پوشاک زنان قوم قزلباش در استان گلستان
(تاريخ دريافت ،1911/8/5 :تاريخ پذيرش)1911/12/92 :

معصومه کبودوند

1

چکیده
پوشاک و هنرهای سنتی از مهمترين ابزار انتقال فرهنگ و هنر در بین سرزمینهای مختلف از
گذشته تا به امروز بوده است .استان گلستان به دلیل شرايط اقلیمی خاص و پیشینه غنی تاريخی
خود از تنوع قومی بسیاری برخوردار است؛ به طوری که در اين استان ،بیشتر اقوام ايران از جمله
قزلباش ،سیستانی ،بلوچ ،ترکمن ،کرد ،لر و  ...با فرهنگها و پوشاک مختلف ،دوستانه در کنار
يکديگر زندگی میکنند .اطالعات اين مقاله به صورت میدانی و از طريق سفر به مناطق روستايی،
عکاسی و نیز مصاحبه با افراد بومی و صاحبنظر گردآوری شده است .روش پژوهش ،توصیفی ـ
تحلیلی و هدف از نگارش مقاله ،آشنا ساختن مردم با پوشاک فراموش شده استان گلستان و تالش
برای احیا و کاربردی کردن آن در لباس امروزی است .در اين مقاله ،ضمن مطالعه پیشینه تاريخی
منطقه گلستان ،به صورت مصور به معرفی پوشاک مرتبط با قوم قزلباش پرداخته شده است.
پوشاک قوم قزلباش از نظر رنگ ،بافت پارچه ابريشم و سربند ،با سوزندوزی نقوش خاص و
همینین فرم سرپوش ـ که برگرفته از ترکان دوره صفوی يا همان سرخسران است ـ میتواند به
عنوان يکی از نشانههای هويت ملی و میراث فرهنگی ،حفظ و ماندگار شود .با شناخت عناصر
هنری پوشاک قزلباش میتوان نتیجه گرفت که در هنرهای سنتی مناطق مختلف ايران تفاوتهايی
وجود دارد که ريشه در مسائل فرهنگی و هنری ،باورها و اقلیم جغرافیايی و تاريخی است.

کلیدواژهها :پوشاک ،اقوام ايرانی ،هنرهای سنتی ،پوشاک قزلباش گلستان ،پوشاک زنان.

 .2کارشناسی ارشد پژوه

هنر ،مدرس دانشگاه فنی و ثرفهای استان گلستان .رایانامه:
musi-kboodvand@yahoo.com
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 .1مقدمه
شماره  56تابستان 0011

پوشاک سنتی ایران ،بخ

عظیمی از فرهنگ اصیل ،بومی و معنتوی ایتن سترزمین و

گنجینه پربها و باارزشی اس

که هر نسلی وظیفه دارد در نگهداری و ثفظ و سپردن تتام

آن به نسلهای بعدی ،اهتمام ورزد .پوشاک سنتی و مطالعه آن به مجموعهای از سرپوش،
تنپوش و همچنین زیورآالت و جواهرات محلی محدود میشود اما از آنجا که موضتو
پوشاک ،از فرهنگ عامه مردم نشت

گرفته و در واقع ج ئی از هنر عامه اس  ،در ارتبتاط

با مردمشناسی و هنر قرار میگیرد .کلودلوی استروس میگوید :مردمشناستی نمتیتوانتد
هنر را نادیده بگیرد ،زیرا هنر بخشی از فرهنگ است

و شتاید همتین امتر دالیتل بستیار

مشخصتری داشته باشد و اینکه هنر باالترین مرتبه تسخیر طبیع

از سوی فرهنگ اس

و مردمشناسی با این پدیده سر و کار دارد .با توجه به تعریف هنر و ارتباط آن با اعمتال و
رفتار انسان و جای دادن آن در فرهنگ مردمی که با توجه به نیتاز ختود آن را بته وجتود
آوردهاند ،اساساً هنر را میتوان به دو قسم

تقسیم کرد :هنر عامته ،یعنتی تجلتی وق و

فکر و اثساس انستان عتامی کته بته صتورت آثتار هنتری بتدون تکلتف و در نهایت ،
سادهاندیشی به وجود میآید و بر بیپیرایگی و اندیشه جمعی استوار اس

و هنر خاصه،

یعنی هنر پیچیده یا تفاخر به مکتبها و سبکها ،که هنری قرارداری و واقع گریت است
و بر اندیشه و خصل

فردی و سلیقه شخصی تکیه دارد .گعناصری 17 :2830 ،در اینجا

منظور ما هنر عامه اس  ،هنری که نسل به نسل و سینه به سینه از گذشتگان به ما رستیده
اس  .باید بدانیم که در هنر عوام ،هیچ سبکی بر سبک دیگر برتری ندارد ،گاهی این هنتر
مبتنی بر طبیع

اس

و گاهی مبتنی بر واقعی  ،گاه نی به مسائل روزمتره متیپتردازد؛ و

هرکس هر چه را از دل و هن

میگذرد ،به تصویر میکشد.

