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  مقدمه و بيان مسئله
در برابـر عوامـل جـوي از وجهـي      ،محافظ بـدن  ةمثاب بهاز كاركرد آن نظر  صرف ،لباس و پوشاك

 ،متناسب با فرهنگ و جغرافياي اقوام و ملـل  ،اين پديدة فرهنگي هنري. فرهنگي برخوردار است
در اين مقاله، ساختار لبـاس سـنتي زنـان،    . يابد در هر نقطه از جهان به شكلي متفاوت نظام مي

 ةكنـار ضمن در نظر داشتن مالحظات كاركردگرايانة لباس متأثر از جغرافيا و فرهنگ، در اقلـيم  
بر همين سياق، چگـونگي نـوع و طراحـي پوشـاك     . مد نظر قرار گرفته است رانيجنوب ا يايدر

ـ  هاي لباس سـنتي بـه   ويژگيگيرد و  قرار ميها  آن سنتي زنان، ذيل انواع كاركرد  اي هپديـد  ةمثاب
در ايـن  . شود شناسي مطالعه مي كنندگاني معين، از منظر جامعه فرهنگي هنري در ميان مصرف

نيـز بـا جغرافيـا و    با جامعـه و   ـ يك پديده ةمثاب و لباس به ـميان پديدارهاروابط رويكرد، تحليل 
باس متأثر از عوامل مـؤثر در يـك بسـتر    فرهنگ مد نظر است تا كاركردهاي فردي و اجتماعي ل

  .اجتماعي شناخته شود
 تـزئين فرهنگـي هنـري دانسـت، رنـگ و      يتـوان محصـول   هاي سنتي را مي از آنجا كه لباس

شناسانه بصـري در   عناصر زيبايي، بر اين اساس. همچون طراحي ساختار در آن نقش مهمي دارد
نگي و اجتماعي اقوام گوناگون ايراني تعيين كه متناسب با شرايط فره ،پوشاك سنتي زنان ايران

 .شناسي قابل مطالعه است شناسي و جامعه شده، به دليل اهميت كاركردي آن از منظر انسان مي
پوشـاك و   ،فـرد خـود   همنحصـرب  يفرهنگـ  زيـ و ن ييايـ با توجـه بـه تنـوع جغراف    ،رانيا نيسرزم
مطالعـه در   ،رو ايـن  از .است يانرانيا ي و هويتيفرهنگ ريذخااز كه ي دارد متنوع يسنت يها لباس
 نيـز  ي وو فرهنگـ  يعيطب يطيدر تطابق با عوامل مح يرانيا يپوشاك سنت يريگ شكل يچگونگ

  .ددار يتيهو يها داشت ارزش در حفظ و نگاه ياريبس تياهم ،زنان هيژو به ،انيرانيا يشتيمع

  ها و اهداف تحقيق سؤال
ها براي نوع  گوناگون كاركردي انتخاب شيوة خاص آنداليل و توليدكنندگان لباس شناخت 

ي اجتماعي مؤثر در تعريف نوع و شكل نهادها و ها سازمان و گونة ويژه در هر اقليم؛ شناخت
و در آخـر، شـناخت    و عاليق آنان ها انگيزهنيازها،  كنندگان لباس، پوشاك؛ شناخت مصرف

تـوان از اهـداف    و پوشاك را ميموجود در هر منطقه درخصوص لباس هاي اجتماعي  ارزش
. شناختي درخصوص پوشاك مردم يك جامعه دانست يك مطالعة تحقيقي با رويكرد جامعه

 ها پديدهديگر با  لمحصواين ارتباط دهد كه  ختي فرهنگي لباس نشان ميشنا جامعهتحليل 
ها  و تأثير متقابل آن اجتماعيهاي  نظام با خرده و عناصر اجتماعي چيست؛ مثالً، رابطة لباس 

اجتمـاعي   رويكـردي بـا   فرهنگـي  اي پديدهدر اين نوع تحليل، لباس همچون  .چگونه است
  .شود مطالعه مي
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  مباني نظري
هـا و   گروه ياجتماع و رفتار يزندگ ةمطالع ةمثاب شناسي به لباس و پوشاك از مباحث مهم جامعه

در ادبيـات  . تاسـ ي از فرهنـگ عامـه   هـا، همچنـين وجهـ    و نيز كنش متقابل آن يامع انسانوج
در مطالعة لبـاس يـك اقلـيم    ها  آن توان از متعددي وجود دارد كه مي هاي هشناسي، نظري جامعه

ي اثر و نتيجة هر پديده ارد به معنكارك. است 1»كاركردگرايي« ها هيكي از اين نظري. بهره گرفت
 ،لـي آن كدر سـطح   ينظام اجتمـاع  هرده در يشناسي، تأثيرگذاري هر پد است و از منظر جامعه

  ].679، ص 15[ شود تلقي مي ،يعني جامعه
در اين مقاله، نظرية كاركردگرايي براي تحليل پوشاك سنتي زنان كنارة درياي جنوب ايران 

مفـاهيم   ، بـه رو ازايـن . يكي از اجزاي مهم نظام اجتماعي و فرهنگي ايران، مد نظر اسـت  ةمثاب به
ـ  بـه  جامعـه  تلقـي «: ند ازا د كه عبارتشو ها توجه مي اساسي اين نظريه نيز در تحليل داده  ةمثاب

 اجـزا  ميـان  كـاركردي  ةرابط ،]162 ، ص13[نظام  اجزاي متقابل وابستگي ،]223، ص 9[نظام 
 ضـرورت  و ]144، ص 10[ كـاركردي  ، عموميت]454 ، ص16[كاركردي  وحدت ،]41 ، ص1[

  .»]همان[كاركردي 
ان به وحدت يگرا ردكارك. است ييردگراكارك ةنظري يم اساسيمفاه نيز يكي از  ينظام اجتماع

اي در اتحـاد بـا    ل و جـزء هـر پديـده   كـ معتقدند و از منظـر آنـان،    ياجزاء در يك نظام اجتماع
، دوام همـة  ييردگراكاركـ از منظر  ،همچنين. ]211ـ212، ص 7[ داردواحد  يتيو هو نديكديگر

هـر  فه يا كـاركردي اسـت كـه در    ي، قائم به وظياجتماع يها، مناسبات اجتماعي و نهادها تسن
 .باشد 3يا پنهان 2تواند آشكار ها در نظام اجتماعي مي كاركرد پديده. برعهده دارند ينظام اجتماع

از كاركردهاي منفي به . ]223ـ222، ص 7[ توانند مثبت يا منفي باشند كاركردها مي ،همچنين
  .شود كژكاركرد يا سوء كاركرد تعبير مي

خاص  يشناسي است، لباس و پوشاك جايگاه در ميان موضوعات بسياري كه مد نظر جامعه
بـه ايـن موضـوع توجـه نشـان       و فوكو 4ويدنز، پير بورديشناسان برجسته، گ از ميان جامعه. دارد
 يمـر  ماننـد  ؛انـد  وجـه نبـوده  ت شناسان نيز به اهميت جايگاه لبـاس بـي   انسان ،همچنين. اند داده

شناسـي، ارتبـاط    از منظـر انسـان   5.را عرضـه كـرده اسـت    هايي هدر اين زمينه نظري كه داگالس
پوشـاك و تحميـل    ةبا اشاره به ورود مد بـه عرصـ  درو يد .متقابلي ميان بدن و لباس وجود دارد

هماهنگ بـا بـدن   هاي پيشين كه  در طراحي لباس بر بدن خود، با اشاره به لباس خاص يقواعد
  :اند، نوشته است بوده
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4. Pierre Bourdieu 
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دست و  يها يدگياندازه بود و خم كامالً ؛آن يمن درست شده بود و من برا يآن لباس برا
سفت و آهارزده است و  ،ديلباس جد. جاد كنديا يمن اشكال ينكه برايبدون ا ،پاها را گرفته بود

لبـاس  ة امـا اكنـون بـرد    ،بـودم  يميدارباب لباس ق من كامالً... كند يل ميك مانكن تبديمرا به 
  ].163 ، ص19، به نقل از 1971 ديدرو،[ ام شده ديجد

اقوام ممكن است تابع يـا در  از سوي  به اين ترتيب، روشن است كه گزينش لباس و پوشاك
  .تعارض با سليقة نهادهاي اجتماعي نيز باشد

با توجـه   ،استفاده از پوشاكدر جامعة ايران اسالمي و از منظر دين و فرهنگ، اصول تهيه و 
هـايي از   پوشـيدن لبـاس   ؛ مـثالً، گوناگون، متنوع بوده اسـت  هاي به بهداشت تن و روان در اقليم

امـا  ، ]35، ص 16، بـاب  5 ج، 8[مكروه و محدود به شرايط سرد مجاز دانسته شـده   جنس پشم
  :شود ميلباس از محصوالت كشاورزي توصيه  ةتهي اًغالب

از  انيكه پرن رايروان پنبه بهتر است، ز يو برا انيتن پرن يردمان پوشند براكه م يا از جامه
 وكـار روان مهتـر و بهتـر     يبـرا  ،نياست و پـرورش پنبـه از آب و نمـوش از زمـ     ذيمو وانيح

  ].37ص ، 6[ ارجمندتر است
. جغرافياي طبيعي و زيستگاه زنان نيز عامل مهم چگونگي پوشاك سـنتي آنـان بـوده اسـت    

