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 :چکیده

اقوام محلي است که بسياری از آن ها با گذشت  يکي از کهن ترين ميراث ايرانيان هنرهای سنتي در ميان

هنرهای يك قوم و جامعه سنتي همان صنايع دستي است .قرن ها بدون تغيير مانده وگاهي رو به زوال است

کاربردی چندگانه و عملکرد گوناگون , که در فعاليت های روزانه و در برخي مراسم ديني وآئيني آن ها

ن ها که در استان های گلستان و خراسان پراکنده اند،به ويژگي های فرهنگي درميان اقوام ايراني ترکم.دارد

پوشاک ترکمن بنا بر ويژگي های جامعه ای که در .واصيل وحفظ صنايع دستي بومي خودتوجه داشته اند

طرز دوخت و نقش , جنس, درفرهنگ سنتي اقوام ترکمن رنگ.آن زندگي مي کنند، يك زبان ارتباطي است

باورهای مذهبي درآميخته , وشاک، با ارزش ها و معيارهای معنوی وبصری مانند سوگ و شادیونمادهای پ

نقش ورنگي که درپوشاک زنان ترکمن استفاده شده است ،پيوند نزديکي با طبيعت و محيط اطراف . است

است اين نقوش ساده و هندسي بوده و مهم ترين آن ها نقش شاخ قوچ . هنرمند وباورهای ذهني اش دارد

نوع مقاله کاربردی وروش تحقيق آن به شيوه اسنادی . که آن را نماد برکت و نعمت الهي مي دانند

اين مجموعه،به معرفي بارزترين مشخصه های هنری اين قوم يعني نقوش پوشاک زنان .وتوصيفي است

م آن از نتايج حاصل از اين جستاررا مي توان اساس هندسي بودن نقوش و الها.ترکمن پرداخته است

  .طبيعت اطراف هنرمند و کاربرد وسيع طيف رنگ قرمز دانست

 .هنرهای سنتي،نقش،رنگ،پوشاک،ترکمن:واژگان کليدی
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 مقدمه 

يکي از کهن ترين ميراث ايرانيان هنرهای مرسوم در ميان اقوام محلي است که بسياری از آن ها با گذشت قرن ها هنوز پابرجا 

ايراني ترکمن ها که در استان های گلستان و خراسان پراکنده اند ويژگي های فرهنگي و بافت اصيل از ميان اقوام . مانده اند

پوشاک سنتي ترکمن از جمله . بومي و رونق و حفظ صنايع دستي در زمينه های پوشاک و فرش هميشه مورد توجه بوده اند

رنگ و از همه مهم تر ذهن گره خورده ی هنرمند , وشميراثي است که دارای اشتراکات بسياری است که هر کدام از ترکيب نق

پوشاک از نيازهای اوليه ی بشر بوده است که لباس های مردان و زنان در هر يك از جوامع از لحاظ .با طبيعت به وجود آمده اند

در واقع . قومي متداول در همان منطقه بوده است -رنگ و شکل متأثر از الگوهای فرهنگي, حتي جنس, طرح اسلوب دوخت

عشيره ای همانا پوشاک بومي و سنتي آن ها  -نشانه و شناسه ی هويتي آشکار و متمايز کننده هر يك از جامعه های قومي

مردم در جامعه های کهن و سنتي به حفظ و استمرار پوشش سنتي خود که نسل به نسل از نياکانشان به آن ها . بوده است

لباس سنتي همانند هنر سنتي . کنند و در برابر پذيرفتن لباس جديد مقاومت مي کنند رسيده پای بندند و به آساني دل نمي

از تکرار رونق مي گيرد زيرا باطن امر مقدس تغيير نمي کند بلکه پيوسته تجديد مي شود که در ميان اقوام ترکمن اين به 

 .خوبي قابل مشاهده است

رنگ برای کودک و نوجوان و مرد و زن متفاوت است حتي برای در هنر ترکمن استفاده از نقش و :بیان مسأله تحقیق

جلوه و شکوهي که رنگ ها به لباس مي بخشد در کاربرد اجتماعي نيز بازتاباننده , نوعروس و داماد فرق مي کند جدا از زيبايي

ل ممکن باشد گاه ممکن است نقش يك حيوان به ساده ترين شک.ارزش های پذيرفته شده در فرهنگ مردم جامعه هستند

مفاهيم عميقي در نقش و رنگ اين آثاروجود دارد که ريشه در تاريخ و . شايد ترکيب چند خط اما موجب بيشترين تأثير گردد

فرهنگ قومي قبيله ای دارد و نقوش به کار رفته در هنرهای دستي ترکمن هم چون ساير نگاره های عشايری از ميان خود آن 

اصوال اين نقوش بازتاب زندگي و تاريخ آنان در عرصه ی . پوشاک و غيره نقش مي بندد, قاليچه ,ها برخاسته و بر سطح قالي

فرهنگ و باورهای اسطوره ای آييني و اقليمي شان , طبيعت بوده و آن ها را به همين جهت بايد آيينه ی تمام نمای انديشه

استعار و کنايات پرباری را در خود نهفته , رمز و نماد, ي اندهندسي و نگاره های انتزاع, اين نقوش که بيشتر استيليزه. بدانيم

آداب و رسوم ياری رساند ضمن اينکه پس از , ريشه شناسي اين نقوش مي تواند ما را در شناخت هرچه بيشتر فرهنگ. دارند

احي مبلمان و غيره به بررسي مي توان اين نقوش را با ترکيب و يا تجزيه در گرافيك محيطي داخلي مانند کاغذ ديواری و طر

 .کار برد

, حيواني, گياهي) تجزيه و تحليل نقش ورنگ پوشاک ترکمن، از جنبه های مفهومي و سمبليك تصويری:هدف تحقیق

