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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی نشاندادن منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار
محلی؛ یعنی اشعار عاشقانه ،اشعار مربوط به عروسی و سوگسرودهها ،بر مبنای نظری بازتاب و بر
اساس روش اسنادی است .نتایج پژوهش نشان میدهد زنان در فرهنگ بختیاری به دو شیوه ،پوشاک
زیبا و پوشاک گرانقیمت ،برای خود منزلت اجتماعی کسب میکنند .برای نشان دادن زیبایی بیشتر به
عنصر رنگ پوشاک و برای نشان دادن گرانقیمت بودن ،به جنس و تزئینات پوشاک توجه میکنند .در
اشعار عاشقانه ،زن از طریق پوشاک زیبا که بیشتر به رنگهای آبی ،سبز و قرمز است ،برای خود
احترام و در نهایت منزلت اجتماعی کسب میکند .در اشعار مربوط به عروسی ،برای نشاندادن منزلت
اجتماعی زنان ،در کنار زیبایی ،عنصر ثروت نیز از طریق اشاره به جنس و تزئینات پوشاک برجسته
شده است .در سوگسرودهها ،سرایندگان بیشتر به دنبا ل نشان دادن جایگاه اجتماعی زن متوفی و
ّ
خانوادۀ او هستند؛ بنابراین در توصیف پوشاک وی ،به جنس پوشاک ،نو و پاکیزه بودن آن که تشخص
زن را نشان میدهند ،پرداختهاند.
کلمات کلیدی :شعر محلی بختیاری ،پوشاک زنان ،منزلت اجتماعی ،زیبایی.
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.1مقدمه
با بررسی پوشاک هر منطقه یا قوم ،میتوان به نگرشهای اجتماعی و فرهنگی آنان دربارۀ مسائل
مختلف دست یافت« .پوشش مردم هر منطقه ،یکی از راههای شناخت فرهنگ مردم است .پوشاک نه
تنها با آب و هوا ،وضعیت اقلیم ،معیشت و کسب و کار ،بلکه با هنجارهای اجتماعی و تحوالت
تاریخی هر اقلیم مرتبط است .همچنین پوشاک عالوه بر نقشی که در تفکیک جنسییتی دارد ،وسیلة
مرزبندی مراتب اجتماع گوناگون نیز است» (موسویراد و کبیریان .)22 :1397،سیر تحو ل تاریخی ،زیبایی
شناسی ،اعتقادات ،پیشرفت صنعت نساجی و پارچهبافی ،اصالت تاریخی پوشاک ،حفظ ّ
هویت ملی و
فرهنگی ،انواع سلیقهها ،نوع دوخت ،رنگ مد لهای مختلف لباس و نوع طبقۀ افراد ،از جمله
اطالعاتی هستند که با بررسی پوشاک میتوان به آنها دست یافت (نک :تمیمداری303 :1393،؛ غیبی:1385،
611؛ چیتساز .)1 :1379،بنابراین میتوان گفت از کارکردهای پوشاک ،نشان دادن نوع طبقه و منزلت
اجتماعی افراد است و هنوز هم این عنصر ،به صورت نشانهای از نوع موضع طبقاتی یا پایگاه حرفهای
پوشندگان باقی مانده است (نک :گیدنز.)144 :1393 ،
در میان اعضای یک جامعه ،زنان بیشتر از مردان کوشیدهاند تا از طریق پوشاک برای خود منزلت
اجتماعی کسب کنند یا پایگاه اجتماعی خود و خانواده را نشان دهند .البته آنان در فرهنگهای
مختلف ،برای نشان دادن این منزلت اجتماعی ،از شیوههای گوناگونی استفاده کردهاند که برای بررسی
آنها ،ادبیات بهخصوص ادبیات محلی در جوامعی که مطالعات میدانی انجام نشده یا امکان انجام آن
نیست ،بهترین منبع است؛ زیرا فرهنگ هر جامعه ،در ادبیات محلی آن بازتاب داده شده و در حقیقت
این نوع ادبیات ،آیینهایست که فرهنگ جامعه را بازتاب میدهد .بهویژه اینکه خود زنان در آفرینش
ادبیات محلی ،نقش و جایگاه ویژهای دارند و خواستهها ،بایدها و نبایدهای قشر خود را انعکاس می
ا
دهند؛ چنانکه در فرهنگ بختیاری ،زنان پدیدآورندۀ بسیاری از این اشعار هستند؛ الالییها را غالبا
آنان میخوانند ،اشعار مربوط به عروسی «از سوی زنان و دختران فامیل ،به صورت تکخوانی و هم-
خوانی بیان میشود .برای این کار ،زنی خوشصدا و باحافظه و تا حدی دارای قریحه ،برای نظم و
پیوند قافیه و موسیقی ،ابیات را میخواند و زنهای دیگر ،با دست زدن و همنوایی یاریگر او میشوند»
(قنبری عدیوی .)76 :1391،همچنین تا پیش از این ،کار سرودن سوگ ،مربوط به زنان بوده است .عالوه بر
این ،در بسیاری از اشعار محلی ،به مسائل مختلف زنان توجه میشود؛ چنانکه مضمون اشعار عاشقانۀ
بال ل ،توصیف زن در جایگاه معشوق است ،در اشعار برزیگری ،زن چه در جایگاه معشوق و چه در
انجام کارهای کشاورزی ،نقش برجستهای دارد .در الالییها نیز زنان از مشکالت و دغدغههای
مختلف خود سخن میگویند .در این اشعار« ،موقعیت اجتماعی زن ،از مشخصترین مضمونهایی
است که به چشم میخورد»(حسینپور)322 :1391،؛ بنابراین در بسیاری از این اشعار ،زنان و مردان،
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مسائل مختلفی از جمله پوشاک زنان را بازتاب دادهاند که با بررسی آنها ،میتوان به اطالعات
ارزشمندی دست یافت.
هدف از این پژوهش نیز بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار
محلی؛ یعنی اشعار عاشقانه ،اشعار مربوط به عروسی و سوگسرودههاست تا به این پرسشها پاسخ
داده میشود:
الف)برای نشان دادن منزلت اجتماعی زنان بختیاری ،کدام پوشاک آنان برجسته شده است؟
ب) کدام ویژگیهای پوشاک ،این منزلت اجتماعی را نشان میدهد؟
ج)تأثیر موقعیتهای مختلف ،مانند فضای عاشقانه،سور و سوگ بر این امر چگونه است؟

.1-1روش پژوهش
برای جمعآوری ،تعدادی از ابیات با مراجعه به اسناد ،جمعآوری شد و با توجه به حجم معدود ابیات
جمعآوری شده در اسناد ،تعدادی دیگر از طریق مصاحبه با افراد به دست آمد .در ضمن برای فهم و
درک ذهنیت افراد دربارۀ مفهوم بیت و کارکرد پوشاک در آن ،بیشتر تکیه بر اشارهها و توضیحاتی است
که خود افراد مصاحبه شونده دادهاند .در تحلیل نیز از روش اسنادی با هدف توصیف و تا حدودی
تحلیل و تبیین استفاده شده است.

