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 و بیان مسئله مقدمه
،خودتزيینيسنتيمویزنانهاست.خودتزيینينشانهاهایفرهنگيترکمنيکيازشاخصه

اقت سیاسي، اجتماعي، قومي، هويت ارزشاز دارد. فردی و جمعيصادی درهای

1وميشناسيبشناسيزيباييانسان توجهبهارزشکنندمينقشمهميايفا هایجمعيو.

امریاجتناببسترخلقزيباييدرپژوهش بدونآگاهيازاينمقولهها هاناپذيراستزيرا

واقعيشکلنمي مطالعهپژوهشتفسیر آدابوهایصورتگیرد. زمینهفرهنگ، گرفتهدر

دهدکهاغلبآنهاهادرايراننشانميمنسنن،پوشاکوزيورآالتسنتياقوامبهويژهترک

اينپژوهشبندیحاویمطالبيچونمعرفي،طبقه بهساختارفرهنگيوتوصیفاست. ها

هایپژوهشمانندانداینکردهبرقراریارتباطآنباتاريخوهويتقوميتوجهجامعهونحوه

 ترکمنتوصیفي اقوام سنن و آداب زمینه )در 1344پورکريم 1345؛ 1346؛ ؛(1349؛

نقشزنان؛(1370؛1371)رياحي،هازنانترکمنوازدواجمیانترکمندستيصنايعبررسي

معرفيپوشاکو؛(1382)جرجاني،نشیناقتصادیجامعهايل-ترکمندرساختاراجتماعي

ترکمن مردم (1389محمدی،)زيورآالت طبقه، و نغمهمعرفي ترکمنبندی زنان های

(1377هر،شادم) ترکمنشناسيانسان، ايران های آدابو ؛(1388)تقوی،ورسوممعرفي

معنویترکمن فرهنگمادیو پژوهشيدر؛(1383)اعظمي،ادبیاتشفاهيونگاهيبه

خراسان سنتي هنرهای و ؛(1382امیدی،)پوشاک ترکمنيبررسي زيورآالت انواع

.(1382کلته،)

اغلبپژوهشطورهمان شد اشاره ماندهکه باقي توصیف و معرفي سطح در اندها

خلقدرحالي بستر زيباييتأثیمعیارهاکه در پژوهشیرگذار در شناسيانسانبومي

گیریمعیارهایزيباييونقشآندرشکلوختياهمیتدارد.توجهبهجامعهشنازيبايي

زشتيامریاجتناب معیتحلیلزيبايييکجامعهناپذيراست. با پذيرارهایآنامکانجز

پژوهش اغلب امروزه انجامنیست، مطالعات و حوزها در بازيباييهشده ايران شناسي

شناسيبوميویجمعيدرزيباييهاارزشتأثیرشود.توجهبهانجامميغیربوميمعیارهای

بهمطالعهدرزمینههاتوجهبهآندرپژوهشخأل بوميدرمعیارهایزيبايينگارندگانرا

تزيینيسنتيمویزنانترکمنترغیبکرد.خود



 های پژوهش پرسش

دويدوخ (1 روستای زنان و ترکمن زنان موی خودتزيیني در زيبايي معیارهای

اند؟کدم

چهمعیارهایزيباييبوميدرخودتزيینيمویزناندويدوخازگذشتهتاحال (2

پايدارماندهاست؟

آيد؟نروستایدويدوخچگونهپديدميزشتوزشتيدرخودتزيینيزنا (3

                                                           
1 anthropology of indigenous aesthetics 
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 جامعه و روش پژوهش
میاناقواممختلفترکمنانتخابشدجامعه از ازبهروايتاينقوم،موردمطالعه اسناد

با اندکهستند ايرانبسیار در ساکناينقوم افراد خودتزيینيمتفاوتداشتند. گذشته

نهايتروستا در راهنماييافرادآگاه توابعانتخابشد.1یدويدوخمطالعهو از اينروستا

ترکمن تکه قوم از اغلبساکنینآن استانخراسانشمالياست. شهرستانجرگالندر

زناطالع ده خودتزيینيبرایجمعهستند. مورد در اهاليروستا از هایآوریدادهرسان

 همکاری بزرگکردندپژوهش از را تکه قوم مکتوب منابع در پر. ونفوذترين، ترين

رابهعهدهداشتهاستهامعرفيکردند.تکهرهبریاقوامترکمننیرومندترينقبايلترکمن

کنندهگلهاستاينامرنماياناستيتهدادرزبانترکيبزنروکهدروجهتسمیهاينواژه

 1378)سارای، روی(13: اين روشمردم از انسان2نگاریبا روشي بهاستشناسانهکه

شکل در اجتماعي ساختار نقش زنانبررسي خودتزيیني در زيبايي معیارهای گیری

مردمپردازيم.مي تالشميدر محقق بهنگاری تا موردکند جامعه در مدت طوالني طور

نگارانباحضوردرجامعهمطالعهخودساکنشدهوهمراهافرادآنجامعهزندگيکند.مردم

بهطوکنندميسعي مشاهدهوردستاولوبدونواسطهموضوعموردمطالعهتا شانرا

 )مورچیسون، کنند همرسلي؛2010تجربه و در(.2007،اتکینسون سال مدتچهار به

شناسيبوميدرخودتزيینيزنانپرداختموفصلتابستاندراينمنطقهبهمطالعهزيبايي

هاييکهدرامابهبرخيازپرسش؛هایمطروحهدرپژوهشبرآمدمدرپيپاسخبهپرسش

کنیم.بخشيازپژوهشمطرحشددراينجااشارهمي

 

 چارچوب نظری

است.ازناسيبوميتوجهبهمعیارهایجامعهبوميششناسيزيباييهایانساناساستحلیل

مينظريه حوزه شاخصاين ادموندلیچپردازان به کوت3توان جرمي شلتون،4، و5آنتوني

طور،بهنیستشودمنطقياغلبتفاسیریکهازهنربوميميکه؛کرداشاره6مورفيهوارد

مثالبرخيازنمادهاويارفتارهاینمادينمیاناقواممختلفرابامعانيوکارکردهايياز

خود ميديدگاه جامعتفسیر معاني و کارکرد با که است.هکنیم متفاوت آن خالق

شودبههایجمعيجامعهنميدرتفسیرارزشبدونشناختنظرلیچاز.(1958:147لیچ،)

برخيازتفسیرهابراساسبرداشتيمنطقيرسید است.ديگرمعههاوباورهایجاانديشه.

تحلیل مياين را ها فاصله”توان واقعیت“دارتفاسیری جامعهبا خواند.های مطالعه مورد

ترينمسائلياستکهوجوددارد.ویرلیچازمهمموردمطالعهدرنظدغدغهدرکجامعه

                                                           
1
 Doydokh 

2ethnography 
3Edmond Leach 
4Jeremy Coote 
5Anthony Shelton 
6Howard Morphy 
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که داشته وجود ايننگاه همواره استکه معناييدارد؟معتقد چه ابتداييبرایما هنر

ايندرحالي بايد که که مطرحشود ابتداييبرایجامع”گونه معناييسازندهههنر اشچه

شناسيدرموردیارهایزيباييمعتقداستکهمعجرميکوتنیز.(1967:25)لیچ،“دارد؟

همانمعیارهایغربيبوده وجوداينآثارهنری، با بوميدارایمعیارهایکهزيبايياست،

ویمعتقداستکه.گیردتعريفغربيقرارميهبدينترتیبدرحیطمتفاوتاستوهنر

نیستهیچجامعه همچنینهمایبدونهنر هنرهایديداریندارنهو نیز اينجوامع د.

