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ارزیابی جامعهشناختیـزیباییشناختی پوشاک سنتی زنان مناطق کویری ایران
با تمرکز بر اقلیم فرهنگی و طبیعی
سیده راضیه یاسینی

1

چکیده

ایــن مقالــه پوشــاک ســنتی زنــان ایــران را از منظــری جامعهشناختیـزیباییشــناختی و فــارغ از نــگاه تاریخــی
تحلیــل میکنــد .تمرکــز پژوهــش بــر کارکردهــای پوشــاک ســنتی زنــان در مناطــق کویــری ایــران اســت .چارچــوب
نظــری مــورد اســتفاده بــر نظریــات کارکردگرایــی و جامعهشناســی پوشــاک اســتوار اســت .روش مطالعــه در ایــن
مقالــه ،کیفــی اســت و اطالعــات مــورد نیــاز بــه دو روش کتابخانـهای و مشــاهدة میدانــی انــواع پوشــاک ســنتی زنــان
در مناطــق «قــم ،ســمنان ،اصفهــان ،ابیانــه ،یــزد ،کرمــان ،خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان» گــردآوری شــده
اســت .بــر اســاس ایــن دادههــا تــاش شــده اســت تــا جایــگاه چهــار عامــل اساســی «جغرافیــا ،فرهنــگ ،دیــن و
شــغل» در پدیــدار شــدن انــواع ایــن پوشــاک مطالعــه شــود و تأثیــر آنهــا بــر الگوهــای ســاختاری و تزیینــات بصــری
پوشــاک مذکــور بیــان گــردد .فــرض بــر آن اســت کــه عوامــل مذکــور بــر نــوع طراحــی و تزییــن پوشــاک زنــان
کویــری مؤثــر بودهانــد .نتایــج نشــان داده اســت کــه مهمتریــن مؤلفــة مؤثــر بــر فــرم ،طــرح و بافــت پوشــاک زنــان
در مناطــق کویــری ایــران ،اقلیــم طبیعــی و پــس از آن ،جغرافیــای فرهنگــی اســت .دیــن و شــغل نیــز پــس از دو
عامــل نخســت ،بــه ترتیــب واجــد اهمیــت هســتند..
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درآمد

لبـاس و پوشـاک صرفنظـر از کارکـرد آن بهعنـوان محافـظ بـدن در برابـر عوامـل جـوی،
از وجهـی فرهنگـی برخـوردار اسـت .ایـن پدیـدۀ فرهنگی کـه متناسـب با فرهنـگ اقوام و

ملـل در هـر نقطـه از جهان بهشـکلی متفـاوت نظـام مییابد همچنیـن نمـودی از ظهور هنر
در یـک محصـول اسـت بهنحـوی کـه لبـاس را میتـوان محصولـی فرهنگی هنـری قلمداد

کـرد .اکنـون برخـی از موزههـای معتبـر دنیـا بـا اختصـاص بخشـی مسـتقل ،لبـاس را نیـز
چـون دیگـر آثـار هنـری ،از منظـر هنـری مینگرند .بـرای نمونه مـوزۀ ویکتوریـا آلبرت در

لنـدن ،دارای بخـش اختصاصـی لباس اسـت و موزۀ بروکلیـن در نیویورک نیـز گنجینهای از

لبـاس دارد کـه بهطـور ادواری بـه نمایش درمیآید .مـوزة بروکلین  در سـال 2013 – 2014

نمایشـگاهی بـرای ژان پـل گوتیه 1برگـزار کرد و در آن بـه نمایش جنبههـای هنرهایی متأثر
از هنرهـای سراسـر جهـان پرداخـت کـه بر لباسهای طراحیشـده توسـط این طـراح لباس

تأثیـر گذاشـته بودنـد .موزۀ هنر مدرن رم نیز در سـال  2010نمایشـگاهی از آثـار هنرجویان
مدرسـۀ طراحـی رم را برپا کرد.

از سـوی دیگر ،پس از واپسـین سـالیان سـدۀ بیسـتم ،با تأثیرپذیری از تفکر پسـامدرن و

از میـان رفتـن مرزهـای پیشـین میـان هنر و غیرهنـر -که  حاصـل تغییـر در تعاریف مربوط

بـه هنـر اسـت – لبـاس نیـز ایـن امـکان را یافته اسـت کـه بهمثابه اثـری هنری مطرح شـود.
بدیهـی اسـت کـه لباس بـا قدمتـی همتای تاریـخ بشـر ،نخسـت از منظـر کارکردگرایانهاش

پدیـدار شـده و بهتدریـج بـا هنـر ممـزوج و بـه زیـور آن نیز آراسـته شـده اسـت .شـاید به
جـرأت بتـوان گفـت تـا پیـش از عصـر پسـامدرن ،لبـاس بهعنـوان یـک اثـر هنـری محض

موجودیـت نداشـته اسـت« .لبـاس هنـری» 2اکنـون محصولـی هنـری قلمـداد میشـود کـه
محملـی بـرای بـروز ایدههـای خالقانـۀ هنرمنـدان اسـت؛ لباسهایـی کـه گاه کاربـردی و

گاه نیـز غیرکاربـردی هسـتند .ایـن آثـار بـا بهرهگیـری از انـدام انسـانی تهیـه شـدهاند و

لباسهایـی هسـتند کـه از یـک سـو پوشـیدنی مینمایند و بـه این دلیـل به حیطۀ مـد لباس

ارجـاع مییابنـد و از سـوی دیگـر بـا بیـان یک معنـا در قالب لبـاس ،هنر محض محسـوب
1. Jean Paul Gaultier
2. Art Wear
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میشـوند و فاقـد کارکـرد پوششـی هسـتند .لبـاس هنـری ،شـاخهای از هنر مفهومی 1اسـت
و اغلـب کارکـرد پوششـی ندارد.

مقاالتـی در ایـن زمینـه بـه نـگارش درآمدهانـد که بـه تحلیل لبـاس از منظـر کارکرد آن

بهعنـوان بسـتری بـرای نمایـش هنرهـای مفهومـی پرداختهانـد .ازجملـه میتـوان بـه مقالـۀ 
«هنـر مفهومـی در طراحـی لبـاس» اثـر مجلسـی و خوشنویسـان ( )1388اشـاره کـرد که در

شـماره  1از مجلـة جلـوة هنـر بـه چـاپ رسـیده اسـت  .زارع و صالحـی ( )1393نیـز در
مقالـۀ «بررسـی وضعیـت لبـاس مفهومـی از دیـدگاه هنرمنـدان فعـال ایـن حـوزه در ایـران

(دهـۀ  »)1380در فصلنامـة شـمارة  1جامعهشناسـی هنـر و ادبیـات بـه لبـاس از همین منظر
نگریسـتهاند .درعینحـال ،طراحـی لبـاس بـا کارکـرد پوششـی نیـز بهزعـم برخـی محققان،

هنـر اسـت« .طراحـی لبـاس بهدلیـل توانمنـدی در ایجـاد تصاویـری کامـل از شـکل بـدن

انسـان ،از منظـر روانشناسـانه و سـاختاری ،یـک هنر اسـت» (وولـن و بردلـی  .)17 :199۷ ،
قابـل ذکـر اسـت کـه رویکـرد مقالـة پیـشِرو در خصـوص زیباییشناسـی لبـاس ،بـا
منظـر بهکارگیـری آن بهعنـوان یـک بسـتر و یا واسـطۀ بیـان هنـری ،متفاوت اسـت .در این
مقالـه ممیـزات زیباییشـناختی لبـاس زنـان مناطـق کویـری ایـران ،ضمـن در نظـر داشـتن

مالحظـات کارکردگرایانـۀ لبـاس مد نظر قـرار گرفته اسـت و ازاینرو وجه تمایـز این مقاله
بـا نوشـتارهای پیشـین محسـوب میشـود .بدینترتیـب منظـر زیباییشـناختی در خصوص

پوشـاک زنـان مناطـق کویـری ایـران در ایـن مقالـه ،ذیـل کارکردگرایـی آن قـرار میگیـرد.
بنابرایـن چنانچـه چگونگـی لباس بهعنـوان پدیدۀ فرهنگـی هنری در میـان مصرفکنندگانی
معیـن مـورد نظـر باشـد ،طبیعتـ ًا بایـد از منظـر جامعهشناسـی هنـر بـدان نگریسـت ،زیـرا
جامعهشناسـی هنـر بـه تحلیـل روابط میـان آثار هنـری با جامعـه و مظاهر گوناگـون زندگی

اجتماعـی میپـردازد .از ایـن منظر ،از یک سـو مطالعـۀ کارکردهای فـردی و اجتماعی لباس
ممکـن میشـود و از سـوی دیگـر زمینـۀ توجـه بـه ممیـزات هنری ایـن محصول در بسـتر

تولیـد و مصـرف آن محقـق میگـردد .تحلیـل جامعهشـناختی فرهنگـی هنری لباس ،نشـان

خواهـد داد کـه ارتبـاط ایـن محصول بـا  دیگـر پدیدهها و عناصـر اجتماعی از چـه تعریفی
برخـوردار اسـت؛ بـرای نمونـه رابطـۀ لبـاس بـا خردهنظامهـای اجتماعـی چیسـت و تأثیـر
1. Conceptual Art
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متقابـل آنهـا چگونـه اسـت .در ایـن نوع تحلیـل ،لبـاس بهمثابـه پدیـدهای فرهنگیـهنری با
رویکـردی اجتماعـی مطالعه میشـود.

