فرهنگیاری

رختو و الفو :تهیه رخت و رختخواب نوزاد در سیرجان
(تاريخ دريافت ،1911/12/12 :تاريخ پذيرش)1911/12/22 :

مهری مؤیدمحسنی

1

چکیده
فراهم کردن سیسمونی و از جمله رخت نوزاد از گذشته تا امروز ،برعهده مادربزرگ مادری است.
در سیرجان تهیه سیسمونی با آدابی همراه است؛ برخی آداب به زمان تهیه رختو و مشخص کـردن
ساعت و روز خوش برای خريد پارچه برمی گردد که با شیرين کردن کام بزازان همراه است و در
عوض با هديه آنان جبران می شود .اين پژوهش که به صورت میدانی و با مشاهده مشارکتی فراهم
آمده است ،به صورت توصیفی ،جنس و اجزای پوشاک و رختخواب نوزاد همیون انواع سرپوش،
لباس زير نوزاد و اجزای پوشاک قنداق را مورد بررسی قرار داده و ضمن مرور باورهای پیرامـون
رخت نوزادان ،به آيینهای مرتبط از جمله رختبرون و نافبندو پرداخته است .نتیجه اين جسـتار
نشان میدهد که پوشاک نوزادان سیرجانی در گذشته ،با وجـود سـادگی ،بسـیار متنـوع و دارای
اجزای متعدد بوده و با آداب خاصی تهیه میشده است؛ آدابی که امروز تا حدی کـمرنـگ شـده
است.
کلیدواژهها :سیسمونی ،سیرجان ،رختو ،رخت نوزاد ،الفو ،رختخواب نوزاد ،رختبرون.

 .2فرهنگیار سیرجان ،آموزگار بازنشسته .رایانامهmehri_moayed_mohseni@yahoo.com :
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 .1مقدمه
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و لباس و لوازم خواب نوزاد اول خانواده اس

سیسمونی ،رخ

که بهطور معمول،

از سوی مادرب رگ مادری تهیه میشود .در گذشته تهیه سیسمونی با وجود همته آدابتی
که داش  ،در نهای
و با پژوه

سادگی انجام میگرف  .این مقاله که به صورت مشاهده مشتارکتی

میدانی فراهم آمده اس  ،به نحوه تهیه و اج ای رختتو و الفتوی نتوزاد در

سیرجان میپردازد.
در گوی

سیرجانی به لباس نوزاد رختو 2گفته میشتود« .رختتو تمتوم کتردن» نیت

کنایه از فراهم کردن سیسمونی اس

که در سیرجان مانند اکثر نقاط ایتران بترای اولتین

نوه دختری ،بر عهدة مادرب رگ مادری اس  .بنابراین در ختانوادههتا هتر تعتداد دختتر
باشد وظیفه تهیۀ سیسمونی برای اولین فرزند آنان ،بر عهدة مادر اس
به نسب

او موظتف است

1

وضعی

مالی با ه ینه و به سلیقه خودش برای بچهزاده رَختتو تمتوم کنتد و

طبق آداب و سن

پیشینیان در روز و ستاعتی ختوش «رَختتو پَختتو ،گتاچو ،الفتو »8را

همراه با شیرینی و آجیل و از همه مهمتر ،قهوه و قوتو ت که از تدارکات اصتلی زایمتان
در سیرجان اس

ت به من ل دخترش بفرستد.

 .2پیشینه پژوهش

درخصوص رخ

و لباس و تهیه سیسمونی نوزاد در ستیرجان ،بته طتور جداگانته

کتاب یا مقالهای نگاشته نشده است

و تنهتا نگارنتده در صتفحات  214تتا  217کتتاب

فرهنگ عامیانه سیرجان گ 2837به طور خالصه به اج ای رختو اشاره کرده اس .

1. raxtu
 .1نوه
 .8رَختو پَختو کنایه از لباسهای نوزاد اس

و گاچو همان گهواره سنتی اس

و ه ینه میکردند و الفو مقصود رختخواب نوزاد اس .

که در گذشته برای تهیهاش زثماتی میکشیدند
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 .3بحث و بررسی

ـ زمان تهیه رختو و تدارکات زايمان

1

در سالهای گذشته همینکه زن وارد ششمین ماه ثتاملگی متیشتد و بته اصتطالح
پاشِه تو ماه شی

می اش

برای نوزادی که جنسیت

 ،اقدامات الزم برای تهیه و تدارک زایمان شرو متیشتد و
مشخص نبود و زایمانی که تاریخ

را به گونهای فراهم میکردنتد کته در اواختر متاه شتی

را نمیدانستند همه چی

بته منت ل زن ثاملته برستد و
4

8

دغدغه ای نباشد .بنابراین اگر زن ثامله هَفتوکی 1و یا هَشتوکی پا فارغ میکترد جتای
نگرانی نبود .با توجه به اینکه تدارکات اولین بچه خانواده بر عهتده متادرب رگ متادری
بود ،شوق و وق و سلیقۀ او در برگ اری آیین و سن  ،تأثیر زیادی داش
وضعی
نق

مالی خانواده و همچنین رضای

ضمن اینکته

از ازدواج دختر هم در برگ اری این مراسم و

مهمی ایفا میکرد.
ـ ساعت و روز خوش برای خريد پارچه
بدیهی اس

که اعیاد مذهبی را بهترین و مناسبترین موقعی

برای انجتام کارهتای

خیر میدانند  .بنابراین یک روز قبل از عیتد و یتا همتان روز اگتر بتازار تعطیتل نباشتد
خریداران جهی یه عروس ،رختوی نوزاد ،لباس عروس و لوازم منت ل جدیتد ،در بتازار
فراوانند و فروشندگان هم سِرِ کیف و خوشحال و خوش برخورد بتا مشتتریان روبتهرو
میشوند .گفتنی اس

که گاه برای خرید عروسی و سیستمونی نتوزاد جمعیتتی همتراه

خریدار دیده می شوند که به وجودشان نیازی نیس

و ثتی از سلیقه و نظریاتشتان هتم

 .2این زمان مختص تهیه سیسمونی بچه اول نبود ،مادران در هر بارداری به این نکته توجه داشتند.
 .1در ماه هفتم بارداری
 .8در هشتمین ماه بارداری
 .4وضع ثمل میکرد
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1ـ .9تدارکات رخت نوزاد پیش از زايمان
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استفادة چندانی نمیشود .دعوت از اینگونه افراد فقط به دلیل ثفظ ثرم های فتامیلی
سن

