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بررسی پوشاك بانوان ايالمي و تحلیل مردم شناختی آن

                   فریبا پروانه1 
                  رضا حقیقی2

                                                                                   
چکیده

تاریـخ پوشـاک بخشـی از تاریخ تمدن اسـت کـه از تحوالت، شـکل و فرم لبـاس از زمان های 
دور تاکنـون گفتگـو می کنـد. این پژوهش که با هدف بررسـی و تحلیل مردم شـناختی پوشـاک 
بانـوان ایالمـی در دوران معاصـر انجـام شـده اسـت، چارچـوب مفهومـی آن مبتنی بـر مفاهیم 
نظریـات اندیشـمندان دو مکتـب کارکردگرایی و اشـاعه می باشـد. روش پژوهـش در این مقاله 
کیفـی بـوده و اطالعـات آن بـا اسـتفاده از دو روش کتابخانه ای و مشـاهدۀ میدانی و با اسـتفاده 
از تکنیـک مصاحبـه و فیشـبرداری گـردآوری شـده اسـت. یافته هـای پژوهـش نشـان داد کـه  
مؤلفه هـای تأثیرگـذار بـر پوشـاک بانـوان ایالمی، عبارتنـد از: فعالیـت اجتماعي، گذشـت زمان 
و تغییـرات سیاسـي، شـرایط اقلیمـي و جغرافیایـي، اعتقـادات و باورهـاي فرهنگـي و مذهبـي 
جامعـه، منزلـت اجتماعـي، قومیت و نحوۀ معیشـت 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 می شـود بـه منظور آشـنایی نسـل جدید بـا این 
گنجینـۀ بـاارزش )پوشـاک( پژوهش هایـی نیز در زمینۀ پوشـاک سـنتی مـردان و کـودکان اقوام 

مختلـف ایرانی انجـام پذیرد. 
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مقدمه
پوشـاک هـر ملـت و قـوم، بـه عنـوان پدیـدۀ فرهنگـي حاصـل از تمـدن، در اصل 
مشـخصکنندۀ شـخصیت و هویت فرهنگي آن قوم و ملت و نشـانه اي از پایبندي و 
اعتقـاد آنـان به آداب و رسـوم و دیگر شـاخص هاي فرهنگي و عالقـۀ آنان به تمایز 
فرهنگـي، اسـتقالل سیاسـي و اقتصادي اسـت. پوشـاک هـر قوم، تجانـس و قرابت 
فوق العـاده اي بـا فرهنـگ جامعـه و شـرایط اقلیمـي و جغرافیایـي منطقۀ مـورد نظر 
دارد. »بـراي ایـران وسـیع، به علت داشـتن مناطقي با آب و هـواي گوناگون، ایجاب 
مي کـرده اسـت کـه مردمش داراي پوشـاک گوناگون باشـند« )ضیاء پـور، 1343: 1(. 
پوشـاک سـنتي و مطالعـۀ آن بـه مجموعـه اي از »سـرپوش«، »تن پـوش«، »پاپـوش«، 

»زیـورآالت« و »جواهـرات محلـي« محدود مي شـود.
     رنـگ، جنـس، انـدازه، زیـورآالت، تزیینـات و نقـوش و نحـوۀ بسـتن سـرپوش 
و سـربند و مـوارد اسـتفاده از آن و مقـدار پارچـه، نحـوۀ دوخت، طرز تهیـه، موارد 
اسـتفاده و کارکـرد تن پـوش نـزد دختـران و زنـان، معـّرف و نشـان دهندۀ منزلـت 
اجتماعـي، شـخصیت، موقعیـت اقتصادي، سـن و ویژگیهـاي فرهنگي آنهاسـت؛ از 
ایـن رو اسـاس مطالعـۀ حاضـر )مردم شناسـي پوشـاک( را مي توان در قالـب عوامل 

زیـر دسـته بندي کرد:
الف( مباني اعتقادی و باورهاي دیني و فراگیر؛ 

ب( عوامل زیست محیطي و اقلیم؛ 
ج( شرایط و روابط اجتماعي از جمله نحوۀ معیشت و قشربندي اجتماعي و 

د( تأثیر همجواري با اقوام مجاور و نزدیک.
     در پدیـد آمـدن چارچـوب اولیـۀ ایـن پژوهـش چنـد موضوع مهم مـّد نظر قرار 
گرفتـه شـد: ابتـدا »زن«، سـپس »فرهنـگ« و در نهایـت ارتبـاط بین پوشـاک و نوع 
اقلیـم و محیـط جغرافیایـي. مسـائل مرتبط بـا زنان همـواره مي توانـد از موضوعات 
مهـم پژوهـش و تحقیـق باشـد؛ زیرا این قشـر به عنوان نیمـي از جامعۀ انسـاني، در 
جوامـع سـنتي ایـران، بدون هیچگونه ادعایي همیشـه فعـال و مؤثر بـوده و در طول 
تاریـخ، میـراث فرهنگـي جامعه را به نسـل هاي آینده و سـنت هاي گذشـتگان را به 
آینـدگان انتقـال داده اند. بررسـي پوشـاک زنـان ایالمـي، به عنـوان موضوعي جهت 
پژوهـش، بـه منظـور آشـنایي بـا جنبه هایـي از شـیوه های رفتـاري، ذوق و سـلیقه، 
روحیـات و تفکـر زنـان ایالمـي در جوامـع سـنتي و معاصر صـورت مي گیـرد. در 

فریبا پروانه - رضا حقیقی
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بیـن اقـوام معاصـر ایرانـي که فرهنگ زیسـت شـهري بر آنها غالب شـده، اسـتفاده 
از پوشـاک محلـي در جریـان زندگـي روزمـره رو بـه افول نهاده اسـت و تنهـا افراد 
مسـن بـر اسـتفاده از ایـن عناصر یا بخشـي از آنهـا اصـرار مي ورزند. از اینروسـت 
کـه تحقیـق دربارۀ چگونگي اسـتفاده از پوشـاک سـنتي زنان ایالمـي و ثبت و ضبط 
آنهـا مي توانـد گامـي مؤثـر در جهـت حفـظ ایـن بخـش از میـراث فرهنگـي براي 

آیندگان باشـد.
     هـدف کلـي ایـن تحقیـق، شناسـایی عوامـل تأثیرگذار بر پوشـاک سـنتي بانوان 
شهرسـتان ایالم در دوران معاصر و تحلیل مردم شـناختی آن مي باشـد. اهداف جزیی 
آن نیـز شناسـایي عوامـل اقلیمـي و محیطـي تأثیرگـذار بر جنس و شـکل پوشـاک 
بانـوان ایالمي، شناسـایي عوامـل اجتماعي، اقتصادي و طبقاتي تأثیرگذار بر پوشـاک 
بانوان ایالمي و شناسـایي عوامل فرهنگي تأثیرگذار و تحلیل مردم شـناختی پوشـاک 

بانوان ایالمي اسـت.

سؤاالت تحقیق
1. آیا پوشاک زنان منطقۀ ایالم دستخوش تغییر شده است؟

2. آیا پوشاک زنان برحسب نوع فعالیت اجتماعي آنها تهیه شده است؟
3. وضعیت پوشاک زنان بر اساس منزلت اجتماعي آنان چگونه است؟

4. جنس و رنگ مسلط در پوشاک زنان ایالمي چیست؟
5. باورهاي فرهنگي و مذهبي در رابطه با پوشاک در منطقه ایالم چیست؟

6. چگونه شـرایط اقلیمي و محیطي توانسـته اسـت نوع و شـکل پوشـاک زنان 
را دچار تغییـر نماید؟

7. بـر اسـاس تحلیل مردم شـناختی، پوشـاک زنان ایالمی و اجـزای آن دارای چه 
نمادها و کارکردهایی اسـت؟

8. بـا توجـه بـه نظریـۀ اشـاعه چـه تشـابهي بیـن پوشـاک سـنتي زنان ایـالم و 
اسـتان هاي همجـوار وجـود دارد؟

ادبیات تحقیق و چارچوب مفهومی
 پیشینۀ تحقیق

نخسـتین کتابـي کـه جلیـل ضیاءپـور )1343( بـه چـاپ رسـاند »پوشـاک باسـتاني 

بررسی پوشاك بانوان ایالمي و تحلیل مردم شناختی...
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ایرانیـان از کهنتریـن زمـان تـا پایـان شاهنشـاهي ساسـانیان« نـام داشـت. وی پـس 
از آن بـا چـاپ کتـاب »پوشـاک ایل هـا، چادرنشـینان و روسـتاییان ایـران«، تحولـي 
عظیـم در پژوهش هـاي مربـوط بـه پوشـاک اقـوام مختلف ایـران به وجـود آورد و 
بـر اهمیـت اقلیـم و طبیعـت و ارتبـاط میـان اقـوام مختلـف و تأثیـري که بر شـکل 
پوشـاک مي گذارنـد، تأکیـد کرد. پس از انتشـار  ایـن کتاب در سـال 1346، کتابهاي 
دیگـري از ایـن محقق بزرگ به چاپ رسـید که عبارتند از: »پوشـاک هخامنشـیها و 
مادی هـا در تخت جمشـید« )1347(، »پوشـاک زنـان ایران از کهنتریـن زمان تا آغاز 
شاهنشـاهي پهلـوي« )1347( و »زیورهـاي زنان ایـران از دیرباز تا کنـون« )1348(.
میرمحمـد مشـیرپور )1346( نیـز در کتـاب »تاریـخ تحـول لبـاس در ایـران از آغاز 
تـا اسـالم« به بررسـي تغییـرات کیفي لبـاس ایرانیـان در دورههاي تاریخـي پیش از 

