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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،165-193 ،)3(13 ،پیاپی  ،51پاییز 1399
شهیدی ،ناهید؛ رحمانی ،اشکان؛ سامانیان ،ساسان؛ و سیدی ،سیدعلیاکبر ( .)1399کارکرد منسوجات در میراث فرهنگی
ناملموس استان گیالن؛ مورد مطالعه ،آئینهای سوگواری و بزم  .فصلنامه تحقیقلم فرهاگل ایلرا .165-193 ،)3(13 ،
شاپا2008-1847 :

© نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانم

آزاد است.

کارکرد منسوجات در میراث فرهنگی ناملموس استان گیالن؛
1
مورد مطالعه ،آئینهای سوگواری و بزم
ناهید شهیدی ،2اشکان رحمانی* ،3ساسان سامانیان ،4سیدعلیاکبر سیدی

5

دریافت1399/02/25 :؛ پذیرش1399/06/07 :

چکیده

آداب و آئینهای مرد استان گیالن ،جمئی از هویت و میراث ناملموس آنها میباشد که در این مقاله میتوان
آنها را در دو ٔ
حوزه سوگواری و بم بررسی کرد .منسوجات همواره میتواند کاربردهای متفاوتی در این آئینها
داشته باشد که مطالعه منسوجات در آئینهای استان کارکرد آن را مشخص مزینمایزد .تعزداد  1480اثزر در
فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت ملی شده است که تعداد  55اثر از آن مربوط به استان گزیالن اسزت.
هفت مورد از آئینهای ثبتشده ،که منسوجات در آنها کاربرد دارد ،بهعنوان جامعه آمزاری پزهوه  ،مزورد
مطالعه قرار گرفته است .سه مورد از آنها در حوزه آئینهای سوگواری و چهار مورد در حوزه آئینهای بم مزی
باشد .این مقاله در پی پاسخ به چگونگی کزارکرد منسزوجات در آئینهزای سزوگواری و بزم ثبزت شزده در
فهرست میراث فرهنگی ناملموس استان گیالن میباشد .برای رسیدن به این هزد ،،ابتزدا نزون منسزوجات،
رنگ ،کاربرد ،هد ،و نحوه استفاده از منسوجات بهعنوان متغیرهای پهوه تعیزین شزده ،سزس بزه رو
کتابخانهای و میدانی متغیرها در جامعه آماری بررسی شده است .پهوه حاضر از نون توصیفی تحلیلی می
باشد .نتایج پهوه نشان میدهد که منسزوجات در آئینهزای سزوگواری بزرای حاجزت گزرفتن و بزهعنوان
پوش  ،استفاده میشود .همچنین از منسوجات در آئینهای بم به شکلهای مختلف استفاده میشود :برای
گدایی آئینی ،وجه تمایم ،پوش  ،یادآوری ،پیشک  ،خبررسانی ،مانع بدخواهی ،بزه مزراد رسزیدن ،هدیزه،
تمئین ،محل نگهداری چیمی و همچنین بهعنوان پادا .
کلیدواژهها :منسوجات ،میراث فرهنگی ناملموس ،گیالن ،آئین سوگواری ،آئین بم
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 .1این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده اول میباشد.
 .2دان آموخته کارشناسی ارشد پهوه هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران


 .3استادیار هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول)


 .4استادیار هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران


 .5استادیار هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران


 .1مقدمه

آداب و رسو و آئینهای کهن استان گیالن در گوشززهوکنار ایززن دیززار سرسززبم ،از دل حکایززات
ٔ
تابستانه آنها بززه سززمت
نقلگویان ،در فعالیتهای جمعی مرد جلگهنشین ،به هنگا کوچهای
ّ
کوهستانها ،در آداب نمایشی که در هرجای این خطه برای شرون سالی نو برگزمار میشززود ،در
سنتهایی که برای نمایانکردن شادی خود بههنگا اجرای آئین ازدواج برقرار بوده ،در رویززهای
که برای ارتباط و درخواست کمک از دنیززای ریرمززادی بزرای رفززع حاجززات خززود داشززتند ،در
رسومی که برای نشان دادن سوگ دلهایشان در آئینهای سوگواری و عماداری به پززا مززیداشززتند،
قابلتوجه فراوان است .از این آداب و رسو و آئینها ،بززهعنوان میزراث فرهنگززی نززاملموس هززر
منطقه یاد میشود .میراث فرهنگی ناملموس اشززکال بسززیار زیززادی دارد .بززر اسززاس تعززاریف
کنواسیون میراث فرهنگی ناملموس ،قلمرو میراث ناملموس شززامل پززنج بخز اصززلی بیززان و
سنتهای شفاهی ،هنرهای نمایشززی ،فعالیتهای جمعی ،آئینها و جشنها ،دانز سززنتی و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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اعمال مرتبط با طبیعت و کیهان و سنتهای مرتبط با صنایع دستی اصلی میشود .ایززن میزراث
در جوامع مختلف ،اشتراکات فرهنگی را نمایان کرده و میتواند ح همبسززتگی را میززان آنهززا
ایجاد کند .همچنین در عین حال باعث میشود هر جامعهای فرهنگ و سبک خود را به نمای
بگذارد و مانع یکسانسازی فرهنگی در دنیا شود.
میراث فرهنگی ناملموس نسبت به میراث فرهنگززی ملمززوس در دنیززا بززا اقبززال کمتززری
مواجه بوده است .در دو ٔ
دهه اخیر نسبت به میراث فرهنگی ناملموس در سطح دنیززا بززالطبع
در سازمان یونسکو بی ازپی توجه شده است .میراث فرهنگی ناملموس ایران ،یادمانی از
هماران سال پی است و تعداد این آثار تا پایان سال  1396در فهرست میراث ناملموس در
سطح ملی  1480و در سطح جهانی  13مورد است .در این میان استان گیالن نیم با تمدنی
کهن از  1066اثری که در فهرست آثار ملی ثبت کززرده (ملمززوس و نززاملموس) 55 ،مززورد
مربوط به آثار ناملموس میباشد.
منسوجات از شاخههای مهم رشته صنایع دستی است که استان گیالن جایگززاه برتززری در
بین استانهای کشور در این زمینه دارد .منسوجاتی که در این استان تولید شززده و در آئینهززای
سوگواری و بم کاربرد دارند بززهطورکلی دو نززون اسززت :یززک نززون از آن منسززوجات بززر روی

دستگاه پارچه بهصورت دسززتی بافتززه شززده و از درهمبززافتن تززار و پززود تشززکیل میشززود .در
آئینهای مورد بررسی ،امروزه بیشتر از تولیدات کارخانززهای ،ماننززد انززوان پارچززهها ،اسززتفاده
میشود .نون دیگر آن بافتنی با ّقالب و میل است که در آن ٔ
توده الیا ،با هم درگیززر مززیشززوند.
منظور از منسوجات در ایززن مقالززه ،هززر دو نززون مززیباشززد .منسززوجات همززواره در آئینهززا و
مراسمهای دوران مختلف زندگی انسانها ،از تولد تا مرگ ،و در زندگی اجتماعی و اقتصززادی
و مذهبی آنها کاربرد دارد .استان گیالن با فرهنگ رنی و دارای آداب و سنن متنززون در نززمد هززر
قو سابقهای کهن در استفاده از منسوجات نیم برخوردار است .شناخت جایگاه منسوجات در
میراث ناملموس این استان ،افمون بر اینکه به شناخت آداب و رسززو جامعززه منجززر میشززود،
اولین قد برای شناخت منسوجات بهعنوان یک شیء فرهنگی با هویتی تاریخی ،نیززم هسززت.
این مقاله بهطور مشخص در پی پاسخ به این پرس است که کارکرد منسوجات در آئینهززای
سوگواری و بم ثبتشده در فهرست میراث فرهنگی ناملموس استان گیالن چگونه است؟
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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در رابطه با آئینهای استان گیالن در گذشته پهوه هززایی صززورت گرفتززه کززه تعززدادی از آنهززا

کارکرد منسوجات در
میراث فرهنگی ...

بهصورت خالصه ذکر میشود .در این پهوه ها فقط انوان آئینهای استان گیالن مورد مطالعه
و بررسی قرار گرفته است و درخصوص کارکرد منسوجات مطالعهای انجا نشده است.
محمد بشرا و طاهر طززاهری ( )1387در کتززاب بمورهللمع ممهیمٔل د هللرن للی بزرای
ٔ
توسعه فرهنگی ،و جلوگیری از نابودی هویت ملی ،به جمعآوری و ثبت فرهنگ
دستیابی به
عوا در استان گیالن پرداختهاند .بزرای اینکززار گمیززدهای از باورهززا را دربز ٔ
زاره موضززونهای

مختلف آوردهاند.
همچنین محمد بشرا و طاهر طاهری در کتاب آئینهمع ذر نر ی

 :هراسم تولللت تللم

هرگ ( )1389آداب و رسو و آئینهای سنتی استان گیالن در ارتباط با مراسم تولد تززا مززرگ
ٔ
نتیجه پهوه های میدانی گردآورنززدگان
را بررسی نموده است .بخ وسیعی از این کتاب
ٔ
مشاهده مشارکتی و ریرمشارکتی ،مصززاحبههای هدایتشززونده و آزاد ،و
این کتاب از طریق
قسمتی هم حاصل کار تحقیقی بر متنهای دیگران است.