و رعای

گذشتگان اس .
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ـ کام شیرين کردن
در گذشته افرادی که برای خرید مراسم عروسی ،زایمان و ...به بازار متیرفتنتد ،بته

طور ثتم مفروشویی 2یا افتنگویی 1پر از پِپرمه 8یا نقل معطر به بیدمشک و نسترن و هل
با خودشان میبردند و قبل از خرید به فروشنده تعارف میکردنتد و از او متیخواستتند
را شیرین کند ،فروشنده هم با کر بسماهلل و صلوات و دعای خیر و گفتتن «کتام

کام

شیرین باشین» دهان

را شیرین می کرد و بعد با خوشرویی هر چه تمامتتر در ختدم

مشتری می ایستاد و سعی داش
باع

4

مطابق میل و سلیقه او باشد و هرگ خلقتنگی نکند و

اوقات تلخی مشتری نشود ،این موضو واقعاً مهم بود و همیشه رعای

قابل کر اس

که در موقع خرید لباس عی

5

متیشتد.

اگر مشتری دیگری برای خرید لباس ع ا

و ثتی لباسی برای از ع ا بیرون آوردن ع اداران ،از راه متیرستید فروشتنده در نهایت
اثترام او را رد میکرد تا مبادا خریدار اول دلچرکین شود .در اینگونته مواقتع تتا ثتد
امکان صحب های ناخوشایند هم مطرح نمتیشتد و از اتفاقتات نتاگوار و گرفتتاریهتا
ثرفی به میان نمیآمد که شگون نداش .
ـ هدية بنزّازان
به طور معمول ،بعد از خرید لُکچۀ 7مشتریان ،فروشندگان ،پارچهها را در متراژی از
پارچه به اندازه  2در  2متر و یا بقچهای آماده میبستند و به آنان تقدیم متیکردنتد ایتن
 .2مفرشو :کیسهای گرد که کاربری زیادی دارد.
 .1افتنگو  eftenguیا پتنگو  :petenguپِتِنگو :دستمال و یا پارچه ای که در آن مواد غذایی ،وسایل مختلف ،وستایل خیتاطی
و ...میگذارند و گره میزنند.
 .8آبنبات
 .4بدخلقی
 .5عروسی و سیسمونی
 .7عمده ،زیاد
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دستمال هدیه ب ار بود که به خریدار تقدیم میشد و البته ارزش متالی آن هتم بستتگی
به خرید مشتری داش

و بسیار دیده میشد که ب ازها از پارچههای کتمارزش یتا ثتتی

اصفهان ،دستمالهای ی دی و یا پارچه های ارزشمند به مشتریان هدیه میدادند .بته هتر
ثال این رسم و رسوم سالهاس

که منسوخ شده و ب ازان جوان امروزی از ایتنگونته

بذل و بخش ها ندارند و اگر هم جایی دیده شود ،بسیار کم اس .
2ـ .9الفو يا رختخواب نوزاد
که شامل یک دُشکچه 1لحافی ستبک

مقصود از الفو مجموعۀ رختخواب نوزاد اس

و کوچک 8بالشی کوچک یا به اصطالح کمبار 4و یتک دشتک بت رگتتر بترای گتاچو؛
همچنین لحافی مناسب و بالشی ب رگتر همراه با یکی دو پارچه نتازک و خنتک بترای
5

پوشاندن صورت بچه میشود که به آن روپوش میگفتند.
9ـ .9جنس و اجزای پوشاک نوزاد
پی

از پرداختن به اج ای لباس نوزاد بهتر اس

شود .در اینجا صحب

درخصوص جنس پارچهها بحت

از رَختو یا همان سیسمونی نوزاد اس

و بنابراین به کتر جتنس

و نو پارچههایی پرداخته میشود که برای تهیۀ لبتاس و رختختواب نتوزاد خریتداری
میشدند و البته وضعی

مالی خانوادهها و سلیقه خریدار در انتخاب آنها تأثیر داش .

انتخاب پارچهای نرم و لطیف برای لباس زیر و سرپوش نوزاد از ضتروریات بتود و
به طور معمول ،از پارچههای ململ یا وال نخی با رنگ سفید پستندیده متیشتد .بترای

 .2معموالً این هدیه را در موقع خرید لباس عیدی هم به مشتریان میدادند.
 .1دشکو
 .8الفو
 .4نازبالشو
 .5روپوش معموالً از پارچههای وال نخی گلدار یا ساده انتخاب میشد و این پوش
بود در تابستان کاربری زیادی داش .

در اندازه ب رگ هم ج جهی یه دختتران
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معیوب برای سارغ و بقچه رایگان استفاده میکردند و بعضی اوقات ،بقچههتای قلمکتار
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2

پیرِنو هم که اغلب فاقد یقه و دارای آستینهای بلند و کشدار بود ،از پارچهای ضخیمتر
1

4

8

از مَلمل مانند گودِری سِلک یا ساتین استفاده میکردند و پارچههای پتتویی ،مخمتل
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پش

نخی و شال هم برای فصل زمستان مناسب بود.
5

از پارچههای بَرق برقو و زِرَکدار برای دوخ
با شب شی

7

لباسهای دخترانه و لبتاس مناستب

و روز دهم زایمان استفاده میشد و گاه دو پوش

7

سینهپوشو و کوتو یا

یل و سینهبندو 3را از یک نمونه پارچه انتخاب میکردنتد و ایتن دو پوشت

آخر ،یعنی بعد از بستن 3نوزاد به تن

در مرثلته

پوشانده میشد .پارچههایی که برای سارغ ،قوایه

و بندریجه یا به طور کلی قنداق کردن نوزاد از آنها استفاده میشتد ،تتا ثتدود 70تت70
سال پی

از جنس دِوی  20چی

و پاتیس بودند اما رفته رفته ،پارچههای گُل مَنگُلتی

22

کنار رفتند و سارغها از تترون سفید و قوایهها از پاتیسهای رنگی زرد ،صتورتی و آبتی
انتخاب شدند و بندریجه هم همرنگ و همجنس پارچتهای بتود کته از آن ستارغو 21را
28

می دوختند .از پارچههای مخمل ،شال ،کُرکُر ترمه و ثتی چیت
رختخواب نوزاد استفاده میکردند .ضمن اینکه لحاف و بال

و پتتویی هتم بترای

پتته هتم در بتین بعضتی

تدارکات سیسمونی به چشم میخورد.