.2-1پیشینۀ پژوهش
تاکنون دربارۀ پوشاک زنان بختیاری در آثار مختلفی سخن گفته شده است؛ برای نمونه ،میتوان به
کتاب فرهنگ عامه از احمد تمیمداری ،فولکلور مردم بختیاری از عباس قنبری ،دانشنامۀ قوم
بختیاری از سریا داودی حموله ،سور و سوگ در فرهنگ عامۀ لرستان و بختیاری از محمد حنیف ،زن
ایرانی به روایت سفرنامهنویسان فرنگی از میترا مهرآبادی ،سفرنامۀ از بیستون تا زردکوه بختیاری از
ایزابال بیشوپ ،سفرنامۀ از خراسان تا بختیاری از د.آلمانی ،سفرنامۀ الیارد از الیارد ،زنان ایرانی و راه و
رسم زندگی آنان از کولیور رایس و مقالههای «مطالعۀ پوشاک سنتی قوم بختیاری و استفاده از
مشخصههای آن در طراحی لباسهای ایرانی-اسالمی» از انیسه حاجب و همکاران و «پوشاک
بختیاریها و سایر اقوام» از ژان پیر دیگار اشاره کرد .در این آثار به بررسی مردمنگاری پوشاک
پرداخته شده است؛ یعنی اینکه زنان بختیاری چه لباسهایی میپوشند یا لباس آنان در مراسم مختلف
چگونه است؛ اما در هیچ کدام از این آثار ،بازتاب پوشاک زنان در ادبیات محلی بختیاری و چگونگی
رابطۀ پوشاک با منزلت اجتماعی بررسی نشده است.
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.3-1مبنای نظری پژوهش
مبنای نظری این پژوهش ،نظریۀ بازتاب است .در رهیافت بازتاب ،هنر ،آینۀ جامعه است و «چنین
تصور می شود که معنا در شیء ،شخص ،ایده یا رویداد در جهان واقعی وجود دارد و زبان همانند آینه
ای عمل میکند تا معنای واقعی را همانگونه که در جهان وجود دارد ،بازتاب دهد» (مهدیزاده:1387 ،
 .)24در این رویکرد ،کارکرد زبان ،بازتاب معنای صحیح و دقیق از جهان است و اثر ادبی بازتاب یک
به یک ،جزء به جز و در یک سخن ،عکاسی واقعیت خالصه میشود (نک :تسلیمی .)160: 1395،در
حقیقت هنرمند ،دیدگاهها و ارزشهای جامعه را همانگونه که هست ،بازتاب میدهد؛ بدین سبب به
بررسی میزان انطباق محتواي پیامها با آنچه در واقعیت میگذرد ،پرداخته میشود تا اطالعاتی دربارۀ
جامعه به دست آید .در این پژوهش نیز بر اساس این رهیافت ،به بررسی اشعار محلی پرداخته میشود.

.2بازتاب پوشاک زنان در اشعار عاشقانۀ محلی بختیاری
از جمله مسائل مطرح شده در اشعار عاشقانۀ محلی بختیاری ،توصیف پوشاک معشوق است .ارزش
جامه ،زیور لباس ،شمار آنها ،کهنه و نو بودن و پاکیزگی ،نشانههایی هستند که امتیاز طبقاتی و پایگاه
اجتماعی مردم را نشان میدهند (نک :کارکن جال ل .)73 :1391،در اشعار مورد بررسی ،این امر از دو طریق
انجام میشود :یکی نشان دادن زیبایی پوشاک که رنگ ،شکل و نوع طراحی داللت بر آن دارند و
دیگری اشاره به ثروت و تمکن مالی معشوق که جنس و زینتآالت پوشاک آن را نشان میدهند .این
امر بیان کنندۀ این است که زنان در فرهنگ بختیاری ،از طریق زیبایی و ثروت به دنبا ل کسب منزلت
اجتماعی هستند .زیبایی خود یک سرمایه به حساب میآید و زنان میتوانند از طریق آن ،نظر دیگران
را جلب ،برای خود احترام و در پی آن اعتبار کسب کنند .در حقیقت« ،زیبایی به عنوان یکی از مؤلفه
های جایگاه اجتماعی ،در ارزیابی موقعیت اجتماعی افراد جامعه ،مهم قلمداد میشود» (کیوان آرا و
دیگران .)74 :1389 ،همچنین در جامعۀ معاصر ایران ،منزلتجویی ،بیشتر از طریق کسب موفقیتهای
مالی ،ثروت و هر آنچه آن را باز بنماید ،حاصل میشود (نک :شالچی.)41 :1392،
.1-2رنگ و طرح پوشاک معشوق
در اشعار عاشقانه ،بیشتر به عناصر داللتکننده بر زیبایی تکیه و برای نشان دادن زیبایی نیز بیشتر به
رنگ و طراحی آن توجه شده است .شاید بتوان گفت علت انتخاب زیبایی و رنگ برای نشان دادن
منزلت اجتماعی زن در این اشعار ،از آنجاست که زن در جایگاه معشوق ،ممکن است جزو طبقات
مختلف جامعه از جمله فرودست باشد و تمکن مالی نداشته باشد که از طریق آن ،بتوان برایش منزلت
اجتماعی قائل شد؛ بنابراین باید از عنصری مانند زیبایی و رنگ نام برده شود که در میان همۀ طبقات
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پذیرفتنی است و همه به آن دسترسی دارند .در انتخاب رنگ پوشاک ،عالوه بر سلیقه ،عوامل
اجتماعی دیگری مانند سن ،جنس و جایگاه اجتماعی افراد ،مؤثر بوده است« .رنگ پوشاك در
هماهنگي با جنس ،سن ،دورههاي زندگی ،موقعیت و منزلت پوشندگان معنا ميیابد و با زبان رمزی و
استعاری ،ویژگیها و صفتهایی مانند شرم و حیا ،وقار و فروتنی ،جاذبه و فریبندگی ،بزرگی و
حقارت ،غرور و فروتنی ،جاذبة جنسی ،شادابی و سرزندگی ،پیری و خمودگی ،قدرت و ضعف،
جنسیت و وابستگیهاي قومی ،گروهی و دینی پوشندگان لباس را نمایان مينماید» (الهی.)22 :1389،
انتخاب رنگ پوشاک زنان در فرهنگ بختیاری نیز متأثر از فرهنگ این قوم ،جایگاه اجتماعی و سن
زنان است .فرهنگ بختیاری ایجاب میکند که دختران تا پیش از ازدواج و حتی تا میانسالی ،در
مواقع معمو ل ،رنگهای روشن بپوشند که این امر سرزندگی ،جاذبۀ جنسی و شادابی آنان را نشان می-
دهد.
.1-1-2رنگ و طرح مینای معشوق
در اشعار زیر برای نشان دادن زیبایی مینای معشوق ،رنگ آبی و بنفش آن برجسته شده است:
سـازه
ـازه
سـوز ِ
عشق خسه یا ِ
دهـد ِر مینــا کــوو ُّچــه خــو ِابـ ِ
ندونم ِ
یار خمه مینـاس ِبنوشـه
وشه
س ِر تل سیل ِازنم ،گلم به ه ِ
هموهو ِ

(شفقی و دادرس)264، 1396:
dohdare maynā kavū če xū ebāze/ nadūnom ?ešqe xose yā sūze sāze
sare tol sayl ezanom golom be hawše/ hamoho yāre xome maynās benawše.

برگردان :دختر مینا آبی ،چه خوب میرقصد .نمیدانم به سبب عشق خودش یا تأثیر ساز است //از
روی تپه نگاه میکنم ،معشوق در حیاط است .او معشوق من است که رنگ مینایش بنفش است.
از نظر نقشدار بودن ،پوشاک زنان در فرهنگ بختیاری ،در طیفی از ساده تا پرنقش قرار میگیرد؛ اما
آنچه در شعر محلی عاشقانه بازتاب داده شده ،لباس دارای نقش اندک است که این امر داللت بر
زیبایی معشوق دارد؛ چنانکه در شعر زیر دیده میشود:
ـک ِچنــدار
تیه کا ل مینا دو خا ل ز ِیده ِو ِبنـدار
جاهــل ِب ِگــر چــی لـ ِ
تیــر بکــن ِ

tiye kāl maynā do xāl zayde ve bendār/ tir bokon jāhel beger či lake čendār .

برگردان :چشم سیاه ،دارای مینای خا لدار در حا ل باالرفتن از تپه است .از بین جوانان بهترینها را
انتخاب کن ،آنانی که چون درخت چنار بلند هستند.
.2-1-2رنگ کزینۀ (دستمال) معشوق
زینه که نوعی دستما ل توریمانند است و آن را جلوی سر میاندازند ،به رنگ بنفش آن است:
زیبایی ک ِ
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وشــه؟
ِز کویــه یــاهی کزینــت ِبن ِ

1
فـاش ِکلوسـه
مو یاهم ِز سرحد یو ِ

ze koye yāhi kazinat benawše/ mo yāhom ze sarhad yo fāše kelawse.

برگردان :از کجا میآیی که رنگ کزینهات بنفش است .من از منطقۀ سرحد میآیم و این غنچۀ کرفس
است.
.3-1-2رنگ پیراهن معشوق
پیراهنهای معشوق ،به رنگ سفید ،سبز و قرمز زیبا هستند:
جوه ِاسپید ،پـاکش بـه پـا ،وسـت وا ِنیاسـون

باوامد،2

ـــوه ســـوز و کوتـــا
زیـــز
مـــین دلـــم ج ِ
ع ِ
ِ
شـــو ِو خـــو دیـــدم خیـــر بـــا خـــ ِو دوشـــی

گاس ِبکـش بـه س ِـر آسـتون
ِ
(وهمن و آساتریان)35 :1995 ،

جاهلون ِو رو ِایکشیِ ،مهمون س ِرجا
ِ
نــازنینم ســهر ِایکنــد و ســوز ِایپوشــی

jove espid pākaš be pā vaste vā niyāsūn/ bāvāmad gāse bekoš be sare āstūn// ?azize
mine delom jove sawz o kūtā/ jāhelūne ve raw ikoši mehmone sare jā// šaw ve xaw
didom xayr bā xave dūši/ nāzaninom sohre ikand vo sawze ipūši.