هادی رال دوست ( )1395در کتاب خود با عنوان افسمٔ همع ی

 ،افسززانههای ایززن

ناحیه را با مضمونهای خیززر و شززر ،مززرگ و زنززدگی ،ماجراهززای کچززل ،قصززههای طنززم و
هجوآمیم ،سحر و جادو ،جززن و پززری ،حماسززی ،دینززی و اخالقززی ،افسززانههای کودکززان و
روایتهای گوناگون از فقر را مورد مطالعه قرار داده است .نگارنده با زندگی میان مرد شهر
و روستاهای گیالن ،توانسته افسانههای این مجموعه را فراهم کند.
محمود پاینده لنگرودی ( )1377در کتاب آئینهم و بمورناشتهمع یل و نینم آئینها و
ٔ
عامیانه مرد استان گیالن را در دو بخ جداگانه گرد آورده است .برخی آئینهززا و
باورهای
باورهای آورده شده در کتاب عبارتانززد از :عقززد و عروسززی ،خا سززساری ،حمززا رفززتن،
مهمانی ،و آئین نوروز .صفحات آرازین کتاب ،به راهنمای آوانگاری و صفحات پایززانی بززه
واژهنامه گیلکی ،فهرست نا ها و آبادیها اختصاص دارد.
در مقالهای از علیرضا حسنزاده ( )1378با عنوان «جلوههای آئینی پوشا در نمد مرد
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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گیالن» ،از طریق پهوه های میدانی که بززین سززالهای  1369تززا  1378انجززا داده ،و از
بین انوان منسوجات ،تنها پوشا را در گمیدهای از آئینهای گیالن مطالعه کرده است.
علیاکبززر مالیززی و صززغری فالحتززی ( )1395در مقالززهای بززا عنززوان «چگززونگی بازتززاب
منسوجات در سرودههای شاعران عرب عصززر جززاهلی و دیززوان منززوچهری دامغززانی» بازتززاب
منسوجات در سرودههای مشهور منسوب به اعراب عصر جاهلی و همچنین مقایسه رویکرد آن
با اثر منوچهری دامغانی را بررسی نموده است .این تحقیززق بززه تفکیززک ابتززدا بززه منسززوجات و
پوشا مورد استفاده در عربستان به استناد کتب تاریخی پرداخته و سس کاربرد آن را در ادبیات
منطقه عربستان بررسی کرده است و با منسوجات مشابه در اثر دامغانی مقایسه نمززوده اسززته در
نهایت تأثیر کاربرد هر کدا را با استفاده از آرایههای ادبی مورد کنکا قرار داده است.
اشکان رحمانی ( )2017در مقالهای با عنوان «کاربرد منسوجات در مراسززمات منطقززه
شانلی اورفا» 1که در «هشتمین همای بینالمللی فولکور ،تاریخ و هنززر تززر » ارائززه شززده
بود ،به کاربرد انوان منسوجات در مراسم و جشنها مانند تولد ،نززاممدی ،عقززد ،عروسززی و
مرگ اقوامی که در شانلی اورفا هستند پرداخته است.

زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

رویا تقییوا )2015( 1در مقالهای با عنوان «میراث ناملموس :نگاهی نو به آثار مززوزه،»2
آثار موزهای بهخصوص منسوجات از قبیل قالی ،گلیم و دیگر بافتههای موجود در موزه قالی
باکو در آذربایجان را بهعنوان میراث معنوی و ناملموس برشمرد .یکی از مباحث اصلی ایززن
مقاله بخ میراث ناملموس منسوجات هست که کمتر به آن توجه شده است و نویسنده به
اهمیت میراث معنوی منسوجات توجززه مینمایززد .در ایززن مقالززه یکززی از دسززتیافتههای
آذربایجان به نا «شادا »3را مثال میزند و از ارز های بومی ،منطقززهای و فززردی بززهعنوان

میراث ناملموس یاد میکند.
 .3روش تحقیق

نون پهوه به لحاظ رویکرد کیفی و به لحاظ هد ،،کاربردی و بر اساس ماهیت و پیشبرد
تحقیق ،توصیفیزتحلیلی است .بخز توصززیفی شززامل بررسززی منسززوجات در آئینهززای
استان گیالن است و در بخ

تحلیلی ،کارکرد این منسوجات بر اساس متغیرهای پززهوه

بررسی شده است .رو گردآوری اطالعات ترکیبی از رو کتابخانززهای و میززدانی بززوده و
استفاده از مصاحبه میباشد .برای بهدستآوردن اطالعات تاریخی ،مبانی نظززری ،آئینهززا،
باورهززا ،افسززانههززا و مززوارد مشززابه ،از طریززق مطالعززه کتابخانززهای و رو متنخززوانی و
فی برداری استفاده شد؛ سس به صورت تحقیق میدانی و از طریق مصاحبه از سززالمندان
استان گیالن و مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صززنایع دسززتی ایززن اسززتان
اطالعات الز گردآوری شد .در نهایت ،این دادهها بهصورت کیفی تجمیهوتحلیل شد.
بر اساس اطالعات سالنامه آماری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صززنایع دسززتی،
مجمون آثار ثبتشده در فهرست میراث ناملموس در سطح ملی  1322عدد بوده است کززه
از این میان  55اثر از استان گیالن میباشد .جامعه آماری ایززن تحقیززق نیززم همززان  55اثززر
میراث فرهنگی ناملموس استان گیالن است .حجم نمونه هفززت اثززری اسززت کززه در دسززته
آئینهای سوگواری و بم بوده و منسوجات در آنها کاربرد دارند.
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 .4چارچوب نظری

آئین و باورها جمء عناصر جداییناپذیر یک فرهنگ به شمار میرود که فرهنگشناسان آن را
به همراه ترانهها ،متلها ،قصهها ،شوخیها ،لطیفهها و پندارها در زیرگروه ادبیززات شززفاهی
دستهبندی میکنند که سینهبهسینه ،نسلبهنسل و از والدین به فرزندان انتقززال پیززدا مززیکنززد
(بیهقی .)18-19 ،1365 ،آئینها درواقع ،قاعده و هنجارهایی است که هر جامعه براساس
ٔ
گذشته خود بهگونهای خاص آن را اجرا میکند .میتوان گفت آئینها همان قواعززد
اساطیر و
زندگی بشر در ادوار دور هستند که در گذر تاریخ ،خود را بززا شزرایط اجتماعززات گونززاگون
تطبیق داده و از نسلهای گذشته به ما رسیدهاند .آئینها در حین گذار از این مسیر تاریخی،
تفکر بشر را از جهان و هستی نشان میدهند و در هر دورهای این بیززن میتوانززد متفززاوت
باشد« .بهطورکلی ،آئین ،بیانی نمادین از ارز های فرهنگی یک جامعه اسززت .آئینهززا از
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اسطورهها و باورهای معنوی و عینززی مززرد در طززول تززاریخ تززأثیر مززیگیرنززد» (بیززاتفرد و
الجوردی .)21 ،1395 ،باورهای مرد تعیین ٔ
کننده رفتارهای آنها در جامعه اسززت کززه ایززن
عقاید به مذاهب و جهانبینی آنها مرتبط میباشد (تمیمداری.)17 ،1390 ،
آئینها و باورهای ٔ
خطه گیالن از یک طر ،به مذاهب و جریانهای فکری آنهززا وابسززته
هست و قززدمت آن حززداکثر بززه ورود اسززال بززه ایزران مززیرسززد و آئینهززای سززوگواری از
نمونههای آنهاست؛ از طرفی دیگر ،به اعتقاداتی وابسته است که مربززوط بززه سززرزمین آنهززا
بوده و ریشه چندهمارساله در طول تاریخ دارد و بززا نحز ٔ
زوه زنززدگیکردن مردمززان در عززر
جغرافیایی ارتباط مستقیم دارد؛ آئینهای بززم را در ایززن گززروه مززیتززوان دسززتهبندی نمززود.
نساجی از هنرهای بومی ایران میباشد که به استناد تاریخ و یافتههای باستانشناسززی ،عمززر
چند همار ساله دارد.

کارلتون کون 1در سال  1950مززیالدی ،در رززار کمربنززد نمدیززک بهشززهر نشززانههایی از

بافندگی با پشم گوسفند و موی بم پیدا کرد که پ از تاریخگذاری با کربن  ،14قدمت آن به
حدود  6500پی از میالد تعیین شد (معتقد.)76 ،1369 ،
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

در دوره ساسانی و سلجوقی انوان گوناگونی از نساجی رونق داشته است .بر اساس آثززار
تاریخی باقیمانده ،دوره صفوی عصر درخشان نساجی در تاریخ ایران میباشد .امروزه این
هنر در سراسر ایران رواج داشته که هر کدا از این منسزوجات ویهگیهززای خززاص خززود را
دارد .استان گیالن به لحاظ برخورداری از آبوهوای مناسب ،طبیعت ،اقلیم و جغرافیا ،کززه
از عوامل شکلگیری صنایع دستی است ،از مناطق مطرح و مهززم در بافززت انززوان نسززاجی
سنتی محسوب میگردد؛ مانند چادرشب بافی ،شالبافی ،ابریشززمبافی و سززایر بافتنیهززای
سنتی .ارلب این محصوالت نساجی حاصل دسززت زنززان اسززت .در حقیقززت نسززاجی در
خطززه گززیالن یکززی از مظززاهر مززادی و فرهنگززی میباشززد .از دوره قاجاریززه پ ز از ورود
محصوالت مشابه کارخانززهای عرصززه رقابززت بزرای صززنعتگران و هنرمنززدان شززاخههای
مختلف نساجی تنگتر شد و رفتهرفته جای خود به تولیدات کارخانهای داده و کاربردهززای
روزمره گذشته خود را از دست داد .امروزه در کنار تولیدات ماشینی ،نساجی سنتی همچنان
جمء رشتههای فعال صنایع دستی ایززن اسززتان محسززوب میگززردد .در بعضززی از مراسززمها
همچنان از نساجی ساخت دست استفاده میکنند.
منسوجات در بسیاری از جوامع بشززری نقشززی مهززم در زنززدگی اجتمززاعی و مززذهبی و
فرهنگی مرد دارند و از تولد و ازدواج تا مرگ انسان جمو وسایل ضروری به شمار میروند.
نق منسوجات بهعنوان هدیهای ارزنده در مراسمهای مهم زنززدگی ،بززهعنوان یززادبود بزرای
نسلهای آینده و وسیلهای برای اجرای مراسم مذهبی ،همواره در زنززدگی آدمززی جایگززاهی
ویهه داشته است .در هر جامعهای بنا بر فرهنگ و تاریخ و مذهب خود ،منسوجات میتواند
کارکردی متفاوت در اجرای مراسم سوگواری و جشنهای مرد داشته باشد .در این پهوه
تعداد هفت آئینی کززه در زیرگززروه میزراث فرهنگززی نززاملموس اسززتان گززیالن قزرار داشززته و
منسوجات در آنها نق دارد در نمودار شماره ( )1آورده شده است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

171
کارکرد منسوجات در
میراث فرهنگی ...