اسـالم تـا ورود اسـالم به سـرزمین ایـران پرداخته اسـت.
     یحیـي ذکاء نیـز کتابهـای »لبـاس زنان ایران از سـدۀ سـیزدهم هجري تـا امروز« 
را در سـال 1349 و »جامۀ پارسـیان در دورۀ هخامنشـیان« را در سال 1351 به چاپ 

رساند.
     »تاریخچـۀ پوشـش سـر در ایـران« نیـز از کتابهـاي جامـع و ارزندهاي اسـت که 

حاصل پژوهش سـهیال شهشـهاني )1372( اسـت.
     محمدرضـا چیتسـاز )1379( نیـز در کتـاب »تاریـخ پوشـاک ایرانیـان از ابتـداي 
اسـالم تا حملۀ مغول«، پوشـاک ایرانیان را در سـه دوره بررسـی کرده اسـت: دورۀ 
اول، پوشـاک ایرانیـان از قدیمیتریـن ازمنـه تـا پایـان حکومت ساسـانیان که شـامل 
پوشـاک تمدنهاي آریایي یعني مادها، هخامنشـیان، سـلوکیان، اشـکانیان و ساسانیان 
اسـت؛ دورۀ دوم: پوشـاک ایرانیـان از ورود اسـالم بـه ایران تا پایـان حکومت زندیه 

و دورۀ سـوم: پوشـاک ایرانیـان از ابتـداي قاجـار تاکنون )پوشـاک دوران اخیر(.
پژوهشـکدۀ مردمشناسـي سـازمان میـراث فرهنگـي نیـز تحقیقـات و گزارشـهای 
مردمنـگاري ای در مـورد پوشـاک محلي مناطق مختلف کشـور انجام داده اسـت که 
عبارتنـد از: مردمنـگاري پوشـاک محلي اسـتانهاي آذربایجـان غربي، اردبیـل، ایالم، 
بوشـهر، خراسـان، زنجان، سـمنان، کردسـتان، کهکیلویه و بویراحمد، استان مرکزي، 

هرمزگان و خوزسـتان. 
     در »مقـاالت ایرانشناسـي« ایـرج افشـار سیسـتاني )1369( نیـز یـک بخـش بـه 

مشـخصات زنـان و زیـورآالت آنـان اختصـاص یافتـه اسـت.
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در فصـل ششـم کتاب »گـذري بر تاریخ ایالم« تألیف محمدحسـین خانـي )1374( 
نیـز اشـارهاي بسـیار کوتاه و مختصر بـه لباس مردان و زنان ایالم شـده اسـت.

اروپاییان در سـفرنامههاي خود اغلب بخشـي را به شـرح و بیان پوشـاک و سـربند 
ایرانیـان اختصـاص داده انـد. در در فصل پنجم کتاب »ایالم عـروس زاگرس« تألیف 
سـیدمحمد درخشـنده )1373( نیز مطالبي بسـیار کوتاه دربارۀ پوشـش زنان و مردان 

ایالمي آمده اسـت.
     شـیوا جنتـي )1383( در پایان نامـۀ کارشناسـی ارشـد خـود، »نقـش عوامـل 
فرهنگـي، اجتماعـي و زیسـت محیطي بـر پوشـاک سـنتي زنـان سـنندج و تغییرات 
آن« را بررسـی کـرد و الهـه کهربایـی )1381( در پایان نامـۀ کارشناسـی ارشـد خود 
بـه »بررسـي پوشـاک زنان عشـایر از دیـدگاه 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، 1395: 163(.
از بررسـي تمامـي پژوهش هـاي ذکـر شـده در باال مي تـوان چنیـن نتیجهگیري کرد 

 : که
- عوامـل مختلـف اجتماعـي، زیسـت محیطي، فرهنگـي و اقتصادي بر پوشـاک 

تأثیـر فراوانـي دارند.
- همجواري با سایر اقوام از عوامل تأثیرگذار بر پوشاک اقوام ایراني است. 

- ابـزار اندازهگیـري در پژوهشـهاي میدانـي، مصاحبـه و مشـاهدۀ مشـارکتآمیز 
اسـت. بوده 

مبانی نظری تحقیق
نظریـات مردم شناسـي، اغلب بر پایۀ پاسـخگویي به سـؤاالتي در مـورد وقوع رفتار 
اجتماعـي بـه شـکل موجـود و علـل تمایزات بشـري بنا شـده اند. یک مردم شـناس 
واقعـي در مطالعـۀ موضـوع مـورد نظـر خـود تنها بـه تشـخیص ماهیـت جریانات 
مختلـف عالقه منـد اسـت و هیـچ فرضیـه ای در مـورد جوهر یـا محتـواي عمل که 
منجـر بـه تعمیـم نامشـروع و شـی ءگرایي مي شـود را مطرح نمي سـازد. اسـتفاده از 
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مفاهیـم نظریـات مختلـف مردم شناسـي در یـک پژوهـش کیفـی به این دلیل اسـت 
کـه هـم زمینـۀ مطالعاتي آن تحقیـق در یک جهت معین و مشـخص قـرار گیرد هم 
غنـا و اسـتواري مطالب جمع آوري شـده در پژوهش به وسـیلۀ قـرار گرفتن در یک 
قالـب علمـي تضمیـن شـوند؛ لذا در این پژوهش سـعي شـده اسـت بـا به کارگیري 
مفاهیـم نظریه هایـي از دو مکتـب کارکردگرایـي1  و اشـاعه2  بـه بررسـي و تحلیـل 
پوشـاک سـنتي زنـان ایالمـي پرداختـه شـود. کارکردگرایـی، رویکـردی دیرینـه در 
اندیشـهها و نظریـات مردم شـناختی دارد. »بنیـان کارکردگرایـی سـاختاری نویـن بر 
پایـۀ مفروضاتـی اسـت کـه از افکار سـه جامعه شـناس برجسـته )کنت، اسپنسـر و 
دورکیـم( سرچشـمه گرفتـه اسـت. آنها بـرای اجـزای نظـام در تـداوم عملکرد کل 
نظـام، نقـش مثبتـی قائلنـد« )ریتـزر، 1394: 122(. فونسکیونالیسـت ها معتقدنـد که 
هـر عمـل اجتماعـي و هـر نهـاد فقـط به وسـیلۀ نقـش اجتماعـي؛ یعني نقشـي که 
در بطـن مسـائل پیچیـده و غامـض فرهنگـي ایفـا مي نمایـد قابـل توجیه و تفسـیر 
اسـت. فونکسـیون عبـارت از بـرآوردن یـک نیـاز بـه وسـیلۀ یـک عمل اسـت؛ اما 
قبـل از آنکـه جامعه شناسـان به تحلیـل کارکردي اقـدام کنند دو تن از مردمشناسـان 
بـه نامهـای رادکلیـف بـراون و برانیسالومالینوفسـکي اسـاس تحلیـل کارکـرد را از 
دورکیـم وام گرفتنـد و به بسـط و گسـترش آن پرداختند. »اگوسـت کنت و هربرت 
اسپنسـر مفهـوم کارکـرد را صرفـاً به عنوان هدفـي که فرد به صـورت عمدی در پي 
آن اسـت درک مي کردنـد. امیـل دورکیـم نیـز کارکـرد را دلیلـي مؤثر بـر فرایندهاي 
اجتماعـي انطباق، سـازمانیافتگي و انسـجام به حسـاب مـي آورد« )فکوهـي، 1384: 
77(. مفاهیـم 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 ایـالم 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، 1373: 222(. 
     نظریـۀ اشـاعه گرایی یعنـی نگـرش به پوشـیدنیها بـه مثابه بازماندۀ انواع پوشـاک 
اولیـه. بـر ایـن اسـاس، تن پوش هـای فعلـی، بازمانـدۀ برخـی از انـواع اولیه اسـت. 
»اشـاعه گران 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، 1382: 58(. اشـاعه گرایي تغییـر را عموماً ناشـي از 
تأثیرپذیـري از محیطـی بیرونـي مي داند کـه از طریق همجواري یـا انتقال و حرکت، 
پدیده هـاي فرهنگـي مبـدأ را بـه محیط فرهنگي مقصد رسـانده اسـت. پیـروان این 
مکتـب عنـوان مي نماینـد کـه برش هـا و قسـمت هاي مختلفـي کـه فرهنـگ یـک 
جامعـه را مي سـازند ترکیبـي اسـت کـه از فرهنگ هـاي متفاوت گرفته شـده اسـت 
و نقـش هـر یـک از ایـن برش هـا را نمي تـون بـه طـور مسـتقل و مجـرد در نظـر 
گرفت )روح االمیني، 1391: 119(. آنچه امروزه از نظر اندیشـمندان جامعهشـناس و 
مردم شـناس اهمیـت دارد، توجه بـه نمادها، پیامها و راز و رمزهـای موجود در انواع 
پوشـاک در دوره هـای مختلـف و در میـان ملت هـای 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 می کنند )الهی، 
1389: 10(. پوشـاک از راه مجموعه عالئـم مـادی، یـک نظام ارتباطـی- فرهنگی در 
میـان مـردم جامعـه برقـرار می کند که رمزگشـایی این عالئـم و دریافـت مفهوم آنها 
نیازمنـد آشـنایی بـا فرهنگ مـردم آن گروه و جامعه و باورهایی اسـت که پوشـاک، 
ارزش هـای نمادیـن خـود را از آنها گرفته اسـت. بر اسـاس مبانی مذکـور و از منظر 
مردم شـناختی بـر اسـاس مؤلفه هـای کارگرایانـه و اشـاعه گرایانه مؤثـر بـر پوشـاک 

