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چکیده  
بیان مسئله: دست بافته و دست مال های ترکمن، ساحتی از هنرهای بومی هستند که ضمن مرتفع ساختن 
نیازهای زندگی و برجسته سازی هویت هنری، محملی برای آشکارسازی باورها از طریق بازنمایی نقوش 
انتزاعی و تجریدی بوده است. نکتۀ حائز اهمیت در این آثار، اهمیت و اهتمام ویژه به جنبۀ معناشناختی 
و باورمحوری نقوش، در کنار بعد زیباشناختی است. این مسئله در سایر جوامع عشایری، به نسبت کم تر 
باستانی)شمنی(  آیین ها و آموزه های  باورها،  است. برجسته ترین بخش زندگی در جامعۀ ترکمن، حضور 
ازاین رو، مطالعۀ  به مخاطب عرضه می شود.  تجریدی  به سبک  و  آثار هنری  از طریق  است که  و دینی 
با  نگاره ها در دست بافته ها و دست مال ها نقش پردازی شده،  انواع  قالب  بافندۀ ترکمن که در  جهان بینی 
آثار هنری، در  این رویکرد، مطالعه، فهم و درک محتوای  رویکرد مردم شناسی هنر میسر است. رسالت 
بستر فرهنگی جامعۀ آفرینندگان آن است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نقوش دست بافته ها 
و دست مال های ترکمن از دیدگاه مردم شناسی هنر، دارای چه ویژگی هایی هستند و چگونه می توان از این 

دیدگاه و با لحاظ زمینه های فرهنگی ترکمن به فهم معنایی و زیبایی آن ها، پی برد؟ 
هدف پژوهش: مطالعه و فهم نقوش دست بافته ها و دست مال های ترکمن از منظر فرهنگ جامعۀ بافندۀ 

ترکمن است. 
و توسعه ای، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوۀ گردآوری  نوع کیفی  از  این پژوهش  روش پژوهش: 

داده ها کتابخانه ای است. 
انتزاعی.  تا  نتیجه گیری: سبک غالب نقش پردازی نقوش تجریدی)عدم شباهت به مصداق بیرونی( است 
همچنین نقوش بیش از آنکه جنبۀ زیباشناختی)تزیین و آراستن(، داشته باشند، با تکیه بر عقاید و باورها، 
آفریده می شوند و وجه نمادین و معناشناختی دارند. عمدۀ نقوش شامل دستۀ نقوش محافظ )دعا، تعویذ، 
طلسم، خمتاز، بازوبند(، قوچک، پرندگان محلی و گل )گول، ترنج( هستند که در هر ایل و قبیله دارای 

نشان و فرمی خاص است. همچنین دست بافته ها دارای کارکردهای ویژه ای هستند. 
واژگان کلیدی: ترکمن، هنر، مردم شناسی، دست بافته، دست مال )نمد(.

مقدمه
قوم ترکمن یکی از جوامع ایلی است که از منظر اجتماعی، 
به  محدود  و  مشخص  و  منظم  درونی،  ساختاری  دارای 
قبیله ای،  خاص  کنش های  و  فرهنگ  است.  خویش 
اسالمی،  و  دینی  آموزه های  و  عقاید  پایداری  و  استحکام 

زندگی  در  )ِشِمنیزم(  توتمی  باورهای  استمرار  و  آیین ها 
در  ایلی  متفاوت  اقوام  از  یکی  به  را  آن ها  ترکمن،  هنر  و 
ایران تبدیل کرده است. به گونه ای که نمود این هنجارهای 
قومی و جمعی در منظومۀ دست بافته ها و دست مال های1 
ایشان به وضوح نمودار است. در زمینۀ این آثار، انواع نقوش 
باورهای ترکمنی، دیده می شود که از  برساخته از عقاید و 
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منظر مردم شناسی هنر، دارای ابعاد زیباشناختی، معناشناختی 
و کارکردهای متنوع است. جهان بینی هنرمند ترکمنی، سرشار 
از ارزش ها و باورهای جمعی و فردی است که نقش سازنده و 
عمل گرا در زندگی ایشان، ایفا می کند. جامعۀ ترکمن در دوران 
این هنجارها  اعتقادی راسخ،  با جدیت و  باستان و اسالمی، 
را در تمام شئونات زندگی دنبال کرده و به آن پایبند است. 
از این رهگذر، همۀ امورات و پدیده های زندگی وی، محملی 
برای بازتاب باورهای قلبی و درونی است. براین مبنا هنر و آثار 
هنری همچون دست بافته ها و دست مال ها، عرصه ای است برای 
طراحی، معرفی و زنده نگه داشتن عقاید و ارزش ها. در حقیقت 
نقش پردازی و آراستن زمینۀ بافته های ترکمن، بیش از اینکه 

ندایی به ذوق و احساس باشد، تأکیدی بر یادآوری باورهاست. 
را  فراوانی  معنوی  و  مادی  گسترۀ  ترکمن  بومی  هنرهای 
این منظر  از  و  این قوم در خود جای داده است  از فرهنگ 
بررسی و تحلیل متن و محتوای دست بافته ها و دست مال های 
از فرهنگ جغرافیای ترکمن آشکار  را  آنها، زوایای عمیقی 
از این رهگذر، مردم شناسی هنر از مهم ترین  خواهد ساخت. 
الیه های  کشف  به  قادر  که  است  نظرگاه هایی  و  رویکردها 
مختلف فرهنگ هایی است که به پدیده های هنری وابسته اند 
نمودار  هنری  کنش  در  را  فرهنگی  بیان های  از  بسیاری  و 
می کنند. مردم شناسی هنر سویه ای از علم مردم شناسی است 
که به مطالعه، بررسی و تحلیل ابعاد زیباشناختی، معناشناختی و 
کارکردی آثار هنری در بستر فرهنگ تولیدکنندۀ آن، می پردازد. 
بر این اساس، تالش شده تا برمبنای رویکرد مردم شناسی هنر 
و به کارگیری مؤلفه های آن، متن دست بافته ها و دست مال های 
ترکمن، مطالعه، بررسی و تحلیل شود. از این رو، پرسش اصلی این 
است که چگونه می توان از منظر مردم شناسی هنر و زمینه های 
فرهنگ ترکمنی، ویژگی های زیباشناختی و معناشناختی طرح 
و نقش های دست بافته ها و دست تنیده های ترکمنی را تحلیل و 
واکاوی کرد؟ همچنین هدف این پژوهش شناسایی و معرفی 
طرح و نقش ها و مطالعۀ آن ها در بستر فرهنگ ترکمن از گذر 

مردم شناسی هنر است. 

روش تحقیق 
این پژوهش از نوع کیفی و بنیادی و به روش توصیفی- تحلیلی 
است. همچنین شیوۀ گردآوری دادهها از نوع کتابخانهای است. 

پیشینۀ تحقیق
نیز دست بافته های  و  مردم شناسی هنر  با  ارتباط  در  اگرچه 
ترکمن، پژوهش های گسترده ای به انجام نرسیده، لیکن چند 
کتاب و مقاله دربارۀ قالی های این قوم به نگارش درآمده که در 
اینجا معرفی می شود. بوآس )1391( در کتاب »مردم شناسی 
هنر« رویکرد مردم شناسی هنر را دربارۀ عناصر و مؤلفه های 

وابسته به هنر و آثار هنری )عناصر صوری، سبک، نمادپردزای و 
نمایش نمادین(، را مطالعه، بررسی و تحلیل کرده است. بداغی 
و  به مطالعه  )1371( در کتاب »نیازجان و فرش ترکمن«، 
ابعاد فنی و زیباشناختی قالی ترکمن پرداخته است.  بررسی 
اقوام  قالی ترکمن و  حصوری )1371( در کتاب »نقش های 
همسایه«، طرح و نقش رایج در قالی ترکمن و اقوام همسایۀ این 
قوم را مطالعه و معرفی کرده است. همچنین توماج نیا و طاووسی 
)1385( در مقالۀ »نقش درخت زندگی در فرش های ترکمنی با 
تأکید بر نقوش درخت در فرهنگ اسالمی و تمدن های باستانی« 
به بررسی و مطالعۀ درخت زندگی در فرهنگ و تمدن های 
باستانی و اسالمی پرداخته اند. آیت اللهی، چیت سازیان و توماج نیا 
)1386( در مقالۀ »نمازلیق ترکمنی)جانمازهای ترکمنی(« به 
مطالعه، بررسی و معرفی انواع نمازلیق های )جانمازهای( ترکمنی 
و طرح و نقش های آن ها پرداخته اند. همچنین کاملی و رحمانی 
)1392( در مقالۀ »نمازلیق های ترکمن: بحثی درباب نمادهای 
کلیدی و آیینی فرهنگ«، نمازلیق، این عنصر هویت بخش و 
کاربردی )برای برگزاری عمل آیینی نماز( و رکن جدایی ناپذیر 
زندگی را، از جنبه های اجتماعی و فرهنگی و به ویژه از منظر 
باورهای آیینی، بررسی و تحلیل  مفاهیم نمادین، ارزش ها و 
الماسی نیا و مبینی )1393( در  بابااحمدی،  کرده اند. کریمی 
مقالۀ »تحلیل ساختاری و محتوایی قالی ترکمن، بررسی موردی 
یک نمونه قالی چووال گل« ضمن مطالعه و بررسی ابعاد فنی 
و زیباشناختی قالی ترکمن به معرفی و توصیف نوعی قالی با 
نام »چووال گل«، پرداخته اند. همچنین یعقوبزاده )1395( 
در مقالۀ »نشانههای تصویری در آسمالیقهای ترکمن«، ضمن 
معرفی آسمالیق بهعنوان یکی از دست بافته های ترکمن، نقوش 
و  است. جاللی، جوانی  کرده  معرفی  و  بررسی  را  بافته  این 
قانی )1397( در مقالۀ »معرفی برخی مؤلفههای محتوایی و 
ساختاری نقشمایۀ قوچک درقالی ترکمن«، به تحلیل و بررسی 
نقشمایۀ قوچوق )قوچک( از منظر فرم و محتوا پرداختهاند. در 
کتاب »فرشهای ترکمن: شاهکارهایی از هنر دشتهای وسیع 
آسیای مرکزی از سدۀ دهم تا سیزدهم در مجموعۀ هوفمیسر« 
)تزاروا، 1397(، قالیهای ترکمنی از نظرگاه فنی و هنری به 
پژوهش شده است. در مقالۀ حاضر، نکتۀ حائز اهمیت بررسی 
دست بافته ها و دستساختههای )نََمد( ترکمن و بهطورخاص 
رویکرد  با  است،  ایشان  باورهای  حاصل  که  نقش ونگارهها 
مردمشناسی هنر و توجه به ابعاد زیباشناختی، معناشناختی 

و کارکردی آن هاست.

