
پی--جویی-روابط-بینامتنی-و-بیناسامانه--ای-در-ترانه--های-سه--خشتی-و-گلیم--های-
کرمانجی-شمال-خراسان
صدرالّدینطاهري*
آیگینمردانی**

چکیده
گونه-های-آثار-هنری-بومی-یک-قوم-با-وجود-تنوع-و-گستردگی،-نمایشگر-زیست-جهان-پدیدآورندگانی-است-از-یک-جامعه-
خاص-و-دارای-سنت-ها-و-باورهای-هم-پیوند-و-مشترك.-متن-یک-موقعیت-پویا-است-که-در-آن-به-جای-ساختارها-و-محصوالت-
ثابت،-فرایندها-و-رویه-های-ارتباطی-کانون-تجزیه-و-تحلیل-هستند.-هر-متن-یک-بینامتن-است-که-آگاهانه-یا-ناآگاهانه-از-بایگانی-
سترگ-فرهنگ-بشری-وام-می-گیرد.-گونه-ای-از-ارتباط-میان-دو-متن-ترجمه-بیناسامانه-ای-است؛-در-این-حالت-تفسیری-برای-فهم-
معنای-نشانه-های-یک-نظام-نشانه-ای-به-یاری-نشانه-هایی-از-یک-نظام-نشانه-ای-دیگر-صورت-می-گیرد.-پژوهش-حاضر-با-واکاوی-
نشانه-شناسانه-ترانه-های-سه-خشتی-و-گلیم-های-قوم-کرمانجی-شمال-خراسان،-در-جستجوی-ارتباطات-بینامتنی-و-بیناسامانه-ای-این-
دو-جلوه-فرهنگی-قوم-است.-داده-های-کیفی-این-نوشتار-به-دو-شیوه-میدانی-و-اسنادی-یافته-اندوزی-شده-اند-و-جامعه-آماری-آن-
شامل-250-گلیم-)بیشترین-تعداد-در-دسترس(-و-1۳۸۶-سه-خشتی-)تمام-نمونه-های-برگردانده-شده-به-فارسی(-است.-نشانه-های-
موجود-در-هر-یک-از-نظام-های-نشانه-ای-مورد-پژوهش،-شناسایی-و-دسته-بندی-شده-و-به-صورت-کمی-و-کیفی-مورد-قیاس-قرار-
گرفته-اند.-چیدمان-این-نشانه-ها-در-هر-یک-از-دو-سامانه-دیداری-و-کالمی،-وابستگی-ژرفی-با-ویژگی-های-قومی،-شرایط-اجتماعی-
ـ-اقتصادی،-سبک-زندگی-و-تجربة-دیرپای-تاریخی-کرمانج-ها-دارد.-بدون-شناخت-جایگاه-این-نشانه-ها-و-فهم-الیه-های-ثانویه-آنها،-
گشایش-معنای-این-متون-دشوار-خواهد-بود.-نشانه-ها-در-سه-خشتی-و-گلیم-در-دو-سطح-صریح-و-ضمنی-و-پنج-گروه-نشانه-ای-
جانوری،-گیاهی،-انسانی،-اشیاء-و-پدیده-های-طبیعی،-با-یکدیگر-ارتباط-بینامتنی-دارند-و-بر-اساس-یافته-های-این-پژوهش،-ورود-

نشانه-ها-از-پیش-متن،-یعنی-سه-خشتی،-به-گلیم-قابل-ردیابی-است.

کلیدواژه ها: ترانههایسهخشتی،گلیمهایکرمانجی،بینامتنیت،روابطبیناسامانهای



*.استادیارگروهپژوهشهنر،دانشكدهپژوهشهایعالیهنروکارآفرینی،دانشگاههنراصفهان)نویسندهمسئول(.
Email: s.taheri@aui.ac.ir
Email: mardaniaigin@gmail.com.دکترایپژوهشهنر،دانشكدهپژوهشهایعالیهنروکارآفرینی،دانشگاههنراصفهان.**

تاریخدریافت:1۴00/1/20
تاریخپذیرش:1۴00/۸/21



50

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ ۴۱، زمستان 1400

مقدمه
شاهعباساولوجودکردهارادرحدفاصلقلمرو
ایرانوعثمانیبهزیانخودمیدیدوباتوجهبهمشكل
)توحدی، چراگاه و مرتع کمبود یعنی قوم این اصلی
1۳71،ج21:1(ازیکسوواختالفاتبرسرمراتعبا
با راکوچاند. آنها ازسویدیگر آذربایجان بومی اقوام
کوچانیدنکردهابهخراسان،ویبهدوهدفعمدهخود
رسید:نخستاوضاعخودرادرشرقایرانتثبیتکردو
برای ایران ازمزاحمتهاییکهکردهادرغرب سپس
)رحمتی، شد آسوده میکردند ایجاد صفویه حكومت
7:1۳9۶(.بدینترتیبحدود50تا۶0هزارخانواراز
کردانبهخراسانکوچانیدهشدندکهنیاکانکرمانجهای
امروزیهستند)توحدی،1۳71ج۴5-۴5،10:1(.

برای دورهصفوی در که کردی طوایف کرمانجها،
بهخراسان ازبكان مقابل در ایران مرزهای از حراست
کوچاندهشدهاند،پرچمداربخشگستردهایازادبیات
پهنه .)2 :1۳99 مردانی، و )طاهری هستند کردی
مهمیازفرهنگوهنرشمالخراسانبرآثارهنریو
ادبیقومکرمانجاستواراست.پژوهشحاضر،بهبررسی
ترانههایسهخشتی ارتباطاتنشانهایمیانگلیمهاو
کرمانجهایشمالخراسانخواهدپرداخت؛دوگسترهاز
فرهنگکرمانجیکههموارهدوآوردگاهاصلیپدیداری
واستمرارنشانههایهنریاینقومبودهاندومطالعهبر
رویآنهامیتواندسببشناساییبخشیازویژگیهای

فرهنگیاینقومگردد.
مجموعه بر بیناسامانهای ارتباط این از سویه یک
کردی ادبیات است. استوار کرمانجی سهخشتیهای
دارایژرفاودیرینگیچشمگیریاستوزبانکردیبا
از بسیاری خود گسترده تنوع و خاص ویژگیهای

گویشورانشرابهسویشاعریسوقدادهاست.
قوم شفاهی ادبیات از بخشی سهخشتی ترانههای
بهشمارمیروند.سهخشتیدارایوزنهجایی کرمانج
است،ازقواعدعروضیتابعیتنمیکندوباسهمصراع
استفادهشدهدر واژههای هشتهجاییسرودهمیشود.
سهخشتیهابرگرفتهاززندگیروزمرهوطبیعتپیرامون
سرایندهآنهستندکهماهرانهونمادینجلوهیافتهاندو
طیفگستردهایازموضوعاتهمچونباورهایدینیو

و حسرت آرزوها، و آمال تاریخی، پیوندهای قومی،
ناکامی،طلسموجادو،دلمشغولیهایفردی،طبیعت،
کوچنشینیو...رادربرمیگیرند.باتوجهبهمحدودبودن
بهشكلی موضوعات مصراع، سه به سهخشتی قالب
اشارهوارونشانهایبیانمیشوندوپیامآنهابهیاری
همچون خیال صورتهای و گوناگون ادبی صناعات
تشبیه،استعاره،مجازوکنایهمنتقلمیشود)مردانیو
تمامنمای آیینه ترانهها این .)202 :1۳9۸ طاهری،
از رمزگشایی و هستند کرمانج مردمان زندگی سبک
ساختارنشانهایآنها،شناختباورداشتهایاینقومرا
آسانترمیسازد.سرایندگانسهخشتیهابدونآموختن
و حاالت در را اشعار این ادبی، قالبهای و قواعد
اینرو از سرودهاند، زندگی گوناگون مناسبتهای
حقیقیترینسیمایکرمانجهارامیتواندراینترانهها

بازیافت.
گلیمهای را بیناسامانهای ارتباط این دیگر سویه
کرمانجیتشكیلمیدهند؛ازمهمترینتولیداتخانگی
اینقومکهبنابرسنت،غالباًبهوسیلهزنانوبردارهای
افقیبافتهمیشودوبهعنوانزیرانداز،خورجین،زینو
جلاسب،پردهوسفرهکاربرددارد.بافندهکرمانجبدون
به یاریذهنخود،دست با تنها نقشه، از بهرهگیری
نقشآفرینیمیزندوطیفبسیارگستردهایازطرحهای
با را و... وسایل و اشیاء انسانی، گیاهی، جانوری،
خاطرات پیرامون، طبیعت از الهام با و چكیدهنگاری
افسانههای و داستانها ذهنی، آگاهیهای و زندگی

قدیمیوتجربیاتقومیایجادمیکند.
گونههایهنربومییکقومباوجودگستردگیو
دارای پدیدآورندگانی زیستجهان جلوهگر تنوع،
این است. خاص جامعه یک از و مشترک سنتهای
پژوهشباانتخابدوگروهازآفریدههایقومکرمانج،که
به دریكیکالمبسترمعنااستودردیگریتصویر،
بیناسامانهای و بینامتنی همبستگیهای یافتن دنبال

میانآنهااست.