شـناخت تولیدکننـدگان لبـاس و دالیـل گوناگـون کارکردیـزیباییشـناختی انتخـاب

شـیوۀ خـاص آنهـا بـرای نـوع و گونـۀ ویـژه در هـر اقلیـم ،شـناخت سـازمانها و نهادهای
اجتماعـی مؤثـر در تعریف نوع و شـکل پوشـاک ،شـناخت مصرفکننـدگان لبـاس ،نیازها،

انگیزههـا و عالیـق آنـان و در آخـر شـناخت ارزشهـای اجتماعـی موجـود در هـر منطقـه
در خصـوص لبـاس و پوشـاک را میتـوان از اهـداف یـک مطالعـۀ تحقیقـی بـا رویکـرد

یـزیباییشـناختی در خصـوص پوشـاک مـردم یـک جامعـه دانسـت.
جامعهشناخت 
ادبیات نظری و روش تحقیق

لبـاس و پوشـاک از مباحـث مهـم جامعهشناسـی بهمثابـه مطالعـة زندگـي و رفتـار اجتماعي

گروههـا و جوامـع انسـاني و نیـز کنش متقابـل آنها ،همچنیـن وجهی از فرهنگ عامه اسـت.
از سـوی دیگـر لبـاس ،پدیـدهای هنـری نیـز محسـوب میشـود و قابـل مطالعـه از منظـر
زیباییشناسـانه در حـوزۀ جامعهشناسـی هنـر اسـت کـه حـوزۀ متأخـری از جامعهشناسـی

است.

تـا پیـش از ایـن ،هنر غالب ًا در حاشـیۀ نظـر جامعهشناسـان بزرگی همچون امیـل دورکیم

و ماکـس وبـر قرار داشـت ،گرچه اندیشـمندانی چون گئـورک زیمل نیز توجـه قابلاعتنایی

بـه مقولـۀ هنـر بـا عنایـت بـه موقعیـت اجتماعـی آن داشـتهاند .امـا در دوران معاصـر ،ایـن
حـوزۀ مطالعاتـی بسـط یافتـه اسـت ،بهنحویکـه حاصـل آرا و اندیشـههای مطرحشـده در

این باره اکنون در سـه نسـل قابل مشـاهده اسـت؛ نسـل اول «زیباییشناسـی جامعهشناختی»
بـا انگیـزۀ مطالعـۀ ارتبـاط میـان «هنـر و جامعـه» ،نسـل دوم «تاریـخ اجتماعی هنـر» متمرکز

بـر تعییـن جایـگاه هنر در جامعه و نسـل سـوم« ،جامعهشناسـی پیمایشـی» با اندیشـه و نظر

«هنـر بهمثابـه جامعـه» کـه از روشهـای مـدرن آمـاری و انسانشـناختی بهـره میجسـت و

اعتقـاد داشـت کـه مجمـوع کنشهـای متقابـل کنشـگران ،نهادهـا و اشـیا بهگونـهای بـا هم
تحـول مییابنـد تـا آنچـه عموم ًا هنـر مینامنـد تحقق یابـد (هینیـک.)1391 ،
بـرای مطالعـۀ ارتبـاط پوشـاک بهمثابـه پدیـدهای فرهنگـی هنـری بـا جامعـه ،توجـه

بـه نظریـۀ نسـل اول از اندیشـمندان ایـن عرصـه مفیـد اسـت .آرای ایـن اندیشـمندان بـا
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دغدغـۀ جسـتوجوی ارتبـاط میـان «هنـر و جامعـه» نظـام یافته اسـت که گرچه در سـنت
مارکسیسـتی رشـد کرده اسـت ،امـا بهزعم هینیـک «بهعنـوان مرحلۀ پیشجامعهشـناختی در
تاریـخ جامعهشناسـی هنر ظاهر شـده اسـت» (هینیـک .)44 :1391 ،بنابراین چـون این مقاله

ارتبـاط میـان لبـاس بهمثابـه یـک امـر هنـری و جامعـۀ مصرفکننـدۀ آن را بررسـی میکند،

تحلیلـی زیباییشـناختی -جامعهشـناختی را مبنـای پژوهـش قـرار داده اسـت.

همچنیـن در ادبیـات جامعهشناسـی ،نظریات متعـددی وجود دارد که میتـوان از آنها در

مطالعـة لبـاس یـک اقلیم بهره گرفـت .یکی از این نظریـات «کارکردگرایی » 1اسـت .كاركرد

بـه معنـی اثـر و نتیجـة هر پدیده اسـت و از منظـر جامعهشناسـی ،تأثیرگذاری هـر پديده در
یـک نظـام اجتماعـي در سـطح كلـی آن یعنی جامعـه تلقی میشـود (گولد و کولـب:1376،

 .) ۶۷۹بهطورکلـی بـراي تحليـل پدیدههـا دو شـیوه وجـود دارد :تجزیـه و تحلیـل خـود

پدیـده ،و تحلیـل اجـزای تشـكيلدهندة آن .در شـیوۀ نخسـت ،مشـاهده و تحلیـل فـرد در
نظـام اجتماعـی اولویـت دارد نـه گـروه اجتماعی .در شـیوة دوم نیز پيوسـتگي و كليت اجزا
و عناصـر یـک پدیـده مطالعـه و تحلیل میشـود که این شـیوه در نظریـة كاركردگرايی برای
فهـم پدیدههـا مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.

در ایـن مقالـه ،نظریـة کارکردگرایـی برای تحلیل پوشـاک سـنتی زنان ایـران بهمثابه یکی

از اجـزای مهـم نظـام اجتماعـی و  فرهنگـی ایـران ،مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت .ازایـنرو،

مفاهیـم اساسـی ایـن نظریـه نیـز در تحلیـل دادهها مـورد توجه قـرار میگیرد کـه عبارتاند
از« :تلقـی جامعـه بهمثابـه نظـام (رایـن ،)223 :1367،وابسـتگی متقابـل اجـزای نظـام

(فکوهـی ،)1381:162،رابطـة کارکـردی میان اجـزا (اچ ترنـر ،)1382:۴۱ ،وحدت کارکردی

(گولدنـر ،)454 :1383 ،عمومیـت کارکـردی (ریتـرز )144 :1380،و ضـرورت کارکـردی

(همـان)» .مفهـوم نظـام اجتماعـي نیـز یکـی از اساسـيترين مفاهيـم نظریـة كاركردگرايـي
اسـت .كاركردگرايـان معتقـد بـه وحـدت اجـزا در یـک نظـام اجتماعـي هسـتند و از منظـر
آنـان ،كل و جـزء هـر پدیـدهای در اتحاد با یکدیگر و دارای هويت واحد هسـتند (توسـلی،
 )211-212 :1373همچنیـن از منظـر كاركردگرايـي ،دوام همة سـنتها ،مناسـبات اجتماعی
و نهادهـاي اجتماعـي ،قائـم بـه وظيفـه یـا کارکـردی هسـتند کـه در یـک نظـام اجتماعـي
1. Functionalism
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بـر عهـده دارنـد .کارکـرد پدیدههـا در نظـام اجتماعـی میتوانـد آشـکار  1یـا پنهان 2باشـد.
همچنیـن کارکردهـا میتواننـد مثبـت یـا منفـی باشـند (همـان .)222-223 ،از کارکردهـای
منفـی بـه کژکارکـرد تعبیر میشـود.

در میـان موضوعـات بسـیاری که م ِد نظر جامعهشناسـی اسـت ،لباس و پوشـاک جایگاه

خـاص خـود را دارد .از میـان جامعهشناسـان برجسـته ،گيدنـز ، 3پیـر بورديـو 4و فوکـو 5بـه

ایـن موضـوع توجـه نشـان دادهانـد .همچنیـن انسانشناسـان نیـز به اهمیـت جایـگاه لباس
بیتوجـه نبودهانـدف ازجملـه «مـري داگالس» 6در ایـن زمینـه ،نظریاتـی را عرضـه کـرده
است.7

از منظـر انسانشناسـی ارتبـاط متقابلـی میـان بـدن و لباس وجـود دارد .ديدرو 8با اشـاره

بـه ورود مـد بـه عرصـة پوشـاک و تحمیـل قواعد خاصـی در طراحـی لباس بر بـدن خود،
بـا اشـاره بـه لباسهای پیشـین کـه هماهنگ بـا بدن بودهاند ،نوشـته اسـت« :آن لبـاس براي
ً
کاملا انـدازه بـود و خميدگيهـاي دسـت و پاها را
مـن درسـت شـده بـود و مـن بـراي آن؛

گرفتـه بـود بـدون اينکه براي من اشـکالي ايجـاد کند .لباس جديد ،سـفت و آهارزده اسـت
و مـرا بـه يـک مانکـن تبديـل ميکند ...مـن کام ً
ال اربـاب لباس قديمي بـودم ،اما اکنـون بردة 
لبـاس جديـد شـدهام» (دیـدرو 1971 ،بـه نقـل از کوریـگان .)163 :2006 ،بـه ایـن ترتیب،

روشـن اسـت کـه گزینـش لبـاس و پوشـاک توسـط اقـوام ،متأثـر از نهادهـای اجتماعی نیز

هست .