بهارزش مينگرشمنجر بهگذاریهنرها مثالشعرکمشود، هنرهایديداریطور از بهاتر

داندوازنظراوآگاهانهشناسانهميهایانسانيرادارایجنبهزيبايياست.ویهمهفعالیت

عالقه را جنبشي و المسه شنیداری، ديداری زيبايي که کنیممنديم درکجستجو .

يابد.توسطمادرانوافرادقومبهکودکانانتقالميانهولذتآنشناسزيبايي


تواندريافتکرد،زيبايي،هنروخوب؟شناسيچهمعناييميزيباييهازواژ”

شدنمعنایزيبايي غربيباعثمحدود ديدگاه از ويژه به هنر شناسيمفهوم

خالقينیزمدنظرهایاشناسيارزششود،ايندرحالياستکهدرزيباييمي

.(1992:241)کوت،“است



 بايد استکه معتقد کوت هنرهایزيبايينظريهجرمي تا گسترشداد را شناسي

برخيهنرهاشناسيزيرابانگرشورويکردغربيبهزيباييبوميرانیزدربرگیرد،سنتيو

اينحیطه ميدر قرار و گیرند هنرهایبومي مانند برخي آن ميخاراز همان:)شوند.ج

هایشناسيبايدباشیوهآنتونيشلتونمعتقداستبرایپيبردنبهزيبايي.(241-259

بت تا بود آشنا اجتماع آن آنزندگي ديد از زيبايي مفهوم داد.وان شرح را ها

زيبايي.(1992:209شلتون،) مورفي هوارد که تأثیری بررسي را طوربه)شکلشناسي

 شامل سايهگسترده نور، بافت، و...شکل، بو و مزه ، مي( دارد، حس روی ویبر داند.

شاملدرککیفیتزيبايي ارزششناسيرا و واکنشبهشکلیهاها و هایسطوحتفسیر

هاييکهبهچگونگيوويژگيشناسيبهشناختراهمطالعاتزيبايي.کندمشخصبیانمي

.(2006:239مورفيوپرکینز،)پردازدآثارهنریبااهدافآنميعناصرزيبای


دارد” را خود خاص هنر قبیله جهانهر و ديدگاه از کهو خاصي بیني

رسد،بهنظرميدرديدگاهکليگیرد.یرندهباورهايشاناست،شکلميدربرگ

از قبیلههایويژگييکي جامعه بودنای؛مشخصه فرد به منحصر گروه در

میانبسیاراست هنرکهدر استقاللاز يکپارچگيو مسائلبرایابراز یاز

مي بوميگیرند.بهره افراد برقراریارتباطبا بوميمشکليبا هنر وجوددر

وهاشود.هنرمندارزشنداردزيراهنربوميبرایمردموتوسطمردماجرامي

جوداشتراکگذارد.وانميدرمیبلکهباتمامجامعهباورهارانهتنهابامردم

تجليآندرهنرباعثدرکوشناختآنتوسطافراد میانافرادجامعهو
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مي درحاليجامعه شود، افراد برای آن شناخت درکو مشکلغکه یربومي

هنربرایهنردرموردهنربوميبي هنريکقبیلهبرایاست. معناستزيرا

کهدرآنخلقشدهاست.ایقبیلهديگرهمانکارکردرانداردکهبرایجامعه

.(75-2006:74)فاگ،“امعهخودپوياوزندهاستهنربوميدرج



مؤلفهزيبايي هایزيباييدرشناسيبوميحاصلنگرشوديدگاهجامعهبومياست.

،يکشناسيبوميخاصخودرادارد.خودتزيینيبدندرزيباييومعنایهرجامعهکارکرد

بدنبستریهامتفاوتاست.سیستمنمادگراييبدنمیانفرهنگونمادازتفکريکجامعه

کندوتغییراترویبدنمانندبرایبیانساختارزندگياستوماننديکرسانهعملمي

کهيکرسانهمنفعلعياست.بدندرمراسمبهجایاينلباسنیزبرایتثبیتهويتاجتما

هایاجتماعيکند.بازتولیدروانيارزشعناميوتولیدمشودميباشدبهرسانهفعالمبدل

(59-2004:58ساالمون،)گیردباتوانمعناداربدندرمراسمصورتمي



 معیارهای زیبایی در خودتزیینی موی زنان ترکمن

يکيازمنابعهاالمثلهایعاشقانهوضربها،منظومهاشعار،داستانشاملادبیاتشفاهي

هایزيباييمووآراستنآندرفرهنگترکمنياست.هاوارزشاصليدرشناختمعیار






گندمدارد.هدخترشیریهمچونعسلم،موهاييشبیهسنبل

تراستیاهسمور(س)هايشازقوندوزام،زلفعزيزم،نورديده



دُوشـــدی قاشیما اؤردوّم، ساچیم باقارا سؤوداسي شیــــــماآيرالیق

دوشــدی

 ابروان روی تا بافتم را سیاهم افتادموهای سرم بر جدايي سودای بريزد.

(71و1382:54)قاضي،



دسته دسته ساچي قارا



يِتسَــه يِرَه هرتاری




)قاضي،ارشبهزمینميمویسیاهشدستهدستهاستوهرت :1381رسد.

11)



قِیزيم بال قِیزيم باگُول



قِیزی سُنبل ساچالری

 قارقارا گوْزّوم جانیم



قارا قُوندُوُزدان ساچي
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منظومه در اشعار بر توصیفزيباييعالوه نیز هایمویمعشوقديدههایعاشقانه