 .و احيای مجدد نقوش در طراحي پوشاک معاصراست( هندسي

ضروری است تا با بررسي بيشتر . نقش ورنگ در پوشاک ترکمن از ديرباز بدون تغيير مانده و رو به زوال است:ضرورت تحقیق

 .در صنعت پوشاک ايراني شويم,نقوش باعث حضور دوباره ی آن

 :سوال هاي تحقیق

 منشأ پيدايش نقوش ونمادهای پوشاک زنان ترکمن کجاست؟ -1

 مهم ترين نقوش در بين ترکمن ها چيست؟ -2

رنگ قرمز رنگ غالب درپوشاک .نقوش در پوشاک زنان ترکمن برگرفته از طبيعت اطراف هنرمنداست :فرضیه هاي تحقیق

شهرستان بندر ترکمن در جنوب شرقي .مهم ترين نقش در هنر ترکمن نقش قوچ است که جايگاه ويژه ای دارد.ترکمن ها است

رهنگي و آداب و سنن ويژه ،صنايع دستي و بافت دريای مازندران و غرب استان گلستان قرار دارد و به خاطر ويژگي های ف

کاموا بافي و , رودوزی سنتي, نقوش در پوشاک ترکمن به صورت ابريشم بافي. قاليچه و پوشاک ترکمن هميشه مورد توجه است

زيه تحليل در اين مقاله سعي خواهد شد با نگاهي به اين نقوش به بررسي و تج.نوار بافي و روش های ديگر به کار برده مي شود
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ريشه شناسي اين نقوش مي تواند . مذهبي و قومي آن مورد مطالعه قرار گيرد, ديني, خواستگاه اساطيری, آن ها پرداخته شود

آداب و رسوم ياری رساند ضمن اينکه پس از بررسي مي توان اين نقوش را با ترکيب و يا , ما را در شناخت هرچه بيشتر فرهنگ

  .ف هنر معاصربه کار بردتجزيه در زمينه های مختل

مطالعه منابع مکتوب شامل پايان نامه ها و (. کتابخانه ای) اسنادی: روش گرد آوری اطالعات.توصيفي :  روش انجام تحقیق

 .کتاب ها است

 سايت های معتبر.فيش برداری: اسنادی:  ابزار گرد آوري اطالعات

 کيفي : روش تجزیه و تحلیل اطالعات

. اجتماعي و مذهبي اقوام به يکديگر است, بهترين وسايل ارتباطي در جهت رساندن پيام های فرهنگي صنايع دستي يکي از

صنايع دستي هم چنان توانايي و قابليت ارتباط و انتقال مفاهيم و , امروزه در کنار دنيای پيشرفته و تکنولوژی فني و مهندسي

به فرد مي تواند عاملي بالقوه جهت استفاده ی  بهينه از اين  اين ويژگي منحصر. پيام های هر قوم در جامعه را داراست

از جمله انواع صنايع دستي که امروزه به راحتي با کاربرد های . محصوالت برای انتقال پيام ها و مفاهيم دنيای امروز باشد

وزی بر روی لباس و ديگر هنر سوزن د, خريداران و متقاضيان خود را دارا باشد,چنان در دنيای نوين توانسته هم, متنوع

 .نقوش اجرايي ساده برگرفته از طبيعت و عموما هندسي است,  محصوالت

 فرهنگ و آداب قوم ترکمن

درکتب ايراني برای نخستين بار در قرن پنجم هجری است که به قومي ترک نژاد به نام ترکمن يا ترکمان که در آسيای مرکزی 

ديم نبوده و همه ی اقوام صحرا نشين ترک شکل را ترک مطلق مي گفته اند و هر لفظ ترکمن در ق. ساکن اند بر مي خوريم

وقتي که آن اقوام اغوز از واليت خود به بالد ماوراءالنهر و ايران زمين درآمدند و توالد و . قبيله را لقبي معين و مخصوص بوده

دريج مانند شکل تاجيك گشت و چون تاجيك تناسل ايشان در اين واليت بود به سبب اقتضای آب و هوا شکل ايشان به ت

 (.1731, کسرائيان.) مطلق نبودند اقوام تاجيك ايشان را ترکمان گفتند يعني ترک مانند

دشت گرگان يا ترکمن صحرا که در جنوب رودخانه ی اترک قرار دارد و از جنوب و جنوب شرقي به کوهپايه های جنگلي 

در شمال ترکمن صحرا منطقه وسيع و عمدتا کم ارتفاعي قرار دارد که تا . مي شود محدود( دنباله شرقي جبال البرز) البرز

اين . ناحيه ی جنگلي روسيه آسيايي امتداد مي يابد و در مشرق رفته رفته مرتفع شده به کوه های خراسان مي پيوندند

ساسانيان برای . يرکاني محسوب مي شددر زمان هخامنشيان بخشي از واليت بزرگ ه, سرزمين دارای آثار باستاني فراوان است

ديواری عظيم ساختند که دارای برج ها و قراول ,( هياملکه= هون ها ) حفظ امنيت اين مرکز مهم از هجوم اقوام آسيای ميانه

سکه تپه ای با آثار باستاني ديده مي شود که به سبب , خانه های متعدد بوده است در ناحيه ای که اين ديوار به دريا مي رسد

معروف شده است،ترکمانان در بخش شمال غربي خراسان « گوميش تپه » های نقره فراواني که در خرابه های آن پيدا شده به 

 . زندگي مي کنند( استرآباد سابق) و مشرق گرگان

،هميشه  بندر ترکمن به خاطر ويژگي های فرهنگي و آداب و سنن ويژه و بافت اصيل و بومي و هم چنين رونق صنايع دستي

سوزن , قاليبافي : هنرهای سنتي رايج در اين شهر عبارتند از .مورد توجه ايران شناسان و گردشگران خارجي و داخلي است

 www.bayragh.ir ).)ني و تنبورک مي باشند  ,کمانچه , نوازندگي دوتار , (خوانندگي سنتي ), بخشي گری , دوزی 