برگردان :پیراهن سفید ،پاکش پوشیده در جلوشان قرار گرفت .بابااحمد(امامزاده) گاو او را در راه
صعب العبور بکش //عزیز د ل من ،معشوق پیراهن سبز و کوتاه است .جوانان را وقتی راه میرود با
ناز و کرشمهاش می کشد و مهمانان را سرجا //شب خوابی دیدم ،خواب دوشین خیر باشد ،نازنینم
لباس سرخ را در میآورد و لباس سبز رنگ را میپوشید.
ُ
.4-1-2رنگ کلجۀ(نیمتنۀ) معشوق
آبی و قرمز ،رنگ پسندیده و نشاندهندۀ زیبایی برای ک ِلجۀ معشوق ،نیمتنۀ آستینداری که با وجود
داشتن دکمه ،یقۀ آن بازاست ،هستند:
هــر چــی کــه ســیل ِایــزنم پــه کــی ِایــاهی؟
مـــــــین ِدلـــــــم ک ِلجـــــــه آوی
زیـــــــز
ع
ِ
ِ
تـــــو ِبـــــدو عـــــروی مـــــو د ِز رومـــــز
عزیـــــز مـــــین ِدلــــــم ک ِلجـــــه ِقرمــــــز

?azize mine delom kolje āvi/ har či ke sayl izanom pa kay iyāhi
?azize mine delom kolje qermez/ to bedave ?aravi mo doze rūmez.

برگردان :عزیز من ،معشوق دارای کلیجۀ آبی ،هر چه نگاه میکنم ،پس کی میآیی //عزیز من،
معشوق دارای کلیجه قرمز .تو اسب عرب هستی و من دزد رامهرمز.
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.5-1-2رنگ کفش معشوق
کفشهای معشوق وقتی به رنگ قرمز هستندّ ،
جذابیت بسیار دارند:
3
ــهر بلغـــار
ـــنن بـــار
ِا ِنـــن شـــیمبار هـــی ِایک ِ
رختـــا دارایـــی ،کوشـــا سـ ِ

enen šimbār hay ikonen bār/ raxtā dārāi kawšā sohre bolqār.

برگردان :در منطقۀ شرین بهار هستند و در حا ل کوچ .لباسهایشان دارایی(بزرگمنشانه و اصل و
نسبدار) و کفشهایشان به رنگ قرمز و جنس بلغار است.
.6-1-2رنگ پیچک پای معشوق
حلقه یا پیچک پاهای معشوق وقتی به رنگ زرد است ،دلربایی دارند:
ـن زرد
ـوالرهِ ،جسـت زی بـرد ور و بـرد
ِت ِ
ور کشید ش ِ
ک ِاسپیذ و خا ل سـوز و حلک ِ

vor kašid šawlāre jest zay bard vor o bard/ teke espido xāle sawz o halkane zard.

برگردان :شلوار را باال زد و از این سنگ بر آن سنگ پرید .ساق پا سفید ،خا ل سبز و حلقۀ زرد به
پایش بود.
گفتنی است رنگهای پوشاک همچنین بر حاالت روحی و روانی زنان در جایگاه معشوق نیز
داللت دارند .رنگهای آبی ،سبز ،قرمز و زرد ،مهمترین رنگهای هستند که در توصیف پوشاک
معشوق در اشعار عاشقانه به آن اشاره شده است .از نظر روانشناختی ،این رنگها که چهار رنگ
اصلیاند« ،نشانگر نیازهای روانی-نیاز به عشق و محبت ،نیاز به ابراز وجود ،نیاز به عمل و موفقیت و
نیاز به امید و آینده و دستیابی به آرزوها -هستند» (لوشر .)42 :1393 ،اینکه زنان بختیاری برای پوشاک
خود این رنگها را بیشتر انتخاب میکنند ،نشاندهندۀ نیاز آنان به عشق و محبت نیز است و آنها،
داللت بر جنب و جوش ،سرزندگی ،حس غرور ،همبستگی ،ایجاد روحیۀ شاد و سرخوشی دارند.
.2-2تزئینات و جنس پوشاک معشوق
در اشعار عاشقانه ،برای نشاندادن منزلت زن در جایگاه معشوق ،به تزئینات پوشاک نیز توجه شده
است .تزئینات «میتوانند نمایندۀ بیواسطۀ از تعیین جایگاه اجتماعی افراد باشد .کیفیتهای گوناگون
تزئینات میتواند این طبقهبندی را در سطوح مختلف به نمایش درآورد» (انصاری یکتا و احمدی پیام:1393،
 .)550عالوه بر تزئینات ،جنس و شیوۀ لباس پوشیدن معشوق نیز در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.
جنس پارچه ،در فرهنگ بختیاری برای افراد اعتبار میآورد و در دورههای مختلف ،جنس مخمل
برای پوششهای گوناگون ،به عنوان مد مطرح بوده است.
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.1-2-2جنس و تزئینات سرپوشهای معشوق (لچک ،کیش و گیسبند)
در ابیات زیر ،برای توصیف لچک معشوق ،تکهای پارچۀ مخمل که جلوی آن منجوقدوزی شده
است ،آن را شبیه به کاله بر سر میگذارند و با بندی که به آن وصل است ،به زیر چانه گره میزنند ،به
الماسنما بودن ،شیوۀ دوختن الماسها به صورت ملیله و زیگزاگی و حاشیههای دوزی با ریا ل اشاره
شده است:
ــالن
یـالن
ــرز ریـ ِ
مثـا ل ِ
تو پهـالت سـی چ ِ
نـونن ِ
لچ ِکـــت المـــاس ِنمـــا ِگـ ِ
روشـت
ــر گوشـــت
هرچی که ِفرگ ِایکنم بووت نیف ِ
منجقات ملیله دوز تا پ ِ

to pahlāt si čononen mesāle yālen/ lačaket olmāsnemā gerze riyālen
monjoqāt malile dūz tā pore gūšet/ har či ke ferg ikonom bavūt niforūšet.

برگردان :موهای بافتهات مانند یا ل اسب هستند .لچک تو ،الماسنما و حاشیهاش ریا ل است//.
منجوقهای لچکت به شکل زیگزاگی دوخته شده و بر گوشهایت آویزان شده است .هر چه فکر می
کنم پدرت ،تو را نمیفروشد.
استفاده از منجوقهای براق ،برای زیبایی است؛ اما به کاربردن سکه در لباس زنان بختیاری ،گذشته
از زیبایی ،کارکردهای دیگری مانند نماد ثروت نیز داشته است .افراد طبقۀ باالی جامعه ،برای نشان
دادن منزلت اجتماعی خود ،از ریا لهای نقره استفاده میکردند؛ اما طبقۀ پایین با استفاده کردن از
ریا لهای مصنوعی ،تظاهر به داشتن ثروت مینمودند .همچنین «سکهها دارایی زن به شمار میرفتند و
دخترانی که ازدواج میکردند ،در واقع سهم خود از دارایی خانواده را در قالب این زیورآالت دریافت
میکردند» (بابایی و اکبری .)79 :1396 ،عالوه بر این در فرهنگ بختیاری ،برای درمان برخی از بیماریها
مانند ترس ،از سکه بهخصوص سکۀ طال-آب طال خوراندن -استفاده میشود که میتوان گفت
استفاده از سکه و ریا ل ،میتواند داللت بر این امر نیز داشته باشد.
ا
کیش الکیش-نوعی دستما ل که بر پیشانی ،قسمت فوقانی و پشت سر بسته و معموال بر حاشیههای
پشت سر ،گوی آویزان میشد -کارکردهای متفاوتی داشته است؛ از جمله کارکردهای آن ادای ناز و
کرشمه بوده است .بدین صورتکه با حرکت سر ،حاشیههای رها بر پشت سر ،از سر شانه به سر شانۀ
دیگر میافتاد و بدین طریق نظر دیگران به شخص جلب میشد:
گـرده
وز ز ِرده
کیش الکیش ِو س ِرس دسماال ِو ِ
مو دیدم تیله زنی ال س ِ
ِ

mo didom tile zani lā sawze zarde/ kiše lākši ve sares dasmālā ve garde.