بـر اسـاس مبانی فـوق و از منظـر جامعهشناسـی ،عوامـل «جغرافیای طبیعـی ،جغرافیای

فرهنگـی ،دیـن و شـغل» از عوامـل طبیعـی و نیـز اجتماعـی مؤثـر بر نـوع طراحـی و تزیین
پوشـاک سـنتی زنـان ایران دانسـته شـدهاند؛ عواملی کـه مؤلفههـای کارکردگرایانـۀ مؤثر در

پوشـاک سـنتی زنـان در ذیـل آنهـا تعریف شـدهاند و عمـل میکنند .نمـودار  ،1مبیـن رابطۀ 

 .7از نگاه داگالس ،بدن طبیعی انسان با نوع لباس و پوشاک ،توسط قوانین جامعه محدودشده و شکل گرفته است.
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ایـن عوامـل با یکدیگر اسـت.

روش تحقیـق در مقالـه ،توصیفیـتحلیلـی و تحقیـق از نـوع کیفـی اسـت .دادههـا و

اطالعـات از طریـق منابـع کتابخانـهای و نیـز مشـاهدات میدانـی به دسـت آمدهانـد و بدون
نمونهگیـری مـورد ارزیابـی و تحلیـل قـرار گرفتهانـد.

نمودار  :1عوامل زمینهای مؤثر بر لباس سنتی زنان
ویژگیها و عناصر اصلی پوشاک سنتی زنان ایرانی

متناسـب بـا نـژاد مردمـان ،فرهنـگ ،دین ،اقتصـاد و اقلیـم هر سـرزمین ،ویژگیهـای لباس

بهعنـوان یکـی از مهمتریـن نمادهـای ارتبـاط اجتماعـی قابل مطالعه اسـت .پوشـاک سـنتی
در سـرزمین ایـران نیـز متأثـر از مؤلفههـای فوق بوده و هسـت .آنچه در این نوشـتار خواهد
آمـد بـا توجـه بـه اصولـی اسـت کـه در گـذر زمـان و طـی اعصـار و در شـرایط گوناگون

اجتماعـی تـا پیـش از دوران صنعتیشـدن ،در لبـاس ایرانیـان مد نظـر قرار میگرفته اسـت.
لبـاس سـنتی ایرانیـان همـواره ضمن ایجاد پوششـی کامـل ،متضمن وقـار و زیبایی اندام

انسـان بوده اسـت؛ ممیزهای که وجه افتراق لباس سـنتی اقوام از لباسهای غیرسـنتی اسـت.

نکتـة قابلتوجـه ایـن اسـت که زیبایی بصری متناسـب با شـرایط فرهنگـی و اجتماعی اقوام

گوناگـون ایرانـی بـوده اسـت کـه ایـن مقالـه در صـدد بازشناسـی آنهـا در پوشـاک مناطـق
کویری ایران اسـت  .
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صفت پوشـانندگی در پوشـاک سـنتی ایرانیان ،پیشـینهای دیرپا دارد .تاریخ لباس ایرانیان

از زمـان باسـتان تـا پیـش از تأثیرپذیری از ظهور پدیدۀ مدرنیسـم در ایـران و الحاق به روند

جهانیشـدن نشـان میدهـد کـه آنـان همـواره پوشـیدگی را در طراحـی انـواع لباسهـای
خـود مـد نظر قـرار میدادهانـد .ایجاد صفت پوشـانندگی اندام انسـانی در لباسهـای ایرانی

از طـرق گوناگـون و بـا تمهیداتـی انجام میشـده اسـت؛ ازجملـه بهاختصار میتـوان گفت

کـه الگـوی بسـیاری از لباسهـا از طراحـی آناتومیـک بـدن سرچشـمه نمیگرفتهانـد ،بلکه  

طراحـی الگـوی لباسهـا بـا گرایـش بـه دو بعـد طـول و عـرض موجـب میشـده اسـت
تـا لبـاس دوختهشـده گرایـش بـه سـطحی دوبعـدی پیـدا کند و بـه ایـن ترتیـب از نمایش

ویژگیهـای جسـمانی بـدن ممانعـت کنـد .گذشـته از آن ،تعدد قطعـات لباس سـنتی ایرانی

نیـز موضـوع مهمی اسـت کـه البته یکـی از ویژگیهای مشـترک فرهنگ پوشـاک سـنتی در

میـان برخـی ملـل جهـان اسـت .فرهنگ پوشـاک ایرانی نیـز تابعی از این سـنت بوده اسـت

و جامههـای ایرانـی در قطعـات متعـددی طراحـی و دوختـه میشـدند که در غالـب اوقات
همـراه بـا یکدیگر اسـتفاده میشـدهاند.

در ایـن خصـوص ،پوشـاک زنـان و مردان وجه مشـترک دارد و تنها تمایز لبـاس زنان از

مـردان را شـاید بتـوان در عناصر و قطعات بیشـتر پوشـاکی دانسـت که برای پوشـاندن سـر
و روی زنـان بـه کار مـیرود .ایـن اصل از آنجا برخاسـته که دین اسلام برای پوشـش زنان

حـدودی را تعریـف کـرده اسـت کـه مسـتلزم پوشـش بیشـتری در مقایسـه با مردان اسـت.
بهعبارتـی ،عامـل زمینـهای دیـن ،سـبب شـده اسـت که لباس سـنتی زنـان ایران در مقایسـه

بـا لباس سـنتی مردان ایرانی از قطعات بیشـتری تشـکیل شـود.

عالوهبـر مؤلفـة فرهنگـی پوشـانندگی در پوشـاک سـنتی زنـان ایـران ،عامـل زمینـهای

مهـم دیگـر یعنـی جغرافیا نیز در نوع پوشـاک سـنتی بسـیار مؤثر عمـل میکند ،زیـرا «آنچه

در مجموعـۀ پوشـاک مـردم یـک گـروه اجتماعـی یا یک قـوم و جامعـه اهمیـت دارد ،یکی
الگوهـای فرهنگـی اسـت کـه مـردم در انتخـاب مـواد ،رنـگ و شـکل و اسـلوب دوخـت

جامههـا و انـدازۀ هریـک از آنهـا بـه کار میبرنـد و دیگـری نقـش و عملکـردی اسـت کـه
برخـی از تنپوشهـا در زمینههـای گوناگـون فعالیتهـای اجتماعی ،فرهنگی ،شـغلی و در
مناسـک و مراسـم آیینـی و دینـی مردم ایفـا میکنند» (بلوکباشـی .)19 :1391 ،بدیهی اسـت
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کـه پوشـاک سـنتی زنـان در اقلیمهـای گوناگون ایـران دارای تعداد عناصر مشـابهی نیسـت

و ایـن قطعـات متناسـب بـا جغرافیـای منطقـه ،کمتر یـا زیادتر میشـوند.

درعینحـال میتـوان عناصـر اصلـی پوشـاک سـنتی زنـان ایـران را در سـه گـروه اصلی

برشـمرد کـه عبارتانـد از «سـرجامهها»« ،تنجامههـا» و «پاجامههـا» .پوشـاکی کـه بـرای
پوشـاندن صـورت و مـو یـا کل انـدام و بـر روی لباسهای دیگر اسـتفاده میشـود بهعنوان

«سـرجامه» معرفـی شـده اسـت .پوشـاکی کـه بهطور مشـخص بـرای پوشـاندن نیمتنـۀ باال
اسـتفاده میشـود «تنجامـه» و پوشـاکی کـه نیمتنـۀ پاییـن را پوشـش میدهنـد بهعنـوان
«پاجامـه» گروهبنـدی شـده اسـت .الگـو و تزیین ایـن عناصر در میان پوشـاک سـنتی ایرانی

بسـیار متنـوع اسـت ،امـا بنابـر شـواهد میتـوان گفـت بهکارگیـری ایـن عناصر سـهگانه در
پوشـاک سـنتی ایرانـی ،تقریبـ ًا بهعنـوان اصلی ثابت دانسـته میشـود که در مناطـق مختلف،

ویژگیهـای مترتـب بـر آنهـا متفاوت اسـت.
پوشاک سنتی زنان در مناطق کویری ایران

در مناطـق کویـری ایـران ،همچون سـایر مناطق ایران ،سـه عنصـر اصلی لباس ،سـرجامهها،
تنجامههـا و پاجامههـا هسـتند کـه در ایـن مقالـه بهعنـوان گروههـای کلـی جامگان سـنتی

زنـان قلمـداد میشـوند .متناسـب بـا جغرافیـای کویری ایـران کـه در آن آبوهـوای گرم و
خشـک غالـب اسـت ،پوشـاک سـنتی زنـان نیـز بـا ویژگیهایـی طراحـی شـده اسـت تا از
یـک سـو برطرفکننـدۀ نیـاز طبیعـی بـدن متأثـر از عوامـل جـوی باشـد و از سـوی دیگـر
ذوق زیباییشناسـانۀ خطـۀ کویـری ایـران را بازنمایانـد .ایـن دو موضـوع مبنـای تحلیـل
ویژگیهـای اصلـی پوشـاک سـنتی زنـان در مناطـق کویـری ایـران در مقالۀ پیش رو اسـت.