از مهمترین اهداف این مقاله شناخ
دستی ق لباشهاس

پوشاک استان گلستان ،بویژه پوشاک و هنرهتای

که به عصر صتفویان برمتیگتردد .در آغتاز ،نتام محتل سکونتشتان

کبودجامه بوده و از زمان شاه عباس اول صفوی ،ثاجیلر نامیده شتده است  .دلیتل ایتن
نامگذاری را مهاجرت گروهی از اقتوام تترک ق لبتاش بته نتام «ثتاجیلر» بته ایتن شتهر
دانستهاند .زیرا مهاجران از طایفه ثاجیلر بودهاند و نام طایفه خود را بر این شهر نهادهانتد
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گشهمرادی و شتیخی . 81 :2834 ،پوشتاک قتوم ق لبتاش ،از نظتر رنتگ ،بافت
ابریشم ،نقوش و سوزندوزی ،بهخصوص سربند و شباه

پارچته

فرم سرپوش سرخرنگ آنهتا

اصالتی فاخر دارد.
هدف از اشاعه هنر پوشاک اقوام ،دستیابی به ریشه و نمادهای زیبایی در لبتاسهتای
سنتی اس

که از اهداف کاربردی آن میتواند ایدهیابی از لبتاسهتای ستنتی و هنرهتای

مربوط به آن در طراثی لباس مدرن امروزی باشد .معرفتی لبتاسهتای محلتی همچنتین
بترای ستازمانهتا و بهترهوران ینفتع ،همچتون صتنایع دستتی و میتراو فرهنگتی،
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و بنیاد ملی مد و لباس بسیار مفید خواهد بود.
در پژوه

ثاضر ،مستله اصلی ،بررسی تأثیر عناصر هنری و فرهنگی بر لبتاس قتوم

ق لباش شهرستان مینودش

بوده اس .

این مقاله از طریق مطالعات میدانی انجام شده و اطالعتات بته صتورت توصتیفی و
تحلیلی دستهبندی شدهاند ،سپس پژوهشگر بتا مصتاثبه و عکاستی ،بته ثبت

و ضتبط

دیدهها و شنیدههای افراد بومی و محلی و هنرمندان تجربی پیشکسوت در محل سکون
پرداخته اس .

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

استان گلستان به دلیتل برختورداری از طبیعت

زیبتا و سرستب و همچنتین ثضتور

تاریخی در فرهنگ و تمدن ایران ،تنو قومی و نژادی زیادی دارد ،این استان با مساثتی
معادل  11088کیلومتر مربع ،در شمال شرقی کشور ایران قرار دارد و از شمال با دریتای
خ ر ،از شرق با خراسان ،از غترب بتا مازنتدران و از ستم

جنتوب بتا استتان ستمنان

همسایه اس  .از شهرستانهای مهم استان؛ بته گرگتان ،گنبتدکاووس ،علتیآبتاد کتتول،
کردکوی ،مینودش  ،رامیان و گالیک
شهرستان مینودش

میتوان اشاره کرد.

به دلیل شرایط خوب آب و هوایی و نیت اقتصتاد کشتاورزی و

دامپروری آن از گذشته تا کنون یک شهر مهاجرپذیر بوده اس

به نحوی که خانوارها و
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با سرپوش و دستار سرخ ترکان دوره صفوی ت که به سرخسران معروفانتد ت ،زیبتایی و
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قومی های مختلف از استانهای دور و ن دیک در این شهر ثضور دارنتد .بیشتتر ایتن
مهتاجرت کتردهانتد از جملته

اقوام بترای بهبتود شترایط زنتدگی ختود بته مینودشت
شماره  56تابستان 0011

قومی هایی که در چند دهه اخیر به صورت منسجم در این شهرستان ستاکن شتدهانتد،
میتوان به ترکهای آ ری ،ترکمنها ،سمنانیها و سیستانیها اشاره کرد.

قوم ق لباش سرخسر ،به طوایف مختلف ترک که سلطانثیدر و بویژه پستر او شتاه
اسماعیل اول صفوی را در ترویج مذهب شیعه و تحصیل سلطن

یتاری کردنتد ،گفتته

میشود .این طوایف به سبب کاله سرخی که بر سر میگذاشتند ،به ق لباش گسترخستر
معروف شدند .کاله سرخ یا تتاج ق لبتاش را نخست

ستلطان ثیتدر بترای صتوفیان و

مریدان خود که آن زمان طاقیه 2ترکمتانی بتر ستر متیبستتند ،ترتیتب داد .استاس تتاج
ق لباش ،کاله نمدین سرخی بود که به نوک بلنتد و قطتور سترخی متیپیوست
قسم