پیشینه و تبارشناسی ترکمنها
ترکمنها »که آنان را غز یا اغوز، نیز نامیدهاند، شاخهای از 
قدیم در صحراهای  از عهد  میانه هستند که  ترکان آسیای 
زندگی  به  آرال  دریای  و  )سیحون(  سیردریا  بین  وسیع 
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اضمحالل  دنبال  به  میگذراندند.  روزگار  چادرنشینی 
امپراتوری گوگ ترک، گروهی از اغوزها از آنان جدا شدند و 
از ناحیۀ ارخون به طرف آرال و سیردریا کوچ کردند. در زمان 
بودند،  دامدار  مردمی  که  ترکمنها  غزنوی  مسعود  سلطان 
)منصوری،  کردند«  کوچ  گرگان  طرف  به  مرتع  دنبال  به 
1387، 13(. ترکمنان ایران در استان های مازندران، گلستان 
جرگالن،  مراوه تپه،  کالله،  گنبد،  آق قلعه،  )بندرترکمن، 
شمالی  خراسان  و  اینچه برون(  و  سیمین شهر  گمیشان، 
)منطقۀ راز و جرگالن(، خراسان رضوی )تربت جام( سکونت 
یکجانشینی،  و  توسعه  رویکرد  با  و  زمان رضاشاه  دارند. در 
در سبک  کوچنشینی،  شیوۀ  تغییر  با  ترکمنها  از  بسیاری 

زندگی و ابعاد فرهنگی دچار تحول شدند. 
دست بافته ها و دست مال های ترکمن   

یکی از مهمترین زمینههایی که قوم و عشایر ترکمن در آن 
هنری  آثار  و  هنر  دارند،  قابلتحسین  و  برجسته  حضوری 
ادبیات،  کنار  در  نمدمالی،  و  بافندگی  بومی  است. هنرهای 
برجستهترین  از  و سوزندوزی،  زیورآالت  آواز،  و  موسیقی 
هنرهای سنتی آن ها بهشمار میرود )تصویر1(. دست بافته ها 
میراث  و  قومی  هویت  از  جلوه ای  ترکمن،  و دست مال های 
نیازهای  از  هنری آن هاست که جهت مرتفع ساختن بخشی 
روزمره تولید و به کار برده می شود. اگرچه تغییر شیوۀ زندگی 
بر میزان و تنوع این آثار تأثیر قابل توجهی داشته است، لیکن 
به واسطۀ زندگی در زیست بوم باز و حفظ بخشی از ساختار 
قبیله ای، همچنان برخی از این آثار تولید و استفاده می شود. 
زیرمجموعه هایی  و  گروه ها  به  ترکمن  هنری  محصوالت 
تقسیم بندی می شوند که در جدول 1، نشان داده شده است. 
قالیچه ها،  و  قالی  شامل  ترکمن  دست بافته های  مهم ترین 
باشی3،  اجاق  آسمالیق2،  لیق1،  آیت  )جانماز(،  نمازلیق 
خورجین،  انگسی6،  چرلیک،  خالیق5،  سفره،  باشی4،  اوک 
بهترین  قاشق دان، جاقرآنی، گلیم و جل اسب است که در 

وجه فنی و زیباشناختی بافته می شوند. همچنین در بین آثار 
نمدی، نمازلیق ها، مهم ترین محصوالت هستند. نمد )ِکِچه7 
یا کوچمه8 (، زیراندازی از جنس پشم کوبیده و درهم تنیده 
است که از طریق مالیدن با دست و طی یک فرایند دشوار 
تولید می شود.  و طاقت فرسا توسط زنان ترکمن )تصویر 2( 
گره باف  شیوۀ  سه  به  بافت  منظر  از  ترکمن  نمازلیق های 
)چی تمه یا چت مه(، گلیم باف )فاقما( و نمدی )باسما(، تولید 
)بافته ها( و  می شوند. فرم کلی آن ها، مستطیل محرابی گون 
بیضی شکل )نمدی( است. عمدۀ نمازلیق های نمدی امروزی 
تنوع خود را از دست داده و صرفاً نمازلیق هایی با نقش شاخ 
قوچ )قوچوق( و عقرب زرد )ساری ایچیان( تولید می شوند. 
زن هنرمند ترکمن با تجربۀ دیرین خویش، نقوشی برآمده از 
باور و فرهنگ زیست بوم خود را، در زمینۀ اثر خلق می کند. 
زنانه  را هنری  بافندگی   )Samuel, 1987( چریال ساموئل9 
اختراع می کنند«  را  »نقش مایه ها  زنان  آن  در  که  می داند 
)بوآس، 1391، 37(. دست بافته ها و دست مال های ترکمنی 
به همراه مؤلفه های زیباشناختی طرح، نقش، رنگ و سبک 
ارزش های  و  هنری  هویت  از  مهمی  بخش  نقش پردازی، 
آثار سرشار  این  این قوم است. نقش در  دیداری و تجسمی 
توتمی  باورهای  از  ملهم  نمادین است که  و مفاهیم  از معنا 
)شمنی( و دینی، ذوق و ذهن و طبیعت موجود درآن است. 
در تصویر 3، انواع دست بافته ها و محصوالت نمدی به همراه 

نمونه های تصویری نشان داده شده است.   

مردم شناسی هنر 
اجتماعی  کاربردهای  در  را  هنر  پدیدۀ  هنر  »مردم شناسی 
و  فرهنگ  درون یک  ذهنی اش  پیامدهای  در  و  فرهنگی  و 
اجزای آن و همچنین میان فرهنگ ها و قومیت های متفاوت 
دانش،  این  در   .)21  ،1398 )فکوهی،  می کند«  مطالعه 
نمادهای  و  مادی  قالب »نشانه های  اشیای هنری در  و  آثار 

 

 هادستبافته

 آثار هنری ترکمن

 زیورآالت دوزیسوزن مال(دست، تنیدهنَمَد)دست

 رواندازها زیراندازها

 نوارها هاکیسه

 آویزها )دیوارکوب(

،  )پالس( قالیچه، گلیم و قالی
 نمازلیق

 بافی، جُل اسب، روزینیابریشم

 ها()دوزی ی و آیینیتزیینهای نواری بافته )چنته(، جا قرآنی، دعا خورجین، توبرهجوال، 

صندل جوراب، پوشپای لیقآسمالیق، آیتانسی )انگسی(،   

 موسیقی زیراندازها

تصویر1. انواع دست بافته ها و دست تنیده ها در هنر ترکمن. مأخذ: نگارندگان.
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زیرمجموعه هاگروه

قالی، قالیچه، قارچین، جانمازی، کناری، انواع آویزه های بافته شده از جنس قالیچه نظیر خورجین هاگره باف )چی تمه یا چت مه(

گلیم بافته شامل انواع زیرانداز، روانداز و کیسه هاگلیم باف )قاقمه(

انواع محصوالت نمدیباسمه )نمدمالی(

جدول 1. طبقه بندی انواع دست بافته ها و دست مال ها و زیرمجموعه های آن ها. مأخذ: نگارندگان.

 

 www.virgool.io/takbaf/www.traditionalshoes.comو نمدمالی. مأخذ:  بانوان ترکمنی در حال بافت قالی .2 تصویر

تصویر 2. بانوان ترکمنی در حال بافت قالی و نمدمالی.
www.traditionalshoes.com/www.virgool.io/takbaf :مأخذ 

رسوم، شیوه های  و  آداب  اعتقادات،  ادبیات،  در  اسطوره ای 
نگرش  در  )همان(.  داده می شوند«  نشان  رفتارها  و  زندگی 
فرهنگ  از  بخشی  به عنوان  را  »هنر  مردم شناسان  سنتی، 
رقص،  چون  موضوعاتی  می کردند.  مطالعه  بومی  جوامع 
موسیقی، آیین، نمایش، معماری، الگوهای تزیین، انواع طرح 
زیورآالت،  دستی،  صنایع  در  به کاررفته  نقش ونگاره های  و 
لباس، اشیاء و لوازم زندگی و به طورکلی هر آنچه که ذوق و 
هنر بومی را در مظاهر عینی و مادی، بروز می داد، مصادیقی 
 .)6  ،1395 زرندی،  )ابراهیمی  تلقی می شد«  بومی  هنر  از 
به واقع هدف از مردمشناسی هنر این است که به »فهم هنر 
رویکردی  این  و  آفرینندهاش میپردازد«  از دیدگاه فرهنگ 
را محور و مورد توجه مردمشناس  لیچ آن  ادموند  است که 
برای سازندگان آن دارد؟«  میداند: »اثر هنری چه معنایی 

.)Leach, 1967, 25(
ازاینرو مردم شناسی هنر »رویکردی است که هنر را دارای 
زمینۀ فرهنگی می داند و فهم هنر بدون شناخت این زمینه 
در  چگونه  هنری  اشیاء  این که  نشان دادن  نیست.  ممکن 
کارکردی  و چه  می شوند  تولید  جامعۀ خاص  یک  فرهنگ 
است«  انسان شناس  یک  وظیفۀ  دارند،  فرهنگ  آن  برای 
 .)72  ،1397 و کوهستانی،  اسپونر  ایزدی جیران،  )شیرانی، 
این سویه و نگرش که هنر  با  در حقیقت مردم شناسی هنر 
تمامی  در  از عنصر »فرهنگ«  است،  فرهنگی  فرآوردۀ  یک 
وجوه آن با هدف درک اثر هنری، به عنوان یک ابزار استفاده 
و بهره می برد. بر این مبنا کنکاش های هنری از آنجایی نمود 
و  مشترک  »الگوهای  شامل  که  هستند  فرهنگ  تداعی  و 
ویژه ای می شوند«  احساسات  و  باورها  رفتارها،  آموخته شدۀ 