آیینهای نوروزی

آیینهای بم

آیین شب چله
گیالن
آیینهای ازدواج
آیینهای تیرماه
سیمده

میراث فرهنگی
ناملموس استان گیالن

آیین مینیره دئودن
آیینهای سوگواری

آیین علم واچینی
آیین مراسم آقادار

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

172

دوره  ،13شماره 3
پاییز 1399
پیاپی51

نمودار شماره ( .)1آئینهای سوگواری و بزم استان گیالن که منسوجات در آنها کاربرد دارند

 .5آئینهای سوگواری

سوگواری در فرهنگ معین به معنای عماداری است و شخصی که به مناسبت فوت عمیمان
عماداری کند ،سوگوار میباشد (معین ،1381 ،ذیل واژه عمادار) .بشر همواره بزرای تسززکین
دردهای خود و ارتباط با افزراد مقززدس و همچنززین بزرای بمرگداشززت فوتشززدههای خززود
ً
مراسمی که بن ٔ
مایه آن رم و اندوه بوده اجرا میکرده است .اما همیشززه ایززن آئززینهززا صززرفا
مذهبی و احساسی نیست ،بلکه کارکرد دنیوی آنها باعث تداو شان شده است بدینگونهکززه
ٔ
تخلیه روانی ،ارضای روحی و تقویززت همبسززتگی
اجرای آئینهای سوگواری همواره باعث
اجتمززاعی میشززود .آئززینهززای سززوگواری در هززر منطقززهای مززیتوانززد گززواهی مسززتند از
پنداشتهای جادویی ،دینی یا نیروهای ناشناخته در فرهنگ آن منطقه باشد .این آئینهززا از
دورههای کهن و نسلبهنسل منتقززل شززده اسززت« .آئینهززای سززوگواری بززه تبلیززج و تززرویج
ارز هززای فرهنگززی و تقویززت روابززط اجتمززاعی کمززک مززیکنززد» (محمدییگانززه،

احدنهادروشنی ،ابراهیمزاده ،و چراری .)56 ،1392 ،در ایران ،آئینهای سوگواری مرتبط با
ماههای محر و صفر دارای ارزشی ویهه میباشد .در خیلی از مواقع ،در آئینهای عزماداری
ماه محر در هر منطقززهای ،براسززاس ویهگیهززای قززومی و فرهنگززی مززرد آن ناحیززه ،آداب
ظاهری شکل میگیرد .مرد در گوشهوکنار شهرها و روستاهای استان گززیالن ،آدابززی بزرای
اجرای مراسم سوگواری محر داشتند .گروهی از این آئینها باتوجه به شهرت و اهمیززت آن
در فهرست ملی ثبت شده است .تعداد این آئینهای ثبتشده 11 ،مورد است که سززه مززورد
ٔ
جامعه آماری این مطالعه محسوب میگردند.
از آن جمء
 .1-5آئین مینبره پیرهن دئودن

آئینهای مذهبی تشیع در بستر باورها ،اعتقززادات ،تفکزرات و آداب و رسززو هززر فرهنگززی،
دارای آدابی خاص میباشد .در استان گیالن ،ماننززد بسززیاری از جوامززع شیعهنشززین ،آداب
ظاهری گوناگونی برای اجرای مراسم مذهبی محر وجود دارد .آئززین مینبززره پیززرهن دئززودن
یکی از آنها هست که بهمعنای پوشاندن پیراهن به منبر میباشد و در واقع بهمعنای انززداختن
پارچه به روی منبر است.

ٔ
پارچه سیاه و سبم تهیه کززرده و نززذر میکننززد و
با شرون ماه محر  ،مرد گیالن چند متر

پارچه را برروی منبر مسجد ،تکیه و یا خانههایی که روضززه در آنجززا برگزمار میشززود ،مززی
اندازند و منبر را میپوشانند (پاینده .)192 ،1377 ،آنها با پارچه منبرها را میپوشانند تا بززه
حاجات خود برسند .در واقع پارچه در این آئززین ،از اشززیاء نمززادین بزرای اجزرای مناسززک
مذهبی میباشد .گویی پارچه راز و نیاز آنها را با خود به درگززاه ملکززوت بززرده و درخواسززت
قبول نذر میکند .این آئین بسیار شبیه به آئین هفتمنبر در بیرجند است .در این آئین ،زنززان
خاد مساجد و اماکن مذهبی بیرجند با روشنکردن هفت شمع در هفت منبززر ،مسززجد یززا
حسینیه در مراسم شرکت میکنند .زنان عصر روز تاسوعا بززا انززداختن پارچززه سززیاهی روی
منبر و گذاشتن آن در نمدیکی در مسجد یا حسینیه ،آماده پذیرایی از عماداران ساالر شهیدان
میشوند .زنان شرکتکننده در این مراسم پ از نیتکردن ،شززمعی را درون سززینی و کنززار
این منبرها روشن میکنند و خرما ،شیرینی و پول را درون سینی روی منبر میگذارند و برای
روشنکردن شمعی دیگر به یززک مسززجد دیگززر میرونززد .زنززان عزمادار تززا پایززان مراسززم و
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خامو شدن شمعها در محل میمانند و هیچکدا از شززمعها را خززامو نمیکننززد ،ایززن
آئین همچنان امروزه برگمار میگردد.

ََ
 .2-5آئین علم واچینی

یکی از آئینهای سوگواری مرتبط بززا مززاه محززر در اسززتان گززیالن ،کززه بززهطور معمززول در
اما زادهها برگمار میشود ،علمواچینی میباشد .معموال ده روز قبل از اجزرای ایززن مراسززم،
ابتدا آئین علمبندی برگمار میشود .آئین علمبندی در شهرهای مختلف استان گززیالن انجززا
میشود؛ از جمله در ماسوله ارز آئینی خاصی داشته و هر ٔ
محله ایززن شززهر علززم خززاص
خود را با پارچه سبم میپوشانند (بیگی .)122 ،1398 ،اجرای آئین علمواچینززی ارلززب در
روز دهم ماه محر بوده ،اما در ٔ
بقعه شاه شهیدان که مشهورترین علمواچینی اسززتان متعلززق
به آنجاست ،در یکی از جمعههای مرداد ماه برگمار میشززود .آئززین علمواچینززی در جایگززاه
آئینی زنده ،یکی از آئینهای مشهور استان گیالن ،بهخصوص در ییالقات میباشد .در ایززن
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آئین منسوجات نق محوری داشته و تما مراسم حول محور نززوعی از منسززوجات تحززت
عنوان پارچه است .این پارچهها گاهی در اندازههای کوچک بریده شده و به دست بسته می
شده و گاهی نیم در ابعاد بمرگتر و برای بستن به دور علم مورد استفاده قرار میگرفته است.
علمها در واقع پنجه و یا چوب میباشند .قبل از مراسم علمواچینی ،آئین علمبندی صورت
میگیرد .در این آئین مرد نذر کرده و پارچههای سبم و سیاه و قرمم را به علم اهدا میکننززد
و افراد مسئول اجرای آئین علمبندی که از قبل تعیینشدهاند ،پارچهها را به دور علم گره مززی
زنند .ده روز بعد از این مراسم ،آئین علمواچینی اجرا میشود .در این روز ،پارچززههایی کززه
به دور علمها بسته شده باز میشود و توسط مرد بهعنوان پارچههایی مقدس و برکتآور بززه
ٔ
پارچه بسته شززده بززه علززم اما حسززین(ن) را مقززدس مززی
خانه برده میشود .اینکه شیعیان
شمارند ،برای این است که آنان به درگاه خداوند شفاعت کنند .آئین علمواچینی ،کززه در آن
پارچه نقشی محوری دارد ،آئینی کهن بوده و بمرگترین آن در روستای شاه شززهیدان انجززا
میشود .همچنین افراد مسئول ،بعضی از پارچهها را در ابعاد کوچک بر داده و گروهی از
مرد  ،تکههای پارچه را باخود به منمل برده و به نیت شفای بیمارشززان ،آن را بززه مززچ دسززت
خود میبندند .همانطور که گفته شد ،مرد گیالن در این روز ،بزرای گززرفتن حاجززت و بززه

نیت شفا گرفتن بیمارانشان به پارچهها متوسل میشوند و از آنها در اجرای آئین علمواچینی
استفاده میکنند« .هر تکه پارچهای که بر علم بسته میشود در حقیقززت خززواه و تمنززای
یك روستایی است که از اما زاده محل خود دارد» (پوراحمد جکتززاجی .)100 ،1385 ،در
روستای شاه شهیدان ،عالوه بر پارچههای سبم و سززیاه و قرمززم ،گززاهی مززرد روسززریهای
ٔ
مصاحبه شززفاهی  .)1398ایززن آئززین هززم
رنگی خود را به علم اهدا میکنند (سلیمیزاده
اکنون در ییالقات گیالن برگمار میشود.
 .3-5آئین مراسم آقادار

