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چکیده
پوشاک بعد از زبان میتواند شاخصی مهم در شناخت اقوام ايرانی باشد .اقوام مختلف ايران بعد از
زبان با نوع پوشش و لباس خاص خود هويت اجتماعی شان خودشان را تعريف میکنند .مسـلله و
میدان اين پژوهش پوشاک اقوام عشاير شاهسون دشت مغان و به طور مشـخص زنـان ايـن قـوم
است .عشاير شاهسون که ريشه آنها در دوره ايران باستان به اقوام دامدار و کوچنشـین سـاکاهای
ساکن آذربايجان می رسد ،به قول ريیارد تاپر نام شاهسون را در دوره صفويه به خود گرفتهانـد و
تا به امروز اصالت قومی و فرهنگیشان خود را حفظ کردهاند.
مبانی نظری پژوهش بر اشاعهگرايی ،تکامل گرايی و کـارکردگرايی پوشـاک سـنتی زنـان عشـاير
شاهسون دشت مغان ايران استوار است .روش مطالعه در ايـن مقالـه کیفـی اسـت و اطالعـات و
دادههای مورد نیاز به دو روش کتابخانه ای و مشاهده مشارکتی گردآوری شده است .بر اساس اين
دادهها تالش شده است تا جايگاه سه عامل مهم نژاد ،اقلیم و فرهنگ در ساختار و کارکرد انـواع
اين پوشاک مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و تأثیر آن بر نوع طراحی و تزئین پوشاک زنان عشاير
شاهسون مغان از جمله تنپوشها ،سرپوشها و پاپوشها ،روشن و با تصاوير متعدد ،مستندنگاری
شود .نتیجه جستار حاضر نشان میدهد که اين سه عامل مهم و اساسی در شکلگیری نوع و تزئین
پوشاک زنان عشاير شاهسون از اهمیت يکسانی برخوردارند.
کلیدواژهها :عشاير ،شاهسون ،دشت مغان ،اردبیل ،پوشاک زنان.
 .2استادیار .عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واثد تهران مرک ی گنویسنده مستول  .رایانامه:
baseridon@yahoo.com
 .1نویسنده و پژوهشگر .دانشجوی دکتری مردمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واثد تهران مرک ی .رایانامه:
ahmadiammar60@gmail.com
 .8استادیار .عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واثد تهران مرک ی .رایانامهsaeidaqhaei1396@gmail.com :
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 .1مقدمه
شماره  56تابستان 0011

جغرافیای فرهنگی ایران قدیم و ایران معاصر ،سرشار از اقوام گونتاگونی است

کته

نژاد ،زبان ،آیین ،باور و پوشاکی متفاوت از یکدیگر دارند .این تفاوت قومی در سرزمین
ایران ،ویژگتی مهمتی است

کته متی توانتد توجعته فرهنتگ شناستان ،جامعته شناستان،

مردم شناسان و انسانشناسان دنیا را به این جغرافیتا جلتب کنتد .اینجاست

کته وظیفته

عالمان علوم اجتماعی در ایران بیشتر از علوم دیگر مشخص میشود.
در آغاز ،زمانی که اقتصاد و معیش

بر پایه گردآوری خوراک و صید و شتکار قترار

داش  ،انستان هتا بتر روی زمتین در ثتال ثرکت

و کتود بودنتد .اقتوام شتکارگر و

گردآورندگان آ وقه ،اغلب جایگاه ثتابتی نداشتتند و همتواره در پتی صتید و شتکار و
گردآوری ریشه گیاهان خوردنی و میوههای جنگلی ،از سرزمینی به سرزمین دیگر کود
میکردند .اوضا و اثوال طبیعی در اغلب مناطق چنان بود که تشکیل هر گونه اقامتگاه
ب رگ و دایمی را غیر ممکن میساخ  .گنیکخلق82 :2838 ،
منظور از جامعه عشتایری در علتم متردمشناستی و جامعتهشناستی ،گروهتی متردم
همخویشاوند اس

که با بهرهگیری از دو شیوه معیش

پرورش دام در سطحی گستترده

و کشاورزی در سطحی محدود زندگی میکنند .از این رو ،هر جامعتهای را بته صترف
اینکه در طی سال از نقطهای به نقطه دیگر به دنبال مواشی خود در ثرکت

باشتد و یتا

در جایی ساکن بماند ،نمیتوان عشیره و جمع آن را عشایر نامید .چنان که به کولیهای
سرگردان نی که زندگی آنها بیشباه

به زندگی عشایر کوچنده نیس  ،نمیتوان عنوان

عشیره یا عشایر داد .گطبیبی 228 :2835 ،ت 222
در قرن ثاضر درباره منشاء پیدای
روای

شاهسونها سته روایت

رسمی مورد پذیرش عام ،همانی اس

متفتاوت وجتود دارد.

کته ستر جتان متالکم نقتل کترده است .

به این قرار که شاه عباس اول به منظور مقابله با شورش رؤسای نافرمان قی یتلبتاش ،از
ترکیب قبایل گونتاگون ،قبیلتهای تأستیس کترد و آن را شتاه ستتون گشاهستون نامیتد
گتاپر. 82 :2834 ،
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از آغاز پیدای

صفوی ،آ ربایجان کانون تجمع ایتالت قی یتلبتاش از اقتوام

دول

ترک بود که قبل از قرن چهارم و پتنجم هجتری در سراستر آ ربایجتان و شترق ترکیته
سپاه قی یلباش در زمان شاه عباس تبدیل به شاه ستون 2شدند .گاثنیعشری52 :2830 ،

ایالت و عشایر شاهسون که بازماندگان «شاهی ستون» هتای دوره صتفویه هستتند،
امروزه در منطقه وسیعی از نواثی تبری و اردبیل تتا جنتوب و شترق قت وین و ستاوه
پراکندهاند و از طوایفی تشکیل شدهاند که نام اغلب آنها به «لی یتا لتو» ختتم متیشتود.
گطبیبی885 :2835 ،
دش

مغان سترزمین وستیعی واقتع در شتمال شترقی آ ربایجتان و جنتوب غربتی
این سرزمین در ادوار تاریخی گذشته ،بسیار بیشتر از موقعی