زنان يكجانشين پوشاك متفاوتي دارند كه هم در ساختار طراحي و هم در  نسبت بهرو  وچزنان ك
در هـا   آن نوع اشتغال زنان و نيز قرارگيري مناطق محل سكونت ،همچنين. ات متمايز استتزئين

هاي قومي، از ديگر عوامل مـؤثر بـر طراحـي     مجاورت با جغرافياي فرهنگي گوناگون يا مهاجرت
هـاي   هاي مختلـف بـه ظهـور لبـاس     هاي گوناگون ايران است كه در استان در خطهپوشاك زنان 

  .متمايز منجر شده است
جغرافيـاي طبيعـي،   «شناسي، در ايـن مقالـه عوامـل     براساس مباني مذكور و از منظر جامعه

 تـزئين از عوامل طبيعي و نيز اجتماعي مؤثر بر نوع طراحـي و  » جغرافياي فرهنگي، دين و شغل
هاي كاركردگرايانة مـؤثر در پوشـاك    مؤلفهاند؛ عواملي كه  سنتي زنان ايران دانسته شدهپوشاك 

  .كند و عمل مي شود ميتعريف ها  آن سنتي زنان، ذيل

  هاي اصلي پوشاك سنتي زنان ايراني؛ عناصر و ويژگي
اس هـاي لبـ   متناسب با نژاد مردمان، فرهنگ، دين، اقتصاد و اقليم هر سرزمين، عناصر و ويژگـي 

پوشـاك سـنتي در   . قابـل مطالعـه اسـت     مهـم  يكي از نمادهاي ارتبـاط اجتمـاعي   ةمنزل آنان به
عناصـر اصـلي پوشـاك سـنتي زنـان      . ستابوده و  يادشدههاي  مؤلفهسرزمين ايران نيز متأثر از 

: نـد از ا توان در سه گـروه اصـلي مطالعـه كـرد كـه عبـارت       را ميها  آن هاي خاص ايران با ويژگي
پوشاكي كه براي پوشاندن روي و مـوي يـا كـل انـدام و روي     . ها ها و پاجامه جامه ها، تن سرجامه

تنـة بـاال    بـراي پوشـاندن نـيم    اً، پوشاكي كه مشخص»سرجامه«شود  هاي ديگر استفاده مي لباس
 »پاجامـه «عنـوان   دهد بـه  تنة پايين را پوشش مي و پوشاكي كه نيم »جامه تن«شود  استفاده مي
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با توجه به اصولي است كه در گذر زمـان   ،آنچه در اين نوشتار خواهد آمد. شده استبندي  گروه
شـدن، در لبـاس ايرانيـان     تا پيش از دوران صنعتي ،و طي اعصار و در شرايط گوناگون اجتماعي

ترين ويژگي، لباس سنتي ايراني، ضمن ايجاد پوششـي   عنوان مهم به. گرفته است مد نظر قرار مي
اي كـه وجـه افتـراق لبـاس      متضمن وقار و زيبايي اندام انساني بوده است؛ مميـزه كامل، همواره 

صـفت پوشـانندگي در پوشـاك سـنتي ايرانيـان       1.هـاي غيرسـنتي اسـت    سنتي اقـوام از لبـاس  
تاريخ لباس ايرانيان از زمان باستان تا پيش از تأثيرپذيري از ظهور پديـدة  . اي ديرپا دارد پيشينه

دهد كه آنـان همـواره پوشـيدگي را در     شدن نشان مي الحاق به روند جهانيمدرنيسم در ايران و 
هـاي   ايجاد صفت پوشانندگي اندام انسـاني در لبـاس  . اند داده مد نظر قرار مي  طراحي انواع لباس

تـوان گفـت الگـوي     اختصـار مـي   به. شده است گوناگون و با تمهيداتي انجام مي هاي راهايراني از 
بـا  هـا   آن بلكـه طراحـي   ،انـد  گرفتـه  از طراحي آناتوميك بدن سرچشمه نمـي  ها بسياري از لباس

به سطحي دوبعـدي تمايـل   و  ودشده لباس دوخته ش گرايش به دو بعد طول و عرض موجب مي
تمهيـد ديگـر، تعـدد    . دكنـ هاي جسـماني بـدن ممانعـت     و به اين ترتيب از نمايش ويژگي يابد

هاي مشترك فرهنگ پوشاك سـنتي در   يكي از ويژگي قطعات لباس سنتي ايراني بوده كه البته
ها در قطعـات متعـددي طراحـي و     با اين روش، جامه. شود ميان برخي از ملل جهان دانسته مي

و نهايـت    شـده  غلب و در تعامالت جمعي، همراه بـا يكـديگر اسـتفاده مـي    اشدند كه  دوخته مي
در ايـن ويژگـي، پوشـاك زنـان و     . انـد  آورده پوشانندگي احجام بدن و ظرايف آن را به وجود مـي 

مردان وجه مشترك دارد و تنها تمايز لباس زنان از مردان را شـايد بتـوان در عناصـر و قطعـات     
ايـن اصـل از آنجـا    . رود بيشتر پوشاكي دانست كه براي پوشاندن سـر و روي زنـان بـه كـار مـي     
 )59 /احـزاب  ؛31 /نـور (برخاسته كه دين اسالم براي پوشش زنـان حـدودي را در قـرآن كـريم     

هاي ريبـا تفسـ   ـ هـا  ييبايز كردن مشتمل بر پنهان وشود  ده كه از آن به حجاب ياد ميكرتعريف 
بـه ايـن ترتيـب،    . است كه مستلزم پوشش بيشتري در مقايسه با مردان اسـت  ـها آناز  مختلف

سـه بـا لبـاس    اي دين، سبب شده لباس سنتي زنان ايران از قطعات بيشتري در مقاي عامل زمينه
گاهي نيز استثنائاتي براي جنس لباس نيز مـورد توجـه بـوده    . سنتي مردان ايراني تشكيل شود

  .تر بدان اشاره شد كه پيش
 ،اي مهم ديگـر  پوشانندگي در پوشاك سنتي زنان ايران، عامل زمينه فرهنگيِ ةعالوه بر مؤلف

بديهي اسـت كـه    ،رو اينزا. كند مينيز در نوع اين پوشاك سنتي بسيار مؤثر عمل  ،يعني جغرافيا
و ايـن قطعـات    نـدارد هاي گوناگون ايـران تعـداد عناصـر مشـابهي      پوشاك سنتي زنان در اقليم

  .شوند متناسب با جغرافياي منطقه، كمتر يا بيشتر مي
شود به سبب اينكه پوشاك در سير تاريخي خود دائماً تحت شرايط گوناگون در  يادآوري مي

                                                        
شناخت پوشاك ايراني زنان؛ و  پوشش و منش زنان در نقاشي و ادبيات ايرانهاي  كتاب :ركبراي توضيح بيشتر . 1

  .به قلم همين نويسنده زيبايي و كاركرد
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بوده است، آنچه در اين مقالـه مطالعـه شـده بـر مبنـاي دانـش مربـوط بـه          حال تغيير و تحول
  .خر زنان ايراني استأمت هاي سنتي تقريباً لباس

  روش پژوهش
هـاي   متعـددي وجـود دارد كـه شـيوه     هـاي  ههاي تحقيق كيفي نظري بندي انواع روش در تقسيم

. هاسـت  بنـدي  ز اين تقسيمنوعي ا 2»نگاري مردم«و  1»مبنايي«هاي  تحقيق كيفي براساس نظريه
و با گردآوري مـنظم   ـ حركت از جزء به كل ـپديده از طريق استقرا هردر نظرية مبنايي، مطالعة 

نگاري، موقعيـت   نگاري يا مردم قوم ةاما در شيو ،دشو ها انجام مي اطالعات و تجزيه و تحليل داده
روش تحقيق كيفي در اين مقاله از آنجا كه . دشو توصيف و تحليل مي اًفرهنگي و فرهنگ، عميق

پديـدة لبـاس و توصـيف و     مطالعـة  ،نگارانة بيشتري به نسبت رويكرد مبنـايي دارد  رويكرد مردم
  .گيرد تحليل فرهنگ آن، مبناي پژوهش قرار مي

اي و نيز مشاهدات ميداني بـه دسـت    ها و اطالعات در اين مقاله از طريق منابع كتابخانه داده
هـا در منـاطق    مشـاهدة برخـي نمونـه   . شـوند  گيـري ارزيـابي و تحليـل مـي     آمده و بدون نمونه

ها از منابع دريافت اطالعـات   گو با زنان محلي و نيز توليدكنندگان اين لباسو و گفت شده بررسي
ساير مشاهدات تيز براساس تصاوير انتشاريافته از لباس سـنتي اقـوام    .ندا ميداني در اين پژوهش

  .است شدهانجام  در كتب و فضاي اينترنت

  هاي پژوهش يافته
هـا   ها و پاجامـه  جامه ها، تن ، سه عنصر اصلي لباس، سرجامهرانيجنوب ا يايدرة كناردر مناطق 

متناسـب بـا جغرافيـاي    . شوند هاي كلي جامگان سنتي زنان قلمداد مي گروه ةمنزل هستند كه به
هـايي طراحـي    نان با ويژگـي ي گرم و مرطوب غالب است، پوشاك سنتي زوهوا آبكه  ،اين خطه