برگردان :من زن جوانی را در منطقۀ دره سبز زردکوه دیدم .کیش الکیش بر سر بسته و دستما لهایش را
به دور گردن تاب داده بود.
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زنان بختیاری ،از تزئینات مختلفی برای زیبا یا بویا کردن موی و گردن خود استفاده میکردند .برای
مثا ل برخی مهرههای عنبر را به گردن می آویختند .عنبر ،مادۀ خوشبویی بود که از ترکیب حل ،حنا،
میخک و صابون مشک ،ساخته میشد .شیوۀ ساختش نیز بدین صورت بود که مواد گفته شده را
آسیاب میکردند و سپس آنها را به شکل خمیر در میآوردند .از خمیر به دست آمده ،مهرههایی می
ساختند که آنها را در گردن میآویختند .در بیت زیر معشوق ،از باد شما ل ،میخواهد به زیر مینای
معشوق برود و خبری-بوی خوش -از عنبر آویخته شده بر گردن معشوق برایش بیاورد:
ــر نــاس
ـما ل بــاد ای ،رو ِد زیـ ِـر مینــاس
ای شـ ِ
خــوری ســی مــو بیــار ِز عمب ِ

ay šomāle bāday raw de zire maynās/ xavari si mo biyār ze ?ambare nās.

برگردان :ای باد شما ل به زیر مینای معشوق برو و خبری از عنبر آویخته در گردنش برایم بیاور.
اعتقادات ،باورها و آداب و رسوم نیز در انتخاب نوع تزئینات پوشاک زن مؤثر بوده است؛ چنانکه
زنان بر گردن خود دعا و چلهبر -بر چند نخ تابیده به هم ،پنج قل را میخواندند که به آن چلهبر می
گفتند ،-آویزان میکردند:
نـداره
دیـاره
ردومه ِ
صد دعا سیس ِک ِ
فاده ِ
صد دعـا صـد ِچ ِلـهبـر نـا گـل ِ

sad do?ā sad čelebor nā gol diyāre/ sad do?ā sis kerdome fāde nedāre.

برگردان :دعا و چلهبرهای فراوانی در گردن معشوق دیده میشود .من نیز دعاهای فراوان برای به دست
آوردن او کردم که بیفایده بودند.
و برای دفع بال ،موی گرگ و نمک نر به عنوان نظربند(ماجین) به کمر میبستند:
ـد دهـدر
ـک نــر
هم ِنه ماجین بکن سی ک ِ
ـل گــرگ ،وا ِن ِمـ ِ
چــه چتــی ،وا ِمـ ِ

če čati vā mele gorg vā nemeke nar/ hamane mājin bokon si kade dohdar.

برگردان :تکهای از سیاه چادر ،موی گرگ با نمک ،همه را به هم ببندید و تعویذی برای جلوگیری از
چشم زخم دختر بسازید.
.2-2-2جنس ،طراحی و تزئینات پیراهن معشوق
دربارۀ پوشاک زنان بختیاری ،گفته شده است« :به غیر از کیفیت بافتها و ارزش زینتآالت (مثال
مهرههای شیشهای و سکهها) ،به ندرت تفاوتی بین طبقات اجتماعی وجود دارد» (دیگار.)358: 1383،
البته باید گفت جنس پوشاک نیز نقش مهمی در این امر دارد .برای جنس پیراهن ،ابریشمی (خصب:
قصب) یا کتان پذیرفتنی است که جنس قصب ،داللت بر جایگاه فرادست معشوق دارد:
جاهــل ور شمشــیر ،ده ـدر خصـ ِـو نــو
سایه ور سه چی خشه :رز و بید و ِگـردو
ــق خســـه یـــا همچنونـــه
ـــوه کتـــون ِچطـــور ِاشـــونه
دهـــد ِر ج ِ
نـــدونم عشـ ِ
(شفقی و دادرس  269 1396:و )264
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sāye vor se či xaše: raz o bid o gerdū/ jāhel vor šomšir dohdar xasave nū
dohdare jove katūn četawr ešūne/ nadūnom ?ešqe xose yā hamčonūne.

برگردان :سایه سه چیز د لنشین است :درخت انگور ،بید و گردو .جوان به شمشیر و دختر به داشتن
لباس از جنس قصب //.دختر پیراهن کتونی چه خوب میرقصد .نمیدانم از عشق یا عادتش این-
گونه است.
از نظر اندازه ،پیراهن میتوانست کوتاه باشد که این امر ،داللت بر امروزی بودن پوشندۀ آن و جایگاه
فرادستش دارد:
ـاهلون ِو رو ِایکشــیِ ،مهمــون سـ ِـرجا
مین دلم ج ِوه سوز و کوتـا
جـ ِ
ع ِ
زیز ِ
?azize mine delom jove sawz o kūtā/ jāhelūne ve raw ikoši mehmūne sare jā.

برگردان :عزیز د ل من ،پیراهن سبز کوتاه .جوانان را با نازکردن در راه رفتن میکشی ،مهمانها را بر سر
جا.
همچنین بر حاشیۀ پیراهن زنان ریا ل دوخته میشد که سنتی بودن شخصیت پوشنده را نیز نشان می
دهد:
مو هر چی ِدر ِایخورم ِو سـی جوونیـت
شـک زونیـت
یخورن سـر ک ِ
ریاالت موج ِا ِ

riyālāt mawj ixoren sare kaške zūnit/ mo har či der ixorom ve si javūnit.

برگردان :ریا لهای آویخته بر حاشیۀ پیراهنت ،روی زانویت ر یخته شدهاند .من هر چه میآیم و میروم،
برای جوانی توست.
.3-2-2جنس ،تعداد و تزئینات شلوار معشوق
ا
زنان بختیاری ،برای پاپوش ،معموال از چند نوع شلوار استفاده میکردند .پاکش ،نوعی شلوار بود که
مانند شلوارهای معمولی آن را به پا میکردند؛ اما خشتک نداشت و از زانو به باال فقط از بیرون ران،
پاها را میپوشاند که این امر به سبب ضرورت زندگی کوچنشینی و سوارکاری بوده است .در اشعار
عاشقانه ،به جنس این شلوار ،مخمل گران قیمت ،اشاره شده است:
پاکشات گـرت ایگـره مخمـل گـرون
تیه کا ل و ره مرو ره حـاکلون
tiye kāl ve rah maraw rah hākelūne/ pākešāte gart igere maxmal gerūne.

برگردان :چشم سیاه ،راه مرو که راه خاکآلود است .بر پاکشهایت غبار مینشیند و مخمل نیز گران
است.
اشاره به جنس پاکش ،بیانکنندۀ موقعیت اقتصادی معشوق است؛ ولی در توصیف دیگر شلوارهای
وی مانند شلوار قری ،دوباره صف ت زیبایی معشوق برجسته شده است .زنان بختیاری ،روی پاکش،
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شلواری گشاد ،به نام قری یا تنبان میپوشیدند .در اشعار عاشقانه ،پیچ و تاب خوردن شلوار قری،
داللت بر زیبایی دارد و عاملی است برای دلربایی از عاشق:
ـل تـی ِپـر
یخـورن ِدر
ِ
والرت چی آسیو هـی ِا ِ
ش ِ
همه ک ِ
س مو تـونی کـد ش ِ
(وهمن و آساتریان)35: 1995 ،

šawlārāt ĉi āsiyaw hay ixoren der/ hame kase mo toni kad šole ti per.

برگردان :شلوارهایت مانند سنگ آسیاب تاب میخورند .عشق من تو هستی ،ای که دارای کمر باریک
و چشم بزرگ هستی.
ا
همچنین برخی شلوار قریها(از جنس کودری) معموال نازک بودند که از پشت دچار چینخوردگی
میشدند و این امر ،نظر عاشق را به خود جلب میکرد و بدین طریق ،معشوق در نزد عاشق ،جایگاه
خاصی مییافت:
مونـه کشـت
ـده وا پشــت
کودریــت ِز نــازکی ِکــر ونـ ِ
تیه کا ل ِز د ِرد د ل امسـا ل ِ

kūdarit ze nāzoki ker vande vā pošt/ tiye kāl ze darde del amsāl mone košt.