 .2پیراهن کوچک
 .1کُدری
 .8سیلک ،ابریشم
 .4ساتن
 .5زرق و برقدار
 .7یکی از آیینها و جشنهای مراسم زایمان
 .7سینهپوش و کُ کوچک
 .3مقصود از یِل همان پوش

کُ

مانند اس

و سینهپوشو و سینهبند و هم همان پوش

ژیله مانند و جلیقه مانندی اس

کته

برای نوزادان دوخته میشد.
 .3قنداق کردن
 .20نوعی پارچه نخی
 .22گلدار ،نق دار و شلوغ
 .21آوردن گواو در آخر اسامی و ثتی صفات و بعضی اوقات ضمایر در سیرجان بسیار رایج اس
شی را بده ،یا اینو رِ نگاه کن به این شی نگاه کن ،یا چه پیرنو سفید و خوشگلویی.
 .28نوعی پارچه ضخیم خاص پده و لحاف

مثالً اونو رِ بتده یعنتی آن
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برای پوشاندن سر نوزاد نیاز به چند پوش

بود که از پارچههای متفاوت تهیته متیشتد،

برای مثال ،از ململ و وال برای تهسرو ،دورگوشو و کلوتِه استفاده میکردند و از پارچههتای
چادری زنانه البته با رنگهای شاد را هم برای چادرو گچتادر کوچتک انتختاب متیکردنتد.
سرپوشها نی هر کدام قسمتی از سر بچه را میپوشاندند و تعدادشان کم نبود.
1ـ9ـ .9انواع سرپوش نوزادان
ـ تَه سِرو :سیرجانیها به مالج «شیردون» میگویند و از آنجا کته ایتن قستم

ستر

نوزادان از بدو تولد تا مدتی کوتتاه ،نترم و

آسیبپذیر اس  ،سخ هادر و بیدارند 2و
سعی دارند که شیردون تازه بماند ،خشک
1

نشود ،ته نکشد و یا بتر اثتر بتیتتوجهی
ب رگترها ،بچتهای بته ایتن قستم

ستر

نوزاد آسیبی نرساند .اولین اقدام ،پوشاندن
شیردون اس

که در گذشتته از پارچتهای

کوچک و سهگوش ،از جنس نرم و لطیف
برای این کار استفاده میکردند و به آن تَته
سِرو میگفتند .گتصویر 2

ـ کلوته :8بعد از قرار دادن تَهسِرو در قستم

پوش

مقنعهمانندی به نام کُلوتِه پنهان میشد .پُش

تصویر  .1ته سرو

متالج ،کُتلِ ستر و گتردن نتوزاد در
کلوته به طور معمول ،با دو بند یتا

بَندینَک که به کلوته دوخته شده بود ،به هم گره میخورد و در ماههای بعدی بته جتای
بندینک از سوزن قلفی 4استفاده میکردند .گتصویر 1
 .2به شدت مراقبند
 .1فرو نرود
3. kolute
 .4سوزن قفلی
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ضخیم و تا ثد امکان نفیس ،برای انوا کالههای دخترانه و پسرانه .ضمن اینکه پارچتههتای
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تصویر  .2کلوته یا مقنعه

ـ دور گوشو ،رو سِرو :پس از پوشتاندن
سر با کلوته ،نوب

به بستن سر بچته بتا دور

گوشو ،لچک یا رو سرو 2میشد که آن هم از
جنس پارچه کلوته و ته سرو بود و اغلب بته
رنگ سفید انتخاب می شد .انتخاب رنگها و
ثتی جنس پارچه ها سلیقهای بود اما گتاه در
بین چند عدد روسری ،یتک روستری گلتدار
هم دیده نمیشد .گتصویر 8
ـ دستمال :بعد از این ،نوبت

بته بستتن

پیشتتانی نتتوزاد متتیرستتید کتته بتترای آن هتتم
تصویر  .9دورگوشو یا روسری
 .2روسری کوچک

دستمال کوچکی تهیته متیشتد کته انتختاب
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جنس و رنگ

بستگی به سلیقه خریدار داش  .گاه از دستمالهای ابریشمین ،زمانی از

دستمالهای آماده ی دی و بعضی اوقات هم از پارچههای معمولی به شرط اینکته رنتگ
2

بماند و به اصطالح سیرجانیها قُر نشود .مدت زمان بستن پیشونی نوزادان ده تا چهتل
روز بود .گتصویر 4

تصویر  .4دستمال یا پیشانیبند

ـ کاله :آخرین پوش

سر نوزادان کاله بود .بته طتور معمتول در روزهتای اول ،از

کالهی ساده بته نتام تتاجو 1کته بته مقتضتای فصتل از جتنس مناستبی ،انتختاب و بتا
نواردوزیها و یراقدوزیهای زیبا ت یین شده بود ،استفاده میکردند اما رفته رفتته نتو
کاله عوض شد .پوش

 .2برجسته
 .1تاج کوچک

کاله ،بستگی به تغییرات هوا داش

و اغلب در هتوای سترد از
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تیره نداشته باشند ،استفاده میشد و دلیل کار این بود که پیشانی نتوزاد تخت

و صتاف
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1

2

کاله گوشو یا کالههای ورچیدنی ظریف استفاده متیکردنتد و در تابستتان بته نتدرت
نوزادان و بچههای زیر یکسال را بدون پوششی مناسب ماننتد کلوتته یتا کتاله چینتوی
شماره  56تابستان 0011

دخترانه میدیدیم .از این پوش ها به این دلیل استفاده میشد که آفتاب و گرما بته ستر
8

بچه نخورد و به اصطالح او را گرمایی نکند .البته کالههتای متفتاوتی جت لبتاسهتای
نوزاد نی به چشم میخورد که بعضی از آنها دخترانه بود مانند «کاله چینو» که ت ئینتات
زیبایی داش
چه ثد ظراف