دریای خ ر اس  .وسع

1

فعلی آن بوده اس  .مردم ناثیه مغان از اقوام آسیایینژاد ساثل دریای خ ر و از متردم
بومی این سترزمین هستتند کته در هت اره دوم قبتل از متیالد بتا اقتوامی چتون آلبانیتا،
کادوسیان ،کاسپیان و ..همسایه بودند .در ه اره اول قبل از میالد ،قبایتل متاد ،استکی ،
آالنها و ...از ساثل غربی دریای خ ر وارد دش

مغان شتدند و بتا قبایتل بتومی ایتن

منطقه اختالط و آمی ش یافتند .گع ی زاده85 :2835 ،
عشایر شاهسون در استان اردبیل و آ ربایجان شرقی ،آ ربایجان غربی و ستایر نقتاط
کشور زندگی میکنند .برخی از آنان طی سالهای گذشته یکجانشین شدهانتد؛ زبانشتان
ترکی آ ربایجانی اس

و اغلب شیعهمذهب هستند .عالوه بر شاهسونهای دش

مغتان

دستههای زیادی از شاهسونها در مناطق مختلف ایران به سر میبرند .از مهمتترین آنهتا
باید از دستههایی که در اطراف هشترود ،میانه ،بیجار ،ق وین ،ساوه ،ورامتین ،همتدان و
قم به سر میبرند ،نام برد .گروههای دیگر این ایل در اطراف زنجتان زنتدگی متیکننتد.
همچنین گروهی از ایل شاهستون در منطقته نیریت فتارس در ستاثل جنتوبی دریاچته
بختگان سکون

دارند .گروهی از شاهسونها نی در شهرستان شتاهیندژ ،یتیالق را در

کوهستانها به سر میبرند.
 .2شاهسون
 .1نژادی اس

که نه به سامی تعلق دارد و نه به اقوام هند و اروپایی.
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ساکن بودند .شاه اسماعیل آنها را متحد کرد و نام قی یلباش را برایشتان انتختاب کترد.
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صف

پوشانندگی در پوشاک سنتی ایرانیان پیشینهای دیرپا دارد .تاریخ لباس ایرانیان

از زمان باستان تا پی

از تأثیرپذیری از مدرنیسم و الحاق به روند جهانی شتدن ،نشتان

شماره  56تابستان 0011

میدهد که آنان همواره پوشیدگی را در طراثی انوا لباس مدنظر قرار میدادهاند .ایجاد
پوشانندگی اندام انسانی در لباسهای ایرانی از راههای گونتاگون و بتا تمهیتداتی

صف

انجام میشده اس  .به اختصار میتوان گفت ؛ الگتوی بستیاری از لبتاسهتا از طتول و
عرض موجب میشده لباس دوخته شود و به سطحی دو بعدی تمایتل یابتد و بته ایتن
ترتیب از نمای

ویژگیهای جسمانی بدن ممانع

کند .تمهیتد دیگتر ،تعتداد قطعتات

لباس سنتی ایرانی بوده که البته یکی از ویژگیهای مشترک فرهنتگ پوشتاک ستنتی در
میان برخی از ملل جهان دانسته میشود.
با این روش لباسها در قطعات متعددی طراثی و دوخته متیشتدند کته اغلتب در
تعامالت جمعی ،همراه با یکدیگر استتفاده متیشتدهانتد و نهایت

پوشتانندگی بتدن و

ظرایف آن را به وجود میآوردهاند .در این ویژگی ،پوشاک زنان و مردان وجه مشتترک
دارد و تنها تمای لباس زنان از مردان را شاید بتوان در عناصر و قطعات بیشتتر پوشتاک
دانس

که برای پوشاندن سر و روی زنان به کار میرود .قبل از اسالم ایتن پوشت

در

میان زنان شاهسون رایج بوده استفاده از شال یا روسری و ...متأثر از دیتن استالم است
زیرا این دین برای پوش

زنان ثدودی را در قرآن کریم ستوره نتور آیته  82و ستوره

اث اب آیه  53تعریف کرده که از آن به ثجاب یاد میشود و مشمول بتر پنهتان کتردن
زیبایی زنان و مستل م پوش

بیشتری در مقایسه با مردان اس  .به ایتن ترتیتب ،عامتل

زمینهای دین ،سبب شده اس

که لباس سنتی زنان ایران از قطعات بیشتتری در مقایسته

با لباس سنتی مردان ایرانی تشکیل شود .گیاسینی233 :2837 ،
هدف از این مقاله بررسی مردمشناختی پوشاک سنتی زنان عشتایر شاهستون دشت
مغان براساس عوامل نژادی ،اقلیمی و فرهنگی مردم آن دیار بوده اس .
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 .2پیشینه پژوهش

درباره پوشاک زنان عشایر شاهسون ،کار پژوهشی و تتألیف مستتقلی تتا بته امتروز
مهم عشایر شاهسون پرداختهانتد کته برختی از آنهتا عبتارتانتد از :ثمدالته مستتوفی
گ ، 2837اسکندر منشتی گ ، 2837ایترج افشتار گ ، 2835اثمتد کستروی گ ، 2837بابتا
صفری گ ، 2870مقصود اثنیعشری گ ، 2830والدیمیر مینورسکی گ ، 2877ریچارد تتاپر
گ ، 2834ریچتتارد هتتولم گ ، 2830لیتتدی شتتیل گ ، 2873کتتارو ویتت

گ ، 2875ژان

پیرودیگار گ ، 2875ژان یونیر گ ، 2833زینالعابدین شیروانی گ 2883و...
 .3چارچوب نظری و روش پژوهش

در میتتان موضتتوعات زنتتدگی روزمتتره ،لبتتاس و پوشتتاک جایگتتاهی ختتاص ن ت د
صتاثبنظران علتوم جامعتهشناستی ،انستانشناستی و متردمشناستی دارد؛ از میتان آنتتان

جامعهشناسانی چون گیدن  ،بوردیو و فوکو یا انسانشناسانی چون مری داگالس ،دیدرو
و ..به این موضو توجه نشان دادهاند .از منظر انسانشناسی ارتباط متقابلی میتان بتدن و
لباس وجود دارد .دیدرو با اشاره به ورود متد بته عرصته پوشتاک و تحمیتل برختی از
قواعد خاص در راثی لباس بر بدن ،در مقایسه با لباسهای پیشین که هماهنگ با بتدن
بودهاند ،مینویسد« :آن لباس برای من درس
و خمیدگیهای دس
لباس جدید سف

شده بود و من برای آن؛ کامالً اندازه بتود

و پاها را گرفته بود ،بدون اینکه بترای متن اشتکالی ایجتاد کنتد.

