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پودمان دوم
طراح لباس های سنتی شمال و شمال غرب ایران

واحد

يادگيري 1

طراحی لباس های آذربایجان و اردبیل

رنگآمیزی وتکنیکهای کاربردی در پوشاک آذربایجان
در پوشاک آذربایجان با توجه به تنوع پوشاک و کاربرد هم زمان چند نوع لباس
برروی هم به خاطر وجود آب و هوای سرد و مرطوب برای رنگ آمیزی مناسب
پوشاک به موارد زیر توجه نمایید.
 1برای نمایاندن ویژگی های پوشاک آذربایجان و ایجاد جذابیت آن یک نوع
لباس به همراه یکی از انواع لباس های رویی استفاده شود .به فرض مدل پیراهن
آذربایجان با پوشیدن کلیجه ضخیم با انواع تزیینات هیچ وقت آن طوری که باید
و شاید به چشم نخواهد آمد و لذا برای جلوگیری از این موضوع پوشاک آذربایجان
بهتر است جزء  به   جزء طراحی شود.
 2در طراحی و رنگآمیزی کلی پوشاک آذربایجان نقاط نافذ را شناخته و اهمیت
دهید به فرض در یک دست پوشاک آذربایجان پرداختن بهشفق دوزی تاج آذربایجان
به همراه قالب دوزی و تکهدوزی بر روی کت از زیبایی آن کاسته خواهد شد و لذا در
طراحی پوشاک آذربایجان از هنرجویان بخواهید برای الهام از پوشاک آذربایجان برای
طراحی یک طرح جدید لباس بهیکی از انواع تزیینات آذربایجان اکتفا شود.
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 3هنرجویان را در انتخاب تکنیک و ابزار وسایل طراحی و رنگ آمیزی آزاد بگذارید.
 4از وسایل و ابزار واقعی برای تزیینات لباس استفاده نمایید.
 5هنرجو را مقید به چهارچوب خشک رنگ آمیزی سنتی ننمایید بلکه او را برای
رسیدن به آن چیزی که عالقمند است کمک نمایید.
 6توجه هنرجویان را به تفاوت ها و تشابهات پوشاک مختلف آذربایجان جلب
نمایید.

تزیینات و سوزندوزیهای کاربردی در پوشاک آذربایجان
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تزیین تاج و کاله وجلیقه و ارخالیق در آذربایجان
هنر شفق دوزی از دیرزمان در آذربایجان رواج داشته و با زر و نقره و سنگ های
قیمتی ،روی لباس ها و تاج درباریان و اشراف تزیین می شده است .هنر شفق دوزی
همراه با هنرسرمه دوزی کاربرد دارد البته الزم به ذکر است شفق دوزی در ترکیه
به عثمان دوزی معروف است در صورتی که از قدیم در آذربایجان این هنر به نام
شفق دوزی شناخته شده است.
لوازم مورد نیاز برای شفق دوزی:
چسب دو طرفه (آلمانی صورتی رنگ بهتر است)
پارچه ارگانزای نازک (حریر ارگانزا)
چسب لیزری یا الیی چسب جادویی
چسب پی وی سی (( )pvcچسب تایکر)
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نگین متری
زنجیر ساچمه ای یا زنجیر ناخن گیری
نخ لمه طالیی
شن لیزری به رنگ دلخواه
نگین تکی بزرگ
در هنر شفق دوزی  32قلم ابزار به کار رفته که عبارتند از :نخ تل()N3،N2،N1ـ نخ
متال ـ نخ تیتانیوم ـ قیطان متال ـ قیطان لیزری ـ زنجیر ساچمه ای(نقطه نقطه)
ـ سرمه ـ نگین متری 6و 8رنگی و ساده (فشرده ،نیم فشرده)ـ سنگ سیلکون
(شن)ـ نگین اتويی سایز(10کریستال)ـ نگین اتویی متال ـ نگین (4،6،8رنگی
ساده).توپک متال ـ توپک های نگین دارـ توپک های فلزی ـ سنگ های پشت صاف
تزیینی ـ نگین های طرحدار چسبی ـ کریستال های بندی سایز4ـ منجوق ترمه ـ
نوار سیلکون ـ اکلیل ـ چسب دورویه آلمانی ـ چسب متال ـ چسب  DM5ترکیه ـ
چسب مایه تایگرـ چسب لیزری(الیه جادویی)ـ ورق مسی ـ ورق برنجی ـ سیم
گل سازی سایز3ـ پوست ماری یا ژیپون ـ سرنگ کوچک ـ قیچی تیزـ پنس
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روش تهیه یک نوع گل به روش شفق دوزی
برای گل این پنل ابتدا گلبرگ ها را به شکل قلب
در دو سایز از هر کدام  4عدد آماده می کنیم.
سپس طرح را به چسب دو طرفه منتقل می کنیم
و در می آوریم.

روی شیشه ای که کار می کنیم پارچۀ ارگانزا را
قرار می دهیم و گلبرگ ها را که از چسب دو
طرفه بریده ایم روی ارگانزا قرار می دهیم و الیه
روکش چسب را کنده و آمادۀ کار می کنیم.

در این مرحله شروع به چسباندن نگین متری یا
زنجیر ساچمه ای به دور گلبرگ ها می کنیم.

در این مرحله با نخ لمۀ طالیی شروع به پرکردن
گلبرگ ها می کنیم.

بعد با شن لیزری فیروزه ای داخل گلبرگ ها را
پر می کنیم.
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ال قابل
بعد برای تثبیت کامل کار و اینکه کام ً
شست وشو شود تمام سطح گلبرگ ها را با
چسب تایگر و یا  5 dmبه وسیلۀ انگشت یا قلم
مو می پوشانیم

در این مرحله گلبرگ ها را از سطح شیشه
جدا می کنیم و اضافات ارگانزا را با قیچی تمیز
می کنیم.

حاال با چسب حرارتی که به لبۀ کناری گلبرگها
میزنیم چهار گلبرگ بزرگ را بههم وصل
میکنیم.
و همین طور چهار گلبرگ کوچک را هم با چسب
حرارتی به هم وصل می کنیم.
در این مرحله دو ردیف گلبرگ را داخل هم قرار
می دهیم به طوری که گلبرگ های ردیف دوم
مابین گلبرگ های ردیف اول قرار بگیرند.

حاال به گوشههای گلبرگهای ردیف دوم چسب
حرارتی زده با دست حالت دلخواه را به آن
میدهیم و به گلبرگهای ردیف اول میچسبانیم.
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در این مرحله یک نگین بزرگ به مرکز گل با
چسب حرارتی می چسبانیم.

به همین روش چند برگ آماده می کنیم.

و با کنار هم قرار دادن گل ها و برگ ها می توانیم
پنل های زیبایی طراحی کنیم.

نکات مهم در شفق دوزی:
 1بهترین پارچه برای شفق دوزی ارگانزای نازک می باشد.
 2قبل از چسباندن چسب روی ارگانزا باید برای کارایی بهتر پارچه را با سشوار
و یا اتو گرم نمایید.
 3مرغوب ترین چسب تایگر می باشد ولی اگر دسترسی نداشتید از چسب بیندر یا
چسب دستمال کاغذی استفاده نمایید.
بهتر است در موقع استفاده از چسب تایگر از یک عدد سرنگ دامپزشکی استفاده
نمایید بعد از اتمام کار شفق دوزی مقداری از چسب تایگر را به دلخواه از طرف
پشت سرنگ داخل سرنگ ریخته و سپس هوای داخل آن را می گیریم به دنبال آن
سرسوزن سرنگ را الی تمامی نخ ها و مواد به کار رفته قرار می دهیم و مانند یک
قلم به طور آهسته می کشیم به طوری که چسب روی نخ ها و سرمه و زنجیر و هرچه
79