سـنتی زنـان، ابعـاد مختلـف موضوع و اهداف پژوهش بررسـی شـد.

روش پژوهش
بـا توجـه بـه اینکـه روش هـاي تحقیـق در مردم شناسـي ویژگي هـاي خـاص خود 
را دارد و بـا روش هـاي پژوهـش در سـایر علـوم متفـاوت اسـت، ابتـدا بـراي بهتر 
فهمیـدن موضـوع مـورد مطالعـه و دسـتیابي بـه اطالعـات صحیـح پیرامـون موارد 
ذکرشـده در اهـداف تحقیـق، بـا نگرشـي تاریخي بـه موضوع، پیشـینۀ پوشـاک در 

بررسی پوشاك بانوان ایالمي و تحلیل مردم شناختی...



فصلنامۀ  علمي

231

دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

ایـران و جهـان مـورد بررسـي و مطالعه قرار گرفت؛ سـپس بررسـی موضوع تحقیق 
بـه صـورت مـوردي و ژرفانگـر و عمیـق انجام شـد.

     روش مطالعـه در ایـن پژوهـش، کیفـی بـوده و اطالعات مورد نیاز با اسـتفاده از 
دو روش کتابخانه ای و مشـاهدۀ میدانی، شـامل مشـاهدۀ مسـتقیم همراه با مشارکت 
و اسـتفاده از تکنیـک فیش بـرداری و مصاحبـۀ نیمه سـاختاریافته بـا اسـتفاده از ابزار 
ضبـط صـوت و فیلمبـرداری گردآوری شـده اسـت. تحقیـق میدانـي از دو فعالیت 
بـه ظاهـر متفـاوت ترکیـب مي شـود. این کار از یک سـو به مشـاهدۀ مشـارکت آمیز 
در زندگـي روزانـۀ یـک اجتمـاع و یـاد گرفتـن زبان مـردم آن نیـاز دارد تـا آنجا که 
اعضـاي آن جامعـه او را نـه بـه عنوان یک توریسـت بیگانه، بلکه بـه عنوان عضوي 
از اجتمـاع خـود بداننـد کـه در ایـن خصـوص بـه دلیـل آشـنایي محقـق بـا زمینـۀ 

تحقیـق، مشـکلي به وجـود نیامد.
     جامعۀ هدف در این پژوهش، زنان شـهر ایالم هسـتند که پوشـاک سـنتی دارند 
و بـه عنـوان یـک حـوزۀ فرهنگـي بـه بررسـي پوشـاک 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 مشـارکت کنندگان در همـۀ سـنین، محقـق بر اسـاس 
روش گلولـه برفـی1  بـه دنبـال مصاحبـه بـا زنانی بـود کـه از پوشـاک و زیورآالت 
سـنتی تقریبـاَ بـه طور کامـل اسـتفاده میکردنـد و در محله هایی سـاکن  بودند که از 
لحـاظ تاریخـی و فرهنگـی قدمت داشـتند. بعضـی از نمونه هـا نیز زنانـی بودند که 
اطالعـات کاملی از پوشـاک سـنتی، اجـزءا و تزیینـات مختلف آن داشـتند؛ اما خود 
آنهـا از این پوشـاک اسـتفاده نمی کردند. زمـان هر مصاحبه در حدود یک سـاعت و 
مـکان، منـزل آنـان بود. تحقیق تـا زمانی ادامـه یافت کـه داده ها و اطالعـات به حّد 
اشـباع رسـید و تکراری شـد؛ بنابراین تعداد مشـارکت کنندگان به بیسـت نفر رسید.

یافته های تحقیق
1. تأثیر شرایط اقلیمي بر پوشاك بانوان ایالمي 

اسـتان ایـالم منطقه اي اسـت کوهسـتاني و شـهر ایالم درسـت در میـان کوهها واقع 
شـده اسـت. تدبیـري کـه بـراي غلبـه بـر سـرماي طبیعـت اندیشـیده شـده اسـت، 

1. snowball
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اسـتفاده از تن پوش هـا و پاپوش هـاي مناسـب می باشـد. اسـتفاده از سـوخمه و کت 
از جنـس مخمل، شـلوارهاي مچدار، جورابهاي پشـمي و پاپوش هایـي که عالوه بر 
سـبکي، مقـاوم و راحـت باشـند براي جلوگیري از نفوذ هواي سـرد بـه زیر لباس و 
مقابلـه با شـرایط زیسـتي موجـود اسـت. افزایش تعداد اجـزاء و تیره تر شـدن رنگ 
پوشـاک تأثیر شـرایط اقلیمي بر پوشـاک زنان ایالم را نشـان می دهد. پوشـش پالتو 
نیـز بـر حسـب تغییـرات جوي اسـتفاده مي شـود؛ زیـرا این پوشـش گرم، مناسـب 
اسـتفاده در هـواي سـرد اسـت. بـه دلیـل وزش بادهـاي شـدید و وجـود خـار و 
گیاهـان بوتهـاي در منطقـه، دامـِن پیراهـن، پرچیـن دوخته می شـود و بلنـدي آن تا 
سـاق پاسـت؛ همچنیـن گشـاد و بلند بودن دامـن و تنگ بودن پایین شـلوار سـبب 
مي شـود کـه فـرد از گزنـد جانوراني مانند مار و عقرب و حشـرات حفظ شـود و از 

برخـورد بـا سـنگها و افتـادن روي زمین یا شکسـتن اسـتخوانها در امـان ماند.  

2. تأثیر شرایط و عوامل فرهنگي بر پوشاك بانوان ایالمي
عوامـل فرهنگـي از مهمتریـن مواردی اسـت که بـر جنبه هاي مختلـف زندگي افراد 
یـک جامعـه اثـر مسـتقیم دارد. رنگهـا، نقـش و نگارها، طـرز دوخـت و تزیین و به 
طـور کلي شـکل پوشـیدن لبـاس در هر جامعـه ای با توجـه به ویژگیهـاي فرهنگي 
آن جامعـه متفـاوت اسـت. پارچه هایي که براي پوشـاک زنـان اعم از روسـري، قبا، 
پیراهـن و شـلوار در ایـن منطقـه مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد رنگهاي متنوع شـاد، 
تنـد و زندهـاي )صورتـي، ارغوانـي، قرمز، فیروزهاي، سـبز و ...( دارند کـه متأثر از 
محیـط خـّرم و سرسـبز ایالم اسـت. با توجـه به ایـن مطالب واضح اسـت که رنگ 
در پوشـاک کردهـا از جایـگاه ویـژه اي برخوردار اسـت. غالباً رنگ پوشـاک سـنتي 
زنـان مسـن، قهوهـاي، آبـي تیـره، سـبز تیـره و مشـکي و براي زنـان جـوان، قرمز، 
زرد و نارنجـي مي باشـد. جنـس برتـر و مـورد پسـند همۀ زنـان کرد در گذشـته نیز 
مخمـل و ابریشـم بوده اسـت؛ چنانکـه معموالً برای سـربند )کالغـي( و گاه پیراهن 
و شـلوار از ابریشـم اسـتفاده مي کرده انـد. پارچه هـاي پشـمي، چیت و گـودري نیز 
بنـا بـر ضـرورت برای تهیۀ شـلوار و زیرپیراهن مورد اسـتفاده قرار مي گرفته اسـت.