و آزاردهنده اس

و مرا به یک مانکن تبتدیل متیکنتد ...متن کتامالً

ارباب لباس قدیمی بودم ،اما اکنون برده لباس جدید شدهام» .گدیدرو278 :2833 ،
اهمی

پوشاک در جوامع گوناگون سبب شده است

کته برختی از پژوهشتگران بتا

مطالعه تاریخچه پوشاک از بعد اجتماعی ،چند رویکترد اساستی را در بررستی پوشتاک
مورد توجه قرار دهند .این رویکردهای نظری عبارتاند از:
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انجام نگرفته اس

اما تعدادی از نویسندگان ایرانی و خارجی به صورت کلی ،به مسائل
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 .2نظریه اشاعهگرایی که بر اساس آن ،تنپوش های فعلتی بازمانتده برختی از انتوا
تنپوشهای اولیه هستند و در دورههای مختلف به مناطق مختلتف جهتان اشتاعه پیتدا
شماره  56تابستان 0011

کردهاند.
 .1نظریه تکاملگرایی که بر اساس آن ،تکامل لباسها در طول دورههتای تتاریخی و
تأثیرات فرهنگ بیرونی بر همانندسازی تنپوشها مورد مطالعه قترار متیگیترد .گهیلنتد
اریکسون و سیورت نیلسون13 :2837 ،
 .8نظریه کارکردگرایی که نسب

به لبتاس ،رویکتردی نمتادین دارد و آن را بته عنتوان

زبانی از عالیم معرفی میکند که قابل رم گشایی اس  .گبلوکباشی13 :2831 ،
پوشاک را میتوان برثسب موضو های گوناگون اجتماعی ،دینی ،اقتصادی ،هنتری
و نظتایر آن بررستی کترد .تقستیمبنتتدی پوشتاک از لحتال ایلتی ،روستتایی ،شتتهری و
ثوزههای جغرافیایی ،فرهنگی در دورههای گذشته و کنونی از تقسیمبندیهای عمتومی
و رایج میان پژوهشگران اس  .گهمان13 :
نوعی تقسیمبندی بر مبنای استفاده از پوشاک برای قسم های مختلف بتدن انستان
نی متداول اس ؛ مانند سرپوشها ،تنپوشها ،پاپوشها .گیاسینی230 :2837 ،
پوشاک بارزترین نمود عینی تشخیص اقوام گوناگون ایرانی از یکدیگر اس  .پوشتاک
از راه مجموعهای از عالئم مادی ،نوعی نظام ارتباط فرهنگی در میان مردم برقرار متیکنتد
که دریاف

معانی و مفاهیم آن در هر گروه و جامعه ،مستل م درک رفتارهتای اجتمتاعی و

فرهنگی مردم و باورهایی اس

که پوشاک ارزشهای نمادین خود را از آنهتا اختذ کترده

اس ؛ ارزشهایی که در ثفظ هوی

اجتماعی و فرهنگی مردم در طول زمان ،نق

قابتل

مالثظهای ایفا میکنند .گهیلند اریکسون و سیورت نیلسون27 :2837 ،
در بررسی هوی

جمعی ،آداب و رسوم ،عقاید ،مفاخر ،میتراو فرهنگتی و صتنایع

دستی مورد توجه قرار می گیترد و در ایتن میتان پوشتاک از اهمیت
برخوردار اس  .گموسوی232 :2838 ،

قابتل مالثظتهای
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پژوه

ثاضر بر مبنای روش کیفی صورت گرفته اس  .در ایتن روش بتا دو نتو

نظریه مواجه هستیم :اول ،نظریه مبنایی کته در آن مطالعته هتر پدیتده از طریتق استتقرا
میشود و دوم ،نظریه مردمنگاری یا قومنگاری که در آن ،موقعیت

فرهنگتی و فرهنتگ

یک قوم بهصورت عمیق توصیف و تحلیل میشود .رویکرد نگارندگان این مقاله ،بیشتر
مردمنگارانه اس

تا مبنایی .به این ترتیتب ،مطالعته پدیتده لبتاس و توصتیف و تحلیتل

فرهنگ آن ،پایه و اساس پژوه

ثاضر قرار گرفته اس .

دادهها و اطالعات این مقاله که از طریق منابع کتابخانتهای و مشتاهده مشتارکتی بته
آمده ،شامل مشاهده مستقیم ،خرید برخی نمونهها در میدان پژوه  ،مصتاثبه و

دس

گفتگو با زنان عشایر شاهسون و نی تولیدکنندگان این پوشاک بوده اس  .ضتمن اینکته

تفاوت جنسی نگارندگان با جامعه مورد مطالعه که از میان زنان شاهسون دش مغتان
انتخاب شده بودند و نی سالخوردگی و کهول سن مصاثبهشوندگان باع شده
بود روند مصاثبه و مشاهده در طول پژوه کندتر پی برود.
جامعه مورد مطالعه در مقاله ثاضر ،زنان عشتایر شاهستون دشت

مغتان ستاکن در

شهرستانهای مشکینشهر ،اصالندوز ،بیلهسوار ،پتارس آبتاد ،جعفرآبتاد و گرمتی مغتان
هستند که یکی از ب رگترین جوامع عشایری ایران محسوب میشود.
 .4بحث و بررسی

اگر چه پوشیدن لباس به منظور جلوگیری از سرما یا تاب
و پوش

خورشید و همچنین ستر

بدن اس  ،نباید فراموش کرد که در برخی از فرهنگها ،پوشیدن لبتاس ستاده

کافی نیس  ،بلکه انتخاب رنگ و نقوش روی پارچته و تت ئین لبتاس بتا منجتوقهتای
رنگارنگ و ثاشیههای زردوزی و گالبتون یا چین واچینها و دوختتن ستکه بتر آنهتا،
معرف شخصی

و من ل

اجتماعی و دارایی مردمی اس

که از این طریق متیخواهنتد

خود را از دیگران مشخص و ممتاز سازند .گطبیبی230 :2835 ،
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گثرک

از ج به کل و با گردآوری منظم اطالعات و تج یته و تحلیتل دادههتا انجتام
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لباس زنان عشایر شاهسون دش

مغان که نمتادی از فرهنتگ جتاری و ستن هتا و

باورهای این ایل اس  ،از  3تکه مج ا تشکیل میشود و زنان عشایر همواره تمامی ایتن
شماره  56تابستان 0011

2

تکهها را به تن میکنند .لباس سنتی این زنان را با نام کلی «تومان کؤینک» میشناستند.
تهیه لباس برعهده خود زنان اس
دوخ
اس

بهطتوری کته در گذشتته ،بیشتترین زثمت

تهیته و

لباس را زنان عشایر میکشیدند .اغلب این لباسها از پارچههتای رنگتی و شتاد
و به شکلی از نق

و طرح طبیع

در آنها بهره گرفته میشود.