زيباشناسـانة    كنندة نياز طبيعي بدن متأثر از عوامـل جـوي و نيـز ذوق    سو برطرف شده تا از يك
بيانگر طراحي لباس متناسب با كاركرد اجتماعي  باشد و از سوي ديگر رانيجنوب ا يايدر ةكنار

اصـلي پوشـاك سـنتي    هاي  اين دو موضوع مبناي تحليل ويژگي. باشدو فرهنگي مناطق مذكور 
هـاي بوشـهر، هرمزگـان و خوزسـتان نيـز       اسـتان . زنان در اين مناطق در مقالة پـيش رو اسـت  

اند و پوشاك سنتي زنان  هاي جغرافيايي پژوهش انتخاب شده عنوان زمينه مناطقي هستند كه به
  .تحليل شده استها  آن در

                                                        
1. Grounded Theory 
2. ethnography 
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و ، اجـزا  رانيـ جنـوب ا  يايـ در ةكنـار پوشاك سنتي زنـان در منـاطق   
  ها ويژگي

  پوشاك سنتي زنان بوشهر) الف
لبـاس  هـا   آن اي و كوهستاني وجود دارد كه جغرافياي متفاوت جلگه ةدر استان بوشهر، دو منطق

به دليل حضور اقوام عشاير و  ،همچنين. زنان را در اين دو منطقه تا حدودي متفاوت كرده است
در . ر برگرفتي از لباس اين دو قـوم اسـت  نيز عرب در مناطق اين استان، لباس سنتي زنان بوشه

نـام   وسـيعي از آن بـه   اكنون بخـش كه  ـ دشتستان ةنوعي از لباس سنتي به نام خط ،اين استان
  .به لباس دشتستاني معروف است ـشود مي شناخته بوشهر
  

  لباس سنتي زنان بوشهر .1شكل                 
  
و كفش  تيشلوار چ ،نيبلند دورچ راهنيمتشكل از پ در اين استان پوشاك زنان ،طوركلي به

 ةروبنـد  و اهينـازك و سـ   ةمقنعـ  ،يا چادر محلي اهيس يهمراه عبا تر و در مجامع عموميصندل 
و  نديگو يم يعرب راهنياست كه به آن پ گشادي جامةزنان بوشهر  تر يرسم راهنيپ. نازك است

  :توان چنين توصيف كرد ميانواع پوشاك سنتي دشتستاني را  .است شده تزئين
  ها سرجامه. 1
 بـه رنـگ  براي دختران، نوعروسان و زنـان جـوان   نار  مي. روسري نازك، بلند و مشبك: »نار مي«

 مسنزنان  آن نيز خاصسياه  رنگ .دشو مي تزئيندار  ريشه ةگاه با حاشيو انتخاب سفيد و سبز 
كـه از   شود استفاده ميشده  دوزي يكالهي ظريف و زر ،در مجالس رسمينار و  در زير مي .است

  .است عرقچين مردانة به انداز نظر اندازه تقريباً
  .ه استدش مختلف تهيه مي هاي رنگ به سن، براساسكه بيروني  ةسرجام :»چادر«
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  ها جامه  تن .2
ساده يا گلدار وال يا چيت  جنساي رنگارنگ از ه از پارچه لباسي بلند تا روي ساق پا :»پيراهن«

  .دارداز كمر به پايين شكاف  طرف،در دو براي سهولت در حركت، كه 
جلـوي سـينه و    تـزئين  و آستر و رويهبا و اي از مخمل سرخ عنابي يا سبز  تنه نيم :»ارخالق«

  .شود پوشيده مي روي پيراهن كههاي آن  سرآستين
  ها پاجامه .3
  .رنگقرمز گلدار و، وال و چيت ساده يا هاي شال از پارچهتنگ شلوار : »تنبان«

  .شده است ميدوزي  گاهي حاشيهها  آن پايينكه  دار چين گشادشلوار  :»تنبان قري«
معمول در ميان زنـان دشتسـتان كـه معمـوالً در مراسـم      «شلوار نسبتاً گشاد و : »چاقچور«

 عروسـي  شـب  در عـروس  وسـيلة  بـه  اغلـب  چـاقچور  .رفت مي كار به در خارج از خانه رسمي و
 دوختـه  هـاي  جـوراب  بـه  تقريبـاً  و پوشـاند  گاه مـي  تهي تا انگشتان از را و پاها... شد مي پوشيده
چـاقچور از بـاال داراي ليفـه و    . پوشيده بمانـد  كامالً زن پاهاي كه شد مي سبب و داشت شباهت

  ].12[»شد بندي بود كه زير شكم بسته مي
و ديگـري بـه نـام    » كركـاو «افزارهاي زنان دشتستان يكي بـه نـام    پاي: »كوش«و » كركاو«

  ].275، ص 12[ند داشتاي چرمي  كه هر دو رويه است» كوش«
  

  زنان دشتستان سنتيپوشاك  .2 شكل           

  پوشاك سنتي زنان هرمزگان) ب
 هـاي شـرقي اسـتان تحـت تـأثير      دارد و بخـش  فراوانـي  تنـوع  جمعيتـي  در اين اسـتان، بافـت  

 اسـتان،  غـرب  و مركـز  در و سـت ها پوشـش بلـوچ   شبيه بسيار زنان پوشش ،رو ازاين .هاست بلوچ
 و زرد سـبز،  قرمـز،  رنگي هاي پارچه با لباسي زنان .است  تأثير يافته خود بومي فرهنگ از بيشتر
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در بنـدرعباس و   شـود و  به آن پوشاك بندري گفته مـي پوشند كه  شده مي بافي زري اكثراً و آبي
و گشـاد   كو نـاز  كگرم و مرطوب، بسيار سـب  يل هوايبه دل بوده و مرسومجزاير قشم و كيش 

كــه رنــگ ســياه آن فقــط در مراســم  ـ و چادرهــاي نخــي »مكنــا«از  كــالً در هرمزگــان. اســت
پوش اصلي هـم پيراهنـي    تن. دشو پوشش سر استفاده مي ةمنزل به ـ شود جنازه پوشيده مي تشييع
  .نام دارد »جومه«و  استشادتر تر گ است كه براي زنان مسن »دراعه«، يا »گون«به نام 

  ها سرجامه .1
لچـك، دسـتار، جلبيـل،     همچونهاي مختلفي  بانوان هرمزگان براي پوشاندن سر خود از پوشش

  .كنند روسري، مقنعه و چادر استفاده مي
قيمت تهيه شده و با زيـورآالت و پولـك و گالبتـون و     هاي گران لچك گاه از پارچه :»لچك«

دوزنـد و هنگـامي كـه     هاي ضخيم مـي  دو طرف لچك را با پارچه يا كش. شود مي تزئيناشرفي 
  .گيرد گذارند، آن پارچه يا كش زير گلو قرار مي لچك را روي سر مي

دوزي و  پـايين آن زري  ةقيمت بافتـه شـده و معمـوالً لبـ     هاي نسبتاً گران از پارچه :»دستار«
  .شود زي ميدو اي گالبتون ي طاليي و نقرهها نخدوزي و با  سكه

 ،7 ج ،18[ رود يدر آن نخ گالبتون به كار مـ  ...است كه يرودوزانواع  ي يكي ازدوز گالبتون
  ].376ص 

متـر اسـت كـه دختـران و      يك در دوتوري سياه به ابعاد  ةپارچ ينوع» توري«يا : »جِلبيل«
چي،  چي، گروگي كليبي: اند از ها عبارت انواع جلبيل. اند بسته روسري روي لچك مي جاي  زنان به
ــره ــوري ابريشــمي، مالفــه  جزي ــا، ت ــزين، دري ــويتي اي و شــيله اي، گ ــراي . ك ــزئينب ــل،  ت جلبي

هـاي سـياه، سـفيد، سـبز و      ها براي جلبيل خوسي معموالً به رنگ پارچه. شود مي» دوزي خوس«
ر  دوازدهيا  هشت، ششمورد توجه است، ستارگان ها  آن ي كه بيشتر درهاي ند و نقشا زرشكي پـ ،

اما بهترين نقش، تصـوير شـاهين اسـت     ،هاي ديگر است اي و طرح ، گوشواره)ديسكو(اي  دانه دانه
  .گويند مي» گل شاهيني«كه به آن 

كه ... بادامي و اي، گل جقه هاي ريز و درشت بته تزئينات بسيار متنوع گل باروسري : »اورني«
روسـري در مقايسـه بـا     اسـتفاده از ايـن   . شـود  در جلوي صورت با پولك و گالبتون گلدوزي مي

هـاي حريـر سـبز، قرمـز، نـارنجي، زرشـكي و آبـي         تر است و از پارچه تر و ساده ها، راحت جلبيل
كنند  پيچند و يك قسمت آن را روي سينه رها مي اورني را دور سر و صورت مي. شود دوخته مي

  .شود گفته مي» كول«كه در اصطالح محلي به آن 
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  هاي سنتي زنان بندر سرجامه .3  شكل
  
نوعروسـان از چـادر گـل ابريشـمي سـبز      . هاي گوناگون دارد ها و طرح چادر رنگ: »چادر بندري«

عـروس و نوعروسـان   . شود تزئين مي 1»اشرمه«كنند كه حاشية زيبايي دارد و پشت آن با  استفاده مي
  .كنند دوزي نيز استفاده مي از چادر ساده سبزرنگ با تزئينات خوس و گالبتون و پولك بوته