3. تأثیر شرایط و عوامل اجتماعي اقتصادي بر پوشاك بانوان ایالمي
منطقـۀ کوهسـتاني ایـالم بـا ارتفاعـي کـه دارد زمینـه را بـراي دامـداري و گله داري 
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و پـرورش گاو و گوسـفند فراهـم کـرده اسـت؛ از ایـن رو اسـتفاده از پشـم دام نیز 
جایـگاه خاصـی در معیشـت و اقتصـاد مردم کـرد دارد.

     تهیـۀ کالغي )سـربند( از ابریشـم، جوراب از پشـم و کفـش از چرم طبیعي گاو؛ 
همچنیـن بافـت پارچه هـاي پشـمي و تهیـۀ نخ هاي پنبـه اي نشـاندهندۀ اسـتفاده از 
مـواد اولیـۀ طبیعي پیرامـون و نحوۀ زندگي آنهاسـت. اسـتفاده از سـربند و تزیینات 
مخصـوص لبـاس در میـان خانواده هـاي مرفـه و ثروتمنـد و برخـوردار از پایگاه و 
منزلـت اجتماعـي بـاال متـداول بـوده اسـت. اسـتفاده از سـربند کـردی بـه ارتفاع و 
حجـم سـر می افزایـد و تأثیـر روانـي آن، احسـاس وقـار، هیبـت و شـکوه اسـت. 
افـراد ثروتمنـد در تزییـن سـربند و لباس از طال و نقره و افراد در سـطح متوسـط از 
پولکهـاي رایـج و قدیمـي، صـدف و منگولـه اسـتفاده مي کردند. در حـال حاضر با 
توجـه بـه وضـع زندگـي و تغییرات آن، عـالوه بـر تحوالتي که در پوشـاک حاصل 
شـده اسـت، زیورآالت دسـت و سـر و گردن بیشـتر از زیورآالت پوشـاک اسـتفاده 
مي شـود و دیگر اسـتفاده از زیورآالت پوشـاک نشـان دهندۀ پایـگاه اجتماعي، میزان 

بضاعـت و طبقـۀ اجتماعي فرد نیسـت.

4. تحلیل مردم شناختی پوشاك بانوان ایالمی
پوشـاک زنـان کـرد تـوأم بـا زیورهایـي اسـت که اغلب توسـط خودشـان بـر روي 
لبـاس دوختـه می شـود. در گذشـته زیورآالت زنـان به جـز جنبۀ زیبایـي، پس انداز 
خانـواده نیـز محسـوب می شـده و جنبـۀ اقتصـادي و مالي داشـته اسـت؛ چنانکه به 
قـول یکـي از مصاحبه شـوندگان در مواقعـي کـه محصـول خانـواده خـوب نبود با 
فـروش سـکه هاي نقرۀ دوخته شـده به لباس مایحتـاج خود را خریـداري مي کردند. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه باورهـا و دانسـته هاي عامیانـه نیز تأثیـر خود را بر پوشـاک 
مي گـذارد؛ مثـاًل آویختـن گردنبنـدي از مهـره بـه گـردن، از ورود »آل «1 بـه داخـل 
خانـه و آزار افـراد توسـط موجـودي بـه نـام »شـبح «2 جلوگیـری می کنـد و وصل 

1. آل موجودی نامرئی است مانند جن که به زنی که تازه وضع حمل کرده اگر تنها بماند صدمه می رساند )معین، 1375: ذیل 
واژه(. آل، خیالی و ساخته و پرداختۀ ذهن انسان و جن، واقعی است .

2. شبح به تجسم روح فرد مرده گفته می شود. شبح ها ممکن است با روح پلید هم اشتباه گرفته شوند.
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کـردن مهره هـاي سـیاه رنگ نقیم به سـوخه1 و اسـتفاده از گردنبندهایـي از مهره هاي 
آبـي باعـث دفع چشـم زخم مي شـود.

     پوشـاک عـروس نمادهـا و نشـانه هایي از دوران باسـتان در خـود دارد کـه زنـان 
بـا پوشـیدن آن منتقل کننـدۀ ایـن نمادهـا هسـتند؛ اسـتفاده از تـور قرمزرنگ بر سـر 
عـروس یا اسـتفاده از لباس سـفید براي او یـادگاري از دوران حجـاب در روزگاران 
باسـتان اسـت. پوشـاندن سـر از سـوي عروس شـرق باسـتان نیز به عقیدۀ بعضي ها 

نشـانۀ اطاعت آنان از همسرانشـان بوده اسـت.

کارکرد و تزیینات سربند
در اسـتفاده از سـربند توسـط زنـان اقـوام ایراني همـواره جنبه هاي تزیینـي آن مورد 
توجـه بـوده اسـت. آنـان از هـر طبقـه ای که بودنـد از کالهک هـا و پیشـاني بندهاي 
مزیـن بـه انـواع زیـورآالت و سـکه ها و روسـري هایی بـا رودوزي هـاي گوناگـون 
اسـتفاده می کردنـد و متناسـب بـا شـأن اجتماعـي و اسـتطاعت مالـي خـود بـا 
سـکه هاي طـال یا پولک هـاي رنگیـن ارزان قیمت سـربندهاي خود را مي آراسـتند و 
این ناشـي از احسـاس مشـترک بین کلیۀ زنان؛ یعني حس »زیبایي دوسـتي«  اسـت. 
بدیـن ترتیـب بـا توجه بـه نوع آرایـش و زیور سـربندها، مي تـوان به شـأن و مرتبۀ 

اجتماعـي زنـان در هـر قوم پـي برد.
بـا توجـه بـه مطالب ارائه شـده، نکات مهمي کـه در ترکیب سـربند و مطالعۀ آن باید 

مـورد توجه قرار گیرد به شـرح زیر اسـت: 
اسـتفاده از سـکه: نکتـۀ قابل توجـه در تزیین سـربندهاي زنان و حتی پوشـاک که 
کمابیـش در بیـن اقوام ایراني مشـترک اسـت، اسـتفاده از سـکه هاي رایج می باشـد. 
از آنجـا کـه در گذشـته، اغلـب، اقوام مـورد هجوم یا دسـتبرد اقوام متمـرد همجوار 
خـود قـرار می گرفتند، چنین اسـتنباط مي شـود که یکـي از راههاي حفـظ نقدینگي 
خانـواده، اسـتفاده از سـکه ها در زیـورآالت و تزییـن پوشـاک و سـربند زنـان بـوده 
اسـت؛ چراکـه در مواقـع حملـه به راحتـي می توانسـته اند آنهـا را جابجا کننـد و از 

ــا و  ــن ونواره ــاي په ــت ویراقه ــل اس ــس مخم ــه از جن ــي ک ــوان ایالم ــۀ بان ــوخمه )soxma(: جلیق 1. س
پولک هــاي فــراوان  دارد؛ معمــوالً حاشــیۀ جلــوي ســوخمه، از  سرشــانه بــه پاییــن و پهلوهــاي آن پــر از ســکه 

ــره اســت. ــاي طــال ونق و زیوره
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دسـتبردها نجات دهند.
گـره: در برخـي از سـربندها، گره نقـش محکم کننـده و در برخي دیگـر نقش آرایه 

را دارد.

پوشـاندن دهـان: در برخي از اقوام، پوشـاندن دهـان، چانه و گاه بینـي در بین زنان 
متـداول اسـت؛ ایـن اقـوام عبارتند از: کردهـاي خراسـان و خراسـاني ها، ترکمن ها، 

ایلسـون ها و کردهـاي ایالمي در هنـگام عزاداري.

گیسـوان: اغلـب زنـان در بعضـی از اقـوام ایراني بخشـي از گیسـوان خـود بهویژه 
قسـمت جلـوي آن را بـا آرایش خاصـی بیرون از سـربند قرار مي دهند. بـا توجه به 
مسـلمان بـودن اقـوام معاصر سـاکن در ایـران، چنین به نظر مي رسـد که این رسـم، 
ریشـه در سـنتهاي گذشـته دارد کـه تا کنـون باقي مانده اسـت. در این میان، بیشـتر 
بـر پوشـاندن قسـمتهاي بـاال و پشـت سـر اهتمـام مي ورزنـد و آن را از دید مخفي 
می کننـد و در پوشـاندن بخشـي از گیسـوان کـه در طرفیـن صـورت قـرار میگیـرد 

ندارند.  اصرار چندانـي 

اسـتفاده از کالغـي: در بیـن اغلب اقـوام ایرانی، به غیر از نواحـي جنوب و جنوب 
شـرقي، اسـتفاده از کالغـي بـر روي بقیـۀ اجزاي سـربند بـراي محکم کـردن آن در 

زمان فعالیت و کار مرسـوم اسـت.