برگردان :شلوار از جنس کودری تو ،به سبب ظرافت ،از پشت چین برداشته است .چشمسیاه ،از
عشق ،امسا ل مرا کشت.
در برخی از ابیات ،از زنان خواسته میشود که زیبایی پوشاک خود را به نمایش بگذارند تا دیگران آنان
را دوست داشته باشند؛ چنانکه در شعر زیر گفته شده است هنگام سواری ،زیبایی شلوار معشوق
جلوهای ندارد؛ بنابراین عاشق از وی میخواهد پیاده شود و راه رود تا دیگران نیز زیبایی شلوار وی را
ببینند .بدین ترتیب زنان به نمایانسازی زیبایی و جذابیتهای زنانه تشویق میشوند:
ــوینن
زیـنن
تــو ِدرو ِو ره ِبــرو مــردم ِب ِ
پیـت ِ
شوالرات چارتا پنج تا به ِ

šawlārāt čār tā panj tā be pite zinen/ to deraw ve rah beraw mardom bevinen.

برگردان :شلوارهای تو چهارتا پنج تا ،روی زین گذاشته شدهاند .تو پیاده شو ،راه برو تا مردم ببینند.
از نظر وبلن« ،در لباس زنان باید چنان قید و بندهای دست و پاگیر وجود داشته باشد که مشاهده
کننده ،این واقعیت را لمس کند که پوشندۀ آن ،لباس نه میخواهد و نه میتواند به طور عادی به کار
مفید بپردازد .آداب اجتماعی ایجاب میکند که زنان محترم از تالشهای سودآور پرهیز و بیش از مردان
طبقۀ خویش ،به تنآسایی تظاهر کنند» ( .)201 :1386نوع پوشش زن در این ابیات ،گویای این امر
است .تعداد زیاد شلوار داشتن ،نشاندهندۀ این است که وی اهل کار کردن نیست و از این طریق،
تظاهر به تنآسایی میکند.
عالوه بر اینکه زنان چهار پنج شلوار میپوشیدند ،به حاشیۀ آنها پارچه مخمل میدوختند که این
امر ،بر زیبایی لباس آنان میافزود:

  76فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی  ،27بهار 99

نیخـورن ِدر
شوالرات چار تا پنج تا وات
ِ

حاشیه سون مخمل ِب ِنه کـه بـو ِرن ِد ل

šawlārāt čār tā panj tā vāt nixoren der/ hāšiyasūn maxmal bene ke bovoren del.

برگردان :شلوارهایت چارتا پنج تا هستند که با تو تاب نمیخورند .بر حاشیۀ آنها مخمل بدوز تا
دلربایی بکنند.
.4-2-2جنس کفش معشوق
در فرهنگ بختیاری ،کفش زنان نیز عامل مهمی برای نشان دادن تبختر و موقعیت اجتماعی آنان بوده
است .گفته شده است کفش لر و بختیاری ،ساغری ،گیوه ،گورابی و ارسی است (نک :یاسینی:1396،
)199؛ اما آنچه در اشعار عاشقانه بازتاب داده شده ،کفشهای از نظر جنس ،از پوست(بلغار) است که
ته آن برجستگی(نا ل) دارد .البته راه رفتن با کفش هم به دو گونه پذیرفتنی است :یکی بسیار تند راه
رفتن است؛ به گونهای که معشوق پا بر زمین نمیگذارد-داللت بر ناز کردن -و دیگری راه رفتن بسیار
آهسته است؛ گویی که پایش از روی زمین بلند نمیشود-داللت بر منزلت اجتماعی باالی معشوق:-
ــدون ک ِیــه دیــدی؟
پــرس کنــین ِز خاصــد شــو ک ِیــه بیــدی
منــز ِ ل آهــی ک ِ
ِ
ـهر بلغــار
ـــنن بــــار
ِا ِنــــن شــــیمبار هــــی ِایکـ ِ
رختــا دارایــی ،کوشــا سـ ِ
4
راه
واره
نیــد ِ
ــوش دلبــرم ِو ِگــل ِ
بیسـ ِ
ِ
ـت چــار آســتو  ،بیسـ ِت چــار ا ِ
نــا ل ک ِ
ریسـته
ریسـه
بیست چار آسـتو،
وش دلبرم ِز ِگـل نـی ِو ِ
ِ
ِ
بیسـت چـار ِو ِ
ِ
نا ل ک ِ

?pors konin ze xāsed šaw koye bidi/ manzele āhi kadūne koye didi
enen šimbār hay ikonen bār/ raxtā dārāi kawšā sohre bolqār
biste čār āstū biste čār avāre/ nāle kawše delbarom ve gel niderāhe
biste čār āstū biste čār veriste/ nāle kawše delbarom ze gel niveriste.

برگردان :از پیامرسان ،بپرسید امشب کجا بودی؟ منزلگاه آهو کمران را کجا دیدی //منطقۀ شرینبهار
هستند و در حا ل کوچ .لباسهایشان دارایی(بزرگمنشانه و اصل و نسبدار) و کفشهایشان سرخ
بلغاری //.گذرگاه بیست و چهار آستان ،بیست و چهار متراست .نعل کفش معشوقهام به زمین
گذاشته نمیشود//.بیست و چهار آستان ،بیست و چهار متر است .نعل کفش معشوقهام از روی
زمین بلند نمیشود.
در مجموع باید گفت در اشعار عاشقانه ،از طریق پوشاک برای زن ،منزلت اجتماعی ایجاد یا
جایگاه آنان نشان داده شده است؛ البته زنان بختیاری در این زمینه ،هم متأثر از فرهنگ قومی و
اسالمی هستند و هم تا حدودی از فرهنگ غربی تأثیر پذیرفتهاند .در گفتمان اسالمی ،در زمینۀ
پوشاک دا ل مرکزی ،عفت است (نک :زاهد و کاوه .)71 :1391،حفظ پوششهای سنتی از سوی زنان،
بخصوص زنان عشایر و رعایت عفت و حجاب ،نشان میدهد که زنان بختیاری هنوز نگرشهای
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مذهبی و قومیتی خود را حفظ کردهاند؛ باوجود این ،میل به مصرفگرایی و نشان دادن جذابیتهای
زنانه از طریق پوشاک مانند کوتاه شدن لباس ،نشاندهندۀ تأثیر فرهنگ لیبرالیستی در این زمینه است.

.3-2پوشاک زنان در اشعار عروسی
در فرهنگ بختیاری برای مجالس عروسی ،آیینها و جشنهای مختلفی مانند بلکهبندون
( (belkebandūnقنداشکنون ( ،)qandeškanūnدستبوسون ( ،)dastbūsūnاوزی ( )ūziو سرانداز
( (sarandazبرگزار میشود (نک :حنیف .)47: 1386،در اکثر این مجالس ،اشعاری به نام دوااللی یا آهایگل
خوانده میشود که از جمله مضامین رایج در این اشعار ،اشاره به پوشاک زنان است .در اشعار مربوط
به عروسی ،انتخاب پوشاک زنان ،بیشتر متأثر از آداب و رسوم قومی است و زنان مطابق رسوم موجود،
از پوششهای خاصی از نظر رنگ ،تزئینات یا شکل دوخت استفاده میکنند .در این اشعار ،برخالف
اشعار عاشقانه که جنبۀ زیبایی پوشاک بیشتر مطرح بود ،پوشاک ،هم بر زیبایی و هم بر تمکن مالی و
ثروت زنان داللت دارد؛ بدین سبب در کنار بیان رنگ پوشاک و نوع طراحی آن ،در اکثر موارد ،به
تزئینات و جنس پوشاک مانند مخمل ،طال و نقره نیز اشاره میشود.
.1-3-2رنگ و تزئینات سرپوشهای زنان(مینا ،دستمال و گیسبند) در اشعار عروسی
سرپوشهای زنان در عروسی ،همان پوششهایی هستند که در دیگر مواقع میپوشند؛ اما تزئینات آنها
تغییر میکند .در اشعار مورد بررسی ،از نظر رنگ و تزئینات ،رنگ مینا سرخ است:
ّ
مینا سـهر تیاخمـاری او داده و شـوهرس
قالی گپه آقا دومـاد مینـا سـهری ِو س ِـرس

qāli gape āqā dūmā maynā sohri ve sares/ maynā sohre tiyā xomāri aw dāde ve
šawhares.

