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چکیده
تاریـخ پوشـاک بخشـی از تاریخ تمدن اسـت کـه از تحوالت ،شـکل و فرم لبـاس از زمانهای
دور تاکنـون گفتگـو میکنـد .این پژوهش که با هدف بررسـی و تحلیل مردمشـناختی پوشـاک
بانـوان ایالمـی در دوران معاصـر انجـام شـده اسـت ،چارچـوب مفهومـی آن مبتنی بـر مفاهیم
نظریـات اندیشـمندان دو مکتـب کارکردگرایی و اشـاعه میباشـد .روش پژوهـش در این مقاله
کیفـی بـوده و اطالعـات آن بـا اسـتفاده از دو روش کتابخانهای و مشـاهدۀ میدانی و با اسـتفاده
از تکنیـک مصاحبـه و فیشـبرداری گـردآوری شـده اسـت .یافتههـای پژوهـش نشـان داد کـه
مؤلفههـای تأثیرگـذار بـر پوشـاک بانـوان ایالمی ،عبارتنـد از :فعاليـت اجتماعي ،گذشـت زمان
و تغييـرات سياسـي ،شـرايط اقليمـي و جغرافيايـي ،اعتقـادات و باورهـاي فرهنگـي و مذهبـي
جامعـه ،منزلـت اجتماعـي ،قوميت و نحوۀ معيشـت که در ایـن میان ،مهمترین مؤلفـۀ تأثیرگذار
بر روی پوشـاک این قشـر از جامعه ،اعتقادات و باورهایی اسـت که ریشـه در سـنن پیشـینیان
دارد .نتایـج ایـن پژوهـش همچنیـن نشـان داد کـه بـا تغییـر زمـان و تکنولـوژی ،پوشـاک و
زیـورآالت دسـتخوش تغییـر شـده و کارکردهـا و نمادهـای سـنتی آن هم تحت تأثیـر فرهنگ
غالـب دچـار تحـول گردیـده اسـت .پیشـنهاد میشـود بـه منظور آشـنایی نسـل جدید بـا این
گنجینـۀ بـاارزش (پوشـاک) پژوهشهایـی نیز در زمینۀ پوشـاک سـنتی مـردان و کـودکان اقوام
مختلـف ایرانی انجـام پذیرد.
واژگان کلیدی :ایالم ،تحلیل مردمشناختی ،پوشاك بانوان ،باورها.
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مقدمه
پوشـاك هـر ملـت و قـوم ،بـه عنـوان پديـدۀ فرهنگـي حاصـل از تمـدن ،در اصل
مشـخصكنندة شـخصيت و هويت فرهنگي آن قوم و ملت و نشـانهاي از پايبندي و
اعتقـاد آنـان به آداب و رسـوم و ديگر شـاخصهاي فرهنگي و عالقـۀ آنان به تمايز
فرهنگـي ،اسـتقالل سياسـي و اقتصادي اسـت .پوشـاك هـر قوم ،تجانـس و قرابت
فوقالعـادهاي بـا فرهنـگ جامعـه و شـرايط اقليمـي و جغرافيايـي منطقۀ مـورد نظر
دارد« .بـراي ايـران وسـيع ،به علت داشـتن مناطقي با آب و هـواي گوناگون ،ايجاب
ميكـرده اسـت كـه مردمش داراي پوشـاك گوناگون باشـند» (ضياءپـور.)1 :1343 ،
پوشـاك سـنتي و مطالعـۀ آن بـه مجموعـهاي از «سـرپوش»« ،تنپـوش»« ،پاپـوش»،
«زيـورآالت» و «جواهـرات محلـي» محدود ميشـود.
رنـگ ،جنـس ،انـدازه ،زيـورآالت ،تزیینـات و نقـوش و نحـوۀ بسـتن سـرپوش
و سـربند و مـوارد اسـتفاده از آن و مقـدار پارچـه ،نحـوۀ دوخت ،طرز تهيـه ،موارد
معـرف و نشـاندهندۀ منزلـت
اسـتفاده و كاركـرد تنپـوش نـزد دختـران و زنـان،
ّ
اجتماعـي ،شـخصيت ،موقعيـت اقتصادي ،سـن و ويژگيهـاي فرهنگي آنهاسـت؛ از
ايـن رو اسـاس مطالعـۀ حاضـر (مردمشناسـي پوشـاك) را ميتوان در قالـب عوامل
زيـر دسـتهبندي کرد:
الف) مباني اعتقادی و باورهاي ديني و فراگير؛
ب) عوامل زيستمحيطي و اقليم؛
ج) شرايط و روابط اجتماعي از جمله نحوة معيشت و قشربندي اجتماعي و
د) تأثير همجواري با اقوام مجاور و نزديك.
در پديـد آمـدن چارچـوب اوليـۀ ايـن پژوهـش چنـد موضوع مهم مـدّ نظر قرار
گرفتـه شـد :ابتـدا «زن» ،سـپس «فرهنـگ» و در نهايـت ارتبـاط بين پوشـاك و نوع
اقليـم و محيـط جغرافيايـي .مسـائل مرتبط بـا زنان همـواره ميتوانـد از موضوعات
مهـم پژوهـش و تحقيـق باشـد؛ زيرا این قشـر به عنوان نيمـي از جامعۀ انسـاني ،در
جوامـع سـنتي ايـران ،بدون هيچگونه ادعايي هميشـه فعـال و مؤثر بـوده و در طول
تاريـخ ،ميـراث فرهنگـي جامعه را به نسـلهاي آينده و سـنتهاي گذشـتگان را به
آينـدگان انتقـال دادهاند .بررسـي پوشـاك زنـان ايالمـي ،به عنـوان موضوعي جهت
پژوهـش ،بـه منظـور آشـنايي بـا جنبههايـي از شـيوههای رفتـاري ،ذوق و سـليقه،
روحيـات و تفكـر زنـان ايالمـي در جوامـع سـنتي و معاصر صـورت ميگيـرد .در
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بيـن اقـوام معاصـر ايرانـي كه فرهنگ زيسـت شـهري بر آنها غالب شـده ،اسـتفاده
از پوشـاك محلـي در جريـان زندگـي روزمـره رو بـه افول نهاده اسـت و تنهـا افراد
مسـن بـر اسـتفاده از ايـن عناصر يا بخشـي از آنهـا اصـرار ميورزند .از اينروسـت
كـه تحقيـق دربارۀ چگونگي اسـتفاده از پوشـاك سـنتي زنان ايالمـي و ثبت و ضبط
آنهـا ميتوانـد گامـي مؤثـر در جهـت حفـظ ايـن بخـش از ميـراث فرهنگـي براي
آيندگان باشـد.
هـدف كلـي ايـن تحقيـق ،شناسـایی عوامـل تأثیرگذار بر پوشـاك سـنتي بانوان
شهرسـتان ايالم در دوران معاصر و تحلیل مردمشـناختی آن ميباشـد .اهداف جزیی
آن نیـز شناسـايي عوامـل اقليمـي و محيطـي تأثيرگـذار بر جنس و شـكل پوشـاك
بانـوان ايالمي ،شناسـايي عوامـل اجتماعي ،اقتصادي و طبقاتي تأثيرگذار بر پوشـاك
بانوان ايالمي و شناسـايي عوامل فرهنگي تأثيرگذار و تحلیل مردمشـناختی پوشـاك
بانوان ايالمي اسـت.
سؤاالت تحقیق
 .1آيا پوشاك زنان منطقۀ ايالم دستخوش تغيير شده است؟
 .2آيا پوشاك زنان برحسب نوع فعاليت اجتماعي آنها تهیه شده است؟
 .3وضعیت پوشاك زنان بر اساس منزلت اجتماعي آنان چگونه است؟
 .4جنس و رنگ مسلط در پوشاك زنان ايالمي چيست؟
 .5باورهاي فرهنگي و مذهبي در رابطه با پوشاك در منطقه ايالم چیست؟
 .6چگونه شـرايط اقليمي و محيطي توانسـته اسـت نوع و شـكل پوشـاك زنان
را دچار تغییـر نماید؟
 .7بـر اسـاس تحلیل مردمشـناختی ،پوشـاک زنان ایالمی و اجـزای آن دارای چه
نمادها و کارکردهایی اسـت؟
 .8بـا توجـه بـه نظريـۀ اشـاعه چـه تشـابهي بيـن پوشـاك سـنتي زنان ايلام و
اسـتانهاي همجـوار وجـود دارد؟
ادبیات تحقیق و چارچوب مفهومی
پیشینۀ تحقیق
نخسـتين كتابـي كـه جليـل ضياءپـور ( )1343بـه چـاپ رسـاند «پوشـاك باسـتاني
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ايرانيـان از كهنتريـن زمـان تـا پايـان شاهنشـاهي ساسـانيان» نـام داشـت .وی پـس
از آن بـا چـاپ كتـاب «پوشـاك ايلهـا ،چادرنشـينان و روسـتاییان ايـران» ،تحولـي
عظيـم در پژوهشهـاي مربـوط بـه پوشـاك اقـوام مختلف ايـران به وجـود آورد و
بـر اهميـت اقليـم و طبيعـت و ارتبـاط ميـان اقـوام مختلـف و تأثيـري كه بر شـكل
پوشـاك ميگذارنـد ،تأکیـد کرد .پس از انتشـار ايـن كتاب در سـال  ،1346كتابهاي
ديگـري از ايـن محقق بزرگ به چاپ رسـيد که عبارتند از« :پوشـاك هخامنشـیها و
مادیهـا در تخت جمشـید» (« ،)1347پوشـاك زنـان ايران از كهنتريـن زمان تا آغاز
شاهنشـاهي پهلـوي» ( )1347و «زيورهـاي زنان ایـران از ديرباز تا كنـون» (.)1348
ميرمحمـد مشـيرپور ( )1346نیـز در کتـاب «تاريـخ تحـول لبـاس در ايـران از آغاز
تـا اسلام» به بررسـي تغييـرات كيفي لبـاس ايرانيـان در دورههاي تاريخـي پيش از
اسلام تـا ورود اسلام به سـرزمين ايـران پرداخته اسـت.
يحيـي ذكاء نيـز کتابهـای «لبـاس زنان ايران از سـدۀ سـيزدهم هجري تـا امروز»
را در سـال  1349و «جامۀ پارسـيان در دورۀ هخامنشـيان» را در سال  1351به چاپ
رساند.
«تاريخچـۀ پوشـش سـر در ايـران» نیـز از كتابهـاي جامـع و ارزندهاي اسـت كه
حاصل پژوهش سـهيال شهشـهاني ( )1372اسـت.
محمدرضـا چيتسـاز ( )1379نیـز در کتـاب «تاريـخ پوشـاك ايرانيـان از ابتـداي
اسلام تا حملۀ مغول» ،پوشـاك ايرانيان را در سـه دوره بررسـی کرده اسـت :دورة
اول ،پوشـاك ايرانيـان از قديميتريـن ازمنـه تـا پايـان حكومت ساسـانيان كه شـامل
پوشـاك تمدنهاي آريايي يعني مادها ،هخامنشـيان ،سـلوكيان ،اشـكانيان و ساسانيان
اسـت؛ دورة دوم :پوشـاك ايرانيـان از ورود اسلام بـه ايران تا پايـان حكومت زنديه
و دورة سـوم :پوشـاك ايرانيـان از ابتـداي قاجـار تاكنون (پوشـاك دوران اخير).
پژوهشـكدۀ مردمشناسـي سـازمان ميـراث فرهنگـي نیـز تحقيقـات و گزارشـهای
مردمنـگاريای در مـورد پوشـاك محلي مناطق مختلف كشـور انجام داده اسـت که
عبارتنـد از :مردمنـگاري پوشـاك محلي اسـتانهاي آذربايجـان غربي ،اردبيـل ،ايالم،
بوشـهر ،خراسـان ،زنجان ،سـمنان ،كردسـتان ،كهكيلويه و بويراحمد ،استان مركزي،
هرمزگان و خوزسـتان.
در «مقـاالت ايرانشناسـي» ايـرج افشـار سيسـتاني ( )1369نیـز يـك بخـش بـه
مشـخصات زنـان و زيـورآالت آنـان اختصـاص یافتـه اسـت.
دورة بیستم ،شمارۀ  64و  65؛ پاییز و زمستان 1398