چارچوب نظری
 Harrof, 1962:( است فرهنگ انبار و مخزن زبان
بیرونیهمچون نیروهاوعوامل با 61(.زباندررابطه
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بافتاجتماعی،متنهایپیشینوفرهنگمعنایخود
راپیدامیکند)Allen, 2000: 44(.هرمتنیکمیانمتن
بین در ایستاده متنی ،)Leitch, 1983: 59( است
به بودن بینامتنی .)Plett, 1991: 5( دیگر متنهای
معنایتبادلدانش،اندیشهوحتیواژگانیكسانمیان
با ابتدا نظری رویكرد این است. گوناگون متنهای
مطالعات با ادامه در و نشانهشناسی و زبانشناسی

فرهنگیوهنریپیوندخوردهاست.
نشانهشناس نخست را بینامتنیت عبارت
پساساختارگرایبلغارستانیـفرانسویژولیاکریستوا1
درآثاردهه19۶0خودهمچونباختین؛کلمه،گفتمان
ورمان2)19۶7(ومتنمحدود۳)19۶۸(بهکاربرد.پس
ازآنایناصطالحبهطورگستردهایتوسطمنتقدانو
نظریهپردازانادبیاتوهنرموردبهرهقرارگرفتهاست.
و واژگان انتقال به سطح ابتداییترین در بینامتنیت
اندیشههابینمتنهایگوناگوناشارهدارد.ایناتصال
میانآثارادبییاهنریهمسانیابهگونهایمرتبط،

تفسیرمخاطبازمتنراتشكیلوبازتابمیدهد.
مفهومبینامتنیتکریستواریشهدرخوانشویاز
بازی یک بهعنوان باختین۴ میخاییل گفتگومندی
 Moi,(بیانتهامیانمتناثرهنریومتنمخاطبدارد
34 :1986(.بنابراین،دراصلکریستوابینامتنیترابر

نهاده بنیاد باختین گفتگومندی5 و چندآوایی نظریه
است.

ویژگی که بود باور این بر )97 :19۸۴( باختین
این که است مخاطبی آگاهیحاد مشخصههرحرف
یا پاسخ سخن، هر شده. فرستاده سویش به سخن
یا واکنشها خود و خاص شخصی به است خطابی
داشت. خواهد پی در را دیگری احتمالی پاسخهای
زندگییکواژهازدیدگاهباختین)201:19۸۴(شامل
بافت یک از دیگر، دهان به دهان یک از آن انتقال
فرهنگیبهبافتیدیگر،وازیکمجموعهاجتماعیبه
مجموعهایدیگراست.برپایهنظریهگفتگومندیباختین
)2۸0:1990(،هرکلمهمستقیماًوآشكارابهسوییک
بر را پاسخ آن دارد، گرایش آینده در پاسخـکلمه
میانگیزد،آنراپیشبینیمیکندوخودرادرراستای

جوابساختاربندیمیکند.

تی. که است اندیشهای بازتاب همچنین ایده این
سخن آن از فردی7 استعداد و سنت در الیوت۶ اس.
یابد، تغییر اکنون یاری به باید گذشته میگوید:
El-( همانگونهکهاکنونتوسطگذشتههدایتمیشود
از است متأثر همچنین بینامتنیت .)iot, 1919: 36

نظریهایکهویكتورشكلوفسكی۸درمقالههنربهمثابه
تأثیرپذیریهای تمامی »میان میکند: بیان تمهید9
ازمتنیدیگرمیگیرد، ادبی تأثیریکهمتنی هنری،
در شكلوفسكی .)Shklovsky, 1917( است« مهمترین
مثالهایشبهنمونههایتأثیروتأثراتزبانهابریكدیگر
وحتیزبانادبیبرزبانروزمرهوبهدرهمتنیدگیآثار

وزبانهایگوناگوناشارهدارد.
باختین گرچه )9-۸۸ :19۸0b( کریستوا باور به
نظریه این است، هگل مدیون را گفتگومندی مفهوم
نبایدبادیالكتیکهگلیهمسانگرفتهشود.گفتگومندی
این وسویههای دارد ارتباط مفهوم بر بیشتری تاکید
ارتباطنهبرایبرتریبریكدیگر،بلكهبرایرسیدنبه
گفتگومندی حال عین در میکنند. تالش هماهنگی
به قیاس( یا )همآوردی گسست گونهای دربرگیرنده
است. اندیشه دگردیسی و تحول برای روشی عنوان
واژه هر که میکند استدالل )۶۶ :19۸0b( کریستوا
)متن(تقاطعیازواژگان)متنهای(دیگراست،کهدر
آندستكمسایهیکواژه)متن(دیگررامیتوانبازیافت.
در و دیگر متنهای با ارتباطات از موزاییكی متن هر

حالجذبوانتقالمفاهیمآنهااست.
بینامتنییک ابعاد )۳7:19۸0a( کریستوا نظر از
متنرانبایدفقطدرمنابعیاتأثیراتبرآمدهازپسزمینه
وبافتفرهنگیجستجوکرد.بینامتنیتپیشنهادیاو
بهجای آن در که میداند پویا موقعیت یک را متن
رویههای و فرایندها ثابت، محصوالت و ساختارها
 Alfaro, 1996:(ارتباطیکانونتجزیهوتحلیلهستند
268(.کریستوادرسودایاستحكامبخشیبهساختاری

از فراتر فضایی در متن آن برپایه که است تحلیلی
گفتمانحاضرایجادمیگردد.برایناساسنگارندگانو
با اثرادبییاهنریواژگان)متنها(رانه آفرینندگان
و تغییر گردآوری، با بلكه خود، ذهن اصیل دادههای
ترکیبواژگان)متنهای(ازپیشموجودبنیانمینهند
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.)Taheri, 2019: 159(

از مجزایی و منفرد نتیجه همچون نباید را متن
فرهنگ یک شناختهشده متغیرهای خاص پیكربندی
موجودیتی عنوان به متن به باید بلكه نمود، تفسیر
 Halliday( کرد  نگاه پیشمتنها سایر تأثیر از برآمده

.)and Hasan, 1985: 36

مقاله در بارت10 روالن بر بینامتنیت نظریه تأثیر
مشهور»مرگمولف«11)19۶۸(ویآشكاراست.ازنظر
نه میگوید، سخن که است زبان این متن هر در او
نویسنده؛نوشتنراهیبرایرسیدنبهآننقطهاستکه
:1977( بارت من. نه میکند، اجرا و عمل زبان فقط
تجربه تولید فعالیت در فقط متن مینویسد: )157
میشود.بهباوروی)1۶۸:19۸۶-170(آنچهکریستوا
اقتدار،انحصاروتکصداییاستوبه باژگونمیسازد
بنا انسانی ارتباطات به انتقادی رویكردی او جایش
را متن هر و دارد تأکید معنا تكثیر بر بارت میکند.
مراکز برگرفتهاز نقلقولهای و نوشتهها از آمیزهای

مختلففرهنگیمیداند.
ازدیدژرارژنت12)1۸:19۸2(بینامتنیتگونههای
گرتهبرداری، قول، نقل کنایه، همچون: دارد، متفاوتی

سرقتادبی،ترجمه،تقلیدوهجو.
بینامتنیتممكناستحاصلوابستگییکمتنبه
واژگان،مفاهیم،داللتها،رمزگانها،قراردادها،اقدامات
ناخودآگاهیامتنهایپیشینباشد.هرمتنیکبینامتن
استکهآگاهانهیاناآگاهانهازبایگانیسترگفرهنگ

.)Leitch, 2001: 21( بشریواممیگیرد
روابطبینامتنیرامیتوانبهسهگونهبخشکرد:
عامل دو به گونهها این تصادفی. یا اختیاری اجباری،
مرجع. اهمیت و نویسنده نیت دارند: بستگی اساسی
تمایزمیاناینگونههانهمطلقوقطعی،بلكهشناورو
متن یک در است ممكن گونهها این و است متغیر

.)Marrapodi, 2004: 13(همزماندیدهشوند
مباحث به محدود گذشته دهههای در بینامتنیت
آثار تفسیر برای بلكه نمانده؛ ادبیات تحلیل در رایج
سایر و عكاسی معماری، موسیقی، نقاشی، سینمایی،
تولیداتفرهنگیوهنرینیزبهکارگرفتهشدهاست.
یا معماری نقاشی، سینما، زبانهای مورد در میتوان

دربردارنده که زبانهایی گفت. سخن دیگر هنرهای
الگوهایپیچیدهرمزگذاری،رمزگشایی،کنایه،پژواکو
انتقالرمزگانهایپیشینهستند.فیلمها،سمفونیها،
همچون دقیقاً آثار دیگر و نقاشیها ساختمانها،
متنهایادبی،بهطورمداومبایكدیگرونیزباهنرهای