برگردان :روی قالی بزرگ آقا دوماد ،مینا سرخی است .مینا سرخ چشم خماری آب به شوهرش داده
است.
زنان شرکتکننده در عروسی ،از دستما ل توری سبز استفاده میکنند:
ـارون باهــار زینــه گــووم ایبــرم
ـا ل بـاال تـور ســوزی برســرم
رف ِ
رف بـ ِ
مـا ل زیــر تـا مـ ِ

māle zir tā māle bālā tūre sawzi bar sarom/ ref refe bārūne bāhār zine gavūm ibarom.

برگردان :از خانههای پایینی تا خانههای باالیی ،تور سبزی بر سر کردم .هنگام نم نم باران بهار ،زن
برادرم را میبرم.
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مادر عروس و خویشان ،موهای خود را با گیسبند -بافتنیای منگولهدار و رنگارنگ بود که موهای
پشت سر را با آن میبستند و منگولهها را در کمرشان رها میکردند -یا نخی به رنگهای مختلف مانند
سرخ میبستند:
بــــا حضــــور آ....خــــوم ِروم ِو دیــــد ِنس
ورشـــمی عـــاجزوم ِز چیـــد ِنس
گـــیسبنـــد ا ِ
تو چه ِکردی سی خدا  ....وی سـی دهـدرت
ـا ل ســهر بســتی پ ِلــت
داک دهــدر ِ
ِ
داک دهــدر تـ ِ

gisbande awrešomi ?ājezom ze čidanes/ bā hozūre ā… xom revom ve didanes
dāke dohdar dāke dohdar tāle sohr basti palet/ to če kerdi si xodā … vay si dohdaret.

برگردان :از بستن گیسوبند ابریشمی ناتوان هستم .با حضور آ ...میخواهم برای دیدنش بروم//.
مادر دختر ،مادر دختر ،تار قرمزی به موهایش بسته است .تو برای خدا چه کاری کردی که ...به
خواستگاری دخترت آمده است.
در عروسی از ابزار تزئینی مختلفی استفاده میشودِ .گ ِردری (دور صورت) که تشکیل شده است از
تعداد بسیار زیادی سکه از جنس نقره یا طال که آن را در پشت سر ،دور سر و زیر چانه با سوزنهای
مخصوص قرار میدهند ،از جملۀ این تزئینات است .این ابزار تزئینی مخصوص زنان ثروتمند است و
ا
معموال برای اشاره به منزلت اجتماعی یا تظاهر به داشتن چنین جایگاهی ،آن را از ابزار و زینتآالت
عروس نام میبرند:
سر تخت شاه سلیمون گردریت وا کـنن
خانم عروس بیبییـل بنگـت کـنن
(شــفقی و دادرس)292: 1396،
xānom ?arūse bibiyal banget konen/ sare taxte šāh solaymūn gerderit vā konen.

برگردان :خانم عروس ،زنان بزرگ ،تو را صدا میکنند و در منطقۀ تخت شاه سلیمان ،گردری تو را باز
میکنن.
برای زیباتر کردن عروس و خوشبویی ،در قسمت پیشانی گردری ،بین ریا لها ،عنبر اضافه میکردند:
ای خومی که ایما کردیم یو خومی پیغمبـره
ـک خـانم عـروس یـه ریـا ل دو عمبـره
ِم ِن چ ِ

mene čake xānom ?arūs ya riyāl do ?ambare/ i xomi ke imā kerdim yo xomi
payqambare.

برگردان :در موهای فرق سر خانم عروس یک ریا ل و دو عنبر است .این ازدواجی که ما کردیم ،به رسم
پیامبر است.
زنان بختیاری ،مهرههایی را به بند بلندی میکنند که به آن بندسوزن میگویند .آنان در مجالس شادی
ا
مانند عروسی ،بند سوزن را از پشت به لچک وصل و روی مینا رها میکنند که معموال تا کمر آنان
میرسد:
ــوزس پـــره
بند سیزنم یه هزاروبنـد گـپس دونـه دره
ِ
دادومـــس و ز ِن گـــووم او هنـــی پـ ِ
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band sizanom ya hezāro band gapas done dore/ dādomes ve zan gavūm o hani pūzes
pore.

برگردان :بند سوزن من هزار ریا ل دارد و بند بزرگش دانۀ مروارید است .آن را به زن برادرم دادم و هنوز
او ناراضی است.
ا
همچنین معموال زنان بختیاری از گوی در خانه یا مجالس عروسی استفاده میکردند .گوی ،زنگوله
مانندی بود که در باالی آن سوراخی قرار داشت که زنان ،حاشیۀ روسری خود را از سوراخ آن می
ا
گذراندند و در داخل آن گره میزدند .سپس آنها را-معموال از دو گوی استفاده میکردند -در پشت
کمر خود رها میکردند .در ابیات زیر اشاره میشود که برای عروس ،گویهای قیمتی و از جنس طال
به عنوان هدیه خریده شده است:
4
گـوی زری
فت چری
مالموو بار ِکرد مالموو بار ِکرد ره و ِنده ِک ِ
سی دووا سه تیـر خریـدم سـی بهیـگ ِ
مالموو بار کرد مالموو بـار کـرد ره ونـده دو ل دال5
گـوی ِطـال
ِ
ِ
ِ ِ ِ
سی دووا سه تیر خریـدم سـی بهیـگ ِ
mālemū bār kerd mālemū bār kerd rah vande kefte čari/ si dovā setir xaridom si
behig gūye zari
mālemū bār kerd mālemū bār kerd rah vande dūle delā/ si dovā setir xaridom si
behig gūye telā.

برگردان :خانوادۀ ما کوچ و به باالی کوه چری اتراق کرد .برای داماد تفنگ سه تیر خریدم و برای
عروس ،گوی از جنس زر /.خانوادۀ ما کوچ و در تنگۀ کوه دال منز ل کرد .برای داماد سه تیر خریدم و
برای عروس گوی طال.
.2-3-2رنگ و تزئینات تنپوشهای زنان(پیراهن و نیمتنه) در اشعار عروسی
پیراهن های زنان در مجالس عروسی ،رنگارنگ و از جنس متفاوت که در اشعار محلی ،به رنگ سبز و
جنس کتان آنها اشاره شده است:
زن ِبدین مون ،نه میارین ،الـص ایمـا بـاال ختـون
او یدیم که زن بریم ،جوه مون سوز و کتـون

(شفقی و دادرس)276، 1396:
ovaydim ke zan barim jovemūn sawz o katūn/ zan bedinmūn na mayārin alse imā
bālā xotūn.

برگردن :آمدهایم که عروس ببریم .پیراهنمان سبز و از جنس کتان است .زن به ما بدهید نه نگویید؛
زیرا اصل و ریشۀ ما بهتر از شماست.
کلیجه در این اشعار بسامد فراوانی دارد که این امر نشاندهندۀ اینکه این نیمتنه در بین زنان بختیاری
ارزش خاصی داشته است .رنگ کلیجهها-متعلق به عروس و خواهر عروس -متفاوت ،آبی ،زمینه
سیاه و زردرنگ بوده است:
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خوم ددویـم خـوم ددویـم خـوم ددو هفتـا گـوو
تاتـه زا
خوم ددویم خوم ددویم خـوم ددو هفـت ِ
ثـا ل تـش
سیت ِخریدم ،سیت ِخریـدم ،ک ِلجـه ِم ِ

ز خوراسو سیم بیارین ک ِلجه زمین کـوو
ز خوراسو سیم بیارین ک ِلجه ِزمـین سـیا
ـل گیـوه کـش
چی ِطال ِبرچ ِازنه ،در بغ ِ

xom dadūyom xom dadūyom xom dadū haftā gavū/ ze xorāsū sim biyārin kolje
zamine kavū
xom dadūyom xom dadūyom xom dadū haft tātezā/ ze xorāsū sim biyārin kolje
zamine siyā
sit xaridom sit xaridom, kolje mesāle taš/ či telā berč ezane dar baqale givekaš.