و دوخ

و دوزش بسته به سلیقه خیاط بود که چقدر وق

و سلیقه به خرج دهد .گتصاویر  5تا 3

تصویر  .5انواع کاله

 .2کالهی که گوشهای بچه را میپوشاند و دو طرف آن با بند یا قیطان زیر گلوی نوزاد گره میخورد.
 .1بافتنی
 .8گرمازده

بگتذارد و تتا
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تصویر  .6تاجو یا کاله ساده

تصویر  .7کاله چینو
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شماره  56تابستان 0011
تصویر  .8کاله گوشو

2ـ9ـ .9پوشاک زير نوزاد
ـ زير پوشو يا زير پیرنی :2اولین پوش تن نوزاد بتود کته از پارچتهای نترم ،ضتد
ثساسی و تا ثد امکان سفید انتخاب میشتد ایتن پوشت بته طتور معمتول آستتین

رکابی 1یا نیمهآستین بود و کمتر اتفاق میافتاد که ماننتد پیتراهن اصتلی یتا بته گتوی
سیرجانیها «پیرنو» آستینبلند باشد.
ـ سینهبندو يا سینهپوشو :دومین پوش

نوزاد ،سینهبنتدو یتا ستینهپوشتو بتود کته در

فصول سرد به طور ثتم استفاده میشد؛ جنس

متناسب با وضعی

هوا بود و استتفاده از

آن تا سنین چهار یا پنج سالگی ضرورت داش و بخشی از لباس ثمام بچههتا بته شتمار
میرف  .کمتر اتفاق میافتاد که بچهای در فصول سترد از ثمتام عمتومی ختارج شتود و
سینهپوشو و کالهی مناسب نداشته باشد .این پوش های دس دوز و دست بتاف کته تتا
ثدود پنجاه سال قبل متداول بودند ،با روی کار آمدن ثمام در منازل از رده خارج شدند.
 .2پیراهنی
 .1آستین ثلقه
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1

ـ پیراهن اصلی يا پیرِنو :رو پیرنی یا پیرِنو یک پیراهن بدون یقه و آستینبلند بود
که روی سینهپوشو بر تن نوزاد میپوشتاندند و جنست

را متناستب بتا فصتل انتختاب

ـ لباس رو و آخرين پوشش نوزاد :به کُ

نوزاد «یِل» متیگفتنتد و آن را بته طتور

معمول بعد از قنداق کردن میپوشاندند .تنها لباس نوزاد بود که به طور کامتل مشتخص
میشد زیرا بقیه لباسها زیر ستارغ
و قنداق پنهان بودند .گفتنی است
کتته در اغلتتب متتوارد از یتتل و
سینهپوشویی که با پارچۀ همجنس
و همرنگ دوخته شده بود ،با هتم
استفاده می کردند و هر دو را بعتد
از قنتتتداق کتتتردن بچتتته بتتته او
میپوشاندند کته در ایتن صتورت
ستتینهپوشتتو روی پیتتراهن اصتتلی
پوشیده میشد .این نو پوشتاندن
لباس به تن نوزادان ،منحصر به ده
روز اول زایمان بود که سیل اقوام
و دوستان و آشنایان برای دیدار از

زائو و آوردن چشمروشتنی 8روان
بتتود و همتته ستتعی داشتتتند بچتته را
ببینند و سر تا پای
دس

را ورانداز کنند ،بویژه اگر بچه بار اول 4بتود و رختتو پختوهتا هتم

خرید و سلیقه مادرب رگ بودند.

 .2رو پیراهنی
 .1پیراهن کوچک
 .8کادو زایمان
 .4اولین بچه

تصویر  .3سارغو
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میکردند .رنگ آن هم اغلب سفید بود.
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9ـ9ـ .9اجزای پوشاک قنداق کردن نوزاد
شماره  56تابستان 0011

بستن یا قنداق کردن نوزاد در گذشته بسیار متداول بود چنان که گاه بچهها را تتا یتک
سال و نیم یا ثتی دو سال میبستند .برای قنداق کردن بچهها ،ابتدا به سارغو نیاز بتود کته
2

پارچهای با متراژ  2در  2بود و یک بالِشتک به نام قلطونو 1در انتدازه 10در 10ستانتیمتتر
که بین دو الیه سارغ قرار میدادند تا از سر و گردن بچه محافظ

مَعلوج 8پر میشد و روک

کند .قلطونو همیشته بتا

آن پارچهای نخی و خنک بود .گتصاویر  3و 20

تصویر  .11قلطونو

 .2روی سیسمونی نوزادان سه الی چهار سارغ با اندازههای مختلف بود که به نسب

رشد بچه عوض میشد.
2. galtunu

 .8پنبه مرغوب
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ـ مشما
از ضروریات سیسمونی ،دو قطعه مشما یا مشمع خانگی بود که در من ل تهیه متیشتد
1

گاچو استفاده میکردند .طرز تهیه مشمع به این صورت بود که منفذ پارچتههتای ضتخیم
مانند چی  ،متقال و ناشور را با مومی که ثرارت داده بودند ،میپوشاندند و پس از اینکته
از بسته شدن منافذ مطمتن میشدند آن را از دو طرف آسترکشی میکردند و متیدوختنتد.
به طور معمول ،اینگونه مشمعها پارچهای مومکشی در پوششی کیسهمانند بودند و نسب
به سایر پارچهها وزن سنگینی داشتند .مشمعی که برای قنداق بچه تهیه میشد ،ستهگتوش
و مشمع گهواره ،مستطیل شکل بود .شستن مشمع هم کار آسانی نبود و بته نستب

ستایر

لباسها کمتر شسته میشد .اغلب برای شستن مشمع ختانگی از آب کتامالً سترد استتفاده
میکردند و آن را در سایه قرار میدادند تا مومها باز نشوند.
ـ قوايه

9

در گوی

سیرجانی به کهنۀ بچه قوای یا قوایه گفته میشود .در ستالهتای گذشتته

قوای از پارچههای نخی و به طور معمول چی

تهیه میشد اما بعدها پارچههای رنگتی

ساده پاتیس که به همین منظور عرضه میشدند مورد استفاده قرار گرف  .تعداد قوایه به
نسب

سایر لباسهای نوزاد ،بیشتر بود و اغلب ش

تا دوازده قطعه پارچه چهتارگوش

کوچکتر از متراژ سارغ ،به عنوان قوای در بین لباسها دیده میشد؛ البته نیاز بته قوایته
بی

4

از این تعداد بود و مادر ،خود به مرور تهیه میکرد .