 

 تعریف پوشاک 

پوست و الياف گياهي و پشم و کتان و جز آن برای پوشاندن بدن و مصون نگه داشتن آن در برابر پوشاک جامه هايي است از 

قومي و ديني و  بعد از توسعه جامعه های انساني و پديدار شدن عقايد و آرمان های.عوامل طبيعي و آب و هوا مي پوشند

وزه هر پاره از پوشاک بنا به ويژگي های جامعه امر.، نقش و رنگ و شکل دوخت هر لباس مشخصه ی هراقليمي گرديد مذهبي
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پوشاک يك زبان ارتباطي است، اعضای جامعه از طريق نشانه های نمادين . ای که در آن زندگي مي کنند مفهومي را مي رساند

ه ها و برای پي بردن به مفهوم و معاني نشان. لباس هايي که مي پوشند بين خود يك نظام ارتباط فرهنگي برقرار مي کنند

رمزگشايي از اين نشانه ها در هر گروه اجتماعي مي بايست رفتار های اجتماعي و فرهنگي مردم آن گروه و نظام های ديني و 

 . اعتقادی و اعمال جادويي و باورهايي که پوشاک ارزش های نمادين خود را از آن ها گرفته اند را درک کرد

عه چه در گذشته و چه در حال و بررسي تحول تاريخي اجتماعي هر يك از از اين رو مطالعه پوشاک مردم يك قوم و جام

و معنوی آن , مادی, قطعات لباس و کارکردهای اجتماعي و تأثيرپذيری آن ها زمينه ای مهم در شناسايي الگوهای رفتاری

 _تغيير لباس بومي , برود همان طور که تغيير زبان باعث مي شود هويت فرهنگي قومي تغييرکند يا ازبين. گروه خواهد بود

 (.1733رنج دوست،. )محلي يك قوم هم مي تواند کم و بيش هويت زدايي کند

  پوشاک زنان ترکمن

اجزای . نگاه داشته اند, لباس های عشيره ای وقومي خود را با وجود تغييراتي اندک, زنان ترکمن هم ماننداقليم های ديگر

لباس , .(هنگام امور کشاورزی و پختن نان و امور خانه مورد استفاده قرار مي گيرد: )کارلباس : پوشاک بانوان ترکمن عبارتند از

هنگام شرکت در مراسم : )لباس تشريقاتي, .( هنگام خروج از منزل و برای خريد از بازار مورد استفاده قرار مي گيرد: )شهر

درمراسم عزاداری لباس کهنه مي پوشند و رنگ .(. ستبسته به سن افراد خانواده متفاوت ا: )لباس منزل, .( جشن مي پوشند

پيراهن زنان ترکمن برش ساده دارد و اغلب به رنگ زرشکي و بنفش و قرمز و گاهي گلدار و گاهي بدون گل  .دآن اهميت ندار

گرد و بدون  يقه. آستيني فراخ با زير بغلي دارد که  اريب به طرف مچ تنگ مي شود , و فقط با راه ها و طرح های مستقيم 

داخل پيراهن را با .داخل پيراهن هم از زير بغل تا پايين به تدريج گشادتر مي شود. از جلو تا زير سينه چاک دارد , برگردان 

 (.1)شکل. بانوان ترکمن بر روی پيراهن خود تزييناتي از قبيل گل سينه نصب مي کنند. پارچه های گلدار آستردوزی مي کنند

  

 

 دوخت در پوشاک زنان ترکمن طرح-(1)شکل 

کوينك ،که در گذشته از ابريشم بود، ولي حاال با . که تن پوش اصلي زنان ترکمن است( 1کوينُك)پيراهن قرمز ابريشمي، به نام 

الياف مصنوعي با زمينه قرمز و چند راه پهن زرد و خطوط باريك مشکي دوخته مي شود واز نوارهای گرد باف پارچه ای باريکي 

سانتي متر به منظور تحکيم دوخت استفاده مي شد که در آن خشتك هايي بين تکه های مستطيلي شکل جای  77د حدو

يقه آن گرد و چاکي تا زيرسينه برای دختران و بلندتر . ايجاد مي کرد, گرفته و تن پوش پرچيني را که در پايين گشاد مي شد

معموال دور مچ آستين را باالياف . است و قدپيراهن تا زير زانو مي رسد آستين های آن بلند. تا حدود شکم برای مادران دارد

کوينك از نظر جنس و رنگ نام های متفاوتي دارد و درچهار رنگ زمينه،قرمز،زرد،سبزوسياه .ابريشم الوان دست دوزی مي کنند

همه ی آن ها به دور . دوخته مي شودساده تر است و از ابريشم سبز مزين به قرمز  2(بورنجك) کوينك به نام. بافته مي شود
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, کسرائيان. )رايج ترين سوزن دوزی ها بر روی کوينك ها با پارچه ابريشمي قرمز است.پيچك های گلدوزی شده دارند, يقه

 (.7)و( 2)شکل های( .1731

 

 پشت وروي لباس بورنجک با سوزن دوزي هاي الوان بر روي پارچه ي ابریشم سبز-(2)شکل

 

  

 کوینک بانقوش سوزن دوزي بر روي پارچه هاي زرد وقرمز -(3)شکل

 

با آستين های کوتاه و سکه دوزی مي (  چابيد) يموت ها از قبايل ترکمن، روی پيراهن در زمستان نوعي کُت مخملي به نام 

حاشيه و . پوشش کت مانندی است که در زمستان بر سر مي افکنند و پارچه ی آن ابريشم تيره رنگ است 7(کُرته. )پوشند

ناميده مي ( کُرته)لباسي که سوزن دوزی اش کامل نيست . قسمت پايين و طرفين کُرته با نقش هايي سوزن دوزی شده است