فصلنامۀ علمي

228

بررسی پوشاك بانوان ايالمي و تحلیل مردم شناختی...

در فصـل ششـم كتاب «گـذري بر تاريخ ايالم» تأليف محمدحسـين خانـي ()1374
نيـز اشـارهاي بسـيار كوتاه و مختصر بـه لباس مردان و زنان ايالم شـده اسـت.
اروپایيان در سـفرنامههاي خود اغلب بخشـي را به شـرح و بيان پوشـاك و سـربند
ايرانيـان اختصـاص دادهانـد .در در فصل پنجم كتاب «ايالم عـروس زاگرس» تألیف
سـيدمحمد درخشـنده ( )1373نیز مطالبي بسـيار كوتاه دربارۀ پوشـش زنان و مردان
ايالمي آمده اسـت.
شـيوا جنتـي ( )1383در پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود« ،نقـش عوامـل
فرهنگـي ،اجتماعـي و زيسـتمحيطي بـر پوشـاك سـنتي زنـان سـنندج و تغييرات
آن» را بررسـی کـرد و الهـه کهربایـی ( )1381در پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد خود
بـه «بررسـي پوشـاك زنان عشـاير از ديـدگاه مردمشـناختي» از نظر ظاهـر و عوامل
تأثیرگـذار بـر آن پرداخت.
«نتایـج پژوهـش بـر روی پوشـاک مناطق کویری نشـان داده اسـت که مهمترین
مؤلفـۀ مؤثـر بـر فـرم ،طـرح و بافـت پوشـاک زنـان در مناطق کویـری ایـران ،اقلیم
طبیعـی و پـس از آن ،جغرافیـای فرهنگـی اسـت و متغیرهای دین و شـغل نیز پس
از دو مؤلفـه نخسـت ،بـه ترتیـب واجد اهمیت هسـتند» (یاسـینی.)163 :1395 ،
از بررسـي تمامـي پژوهشهـاي ذكـر شـده در باال ميتـوان چنيـن نتيجهگيري كرد
كه :
 عوامـل مختلـف اجتماعـي ،زيسـتمحيطي ،فرهنگـي و اقتصادي بر پوشـاكتأثيـر فراوانـي دارند.
 همجواري با ساير اقوام از عوامل تأثيرگذار بر پوشاك اقوام ايراني است. ابـزار اندازهگيـري در پژوهشـهاي ميدانـي ،مصاحبـه و مشـاهدة مشـاركتآميزبوده اسـت.
مبانی نظری تحقیق
نظريـات مردمشناسـي ،اغلب بر پايۀ پاسـخگويي به سـؤاالتي در مـورد وقوع رفتار
اجتماعـي بـه شـكل موجـود و علـل تمايزات بشـري بنا شـدهاند .يك مردمشـناس
واقعـي در مطالعـۀ موضـوع مـورد نظـر خـود تنها بـه تشـخيص ماهيـت جريانات
مختلـف عالقهمنـد اسـت و هيـچ فرضیـهای در مـورد جوهر يـا محتـواي عمل كه
منجـر بـه تعميـم نامشـروع و شـیءگرايي ميشـود را مطرح نميسـازد .اسـتفاده از
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مفاهیـم نظريـات مختلـف مردمشناسـي در يـك پژوهـش کیفـی به اين دليل اسـت
كـه هـم زمينـۀ مطالعاتي آن تحقيـق در يك جهت معين و مشـخص قـرار گيرد هم
غنـا و اسـتواري مطالب جمعآوري شـده در پژوهش به وسـيلۀ قـرار گرفتن در يك
قالـب علمـي تضميـن شـوند؛ لذا در اين پژوهش سـعي شـده اسـت بـا بهكارگيري
مفاهیـم نظريههايـي از دو مكتـب كاركردگرايـي 1و اشـاعه 2بـه بررسـي و تحليـل
پوشـاك سـنتي زنـان ايالمـي پرداختـه شـود .کارکردگرایـی ،رویکـردی دیرینـه در
اندیشـهها و نظریـات مردمشـناختی دارد« .بنيـان كاركردگرايـی سـاختاری نویـن بر
پایـۀ مفروضاتـی اسـت کـه از افکار سـه جامعهشـناس برجسـته (کنت ،اسپنسـر و
دورکیـم) سرچشـمه گرفتـه اسـت .آنها بـرای اجـزای نظـام در تـداوم عملکرد کل
نظـام ،نقـش مثبتـی قائلنـد» (ریتـزر .)122 :1394 ،فونسكيوناليسـتها معتقدنـد كه
هـر عمـل اجتماعـي و هـر نهـاد فقـط به وسـيلۀ نقـش اجتماعـي؛ يعني نقشـي كه
در بطـن مسـائل پيچيـده و غامـض فرهنگـي ايفـا مينمايـد قابـل توجيه و تفسـير
اسـت .فونكسـيون عبـارت از بـرآوردن يـك نيـاز بـه وسـيلۀ يـك عمل اسـت؛ اما
قبـل از آنكـه جامعهشناسـان به تحليـل كاركردي اقـدام كنند دو تن از مردمشناسـان
بـه نامهـای رادكليـف بـراون و برانيسالومالينوفسـكي اسـاس تحليـل كاركـرد را از
دوركيـم وام گرفتنـد و به بسـط و گسـترش آن پرداختند« .اگوسـت كنت و هربرت
اسپنسـر مفهـوم كاركـرد را صرفـ ًا به عنوان هدفـي كه فرد به صـورت عمدی در پي
آن اسـت درك ميكردنـد .اميـل دوركيـم نيـز كاركـرد را دليلـي مؤثر بـر فرايندهاي
اجتماعـي انطباق ،سـازمانيافتگي و انسـجام به حسـاب مـيآورد» (فكوهـي:1384 ،
 .)77مفاهیـم اصلـی ایـن نظریـه کـه بـه آن توجـه شـده اسـت ،عبارتنـد از :تلقـی
جامعـه بـه مثابـه نظـام ،رابطۀ کارکـردی میـان اجزاء ،وحـدت کارکردی ،وابسـتگی
متقابـل اجـزای نظـام ،عمومیـت کارکردی و ضـرورت کارکـردی (گولدنـر:1383 ،
)454؛ بنابرایـن بـر اسـاس نظریـۀ کارکرگرایی ،در این مقاله ،تحلیل پوشـاک سـنتی
زنـان ایلام به عنـوان یکی از اجـزای مهم نظام اجتماعـی و فرهنگی ایـران با توجه
به مفاهیم ذکرشـده بررسـی شـده اسـت .از منظـر کارکردگرایـی ،دوام همۀ سـنتها،
مناسـبات اجتماعـی و نهادهـای اجتماعـی ،قائم بـه وظیفه یا کارکردی اسـت که در
1. functionalism
2. diffusion
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هـر نظـام اجتماعی بر عهـده دارنـد (توسـلی.)222 :1373 ،
نظریـۀ اشـاعهگرایی یعنـی نگـرش به پوشـیدنیها بـه مثابه بازماندۀ انواع پوشـاک
اولیـه .بـر ایـن اسـاس ،تنپوشهـای فعلـی ،بازمانـدۀ برخـی از انـواع اولیه اسـت.
«اشـاعهگران معتقـد بودنـد فرهنـگ جوامـع به صـورت تکامـل خطی نبـوده ،بلکه
ابتـدا در منطقهـای موجودیـت پیـدا کرده و تمـام آداب ،رسـوم ،اعتقـادات ،فنون و
 ...مشـابهی کـه در سـایر مناطـق جهـان مشـاهده میشـود از آن منطقه به سـایر نقاط
اشـاعه یافتـه اسـت» (نوابخـش .)58 :1382 ،اشـاعهگرايي تغييـر را عموم ًا ناشـي از
تأثيرپذيـري از محيطـی بيرونـي ميداند كـه از طریق همجواري يـا انتقال و حركت،
پديدههـاي فرهنگـي مبـدأ را بـه محيط فرهنگي مقصد رسـانده اسـت .پيـروان اين
مكتـب عنـوان مينماينـد كـه برشهـا و قسـمتهاي مختلفـي كـه فرهنـگ يـك
جامعـه را ميسـازند تركيبـي اسـت كـه از فرهنگهـاي متفاوت گرفته شـده اسـت
و نقـش هـر يـك از ايـن برشهـا را نميتـون بـه طـور مسـتقل و مجـرد در نظـر
گرفت (روحاالميني .)119 :1391 ،آنچه امروزه از نظر اندیشـمندان جامعهشـناس و
مردمشـناس اهمیـت دارد ،توجه بـه نمادها ،پیامها و راز و رمزهـای موجود در انواع
پوشـاک در دورههـای مختلـف و در میـان ملتهـای گوناگـون اسـت .ایـن پیامهـا
خـود از باورهـا ،آداب ،سـنتها ،ویژگیهـای جغرافیایی و خاسـتگاه قومـی هر یک از
ملتهـا برخاسـتهاند و بـه وضوح اصـول و منظورهـای خاصی را القـا میکنند (الهی،
 .)10 :1389پوشـاک از راه مجموعهعالئـم مـادی ،یـک نظام ارتباطـی -فرهنگی در
میـان مـردم جامعـه برقـرار میکند که رمزگشـایی این عالئـم و دریافـت مفهوم آنها
نیازمنـد آشـنایی بـا فرهنگ مـردم آن گروه و جامعه و باورهایی اسـت که پوشـاک،
ارزشهـای نمادیـن خـود را از آنها گرفته اسـت .بر اسـاس مبانی مذکـور و از منظر
مردمشـناختی بـر اسـاس مؤلفههـای کارگرایانـه و اشـاعهگرایانه مؤثـر بـر پوشـاک
سـنتی زنـان ،ابعـاد مختلـف موضوع و اهداف پژوهش بررسـی شـد.
روش پژوهش
بـا توجـه بـه اينكـه روشهـاي تحقيـق در مردمشناسـي ويژگيهـاي خـاص خود
را دارد و بـا روشهـاي پژوهـش در سـاير علـوم متفـاوت اسـت ،ابتـدا بـراي بهتر