مي طاهیرکتابشود، و منظومهزهره عاشقاناز بنامههای شاعر مُالنَفَس نوشته ترکمني

است.زيرموضوعداستان،عشقمیانزهرهدخترپادشاهوطاهیرپسروترکمنياست،


جانرِشتَهســـــــــــــيتاريــــــماِتــــــــــمَهساچبأشسنبل

يارديرهرزلفـــــــــــــــــيعالميارديرجــماليعالــــــــم

موهايتمانندتارهایجانمناست. برسرمانندسنبلهگندمتگیسونباف،

(1360:16ارزد)قاضي،لمميعالميداردوهرزلفشبهعازيبايييارم



ديگرشاعرترکمنينیزمویمعشوقچنینتوصیف،محمدوليکمینهدرديوانشعر

:استشده
مَجنونييانديردیلیلينینگساچي





لیلي،مجنونرابهآتشکشید.هگیسوانآراست

اؤروْماؤروْمساچالرينگافسونچيمارااوْغشار

نندمارافسونگراستمااتشدهبافتهموهای

نیالیکي،اوتسالـــــیپديرمنعالمهعَنبرساچالر،دِگِندهشانهزوْلفینگ

ناتوانهزُولفینــگ

شودپرمياشیعنبرزنيجهانازبویکهموهایخويشراشانهميهنگامي

(20-1378:8)قاضي،زندودرونمراآتشمي



هانیززيباييمویزنانبهتصويرکشیدهشده،درنهاوداستاعالوهبراشعاردرافسانه

قورقوتداستان افسانهدده قهرمانانخاندِيرسَههایترکييکياز توصیفاز داستاندر

افتيمانندسروميبهراهآييوزمانيکهازخانهبیرونمي”گويد:هایهمسرشميزيبايي

ترکيبانامهدرديگرافسان(1380:7ری،)آهنگ“هستي،ایمحبوبيکهموهایبلندداری

:1381اونق،)،قهرمانداستانقصدداردباپريزادموجودیغیرانسانيازدواجکندکوراوغلو

.پريزادموجودیغیرانسانيوماورائيهایپريزادموهایسیاهوبلنداستاززيباييو(85

شود.قدسيبودنبلندیمويقدسيمحسوبموبلندیمویاونیززيباييالوهيواست

باشد.کوتاهکردنآننیزامریمذموموناشايستشودتاسببمي


پامِیغي يِرينگ فِالن





اؤسُوپدِير اوزّين اُوزّين




قِیزالری يِرينگ فِالن



اوزّينساچینکَیسیپدِير

 قدکشیدهپنبه بسیار دخترانفالایفالنجا، گیسوانخناند، ودراجا،

.(61-1377:60)شادمهر،اندبريده
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ضرب ويژگيهاالمثلدر زيبايينیز است:های شده وصف چنین زنان موی های

عیالزينتيساچي” زيباييزنبهزيبايياسبيعنيآطینگزينتيقُوروغي، بهدُمشو

هبهزيباييکوييعن“داغگؤرکيداش،باشگؤرکيساچ”.(1376:18قاضي،)“مویاوست

ها،صفاتمختومقليشاعرمليترکمن.(1382:99قاضي،)سنگوزيباييسربهمواست.

دهد:گونهشرحميهمسرخوبوپارسااين


ادبیناَرکانیناُورتورِشـــــــــــینخريداربولَسنگزقِیزهگَلینـــــــَه

دیواجتماعيرفتارفرازدواجبادختریهستي،ابتدابهاخالقواگرخواستار

اوتوجهکن

خاتوناُلدُورسیاغنیدانبَللیـــــدورهَرباشيساچلِینـــــــــيخاتون

ازسیرتورفتارششناختهبلکهزنگويند،هرکسمویبلندداردرازننمي

(1389:17)فداکار،شود.مي



جغرافیاييوسیاسيترکمنهموارهطبمي یعتنقشتوانگفتدرزندگيتاريخي،

هرچهشباهتظاهریزنانهبهزيباييعناصرطبیعيبیشترمياستداشتهيمهم شدو

وخميمارویچپرپموييبهسیاهيمویسمور،دماسب،افسونگریومانندتربودپسنديده

وبهخوشبوييمشکوعنبر.ظريفودرخشانگندمهنیزشبیهسنبلازنظرگیاهي


اييبوميمو:طبیعتوزيب1جدول

واژگانترکمنيبواندازهرنگطبیعتگیاهيحیواني

سمور

اسب

مار

قوچ

سنبل

گندم

سنگکوه





بلندبهسیاه

اندازهقد

زن

عنبر

مشک

 اوزّينساچ

 ساچالریسُنبل

 ساچيقُوندُوُزدنقارا

 عنبرساچار

عیالزينتيقوروغيآطینگ

زينتيساچي

اؤروْمساچالرينگ-اؤروْم

چيمارااوْغشارافسون

منبع:نگارنده



 تزیین موی زنان های یگذار نام

طوریآدابوقوانینخاصيداشت،بهکودکاندرفرهنگترکمنيازگذشتهآراستنموی

تراشیدندکهدودستهمودرهرطرفسربهایميبهگونهکهمویسرکودکانخردسالرا
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“پاققول”ماندوبهآنشکلشاخقوچباقيمي
رسدعلتشبیهکردنميبهنظرگفتند.مي1

اهمیتقوچدرزندگيدامداریاقواماولی درارتباطترکمنهمویکودکانبهشاخقوچبا

 بوده برمزيتاست. عاملتکثیرنسلقوچعالوه وگوشت، روده پشم، هاييمانندپوست،

،نرهایقوچيابزوشاخبودتهایگوناگون،مظهرقدرنیزبود.شاخدرفرهنگگوسفندان

مي شمار به باروری و زادوولد نیروی نمادنماد قوچ، انرژیهقوآمد. مذکر، مولد مردی،

،هایگوناگونبود.ترکمننیزشاخقوچرامظهربرکتآفرينندهونیرویمحافظدرفرهنگ

)قوچ“قوچبُولدی”الحگذشتهتاحالاصطدانست.از،اقتداروسمبلروحنیاکانميخیر

نان)قوچجوان(کهبهجوا“قوچيیگییت”رودوياکارميهشد(هنگامختنهکردنپسرانب

مي نیرومندگفته و نیا،)شودتوانا 1388توماج به.(39-40: گذشتهمویدختراننیز در

مویزنوشدشکلقولپاقتراشیدهمي آراستنداشت. مویپسرانکميتفاوتدر ازبا

مویدخترانازکودکيتارادارد.خودخاصبههایمتفاوتوتزيینتاپیرینامکودکي

شود(و)موييکهرویپیشانيريختهمي3،آلینساچ2بهترتیبقولپاق،چوقولزمانازدواج

اورروم مينامدورت بچهگذاری موی نميشد. کامل را ها مویتراشیدند، از قسمتي

داشتندکهبهموهایطرفینوباالوپشتسرنگهميدردوطرففرقسرهارادختربچه

گفتند.دورتاوروميعنيچهاروپشتسرراچُوقولمي4مانگالیساچسروجلویقولپاق

بهشکلچهارگیسوميدخترانپیشازازدواجوشدهبافتهگیسوی افتندوبمویخودرا

بررویشانه شدوپسازازدواجموهابهشکلدوتاييبافتهمي.کردندميهاآويزانمعموالً

هشدبافته)5واصطالحاًبهآنآرکاآتیالنايکياوررومانداختندگیسوانرابهپشتسرشمي

نیزاصطالحاًگي(مبهپشتشدهانداختهدوتاييو مویسفیدپیریوسالخوردگيرا فتند.

(1377:39آقآتابای،؛1341:52پورکريم،)نامیدند)مویسفید(مي6ساچآق

خودتزيیني در باوریبودند قدرتو نماد حیواناتيکه ويژه طبیعتبه شباهتبه

حیوانمانندقوچيترکمننقشمهم شباهتسازیبا باورترکمنيباعثانتقالدارد. در

سن،هاييمانند:شود.آراستنمودارایمعانيونشانهنیرویقدرتوباروریدرانسانمي

اصول پايبندیبه زنان در ويژه به تأهلبود، تأهليا عدم اقتصادیو قومیتاجتماعي،

بزرگانترکمنيبسیارآراستندرگذشتهدارایاهمیت نهبهياددارندکهدرگذشتهبود.