مشـخصۀ تأهـل زنـان: اسـتفاده از سـربند در بیـن برخـي از اقـوام از نشـانه هاي 
وضعیـت تأهـل زنان اسـت؛ چنانکـه دختران ایالمي در گذشـته تا قبـل از ازدواج از 

سـربند اسـتفاده نمي کردنـد و تنهـا بـه بسـتن گلونـی1 اکتفـا مي نمودند. 

کارکردهاي تن پوش 

ــرح  ــي و ط ــاي رنگ ــا نقش ه ــي ب ــا نخ ــر ی ــس حری ــکل از جن ــع ش ــه ای مرب ــي )golwani(: پارچ 1. گلون
بته جقــه اســت کــه آن را بــه حالــت ســهگوش درآورده و روي ســر مي اندازنــد و بــه گفتــۀ درویشــیان )1375: 

ــس ابریشــم« اســت. ــگ از جن ــد رنگارن 355( »نوعــي چارق
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شـکل و رنگ بنـدي، ترکیـب زیبایـي را در تن پوش هـای بانـوان ایالمـي بـه وجود 
مي آورد که مسـلماً به کار بردن ذوق و سـلیقه در دوخت و طراحي آنها نشـان دهنده 
و معـّرف صدهـا عنصـر فرهنگي اسـت کـه در کنار هم تشـکیل چنین پوششـي را 

داده اند. 
   تن پوش هـای سـنتي بانـوان ایالمـي کارکردهای گوناگـون و فراوان دارنـد که در این 
قسـمت به چند مورد آنها اشـاره می شـود. یکـي از کارکردهاي پیراهن )کـرواس( این 
اسـت کـه زنـان مي توانند بـه راحتی به فعالیت هـاي گوناگـون از جمله کشـاورزي یا 
بافتـن جاجیـم و گلیـم و قالي بپردازند؛ زیرا لبـاس این بانوان به صورت گشـاد و آزاد، 
طراحـي و دوخته شـده و متناسـب بـا فعالیت های روزانۀ آنان اسـت؛ لـذا در حین کار 
مشـکلي برایشـان پیش نمي آید. جنس تن پوش آنها نیز که با شـرایط اقلیمي و مناطق 
کوهسـتاني و سردسـیر متناسـب اسـت و مچ دار بودن آسـتین پیراهن و پایین شلوار از 
ورود و نفـوذ هـواي سـرد به زیر لباس جلوگیـري میکند. فرم تن پوش بانـوان کاماًل با 
شـئونات اخالقـي و مذهبـي حاکم بر جامعه سـنخیت دارد و این بـار فرهنگي غني و 
مثبتي اسـت که در طول زمان حفظ شـده اسـت؛ همچنین اسـتفاده از تن پوش شـلوار 
در میـان بانـوان ایالمـي عالوه بر تأثیر اقلیـم، تأثیر اخالقیات و باورهـاي فرهنگي را بر 

پوشاک نشـان مي دهد. 

کارکرد گیوه1 
پاپوش زنان ایالمي در گذشـته تناسـب و هماهنگي بسـیار زیادي با نحوۀ معیشـت، 
محیـط زندگـي و شـرایط آب و هوایـي منطقـه داشـته؛ از ایـن رو در ایـن منطقـۀ 
کوهسـتاني و سردسـیر، از گیـوه اسـتفاده می شـده اسـت؛ همچنین این نـوع پاپوش 

بـراي راهپیمایي هـاي طوالني مناسـب بوده اسـت.
  

کارکرد زیورآالت
زیـورآالت تنهـا بـراي زیبایـي بـه کار بـرده نمي شـوند؛ بلکـه موقعیـت اجتماعي و 
اقتصـادي فـرد را نیـز نشـان می دهنـد و بـا زیبایـي و شـکوه خیره کننـده و اصالتـي 
کـه بـه لبـاس مي دهنـد، بـه همـراه عواملـي چون فـرم، رنـگ و صـدا، وقـار آن را 

1. نوعي کفش دستبافت سفید یا رنگي که جنس آن از پشم یا پنبه است.
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صدچنـدان می کننـد. اسـتفاده از زیـورآالت به ویـژه در مراسـم خـاص، عـالوه بـر 
اینکـه قـدرت مالـي فـرد را مي رسـاند، نشـاندهندۀ پایـگاه اجتماعي او نیز هسـت. 
جنـس و نـوع زیـور )طال، نقـره، نیـکل و ...(، اندازه و شـکل آن، نگین هـاي به کار 

رفتـه در آن و ... نیـز گویـاي چنیـن تأثیري اسـت. 
     اسـتفاده از زیورها در پوشـاک، راهي براي اندوختن و پس انداز نیز بوده اسـت. 
یکـي دیگـر از کارکردهـاي زیورآالت نشـان دادن تأهل یـا تجرد فرد اسـتفاده کننده 
مي باشـد؛ زیـرا اسـتفاده از برخـي زیـورآالت ماننـد حلقه، نشـان از تأهل زن اسـت 
و دختـران حـق اسـتفاده از آن را ندارنـد. ایـن نـوع زیـور عـالوه بـر نشـان دادن 
موقعیـت اقتصـادي همسـر و خانواده اش، اطاعـت و مطیع بودن زن در برابر همسـر 
و خانـوادۀ او را نیـز نشـان می دهـد. زیـورآالت دختران به مراتب سـادهتر و ظریفتر 
از زیـورآالت زنـان هسـتند و زیورهـاي زنانـه شـکیل تر و بزرگتر به نظر مي رسـند. 
کارکـرد دیگـر زیـورآالت اسـتفاده بـه عنوان طلسـم مي باشـد؛ زیـرا بـاور و اعتقاد 
بشـر بـه نیروهـاي ماوراء و اسـتفاده از شـیئی کـه بتوانـد در مقابل این نیروهـا او را 
یـاري کنـد چیزي اسـت که آنها را به اسـتفاده از طلسـم وا داشـته اسـت. مهره هاي 
رنگـي، پشـتوانه هاي اعتقـادي و مذهبـي محکمـي در باورهـاي زنان ایالمـی دارند. 
برخـي از ایـن مهره هـا عـالوه بـر جنبـۀ تزیینـي، از خاصیـت دفـع چشـم زخم و 
شفابخشـي نیـز برخوردارنـد. اسـتفاده از سـنگ هاي عقیـق و فیـروزه هم عـالوه بر 
آراسـتن زیـورآالت بـه خاطـر نیـروي تعویذگونـۀ آنها ماننـد خاصیت شفابخشـي، 
دفـع چشـم زخم، حفاظـت از بالهـاي طبیعـي و ... اسـت. اقـوام کهن ایـران به ویژه 
کردهـا بـراي طبیعـت احترام زیـادي قائلنـد، به همین دلیل از نقوشـي کـه به نوعي 
مظهـر و جلـوه اي از طبیعـت اسـت در زیـورآالت خـود اسـتفاده مي کردنـد؛ مثـل 
اسـتفاده از اشـکال ماه و سـتاره در پیشـاني بندهاي زنان. گاهي نیز عدم اسـتفاده از 
زیـورآالت بـه دلیل باورهاي فرهنگي اسـت؛ مثاًل در مراسـم سـوگواري، زنان نباید 
از زیـورآالت اسـتفاده کننـد؛ به ویـژه اگر همسـر یا یکـي از اقوام نزدیک خـود را از 
دسـت داده باشـند، اسـتفاده از آرایه هـا را بـر خـود حرام مي کننـد. آشـنایان و اقوام 
دورتـر نیـز بـه منظـور شـرکت در عـزاداري و همدلي و همـدردي با صاحـب عزا، 

زیورهایشـان را کنـار مي افکنند. 
     تأثیـر عوامـل طبیعـي و اقلیـم بـر زیـورآالت زنـان ایالمـی را می تـوان در تهیـۀ 

گردنبنـد و دسـتبند از گیاهـان معطـری چـون میخـک دید. 
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کارکرد زیبایي شناختي 
کارکرد زیبایی شـناختی 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 کاماًل  به شـکل بدن انسـان، از منظر روانشناسـانه و 
سـاختاری، یـک هنر اسـت« )وولـن و بردلـی1 ، 1999: 17(. یکي از دالیل اسـتفاده 
از پارچه هـاي زربفـت، مخمـل و توري هـاي رنگارنـگ در پوشـاک سـنتي بانـوان 
ایالمـي، جالـب توجـه و خوشـایند بـودن رنگ هـاي تنـدی ماننـد قرمـز، جگـري، 
سـبز و ... از نظـر مردمـان ایـن سـرزمین مي باشـد. عالقـه بـه چنیـن رنگ هایی نیز 
ریشـه در سـاخت اجتماعـي و فرهنـگ کهـن این منطقـه دارد؛ زیرا ایـن رنگ ها در 
یـک هماهنگـي چشـم نواز با شـرایط اقلیمي و محیطي قـرار دارد کـه در آن زندگي 
مي کننـد؛ بـه طـوري کـه از لحاظ روانـي و روحـي آنها را بـه تعادل میرسـاند. تأثیر 
مسـتقیمي کـه نـوع آب و هـوا بـر شـکل طبیعـت مي گـذارد، یکـي از اصلي تریـن 

عواملـي اسـت کـه سـلیقۀ انسـان را در انتخـاب رنگ شـکل مي دهد.