و ایتن

از آن ،به تعداد دوازده امام ،ده چین کوچک یا دوازده تَترَک داشت  .گترد کتاله

سرخ ،دستاری سپید یا سب از پشم یا ابریشم میپیچیدند کته آن را بته صتورت عمامته
ب رگی جلوه میداد و نوک سرخ بلند و دوازده تَرَک کاله از میان آن بیرون میماند و به
صورت خاصی جلب توجه متیکترد .آن کتاله سترخ را بتا نتوک دوازده تترک

تتاج

میخواندند؛ چی ی که تمام طوایف گوناگون ق لباش را در زمان شتاه استماعیل اول بته
یکدیگر پیوسته و به صورت نیروی واثدی درآورده بود.
پوشاک سنتی هر قوم و ملتی ،قستم

اعظتم هویت

و شناستنامه تتاریخی آن قتوم

اس ؛ زیرا پوشاک همانند آداب و رسوم بر اساس نتو زنتدگی و باورهتای یتک قتوم
شکل میگیرد و تکامل پیدا میکند .در شهرستتان مینودشت  ،دست بافتتههتایی ماننتد:
پارچه ابریشم ،دستمالهای ابریشتم ،چادرشتب ،زیتورآالت و جلیقتههتای ق لبتاش بتا
ت ئینات خاص ،بسیار به کار میروند اما استفاده از آنها ارتباط مفهومی و اعتقادی با هنر
و باورهایشان دارد .لباس ق لباشهتا بته دلیتل ویژگتیهتایی ماننتد :استتفاده از نقتوش
هندسی ،رنگبندی محدود و پارچههای ابریشمی دس باف  ،سربندهای مختلتف و ....
از میان دیگر لباسهای مناطق و قومی های ایران متمای هستند.
 .2نوعی کاله بلند مخروط شبیه به کاله فعلی درویشان گدهخدا یل طایفه
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مقاالت متعددی در مورد پوشاک اقوام محلی ارائته شتده است  .البتته بتا توجته بته
خردهفرهنگهای زیادی که در اقوام مختلف وجود دارد ،اکثر پژوه ها بته مطالعته در
شرق پرداختهاند .در میان روستاهای این استانهتا فرهنتگهتایی رواج دارد کته تتاریخ
لباس آنها به دوران مهم تاریخی مانند قاجار یا صفویان و  ...برمیگردد .لباسهای بسیار
فاخر آنها ،بخشی از هنرهای دستی منطقه به شمار میروند؛ هر چند که برخی از آنها بتا
وجود استفاده از پارچههای دس بافت

و رنگترزی ستنتی ،از نظتر هنتری ،بته نستب

ناشناخته ماندهاند .درخصوص قوم ق لباش در کتابهای تتاریخی و ستفرنامههتا اطتال
کمتری وجود دارد؛ از جمله در سفرنامه آدام اولتتاریوس گ 2835؛ ثمیدرضتا صتفاک
نی گ 2830در کتابی با عنوان صفویان در گذرگاه تاریخ ،به پیشتینه ایتن قتوم پرداختته
اس  .در کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز نوشته گادوین گرانتوفستکی2830 ،
اشارات به نسب

خوبی به تاریخ شکل گیری این قوم شده اس

امتا هتیچ یتک از آثتار

یادشده به طور مستقیم به پوشاک این قوم نپرداختهاند .مقاله ثاضتر ،نخستتین مقالتهای
اس

که به طور ویژه ،به پوشاک و از جمله پوشاک زنان قوم ق لباش پرداخته اس .
 .3بحث و بررسی

1ـ .9نوغانداری و ابريشم بافی
در مصاثبهای که در روستای زمینشتاهی مینودشت

در ایتن بتاره صتورت گرفت ،

روش نوغانداری یا ابریشمبافی را این گونه توضیح دادند؛ «قوطی توتما» 2یتا نوغانتداری
سنتی ترکان ق لباش شهرستان مینودش  ،اقالمی برای آمادهسازی پارچته ابریشتم است .
ابریشم یکی از ارکان اصلی پوشاک ترکان ق لباش است

کته همته اجت ای آن بتا پارچته

ابریشم دوخته میشود .گشهمرادی و ق لسفلو2833 ،
1. qoti tutmâ
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مورد اقوامی چون کرد ،لر ،بلود ،بختیاری و ترکمن ،شاهسون و اقتوام شتمال و شتمال
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«قوطی توتما» یا نگهداری کترم ابریشتم ،از دریافت

جعبته تختم نوغتان در اواستط

فروردین ماه آغاز میشود و تا تبدیل آن به «باراما» 2یا پیله که به متدت  40روز بته طتول
شماره  56تابستان 0011

میانجامد ،ادامه مییابد .بعد از دریاف

جعبه تخم نوغان ،تخمهتای کترم ابریشتم درون

پارچهای تمی  ،در مکانی با دمای مناسب قرار داده میشوند و در عرض یک هفته ستر از
1

تخم درمیآورند .در این مرثله به آنها «سیانو» گفته میشود.