فهميـدن موضـوع مـورد مطالعـه و دسـتيابي بـه اطالعـات صحيـح پيرامـون موارد
ذكرشـده در اهـداف تحقيـق ،بـا نگرشـي تاريخي بـه موضوع ،پيشـينۀ پوشـاك در
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ايـران و جهـان مـورد بررسـي و مطالعه قرار گرفت؛ سـپس بررسـی موضوع تحقيق
بـه صـورت مـوردي و ژرفانگـر و عميـق انجام شـد.
روش مطالعـه در ایـن پژوهـش ،کیفـی بـوده و اطالعات مورد نیاز با اسـتفاده از
دو روش کتابخانهای و مشـاهدۀ میدانی ،شـامل مشـاهدۀ مسـتقیم همراه با مشارکت
و اسـتفاده از تکنیـک فیشبـرداری و مصاحبـۀ نیمهسـاختاریافته بـا اسـتفاده از ابزار
ضبـط صـوت و فیلمبـرداری گردآوری شـده اسـت .تحقيـق ميدانـي از دو فعاليت
بـه ظاهـر متفـاوت تركيـب ميشـود .اين كار از يك سـو به مشـاهدۀ مشـاركتآميز
در زندگـي روزانـۀ يـك اجتمـاع و يـاد گرفتـن زبان مـردم آن نيـاز دارد تـا آنجا كه
اعضـاي آن جامعـه او را نـه بـه عنوان يك توريسـت بيگانه ،بلكه بـه عنوان عضوي
از اجتمـاع خـود بداننـد كـه در ايـن خصـوص بـه دليـل آشـنايي محقـق بـا زمينـۀ
تحقيـق ،مشـكلي به وجـود نیامد.
جامعۀ هدف در اين پژوهش ،زنان شـهر ايالم هسـتند که پوشـاک سـنتی دارند
و بـه عنـوان يـك حـوزۀ فرهنگـي بـه بررسـي پوشـاك آنـان پرداخته شـده اسـت.
البتـه بـا توجـه بـه تغییرات زمـان و تأثیـر آن بر پوشـاک بانـوان ایالمی و کـم بودن
تعـداد افـراد جامعـۀ هـدف و مشـارکتکنندگان در همـۀ سـنین ،محقـق بر اسـاس
روش گلولـه برفـی 1بـه دنبـال مصاحبـه بـا زنانی بـود کـه از پوشـاک و زیورآالت
سـنتی تقریبـ َا بـه طور کامـل اسـتفاده میکردنـد و در محلههایی سـاکن بودند که از
لحـاظ تاریخـی و فرهنگـی قدمت داشـتند .بعضـی از نمونههـا نیز زنانـی بودند که
اطالعـات کاملی از پوشـاک سـنتی ،اجـزءا و تزیینـات مختلف آن داشـتند؛ اما خود
آنهـا از این پوشـاک اسـتفاده نمیکردند .زمـان هر مصاحبه در حدود یک سـاعت و
مـکان ،منـزل آنـان بود .تحقیق تـا زمانی ادامـه یافت کـه دادهها و اطالعـات به حدّ
اشـباع رسـید و تکراری شـد؛ بنابراین تعداد مشـارکتکنندگان به بیسـت نفر رسید.
یافتههای تحقیق
 .1تأثير شرايط اقليمي بر پوشاك بانوان ايالمي
اسـتان ايلام منطقهاي اسـت كوهسـتاني و شـهر ايالم درسـت در ميـان كوهها واقع
شـده اسـت .تدبيـري كـه بـراي غلبـه بـر سـرماي طبيعـت انديشـيده شـده اسـت،
1. snowball
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اسـتفاده از تنپوشهـا و پاپوشهـاي مناسـب میباشـد .اسـتفاده از سـوخمه و كت
از جنـس مخمل ،شـلوارهاي مچدار ،جورابهاي پشـمي و پاپوشهايـي كه عالوه بر
سـبكي ،مقـاوم و راحـت باشـند براي جلوگيري از نفوذ هواي سـرد بـه زير لباس و
مقابلـه با شـرايط زيسـتي موجـود اسـت .افزايش تعداد اجـزاء و تيرهتر شـدن رنگ
پوشـاك تأثير شـرايط اقليمي بر پوشـاك زنان ايالم را نشـان میدهد .پوشـش پالتو
نیـز بـر حسـب تغييـرات جوي اسـتفاده ميشـود؛ زيـرا این پوشـش گرم ،مناسـب
اسـتفاده در هـواي سـرد اسـت .بـه دليـل وزش بادهـاي شـديد و وجـود خـار و
گياهـان بوتهـاي در منطقـه ،دامـنِ پيراهـن ،پرچيـن دوخته میشـود و بلنـدي آن تا
سـاق پاسـت؛ همچنیـن گشـاد و بلند بودن دامـن و تنگ بودن پايين شـلوار سـبب
ميشـود كـه فـرد از گزنـد جانوراني مانند مار و عقرب و حشـرات حفظ شـود و از
برخـورد بـا سـنگها و افتـادن روي زمين يا شكسـتن اسـتخوانها در امـان ماند.
 .2تأثير شرايط و عوامل فرهنگي بر پوشاك بانوان ايالمي
عوامـل فرهنگـي از مهمتریـن مواردی اسـت كه بـر جنبههاي مختلـف زندگي افراد
يـك جامعـه اثـر مسـتقيم دارد .رنگهـا ،نقـش و نگارها ،طـرز دوخـت و تزیين و به
طـور كلي شـكل پوشـيدن لبـاس در هر جامعـهای با توجـه به ويژگيهـاي فرهنگي
آن جامعـه متفـاوت اسـت .پارچههايي كه براي پوشـاك زنـان اعم از روسـري ،قبا،
پيراهـن و شـلوار در ايـن منطقـه مـورد اسـتفاده قـرار ميگيـرد رنگهاي متنوع شـاد،
تنـد و زندهـاي (صورتـي ،ارغوانـي ،قرمز ،فيروزهاي ،سـبز و  )...دارند كـه متأثر از
خـرم و سرسـبز ايالم اسـت .با توجـه به ايـن مطالب واضح اسـت كه رنگ
محيـط ّ
در پوشـاك كردهـا از جايـگاه ويـژهاي برخوردار اسـت .غالب ًا رنگ پوشـاك سـنتي
زنـان مسـن ،قهوهـاي ،آبـي تيـره ،سـبز تيـره و مشـكي و براي زنـان جـوان ،قرمز،
زرد و نارنجـي ميباشـد .جنـس برتـر و مـورد پسـند همة زنـان كرد در گذشـته نیز
مخمـل و ابريشـم بوده اسـت؛ چنانكـه معموالً برای سـربند (كالغـي) و گاه پيراهن
و شـلوار از ابريشـم اسـتفاده ميكردهانـد .پارچههـاي پشـمي ،چيت و گـودري نيز
بنـا بـر ضـرورت برای تهیۀ شـلوار و زيرپيراهن مورد اسـتفاده قرار ميگرفته اسـت.
 .3تأثير شرايط و عوامل اجتماعي اقتصادي بر پوشاك بانوان ايالمي
منطقـۀ كوهسـتاني ايلام بـا ارتفاعـي كـه دارد زمينـه را بـراي دامـداري و گلهداري
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و پـرورش گاو و گوسـفند فراهـم کـرده اسـت؛ از ايـن رو اسـتفاده از پشـم دام نيز
جايـگاه خاصـی در معيشـت و اقتصـاد مردم كـرد دارد.
تهيـۀ كالغي (سـربند) از ابريشـم ،جوراب از پشـم و كفـش از چرم طبيعي گاو؛
همچنیـن بافـت پارچههـاي پشـمي و تهيـۀ نخهاي پنبـهاي نشـاندهندة اسـتفاده از
مـواد اوليـۀ طبيعي پيرامـون و نحوة زندگي آنهاسـت .اسـتفاده از سـربند و تزیينات
مخصـوص لبـاس در ميـان خانوادههـاي مرفـه و ثروتمنـد و برخـوردار از پايگاه و
منزلـت اجتماعـي بـاال متـداول بـوده اسـت .اسـتفاده از سـربند كـردی بـه ارتفاع و
حجـم سـر میافزایـد و تأثيـر روانـي آن ،احسـاس وقـار ،هيبـت و شـكوه اسـت.
افـراد ثروتمنـد در تزییـن سـربند و لباس از طال و نقره و افراد در سـطح متوسـط از
پولكهـاي رايـج و قديمـي ،صـدف و منگولـه اسـتفاده ميكردند .در حـال حاضر با
توجـه بـه وضـع زندگـي و تغييرات آن ،علاوه بـر تحوالتي كه در پوشـاك حاصل
شـده اسـت ،زيورآالت دسـت و سـر و گردن بيشـتر از زیورآالت پوشـاک اسـتفاده
ميشـود و ديگر اسـتفاده از زيورآالت پوشـاك نشـاندهندة پايـگاه اجتماعي ،ميزان
بضاعـت و طبقـة اجتماعي فرد نیسـت.
 .4تحلیل مردمشناختی پوشاک بانوان ایالمی
پوشـاك زنـان كـرد تـوأم بـا زيورهايـي اسـت كه اغلب توسـط خودشـان بـر روي
لبـاس دوختـه میشـود .در گذشـته زيورآالت زنـان به جـز جنبۀ زيبايـي ،پسانداز
خانـواده نیـز محسـوب میشـده و جنبـۀ اقتصـادي و مالي داشـته اسـت؛ چنانكه به
قـول يكـي از مصاحبهشـوندگان در مواقعـي کـه محصـول خانـواده خـوب نبود با
فـروش سـكههاي نقرۀ دوختهشـده به لباس مايحتـاج خود را خريـداري ميكردند.
الزم بـه ذكـر اسـت كـه باورهـا و دانسـتههاي عاميانـه نيز تأثيـر خود را بر پوشـاك
ميگـذارد؛ ً
مثلا آويختـن گردنبنـدي از مهـره بـه گـردن ،از ورود «آل » 1بـه داخـل
2
خانـه و آزار افـراد توسـط موجـودي بـه نـام «شـبح » جلوگیـری میکنـد و وصل