5. تحلیل مردم شناختي نقوش روي گلوني  
مهمتریـن ویژگـي گلونـي، نقـوش آن اسـت؛ نقوشـي چشـم نواز، خوش ترکیـب، 
انتزاعـي و تجریـدی کـه داراي هماهنگي، تناسـب و تقارن می باشـد. مي توان گفت 
ایـن نقش هـا تجلـي گاه اندیشـه، ذوق، بـاور، اعتقـاد و سـنت اجدادي زنـان ایالمي 
اسـت و بـا مـردم ایالم و هـر آنچه با فطرت و اندیشـه و فرهنگ آنان مرتبط اسـت، 
پیوسـتگي دارد؛ فرهنگـي کـه آمیـزه اي از سـنت اجـدادي، اسـاطیر، باورهـا، آمال و 
آروزهـا، محیـط و جغرافیاي طبیعي منطقه اسـت. در این قسـمت از پژوهش، برخي 
از نمادهـا و نقوشـي را کـه بـر روي گلوني هـا به طور مشـترک وجود دارنـد از دید 
مردمشـناختي مـورد تحلیـل قـرار می گیرنـد. در اکثـر قریـب بـه اتفـاق گلوني هاي 
ایالمـي، تصاویـری از پدیده هـاي طبیعـي از قبیل آب، کـوه، دّره و خورشـید وجود 
دارد کـه اغلـب، ایـن نگاره هـاي طبیعي با اشـکال واقعي خود تفاوت زیـادي دارند؛ 
بـه طـوري کـه با نگاهي سـطحي بـه گلوني، ممکن اسـت متوجه وجود اشـکالی از 
پدیده هـاي طبیعـي در آنها نشـویم. در این نوع پوشـش براي نشـان دادن رودخانه یا 

1. Wollen, Bradley, Fiona
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آِب در حـال حرکـت از خطـوط موازي یا موجدار اسـتفاده مي شـود. در مورد دیگر 
تصاویـر موجـود بـر سـطح گلونی می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:  

نقش عقاب: سنبل قدرت، اقتدار و بیپروایی است.       -
نـگارۀ آب: معّرف سـه مضمون چشـمۀ حیات، وسـیلۀ تزکیـه و مرکز زندگي  -

دوباره اسـت.
دایره: نماد ابدیت، روح، آسـمان، وسـعت، کلیّت، شـکفتگي، کمـال و گردونه  -

و چرخۀ حیات اسـت. »دایره که تمامیت روان انسـان را در جنبه هاي مختلف 
از جملـه رابطـۀ میـان انسـان و طبیعت بیـان مي کنـد، نمادي از خلـق جهان و 

حرکت پیوسـته و مدور آسـمان اسـت« )نظامآبادي، 1381: 140(.
بته جقـه: نقـش سـرو اسـت. در تمـدن هخامنشـیان و بـراي ایرانیـان در عهـد  -

باسـتان، درخـت سـرو درخت زندگي و سـمبل جاودانگي محسـوب میشـده 
است.

لـوزي: نمـاد کـوه و دّره بـا هـم و الهام گرفتـه از طبیعت ایالم اسـت. »هنگامي  -
کـه انسـان در طبیعـت بـه کـوه و دّره در کنـار هـم برخـورد مي کرد از شـکل 

لـوزي بـراي بیـان آن اسـتفاده مي کرد« )همـان: 160(.
نـگارۀ مـار: سرچشـمۀ حیات و تخیـل و نماد آب، بـاروري و تاریکي اسـت.  -

در تمـدن ایالمـي نیـز نمـاد فراواني و آب بوده اسـت. 
گل لوتـوس )نیلوفـر(: از نمادهـاي مهـري اسـت و هخامنشـیان کـه بـه میترا  -

دلبسـتگي فـراوان داشـتند این گل را در مهـرگان با آیین ویژه و شـکوه فراوان 
مي پرسـتیدند. »گل چندپـر لوتـوس نمـاد خورشـید، آب، کمـال، تمامیـت و 
یکپارچگـي روح زمـان و کامل تریـن شـکل هندسـي اسـت« )اسـماعیل پور، 

.)17 :1393
چـرخ: نمـاد خورشـید، جـان و معبد خورشـید و پره هـاي آن، نمـاد پرتوهاي  -

خورشـید، فلـک و فلک البـروج اسـت. »خورشـید در هـزارۀ چهـارم قبـل از 
میـالد در فـالت ایـران از بزرگترین خدایان شـمرده مي شـد« )یاحقـي، 1375: 

.)185
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جدول شمارۀ )1(. مقایسۀ سربند و اجزاي سربند بانوان ایالمي
 با اقوام مختلف کرد و استانهاي همجوار

بررسی پوشاك بانوان ایالمي و تحلیل مردم شناختی...

مالحظاتجنس سربنداجزاي سربندقوم

کردهاي 
کردستان

عمامه: از دو بخش تشکیل شده است: . 1
که  استوانه اي  و  کوتاه  کالهي  الف( 
مقداري  است؛ ب(   مسطح  آن  باالی 
پیچیده  کاله  دور  که  لوله شده  پارچۀ 

مي شود.
و . 2 چهارگوش  روسري  این  روسري: 

شانه ها  و  عمامه  روي  بر  تزیین شده 
افکنده می شود.

سربند: چهارگوش و بزرگ است، دور . 3
سر بسته مي شود و شبیه عمامه است.

چادر: از اجزائي است که اخیراً به لباس . 4
بانوان کرد اضافه شده است و بُرشی 

نیم ِگرد دارد. 

کاله: مخمل
عمامه: پارچۀ 

نخي لطیف

تور

ابریشم )کالغي(

نخ

تزیینـات زیادي بر روي عمامه 
از  اسـت؛  می رفتـه  کار  بـه 
زیورهای این پوشـش می توان 
نقـره،  و  زر  سـکه هاي  بـه 
رشـته هاي زریـن و مهره هـاي 
رنگیـن اشـاره کـرد. ایـن کاله 
خـاص اشـراف بـوده اسـت. 
با اسـتفاده از پولـک و نخ هاي 
طالیي تزیین می شـده اسـت.

زنـان کـرد گاهی چند سـربند 
بـر روي هـم مي بندند.

کردهاي 
کرمانشاه

کاله: گاه اسـتوانه اي و مسـطح و گاه . 1
اسـت ترکدار 

سـربند: مانند سـربند زنان کردستان و . 2
رنگ آن مشـکي است

روسـري: دسـتمالي رنگیـن و بـزرگ . 3
اسـت که دور سـربند به شکل عمامه 

مي شود. بسـته 
چـادر: در هنـگام رفتـن بـه سـفر و . 4

بـه سـر می کنـد. را  آن  مهمانـي 

مخمل

کالغي

نخی، کرپ، 
حریر و ...

این پوشـش داراي ریشه هاي 
از  پـس  کـه  اسـت  تزیینـي 
بسته شـدن، به دور پیشـاني و 

صـورت مي افتـد.

کردهاي 
آذربایجان 

غربي

و . 1 اسـت  مسـطح  و  اسـتوانه اي  کاله: 
بـه رنگ هـاي قرمـز و آلبالویـي دیـده 

مي شـود.
سـربند: معمـوالً  بـه دور کاله پیچیـده . 2

می شـود و طـول آن در حدود سـه متر 
و بیشـتر است.

روسـري: دسـتمال سـه گوش بزرگـي . 3
اسـت که سـاده یـا گلـدار می باشـد و 
معمـوالً آن را بـه روي کاله مي گذارنـد.

مقوا با رویۀ 
مخمل

ابریشم )کالغي(

رویـۀ کاله به وسـلیۀ یـراق و 
پولـک منقوش مي شـود.

از  گاه  خطـه  ایـن  زنـان 
بافته هایـی ابریشـمي بـه نـام 
ریشـه برای دور کالغي خود 

می کننـد. اسـتفاده 
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ادامه جدول شمارۀ )1(. مقایسۀ سربند و اجزاي سربند بانوان ایالمي
 با اقوام مختلف کرد و استانهاي همجوار

مالحظاتجنس سربنداجزاي سربندقوم

کردهاي 
شمال 
خراسان

روسـري: دسـتمالی چهارگوش و بزرگ . 1
بـا زمینـۀ روشـن و گلـدار اسـت  که آن 

را تـا زده و بـر سـر مي گذارند.
سربند: آن را به روي روسري میبندند.. 2
مسـطح . 3 و  دایـره اي  بـرش  داراي  کاله: 

اسـت.