تغذیه کرم ابریشم «قورد» 8با برگ درخ

توت اس

و هم مان با رشد کرمهتا ،نیتاز

به برگ توت بیشترمیشود .کرمهای ابریشم در طول رشد خود چهتار مرثلته ختواب را
سپری میکنند و بعد از خواب چهارم ،به مکانی وسیعتتر منتقتل متیشتوند .ایتن متدت
میتواند بین  7تا  3روز به طول انجامد .بعد از این مدت کرمها شرو به پوست انتدازی
و تنیدن میکنند و در این زمان تغذیه پایان مییابد و متیتتوان بتا شتاخه درخت

تتوت،

بلوط ،مازی و نوعی علف جنگلی «شلمی»« ،قام » 4یا نی ،سطح کرمهتا را پوشتاند؛ بته
این عمل «باسرما» 5گفته میشود .وقتی تنیدن کرمها به طور کامل پایان یافت

پیلته آنهتا

شکل میگیرد .گکوهی2833 ،
توزیع تخم نوغان در شهرستان مینودش
شهرستان ،نسب
اس

به چند دهه گذشته کاه

 1110عدد جعبه اس  .نوغانداری در ایتن
چشمگیری یافته اس ؛ با این ثال ،فعتالیتی

که تمام اعضای خانواده ،بهخصوص مردان و زنان بیشترین زمان را به آن اختصاص

میدهند و درآمد ثاصل از آن برایشان اهمی

زیادی دارد.

1. baramâ
2. siâno
3. qured
4. qameš
5. bâsermâ
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2ـ .9ريسندگی و بافندگی ابريشم
ابریشم که به عنوان ظریفترین ،محکمترین ،پتردوامتترین و پرجالتترین نتخ جهتان
از اصلیترین موارد مصرف آن ،باف

پارچههای اعالی ابریشمی بوده اس .

با توجه به فرهنگ دیرینه نقاط مختلف کشور و سن های مردم ،باف

انتوا پارچته،

روسری ،چادرشب و دستمال ابریشمی در مناطق مختلف کشور انجام میگیرد .رامیتان و
مینودش

از معروفترین مراک باف

پارچتههتای ابریشتمی استتان هستتند و تولیتدات

ابریشمی آنها شامل پارچههای لباس تمام ابریشم ،روسری ،شال گردن ،چادرشب و نتوار
ابریشمی ثاشیه لباس اس  .نوغانداران رامیان و مینودش  ،بتا استتفاده از فنتاوریهتای
بسیار ساده به باف

پارچههای ابریشمی به منظور تهیه لباس زنانه ،چادرشب ،روستری و

دستمال میپردازند .طی دهههای گذشته ،به دلیل رواج پارچههای مصنوعی ارزانقیمت
و نی گرانقیم

بودن لباسهای ابریشمی ،کاربرد ابریشم به عنوان پوشاک از بین رفتته و

به نوعی زین

سنتی و ارزشمند برای مراسم عروسی محدود شتده است  .کارگتاههتای

ابریشمبافی روستایی بهطور عمده به باف

چادرشب و دستتمال ابریشتمی و نیت بافت

نوارهای ت یینی ت که از گذشته برای لباس استفاده میشده ت میپردازند .تمام این نوارهتا
یا همان چادرشب و دستمال ابریشم به وسیله دستگاههایی بتا ابت ار ستاده و ستنتی کته
امروزه جای خود را به دستگاههای پیشرفتهتر دادهاند ،بافته میشوند.
طی مصاثبههایی که در روستای القجر انجام گرف  ،دریافتیم که نحتوه بتافتن انتوا
نوار به این شکل اس  :نوار ثاشیه روسری که به آن ساچاق 2و یا نوار ریشتهدار منجقتی
میگویند ،بعد از آماده کردن و تابیدن نخ کاموا بر روی دوک و ماسوره ،بهوسیله «جَترَه»

1

و چرخ دستی که به «چرخجه» 8معروف اس  ،بافته میشود .گتصویر  2و  1در گذشتته
برای باف

نوار ،نخهای ابریشم را به کار میبردند ،اما امروزه بیشتر از نتخهتای کتاموا و
1. sâčâq
2. jereh
3. čer xeje

شماره  56تابستان 0011

شناخته میشود ،از سابقهای به قدم

تمدن بشری دارد و از زمان اکتشاف تتاکنون یکتی
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رنگهای قرم  ،آبی ،بنف  ،سفید و گاهی سب استفاده میکنند .رنگ سفید بیشتتر بترای
باف

تنه اس  .ابتدا نخهای کاموای تک رنگ را که بترای وصتل کتردن مهترههتا بته آن

شماره  56تابستان 0011

استفاده میشود ،سه ال میکنند و دور چرخجه میپیچند و سپس به وسیله جَرَه ،نتخ سته
ال شده به دور دوک پیچانده میشود .با این کار ،نخها خوب تابیده و محکتم متیشتوند.
دوک را بر روی چرخجه نصب میکنند .گمصطفیلو2833 ،
نخهای چند رنگ کنار هم ،رشته و دسته دسته جدا و برای باف