صولپسراننیزموهایخودراباتوجهبهادختراندارایآرايشخاصموبودندبلکهتنها

داشتند،زيرانمادیازقولپاقراتازمانازدواجنگهميمثالًآراستندحاکمبرجامعهبوميمي

ترينابزاراعالموضعیتزيستيواجتماعيفردتوانگفتکهيکيازمهمتجردشانبود.مي

شیو ترکمني بومي جامعه همانهدر بود، مو آراستن که ميطور بیان درکوت کند

ارزشزيبايي شناسي مدنظر نیز اخالقي شیوهاست؛های مودر آراستن فرهنگهای در
                                                           
1Gholpagh 
2Choghol 
3Alin-Sach 
4Mangalay Sach 
5Arka-Atilan-Eki-Orrom 
6Aghsach 
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ارزش ترکمني اخالقي های بسیار اينهستندمؤثر زيبايي. آرايشو ازگونه بومي شناسي

شود.زناننسلبهنسلمنتقلميهاوبهويژهطريقسنت

 

تزیین مو با زیورآالت سنتی
استفادهاززيورشد.انبازيورآالتخاصترکمنيتزيینميدرگذشتهموهایدخترانوزن

اقتصادی،اجتماعي،قوميوفردیبرموقعیتهاعالوهبرخودآراييوتزيینيدرنزدترکمن

،بلکهزيورآالتماليمدنظرنبود.درفرهنگترکمنيپولبهعنوانمنبعنیزداللتداشت

به ازطرفيهمتماميدارايينمايشميوفورنعمتوموقعیتاجتماعيفردرا گذاشتند.

شايدشیوهشدوزنحافظداراييوثروتخانوادهبود.زناننگهداریميهخانوادهدرسیطر

درپيوعدمامنیتباعثبهوجودآمدناينباورهایپيکوچجنگمانندزندگيوعواملي

هایدرخشانآويزهایمختلفوسنگمانندتزيیناتيواسطهشدهبود.زيورآالتترکمنيبه

ايجادمي درخشانيوسروصدا بههنگامحرکت، زنترکمنيبهعلتشیوهرنگارنگ، کرد.

وباهمراهداشتنزيورآالتيکهوصفشد،هنگامحرکتاغلبدرحرکتبودزندگيخود،

مي جیرينگجیرينگتولید ترکمصدای زندگي آشنای نواهای از نوا اين و بود.کرد ني

اجتماعيوقوميتهیهمي اقتصادی، شدودرزندگيزيورآالتباتوجهبهموقعیتفردی،

شدهمتعلقيینتزازسرپوشمتأهلگرفت.زنانمورداستفادهقرارميهاروزمرهيامناسبت

بیشترينزيورآالتدرروزعروسيتوسطعروساستفادهاستفادهميبهقبیلهخود کردند.

خانوادشدمي گاهي ه، وزن به زيورآالتي متمول، تهیه5/13های عروس برای کیلوگرم

برد.کارميهکردندودرروزجشن،عروسبايداينزيورآالترادرخودتزيینيخويشبمي

آسیق زيورآالتمتداولمو آويزانمينام1از پشتسر از :2006نولتون،)شدداشتکه

107 آن( وزن اوقات برخي و مي5/2به 2013)کندرا،رسیدکیلوگرم از.(355: يکي

کرهکهقبلازازدواجبرقُبّهنامداشت،کالهيفلزیبهشکلنیمدخترانزيورآالتتزيیني

کههایسرخبانگینيهاوآويزهايایهشتقسمتيباشرابهکرهگذاشتند.نیمسرخودمي

.(1382:192ی،)امیدشدرویصورتوپیشانيآويزانميبر

دوگیسویتعدادزيور آالتموینوعروسانوزناندرگذشتهبیشترازدخترانبود.

آويزانميرازنمتأهل پشتسر از زيورآالتمتنوعيميکه با مویشد، زيور آراستند.

مو نوعروسان بود. متفاوت زيورآالتزنانه با برایآرايشگیسوان بادختران را هایخود

ایآراستند،ساچمونجوقمتشکلازچندينرشتهپولکنقرهمي2ساچمُونجُوقنامهزيوریب

زنانهاکهمثلنردبانبودبههممتصلميایازپالکبهقبهبودودستهومتصل شدند.

آسیقسالخورده به را دانهموهایخود با هایقديميوهایدرشتتسبیحسکههاييکه

ميهيکو)گلوله3دوومه ساخته مزينميچک( اوجيکردند.شد، از1ساچ مو زيور ديگر

                                                           
1Asigh 
2Sachmonjogh 
3Dovma 
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بهانتهایگیسوانوصلميقطعاتهندسيمشبکساخته بهوسیلهو نیز انتها شدودر

(1976:365اندرز،؛1377:38آقآتابای،)شدبستهميهایرنگيآراستهبهمومنگوله

متناسببا(3،مویریقرارگناسببامحلت(2،تعداد(1داشتند:هاييزيورآالتمومشخصه

.جايگاهاجتماعي(7ووضعیتاقتصادی(6،يقومهويت(5،تجردتأهليا(4،سن

طورکهدرآراستنمویزنانترکمنيشکل،رنگ،صدا،بافتوبونقشداشت.همان

زيباييترپیش بررسيتأثیریشناسيگفتیممورفي، ملبافت،طورگستردهشابه)شکلرا

مزه سايه، حسمينور، بر و...( بو ميدانست، زيبايياينتعريفهایمصداقتوان؛ در را

توانيافتآراستنمویزنانترکمنمي


فعالیت” جنبههاهمه سطوحدارند،شناختيایزيباييیانساني، در همواره ما

المسه،حرکتيهایشنوايي،شناسيحسهایزيباييمتغیرهوشیاری،باکیفیت

(.1992:246)مورفي،“مانسروکارداريموديداری


هایحسيموويژگي:2جدول

بونورصدارنگشکل

 قولپاق

 چوقول

 آلینساچ

دورتاورروم

آرکاآتیالنايکي

 اورروم

آقساچ

آقساچ

قراساچ

سیاه()

آويزهایمو
هایرنگيسنگ

درزيورآالت

عنبرو

مشک

منبع:نگارنده


بايدبدانندشناسانبهترازهرکسيميانسان” يا کهتاچهحدیدانشدانند،

اجتماعيپس -زمینه هر برایفهم فرهنگي است. اساسي هنری اشیاءشکل

اذهانبینندگانآنيباييز-شناختينیستندخودشانزيبايي قرارشناسيدر ها

مي که معناست همین به فقط ددارد. معاني اشیاء گفت درتوان که ارند

شکل زيرا است، آشکار ميشکلشان بیننده که هستند چیزهايي .بیندها

نمهیچ اينيکسي مگر کند، درک را شیئي تعیینتواند ابعاد فرهنگيکه گر

تواندفردادراکفردرادرنظرداشتهباشد.هیچحدیازمشاهدهبهتنهايينمي

صحبتکردن،تجربهديگرببیندرامثلعضویازفرهنگءراقادرسازدتاشي

                                                                                                                                    
1Sach oji 
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طيميکردن را فهم اين راه از بخشي مطالعه 1989)کوت،“کندو :237-

238)



کوت نظرات از الهام ميبا که گفت درتواندنميکسهیچتوان زيبايي مفهوم

واينمیسررادرککردهباشدخودتزيینيبوميرادرککندمگرآنکهبهعلتپیداييآن

نمي ديدگاهيکهجزتوسطافرادجامعشود، تفسیرخودتزيینيزنانترکمناز خالقآن.