برگردان :خودم خواهر هستم ،خودم خواهر هستم ،خواهر هفت برادر ،از خراسان برایم کلیجۀ زمینه آبی
بیاورید //.خودم خواهر هستم ،خودم خواهر هستم ،خواهر هفت عموزاده .از خراسان برایم کلیجۀ
زمینه سیاه بیاورید //.برایت خریدم ،برایت خریدم ،کلیجۀ مانند آتش .مانند طال براق است در
آغوش گیوهکش(نوکر).
برای اینکه نشان داده شود ،عروس در خانوادهاش جایگاه باالیی دارد ،اشاره میشود که دیگران ،چه
هدیههای گرانبهایی برای وی تهیه کردهاند؛ هر چند در واقعیت و عمل چنین نباشد؛ چنانکه در بیت
زیر اشاره میشود برادر داماد برای زن برادرش ،دستبند از جنس مروارید و طال ساخته است:
سر دست زینه گگوس در مـرواری نشـوند
اشــنیدم آ کرمعلــی زرگــر شــاهی نشــوند
(وهمن و آساتریان)59: 1995 ،
ašnidom ā karam?ali zargare šāhi nešond/ sar daste zine gagūs doro morvāri nešond.

برگردان :شنیدم آ کرمعلی زرگر شاهی را نشاند و برای تزئین سر دست زن برادرش مروارید ساخت.
.3-3-2جنس و نوع پاپوشهای زنان(شلوار و کفش) در اشعار عروسی
جنس شلوار مادر عروس ،از مخمل است:
دایــه دایــه دایــه دایــه مــر نویــدی هــوش گــوش

مخمـل راهـراه بپـوش
عروسی ک ِرت ِوکاره
ِ

dāye dāye dāye dāye mar navaydi hūše gūš/ ?arūsi kort ve kāre maxmale rāhrāh
bepūš.

برگردان :مادر مادر مادر مادر! مگر خبردار نشدی .عروسی پسرت شروع شده است ،پیراهن مخمل
راهراه بپوش.
دامن مادر عروس از نظر ظریف بودن ،مانند پوست پیاز است:
ما که بردیم دهد ِر ِت تو بکـن نـرذ و نیـاز
داک عروس دام ِنت پ ِر پیاز
داک عروس ِ
ِ

dāke ?arūs dāke ?arūs dāmanet pare piyāz/ mā ke bordim dohdarete to bokon narzo
niyāz.
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برگردان :مادر عروس! مادر عروس! دامنت مانند پر پیاز نازک است .ما دخترت را بردیم تو نذر و نیاز
کن.
و کفش مادر عروس ،از نوع چکمه میباشد:
عروسی ک ِـرت ِو کـاره پـا ِوچکمـه ِد ِو در
دایه دایه ،دایه دایه مر نویدی وا خـوور

dāye dāye dāye dāye mar navaydi vā xavar / ?arūsi kort ve kāre pā ve čakme de ve
dar.

برگردان :مادر مادر! مادر مادر! مگر خبردار نشدی .عروسی پسرت شروع شده است ،چکمه بپوش و
بیرون بیا.
در مجموع باید گفت سازمان اجتماعی قوم بختیاری مبتنی بر تقسیماتی مانند خانواده ،اوالد ،تش،
تیره و طایفه است .هر کدام از این شاخهها در ارتباط درون گروهی یا ارتباط با دیگر طوایف ،میکوشند
به گونهای برتری خود را نشان دهند .از جمله جاهایی که میتوان این حس خودبرتربینی را نشان داد،
مجالس عروسی به ویژه عروسی برون گروهی است .خانوادۀ عروس از برتری عروس و خانوادۀ داماد
از برتری وی سخن میگویند که از جمله راههای نشان دادن این برتری ،اشاره به نوع پوشاک است .در
حقیقت حتی اگر زنان جزو طبقۀ باالی جامعه نباشند ،از طریق توصیف پوشاک گرانبها و زیبا ،تظاهر
به این امر میکنند .اشاره به پوشاک نو ،رنگارنگ و گرانقیمت در اشعار مربوط به عروسی نیز نه تنها
داللت بر شادی دارد؛ بلکه نشاندهندۀ این امر نیز است .در واقع زنان با نوع پوشاکهای خود ،بر آن
هستند تا منزلت و جایگاه اجتماعی خود و خانوادۀ خود را به دیگران بنمایانند.

.4-2پوشاک زنان در سوگسرودهها
اشعار سوگ ،شامل تمام اشعاری است که مردم در مراسمهای مختلف برای درگذشت افراد میخوانند.
«این اشعار ،میان اقوام و اقلیمها ،متنوع است .سوگسرودههای قومی ،آیینهای خاصی دارد و
شفاهی است و گاه بداهه اجرا میشود .مضمون این اشعار ،در بیان تألم درونی ،بیوفایی دنیا ،غم
تنهایی ،ذکر خوبیهای متوفی و آرزوی مرگ است» (ذوالفقاری .)349 :1396 ،همچنین در این اشعار ،به
پوشاک زنان اشاره شده است .در مراسم سوگ ،در فرهنگ بختیاری ،زنان به عنوان شرکتکننده به
شکل خاصی لباس میپوشند که در اشعار سوگ به این امر کمتر اشاره شده؛ بلکه پوشاک خود زن
متوفی برجسته شده است؛ اینکه نوع و جنس پوشاک وی چه بوده یا از چه تزئیناتی استفاده میکرده
است تا جایگاه اجتماعی وی نموده شود.
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.1-4-2جنس و تزئینات سرپوشهای زن متوفی(کیش و دستمال) در سوگسرودهها
در ابیات زیر ،صفتهای به کار رفته برای کیش و دستما ل زن متوفی مانند نقره نشان بودن ،نشان-
دهندۀ این است که وی جایگاه اجتماعی باالیی داشته است:
پیشـس
کیشـس
وز کنارِ ،گـر خ ِ
نه گگوت ،وزنه سوار ورگشت ِو ِ
ـرده ِ
ِای کنار س ِ
سـما ل مشـوا
کیش الکـیش ِو س ِـرس ،د
خــارم وا بــر زنــی درگشــت ور او ال
ِ
ِ
سما ل سیم ریز
خــارم وا بــر زنــی درگشــت ور او ریــز
کیش الکیش ِو س ِرس ،د ِ
ِ
(شفقی و دادرس)282 :1396،
i konār sawze konār ger xarde kišes/ na gagūt vazne sovār vargašte ve pišes
xārom vā bore zani vor gašte vor ū lā/ kiše lākiš ve sares dasmāle mošavā
xārom vā bore zani dargašte vor aw riz/ kiše lākši ve sares dasmāle simriz.

برگردان :این درخت س در سبز به کیشش گیر کرده است .برادرت سوار کار ماهری که به پیشت برگشته
است //.خواهرم با تعدادی زن به آن تنگه رفتند .کیش الکیش بر سر داشت و دستما لهایش مشوا
(دستما ل توری مانند و حاشیهدار) بود //.خواهرم با تعدادی زن به آبریز رفتند .کیش الکیش بر سر
داشت و دستما لهایش نقره نشان بودند.
با توجه به جایگاه زن در فرهنگ بختیاری ،برای حل برخی از مشکالت زنان طبق آداب و رسوم
ا
ا
خاصی ،دخالت و معموال مشکل را رفع میکردند .نمونۀ آن ،رسم مینا به گردن انداختن بود که معموال
زنانی که جایگاه اجتماعی باالیی داشتند ،دست به چنین کاری میزدند .در ابیات زیر اشاره شده است
برای جلوگیری از کشته شدن افراد ،زنان مینا خود را میکندند و دور گردن تاب میدادند:
مکشــین آقــا نظــر ،نرهــد ِو پــرده
ــرده
ماپســند مینانــه کنــدِ ،در دا ِو گ ِ
ِ

(شفقی و دادرس)264 ،1396 :
māpesand maynāne kand der dā ve garde/ makošin āqā nazar narahd ve parde.