ویژه دختران

که استفاده کرده ایم نریزد بعد از اتمام کار چسب زدن الی همه مواد به کار رفته و
به مدت 1دقیقه سشوار را از نزدیک روی کار می گیریم با این کار چون مواد مورد
استفاده ما و چسب دوطرفه حالت خشک دارند و در بهترین حالت فقط روی هم
قرار می گیرند باعث می گردد که تار و پود مواد و چسب دوطرفه یک تکه بشوند.
بعد از اتمام کار چسب زدن روی کار را برگردانده و مقداری از چسب تایگر را پشت
کار ریخته و با کاردک و یا پشت کارد آشپزخانه محکم می کشیم و در آخر سر
اضافه چسب را برمی داریم و طبق مراحل قبلی دوباره از نزدیک سشوار می گيریم.
حال کار به دست آمده قابل شست وشو بوده و به هیچ عنوان نمی ریزد.
 4در هنگام استفاده از شن (سنگ سیلکون) باید قبل از استفاده از شن مقداری
از چسب  5DMترکیه را روی چسب دوطرفه به مقداری که بعد از ریختن شن ها
چسب رویشان قرار نگیرد می ریزیم عالوه براین برای چسباندن شن نباید از چسب
تایگر استفاده کنیم .درضمن ،شن را به مقدار زیاد می ریزیم و سپس با پشت پنس
فشار می دهیم تا شن ها همه داخل چسب فرو روند و هم کنار هم قرار بگیرند تا
هیچ جای خالی نماند .بعد از خشک شدن اضافه شن ها را برمی داریم.
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انواع کاله تزیینی بانوان آذربایجان
اراشقین (زنانه) هوتوس(زنانه) به چند صورت تهیه می شود .دختران تا قبل از
ازدواج کالهی به نام کلته برسر می گذارند که تمام سطح آن با الیاف ابریشمی
دست دوزی می شود قسمت جلویی آن سکه دوزی و با جهک نواردوزی می شود این
کاله همراه با روسری ابریشمی قرمز رنگ استفاده می شود .نوع دیگری از کاله نیز
کالهی است که با دست بافته می شود و برای تزیین آن از شکل های محلی و الهام
گرفته از ائمه دوازده شکل و یا گل که دور مرکز کاله قرار می گیرند و درست در
وسط کاله نقشی از گل های محلی به عنوان نشانی از رسول اکرم تعبیه می کنند
که از پر حیواناتی همچون طاووس و طوطی استفاده می شود و اصطالحاً به آن توغ
می گویند و منگوله یا گل یا هر زیورآالتی که بر نوک کاله ها زده می شد تپه لیک
هم گفته می شود.
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اراشقین :کاله های مخملی و پولک دوزی شده مخصوص بانوان که از زیر رو سری
به صورت کج بر روی سر گذاشته می شود.
عرقچین :کاله های نیم دایره از جنس پارچه و پنبه ای مخصوص فصل گرما نوع
زنانه آن دارای یراق و گل دوزی و غیره می باشد.
هوتوس :کاله های کوچک سوزن دوزی شده که زنان از زیر روسری به سر
می گذاشتند و توسط دوبند ظریف در زیر چانه بسته می شد.

انواع روسري و کاربرد آن درآذربایجان
1ـ کالقایی :پارچهای که از ابریشم یا ابریشم پخته (جوشانده) و رنگزده بافته
میشود .پارچههایی ابریشمی چهارگوش که بافت قوارهای دارند و طرحهای مخصوص
بهخود دارند و بهعنوان روسری زنانه و لباسی مورد استفاده قرار میگیرند و شهرت
جهانی دارند و هم اکنون نیز بهشیوه سنتی در کارگاههای چاپ باتیک تهیه ميشود
ویژگی خاص آن عبارتند از :ظرافت ،سبکی ،طرحهای بتهجقهای نقوش گلهای
محلی منطقه قابل توجه میباشد .این روسری بزرگترین روسری آذری ،قشقایی،
ترکمنی است .حداقل اندازه هر ضلع آن یک متر و نیم میباشد .و مدل کوچک آن
را نیز کرد هاو بختیاریها مورد استفاده قرار میدهند .البته تا سالهای اخیر استاد
حسین گنجینه در کارگاه باتیک خود این هنر را زنده نگهداشته بود و آرزوی دیرینه
زنده یاد تأسیس کارگاه روسری کالقهای در جاي جای ایران بود.
2ـ سالالما :روسری بزرگ توری با ریشه هایی از جنس همان روسری که از روی
کاله یا روسری دیگر بسته می شود.
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3ـ لچک :روسری هایی که به صورت سه گوش بریده و دوخته می شود و معموالً
از چارقد کوچک تر است و از زیر چارقد استفاده می شود.
4ـ آغابانی :روسری های سفید از جنس های لطیف و نازک با اندازه های متوسط
مخصوصاً مورد استفاده بانوان میانسال و کهنسال قرار می گیرد .البته این روسری
هنوز هم در اکثر مناطق روستایی و خانواده های اصیل آذری کاربرد دارد.
5ـ چالما :روسری هایی از جنس ابریشم یا کالقایی که زنان دور سر و دهان خود
همزمان می پیچند.
6ـ یایلیق :روسری های نازک و ظریف و مخصوص تابستان می باشد.
7ـ یاشماق :بهمعنی پوشانیدن بخشی از چهره است و در اصطالح بخشی از یایلیق
و روسری است که زنان بهدور سر وگردن مقابل دهان میبندند .طبق رسم آذربایجان
زن در هنگام روبهرو شدن با مردان دهان خود را با آن میپوشاند و نشانه حجاب و
حیا محسوب میشد .در نوع بستن یاشماق تفاوتهایی دیده میشود.
ویژگی های کالقه ای و یاشماق :پارچه های نخی و ابریشمی که برروی آن توسط
قالب های چوبی طرح ها و نقش های محلی زده می شود و سپس به جهت تثبیت
رنگ پارچه اقدام به پخت پارچه می شود رنگ های مورد استفاده رنگ هایی با ریشه
محلی از دسته گیاهی و معدنی می باشد ویژگی خاص این پارچه ها سبکی و ظرافت
و رنگ های مالیم مانند آبی ،نیلی ،فیروزه ای ،سبز و لیمویی ،زرشکی و بنفش
کمرنگ و نارنجی میباشد.
این روسری ها چروک نمی شوند و از جنس نخی و پشمی برای فصول سرد و از
جنس ابریشمی برای تابستان و عروسی استفاده می کنند .هم اکنون این روسری ها
ال سنتی در اسکو یکی از شهرهای آذریایجان شرقی تهیه می شود.
به روش کام ً
بانوان آذربایجان بعد از بستن چارقات اغلب یک روسری را بهصورت نوار باریکی تا کرده
و سپس با دوبار پیچیدن در دور سر در قسمت پشت سرگره میزنند معموالً رنگ
چالما با رنگ روسری متفاوت است .طرز بستن کالقهای و یاشماق در نقاط مختلف
آذربایجان بهروشهای مختلفی صورت میگیرد .ما در اینجا بهآموزش یک نوع از آنها
اکتفا میکنیم.
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انواع جلیقه
جوبه :جلیقه ای است که پشت آن کامل است و در قسمت جلو تنها دارای دو
نوار مانند است و معموالً این لباس مخصوص میهمانی و عروسی به رنگ های
مشکی ،صورتی ،آبی و سرمه ای متناسب با بقیه لباس های مورد استفاده و تزیینات
سکه دوزی و یراق دوزی و پولک دوزی و غیره می باشد و بیشترین کاربرد آن برای
دختران کم سن و سال و نوجوانان می باشد.
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این نوع جلیقه با یقه ساده و گاهی با برگرد
در جلو با دکمه بسته میشود دو تا جیب
دارد قد آن کوتاه و تا کمر است .و اکثرا ً
بهصورت ساده و رنگ آن مشکی مخصوصاً
مورد استفاده افراد مسن میباشد .این
نوع جلیقه یکی از لباسهای اصلی سنتی
میباشد.

یاخالق یا بویون باغی (گردن بند از
جنس پارچه و یا جواهر) :پیش جامه
است برای تزیین روی پیراهن که به گردن
آویخته می شود از چهار ردیف جهک
تشکیل شده است مابین آنها سکه دوزی
می شود در گذشته از سکه های نقره در
یاخالق استفاده می شد .یاخالق با نخ های
ابریشمی و یا کاموانیز قالب بافی می شود.
حمایل :پارچه نشاندار و یراقدوزی شده
که از شانه طرف راست رد شده و در پهلوی
چپ گره میخورد مخصوص مراسم چره که:
پارچهای بهطول تقریبی سه متر که زنان بعد
از پوشیدن لباس آن را از شانه و کمر رد و در
شانه گره میزنند .عموماً بهرنگ مشکی و یا
رنگهای تیره بهکار میبرند.
جوراب :آنچه كه بهپا ميپوشند از جنسهاي
ظريف يا پشمي و دست باف و چنانچه از
ال
جنس چرمي با امتداد پارچهاي و يا ك ً
دوخته شده از پارچه كه بهصورت شلوار در
ميآيد جوراب شلواري ناميده ميشود كه
معموالً بههنگام رقص از آن استفاده ميشود.
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پاتاوه :بندهاي پهني كه از پشم بافته
مي شود و مردان روستايي و مسافران به دور
پاهاي خود تا زانو مي پيچند.
كئچورقان :جوراب هاي بدون كف و تا زير
زانو از جنس نمد كه در انتهاي آن دو بند
بلند وجود دارد براي بستن جوراب به پا
استفاده مي شود.
مست :چكمههاي نازك و بيتختي كه از
جوراب ضخيمتر بوده و در منزل بدون كفش
و يا در بيرون از منزل بههمراه كفشهاي ديگر
پوشيده ميشود پاپوش هم گفته ميشود.
مقنعه :روسری سه گوشي كه قسمت جلويي آن نيز دوخته و يا به وسيله سنجاق
بسته مي شود.
توپولوق :از پارچه و يا فلزات آرايشي و انواع منجوق تهيه ميشود و به جهت بستن
به دور مچ پا و يا دست استفاده مي شود.
دوالما :پارچه هاي نوار مانندي كه دور
دست يا كمر مي پيچند.
دوالق :پارچه هاي نوار مانند از جنس
اطلس يا ابريشم كه زنان به دور مچ و ساعد
خود مي پيچند.