درخت از گذشتههای دور در فرهنگ گیالنی ارزشززمند بززوده و درختززان بسززیار بززمرگ و یززا
درختان کنار اما زاده و یا اماکن مقدس ،از ارزشی ویهه برخوردار هستند« .این نون درختان
که پیر ،بمرگوار ،آقادار و ممار نامیده میشوند ،بیشتر مززورد توجززه و احتزرا زنهززا هسززتند»
(پوراحمد جکتاجی .)63 ،1385 ،درختهای آقادار بسیار تنومند و بلنززد هسززتند و عامززه
مرد بر این باورند که هر کدا از این درختها ،که در کنار بقعهای هسززتند ،نشز ٔ
زانه همسززر
مرد مقدسی میباشند که در آن مکان مدفون اسززت .بنززابراین ،آنهززا ایززن درختززان را متبززر
میدانستند و بیماران و حاجتمندان برای بززرآوردن حاجززات خززود بززه آن دخیززل میبسززتند
(عربانی.)606 ،1374 ،
گاهی طبیعت ،حد واسط منسززوجات و دنیززای معنززوی و فرازمینززی گیالنیززان میشززود.
بدینگونهکه مرد گیالن ،از درختهایی که از آنها تحت عنوان آقززادار یززاد میشززود ،بزرای
اجرای مناسک خود استفاده میکنند .گویی بهجای علم ،از درخت بهره میجوینززد .آقززادار
به درختهای بمرگ و تنومندی میگویند که در اطرا ،بقعهها و اماکن مذهبی هست.
بعضی مواقع ،در اطرا ،این درختها اماکن مذهبی وجود ندارد و مززرد معتقدنززد کززه
ً
وجود این درختها نشان ٔ
دهنده آن است که قبال در این مکان اشخاص مهم و شززاید کسززی
از سادات مززدفون گردیدهانززد (احمززدی .)138 ،1397 ،آنهززا بزرای حاجززتروا شززدن ،بززه
درختان آقادار دخیل میبستند و درواقع روی درختززان را توسززط پارچززههای سززبمرنگ مززی
ٔ
شاخه درخت ،به آن متوسل مززیشززدند .هماکنززون در
پوشاندند و با بستن پارچهای به تنه و

ٔ
بقعه سبمهقوا در شهرستان فومن ،دو درخت آقادار وجود دارد که مرد پای آنها را با پارچهای
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سبم میپوشاندند و بر آنها دخیل میبسززتند (پوراحمززد جکتززاجی .)66 ،1385 ،همچنززین
منطقه عمارلو وجود دارد که ٔ
ٔ
درختی در ٔ
تنه آن را با پارچه مززیپوشززانند و
بقعه شاه نرگسی در
معتقدند پای این درخت ،خواهری از فرزندان اما علی(ن) مززدفون شززده اسززت (پوراحمززد
جکتاجی.)68 ،1385 ،
جدول شماره ( .)1آئینهای سوگواری و کاربرد منسوجات

نام آئین
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نوع
منسوجات

کاربرد
پوش

مینبره پیرهن دئودن

پارچه

علمواچینی

پارچه

حاجتگرفتن

رنگ

هدف

سبم ،سیاه

حاجتگرفتن

سبم ،سیاه،
قرمم

برآوردهشدن نیت

علمواچینی

روسری

حاجتگرفتن

نامشخص

برآوردهشدن نیت

علمواچینی

پارچه

حاجتگرفتن

سبم

شفای بیمار

آقادار

پارچه

سبم

حاجتگرفتن

نحوه استفاده
انداختن پارچه بر روی
منبر
بستن و باز کردن منسوج
از دور علم
بستن و باز کردن منسوج
از دور علم
بستن منسوج به دست
بیماران
پوشاندن تنه درخت و

پوش

گرهزدن به شاخه آن با
منسوج

 .6آئینهای بزم

ٔ
گذشته خود ،آئینهای بززم مخززتص بززه خززود دارد .امززا ایززن آئینهززا
هر فرهنگی با توجه به

میتواند در بسیاری از فرهنگها دارای اشتراکاتی نیم باشد« .آئینهای بم میتواند ،حالززت
دوره ممنوعیت و نوید ٔ
گذار از ٔ
دهنده اتما آن دوران باشززد .ایززن آئینهززا همززواره آفززرین را
بازسازی میکنند» (صالحیامیری و صمیمی.)4 ،1386 ،
آئینهای بم در این پهوه در چهار گروه اصلی دستهبندی شززدهاند :آئینهززای تیرمززاه
ّ
سیمده ،آئینهای مربوط به ازدواج ،آئینهای نوروزی و آئینهای شب چله.

 .1-6آئین تیرماه سیزده

سیمدهم تیرماه براساس گاهشماری گیلکی  27آبان ماه میشود .در این شب ،به یززاد پرتززاب
تیر آر و برگشتن خا و ّ
عمت ایران ،مراسمی از نون تقدس آب برگمار میشود .ایززن آئززین
درواقع بازمانده از جشن تیرگان باستانی است« .این جشززن تززا سززال  1357خورشززیدی در
پارهای از آبادیهای گیالن انجا میشد» (بشزرا و طززاهری .)35 ،1387 ،در اجزرای ایززن
مراسم ،مرد بهسوی آسمان و برروی یکدیگر آب میپاشند تا از آسززمان درخواسززت بززاران
ٔ
ستاره
کنند .در استان گیالن علت انجا این مراسم در پاییم ،فرارسیدن فصل باران و پرست
تیر میباشززد (بشزرا و طززاهری .)33 ،1387 ،منسززوجات در تعززدادی از آئینهززای تیرمززاه
سیمده ،مانند جورابافکنی ،فال کوزه و دستبند تیر و باد دیده میشود.
استفاده از منسوجات برای گدایی آئینی در جززورابافکنی مشززاهده میشززود ،مززرد بزرای
درخواست هدیه این آئین را اجرا میکنند .جوراب افکنی از آداب گیالنی اسززت کززه در تیرمززاه
سیمده انجا میشود .در این آئین ،مرد از جوراب ،برای گدایی آئینی استفاده میکنند .به ایززن
صورت که آنها جوراب پشمی را با ریسمانی به داخل ٔ
خانه دیگزران مززیاندازنززد و آنهززا داخززل
جوراب را با میوه و آجیل پر میکنند .این کار بهصورتی انجا میشود که فززرد ،ناشززناس بززاقی
بماند« .سس فرد ناشناس جوراب را میکشد و میرود تا ٔ
خانه بعدی این کار را تکرار میکنززد
در اسطورهشناسی به این کار گدایی آئینی میگویند» (نوائیان.)70 ،1388 ،
یکی دیگر از آئینهای تیرماه سیمده ،فال کوزه میباشد .برای اجرای این آئززین ،مززرد در
ٔ
خانه طبریخوان جمع میشدند و آئین را اجرا میکردند« .این فالگیری در واقع تفألی بززود
ً
در دوبیتیهای محلی و گرفتن فال معموال بر عهده کسی بود که ایززن ترانززهها را در خززاطر
داشت و میتوانست آنها را در مقا موسیقی محلی بخواند و بززه اصززطالح طبریخززوان یززا
امیریخوان بود» (اصززالح عربززانی .)506 ،1374 ،اجزرای ایززن آئززین بزرای آگاهشززدن از
سرنوشت و آینده ،با تمسک به اشعار و فال است .در این روز ،دختر نابالغی ٔ
کوزه سبم رنگی
را که در آن گیاه آویشن ریختهاند ،دور مجل میچرخاند و هرک به نیتی کززه دارد شززیئی
ٔ
پارچه سبمی را روی کوزه میاندازند و سس دختر از زیر پارچه دسززت را
در آن میاندازد.
داخل کوزه میکند و هر دفعه یکی از شیئی هایی را که در کوزه انداخته بودند به صاحب آن
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میدهد .در همین حین طبریخوانان ،میخوانند و صاحب آن شیئی ،نیت خود را با شعری
که خوانده شده تطبیق میدهد و آن را به فال نیک میگیرد.
در واقع اشیاء بیرون آمده از کوزه پاسخ به نیت فال خواهان است .از دالیلززی کززه روی
کوزه را با پارچه می پوشاندند ،این بود که کسی داخل کززوزه را نبینززد (نصززیری مصز ٔ
زاحبه
شفاهی .)1398 ،
از دیگر آئینهای تیرماه سیمده آئین دستبند تیر و باد میباشد .برای برگماری این آئززین بامززداد
روز جشن ،خانوادهها دستبندهایی بافتهشده از هفت رنگ نخ ابریشمی را به مچ دست کودکززان
و یا جایی از پوشا آنها میبستند .آنها در طول جشن به بازیکردن و آب پاشیدن سرگر بودنززد
و در پایان جشن ،به پشتبا میرفتند و بندها را رها کرده و به باد میسسردند .در واقع آنهززا ایززن
کار را برای یادآوری عمل رهاکردن تیر توسط آر کمانگیر ،کززه مززرز ایزران را مشززخص کززرد،
ّ
انجا میدهند .همچنین مرد  ،این دستبندهای تیر و باد را به دور کلهقنززدها مززیبسززتند و بزرای
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تازهعروس و داماد ،پیشک میفرستادند (بشرا و طاهری.)32 ،1387 ،
 .2-6آئینهای ازدواج

آئینهای گذار نق و مسئولیتهای جدید و مهمترین مقاطع زندگی از تولد تا مرگ را یززادآور
میشود .و تغییر در این مقاطع نظیر تغییر جایگاه اجتماعی فرد از کودکی به بمرگسالی و تغییززر
از وضعیت تجرد به تأهل را به آدمی گوشمد میکنززد .بنززابراین ،ازدواج از آئینهززای گززذار مززی
باشد (بیاتفرد .)22-22 ،1395 ،در استان گیالن پیوند دو زوج همواره با همکاری در کار و
زندگی گره خورده است و همچنین خانوادههای دو طززر ،در قالززب هززدایا بززه زوجهززا کمززک
میکنند« .مراسم عروسی قسمتهای مختلفی را شامل میشود که ترتیب و کیفیت آن ممکن
است در همهجا یکسان نباشد ،همچنین در هرجا ممکن است آداب و رسمهای ویززهه همززان
محل وجود داشته باشد :اما به هرحال مراحلی از مجموعه مراسم عروسی در شمار مشترکات
یززک حززوزه فرهنگززی اسززت» (عربززانی .)482 ،1374 ،آئینهززای ازدواج شززامل آئینهززای
ٔ
جامعه آماری پهوه میباشند مززورد
گستردهای میباشد و در این پهوه گروهی از آنها که
بررسی قرار گرفته است .مرد این دیار از منسوجات در آئینهای مختلف ازدواج ،از انتخززاب
همسر تا روز عروسی به شکلهای مختلف استفاده میکنند.