دو گونه در مراسم تشريفاتي فرقه ی مخصوصي از ترکمن هر . مي نامند(سِرپي)شود و اگر سوزن دوزی اش کامل باشد آن را 

مهم ترين مشخصه ی پوشاک ترکمن پوشش سر آن (.4)شکل. بخشي از پوشش نهايي سر زنان را تشکيل مي دهد( تکه) های

روی  ها است که از دستمالي گاه با زمينه ی مشکي و يا به رنگ های ديگر با نقش های درشت زرد و نارنجي است که البته بر

اين روسری بزرگتری تقريبا به اندازه نصف چادر که دارای ريشه های بلند بوده و بر روی آن نقش هايي از گل های رنگين ديده 
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در تابستان از پارچه نخي و در . جنس پارچه ی پيراهن، متناسب با فصل در نظر گرفته مي شود .مي شود استفاده مي نمايند

در زمستان , استفاده مي شود اما قطعات بيشتری دارد و گاهي چند لباس روی هم مي پوشند زمستان از پارچه نخ و ابريشم

 (.1731متقي، ) .لباس تنگ تر و در تابستان گشادتر دوخته مي شود

 

 .پوشش سر زنان ترکمن که ازروسري بزرگترو تقریبا به اندازه نصف چادراست -(4)شکل

 

گلو را مي پوشانيد که در قرن ( گنجوک) های به هم متصل و يا يك لوزی تعيين شدهبا آويز( بوقَو) در گذشته يقه ی کلفت

يقه و چاک يقه را با الياف الوان دست .اين يقه لباس را مي بندد. تبديل شد( گول يقه) اقه ایبيستم ميالدی به يقه ی بزرگ قپّ

 (. 5)شکل.زيرگردن يقه را با گل يقه گرد سوزن دوزی مي کنند. دوزی مي کنند

 

 .یقه هاي گرد لباس ترکمن بانقوش سوزن دوزي الوان-(5)شکل

 هنرهاي سنتی زنان ترکمن مربوط به پوشاک

بر پارچه ها به آنهاجان مي دهند و با آرايه هايي که در آن ايجاد مي کنند، زبان گويای نقش و نگاره  زنان ترکمن بانقش اندازی

از .ها مي شودو از گذشته های دور و از آداب و رسوم و باورها و اعتقادات سخن مي گويد حتي آرزوهای آنان را به زبان مي آورد

 . نها نقوش زيبايي را بر پوشاک خود ايجاد مي کنند،ازموارد زير مي باشدمجموعه هنرهای دستي که بانوان ترکمن با تلفيق آ

ابريشم برای پوشاک  .استخراج الياف ابريشم ،رنگ آميزی الياف و بافت پارچه های ابريشمي با نخ ابريشم است : ابریشم بافی

در ميان طوايف ترکمن  استفاده مي  تا کنون 1741به طور محلي روی چرخ بافندگي پدالي بافته مي شود،که از سال , زنان

 .شود
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 . يکي از مهم ترين هنر های سنتي زنان ترکمن دست دوزی های الوان با نقوش گوناگون مي باشد: رودوزي سنتی

 . اين هنراز لحاظ رنگ و نقش در طوايف مختلف ترکمن متفاوت است. يکي ديگر از رودوزی ها نواردوزی است: نوار بافی

سوزن دوزی و ساير دوخت های ترکمن تاريخ مشخصي ندارند و قديمي ترين نمونه موجود در موزه های جهان : سوزن دوزي

سوزن دوزی . مربوط به دوره سلجوقيان مي باشد سابقه اين هنر اصيل و بومي با پيدايش پارچه های ابريشمي برابری مي کند

تکين )به سوزن دوزی در گويش ترکمني.االيي برخوردار مي باشد به عنوان هنری رايج بين زنان و دختران ترکمن از اهميت ب

ميالدی، سوزن دوزی ترکمن به طور عمده در تزئين پوشاک مورد استفاده قرار گرفت و  11از اوايل قرن . مي گويند 4( تکماک

با توليد نخ در کارخانه  21در همين قرن در امر سوزن دوزی از پشم خانگي و نخ ابريشم استفاده مي کردند ولي از اوايل قرن 

مي باشد واز مهم ترين اشتغاالت زنان ترکمن و  5(گوکالن)قوميت قالب ترکمن از ايل . جات ديگر از اين نوع نخ استفاده نشد

 (.6)شکل(.1731متقي، . )ايل گوکالن سوزن دوزی است

 

 بر روي پوشاک شیوه سوزن دوزي با نخ هاي یوفک-(6)شکل

 هنرسوزن دوزيابزارالزم در 

 .وسوزن است(يونسه) انگشتانه, (يوفك) نخ ابريشم مخصوص:وسايل مورد نياز برای سوزن دوزی عبارتند از

به طور کلي هر پارچه ای را که مي خواهند روی آن سوزن دوزی را انجام دهند :  مراحل کار سوزن دوزی به اين ترتيب است

پارچه ای را به عنوان اليه مي گذارند و به وسيله , ها در البه الی پارچه اصلي برای ثابت نگه داشتن پارچه و زيبايي سانجيم

يوفك را قبل از دوختن جهت (: يوفك ايشمه) تاباندن نخ ابريشم.چرخ خياطي به فاصله های نيم سانتي شياردوزی مي کنند

چانند و با دست تاب مي دهند ابتدا هر يوفك را به دور انگشت شصت پا مي پي. ال تاب مي دهند 5يا  2استحکام بخشيدن در 

 . طرف را با هم به طرف راست مي پيچانند 2دو طرف را به سمت چپ مي پيچانند سپس 

 مراحل دوخت نقوش

قبل از سياه دوزی سوزن دوزان طرح اصلي را با نخ کوک روی شلوار کوک مي زنند تا طرح به شکل ( : قار االمه) سياه دوزی