آماده میشوند ،ایتن

کار را دو نفر باید انجام دهند .یک نفر تخته  10سانتیمتری به دس

دارد و نتخ اولیته را

به دور آن میپیچد و نگته متیدارد و نفتر دوم ،الی سته انگشت  ،سته نتخ دو رشتتهای
میگذارد و در همان ثال که جای نخها را در دو دس
باف

عوض میکنتد ،آن روی تختته،

تنه نوار ریشهای ایجاد میشود که به آن تنه یا تیره میگویند .این باف

بترای ستوار

شدن و آوی ان شدن ریشههاس  ،به همین دلیل به آن تنه میگویند .در همتان ثتال کته
باف

ایجاد میشود ،شخص دوم که تخته را به دس

را که مهره داخل

دارد ،نخهای آماده شده برای مهتره

گذاشته شده ،دور تخته میپیچد .گتصاویر  8تا 3

تصویر  .1چرخِ جه :از وسایل ریسندگی در ابریشمبافی سنتی که از جنس
چوب است( .آرشیو شخصی نگارنده)
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شماره  56تابستان 0011

تصویر  .2جَرَه :یکی از مهمترین وسایل تبدیل نخ به پارچه است و در بیشتر
مراحل ابریشم بافی کاربرد دارد( .آرشیو شخصی نگارنده)

تصویر  .9نوار قیه (آرشیو شخصی نگارنده)
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شماره  56تابستان 0011
تصویر  .4بافت نوار قیه تنه (آرشیو شخصی نگارنده)

تصاویر  5تا  .3طرز بافت انواع نوار ابریشمی ،نوار قیه ،ساچاق یا ریشهدار منجقی
در استان گلستان (آرشیو شخصی نگارنده)
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9ـ .9اجزای لباس قوم قزلباش استان گلستان

سربند زنان ق لباش چند نو اس

که هر کدام در شرایط خاص استتفاده متیشتود.

یکی از آنها به «باشِچالما» 2معروف اس « .باش» در اصتطالح محلتی ترکتان ق لبتاش
مینودش

به معنای سر و «چالما» به معنی درست

دختران جوانی اس

که روانه خانه بخ

کتردن است  .بتاشِچالمتا مختتص

میشوند .برای باشِچالما ،موهای سر عتروس

را از فرق باز میکردند و در دو طرف تاب میدادند؛ سپس یک روسری سهگوش به نام
مندلی» 1یا آلندخ 8را که جلوی آن با ستوزندوزی تت ئین شتده بتود ،بتر پیشتانی

«پی

عروس میبستند .عالوه بر آن برای تت ئین سترپوش عتروس ،از روستری ستفید رنتگ
کوچک ،روسری کرم یا قهوهای و روسری کوچکی بته رنتگ قرمت یتا بتنف

استتفاده

میشد .گالیاسی2833 ،
4

5

مرثله دیگر قرار دادن «قرماق» و «دگم دوشر» بر روی روسری بود؛ بته ایتن ترتیتب کته
روسری ب رگ و قرم رنگ دیگری را به صورت عمامه به سر میپیچیدند ،به همان شتکل کته
مردان میپیچند و در نهای  ،چادرشب ابریشمی ب رگی به رنگ قرم بر روی سر میانداختند.

به سربند زنان ق لباش که به زبان محلی به آن آلندخ میگویند ،تمام آن سوزندوزی
میشود و این کار بر ضخام اش میاف اید و موجب گترم نگته داشتتن پیشتانی بتویژه
برای جلوگیری از سردرد میشود .همچنین نماد ازدواج اس

و جنبه زیبتایی و ت ئینتی

دارد و پوششی برای بیرون نیامدن و دیده نشدن موی سر هم محسوب میشتود .بترای
سوزندوزی آن پارچهای سهگوش ،چی
قسم

و گلدار را برش متیزننتد و دوال متیدوزنتد.

سوزندوزیشده را که در باالی پیشانی قرار میگیرد ،مستطیلشکل و به طول و

عرض دوازده در پنج سانتیمتر اس  .برای خوب و ثاب

قترار گترفتن روی ستر از دو
1. baš čâlmâ
2. piš mendeli
3. alendex
4. qermaq
5. degme-dušer
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ـ سربند
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طرف سهگوش مثل لچک به پش

گردن بسته میشود .در ردیتف اول  5ستانتیمتتر آن

همیشه به رنگ سیاه و سفید و طرحهای هندسی سوزندوزی میشود که بته آن دمتک

2

شماره  56تابستان 0011

میگویند .دمک به صورت کوکهای خیلی ری دوخته میشود و در به زبان محلتی بته
آن جسته 1ریختن میگویند.
نق های سوزندوزی که بعد از این ردیتف دوختته متیشتوند ،اشتکال هندستی و
طرحهایی برگرفته از طبیع