آئین «پیشک » نوعروسان به خانواده داماد از آئینهای ازدواج استان گیالن مززیباشززد.
پیشک دادن در استان گیالن ،از آئینهای جالب توجه در ازدواج گیالنیان میباشززد .یکززی
از موارد اجرای آئین پیشک در استان گیالن ،از طر ،تززازهعروس و بزرای ادای احتزرا بززه
خانواده شوهر صورت میگیرد .بدینگونه که عروس قبل از رفتن به ٔ
ٔ
خانه شوهر ،سینی را بززا
ٔ
پارچه گلدوزیشده پززر مززیکنززد و بزرای خز ٔ
زانواده
انوان صنایع دستی مانند جوراب ،گیوه ،و
ٔ
خانواده داماد نیم برای او هدایایی میفرستند.
شوهر میفرستد و در مقابل

آئین «گیشهبری» یکی دیگر از آئینهای ازدواج هست .در زبان گیلکی ،عروس را گیشه
میگویند .و گیشهبری بهمعنای بردن عروس به ٔ
خانه داماد میباشززد کززه همزراه بززا جشززن و
پایکوبی است .در اجرای این آئززین ،خز ٔ
زانواده دامززاد ،عززروس را آرایز میکننززد و بعززد از
ٔ
پارچه توری سفیدرنگی را بهعنوان پوش بر روی سر میاندازند .و بززا
پوشاندن لباس ،
جشن و سرور او را به منمل داماد میبرند .هد ،آنها از انداختن پارچه بر روی سر عززروس،
پوشاندن ٔ
چهره او میباشد .استفاده از منسوجات بهعنوان کاالیی که وجه تمایم بین دختزران
مجرد و متأهل باشد ،در آئین گیشهبری در ماسال دیده میشود .درواقززع در ماسززال دختزران
عرقچین به سر میگذاشتند و دختری که عروس میشد ،با همان عرقچین به خانز ٔزه بخززت
میرفت و در روز دو و سو عروسی ،مادر یا خواهر داماد ،آنرا از سر برداشته و هدیززهای
به او میدادند (اصالح عربانی.)487 ،1374 ،
«گیشهیاور» به معنای یاریرساندن به عروس و از آئینهای قبل از جشززن عروسززی مززی
باشد .در واقع اگززر کاشززت بززرنج قبززل از جشززن عروسززی شززرون میشززد ،دامززاد بززههمراه
ٔ
ٔ
خانواده داماد همچنین با آوردن هززدایایی
خانواده او میرفتند.
خانوادها به کمک عروس و
ً
برای عروس خود ،این آئین را زینت میبخشیدند .هدایای آئین گیشهبری معمززوال کمردبززد،
دستانه و پابره میباشد .این هدایا در واقع به کززار در شززالیمار مربززوط بززوده و بزرای آسززای
عروس در هنگا کار میباشد .کمردید پوششی شبیه به چادر است با رنگ زمینز ٔزه قرمززم کززه
ً
زنان گیالنی آن را به کمر خود میبندند .جن این چادرها معموال از نخ پنبه و ابریشم مززی
باشد (بابایی ،افراشته ،و مؤمنی هروی .)7 ،1398 ،همچنین دستانه و پابره هرکدا شبیه بززه
دستک

و جوراب بوده که تا آرنج و ران را میپوشاند و برای محافظت از دستوپا درحززین
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کار در شالیمار ،توسط بانوان پوشززیده میشززود (حسززنزاده .)28 ،1378 ،درواقززع خز ٔ
زانواده
داماد ،به عروس خود هدایایی میدهند که در کار شالیمار به او کمک کند.
آئین «گیشه بیجار» همانند آئین گیشه یاور است با این تفززاوت کززه اینبززار عززروس بززه
ٔ
خانواده داماد میروند .آمدن عروس به شالیمار ،همراه با ساز و نقاره
همراه خانواده به کمک
بوده است .در اینجا نیم آئین هدیهدادن صورت میگرفته و اینبار داماد به ٔ
همه یززاوران بزرای
ٔ
خانواده دامززاد نیززم بزرای تشززکر بززه عززروس خززود
تشکر یک قواره پارچه میدهد .همچنین
کمردید و دستانه و پابره هدیه میدهند.
از آئینهای ازدواج خطه گیالن آئین «چادر واوینی» هسززت .چززادر واوینززی بززه معنززای
ٔ
خانواده دامززاد همزراه
بریدن چادر و از آئینهایی است که قبل از عقد برگمار میشود و در آن
خود یک خیاط را به ٔ
خانه عروس میبرند .در این مراسم آئینززی ،خیززاط پارچز ٔزه چززادر عقززد
عروس را بر زده و با نخ میدوزد .وقتی که خیاط ابتدا اولین قیچی را میزنززد ،عززروس بززه
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همه شیرینی تعار ،میکند و هرک مقداری پول به خیاط هدیه میدهد .در واقع بر زدن
چادر عقد عروس در این مراسم ،بهمعنای نمدیکبودن تاریخ عقد میباشززد .و در ایززن آئززین
بهطور ریرمستقیم به عروس گفته میشود که خود را برای جشن عقد آماده کند .در بسززیاری
از شهرهای استان ،این آئین به اینگونه است که دختران مجرد در آن شرکت میکنند .و ایززن
مراسم همراه با شادی و پایکوبی میباشززد (عبززدی مصززاحبه شززفاهی  .)1398مززیتززوان
گفت در آئین چادر واوینی از منسززوجات بزرای خبررسززانی اسززتفاده شززده اسززت .در واقززع
میخواهند بززه عززروس و دیگزران خبززر دهنززد کززه جشززن عقززد نمدیززک اسززت .هززم اکنززون
خانوادههایی در استان ،این مراسم را برگمار میکنند.
آئین «رختبورو کنون» نیم همانند چادر واوینی میباشد .بورو یعنی بززر دادن و
رختبورو کنون یعنی بریدن رخت .اما این آئین بزرای خبززر دادن تززاریخ جشززن عروسززی
است .وقتی که داماد پارچههای لباس عروس و لباس دامادی را میخرد ،آشززنایان در خانز ٔزه
ٔ
گوشه پارچهها را قیچززی کززرده و بززر کززوچکی
آنها جمع میشوند و جشن میگیرند .آنها
ً
میدهند .این لباسها را بعدا خیاط میدوزد (پاینده .)63 ،1377 ،همچنززین در ایززن آئززین
نیم ،از پارچه برای اعال خبر نمدیکبودن جشن عروسی استفاده شده است.