كـاربردي   ةدر پوشاك بانوان هرمزگان، ملحقاتي وجود دارد كه عالوه بر وجه تزئينـي، جنبـ  
  .مهم است ملحقات از يكي نيز دارد و نقاب

و در گـويش محلـي    عربـي اسـت  به زبان » دهپر«فارسي  ةكلمكه معادل  :2»برقعنقاب يا «
نيـز محافظـت از سـيماي آنـان در      ها و نام دارد، سبب پوشيدگي صورت زنان از غريبه 3»كهبر«

نشين قشم، بندرلنگه، جاسك و بندرعباس از آن  اغلب زنان ساحل. برابر تابش نور خورشيد است
جـنس برقـع   . شود آباد و بستك ديده نمي ولي در مناطقي مانند رودان، حاجي ،كنند استفاده مي

گيـرد، از   كه هنگام پوشـيدن روي بينـي قـرار مـي     ،كتاني است و در قسمتي از آنهاي  از پارچه
  .كنند مقوا يا چوب باريك استفاده مي

بندري، بلوچي، قشمي و محلي كه رنگ و طرح : ؛ مانندبرقع در هرمزگان انواع مختلفي دارد
كننـده   سـتفاده دهد ا به نحوي كه نشان مي ،استشناسانه  انسان يها يژگيوآن تا حدودي مبين 

 ،در مينـاب  .ازدواج كـرده يـا مجـرد يـا بيـوه اسـت       ،اي است متعلق به چه شهر، طايفه و منطقه
و بـه   ردهكـ  تزئينكه  ،هايي به رنگ قرمز يا زرشكي عروسان از برقع هاي جوان متأهل و تازه خانم

تـر و   زنـان متأهـل مسـن     در اين منطقـه، برقـع  . كنند برقع بلوچي نيز مشهور است، استفاده مي
دختران مجرد يا . خورده و بيوه مشكي است صاحب فرزند به رنگ نارنجي است و برقع زنان سال

 ،در شـرق هرمزگـان   .كنند استفاده ميو بدون تزئين  تر ساده نسبتاًبرقع زرشكي نيز از  عقدكرده
، دوزي پولـك بـا  كـه  شـود   كتـاني يـا ابريشـمي اسـتفاده مـي     سـرخ  شـكل   مستطيلهاي  برقعاز 

ات معموالً از نقوش هندسي شكسته تشكيل تزئين. شده است تزئيندوزي  و گالبتون دوزي خوس
درخـت خرمـا    ةشـاخ اي  تكـه از  نيـز  روي بينـي  در محل قرارگيري برقـع . تقارن استمشده و 

  .دشو روي سر ثابت ميشده  دوزي بند زري با دو شود و استفاده مي

                                                        
  .دوزي زري ينوع .1

2. Borqe 
3. Borkee 
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  اي برقع سرخ يا بلوچي و برقع شيله .4 شكل

  ها جامه تن .2
  .آستين و از جنس نخي كه اغلب سفيد است پوش سفيد بي تن: »زيرپيراهن«

، »كلـوش «، »آسـتين فـراخ  «، »نُشـتَه «، »اُشـكُم «، »گَون«، »كَندوره«: ها پيراهن:  »پيراهن«
يشتر در نواحي مركزي و كندوره ب. هستند» ساده شاللي«و » گشاد عربي«، »چيني«، »عجمي«

ويژه بندرعباس، بنـدر خميـر، كنـگ و بنـدر لنگـه اسـتفاده        قسمتي از شمال غربي هرمزگان به
. شـود  گرد در قسمت زير سينه تا كمر بـه صـورت پهـن نـواردوزي مـي      اين پيراهن يقه .شود مي

بـا نوارهـاي   ي تزئينـ هـاي   كه به انواع دوخـت  را يبندر يشلوارهازانو است تا تا  بلندي كندوره
قرمـز، بـنفش، سـبز،     هاي گرم و شاد اين پيراهن از انـواع  رنگ. شود نپوشاند باف مزين مي دست

  .سرخابي، صورتي، نارنجي و زرد است
كمرچين يا دورچين پيراهني است كه در بندرعباس و شهرهاي اطراف : »پيراهن كمرچين«

ها دوتكه  آستين. گرد يا هفت است ةبا يقباالتنه در آن ساده . آن چون ميناب و رودان رواج دارد
و هـر تكـه دو برابـر     استدامن اين پيراهن دوتكه . است) مچ(ها  آستين و سرآستين و شامل تكه

قد دامن . شود و دو جيب دارد هاي منظمي به يكديگر وصل مي قبلي انتخاب شده و با چين ةتك
  .شود ميبعضي از درزهاي آن با نوار تزئين . تا باالي زانو است

  سنتي زنان هرمزگان ةجام تن .5شكل 
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  ها پاجامه .3
اما تزئينات دمپاي آن، بسته بـه سـليقة    ،نواحي هرمزگان، ساختار همانند دارد كلدر : »شلوار«

، از مچ پا تا زانو تنگ است و از ناحيه زانو تا كمر حالـت  »دمپاتنگ«شلوار . متفاوت است ،محلي
 .مالً گشاد و راحت استشكل به خود گرفته و كا لوزي
 

  گالبتوني تزئينشلوار زنان بندري با  .7و 6 هاي شكل
  

دهند كه با زيپ يـا دكمـه بسـته     پوشيدن، دمپاي شلوار را به طرف داخل پا چاك مي براي راحت
هـاي سـبز،    شلوارها بـه رنـگ  . كنند دوزند و با كش يا پارچه محكم مي اي مي كمر آن را ليفه .شود مي

هـاي   هايي از تترون، پوپلين و چيت براي اسـتفادة روزمـره و پارچـه    زرد، آبي، نارنجي و با پارچهقرمز، 
  .شود دار مثل اطلس و زربفت و ساتن براي مجالس رسمي دوخته مي كلفت و زري

نوع و محل جغرافيايي دوخت آن، اسـامي مختلفـي دارد    براساسات شلوارهاي بندري، تزئين
  :اند از كه عبارت

اي، گالبتـوني، خـوس    اي، سرپارچه ه تمام، ودويي دستي، ودويي چرخي، پولكي، حاشيهبادل
هـاي زنـان    پاجامـه  تـزئين ها براي  ي نيز از ديگر رودوزيباف شَك. اي، ودويي اطلسي و نخي لنگه

 قـه، يشـلوار، دور   يدمپـا  ن،يآسـت  ةلب در ز آن ا كه  است هاـ آن هاي و نيز ديگر جامه ـ هرمزگان
  ].74، ص 11[ شود يستفاده م ا اطراف مقنعه  زيدامن و ن ةلب ه،نيس شيپ

شـود   نيز استفاده مي» دوزي بادله«هاي سنتي زنان از رودوزي  در تزئين پايين پاجامه
 كهمتر  سانتي پانزدهنوارهايي با پهناي  بافي در كو شَ دوزي زريتركيب عبارت است از  كه

معموالً  شده دوزي شلوارهاي بادله. گردد ستفاده مي ا زنانه  هاي پاجامهدمپاي  ةبراي تزئين لب
نوعروسان است و گاهي در مراسم عروسي، ساير زنان نيز از آن استفاده  ةمخصوص استفاد

  ].179، ص 5[كنند  مي
پاپوشي كه پشـت آن بـاز و جلـوي آن    » كوش«شده از الياف خرما؛  پاپوشي بافته: »سواس«

پاپوشي اسـت كـه   » گيوه«شود و الياف خرما و به شكل تخته تهيه مياز » كاپ كپ«بسته است؛ 
  .شود از نخل و پشم بافته مي

  پوشاك سنتي زنان خوزستان) ج
لباس زنان لر مشابه لباس . هاي سنتي متفاوتي دارند در اين استان، زنان قوم عرب و زنان قوم لر لباس

  .ش كشورهاي عربي گرايش بسيار داردساكنان استان لرستان است، اما لباس زنان عرب به پوش
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  زنان عرب محلي لباس
  ها سرجامه .1
هـايي دارد كـه    در دو طرف بريـدگي . چادري سياه و متفاوت با چادر ايراني است: »عبايه يا عبا«

تر و  سرپوش ديگر عبامانندي است كه نازك »هيخاچ«ا ي »بشت«. آيد مچ دست از آن بيرون مي
نيـز نـوع   » هيمزو«. هاي شادماني مانند عروسي به رنگ سفيد است آيين تر است و در يافته تزئين

 .هاي تيره است ديگر عباست كه خاص زنان پير و از رنگ
رنگ اين روسري سـياه  . شود نوعي روسري كه براي پوشش سر و سينه استفاده مي: »شيلّه«

آن نازك  ةكه پارچ »فوطه« است و جنس آن از ابريشم يا نخ خالص است و در دو نوع تابستاني
  .شود و از الياف كتان است و زمستاني است كه به صورت ضخيم بافته مي

رنگ از جنس ابريشم يا كتان است كه زنـان مسـن دور سـر در زيـر      پارچة سياه: »چرغديه«
اجتمـاعي و سـيده بـودن زنـان      ةاندازه و جنس عصابه بـه عوامـل سـن، طبقـ    . پيچند عصابه مي