هستند .نام یکی از طرحهایی که بیشتر استفاده میشود ،بته

سرچه گ ه 8به معنای چشم گنجشک معروف اس  .یکی دیگر از نق ها که برگرفته از
شاخ قود اس  ،به زبان محلی کلهقوچی یا کجگردن نامیده میشتود و ستوزندوزی آن
شبیه سوزندوزی ترکمنهاس  ،امری که شاید به دلیل همسایگی و همجواری بتا آنهتا
باشد .این سربند را دختران بعد از عروسی استفاده میکردنتد .دخترهتا کتاله پارچتهای
سادهای داشتند که جلوی آن را با پولدوزی ت ئین میکردند .گتصاویر  20تا 24

تصاویر  11تا  .14آلندخ یا سربند زنان قزلباش و نحوه به سر انداختن آن
(آرشیو شخصی نگارنده)
1. damak
2. jaste
3. serča goze
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ـ روسری
روسری بانوان ق لبتاش کته بته آن یتاقلق 2متیگوینتد ،ابریشتم دست بافت
با به هم وصل کردن چند قسم

روسری را اینگونه توضیح دادند:

پارچه جدا به عرض  80تا  85بتا طتولهتای متفتاوت

روسری را تهیه میکنند و چند سانتیمتتر از ثاشتیه دو طترف آن ،ختطهتایی افقتی بته
موازات هم با نخهای رنگی سفید ،بنف  ،قرم و گاهی اوقات زری بافته میشود .به ایتن
تکههای بافته شده جدا ،تخته میگویند .با کنار هم دوختن تختهها ،روسری چهتارگوش
دوخته میشود .ب رگی و کوچکی روسری بستگی به تعتداد تختتههتا دارد .بترای مثتال،
میگویند روسری  8یا  4تخته اس  .هر چه تعداد تختهها بیشتر باشد ،روسری بت رگتتر
میشود .به دور تا دور روسری ،نوار دس باف

با ریشههای رنگارنگ ابریشتمی دوختته

میشود و به سر نخها ،یک و در بعضی مواقع سه مهره میبافند کته بته آنهتا ستاچاق یتا
قوتاز 1میگویند .گتصاویر  25تا  27روسری رامیانیها شبیه ق لباش مینودش

اس  .بتا

این تفاوت که در لبههای روسری از منجوق استفاده نمیشود .گالیاسی2830 ،

تصاویر  15تا  .17یک تخته روسری (آرشیو شخصی نگارنده)
1. yâqloq
2. qutâz
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مصاثبهشوندگان در شهرستان مینودش

نحوه دوخ

است .
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ـ دهانبند
شماره  56تابستان 0011

استفاده از دهانبند یا روگرفتن در هر طایفه و قومی وجود داشته اس

و هر کتدام از

زنان به شکلی ،با روسریهای مختلف و مخصوص به خود ،روی صورت و یا دهانشتان
را میبستهاند ،چنان که میتوان گف

این کار فرهنگ جاافتادهای در میان زنان محستوب

میشود و هر طایفه دالیل خاصی برای آن دارد .فرم بستن دهانبنتدها در زنتان ق لبتاش
که به آن آق یو ماشاق 2میگویند ،به صورتی اس

که با روسری جلتوی دهتان ختود را

میبندند .این رسم در گذشته بیشتر بین تازهعروسها و جوانها رواج داشتته و درواقتع
نوعی اثترام به ب رگترها بوده اس  .گتصویر 23

تصویر  .18نحوه بستن دهانبند در زنان قزلباش (آرشیو شخصی نگارنده)
1. aqzeyu mâšâq
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ـ پیراهن
پیراهن زنان ق لباش مینودش

اس  .مدل آن نی مانند تونیک ،با بلندی نرستیده بته زانتو و آستتین

گشاد ،راسته و ساده اس

که بعضی وق ها مچ دارد و با دکمه بسته میشتود .دور متچ

را چرخدوزی میکننتد و جلتوی یقته تتا روی ختط کمتر چتاک دارد و روی آن نتوار
دس بافتی اس

که به آن قیه 2میگویند و گاه روی آن پول دوخته میشتود .بافت

راه

راه که آالباالق 1نام دارد ،به صورت نوار و به شکل اریب برش میخورد .در لبه چتاک
دوخته میشود و کنار ثاشیه طرحهای هندستی بتا رنتگ ستفید چترخدوزی متیکننتد
گنریمانی . 2833 ،پارچه این پیراهن از ابریشم خام است
پرورش پیله ،تهیه نخ ،رنگرزی و باف

و تمتام مراثتل آن از جملته

را زنان منطقه انجام میدهند .گتصویر 23

تصویر  .13نمونه پیراهن زنان قزلباش (آرشیو شخصی نگارنده)