 .)Ember & Ember, 1993, 466(

از رهگذر مردم شناسی هنر، مطالعه، بررسی و تحلیل هر اثر 
باید در بستر و زمینۀ فرهنگی و مؤلفه های  و شیء هنری، 
و  تحلیل  در  می توان  اگرچه  پذیرد.  فرهنگ، صورت  همان 
تفسیر آثار و اشیاء هنری، عالوه بر بستر فرهنگی جامعه ای 
تخیل  و  نگرش  اندیشه،  نظام  شده اند،  تولید  آن  در  که 
حسن  به واسطۀ  تأثیرپذیری  نیز  و  )بافنده(  پدیدآورنده 
داشت،  درنظر  نیز  را  و همسایگان  اقوام  دیگر  با  هم جواری 
زیرا که به نظر بوآس، هیچ جامعه ای نیست که وارث فرهنگ 
از پیش آمده باشد. هر فرهنگ زاییدۀ نخبگان خاصی است که 
به آن نیاز داشتند. یا ترکیبی است از عناصر وام گرفته شده از 
همسایگان که منطبق شده و یا باتوجه به وجود علت غایی 
آثار هنری  )بوآس، 1391، 20(.  بازتفسیر شده اند  جدیدی 
نیازهای ضروری مردم جامعۀ  مرتفع ساختن  ترکمن، ضمن 
ترکمن، به پرورش ذوق و استعداد هنرمندان آفریننده جهت 
در  هنر  مردم شناسی  دارد.  اهتمام  زیبایی  و شناخت  درک 
تا دست بافته ها و دست مال های  بر آن است  پژوهش حاضر 
ترکمنی را با هدف درک و شناسایی ساختار شکلی و سبکی، 
معنا، نماد و نوع کاربرد آن ها را واکاوی و تحلیل کند. فرایند 
این بررسی و مطالعه به طورکلی در هنرهای بومی، قومی و 

کاربردی، در تصویر 4، نشان داده شده است. 

مؤلفه های زیرمجموعۀ مردم شناسی هنر در دست بافته ها 
و دست مال های ترکمن

مردم شناسي هنر با استفاده از مؤلفه های خود، در پی کشف 
و  زیبایي شناختي  معناشناختي،  ویژگي هاي  و  خصوصیات 
کارکردی در هنر و آثار هنری است. بر این مبنا، دست بافته ها 
و دست مال های ترکمن با داشتن چنین ارزش های صوری و 
محتوایی، مستعد مطالعه و بررسی با استفاده از این مؤلفه ها 
هستند، که در این بخش در کنار وجوه مختلف انسان شناسی 

هنر بررسی، تحلیل و معرفی می شوند. 
زیبایی شناختی   

شامل  زیباشناختی  بعد  هنر،  مردم شناختی  رویکرد  در 
و نقش]و رنگ[هایی است که  از سبک  منظومه ای متشکل 
آراستن زمینۀ اثر )دست بافته و دست مال( را برعهده دارند. 
این عناصر می بایست توسط محقق مردم شناس و در پیوند 
با زمینۀ فرهنگ و زیست بوم  بافنده، تفسیر و تحلیل شود. 
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هادستمال  

چهیو قال یقال یو نمد یمیگل قینمازل   روزینی 

میگل  

 (پالس)
قرآن و دعا و طلسم یجا جل اسب  

نیخورج  
 (پالس)

یپشت شمیابر   یباف  
 (پالس) 

تصویر 3. نمونه های تصویری از انواع دست بافته ها و دست مال های ترکمن. مأخذ: نگارندگان.

میان فرهنگی«،  دیدگاه  از  »زیبایی شناسی  مقالۀ  در  مورفي 
زیبایي شناسي را در قالب دو گونۀ فرهنگ مادي و غیرمادي 
تابع  بررسي مي کند. در مورد فرهنگ مادي، زیبایي شناسي 
ویژگي هاي مادي مانند فرم، ترکیب و کیفیات حسي است. 
اما زیبایي شيء مي تواند تابع ویژگي هاي غیرمادي همچون 
ویژگي دوره، مکان یا جوهر ماوراء طبیعي اشیا باشد. نسبت 
ویژگي هاي مادي به غیرمادي همچون نسبت معناي صریح و 
ضمني است. جهت شناخت و تشخیص ویژگي هاي غیرمادي 
به شناخت فرهنگي پرداخت و شناخت همۀ گونه هاي  باید 
بنابراین  است.  ارزشي  معیارهاي  شناخت  گرو  در  زیبایي 
زیبایي شناسي مشخص مي کند که یک چیز چگونه حس و 
دریافت مي شود، مي نماید و دریافت می شود )مورفی، 1385، 
فرآورده های  مادی  بعد  و درک  برای شناخت  از این رو   .)51
فرهنگی در بستر فرهنگ ترکمن، به زیباشناختی و عناصری 

همچون نقش و رنگ از منظر فرم و سبک پرداخته خواهد 
نمادین(،  مفاهیم  و  )معناها  بعد غیرمادی  فهم  برای  و  شد. 

بعد معناشناختی، کاوش قرار می شود. 
دست مال های  و  دست بافته ها  در  زیبایی  معیارهای 
هنرمندان  نزد  که  است  اصیلی  و  کیفی  تجربیات  ترکمن، 
خودآموختۀ این قوم و در زمینۀ فرهنگ و زیست بوم ایشان 
درازنای  در  آثار،  این  زیباشناختی  اصول  می شود.  دیده 
باورهای  مبنای  بر  متنوع،  نقش ونگاره های  آفرینش  تاریخ 
توتمی باستانی و آموزه های اسالمی، ذهن خالق و خیالی و 
احساس ناب درونی آن ها پدید آمده و در فرایند نقش پردازی 
که درک  بسا  و چه  است  بوده  او  همراه  هنرها،  آراستن  و 
نقش ونگاره های  و  آثار  از  مدرن  هنرمند  و  بیننده  بینش  و 
تغییر  و  زمان  در گذر  متأسفانه  است.  متفاوت  بسیار  آن ها 
شیوۀ زندگی، دست بافته ها و دست مال ها که بستر و زمینۀ 
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 منحنی، شکسته  

 های دیداری )بصری(: نظم،آهنگ )ریتم(، تقارنارزش

 هنر ذوقی و تزیینی دار(هنر نمادین )معنی

نقش
  

کردن مفاهیم رمزی و نمادین در عینی
 بستر فرهنگی و بر مبنای عقاید و باورها 

 شناسی هنرانسان

 شناسیزیبایی

 قوم و عشایر ترکمن

 هنرهای بومی و کاربردی

 معناشناسی هامالدست هابافتهدست

 سیشنافن کارکرد

 یتزیینکاربردی، 
 و آیینی

فنون  مواداولیه، رنگرزی،  ابزار و
 (، بافباف، گلیمگرهبافندگی)

 هویت هنری

 سبک

 گراتصویری)فیگوراتیو، طبیعت

 انتزاعی و تجریدی هندسی)شکسته(

 رنگ

تصویر 4. هنرهای بومی از منظر و رویکرد انسانشناسی هنر. مأخذ: نگارندگان.

به  رو  است،  معناشناختی  و  زیباشناختی  ارزش های  حضور 
فراموشی نهاده است. چنان که بوگولیوبف به این خطر اشاره 
داشته و معتقد بود که در فرش ]و دست بافته ها[، ما به یک 
از کار و تالش گروهی برمی خوریم که  منبع زیبایی شناسی 
زیباترین  و  بهترین  است.  آمده  گرد  متوالی  نسل های  طی 
بازمانده های  این  کمین  در  اگر خطری  و  شده  حفظ  آنها 
شرایط  همانا  باشد،  کهن  و  دور دست  زمان های  گران بهای 
تمدن و تاراج گری زندگی کنونی ماست )بوگولیوبف، 1356، 

 .)32
سبک   

در  که  است  زیبایی شناسی  حوزۀ  از  مهمی  بخش  سبک، 
بررسی  بومی،  هنرهای  در  نقش پردازی  با چگونگی  ارتباط 
و تحلیل می شود. بوآس )1391( در ارتباط با سبک معتقد 
واقعیتی می شود  به  منتج  ذهنی  پردازش های  است: سبک 
معین  جامعه  همان  اعضای  اجرایی  ناآگاهانۀ  اسلوب  با  که 
به ویژگی های خاص فرهنگ بستگی  شده است. سبک هم 
در  محیطی.  ساختارهای  به  مرتبط  الزامات  به  هم  و  دارد 
به  یکی  دارد:  وجود  نمایش محیط  برای  دو شیوه  حقیقت 
دیده می شود،  که  به همان صورتی  نمایش شیء  و  نگرش 
تجسم  و  تصور  نمایش  از  برخاسته  دیگری  و  برمی گردد 
نگرش های  و  نگرش های »کاماًل دیداری«  بین  ذهنی است. 
و  می دهد  نمایش  را  ذهنی  تجسم  که  »روشن فکرانه«ای 
باید  نمی بینیم،  اما  دارد  وجود  می دانیم  که  چیزهایی  نیز 
 .)Adam, 1959, 31; Severi, 1991, 83( قائل شد  تمایز 

بوآس در ادامه با اشاره به ارتباط نحوۀ آفرینش نقش با فن 
کرد  فراموش  نباید  هر چیز  از  »پیش  می نویسد:  )تکنیک( 
زمینه  روی  و »کار«  پردازش  نوع  ابتدا  در  نقش ها  این  که 
فنی  امر  یک  با  دیگر  بار  اینجا  در  می گذارد.  نمایش  به  را 
تصاویر هنری محسوب  که  نقش هایی  داریم. چون  سروکار 
قوی  بسیار  فناوری  با  توأم  از مشخصه ای  می شوند همیشه 
نباید تعجب کرد که سبک مشخص حاوی  برخوردار است. 
)بوآس،1391،  نیست«  آن  بر شکل  بی تأثیر  یک فن معین 
31(. از این رو به نظر وی، در مواردی که تکنیک ]فن بافت[ 
نقش کمتری دارد، امکان توسعۀ سبک های واقع گرایانه کمتر 
بر  است  تأکیدی  امر  این  در حقیقت  )همان،1391(.  است 
بازنمایی  و  آفرینش  نوع و سبک  بافت در  فنون  مؤثر  نقش 
نقوش. این پدیده در دست بافته های عشایری یکی از عوامل 
مؤثر بر شکل گیری نقوش است10. »در مجموع مي توان براي 
اینکه  اول  گرفت.  نظر  در  متفاوت  کاماًل  مفهوم  دو  سبک 
تولیدکننده  که  دارد  اشیاء داللت  فرمي  تشابهات  به  سبک 
انسان شناس آن ها  یا  ناظر  و  را شکل مي دهد  آگاهانه آن ها 
را مشاهده و تحلیل مي نماید؛ اما در مفهوم دوم به تشابهاتي 
ناخودآگاه  به صورت  اثر در آن ها  تولیدکنندۀ  دارد که  اشاره 
ناظر  بر  تنها  و  دارد  فني دخالت  مهارت هاي  انتقال  تابع  و 
بیروني آشکار مي شود« )مورفی، 1385، 47-48(. بنابراین، 
نقش ونگاره های بافته شده در دست بافته های ترکمن در قالب 
اشکال و فرم های هندسی )انتزاعی و تجریدی(، در این گروه 
در  محقق  انسان شناسان  از  بسیاری  مي گیرد.  قرار  سبکي 
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با دیدگاه های  را  بوآس، مخالفت خود  هنر همچون ریگل و 
سبک  بر  )طبیعت گرا(  فیگوراتیو  یا  تصویری  سبک  تقدم 
ارزش  از  اخیر  نمونۀ  اعتقاد داشتند  و  اعالم کردند  هندسی 
 Goldwater, 1966,( برخوردار است  زیبایی شناختی کاملی 