پارچه ها
پارچه های مورد استفاده بانوان:
مئشین :چرم دباغی شده و به دست آمده از پوست گوسفند و بره
قدحی بئز :پارجه نخی سفید که با نيل به رنگ نیلی رنگ آمیزی شده است و
مصرف آن در رختخواب و پرده و مالفه می باشد.
قلمکار :پارچه هایی که طبق روش کالقه ای تهیه می شود ولی جنس آن نخی
است و بر روی آن توسط قالب های چوبی طرح ها و نقش هايی زده می شود .برای
تثبیت رنگ ،آن را در آب جوش و نمک مي جوشانند .کاربرد آن در تهيه سفره،
دستمال ،پرده ،لباس و غیره مي باشد.
لمه :پارچه هایی که در تار و پود آن از زر استفاده می شود.
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ایپه ک :ابریشم خام که هنوز تبدیل به پارچه و لباس نشده است.
چول :پارچه هایی مویی بافته شده از موی شتر و بز
ایپه ک خالجا :قالیچه های پشمی و یا ابریشمی به جهت استفاده سجاده نماز
بویاقلی گوزه م :نمد رنگ آمیزی شده که از این پارچه عالوه بر لباس در زیر پایی
و زیرانداز نیز استفاده می شود.
کرپیجی :پارچه های پشمی با چهارخانه های نامرتب و گاه دورنگ .هرگونه پارچه
با طرح خشتی و کاربرد آن دستمال جیبی مردانه ،روفرشی و رو رختخوابی که
به آن مرفش هم گفته می شود.
کالقایی :پارچه ای که از ابریشم یا ابریشم پخته (جوشانده) و رنگ زده تهیه
ميشود و نکته قابل توجه در این روسری این است که از گذشته دور تا تاکنون
مورد استفاده قرار می گیرد و زنان ترک کالقه ای بزرگ با رنگ های روشن مانند
نارنجی و زرشکی و صورتی و زنان کرد کوچک آن را به رنگ های تیره نقوش ریز
به عنوان سربند از روی کاله به شکل عمامه میبندند.
کالقایی(چارقات) :پارچه های ابریشمی چهار گوش که بافت قواره ای دارند و
طرح های مخصوص به خود داشته و به عنوان روسری زنانه و لباسی مورد استفاده
قرار می گیرند و شهرت جهانی دارند .هم اکنون نیز به شیوه سنتی در کارگاه های
چاپ باتیک تهیه می شود .ویژگی خاص آن عبارت است از ظرافت ،سبکی،
طرح های بته جقه ای و نقوش گل های محلی منطقه ،نکته قابل توجه این روسری
ال طبیعی می باشد.
آن است که رنگ های مورد استفاده در این روسری کام ً
کودری :پارچه هایي که تار و پود آن نخ تابیده و پنبه است بدون آهار
پادس :نوعی پارچه نخی مرغوب که الیاف آن سفت بافته می شود و معموالً لباس
زیر از آن تهیه می شود.
بامبازیه :نوعی پارچه پنبه ای که بیشتر به جهت تهیه لباس کودکان مورد استفاده
قرار می گرفت.
بئز :نوعی پارچه سفید و درشت بافت که مصرف آن بیشتر به جهت تهیه رختخواب
است بافته شده از نخ خام و نتابیده.
باشلیق :روسری چهار گوشی که زنان از روی روسری اصلی به دور سر می پیچند
جنس آن معموالً نرم تر از روسری اصلی می باشد.
پمبه زار :پارچه های ابریشمی سفید که دست بافت می باشد و به صورت قواره بافته
می شود.
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پنبهدوزي(اجيده دوزي)
يكي از سوزن دوزي هاي رایج درآذربایجان است .پنبه دوزي در زمان هاي قديم
به جهت سرد بودن آب وهواي آذربايجان در پوشاك و لحاف كاربرد زيادتري داشته
است .و از جمله لباس هايي كه پنبه دوزي مي شد كه له جه بود بدين صورت كه
قسمت باالتنه و آستين ها را پنبه دوزي مي نمودند .عالوه بر آن كه له جه ،نوعي
كاله آجیده دوزي هم در بين آذربایجاني ها مرسوم مي باشد .البته این دوخت
اصطالحاً به پنبه دوزی معروف شده است.
(لباس درويشي شاه اسماعيل بههمين روش دوخته شده است که در موزه آرامگاه شيخ
صفي در اردبيل موجود ميباشد).
براي آجيده دوزي دوال پارچه الزم است يكي پارچه رويي كه براي مصارف معمولي
از پارچه پشمي و كلفت و براي آستري آن نيز از پارچه هاي نازك تر مانند متقال
و دبيت و چيت با طرح هاي راه راه و يا چهارخانه و بعضي
وقت ها ساده استفاده مي نمودند و بين پارچه و آستر يك
اليه پشم حالجي شده يا پنبه حالجي شده استفاده
مي نمودند البته امروزه براي اينكار از پشم شيشه و با ابر
دو يا چند ميلي متري استفاده مي كنند.
اگر دوخت به نحو صحيح و اساسي انجام گيرد چروك
خوردگي يا برآمدگي در قسمتي از اليه به وجود نخواهد
آمد ضمناً برجستگي هاي نقوش زيبايي خاصي را نشان
خواهد داد.
شيوه دوخت بدين نحو ميباشد كه نخست چلواري را
بهپارچه رويه دوخته و بين رويه و آستر را اليهاي از پنبه
نرم ميگذاشتند سپس طرح را روي كاغذ پياده كرده و با سنجاق سوراخ مي كردند
بعد با استفاده از براده گچ و زغال روي پارچه نقش ميانداختند كه االن اينكار با
استفاده از كاربن و خط كش و نقاله و گونيا و صابون انجام ميگيرد سپس هنرمند با
حوصله و شكيبايي خارج از تصور شروع به سوزندوزي مي كرد بعضي از آثار بهجا
مانده از گذشتگان نقوشي را با كمك نخ و سوزن بدون كمك خط كش و نقاله و گونيا
بهوجود ميآورند كه انسان را واقعاً بهحيرت وا ميدارد االن پنبهدوزي هم با دست
انجام ميگيرد و هم با چرخ خياطي.
آجيده دوزي با دست از دوخت هاي شالل ساده و يا زنجيره و يا ساقه دوزي استفاده
مي شود ولي در هر صورت بهترين متد آن است كه هر دوخت را در دو حركت
مخالف هم انجام دهند بدين ترتيب كه ابتدا تمام اليه ها را رو به پايين بدوزيد و
بعد از طرف زير به رو به باال دوخته شود .و نکته مهم دیگر این است که دوخت
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باید از وسط کار شروع شود و در غیر این صورت وسط کار شل شده و ظاهر
زیبایی نخواهد داشت .در آجیده دوزی نیز از نقوش هندسی انتزاعی برای طرح
آجیده دوزی استفاده می کنند و البته گاهی هم از خطوط راه راه افقی و یا عمودی
و یا دایره های تو در تو مماس استفاده می کنند.
در دوختن آجيده (پنبه دوزي) با چرخ خياطي مي بايستي حتماً از پايه مخصوص
چرخ خياطي استفاده شود پارچه هايي كه در دوخت پنبه دوزي مورد استفاده قرار
مي گيرد عبارتند از پارچه هاي ابريشمي پشمي نخي مخمل كتان.
از اين دوخت بيشتر براي كه له جه براي ضخيم دوزي فصل سرما روبالشي ،كاله،
رواندازها و غيره استفاده مي كنند.
نقوش :نقوشي كه در اين دوخت مورد استفاده قرار مي گيرد بيشتر اشكال هندسي
بوده و گاهي تصاوير انسان ،پرندگان و جانوران را نيز روي اثر پديد مي آوردند.

قالب بافی
یکی از صنایع دستی زیبای آذربایجان قالب بافی نام دارد .انواع محصوالت بافته
شده به وسیله قالب را قالب بافی می گویند .قالب بافی تکنیک های متنوعی در
بافت و نقش دارد .محصوالت بسیاری از قبیل لباس ،کاله ،دستکش ،لیف ،انواع
رومیزی های تزیینی ،روتختی ،عروسک های بافتنی و  ...که جنبه کاربردی و تزیینی
دارند با این روش تولید و بافته می شوند .تقریباً تمامی نواحی آذربايجان با این هنر
آشنایی دارند و نوعی سرگرمی زنان و دختران محسوب می گردد.