 .2کوش به معنی 2ت بغل ،آغوش میآید 1ت مقصود از کوش گاچو کف گهواره اس

که معموالً پارچهای یا بافتنی اس .

 .1کف گهواره سنتی
3. gavâye
 .4با توجه به دفعات باز و بسته کردن نوزاد و نیاز به قوایه بویژه در فصل سترما کته شستتن و خشتکاندن مشتکالتی داشت
مادران از چادرها و ملحفههای کهنه و هر نو پارچه نخی مناسبی برای قوایه یا کهنه بچهها استفاده متیکردنتد و از آنجتا کته
شس وشوی روزانه این پوش

باع

کهنه شدن یا به قول سیرجانیهتا شتهلیدن گپوستیدن ،فرستوده شتدن آن متیشتد ،و

خانوادهها پوت گکفاف خرید پارچه جدید و به اصطالح قوایه نو را نمیدادند ،مجبور بودند از پارچههای کهنه استفاده کنند.
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و از یکی ،برای قنداق کردن نوزاد و از دیگتری ،بته منظتور پوشتاندن دشتک یتا کتوشِ

2
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کتم دو عتدد قوایته را روی ستارغی کته بته صتورت

بعد از اینکه مشمع و دست

سهگوش پهن شده بود ،قرار متی دادنتد ،بچته را در ثتالی کته همته لباست

را جمتع
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میکردند و باال میزدند ،روی آن میخواباندنتد و کمتی از قوایته را از بتین دو پتای او
عبور میدادند تا دو پا به هم ساییده نشود ،آنگاه با یک دس  ،دو پا را نگه متیداشتتند
و با دس

2

دیگر ،الیههای قَوایا و مشمع را روی پای بچه میآوردنتد .در ایتن مرثلته،

لباسهای زیر بچه روی قوایه کشیده میشد تا زیر الیههای سارغ پنهان شود .در آخرین
پایین و بعد هم ،الیههای سارغ را به گونهای جمع میکردند که بچه بته

مرثله ،قسم

طور کامل پوشانده شود.
ـ بندريجه

2

بندریجه بندی بود از جنس پارچه سارغ ،با طولی ثدود یک و نیم متر و عرض پنج
سانتیمتر که با آن بچه را میبستند ،البته پیچیدن ریجته بته دور ستارغ و گتره زدن آن،
مهارتی می خواس که همه کس آن را نداشت و بته طتور معمتول ایتن کتار برعهتده
مادرب رگها و ماماها بود و به مادران جوان هم آموزش میدادند .گفتنی اس در وستط
بندریجه که تقریباً روی سینه نوزاد قرار میگرف  ،دوختن مهرههای ضد چشتمزختم و
آوی ههایی از سنگهای زاغ 8و نمتک معمتول و متتداول بتود .بندریجته هتم از جملته
وسایلی بود که مادران نگه می داشتند و برای فرزندان بعتدی از آن استتفاده متیکردنتد.

مادران جوان که در زمینه بستن نوزاد تجربهای نداشتند ،بعضتی اوقتات گتره شتلی بته
بندریجه میزدند و قنداق باز میشد ،برخی اوقات هم بر اثر محکم بستن بنتد ،فشتاری
به پاهای بچه می آمد که برای غیر قابل تحمل بود .به این ترتیب ،بت رگترهتا مجبتور
بودند هر روز سری به مادر جوان ب نند و باز و بستن 4را بته او آمتوزش دهنتد .شتایان
کر اس

که بستن دو دس

نوزاد در سه روز اول تولد ثتمتی بتود و بعتد از آن هتم،

 .2جمع قوایه
2. banderije
 .8زاج
 .4باز کردن و بستن قنداق
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دس راست به مدت دو روز در قنداق بسته میمانتد .ستپس نوبت بته دست چت
میرسید که دو روز بسته میشد .این عمل را به این دلیل انجام میدادند که استخوانهتا

چادرو
چادر آخرین پوش نوزاد اس ؛ ختواه نتوزاد پستر و ختواه نتوزاد دختتر .بعتد از
پوشاندن و قنداق کردن ،چادر تا دهمین روز زایمان مورد استتفاده بتود و بعتد از آن از
رده خارج میشد و مادر از آن محافظ
استفاده قرار گیرد.

میکترد تتا در زایمتانهتای بعتدی هتم متورد

از چتتادرو کتته ج ت ء ضتتروریات
سیسمونی نتوزاد است  ،بته ختوبی
مراقب

میشتد و بعتد از اینکته بته

اصطالح بستاط بچتهداری ،جمتع و
زِک و زایمون تموم میشد 8چادر را
هم همراه با گاچو جمتع متیکردنتد
تا در متوقعیتی مناستب بته صتاثب
اصلیاش 4برگردانده شتود .از آنجتا
که چادر از پوش های ماندنی بتود،
برای تهیه آن ،پارچههتای مناستب و
خوشرنگ و رو را انتخاب میکردند.
گتصویر 22
تصویر  .11چادر
1. čonqoru
 .1مچاله و فشرده بودن
 .8دوران زایمان و بچهداری به پایان رسید
 .4بچه اولی
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1

کج نشود و خستگی ناشی از چنقرو 2بودن در شکم مادر از تن نوزاد بیرون رود.
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4ـ .9آيینهای مرتبط با رخت نوزاد
شماره  56تابستان 0011

1ـ4ـ .9ناف بندو
کار ثساس و مهمی که ماماهای قدیمی انجام میدادند ،بریدن ناف نوزاد بود کته بتا
انجام میشد .برای چیدن یا بریدن بند ناف ،از قیچی خیتاطی استتفاده متیکردنتد؛