.)Allen, 2000: 174-5( دیگرگفتمانمیکنند
کریستوادربارهارتباطبینامتنیدواثرخلقشدهدر
اینجا انتقالدر نشانهایمتفاوتمینویسد: دوسامانه
سیستم یک از میتواند متن است؛ داللتی فرایندی
تغییر که درحالی برود، دیگر سیستمی به نشانهای
میکندوبانظمیتازهبازپیراییمیشود.دراینانتقال
دارد، اهمیت پیشین سامانه ترک که اندازه همان به
گذارازمسیرمیانجیبیندوسامانهوایجادمفصلبندی
باسامانهجدیدنیزمهماستوبهمتنقابلیتتازهای

.)Kristeva, 1984: 60(برایبازنماییمیبخشد
رومنیاکوبسن1۳اینگونهازارتباطمیاندومتنرا
ترجمهبیناسامانهای1۴مینامد.دراینحالت،معناازیک
دیگر نشانهای سامانه یک به نشانهای )نظام( سامانه
انتقالمییابد)Jakobsón, 1987: 429(.تفسیرگربرای
پیجوییاینارتباطبایدنشانههاییرادرسامانهنشانهای
دوم نشانهای سامانه در را آنها سپس و بیابد نخست
و )درونزبانی ترجمه دیگر روش دو در کند. ردیابی
بینازبانی(انتقالمعنادردرونیکسامانه)مثاًلادبیات(
جنس بیناسامانهای ترجمه در اما میپذیرد، صورت
رصد مسئله همین که میشوند متفاوت نشانهها

ارتباطاتمعناییرادشوارمیسازد.
آثاریکهدراینپژوهشواکاویشدهاندازچنین
گلیمهای سو یک برخوردارند؛ یكدیگر با رابطهای
از آنها آفرینش برای هنرمند که دارند قرار کرمانجی
گرفته بهره تصویری یا دیداری نظام یک نشانههای
است،ودرسویدیگرسهخشتیهاکهبنیادشكلگیری
آنهانشانههایگفتارییاادبیاست.بنابراینقیاسمیان
ایندومجموعه،اساساًجستجوبراییافتنیکترجمه

بیناسامانهایدردرونفرهنگکرمانجیاست.
زبانهای تفاوت به باید بیناسامانهای ترجمه در
شمایلی زبانهای با دارند گسسته ماهیت که کالمی
شود. توجه دارند پیوسته ماهیت که هنرها( )مثل
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همچنیننبایدازیادبردکههموارهدرهرکنشانتقالی
یاترجمهایبخشیازپیامازدستمیرودوبهمقصد

نمیرسد)طاهری،19:1۳9۶(.
دربررسیپیشروبادونظاممتشكلازواحدهای
نشانهایمعنادارروبروهستیم؛گلیمبهعنوانیکمتن
تصویری نشانههای از مجموعهای از متشكل دیداری
استوسهخشتیبهعنوانیکمتنادبیبانشانههای
ایننظامهای از کالمیساختهشدهاست.درهریک
نشانهای،مجموعهعناصردرکناریكدیگریککلواحد
راتشكیلمیدهند.فهمدقیقارتباطمیانایندودسته
نشانههادرگرودرکتفاوتها،امكاناتومحدودیتهای

ایندوسامانهنشانهایاست.
نموده پیشمتنفرض را نظامکالمی نوشتار، این
استودرجستجوینفوذنشانههایادبی،شیوهچیدمان
گلیم در مضمونی برگرفتگیهای نیز و نشانهها این

بهعنوانمتنمتأخراست.

روش تاقیق
ـ تحلیلی رویكرد با موردکاوی یک پژوهش این
تفسیریوباهدفتوسعهایاستکهدادههایکیفیآن
در شدهاند. دادهاندوزی میدانی و اسنادی شیوه به
بخشهاییهمچونپیشینه،چارچوبنظریوبرگزیدن
یاری کتابخانهای و اسنادی مطالعات از سهخشتیها
گرفتهشده؛اماگردآوریتصاویرگلیمهاونیزواکاوی
معناییوپیجوییریشههایفرهنگینشانههایادبیو
با ُکرمانجهاومراوده تصویریحاصلزندگیدرمیان

پژوهشگرانفرهنگُکرمانجاست.
بینامتنی ارتباطات یافتن مقاله این اصلی هدف
گلیمهاوسهخشتیهایمردمانکرمانجخراساناست.
بهشمار پیشمتن قیاس این در سهخشتی ترانههای
از بیشتری قدمت کرمانجها شفاهی ادبیات میروند.
از سهخشتیها از برخی و دارد آنها تصویری فرهنگ
میتوان را زبان ماندهاند. باز صفوی دوره اوایل
همگانیترینودردسترستریننظامنشانهایمردمان
کوچروقلمدادنمود.سهخشتیباحفظویژگیاختصار،
دارایوجهرواییاست.رویدادهادرگامنخستبهمتون
نظامهای دیگر به سپس و میشوند تبدیل کالمی

نشانهایراهمییابند.
بینامتنی، مطالعه این نخست سویه آماری جامعه
ازچهار برمیگیردکه رادر حدود1۳۸۶سهخشتی
کرمانجی ترانههای فارسی، زبان به منتشرشده کتاب
خراسان)1۳7۴(،سهخشتی،ترانههایکوچککرمانج
)1۳۸۶(،دیارودوتار)1۳9۳(وسهخشتیهایکرمانجی

)1۳95(برداشتشدهاند.
یعنی دوم سویه نمونههای گردآوری پژوهشگران
110 رساندهاند؛ انجام به بخش سه در را گلیم 250
نمونهازساکنینروستاهایکرمانجنشیناستانخراسان
شمالیوبهویژهحوالیشهرشیروانواسفراین)تعدد
روستاهایکرمانجنشیندراینمناطقبیشتراست(،۳۶
از نیز نمونه 10۴ و کرمانج عشایر بین از نمونه
بجنورد، در فرش فروشندگان و تاجران مجموعههای
تصاویر گردآوری است. شده یافت مشهد و قوچان
آماری جامعه ساختن غنیتر هرچه هدف با گلیمها
صورتگرفتهونمونههایواکاویشدهبیشترینتعداد

نمونههایدردسترسرادربرمیگیرند.

پیشینه پژوهش
گر حوزه بینامکنیت:

پسازنوشتههایآغازینکریستواوبارت،بینامتنیت
دردهههایبعدتوسطاندیشمندانمطالعاتفرهنگیو
هنریگسترشیافت.افرادیمانندمایكلریفاتر15وژرار
در متفاوتی مكاتب نظریه این توسعه و بسط با ژنت
حوزهبینامتنیتایجادنمودندوتوانستنداینرویكردرا
نظریه یک به و گرفته بهکار مختلف آثار خوانش در

کاربردیتبدیلکنند.
ژنتسهاثرخودباعناوینمقدمهایبرسرمتنیت1۶
)1979(،الواحبازنوشته17)19۸2(وآستانهها1۸)19۸7(
اصطالح از او است. داده مسئلهاختصاص بهاین را
گستردهترترامتنیت19استفادهمیکندکهبینامتنیترا
کتاب ژنت دارد. خود بطن در گونه، یک بهعنوان
مقدمهایبرسرمتنیتتاریخچهبوطیقارابررسیکرده
وپسازنقدنظریاتپرشماراینحوزه،واردمطالعات
اوترامتنیترابه بازنوشته الواح بینامتنیمیشود.در
پنجگونهاصلیبیشمتنیت،20سرمتنیت،21پیرامتنیت،22
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بینامتنیتوفرامتنیت2۳بخشمیکند.کتابآستانهها
نیزبهتوضیحپیرامتنیتاختصاصیافتهاست.

)1991( بینامتنیت کتاب در پلت2۴ هاینریش
نموده تحلیل را حوزه این در رایج اصلی دیدگاههای

است.
مایكلپین25درکتابنظریهخواندن،درآمدیبه
مهمترین از بخشی )199۳( کریستوا2۶ دریدا، لكان،
دغدغههایکریستواازجملهنظریهبینامتنیتراتشریح

میکند.
این )2000( بینامتنیت2۸ کتاب در آلن27 گراهام
بحث به نظریهادبی تاریخی چارچوب در را مفهوم
آثار انتقادی و تطبیقی بررسی با میکوشد و گذاشته
عمدهنظریهپردازاندرحوزهبینامتنیت،کاوشژرفتری
درگذشتهاینمفهومونگرشدقیقیبهآیندهآنداشته

باشد.
نوئلمکآفی29نیزدرکتابژولیاکریستوا)200۴(
بهشرحآرایاساسیویهمچونبینامتنیتمیپردازد
ادبی، مطالعات بر را کریستوا تأثیرات از خالصهای و
نظریهفمینیسم،نظریهسیاسیوفلسفهقارهایبهبحث

میگذارد.
روابط »تأثیر عنوان با مقالهای در ساسانی فرهاد
بینامتنیدرخوانشمتن«)1۳۸۴(،بهمفهومبینامتنیت
پرداخته فارسی ادبیات در آن با مرتبط اصطالحات و

است.
بهمننامورمطلقدردوکتابدرآمدیبربینامتنیت،
از بینامتنیت، و )1۳9۴( کاربردها( و )نظریهها
ساختارگراییتاپسامدرنیسم)1۳95(رویكردهایرایج
درحوزهبینامتنیتاشارهنمودهوبرابرنهادهاییکاربردی
بهفارسیبرایاصطالحاتمطرحدراینزمینهپیشنهاد

دادهاست.