بافتنیهايسنتي
یکی از صنایع دستی استان بافتنی های سنتی
نام دارد که به طور عمده توسط بانوان انجام
می گیرد .این هنر به وسیله میل بافتنی (دو میل،
پنج میل یا قالب) انجام می گیرد و فرآورده هایی
از قبیل جوراب ،شال گردن ،بلوز ،کاله و ...
را شامل می شود .برخی از بافتنی های سنتی
استان تزیینی است .این هنر در اکثر مناطق
استان رواج دارد و بانوان به طور معمول در
روزهای سرد زمستان اوقات فراغت خود را با
اشتغال به این هنر پر می کنند.
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طراحی لباس های گیالنی و مازندرانی و ترکمنی

واحد

يادگيري2

تکنیک و روشهای رنگآمیز ی پوشاک گیالن و مازندران
با توجه به ویژگی های خاص پوشاک محلی مازندران و گیالن و تنوع انواع
پارچه های پرنقش و نگار و جنس مناسب می توان از انواع تکنیک های مختلف برای
رنگ آمیزی پوشاک محلی این مناطق استفاده نمود .الزم به ذکر از دالیل مهم دیگر
برای کاربرد راحت انواع تکنیک ها عدم استفاده این مناطق از زیورآالت و سوزن
دوزی های خاص نیز می باشد .البته استفاده از کالز برای روسری و چادرکمری
زیبایی بیشتری را به کار خواهد بخشید.

نکاتی چند در مورد پوشاک گیالن و مازندران
لباس های محلی زنان گیالن را می توان به سه بخش شرق ،غرب و مرکز تقسیم بندی
کرد که لباس زنان شرق گیالن به لباس «قاسم آبادی» ،زنان غرب گیالن «تالشی»
و لباس زنان مرکزی گیالن با عنوان «رسوخی» معروف است .لباس قاسم آبادی از
قدیمی ترین و اصیل ترین لباس های ایران و مشرق زمین است .این لباس شامل
یک روسری زیرین به نام (مندیل) که به جای آن از کاله نیز استفاده شده و با تعداد
زیادی سکه در قسمت پیشانی تزیین می شود ،جلیقه این لباس به مانند جلیقه های
دیگر بوده با این تفاوت که با سکه تزیین شده است .پیراهن لباس قاسم آبادی
تفاوت خاصی با پیراهن های نقاط مختلف گیالن دارد .دامن آن نیز از پارچه ساده
و یا گل دار که روی آن با فرم استانداردی نواردوزی شده تشکیل می شود.
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اما لباس قاسم آبادی تنها یک نمونه از مدل های متنوع لباس بانوان گیالنی ست.
چادر شب پارچه ای زیبا و رنگارنگ است که قدمت بسیار طوالنی دارد و نسل
به نسل دختران بافت آن را از مادران خود آموخته اند .چادر شب نوعی کمرپیچ
برای زنان محلی گیالن و مازندران به حساب می آید.
الجاقبا پوشش دوخته شده ای از مخمل یا پارچه چادر شب است که پوشش زنان
در کوهستان های شرقی و قاسم آباد بوده است.

اما لباس قاسم آبادی تنها یک نمونه از مدل های متنوع لباس بانوان گیالنی ست.
چند نمونه معروف دیگر از پوشش مردم گیالن زمین عبارتند از:
چادرشب ابریشمی قاسم آباد گیالن
 2متر مربع بوده و برای چادرشب که در بسیاری از مناطق ایران و به ویژه در
روستاها بافته می شود ،معموالً در اندازه  2پیچیدن تشک ،لحاف ،البسه و نظایر
آن مورد استفاده قرار می گیرد .چادرشب معموالً دارای تار و پود نخ پنبه ای بوده
و از طرح های ساده ای نیز برخوردار است .ولی چادرشبی که در روستای قاسم آباد
رودسر استان گیالن بافته می شود ،اغلب چنین کاربردهایی نداشته بلکه به سبب
طرح و رنگ بندیی زیبا و جالبی که دارد ،بیشتر برای روتختی ،پرده ای ،و یا
به صورت تکمیلی به شکل لباس ،جلیقه ،کالهک آباژور و  ...از آن استفاده می گردد.
چادرشب در قاسم آباد گیالن از آن چنان وجهه خاص برخوردار است که هر
عروس قاسم آبادی حتماً می بایست یک چادرشب یکرنگ را به عنوان جهیزیه خود
به خانه داماد ببرد الزم به توضیح است که معموالً در قاسم آباد ،چادرشب با دو طرح
بافته می شود :یکی به صورت چهارخانه که به آن چادرشب چهارخانه می گویند و
نوع دیگر چادر شبی است که با اشکال مختلف و تقریباً مشابه و متقارن با هم
بافته می شود که به آن چادرشب یکرنگ می گویند و ارزش کمی و کیفی این نوع
چادرشب از چادرشب چهارخانه بیشتر است مخصوصاً اگر از ابریشم بافته شود.
چادرشب های تولیدی در قاسم آباد رودسر معموالً به  5نوع تقسیم می شود:
 1چادرشب معمولی که دارای تار و پود نخ پنبه ای است.
 2چادرشب از ابریشم و نخ پنبه ای
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 3چادرشب از ابریشم درجه  3و به ابریشم درجه  3در زبان محلی کج می گویند.
 4چادرشب از ابریشم خالص که در واقع مرغوب ترین نوع چادرشب است.
 5چادرشب از نخ پنبه ای و کانوا که البته این نوع چادرشب از اصالت چندانی
برخوردار نیست.

پوشاک ترکمن
تکنیک و روش رنگ آمیزی پوشاک ترکمن
با توجه به وجود انواع دوخت های تزیینی و زیورآالت در پوشاک ترکمن و استفاده
از پارچه ابریشمی قرمز رنگ دستبافت در بین بانوان ترکمن سعی شود موارد زیر
را در رنگ آمیزی پوشاک ترکمن رعایت نمایند.
 1از ایجاد سایه و روشن های با وسعت زیاد خودداری نمایید.
 2رنگ غالب در پوشاک ترکمن حتماً قرمز در نظر گرفته شود.
 3از وسایلی مانند ماژیک های رنگی و اکلیلی در تزیینات پوشاک استفاده شود.
 4برای ایجاد خوش فرمی لباس سعی شود برای رنگ آمیزی لباس با تزیینات
ترکمن از مداد رنگی استفاده شود.
 5هنرجو را در انتخاب تکنیک و ابزار وسایل آزاد بگذارید.
سوزن دوزی و تزیینات لباس محلی ترکمنی
 1ابریشم بافی :پارچه ابریشم دست باف که رنگ غالب آن قرمز هست .معروف ترین
آن قرمیزی ،ساوسانی و ساری تخته می باشد.
ال از بخیه پر می شود2.ـ زمینه
 2سوزن دوزی ترکمنی :سه نوع 1ـ متن پارچه کام ً
پارچه مکمل نقش است3.ـ فاصله نقشها زیاد است و کمکار نامیده میشود و گاهی
تزئینات سکهدوزی دارد.
روش دوخت :زنجیره فشرده و ریز (سطح پارچه پر می شود)
سیاه دوزی یکی دیگر از سوزن دوزی های ترکمن است که به کشته معروف است
(در خراسان و گلستان کار می شود) مهم ترین سوزن دوزی ـ سپردوزی که بر روی
پیراهن ،شلوار زنانه ،کاله ،قبا و بقچه کار می شود.
 3نواربافی :نوار ابریشمی دستباف که در قسمت سجاف ،یقه ،لبه شلوار ،سرآستینها و
چاک پهلوها کار میشود .این نوارها عبارتاند از1:ـ باالق یوپ (پاچه شلوار) 2ـ اوچقورباق
(لیفه شلوار) 3ـ بقچهباغ (دور یقه) 4ـ چویچه بورون بورک (لیفه کاله)
  5ـ یقه یوپ (بندی به جای دکمه)   6ـ چاریق باغ (بند کفش) 7ـ ترمه قوشاق
(نواری که بر روی آن زیورآالت وصل می شود)
 4قیطان بافی :نواری که در تمام اجزای پوشاک کار می شود (دست بافت) به صورت
مغزی باریک به لبه کاله ،مچ بند ،دستبند ،پارچه شلوار و آستین دوخته می شود.
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ادامه

سوزن دوزی

و تزیینات

ی ترکمنی

لباس محل

کش ،کاله،
جوراب ،دست
بافت انواع
توسط زنان
افی :شامل
یاف پشمی
کاموا ب
ن که با ال
ر ،شال گرد
شال کم
ته می شود.
ترکمن باف
هنر قدیمی
در واقع یک
ستین دوزی
ام می شود.
ن دوزی :پو
ترکمن انج
پوستی
توسط زنان
ی است که
و از مشاغل
یه گردنبند،
ته
است کهن که از آن برای این بر روی
ند عالوه بر
وزی رسمی
د
کن
این منظور
سکهدوزی :سکه ورآالت استفاده می یدوزند برای
یر زی
یم
زد که سوارخ
گوشواره و سا های خود نیز سکههای باس میدو
به ل
س
دیده نشود.
سینه برخی لبا جوش داده و حلقه را پنهان شده و
آن
فهای بعدی
یک حلقهای به سکههای ردی
فهای قبل با
ردی
یو

صارف خانگ
در جهت م
حصیربافی
ده می کنند.
یر بافی :از
زنانه استفا
حص
اله حصیری
رای تهیه ک
گاه نیز ب