آئین «خیاط نشانئن» از آئینهای ازدواج به حساب میآید .خیززاط نشززانئن ،بززه معنززای
خیاط نشاندن و در واقع همان آئین رختبورو کنان شهریها است و در آن بزرای دوخززتن
لباس عروس خیاط را آورده و دوستان و آشنایان را جمع میکنند و جشن میگیرند (پاینززده،
 .)77 ،1377این آئین برای اعال خبر نمدیکبودن جشن عروسی برگمار میشود.
گاهی آدابی آئینی که بنیززادی جادوگرانززه دارنززد در روز عقززدکنان توسززط خززانواده عززروس
صورت میگیرد .آئین عقدکنان بدین شکل برگمار میگردد :آنها به نیت اینکه زبززان مادرشززوهر
را بر دختر خود ببندند نخ هفترنگی را روی تززور عززروس مززیکشززند .ایززن آئززین رسززیدن بززه
خواستهای را در بیانی تمثیلی نشان میدهد .در واقع آنها برای اینکه مانع بدخواهی مادرشوهر
برای عروس شوند این کار را انجا میدهند« .بعد از کشیدن نخ بززر روی تززوری عززروس مززی
گویند :شو مآره زبونه دبستیم ،یعنی زبان مادر شوهر را بستیم .آنها سعی میکنند مززادر شززوهر
نشنود و جریان را نبیند .هرچند که مادر شوهر ٔ
همه ایززن قضززایا را میدانززد» (پاینززده،1377 ،
 .)58آداب دیگری که در ارتباط با تور عروس در این روز برگمار میشززود ایززن اسززت کززه نززان
سنگک را روی تور سر عروس قرار میدهند و آن را قطعهقطعه میکنند و همراه با پنیر و سززبمی
به حاضرین مجل بهخصوص دختران د بخت میدهند (پاینده .)56 ،1377 ،درواقززع آنهززا
میخواهند دختران مجرد به مرادشان که بازشززدن بختشززان اسززت برسززند .همچنززین سززنت
هدیهدادن در این روز فرخنده نیم پابرجا است .داماد در مراسم عقززدکنان متعهززد میشززود کززه
معادل مبلغی معین ،برای عروس پارچه و لباس بخرد و به او زیرلفظی بدهد.
آئین «تشکهزئن» نیم از آئینهای جالب توجه استان گیالن میباشد .تشکه در گیلکی به
معنای گره و زئن به معنای زدن میباشد« .جلوههای آئینی پوشا گاه با ارز های جامعز ٔزه
پدرساالر نیم عجین میگردد .برای نمونه میتوان به آئین تشکهزئن ،که به صززورت جززادوی
سیاه در مراسم ازدواج ظاهر میشود ،اشاره نمود» (پاینده .)840 ،1356 ،این آئین به ایززن
صورت است که به هنگا عقد ،بیگانه را بززه دلیززل احتمززال بززدخواهبودن ،در اتززاق عقززد راه
نمیدهند .تا مانع بدخواهی و اعمال جادوگرانه توسط آنها شوند .آنها باور داشززتند کززه اگززر
بدخواهان به هنگا عقد ،گوشه چادر و یا هر نوعی از منسوجات را گره بمند ،داماد از مردی
میافتد (پاینده.)840 ،1356 ،
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آئین «یشماق» در قسمتهای کوهستانی استان گیالن برگزمار میگززردد .در کوهسززتانهای
استان گیالن ،عروس از روز عقد تا روز رفتن به ٔ
خانه شوهر ،دستمالی را روی دهززان خززود مززی
گذارد و از پشت گره میزند و از آن موقع با بستگان شوهر حر ،نمیزند .به این دستمال یشماق
میگویند و بهاصطالح عروس یشماق میگذارد .در این فاصله هر یک از بستگان که بخواهند با
او حر ،بمنند باید هدیهای مانند پارچه و یا طال به او بدهند به این هدیه یشماق سری میگویند
(پاینده .)75 ،1377 ،در آئین یشماق ،از پارچه بهعنوان وجززه تمززایم دختزران مجززرد و متأهززل
استفاده میشود .کاربرد دیگر منسوجات نیم استفاده از آن بهعنوان کاالیی ارزشززمند بزرای دادن
زیرلفظی به عروس میباشد تا یشماق را از دهان خود بردارد.
آئین «کشتی گیلهمردی» از آئینهای ازدواج استان گیالن محسوب میگردد .در ایززن آئززین
«سنت کشتیگرفتن و پهلوانی ،در همه سرزمینهای حوزه فرهنگ ایرانی پیشززینهای کهززن دارد
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و در هرجا با نا و شیوهای خاص اجرا میشود» (عربززانی .)472 ،1374 ،کشززتی گیلززهمردی
ٔ
پیشینه آن به قرن چهار هجری میرسد .کشتی گیلززهمردی از جملززه مراسززمی
آئینی است که

است که در روز عروسی برگمار میشود .کاربرد منسوجات در این آئززین ،در جز ٔ
زایمه آن اسززت.
ٔ
مسابقه مهم و تاریخی ،جایمهای به نا «بززر » دارد .بززر بززه معنززی مززیبززر اسززت .یعنززی
این

هرکسی که مسابقه را برنده شود جایمه را تصاحب میکند و به آن جایمه بززر مززیگوینززد« .بززر
چوبی سهشاخه است که پارچهای اعالء را بر آن میآویمند» (حسنزاده .)29 ،1379 ،گاهی
عالوه بر پارچههای اعالی پنبهای ،یک کیف ابریشمی نیم به آن آویمان میکردند.
یکی دیگر از منسوجاتی که در این آئین وجود دارد ،کیسههای ابریشمی کوچکی است کززه
کشتیگیران در آن دعاهای مخصوص قرار میدادند و بززه گززردن خززود مززیآویختنززد (ربیعززی،
 .)96 ،1393بهطورکلی در ایززن آئززین ،از منسززوجات بززهعنوان پززادا در ازاء برندهشززدن در
مسابقه و بهعنوان محل قرارگیری دعا استفاده میشود .در آئین هدیززهدادن عززروس و دامززاد بززه
یکدیگر ،هدیهای از نززون منسززوجات میدهنززد .وقتززی کززه عززروس بززه خانززه دامززاد مززیآیززد،
شالگردنی زیبا به گردن داماد میاندازد .و داماد نیززم محتویززات سززینی کززه در دسززت یکززی از
بستگان است به سمت میهمانها پرتاب میکند و آنها نیم برای گرفتن آنها از دست داماد تقززال
میکنند .سس داماد روسری زیبا را در اکثر مواقع به رنگ قرمم است به دور گردن عروس مززی

اندازد و یا بر سر او مززیکشززد .یکززی دیگززر از آئینهززای مززرتبط بززا منسززوجات در روز جشززن
عروسی ،استفاده از جوراب بهعنوان هدیه میباشد .آنها درواقع به یکدیگر رونما میدهند.
به این شکل که عروس و داماد بر روی زمین مینشینند و پاهای خود را بهسوی هم دراز
میکنند و هریک جورابی تازه بهپای دیگری میپوشاند (حسنزاده.)28 ،1379 ،
برای اجرای آئین کمربسته گشایی در روز عروسززی ،یکززی از بسززتگان دامززاد ،دور کمززر
ً
عروس را با پارچهای بلند میبست و معموال به ّنیت اینکه عروس هفت فرزند بیززاورد ،ایززن
پارچه را هفت گره میزدند .درواقع از نمونهکارهای نمززادینی کززه عززروس بزرای رسززیدن بززه
مراد انجا میدهد ،بستن پارچه به دور کمر است .او اینکززار را بززه امیززد فرزنززدآوری
انجا میدهد .سس داماد ،پارچه را از دور کمر عروس باز میکرد و آن را سه بززار از بززاالی
سر تا مچ پای عروس میآورد و وقتی عروس پای خود را از زمین بلند میکززرد ،پارچززه را از
زیر پای عبور میداد (حسنزاده.)28 ،1379 ،
آئین «کشهنشینی» نیم از آئینهای خاص استان گیالن هست .کشه به معنززی بغززل اسززت.
کشهنشینی در روز عروسی در واقع به نشاندن کود در بغل عروس میگوینززد .آنهززا کززودکی
زیبا و سالم را در بغل عروس مینشانند و سس عروس به امید اینکه بچهدار شززود ،جززورابی را
بهپای کود میپوشاند (پاینده .)82 ،1377 ،عروس به امید رسیدن بززه مزراد کززه درواقززع
فرزندآوری در آینده میباشد ،از جوراب برای انجا آئینی نمادین استفاده میکند .در بسززیاری
از روستاهای گیالن این مراسم هم اکنون زنده است و به هنگا عروسی آن را اجرا میکنند.
آئین «رونمادهی» را میتوان اینگونه توصیف نمود؛ رونما به هدیهای گویند که در روز
عروسی ،خانوادهها به عروس و داماد میدهند .در کنار هدایایی مانند پززول و سززکه ،پارچززه
نیم ارلب دیده میشود .درواقع در روز عروسی پارچه بهعنوان هدیززهای ارزشززمند بززهعنوان
رونما به عروس و داماد داده میشود.
 .3-6آئینهای نوروزی گیالن

«نق نوروز را شاید حتی بتوان با عناصری چون زبان ،تاریخ ،و دین سنجید» (حسززنزاده،
 .)32 ،1379آئینهای نوروزی از آدابی است که در گیالن همواره برگمار مززیشززده و مززرد
همواره با اجرای آئینهایی به پیشواز این ایا فرخنده میشتافتند .نوروزخوانی و گدایی آئینی
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از بیشترین آدابی است که دیده میشود .طلب عیدی و نوروزی یا رسومی مانند قاشززقزنی،
شالاندازی و تقاضای انعا را میتوان از جمله آئینهایی دانست که ریشه در گززدایی آئینززی
دارند .عنصر تطهیر از عناصر اصززلی نززوروز اسززت و تمیززم نمززودن خانززه از عنصززر تطهیززر
حکایت میکند .در نمد گیالنیان شستوشو در نیمهشب چهارشنبهسوری در آئین فراخوانی
خاتون چهارشنبه و کاشت قولنجدار (که با شستن تن همراه اسززت) مززیتوانززد در ایززن بززاور
ریشه داشته باشد .مجموعه فصلهای آئینی بمرگ یک آرازگاه معنوی بزرای درخواسززت نیززم
بهشمار میآیند و آئینهایی چون «فالگو نشینی»« ،قاشقزنی» ،و «فال کوزه» بر این مبنا
شکل میگیرد (حسنزاده .)32 ،1379 ،در این پهوه  ،آندسته از رسززو نززوروزی کززه در
ٔ
جامعه آماری پهوه است بررسی شدهاند.
یکی از آئینهای نوروزخوانی در گیالن ،آئین «برهدگنی» اسززت .در ایززن مراسززم ،کودکززان
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نوروزخوان ،برهای را تمئین میکنند و به پیشانی آن حنا میبسززتند .سززس بززا پارچززهای رنگززی
گردن ّبره را میبستند و آن را تمئین میکردند و از باالی پشتبا به داخل خانهای میانداختنززد
هدیه خود را به ٔ
و صاحبخانه ٔ
گوشه پارچه میبسززت (عباسززی .)17 ،1392 ،تززمئین ،کززاربرد
پارچه در آئین ّبرهدگنی است .کاربردی که در واقع برای گدایی آئینی 1انجا میشود.