.)44
بر این مبنا جهت شناخت سبک در دست بافته های ترکمن 
تقارن، آهنگ،  می بایست خصوصیات ممتاز و دیداری نظیر 
منتخب  نمادین  عناصر  نیز  و  آراستن  و  نقش  بین  روابط 
آن ها، تحلیل شده و به نظم و سامان دهی نقش مایه ها توجه 
به صورت  ترکمنی  نقش ونگاره های  بازآفرینی  به واقع  کرد. 
نقش ونگاره های  و  است  سبک  معناي  همین  تابع  الگو 
فرم های هندسی  و  اشکال  قالب  در  ترکمن  دست بافته های 
مي گیرد.  قرار  سبکي  گروه  این  در  تجریدی(،  و  )انتزاعی 
»یکی از ویژگی های اساسی طرح های ایلیاتی، هندسی بودن 
قدیمی ترین  از  یکی  نقش پردازی  سبک  این  نگاره هاست. 
]و چادرنشینان[  بین عشایر  در  بافته هاست که  در  شیوه ها 
بین  در  ایلیاتی  نقشه های  معروف ترین  می شود.  استفاده 
 .)21  ،1382 )وکیلی،  می شود«  تولید  ایران  ترکمن های 
مبنای  بر  نمدساخته ها،  و  بافته ها  در  نقوش  سبک شناسی 
است.  بررسی  و  قابل مطالعه  ترکیب«،  و  مؤلفۀ »عناصر  دو 
قالب  در  ترکمن  بافته های  نقوش  و  الگو، »عناصر«  این  در 
دو عنصر خط و رنگ و برای »ترکیب« نیز افزون بر خط و 
رنگ، اشکال هندسی پایه و شکل دهندۀ نقوش)دایره، لوزی، 
مثلث، مربع و مستطیل(، قابل تعریف است. بافنده در فرایند 
نقش پردازی، خطوط و رنگ ها و نیز ترکیب اشکال مختلف 
منظم،  و  منطقی  و  موزون  قالب  و  ترکیب بندی  یک  در  را 
هم نشین می کند که در نهایت سبک و ساختار اثر هنری بر 
)بصری(،  دیداری  کیفیت های  و  عناصر  از  قوی  بنیان  یک 
مهارت،  فرایند،  این  در  که  زیرا   ،)5 )تصویر  شکل می یابد 
و  نقوش  ساختار  است.  بوده  سهیم  دیرین،  تجربۀ  و  ذوق 

ترکمن، هندسی  در دست بافته های  )گول ها(  به ویژه گل ها 
ترکیب بندی  و  نظم کیفی، وحدت  و  با هم نشینی  است که 
خاصی را خلق می کنند که مختص به این قوم است. اما در 
از  این دست مال ها  است.  متفاوت  رویه  این  آن ها،  نمدهای 
می کند.  پیروی  )گردان(،  منحنی  و ساختار  نقوش محدود 
نکتۀ حائز اهمیت در بررسی ساختار هندسی دست بافته های 
وابسته  هندسی  است. ساختار  بافت  )تکنیک(  فن  ترکمن، 
به فنون بافت است. »فنون بافت در واقع، شرایط قرارگیری 
از  قرارگیری هر کدام  پرز و شکل  و  پود  تار،  و درگیرشدن 
و  ظاهری  و خصوصیت  دست بافته  یک  بوم  در  اجزاء  این 
مهم ترین  بافت  فنون  است.  مؤثر  یک دست بافته  کاربردی 
عامل در ایجاد و آفرینش نقش ها و طرح هاست و این در واقع 
معماری و مهندسی فرایند بافت است. بدون فنون بافت هیچ 
انتزاعی  به صورت خالصه،  نقش پردازی حتی  یا  طرح اندازی 
نخواهد  میسر  دست بافته  پهنۀ  بر  ریختی،  پالودگی های  و 
بود« )افروغ، جوانی، چیت سازیان و قشقایی فر، 1395، 83(. 
از این رو می توان گفت سبک شناسِی متکی بر ساختار هندسی 

در بافته های ترکمن، متأثر از فنون بافت است.
عنصر نقش و رنگ   

مفهوم  و  معنا  رنگ  و  نقش  منظومۀ  در  بصری هنر  ماهیت 
تجربۀ  پیوسته سبب  که  دو عنصر هم پوشانند  این  می یابد. 
عشایری،  آثار  در  معناشناختی  منظومۀ  و  زیبایی شناختی 
از  از این رو برخی  می شود و آن ها را وجه هنری می بخشد و 
و موزه ای در مجموعه های معتبر  نفیس  آثار  آن ها در زمرۀ 
ایرانی،  نگهداری می شوند. »نقش در دست بافته های  جهانی 
تنها عنصر بنیادی است که همواره مورد توجه قرار می گیرد« 
نقوش در دست بافته های عشایری  )هانگلدین، 1375، 39(. 
تجریدی  و  انتزاعی  قالبی  در  و  داشته  هندسی  ماهیتی 
خیال پرداز  ذهن  و  طبیعت  باورها،  و  عقاید  از  الهام  با 
بافته،  زمینۀ  بر  رنگ ها  تجربی  گزینش  با  همراه  بافنده، 

 سبک 

 اشکال مثلث، مربع، لوزی، دایره، مستطیل

 ترکیب

)فرم( شکل  

 رنگ خط

 عناصر

 انتزاعی و تجریدی نقش طرح

 هندسی

تصویر 5. سبک شناسی نقوش دست بافته ها و دست مال های ترکمن بر مبنای عناصر و ترکیب. مأخذ:  نگارندگان.
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ترکمنها،  جامعۀ  در  نقوش  این  می شود.  نقش پردازی 
»در  دارند.  معناشناختی  و  باورمحور  تزیینی،  کارکردهای 
دارند  تزیین  نوعی  از  حکایت  خود  تصویری  اولیۀ  بیان 
میگردد.  آدمی  در  زیبا  و  لطیف  حسی  ایجاد  باعث  که 
حاوی  تزیینیبودن  بر  عالوه  نقوش  این  از  بسیاری  اما 
زیبایی  نقوش  قالب  در  که  هستند  نمادین  مفاهیمی 
تزیینی  جنبۀ  صرفاً  فرش  نقوش  برخی  میشوند.  ارائه 
نمادین  سویۀ  از  ناآگاه  بافندۀ  ابداع  هم  تعدادی  و  داشته 
بافندگان  اکثر  هم  هنوز  که  گونهای  به  است،  بوده  آن 
ند«  بیاطالعا فند  میبا که  لی  اشکا نمادین  جنبۀ  ز  ا
ترکمن  بافته های  در  نمادین  نقوش   .)32  ،1379 )پرهام، 
اثر، شکل  فضای  در  نقش مایه  چند  یا  یک  تکرار  براساس 
»انتزاعی  عشایری،  بافته های  در  نقوش  ماهیت  می گیرند. 
تجسمی  ساحت  در  مفهوم  دو  این  است.  تجریدی«  و 

با یکدیگر متفاوت اند.  نقوش  به واسطۀ فرم 
ترکمن    نقوش  »تجریدی«  ماهیت 

هنرمندان قرن بیستم اگرچه واژۀ »انتزاع« را برای آثاری 
ظواهر  تبدیل  طبیعت گرایی،  از  گریز  »در  که  بردند  به کار 
و  اشیاء  واقعیت  از  تقلید  ساده شده،  به صورت  طبیعی 
)652-3  ،1378 )پاکباز،  اشیاء«  واقعیات  نمایش  از  دور 

باشد، ولی بافندۀ عشایری به این ویژگی شاخص به صورت 
تجربی، بدون آموختن و مکتب رفتن، آگاهی دارد. زیرا که 
تبدیل اشکال ساده و پیرامون زندگی به نیروهای جنبشی 
و پویای دیداری )بصری(، هدف اوست. در آفرینش نقوش 
انتزاعی، کوشش بافنده تلخیص و پیراستن یک نقش و به 
حداقل رساندن آن است. »برای مثال شکل یک طاووس، 
و  صوری  واقعیت  حداقل  به  را  بط  یک  یا  خروس  مرغ، 
و  آن ساختار، شیرازه  در  که  به گونه ای  می رساند.  ظاهری 
پرنده  حفظ شود«  یا  حیوان  فرم  یا  اصلی، شکل  شالودۀ 
شباهت  نگاره ها،  این  در   .)86 همکاران،1395،  و  )افروغ 
نخستین با واقعیت بیرونی، حفظ شده است. در بافته های 

 .)6 انتزاعی دارند )تصویر  عشایری، غالباً نقوش ماهیتی 
علمی  پیراستن،  »تنهایی گزیدن،  معنای  به  تجرید  واژۀ 