 .1آل موجودی نامرئی است مانند جن که به زنی که تازه وضع حمل کرده اگر تنها بماند صدمه میرساند (معین :1375 ،ذیل
واژه) .آل ،خیالی و ساخته و پرداختۀ ذهن انسان و جن ،واقعی است .
 .2شبح به تجسم روح فرد مرده گفته میشود .شبحها ممکن است با روح پلید هم اشتباه گرفته شوند.
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كـردن مهرههـاي سـياهرنگ نقيم به سـوخه 1و اسـتفاده از گردنبندهايـي از مهرههاي
آبـي باعـث دفع چشـم زخم ميشـود.
پوشـاك عـروس نمادهـا و نشـانههايي از دوران باسـتان در خـود دارد كـه زنـان
بـا پوشـيدن آن منتقلكننـدة ايـن نمادهـا هسـتند؛ اسـتفاده از تـور قرمزرنگ بر سـر
عـروس يا اسـتفاده از لباس سـفيد براي او يـادگاري از دوران حجـاب در روزگاران
باسـتان اسـت .پوشـاندن سـر از سـوي عروس شـرق باسـتان نیز به عقيدة بعضيها
نشـانة اطاعت آنان از همسرانشـان بوده اسـت.
كاركرد و تزیینات سربند
در اسـتفاده از سـربند توسـط زنـان اقـوام ايراني همـواره جنبههاي تزیینـي آن مورد
توجـه بـوده اسـت .آنـان از هـر طبقـهای که بودنـد از كالهكهـا و پيشـانيبندهاي
مزيـن بـه انـواع زيـورآالت و سـكهها و روسـريهايی بـا رودوزيهـاي گوناگـون
اسـتفاده میکردنـد و متناسـب بـا شـأن اجتماعـي و اسـتطاعت مالـي خـود بـا
سـكههاي طلا يا پولكهـاي رنگيـن ارزانقيمت سـربندهاي خود را ميآراسـتند و
اين ناشـي از احسـاس مشـترك بين كلية زنان؛ يعني حس «زيباييدوسـتي»اسـت.
بديـن ترتيـب بـا توجه بـه نوع آرايـش و زيور سـربندها ،ميتـوان به شـأن و مرتبة
اجتماعـي زنـان در هـر قوم پـي برد.
بـا توجـه بـه مطالب ارائهشـده ،نكات مهمي كـه در تركيب سـربند و مطالعۀ آن بايد
مـورد توجه قرار گيرد به شـرح زير اسـت:
اسـتفاده از سـكه :نكتـۀ قابل توجـه در تزیین سـربندهاي زنان و حتی پوشـاک كه
كمابيـش در بيـن اقوام ايراني مشـترك اسـت ،اسـتفاده از سـكههاي رايج میباشـد.
از آنجـا كـه در گذشـته ،اغلـب ،اقوام مـورد هجوم يا دسـتبرد اقوام متمـرد همجوار
خـود قـرار میگرفتند ،چنين اسـتنباط ميشـود كه يكـي از راههاي حفـظ نقدينگي
خانـواده ،اسـتفاده از سـكهها در زيـورآالت و تزییـن پوشـاك و سـربند زنـان بـوده
اسـت؛ چراكـه در مواقـع حملـه به راحتـي میتوانسـتهاند آنهـا را جابجا کننـد و از

