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مقدمه و بیان مسئله
هایفرهنگيترکمنها ،خودتزيینيسنتيمویزنانهاست.خودتزيینينشان


يکيازشاخصه
از هويت قومي ،اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادی و فردی دارد .ارزشهای جمعي در
.توجهبهارزشهایجمعيو

ميکنند
شناسيزيباييشناسيبومي 1نقشمهميايفا 


انسان
ناپذيراستزيرابدونآگاهيازاينمقولهها


هاامریاجتناب

بسترخلقزيباييدرپژوهش
هایصورتگرفتهدرزمینهفرهنگ،آداب و


گیرد.مطالعهپژوهش
تفسیرواقعيشکل نمي
هادرايراننشانميدهدکهاغلبآنها

سنن،پوشاکوزيورآالتسنتياقوامبهويژهترک 
من
وتوصیفاست.اينپژوهشهابهساختارفرهنگي

بندی 
حاویمطالبيچونمعرفي،طبقه 

اینکردهاندمانندپژوهشهای


برقراریارتباطآنباتاريخوهويتقوميتوجه
جامعهونحوه
توصیفي در زمینه آداب و سنن اقوام ترکمن پورکريم (1344؛ 1345؛ 1346؛ )1349؛
زنانترکمنوازدواجمیانترکمنها(رياحي1371،؛)1370؛نقشزنان

صنايعدستي

بررسي
اقتصادیجامعهايلنشین (جرجاني)1382،؛ معرفيپوشاکو

ترکمندرساختاراجتماعي -
زيورآالت مردم ترکمن (محمدی ،)1389،معرفي و طبقهبندی نغمههای زنان ترکمن
ترکمنهای ايران و معرفي آدابورسوم (تقوی)1388،؛

انسانشناسي 
(شادمهر  ،)1377،
نگاهي به فرهنگ مادی و معنوی ترکمن و ادبیات شفاهي (اعظمي)1383،؛ پژوهشي در
پوشاک و هنرهای سنتي خراسان (امیدی)1382،؛ بررسي انواع زيورآالت ترکمني
(کلته .)1382،
همانطور که اشاره شد اغلب پژوهشها در سطح معرفي و توصیف باقي ماندهاند

انسانشناسي
درحاليکه بستر خلق معیارهای تأثیرگذار در زيبايي بومي در پژوهش  

زيباييشناختياهمیتدارد.توجهبهجامعه ونقشآندرشکلگیریمعیارهایزيباييو

ارهایآنامکانپذير

تحلیلزيبايييکجامعه جزبا معی

زشتيامریاجتنابناپذيراست .

زيباييشناسي ايران با

نیست ،امروزه اغلب پژوهشها و مطالعات انجامشده در حوزه 
یجمعيدرزيباييشناسيبوميو

ارزش 
ها
انجامميشود.توجهبهتأثیر 

معیارهایغیربومي
خأل توجهبهآندرپژوهشها نگارندگانرابهمطالعهدرزمینه معیارهایزيبايي بوميدر

خودتزيینيسنتيمویزنانترکمنترغیبکرد .


پرسشهای پژوهش
 )1معیارهای زيبايي در خودتزيیني موی زنان ترکمن و زنان روستای دويدوخ
کدماند؟ 

 )2چهمعیارهایزيباييبوميدرخودتزيینيمویزناندويدوخازگذشتهتاحال
پايدارماندهاست؟ 
 )3زشتوزشتيدرخودتزيینيزنانروستایدويدوخچگونهپديدميآيد؟ 
anthropology of indigenous aesthetics
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جامعه و روش پژوهش
جامعه موردمطالعهازمیاناقواممختلفترکمنانتخابشد ،اينقومبهروايت اسناداز
گذشته خودتزيیني متفاوت داشتند .افراد ساکن اين قوم در ايران بسیار اندک هستند با
مطالعهوراهنماييافرادآگاه درنهايتروستای دويدوخ 1انتخاب شد .اينروستاازتوابع
شهرستان جرگالن در استان خراسان شمالي است .اغلب ساکنین آن از قوم تکه ترکمن
هستند .ده زن اطالعرسان از اهالي روستا در مورد خودتزيیني برای جمعآوری دادههای
نفوذترين و
پژوهش همکاری کردند .در منابع مکتوب قوم تکه را از بزرگترين ،پر 
معرفيکردند.تکهرهبریاقوامترکمنهارابهعهدهداشتهاست