اجزای  از  جزیی  یا  چیزی  صفات  از  صفتی  که  ذهن  از 
اجزای  صفات  از  غفلت  سبب  و  آورده  نظر  به  را  معنایی 
تنهایی  به  صفت  یا  جزء  آن  که  صورتی  در  شود،  دیگر 
 ،1382 )معین،  باشد«  داشته  وجود  نمی تواند  مستقاًل  و 
به  خود  نگاه  »در  ترکمن  بافندگان  بر این مبنا   .)726
طبیعت، برخی نقوش را با نگرش بنیادی و محورِی صرف 
شناسۀ  که  داده اند  استحاله  بدان جا  تا  و  کرده  استخراج 
بنیادی  شکلی  و  ریخت  به  و  داده  دست  از  را  خویش 
از هرگونه عینیت پردازی صرف، در  ایشان  تبدیل شده اند. 
 ،1393 ناغانی،  )ابراهیمی  کرده اند«  پرهیز  خویش  هنر 
و  ظاهری  شباهت  هیچ گونه  تجریدی،  نقوش  در   .)29
حائز  نکتۀ  ندارد.  وجود  نقش  خارجی  مصداق  به  فرمی 
عشایری  دست بافته های  در  نقوش  که  است  این  اهمیت 
»انتزاعی«  نوع  از  غالباً  و  »تجریدی«  نوع  از  کمتر  ایران 
غالب  ترکمنی،  اما در دست بافته ها و دست مال های  است. 
تجریدی  نوع  از  محدود(،  موارد  برخی  استثناء  )به  نقوش 

)بدون شباهت به اصل بیرونی( است )تصویر 7(.  
خویش  به  قائم  و  محصور  عینی شدن،  فرایند  در  نقوش 
نظیر  درونی  یا  بیرونی  پدیدۀ  یک  از  متأثر  بلکه  نیستند، 
»عشایر  ند.  بافنده ا زندگی  محیط  و  طبیعت  یا  تخیل 
حفظی  و  ذهنی  بهصورت  را  فرش  تاریخ  طول  در  اصوالً 
طبیعت  از  که  محدود  نقوشی  کار  این  برای  میبافتهاند. 
دختر  به  مادر  از  سینهبهسینه  بهصورت  شدهاند  برگرفته 
اگر  نیست  درستی  تفکر  این  بنابراین  ند.  شدها منتقل 
از  و  هستند  تحول  دچار  دائماً  نقوش  این  که  کنیم  تصور 
)حصوری،  میروند«  فراتر  ازپیشتعیینشده  قراردادهای 
و  هنرمندان  ترکمن،  دختران  و  زنان   .)21  ،1371
نقش ها  »این  معتقدند:  آنها  هستند.  ماهری  نقش پردازان 
آرزو  شادی،  غم،  آن  در  که  است  گذشتگانمان  دست رنج 
)عزت اللهی،1400،  می گذاشتند«  نمایش  به  را  و حسرت 
بعد  از  دیگری  سویۀ  نقش ها،  کنار  در  نیز  رنگ ها   .)246
زیباشناختی و نمودارکنندۀ نقش است. رنگ ها در بافته ها 
این  است.  انگشت شمار  و  محدود  ترکمنی  نمدهای  و 

 

های ت کمنی و نقش انتزاعی ما ۀ محدودِ انتزاعی )شووت د دب فاهت نقش .5 تصوور  
 www.firstrugs.com/productsهای قشقا ی. مأخذ: /شی  دب فاهت 

www.firstrugs.com/products/ :تصویر 6. نقش مایۀ محدوِد انتزاعی )شتر( در بافته های ترکمنی و نقش انتزاعی شیر در بافته های قشقایی. مأخذ
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های تجریدی عروسک، قاشق، پای فیل و قورباغه )در ترکمن( و نقش مایهاز راست به چپ: نقش . 6 تصویر
 .1371، مأخذ: حصوری در قشقایی()انتزاعی آلماگل یا شکوفۀ سیب 

تصویر 7 . از راست به چپ: نقش مایه های تجریدی عروسک، قاشق، پای فیل و قورباغه )در ترکمن( و نقش انتزاعی آلماگل یا شکوفۀ سیب )در قشقایی( مأخذ: حصوری، 1371.

سرد  رنگ های  از  هستند.  نیمه گرم  بعضاً  و  گرم  رنگ ها 
در  که  قرمز  رنگ  می کنند.  استفاده  کمتر  نیمه سرد،  و 
به شمار  رنگ  شادترین  و  می شود  نامیده  قیزیل  ترکمن، 
به ویژه  ترکمن  هنر  و  فرهنگ  در  رنگ  غالب ترین  می رود، 
سرد  ترکمن ها  زندگی  محیط  اگرچه  قالیچه هاست.  زمینۀ 
به واسطۀ  قرمز  پرجنب و جوش  و  گرم  رنگ  و حضور  است 
ابعاد روحی و دیداری، موجب گرمی خانه می شود. همچنین 
از رنگ های قهوه ای، زرد، آبی، سرمه ای، سبز و گاهی سیاه 
و  دست بافته ها  نقوش  دسته بندی  می شود.  استفاده  نیز 
دست مال های ترکمنی و برخی از اشکال تصویری آن ها در 

تصویر 8 و تصویر 9 نشان داده شده است. 
عنصر     و  نقش  گسترده ترین  )گول(:  گل  نقش مایۀ 

هویتی در فرهنگ بافندگی ترکمن 
ترکمن،  دست مال های  و  دست بافته ها  نقش های  و  طرح 
برعکس سایر ایل ها و عشایر که دارای تنوع در طبقه بندی 
یا  و  تکرار  اثر  در  که  معین اند  و  موضوعی هستند، محدود 
تغییر در ساختار یک نقش مایه، نقشی دیگر پدید آمده است. 
نقش مایۀ  براساس  ترکمن  قالی  نقش  و  طرح  ویژگی های 
گره بافته های  در  نقش  مهم ترین  که  است  )گل(  گول 
ایرانی )چمچه  اعتقاد حصوری »همان ترنج  به  آن هاست و 
اصلی  گِل  است.  شده  تکرار  آن ها  فرش  در  که  ترکمن( 
مانند  گل ها  از  برخی  است.  متفاوت  دیگر  ایل  با  ایل  هر 
»قرق قوچاق« )چهل جوان  مرد(، »گیلین بارماق« )انگشت 
عروس(، نشان می  دهد که جوان  مردان قبیله تکه از ناموس 
نقش گل   .)29  ،1371 )حصوری،  می  کنند  محافظت  خود 
ترکمن  قالیچه  های  در  هویتی  عنصر  یک  به  عنوان  )گول( 
هشت  ضلعی  کالبد،  و  فرم  منظر  از  که  می  کند  رخ  نمایی 
تفاوت  و  گوناگونی  دارای  محتوا،  و  مایه  نظر  از  اما  است 
است. این نقش دارای بیست شکل متفاوت بوده، به  گونه  ای 
نوع خاصی  دارای  نیز  تیره  ،  و حتی  طایفه  ایل،  هر  در  که 
امروزه  لیک  )تصویر10(.  آن  هاست  نماد  و  معرف  که  است 
بسیاری از آن  ها با تغییر شیوۀ زندگی و گذر زمان، فراموش 
از عناصر  ترکمن  ها در نقش  پردازی نقش  مایۀ گل،  شده  اند. 
برده  اند.  بهره  متقابل  به  صورت  نقوش  مختلف  جزئیات  و 

درواقع بین نقش  ها رابطه  ای چندگانه و دوسویه وجود دارد. 
برای مثال در آفرینش و ترکیب  بندی برخی گل  ها، از نقش 
شده  استفاده  چخماق  و  کنگره  غاز،  پای  قوچک،  پرنده، 
و گسترۀ وسیع  منظومه  ترکمن یک  هنر  در    است. گول  ها 
نظیر  می  شود.  شناخته  گل  پسوند  با  نقشی  هر  که  است 
فیلپی  گل،  درناق  گل،  آینا)آینه(گل،  قابسه  گل،  مار)ی(گل، 

عقاب  گل، چووال گل و چمچه گل، سالورگل و غیره. 
باورمدارانۀ     و  معنایی  )جنبه  های  معناشناختی 

نقوش(
نمادین،  نقوش  و  تصاویر  معانی  و کشف  معناشناختی  بعد 
هنر  انسان  شناسی  مطالعات  در  مؤلفه  ها  مهم  ترین  از  یکی 
است. از این  رو »آن  چه برای مردم شناس اهمیت دارد، درک 
معناِی شیء در بستر فرهنگ تولیدکنند  ه   است. در مطالعۀ 
هنر، تحلیل معنا در بردارندۀ بررسی شکل در زمینه است 
 Scott-Hoy,( چرا که شکل تجربۀ زمینه  ای را در خود دارد
268 ,2003(. چه این  که »شکل  های هنری به هنرمند تعلق 
خواسته  هایشان،  که  گسترده  تری  اجتماع  به  معانی  دارند، 
تولید  قدرت  از  و سپس  می  کند  ایجاد  را  الگوها  مجموعۀ 
 .)Biebuyk, 1969, 11 ( می  کند«  استفاده  هنرمندان 
مطالعات  مان،  و  فورگ  همچون  برجسته  ای  پژوهشگران 
مردم  شناسی خویش را بر محور نظام معناشناختی و پیوند 
فرم )شکل(، معنا و کارکرد در بافت و فرهنگ جامعه استوار 
انتقال و معرفی مفاهیم و معانی نهفته در نقوش و  کردند. 
رسالتی  معناشناختی،  نظام  یک  قالب  در  نمادین  اشکال 
سیستم  هنر  است.  هنر  انسان  شناسی  عهدۀ  بر  که  است 
ارتباطي مستقلي است که معنا درآن ساختار می  یابد و در 
تفسیر نقش ونگارها، باید به آن  ها به  عنوان طرح و نقش  های 
چندارزشي نگریست و مهم  تر این  که معاني خاص نقوش به 

زمینۀ شکل  گیری آن  ها بستگي دارد.
بازنمایی  نمادین  به  صورت  معناشناختی  بخش  در  نقوش 
نمادین  برخي  و  صریح  معناها  برخي  رو  این  از  می  شود. 
زمینۀ  در  نقش  پردازی شده  نگاره  های  گاه  است.  یا ضمني 
عالم  از  بازنمودی  ترکمن  دست مال های  و  دست بافته ها 
به  ارجاعي  که  صورتی  آن  معناي  بنابراین  است.  خارج 
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تصویر 8. انواع نقوش در دست بافته ها و دست مال های ترکمن. مأخذ:  نگارندگان.