تر  هاي ابريشمي بزرگ از عصابه ،ندا تري كه از طوايف برجسته ،زنان عرب خوزستان. بستگي دارد
  .كنند كه نمايانگر منزلت اجتماعي آنان است استفاده مي

  .شده است اي از حرير نازك كه براي پوشاندن چهره در برابر صورت بسته مي پارچه: »بوشيه«

  سنتي زنان عرب خوزستان ةجام سرجامه و تن .8 شكل             
  ها جامه تن .2
  .شود ها استفاده مي كه زير جامه يو نخ كوتاه نيآستلباس : »اتك«

هاي تند ماننـد قرمـز، زرد و نـارنجي و     پيراهن بلندي كه براي زنان جوان از رنگ: »نفنوف«
  .شود انتخاب مي اي و سياه اي، سرمه قهوههاي  سال و مسن از رنگ براي زنان ميان

 .استزنان مسن  گشاد و پوش بلند تن :»دراعه«
اما اغلب به  ،هاي مختلف پيراهن بسيار گشاد و توري كه بلند و پهن است و در رنگ: »ثوب«

  .شود گيرد و با يك گره در پشت گردن ثابت مي روي نفنوف قرار مي ،رنگ سياه
  ها پاجامه .3
  .شلوار گشاد يا تنگ كه مشابه شلوارهاي معمولي ايراني است: »الباس«

زنـان عربـي اسـت كـه در      ةهـاي سـاد   پـوش  پـاي : »نعال«و »  قنداره«، »مداس«، »كبكاب«
  .اند و حتي جوراب نياز نداشته گرم) كفش(به پاپوش گرم  هواي و آب
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  لباس محلي زنان لر
  ها سرجامه .1
  .هاي رنگي مزين به مهرهنوعي روسري عمدتاً سفيد و : »لچك«

»شكل نازكي اسـت   روسري بلند مستطيل ،نيز نام دارد نا مه اي نار مي اين سرپوش كه: »ان يم
  .شود كه به پشت لچك متصل مي

نيـز از ديگـر    »چادر دوالق ايچادر چاقچور و چادر ، چارقد، روبند ،دسمال ،كلوتهين، عرقچ«
  .شود ميهاي زنان خوزستاني غيرعرب محسوب  سرجامه

  ها جامه تن .2
هـاي آن بـا    و لبـه  دارد هـاي كوتـاه   گرد با آسـتين  ةپوشي گشاد و راحت كه يق تن: »رجومهيز«

  .شود مي تزئيننوارهاي رنگي 
هفـت و دو چـاك از طـرفين آن در قسـمت      ةپوشي بلند از جنس مخمل با يق تن: »جومه«

  .شود مي تزئينبا نوار رنگي و سكه  شهاي كمر به پايين كه لبه
  .ات استتزئينمخمل با  جنس آستين با دو جيب از پوش بي تن: »جليقه«

  زنان لر خوزستان سنتيپوشاك . 9 شكل

  ها پاجامه .3
اين شلوار بـا بنـد    ةلب. هاي متنوع با پارچة بسيار زياد و ضخيم در رنگ اي پاجامه: »قري تنبان«

  .داشته شده و مزين است روي كمر نگه
ي، اغر، سـ كـوش « ،همچنـين . غلب به رنگ سفيداپوش از جنس چرم و  پاينوعي : »ياُرس«

  .هاي زنان بوده است پوش نيز از ديگر پاي» يگورابو  وهيگ
و نيـز   رانيـ جنـوب ا  يايـ در ةكنـار انگر سه گروه اصلي پوشاك سنتي زنـان در  بي 1جدول 

  .ستها آن در تزئينهاي ساختار، رنگ و  ويژگي
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  درياي جنوب ايران ةكنار مناطق در زنان سنتي پوشاك عناصر .1جدول 
هاپاجامه  منطقه ساختار  رنگ و تزئين هاجامهتن هاسرجامه

  سياه و رنگي: ها سرجامه
  رنگي و غيررنگي: ها ها و پاجامه جامه تن

شلوار چيت، 
) يجووت(كفش 

 صندل

) جومه(پيراهن 
بلند دورچين، 
پيراهن بلند 

پيراهن (ساده 
 )عربي

مقنعه  عباي سياه،
نازك و سياه، 

نازك، چادر  ةروبند
 محلي

بوشهري
  

بوشهر
  

 زنان جوان،(سفيد و سبز : ها سرجامه
  )زنان مسن(، سياه )دختران، نوعروسان

  دوزي دار، زري حاشية ريشه: تزئينبا 
  رنگي، سرخ عنابي و سبز: ها جامه تن

  دوزي حاشيه تزئينبا 
  قرمز و گلدار: ها پاجامه

  دوزي حاشيه تزئينبا 

شلوار تنگ 
و گشاد ) تنبان(

، )تنبان قري(
چاقچور، كفش 

يا ) كركاو(
  )كوش(

پيراهن بلند تا 
روي ساق پا، 

  ارخالق
  نار، كاله، چادر مي

دشتستاني
 

سياه يا رنگي به )چادر: (ها سرجامه
 يخاكستر ،يخردل يا قهوه يها نگر

  سياه يا رنگي) بركه(ي و به آب ليما
دوزي و  گالبتونبافي،  خوس: تزئينبا 

  دوزي پولك
سبك، نازك و گشاد، سفيد و : ها جامه تن

بنفش  ي،مانند آب هاي گرم و شاد رنگ
  و سبز يصورت

دوزي و نواردوزي  حاشيه: تزئينبا 
بافي  دوزي، شَك دوزي، خوس زري(

  )دوزي گالبتون
  رنگي و سياه و سفيد: ها پاجامه

دوزي، ودويي  دوزي، بادله كَمه: (تزئينبا 
اي،  دستي، ودويي چرخي، پولكي، حاشيه

اي،  اي، گالبتوني، خوس لنگه سرپارچه
  )ودويي اطلسي و نخي

شلوار گشاد با 
دمپاي تنگ يا 

  گشاد
كفش سواس، 

كوش، 
 كاپ، گيوه كپ

 ،)گون( راهنيپ
و  )دراعه(

) جومه(
كَندوره، گَون، 
اُشكُم، نُشتَه، 

فراخ،  نيآست
 ،يكلوش، عجم

گشاد  ،ينيچ
و ساده  يعرب
ي، پيراهن شالل

 كمرچين

لچك، دستار، 
ي روسر ل،يجلب

اورني،  ،)مكنا(
چادر مقنعه و 

بندري، برقع 
 )بركه(

هرمزگان
 

  سياه يا سفيد: ها سرجامه
و ) جوانان(هاي تند گرم  رنگ: ها جامه تن

  )ساالن ميان(تيره 
  سياه و سفيد و رنگي: ها پاجامه

  )الباس(شلوار 
، كبكاب: كفش
  قنداره، مداس
  نعالو 

اتك، نفنوف، 
  ثوبدراعه، 

، بشت)عبايه(عبا
يا خاچيه، 

 ـ شيله(روسري
 ـ زمستاني يا فوطه

 ايصابه ع )تابستاني
 ، بوشيههيدغچر

اقوام عرب
  

خوزستان
  

  غلب سفيدا: ها سرجامه
  هاي رنگي مهره تزئينبا 

ات تزئينمخمل رنگي با : ها جامه تن
  اي حاشيه

  دوزي حاشيهرنگي و : ها پاجامه

شلوار گشاد 
، )تنبان قري(

، كوش(كفش 
 ،وهيگي، اغرس

 ي و ارسيگوراب

زيرجومه، 
 جومه، جليقه

نا،ميلچك،
 عرقچين، كلوته،

، روبند ،دسمال
و چادر ، چارقد

 ايچادر چاقچور 
 چادر دوالق

اقوام لر
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 ةكنـار  شناسي طراحي و نوع لباس سـنتي زنـان ايـران در منـاطق     جامعه
  درياي جنوب ايران

» شـغل «و » ديـن «، »فرهنگي جغرافياي«، »طبيعي جغرافياي«نقش چهار عامل اصلي  ةمطالع
، شناختي جنوب يايدر ةكناراي مؤثر بر لباس سنتي زنان ايران در مناطق  عوامل زمينه ةمنزل به

  .كند هاي مؤثر بر نوع پوشاك در مناطق مذكور را فراهم مي از زمينه
  

  كنارة درياي جنوب ايران مناطق در ايران زنان سنتي لباس بر مؤثر اي زمينه عوامل .2جدول
جغرافياي طبيعي   خشكو   گرميوهوا آببا  يو كوهستانو مرطوبگرميوهواآببايدر نوار ساحلايجلگه:استان بوشهر

 

  نواحي ساحليبياباني و بياباني، گرم و مرطوب در گرم و خشك نيمه:استان هرمزگان

  هواي نيمه بياباني و استپ گرم و اي با آب هاي كوهستاني و جلگه اقليم :استان خوزستان

و  يآبادان، دشتستان و دشت راز،يكازرون، شساكنان بومي و اهالي غيربومي غالباً از:استان بوشهر
  تنگستان

  هاي مهاجرها، كردها و تركلرها، عرب

جغرافياي فرهنگي
 

 تبار فريقايياآميخته  هايتيرهوهاعربها،بلوچها،پارس:هرمزگاناستان
  و اقوام عرب) هالرها، قشقايي(اقوام فارس:استان خوزستان