1. qiye
2. âlâbâlaq
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قرم  ،آبی و بنف

که به آن لباس ثاجیلری متیگوینتد ،بته رنتگهتای
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ـ جلیقه
شماره  56تابستان 0011

مصاثبههای صورت گرفته در روستای زمینشتاهی در خصتوص دوخت
انوا و کاربرد آن ،نشان داد جلیقه ق لباشها دو نو اس

جلیقته،

که در بهتار و زمستتان متورد

استفاده واقع میشود .بهاره آن بدون آستین اس  ،بیشتر کتاربرد دارد و اغلتب از پارچته
ابریشم قرم یا بنف

دوخته میشود .قد آن تا کمر و جلوی آن باز اس  .در وسط ستینه

دو طرف جلیقه به هم میرسد و یقه آن به شکل انگلیسی ،تقریباً به عرض  3و طتول 25
سانتیمتر و با قسم

کنار گردن و سرشانه به شکل مثل

و چسبیده به سرشتانه دوختته

میشود .از سر یقه و دور تا دور آن و لبههای جلوی جلیقه و پایین آن ،به انتدازه  8یتا 4
سان

از پارچه به شکل اریب برش میخورد و دوخته میشود .اغلتب دو طترف پتایین

جلوی جلیقه ،دو جیب ساده مربعشکل میدوزند .جلوی آن نی با نق های متفاوت کته
بیشتر شامل نق های هنی ،خطها و دایرههای مدور و ثال
با نخ قرقره سفید چرخدوزی میشود؛ به این کار به گوی

برگ و گل انت اعی اس ،
محلی خود «نق ریختن» یتا

«نقشهریختن» میگویند .گتصتاویر  10و  12آستتیندار ایتن جلیقته را بته زبتان محلتی
«کلیجه» متینامنتد کته طترح و پارچته و نقت

آن ،شتبیه جلیقته و طراثتی آستتین آن

سمبوسهدار اس  .برای این کار از پارچه راه راه آالق باالق و ترکیتب دو رنتگ استتفاده
میشود .گتصاویر  11و  18گسرایلو2833 ،

تصاویر  21و  .21جلیقه (آرشیو شخصی نگارنده)
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تصاویر  22و  .29کلیجه /جلیقه آستیندار( ،آرشیو شخصی نگارنده)

ـ دامن
با مصاثبهای که در روستای القجر انجام شد درباره دامن اینگونه توضیح دادنتد کته
به دامن زنان ق لباشهای مینودش
برای دوخ

تنبان گفته میشود و از نظر مدل و ترکیببنتدی نیت

آن از دو نو پارچه استفاده میکنند .این دامن ،فتاق کوتتاه و در ثقیقت ،

نوعی دامن شلواری اس

که دوخ

یک قسم

آن  3متر و در مجمو  27متتر پارچته

الزم دارد .دامن را زمان پوشیدن به وسیله بند یا لیفه سفیدی دور کمتر جمتع متیکننتد.

گممشلی2830 ،
جنس پارچه دامن از ابریشم دس باف
ثاشیه دامن نی از پارچه دس باف

و رنگهای آن اغلب قرم یتا بتنف

است .

ابریشم دوخته متیشتود .ایتن پارچته راه راه بتنف

اس  ،به عرض  85تا  40سانتیمتر و دامن را با همین مدل و ثاشتیه بتا پارچته گتلدار
نخی یا چی

زمینه سفید میدوزند و به آن «آق چی

تومتان» 2متیگوینتد .بترای وصتل

کردن ثاشیه دامن به صورت کج راه برش میخورد و پارچتههتا را تکته تکته کنتار هتم
دوخ

میدوزند و به صورت نواری به پایین دامن وصل میکننتد .در بعضتی دامتنهتا،
1. aq čit tumân
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ثاشیه با طرحهای هندسی و هنی ،با نخ قرقره ستفید چترخدوزی متیشتود .گتصتاویر
 14تا  17نق

ثاشیه دامن در ق لباش شبیه محرمات اس  .تورج ژوله به نقتل از علتی
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ثصوری درباره این نق
از آن سخن گف

مینویسد« :قبل از دوره مغول تنها نقشهای که بتوان با اطمینتان

محرمات اس  .محرمات نقشه بسیار سادهای اس ؛ یعنی تقستیم یتک

سطح به نوارهای باریک چه راس

چه مورب که کار مشکلی نیس » .گزکریای کرمتانی،

223 :2833
سیروس پرهام نی در خصوص نق
در پیگیری ریشههای تاریخی این نق

محرمات توضیحات دیگری اضافه متیکنتد کته
کمک مؤثری به شتمار متیرود« :پتس از استالم

پارچههای راه راه را محرمات خواندهاند و در کشمیر کته از دیربتاز زیتر نفتو فرهنگتی
ایرانزمین بوده اس  ،به پارچه و شال ترمه راه راه «عتاب و الیجه» میگویند .گهمان