نخي گلدار 

ابریشم )کالغي(

ریشـه هاي  پوشـش  ایـن 
دارد. اطـراف  در  تزیینـي 

و  مفصلـي  تزیینـات  کاله، 
و  دارد  متفاوتـي  زیورهـاي 
اسـتفاده از آن اکنـون نیز رایج 

اسـت.

کردهاي 
ایالم

گلونـي: پارچـه ای مربع شـکل با نقشـه ایی . 1
رنگـي و طـرح بته جقه اسـت.

سـربند: بـه دور گلوني و روسـري پیچیده . 2
می شـود و رنگ آن مشـکي اسـت.

رنـگ . 3 بـه  شـکل  مربـع  پارچـه اي  هبـر: 
اسـت. مشـکي 

َمقِنا: روسـري سـیاه رنگ و مستطیل شکلی . 4
به ابعاد 200×70 سـانتیمتر است. 

رسـمي . 5 مراسـمات  در  َقتـَره:  یـا  چـادر 
مي شـود. اسـتفاده 

حریر یا نخ
مخمل یا کالغي

مخمل

ابریشم نازک 
یا نخ

ابریشم

گلونـي را سـه گوش می کنند 
و بـر سـر مي اندازند.

ریشه یا ُگَلنگ دارد.
ریشـه دارد و به جاي سـربند 

روي گلوني بسـته مي شـود.

لرها

کاله: از پوشش های بانوان لر است.. 1
سـربند: بزرگ و مربع یا مستطیل شکل . 2

اسـت که آن را همچون عمامه بر سـر 
مي بندنـد و اضافۀ گوشـه هاي آن را در 

پشـت آویزان می کنند.
چـادر: امـروزه هنگام رفتن به شـهر یا . 3

مسافرت اسـتفاده می شود. 

ابریشم )کالغي(

نخی، کرپ، 
حریر و ...

سـربند را با زنجیرهاي سـیمین 
و سـکه هاي قدیمي یـا معاصر 

می کنند. تزییـن 

بانوان 
کرانۀ 
قثض 
خلیج 
فارس 
و زنان 
عرب 

خوزستان

مقنـا: پارچـه اي مستطیلي شـکل بـا ابعـاد . 1
150×70 سـانتیمتر اسـت کـه زنـان آن را 
بـه دور سـر و گـردن خـود مي پیچنـد؛ به 
طـوري که فقـط گردي صورت مشـخص 

مي شـود.
 ُعّصابـه: پارچـه اي سـاده و چهارگـوش . 2

اسـت که زنان مسـن عـرب بـر روي مقنا 
مي بندنـد.

پوشـیه: به رنگ مشـکي و تورمانند اسـت . 3
کـه تمامي صـورت زنان را مي پوشـاند. 

عبـا: پوششـي بلنـد و مشـکي اسـت کـه . 4
زنـان ماننـد چـادر بـه سـر می کننـد.

نخ

نخ

تور یا نخ

بـراي محکـم کـردن مقنـا بر 
روي سـر از سـنجاقي تزییني 
اسـتفاده  چـالب  نـام  بـه 

. مي کننـد
گاهـي بـراي تزییـن ُعّصابـه، 
گوشـه هاي  بـه  شـرابه هایي 
آن نصـب مي شـود )جنتـی، 

.)73  :1383
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بحث و نتیجه گیری
بـه طـور کلـي مي تـوان گفت کـه پوشـاک بانـوان ایراني تـا قبـل از اسـالم؛ به ویژه 
در دورۀ مادهـا، پارسـیها و هخامنشـیان تفـاوت چنداني با پوشـاک مردان نداشـته و 
فاصلـۀ طبقاتـي و وضعیـت اقتصـادي افراد بـر نوع پوشـاک و زیـورآالت آنها تأثیر 
فراواني داشـته اسـت. شـرایط اقلیمي و آب و هوایي )سـرما و گرما و شـرایط جوي 
دیگـر( بـر نحـوۀ پوشـش افـراد؛ به ویـژه بانـوان ایالمـی تأثیـر گـذارده و جنبه هاي 
کاربـردي خاصـي را بـراي برخـي از اجـزاي پوشـاک پدیـد آورده اسـت. مشـابه 
یافته هـای سـایر پژوهش ها، جنـس و نوع پارچـه، ضخامت، تعداد اجـزاء، بلندي و 
کوتاهـي و رنـگ در پوشـاک زنان ایالمـی، ارتباط مسـتقیمی با آب و هـواي منطقه 
دارد. نحوۀ معیشـت و زیسـت افراد سـاکن در شهرسـتان ایالم که در گذشـته مبتني 
بـر دامـداري و کشـاورزي بـوده نیز بر نوع پوشـاک بانـوان این منطقه تأثیـر گذارده 
اسـت کـه ایـن تأثیـر هـم در کیفیت و شـکل ظاهري و هـم در ضخامـت و تنگ و 
گشـاد بـودن پوشـاک دیـده می شـود. اسـتفاده از زیـورآالت گرانبهـا یـا پارچه هاي 
زربافـت و مخمـل نیـز حکایت از نوع معیشـت افراد دارد. با بررسـي شـباهت های 
موجـود در سـرپوش ها و تن پوش هـاي زنـان اسـتانهاي مجـاور و بـا در نظر گرفتن 
حـوزۀ جغرافیایـي می توان نشـانه اي از فرهنگ پذیـري و تأثیرگذاري بـر یکدیگر را 
مشـاهده کرد. پوشـاک در اسـتان ایالم عالوه بر نقش کارکردي، نشـانه اي از هویت 
فرهنگـي و اجتماعـي اسـت؛ انتخـاب رنگ و نقـوش روي پارچه و تزییـن لباس به 
اشـکال مختلـف معّرف شـخصیت، طبقۀ اجتماعـي و دارایي افرادي اسـت که بدین 
وسـیله خـود را از سـایر افـراد متمایـز مي کننـد. رنگ پوشـاک نیـز متأثـر از اقلیم و 
آب و هـواي منطقـه اسـت. بـا شـناخت رنگ هـاي حاکم در هـر جامعه مي تـوان به 
سـنجش شـخصیت فردي و اجتماعي افراد آن جامعه پي برد. نقوش روي پوشـاک 
و تزیینـات و زیـورآالت زنـان ایالمی، عـالوه بر اینکه معّرف ذوق هنـري و آداب و 
سـلیقۀ قومي در طول تاریخ بشـر بوده اسـت، ریشـه در باورها و اعتقادات آنها دارد 
و مظهـر و نمونه اي اسـت از مفاهیمـي که در زندگي آنها داراي معناسـت. گاه زمینۀ 
لبـاس از یـک نقـش واحـد بـه وجـود مي آیـد و یگانگـي مطلـق را نشـان مي دهـد 
و گاه ممکـن اسـت نقـوش یکـي پـس از دیگـري زمینۀ لبـاس را بیاراینـد و پس از 
چنـدي دوبـاره پدیـدار گردنـد، همچنان کـه هنگامۀ کاشـت، داشـت و برداشـت یا 

هنگامـۀ ییـالق و قشـالق از پي هـم مي آینـد و مي روند.
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     آنچـه میـان نقـوش و طرحهـاي موجـود در میـان اقـوام مختلـف اشـتراک دارد 
سـازگار بـودن آنهـا بـا روحیـۀ مـردم اسـت. رابطـۀ مسـتقیم بـا طبیعت و سـادگي 
زندگـی، نقش هـا را سـاده کـرده و خطوط شکسـته و محکم و اشـکال اسـتواري را 
پدیـد آورده اسـت کـه گویـاي قـدرت اسـتحکام ارزشـها و سـنن فرهنگـي در بین 
اقـوام مي باشـد کـه اگـر در معرض نابـودي قرار گیرند شـیرازۀ آنها از هم مي پاشـد. 
تزییـن بـدن با وسـایل گوناگـون نظیر خالکوبي پیشـاني، زیر لب، چانه و دسـت ها، 
تزییـن دسـتها بـه وسـیلۀ حنـا و تزییـن دنـدان به وسـیلۀ طـال از مواردي اسـت که 
اهمیـت تزییـن و آراسـتگي را نزد بانوان ایالمی مشـخص می کند. گاهی دیده شـده 
بسـیاري از زیورآالتی که توسـط یک قوم اسـتفاده می شـده اسـت پس از گسستگي 
فرهنگـي و پدیدآمـدن فرهنـگ جدیـد، توسـط گروهي از آنهـا اسـتفاده نمی گردد؛ 
چنانکـه در دیـن اسـالم، اسـتفاده از زیورآالتـي کـه سـبب جلـب توجه شـود، منع 
شـده اسـت. بررسـي پوشـاک به عنوان یک عامل شـاخص و بنیادي نقش مهمي را 
در شـناخت اقوام و طوایف و همبسـتگي فرهنگي آنها ایفا مي کند. اشـاعۀ پوشـاک 
در میـان جوامعـي کـه خصوصیـات جغرافیایي مشـترک دارند منطقـه ای فرهنگي را 
به وجود آورده اسـت که پوشـاک اقوام مختلف سـاکن در آن از هم تأثیر گرفتهاند. 
اختـالف میـان تن پوش مـردم جوامع مختلف، جـداي از خصوصیـات جغرافیایي و 
اقلیمـي و عوامـل اجتماعي، اقتصادي و معیشـتي، ناشـي از فرهنـگ و جهان بیني آن 
جامعه اسـت. پوشـاک سـنتي ایران در سـالهاي اخیر تغییرات و دگرگونیهاي زیادي 
را شـاهد بـوده اسـت تا آنجا کـه در میان برخي از اقوام و عشـایر معاصـر ایراني که 
فرهنـگ زیسـتي بـر آن غالـب گردیده، اسـتفاده از سـرپوش ها و پوشـاک محلي در 
جریـان عـادي زندگـي رو بـه نابـودي اسـت و تنها در جشـن ها و ضیافت هـا مورد 