 .1ســوخمه ( :)soxmaجليقــۀ بانــوان ايالمــي كــه از جنــس مخمــل اســت ويراقهــاي پهــن ونوارهــا و
پولكهــاي فــراوان دارد؛ معمــوالً حاشــيۀ جلــوي ســوخمه ،از سرشــانه بــه پاييــن و پهلوهــاي آن پــر از ســكه
و زيورهــاي طــا ونقــره اســت.
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دسـتبردها نجات دهند.
گـره :در برخـي از سـربندها ،گره نقـش محكمكننـده و در برخي ديگـر نقش آرايه
را دارد.
پوشـاندن دهـان :در برخي از اقوام ،پوشـاندن دهـان ،چانه و گاه بينـي در بين زنان
متـداول اسـت؛ ايـن اقـوام عبارتند از :كردهـاي خراسـان و خراسـانيها ،تركمنها،
ايلسـونها و كردهـاي ايالمي در هنـگام عزاداري.
گيسـوان :اغلـب زنـان در بعضـی از اقـوام ايراني بخشـي از گيسـوان خـود بهويژه
قسـمت جلـوي آن را بـا آرايش خاصـی بيرون از سـربند قرار ميدهند .بـا توجه به
مسـلمان بـودن اقـوام معاصر سـاكن در ايـران ،چنين به نظر ميرسـد كه اين رسـم،
ريشـه در سـنتهاي گذشـته دارد كـه تا كنـون باقي مانده اسـت .در اين ميان ،بيشـتر
بـر پوشـاندن قسـمتهاي بـاال و پشـت سـر اهتمـام ميورزنـد و آن را از ديد مخفي
میکننـد و در پوشـاندن بخشـي از گيسـوان كـه در طرفيـن صـورت قـرار ميگيـرد
اصرار چندانـي ندارند.
اسـتفاده از كالغـي :در بيـن اغلب اقـوام ايرانی ،به غير از نواحـي جنوب و جنوب
شـرقي ،اسـتفاده از كالغـي بـر روي بقيـۀ اجزاي سـربند بـراي محكم کـردن آن در
زمان فعاليت و كار مرسـوم اسـت.
مشـخصة تأهـل زنـان :اسـتفاده از سـربند در بيـن برخـي از اقـوام از نشـانههاي
وضعيـت تأهـل زنان اسـت؛ چنانكـه دختران ايالمي در گذشـته تا قبـل از ازدواج از
سـربند اسـتفاده نميكردنـد و تنهـا بـه بسـتن گلونـی 1اكتفـا مينمودند.
كاركردهاي تنپوش
 .1گلونــي ( :)golwaniپارچــهای مربــع شــكل از جنــس حريــر يــا نخــي بــا نقشهــاي رنگــي و طــرح
بتهجقــه اســت كــه آن را بــه حالــت ســهگوش درآورده و روي ســر مياندازنــد و بــه گفتــۀ درویشــیان (:1375
« )355نوعــي چارقــد رنگارنــگ از جنــس ابریشــم» اســت.
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شـكل و رنگبنـدي ،تركيـب زيبايـي را در تنپوشهـای بانـوان ايالمـي بـه وجود
ميآورد كه مسـلم ًا به كار بردن ذوق و سـليقه در دوخت و طراحي آنها نشـاندهنده
معـرف صدهـا عنصـر فرهنگي اسـت كـه در كنار هم تشـكيل چنين پوششـي را
و ّ
دادهاند.
تنپوشهـای سـنتي بانـوان ايالمـي كاركردهای گوناگـون و فراوان دارنـد كه در اين
قسـمت به چند مورد آنها اشـاره میشـود .يكـي از كاركردهاي پيراهن (كـرواس) اين
اسـت كـه زنـان ميتوانند بـه راحتی به فعاليتهـاي گوناگـون از جمله كشـاورزي يا
بافتـن جاجيـم و گليـم و قالي بپردازند؛ زيرا لبـاس این بانوان به صورت گشـاد و آزاد،
طراحـي و دوخته شـده و متناسـب بـا فعاليتهای روزانة آنان اسـت؛ لـذا در حين كار
مشـكلي برايشـان پيش نميآيد .جنس تنپوش آنها نیز که با شـرايط اقليمي و مناطق
كوهسـتاني و سردسـير متناسـب اسـت و مچدار بودن آسـتين پيراهن و پايين شلوار از
ورود و نفـوذ هـواي سـرد به زير لباس جلوگيـري ميكند .فرم تنپوش بانـوان كام ً
ال با
شـئونات اخالقـي و مذهبـي حاكم بر جامعه سـنخيت دارد و اين بـار فرهنگي غني و
مثبتي اسـت كه در طول زمان حفظ شـده اسـت؛ همچنین اسـتفاده از تنپوش شـلوار
در ميـان بانـوان ايالمـي عالوه بر تأثير اقليـم ،تأثير اخالقيات و باورهـاي فرهنگي را بر
پوشاك نشـان ميدهد.
كاركرد گيوه
پاپوش زنان ايالمي در گذشـته تناسـب و هماهنگي بسـيار زيادي با نحوة معيشـت،
محيـط زندگـي و شـرايط آب و هوايـي منطقـه داشـته؛ از ايـن رو در ایـن منطقـۀ
كوهسـتاني و سردسـير ،از گيـوه اسـتفاده میشـده اسـت؛ همچنین اين نـوع پاپوش
بـراي راهپيماييهـاي طوالني مناسـب بوده اسـت.
1