از ویژگیهای منحصر به فرد لباس زنان شاهسون مغان ،استتفاده از پارچتههتایی بتا
رنگهای شاد و متنو اس  .در طراثی و دوخ
برای پوش

این لباسها نی همته معیارهتای الزم

کامل و سازگاری با تمام فصول سال در نظر گرفته میشود .تنو و زیبایی

رنگ پارچههای استفاده شده ،بهطور مستقیم از طبیع

و محیط اطراف الهام متیگیترد.

در گذشته برای تهیه نخ پوشاک ،زنان شاهسون از «جهتره» و «داراق» 1و بترای دوخت
آن ،از سوزنهایی با سای های متفاوت استفاده میکردند ،اما امتروزه بته دلیتل پیشترف
صنع

این پوشاک اغلب به طریق ماشینی تولید میشود .گبسدیقی 2835 ،

پوشاک زنان عشایر شاهسون از پارچههای رنگارنگ دوخته میشود و تجملی بتودن
آن بتته وضتتعی

اجتم تاعی و اقتصتتادی ختتانواده بستتتگی دارد و ممکتتن اس ت

شتتامل

ت ئیناتی چون جواهرات مختلف ،طال و مهرههای نقره باشد .سبک لبتاس زنتان عشتایر
شاهسون ،وضعی

تأهل و سن مالک را نشان میدهد .لباس دختران جوان به طرز قابتل

توجهی ،متفاوت از لباس یک زن شوهردار اس  .زنتان جتوان پوشتاک رنگارنتگتتری
میپوشند.
متناسب با نژاد ،اقلیم و فرهنگ هر سرزمین ،عناصر و ویژگیهای لبتاس مردمتان آن
به من له یکی از نمادهای ارتباط اجتماعی ،مهم و قابل مطالعه است  .پوشتاک ستنتی در
کشور ایران و بویژه در منطقه عشایر شاهسون دش

مغان با ویژگیهتای ختاص ختود
1. tumân koynek

 .1هر دو از اب ار قدیمی تهیه نخ از پشم طبیعی میباشد.
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میتواند در سه گروه اصتلی مطالعته و بررستی شتود کته عبتارتانتد از :سترپوشهتا،
تنپوشها و پاپوشها .پوشاکی که بهطور مشخص برای پوشاندن سر و موی روی کتل
تنپوش و پوشاکی که نیمتنه پایین را میپوشاند ،پاپوش نامیده میشود.
در منطقه دش

مغان استان اردبیل ،سته عنصتر اصتلی پوشتاک یعنتی سترپوشهتا،

تنپوشها و پاپوشها ،از گروههای کلی پوشاک سنتی زنتان عشتایر شاهستون قلمتداد
میشوند .متناسب با اقلیم جغرافیایی این منطقه که آب و هوای گرم و معتدل دشتتی 2و
سرد و معتدل کوهستانی 1اس  ،پوشاک سنتی زنتان عشتایر شاهستون بتا ویژگتیهتای
طراثی شده خود از یک سو ،برآورنده نیاز طبیعی بتدن ،متتأثر از عوامتل جتوی و نیت
وق زیباشناسانه دش

مغتان و کوهستتان ستاواالن 8اردبیتل است

و از ستوی دیگتر،

طراثی متناسب با کارکرد اجتماعی ،فرهنگی و نتژادی ایتن منتاطق را نشتان متیدهتد.

گگولسوره2835 ،4

در اقلیم عشایر شاهسون دش

مغان ،دو منطقته یعنتی دشت

یتا قیشتالق و دامنته

کوهستان یا ییالق وجود دارد که با وجود جغرافیای متفاوت ،لبتاس زنتان عشتایر آنهتا
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد البته به غیر از ثجم و ضخام

این لباسهتا .بته طتور

کلی ،پوشاک سنتی زنان عشتایر شاهستون در ایتن منطقته ،متشتکل از پراهینتی بلنتد و
چیندار به نام کؤینک ،دامنی ضخیم و پرچین به نام تومان و شلواری پارچهای ،گشاد و
راثتی به نام دی لیک اس  .همجنین سرپوشهای مختلفی بته نتامهتای لتچتک ،شتال،
شدده و یاشماق و پاپوشهایی چرمی یا غیر چرمی ،به نامهای چاریق ،قالوش ،باشماق،
چوس

و آیاق قابی .گتصاویر  2و 1

 .2قیشالق
 .1ییالق
 .8سبالن
 .4به دلیل شباه

نامخانوادگی اغلب راویان ،برای ارجاعات درونمتنی مصاثبهها از نام کوچک استفاده شده اس .
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لباسها استفاده میشود سرپوش ،پوشاکی که برای پوشانیدن نیمتنه باال بتهکتار متیرود،
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تصاویر  1و  .2لباس کامل زنان عشایر شاهسون دشت مغان
(علیزاده ،آرشیو شخصی)1931 ،

همچنان که اشاره شد ،لباس زنان عشایر شاهستون ،نشتان و نمتادی از نتژاد ،اقلتیم
جغرافیایی و فرهنگ این ایل ب رگ اس  .این لباس به صورت متداول از  3تکته مجت ا
تشکیل میشود که عبارتاند از:

 .2کؤینک گپیراهن  .1تومان گتنبان  .8یایلیق گروسری  .4آلتین یتایلیغی گچارقتد
کوچک  .5آراخچتین گعترقچین  .7یَتل گبتاالپوش  .7جیلیتقتا گجلیقته  .3دی لیتک
گشلوار  .3باشماق گجوراب و کف
هر  3تکه در  8قسم
دارند.

بدن انسان یعنی سرپوشها ،تنپوشها و پتاپوشهتا کتاربرد
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1ـ .4سرپوشها
2

روسری ،شال یا لتچک بلند گلدار و زیبا ،سر و گردن زنان شاهسون را به طور کامل
می پوشاند .ضخام

روسری ها به اقلیم زندگی زنان شاهسون بستگی دارد .بته عبتارتی،

سرپوشهای یایلیق قشالق ،یعنی منطقه گرمی کته عشتایر زمستتان را در آنجتا بته ستر
می برند و یتایلیق یتیالق ،یعنتی منطقته
سردی که عشایر تابستان را در آنجا بته
سر می برند ،از نظر جتنس و ضتخام
متفاوتاند.