تزيیني.معیارهایزيباييدرخوداستترازتحلیليکفردغیرترکمنيترکمنبسیارکامل

ایکهبهگونهاندهایجمعيبهکدهایظاهریتبديلشدهارزش؛گیرندگونهشکلمياين

ومفهومدريافتشوندميودرپيآنمعناخوانيرمزگشايياينکدهاتوسطافرادبومي

نتیجهارزشمي در ميشود. پويا و پايدار اينپايداریباعثحفظهويتقوميها، مانندو

شود.مي


:عواملمعیارهایزيباييبوميدرخودتزيینيزنان1نمودار

 
نگارندهمنبع:



وودطورمثالخوانشکدهادرستانجامنشاگردراينچرخهاختالليايجادشودبه

ارزش کاملدريافتنگردد، تغییرمعنا تزلزلميکندميها دچار هويتقومينیز شود،و

ارزش تغییر برابر در برایحفظاينچرخه، بومي مقاومتجامعه ايجادشده کدهای و ها

مي کند گاهي اجتنابتغییرولي عوامل برخي ارزشاستناپذير بر و جمعي تأثیرهای

ايجادميگذاردوکدهایمي کندودرپيآنزمینهخوانشجديدینیزفراهممتفاوتيرا

هایهاشد،تالشکهدرگذشتهباعثتغییردرکدگذاریارزشرويدادهايييکيازشود.مي

بودکهاثراتهادرترکمنصحراوکلايرانرضاخاندرجهتيکدستکردنشکللباس

امکاننمايشمویزناناشارهکردازعدم.(1379:8دلیجه،)تابهامروزنیزوجودداردآن

ديگرداليلتغییربودهاست.
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 شناسی بومی در خودتزیینی زنان روستای دویدوخ نگاری زیبایی مردم
واقعشده،ساکنیناينروستایدويدوخدرشهرستانرازوجَرگالناستانخراسانشمالي

ترينقبايلعشايریدرمنطقهشمالايرانازاقوامتکههستند.اقوامترکمنازبزرگروستا

هاازمغولستانوآسیایمرکزیتاترکمنستان،شمالخراسانوپراکندگيآنههستند.گستر

شرقدريایخزراست.پراکندگياقوامساکنايراننیزازاستانگلستانتاشمالخراسان

مي بیشديده ترکمنستشود. در اينقوم افراد آنانساکنترين از اندکي تعداد و دراند ها

ايرانمهاجرتکردهسال جمعیتهایمختلفبه اند. روستایدويدوخ بر نفر2032بالغ

بهمردانجمعیتبیشتریدارند.روستایدويدوخمتشکلزناننسبت.خانوار(است405)

دردرهردرروستایعلیاانجامشد(.اينروستاپژوهشحاض)ازدوبخشعلیاوسفلياست

رودخانهاستواقعشده زبانمحليبدانآنميایازوسطو کهدر )رود،چالپوگذرد

بهدوبخشتقسیمگويندچشمه(مي را رودخانهروستا اُلاواکندمي. اهالييکديگررا و

روس) شولاوا يا روستایآنطرفيوبولاُوا بیشازصدونامندميتایاينطرفياوبا( .

اندوبهپنجاهسالپیشنخستینساکنانروستاازترکمنستانبهاينمنطقهمهاجرتکرده

يکازساکنیناولیهدرمنطقهکوچنمودند.امروزهیچمرورزمانمهاجرانبیشتریبهاين

قوامديگرترکمنمتمايزقومتکهازنظرهنروخودتزيینينسبتبها.نیستندقیدحیات

صنايع زنان اغلب روستا در است. تولید مهمکنندميدستي از آنو دورویترين قالي ها

است.اينقاليازشهرتجهانيبرخورداراست.زناندرمراسمبهويژهعروسيازابريشمي

بهرکمنتديگرگروهایکهاغلبکنندميلباسسنتيوزيورآالتبرایخودتزيینياستفاده

تفاوتوغنایآناذعاندارند.


برایانجاممطالعاتيبهروستایدويدوخرفتم.1390نخستینباردرشهريور”

هایمتعددبود.خوشبختانهزمانحضورمندرروستامصادفباجشنعروسي

زنانروستاازخودتزيینيخاصقومتکهترکمنيبرخورداربودند.عروسدرروز

خ موهای زنانجشن بود. آراسته ترکمني زيورآالت با سنتي شکل به را ود

بودند.میان تزيینکرده شکلسنتي به را موهایخود نیز سالخورده و سال

مرااين بودم کنونديده تا آنچه متفاوتبودنآنبا خودتزيینيزنانو گونه

زنان خودتزيیني در عمیق مطالعه متواليبرای سال چهار کرد. ترغیب

گذراندمبستانتا اينروستا برایمطالعهخودتزيینيزناندر را )يادداشت“ها

 (1393میداني،شهريور

 


 معیارهای زیبایی در خودتزیینی موی زنانه در روستای دویدوخ

غیر(2وسنتي(1توانبهدودسته:امروزهخودتزيینيمویزنانودختراندويدوخيرامي

زنانخود بهشکلسنتيدرمراسمسنتيتقسیمکرد. خودتزيینيوروزمرهميرا آرايند.













 39 شناسيبوميدرخودتزيینيزنترکمني...شناسيزيباييآوایمو:انسان

 

،خردسال(1بندیکرد:تواندرششگروهسنيباناموشیوهخاصطبقهسنتيمورامي

خودتزيینيسنتيمانندگذشتهپیر.(6وسالمیان(5،زنجوان(4،جوان(3،نوجوان(2

است سالي بیست حدود خردسال، دختران میان نميدر انجام ديگر که شود؛ زناناما

قولپاق(تراشیده)صورتسنتيسالهمگيبهياددارندکهدرکودکيموهایخودرابهمیان

مي ميآراستند.و جوان به”گفتند:دختران را سالگيموهايمان ده بدونتا و کامل طور

امروزهدر.ساله(18و16)دخترانجوان“تراشیديمونوعيافتخاربرايمانبود.قولپاقمي

خردساليکلمویدخترانبي در ميبرخيموارد تزيینيتراشیده يا شود.هیچقولپاقو

هفت تا گذشته در پسریکهقولپاقداشتسالگيپسراننیز قولپاقلي”قولپاقداشتندو

“اوغول
چیله”،دوموييکهازدورانتولدنتراشیدهبماندمياگرقولپاقباقينامیدند.مي1

“ساچ
مي2 توسطداييکودک.گرفتنام گذشته مانند نیز امروز تراشیدنمویدختران

ميدختریکهدايي”شود.انجاممي سردرد دچار آينده نکنددر کوتاه “شودموهايشرا

.ساله(30،)زن

تراشیدنکاملمویدخترانامروزهبسیاراهمیتدارد،زيراسالمتيتنباتراشیدن

شود.مویساليميدرخردساليمرتبطاستوعدمانجامآنباعثبیماریفرددربزرگمو

قبالاينعملویازطرفخانواد در کندو بايدداييکوتاه ایکودکهديههکودکانرا

يکيديگرازداليلمهمارزشمنددريافتمي یسردختراندرکودکي،تراشیدنموکند.

کوتاهنکردنمویدختراندرکودکيازدواجوتغییرجايگاه اجتماعيوطبیعيزناست.

مذمومومغايرباعقايدمذهبيوسنتياست.