پوشاک رویی بانوان ترکمن
لباس زنان ترکمن را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:
لباس منزل؛ بسته به سن افراد ،شکل آن تغییر می کند.
لباس کار؛ هنگام پختن نان و در حین انجام کارهای کشاورزی استفاده می شود.
لباس شهر؛ هنگام خروج از منزل و برای خرید از بازار پوشیده می شود.
لباس تشریفات؛ هنگام شرکت در مراسم ،جشنها و اعیاد بر تن میشود.
سرپوش ها
کاله زنان ترکمن به شکل استوانه و به نسبت بلند است .روی کاله را اغلب از پارچۀ
ساده و ابریشمی ،بهرنگ قرمز ،با دنبالۀ چیندار و بلند میپوشانند و آن را اغلب با
زیورهای نقرهای و زری تزیین میکنند .در مواقع عروسی از نیم تاج استفاده میکنند.
زنان ترکمن گیسوان خود را پس از بافتن ،در میان گیسوبندهای نقرهای میگذارند.
بؤروک یا عرقچین :به دختران ترکمنی که از این کاله ها و بوروک ها استفاده
می کنند  « ،بوروکلی قیز» می گویند .از نوع سادۀ آن ،پسرها و مردها ،موقع خواندن
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نماز استفاده می کنند .بوروک از جنس پارچه است و دختران آن را سوزن دوزی
می کنند و نقش های مختلف دارد.
آالدنگی /آلناقی :آالدنگی را زیر روسری یا چارقد می گذارند تا آن را در سر
محکم و ثابت نگه دارد و نشانۀ شوهردار بودن صاحب آن است« .هنگامی که
دختران ازدواج می کنند ،عرقچین را از سر برداشته و طی مراسم خاصی ـ به ظاهر
پس از چند بار امتناع از گذاشتن آن ـ با اصرار مادرشوهر پیشانی بند را بر سر
می گذارند که در نزد طوایف و قبایل گوناگون ترکمن ،به نام های مختلفی چون:
«آنق»« ،آلین دانگی»« ،آل دانقی»« ،آالنگی»« ،توپبی»« ،هاساوا»« ،هازاوا» و
«هازابا» شهرت دارد ».در واقع دختر ترکمن ،زمانی که ازدواج می کند ،به جای
بؤروک یا کاله دخترانه ،از پیشانی بند استفاده می کند که قرمز رنگ و نشانۀ شادی
است« .آالدنگی» در گذشته از پارچه های قرمز و گل دار انتخاب میشد؛ ولی امروزه
نوع آمادۀ آن ـ تهیه شده از حلقهای به جنس موکت که به دور آن پارچهای ساده
کشیده اند ـ در مغازه ها عرضه می شود.
این پیشانیبند با سربند (یغلیق) ابریشمی ،با نقوش چهارگوش که نقش یاشماق
(روبنده) را برای نشاندادن احترام بهمردان بزرگتر ایفا میکند ،آراسته میشود .در
گذشته ،این سربند ،زیر پیشانیبندی که در پشت با دنبالههای آویزان گره میخورد،
پوشیده میشد .زنان برای بیرون رفتن از منزل ،سربند را با شال بزرگی ـ که در
گذشته از ابریشم بوده و حاال از چیت گلدار با یک ریشۀ بلند مَکرَمه دوزی است ـ
میپوشانند.
دخترها عرقچین حاشیه دوزی شده ای (ب ُرک ،تخیه) را با همان لباس و زیرشلواری
می پوشند .روی این کاله را ـ بنا به محل استفاده از آن ـ با زیورهای نقره ای و
زری فراوانی می پوشانند .گاهی در مواقع عروسی ،نیم تاجی مزین به جواهر ،روی
آن نصب می کنند .فلسفۀ استفاده از این نوع کاله های بلند زنانه را در راز و رمز
روزهای نبرد و جنگ باید جست وجو کرد.
پیشانیبند ،آنق :سربند طوایف تکه ،با پارچۀ زرین و طرح های نقش دا ِر مواج،
پوشیده و آراسته شده و عقیق های جگری رنگ به آن وصل می شود .سربندهای
یموت به لحاظ طرح قوی تر است و در میان طوایف تکه ،با لوزی ها و هالل های
کوچک زراندود ،تزیین می شود .گاهی از انواع زیورهای آویزه دار روی آن استفاده
می شود؛ طوری که سطح کاله را کامل می پوشاند و به صاحب آن ابهتی می دهد.
آنها گیسوان بافتۀ خود را از میان گیسوبندهای نقره ای عبور میدهند و زیورهای
مجلل و خوش ساختی را به کاله متصل و از دو طرف چهرۀ خود آویزان می کنند.
به تدریج ،در زنان میانسال ـ هر سال به اندازۀ دو بندانگشت ـ از بلندی آن کاسته
می شود .وقتی کوتاه شد به آن «تبرّک» می گویند .پیشانی بند زن در این مرحله
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به رنگ سیاه در می آید که عالمت مجرب بودن است .در دوران پیری نیز به رنگ
سفید درمی آید که نشانۀ عاقل بودن است.
چاشو :در بین برخی از زنهای ترکمن ،به ویژه زنان طایفۀ یُموت ،چارقدی به نام
«چشو» یا «چاشو» رواج دارد .چاشو نوعی روسری ویژه و گران قیمت ترکمنی
است که عروس باید قبل از سوارشدن به ماشین یا مرکب عروسی آن را بر سر
بگذارد .چاشو در بین زنان ترکمن ،حکم چادر را در بین زنان فارس دارد.
یاشماق (یالق) :زنان ترکمن ـ بنا بهرسم قومیخویش ـ چانۀ خود را از دیگران
میپوشانند و حتی اجازه نمیدهند کسی گردی کامل صورتشان را ببیند و یکی
از دالیلی که از چارقدهای بزرگ استفاده میکنند ،همین است« .پس از اینکه شال
یدارند و با دست راست،
را بهسر انداختند ،ابتدا سمت راست را با دست چپ نگه م 
پشت سر برده و
ِ
طرف دیگر را ـ طوری که از روی بینی و دهان عبور کندـ بهطرف
دور سر تابانده و البهالی تابهای زیرین محکم میکنند .این طریقۀ بستن شال را
بهلفظ محلی یشماق میگویند (امیدی ».)23 ،1382 ،یشماق یک روسری نازک،
چهارگوش ترکمنی است که گاه زمینهای ساده با حاشیههایی سوزندوزی
ِ
منقوش و
شده دارد و گاه زمینه  ای مشکی با نقشهای درشت زرد و نارنجی رنگ دارد.
زنان ترکمن از گوشۀ این روسری ،اغلب به صورت نقاب برای پوشاندن دهان و
روگرفتن استفاده می کنند .نوعی از یشماق به نام «قی قاچ» در بین ترکمن ها
مرسوم است که به صورت نقاب استفاده می شود و عالمت حرف نزدن با غیر است؛
نوعروس ترکمن ،حداقل تا زمانی که بچه دار نشده ،نباید شنیده شود.
ِ
زیرا صدای
در واقع ،عروس ترکمن با این نقاب یا دستمال (یشماق) ،عالوه بر اینکه صورت
خود را از نامحرم می پوشاند ،به احترام کهن ساالن ،به ویژه از پدرشوهر و اقوام
طرف شوهرش روگرفته و در حضور آنها حتی صحبت نمی کند .پدرشوهر معموالً
پس از پانزده سال به پاس اینکه عروسش حرمت او را نگه داشته ،جشنی برپا داشته
و هدیهای به نام «رونما» به عروس خود می دهد و پس از آن ،عروس می تواند با
اجازۀ آنها نقاب از چهره بردارد.
چارقد :زنان ترکمن زمانی که بخواهند به شهر ،میهمانی یا عروسی بروند ،عالوه
بر یالق و آل دانگی از شالها ،روسریها و سراندازهای بزرگ و گران قیمتی به نام
چارقد استفاده می کنند .چارقد ،روسری منقش به طرح ها و رنگ های متنوع و گران
قیمتی است که ریشه های کناری آن را «پورچیک» می نامند و معموالً بیرون از
خانه استفاده می کنند؛ طوری که آالدنگی زی ِر آن است.