برگردان :ماه پسند ،مینایش را درآورد و به دور گردن تاب داد .آقا نظر را نکشید که هنوز داماد نشده
است.
.2-4-2جنس و تزئینات تنپوشهای زن متوفی(نیمتنه) در سوگسرودهها
نیمتنۀ زن متوفی ،از جنس مخمل یا خارا بوده است که این صفتها داللت بر منزلت باالی اجتماعی
زن متوفی دارد:
نیدت ِو زنگـل
سرپ ِل نازک ای ،نیمت ِنه مخمـل
هر چی ِکه سیل ِایزنم ِ
نیـدت ِو مـاال
س ِر پ ِل نـازک ای نـیمت ِنـه خـارا
هر چی ِکه سیل ِایزنم ِ

sarepale nāzok ay, nimtane maxmal/ har či ke sayl izanom nidet ve zangal
sarepale nāzok ay, nimtane xārā/ har či ke sayl izanom nidet ve mālā.
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برگردان :ای زن دارای موهای نازک و نیمتنه مخملپوش ،هر چه نگاه میکنم ،میان زنها دیده نمی
شوی //.ای زن دارای موهای نازک و نیمتنۀ خارا پوش ،هر چه نگاه میکنم در میان ایل و طوایف
دیده نمیشوی.
زنان بختیاری بهخصوص زنان ثروتمند از انواع مختلف جواهر استفاده میکنند« :زنان ثروتمند،
جواهر بسیاری به خود میآویزند که گاه چند صد لیره سکۀ طال ارزش دارد و آنها را در صورت لزوم
مورد استفاده قرار میدهند .از انواع دستبند ،خلخا ل ،گردنبند مروارید و انگشترهای الماس یا اجناس
دیگر به عنوان زینت استفاده میکنند» (مهرآبادی114 :1379،؛ به نقل از کولیور رایس .)61 :1366،در بیت زیر به
انگشترهای متعدد زن متوفی اشاره شده که یکی دیگر از راههای بیان منزلت زنان در فرهنگ بختیاری
است:
خرج سنگی راست ک ِنه ِو سی بزرگوو
پنجههـا انگشـتری ِو ره ِفنجـوو

panjehā angoštari ve rahe fenjū/ xarje sangi rāst kone ve si bozorgū.

برگردان :بر انگشتهایش انگشتر است و برای بزرگان غذایی زیاد آماده میکند.
.3-4-2جنس و تزئینات پاپوشهای(شلوارهای) زن متوفی در سوگسرودهها
شلوار زن متوفی نیز از جنس قصب(ابریشمی) است:
بــویم ز بــوی یلــه ســر شــاه7
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ

نیـــدر ِاه
شـــوالرس قصـــو ِو ِگـــل ِ

bevim ze beviyale sare šāhe/ šawlārās qasawve ve gel niderāhe.

برگردان :بیبی من از بیبیهای منطقۀ سرشاه است .شلوارهایش از جنس قصب است و پای بر زمین
نمیگذارد.
ّ
.4-4-2تمیز بودن پوشش زن متوفی
همچنین برای نشان دادن تشخص زنان ،اشاره به پاک و تمیز بودن پوشاک میشود؛ چنانکه در ابیات
زیر از شسته شدن پوشش زنان سخن گفته شده است یا به شستن پوشاک دعوت میشود:
ششــدس و تشــدی وریســدس و بــردی
کزینــــه خــــارم ورس کلــــک زردی
(همان)280 :
kazine xārom vores kolke zardi/ šošdes ve tašdi verisdese ve bardi.

برگردان :بر کزینه خواهرم کرک زردی که آن را شسته و برای خشک شدن ،روی سنگی انداخته است.
مینامــه آریــن گــیلس بشــورین
کــس کــارون ای همــهتــون بجــورین
kase kārūn ay hametūn bejūrin/ maynāme ārin gilese bešūrin.

برگردان :ای خویشاوندان ،همگی بروید پیدا کنید ،مینای مرا بیاورید و حاشیۀ آن را بشو یید.
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تحت تأثیر آداب آراستگی دوران پدرساالری ،نظام اجتماعی زن را موظف میکند که توانایی
خانواده را در صرف هزینه به نمایش بگذارد .در شیوۀ زندگی مردم متمدن امروز نیز خوشنامی خانواده
بهخصوص در دست زن قرار دارد؛ بنابراین ،نظام صرف هزینۀ احترامآمیز و تنآسایی تظاهری که
نگهدارندۀ اصلی خوشنامی است ،در حوزۀ عمل زن قرار دارد(وبلن .)201 :1386 ،در سوگسرودهها نیز
برای نشان دادن خوشنام بودن و جایگاه واالی متوفی ،اشاره میشود که وی از پوشاک و زیورآالت
زیادی استفاده میکرده است .در سوگسرودهها ،صفتهای به کار رفته برای پوشاک ،بر عکس اشعار
عاشقانه و حتی اشعار عروسی ،مستقیمتر داللت بر منزلت اجتماعی دارد؛ چنانکه در این اشعار
عنصر رنگ که داللت بر زیبایی دارد ،حذف میشود و بیشتر به پوشاکهای گرانقیمت و جنس آن
ها ،اشاره می شود .در حقیقت در این اشعار توصیف پوشاک داللت بر این دارد که فرد در آسایش می-
زیسته و از نظر مالی مشکلی نداشته است.

.3نتیجهگیری
فرهنگ بختیاری ،فرهنگی مردساالر است؛ با وجود این ،به زن نگرشی مثبت وجود دارد و برای وی
منزلت اجتماعی واال قائل شدهاند که این منزلت اجتماعی ،به طرق مختلف در زندگی روزمره و در
موقعیتهای متفاوت نشان داده میشود .در این زمینه ،پوشاک زنان نقش بسیار مهمی دارد که در
اشعار محلی ،بازتاب یافته است؛ در حقیقت در اشعار محلی ،آن دسته از پوشاک زنان بختیاری بازتاب
داده شده است که به گونهای منزلت اجتماعی آنان را نشان میدهد؛ مانند سرپوشها (کزینه ،دستما ل،
کیش الکیش و مینا) ،تنپوشها (پیراهن ،کلیجه و نیمتنه) ،پاپوشها(شلوار قری ،پاکش و کفش) و
تزئینات(گردری ،بندسوزن ،ریا ل ،عنبر ،حاشیهدوزی و منجوق دوزی) .در این فرهنگ ،برای نشان
دادن منزلت اجتماعی زنان یا منزلت بخشیدن به آنان از طریق پوشاک ،به دو عنصر زیبایی و گران
قیمت بودن توجه شده است .برای نشان دادن زیبایی ،رنگ (آبی ،قرمز ،سبز و زرد)؛ اما برای نشان
دادن گرانقیمتی ،جنس پوشاک ،تزئینات آن و زیوآالت ،برجسته شده است .در اشعار عاشقانه ،از
آن جا که معشوق ممکن است از میان طبقات مختلف جامعه از جمله طبقۀ پایین انتخاب شود ،معشوق
می کوشد تا تشخص و منزلت وی را از طریق عنصری نشان دهد که خصلت طبقاتی نداشته باشد؛
ا
بنابراین در این اشعار ،عنصر رنگ نمود بیشتری دارد .در اشعار مربوط به عروسی ،معموال خانوادهها
میکوشند تا امتیازها و برتری های خانوادگی خود را نسبت به خانوادۀ داماد نشان دهند؛ بدین سبب هم
ا
از زیباییهای عروس و لباسش ،هم از گرانقیمتبودن آن و هم از دادن هدیههای گرانبها که معموال
زیورآالت هستند ،سخن گفته میشود .گفتنی است در بسیاری از موارد ،به چنین امری تظاهر میشود
و ممکن است که زن چنین جایگاهی را در عالم واقع نداشته باشد .در فرهنگ بختیاری ،از مهمترین
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ّ
مضامین سوگسرودهها ،اشاره به جایگاه باالی متوفی است که در اشعار مربوط به زنان ،به توصیف
پوشش ،پاکیزه بودن و زیورآالت گرانبهای زن در زمان زندگی پرداخته میشود و با نشان دادن توانایی
زن در صرف هزینه ،برای وی و خانوادهاش منزلت اجتماعی کسب میگردد.
پینوشتها
 -1سرحد :ییالق بختیاری(بازفت و کوهرنگ و.)...
 -2باوامد :روستا و امامزادهای در بخش مرکزی شهرستان اندیکا ،استان خوزستانن.
 -3دشتی سرسبز در شهرستان اندیکا.
 – 4بیست و چهار آستان :منطقۀ کوچرو و صعب العبور در کوه تاراز.
 -5چری :از رشته کوههای زردکوه بختیاری در شهرستان کوهرنگ.
ِ -6دال :از دیگر رشتهکوههای زاگرس که بین منطقۀ چلو و شهرستان اندیکا در استان خوزستان قرار دارد.
 -7سرشاه :منطقۀ زیارتی در شهرستان اللی استان خوزستان.
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