دين شتي، مسيحي، كليميدمسلمان شيعه يا سني با اقليت زر:استان بوشهر
 

 شتي، مسيحي، كليميدمسلمان شيعه يا سني با اقليت زر:استان هرمزگان
  شتيدمسلمان با اقليت مسيحي و زر:خوزستاناستان

و  بافي ميگل عبابافي،: بافندگي(صنايع دستي ،يدامدار،)شيالت(ماهيگيري،يكشاورز:استان بوشهر
شغل  )گريسفال،يتوربافبافي وگبه

  

  و صنايع دستي) شيالت(يريگيماه،يكشاورز:هرمزگاناستان
) كپوبافي(هاي حصيري بافي، بافتهبافي، پارچهبافي گبهگليم:كشاورزي، بافندگي:خوزستاناستان

  )زني و ورشوسازيقلم(فلزكاري
  

كننـدة مهـم نـوع پوشـاك      از عوامل تعيـين  گرما و سرماي طيمحطبيعي عوامل در گذشته، 
زيادي برخـوردار   هاي رو، شرايط جغرافيايي مناطق كنارة درياي جنوب از مشابهت اين از. اند بوده
هـاي   در اسـتان . اما اين وجه اشتراك سبب يكساني نوع پوشاك زنان اين خطه نشده است. است

توان وجه افتراق شرايط جغرافيايي  اي را مي بوشهر و خوزستان، وجود مناطق كوهستاني و جلگه
. شده استگيري پوشاكي متأثر از لباس عشاير در اين استان منجر  اين خطه دانست كه به شكل

هوايي نيست، بلكه به دليل مهاجرت اقوام لر به  و اما اين وجوه اختالف فقط معطوف به تفاوت آب
در هرمزگان، طبيعت تقريباً يكسان گـرم و خشـك   . هاست اين خطه و تأثيرپذيري از پوشاك آن

  .طق استهواي گرم و مرطوب، سبب تشابه انواع پوشاك اين منا و بياباني و بياباني با آب نيمه
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در . نژاد و زبان بسيار متنـوع اسـت   همچونشرايط فرهنگي  ،در مناطق كنارة درياي جنوب
 همراه با تنوعكازروني  ا گويش محلي بردستاني، دشتي، تنگستاني وبزبان فارسي  ،استان بوشهر

 و بنـادر كنگـان   شـيف و  ةجزيـر در  برخي از اهـالي گويش . ستها به دليل حضور فارسها  جههل
 هـاي لـري و   جـه هبـا ل آميخته استان بوشهر  هاي فارسي در جههل ...استعلويه نيز به زبان عربي 

 هـاي  كلماتي از زبـان  داراي گويش بلوچي، كردي، تركمني و هايي از نشانه و نيز حاويسيوندي 
عـالوه بـر نـژاد    انگر آن است كه بيشواهدي  ،همچنين. هندي است و اليغانگليسي، هلندي، پرت

عـرب،   ك،ينورد ،يسومر ،يالميع ،يوست، سامپ اهيس ،يديمانند دراو گريد ينژادها ،يا رانهتيمد
 كـه سـبب  انـد   منطقه مهاجرت كرده نيابه  اياند  بوشهر سكونت داشته نيدر سرزم يلر و بهبهان

و بيـانگر تـأثيرات درازمـدت فرهنگـي     ] 14[ گوناگون در اين منطقه شـده  يها اختالط فرهنگ
برخـي   ةپيشـين  ةمطالعـ . ها و اختالط انواع نژادهـا در ايـن خطـه اسـت     انواع مهاجرتحاصل از 

در سـرزمين ديگـر و متعلـق بـه     هـا   أ آندهد كه منش پوشاك سنتي زنان در اين خطه نشان مي
اين پوشاك در طول قرون چنان با فرهنگ بومي عجـين   ،حال درعين. مردمان ديگري بوده است

  .اند ص خود را يافتهاند كه اكنون هويت خا شده
عـرب و   فرهنـگ موجب امتزاج فرهنـگ مردمـان بـا     تنوع جمعيتي فراوان ،در هرمزگان نيز

ديگـر  منطقـه بـا   و تجـار  به دليل ارتباط دريـانوردان   نيز فرهنگ اين منطقه. است لوچفرهنگ ب
گيـري فرهنگـي    بـوده اسـت كـه بـا شـكل      فريقـا اپاكسـتان، هنـد و   كشورها، متأثر از فرهنـگ  

اي، ضمن ايجاد هويت بومي مستقل پوشاك زنـان، تـأثيراتي بـر پوشـاك سـنتي ايـن        امنطقهفر
دوزي پوشاك هندي و ساختار لباس  دوزي بر لباس زنان اين استان مشابه زري زري. استان دارد

  .بندري مشابه لباس عربي در امارات است
. متكثرترين اسـتان ايـران اسـت   ها  فرهنگ از لحاظ خرده دارد وهاي گوناگون  تيره خوزستان

در ايـن   ].42، ص 1، ج 3[انـد   از آن جمله.. .هاي بومي شهرها، لرها و ها، فارس ها، عرب بختياري
بـا  (و فارسـي  ) هاي عراقي و كويتي متأثر از لهجه(دو گروه زباني غالب، عربي خوزستاني  ،استان
مهـاجرت اقـوام عـرب بـه      ،نهمچنـي . وجـود دارد  ،)هاي دزفولي و شوشتري و بختيـاري  گويش

  .منطقه تأثيرات فرهنگي عميقي بر پوشاك مردم گذاشته است
بايـد يـادآور شـد كـه      ،طوركلي به .ددين در مناطق كنارة درياي جنوب وحدت بيشتري دار

كـه پـس از ورود اسـالم،     چنـان  ؛عامل دين بر نوع پوشاك سنتي زنان ايران بسـيار مـؤثر اسـت   
  .است  بوده رانيامناطق  ةوشاك زنان در همها همراه هميشة پ سرجامه

هـا و سـربندها دادنـد و نيـز نـوعي       تدريج جاي خود را به انواع عمامـه  كه به ،كاله و دستار
ترديـد از   تري نظير چادر تبديل شـدند، بـي   هاي كامل رفته به پوشش سرانداز و روسري كه رفته

  ].93ص  ،17[ اند ناپذير پوشاك بانوان ايراني بوده اجزاي جدايي
هـا   ها و پاجامـه  جامه ها، تن ي بسيار گرم، سرجامهوهوا آبرغم شرايط  بهبا اين رويكرد ديني، 
تـري   كـه اقـوام عـرب حضـور پررنـگ      ،هاي ايـن خطـه   در برخي استان. پوشانندگي كامل دارند
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زيـرا زنـان عـرب معمـوالً پابرهنـه       ،بينيم براي پوشاندن مچ پا به پايين نميرا  پاجامه ،اند داشته
استفاده از سـاختار   ،حال درعين. شود بودند كه تأثير آن بر پوشاك سنتي اين خطه نيز ديده مي

هـواي خشـك    رغم گرماي زياد و بههاي مناسب اين اقليم توانسته  ها و انواع پارچه طراحي جامه
 .يا شرجي، پوشش متناسب براي زنان محقق كند

برخي . تري دارد واضح كاركرد دينيِ» برقع«درياي جنوب،  ةهاي زنان كنار هدر ميان سرجام
فريقـا و اسـپانيا   اآن بـه صحرانشـينان    ةبر اين نظرند كه برقع در اصل ايراني نيسـت و تاريخچـ  

اما همين پوشـش در بسـتر   ، ]4[گردد و از زمان صفويه در اين منطقه كاربرد داشته است  بازمي
زمان با هجوم بيگانگان پرتغالي و سپس انگليسي بـه ايـن خطـه، بـا      و همفرهنگ اسالمي ايران 

تـر از خـود را در برابـر نگـاه      زيرا به زنان امكان محافظت كامـل  ،حساسيت بيشتري به كار رفت
  .داد نامحرمان خارجي مي

ايران نيز تأثير خود را بـر نـوع پوشـاك سـنتي زنـان      جنوب  يايمناطق كنارة در اشتغال در
در استان بوشهر، كشاورزي رونق چنداني ندارد و  يميو اقل ييوهوا آببه دليل وضع . گذاشته است

هاي فصلي ناشي از آن، موجب رونق صنايع دستي و تثبيت نقش مهم آن در اقتصاد خانوار  بيكاري
تمركز بر دامداري موجب ايجاد مشـاغل مـرتبط   هاي كوهستاني،  همچنين، در بخش. شده است

عنوان نيروهاي اصلي كار يا سرپرستان خـانوار، در   زنان به. مانند ريسندگي و بافندگي شده است
قالي، گبه، عبـا،  (ها يا خارج از آن به مشاغلي همچون ريسندگي، رنگرزي و بافندگي  داخل خانه

سـازي در منـاطق    ناطق دور از بندر و نيز صـدف در م) بافي گليم، جاجيم، حصير و جارو و پارچه
  .حاصل كار آنان است يدست عيصنا داتيتول ةعمد بخش كه چنان ؛اند بندري اهتمام ورزيده

كه صنعت نفت و توليد محصوالت فلـزي و نيـز كشـاورزي از مشـاغل اصـلي       ،در خوزستان
. اسـتان بوشـهر اسـت    است، اشتغال در زمينة صنايع دستي، متمركز بر توليد محصوالت مشـابه 