گر حوزه نه یشکی و  لیم کرمانجی:
ازشعرهجاییکهسهخشتیازنظرقالبذیلآن
شعر تطور تاریخ کتاب در بهار محمدتقی میگنجد
فارسی)1۳۳۴(،هنگامبحثدربارهقدیمیتریناشعار

ایرانیادکردهاست)بهار،25:1۳۳۴(.
شعر »سهخشتی، مقاله در الئین سپاهی علیرضا

ویژهکرمانجها«)1۳7۶(بهاختصاربهمعرفیایننوعاز
ترانههایکردیپرداختهوتعدادیازآنهارابهفارسی

برگرداندهاست.
از مقاله»معرفیسرودههایی در علیپور اسماعیل
ایران:سهخشتیهایکرمانجی« شاخةادبیاتشفاهی
دیدگاه از را برگزیده سهخشتی ۳00 حدود )1۳95(
وزنموسیقاییوزمینهمعناییمطالعهنمودهوآنهارا

ذیلژانرغناییقراردادهاست.
در حیرانپور ساناز و حاجی موسوی رسول سید
مقاله»بررسیتصویرالههمادردرآناتولیوردپایآندر
نقش پیجویی به بافتههایکردیخراسان«)1۳90(
آناتولیپرداختهوسپسنمونههای ایزدبانوانبرگلیم
کردی جاجیم و گلیم فرش، در را نقش مشابهاین

یافتهاند.
تازهتریناثرمنتشرشدهدررابطهباگلیمکرمانجی
کردی سفره نگارههای و نقوش نماد، بررسی کتاب
خراسان)1۳97(است.معصومهذوالفقاریکیكانلودر
اینکتابگلیمکرمانجیکهمرسومترینشكلبافتآن
باعنوانسفرهکردیشناختهمیشودراازنظرشیوه
مورد نقشها ظاهری ویژگیهای همچنین و بافت

مطالعهقراردادهاست.

بینانامانه ای  و  بینامکنی  عنالر  واکاوی 
نه یشکی ها و  لیم ها

پژوهش موردمطالعهدر متون ماهیت به توجه با
حاضروقرارداشتنآنهادرخارجازحوزههنروادبیات
رسمیوتعلقبهفرهنگعامه،بهکارگیریروشتحقیق
برگزیدهتوسطپژوهشگراننیازمندبومیسازیوایجاد
پیادهسازی امكان سویی از تا است؛ بوده تغییراتی
روشمندواصولیاینشیوهتحلیلرابرروینمونههای
دامنه سو، دیگر از و سازد فراهم بررسی حال در
بهکارگیریشیوههایگوناگونیکهبراینقدوخوانش
امكان و بگسترد را میرود بهکار مختلف متون
از خارج که آفریدههایی روی بر علمی واکاویهای
چارچوبهایمتعینفرهنگرسمیودرقالبفرهنگ

عامهخلقمیشوندراایجادنماید.
مقالهحاضربربینامتنیتبیناسامانهایاستوارشده
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نظامهای از متونی بینامتنی رابطههای مطالعه که
مختلفنشانهایاست.پیشمتناینپژوهش،مجموعه
نشانههایکالمی از سهخشتیهایکرمانجیاستکه
در آنها امتداد و تالششدهحضور و تشكیلشدهاند
گلیمهاکهبهنظامنشانهایدیداریتعلقدارندردیابی
شود.پیجوییروابطبینامتنیآنها،دردوسطحصورت
میپذیرد:سطحصریحوسطحضمنی.درسطحصریح
بهحضورمستقیموتجسمینشانههایسهخشتیدر
گلیماشارهخواهدشدودرسطحضمنیبرایپیجویی

مراتبپیچیدهترروابطبینامتنیتالشمیشود.
ارایهمعنایمعین،ملفوظ، به داللتصریحتمایل
)چندلر، دارد نشانه برای عقلسلیم، مطابق یا آشكار
210:1۳۸7(.درموردنشانههایزبانی،معنایصریح
است شده ارایه لغات فرهنگهای در که است همان
)سجودی،72:1۳95(.درسطحصریح،هریکازمتون
بهنشانههایخودتجزیهمیشوندوسپسنوعوبسامد
هرنشانهدرسهخشتیوگلیمبررسیشدهوبایافتن
سطح در دو این بینامتنی روابط نشانهای، اشتراکات
نشانهایروشنمیگردد.دراینالیه،داللتمدنظربرای

نشانههاداللتصریحاست.
نشانههایگلیممتعلقبهیکسامانهآنالوگ)پیوسته
یاقیاسی(ونشانههایسهخشتیمتعلقبهیکسامانه
تفاوتدر این و یارقمی(هستند )ناپیوسته دیجیتال
دارد. بسیار اهمیت نشانهای واحدهای بازیابی فرآیند
است ساختاری دارای دیداری متنی عنوان به گلیم
متشكلازاجزایبههمپیوستهکهبایدهرواحدنشانهای
رادرآندرپیوستگیبادیگرعناصرشناخت.درواقع
پیوستگی گسستن با گلیم در نشانهای واحد بازیابی
سهخشتی در میپذیرد. انجام گلیم کلیت در نقوش
بهعنوانمتنیکالمی،هرواحدنشانهایبیرونازارتباط،
نشان را بادیگرعناصرخود قیاسپذیری و پیوستگی
سادهتر سهخشتی در نشانهای واحد بازیابی میدهد.
استوازطریقمجزاکردنتکتکواژگانازیكدیگر

انجاممیپذیرد.
بنیاننتایجحاصلازاینپژوهشراارتباطدرسطح
اینسطحدردو دوم،یاسطحضمنیخواهدساخت.
الیهتبیینمیشود.آنچهالیهنخسترامیسازدداللت

تداعیهای به ضمنی داللت است. نشانهها ضمنی
اجتماعیـفرهنگیوشخصینشانهاشارهدارد.عواملی
همچونطبقه،سن،جنسیت،قومیت،نژاد،ایدئولوژی
و...درشكلگیریمعانیضمنیدخالتدارند.پساز
واکاویداللتضمنینشانهها،حرکتوحضورآنهااز
سهخشتیبهگلیمپیگیریمیشود.درالیهبعدشیوه
ترکیببندیوساختارهریکازسویههایپژوهشاز
نشانهها جانشینی و همنشینی روابط واکاوی طریق
ازنظامهاینشانهایوتأثیرپذیریمتن درونهریک
دومازپیشمتندرچگونگیاینروابطبررسیمیشود.
روابطهمنشینی،بهروابطدرونمتنی،بهدیگردالهاکه
درمتنوجوددارندمربوطاست.اینروابطبراهمیت
ارتباطاتجزءـکلتأکیددارندوعناصریکمتنرا
بههمپیوندمیزنند.روابطجانشینی،بهدالهاییارجاع
پیدامیکندکهدرمتنغایبهستند.اینروابطمبتنی
برقیاساستوتحلیلآنهابهتعیینارزشیکمقوله

خاصدرمتنکمکمیکند.
نظر در را نكته چند باید نشانهها مطالعه هنگام
گرفت.نخستاینکههرنشانه،بایدبهیکنظامنشانهای
واحدهای سایر با تقابل در و باشد داشته تعلق
تشكیلدهندهآننظامقرارگیرد.دوماینکهنشانهقرار
استبرحسبتقابلشباسایرواحدهایتشكیلدهنده
باشدوسوم رفته بهکار ازخود نظامدرمفهومیغیر
اینکهچراازمیانمجموعهنشانههایممكن،یكیرا
انتخابکردهاندودرترکیبباسایرنشانههاقراردادهاند

)صفوی،50-۴9:1۳9۴(.
ُکرمانجی زبان نشانهای نظام فرآورده سهخشتی
است.بزرگترینواحددرساختارسهخشتیبنداست.
یکبندشاملسهخشتیوهرخشتیشكلگرفتهاز
یکیاچندجملهاست.اینجمالتنیزخودازترکیب
از یكدیگرساختهشدهاند. کنار در تکواژها و واژگان
اینرو،کوچکترینواحدمعناداردراینساخت،تكواژ
استکهبهعنوانواحدنشانهایدرنظرگرفتهمیشود.