مناطـق قـم ،سـمنان ،اصفهـان ،یزد (ابیانـه) ،کرمان ،خراسـان جنوبـی (بیرجنـد ،تربتجام و
تایبـاد) ،سیسـتان و بلوچسـتان مناطقـی هسـتند کـه بهعنوان زمینههـای جغرافیایـی پژوهش
انتخـاب شـدهاند و پوشـاک سـنتی زنـان در مناطـق مذکور تحلیل شـده اسـت.
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جـدول ( )1نشـانگر سـه گـروه اصلـی پوشـاک سـنتی زنـان در مناطـق کویـری و نیـز

ویژگیهـای رنـگ و تزییـن در ایـن لباسهـا اسـت.

جدول  :1عناصر پوشاک سنتی زنان در مناطق کویری ایران
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در اسـتان قـم ،تنجامههـای سـنتی زنـان دو نـوع پیراهـن دورچیـن (پاچین) و راسـته،

نوعـی جلیقـه و آرخالـق بـوده اسـت .همچنیـن شـلوار قـردار ،شـلیته و تمـون پاجامههایی

بـوده کـه از پارچههـای سـاده و گاه گلدار برای تهیه آنها اسـتفاده میشـده اسـت .سـرجامه
زنـان در قـم نیـز از دیربـاز چـادر بـوده کـه بـر روی دیگـر سـرجامهها و پوشـشها قـرار

میگرفتـه اسـت.

سـرجامه سـنتی زنـان در اسـتان سـمنان ،چارقـدی اسـت كـه طـرح و جنـس و رنـگ

و انـدازة آن در مناطـق مختلـف متفـاوت اسـت .آنـان از تنجامـهای بـه نـام پيراهـن کـه
اصطالحـ ًا بـه آن «شـوي» ميگويند ،اسـتفاده ميکنند .شـليته نيـز از ديگر پاجامههای سـنتی
زنـان در ایـن منطقـه اسـت (تصویر .)1
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تصویر  :1لباس سنتی زنان کرمان

در اسـتان اصفهـان پیراهـن تنجامـه اصلـی اسـت کـه غالبـ ًا همـراه بـا دامنـی کوتـاه و

پرچیـن و همـراه با شـلوار اسـتفاده میشـده اسـت .در منطقـه ابیانـه ،تنجامه زنـان ،پیراهن

راسـته و گشـاد با بلندی تا باالی زانو اسـت .شـلیته یا دامن نیز گشـاد بسـیار پرچین (حدود
هفـت تـا هشـت متر پارچه) و به بلندایی تا وسـط سـاق پا اسـت .یـل یا کتی راسـته و بلند
نیـز تنجامـه رویـی زنان ابیانه اسـت .روسـری (چارقـد) نیز پارچـهای چارگـوش و بزرگ

( 1/5×1/5متـر) اسـت که با سـربند بر روی سـر اسـتوار میماند .چادرشـب  یـا «کجی» نیز
پارچهـة شـطرنجی و چارگـوش بـه ابعـاد  2×2متر اسـت کـه بهصورت سـهگوش دور کمر

بسـته یا روی سـر انداخته میشـود (تصاویـر  2و .)3
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در اسـتان یزد ،بارزترین پوشـاک سـنتی ،پوشـاک زنان زرتشـتی اسـت 1.سـرجامه زنان

زرتشـتی ،روسـریهایی رنگـی و منقـوش و بـزرگ بـه طول حـدود پنج متـر و عرض یک

متـر اسـت کـه بـر روی کالهـک قرار داده میشـده اسـت و با دسـتمالی به نـام «کالغی» آن
را  محکـم میکردهانـد .این سـرجامه که کام ً
ال سـر را میپوشـاند در قسـمت جلـوی باالتنه
بـر روی دسـتها قـرار میگیـرد و تـا بـاالی مچ دسـت را میپوشـاند .همچنین در قسـمت
پشـت ،بلندای روسـری تا پشـت پا میرسـد  .

پیراهـن سـنتی زنـان زرتشـتی بـر دو گونه رویـی و زیرین اسـت .پیراهن زیریـن کوتاه

و پیراهـن رویـی بـا بلندایـی تـا سـاق پا اسـت .پیراهن رویی از قسـمت زیر سـینه تـا پایین
تَرکهایـی دارد کـه در ترکیبـی رنگارنـگ در کنـار هـم قـرار میگیرنـد .رنـگ لباسهـا نیز
در فامهـای سـبز و زرد به َکـرات دیـده میشـود البتـه رنـگ زرد رایـج در لبـاس سـنتی
زنـان زرتشـتی در یـزد شـاید متأثـر از اجبار حکومتـی دوران عباسـیان در اسـتفاده از آن در

متمایزسـازی زرتشـتیان از مسـلمانان بـوده باشـد (چوکسـی .)162 :1381 ،شـلوار ازجملـه
پاجامههـای زنـان زرتشـتی در یـزد نیز برشهـای متعـدد دارد .پاچههای شـلوار از تکههای

باریـک ،رنگارنـگ و نقشداری تشـکیل شـده اسـت کـه در کنـار یکدیگر دوخته میشـود.

دمپـا و کمـر ایـن شـلوار گشـاد در قسـمت کمـر و مچ پا بـا بند بسـته میشـود (تصویر .)4

تصویر  :4لباس سنتی زنان زرتشتی

سـرجامه زنان کرمان ،روسـریای به نام «شـلیک» اسـت که دور سـر و روی آن دستمال

بسـته میشـود و بـر روی آن چارقـد قـرار میگیـرد .در برخـی از ایلات کرمـان زنـان از

عمامـه نیـز بهعنـوان سـرجامه اسـتفاده میکننـد .آنـان همچنیـن از پوششـی بـرای صورت
 .1متمایزترین پوشاک سنتی زنان در یزد متعلق به زنان زرتشتی است و ازاینرو بر لباس آنها تمرکز شده است.
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اسـتفاده میکردهانـد کـه نوعـی نقـاب بـرای پنهـان داشـتن صـورت بـوده و از یـال و دم

اسـب تهیـه میشـده اسـت .تنجامـه زنـان عشـایر در اسـتان کرمان ،لباس گشـادی تا سـر
زانـو اسـت .آنهـا پیراهـن شـشترک ،پیراهـن پیلهای و نیـز یل را بهعنـوان تنجامه اسـتفاده

میکننـد.

در خراسـان جنوبی ،سـرجامۀ زنان در تربتجام و تایباد ،عبارت اسـت از شـال ،دستمال

سـر بـه همـراه کالهـی کوچـک .زنان ایـن مناطـق «شـالی را کـه گاه ریشریش اسـت ،زیر
دسـتما ِل سـر سـیاهی کـه بهطـور مـورب تا شـده و حاشـیههای سـبز و قرمـز دارد ،به سـر

میکننـد؛ ایـن شـال باالی کاله پارچـه ِ
ای کوچکی (سـریزه ... ) 1پیچیده میشـود» (بیهقی در
بلوکباشـی 307 :1391 ،و  .)308سـرجامه چادر در خراسـان جنوبی و در روسـتای سربیشـه
چارگـوش اسـت و در روسـتای چنشـت نیـز از چـادر معمولـی کوچکتر و کوتاهتر اسـت

بهنحـوی کـه تنهـا از پشـت سـر آویـزان میشـود .تنجامـه و پاجامـه نیـز «پیراهنهایی در
کمـر تنـگ بـوده و روی شـلوار یا دامن پوشـیده میشـود  ...دامنها بسـیار پرچین اسـت و
تـا قـوزک پـا میرسـد» (بیهقـی در بلوکباشـی 307 :1391 ،و  .)308شـلوارها گشـاد و بلند

اسـت .یـل کاربـرد دارد آن را بـا زیـورآالت تزییـن میکنند .جلـوی یل ،باز اسـت و معموالً

آن را زنـان اعیـان یـا در شـب عروسـی میپوشـیدند .در همیـن اسـتان و در منطقـۀ بیرجند

«زنـان روسریهایشـان را زیـر چانـه گـره میزننـد یـا با سـنجاقهایی در زیر دسـتمال سـر
ابریشـمی میبندنـد .پیراهنهایشـان کـه از نـخ سـادۀ رنـگ شـده اسـت و دقیقـ ًا تـا بـاالی
زانوهـا میرسـد ،روی دامنهـای بسـیار بلند میپوشـند» (همـان.)310 :