دق

این قیچی را قبالً در آب میجوشاندند و پس از خشک کردن ،ثتماً با الکل ضتدعفونی
میکردند و در پارچهای تمی میپوشاندند و در دسترس ماما و یا هر کتس دیگتری کته
مستول چیدن ناف بود میگذاشتند 2.پس از چیدن ناف و بستن آن بتا نتخ و بنتدی کته
ضدعفونی شده بود ،لباسهای زیر نوزاد پوشانده میشد .ماما موظف بود تا دهمین روز
زایمان به زائو و نوزاد سر ب ند و ناف بچه را معاینه کند .همین که اضافی ناف میافتتاد،
به بستن آن میرسید که برای

نوب

وسیلهای از قبل آماده شده بود و آن پارچهای بلند

و دو سه الیه از جنس نرم و لطیف بود که در وسط آن سکهای دو یا پنج ریتالی را کته
جوشانده و ضدعفونی کرده بودند میگذاشتند و برای جلوگیری از جابهجتایی ،دور تتا
دورش را می دوختند و برای مدتی ناف بچه را به وسیلۀ آن میبستند .در صورت آلتوده
شدن ناف بند نی آن را دور میانداختند و پارچه و سکۀ دیگری انتخاب میکردند.1
2ـ4ـ .9رختبرون
یکی از مجالس شادی و جشنهای زنانهای که در سالهای گذشته در سیرجان بر پا
میشد ،جشن رخ برون نوزاد بود .با توجه به اینکه تا  70 -70سال قبل فروشگاههتای
عرضه سیسمونی و لباس آماده نوزاد در سیرجان دایر نبود ،دوخ
 .2بعضی اوقات مادرب رگ یا زن سیده و محترمهای ناف نوزاد را می برید و امکان داش

لبتاس و رختختواب

ناف را به نتام فرزنتد پستر یکتی از

ن دیکان مثالً دایی ،عمو ببرند و این نوزاد از بدو تولد ناف بر و نام د شخصی شود که ب رگترها انتخاب کردهاند .کام ورداشتن
هم کاری بود که ممکن بود غیر از ماما شخص دیگری انجام دهد و برای این عمل شخص انگش
و به ترب

ثضرت سیدالشهداء آغشته میکرد و با مالیم

شصت

را تمی میشس

به سَق یا سقف دهان نوزاد میکشتید و ایتن عمتل را دو سته بتار

انجام میداد و به اصطالح کام برداشته میشد.
 .1سکۀ ناف بندو را بعداً به عنوان صدقه بیرون از من ل میانداختند تا مستحقی بردارد.
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یا ثتی تهیه گاچو ،به صورت سنتی و خانگی انجام میشتد .پتس از تهیته پارچتههتای
مورد نیاز ،روزی را برای بریدن لباسهای نوزادی که جنستیت

مشتخص نبتود معلتوم

خوشدستی معروف بود و در نهای

خیاط ختانوادگی ،مراستمی برگت ار متیشتد کته

امروزه تقریباً منسوخ شده اس  ،زمان برگ اری مراسم رخ برون در اعیتاد متذهبی یتا
عصر یکی از روزهای خوش هفته ،دوشنبه ،چهارشنبه یا جمعه بود .مراسم رخ بترون
اولین بچه به طور معمول در من ل مادرب رگ مادری طبتق دعتوت قبلتی و بتا پتذیرایی
مفصل و ثضور زن دایره 2زن برگ ار میشد و کامالً زنانه بود .در این جلسه نیت ماننتد

سایر مجالس جشن یا ثتی میهمتانیهتای عتادی ،از متدعوین بتا شترب

معطتر عترق

بیدمشک ،نسترن و یا عرق نعنا پذیرایی میشد و هرگ از اف ودنیهایی کته مت ه تترش
داشتند ،استفاده نمیکردند چون دهانها ترش میشد و شگون نداش .
بعد از شرب

مدعوین با چای و انوا شیرینی و میتوه البتته اگتر در دستترس بتود،

پذیرایی میشدند و در نیمههای ،جلسه پارچههای خریداری شده از سوی مادرب رگ را
که در چمدان یا بقچهها پیچیده بودند ،به مجلس میآوردنتد و در ایتن موقتع متدعوین

کف دس  1میزدند و کلولو 8میکشیدند و زن داریهزن هم آهنگهای شاد میخوانتد و
داریه میزد .انوا آبادون یا ترانه های عروسی هم در این گونه مجالس خوانده متیشتد.
پارچههای خریداری شده را یکی از اعضای خانواده یا فامیل به ثضار نشان میدادند و
آنگاه مادرب رگ قیچی را به یکی از خانمهایی کته بته ختوشقتدمی و ختوشدستتی و
4

خوشبختی معروف بود ،میسپرد و از او میخواس

اولین لباس بچه را ببترد .وی هتم

با سالم و صلوات گوشهای از پارچه را می برید و برای سالمتی نوزاد و زایمان آستان و
بموقع زن ثامله دعا می کرد .بعد از آن خیاط خانوادگی اقدام به بریدن لباسها میکترد

 .2در گوی
 .1دس

سیرجان به دایره ،داریه گفته میشود.

زدن

 .8کِل کشیدن
 .4این افراد معموالً از بین زنان بیوه ،مادران داغدیده ،طبقه فقیر و کمدرآمد نبودند و از هر جه

تأیید میشدند.
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میکردند و با ثضور جمعی از اقوام پدری و مادری و شخصی که بته ختوشقتدمی و
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و با برش دادن پارچهها ،فریاد صلوات و سپس کلولو و شادمانی بلند میشتد و ثضتار
در مهمانی سعی در گرم کردن مجلس میکردند .دوخ
شماره  56تابستان 0011

یک دس

لبتاسهتای نتوزاد و همچنتین

لباس کامل برای مادر که پارچهاش را مادرب رگ خریداری کرده بتود ،ظترف

مدت کوتاهی انجام میشد و مادرب رگ ضمن پرداخ

دستم د خیاط بترای او انعتام و

شیرینی جداگانه هم میفرستاد و پس از تحویل لباسها زمانی برای انتقال آنها به منت ل
زن ثامله مشخص میشد؛ این مجلس با جلسه رخ بترون تفتاوت داشت  .در جلسته
رخ برون ،اقوام پدر و مادر نوزاد و جمعی از دوستان و آشنایان در من ل متادر بت رگ
جمع میشدند و جشنی به پا میکردند .اما در روز انتقال لباسها ،دو مجلتس جداگانته
تشکیل میدادند؛ یکی در من ل مادرب رگ که همگی اقوام زن ثاملته بودنتد و دیگتری،
در من ل زن ثامله که اغلب از خویشان پدر نوزاد محسوب میشدند .زمان این مهمتانی
هم یکی از اعیاد مذهبی یا ایام خوش هفته ،هنگام عصر بتود .پتذیرایی کلتی از هتر دو
گروه مهمان ،در من ل زن ثامله به عمل میآمد و شرب