برایدستهبندینشانههادردونظامنشانهایمورد
مطالعه،توجهبهماهیتوتفاوتدونظامبسیاراهمیت
دارد.مادهاولیهمورداستفادهدرساختنشانهدرگلیم،
فرمورنگاستحالآنکهنشانههایسهخشتیباآوا
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ساختهشدهاند.بایدتوجهداشتکهازسوییبسیاریاز
نشانههایکالمیقابلیتتبدیلشدنبهنشانهتصویری
عینیراندارندوازدیگرسوامكاناتوشیوههایبیانی
گوناگونیکهنشانهتصویریدراختیاردارد،قابلانتقال
وتطبیقبانشانهکالمینیست.سهخشتیازنشانههای
قراردادیودلبخواهی)غیرعینیوغیرطبیعی(برای
بیاناستفادهمیکنداماگلیمغالباًبانشانههایتصویری
هنرمند پیرامون جهان طبیعی بازنمایی به خود،
بیشكل بروز عرصه سهخشتی واقع در میپردازد.
با و زمان درخالل معنا و است تفكرات و احساسات
حرکتازیکنشانهبهنشانهدیگربهوجودمیآید،اما
شكلی به را نشانهای ارجاعات که است اثری گلیم
دیداریودرفضاییایستاچیدماننمودهومعنارادر
خودمحبوسکردهاست.بااینحالآنچهکهبینایندو
بازنمایی، ارجاع، قلمرو در آنها حضور است مشترک
داللتومعنااست.بنابرایندرطبقهبندینشانهها،وجه
ارجاعیوبازنمایانههرنشانهدرنظامنشانهایوگزینش
قرار توجه مورد نظام دو هر در مشترک نشانههای
میگیردوایننخستینقدمدرردیابیشباهتهااست.

نطح لریح
نشانههایبهکاررفتهدرهردوسامانهنشانهایمورد
پژوهش،درداللتصریحخوددرپنجگروهدستهبندی
میشوند:نشانههایانسانی،جانوری،گیاهی،پدیدارهای
طبیعی،واشیاء.بسامدهرگروهنشانهایدرسهخشتیها
وگلیمهایموردمطالعهدرجدولهایزیرتصویرشده.
اینآماربهشمارنشانههایهرگروهاشارهداردونهبه

دفعاتتكرار.
نشانههایانسانیسهخشتیهادرسطحصریحبهدو
گروهعمدهتقسیممیشوند:نشانهدرگروهاول،اشارهبه
پسر، دختر، یار، همچون شخصیت یک یا افراد نام
خواهر، سردار، خان، چادرنشین، مادر، پدر، عروس،
برادر،چوپان،شتربانو...داردودرگروهدوماندامهای
انساننظیرچشم،گیسو،بازو،دهان،ابرو،دست،صورت،
کمرو...نقشنشانهایگرفتهاند.پرتكرارتریننشانههایی
از: عبارتند دارند اشاره زنانه انسانی شخصیت به که
دختردر1۶۸مورد،نامهایزنانهدر۴5مورد،عروس
در27مورد،مادردر19مورد،زندر1۸موردوسایر
شخصیتهاهمچوندلبر،لیلی،بانو،بیوه،خواهر،خاله،
عمه،کنیزوهوودر2۶مورد.بنابرایندر۳0۳سهخشتی
انسانینشانهایزنانهاست.نشانههایمردانهدر نشانه
قالبپسردر۴5مورد،پدردر۳۳مورد،مرددر۶مورد،
سایر و مورد، 5 در داماد مورد، ۶ در مردانه نامهای
شخصیتهانظیرسرباز،مجنون،برادر،شوهر،بخشی،
عمو،دایی،امام،مالوخواستگاردر۸۳موردومجموعاً
در17۸سهخشتیوجوددارند.درگلیمهمنشانههای
انسانیبهدوشیوهنشاندادهشدهاند:بخشیازنشانهها
بهشكل گروهی و کامل انسانی فیگور یک بهصورت
نقشهایهندسیواگرفتهازاندامانسانی،نظیربازوو
تنوع اما کمر. به دست باالتنه یا انگشت، شانه،
شخصیتپردازیدرگلیمبسیارمحدوداست.باتوجهبه
نوعپوشاکواستفادهازدامن،تمامنشانههایفیگوراتیو
انسانیدرگلیمهانشانگرزنانهستندکهدر۳5نمونه

دیدهمیشود.

اشیا پدیدارهایطبیعی گیاهی جانوری انسانی

9۴۶ 255 25۸ ۳09 ۴9۳

جدول 1. بسامد نشانه های هر گروه نشانه ای در سه خشتی )نگارندگان(.

اشیا پدیدارهایطبیعی گیاهی جانوری انسانی

205 222 ۸1 250 79

جدول 2. بسامد نشانه های هر گروه نشانه ای در گلیم )نگارندگان(.
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نشانههایجانوریاستفادهشدهدرسهخشتی،بهجز
زندگی اقلیم در موجود جانوران به همگی طوطی،
کرمانجهااشارهدارند.اینویژگیدرنشانههایجانوری
گلیمهانیزصادقاستوبهجزطاووسدیگرجانوران
بازنماییشدهدرمحیطپیراموناینقومزندگیمیکنند.
و شدهاند مسبک و تجریدی گلیم در نشانهها این
شده نمایانده اختصار به جانوران ظاهری ویژگیهای
است.گاهکلبدنجانوروگاهبخشیازبدناودرقالب
نقشیهندسیتصویرشده.نشانههایجانوریمشترک
بز،قوچ،اسب، از:شتر، درسهخشتیوگلیمعبارتند
ازپرتكرارتریننشانههای عقاب،گنجشکوآهو.شتر
جانوریدرسهخشتیاستودربین255سهخشتیکه
داراینشانهجانوریهستندحدود5۴نمونهدارایاین
نشانههستند.درگلیمنیزاینبیشینگیچشمگیراست
ودربین222گلیمبانقشجانوری،حدود59نمونه
نقششتررادرخوددارند.ازاینروشتررامیتواناز

مهمترینکهنالگوهایجانوریقومکرمانجبرشمرد.
و سهخشتی بین مشترک نشانههای سوم گروه
گلیم،نشانههایگیاهیاست.درسهخشتیهابهگونه
درخت و...(، بنفشه گلنار، غنچه، محمدی، )گل گل
)اُرس،گردو،به،کاج،چنار،سپیدارو...(یامیوه)انگور،
گالبی،زردآلو،انارو...(اشارهشده،امادرگلیمهردسته
نشانهگیاهیعنوانیعامداردکهبراساستفاوتهای
ظاهریبهآنهاگل،بوتهویادار)درخت(گفتهمیشود؛
کمینهگرای نقشپردازی شیوه حاصل باید را امر این
گلیمدانست.نشانههایمشترکگیاهیدرسهخشتیو
گلیمعبارتنداز:درختوگل.ایندونقشدرهردو
متندردستهخودپرتكرارترینهستند.دربین25۸
سهخشتیداراینشانهگیاهی،15۳نمونهبهنشانهگل
و۶7نمونهبهنشانهدرختاشارهدارند.درگلیم،ازبین
۸1گلیمداراینقوشگیاهی،در۶۴نمونهنشانهگلو

در۳5نمونهنشانهدرختدیدهمیشود.
پدیدارهای مشترک، نشانههای گروه چهارمین
طبیعیهستند.اینگروهدرسهخشتیتنوعبیشتری
نسبتبهگلیمدارد،امادرگلیمپرتكرارتراست.درواقع
از نمونه یک دستكم مطالعه مورد گلیمهای تمام در
نشانههای یافت. باز میتوان را طبیعی پدیدارهای

و ستاره کوه، چشمه، از: عبارتند گروه این مشترک
از نشانهای دارای که سهخشتی ۳09 در رودخانه.
کوه نشانه از نمونه 1۶۴ هستند، طبیعی پدیدارهای
سخنگفتهاند.درگلیمنیزنقشکوهپرتكرارتریننشانه
استودربین250گلیم،1۸۶نمونهآنرابازنمایی

کردهاند.
نشانهای گروه آخرین اشیاء از برگرفته نشانههای
مشترکبینسهخشتیوگلیمراشاملمیشود.دراین
دستهبیشترینگوناگونیدرنظامکالمیدیدهمیشود
کهطیفوسیعیازاشیایکاربردیهمچونسیاهچادر،
موسیقی، آالت پز، و پخت لوازم زیورآالت، پوشاک،
دربر را قلم و قالی و گلیم دار رزمافزار، خوراکیها،
اندک بسیار گلیم در اشیاء تنوع درحالیکه میگیرد.
از: عبارتند اشیاء گروه در مشترک نشانههای است.
نشانه پرتكرارترین )گوشواره(. گار و شانه سیاهچادر،
گروهاشیاءدرگلیم،سیاهچادراستکهدر۶۴نمونهاز
79گلیمیکهداراینشانهاشیاءهستند،دیدهمیشود.
جزو و دارد وجود نیز سهخشتی ۸0 در نشانه این

پرتكرارتریننشانههایگروهاشیاءبهشمارمیرود.
همانگونهکهاشارهشد،همدرسهخشتیوهمدر
انسانی سوژه محوریترین و بسامدترین پر زن گلیم،
است.یكیازموقعیتهاییکهدرسهخشتیدروصف
معشوقزنبارهابهآناشارهشده،حضوراوپیشاپیش
رادردست پرآرایهای افسارشتر ایلاستدرحالیکه
داردوزیباییشمایهتفاخرایلگشته.افزونبرنقش
بسیارمهمیکهشتردرجابهجاییعشایرداشته،یكیاز
ایل دختران پیشتازی و شتر کاروان کوچ، جلوههای
دغدغه و کوچ زمان در یار پیشآهنگی وصف است.
فراهمآوردنشتربرایکابیناودوشكلاصلیهمراهي
نشانههايشتروزندرسهخشتیاست.اینتوصیفبه
گلیمنیزراهیافتهونشانهزنکهتنهافیگورکاملانسانی
گلیمهااست،معموالًهمراهیکشترتصویرشده)ت1(.