كاركرد زيورآالت
زيـورآالت تنهـا بـراي زيبايـي بـه كار بـرده نميشـوند؛ بلكـه موقعيـت اجتماعي و
اقتصـادي فـرد را نیـز نشـان میدهنـد و بـا زيبايـي و شـكوه خيرهكننـده و اصالتـي
كـه بـه لبـاس ميدهنـد ،بـه همـراه عواملـي چون فـرم ،رنـگ و صـدا ،وقـار آن را
 .1نوعي كفش دستبافت سفيد يا رنگي كه جنس آن از پشم يا پنبه است.
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صدچنـدان میکننـد .اسـتفاده از زيـورآالت بهويـژه در مراسـم خـاص ،علاوه بـر
اينكـه قـدرت مالـي فـرد را ميرسـاند ،نشـاندهندة پايـگاه اجتماعي او نيز هسـت.
جنـس و نـوع زيـور (طال ،نقـره ،نيـكل و  ،)...اندازه و شـكل آن ،نگينهـاي به كار
رفتـه در آن و  ...نیـز گويـاي چنيـن تأثيري اسـت.
اسـتفاده از زيورها در پوشـاك ،راهي براي اندوختن و پسانداز نیز بوده اسـت.
يكـي ديگـر از كاركردهـاي زيورآالت نشـان دادن تأهل يـا تجرد فرد اسـتفادهكننده
ميباشـد؛ زيـرا اسـتفاده از برخـي زيـورآالت ماننـد حلقه ،نشـان از تأهل زن اسـت
و دختـران حـق اسـتفاده از آن را ندارنـد .ایـن نـوع زیـور علاوه بـر نشـان دادن
موقعيـت اقتصـادي همسـر و خانوادهاش ،اطاعـت و مطيع بودن زن در برابر همسـر
و خانـوادة او را نیـز نشـان میدهـد .زيـورآالت دختران به مراتب سـادهتر و ظريفتر
از زيـورآالت زنـان هسـتند و زيورهـاي زنانـه شـكيلتر و بزرگتر به نظر ميرسـند.
كاركـرد دیگـر زيـورآالت اسـتفاده بـه عنوان طلسـم ميباشـد؛ زيـرا بـاور و اعتقاد
بشـر بـه نيروهـاي ماوراء و اسـتفاده از شـيئی كـه بتوانـد در مقابل اين نيروهـا او را
يـاري كنـد چيزي اسـت كه آنها را به اسـتفاده از طلسـم وا داشـته اسـت .مهرههاي
رنگـي ،پشـتوانههاي اعتقـادي و مذهبـي محكمـي در باورهـاي زنان ایالمـی دارند.
برخـي از ايـن مهرههـا علاوه بـر جنبـة تزيينـي ،از خاصيـت دفـع چشـمزخم و
شفابخشـي نیـز برخوردارنـد .اسـتفاده از سـنگهاي عقيـق و فيـروزه هم علاوه بر
آراسـتن زيـورآالت بـه خاطـر نيـروي تعويذگونـۀ آنها ماننـد خاصيت شفابخشـي،
دفـع چشـمزخم ،حفاظـت از بالهـاي طبيعـي و  ...اسـت .اقـوام كهن ايـران بهويژه
كردهـا بـراي طبيعـت احترام زيـادي قائلنـد ،به همين دليل از نقوشـي كـه به نوعي
مظهـر و جلـوهاي از طبيعـت اسـت در زيـورآالت خـود اسـتفاده ميكردنـد؛ مثـل
اسـتفاده از اشـكال ماه و سـتاره در پيشـانيبندهاي زنان .گاهي نیز عدم اسـتفاده از
زيـورآالت بـه دلیل باورهاي فرهنگي اسـت؛ مث ً
ال در مراسـم سـوگواري ،زنان نبايد
از زيـورآالت اسـتفاده کننـد؛ بهويـژه اگر همسـر يا يكـي از اقوام نزديك خـود را از
دسـت داده باشـند ،اسـتفاده از آرايههـا را بـر خـود حرام ميكننـد .آشـنايان و اقوام
دورتـر نيـز بـه منظـور شـركت در عـزاداري و همدلي و همـدردي با صاحـب عزا،
زيورهايشـان را كنـار ميافكنند.
تأثيـر عوامـل طبيعـي و اقليـم بـر زيـورآالت زنـان ایالمـی را میتـوان در تهیـۀ
گردنبنـد و دسـتبند از گياهـان معطـری چـون ميخـك دید.
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كاركرد زيباييشناختي
کارکرد زیباییشـناختی پوشـاک از دو جنبه قابل بررسـی اسـت :اول از نظر طراحی
پوشـاک و نقـوش روی آن و دوم از نظـر رنـگ پارچـه« .طراحـی لبـاس بـه دلیـل
توانمنـدی در ایجـاد تصاویـری کام ً
ال به شـکل بدن انسـان ،از منظر روانشناسـانه و
سـاختاری ،یـک هنر اسـت» (وولـن و بردلـی .)17 :1999 ، 1يكي از داليل اسـتفاده
از پارچههـاي زربفـت ،مخمـل و توريهـاي رنگارنـگ در پوشـاك سـنتي بانـوان
ايالمـي ،جالـب توجـه و خوشـايند بـودن رنگهـاي تنـدی ماننـد قرمـز ،جگـري،
سـبز و  ...از نظـر مردمـان ايـن سـرزمين ميباشـد .عالقـه بـه چنیـن رنگهایی نیز
ريشـه در سـاخت اجتماعـي و فرهنـگ كهـن اين منطقـه دارد؛ زيرا ايـن رنگها در
يـك هماهنگـي چشـمنواز با شـرايط اقليمي و محيطي قـرار دارد كـه در آن زندگي
ميكننـد؛ بـه طـوري كـه از لحاظ روانـي و روحـي آنها را بـه تعادل ميرسـاند .تأثير
مسـتقيمي كـه نـوع آب و هـوا بـر شـكل طبيعـت ميگـذارد ،يكـي از اصليتريـن
عواملـي اسـت كـه سـليقة انسـان را در انتخـاب رنگ شـكل ميدهد.
 .5تحليل مردمشناختي نقوش روي گلوني
مهمتريـن ويژگـي گلونـي ،نقـوش آن اسـت؛ نقوشـي چشـمنواز ،خوشتركيـب،
انتزاعـي و تجريـدی كـه داراي هماهنگي ،تناسـب و تقارن میباشـد .ميتوان گفت
ایـن نقشهـا تجلـيگاه انديشـه ،ذوق ،بـاور ،اعتقـاد و سـنت اجدادي زنـان ايالمي
اسـت و بـا مـردم ايالم و هـر آنچه با فطرت و انديشـه و فرهنگ آنان مرتبط اسـت،
پيوسـتگي دارد؛ فرهنگـي كـه آميـزهاي از سـنت اجـدادي ،اسـاطير ،باورهـا ،آمال و
آروزهـا ،محيـط و جغرافياي طبيعي منطقه اسـت .در اين قسـمت از پژوهش ،برخي
از نمادهـا و نقوشـي را كـه بـر روي گلونيهـا به طور مشـترك وجود دارنـد از ديد
مردمشـناختي مـورد تحليـل قـرار میگيرنـد .در اكثـر قريـب بـه اتفـاق گلونيهاي
ايالمـي ،تصاویـری از پديدههـاي طبيعـي از قبيل آب ،كـوه ،د ّره و خورشـيد وجود
دارد كـه اغلـب ،ايـن نگارههـاي طبيعي با اشـكال واقعي خود تفاوت زيـادي دارند؛
بـه طـوري كـه با نگاهي سـطحي بـه گلوني ،ممكن اسـت متوجه وجود اشـکالی از
پديدههـاي طبيعـي در آنها نشـويم .در این نوع پوشـش براي نشـان دادن رودخانه يا
1. Wollen, Bradley, Fiona
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ِ
آب در حـال حركـت از خطـوط موازي يا موجدار اسـتفاده ميشـود .در مورد دیگر
تصاویـر موجـود بـر سـطح گلونی میتـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:
 -نقش عقاب :سنبل قدرت ،اقتدار و بیپروایی است.معرف سـه مضمون چشـمۀ حيات ،وسـيلۀ تزكيـه و مركز زندگي
 -نـگارۀ آبّ :دوباره اسـت.
 -دایره :نماد ابديت ،روح ،آسـمان ،وسـعت ،كليّت ،شـكفتگي ،كمـال و گردونهو چرخۀ حيات اسـت« .دايره که تماميت روان انسـان را در جنبههاي مختلف
از جملـه رابطـۀ ميـان انسـان و طبيعت بيـان ميكنـد ،نمادي از خلـق جهان و
حركت پيوسـته و مدور آسـمان اسـت» (نظامآبادي.)140 :1381 ،
 -بتهجقـه :نقـش سـرو اسـت .در تمـدن هخامنشـيان و بـراي ايرانیـان در عهـدباسـتان ،درخـت سـرو درخت زندگي و سـمبل جاودانگي محسـوب ميشـده
است.
 -لـوزي :نمـاد کـوه و د ّره بـا هـم و الهامگرفتـه از طبیعت ایالم اسـت« .هنگاميكـه انسـان در طبيعـت بـه كـوه و د ّره در كنـار هـم برخـورد ميكرد از شـكل
لـوزي بـراي بيـان آن اسـتفاده ميكرد» (همـان.)160 :
 -نـگارة مـار :سرچشـمۀ حيات و تخيـل و نماد آب ،بـاروري و تاريكي اسـت.در تمـدن ايالمـي نیـز نمـاد فراواني و آب بوده اسـت.
 -گل لوتـوس (نيلوفـر) :از نمادهـاي مهـري اسـت و هخامنشـيان كـه بـه ميترادلبسـتگي فـراوان داشـتند این گل را در مهـرگان با آیين ويژه و شـكوه فراوان
ميپرسـتيدند« .گل چندپـر لوتـوس نمـاد خورشـيد ،آب ،كمـال ،تماميـت و
يكپارچگـي روح زمـان و كاملتريـن شـكل هندسـي اسـت» (اسـماعيلپور،
.)17 :1393
 -چـرخ :نمـاد خورشـيد ،جـان و معبد خورشـيد و پرههـاي آن ،نمـاد پرتوهايخورشـيد ،فلـك و فلكالبـروج اسـت« .خورشـيد در هـزارة چهـارم قبـل از
ميلاد در فلات ايـران از بزرگترين خدايان شـمرده ميشـد» (ياحقـي:1375 ،
.)185
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جدول شمارۀ ( .)1مقايسۀ سربند و اجزاي سربند بانوان ايالمي
با اقوام مختلف كرد و استانهاي همجوار
قوم