نیرومندترينقبايلترکمن

يتکنندهگلهاستاينامرنماياناست
کهدروجهتسمیهاينواژهدرزبانترکيبزنروهدا 
2
(سارای )13 :1378 ،از اين روی با روش مردمنگاری  که روشي انسانشناسانه است به
بررسي نقش ساختار اجتماعي در شکلگیری معیارهای زيبايي در خودتزيیني زنان
ميپردازيم .در مردمنگاری محقق تالش ميکند تا بهطور طوالني مدت در جامعه مورد

مطالعهخودساکنشدهوهمراهافرادآنجامعهزندگيکند.مردمنگارانباحضوردرجامعه
ميکنند تابهطوردستاولوبدونواسطهموضوعموردمطالعهشانرامشاهدهو
سعي 
تجربه کنند (مورچیسون2010 ،؛ اتکینسون و همرسلي .)2007 ،به مدت چهار سال در
فصلتابستاندراينمنطقهبهمطالعهزيباييشناسيبوميدرخودتزيینيزنانپرداختمو

امابهبرخيازپرسشهاييکهدر

درپيپاسخبهپرسشهایمطروحهدرپژوهشبرآمدم؛ 

بخشيازپژوهشمطرحشددراينجااشارهميکنیم .
چارچوب نظری
شناسيزيباييشناسيبوميتوجهبهمعیارهایجامعهبومياست.از


هایانسان

اساستحلیل
5
4
3
نظريهپردازان شاخص اين حوزه ميتوان به ادموندلیچ  ،جرمي کوت  ،آنتوني شلتون و

6
،بهطور
نیست 

اغلبتفاسیریکهازهنربوميميشودمنطقي

اشاره کرد؛ که 
هوارد مورفي  
مثالبرخيازنمادهاويارفتارهاینمادينمیاناقواممختلفرابامعانيوکارکردهايياز
ديدگاه خود تفسیر ميکنیم که با کارکرد و معاني جامعه خالق آن متفاوت است.
هایجمعيجامعهنميشودبه


درتفسیرارزش
نظرلیچبدونشناخت

(لیچ.)147:1958،از
انديشههاوباورهایجامعه ديگراست.

برداشتيمنطقيرسید.برخيازتفسیرهابراساس 
اين تحلیلها را ميتوان ”تفاسیری فاصلهدار“ با واقعیتهای جامعه مورد مطالعه خواند.
رلیچازمهمترينمسائلياستکهوجوددارد.وی

دغدغهدرکجامعه موردمطالعهدرنظ
1

Doydokh
ethnography
3
Edmond Leach
4
Jeremy Coote
5
Anthony Shelton
6
Howard Morphy
2
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معتقد است که همواره اين نگاه وجود داشته که هنر ابتدايي برای ما چه معنايي دارد؟
سازندهاش چه معنايي

درحاليکه بايد اينگونه مطرح شود که ”هنر ابتدايي برای جامعه 

یارهایزيباييشناسيدرمورد

دارد؟“ (لیچ.)25:1967،جرميکوتنیز معتقداستکهمع
آثارهنری،همانمعیارهایغربيبوده است،باوجوداينکهزيباييبوميدارایمعیارهای
تعريفغربيقرارميگیرد .ویمعتقداستکه

متفاوتاستوهنربدينترتیبدرحیطه 
هیچ جامعهای بدون هنر نیست و همچنین همه جوامع نیز هنرهای ديداری ندارند .اين
طورمثالشعرکمبهاترازهنرهایديداری


شود،به

گذاریهنرهامي

نگرشمنجربهارزش
شناسانهميداندوازنظراوآگاهانه


هایانسانيرادارایجنبهزيبايي

است.ویهمهفعالیت
عالقهمنديم که زيبايي ديداری شنیداری ،المسه و جنبشي را جستجو کنیم .درک

توسطمادرانوافرادقومبهکودکانانتقالمييابد .