یایلیق روسری بلندی اس

که زنان

شاهسون به صورت دو الیته روی ستر
متتیاندازنتتد .گتصتتویر  8یتتک طتترف
یایلیق روی ستینه هتا را متی پوشتاند و
طتترف دیگتتر آن بتته صتتورت یاشتتماق
گروبند ماننتد دهتان و دمتاغ را کتامالً
پنهان میکند .گگولآور2835،
فرهنگ گفتاری در میتان مردمتان و
بویژه زنان شاهسون دش

مغان ،ماننتد

دیگتتر منتتاطق آ ربایجتتان بستتیار غنتتی
اس  .بر ایتن استاس ،بته نمونتهای از
ادبیات فولکلوریتک ایتن متردم بتویژه

تصویر  .9یایلیق یک زن شاهسون

بایاتی هایی کته متتأثر از پوشتاک زنتان

دشت مغان (آدشیرینپور ،گالری

اس  ،اشاره میشود:

شخصی)1931 ،

1. yâyliq
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ـ يايلیق  /شال ،روسری
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âl yâyliqi âčilmâz

آل یایلیغی آچیلماز
شال سرخ رنگ باز نمیشود
شماره  56تابستان 0011

ساچاقالری ساچیلماز
گرههای

sâčâqlâri sâčilmâz

گشوده نمیشود

بو منیم سؤنموش گؤیلوم

bo menim sonmoš goilom

خواستههای خاموش شده دلم
یار گؤرمسه آچیلماز

yâr gormese âčilmâz

تا یار را نبیند دلشاد نمیشود
ـ ياشماق /2روبند
یاشماق یا روبند به آلین یایلیغی تعلق دارد و آن عملی اس که با آن زنتان شاهستون
جلوی دهان و دماغ خودشان را از نگاهها پنهان میکنند .گتصاویر  4و  5این کن هم بته
سه عامل نژادی ،اقلیمی و فرهنگی بستگی دارد .اکثر زنان ترکنژاد و ترکزبان از یاشتماق
به شکل های متفاوت استفاده می کنند .از نظر اقلیمی هم زنان شاهستون بتا ایتن کتن  ،از
دهان و دماغ خود در مقابل گرد و غبار و نی سرمای محیط محافظ می کنند .امتا از نظتر
فرهنگی ،عامل دین را میتوان عامل اساسی این روبند قلمداد کرد که ثجاب کامتل زنتان
را به خوبی نشان میدهد .گازگول2835 ،

تصاویر  4و  .5تفاوت یاشماق یک زن ترک شاهسون دشت مغان و یاشماق یک زن
ترک ترکمن (ایمانی ،آرشیو شخصی)1931 ،
1. yâšmâq
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آلین يايلیغی  /چارقد کوچک سر
این چارقد ،کوچک تر و ظریف تر از یایلیق اصلی سر زنان شاهستون است

و بترای

آیین خاصی دارد که به آن گشدده باغالماق میگویند .گعدیله2835،
شدده /1سربند
بستن چارقد کوچک روی یایلیق را زنتان شاهستون ،شتدده نامگتذاری کتردهانتد .بته
عبارتی عملی آیینی اس

که به طور معمتول

دختران شاهستون ،پتی

از نتام د کتردن و

عروس شدن ،آن را اجرا نمتیکننتد .اغلتب
نتتو بستتتن شتتدده نستتب

بتته ستتن زنتتان

شاهسون متفاوت است  .بته عبتارتی ،گتره
شدده و فرم قرار گترفتن آن در پیشتانی ،بتا
توجه به سن زنان متفاوت اس

و این خود

در تشخیص نوعروسان در میان ایل کتاربرد
دارد .گتصویر  7در بین برختی از طوایتف
شاهسون نی بستتن فترم شتدده ،ثتاکی از
نشان طایفهای آنهاس  .گخاتمه2835 ،
قیرمزی يايلیق /8شال قرمز
ایتتتن شتتتال ستتترخ رنتتتگ مختتتتص
نوعروسانی اس

که جشن عروسی دارنتد.

انداختن و برداشتتن آن نیت آداب و رستوم

تصویر  .6طرز بستن شدده در
میان دو زن شاهسون دشت مغان
(علیزاده آرشیو شخصی)1931 ،
1. âlin yâyliqi
2. šadde
3. qirmizi yâyliq
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بستن پیشانی و نگه داشتن یایلیق سر کاربرد دارد .بستن ایتن چارقتد کوچتک ،رستم و
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خاصی دارد که در نو خودش بینظیر اس  .این شال را مادرشوهر در خانه عروس بتر
روی سر و صورت عروس او می اندازد تا در مراسم عروسی چشم های نامحرم رخستار
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آرای

شده عروس را نبینند گتصویر  . 7بعد از پایتان مراستم و رستم گلتین کؤچتدو

وقتی عروس به خانه بخ

2

می رسد ،داماد این شال قرم زیبا را از روی ستر و صتورت

او برمیدارد .گهجر2835 ،

تصویر  .7نمونهای کامل از قیرمیزی یایلیق یک عروس شاهسون دشت مغان
(مراسم عروسی ییالق )1934

ـ آراخیین /1عرقیین
کاله ظریف و کوچکی شبیه عرقچین عربی اس

که به طور معمول ،زنان بتا تجربته

شاهسون از زیر یایلیق می بندند .زنانی که موی بلندی دارند ،از آراخچین بیشتر استتفاده
میکنند .بند آراخچین برای محکم کردن آن و بستن موی سر به کار میرود .زنان متوی
سر خود را داخل آراخچین ،جمع و با بند ،آن را محکم میکنند تا در هنگتام پیتادهروی
و کار و تالش موهایشان افشان نشود .جنس آراخچین سنتی از پشم نازک اس  .امروزه

1. gallin kočdo
2. ârâxčin
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زنان شاهسون بیشتر از عرقچین های آمتاده استتفاده متی کننتد .دختتران و زنتان جتوان
شاهسون هم از آراخچینهای قرم رنگ مخملی زیاد استفاده میکنند .گآیتیکه2835 ،