خلعت رویی زنان ترکمن ،در هر سن وسالی ،کت یا روپوش آستین دار،
ِ
قبا :قبا یا
جلوباز و گشادی است که پشتی یک تخته دارد و روی پیراهن پوشیده می شود.
زنان ،جلوی قبا را با تسمۀ باریکی ـ که در خانه می بافند ـ می بندند و برخالف
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مردان ،از شال برای بستن کمر و به هم رساندن جلوی قبا استفاده نمیکنند .قبا،
دومین جزء لباس زنانِ ترکمن است که معموالً به رنگ قرمز ،نیلی و سیاه است.
چکمن :نوع پشمی قبایِ زنان ترکمن ،چکمن نامیده می شود .این پوشش ترکمنی،
با توجه به نوع پشمی که در بافت آن به کار میرفته ،انواع مختلفی داشته است که
به «اینچه چکمن» و «یوغین چکمن» تقسیم می شود.
شلوار (باالق) :شلوار زنان ترکمن از بخشهای زیر تشکیل میشود .قسمت باالی
زانو ،پارچهای ساده و با دوختی گشاد است .پایین زانو بهسمت مچ پا باریک میشود
و بخش باریک آن ـ حداقل بهطول ده سانتیمترـ سوزندوزی میشود .این بخش،
بهطور معمول مچ پا را میپوشاند .در لبۀ شلوار که با مچ پا در تماس است ،نوار
سیاهی میدوزند بهپهنای یک تا یکونیم سانتیمتر که «باالق یوپ» نام دارد.
قوشاق (کمربند) :زنان ترکمن ،کمربندی بهنام قوشاق دور کمر میبندند که از
جنس ابریشم است .قوشاق ،کمربندی از پارچه است که هنگام بارداری دور کمر
میبستند .از قوشاق ،مردان نیز برای کار در مزارع یا در میدانهای کُشتی ،برای
تمرکز نیرو در مقابل حریف استفاده میکردند .این کمربند ،کاربردهای فراوانی
داشته ،از جمله اینکه باعث میشد قد پیراهن کوتاهتر شود و در هنگام کار دست و
پاگیر نباشد .همچنین از نظر بهداشتی برای کمر و شکم مفید بود؛ طوری که در زمان
آبستنی یا در سنین باالتر ،شال سیاه رنگی را که گاه بلندی آن تا سه متر میرسید
دور کمر میبستند .نوع دیگری از کمربند که بهکمر نوعروسان ترکمن میبستند،
شال سبزرنگی است که برای حفظ عروس از چشم زخم ،دور کمرش بسته میشده
است.
باالپوش زیبا ،نوعی قبا و جلیقۀ بسیارتنگ ،آستین کوتاه و
ِ
شاوِت (چاوِت) :این
جلوباز است که در میهمانی ها و جشن ها پوشیده می شود .در قسمت جلو ،دور
یقه ،دور حلقۀ آستین و چاک طرفین آن ،سوزندوزی ،رودوزی و دست دوزیهایی
انجام میشود .دختران ترکمن برای عروس شدن شان به تناسب ذوق ،موقعیت
اجتماعی و وضع مالی خود ،زیورآالت و آویزهایی از سکه و پولک های نقره ای را
روی آن می دوزند و آن را مانند یک باالپوش روی پیراهن خود به تن می کنند .در
گذشته ،جنس این زیورآالت بسته به سطح اقتصادی خانواده ،از طال یا نقره بود.
در لباسهای ابریشمی ،برای آنکه تکۀ زیربغل در اثر عرق کردن نشود ،مرغکی بین
آستین و پیراهن می دوختند و گاهی آن را عوض می کردند و به همۀ لباس آسیبی
نمیرسید.
چارُود ،جُ به :نوعی پوشش و روپوش زمستانی زنانه است که هنگام رفتن بهمیهمانی،
از آن استفاده میکنند .این پوشش ،شبیه پالتوی زنانه است که از پارچۀ مخمل با
رنگهای شاد و تند ،مانند سبز ،قرمز و آبی دوخته میشود و دور آستینها ،پایین
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دامن و گاه دور یقه و جلوی آن ،سوزن دوزیهای زیبایی دیده میشود .زنان منطقۀ
گوکالن بهاین پوشش آستر گل داری اضافه میکردند و آستینهای آن را نیز کوتاه
گرفته و بر دامن و قسمت پایین آن نیز سکه میدوختند.
جوراب ،آیاق قاب :در گذشته ،زنان ترکمن در تابستان ها اغلب پابرهنه بودند و
در زمستان ها نیز جورابهای پشمی و ابریشمی دست باف رنگارنگ و گران بهایی
برای خود و مردان شان می بافتند .در حال حاضر ،زنان ترکمن از جوراب های
موجود در بازار استفاده می کنند.
کفش :کفشهای زنان ترکمن« ،اوک جِ لی کِش» نام داشت .این کفش ،کفشی
ساده و پاشنه دار بود .رویه ای بلند و پاشنه ای حدود سه سانتیمتر داشت و در
جشن ها و میهمانیها پوشیده میشد جنس آن نیز از چرم خام بود و تزییناتی
مختصر داشت .معموالً پشت این کفش ،زبانه ای دوخته می شود تا پوشیدن آن
راحت باشد .نوع دیگر آن که از جاجرم میآمد ،جنسی چرمی داشت و به کفش
«گرمه ای» معروف بود .پاپوش دیگری که بین زنان ترکمن رایج بود« ،ا ِدیک» نام
داشت که چکمه ای با نوک برگشته و پاشنه ای بلند بود و در رنگ های قرمز و زرد
ساخته می شد .این چکمه هایِ ساق کوتاه را بیشتر زنان شوهردار می پوشیدند .نوع
دیگر این کفشها« ،گالش» نام داشت.
پوشش سنتی بانوان ترکمن (کرته)
نوع اول :کرته روپوش بلند زنان ترکمن و در واقع کاربرد چادر را برای زنان ترکمن
دارد می توان گفت چادر و پوشش زنان ترکمن تمایزات زیادی با چادر دیگر اقوام
ایرانی هست .عالوه بر نقش چادری یک نوع روسری و پوشش زمستانی نسبتاً
ضخیم با سوزن دوزی های مفصل می باشد .از نظر ظاهر کلی و الگویی شبیه نوع
کت دارد و زنان اکثر تیره های ترکمن در جشن ها اعیاد و مراسم تشریفاتی خود
آن را به عنوان پوشش نهایی بر سر می اندازند و زنان اکثر این پوشش متعلق به زنان
تیره تکه می باشد و در بین زنان یموت نخورلی و گوگالن نیز رواج بسیار داشته
و معموالً برای پوشاندن عروس در فصول سرد و مخصوصاً بیرون از خانه استفاده
می شده است .و طرز استفاده آن به این صورت است که قسمت سرشانه این کت را
روی سرخود می اندازند این پوشش از پارچه های کتان و گاهی اوقات از پارچه های
ابریشمی تیره یا سرخ رنگ تهیه می شود و در محل آستین ها دارای دو دنباله بلند
است که ینگ نامیده می شود .الزم به ذکر است اشاره شود که انتهای این آستین ها
نیز برای پوشیدن باز نیست و در پشت سر قرار گرفته و در آنجا به وسیله یک بند
به هم متصل می شوند که زنان برروی آنها انواع زیورآالت و مهره های تزیینی
منجوق ریشه های رنگی و مهره های چوبی به عنوان حفاظت وچشم زخم وصل
می کنند .همچنین در دورتادور چاک جلوی آن نیز یک نوار ابریشمی دست باف
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به نام اگرم جهک دوخته می شود .قسمت باالیی
آن که روی سر قرار می گیرد سجاف یقه نام
دارد و سوزن دوزی های زیبایی به نام ارماق روی
آن دیده می شود این پوشش در حاشیه قسمت
پایین و طرفین دارای سوزن دوزی های زیبایی
است اما این سوزن دوزی ها تمامی سطح پارچه را
نمی پوشانند .دختران جوان ترکمن از سنین کم
شروع به سوزن دوزی های کرته می کنند.