اسـتفاده قـرار مي گیرد. 
    پوشـیدگي از جملـه شـاخص هاي بـارز پوشـاک در فرهنـگ زنان ایالمی اسـت. 
کامـل بـودن و راحتـي، زیبایي و اسـتفادۀ مناسـب از رودوزي هاي سـنتي در تکمیل 
و تزییـن، داشـتن تجانـس و قرابـت بـا فرهنـگ جامعه و متناسـب بودن با شـرایط 

اقلیمـي و جغرافیایـي بـر اهمیت هرچه بیشـتر پوشـاک سـنتي مي افزاید.
    اسـتفاده از سـرپوش در قومیت هـاي مختلـف رایـج اسـت؛ امـا در هـر قـوم و 
قبیلـه اي شـکل آن بنـا بـه باورهـاي آنـان متفاوت اسـت؛ چنانکـه پوشـاندن دهان، 
چانـه و بینـي نـزد زنـان ترکمـن یا پوشـانیدن و بیـرون گذاشـتن قسـمتي از مو نزد 
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زنـان کـرد و بختیـاري ریشـه در باورهـاي فرهنگـي و اعتقـادي دارد. پوشـاک و 
زیـورآالت عناصـری فرهنگي هسـتند که با هـم و در کنار هم، معّرف ذوق، سـلیقه، 

شـکوه و غنـاي فرهنگـي هـر قوم مي باشـند.

پیشنهادها
پیشـنهاد می شـود بـرای بررسـی و تحلیـل بیشـتر پوشـاک سـنتی مـردم ایـالم، 
پژوهش هایـی 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.

منابع ومآخذ 
الف( فارسی

اسـماعیل پور، ابوالقاسـم؛ )1393(، اسـطورۀ بیـان نمادیـن، چ چهـارم، تهـران: - 
صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران.

افشار سیستانی، ایرج؛ )1369(، مقاالت ایران شناسی، تهران: نسل دانش.- 
توسلي، غالمعباس؛ )1373(، نظریه هاي جامعه شناسي، تهران: سمت.- 
جنتـی، شـیوا؛ )1383(، نقـش عوامـل فرهنگـي، اجتماعي و زیسـت محیطي بر - 

پوشـاک سنتي زنان سـنندج و تغییرات آن، پایان نامۀ کارشناسـی ارشد، دانشگاه 
آزاد اسـالمی واحد تهـران مرکزی.

چیت سـاز، محمدرضـا؛ )1379(، تاریـخ پوشـاک ایرانیـان از ابتـداي اسـالم تـا - 
حملـه مغـول، تهران: سـمت. 

خاني، محمدحسین؛ )1374(، گذري بر تاریخ ایالم، ایالم: صاحب اثر.- 
درخشنده، صیدمحمد؛ )1373(، ایالم عروس زاگرس، ایالم: پیام .- 
درویشـیان، علی اشـرف؛ )1375(، فرهنگ کردی کرمانشـاهی کردی- فارسـی، - 

تهران: سـهند.

بررسی پوشاك بانوان ایالمي و تحلیل مردم شناختی...



فصلنامۀ  علمي

245

دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

ذکاء، یحیـي؛ )1349(، لبـاس زنـان ایـران از سـدۀ سـیزدهم هجـري تـا امروز، - 
تهـران: ادارۀ موزه هـا و فرهنـگ عامـه.

ذکاء، یحیـي؛ )1351(، »جامـۀ پارسـیان در دورۀ هخامنشـیان«، هنـر و مـردم، - 
شـمارۀ 23، صـص -9 16.

روح االمینـي، محمـود؛ )1391(، گـرد شـهر با چـراغ در مباني انسان شناسـي: با - 
تجدیـد نظر، چ شـانزدهم، تهـران: عطار.

ترجمـۀ  -  معاصـر،  دوران  در  نظریـۀ جامعه شناسـی   ،)1394( ریتـزر، جـورج؛ 
محسـن ثالثـی، چ بیسـتم، تهـران: رامیـن.

شهشهاني، سهیال؛ )1372(، تاریخچۀ پوشش سر در ایران، تهران: مدبر.- 
ضیاء پـور، جلیـل؛ )1343(، پوشـاک باسـتانی ایرانیـان از کهنترین زمـان تا پایان - 

شاهنشـاهی ساسـانیان، تهران: هنرهای زیبای کشـور.
ضیاء پـور، جلیـل؛ )1346(، پوشـاک ایل هـا، چادرنشـینان و روسـتاییان ایـران، - 

تهـران: فرهنـگ و هنر.
ضیاء پـور، جلیـل؛ )1347(، پوشـاک زنـان ایـران از کهن تریـن زمـان تـا آغـاز - 

شاهنشـاهي پهلـوي، تهـران: وزارت فرهنـگ و هنـر.
ضیاء پـور، جلیـل؛ )1348(، زیورهـاي زنـان ایـران از دیربـاز تـا کنـون، تهران: - 

وزارت فرهنـگ و هنـر.
ضیاءپـور، جلیل؛ )1347(، پوشـاک هخامنشـی ها و مادی ها در تخت جمشـید، - 

تهـران: وزارت فرهنگ و هنر.
فکوهی، ناصر؛ )1384(، تاریخ نظریه و اندیشۀ انسان شناسی، تهران: نی.- 
کهربایی، الهه؛ )1381(، بررسـي پوشـاک زنان عشـایر از دیدگاه مردم شـناختي، - 

پایان نامۀ کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد تهران مرکزی.
گولدنـر، آلویـن؛ )1383(، بحـران جامعه شناسـی غـرب، ترجمـۀ فریـده ممتاز، - 

تهـران: علمی.
مشـیرپور، میرمحمـد؛ )1346(، تاریـخ تحـول لبـاس در ایران از آغاز تا اسـالم، - 

زوار. مشهد: 
معین، محمد؛ )1375(، فرهنگ معین، ج سوم، چ نهم، تهران: امیرکبیر.- 
نظام آبـادي، مهـران؛ )1381(، بررسـي مردم شـناختي گلیـم هرسـین، پایان نامـۀ - 

کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد تهـران مرکزي.

فریبا پروانه - رضا حقیقی



دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

246

فصلنامۀ  علمي

نوابخـش، مهـرداد؛ )1382(، درآمـدی بـر مکاتـب و نظریه هـای مردم شناسـی، - 
اراک: محمـد.

الهـی، محبوبـه؛ )1389(، »لبـاس بـه مثابـه هویـت«، مطالعـات ملی، شـمارۀ 2، - 
صـص 3-30. 

یاحقـي، محمدجعفـر؛ )1375(، فرهنگ اسـاطیر و اشـارات داسـتاني در ادبیات - 
فارسـی، چ دوم، تهران: سـروش.

زیبایی شـناختی -  جامعه شـناختی-  »ارزیابـی   ،)1395( سـیدهراضیه؛  یاسـینی، 
پوشـاک سـنتی زنان مناطق کویری ایـران با تمرکز بر اقلیـم فرهنگی و طبیعی«، 

جامعه شناسـی هنـر و ادبیـات، دورۀ هشـتم، شـمارۀ 2، صـص 163-189.

ب( انگلیسی

 - Wollen, Peter ; Bradley ,Fiona (1999) Addressing the Century: 100 
years of art & fashion ; [published on the occasion of the exhibi-
tion Addressing the Century: 100 years of Art and Fashion Hayward 
Gallery, London, 8 october 1998 - 11 january 1999, Kunstmuseum 
Wolfsburg, 26 February - 23 May 1999] London ,Hayward Gallery.

بررسی پوشاك بانوان ایالمي و تحلیل مردم شناختی...