آئین «آئینه تکم» از آئینهای وابسته به آئین نوروزی هست .آئینه تکمچیها نیم گروهی
دیگر از نوروزخوانان میباشند که فرارسیدن نوروز را جشن مززیگیرنززد .تکززم بززه عروسززکی
دستساخته شبیه به بم میگویند .کاربرد منسوجات در این آئززین ،هماننززد ّبرهدگنززی ،بزرای
تمئین میباشد .آنها با پارچههای رنگی ،تکم را تمئین میکنند .آنها با عروسززکها نمایشززی
اجرا میکنند و از مرد محلی هدیه میگیرند (عباسی .)20 ،1392 ،در واقع مرد گیالنززی
از پارچه برای تمئین تکمها استفاده میکنند ،اما بهطورکلی هد ،آنها از اجرای ایززن آئززین،
گدایی آئینی میباشد.
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 .1گدایی آئینی ،در واقع به اعمالی گویند که در آن گروههای نمایشی با اجرای برنامههایی از مززرد درخواسززت پززول ،شززیرینی،
ً
میوه و  ...میکنند .در اجرای تعدادی از این آئینها ،منسوجات کززاربرد محززوری دارنززد و اساسززا بززا کمززک آنهززا ،آئززین را اجزرا
میکنند .مانند جورابافکنی و دستمالگندتن .در این دو آئین ،جوراب و پارچه را به داخل منمل دیگران مززیاندازنززد و آنهززا نیززم
برایشان در درون منسوجات هدیهای قزرار میدهنززد .درواقززع در ایززن دو آئززین ،هززد ،از انجززا نمززای  ،درخواسززت هدیززه از
صاحبخانه میباشد.

آئین «دستمال گندتن» در شب چهارشنبهسوری انجا میشود .دستمال گندتن به معنززای
دستمال انداختن میباشد .در شب چهارشنبه سوری ،پسر جوانی پارچهای سبم رنگ را کززه از
تازهعروس محل گرفته به ٔ
خانه دختر موردعالقها میبرد و از در اتاق یا هواک  ،پارچه را بززه
داخل خانه میاندازد .صززاحبخانه نیززم در آن مقززداری گززل و شززیرینی مززیانززدازد (بابززایی،
افراشته ،و مؤمنی هروی .)6 ،1398 ،در این آئززین ،از پارچز ٔزه سززبم رنززگ بزرای گززدایی آئینززی
استفاده میشود ،هد ،از این کار نیم درخواست هدیه از صاحبخانه است.

آئین «شززمایلگردانی» را مززیتززوان اینگونززه توصززیف نمززود .شززمایل بززه معنززی چهز ٔ
زره
ٔ
صحنه کربال بززه ابعززاد  30در
معصومین(ن) میباشد .شمایلگردانان یک تابلوی نقاشی از

 40در دستشان دارند و اشعار مذهبی میخوانند و از روستایی به روستای دیگززر مززیرونززد.
آنها پارچهای سبم بر روی تابلو میاندازند و اگر کسززی خواسززت تززابلو یززا همززان شززمایل را
ببیند ،آن را روی زمین میگذارنززد و پارچززه را از رو یز برمززیدارنززد و صززحنه را توصززیف
میکنند .مرد هم آویمهای تابلو را درون لیوان آبی میانداختند و آن را ّ
متبر میکردند و به
ٔ
پارچه سززبم بزرای پوشززاندن
شمایلگردانان پول میدهند (عباسی .)34 ،1392 ،استفاده از
چهره معصومینٔ ،
ٔ
نشانه ارز و جایگاه منسوج در بین مرد اسززت کززه از آن بزرای پوشز
ٔ
مصاحبه شفاهی .)1398 ،
ارزشمندترینها استفاده میکنند (باقری

«قاشقزنی» نیم از دیگر نمونههای گدایی آئینززی مززیباشززد .در ایززن مراسززم کززه در روز
چهارشنبهسوری اجرا میشود ،دختران و پسران جوان ،سر و صورت خود را میپوشانند و با
قاشق به در خانههای مرد میکوبند و صاحبخانه به آنها انعا میدهززد .اگززر انعززا سززکه
باشد باید آن را داخل پارچهای که پسران به بازوان خوی میبندند و دختران به لباس خززود
سنجاق میکنند ،قرار دهند (عباسی .)52 ،1392 ،همززانطور کززه اشززاره شززد ،اسززتفاده از
پارچه در این آئین بهعنوان محل قرارگیری انعا میباشد.
در آئین گشودن بند جامه در چهارشنبهسوری ،زنززان بزرای رسززیدن بززه مزراد خززود ،کززه
بازشدن بختشان است« ،در روز چهارشنبهسوری ،به ّدباغخانه میروند و بنززد زیززر جامز ٔزه
خود را به دست پسر نابالغی میدهند که آن را بگشاید تا بخت آنها گشاده شود» (احمززدی،
.)138 ،1397
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آئین «چهارشنبه خاتون» از آئینهای نوروزی هست .در افسانه چهارشنبه خاتون ،که از
افسانههای مشهور گیالنی است ،خاتون ،پیرزنی است که در هر چهارشنبهسوری از چاهی
در مکانی نامعلو بیرون میآید و ٔ
همه منازل را سرکشی میکند و نظافت آنها را بررسی مززی
کند .دواقع این بانو سرنوشت افراد را در سال آتی تعیین میکند .به همین دلیل گیالنیها بززا
انجا اعمالی خاص و یا دادن هدیه به او سعی در تکریم او دارند .پز آنهززا در ایززن شززب
منتظر او هستند و از قبل منازل را تمیم میکنند و سفرهای خوراکی بززرای تززدار میبیننززد.
زیرا بر این باورند که خاتون در تمیمترین خانه رذا میخورد و تا سال آینده آن خانه پربرکززت
خواهد بود (محسنی .)192 ،1395 ،از اعمالی که گیالنیها در این شب انجززا میدهنززد،
بازی چهارشنبهخاتون است .طبق باورداشتهای عامیانه ،کسانی که نیت کنند و این بززازی
ٔ
وسیله مورد نیاز بزرای ایززن بززازی شززامل،
را انجا دهند به خواستههای خود خواهند رسید.
ٔ
پارچه باریک آبندیده (30در  30سانتیمتر) میباشد .رو بززازی
دو چوبی نخریسی و
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اینگونه است که برای رسیدن به مرادشان ،اول نیت میکننززد و پارچززه را از وسززط دور دو
میپیچند .و در بیرون اتاق میگذارند .بعد از گذشتن نیم ساعت آن را بر میدارند (عباسی،
« .)65 ،1392اگر دو  ،خارج از پارچه قرار گیرد نیززت بززرآورده میشززود و اگززر دو  ،در
داخل دوسر پارچه قرار گیرد نیت باطل است .اگر دوسر پارچه را لببهلب بگیرند و بززا هززم
بسیچانند و باز کنند ،دو همیشه در داخل دوسر پارچه قرار میگیرد ولی اگر دوسر پارچه را
با فاصله بگیرند و باز کنند ،حالت پیچیدگی پیدا میکند و دو در آخر کار خارج از دوسززر
پارچه قرار میگیرد» (پاینده.)326 ،1377 ،

ّ
 .4-6آئینهای شب چله گیالن

آداب و رسو های شب چلززه بززهطورکلی در همززه شززهرها یکسززان اسززت و «برگزماری آن از
مشترکات فرهنگ ایرانی است .آداب و رسو شب چله در گیالن ،تفاوت چنززدانی بززا سززایر
نقاط ایران ندارد .گرفتن فال حافظ ،خوردن خوراکیهایی که از قبززل بزرای ایززن شززب تهیززه
دیدهاند ،و بهویهه هندوانه ،بردن شب چلهای بزرای نوعروسززان ،قصززهگویی و ترانززهخوانی و
سرگرمیهای دیگر در ارلب نقززاط معمززول اسززت» (عربززانی .)507 ،1374 ،از آئینهززای
شب چله یا همان شب یلدا در استان گیالن ،که منسوجات در آن دیده میشود ،میتوان بززه

آئین «شبچره» نوعروسان اشاره کرد .در آئززین شززبچره نوعروسززان ،سززنت هدیززهدادن بززه
تازهعروس در شب یلدا نیم وجود دارد .در این شب برای عروسی که هنززوز بززه خانززه شززوهر
نرفته است ،شبچره میفرستادند .شبچره شامل هدایایی چون ،پارچززه و میوههززای شززب
یلدا و طال میباشد .آنها این وسایل را تمئین کرده و به ٔ
خانه عروس میروند ،شا میخورند
و یلدا را جشن میگیرند.
جدول شماره ( .)2آئینهای بزم و کاربرد منسوجات
نام آئین

نوع
منسوجات

جوراب افکنی

جوراب

فالکوزه

پارچه

دستبند تیروباد

دستبند

پیشک

جوراب،

نوعروسان

گیوه ،پارچه

گیشهبری

پارچه

کاربرد
گدایی
آئینی
پوش
یادآوری،
پیشک

رنگ
منسوجات
سفید
سبم

هدف
درخواست هدیه

پیشک
پوش

سفید

اشیاء داخل کوره

کوزه

آر کمانگیر،
نشان دادن احترا
پوشاندن چهره
عروس
وجه تمایم دختران

گیشهبری

عرقچین

وجه تمایم

نامشخص

گیشهیاور

کمردبد

هدیه

قرمم

کمک به عروس

گیشهیاور

دستانه ،پابره

هدیه

نامشخص

کمک به عروس

مجرد و متاهل

پارچه،
گیشه بیجار

کمردبد،

چادرواوینی

بستن منسوج به دور دست،
بستن منسوج به دور کلهقند
فرستادن منسوج از طر،
عروس ،برای خانواده شوهر
انداختن منسوج بر روی سر
به سرکردن منسوج
بردن منسوج برای عروس،
توسط خانواده داماد
بردن منسوج برای عروس،
توسط خانواده داماد
دادن منسوج به یاوران توسط