نوع دوم :چرپی روپوش کوتاه زنان ترکمن با آستین های بدون کاربرد است.
سوزن دوزی های زیبا و ظریفی دارد و معموالً در جشن ها ،میهمانی ها و مراسم
تشریفاتی و برای پوشاندن عروس به کار می رود این پوشش بخشی از پوشش نهایی
سر زنان ترکمن را تشکیل می دهد و فرق آن با کرته در این است که برخالف کرته
تمام سطح آن سوزن دوزی می شود این پوشش با توجه به سن و موقعیت زنان
دارای رنگ و سوزن دوزی های مختلفی است که برخی از آنها به شرح زیر می باشند.
1ـ قیرمز چرپی :این چرپی دارای آستری قرمز رنگ می باشد که بر روی آن
سوزن دوزی های رنگی زیبایی انجام می شود.

2ـ قارا چرپی (گارا چرپی) :این چرپی دارای یک پارچه آستری تیره بهنام قاراچیت
با زمینه مشکی و نقشهای روشن است که متعلق بهترکمنهای تکه میباشد.
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3ـ اق چرپی :یک نوع چرپی است که برروی سرعروس انداخته می شود و
همان طور که از نامش پیداست دارای زمینه سفید یا زرد با سوزن دوزی های مشکی
یا رنگی است و فرم سوزن دوزی آن به کشته یا سیاه دوزی معروف می باشد.
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چاشو :در بین برخی از زن های ترکمن به خصوص زنان طایفه یموت چارقدی
به نام چشو رواج دارد چاشو یک نوع روسری مخصوص و گران قیمت ترکمنی است
که عروس باید قبل از سوارشدن به ماشین یا مرکب عروسی آن را بر سر بگذارد.
این روسری عموماً به روسری مربعی شکل و ابریشمین اطالق می شود که حدود
سیزده متر پارچه ابریشمی به عرض پنجاه سانتی متر را نیاز دارد .این روسری گاه
به صورت یک روسری قرمز رنگ ساده و گاه به صورت چهارخانه بافته می شود و
به دو شکل برسر عروس انداخته می شود .گاه عروسان ترکمن ابتدا آن را از یکی
از قطرهایش تاکرده و پس از اینکه آن را به صورت لچکی درآوردند بر روی سر
می اندازند و گاه نیز بدون اینکه به شکل لچی تا شود روی سر انداخته می شود.
1ـ اریش چاشو :این چاشو از پارچه های نخی تهیه می شود.
2ـ الیمنجه چاشو :این نوع چاشو نیز از جنس پارچه های نخی می باشد.
3ـ اتالز چاشو :این نوع چاشو از جنس پارچه اطلس می باشد و به آن اطلس
چاشو نیز می گویند.
4ـ غارتمه چاشو :این نوع چاشو از جنس حریر و در اندازه های بزرگ تهیه
می شود و به آن چیشو چارقد هم گفته می شود.
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دون( :)donلباس اصیل تركمنی ردای بلندی بود كه از ابریشم دوخته میشد و
تا زیر زانوان میرسید و «دون» نام داشت .دون بنا به رنگ و نوع بافت بر دو نوع
ال قرمز رنگ دوخته میشد« ،قیزیلدون» یا «قیرمیز دون»
بود .اگر از ابریشم كام ً
( )Gyzyl/ Gyrmyz donو اگر از ابریشمی دوخته میشد كه رنگ آن متمایل
به زرد بوده و بافت پارچه آن یكنواخت نباشد ،ـ در واقع رنگارنگ و راه راه باشدـ
«قارما دون» ( )Garma donنام داشت.
بر حاشیه دون نوارهای سوزندوزی از نوع «آالجا» (( )Alajaدو نخ تافته سیاه
و سفید یا تیره و روشن) وجود داشت كه به زیبایی این لباس میافزود .بر كمره
دونكمربندی از شال (گاه آراسته به نقره) میبستند كه به آن قوشاق ( )Guşakو
یا «تیرمه شال» ( )Tirmeمیگویند.
ی بود كه زنان تركمن بر رو 
چابیت ( :)çabytباالپوش 
ی پیراهن میپوشیدند.
دختران برای دوران عروس شدن نیم تنه مخصوص تهیه میدیدند كه پر از
سوزندوزی و آویزههایی از سكه و پولكهای نقره بود.
ایچمك ( :)Içmekیا پوستین كه در هوای سرد استفاده میگردد و بنا به نوع
پوستی كه از آن تهیه میشد ،انواع مختلفی داشت .پوست به كار رفته در ایچمك
گ زرد در آورده میشود.
دباغی شده و سپس با انوا ع مواد طبیعی به رن 
چأكمن ( :)Çäkmenباالپوشی است بلندتر از كتهای كنونی كه از كرك شتر
تهیه میشود .چأكمن تهیه شده از كرك ظریف و مرغوب را «  اینچه چأكمن»
( )inçe çäkmenو چأكمنی را كه از كرك زبر تهیه میشود «یوغینچأكمن»
( )Ýogynمینامند.

زیورآالت بانوان ترکمن
فلزکاری و هنرهای مرتبط با آنکه تجلی گاه سنن و آداب و رسوم اقوام است،
به عنوان یکی از شاخه های عمده هنرهای صناعی از کهن ترین روزگاران تا دوران
معاصر ،آثار ارزشمندی همچون مفرغ های لرستان ،زیورآالت هخامنشی ،زیورآالت
ترکمنی و ....را به هنردوستان پیشکش کرده است.
در ایران ساخت و استفاده از زیورآالت بخش مهمی از هنرهای سنتی محسوب
میشده که از گذشته های بسیار دور رایج بوده و یافته های باستان شناسی نیز گواه
این مدعاست.
در این میان ساخت و استفاده از زیورآالت در نزد مردم ترکمن رایج بوده و پیوند
بسیار غنی ای با فرهنگ و آداب و رسوم و آئین های این قوم دارد .به عبارتی هم
جنبه خودآرایی داشته و هم آئینی و فرهنگی و مذهبی .هر چند درباره تاریخ
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زیورسازی ترکمن ها اطالعات زیادی در دست نیست؛ ولی مراجعه به ادبیات شفاهی
و داستان های مکتوب چند سده اخیر ترکمن ،نشانگر استفاده از زیورآالت نقره ای
در بین ترکمن ها است که بیشتر ،مردان به ساخت آن می پرداختند.
در ميان طوايف ترکمن ،پوشاک و زيورهای بانوان طايفه«تکه» مفصل تر و زيباتر
بوده و تعداد قطعات آن بيشتر از طايفه «يموت» می باشد.

از خصوصیات بارز زیورهای ترکمن ،وزن سنگین و ابعاد بزرگ آن می باشد .این
زیورها معموالً از نقره ساخته می شوند و از این رو صنعت زیورسازی ترکمن را
نقره کاری نیز می گویند .نقره کاری ترکمن قصد داشته مفهومی از حجم و جسم
را بیان کند؛ مخصوصاً در مورد زیورآالت قوم تکه ،بنابراین توانسته با استفاده از
نقره که کم ارزش تر از طال نیز می باشد به این منظور دست یابد .عالوه بر نقره از
فلزات کم ارزش تر مانند آلیاژ برنج و ورشو و همچنین از ورقه های طال و آب طال
هم استفاده می شده است.
در گذشته از زیورهای نقرهای زیاد استفاده شده و علت این امر قیمت کمتر نقره در
مقایسه با طال بوده ،که امکان استفاده از آن را در سطحی عمومیتر فراهم میکرده
است؛ زیرا ذات هنر مردمی این است که در دسترس همه باشد و استثنایی هم در
میان نباشد .از دیگر دالیل استفاده از نقره ،میتوان به کراهت استفاده از طال برای
مردان در دین اسالم اشاره کرد .عالقهای که در استفاده از نقره به همراه عقیق نسبت
بهطال وجود داشته ،جنبهسنتی دارد و بیانگر دیدگاه مذهبی است .در واقع هنرمندان
ترکمن سعی داشتند با ساخت اشیایی از قبیل جای دعا و جا قرآنی و زیورآالت ،هنر
خود را عرضه کنند که هم سنت و رسوم قدیمی را حفظ کرده باشند و هم از قواعد
و قوانین دین سرپیچی نکرده باشند .طلسمها و طومارهای حاوی ادعیه و جاقرآنیها
جنبههای اعتقادی استفاده از زیورهای ترکمنی را روشن میسازد.
نکته قابل توجه دیگر در مورد زیورآالت ترکمنی این است که به واسطه آویزهای
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مختلف در هنگام حرکت ایجاد سر و صدا می کرده است که بخشی از فرهنگ آنها
به شمار رفته است .ساخت زیورهای تركمن در كارگاه های استادكاران نقرهكار با
وسایل ابتدایی و روش های خاص صورت می گیرد ،زیورآالت ترکمنی براساس نوع
کاربردشان به یازده گروه تقسیم می شود.
1ـ زیورهای لباس
الف) تِ ِنهچیر :زیوری است كه اغلب مثلث كوچك در وسط آن به چشم میخورد
و نقوش ریز هندسی دیگر در اطراف آن قرار دارد« .تنهچیر» مثل گوشواره جفت
و همشكل ساخته میشود كه یكی در طرف راست و دیگری در سمت چپ كت
قرار میگیرد .از «تنهچیر» اغلب زنان «تكه» استفاده میكنند.
ب) چاپراز :نام این زیور تركیبی از دو كلمه چپ و راست است كه دو تكه زیور
متصل به یكدیگرند و شكلهای مختلف دارند .این زیور در روپوش زنان تركمن
(به نام «دون») مورد استفاده قرار میگیرد.
ج) سكّ ه :روی كت زنان و دختران تركمن در دو طرف لباس ،بین «تنهچیر» و
«چاپراز» با سكههای قدیمی و قالبدار (حلقه) كه به لباس دوخته شده زینت
مییابد و روی آستینهای كت نیز معموالً ردیفهایی از سكههای قدیمی میدوزند.
د) بازبند (بازوبند) یا «قولباغ» :این زیور به دو شكل است .یكی دایرهای شكل
بوده و تك نگینی در وسط آن قرار دارد و شكل دیگر آن مربعی میباشد كه دو
شاخ قوچ نقرهای بر روی آن لحیم شده است .معموالً این زیور را با شرابههایی مزین
میكنند .بازوبند به كت زنان و دختران در قسمت بازو دوخته میشود.
2ـ زیورهای سر و پیشانی
الف) خازاوا :زنان یموت سربند خود را «خازاوا» و زیورهایی كه به آن میدوزند
را «خازاوا شای» میگویند .سربند زنان یموت از پارچه قرمز و مربع شكل است كه
آن را به صورت نواری چند الیه درآورده و به دو سر میبندند.
ب) اگمه :زنان طوایف «تكه» و گوگالن از پوشال جارو برای سربند استفاده
میكردند و دور پوشال را پارچه ابریشمی میدوختند .این زیور را «ا ِگمه»
میگویند .روی «اگمه» را با نگینهایی از عقیق و دیگر سنگ های گران بهای رنگی
مرصّ ع میكنند.
ج) قبه (قبّا) :زیوری به شكل نیم كره را گویند كه دور تا دور آن شرابههایی
آویزان است .روی این شرابهها نگینهایی از عقیق مینشانند كه نگین اغلب آنها
به رنگ قرمز است .روی نیم كره را با سیم های بافته نقرهای كه «سیم بورما» نامیده
میشوند ،تزیین میكنند.
سامسوله :وسیلهایاستبرایزینتکالهدختران؛مخصوصترکمنهایارثاری،متعلق
بهسالهای  1880ـ  1870میالدی .مجموعهای از طال و نقره با نگینهای قرمز (عقیق).
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در انتهای آویزههای افشان این وسیله نیز زنگولههایی از جنس نقره دیده میشود که
از عوامل ایجاد آهنگ در هنگام بازی و راه رفتن است.