بافنـدگي اهتمـام    ةعالوه بر اين، زنان ايلي و روستايي اين خطه بـه توليـدات ديگـري در زمينـ    
 ــ  شـده از پوشـاك منـدرس    هـاي سـاخته   با استفاده از رشته ـ اي هاي پارچه گليم: ؛ از قبيلدارند
  .هاي ابريشمي موج، مقنعه، احرامي و پارچه همچونهاي دستباف  پارچه

نحوي كـه نيـازي بـه      به ،پوشاك زنان چندان از شغل آنان تأثير نپذيرفته ،خوزستان نيزدر 
و  يريـ گ يمـاه در هرمزگـان   ،همچنـين . زنـان ايجـاد نشـده اسـت     ةتطبيق نوع پوشاك با حرف

گيـري و شـيالت    كه با صـنعت مـاهي   ،سازي و توربافي ي و صنايع معدني همچنين لنجكشاورز
توليـد   .مورد توجـه اسـت   اريبس زين يدست عيصنا ديگرچه تول ؛است ياز مشاغل اصل ،ندا مرتبط
همچنـين محصـوالت   ... و نيخـورج  م،يگبـه، گلـ   م،ي، جـاج يقالي از جمله سنت يدار يها بافته

بـه نظـر   . حصيري و سفالي و صدفي، در زمرة مشاغل برآمده از صنايع دستي اين اسـتان اسـت  
اسـت كـه    يدسـت  عيصـنا  مربـوط بـه    مهم مشاغلاز  دوزي و سوزن  يودوزرسد حرفة زنانة ر مي

ي  ا شـيوه «كـه   ،رودوزي. اين استان اسـت زنان  پوشاك سنتي از اجزاي جداناشدني توليدات آن
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، 2، ج 18[» گيـرد  مـي  نجـام  ا ز سوزن روي پارچه  ا ست كه با استفاده  ا  تزئيني براي سطح پارچه
هاي شغلي زنـان   فعاليت ةها در زمر رچة لباساي و نيز پا روي اشياي كاربردي پارچه، ]1620ص

هـاي   رودوزي. شـود  منجـر مـي   پوشاك زنانمانند اتي روي لوازم گوناگون تزئيناست و به ايجاد 
 يبـرا  بـافي  ، خـوس آسـتين پيـراهن    ةيقه، آستين و لب تزئيندوزي براي  سنتي همچون گالبتون

ـ  و كَمـه  )زنانهچادر ( دستار اي) كوچك يروسر( ليمقنعه، جلب تزئين شـلوار،   تـزئين راي دوزي ب
پوشـاك   تزئين ،همچنين .استات خاص پوشاك زنان اين مناطق تزئينرايج  هاي هنمون... كيف و
 .بلوچ است دوزي سوزن ةرودوزي در هرمزگان، تحت تأثير شيو ةبه وسيل

ت هـاي خـاص پوشـاك سـنتي اهميـ      عنوان توليد دستي پارچه بافي به پارچه ،در اين مناطق
تـر   ها و مشـاغل سـبك   غلب به حرفهاحال، زنان  درعين. اند كه زنان نيز بدان اشتغال داشته رددا

كـه زنـان    درحـالي  ،نـد ا سازي مشـغول  براي نمونه در صنايع دريايي مردان به لنج ؛اند پرداخته مي
 .كنند بيشتر بافندگي مي

  گيري بحث و نتيجه
پوشاك سنتي زنان در كنارة درياي جنوب  تزئيننتايج حاصل از تحليل كاركرد ساختار، رنگ و 

ويـژه جغرافيـاي    بـه  ،گذاري عوامل چهارگانة مفـروض در ايـن مقالـه    انگر چگونگي تأثيربيايران، 
  :بر اين نوع پوشاك است ،طبيعي و فرهنگي

  عامل جغرافياي طبيعي) الف
هـا، سـهولت زيسـت بـا      آن ةك سنتي زنان و نيز جنس مواد اوليـ طراحي و ساختار قطعات پوشا

اقليم خاص مناطق . كرده است لباس در اقليم مذكور را در عين تحقق پوشش اسالمي فراهم مي
 زنـان  شتريب هاي ساحلي اين خطه، سبب آن است كه كنارهدر  يشرج يو هوا يو ساحل يبندر

ناپذير لباس زنان در اين مناطق بـه   ها جزء جدايي شلوارها و دامن .استفاده كنند ينخ پوشاكاز 
هـا   آن هـاي  گشادي و بلندي اين قطعات در كنـار نـازكي و جـنس نخـي و پنبـه     . روند شمار مي

و نيـز سـهولت    بـوده  موجب تنظيم دماي مناسب براي بدن در هواي مرطوب يا خشـك و گـرم  
زنـان   ةسـرجام (جنس شيله  ؛ مثالً،كرده است ها را با پوششي كامل فراهم مي فعاليت دادن انجام
) روبند عربـي (» بوشيه«شود و يا  در زمستان از پشم و در تابستان از نخ كتان انتخاب مي) عرب

 ،در ايـن منـاطق  . شود كه بسيار خنك و نـازك اسـت   شده تهيه مي از جنس حرير يا توري بافته
بـر سـر و صـورت ممانعـت     ها در يك يا چند قطعه، هم از تابش نـور خورشـيد و گرمـا     سرجامه

 ــ  ويژه با كاربرد برقع در بوشهر و هرمزگان بهـ  نور آفتاب باكرده و از سوختگي پوست صورت  مي
سرپوش زنان اقوام عرب بوشهر و خوزسـتان   اي »هيعبا«اي ديگر،  در نمونه. اند كرده جلوگيري مي

فقـط سـهولت كـار را     نـه  هـا  در محل دسـت  يدگيدو بر يطراح. با چادر اقوام فارس تفاوت دارد
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بـدن   يخـود را رو  يوزنـده، مانـدگار   يو بادها يمياقل طيبا شرا قيبلكه در تطب ،كند يممكن م
  .شود ينمو از بدن جدا  كند مي نيتضم

با توجـه بـه فقـدان كـوه و سـنگ در سـطحي       جنوب  يايدر ةكناربافت جغرافيايي مناطق 
از هـا   آن اتتزئينـ هاي ظريـف و نـازك و    از پارچهها  گسترده، اين امكان را فراهم كرده تا لباس

هـا   آنكه نگراني از فرسايش زودهنگـام آن  بي ،تهيه شود) گاه ابريشم(مواد اولية ظريفي چون نخ 
  .هنگام استفاده وجود داشته باشد

گسترة ايـن خطـه،   . بافت جغرافيايي كنارة درياي جنوب، گرم و سوزان يا شرجي و مرطوب است
در ايـن جغرافيـا، پوشـاك    . اش تصويري از رنگ سبزآبي دريا و آبـي آسـمان اسـت    يدر مناطق ساحل

هـا و   سـاختار لبـاس  . فرسا، آفتاب سوزان و خشـكي زمـين اسـت    سنتي زنان پاسخي به گرماي طاقت
تزئينات آن گرچه از عوامل متعدد فرهنگي و اجتماعي تأثير پذيرفته، بيش از همـه خـود را بـا اقلـيم     

ها و تزئينـات پوشـاك زنـان در ايـن منـاطق و در غالـب مـوارد         رنگ. داده است خاص جنوب تطبيق
متأثر از اقلـيم طبيعـي يـا در پاسـخ بـه كمبودهـاي زيباشـناختي آن بـه لحـاظ رنگـي، بـا گـرايش             

كـه انعكـاس آن در   اسـت   بسيار شـديد تابش آفتاب ، جنوب يايدر ةكناردر اقليم  .اند نمادگرايانه بوده
هـا و كشـتزارهاي    جـز نخلسـتان  . شـود  ف و نيز زمين باير سبب ناراحتي چشم ميآسمان با هواي صا

هاي غالب در طبيعت اين مناطق، محـدود بـه    و بنابراين رنگمحدود، اين منطقه فاقد پوشش گياهي 
ها نيز در مناطق بومي معمـوالً از كـاه و گـل و حصـير سـاخته       خانه. رنگ دريا و آسمان و خاك است

در ايـن شـرايط، لبـاس سـنتي زنـان بـا       . ها غالـب اسـت   اي در آن نگ اُخرايي و قهوهاند كه ر شده مي
شود، نياز به تـأثيرات روانـي رنـگ را     هايي كه در اقليم جغرافيايي چندان ديده نمي برخورداري از رنگ

فـام طبيعـت ايـن     هـاي تـك   ها و رنگ ها در زمينة خاكستري اين رنگ. كند در زندگي آنان جبران مي
همچنـين، در ايـن خطـه    . شـود  كنند كه به نوعي تضاد خوشايند منجر مي درخششي ايجاد ميخطه، 
و  »يهندسـ ة شكسـت  نقـوش «زنـان، در دو گـروه     ويژه در هرمزگان، طرح نقوش تزئينـي لبـاس   و به

تـزئين   نقـوش متنـوع  «هرمزگـان تـزئين پوشـاك از     در. ديـدني اسـت  » تـه وب  و  لنقوش منحني گ«
نقـش   ،ييگـل ختـا   ، يمياسل يها گل ،يحرابنقش م ،يساعت  تُرنج، گُل ،چكيپ شكل از دوزي گالبتون
. تشـكيل شـده اسـت   ] 31، ص 2[» سـروچه  ي و ا جقـه  بتـه  ،يسـتون  اي يمحرمات ، يروم بته ،يبازوبند