برخی  سو،  دیگر  از  شود.  باید کشف  که  دارد  بیرون  عالم 
و  صورت  آن  ها  در  معنا  و  داشته  تزییني  کارکرد  نقوش 
عینی  فضای  در  نمی  توان  ازاین  رو  ندارد.  ارجاعی  ماهیت 
مورد  آثار  بود.  نقش  ها  همۀ  خارجی  مظاهر  به جستجوی 
بازتاب  دهندۀ  نمادین،  نقوش  به  واسطۀ  ترکمن،  مطالعۀ 
بستر  در  که  است  قومی  و  فردی  باورهای  و  دریافت  ها 
به  همواره  »انسان  ها  است.  آمده  پدید  قوم  این  فرهنگ 
احساسات  و  باورها  عقاید،  انتقال  و  ثبت  برای  راهی  دنبال 
تصویر  زبان  از  اختراع خط،  تا  و  بودند  اندیشه  های خود  و 
نمادها همواره حامل  استفاده می  کردند.  تصویری  نقوش  و 
سرزمین  و  قوم  اعتقادات  و  نگرش  که  هستند  مفاهیمی 
به  معرفت  و  شناخت  کسب  با  بنابراین  می  کنند؛  بیان  را 
اطالعاتی  گنجینۀ  به  می  توان  نقوش  این  محتوای  و  معنا 
از ]قوم ترکمن[ و مناطق مختلف دست یافت« )شیرانی و 

همکاران، 1397، 73(. 
و  آداب  و  تقلید  »سنت،  نظیر  فرهنگی  عناصر  بنابراین 
رسوم عناصری هستند که در طراحی شکل اهمیت داشته 
نقش  مایه  ها  حتی  و  شکل  ها  و  فرم  ها  موروثی،  به صورت  و 
خاص  سنت  یک  به  عنوان  و  می  یابد  انتقال  نسل  به  نسل 
براین اساس،  زیبایی  شناختی حفظ می  شود« )همان، 74(.  
یک  نمودار  ترکمن  قبیله  ای  جامعۀ  در  هنری  آثار  و  هنر 
کلیت معناشناختی برساخته از دانش و شناخت بومی است 
که معنا و مفاهیم آن برای افراد آن جامعه و فرهنگ اهمیت 
موضوعی  نقش،  تحلیل  و  تفسیر  بنابراین  دارد.  شایانی 
در  است.  هنر  مردم  شناسی  رویکرد  و  مطالعه  در  کانونی 
رمزگان  حاوی  نقش  »هر  دست مال ها  و  دست بافته ها 
سایر  از  یا  قومی  باورهای  از  که  است  گوناگون  معانی  و 

بر  نقوش عالوه  این  به عاریت گرفته شده   است.  فرهنگ  ها 
عملکرد کاربردی و تزیینی، نقش کلیدی در انتقال معانی و 
ارزش  های محوری فرهنگ دارند و اغلب نشانه  های شمایلی 
هستند و طی زمان به صورت تجریدی درآمده  اند«)مونسی 
از  یکی  به  واقع   .)140 یوسفی،1400،  و  افراشته    سرخه، 
در  نقوش  آفرینش  جنبه  های  متفاوت  ترین  و  مهم  ترین 
اعتقادی  نگرش  و  معناشناختی  ابعاد  ترکمن،  هنری  آثار 
بیشتر  نقوش،  که  عشایر  سایر  برعکس  است.  باورمندی  و 
و  اعتقادی  جنبه  های  ترکمن  در  دارد،  زیباشناختی  جنبۀ 
اغلب  نقوش  بنابراین  می  نماید.  برجسته  تر  نقوش  آیینی 
و  آراستن  سویۀ  تا  هستند  ترکمن  باورهای  بازتاب  دهنده 
در  نقش  ها  و  و »طرح  عقاید  و  باورها  بین  زینت  بخشیدن. 
رابطۀ  یک  همواره  دست  ساخته  ها[  ]و  دست بافته ها  متن 
انواع  شکل  گیری  سبب  باورها  زیرا  دارد.  وجود  سویه  دو 
اشکال نقش  مایه  ها در متن دست  بافته بوده و از طرف دیگر 
بیننده  ذهن  در  را  باورها  و  عقاید  همواره  نقش ونگاره  ها 
بهواقع   .)82 )افروغ،1398،  کرده  اند«  یادآوری  و  تداعی 
باورها و عقاید یکی از مهم  ترین محرک  های آفرینش نقوش 

در دست بافته ها و دست مال های ترکمن هستند. 
)الَقم  ها(،  تعویذ  و  دعا  )چشم  نظر(،  نقوش چشم  زخم  انواع 
نقوش  نمونه  از  فراوان،  اشکال  در  )طومار(،  بازوبند 
یا  آزار  عامه،  فرهنگ  »در  چشم  زخم  هستند.  باورمحور 
گزندي است که فرد از نگاه کسي دیگر )دشمن یا حسود( 
دارد  بد  تأثیر  گمان مي  رود چشمش  که  را  مي  بیند. کسي 
چشم  زدن،  را  او  فعل  و  چشم  رسان  شورچشم،  بدچشم، 
دوري  براي  مي  نامند.  ]کردن[،  نظر زدن  و  چشم رسانیدن 
و  دعا  و  تعویذ  از  چشم  زخم،  برابر  در  فرد  محافظت  و 

 
 

 
 نقوش متفرقه

 نقوش

هاتعویذ و طلسم بدناعضای  انسانی حیوان و پرنده و حشره گیاهان   ابزارآالت و وسایل 

)زندگی(،   بوستان، درخت
ته، برگ، بته الله،  بگل و 

)چهار و   جودانه، گل
پَر، زردآلو، چنار، شش
گل، آیناگل،  قفسهقاصد(، 
)سیب،   گل، میوهرجب

 گل آیدی، گردو(
 )گوللیدی(

،  )شاخ قوچ( قوچک
  طاووس، مرغقوش 

، عقرب،  )دوسَر(، غاز
پروانه،  رتیلی، کرمک، 

 مارَک، قورباغه

چشم، ابرو، گوش،  آدمک
دست، انگشت، کَمَر، 
زلف)ک(، پولک، پنجه
عروس، شیرپنجه، سم 

شاخ، چهار  اسب، چل
 پستانک

 

اره، گیره، شانه،  
گوشواره، چخماق،  

دگمه، زنجیر، صندوق،  
چَمچه)قاشق(، چرخ و  

فلک، عروسک،  
دانچای  
 

 خمتاز، تعویذ یا داغ
  تمغا یا نَلداغ)دعا(، 

)نشان(، تمغا، طلسم  
زخم،  و چشم

بندبازوبند)دعا(، تَرک  

)حوض(، محراب، گنبد، کوه، خراسانی، شطرنجی، کنگره،   ترنج
)مهتاب( کجاوه، هراتی، عَلَم، چشمه، پارسی، ستاره، ماه  
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 اره زلفک )زلفی زر( گوش )قوالق( شانه گوشواره )سیرغا(
 
 
 

    

 کوه انواع چخماق مار، مارک )مرَک( پروانه گنبد )گومبد(
 
 
 

    

 پای(پای پلنگ )پلنگ پای(پای سگ)سگ گل زردآلو )اریک گول( عروس )گِلین بارماق(پنجه شانه، دست
 
 
 

    

 ابرو قورباغه )قورباغا( پای(پای فیل )فیل سم اسب شتر )اشترپای(پای 

 
 
 

    

 کجاوه )کجبه( بوته )بته( بازوبند )طومار( آینه )آینا( گل آدمک
 
 
 

 
 
 
 

   

 فلکوچرخ مرغی )قیزل ایاق( ستاره )شکوفه( گل )رتیلی(درناق پَرگل
 
 
 
 

    

 سیب چشم درخت قاشق )چمچه( ماه
 
 
 
 

    

 گل قاصدک چنا )گل چنار( قوچک چخماق عَلَم
 
 
 
 

    

 پنجۀ شیر )شیر پنجه( برگ )برگرگ( پای غاز )غازپای( شطرنجی شاخچل
 
 
 

    

 صندوق )ساندیق( ساری ایچیان )عقرب( ترنج نشان )تمغا( جودانه )جودور(
 
 
 

 

    

 چهارپستانک گل آیدی )گوللیدی( گلمحراب پستانکشش محراب
 

تصویر 9. نقوش بازطراحی شدۀ معنامحور در دست بافته ها و دست مال های ترکمن مأخذ: حصوری، 1371؛ توماج نیا و همکاران، 1386، 55-60.
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 چاودور ۀطایف

 چول و توربا فیطوا

 سارئق ۀطایف

 یموت ۀطایف

 ارساری ۀطایف

 بئشیر و سالور طوایف

 تکهۀ طایف
تصویر 10. انواع نقش گل)گول( در دست بافته های طوایف و تیره  های ترکمن. 

.www.masterniazi.com :مأخذ

قرباني  نظر چشم،  ضماد،  سپند،  خرمهره،  مانند  اشیائي 
»چشم  عبارت  و  مي  کنند  استفاده  تخم مرغ شکستن  یا 
به  دور«، »بنامیزد«، یا نظایر آن را در تفأل به  کار مي  برند« 
باور  از  نمونه  ای   .)78  ،1393 سنجی،  و  )افضل  طوسی 
ترکمن در ارتباط با نقش ساری ایچان )عقرب زرد( است 
بسیار  ترکمن  گلیم  های  و  نمدها  در  متداول  به  طور  که 
]و  مبارزه  »برای  ترکمن  زنان  )تصویر11(.  است  رایج 
قالی  حاشیۀ  به  را  آن    عقرب،  آسیب[  از  در امان ماندن 
به  خود  تصویر  دیدن  محض  به  عقرب  و  می  کنند  منتقل 
عقب می  نشیند )آیت الهی، چیت سازان و توماج نیا، 1386، 
55(. از دیگر نقوش برجسته و بااهمیت در دست بافته ها و 
دست مال های ترکمن می  توان به نقوش قوچک، گول  آیدی 
شاخ  یا  )قوچوق(  قوچک  نقش  داشت.  اشاره  محراب،  و 
ترکمن  نزد  در  معناشناختی  و  باورمندانه  جایگاهی  قوچ 
نقش  این  بافته می  شود.  نمادین  به  صورت  به وفور  و  داشته 
نماد جنس مذکر، شجاعت و مردانگی است )تصویر 12(. 
نزد  نیز  گوللیدی  یا  آیدی  )گل(  گول  نمادین  نقش  مایۀ 
ترکمن  بافته  های  در  و  است  مقدس  بسیار  ترکمن  ها 
در   9 عدد  است.  گلبرگ   9 دارای  گل  این  به  کارمی  رود. 
فعالیت  های  آنها  است.  مبارک  و  فرخنده  ترکمن  فرهنگ 
روزهایی  در  را  آیین  ها  و  اعیاد  و  نظیر جشن  زندگی  مهم 