از ضروریات جلسه بته شتمار

میرف ؛ همچنین انوا شیرینی ،میوه و آجیل .مهمانان ضتمن اینکته از شتیرینی ،قهتوه
قوتو و آجیلی که مادر برای زایمان دخترش تهیه دیده و همراه با لبتاسهتا بته مجلتس
آورده بود ،میخوردند ،تعارف میکردند :انشااهلل به سالمتی چهار چشم روشن بتره تتو

جاش ،2ثضرت فاطمه دستشه بگیره مایم بیاییم زایمون و قهوه قوتو بختوریم ،شتیرینی
و آجیل بخوریم ،شبنشینی کنیم ،وق ب نیم .در این جلسه ،لباسها و کلیه وستایلی را
که مادرب رگ خریداری کرده بود ،یکی از اعضای فامیل به ثاضران نشان میداد و همه
در ثالی که کف میزدند و کلولو میکشیدند ،به سلیقه مادرب رگ آفرین میگفتند.
گفتنی اس

که لباسها ،رختخواب ،گاچو ،شیرینی ،قهوه و قوتو و آجیل را افترادی

ثمل میکردند که از کارگران خانگی بودند و اغلب ،بستهها را در ستینی روی سرشتان
میگذاشتند و پس از تحویل در اتاقی جداگانته پتذیرایی متیشتدند و بعتد از دریافت
شیرینی و انعامی از مادر شوهر زن ثامله جلسه را ترک میکردند.
 .2دعائی اس
گویند.

یعنی خودش و نوزادش به سالمتی به بستر بروند .سیرجانیها بته رختختواب و بستتر زایمتان گجتا زایمتون
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5ـ .9باورهای عامه پیرامون پوشاک نوزاد
ت قدیمیها بر این عقیده بودند که نوزاد از قنداق شتدن راضتی است

و ختدا ختدا

ببندد و بند را چند گره ب ند تا آرام بگیرد و راث

بخوابد.

ت مادران بعد از اینکه بچه را قنداق میکردند ،دو دستشان را بتر روی او بته ثالت
ضربدری به ثرک

درمیآوردند و زم مه میکردند:

دستم سبک خواب

گرون

دردت به جون دشمنون

و باور داشتند که بچه آرام میخوابد.
ت در روز رخ برون اگر مرد یا پسری وارد من ل میشد ،به فال نیک متیگرفتنتد و
ثتم میدانستند که نوزاد پسر اس .
ت شخصی که از خرید رختو برمیگش  ،اگر در راه

شیتی زینتی ماننتد گُتل متو،

سنجاق سینه یا مهره و دکمهای مییاف  ،باور میکرد که نوزاد دختر اس

و در صورتی

که میخ ،سوزن و یا پیچ مهرهای پیتدا متیکترد در پستر بتودن جنینتی کته انتظتارش را
میکشید شک نداش .
ت تبرک کردن لباس برای نوزادی که هنوز متولد نشده در ضریح ائمته و امام ادگتان
از عقاید مرسوم بود و آوردن آب زم م از مکه و آب فرات از کربال برای متبرک کتردن
سر و صورت نوزاد هنوز هم رایج اس  .به طور معمول لباس تبترک شتده را بته بقیته
لباسها می مالند تا آنها هم تبرک شوند و از لباس متبرک به ندرت استفاده میکنند مگتر
در مواقع خاص ،برای مثال ،زمانی که بچه ناخوش اس  ،در این صورت لباس تبترک

را میپوشند که زودتر چاق شود.2

ت در ماههای اولیۀ بارداری اغلب تا ش

ماهگی هیچ لباس و وسیلهای بترای نتوزاد

نمی خرند ،مگر اینکه به سفرهای زیارتی بروند و به اصطالح پارچته یتا لباستی تبرکتی
خریداری کنند.

 .2بهبودی یابد
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می کند که مادرش در موقع بستن بندریجه از دس

پدر عصتبانی باشتد و او را محکتم
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ت بندِ کِلولَق ،به بند دو رنگی آبی و ستفید تابیتده بته هتم متیگفتنتد کته ثتمتاً در
سیسمونی دیده میشد .این بند بعتد از زایمتان بته کتار متیآمتد ،آن را چهتار قستم
شماره  56تابستان 0011

2

میکردند و ماما یا مادرب رگ ،به گِلِ دس

راس

و گِلِ پای چ

نوزاد و زائتو ماننتد

دستبند میبستند چون باور داشتند که جن و آل از بند کِلولَتق متیترستند و بته زائتو و
نوزادش ن دیک نمیشوند.
این نخها در روز دهم از دس

و پای نوزاد و زائو باز میشدند و کتاربردی نداشتتند .ایتن

رسم تا 40ت 50سال قبل رایج بود اما در ثال ثاضر ثتی نامی هم از بندکِلولَق برده نمیشود.
۱ـ .9وضعیت پوشاک نوزادان امروزی
با توجه به اینکه در گذشته تشخیص جنسی

نوزاد امکتان نداشت  ،مجبتور بته تهیته

لباس از هر دو نو دخترانه و پسرانه بودند و در مجموعه رختتویی کته متادرب رگ آمتاده
میکرد ،همیشه تعتدادی پیتراهن دخترانته همتراه بتا دور گوشتو روستریهتای رنگتی و
کالهچینوهایی با ت ئین مختلف به چشم میخورد .ضمن اینکه پیراهنهای پسرانه متفاوت
و پیژامههای مختلفی هم برای نوزاد پسر دوخته میشد .گفتنتی است