كـاربرد   ].50، ص 5[پـر اسـت    دوازده ايـ ، هشـت   نقوش ستارگان شش دوزي نيز شامل نقوش خوس
خطـوط  (هاي طبيعـي موجـود در طبيعـت     تواند برگرفتي از شكل هندسي مينقوش تزئيني شكستة 

دار منحنـي نيـز در    بوتـه   و ي گـل  نقوش تزئينباشد و ) صاف افق در دريا و بيابان و آسمان بدون تنوع
  .تاب گياهي تلقي شود و   پاسخ به نياز رواني براي طبيعت رنگين و پر پيچ

در پاسـخ بـه    .اسـت  ياهيـ پوشـش گ  مزرعه انـدك نخلستان و چند  كنارة درياي جنوب، در
ها جايگاه خاصي دارد تا جايي كـه حتـي    در بسياري از قطعات لباس تزئيننقصان بافت گياهي، 

. نيز كاركردي زينتي دارند ،اند هاي چندگانه ايجاد شده كه بنا به ضرورت ،)برقع(پوشش صورت 
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 ، نقوشـي بـا  تزئيناما در اين سطح كوچك نيز براي  ،شاندپو از باالي ابرو تا زير بيني را مي برقع
  .دشو ايجاد مي نقره و طال الياف و نخ ابريشم

  عامل جغرافياي فرهنگي) ب
اقوام گوناگون كنارة درياي جنوب، در نوع پوشاك زنان اين منـاطق مـؤثر    تنوع و تكثر فرهنگي

 اتتزئينـ وشـاك سـنتي يكـديگر و    اقوام و طوايف گوناگون حاضر در اين مناطق، بر نـوع پ . است
كه به دليـل موقعيـت جغرافيـايي خـاص مهاجرپـذير و       ،در استان بوشهر. گذارند تأثير ميها  آن

انـد،   ويژه اعراب در اين منطقه حضور طوالني داشـته  و به است گوناگون بوده يهانژادمتشكل از 
پوشـاك در   تـزئين ار و سـاخت . پوشاك سنتي زنان در دو گروه لري و عربي قابل شناسايي اسـت 

 .هرمزگان نيز متأثر از پوشاك بلوچي است
هـاي   عالوه بر تأثيرپذيري مناطق كنارة دريـاي جنـوب از فرهنـگ پوشـاك اقـوام و اسـتان      

بـا آنكـه اسـتان بوشـهر و     . همجوار، تأثيرپذيري آن از پوشاك كشورهاي نزديك نيز بـارز اسـت  
اتي مشـابه بـا   تزئينـ پوشاك زنـان آن گـاه    ،ندارندهرمزگان مرز مشتركي با كشورهاي همسايه 

در خوزستان و مرز مشترك با عـراق  . دارد ،هند و پاكستان همچونپوشاك زنان ديگر كشورها، 
 .ات عربي داردتزئينپوشاك زنان طراحي و  ،نيز

و  يفـرد  تيـ انگر هوبيـ ات لباس سنتي زنان، عالوه بر كاركرد زيباشـناختي،  تزئينها و  رنگ
هـا چنـين تمـايزي     در برقع. خصوص در ميان طوايف گوناگون است منزلت اجتماعي بهي و جمع

هـاي   و رنـگ  شود ميها از زمان رسيدن دختران به سن بلوغ استفاده  برقع. شود آشكارا ايجاد مي
 ،انواع برقـع . هل آنان استأسالي و نيز تجرد و ت انگر سنين مختلف جواني و ميانها بي آن مختلف
ـ عانـدازة   ،همچنين. هستند زيزنان ن ياجتماع گاهيمختلف، معرف جا يها و شكلها  با رنگ ابه ص

شـخص   يـا سـيادت   ياجتماع منزلتسن،  انگربيسرپوشي شبيه عمامه است،  كه ،»هيچرغد«ا ي
شود تا ضمن تحقـق كـاركرد    تر از ابريشم استفاده مي هاي بزرگ عصابه ةبراي تهي ،رو اين از. است

اي از ميـزان غـم و    اندودشـده نيـز نشـانه    عصابه گل، همچنين. تر نيز باشد سبك نمادگرايانة آن،
 خطـه بـه   نيـ زنان عـرب در ا  يشناس ييباگرچه زي ،بر اين مبنا .اندوه در مراسم سوگواري است

ماننـد عبـا و    ييهـا  جامهرنگ سر ،دارد شيگرا يهمچون قرمز، زرد و نارنج يگرم اصل يها رنگ
  .است رهيت ،زنان مسن يها امهج تنو ) يروسر( لهيش

هنـر و  ي، باشـناخت يز يهـا  بـا توجـه بـه ارزش    زنـان در ايـن خطـه    لبـاس  تزئينو  يطراح
كه براي نمونه تزئينات دمپاي شلوارهاي زنـان در هرمزگـان بسـته     ي است؛ چنانبوم يها قهيسل

نـوعي   ،رو ازايـن . در منـاطق مختلـف آن، متفـاوت اسـت    ) وهـوا  آبنـه وضـع   (محلـي   ةبه سليق
توان ديد كه ضمن وحدت موجود در كليت پوشاك سـنتي زنـان در    گرايي فرهنگي را مي خاص

  .يك اقليم واحد، به ايجاد تمايز نيز منجر شده است
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  عامل دين) ج
تـرين عامـل در    توجه به موازين ديني اسالم در مميزات پوشاك سنتي زنان ايـن منـاطق، مهـم   

هـاي دينـي در ايـن     حتي پوشاك زنان جامعـة اقليـت  تعيين خصوصيات آن است؛ به نحوي كه 
حتي ميان اهل تسنن و تشيع نيز در ساختار پوشـاك  . شبيه پوشاك زنان مسلمان است مناطق

 .تفاوت چنداني نيست
هاي سنتي زنان در خطة كنارة درياي جنوب، در اغلـب   ضمن توجه به شرايط اقليمي، لباس

 ياسـالم  نيمطلوب منطبق بـر مـواز   يافظ پوشانندگتا ح شوند يم يگشاد و بلند طراح قطعات،
در  كـه  شـود  يبا وجود انواع شلوارها محرز مـ  يبر پوشانندگ ديتأك. باشند زيندر جمع نامحرمان 

همـراه   ،هـا  راهنيـ پ يكوتـاه  اي ينظر از بلند صرف است كهمهم لباس  ياجزا از و  انواع گوناگون
تأثيرپـذيري از پوشـش اقـوام عـرب در ايـن خطـه سـبب        البته . شوند يم دهيها پوش جامه گريد

 .نپوشاندن مچ پا به پايين شده است
از ميان اجزاي صورت، ها  آن .استها حفاظت از نور خورشيد و حجاب  دو كاركرد اصلي برقع

شناسانه، براي ديدن، روزني بـه بيـرون را ايجـاد     نمايانند كه به تعبيري نشانه بيشتر چشم را مي
تأثير عامل ديـن   ةبندد كه بارزترين نشان ر همان حال، حريم را بر نگاه بيروني نيز ميكند و د مي

 .بر اين پوشاك سنتي است

  عامل شغل) د
با توجه به محدوديت منابع طبيعي كشاورزي و عدم اشتغال زنان به كار در مزارع يـا دامـداري،   

غلـب اشـتغال زنـان بـه انـواع      ا .پوشاك آنان چندان متأثر از نوع و محيط مشاغلشان نبوده است
داري يا زمان اشتغال به  شود پوشاك يكساني را در زمان خانه ها سبب مي ها و دوزندگي بافندگي

هـاي مربـوط بـه شـيالت و نيـز       البتـه زنـان ايـن خطـه در فعاليـت     . كاري جز آن به كار ببرنـد 
نيز فقـط چـادر محلـي روي    ها  اما در اين موقعيت ،ندا فروشندگي در بازارهاي محلي نيز مشغول

 .شود ها استفاده مي ديگر لباس
مهم اين اقليم  كه از صنايع دستي ، و گلدوزي  اشتغال زنان به انواع حرَف زنانه چون رودوزي

نحوي كـه انـواع هنرهـاي      هاي هويتي پوشاك زنان شده است؛ به مؤلفهگيري  است، سبب شكل
ي، لبـاس سـنتي زنـان ايـن     دوز و كَمه يباف خوس ،يدوز همچون گالبتوندوزي  ي و سوزنرودوز

  .خطه را منحصر به خود ساخته است
سـاختار و  «مفروض مؤثر بـر   ةتوان گفت از ميان عوامل چهارگان مي ،بندي كلي در يك جمع

درياي جنوب، عوامل جغرافيـاي طبيعـي و ديـن، بيشـترين      ةپوشاك سنتي زنان كنار» كاركرد
  .ياي فرهنگي و شغل پس از آن قرار داردو عوامل جغراف ردتأثير را دا

پوشـاك سـنتي زنـان    » تـزئين رنـگ و  «مفروض مؤثر بر  ةاز ميان عوامل چهارگان ،همچنين
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و  ردكنارة درياي جنوب، عوامل جغرافياي طبيعـي و جغرافيـاي فرهنگـي بيشـترين تـأثير را دا     
اي كه متـأثر از   نمادپردازي ويژه ،همچنين. گيرد اثربخشي عامل شغل در ردة پس از آن قرار مي

  .ات پوشاك زنان اين منطقه باشد، مشاهده نشدتزئينعامل دين در رنگ يا 
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