هنگام” دلیل همین به بود نشده تراشیده کودکي در دختری موهای چون

برایحلاينمشکل و نبود جايز زيرا جارینکرد، عقدویرا عاقد، ازدواج،

کافيرشدکرد،هازسهسالکهموهایاوبهاندازموهایاوراتراشیدندوپس

ساله(42،)زن“مراسمازدواجبرگزارشد



تراشیدنموبدونهیچتزيیني.گذاریموهایخردساالنمانندگذشتهنیستتنوعنام

هاييازبخش،ماندهباقيشود.بخشيازکدهایفرهنگيسنتيدرجامعهامروزیانجاممي

ایمتفاوتيدرزيباييبوميخودتزيینيمویدخترانجايگزينشدهاست.رفتهوکدهمیان

بود،امروزه(چهارگیسواورروم)تزيینموهایدختراننوجوانوجوانکهدرگذشته،دورت

گذارند.برخيبرخيازدختراننوجوانوجواندرمراسمبابافتنموهایخودبهنمايشمي

آرايند،البتهدرروستایدويدوخازگذشتهبهجایدراميازهمراهانعروسنیزموهایخو

درخودتزيینيموهایعروسنیزدوگیسوازکنارگوشچهارگیسو،دوگیسومي بافتند.

رویشانه و آويزانميبافته يکيشگون”شود.ها زيرا باشد، تا گیسوهایعروسبايددو

                                                           
1Gholpaghli Oghol 
2Chela Sach 



 
 
 
 



 1،شماره5شناسيايران،دورههایانسانپژوهش 40

 

تنهاييدارد از نشان و کدهایفرهنگي.ساله(45)زن“نداشته آراستنمویعروساز

 به که است تاريخيسنتي کدگذاری مانند و مانده باقي موقعیت-الزام از نشان قومي

 اجتماعيوسنيدارد. “دورتاورروم”دخترانجواندرگذشتهموهایخودرا ايکي”يا

“اوروم
مي)1 گیسو( دو يا عروسچهار نیز امروز موهبافتند، شیوه همان رابه خود ای

گويد:سالهميزنيسيآرايدمي


هاپیشعروسيدرروستابافتنمویعروسدرروزعروسيالزامياست.سال”

 دختری او نبافت، موهايشرا جشن همکردهتحصیلروز وهبود، میهمانان

“گفتندداشتند،اززشتيکاراومياهاليروستاکهدرجشنحضور



ميمعیارهایزيباييدرخود مادیومعنویتقسیمهتوانبهدودستتزيینيمورا

جمعي.،کرد و فردی هويت معنوی: تزيین، شیوه و اندازه رنگ، مادی: درمعیارهای

روستایدوهمعیارهایمادیپاي .هایفردیاستيدوخبراساسداشتهخودتزيینيمودر

عواملت يکياز و هويتفردیرابطهدارد داشتنرنگمویطبیعيبا زنو جايگاه غییر

ازمعیارهایزيباييمویزنانجوانورنگسفیدنشانه رنگسیاه قدرتاجتماعياست.

.دردهندرنگمویخودراتغییرميندرتهخردوقدرتبرایزنانسالخوردهاست.زنانب

محاورهمویرنگ “ليساچيائرنگ”شدهرا
زنانهایاخیربرخيازگويندودرسالمي2

 به را خود قهوهرنگرنگموهای مانند تیره، ميهای تغییر ازای يکي مو بلندی دهند.

 را مویکوتاه “قاساچيقیس”معیارهایزيباييمادیاست،
بلند3 زيبا“اوزونساچ”، و

هایبرخياز،درسالکنندميندرتموهایخودراکوتاههزنانبنامند.مي“اووادانساچ”

ازکنندمياقدامبهچنینکاریجوانان اهاليشاهدگناهوثوابفرداستبا باور مودر .

میانمي از شهرهایرود.دستدادنشاينمزيتنیز به سفر هنگام مادرانبه برخياز

دخترانخردسالونوجوانيکهکنندميمویدخترانخودراکوتاهمختلف موهایکوتاه.

گیرند.نياديگرانموردسرزنشقرارميدارنداغلبازسویهمساال


.کوتاهکردنموگناهاست.مویبلنديکيآرايشگاهيدرروستاوجودندارد”

مي شمار افتخاراتعروسبه از مویبلند وجهنمنميآتشدرآيد. سوزد

ازعذابنجاتمي زيباييزنبهبلندیمویاوستدهدصاحبشرا )زن“.

ساله(42



                                                           
1Iki Urum 
2Sachi Ernagli 
3Sachi Ghisagha 
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انجواننانودخترانموهایبلندداشتند،امااالنبعضيازدخترقديمز”

موهایکوتاهشبیهپسراندارند.مثلقديمازساچباغوآسیقهماستفاده

ساله(28)زن“کنندميوژلموتزيینکنندوموراباکش،کلیپس،تلنمي



یموهايشدريکيازافتخاراتعروسبهبلندکوتاهکردنموگناهاستو”

در بلند موی است، عروسي نميروز هنگامآتشجهنم بلند موی سوزد.

زيباييز بالشتزيرسرزناست. 24)زن“نبهبلندیمویاوستمرگ،

ساله(



توجهبهموقعیتفردانواعهشیو با تزيینموازعواملزيباييخودتزيینيمواست،

الب داشته وجود گذشته از ساختارمختلفبافتمو در علتتغییراتفراوان به امروزه ته

جامعهواستفادهازپوششوپنهانشدنموتزيیناتموبهشکلبافتکاربردپیشینخود

کهزنانبافنددرحاليموهایخودرامياندکيجواناست.زنانودخترانراازدستداده

سالوسالخوردههمچونگذشتهپايبنداينمعیارزيبمیان درزنانودختراناييهستند.

بافتنگذشته هنگام به صورتچهار به خود گیسو،موی دو ازسرفرقيا را بازوسط

ازتغییرمکانيفرقسربزرگانوپیران.گفتندمي1اينعملرادوغریآچماقکردندومي

 ند.آورداحتراميوعیببهشمارميکردندوآنرانوعيبيابرازناراحتيمي


ميقديم” باز وسط از رو سرشان فرق دخترها احترامکردندها االن ها،

وگناههاعیب.آنکنندميازکناربازودخترهافرقسرشانرابرداشتهشده

.(ساله61زن)“ترامبینبزرگوکوچکوجودندارداح،فهمندرونمي



يینيموباهويتدرارتباطاست.ترگفتیم،معیارمعنویدرخودتزطورکهپیشهمان

بهشیوخود اقتصاد،هتزيینيمو جنس، سن، هويتفردیشامل: اجتماعبیانگر سنتيدر

قوم و سلسلهاجتماع اجتماعيو جايگاه جنس، خودتزيینيرعايتميبود. شد،مراتبدر

یسویبافتهرارویدرگذشتهدخترانتاسنبلوغ،قولپاقداشتندوتاقبلازازدواجگمثالً

بهپشتسرميسینهآويزانمي ادغامکردهو ازدواجدوگیسورا پساز .انداختندکردند.