اجزاي سربند

كردهاي
كردستان

1.1عمامه :از دو بخش تشكيل شده است:
الف) كالهي كوتاه و استوانهاي که
باالی آن مسطح است؛ ب) مقداري
پارچۀ لولهشده كه دور كاله پيچيده
ميشود.
2.2روسري :اين روسري چهارگوش و
تزیینشده بر روي عمامه و شانهها
افكنده میشود.
3.3سربند :چهارگوش و بزرگ است ،دور
سر بسته ميشود و شبيه عمامه است.
4.4چادر :از اجزائي است كه اخيرا ً به لباس
بانوان كرد اضافه شده است و بُرشی
ني م ِگرد دارد.

كردهاي
كرمانشاه

1 .1كاله :گاه اسـتوانهاي و مسـطح و گاه
تركدار اسـت
2 .2سـربند :مانند سـربند زنان كردستان و
رنگ آن مشـكي است
3 .3روسـري :دسـتمالي رنگيـن و بـزرگ
اسـت كه دور سـربند به شكل عمامه
بسـته ميشود.
4 .4چـادر :در هنـگام رفتـن بـه سـفر و
مهمانـي آن را بـه سـر میکنـد.

1.1كاله :اسـتوانهاي و مسـطح اسـت و
بـه رنگهـاي قرمـز و آلبالويـي ديـده
ميشـود.
كردهاي 2.2سـربند :معمـوال ً بـه دور كاله پيچیـده
میشـود و طـول آن در حدود سـه متر
آذربايجان
غربي
و بيشـتر است.
3.3روسـري :دسـتمال سـهگوش بزرگـي
اسـت كه سـاده یـا گلـدار میباشـد و
معمـوالً آن را بـه روي كاله ميگذارنـد.
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جنس سربند
كاله :مخمل
عمامه :پارچۀ
نخي لطيف
تور
ابريشم (كالغي)
نخ

مالحظات

تزیینـات زيادي بر روي عمامه
بـه کار میرفتـه اسـت؛ از
زیورهای این پوشـش میتوان
بـه سـكههاي زر و نقـره،
رشـتههاي زريـن و مهرههـاي
رنگيـن اشـاره کـرد .ايـن كاله
خـاص اشـراف بـوده اسـت.
با اسـتفاده از پولـك و نخهاي
طاليي تزیین میشـده اسـت.
زنـان كـرد گاهی چند سـربند
بـر روي هـم ميبندند.

مخمل
كالغي

این پوشـش داراي ريشههاي
تزیینـي اسـت كـه پـس از
بستهشـدن ،به دور پيشـاني و
صـورت ميافتـد.

نخی ،کرپ،
حریر و ...

رويـة كاله به وسـلية يـراق و
مقوا با رويۀ
پولـك منقوش ميشـود.
مخمل
زنـان ايـن خطـه گاه از
بافتههايـی ابريشـمي بـه نـام
ريشـه برای دور كالغي خود
ابريشم (كالغي)
اسـتفاده میکننـد.
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ادامه جدول شمارۀ ( .)1مقايسۀ سربند و اجزاي سربند بانوان ايالمي
با اقوام مختلف كرد و استانهاي همجوار
قوم

اجزاي سربند

كردهاي
شمال
خراسان

1.1روسـري :دسـتمالی چهارگوش و بزرگ
بـا زمينـۀ روشـن و گلـدار اسـت که آن
را تـا زده و بـر سـر ميگذارند.
2.2سربند :آن را به روي روسري ميبندند.
3.3كاله :داراي بـرش دايـرهاي و مسـطح
اسـت.

كردهاي
ايالم

1.1گلونـي :پارچـهای مربعشـكل با نقشـهايی
رنگـي و طـرح بتهجقه اسـت.
2.2سـربند :بـه دور گلوني و روسـري پیچیده
میشـود و رنگ آن مشـكي اسـت.
3.3هبـر :پارچـهاي مربـع شـكل بـه رنـگ
مشـكي اسـت.
َ 4.4مقِنا :روسـري سـياهرنگ و مستطيلشكلی
به ابعاد  70×200سـانتيمتر است.
تـره :در مراسـمات رسـمي
5.5چـادر يـا َق َ
اسـتفاده ميشـود.

لرها

1.1كاله :از پوششهای بانوان لر است.
2.2سـربند :بزرگ و مربع یا مستطيلشكل
اسـت كه آن را همچون عمامه بر سـر
ميبندنـد و اضافۀ گوشـههاي آن را در
پشـت آويزان میکنند.
3.3چـادر :امـروزه هنگام رفتن به شـهر يا
مسافرت اسـتفاده میشود.

1.1مقنـا :پارچـهاي مستطيليشـکل بـا ابعـاد
 70×150سـانتيمتر اسـت كـه زنـان آن را
بانوان
بـه دور سـر و گـردن خـود ميپيچنـد؛ به
كرانۀ
طـوري كه فقـط گردي صورت مشـخص
قثض
ميشـود.
ُ 2.2ع ّصابـه :پارچـهاي سـاده و چهارگـوش
خليج
اسـت كه زنان مسـن عـرب بـر روي مقنا
فارس
ميبندنـد.
و زنان
3.3پوشـيه :به رنگ مشـكي و تورمانند اسـت
عرب
كـه تمامي صـورت زنان را ميپوشـاند.
خوزستان
4.4عبـا :پوششـي بلنـد و مشـكي اسـت كـه
زنـان ماننـد چـادر بـه سـر میکننـد.

جنس سربند
نخي گلدار
ابريشم (كالغي)

حرير يا نخ
مخمل يا كالغي
مخمل
ابريشم نازك
يا نخ
ابريشم

ابريشم (كالغي)

نخی ،کرپ،
حریر و ...

نخ

نخ
تور يا نخ

مالحظات
ایـن پوشـش ريشـههاي
تزیینـي در اطـراف دارد.
كاله ،تزیینـات مفصلـي و
زيورهـاي متفاوتـي دارد و
اسـتفاده از آن اكنـون نیز رايج
اسـت.

گلونـي را سـهگوش میکنند
و بـر سـر مياندازند.
ريشه يا ُگ َلنگ دارد.
ريشـه دارد و به جاي سـربند
روي گلوني بسـته ميشـود.

سـربند را با زنجيرهاي سـيمين
و سـكههاي قديمي يـا معاصر
تزییـن میکنند.