عرقچین بر سرت
اوزه گالب سپنده

uze gâlâb sepende

گالب به روی افشانده میشود
گؤیلوم مرادا یتتر
وقتی به مراد دلم می رسم
آغ اوزوندن اؤپنده
که رخسار سفیدگون

goilum morâdâ yeter

âq uzunden opende

را ببوسم

2ـ .4تنپوشها
ـ کؤينک /2پیراهن بلند
پیراهن بلندی که از گردن تا زیر زانوی پای زنان شاهستون را متیپوشتاند ،بتهطتور
معمول از  7متر پارچه رنگی و گلدار زیبا با فرم چیندار دوخته متی شتود .دوخت

ایتن

پیراهن زیبا و خاص در گذشته برعهده زنان با تجربه و هنرمند شاهسون بود اما امتروزه
خیاطهای ماهر آن را میدوزند و آماده میکنند .گتصویر 3
پیراهن دختران ،نوعروسان و زنان باتجربه شاهسون از نظتر شتکل و رنتگ ،فترم و
ت ئین نی متفاوت هستند .رنگهای شاد چون قرم و سب و زرد برای پیراهن دختران و
نوعروسان استفاده می شود .بویژه رنگ قرم که از نظر نمادشناسی ،ارتباط عمیقی با نژاد
و فرهنگ دیرین ترکان این منطقه دارد و در مراسم و آیینهتای ختاص در لبتاسهتای
زنان شاهسون مغان بهکار میرود .گاصلی2835 ،

1. koynek

شماره  56تابستان 0011

در ادامه به نمونهای از بایاتی زنان شاهسون درباره آراخچین اشاره میشود:
ârâxčinin tepende
آراخچینین تپنده
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پیراهن های با رنگ تیره ،برای استفاده زنان باتجربه و پا به ستن گذاشتته است

امتا

ت ئین پیراهن بیشتر در میان دختران و عروسهای شاهسون رواج دارد کته در قتدیم بتا
شماره  56تابستان 0011

سوزندوزی و امروزه با گلدوزی انجام میشود.

در ادامه نمونهای از اشعار فولکلوریک بایاتی زنان شاهستون دربتاره کؤینتک آمتده
اس :
کؤینگی یاشیل اوغالن
پیراهن

koynegi yâšil oqlân

سب ای پسر

عجب یاراشیر اوغالن
عجب برازنده توس

ajab yârâšir oqlân

ای پسر

گؤزوم گؤزونه دوشجک
وقتی چشمم به چشم
دیلیم دوالشیر اوغالن
زبانم به لکن

gozum guzune dušjek

میافتد
dilim dolâšir oqlân

میافتد

تصویر  .8نمونههایی از انواع کؤینک در میان (آدشیرینپور ،گالری شخصی)1931 ،
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2

ـ تومان  /تنبان ،دامن چیندار بلند
این تنپوش خاص ،به طور معمول از  3تا  28متر پارچه گلدار رنگی زیبا به صورت
زنان باتجربه و هنرمند شاهسون اس .

هر زن شاهسون به طور متوسط از  2تا  7تومان روی هم می پوشد و این بته تجربته،
فعالی

و من ل

اجتماعی زنان باتجربه و زنان منتسب به خاندان های بت رگ شاهستون

بستگی دارد .به عبارتی ،پوشیدن تومان های بیشتر روی یکدیگر ،تشخص افراد را نشتان
میدهد .گایپکناز2835 ،
البته این مستله به اقلیم هم ارتباط دارد و به عبتارتی ،تعتداد تومتان در سترما و گرمتا
متفاوت اس  .دختران شاهسون بهطور معمول ،فقط از یک تومان استتفاده متیکننتد و آن
هم بیشتر جنبه زیبایی دارد .پوشیدن تومان بدن زنان را از کمر تا کف پا کامالً متی پوشتاند
به طوری که در زندگی روزمره ،کمتر کسی می تواند جوراب و کفت

زنتان شاهستون را

ببیند .لبه پایین تومان با نوارهای ختوش رنتگ متناستب بتا شخصتی

و ستن صتاثب

سوزن دوزی یا گلتدوزی
می شود .گتصویر  3این
کار دو دلیتل مهتم دارد،
اول اینکتته لبتته پتتایینی
تومان را کته در تمتاس
با زمین اس  ،مقتاوم تتر
می کند و دوم اینکه وزن
لبه پایینی تومان را بیشتر
می کند تا چتین هتای آن
به ستم

پتایین کشتیده

شوند .گثامایل2835 ،

تصویر  .3انواع تومان در میان زنان و دختران عشایر
شاهسون مغان (ایمانی ،آرشیو شخصی)1935 ،

1. tumân

شماره  56تابستان 0011

چیندار دوخته می شود .دوخ

این دامن مهارت خاصی را متیطلبتد و اغلتب برعهتده
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2

ـ يل  /باالپوش زنانه
شماره  56تابستان 0011

یل باالپوشی اس

که از پارچه های پشمی ،کتان و ...دوخته می شود .زنان شاهستون

آن را روی پیراهن بلند خود میپوشند و اغلتب در اقلتیم ییالقتی و هتوای سترد متورد
استفاده قرار می دهند گتصویر  . 20نسب

بته ثتروت ختانواده هتا ،جتنس و تت ئین یتل

متفاوت اس ؛ در برخی از طوایف شاهسون ،کاربرد ایتن بتاالپوش در لبتاس کتار زنتان
بیشتر اس  .ت یین آن با انوا صنایع دستی بافتنی برعهده زنان شاهسون اس

و در هتر

طایفه با طایفه دیگر تفاوت دارد .گمنظر2835 ،

تصویر  .11نمونهای سیاهرنگ از یل بر تن یک زن شاهسون دشت مغان
(علیزاده ،گالری شخصی)1931 ،
1. yâl
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2

ـ جیلیتقا  /جلیقه
این تن پوش مانند جلیقههای دیگر ،بدون آستین دوخته میشوند و پارچه و رنگ آنهتا
رنگ های شادی چون قرم برای دوختن جلیقه دختران و عروس هتا استتفاده متیشتود و
رنگهای تیره را در جلیقه زنان باتجربه و پا به سن گذاشته بهکار متیبرنتد .گتصتویر 22
روی این جلیقهها با انوا پولک بویژه پولهای فل ی ،مسی و نقرهای ت ئین میشتود .ایتن
عمل بستگی کامل به اقتصاد و من ل