بووز  مه يا  سه رث  شيلوارچينی/  که چکث  ئه لث 
ئه کشينی/ تو ژه هيضث باج ئه ستينی

ایدختریکهشلوارپرچینوشكنپوشیدهای/و
سرشترسفیدمادهراگرفتهای)ومیبری(/توبازیبایی
خودازماهباجوخراجمیگیری)بیدکی،91:1۳95(.
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و رث خستيث قه ته ر ده ضه/ چاضث من ل هه ض ئه/ 
من و ته ضا نادن هه ضه

یارقطارشترانرابهراهانداخته/منویارمخیرهدر
یكدیگریم/افسوسکهوصلمانناممكناست)حسینپور،

.)17۴:1۳95
شترازپرتكرارتریننشانههايجانوريدرسهخشتی
و است کامیابی و ثروت از نشانی شتر داشتن است.
بخشیازشیربهای)کابین(نوعروسانراتشكیلمیدهد.
شترهمچنینباآرایههاوتزییناتفراواندرمیانهقاب
اصلیگلیمکرمانجينیزنقشميشود.گاهکاروانشتر
نیز اصلی قاب پایینتر بخشهای در ساده بهصورتی
تصویرشدهوازاینطریقشترپرتزیینمیانقاببیشتر

جلوهگریمیکند)ت2(.
بؤز  مه يث  سه رث  خه مالند/  خوه  سيسه بؤزث 

ده کشاند/ خه و له چاضث مه هثرماند
سپیدرخزیبایمکهخودآراییکردهبود/درپیشاپیش
از را خواب میکشید/ را سپید شتر ماده افسار کوچ،

چشمانمربود)حسینپور،17۳:1۳9۳(.
ده ضه دارا، ده ضان هثی که/ نثری قه مه ر وه پيشث 

که/ شوونی يارث له سه ر چث که
نر شتر و بران/ و کن هی را شتران ساربان، ای
قهوهایرنگزیباراپیشتازقافلهکن/جاییارمراهمبر

رویآنآمادهکن)توحدی،5۶:1۳7۴(.

نطح ضمنی
متندارایمعنا،محتواوهدفیمشخصاستودر

آن در که اجتماعی و فرهنگی محیط با کامل تعامل
صورتپذیرفتهقراردارد؛بنابرایندربردارندهبستری
معین،متشكلازسنتادبیوفرهنگی،زبان،تمهیدات
امروزی و...است.نظریهپردازان وفنونداللتمعنایی
معتقدندمتنها،چهادبیوچهغیرادبی،خالیازهرنوع
سبب این .)11 :1۳95 )آلن، هستند مستقل معنای
سازمانی و نبوده ساده بافتی هنری اثر میشود
و معنیها که باشد الیه چندین از تشكیلیافته
وارن،19:1۳7۳(. و )ولک دارد نسبتهاییچندگانه
معنایضمنینشانههامتعلقبهالیههایدرونیترنشانه
استوبهموازاتداللتهایارجاعینشانه،تحتتاثیر
پارادایمفكریو برمتنو ایدئولوژیحاکم فرهنگو
داللتهای زایش به منجر آن، بر مسلط اخالقی
جدیدتریمیشودکهخوانشآنهادرگروشناختافق

فرهنگیاستکهنشانهدرآنشكلگرفته.
و خود نشانهای نظام نوع بهواسطه سهخشتی
بهرهگیریازگسترهوسیعکالم،امكانبهکارانداختن
گلیم از بیش مراتب به را نشانهها ضمنی داللتهای
دارد.سهخشتیبرایتنوعبخشیدنبهفضایارجاعی
گوناگونهمچون بالغی فنون از استفاده امكان نشانه
در گلیم، آنکه حال دارد؛ را استعاره و مجاز تشبیه،
و مجاز یاری به تنها خود ایستای و مسبک محیط
گزینشنمادیننقشمایهها،نشانههایشراازداللتهای

ضمنیبارورمیسازد.
در نشانهای گروه پربسامدترین انسانی نشانههای
عاطفی محتوای به توجه با که است سهخشتیها

تصویر 1. نقش زن در حالی که افسار شتر را در دست دارد )از مجموعه گردآوری شده توسط نگارندگان(.
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با هستند. عاشقانه بیان خدمت در غالباً سهخشتی،
توجهبهمحتوایسهخشتیها،در107۴نمونهمیتوان
جنسیتشاعررامشخصکرد.ازآنمیان،شمار2۶9
سروده)بیشازیکچهارم(رامیتوانبارورازنشانههای
آشكاربیانزنانهدانست.باتوجهبهناشناسبودنشاعر
دربیشترسهخشتیها،فهمجنسیتشاعرتنهاازطریق
تحلیلنشانههایکالمیواشاراتیبهاحساسیابدن

شاعردرترانهامكانپذیراست.
دراینجامعهآماری،10۶5سهخشتیبامضمون
نشانههای پرتكرارترین از یار، سرودهشدهاند. عاشقانه
انسانیاستکهدر۳05سهخشتیوجوددارد.براساس
بر داللت مورد 259 در یار نشانه موجود، یافتههای
معشوقزنداردودر۴۶موردتوسطشاعرزناستفاده

شدهوبهمعشوقمرداشارهدارد.
درگروهدومنشانههایانسانی،یعنینشانههاییکه
بهاندامهایانساناشارهدارند،چشمدر7۸مورد،سینه
در۴0مورد،گیسو،مووزلفدر۳9مورد،رخساردر
۳۶مورد،دستدر2۸مورد،سردر2۳مورد،ابرودر
21مورد،دهانولبدر1۳موردوبازودر10مورد،پر
تكرارتریننشانههاهستند.دراینمیان،نشانهچشمدر

52،سینهدر۳7،گیسودر۳5،رخساردر۳1،ابرودر
19،سردر1۶ودهانولبدر1۳سهخشتیازسوی
شاعرمردوبرایاشارهبهبدنمعشوقزن،بهکارگرفته

شدهاست.
یا معشوق به اشاره سهخشتیها از بسیاری در
اشاراتی با بلكه واژگانیصریح، با نه شاعر، احساسات
ضمنیانجامگرفتهاست.ازاینجملهمیتوانبهکاربرد
بلبلناآرامیامارالبهجایشاعر،چشمغزالیامیش
بهجایچشممعشوق،نیلوفرصحرایییاباغگلبهجای
معشوق)زن(،گلآفتابگردانیاسپیداربهجایمعشوق
)مرد(،دیگبهجوشآمدهیادوتارپردهداربهجایدلپر
دردشاعر،وآتشفروزانیاصحرایسیاهبهجایعشق

اشارهنمود.
غالب در گاه سهخشتی در مردانه نشانههای
شخمزن، چوپان، شكارچی، همچون شخصیتهایي
دروگر،ترکمن،روس،دشمنو...دیدهمیشوندوگاهبه
شكلیمستترودرجایگاهشاعر،کهزبانغالبسهخشتی
رادراختیارداردوحضورخودرادرگزینشنشانهها

آشكارمیسازد.
ایراندربرابرهجوم دفاعازمرزهايشمالخاوري
بیگانگانازمهمترینومستمرترینچالشهایتاریخپر
سوي از بهویژه آنها و بوده کرمانج قوم نشیب و فراز
ترکمنانبارهاموردیورشقرارگرفتهاند.مردکرمانجدر
اینبزنگاههاوظیفهمراقبتازخانوادهوایلرابردوش
دالورانی نام ماندگاری زمینه حوادث این و داشته
سردار و ججوخان کلمیشی، گلمحمد همچون

عیوضخانرادرسهخشتیفراهمکردهاست.
جه جؤخانه/  خانان  خانث  جه جؤخانه/  جه جؤخانه 

دومشه ن ژه ته هه راسانه
اوججوخاناست/ججوخانخانخاناناست/دشمن

ازتوترسانوهراساناست)بیدکی،150:1۳95(.