3ـ زیورهای مو
آرایش موی زنان و دختران ترکمن :دختران موهای خود را به صورت چهار
رشته /دورت اوروم می بافتند و از طرفین سینه می آویختند در حالی که با انواع
زیورآالت ،زینت داده شده بود.
زنان نیز به طرز خاصی موهای خود را می بافتند که هلی اوروم خوانده می شد ،آنگاه
این بافته را به پشت سر می انداختند که ساچ آرقا آتما می گفتند .ساچ آرقا آتما
معنای کنایی نیز دارد و آن آسوده خاطر شدن از دل مشغولی های زندگی است.
زنان و دختران وقتی که موی خود را به صورت چهار رشته می بافتند ناگزیر بودند
که فرق باز کنند ،این فرق باز کردن از وسط پیشانی ،موی سر را به دو بخش
مساوی تقسیم می کرد ،این عمل را دوغری آچماق می گفتند.
دختران وقتی به سن ازدواج می رسیدند ،روسری مخصوص به سر می گذاشتند که
با آن باش بوغی می گفتند .یعنی پوششی برای سر.
از باور های زنان و دختران در مورد موی سر به موارد زیر می توان اشاره کرد:
الف) موهای خود را هنگام شب شانه نمی کنند و زمان صبح را برای این کار
مناسب ترین می دانند.
ب) موی پیرایش شده را دور نمی ریزند و آن عمل
را گناه می شمارند ،و موی خود را در زیر خاک دفن
می کنند.
ج) هرگز موی سر را نمی تراشند ،حتی در دوران
کودکی.
گمه:وسیلهایاستبرایتزیینکالهدختران ،مخصوص
ترکمنهای تکه ،متعلق بهقرن  19میالدی.
تصویر روبهرو دختر ترکمن را که اگمه بهسر گذاشته
نشان میدهد.
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4ـ زیور گوش
زیور گوش فقط شامل گوشواره است كه به آن «قوالق حالقا» میگویند .گوشواره
زنان یموت به شكل دایره و گوشواره زنان تكه به شكل مثلث میباشد .گوشوارهها
دارای طرح و نقوش زیادی میباشد كه عبارتند از شاخ قوچ ،نوك پرنده ،سر پرنده،
پرنده بال گشوده ،قندیلی ،سر مار ،ستاره و هالل.

5ـ زیورهای گردن و سینه (گردن بند و یا سینهریز)
الف) گُل یقه :در واقع نقش دكمه یقه پیراهن را دارد .البته این كاركرد مربوط
به گذشته بوده است و امروزه گل یقه را با نخ جداگانه به گردن میبندند .از نظر
شكل ،گل یقه دقیقاً شكل سپر را دارد و در واقع عیناً شكل كوچك سپر را به نام
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گل یقه درست كردهاند .گل یاقا در واقع همان گل یقه است در دو بخش:
الف) بخش اصلی :که برای زینت زیر گلو و اتصال دو حلقۀ یقۀ پیراهن بهکار میرود.
ب) بخش افشان :که در هنگام راه رفتن ،از به هم خوردن آنها ،صدایی دلنشین
تولید می شود و آن ترانۀ قدیمی ترکمن را به خاطر می آورد که بین آهنگ پرواز
غازها و این آهنگ تشابهی دیده می شود.
این وسیله تزیینی مخصوص زنان تکه است ،مجموعه ای از طال و نقره ،مرصع
به نگین های قرمز و آبی (عقیق و فیروزه)؛ با زنگوله هایی از جنس نقره در انتهای
بخش افشان.

ب) بیقاو (طوق) :حلقه بزرگ طوق مانندی را گویند كه یك طرف آن به وسیله
گیره یا لوله باز و بسته میشود و در قسمت جلو گردن قرار میگیرد .روی آن
طالكاری شده و نگینهایی نیز بر روی آن مینشانند و برخی از آن نیز با شرابههایی
تزیین شده است.
ج) تومار« :تومار» آویزه گردنی است كه غالباً به شكل مثلث بوده و بر قاعده آن
استوانه توخالی لحیمكاری شده است.
د) داغدان :همان چوب درخت داغداغان است كه در بین تركمنها درخت
مقدسی میباشد چوب خراطی شده داغداغان را به گهواره نوزادان میبندند تا
حافظ سالمتی كودك باشد .در نقرهكاری نیز شكل چوب خراطی شده را گرفته و
طرح آن را به نقره انتقال دادهاند و آن را با زنجیر و زنگوله و شرابه تزیین نمودهاند.
گِردنی :این وسیله در زبان فارسی گَردنی خوانده میشود و مرکب از دو بخش است.
الف) بخش اصلی :که از گردن آویخته می شود و مرصع است به نگین های قرمز
(عقیق).
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ب) بخش زنجیری :که به صورت افشان
به انتهای بخش اصلی متصل است .این
بخش نیز مرصع به نگین هایی از جنس
عقیق است؛ مضاف بر آن ،در انتهای هر
یک از زنجیرها ،زنگوله هایی از جنس
نقره دیده می شود که از عوامل ایجاد
موسیقی در هنگام راه رفتن است.

6ـ زیور مچ دست
بیلهزیك (النگو) :دست بندی است
بزرگ و قطور كه دو سر آن در پشت
دست به هم میرسد ولی بین دو سینه
باز بوده و دو طرف این قسمت دارای
دندانه میباشد كه از این قسمت
دست بند را به دست میبندند.
7ـ زیور انگشت
یوزوك (انگشتر) :زنان تركمن غالباً
تك انگشتر به انگشت میكنند اما گاهی
5ـ 4انگشتر كه با زنجیر بههم متصل
شدهاند نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
بهاین نوع انگشترها «كوكنلی یوزوك»
گفته میشود.

108

پودمان دوم :طراح لباس های سنتی شمال و شمال غرب ایران

8ـ زیور كمر (كمربند)
كمربند را در زبان تركمنی «قوشاق» میگویند .استفاده از این كمربند به عنوان
زیور در بین زنانی كه از استطاعت مالی باالیی برخوردار بودند ،مرسوم بوده است.
روی كمربند را با عقیق و فیروزههای دشت جواهر نشان میكردند و انتهای كمربند
دارای سگك و قالب زیبایی بوده است كه برخی از آن نیز با شرابهها و زنگولههایی
در لبه پائینی تزیین میشد.

روسینهای (بو کائو) زنان ترکمن:
یک تکه فلزی بسیار بزرگ پر از سنگ و
شیشههای رنگین و ریسهها و منجوقها،
به طوری که روی سینه را میپوشاند.
البته این زیور هم فقط مخصوص جشنها
و مراسم ویژه است و کاربرد روزمره ندارد.
وکاو :وسیلهای است برای تزیین روی
سینه ،مخصوص زنان تکه ،مجموعهای از
طال و نقره ،مرصع به نگینهای سرخ با
آویزههایی از جنس نقره که در انتهای
هر یک از آویزهای زنجیرهای زنگولههایی
نیز دیده میشود که از عوامل ایجاد
آهنگ در هنگام راه رفتن است.
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9ـ سایر زیورهای مربوط به زنان
به غیر از موارد ذکر شده فوق در نقره کاری ترکمن وسایل نقره ای دیگری نیز ساخته
می شده است .از جمله آنها کاردهای نقره ای و شانه یا «  باش داراق» می باشد.
چنگه :وسیلهای است تزیینی که به جامۀ زنان تکه قالب میشود .متعلق به قرن 19
میالدی .مجموعه ای است از طال و نقره با نگین های قرمز ،مرکب از دو بخش:
الف) بخش اصلی :که به شکل لوزی است.
ب) بخش افشان :که به صورت زنجیری از انتهای لوزی ،آویزان است و در انتهای
زنجیره های افشان آن نیز ،زنگوله هایی از جنس نقره وجود دارد که از عوامل تولید
آهنگ در هنگام راه رفتن است.
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