در بلوچسـتان «زنـان ردای گشـاد صافـی از جنـس نـخ یـا پشـم سـبک کـه تا وسـط سـاق
پـا میرسـد ،میپوشـند .ایـن ردا یقـهای گـرد و سـاده دارد کـه از جلـو تا اسـتخوان سـینه،
چـاک میخـورد .آسـتینها بلنـد و گشـادند و قـدری در مـچ تنگ میشـوند .ایـن ردا روی
شـلوار گشـادی بـه رنـگ دیگـر کـه در انتهـا تنگ میشـود پوشـیده شـده در کمر بـا بندی

کشـی چیـن خـورده و در قـوزک پـا تنـگ میگـردد  ...سـربند زنـان نیـز بهطـور سـاده از
تکـهای مستطیلشـکل و از پارچـهای نـازک تشـکیل میشـد (سـروک ) 2کـه لبههایـش بـا
طـرح سـادهای حاشـیهدوزی شـده و دقیق ًا تا بـاالی زانوها از پشـت میافتـاد» (عالفیروز در
بلوکباشـی 290 :1391 ،و .)291
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جامعهشناسی طراحی و نوع لباس سنتی زنان ایران در مناطق کویری

چهـار عامـل اصلـی «جغرافیـای طبیعـی»« ،جغرافیـای فرهنگی»« ،دیـن» و «شـغل» بهعنوان
عوامـل زمینـهای مؤثـر بـر لباس سـنتی زنـان ایـران در مناطق کویـری در این مقالـه مد نظر

قـرار گرفتهانـد .مطالعـة نقـش این عوامـل ،فهم و شـناختی از  زمینههای طبیعـی و اجتماعی

مؤثـر بـر نوع پوشـاک زنـان در مناطق کویـری را فراهـم میکند.

جدول :2عوامل زمینهای مؤثر بر لباس سنتی زنان ایران در مناطق کویری
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بـا لحـاظ وضعیـت تقریب ًا یکسـان جغرافیایـی مناطق کویـری ضمن گسـتردگی و گوناگونی
بسـیار فرهنگـی ،لباس سـنتی زنان ایـن مناطق ،متأثـر از موضوعات زیر ،قابل تحلیل اسـت:

 -1وحـدت اقلیمـی :پوشـاک زنـان ایـن مناطق همگـی تابعـی از موقعیـت جغرافیای

واحـد حاکـم بـر آنهـا اسـت؛ بدیـن معنـی کـه از پارچههـای نخـی و پنبـهای و گاه پشـم
سـبک و غالبـ ًا بـا رنگهـای روشـن تهیه میشـود تـا بتوانـد در گرمـای طوالنـی روز و در
برابـر تابـش نـور خورشـید از بـدن محافظـت کند .از سـوی دیگر ،تعـدد قطعـات لباس در

ایـن مناطـق میتوانـد متناسـب با هوای سـرد کویری در طول شـب کارکرد داشـته باشـد و

تنپوشهـای رویـی یـا باالپوشهـا ،میتواننـد نازکـی و سـبکی لباسهای زیریـن را جبران
کند .

 -2تنـوع فرهنگـی :بهدلیل اینکـه اقوام ،طوایـف و ایلهای متعـددی در مناطق کویری

ایـران در جـوار هـم زندگـی میکننـد ،گوناگونـی مختصـری در پوشـاک زنـان ایـن مناطق
دیـده میشـود کـه البتـه ذیـل اصول واحـدی قـرار دارد کـه در میـان لباسهای سـنتی زنان
ایرانـی ،مشـترک اسـت .اقوام گوناگـون با تبارهای مختلـف در این مناطـق ،حامل فرهنگها
و سـنتهایی هسـتند کـه تاحـدودی لباسهـا را متمایـز میسـازد .وجـود اقـوام فـارس،

تـرک ،گیلـک ،مازندرانـی ،عـرب ،کـرد و لر ،حتـی کولی و افغـان بهطور پراکنـده در مناطق

کویـری موجب شـده اسـت کـه بهتدریـج برخی ممیزات پوششـی در لبـاس زنـان ،متأثر از

فرهنـگ اقـوام دیگـر ،نظـام یافته باشـد .وجود سـرجامههای مشـترک برای نمونه ،دسـتمال

کالغـی میـان اقـوام لـر ،کـرد ،عـرب و حتی مردم یـزد مثـال این مدعا اسـت .برکه یـا برقع
نیـز بهعنـوان نقـاب صورت ،گرچه پوشـش رایج اقـوام سـاکن در خطۀ کنـارۀ خلیج فارس

اسـت ،امـا در میـان مردم سیسـتان و بلوچسـتان و کرمـان نیز رایج اسـت کـه میتواند متأثر
از حضـور قـوم عـرب در این مناطق باشـد.

تعامـل فرهنگـی بـا دیگـر اقوام محـدود بـه اسـتانهای داخلی و اقـوام ایرانی نیسـت و

اختلاط فرهنـگ بـا کشـورهای همجـوار نیـز بهعنـوان عامـل مؤثری بـر لباس سـنتی زنان

در مناطـق کویـری عمـل کـرده اسـت؛ «پوشـاک سـنتی خراسـان  ...بسـته بـه همجـواری با
مناطـق گوناگـون ،تـا حـد زیادی از اسـلوب پوشـاک مناطـق همجـوار پیروی کرده اسـت»

(متیـن .)74 :1383 ،اکنـون در مناطـق کویـری و مـرزی ایـران بهویژه در تربتجـام و تایباد
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در خراسـان جنوبـی ،برخـی ویژگیهـا در لبـاس سـنتی زنـان ،متأثـر از کشـور همسـایه،
افغانسـتان ،است.

 -3تمرکـز دینـی :توجـه بـه موازیـن دینی اسلام در ممیزات پوشـاک سـنتی زنان این

مناطـق ،مهمتریـن عامـل در تعییـن خصوصیـات آن اسـت ،بهنحویکـه حتی پوشـاک زنان
جامعـة اقلیتهـای دینـی در ایـن مناطـق در دوران معاصـر ،تابـع پوشـاک زنـان مسـلمان

اسـت .از سـوی دیگـر میـان پیـروان مذهـب تسـنن و تشـیع نیـز در سـاختار پوشـاک زنان

تمایـز چندانـی دیـده نمیشـود .تأثیـر دیـن بـر پوشـاک زنـان بهحـدی اسـت کـه در ایران
پـس از اسلام سـرجامهها همـراه همیشـگی پوشـاک زنـان در همة مناطـق ازجملـه مناطق

کویـری بودهانـد« .کاله و دسـتار کـه بهتدریـج جـای خـود را به انـواع عمامهها و سـربندها

دادنـد و نیـز نوعی سـرانداز و روسـری کـه رفتهرفتـه به پوشـشهای کاملتـری نظیر چادر
تبدیـل شـدند ،بیتردیـد از اجـزای جداییناپذیـر پوشـاک بانـوان ایرانـی بودهانـد» (متیـن،

 .)93 :1383بـر اسـاس اهتمـام بـه ایـن رویکـرد دینـی پررنگ در میـان مردمان ایـن مناطق،
سـرجامهها ،تنجامههـا و پاجامههـا پوشـانندگی کاملـی دارنـد؛ بهنحویکـه معمـوالً هیـچ
قسـمتی از مـو یـا بدن آشـکار نمیشـود .تنهـا در مناطـق بهشـدت کویری چون سیسـتان و
بلوچسـتان اسـت کـه گاهـی زنان جـوراب نمیپوشـند.

تنجامههـا و پاجامههـا همـواره گشـاد و بلنـد طراحـی میشـوند تـا ضمـن ایجـاد

سـهولت در انجـام فعالیت متناسـب با شـرایط اقلیمی ،حافظ پوشـانندگی مطلـوب منطبق بر

موازیـن اسلامی نیـز باشـند .تأکید بر پوشـانندگی بـا وجود انواع شـلوارها محرز میشـود.
ایـن پاجامههـا در انـواع گوناگـون یکـی از مهمتریـن اجـزای لباس سـنتی زنان هسـتند ،که
غالـب اوقـات صرفنظـر از بلنـدی یـا کوتاهی دامنهـا و پیراهنهـا همراه با دیگـر جامهها

پوشـیده میشـوند .شـلوارها گاه آشـکارا دیـده میشـوند و گاه زیـر دامن یـا درون جوراب
(ابیانهایهـا) پنهـان میگردنـد .البتـه باید توجه داشـت که برخی از ممیزات پوشـاک سـنتی
زنـان بـر اسـاس موازیـن دینـی اسلام معطـوف بـه پوشـاک زنـان در محیطهای بیـرون از

خانـه اسـت و برخـی پوشـشها در جامههـا و بهویـژه سـرجامهها ،در محیطهـای درونی و

در میـان محارم کاربـرد ندارد.