مرحله پرکردن نقش با نخ های رنگي , سياه دوزی  پس از. آن با قارا يوفك طرح را سانجيم دوزی مي کنندقرينه در آيد پس از 

در اين مرحله طرح را کامال . نارنجي و سفيد استفاده مي کنند, قهوه ای, قرمز روشن وتيره, معموال از رنگ های سبز. مي باشد

 .پر مي کنند تا پارچه ديده نشود

 ن ترکمننقش در پوشاک زنا

در البه . اخالقي و رفتاری يك قوم يا ملت را است, اعتقادی, نقش ها و نمادها بيانگر بخشي از هنجارها و ارزش های فرهنگي

قدرت و نفوذ انديشه های آييني و اعتقادی و تأثير آن در نقش مايه هايي که به لحاظ جنبه های پنهاني , الی نقوش ترکمن

اين نقش مايه ها از بعد معنايي و اعتقادی در . و نمادين يافته اند به کرات مي توان مشاهده نمود ظاهری انتزاعي, طلسم و دعا

  فرهنگ و باور و سنت بافنده آن جايگاه ويژه ای داشته اند و از بعد بصری و زيبايي شناسي نيز حائز اهميت بسياری هستند
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با تفسير نقوش مي توان به باور و اعتقادات و راز و رمز . دست داده اندهرچند امروزه نگاره ها به مرور زمان معاني خود را از 

اين نقوش به سادگي ذهنيت بي پيرايه زن ترکمني را نشان مي دهد و اعتقاد وی به خاصيت طلسم . نهفته در آن ها پي برد

  .گونه و محافظ اين نقوش را بيش از پيش بر ما نمايان مي کند

هر قومي به تناسب نوع زندگي و نحوه ارتباط . مي دارای آداب و رسوم و عقايد و وقايعي مي باشدشيوه زندگي هر ملتي و قو

هر ملتي برای خود حماسه و اسطوره . اجتماعي با ساير اقوام و جوامع دارای نگرش خاص خود نسبت با شيوه زيست مي باشد

دست نايافته و سرکوب شده ی آن ملت , ای خفتهآرزوه, نماد. هايي دارد که برای آن ملت مقدس و قابل احترام است

ترکمن ها نيز مانند ساير اقوام و جوامع بشری دارای سمبل های خاص خود هستند که اين سمبل ها تنها ويژه ترکمن ها .است

از ظهور  بسياری عقيده دارند که ترکمن ها قبل. نيست بلکه به نسبتي در کل جهان مي توان آن را به اقوام مختلف تعميم داد

اسالم توتم پرست بوده اند و عده ای نيز آن ها را طبيعت گرا و طبيعت پرست مي دانند که حاکي از عمق ارتباط اين افراد با 

 .آب و درخت را مقدس مي شمرده اند, روشنايي, آنان عناصر طبيعت مانند آفتاب.طبيعت حکايت دارد

همه ی ايل های ترکمن پوشاک وسر بند وپای . يچيده رواج بسيار داردسوزن دوزی با نقوش چشم گير و پ, در پوشاک ترکمن

زرد و سفيد به چشم , سياه, قرمز: در گلدوزی های قبا يا روپوش نقش های مکرر هندسي به رنگ. شلوار را نقش  مي اندازند

م سياه انجام مي شد و سوزن دوزی برروی پارچه ی ابريش, هشتاد تا صد سال پيش در روپوش های قديمي ترکمن. مي خورد

در گلدوزی ترکمن نقوش معموال طرح مکرر کوکبي به شيوه ی خاص با , نگاره ها همه ی زمينه ی پارچه را فرا مي گرفت

جلوی , حاشيه و نقش های دور يقه ،اطراف يقه. برگ هايي است که تمام سطح زمينه درسوزن دوزی ترکمن را پوشانده است

نقوش هندسي تکرار مي شوند و نگاره های گل و برگ را به . تين ها را نيز با گلدوزی مي آرايندشکاف های پهلو و آس, سينه

 (.1711سيد صدر ،(. )3)شکل.حالت اشعه ای که از شکاف های پهلو تابيده مي بافند 

 

 .نقوش گل و برگ که به حالت اشعه اي از شکاف پهلو ي لباس به بیرون تابیده است-(7)شکل

دورت , قوش قانات, باغ نقش, ساری ايچان, بورمه چيگين, قوچاق, تيرانابورن: سوزن دوزی شده درپوشاک ترکمننقش های 

گل , تئتك نقش, قوراما نقش, ييالن اوک, شلپه نقش, قالب نقش, کعبه نقش, موی نقش, اردک نقش, عينك نقش, قيچي, گوز

شلف گل و لنگر مي , آلِج گل ,   قوچ يا اَلِم ، قوس قزح, قيچ : دازمعروف ترين نقوش در بافت عبارتن. است...کرد نقش و, نقش

شاخ قوچ نماد برکت است و آن را مقدس مي دانند و نشانه . در نقش و نگار ترکمن ها نقش شاخ قوچ جايگاه ويژه ای دارد.باشد

  (1732اميدی، )(.3)شکل.ی نعمت الهي است
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 انواع نقش قوچ یا قیچ-(8)شکل

 انواع نقوش پوشاک ترکمنمفاهیم 

دامدرما درشکل . به صورت اشکال تزئيني در البه الی نقوش به کار مي روند, چکه کردن يا چکيدن, به معني چکه: دامدرما 

  .ها و رنگ های متفاوت و منطبق با نوع نقوش و رنگ اصلي به کار رفته در سوزن دوزی شلوار مورد استفاده قرار مي گيرد

. برای دوری از چشم زدن نوزاد که به دنيا مي آيد با سنجاق به لباس کودک وصل مي کنند, ي دعا و چشم زخمبه معن: دُغا 