هایقوميبودکهبیشتردرزيورآالتوتزيیناتنمادهاونشانهههويتجمعينیزدربرگیرند

امروزهاجرا،جنسونقشاست.هشد.درزيورآالت،هويتقوميبهشکلشیوموديدهمي

هويتقومي ويژه به تزيینمو در است. معیارهایزيباييمعنویتغییراتبسیاریکرده

حضوریکمرنگدارد،درمواردخاصيخودتزيینيموحاویاينهويتاست.عروسيکياز

شود.ویدراوايلزندگيمدتزمانافرادیکهاينمعیاردرخودتزيینيمویاوديدهمي

                                                           
1Doghri Achmagh 
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موهایماهپسازعروسيبايدعروستايک”ودتزيینيسنتيمواست.کوتاهيملزمبهخ

.(ساله28زن)“هاببافدخودرامثلقديمي


رايجموتزيینيخود:3جدول
زيورآالتبافترنگکوتاهکردنگروهسني

خردسال
تراشیدنبدون

قولپاق





سیاه



بدونبافت

بدون

زيورآالت

سنتي
نوجوان





بلند

انجو

عروس





دوگیسوی

بافته

زيورآالت

سنتي

زنجوان

بدون

زيورآالت

سنتي

زيورآالتسالمیان

سنتي سفیدپیر

منبع:نگارنده



موهمان خودتزيیني شد اشاره که ساختارطور تغییر ايرانبا اجتماعي نظام

ازطرفيمذهبنمايشمو ازدستداد. جزوکاربردشرا بدينهایدينيميمنعرا داند،

هایکارکردیموشدهوپسازجايگزينمؤلفهشد.سرپوشترتیبمویزنانهبايدپنهانمي

داد.مذهبنقشمهميدرخودتزيینيایرخگذشتزماندرخودتزيینيموتغییراتعمده

ساعاتروزههممویزنانهدرروستایدويدوخدارد.افرادمذهبيبراستفادهازسرپوشدر

 افزايشرحمتالهي علت ” دارند.تأکیدبه در نپایخانهاگر را خود موهای وشاند،زني

موهایخودزنانودختراندرمجالسزنانهنیز.ساله(16)زن“آيدفرشتهدرآنخانهنمي

ازيکديگرمي دخترانازنهسالگيساله(35)زن“نشاندادنموعیباست”پوشانند.را

هایخودراسرپوشنمادينطور.درجشنعروسيهمراهانجوانبهکنندميروسریبرسر

.کنندميبازيورآالتموتزيین
معیارهایمعنویدرخودتزيینيمو:4جدول

کنندهانیبعواملهويت

،جنس،فردی:سن

اقتصاد،جايگاه
ی،رنگ،فرمموهایآراستهریقرارگتعداد،محل

اجرا،جنسزيورآالتهنقوش،شیوجمعي:قومیت

منبع:نگارنده
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 پدید آمدن زشت و زشتی در خودتزیینی مو
داردارزش معیارهایزيباييبوميخودتزيینيزناندويدوخ .هایجمعينقشمهميدر

هایيابدوزيباييتجليمعیاروارزشزيباوزيباييدرراستایحفظهويتوقدرتمعنامي

ا تبديلميرزشجمعياست. خودتزيینيمو کدهایخاصيدر به توسطافرادها شوندو

جامعهدريافتمي باعثپديدآمدنهرگونهگردند. اختاللدرخوانشودريافتاينکدها

گرددزيرافرآينددريافتوتولیدکدهایارزشيجامعهدرزشتوزشتيدرخودتزيینيمي

قدرتنقشمهميدارند. درزحفظهويتو و دارد قدرترابطه حفظهويتو يباييبا

افراددرجامعهدائماًدرحالخوانش.مقابلآنزشتييعنيدراينرابطهاختاللايجادشود

ايجاد اختالل فرآيند اين روند متعددیدر عوامل امروزه هستند. آمده وجود کدهایبه

مراسميکيازبسترهایمهمدرديگریورسانههستند.تأثیر.جوانانبسیارتحتکنندمي

بهنمايشگذاشتناينتغییراتاست.


گیریزشتوزشتيدرخودتزيینيموروندشکل:2نمودار

منبع:نگارنده


يلِبافتندکههِبهطرزخاصيموهایخودراميروستادرگذشتهپسازازدواجزنان

زنانه1اوروم گیسوی مييعني شدخوانده سپس، خودگیاين سرسوان پشت به را

آتمامي معنایکنايييم2انداختندکهساچآرقا آتما ساچآرقا وآنآسودهداشتگفتند.

امروزهاينشیوهخودتزيینياغلبدرمیانزنان،بودزندگيهایيمشغولدلخاطرشدناز

سالوکهنمیان هایزندگيمشغوليآسودهخاطرشدنازدلسالرايجاست. جابجاييبا

آرزویشانههشدبافتهموی ميدختران نمايشگذاشته به مویزنانه پشتسر به شد.ها

صورتنمادينبرایافرادبوميدارایمعنایخاصيبود.جابجاييقرارگیریموبه

سالوپیرموهارابهصورتدورشتهبافتهودرمیانهدرروستایدويدوخزنانمیان

ادغامکر ايننوعوبهپشتسرميکنندميدهوبهيکگیسوتبديلدوگیسورا اندازند.

،اشارهشد،متفاوتاستزيرانوعزيورآالتبهآنهاتربافتباتوجهبهزيورآالتموهاکهپیش

بودهتوصیفاتواصطالحاتنشانمي شدهوباهمادغامنميدهدکهدوگیسوازهمجدا

نوعدرمیاناهاليدويدوخبهکهخودتزيینيمودرحالياست صورتادغامدوگیسواست.

شدهکهپايهمشترکيباديگرخودتزيینيزنانديگراقوامداشت،متفاوتتزيینموهایبافته

                                                           
1Helay Orrom 
2Sach Argha Atma 
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ترتیب بدين بافتندارد، خوانشمعنایمتفاوتدر ايجاد کدگذاریمتفاوتدر از نشان