هدیه

نامشخص

برای تشکر

دستانه ،پابره
چادر

منسوج

مشخص نشدن

نشان دادن احترا
نامشخص

ریختن میوه و آجیل در
انداختن منسوج بر روی

یادآوری عمل
هفت رنگ

نحوه استفاده

داماد ،دادن منسوج به
عروس توسط خانواده داماد،

خبر
رسانی

نامشخص

اعال نمدیک بودن
جشن عقد

بر و کو زدن منسوج
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نام آئین

نوع
منسوجات

رخت بورو
کنون،خیاط

پارچه

نشانئن

کاربرد
خبر
رسانی

رنگ
منسوجات
نامشخص

هدف
اعال نمدیک بودن
جشن عروسی

مانع
عقدکنان

تور

عقدکنان

پارچه

تشکه زئن

چادر

بدخواهی،

سفید

به مراد

بستن زبان مادر
شوهر

رسیدن

یشماق

یشماق،
پارچه
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هدیه
مانع بد
خواهی

نامشخص
نامشخص

وجه
تمایم،

نامشخص

هدیه
پادا ،

کشتی

پارچه ،کیف،

محل

گیلهمردی

کیسه

نگهداری

هدیه دادن

شالگردن،

عروس و داماد

روسری،

به هم

جوراب

زیرلفظی
مانع از مردی
افتادن داماد

کشیدن نخ هفترنگ روی
منسوج ،گذاشتن نان سنگگ
روی منسوج
دادن منسوج به عروس
توسط داماد
گره زدن گوشهی منسوج

وجه تمایم دختران
مجرد و متأهل،

عروس ،دادن منسوج به

زیرلفظی

عروس توسط خانواده داماد

در مسابقه ،قرار
دادن دعا در آن

چیمی

بر دادن و دوختن منسوج

بستن منسوج به دهان

در ازای برندهشدن
نامشخص

نحوه استفاده

قرار دادن منسوج بر روی
شاخه چوبی در هنگا
مسابقه ،به گردن آویختن
منسوج توسط کشتیگیر
انداختن منسوج به گردن
داماد توسط عروس ،انداختن
منسوج به گردن و یا سر

هدیه

نامشخص

رونما

عروس توسط داماد،
پوشاندن منسوج به پای
عروس و داماد توسط
یکدیگر

کمربسته
گشایی

پارچه

به مراد
رسیدن
به مراد

کشهنشینی

جوراب

رونمادهی

پارچه

هدیه

بره دگنی

پارچه

تمئین

رسیدن

نامشخص

آوری

نامشخص

فرزندآوری

نامشخص

رونما

نامشخص

گدای آئینی

بستن منسوج به دور کمر
عروس
پوشاندن منسوج به پای
کود توسط عروس
دادن منسوج به عروس و
داماد توسط خانوادهها
بستن گردن ّبره توسط منسوج

نام آئین
آئینه تکم
دستمال
گندتن

نوع
منسوجات
پارچه
پارچه

شمایلگردانی

پارچه

قاشقزنی

پارچه

گشودن بند
جامه
چهارشنبه
خاتون

بند
پارچه

کاربرد
تمئین
گدای
آئینی
پوش
محل
نگهداری
چیمی
به مراد
رسیدن
به مراد
رسیدن

رنگ

هدف

نحوه استفاده

نامشخص

گدای آئینی

پیچاندن منسوج بر روی تکم

سبم

درخواست هدیه

انداختن منسوج به خانه

پوشاندن چهره

انداختن منسوج بر روی

معصومین

تابلو

قرار دادن انعا در

بستن منسوج به بازوی

منسوج

پسران و لباس دختران

نامشخص

باز شدن بخت

گشودن منسوج

نامشخص

برآوردهشدن نیت

منسوجات

سبم
نامشخص

پیچاندن منسوج دور دو

 .7نتیجهگیری

مفهو میراث با هویت ادرا شده است .تمامی عادات ،آئینها و هنر یک ملززت از عناصززر
تشکیل ٔ
دهنده یک فرهنگ به شمار میرود .آئینهای بززم و سززوگواری اسززتان گززیالن نیززم از
ّ
هویت جغرافیایی و دینی این خطه میباشد .در آئینهای «پیرهن دئززون»« ،علمواچینززی» و
«آقادار» که از آئینهای وابسته به سوگواری هستند کاربرد منسوجات مشاهده میشود که از
بین انوان منسوجات تنها پارچه که با دسززتگاههای پارچززهبافی بافتززه میشززود کززاربرد دارد و
دلیل آن هم میتواند به نون کارکرد آن مرتبط باشد چون در آئینهایی که در این گروه هستند
بیشتر برای حاجتگرفتن ،نذر ،شفای بیمار استفاده میشود کززه در آنهززا پوشززاندن و بسززتن
نق اساسی دارد .زمان برگماری آئینهای سززوگواری در مززاه محززر  ،بززهویهه روز تاسززوعا و
عاشورا میباشد که در نمد شیعیان روزهای عماداری محسوب میگردد .به همین دلیل رنززگ
های به کار برده شده نیم از رنگهای متداول در این ماه مانند مشکی ،سبم و قرمم میباشد.
ٔ
پارچه سبم رنگ برای حاجتگرفتن استفاده میشود.
در آئینهای سوگواری استان گیالن ،از
همواره پارچهی سبم رنگ ،مرزی بززین بومیززان گززیالن و ائمز ٔزه مطهززر میباشززد .گززویی ایززن

پارچهها رازونیاز دردمندان را به اهلبیت میرسززانند و آنهززا نیززم برایشززان از خداونززد طلززب
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بخش و شفا میکنند .عالوه بر رنگ سبم ،در آئین مینبره پیرهن دئودن از پارچههای سیاه و
در علمواچینی از پارچههای سیاه و قرمم اسززتفاده میشززود .آنهززا از پارچززه بززهعنوان اشززیاء
نمادین برای اجرای مناسک مذهبی خود و بزرای حاجززتروا شززدن اسززتفاده میکننززد و بززا
اجرای مراسمی آئینی به عمای محر و ایا سوگواری مینشینند.
از آنجایی که تعدد آئینهای بم در استان گیالن نسبت به آئینهای سوگواری بیشتر مززی
باشد بهتبع آن تنون منسوجات استفاده شده از نظر فرمی و تمئینی و همچنین کارکردهایی که
برای آن تعریف میشود نیم زیاد میباشد .در ایززن آئینهززا انززوان منسززوجات بافتززه شززده در
دستگاههای پارچهبافی ماننززد شززالگردن ،روسززری ،چززادر و قطعززههای مختلززف پارچززه و
همچنین منسوجات بافتهشده بهوسیله میل و قالب نظیر جززوراب ،دسززتبند ،کیززف و کیسززه
ٔ
شاخصه مهمی در انتخززاب
کاربرد دارد .در آئینهای بم رنگهای بهکار رفته در منسوجات
آن نیست ،تنون رنگها را در اینگونه آئینها شاهد هستیم .رنگهای رالب سززفید ،قرمززم و
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سبم و همچنین منسوجات هفترنگ میباشد .بهطورکلی بیشززترین کززارکرد منسززوجات در
آئینهای بم استان گیالن ،استفاده از آنها بهعنوان هدیه ،وجه تمایم ،خبر رسززانی ،پززادا و
برای رسیدن به خواستهای تمثیلی یا همان رسیدن به مراد خود میباشد.
استفاده از منسوج بهعنوان پیشک و هدیه از کاربردهای مهم منسززوجات در آئینهززای
بم میباشد .در آداب مختلف ازدواج ،منسوجات جمء جدانشدنی فرهنگ گیالنی اسززت و
این نشان از جایگاه منسوج در فرهنگ ازدواج این منطقه میباشد .در آئینهای دستبند تیر و
بززاد ،پیشززک نوعروسززان ،گیشززهیاور ،گیشززهبیجار ،هدیززهدادن عززروس و دامززاد بززه هززم،
منسوجات بهعنوان پیشک

و هدیه کاربرد دارد .استفاده از منسززوجاتی ماننززد ،شززالگردن،

روسری ،دستانه ،پابره ،کمردبد ،جوراب ،گیوه و پارچه بززهعنوان پیشززک و هدیززه ،گززواه از
اهمیت باالی منسوجات در هدیهدادن در این استان میباشد .مشابه این فرهنگ را میتززوان
در مراسمهای سنتی وابسته به ازدواج در ررب ترکیه (آناتولی رربی) را نا برد و یززا در ایزران
در نمد عشایر شاهسون در شمالررب ایران و عشایر قشقایی در جنززوب مشززاهده نمززود .در
آئینهای مختلف مرتبط با ازدواج هدایای مختلف که بززین خززانواده دامززاد و عززروس تبززادل
میشود ،انوان منسوج میباشد که بیشتر آنها به عروس هدیه داده میشود.

ٔ
درجه دو اهمیت کارکرد منسززوجات در آئینهززای بززم میباشززد .در
به مراد رسیدن در
آئینهای عقدکنان ،کمربسته گشایی ،کشهنشینی ،گشودن بنززد جامززه از آئینهززای ازدواج و
چهارشنبهخاتون از آئینهای نوروزی منسوجات نق دارد که همه آنهززا بززا بززر آورده شززدن
نیت افراد مرتبط هستند .وجه تمایم ،محل نگهداری ،خبر رسانی ،تمئین ،پوش  ،یادآوری،
گدای آئینی نیم از دیگر کارکردهای منسوجات در آئینهای بززم مززیباشززند کززه بززهترتیب از
اهمیت برخوردارند .در بعضی موارد ،منسوجات نقشی نمادین دارند این نق  ،اسززتفاده از
آنها برای خبررسانی و یا برای یادآوری چیمی و یا بهعنوان نشانهای برای تمایم دو چیززم مززی
باشد .گاهی با اجرای مراسمی آئینی ،به کمک منسوجات ،خبری اعال میشود.
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