 . اين دعا از جنس چوبي مقدس است

 .به معني هشت کله است:  سِکیز کِله

 .به معني هشت در است:  سکیز قاپی

 .به معني چرخ و فلك است:  چرخ پُلَک

ت پر يا هشت پيکان که بعد از اسالم بافته شده است چنانچه دو طرف پايه ستاره هشت پر را نماد ستاره هش: ستاره هشت پر

ستاره قطبي برای ترکمن .يعني جائيکه قرآن برای قرائت قاری قرار مي گيرد ديده خواهد شد(( رحل قرآن )) خم کنيم شکل 

آهني که سمبل استواری و استقامت بوده ستايش مي به معنای ميخ بزرگ ( دمير قازيق ) ها محترم بوده و آن را به عنوان 

آن ها , چون در سرزمين ترکمن ها وزش باد شمالي هميشه شديدتر بوده و عامل فروريختن آالچيق ايشان مي شد. کرده اند

 .مي گرفته اند( رو به ستاره قطبي) ميخ بزرگ آالچيق را هميشه دقيقا رو به شمال 

 .استبه معني نقش آينه :  آینا گُل

 .طهارت و سرزندگي است, سمبل پاکي:  آفتاب

 .لغت فارسي است به معنای قاشق گود, به معني چَمچه يا چُمچه: چِمچه 

 . گرفته از تلفظ بسيار قديم واژه يعني کجابه. به معنای کجاوه : کِجِبه

يکي از نقوش استعاری فرش ترکمن ( .ترکيبي از ستاره هشت پر به همراه شعاع های نور منشعب شده از آن:) نقش ساق داق 

ستاره نشانه ی کور سوی اميد به هنگام تيره روزی ها و شکست های پي در , مي باشد که در حواشي پهن قالي به کار مي رود

تبديل ) رنگ ستاره و شعاع های نور منشعب از آن طوری انتخاب مي شوند که نمايان گر پرتو نور خورشيد باشند, پي مي باشد

 (.سعد و سعادت, وی اميد به منبع فيضکور س

فرم هندسي تغيير يافته ی نيزه مي باشد که نمادی از جنگ است و سمبلي برای تهيج احساسات ترکمن برای : نقش قیچاق 

آثار شبيه به اين نقوش را مي توان در ميان قبايل سرخپوست آمريکا و قبايل . شرکت در نبرد برای حفظ خاک به شمار مي رود

 . ازتك آمريکای التين مشاهده کرد

از رواج اعتقاد به طلسم و جادو برای دفع ارواح خبيثه در بين اقوام ترکمن در , از ديگر نقوش کهن ترکمني مي باشد: منجوق 

هر خطي را سمبل بخشي از بدن جانور يا قسمتي از گياه گرفته , هنرمند در تقسيم بندی نقوش. عهد قديم حکايت مي کند

 .است
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زنان سالخورده ی ترکمن معتقدند زماني . در زبان ترکمني بورمه به معنای بستن و چگين به معنای بازو است: بورمه چگین 

اين . که فردی دچار ضعف يا غش مي گردد بازوی او را با دستمال محکم مي بندند تا خون به سمت باالی بدن جريان يابد

 .ه و کاله دوخته مي شودطرح بر روی قسمت انتهای پاچه شلوار زنان

اين طرح در اکثر دست بافته های ترکمن کاربرد دارد و به عنوان اصلي ترين طرح نمد ترکمن مي باشد و به همين : قوچاق 

روی يقه و سرآستين , کاله, در روش دوخت سوزن دوزی طرح قوچ روی شلوار زنانه. دليل به عنوان طرح کچه معروف است

 .به کار مي رود پيراهن ها و روسری ها

طرح چاقماق . نام چاقماق از دستگاه گيره که در کارگاه های آهنگری و غيره استفاده مي شود الهام گرفته شده است: چاقماق 

 .اکثرأ بر روی پاچه شلوار دوخته مي شود

 .اين طرح بيشتر در دوخت کاله کاربرد دارد: بستانی

و اين طرح عمدتا از نقوش حاشيه ی فرش ترکمن گرفته شده و در سوزن دوزی به معنای شرابه و آويز مي باشد : شلپه نقش 

 .به کار رفته است

آلجه در لغت به معنای سياه و سفيد است که نمادی از حفاظت در برابر چشم زخم محسوب مي شود که بخشي از :  آلجه

 .باورهای اين منطقه به حساب مي آيد

  .در سوزن دوزی لباس بانوان ترکمن است ريززنجيره های فشرده و بسيار :  سانجیم

قيق بازمانده عصر يکجانشيني ترکمن . در گويش ترکمني به دره و نقاط پشت کوهپايه ها و کنار تپه ماهور گويند: نقش قیق 

  .ها مي باشد

در روستای ياقليق به  .ياد مي کنند( خانه شيطان) در روستاهای ياسليق از نقش بورق لوی به نام شيطان لي اوی: بورق لوي 

 . مي گويند( گردن شتر ) «ديه بويني » نقش , « اوج بورق اوی » 

 .به معنای انگشت است: نقش بارماق       .به معنای خانه تپه مانند است: نقش دپه اوي         نيزه: نقش نایزا 

نقش را از قديم زن ترکمن با الهام از شکل طبيعي اين . از هالل ماه الهام گرفته شده است. به معنای نقش ماه است: آي نقش 

با توجه به شکل طبيعي هالل ماه که درآسمان ديده مي شود و تجزيه خط دور آن . ماه بر روی شلوارهای زنانه مي دوخته است

 .مي توان به اين امر پي برد

 .سمتي از قالي ترکمنق: نقش حالی بولوم     خانه گل: نقش عینک یا گل اوي .    چهل تکه: قرق تکه 