انجام  می  شود،  ختم  نه(  و  بیست  )نوزده،   9 عدد  به  که 
 9 و  ماه   9 در  را  کودک  به  دنیا آمدن  بنابراین  می  دهند. 
زبان  به  دختر  جهیزیۀ  اینکه  چه  می  دارند.  گرامی  روز 
ترکمنی»دوغوز« نام دارد و معنای آن عدد 9 است )تصویر 
13(. نقش نمادین محراب )دروازۀ بهشت( نیز که بن  مایۀ 
با  همراه  است،  ترکمنی  نمازلیق  های  در  طراحی  اصلی 
و  گلیم  به  ویژه  دست بافته ها  در  به  وفور  نقش  مایه  ها،  دیگر 
در  نقوش  واقع  به   .)14 )تصویر  می  رود  به  کار  دست  مال  ها 
اعتقادی  آثار هنری و مصنوعات دستی ترکمن، کارکردی 
به  مربوط  نقوش  در  پدیده  این  نمود  که  دارند  آیینی  و 
همواره  ترکمنی  نقوش  است.  آشکار  طلسم  ها  و  تعویذ 
غریب  گون،  و  تجریدی  به  ویژه  و  هندسی  اشکال  قالب  در 
پدیدار می  شوند. در این بخش نمونه  هایی تصویری از انبوه 
بار  دارای  که  ترکمن  و دست مال های  نقوش دست بافته ها 

معرفی می  شوند.  است،  آیینی  و  معناشناختی 
شناختي    کارکرِد 

تفسیر  هنر،  مردم  شناسی  منظومۀ  در  که  دیگری  مؤلفۀ 
]دست بافته ها  در  که  است  کارکردشناختی  وجه  می  شود، 
قابل رصد است  و دست مال های ترکمنی[ و نقوش آن ها 
مؤلفه  هاي  از  یکي  کارکرد  وی ژگي   .)314 )افروغ،1400، 
و  فته  دست  با یا  دست  ساخته  یک  آفرینش  در  مؤثر 
عشایری  و  سنتی  درجوامع  است.  آن  شکل  یا  فرم  نهایتاً 
یا خلق  و  نداشته  وجود  کاربرد  و  بدون ضرورت  محصولی 
بعد  توأمان  درهم تنیدگي  و  به  هم پیوستگي  نمي  شود. 
همواره  سنتي،  و  هنرهاي  بومي  در  زیبایي  و  معنا  کارکرد، 
نبوده  از هم جدا  بنیادین است و هیچ  گاه  و  اساسي  اصلي 
نمایان  به  خوبي  ترکمن  هنری  آثار  در  شاخصه  این    است. 
»در  مي  دهد.  رخ  هم  موازات  به  زیبایي  و  کاربرد  و  است 
نسبتي  هنرسنتي،  در  با جمال  کاربرد  نسبت  سنتي،  عالم 
امتداد  در  و  طول  در  هنرسنتي  در  زیبایي  نیست.  اضافي 
مورد  کاربرد  مرتبه،  نازل  ترین  در  شيء  قراردارد:  کاربرد 
مي  شود  کاربردي  تر  هم  یابد،  ارتقاء  چه  هر  و  دارد  را  نظر 

هم زیباتر« )بهشتی،1382، 141(.  
مبناي  بر  آثار  خود  حتی  و  نقوش  گذشته  در  ازآن  جاکه 
کارکردي  تزییني،  بر جنبۀ  لذا عالوه  پدید مي  آمد،  باوري 
که  گفت  می  توان  جرأت  به  داشتند.  اعتقادي  و  آییني 
)تزیینی،  کارکردی  جنبۀ  از  دست بافته ها  متنوع  ترین 
نواع  ا به  و  ترکمن  هاست  به  متعلق  آیینی(  کاربردی، 
و  کاربردی  نوارهای   ، کیسه  ها زها،  ندا زیرا  ، زها ندا روا
انواع  ترکمن،  هنر  و  فرهنگ  در  می  شوند.  تقسیم  تزیینی، 
که  می  شوند  تولید  و  بافته  کارکرد  مبنای  بر  دست بافته ها 
دارای موارد متنوعی است که عالوه بر تصویر 1 در جدول 

1 و تصویر 3 ذکر شده   است.
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. مأخذ: ترکمن و گلیم عقرب زرد در نمد .8 تصویر
 .80، 1391نگارنده با استفاده از رحمانی و کاملی، 

 

های بافتهقوچک در دست ةمایهایی از نقشنمونه .9 تصویر
 .37، 1397، همکارانترکمن. مأخذ: جاللی و 

از  استفاده  با  نگارنده  مأخذ:  ترکمن.  گلیم  و  نمد  در  زرد  عقرب   .11 تصویر 
رحمانی و کاملی، 1391، 80.

تصویر 12.  نمونه  هایی از نقش  مایۀ قوچک در دست  بافته  های ترکمن. 
مأخذ: جاللی و همکاران، 1397، 37.

 

های ترکمن. مأخذ:  بافتهآیدی در دستگول ةماینقش .10 تصویر
www.bayragh.ir/modules/smartsection 

تصویر 13. نقش  مایۀ گول  آیدی در دست  بافته  های ترکمن. 
www.bayragh.ir/modules/smartsection :مأخذ

 

. ترکمن هاینقش محراب، شاخ قوچ، دست و درخت زندگی در نمازلیق .11 تصویر
 .pinterest.com/ford,2002: 316مأخذ: 

نمازلیق  های  در  زندگی  درخت  و  دست  قوچ،  شاخ  محراب،  نقش   .14 تصویر 
.www.pinterest.com/ford,2002: 316 :ترکمن. مأخذ

برخی از دست بافته های ترکمن از منظر کارکرد:
- نمازلیق یا جانماز )سجاده  ای( جهت ادای فریضۀ نماز،

- بافته  ای که پس از مرگ بر روی متوفی می  ِکشند،
- نوارهای پهن تزیینی،

- دور دری: برای محافظت از چشم زخم،
- روکرسی،

یا  شتر  سینۀ  جلوی  تزیین  برای  که  قطعه  ای  خالیق:   -
تزیین درب ورودی نصب می  شود.

- آسمایلق: نوعی بافتۀ تزیینی که در مراسم و جشن  های 
یا شتر مخصوص حمل  تزیین اسب  برای  خاص )عروسی( 
»به  دلیل  شتر  کاروان  نقش  مایۀ  می رود.  کار  به  عروس 
روی  بر  ترکمن  اقوام  باور  در  حیوان  این  خوش  یمن بودن 
این  نیز درکنار  اسبی  دست  بافتۀ عروسی شگون دارد. گاه 
داماد  که  است  حیوانی  نماد  که  می  شود  بافته  شتر  قطار 
زاده،  )یعقوب  به  دنبال عروس می  آید«  بر آن سوار شده و 

.)127 ،1395
- سفرۀ نان،

- چرلیک یا روکش زین اسب،
- دیزتوربا، برای نگهداری شکر و نمک،

- قارچین، نوعی پشتی که به صورت قالی بافته می  شود،
اجاق  به دور  برای گستراندن  قالی  باشی: قطعه  ای  - جاق 

یا تنور در داخل چادر،
- داراق باش: کیف کوچک پنج ضلعی برای نگهداری شانه،

که  اسب  پوشش های  از  انواعی  )تشرلیک(:  ایرکلیک   -
دارند. شبه منحنی  شکلی  بیشتر 

برای  قالی  از  بافته شده  اوق باشی: کیسه  ای  یا  اوک باشی   -
حمل چوب   آالچیق.

شیوۀ  تغییر  به  واسطۀ  بافته  ها  این  از  بسیاری  متأسفانه 
پایان، جمع  بندی  در  است.  رفته  بین  از  ترکمن  ها  زندگی 
 ،15 تصویر  در  مردم  شناسی،  مبنای  بر  پژوهش  این 

آمده  است. 

نتیجه  گیری
تا نقش و نگاره  های دست بافته ها  این مقاله کوشیده شد  در 
د  یکر و ر تکیه بر  با  ترکمن،  م  قو ی  ل ها دست ما و 
رگیرد.  قرا تحلیل  و  بررسی  مورد  هنر  مردم  شناسی 
و  هنری  آثار  فهم  و  مطالعه  رویکرد،  این  هدف  و  ساختار 
معناشناختی  زیباشناختی،  وجوه  از  آن  ها  نقش ونگاره  های 
هنرمند  دیدگاه  از  و  فرهنگی جامعه  بستر  در  کارکردی  و 
از  آثار  این  بررسی  و  مطالعه  روند  در  بنابراین  است.  آن 
نقش ونگاره  ها  که  شد  مشخص  هنر،  مردم  شناسی  دیدگاه 
آیینی-شمنی  باورهای  آشکارسازی  در  سازنده  ای  نقش 
بخش  باورها،  که  ازاین  رو  دارند.  ترکمن  قوم  دینی  و 
هنری  آثار  و  می  دهد  شکل  را  قوم  این  فرهنگ  از  مهمی 
در  مهمی  ساحت  دست مال ها،  و  دست بافته ها  به  ویژه 
اساساً  است.  ترکمن  بافندگان  تمنیات  و  درونیات  بازتاب 
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 رنگ

گرم، پُرمایههای گرم و نیمهرنگ  

های دایره، مثلث، مربع،  فرم
 ضلعیمستطیل، پنج

 نظم، آهنگ )ریتم(، تقارن

دار(هنر نمادین )معنی  هنر ذوقی و تزیینی 

کردن مفاهیم بازنمایی و عینی نقش
 رمزی و نمادین نقوش

ر در آثار هنری ترکمنهن شناسیهای مردمساحت  

شناسیزیبایی  

هامالها و دستبافتهدست  

 کارکرد معناشناسی

ی و آیینیتزیینکاربردی،   سبک 

 در بستر و زمینه فرهنگی هندسی

 تمایالت فردی )ذوقی و خیالی(

ای عقاید و باورها بر مبن  

 ضلعی(های هشت و ششنقوش )گل

 عناصر )خط، رنگ(، ترکیب )نقوش(

 شکسته، منحنی

 آیین شمنی )توتمیسم(

های اسالمیآموزه  
 انتزاع و تجرید

پای(، )موش سیچانگل، آیناگل، قابسهگل، گل، آیینهدرخت زندگی، ماری
)عقاب، طاووس،   دی، مرغانآی)بازوبند(، گل ، سینک)قوچک( قوچوق

شامل بازوبند،  کبوتر، گنجشک،( مارک، عقرب، نقوش و اشکال هندسی
ی، آیاقگل، آتفیلپیچشم، کمر، تَلبَرگ، مهتاب، پولک، ، چشمه، گوشواره، 

 )دل گوسفند(، سیچان ایزی. بورک

ای،  ای، آبی، سبز، قهوهقرمز، سرمه
 سفید، سیاه، خاکستری

تصویر 15. دست  بافته  ها و دست  مال  های ترکمن از منظر انسان    شناسی هنر. مأخذ: نگارندگان.