 -4اشـتغال در خانـه :بهدلیـل اینکـه در مناطـق کویـری روسـتایی ،کشـاورزی یـا
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دامپـروری موضوعیـت چندانـی نـدارد ،زنـان کار کمتـری را در خـارج از خانـه بـر عهـده
دارنـد .در شـهرهای کویـری نیـز بهدلیـل مذهبـی بـودن بافـت فرهنگـی ،زنـان عمدتـ ًا در

داخـل خانههـا فعالیـت داشـتهاند و فعالیـت پررنگـی در خـارج از خانه نداشـتهاند .مجموع
ایـن عوامـل سـبب شـده اسـت تا زنـان بـه مشـاغلی خانگـی ازجملـه بافندگـی (قالیبافی،
جاجیمبافـی ،گلیمبافـی ،حصیربافـی و )...و نیـز دوزندگـی (گلـدوزی ،سـوزندوزی و )...

اهتمـام ورزند.

مؤلفههـای مذکـور بـه دو گونـه بـر روی نـوع پوشـاک زنـان ایـن مناطـق تأثیر گذاشـته

اسـت .نخسـت آنکه پوشـاک زنان بهدلیل عدم مشـارکت ایشـان در کارهای سـخت بیرون

از خانـه ،از ظرافـت بسـیار و تزیینـات وافـری برخوردار اسـت .ایـن ویژگیها بـرای نمونه
در قیـاس بـا لبـاس زنـان در مناطقـی چون کنـارۀ دریای خـزر یا مناطق کوهسـتانی ،بسـیار
بـارز و حاصـل نـوع فعالیتی اسـت که زنـان بر عهـده دارنـد .دوم آنکه تمرکز حضـور زنان
در خانـه ،وسـعت زمانـی کافـی بـرای اشـتغال به مشـاغل خانگی ،آن هـم از نـوع زمانبر و

گاه طاقتفرسـا را فراهـم آورده اسـت؛ بهنحویکـه بـرای نمونـه سـوزندوزیهای بلوچ به

نمونـۀ اعلای تزیینـات خـاص لباس زنـان این مناطـق تبدیل شـدهاند.
   تزیینـات لباسهـا در مناطـق کویـری غالبـ ًا انـواع دوختهایـی بـوده که توسـط خود
زنـان بـر روی لباسهـا انجام میشـده اسـت؛ بهنحوی کـه صنایع هنـری مرتبط بـا لباسها،
از مهمتریـن مشـاغل زنـان ایـن مناطـق محسـوب میشـدهاند .در سیسـتان و بلوچسـتان

سـوزندوزی بـرای زنـان از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت؛ بهنحویکه دختـران بلوچ از

سـنین کودکـی ،موظـف بـه فراگیری هنـر سـوزندوزی نیز هسـتند ،زیـرا این حرفـه گاهی
متناسـب بـا اوضـاع اقتصادی خانـواده ،در امـرار معاش خانوار نقشـی اساسـی دارد.
زیباییشناسی پوشاک سنتی زنان در مناطق کویری ایران :رنگ و تزیین

کویـر بـا بافـت جغرافیایـی ویـژۀ خـود ،از یـک سـو یکنواخـت و بـدون تنـوع اسـت و از
سـوی دیگـر بهدلیل تابش شـدید نـور خورشـید ،فضایی گرم و جـوی درخشـان دارد .البته
در گسـترۀ کویـر و در مناطـق کوهسـتانی ،اقلیمهـای نیمهخشـک و گاه باتالقـی و جنگلـی

هـم وجـود دارد ،امـا بهطورکلـی گسـترۀ ایـن خطـه ،تصویـری از رنـگ گـرم و زرد خـاک
و آبـی درخشـان آسـمان اسـت .در ایـن فضـای طبیعـی ،پوشـاک سـنتی زنـان ،پاسـخی به
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درخشـندگی و غنـای رنگهـای غالـب در کویر تلقـی میشـود .لباسها گرچه بیشـتر برای
پرهیـز از جـذب گرمـای نـور خورشـید ـ امـا بـا توجه بـه شـفافیت جـو و در هماهنگی با
آن ـ از رنگهایـی روشـن انتخـاب میشـده اسـت .پارچـة لباسهـا سـفید یـا در رنگهای

روشـن بودهانـد .ایـن رنـگ در متـن پارچههـا همچنیـن زمینـه را بـرای تزییـن بـا انـواع
رنگهـای درخشـنده در قالـب گلدوزیهـا و سـوزندوزیها فراهـم میکرده اسـت .وجود

نقشونگارهـای ظریـف در پارچههـا موجـب تنـوع در رنگهـای روشـن میشـده اسـت.
در برخـی از مناطـق کویـری نیـز نقـوش و رنگهـا در متـن پارچـه تشـدید میشـدهاند

(ابیانهایهـا) .در غالـب مـوارد دیگـر ،انـواع تزیینـات بـه کمـک گرفته میشـده اسـت تا از
سـادگی و یکدسـتی لبـاس جلوگیـری شـود و سـادگی پارچههـا بـه لحـاظ بصـری جبران

گردد.

تزییـن در پوشـاک زنـان حتـی بـه روبندههـا و پوشـشهای صـورت نیـز سـرایت کرده

اسـت .در مناطـق کویـری ،برقـع یـا برکـه ،گرچه بـرای محافظت پوسـت صـورت از تابش

شـدید نـور خورشـید و نیـز چهـره از غیرمحارم اسـت ،امـا کارکـردی زینتی نیـز دارد .این
نقـاب معمـوالً از بـاالی ابـرو تـا زیـر بینـی را مـی پوشـاند و از پارچة کتـان مشـکی به نام

«شـیله» سـاخته میشـود .در این سـطح کوچک نیز از تزیین غفلت نشـده اسـت و نقوشـی

توسـط نـخ ابریشـم و الیـاف طلا و نقـره بـر روی نقـاب ایجـاد میشـود .انـواع برقـع بـا
رنگهـا و شـکلهای مختلـف ،معـرف جایـگاه اجتماعـی و نیـز سـن زنـان هسـتند .در
بلوچسـتان ،برقـع بلوچـی ،قرمـز اسـت و تـا حـدودی در بخش جنوب شـرقی بلوچسـتان

هـم اسـتفاده میشـود .شـکل آن مسـتطیل کامـل اسـت و از تزیینـات پولک ،نـوار خوس و
گالبتـون در کنـار سـوزندوزی بـر روی آن اسـتفاده میشـود .ایـن رنـگ برقـع مخصـوص

زنـان متأهـل اسـت کـه هـم در خانـه و هـم در بیـرون خانـه از آن اسـتفاده میکننـد .برقـع
زرشـکیرنگ نیـز مخصـوص دختـران مجـرد یـا عقـد کرده اسـت کـه غالبـ ًا سـاده و بدون

تزییـن بـه کار مـیرود .روبندهـا نیـز سـرجامههایی هسـتند که تزیین میشـوند .جنـس آنها
از کتان سـفید اسـت و قــد آن تــا زیــر ســینه میرسـد و توردوزی که کارکردی تزیینی

هـم دارد ،محــل دیـدن را در برابر چـشمهــا بـاز میکند.

در خراسـان جنوبـی کاله سـنتی زنـان «کلوتـه» ،در قسـمت پیشـین بـا انـواع سـکههای
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نقـره تزییـن میشـده اسـت .در تربتجـام و تایبـاد سـرجامه بـا «رشـتههایی از پولـک و
سـکههای نقـره تزییـن میشـود  ...باالتنههـا بـا حاشـیهدوزی یـا پولـک تزیین میشـوند ...
پاچههـای شـلوار نیـز با الیـاف طالیی و پولـک تزیین و گلدوزی میشـود  ...قسـمت پایین

هـر دامـن بـا نوار و روبـان تزییـن میشـود» (بیهقـی در بلوکباشـی.)308 :1391 ،

در یـزد سـرجامههای زنـان زرتشـتی مزیـن هسـتند؛ ازجملـه کالهـی کوچک کـه کنارۀ

پیشـین آن در قسـمت پیشـانی یـراقدوزی و لبـة کاله سـنبلهدوزی میشـود .در اصفهـان
چارقدهـا بـا نقوشـی رنگیـن گلدوزی میشـدهاند .در ابیانـه نیز سـوزندوزی روشـی برای

تزییـن لبـاس زنـان اسـت .تزییـن در تنجامـه زنـان ابیانـه بـر روی پیشسـینه ،بـا انـواع
نـواردوزی و یـراقدوزی اسـت .وجود قطعاتـی از پارچههای رنگارنگ مثلثیشـکل در کنار
نوارهـای تزیینـی دوختهشـده بـر روی پیشسـینه بر میـزان این تزییـن میافزایـد .رنگهای

غالـب در پیراهنهـای سـنتی زنـان ،رنگهای عنابـی و آبی بوده اسـت .دامن یا شـلیتة زنان
ابیانـه از پارچههـای نخـی گلدار اسـت کـه در قسـمت میانی و پـای دامـن آن ،ردیفهایی
از نـواردوزی یـا یـراقدوزی آن را زینـت میبخشـد یـا بـا سـوزندوزی تزییـن میشـود.