نقش اوق گُوزی بيان گر . به معنای  چشم مي باشد( گُوزی ) به معنای تيرو ( اوق ) در گويش ترکمني: نقش اوق گُوزي 

  .دالوری و جنگاوری ترکمن ها در طي تاريخ سياسي خود مي باشد

 .به معنای آمد و رفت است: گيتدی , نقوش گَلدي

 .انه داس است که حاکي از نشانه های دوران يکجانشيني بر پايه زراعت مي باشدبه معنای دند: نقش اورق دیش 

 . نقش قوس قزح: اَلِم نقش 

از نقوش قديمي اقوام ترکمن است و گويا از قيچي هايي که در کار بافت فرش از آن ها استفاده مي شده الهام : نقش قیچی 

 . گرفته شده است

تغيير يافته « عمره»گويا تلفظ ترکمني اين نقش. يمي شلوار های زنانه ترکمني استاين نقش از نقوش قد:نقش کنگره اي 

در واقع اين نقش با يك خط ممتد دوخته . اين نقش با بسياری نقوش کنگره ای رايج متفاوت مي باشد. همان لفظ کنگره است

خالي وسط هر واحد نقش يك خط با در فضای . نشده است و از پيوستن واحد های جدا يك نقش پيوسته به وجود مي آيد

 .رنگ های مختلف تکرار شده است
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« گوزی»و « تير»به معنای « اوق»درگويش ترکمني : نقش اوق گوزی(رکاب اسب: )اوزنگي(خانه گل)يا گل اوی : نقش عینک

به سبب . ي باشدبيانگر دالوری و جنگاوری ترکمن ها در طي تاريخ سياسي خود م نقش اوق گوزی.مي باشد« چشم»به معنای 

  (.1731متقي، (.)15-1)اشکال. «شهرت يافته است« حالي بولوم»ترکمن در اين طرح به نام  قالي کاربرد نقش
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 انواع نقوش پوشاک ترکمن-(15-9)اشکال

 
 .نقوش حالی بوم واوق گوزي بر لباس زنان ترکمن-(16)شکل
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 .آستین وحواشی لباس زنان ترکمننقش قیچ بر سر -(17)شکل

 

  

 نقوش یقه پوشاک زنان ترکمن-(18)شکل

, داراق, نقوش فرش هم شامل چرخ پلك. نقش و نگار در پوشاک ترکمن ،علي رغم تفاوت های محلي و قبيله ای مستقل اند

کهن ترين طرح مربوط به .اندکه در برخي موارد نقوش فرش وپوشاک ترکمن بايکديگر تلفيق شده شانه و غيره مي باشد، 

دوگروه عمده از ترکمن های ماورای  .ناميده مي شود(گل سالور )اين طرح شامل يك هشت ضلعي رنگين است که . سالور است

را دربر مي گيرد که طرح قاليچه های آن ها « تکه»و « سالوروساريخ»گروه سالور، قبايل . ناميده مي شوند« سالورو يموت»خزر 

 (.1756بوگوليوف، (.)11)شکل.شباهت دارد به يکديگر

 

  جایگاه رنگ درپوشاک ترکمن

رنگ لباس , از اين رو. طرز پوشيدن و رنگ آن را به اعضای جامعه تحميل مي کند, نوع لباس, فرهنگ ها در جامعه های سنتي

های انساني پوشندگان و جايگاه آن  پوشندگان از سويي بيانگر مفاهيم آرماني فرهنگ جامعه و از سوی ديگر بازتاباننده ويژگي

استفاده . از رنگ در پوشاک برای نشان دادن حاالت روحي اقوام استفاده مي کنند .گروه و طبقه اجتماعي است , ها در خانواده
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اغلب سبب پيدايش اثری چشمگير مي شود که از گذشته های دور و آداب و رسوم , از نقوش ذهني باف د رايجاد طرح و نقش

 . اورها سخن مي گويدو ب

استفاده از نقش و رنگ برای کودک و جوان و مرد و زن متفاوت است حتي برای نوعروس و داماد فرق مي کند به طوری که 

مهره و تکه های پارچه نصب کرده اند مي پوشانند تا از چشم زخم محفوظ باشد , جلوی نوعروس را با پرده ای که به آن پر مرغ

 .(1732اميدی ،. )ل سبزی مي بندند تا خوشبخت شوندو کمر او را با شا

 

 نقوش پوشاک زنان ترکمن برگرفته از نقوش قالی ترکمن-(19)شکل

 

 مفاهیم رنگ ها در پوشاک ترکمن 

در کاربرد اجتماعي نيز بازتاباننده ارزش های پذيرفته , جلوه و شکوهي که رنگ ها به پوشاک ترکمن مي بخشند, جدا از زيبايي

نقش و اهميت رنگ ها وقتي آشکار مي شود که جامه ها رابطه ی نزديکي ميان . در فرهنگ مردم جامعه هستندشده 

رنگ پوشاک در هماهنگي با , در اين حال. پديد مي آورد, پوشندگان آن ها و فرهنگ جامعه ای که در آن زندگي مي کنند

ي يابد و با زبان رمزی و استعاری  خصوصيات و صفاتي موقعيت و منزلت پوشندگان معنا م, دوره های زندگي, سن, جنس

شادابي و , جاذبه ی جنسي, غرور و کبر و فروتني, عظمت و حقارت, جاذبه و فريبندگي, وقار و متانت, مانند شرم و حيا

پوشنده گروهي و ديني انسان, مردانگي و زنانگي و تعلفات و وابستگي های قومي, قدرت و ضعف, پيری و خمودگي, سرزندگي

 (.1753موسوی بجنوردی، . )ی لباس را نمايان مي سازد

رنگ های زرد، بنفش، قهوه ای . رنگ های اصلي در امر سوزن دوزی ، قرمز تيره و روشن، سياه، آبي، سبز و سفيد مي باشند