تصاویر  24تا  .27پایین دامن آالق باالق زنان قزلباش (آرشیو شخصی نگارنده)
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ـ زيورآالت
روی پیراهن زنان ق لباش مینودش

بهطور معمول ،زیتوری بته کتار متیرود کته از

 80سانتیمتر اس  .روی این زیتور را بترش متیدهنتد و ستکههتای پتول روی آن بته
صورت افقی دوخته میشود؛ به طوری که پول ردیف دوم در قسم

وستط زیتر پتول

اول قرار میگیرد و پول ردیف دوم نصف آن دیده میشود .این زیور بیشتتر در مراستم
عروسی به کار میرود گتصاویر  13و  . 13می ان استتفاده از ستکه بترای تت ئین لبتاس
جایگاه اجتماعی زنان را نشان میدهد؛ بعنی کسانی که از تمکن مالی برختوردار بودنتد
از سکههای نقرهای و فل ی بیشتری بر روی لباس استفاده میکردند .این امر عتالوه بتر
خودنمایی ،زیبایی چشمگیری هم دربرداش  .گق لستفلو ،2833 ،رقیته ممشتلی2833 ،؛
بهرامی2832 ،

تصاویر  28و  .23یخه پول یا رودلی (آرشیو شخصی نگارنده)

1. rudeli
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روی گردن آویختته متیشتود و بته آن «رودلتی» 2متیگوینتد .طتول آن ثتدود  70در
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از گل سینه دایرهایشکل و طالییرنگی هم که روی آن مهرههای رنگی کار شتده و
با سنجاق به یقه وصل میشود ،به همراه شاهریسه استفاده میکنند و به آن گتل یقته یتا
شماره  56تابستان 0011

گل یخه میگویند .همچنین دختران جوان برای زیبایی سربند خود ،به قسم
شاروسه 2یا شاهریسه زیربند و به قسم

پایین آن،

باالی آن ،پش بند وصل میکنند که هر کتدام

بهصورت جداگانه ،بافته و سپس ،از طریق دوختن در کنار هتم وصتل متیشتود .بترای
بافتن ،اول از سکهها شرو
میکنند که معموالً  80عتدد
هستند .از  80سکه که با نخ
دوال تعداد آنها به  70عتدد
متتیرستتد و بافت
تصاویر  91و  .91شاروسر و گلیخه /یقه
)( (gol yaxeآرشیو شخصی نگارنده)

بتتا دانتته

تسبیح آغاز می شود .بافت
جناغی بته وستیله منجتوق

ثدود  3تا  21ردیف ،ادامه پیدا میکند و بعد ،یک ردیف دانه تسبیح و سپس ،پش بند
که باالی آن اس  ،وصل میشود .گتصاویر  80و 81

تصویر  .92لباس کامل زنان قزلباش (آرشیو شخصی نگارنده)
1. šâruse
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 .4جمعبندی

این مقاله از طریق مشاهده و مصاثبه با زنان ق لباش ساکن مینودش

استان گلستان

بازماندگان عصر صفوی هستند ،پوشاک آنان از نظر راثتی ،هنر و زیبایی بافت

ابریشتم

خالص به روش سنتی ،استفاده مناسب از رودوزیها و نواربافی سنتی ،عناصتر ت ئینتی و
زیورآالت خاص میتواند به عنوان یک پوشاک محلتی ثبت

شتود .ایتن لبتاس معترف

فرهنگ غنی و یکی از راههای اشاعه و ترویج مبانی ارزشهای ایرانی ت اسالمی اس  .با
مطالعه در پوشاک اقوام ایران ،عالوه بر آشنایی و راهگشایی برای پژوه های بیشتتر و
کاربرد آن در پوشاک امروزی ،نتیجه میگیریم لباسها اثری هنری هستند کته بتا وجتود
تفاوتهای هر اقلیم با اقلیم دیگر ،در استفاده از رنگهای زنده و گرمتی کته منبتع الهتام
آنها ،طبیع  ،جانوران و گیاهان اس

و از نظر پوشیدگی و اسالمی بودن ،شتباه هتا و

اشتراکات زیادی دارند و تفاوت آنها به دالیل مختلفی مانند اکولوژی منطقه و ارتباطتات
با مردم و کشورهای همجوار ،متأثر از نشانههای فرهنگی اقوام و ملل مختلف اس

کته

در نو پارچه ،برش ،دوخ  ،ت یینات و نقوش هر یک تأثیرگذار بتوده است  .پوشتاک
زنان ق لباش تنو بسیاری دارد و اج ای گوناگونی مانند دامن ،جلیقه ،پیتراهن ،ستربند،
دهنبند و زیورآالت را در بر میگیرد که تمام آنهتا از ستوی ختود آنتان تهیته و تولیتد
میشود.
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