تصویر 2. نقش شتر پرتزیین در میانه گلیم )از مجموعه گردآوری شده توسط 
نگارندگان(.

ترانههایبدوننشانهای
ازجنسیتسراینده

ترانههایسرودهشده
توسطمردان

ترانههایسرودهشدهتوسط
زنان

کلترانههایبررسیشده

1۳۸۶ 2۶9 ۸05 ۳12

جدول 3. دسته بندی جنسیتی ترانه های بررسی شده )نگارندگان(.
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دا  گرث  ترمني  له  نه رره شريه/  کو  خان  فه ره ج 
تريه/ ترمان کولل کر هيسريه

فرجخانمانندنرهشیراناست/ترکمنانرابهگلوله
بست/وتمامآنهارااسیرکرد)بیدکی،19۳:1۳95(.

آن بافت و میبافند زنان فقط را کرمانجی گلیم
بهصورتسنتی)حتیپسازتجاریوکارگاهیشدن(
ازمادرانبهدخترانمیراثمیرسد.ازاینرونشانههای
زنانه اندیشه و ذهن تراویده و منتخب گلیم، دیداری
است.اینبافندگانتواناییهایپهلوانانوسردارانایل
رابانشاندادنشانهوبازوانیقدرتمندوستبر،معموالً
تصویر مردانه نیروی نماد بهعنوان گلیم، میانه در
میکنند.اینتنهانشانهانسانیمردانهدرگلیمبهنام

باسکوپیل)بازووشانه(مشهوراست.
درشماریازعاشقانههایمردانه،ازسردردعشقو
را مردانهخود( نیروی )نماد بازو و شاعردست فراق،

تسلیممیکندوازآزادیخوددرمیگذرد.
قه ره نث  زاوث  وه وه ر  گرث ده ن/  من  باسکوپيلث 

ده ن/ خه وه رث، من، وه ياری ده ن
ایمردم،بازووشانههایمرابستهوبهاسیریببرید/
بفروشید/ و ببرید ترکمنستان قرهنی دره میان از مرا
خبرمرابهیارمبرسانیدکهازبیمهریاوبهاینحال

افتادهام)توحدی،29:1۳7۴(.
نیز زنانه بازویحمایتگردرسهخشتیهای این به
بهسانمكانامنیبرایپناهبردنوآسودنزناشاره

شدهاست.
ئارام ئارم وه بن جلل  به ژنا بلن ئه ز وه کو کم/ 

کم/ باسکث راستث وه بالگ کم
قامتبلندشرابهکجابرم؟/بایدبهآرامیلحافی
رویشبیندازم/وبازویراستشرابالشسرخودکنم

)بیدکی،۳29:1۳95(.
نشانه باسکوپیل، نشانه کنار گلیمها از برخی در
زنانهشانهبهصورتنقشیمكملقرارگرفتهاست.شانه
ابزاریزنانهاستبرایپیراستنگیسوانومعموالً که
نقشیبرایپرکردنفضاهایخالیدرحاشیههااست،
دراینهمحضوریبهمیانهگلیموکنارنقشباسکوپیل
مردانهمنتقلمیشود،گوییسرزنبرشانهمردنهاده

شده)تصویر۳(.
دارای گاه سهخشتی، در نیز جانوری نشانههای
معناییضمنیهستندودرخدمتفنونتشبیه،استعاره
ومجازوبرایوصفاحساساتعاشقومعشوقکاربرد
دارند.اینصناعتهابهحفظاختصارکالمیسهخشتی
کمکمیکندوتوصیفاتعاشقانهراغنیترورازورزانهتر
میسازد.نظامنشانهایزبانامكاناتبیانیگستردهتری
و عواطف شرح برای گلیم دیداری نظام به نسبت را
احساساتدراختیارکاربرخودقرارمیدهد،بااینوجود
که دید گلیم در را نشانهها از چیدمانی میتوان گاه
از یكی دارد. همسانی شاعرانه روایت یک با آشكارا
و حاشیه در غالباً گلیم در که جانوری نقشمایههای
گرداگردقاباصلیتكرارمیشود،نشانهشاخقوچیابز
نراست)ت۴(.گونهپرآرایهومفصلایننقش،ممكن

استدرقابهایمیانیگلیمنیزقراربگیرد.
گلهدارانوجوامعاولیهدامداردرفالتایران،قوچرا

تصویر 3. راست: دو نمونه رایج نقش باسك وپیل. چپ: نقش باسك وپیل در کنار نقش شانه )از مجموعه گردآوری شده توسط نگارندگان(.
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میدانستند. گوسفندان بهویژه دامها سایر از برتر
اوست شكل حلزونی شاخهای قوچ اصلی مشخصه
)ذوالفقاریکیكانلو،100:1۳97(.بزکوهیراساکنان
فالتایراندههزارسالپیشاهلینمودهاند؛ازآنپس
مظهر و قدرت نماد گله، پیشرو بهعنوان جانور این
نقش ایران هنر در بیوقفه محصول، و رمه فراوانی
گردیدهاست.بزکوهیبهسببهمسانیشاخهایشبه
هاللماهستایششدهواوراهمبستهبابارانوکوهسارها
شاخهای و است قربانیشونده جانور نر بز دانستهاند.
دارند بارورکننده نیروی و جنگاوری از نشان بلندش

)طاهریومردانی،117:1۳9۸(.
نیز یكدیگر در قفلشده بازوی دو به شاخ نشانه
در است. مردانه قدرت از نمادی که دارد شباهت
تنومندی و بزرگی توصیف برای شاعر هم سهخشتی

قوچیابزشاخهایجانوررابهبازوتشبیهمیکند.
برره ک نريی کورر و ئاسکه/ شاخ له سثر بوونه 

باسکه/ قثلن بده م خه الس که
شاخ که داری/ بوررنگ و کوتاه گوش بز گروهی
سرشانهمچونبازوشده/کابینمراازپولآنهابپرداز

ورهایمکن)بیدکی،1۳7:1۳95(.
نريی پيشيث به لواسکه/ شاخ کشيانه بوونه باسکه/ 

چه ره مثری ژنان ناس که
و دارد/ ایستاده گوشهایی گله، پیشروی نر بز
مردی چگونه تو بازو/ همچون شده بلند شاخهایش

هستی؟زنانرابشناس)بیدکی،219:1۳95(.

شاعرزن،گاهبرایوصفبلندپروازییاتنهاییخود
درسهخشتیازنشانهعقاباستفادهکردهاست.

ئه ز تثره کم بال تونينه/ م تو ئاپ و خال تونينه/ م 
برا و مال تونينه 

نه دایی/ نه دارم عمو نه بال/ بدون هستم عقابی
برادریونهخانهای)مسیح،۶5:1۳9۳(.

درشماریازگلیمهانیزنشانهایبرساختهوترکیبی
پایینتنهاش و عقاب بهسان باالتنهاش که دارد وجود
یادآورزنیدامنپوشاست)تصویر5(.بهنظرمیرسد
بافنده زن توسط انسانـعقاب بنمایه نمودن نقش
همراستاباتالشزنشاعربرایتوصیفخوددرقامتو

شخصیتعقابباشد.
ارتباطسهخشتیوگلیمدرسطحضمنیدرمیان
نشانههایبرگرفتهازپدیدارهایطبیعینیزقابلردیابی
است.کوهپرتكرارتریننشانهاینگروههمدرسهخشتی
گلیل، مسجد، هزار کوهستانهای است. گلیم هم و
شاهجهان،آالداغ،قورخودوسالوکزیستگاهمردمان
کردخراسانرادربرگرفتهاند.کوهسارهایپیرامونایل
آناندرهنگامحملهدشمنان،مراتعی برحفظ افزون
چشمهساران و هستند گوسفندان چرای برای غنی
جاریدردلآنمحورزندگیکرمانجهاراشكلمیدهد.
تشبیهقامتبلندیاربهکوه،اشارهبهحفاظتدرمانگرانه
ومادرانهکوهازایلویادکردازکوهبهعنوانمكانیبرای
دیده سهخشتیها از بسیاری در عاشقانه قرارهای

میشود.