همراهباتغییراتدرآننشانازاستودهبافتندوگیسوکهدرمیانزنانترکمنرايجب

.هويتقومياست

توانبهدودستهسنتيوغیرسنتيتقسیمکرد:زيورآالتامروزیدرتزيینمورامي

سالرايجاست،اغلبموهایخودرااستفادهاززيورآالتسنتيبیشترمیانزنانپیرومیان

ازيورآالتسنتيدرمراسمبهويژهعروسيبیشترآرايند.تزيینبهاميباساچباغيوآسیق

داماد،زيورآالتسنتيموراهشود.دخترانوزنانجوانخانوادافرادخانوادهدامادانجاممي

نمايشمورویروسریخودبکارمي زيرا دينيداردوروسری-منعمذهبيیزنانهبرند،

سال،اغلبزنان.بهغیراززنانپیرومیانشودجايگزينموشدهوآراستهمينمادينطوربه

زيورآالتسنتينمي با را موهایخود زندگيروزمره زنانآراينددر و دختران برخياز ،

هایموبرایهایسرکلیپسوکشمانندانواعگیرهجوانازتزيیناترايجدرديگرشهرها

زندگيروزمره،ازتزيیناتشهریدردخترانخردسالونوجواندربرند.آراستنموبهرهمي

هایمختلفرايجاست:آالتسنتيبهشیوه.امروزهتهیهزيورکنندميتزيینمواستفاده

رسد.زيورآالتسنتيکهبهشکلموروثياغلببهدخترخانوادهمي (1

اساتیدترکمنيايرانکهبیشتردرگنبدکاووسکارزرگریراهزيورآالتساخت (2

هند.دانجاممي

شود.توسطتجارواردمياساتیدترکمنستانيکهبیشترزيورآالتهزيورآالتساخت (3

عروسيبه روز در وصورتامانيتهیهمياغلبزيورآالتسنتيعروسامروزه شود

شود.تعدادکمياززيورآالتسنتينیزبهارثبیشتراينزيورآالتازترکمنستانآوردهمي

دهندوباورشانبهدخترانشانهديهعروسيميرآالتسنتيخودرارسد.اغلبزنانزيومي

دختر”کند.نگهداریميآنهابرايناستکهدخترقدرزيورآالترابیشتردانستهوبهتراز

ساله(42)زن“کندازمیراثمادربهترنگهداریمينسبتبهعروس


موهباورهایزناندويدوخدربار:5جدول

باورمو

مجازشدنازدواج/سالمتي/واجبشیدنترا

بالشتزيرسرمرده/محافظازآتشجهنم/افتخاردرروزعروسي/زيباييبلندی

عیب/زشت/گناه/مذمومکوتاهي

رنگکردنمذموموزشت/الوهیت،قداست/سپیدیآوردناحترام/طبیعيرنگ

میانفرقسر وسطسرپیرانو فرقاز ک/ساالن از سرجوانان سر/نار فرقکنار

مذموم

نبودشانهکردن مناسب شب کردن/زمان شانه زمان و/صبح شده کوتاه موهای

 ديدنمویاضافهزنگناه/شدشدهپنهانميشانه

منبع:نگارنده
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باورها از درباربرخي قديمي هی است برخوردار اهمیت از نیز امروزه درمانندمو

کردندوصبحزودزمانمناسبيبرایاينکاربود،زيراميشب،موراشانهنگذشتههنگام

یکوتاهشدهوشانهشدهنبايددرمعرضموشد.شانهکردنمودرشبگناهمحسوبمي

ديدوگناهبود.ديدقرارگیردوبايدپنهانيادفنشود؛زيرانامحرمنبايدمویزنرامي

مؤلفه حفظبرخياز وهایزيباييبوميامروزه روستایدويدوخمیانزنانپیر در

ترشدهرنگشودوليدرسنینديگرپايداریوحفظمعیارهایبوميکمسالديدهميمیان

بلندیموهنوزدردويدوخارزشمحسوبميوگاهيازمیان شودازمعیارهایرفتهاست.

و ادبیاتشفاهي در مو بلندی است. حفظکرده را قدرتخود استکه باورهایبومي

هم بود، الوهیتقداستوماورا اکنوننیزدرروستایدويدوخبلندیموگذشتهنمادیاز

همانارزشونماددارد.کوتاهکردنموامریمذموماستزيراباعثتغییردرنمادالوهي

علتمي همین به و هنگاميشود کوتاه را خود موهای افراد، از برخي موردکنندميکه

گیرند.امروزههويتسنيواجتماعيدرخودتزيینيموکارکردجامعيندارد.ارميمذمتقر

زيورآالتسنتيکهدرگذشتهکارکردهایاقتصادی،سنيوقوميداشت،امروزهاغلبديده

مينمي استفاده آن صورتکاربردیدر زيورآالتبه مراسميکه تنها و همینشود شود

 استکه عروسي مراسم همانالبته است. بیشتر آن تزيیني کهجنبه ساالمونطور نظر

هگونهبیانکردکهبدنزناندرجامعتواناينتردرموردبدنمطرحشد،مي(پیش2004)

کندوماننديکرسانهعملميبدنزنانترکمنيبستریبرایبیانساختارزندگياست.

 زيورآالتسنتي، ارزشتغییراترویبدنمانندلباسو تثبیتهويتاجتماعيو هایدر

هایاجتماعيباتوانمعناداربدندرزندگيروزمرهوجمعيمؤثراست.بازتولیدروانيارزش

قدرتيافتن نقشمؤثریدر بههويتقوميداردمراسمعروسي، توانگفتطورکليمي.

دار مادی معیارهای به نسبت ارزشبااليي از زيبايي معنوی جامعهمعیارهای بزرگان د.

اندتامعیارهایمعنویدرخودتزيینيحفظکنندزيراحفظاينمعیارهادويدوخدرتالش

 درحفظقدرتوپوياييجامعهنقشمهميدارند.

 

 گیری نتیجه
هایهایبینشیوهشناسيازنظرکوتبايدتوضیحتفاوتشناسيزيبايياصليانسانهوظیف

فرهنگ باشديدن مختلف انساند؛های در زيباييشبنابراين کشفناسي بر شناسي

درشود.ميتأکیدشيءيافعالیتهنریهشناسيازديدگاهفردياجامعهتولیدکنندزيبايي

که اينبود زنانترکمنمؤلفهاينپژوهشتالشبر خودتزيینيمو هایزيباييبوميدر

شناسيمعتقدندپردازانانسانکهنظريهگونههمانروستایدويدوخموردبررسيقرارگیرند.

زيبايينهتنها توانگفتکهمعیارهایزيباييمحصوليکجامعهاستبرهمیناساسمي

هایشمولوظاهرینیست،بلکههراجتماعيبرایافرادشباتوجهبهارزشیجهانامقوله

يکفرآينکدهاييبرایزيباييپديدميجمعي، در اينکدها تداومآورد. و بازتولید به د
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اعماليااشیابرایافرادبوميجامعهزيباستچوندرپويايي پردازند.هایجمعيميارزش

هايشاننقشدارددرغیراينصورتزيبانبودهوزشتاست.معیارهایزيباييوثباتارزش

آموختهمي افراد به طريقجامعه از يکاجتماع اينفرايندباعثزدر و زشتشود يا يبا

شود،پسزشتيوزيباييدرديديکفردبوميباغیربوميمتفاوتديدناعمالواشیامي

مؤلفه نیزچگونهديدننیزاست. هایزيباييدريکجامعهپديدهآمدهودرهمینراستا

یاتوانازطريقديدیمتفاوتبهتفسیرزيباييدرجامعهپسچگونهميشود،آموختهمي

هایجمعيهاوهويتگونهکهارزشپرداخت؟اجتماعدرزيباييتأثیرگذاراستهمانديگر

مؤلفه متفاوتاست، جامعه هر زشتيزمانيبهدر زشتو متفاوتاست. هایزيبايينیز

مي پايداریارزشوجود به تولیدشده اشیا يا اعمال که هويتنینجامدهایجمعيآيد و

تثبیتنکندودر شود.نتیجهعدمتثبیتهويتمنجربهاختاللقدرتقوميميقوميرا

معیارهایمعنویزيباييازگذشتهتاامروزازاهمیتبیشتریبرخورداربودهزيرادرتداوم

ادموندگونهکهنگارانهتالشکردکههمانقدرتوهويتقومينقشدارد.اينپژوهشمردم

شناساصليانسانهشناسيگفتکهدغدغيباييدرسخنرانيخودباعنوانز(1967لیچ)

بلکهبايداينپرسشباشدکه“دارد؟ماهنربدویچهمعناييبرای”نبايداينباشدکه

اينمفهومرامطرحکندکهدرپژوهش“هنربدویچهمعناييبرایسازندگانآندارد؟”

رد؟نهاينکهزيباييبرایمنازبايددرپياينبودکهزيباييبرایافرادبوميچهمعناييدا

متفاوتچهمعناييدارد؟ایجامعه
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