کان اصلي نمايش هنر رنگ قرمز به عنوان نماد تداوم زندگي، رشد و تعالي و شادابي از ار. رنگ های فرعي محسوب مي شوند

 . در محصوالت سنتي ترکمن ها به شمار مي آيد

منطقه زندگي آنان در شمال و دارای پوشش سيز و جنگلي . ترکمن ها از رنگ های طبيعي در صنايع خود استفاده مي کردند

د و در مقابل رنگ سبز است و رنگ سبز از جمله رنگ های سرد است به همين دليل ترکمن ها با اين رنگ آشنايي زيادی دارن

به دليل اقليم سرد محل زندگي ترکمن ها .هم رنگ قرمز الکي وجود دارد که ترکمن ها به وفور از آن استفاده مي کنند

استفاده از رنگ قرمز  که يك رنگ گرم و پرجنب و جوش است به خصوص در فرش نيز بسيار استفاده مي شود، وموجب گرم 

 (.1731متقي، ) .و بصری شودتر شدن محيط از لحاظ روحي 
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 :نتیجه گیري

اين مردمان سخت , در اين مقاله سعي شده اطالعاتي ثبت شود که موجب شناخت بهتر خوانندگان از هنر مردمان بندر ترکمن

مصاحبه و مشاهده ای گردآوری شده و به معرفي مشخصه های , اطالعات اين رساله از روش کتابخانه ای. کوش و هنرمند شود

فرهنگ مردمان بندر ترکمن نشأت گرفته از طبيعت زيبای . هنری اين قوم يعني نقش ورنگ درپوشاک ترکمن پرداخته است

پوشاکدر هر قوم عالوه . زندگيشان است و مي توان گفت طبيعت منشأ و سرچشمه ی زايش هنر در ميان ترکمن ها مي باشد

اقتصادی و طبقاتي و , و صنفي و سياسي و مذهبي و شأن اجتماعي وابستگي شغلي, اجتماعي و جغرافيايي, بر هويت بومي

ارزش ها نقش مهمي در نگه داشتن هويت اجتماعي و فرهنگي و تداوم حيات . تفاوت سني و جنسي را مشخص مي کند

رجامعه نيز پوشاک بومي و سنتي ه, همان طور که زبان گروه های قومي آن ها را از هم متمايز مي کند. تاريخي نسل ها دارد

 .متمايز کننده اقوام از يکديگر است

کوچ نشينان به سبب زندگي در دامان طبيعت و ارتباط مستقيم با عناصر طبيعي نقوش مورد استفاده در آثار خود را از طبيعت 

ف خود ترکمن های صحرا نشين هرچه در اطرا. گرفته و چنان آن ها را انتزاعي مي کردند که برای هر کاری مناسب باشد

مشاهده مي کردند در ذهن خالق خود به صورت ساده آورده و آن را در ساير هنرهای سنتي خود از جمله فرش و پوشاک و 

پرندگان و انواع جانوران اهلي و وحشي بودند که با گذشت زمان اين نقوش , گياهان,عمدتأ نقوش. زيور آالت استفاده مي کردند

نقوش سوزن دوزی پوشاک ترکمن را نيز مي توان بر اساس شکل ظاهری و . در آمدند به صورت نمادهايي با مفاهيم بومي

مهم ترين نقش در . عناصری که از آن ها الهام گرفته شده است به عناصر طبيعت و محيط پيرامون و غيره دسته بندی کرد

باروری و چادرنشيني در بين , اد قدرتبين ترکمن ها نقش شاخ قوچ است که از دوران قبل از اسالم بوده است و به عنوان نم

دربعضي نقوش، نقاط مشترک فرش و . اقوام ترکمن معروف بوده است و در بسياری از صنايع هنری آن ها ظاهر مي شود

پوشاک ترکمن را مي توان مشاهده کرد که؛ اساس هندسي بودن نقوش و برگرفتن آن ها از طبيعت و کاربرد وسيع طيف رنگ 

 . قرمز دانست

نقوش ترکمن و ساير نقوش ايالت مختلف کشورمان ايران قابليت کار در زمينه های مختلف را دارند، مي توان با کنار هم قرار 

طرح های زيبايي را ايجاد کرد که اين طرح ها پيشگام راه جديدی برای به تصوير کشيدن نقش , دادن نقوش و ساير روش ها

 .يد برای زنده نگه داشتن هنرهای بومي و سنتي ايران باشد مايه های مختلف کشورمان و راه حلي مف
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 :فهرست پی نوشت ها
1- koynok  

2-Burenje  
3-korte 

4-Tekin Tekmak 

5-Goklan 
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، مشهد، انتشارات آستان قدس (پژوهشي در پوشاک  و هنرهای سنتي خراسان) ,،ديده و دل و دست  1732, ناهيد , اميدی 

 .رضوی

 . نازديبا خزيمه علم, (نيست محل نشرمشخص), فرش های ترکمني،  1756,بوگوليوبف 

 .، تاريخ لباس ايران ، تهران، جمال هنر 1733 ,شبنم , رنج دوست 

 .تهران، سيمای دانش , ،دائرة المعارف هنرها ی صنايع دستي و حرف مربوط به آن  1711, سيد ابوالقاسم , سيد صدر 

 .(تهران،نشرکسرائيان , ، ترکمن های ايران   1731 , نصراهلل, کسرائيان 

 .تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمي, دائرة المعارف بزرگ اسالمي  ,  1735, کاظم , موسوی بجنوردی 

 ( 1736, 1737, دفتر پژوهش های فرهنگي : تهران),  "پوشاک ايرانيان  ", پيمان , متين 

پژوهشکده هنرهای , ، طرح مستند سازی هنرهای سنتي شهرستان بندر ترکمن 1731 ,يمهری شمس, محمد کريم, متقي

 .مديريت ميراث فرهنگي استان گلستان, سنتي
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