تصویر 4. نقش شاخ در حاشیه به صورت دو بازوی قفل شده )از مجموعه گردآوری شده توسط نگارندگان(.
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سه ر گوليلث و دوومان ئه/ روو و روويث شاييجان 
ئه/ گول و گييای وان ده رمان ئه

بلندایگلیلدرمهناپیداست/روبرویششاهجهان
است/گلوگیاهایندوکوهدرماناست)حسینپور،

.)1۶7:1۳95
مه  چثي يث  مه رخث،  نينن/  مه  چث  چيانا  ضان 

هثشينن/ که وث نه وث، رند ده خوينن
ارس درختان نیستند/ ما کوههای کوهها، این
کوههایماسرسبزبود/کبکهایشزیباترینآوازهارا

میخواندند)مسیح،77:1۳9۳(.
نشانهکوهدرگلیمکرمانجیبیرونیترینحاشیهرا
جای خود دل در را دیگر نقوش تمام که میسازد
کوه انگشتشمار، نمونههایی جز .)۶ )تصویر میدهد
در را خود حصارگونگی و دربردارندگی نقش همواره

گلیمحفظکردهاست.
کرمانجهانیزهمچوندیگراقوامدرجشنهاخودرا
زیورهای از یكی میبندند. آذین ویژه زیورهای با
کرمانجیگوشوارهنقرهایبهنامگاراستکهبهدوسوی

عرقچینمتصلگردیدهورویآنیاشاروسربندبسته
میشود.گاربلندوآویختهاستوبهسبباندازهبزرگش
این ازسهخشتیها بهچشممیآید.درشماری کاماًل
آرایه،َمجازازجلوهگریوزیبایییاریابهعنواننشانه

دارندگیاوبهکاررفتهاست.
ئه ز قوروانه قووشه گاران/ روونشيته له بن داران/ 

جه واو نه دا مه ژه قاران
زیر که شوم/ یار گارهای جفت آن قربان کاش
نمیدهد را ما جواب قهر سر از و نشسته/ درختان

)بیدکی،۳50:1۳95(.
تأکیدبراینزیورخاصدرسهخشتی،بهطراحی
گلیمنیزراهیافتهوبهعنواننشانیازدارندگیوزیبایی
قاب میانه نشانهدر این است.محل زنانهتصویرشده
اصلیوابعادشبزرگترازسایرنقشمایههااست)تصویر

.)7


تصویر 5. نقش انسان ـ عقاب در کنار شتر و زن پیشرو )از مجموعه گردآوری شده توسط نگارندگان(.

تصویر 6. نقش کوه در حاشیه بیرونی گلیم )از مجموعه گردآوری شده توسط نگارندگان(.
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نکیجه  یری
و اندیشه تبلور کرمانجی وسهخشتیهای گلیمها
اقلیمی و فرهنگ در که آفرینشگرانیهستند تجربه
مشترکپرورشیافتهاندوزیستجهانیهمساندارند،
بنابراینمنابعالهاموروشهایگزینشنشانههادرهر
دوتاحدیهمساناست.بااینوجودانتقالدوسویه
پیوسته سامانه و ادبی گسسته سامانه میان نشانهها
دیداریسببایجادتفاوتهایيدرشیوهبازنمایيشده
کهبررسیآنهامیتواندروشرویاروییهنرمندکرمانج

راباایندونظامنشانهایآشكارسازد.
مقالهحاضرارتباطاتبینامتنیوبیناسامانهایاین
دومجموعهمتنفرهنگیراپیجویینمودهاست.یک
میدهند. تشكل سهخشتیها را ارتباط این از سویه
ترانههاییدارایوزنهجاییکهازقواعدعروضیتابعیت
نمیکنندوباسهمصراعهشتهجاییسرودهمیشوند.
سویهدیگراینارتباطگلیماست؛مهمتریندستبافته
اینقومکهتوسطزنانوبردارهایافقیبافتهمیشود
وکاربردهایپرشماریدارد.مادهاولیهساختنشانهدر
کالم. و آوا سهخشتی در و است رنگ و فرم گلیم،
بسیاریازنشانههایکالمیقابلیتبدلشدنبهنشانه
نیرومند بیانی شیوههای سویی از و ندارند را دیداری

نشانهتصویریرانشانهکالمیدراختیارندارد.
نشانههایبهکاررفتهدرهردوسامانهنشانهایمورد
پژوهش،درداللتصریحخوددرپنجگروهدستهبندی
میشوند:نشانههایانسانی،جانوری،گیاهی،پدیدارهای

طبیعی،واشیاء.
درسطحصریح،همدرسهخشتیوهمدرگلیم،زن
محوریترینوپربسامدتریننشانهانسانیاست.یكیاز
نشانههایهمساندرسهخشتیوگلیم،زنیاستکه
پیشاپیشایلراهمیرود،درحالیکهافسارشترپرآرایهای
رادردستدارد.شترازپرتكرارتریننشانههايجانوري
درسهخشتیهاوگلیمهااستکهمالكیتآننشانیاز

دارندگیوکامیابیاست.
ازپیوندهایقابلمشاهدهدرسطحضمنی،میتوان
بهتنهانشانهانسانیمردانهدرگلیماشارهنمودبهنام
باسکوپیل)بازووشانه(کهدرسهخشتیهانیزَمجازاز
نیرویمردانهکاربرددارد.دربرخیازگلیمهانشانهزنانه
مردانهمنتقلمیشود، باسکوپیل نقش بهکنار شانه

گوییسرزنبرشانهمردنهادهشدهاست.
نشانهپرتكرارشاخقوچیابزنردرگلیمبهدوبازوی
از دیگر نمادی که دارد شباهت یكدیگر در قفلشده
قدرتمردانهاست.درسهخشتیهمشاعربرایتوصیف
بزرگیوتنومندیقوچیابزشاخهایجانوررارابهبازو

تشبیهمیکند.
شاعرزن،گاهبرایوصفبلندپروازییاتنهاییخود
در است. کرده استفاده عقاب نشانه از سهخشتی در
شماریازگلیمهانیزنشانهایبرساختهوترکیبیوجود
یادآور پایینتنهاش و بهسانعقاب باالتنهاش داردکه

زنیدامنپوشاست.
کوه طبیعی، پدیدارهای از برگرفته نشانههای از

تصویر 7. نقش گار در میانه گلیم  )از مجموعه گردآوری شده توسط نگارندگان(.
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پرتكرارترینهمدرسهخشتیوهمگلیماست.تشبیه
و درمانگرانه حفاظت به اشاره کوه، به یار بلند قامت
مادرانهکوهازایلویادکردازکوهبهعنوانمكانیبرای
دیده سهخشتیها از بسیاری در عاشقانه قرارهای
را حاشیه بیرونیترین گلیم در کوه نشانه میشود.

میسازدکهنقوشدیگررادردلخودجایداده.
نشانهگار)گوشواره(نیزدرسهخشتیهاوگلیمها،
َمجازازجلوهگری،زیباییودارندگییاربهکاررفتهشده

است.
ارتباطنشانههادرایندومجموعهمتنفرهنگیاز
دوسامانهنشانهایمتفاوت،آشكارمیسازدکهنشانهها
ازپیشمتن)سهخشتی(بهبیشمتن)گلیم(راهیافتهاند.
باوجودهمسانیهایبسیاریکهنشانههادرگلیمو
سهخشتیدارند،تفاوتهایذاتیدوسامانهموردبحث
خلق به متفاوت شیوه دو با هنرمندان تا شده سبب
میتواند هنرمند ادبی، گفتار در بپردازند. نشانهها
پدیدارها یا انسان ووصف نشان نام، به اشارهایگذرا
داشتهباشدوآفرینشتصویرذهنیرابهمخاطببازنهد.
واژههاییهمچونیار،آهویاکوهساربهتنهاییوبدون
خیال برانگیختن برای جزءبهجزء، توصیف به نیاز
شنوندگانترانهکفایتمیکنندوسهخشتیهاباتمایل
این از دارند، چكیدهسازی و اختصار به که آشكاری
ویژگیبهرهبسیاربردهاند.اینامكانبرایبافندهگلیم
میسرنیستواوبایدتصویرمشخصیازافراد،جانوران
یااشیاءراثبتکند.درکنارمحدودیتیادشده،هنرمند
بافندهاینامكانراداشتهاستتابابهرهگیریازامكانات
کنتراست، تكرار، بافت، فرم، رنگ، همچون دیداری
تقارنو...بهآفرینشهارمونیوزیباییبپردازد؛ابزارهایی
کهسرایندگانسهخشتیهادراختیارنداشتهاندوالجرم

بهخلقریتمآواییبسندهکردهاند.
آفریدههای خالق خراسان، شمال کرمانجهای
وجود این با هستند، گوناگونی و پرشمار فرهنگی
پژوهشهایعلمیوروشمندانجامشدهبررویهنرو
ادبیاتآنهابسیارمحدودونابسندهاست.پژوهشحاضر،
امكان قوم، این فرهنگی آوردگاه دو مطالعه بر افزون
ردیابیچارچوبمندروابطبینامتنیوبیناسامانهایدر
بیرونازحوزههنروادبیاترسمیرانیزموردآزمون

قراردادهاست.باتوجهبهگسترهادبیاتقومکرمانجو
نبودپژوهشهایمكفی،ایننوشتارمیتواندزمینهساز
مطالعاتبیشترهمچونواکاویعناصربینامتنیمیان

داستانهایکرمانجیودستبافتههایاینقومگردد.
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