ابعاد  بر  آثار  این  نقوش در  نمادین«  و  جنبۀ»معناشناختی 
هم    درواقع  می  یابد.  ارجحیت  کارکردی،  و  زیباشناختی 
و  )تزیین  زیباشناختی  آن  که جنبه  از  پیش  نقوشی  چنین 
آفریده  باورها،  و  عقاید  تکیه بر  با  باشند،  داشته  آراستن(، 
ضمن  رند.  دا معناشناختی  و  نمادین  وجه  و  می شوند 
)عدم  تجریدی  نقوش  نقش  پردازی  غالب  سبک  این  که 
بتوان  شاید  انتزاعی.  تا  است  بیرونی(  مصداق  به  شباهت 
قالب  در  نقوش  عمدۀ  بازتاب  مهم  دالیل  از  یکی  گفت 
در  نقش  پردازی  شاخص  ویژگی  های  از  یکی  )که  تجرید 
ابعاد  همۀ  در  که  باشد  باورها  همین  است(،  ترکمن  هنر 
»درمانگر«  حدی  تا  و  جدی  حضوری  ترکمنان  زندگی 
باورها.  بازتاب  برای  است  عرصه  ای  و  بهانه  نقوش  و  دارد 
دستۀ  شامل  نقوش  دسته  بندی  مهم  بخش  در  نگرش  این 
بازوبند،  تمغا[،  ]داغ،  دعا  و  تعویذ  )نظیر  محافظ  نقوش 
جهت  در  که  چخماق(،  و  طلسم  آویزها  خمتاز،  طومار، 
مقابله و دفع خطر و محافظت از صاحب آن به  کارمی  رود، 
بر  عالوه  آثار  این  نقوش  عمدۀ  است.  نمایان  به  خوبی 

)قوچوق(،  قوچک  ترنج(،  )گول،  گل  محافظتی،  نقوش 
هر  در  که  هستند  گول آیدی  و  رتیلی  محلی،  پرندگان 
هم  چنین  است.  خاص  فرمی  و  نشان  دارای  قبیله  و  ایل 
نقش  مایۀ  ویژه  ای هستند.  کارکردهای  دارای  دست بافته ها 
با جزئیات بیشتر است، در  گل که نسبتاً پیچیده  تر همراه 
بیشتر  نقوش  است.  ویژه  ای  شکل  دارای  قبیله،  و  ایل  هر 
است  )گول(  قبیله  ای  نمادهای  و  ابزار )چشم  زخم(  نوع  از 
انسانی.  و  گیاهی  پرندگان(،  و  )حیوانی  جانوری  نقوش  تا 
از  بخشی  پرنده،  یا  حیوان  کلی  فرم  به  جای  این  که  چه 
یا  فیل  پای  ماری  گل،  نظیر  می  دهد؛  نشان  را  آن    بدن 
در  بلکه  انتزاعی،  یا  طبیعی  به  صورت  نه  البته  پلنگ  پای. 
نامأنوس که سبک خاص  و  و کاماًل غریب  فرمی تجریدی 
ترکمنی  بافته  های  هم  چنین  است.  ترکمن  نقش  پردازی 
برخی  و  بوده  مختلف  کارکردی-آیینی  جنبه های  دارای 
عروس،  )جهیزیۀ  مراسم  یا  آیین  یک  برمبنای  آن  ها،  از 
نظیر  می  شوند  بافته  حاجی(،  به  هدیه  متوفی،  پوشاندن 

آیت  لیق.    آسمالیق،  نمازلیق، 
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پی  نوشت
1. بافته  ای که پس از مرگ روی متوفی می  کشند. 

2. این نوع از بافته به صورت جفتی و توسط خود عروس بافته می  شود که به نوعی 
تبحر وی در امر قالی  بافی را نیز به خانواده داماد نشان می  دهد.

3. فرشی که برای گستراندن به دور اجاق یا تنور داخل چادر بافته می  شود. 
4. کیسه  ای بافته از فرش برای حمل چوب  های تاق آالچیق.

5. قطعه  ای که برای تزیین جلوی سینۀ شتر یا تزیین درب ورودی نصب می  شود. 
ترکمن است که  قوم  قالی  های  از معروف  ترین طرح  های  انسی،  اشتباه  به  و  انگسی   .6
به پرده )purdah( اشاره کرد که در بین ترکمن  های ساکن در باالی مرزهای ایران و 
ترکمنستان به قالی انسی یا همان قالیچه کوچکی که در مدخل یورت آویزان می  شود، 

معروف است. 
keche .7

kochme .8
Cherial Samuel .9

10. برای آگاهی بیش  تر بنگرید به: افروغ و همکاران )1395(. 

فهرست منابع
توماج  نیا،     و  امیرحسین  چیت  سازیان،  حبیب  اهلل؛  آیت  اللهی، 

ترکمنی(.  )جانمازهای  ترکمنی  نمازلیق   .)1386( جمال  الدین. 
گلجام، 3)7-6(، 71-53. 

هنر     انسان  شناسی  بر  مقدمه  ای   .)1395( اکبر.  ابراهیمی   زرندی، 
در جوامع بشری. دومین همایش ملی فرهنگ، گردش  گری و هویت 

ارفع.  شهری، کرمان، مؤسسه مهراندیشان 
زیبایی  شناسی     بر  مقدمه  ای   .)1393( حسین.  ابراهیمی   ناغانی، 

نقش و رنگ گلیم بختیاری. نگارینۀ هنراسالمی، 1)1(، 39.  
نگار     و  نقش  آفرینش  عامل  باورها   .)1398( محمد.  افروغ، 

انسان  شناسی،  نامۀ  گلیم.  بر  تأکید  با  آناتولی  تخت  بافته  های  در 
.100-73 ،)29(16

طرح     قالیچه  های  تحلیل  و  بررسی   .)1400( محمد.  افروغ، 
انسان  شناسی،  پژوهش  های  هنر.  انسان  شناسی  منظر  از  بلوچ  محرابی 

 .325-299 ،)21(11
امیرحسین و قشقایی فر،     اصغر؛ چیتسازیان،  افروغ، محمد؛ جوانی، 

فتحعلی. )1395(. عوامل مؤثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی 
در دست  بافته  های قشقایی. باغ   نظر، 13)45(، 90-77. 

و     آرایه  ها   .)1393( مونس.  سنجی،  و  عفت  السادات  افضل  طوسی، 
نگره،  ایرانی.  اقوام  دست  بافته  های  در  چشم  زخم  با  مرتبط  نگاره  هاي 

.90-77 ،)31(9
تهران:     ترکمن.  فرش  و  نیازجان   .)1371( ذبیح اهلل.  بداغی، 

فرهنگان. 
بهشتی، سیدمحمد. )1382(. زیبایی و کاربرد در هنرهای سنتی.    

خیال، 0)5(، 37-29.
بوآس، فرانتس. )1391(. مردم  شناسی هنر )هنر ابتدایی( )ترجمۀ    

تهران: گل  آذین.  رفیع  فر(.  جالل  الدین 
نازدیبا     )ترجمۀ  ترکمنی  فرش  های   .)1356( بوگولیوبف، سرگئی. 

]خزیمه علم[(. تهران: موزه فرش ایران. 
پاکباز، رویین. )1378(. دایره  المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.    
    ،)18( دست  باف،  فرش  فصل  نامۀ  نماد.   .)1379( سیروس.  پرهام، 

 .34-27
هنر     از  شاهکارهایی  ترکمن:  فرش های   .)1397( النا.  تزاروا، 

هجری  سیزدهم  تا  دهم  سدۀ  از  مرکزی  آسیای  وسیع  دشت های 
دانشگاه  سمنان:  کمندلو(.  حسین  )ترجمۀ  هوفمیسر  مجموعۀ  در 

سمنان. 
درخت     نقش   .)1385( محمود.  طاووسی،  و  جمال الدین  توماج نیا، 

فرهنگ  در  نقوش درخت  بر  تأکید  )با  ترکمنی  در فرش های  زندگی 
اسالمی و تمدن های باستانی(. گلجام، )4و5(، 24-11. 

جاللی، شراره؛ جوانی اصغر و قانی، افسانه. )1397(. معرفی برخی    
هنر،  پژوهش  قوچک.  نقش  مایه  ساختاری  و  محتوایی  مؤلفه  های 

 .39-27 ،)16(8
همسایه.     اقوام  و  ترکمن  قالي  نقش  هاي   .)1371( علی.  حصوری، 

فرهنگان. تهران: 
کوهستانی،     و  برایان  اسپونر،  اصغر؛  جیران،  ایزدی  مینا؛  شیرانی، 

کلپورگان  سفال  نقوش  انسان  شناختی  بررسی   .)1397( مریم. 
سراوان. هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 23)4(، 80-71.

روستای     در  قالی  عاملیت  هالی؛  آوای   .)1400( عزت  اللهی، طیبه. 
دویدوخ. پژوهش  های انسان  شناسی، 10)20(، 257-237. 

قدرت،     زیبایی،  هنر:  انسان  شناسی   .)1398( ناصر.  فکوهی، 
ثالث. تهران:  اساطیر. 

ترکمن:     نمازلیق های   .)1392( جبار.  رحمانی،  و  شهربانو  کاملی، 
تطبیقی  مطالعات  فرهنگ.  آئینی  و  کلیدی  نمادهای  درباب  بحثی 

هنر، )6(، 85-73. 
مهتاب.     مبینی؛  و  پژمان  الماسی نیا؛  زینب؛  بابااحمدی،  کریمی 
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