تزییـن «یـل» نیـز در قسـمت یقه ،بـا دو ردیف نواردوزی انجام میشـود« .عرقچیـن» یا کاله
کوچـک ،اغلـب قرمـز اسـت و زیـر چارقـد قـرار میگیـرد و در قسـمت نمایـان آن از زیر
روسـری گاه بـا نقـره و دیگـر زینـتآالت تزیین میشـود.

تزیینـات لبـاس سـنتی زنـان در اسـتان کرمـان نیـز بـا سـوزندوزی و پتـهدوزی انجـام

میشـود .در ایـن تزیینـات ،نقـش بُتهجقـه  ،اساسـی اسـت .در ایـن اسـتان ،سـرجامه یـا

«شـلیک» با سـکهدوزی و در اسـتان خراسـان جنوبی کت زنانـه یا «یل» با زیـورآالت متنوع
تزییـن میشـود.

از مهمتریـن تزیینـات لبـاس زنـان بلوچسـتان ،سـوزندوزیهای متنـوع آن اسـت« .این
سـوزندوزیها معمـوالً بـر زمینـهای سـیاه و سـاده یا بـر روی رنگهـای براق یکدسـت که

غالبـ ًا قرمـز یـا ارغوانـی یـا نارنجـی هسـتند صـورت میگیرد کـه پسزمینـۀ مناسـبی برای
جلـوۀ گلدوزیهـا فراهـم میکننـد  ...حـدود  50تا  70نقشمایـه در هنر سـوزندوزی بلوچ

وجـود دارد» (ایرانیـکا ،1992 ،ج  .)831 :5سـوزندوزی در لبـاس زنـان بلـوچ در باالتنـه یا
پیشسـینه ،زی ،پاییـن دامـن ،سرآسـتین و سـرپاچههای شـلوار انجـام میشـود« .قطعـات
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گلدوزیشـده طـوری روی لبـاس دوختـه میشـوند کـه باالتنۀ مربعشـکل گشـاد را بهطور

کامـل بپوشـاند .زی قطعـۀ بلنـد مستطیلشـکلی اسـت (جیب) کـه از پایین تا وسـط جلوی
دامـن و از بـاال تـا محل اتصال باالتنه میرسـد  ...سرآسـتینها و دمپاهای شـلوار با نوارهای
پهـن گلدوزیشـده تزییـن میشـوند  ...تکـۀ جلـوی باالتنـه (زی  )1مربعشـکل اسـت و

سرتاسـر ایـن قسـمت را از شـانهها تـا کمـر در بـر میگیـرد .تکـۀ مستطیلشـکل دیگـری
( ُکپتـان )2از کمـر تـا حاشـیۀ لبـاس امتـداد مییابـد و در بـاال نوکتیز میشـود .اطـراف این
تکـه در حـدود سـی سـانتیمتر دوخته نمیشـود تا بتـوان از آنهـا بهعنوان جیبهـای بزرگ

اسـتفاده نمـود .دو تکـۀ ذوزنقـهای بـه عـرض  25سـانتیمتر و طـول  45سـانتیمتر بهعنـوان

سرآسـتین بـر روی آسـتینها دوختـه شـده و دو تکـۀ مشـابه ولـی کوچکتـر ،زینتبخـش

لبههـای شـلوار اسـت( ».عالفیـروز در در بلوکباشـی 288 :1391 ،و .)290

«پریـواردوزی» و «تـوردوزی» نیـز از دیگـر شـیوههای تزییـن و از انـواع رودوزیهـای

بلوچسـتان بـرای تزییـن لبـاس زنـان اسـت کـه در قسـمت یقـه ،سرآسـتین و لبـۀ دامـن
لباسهـا انجـام میشـود .نقـوش گل و بـرگ و نقـش بتهجقـه از مهمتریـن الگوهـای تزیین

بـرای دوخـت بـا سـوزن و نـخ در ایـن لباسها اسـت .طرحهای گل سـرخ ،چشـم ماهی و

مرواریـد نیـز از نقـوش تزیینـی ایـن لباسها هسـتند.

تزیین با سـوزندوزی به حواشـی لباس محدود نیسـت و گاه سراسـر سـطوح بزرگی از
پارچـۀ لبـاس تمام ًا سـوزندوزی میشـود .امـا بهطورکلـی تزیینـات در تنجامۀ زنـان بلوچ

در چنـد قطعـۀ مهـم شـکل میگیـرد :پارچـهای در پیشسـینه ،پارچـهای در زیـر پیشسـینه

کـه تـا پاییـن پیراهن امتـداد مییابد و در اصطلاح محلی «گوپتـان» نـام دارد و دو قطعه در
سرآسـتین تنجامه.

آینـهدوزی کـه بـه سـکهدوزی و دگمهدوزی نیز شـهرت دارد بـرای تزییـن تنجامهها و

سـرجامهها مثـل جلیقـه یـا کاله بـه کار مـیرود کـه در آن ،قطعـات کوچک آینه بـا فواصل
معیـن و بهصـورت اشـکال منظـم بـر روی پارچـه دوختـه میشـود .آينـهدوزي گاهـي بـا

ابريشـمدوزي ،قيطـاندوزي و بخيههـاي تزیينـي همـراه اسـت و در ضمـن آن از خرمهـره،
قیطـان ،دگمـه و منجـوق نیـز در ترکیبهـای مختلف اسـتفاده میشـود.

1. Zi.
2. Koptan.
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لبـاس زنـان سیسـتان و بلوچسـتان همچنیـن بـا خامـهدوزی یـا خـامدوزی کـه شـبیه

سـوزندوزی اسـت نیـز تزیین میشـود که در آن ،نخ ابریشـم خـام و نتابیده بـر روی پارچه

نقشهایـی بـا خطـوط منحنـی و مـواج را ایجـاد میکنـد .این نـوع تزیین در مناطـق اطراف

زابـل رواج دارد .خـوسدوزي نیـز یکـی دیگـر از روشهـای تزییـن جامههـا در مناطـق
کویـری اسـت .نوعـی سـوزندوزي بـراي تزیيـن روسـريها و چادرهـاي تـوري در  نقش

سـتارگان شـشپر ،هشـتپر يـا دوازدهپـر بهوسـیلۀ نـخ طاليـي يـا نقرهاي اسـت.

در تصاویـر  5تـا  10نمونههـای از انـواع تزیینـات در لبـاس زنـان بلوچسـتان دیـده

میشـود کـه توزیـع ایـن تزیینـات در سـطوح لبـاس را نشـان میدهـد.

همچنیـن دوخـت نوارهـای رنگـی در حاشـیة لباسهـای زنـان در مناطق کویـری رایج

اسـت .عالوهبـر ایـن ،تزیینـات الصاقـی نیـز از دیگـر شـیوههای تزییـن لبـاس در مناطـق
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کویـری اسـت .مهرههـا ،سـکهها ،پولکهـا ازجملـه اشـیایی هسـتند کـه بـه لبـاس الصـاق
میشـوند و بـه آن زینـت و زیبایـی میبخشـند .منگولههـا نیـز از تزیینـات الصاقـی اسـت

کـه اغلـب در کنـارۀ سـرجامهها آویختـه میشـود .آویزهایـی از سـکه در لباس سـنتی زنان

خراسـان و سـمنان ،گیلان و ترکمنها نیز سـبب تزیین اسـت .اسـتفاده از انـواع پولکهای
تزیینـی و مهرههـای فلـزی یـا شیشـهای نیز گاهـی کاربـرد دارد.
نتیجهگیری

تحلیـل پوشـاک زنـان در مناطـق کویـری ،مؤید مفـروض ایـن مقاله مبنـی بر تأثیر مسـتقیم
عوامـل چهارگانـه بهویـژه جغرافیـای طبیعـی و فرهنگـی بـر نـوع پوشـاک آنـان اسـت.

همچنیـن رنگهـا و تزیینـات پوشـاک زنـان مناطـق کویـری در غالب مـوارد متأثـر از اقلیم
طبیعـی اسـت و در برخـی مـوارد نمادگرایانـه بودهاند .همچنیـن برخی نتایـج حاصل از این

تحلیـل عبارتانـد از:

 -1تطبیـق قطعـات رایـج در پوشـاک سـنتی زنـان در مناطـق کویـری نشـانگر تعـدد

قطعاتـی اسـت کـه در غالـب اوقـات همسـان ،بـا تفاوتهایـی انـدک اسـت .ایـن قطعـات
متعـدد ،متناسـب بـا وضعیت جـوی کام ً
ال متفـاوت روز و شـب در کویر عمـل میکردهاند؛

بهنحویکـه امـکان تناسـب لبـاس بـا بـدن در مواجهـه با هـوای گرم و خشـک و نیز بسـیار
سـرد را فراهـم میآوردهانـد .وجـود پیراهنهایـی به همـراه جلیقه یـا کت ،نمونـهای از این
کارکـرد قطعـات چندگانـه اسـت .شـلوارها و دامنها جـزء جداییناپذیر لباس زنـان در این

مناطـق بهشـمار میرونـد .گشـادی و بلنـدی ایـن قطعـات در کنـار نازکی و جنـس نخی و
پنبههـای آنهـا موجـب تنظیـم دمـای مناسـب برای بـدن در هوای خشـک و گرم میشـده و

نیـز سـهولت انجـام فعالیتهـا را فراهـم میکـرده اسـت .در شـب یا فصول سـرد سـال نیز

شـلوارها و دامنهـا همچـون عایقـی در برابر رسـوخ سـرما در بـدن بودهانـد .در این مناطق
سـرجامهها در یـک یـا چنـد قطعـه ،از یـک سـو از تابـش نـور خورشـید و گرمـا بر سـر و
صـورت ممانعـت میکردنـد و از سـوی دیگـر از سـوختگی پوسـت صـورت توسـط نـور
آفتـاب جلوگیـری میکردند.