اجتماعی خانوادهها دارد .گمدینه2835 ،

تصویر  .11نمونه ساده و سیاهرنگ از جیلیقا (آدشیرینپور ،آرشیو شخصی)1931 ،

ـ دؤشلوک /1پیشبند ،سینهبند
زنان شاهسون که اغلب در کارهای کشتاورزی و دامتداری ،کمتککتار و یتار دیترین
مردان و خانواده خود هستند ،تنپوش مخصوصی برای این منظتور دارنتد .ایتن لبتاس در
واقع ،نوعی پی بند یا سینه بند به نام دؤشلوک اس

که روی پیراهن زنان بسته متیشتود.
1. jilitqâ
2. došluk

شماره  56تابستان 0011

بسا به سن و من ل

اجتماعی متفاوت اس  .مانند دیگر تنپوشهتا ،بتهطتور معمتول از
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گتصویر  21جنس این پی بند از پارچه ای محکتم چتون کتتان انتختاب متی شتود و در
دوخ

آن هیچ نو ت ئینی به کار نمی رود .همچنین بندهای بلندی دارد که از پشت

شماره  56تابستان 0011

و گردن ،محکم روی لباس زنان شاهسون قرار می گیرد تا در کارهای سخ

کمتر

مراقتب بتدن

و لباس آنان باشد .استفاده از این نو تنپوش که تا دهه  70رایج بوده ،هم اینک در میتان
زنان شاهسون دش

مغان منسوخ شده اس  .گفرثناز2835 ،

نمونهای از اشعار فولکلوریک بایاتی زنان شاهسون درباره دؤشلوک:
قاراداغین باشینا

qârâdâqin bâšinâ

قسم به سر قرهداغ
قوربان اولوم قاشینا

qurbân ulum qâšinâ

قربانم به ابروان کمندش
قیرمی ی دؤشلوک اولوب

qirmizi došluk olub

کاش پی بند سرخی میشدم
ساریلتیدیم دؤشونه

sârileidim došune

میپیچیدم دور سینه و کمرش

تصویر  .12نمونهای ساده از پیشبند یا دؤشدوک (ایمانی ،گالری شخصی)1985 ،
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9ـ .4پاپوشها
2

زنان شاهسون به دلیل اینکه پیراهن بلند و تومان های گشاد متعتددی روی یکتدیگر
میپوشند ،نیاز به پوشیدن شلوارهای ضخیم و پشمی ندارند .دی لیک به طتور معمتول از
پارچه های نازک و نرم دوخته می شتود .ایتن شتلوارها را بته صتورت گشتاد و راثتتی
می دوزند و آماده میکنند و چون دوختن آنها نسب
راث تر اس

به دیگتر پوشتاک زنتان شاهستون

اغلب از سوی خود زنان دوخته میشود گسیمی. 2835 ،

نمونهای از بایاتی زنان شاهسون درباره دی لیک:
âiâqindâ dâr šâlvâr

آیاغیندا دار شالوار
شلوار تنگ در پاهای
دردیم وار خالوار خالوار

derdim vâr xâlvâr xâlvâr

خلوار خلوار درد دارم
گتدیر سن یار یانینا
اگر میروی پی

gedir sen yâr yânınâ

یار

منیم دیلیمجه یالوار

menim dilimje yâlvâr

از زبان من هم التماس کن
ـ باشماق /1کفش
کف

در ادبیات شاهسون  ،با عناوین مختلفی چتون چوست  ،آیتاق قتابی ،باشتماق،

چاریق ،قالوش و ...کاربرد دارد .چاریق کف
اس

اصیل و قدیمی زنتان و متردان شاهستون

که جتنس و رنتگ و تت ئین آن ،مردانته یتا زنانته بتودن

را مشتخص متیکنتد.

گآستاگول2835 ،

1. dizlik
2. bâšmâq

شماره  56تابستان 0011

ـ ديزلیک  /شلوار
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غالبترین و اصیلترین جنس چاریق سنتی ،از چرم شتر یا گاو تهیه میشود .شتکل
چاریق شبیه کف های معمولی اس

با این تفاوت که زیره ندارد و رویه و زیره آن هتر

شماره  56تابستان 0011

دو از چرم خالص اس  .شکل این کف

شبیه به گیوه اس

ولی مانند گیتوه ،ثالت

و

فرم ثابتی ندارد .گتصویر  28وقتی پای شخص داخل چاریق قرار میگیترد ،فترم ثتابتی
پیدا میکند .نوک چاریق ،باریک و کمی به باال خمیده است

و روی آن بتا بنتدهایی از

همان چرم و الیاف طبیعی بافته می شود .بند چاریق که در پاشنه آن نی بهصورت آزاد و
رها به چشم میخورد ،از الیاف طبیعی درس

میشود و بترای بستتن و محکتم کتردن

چاریق کاربرد دارد .گگلخارا2835 ،
نمونهای از اشعار فولکلوریک بایاتی زنان شاهسون درباره باشماق:
bu dâqi âšmâq olmâz

بو داغی آشماق اولماز
این کوه را نمیتوان صعود کرد
نارینجی باشماق اولماز
کف

narinji bâšmâq olmâz

نارنجی نمیتوان یاف

بیر جوت اؤپوشدن اؤتری
به خاطر یک جف

bir jut opušden otery

بوسه

یارال ساواشماق اولماز

yârlâ sâvašmâq olmâz

نمیتوان با یار دعوا کرد

تصویر  .19نمونهای از چاریق ساده سنتی و دخترانه عشایر شاهسون مغان
(احمدی ،آرشیو شخصی)1938 ،
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جوراب هم در پاپوش های زنان شاهسون ،ج ئی از باشماق بته ثستاب متی آیتد و
بهطور معمول ،از سوی خود زنان بافته میشود .جنس این جتورابهتا از پشتم طبیعتی
نمادهای قومی و نژادی اصیل خود بهره می برند و رنگهای طبیعت

اقلتیم ختود را در

زیبایشان نشان میدهند گزرینتاج . 2835 ،جنس و ضخام شان نیت نستب

بته اقلتیم

قشالقی و ییالقی کامالَ متفاوت اس  .نقتوش استتفاده شتده در جتورابهتا و پوشتاک
بافتنی زنان شاهسون مغان ،همان نقوشی هستند کته در فترشهتا و نمادهتای فرهنگتی
مختلف ترکان منطقه آ ربایجان و ثتی ترکان دیگر مناطق ایران و جهان دیده میشتوند.
گتصاویر  25 ،24و 27