کته ایتن لبتاسهتا

اندازههای مختلف داشتند و گاه بچهها تا دو یا ثتی سه سالگی از لباسهایی که به عنتوان
رختو برایشان تهیه شده بود ،استفاده میکردند .در ثال ثاضر هم تدارک لباسهایی بترای
سنین مختلف نوزادان به چشم میخورد؛ ضمن اینکه از خرید هیچ یک از وسایل مربتوط
به نوزاد کوتاهی نمیشود و هر چه بته بتازار بیایتد ،از چشتم خریتداران و تهیتهکننتدگان
سیسمونی بویژه مادرب رگها پنهان نمیماند .خرید تخ
انوا کف

اعم از دمپایی ،کف

و لوازم ختواب و کمتد لباستی،

ورزشی و معمتولی ،استباببتازیهتای مختلتف ،لتوازم

شس وشو ،ظروف غذا یا وسایل پخ

و پ  ،وسایل ثمام ،کالسکه ،کیتف ثمتل و نقتل

نوزاد ،رورووک و ثتی دوچرخه هم در سیسمونیهای امروزی دیده متیشتود و ایتن در
ثالی اس

که در سالهای گذشته گلگلو 1هم به سفارش مادرب رگها بترای اولتین نتوه

 .2مچ
 :galgelu .1رورووک چوبی
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سفارش داده میشد و اولین گیوه را آنها بویژه برای اولین نوه تهیته متیکردنتد .همچنتین
2

1

اسباببازیهایی مانند عاروسو لتهای و گوی ورچیندنی که اگتر متادرب رگ ختودش از
و با شور و شوق زیادی به نوهاش هدیه میداد.

میپرداخ

به دلیل عرضه انتوا سیستمونی هتای کامتل داخلتی و ختارجی و امکتان ستفر بته
استانهای ب رگتر یا ثتی کشورهای خارجی ،امروزه برای تهیتۀ ایتن مل ومتات ،نته از
و نه از مراستم رخت بترون ،نته خیتاط ختانواده فراخوانتده

خرید پارچه خبری هس

می شود و نه از انعام و شیرینی و زن دایرهزن نشتانی است  .شتاید بته تعتداد انگشتتان
دس  ،خانواده های سنتی پس از خرید سیسمونی تعدادی از اقتوام و دوستتان را بترای
بردن آن به من ل زن ثامله دعوت کنند که آن هم شور و ثال سابق را نتدارد چترا کته
ثامالن سیسمونی و تخ
نهای

و کمد و سایر وسایل ،کارگران و راننتدگانی هستتند کته در

سردی و بیگانگی ،بار را تحویل میدهند و م د را دریاف

میکننتد و متیرونتد؛

سایر وسایل را هم مهمانان با ماشینهای شخصی ثمل میکنند؛ بدون شتور و ثتال یتا
سر و صدا و غوغایی که همسایهها را خبر میکرد و به کوچهها میکشاند .جلسات هتم
بسیار معمولی برگ ار میشوند ،بدون توجه به قید و بندها و آداب و سن های قتدیمی
و بیاعتنا به باورها .نه از شرب
س ارین مشخص اس

خبری هس

و نه از دعاهای پر معنا و پر محتوا .تاریخ

و کسی دلهرة زایمان طبیعی را ندارد مثل گذشته نیس

فامیل به اصرار مادر زن ثامله بگویند هر وق

که افتراد

درد یادش کرد 8ما را هم خبتر کنیتد یتا

اگر خبر زایمان را دیر به فامیل درجه یک رساندند ،گله کنند و برنجند .اوضتا طتوری
پی

میرود که ب رگترها ثتی در خرید کوچکتترین وستیله هتم دخالت

دختران برای تهیه سیسمونی پول را دریاف

ندارنتد و

و با سلیقه خودشان خرید متیکننتد گتاهی

در بین میلیونها تومان ه ینهای که به والدین تحمیل میشود ،ثتی یک وسیله کوچتک
هم به چشم نمی خورد که برای پدر و مادر آشتنا باشتد یتا شتباهتی بته رختتو پختتوی
 .2عروسک پارچهای
 .1توپ بافتنی
 .8زایمان

شرو شد
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عهده این کار بر میآمد زثمت

را به جان میخرید و در غیر ایتن صتورت ه ینتهاش را
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قدیمی داشته باشد ثتی رختو پختویی که سی چهل سال قبل برای همین ختانم ثاملته
خریدهاند و کلی وق کردهاند.
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نام گاچو برای امروزیها ناآشناس
2

و کسی نمیداند بَندِریجِه برای چه کتاری تهیته

میشد و معنی این شرمهها چیس .
پریتت ادهتتای پریتت ادهتتای پریتت اد

که کاشکی مادرم متن را نمتیزاد

شیرم نمتیداد

بادم نمیداد

به کوش  1میگذاش

به گاچو می گذاش

پریتت ادهتتای پریتت ادهتتای پریتت اد

که کاشکی مادرم دختتر نمتیزاد

غربتال مُترده بتودم

بتتترای محنتتت ِ دنیتتتا نبتتتودم

که کاشکی پش

 .4جمعبندی

رخ

و لباس نوزاد را کته بخشتی از سیستمونی محستوب متیشتود ،در ستیرجان

مادرب رگ مادری تهیه میکند .در گذشته ،زمان تهیه رختو در سیرجان با وارد شتدن زن
به ماه ششم ثاملگی آغاز میشد و اولین مرثله برای این امر تعیین زمان ،یعنی ستاع
و روز خوش برای خرید پارچه بود که اغلتب اعیتاد متذهبی بترای ایتن مهتم انتختاب
میشد .برای خرید پارچه ،مشتری با تهیه نقل یا آبنبات کام فروشنده را شیرین متیکترد
و ب از نی با تقدیم پارچهای سعی داش

لطف او را جبران کند.

پوشاک نوزاد با وجود سادگی ،از اج ای متنوعی تشتکیل متیشتد .سترپوش نتوزاد
شامل ته سرو ،کلوته ،دور گوشو ،روسرو ،دستمال و کاله بتود و لبتاس زیتر او ،انتوا
زیرپوشو یا زیرپیرنی ،سینهبند و یا سینهپوشو ،پیرنو و لباس رو را شامل میشد .اجت ای
پوشاک قنداق کردن نوزاد نی عبارت از مشما ،قوایه ،بندریجه ،چادرو بود .به ج اجت ا،
رخ

نوزاد با آیینهایی نی همراه بود ،از جمله رخ برون و نافبندو.
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