 -2رنگهـا و تزیینـات نیـز عالوهبـر کارکـرد زیباییشـناختی گاهـی بـرای تفکیـک

سـنی و بیـان منزلـت اجتماعی انتخاب میشـدهاند .برای نمونه ،در ابیانه پوشـش چادرشـب
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دختـران جـوان بـه رنـگ زرد و در میـان زنـان مسـن به رنـگ قرمز اسـت .در اصفهـان نیز

شـلوار زنـان جوان ،سـفید و شـلوار زنان مسـن ،سـیاه بـوده اسـت .رنگهـای بهکاررفته در

سـوزندوزیهای سیسـتان و بلوچسـتان که بیشـتر جگری تیره ،شـنگرف یا نارنجی هسـتند
و بـه میـزان کمتـری از سـبز و آبی اسـتفاده میشـود نیـز نشـانههایی از تأثیرپذیـری از اقلیم

گـرم و خشـک مناطـق کویـری در انتخـاب نـوع تزیینات اسـت کـه در جامۀ زنان ،مشـهود
است.

 -3نشانهشناسـی رنـگ و شـکل بـا توجـه بـه اقلیـم کویـری ،نمادشناسـی برخـی

تزیینـات در لبـاس سـنتی زنـان ایـن خطـه را ممکن سـاخته اسـت .رنگها در ایـن مناطق،

نـاب و درخشـاناند؛ چنانکـه یـادآور تابـش مسـتقیم آفتاب و نمـود نهایت خلـوص رنگی
بافـت کویـری هسـتند .در ایـن میـان ،اسـتفاده از قطعـات آینـه یـا آینهماننـد در تزیینـی بـه
نـام آینـهدوزی ممکـن اسـت ملهـم از باورهـای فرهنگـی ایـن اجتمـاع در ضـرورت دفـع
چشـمزخم تلقـی گـردد ،زیـرا چنین تصور میشـود که آینه خاصیـت بازگردانندگـی دارد و
میتوانـد نـگاه بـد را به صاحـب آن بازگرداند .همچنین بـا توجه به اقلیم جغرافیایی ،شـکل

دایـرۀ کامـل خورشـید در پهنـۀ گسـتردۀ کویـر نیـز میتوانـد بازنمـودی در قالـب آینههای
دایرهشـکلی داشـته باشـد کـه غالب ًا در زمینـۀ تیـرۀ سـیاهدوزیها و گلدوزیها میدرخشـند

و منشـأ حیات هسـتند.

 -4آشـکار اسـت کـه بافـت کویـری ،بافتـی خشـن و فاقـد رنگهـای بسـیار اسـت.
در پوشـاک سـنتی زنـان بلـوچ ،نبـود رنـگ در طبیعـت و خ ً
ال بصـری ناشـی از آن در منظر

چشـم سـاکنان ،بـا سـوزندوزیهای رنگـی در سـطوح بـزرگ لباس زنـان جبران میشـود:
«سـوزندوزیها در برخـی قطعـات بهطـور کامـل سـطح پارچـه را میپوشـاند» (ایرانیـکا،
 ،1992ج  .)831 :5از سـوی دیگر در بلوچسـتان فضای سرسـبز ،بسـیار نادر است و پوشش

گیاهـی نیـز لطیـف نیسـت؛ ازایـنرو با توجـه به نبـود الگوهای بصـری گلهـا و گیاهان در

طبیعـت بیرونـی ،غالـب نقوشـی کـه بـرای گلـدوزی یـا سـوزندوزی انتخـاب میشـوند،
نقـوش هندسـی و انتزاعـی و غیرطبیعـی اسـت که بیشـتر یادآور کوه ،تپه و سـنگ اسـت تا
گیـاه و گل و درخـت کـه البته بسـته به نقاط مختلـف جغرافیایی این مناطـق ،اندکی متفاوت

اسـت« :گلـدوزی در طرحهـای گوشـهدار و هندسـی ،مکـرر و بهدقـت تقسیمبندیشـده
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انجـام میشـود .اختالفـات سـلیقهای در نقشهـا و طرحهـا بیانگـر تفاوتهـای جغرافیایـی

در محـدودۀ سیسـتان و بلوچسـتان اسـت .نقشمایههـا ممکـن اسـت بـه شـکلهای گل و
گیـاه درآورده شـود» (عالفیـروز در بلوکباشـی.)288 :1391 ،

 -5بافـت جغرافیایـی مناطـق کویـری بـا توجـه بـه فقـدان کـوه و سـنگ در سـطحی

گسـترده ،ایـن امـکان را فراهـم کرده اسـت کـه تزیینات لباسهـا از مواد اولیـۀ ظریفی چون
نـخ (گاه ابریشـم) تهیـه شـوند ،بیآنکه نگرانـیای از فرسـایش زودهنگام آنها وجود داشـته
باشـد .بهکارگیـری پارچههـای ظریـف و گاه حریـر نیز با توجه بـه همین ممیـزۀ جغرافیایی

اسـت .از سـوی دیگـر ،اجـرای ایـن تزیینـات ظریـف ،نیـاز بـه تأمیـن مـواد اولیۀ متنـوع یا
گرانقیمـت را از بیـن میبـرد .ابـزار اصلـی سـوزندوزی ،نـخ و پارچـه بـه همراه سـوزن و
قلاب اسـت؛ لوازمـی که با توجـه به وضع اقتصـادی نامطلوب بـا برخـورداری از نرخهاي
رشـد جمعيـت در مقیـاس کشـوری برخـی مناطق کویـری همچون سیسـتان و بلوچسـتان،

بسـیار بجـا و هدفمنـد تعریـف شـده اسـت و توانسـته نیاز بـه تجمـل و تزیین در پوشـاک
سـنتی زنـان را بـا تخصیـص هزینـهای اندک ،برطرف سـازد.

 -6جغرافیـای فرهنگـی متأثـر از دیـن و مذهـب در تعییـن نـوع پوشـاک زنـان ایـن

مناطـق مؤثـر اسـت ،برای نمونه پوشـاک زنان در اسـتان کرمان متناسـب با فرهنـگ بلوچی،

زرتشـتی یـا کرمانـی ،متفاوت اسـت و هر گروه پوشـاک مخصـوص به خـود را دارد .برخی
تزیینـات نیـز تحـت تأثیـر همیـن مؤلفه طراحی شـدهاند .بـرای نمونـه ،نوعی سـوزندوزی

بـه نـام سـتارهدوزی در خراسـان رواج دارد کـه گاه هشـتپر و گاه پنجپـر اسـت .سـتارۀ

هشـتپر ،ملهـم از نقـش سـتارۀ هشـتپر و نشـانی از بـاور دینـی بـه امام هشـتم شـیعیان،
امـام رضـا(ع) اسـت کـه مرقـد ایشـان در این خطـه قـرار دارد .اسـتفاده از سـتارۀ پنجپر نیز
در ایـن نـوع تزییـن ،بـه نشـانۀ اعتقاد به اصـول دینـی پنجگانۀ شـیعیان یا احترام بـه پنج تن
آلعبـا اسـت .هرچنـد باید یادآور شـد که ایـن نمادگراییها خـاص تزیین در پوشـاک زنان
نیسـت و در دیگـر آثـار اسلامی بهویـژه آثـار هنـری دیده میشـود.

 -7تأثیرپذیـری مناطـق کویـری از پوشـاک سـنتی کشـورهای همجـوار بـارز اسـت،

بهنحویکـه بـرای نمونـه پوشـاک زنـان در تربتجـام و تایبـاد بسـیار تحـت تأثیر پوشـاک
منطقـۀ همجـوار یعنـی افغانسـتان اسـت (بیهقـی در بلوکباشـی .)288 :1382
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ایـن تاثیرپذیـری خـاص فرهنـگ پوشـاک مردمان خـارج از مرزها نیسـت بلکـه اقوام و

طوایـف گوناگـون در درون مناطـق کویـری نیـز پوشـاک متنوعی دارنـد که گاه بـر یکدیگر

تأثیـر میگذارند.
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