تصاویر  15 ،14و  .16جوراب دستباف زنان شاهسون مغان و مقایسه آن با نقوش
فرشهای دستباف آذربایجان (احمدی ،آرشیو شخصی)1938 ،

شماره  56تابستان 0011

گوسفند و ب و گاه نی پشتم شتتر است  .در بتافتن آنهتا ،زنتان شاهستون از نقتوش و
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 .5جمعبندی
شماره  56تابستان 0011

بخ
دوخ

مهمی از زندگی روزمره زنان عشایر شاهسون دش

مغتان ،صترف طراثتی،

و مراسم آیینی خاص مرتبط با پوشتاک ستنتی متیشتود کته ارتبتاطی عمیتق و

ناگسستنی با عوامل نژادی و قومی ،اقلیمی ،جغرافیایی و فرهنگی مردم اردبیل دارد.
تشابه اقوام ترکزبان آ ربایجان و دیگر نقاط ایران از جمله ترکان قشقایی ،خراسانی
ترکمن و ...و نی اقوام ترکزبان کشورهای منطقه قفقاز و دیگر کشورهای ترکزبتان در
بح

پوشاک ،بویژه پوشاک زنان ،بسیار قوی و در بحت

سترپوشهتا ،تتنپتوشهتا و

پاپوشها کامالً مشهود و آشکار اس  .برای نمونه در سرپوشها ،تشابهات عمیقتی بتین
پوشاک زنان عشایر شاهسون دش

مغتان و زنتان عشتایر قشتقایی ،تترکمن و ...دیتده

میشود  .رسم و آیین یاشماق بستن یکی از این عناصر مهم مشترک در میان پوشاک نان
شاهسون و زنان دیگر اقوام ترک زبان ،البته با شکل و فترم متفتاوت است  .استتفاده از
نمادهای شناخته شده بین اقوام ترک زبان مختلف در نقوش لباسها نی یکتی دیگتر از
عوامل نژادی و قومی اس

که بر نو پوش

روزمره زنان شاهسون مغان تأثیر دارد.

طراثی و ساختار پوشاک سنتی زنان عشایر شاهسون دش
آن ،سهول

زیس

با لباس در اقلیم دش

مغان و نی جنس اولیته

مغان را در عین تحقق پوش

کرده اس  .اقلیم دشتی و کوهستانی دامنه ساواالن 2سبب شده اس

اسالمی فراهم

که بیشتتر زنتان از

پوشاک پنبه ای و پشمی استفاده کنند .گشادی و بلندی لبتاس در کنتار نتازکی و کلفتتی
پنبهها و پشمهای لباس موجب تنظیم دمای بتدن در هتوای معتتدل و سترد کوهستتانی
میشود و کمک میکند که فعالی های روزمره این زنان به آسانی انجام گیرد .برای مثال
یاشماق که نوعی روبند در بین زنان عشایر شاهسون اس
برابر گرمای دش

پوست

صتورت آنتان را در

مغان و سرمای دامنه ساواالن ثفظ میکند.

ساختار لباس ها و ت ئینات آن اگر چه به عوامل مختلف فرهنگتی بستتگی دارد ،امتا
بی

از همه خود را با اقلیم خاص دش

رنگهای قرم  ،زرد ،بنف
 .2اشاره به کوه سبالن در گوی

مغان و دامنه کوه ستاواالن تطبیتق داده است .

و ...که از رنگهای گرم به ثساب می آیند ،در نقوش لباس

محلی.
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زنان عشایر شاهسون در زمان قشالق خود را بیشتر نشان میدهند و رنگهای آبی ،سب
و ...که رنگ سرد هستند ،در لباس زنان عشایر شاهستون در زمتان یتیالق بیشتتر نمتود
تنو فرهنگی اقوام شاهسون ساکن دش
این مناطق کتامالً مشتهود است

مغان و دامنه سبالن در نو پوشتاک زنتان

چترا کته آیتین و باورهتای اقتوام و طوایتف مختلتف

شاهسونها در این مناطق ،بر پوشاک سنتی و ت ئینات آنان تأثیری عمیق گذاشتته است .
عالوه بر این عوامل ،تأثیرپذیری این مناطق از فرهنگ اقوام دیگر استانها و کشتورهای
همجوار بسیار مهم اس  .از آنجا کته دشت

مغتان مترز مشتترک بتا کشتور جمهتوری

آ ربایجان دارد ،مشترکات قومی ،زبانی ،فرهنگی و ثتی اقلیمی با مردم ایتن کشتور بتر
فرم لباسهای زنان عشایر آن تأثیرگذار بوده اس .

2

فرم و رنگ لباس زنان شاهسون و استفاده از رنگهای مختلف کته بتهطتور عمتده؛
الهام گرفته از طبیع

زیبای منطقه محل سکون

آنان اس  ،نشاندهنتده تأثیرپتذیری از

دینهای باستانی قبل از اسالم این منطقته نیت هست  .بترای مثتال ،استتفاده از عناصتر
طبیع

مانند گل و گیاه و نقتوش ثیوانتات اهلتی و وثشتی ایتن منطقته ،ثکایت

باورهای شامانیسم دارد و استفاده بیشتر از رنگ سرخ ،بته بتاور آتت

از

مقتدس در بتین

زرتشتیان این مناطق برمیگردد .گذشته از شرایط اقلیمی ،لباسهای سنتی زنان شاهسون
در اغلب قطعات ،گشاد و بلند طراثی شدهاند تا ثافظ پوشانندگی مطلتوب منطبتق بتر
موازین اسالمی در جمع نامحرمان نی باشند.
سه کارکرد اصلی و مهم لباس زنتان عشتایر شاهستون مغتان در زنتدگی روزمتره آنتان،
ثفاظ

از نور خورشید ،سرمای کوهستان و بح

ثجاب است  .زنتان شاهستون از میتان

اج ای بدن ،چشمها را بیشتتر آشتکار متیکننتد و ثتتی دهتان و دمتاغ و پیشتانی ختود را
میبندند؛ این تعبیری نشانهشناسانه اس  .به عبارت دیگر ،از یک طرف ،برای دیدن ،روزنتی
به بیرون ایجاد میکنند و از طرف دیگتر ،ثتریم را بتر نگتاه بیرونتی متیبندنتد ،امتری کته
مهمترین نشانه از تأثیر عامل فرهنگی دین و باورهای دینی بر این پوشاک سنتی اس .
 .2برای مطالعه بیشتر به کتاب ) (Rasidbaig, 1993مراجعه شود.
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