بـراي محكـم كـردن مقنـا بر
روي سـر از سـنجاقي تزییني
بـه نـام چلاب اسـتفاده
ميكننـد .
گاهـي بـراي تزییـن ُع ّصابـه،
شـرابههايي بـه گوشـههاي
آن نصـب ميشـود (جنتـی،
.)73 :1383
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بحث و نتیجهگیری
بـه طـور كلـي ميتـوان گفت کـه پوشـاك بانـوان ايراني تـا قبـل از اسلام؛ بهويژه
در دورة مادهـا ،پارسـيها و هخامنشـيان تفـاوت چنداني با پوشـاك مردان نداشـته و
فاصلـة طبقاتـي و وضعيـت اقتصـادي افراد بـر نوع پوشـاك و زيـورآالت آنها تأثير
فراواني داشـته اسـت .شـرايط اقليمي و آب و هوايي (سـرما و گرما و شـرايط جوي
ديگـر) بـر نحـوة پوشـش افـراد؛ بهویـژه بانـوان ایالمـی تأثیـر گـذارده و جنبههاي
كاربـردي خاصـي را بـراي برخـي از اجـزاي پوشـاك پديـد آورده اسـت .مشـابه
یافتههـای سـایر پژوهشها ،جنـس و نوع پارچـه ،ضخامت ،تعداد اجـزاء ،بلندي و
كوتاهـي و رنـگ در پوشـاك زنان ایالمـی ،ارتباط مسـتقيمی با آب و هـواي منطقه
دارد .نحوۀ معيشـت و زيسـت افراد سـاكن در شهرسـتان ايالم كه در گذشـته مبتني
بـر دامـداري و كشـاورزي بـوده نيز بر نوع پوشـاك بانـوان اين منطقه تأثيـر گذارده
اسـت کـه ايـن تأثيـر هـم در كيفيت و شـكل ظاهري و هـم در ضخامـت و تنگ و
گشـاد بـودن پوشـاك دیـده میشـود .اسـتفاده از زيـورآالت گرانبهـا يـا پارچههاي
زربافـت و مخمـل نيـز حكايت از نوع معيشـت افراد دارد .با بررسـي شـباهتهای
موجـود در سـرپوشها و تنپوشهـاي زنـان اسـتانهاي مجـاور و بـا در نظر گرفتن
حـوزة جغرافيايـي میتوان نشـانهاي از فرهنگپذيـري و تأثيرگذاري بـر يكديگر را
مشـاهده کرد .پوشـاك در اسـتان ايالم عالوه بر نقش كاركردي ،نشـانهاي از هويت
فرهنگـي و اجتماعـي اسـت؛ انتخـاب رنگ و نقـوش روي پارچه و تزییـن لباس به
معرف شـخصيت ،طبقۀ اجتماعـي و دارایي افرادي اسـت كه بدين
اشـكال مختلـف ّ
وسـيله خـود را از سـاير افـراد متمايـز ميكننـد .رنگ پوشـاك نيـز متأثـر از اقليم و
آب و هـواي منطقـه اسـت .بـا شـناخت رنگهـاي حاكم در هـر جامعه ميتـوان به
سـنجش شـخصيت فردي و اجتماعي افراد آن جامعه پي برد .نقوش روي پوشـاك
معرف ذوق هنـري و آداب و
و تزیینـات و زیـورآالت زنـان ایالمی ،علاوه بر اینکه ّ
سـليقة قومي در طول تاريخ بشـر بوده اسـت ،ريشـه در باورها و اعتقادات آنها دارد
و مظهـر و نمونهاي اسـت از مفاهيمـي كه در زندگي آنها داراي معناسـت .گاه زمينة
لبـاس از يـك نقـش واحـد بـه وجـود ميآيـد و يگانگـي مطلـق را نشـان ميدهـد
و گاه ممكـن اسـت نقـوش يكـي پـس از ديگـري زمينة لبـاس را بياراينـد و پس از
چنـدي دوبـاره پديـدار گردنـد ،همچنانكـه هنگامة كاشـت ،داشـت و برداشـت يا
هنگامـة ييلاق و قشلاق از پي هـم ميآينـد و ميروند.
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آنچـه ميـان نقـوش و طرحهـاي موجـود در میـان اقـوام مختلـف اشـتراك دارد
سـازگار بـودن آنهـا بـا روحيـة مـردم اسـت .رابطـة مسـتقيم بـا طبيعت و سـادگي
زندگـی ،نقشهـا را سـاده كـرده و خطوط شكسـته و محكم و اشـكال اسـتواري را
پديـد آورده اسـت كـه گويـاي قـدرت اسـتحكام ارزشـها و سـنن فرهنگـي در بين
اقـوام ميباشـد کـه اگـر در معرض نابـودي قرار گيرند شـيرازة آنها از هم ميپاشـد.
تزیيـن بـدن با وسـايل گوناگـون نظير خالكوبي پيشـاني ،زير لب ،چانه و دسـتها،
تزییـن دسـتها بـه وسـيلة حنـا و تزییـن دنـدان به وسـيلۀ طلا از مواردي اسـت كه
اهميـت تزیيـن و آراسـتگي را نزد بانوان ایالمی مشـخص میکند .گاهی دیده شـده
بسـياري از زيورآالتی که توسـط یک قوم اسـتفاده میشـده اسـت پس از گسستگي
فرهنگـي و پديدآمـدن فرهنـگ جديـد ،توسـط گروهي از آنهـا اسـتفاده نمیگردد؛
چنانکـه در ديـن اسلام ،اسـتفاده از زيورآالتـي كـه سـبب جلـب توجه شـود ،منع
شـده اسـت .بررسـي پوشـاك به عنوان يك عامل شـاخص و بنيادي نقش مهمي را
در شـناخت اقوام و طوایف و همبسـتگي فرهنگي آنها ايفا ميكند .اشـاعۀ پوشـاك
در ميـان جوامعـي كـه خصوصيـات جغرافيايي مشـترك دارند منطقـهای فرهنگي را
به وجود آورده اسـت كه پوشـاك اقوام مختلف سـاكن در آن از هم تأثير گرفتهاند.
اختلاف ميـان تنپوش مـردم جوامع مختلف ،جـداي از خصوصيـات جغرافيايي و
اقليمـي و عوامـل اجتماعي ،اقتصادي و معيشـتي ،ناشـي از فرهنـگ و جهانبيني آن
جامعه اسـت .پوشـاك سـنتي ايران در سـالهاي اخير تغييرات و دگرگونيهاي زيادي
را شـاهد بـوده اسـت تا آنجا كـه در ميان برخي از اقوام و عشـاير معاصـر ايراني كه
فرهنـگ زيسـتي بـر آن غالـب گرديده ،اسـتفاده از سـرپوشها و پوشـاك محلي در
جريـان عـادي زندگـي رو بـه نابـودي اسـت و تنها در جشـنها و ضيافتهـا مورد
اسـتفاده قـرار ميگيرد.
پوشـيدگي از جملـه شـاخصهاي بـارز پوشـاك در فرهنـگ زنان ایالمی اسـت.
كامـل بـودن و راحتـي ،زيبايي و اسـتفادۀ مناسـب از رودوزيهاي سـنتي در تكميل
و تزییـن ،داشـتن تجانـس و قرابـت بـا فرهنـگ جامعه و متناسـب بودن با شـرايط
اقليمـي و جغرافيايـي بـر اهميت هرچه بيشـتر پوشـاك سـنتي ميافزايد.
اسـتفاده از سـرپوش در قوميتهـاي مختلـف رايـج اسـت؛ امـا در هـر قـوم و
قبيلـهاي شـكل آن بنـا بـه باورهـاي آنـان متفاوت اسـت؛ چنانکـه پوشـاندن دهان،
چانـه و بينـي نـزد زنـان تركمـن يا پوشـانيدن و بيـرون گذاشـتن قسـمتي از مو نزد
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زنـان كـرد و بختيـاري ريشـه در باورهـاي فرهنگـي و اعتقـادي دارد .پوشـاك و
معرف ذوق ،سـليقه،
زيـورآالت عناصـری فرهنگي هسـتند كه با هـم و در كنار همّ ،
شـكوه و غنـاي فرهنگـي هـر قوم ميباشـند.
پیشنهادها
پیشـنهاد میشـود بـرای بررسـی و تحلیـل بیشـتر پوشـاک سـنتی مـردم ایلام،
پژوهشهایـی در زمینـۀ پوشـاک مـردان و کـودکان و اجـزای آن و نمادهای موجود
بـر روی آنهـا انجام پذیرد؛ همچنین شایسـته اسـت در مورد مدیریـت بدن و آرایش
سـنتی صـورت و بـدن در میـان زنان ایالمـی در گذشـته و حال ،مطالعـات تطبیقی
صـورت گیرد .از سـویی بهتر اسـت با برپایی نمایشـگاههای سـنتی مختلف ،نسـل
جدیـد را بـا پوشـاک و زیورآالت سـنتی اقـوام مختلـف ایرانی آشـنا کرد.
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