انهولذتآن

زيباييشناس


شناسيچهمعناييميتواندريافتکرد،زيبايي،هنروخوب؟


زيبايي
”ازواژه 
مفهوم هنر به ويژه از ديدگاه غربي باعث محدود شدن معنای زيباييشناسي
شناسيارزشهایاخالقينیزمدنظر


شود،ايندرحالياستکهدرزيبايي

مي
است“(کوت .)241:1992،


زيباييشناسي را گسترش داد تا هنرهای

جرمي کوت معتقد است که بايد نظريه 
زيرابانگرشورويکردغربيبهزيباييشناسيبرخيهنرها

سنتيوبوميرانیزدربرگیرد،
در اين حیطه قرار ميگیرند و برخي مانند هنرهای بومي از آن خارج ميشوند( .همان:
شناسيبايدباشیوههای


آنتونيشلتونمعتقداستبرایپيبردنبهزيبايي
 .)259 -241
زندگي آن اجتماع آشنا بود تا بتوان مفهوم زيبايي از ديد آنها را شرح داد.
بهطور
 .)209:1992هوارد مورفي زيباييشناسي را بررسي تأثیری که شکل ( 

(شلتون،
گسترده شامل شکل ،بافت ،نور ،سايه ،مزه و بو و )...بر روی حس دارد ،ميداند .وی
زيباييشناسي را شامل درک کیفیتها و ارزشهای تفسیر و واکنش به شکلهای سطوح

شناسيبهشناختراههاييکهبهچگونگيوويژگي


مطالعاتزيبايي
مشخصبیانميکند .
آثارهنریبااهدافآنميپردازد(مورفيوپرکینز .)239:2006،

عناصرزيبای

”هر قبیله هنر خاص خود را دارد و از ديدگاه و جهانبیني خاصي که
،بهنظرميرسد


درديدگاهکلي
یرندهباورهايشاناست،شکلميگیرد .

دربرگ
های مشخصه جامعه قبیلهای؛ در گروه منحصر به فرد بودن
ويژگي 

يکي از 
است که در میان بسیار ی از مسائل برای ابراز يکپارچگي و استقالل از هنر

بهره ميگیرند .در هنر بومي مشکلي با برقراری ارتباط با افراد بومي وجود
شود.هنرمندارزشهاو


نداردزيراهنربوميبرایمردموتوسطمردماجرامي
انميگذارد.وجوداشتراک

باورهارانهتنهابامردمبلکهباتمامجامعهدرمی
میانافرادجامعهوتجليآندرهنرباعثدرکوشناختآنتوسطافراد
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جامعه ميشود ،درحاليکه درک و شناخت آن برای افراد غیربومي مشکل
است.هنربرایهنردرموردهنربوميبيمعناستزيراهنريکقبیلهبرای

قبیلهديگرهمانکارکردرانداردکهبرایجامعهایکهدرآنخلقشدهاست.

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


شناسيبوميحاصلنگرشوديدگاهجامعهبومياست.مؤلفههایزيباييدر


زيبايي
خاصخودرادارد.خودتزيینيبدندرزيباييشناسيبومي،يک

هرجامعهکارکردومعنای
سیستمنمادگراييبدنمیانفرهنگهامتفاوتاست.بدنبستری

نمادازتفکريکجامعهو
برایبیانساختارزندگياستوماننديکرسانهعملميکندوتغییراترویبدنمانند

لباسنیزبرایتثبیتهويتاجتماعياست.بدندرمراسمبهجایاينکهيکرسانهمنفعل
کند.بازتولیدروانيارزشهایاجتماعي


عنامي
ميشود وتولیدم
باشدبهرسانهفعالمبدل  
باتوانمعناداربدندرمراسمصورتميگیرد(ساالمون )59-58:2004،


معیارهای زیبایی در خودتزیینی موی زنان ترکمن
المثلها يکيازمنابع
هایعاشقانهوضرب 


ها،منظومه

اشعار،داستان
ادبیاتشفاهيشامل
هاوارزشهایزيباييمووآراستنآندرفرهنگترکمنياست .

اصليدرشناختمعیار

ساچالری سُنبل قِیزی 
باگُول قِیزيم بال قِیزيم  



ساچي قُوندُوُزدان قارا 
جانیم گوْزّوم قارقارا  


دخترشیریهمچونعسلم،موهاييشبیهسنبلهگندمدارد .
یاهتراست 
ام،زلفهايشازقوندوز(سمور)س 


عزيزم،نورديده




قارا ساچیم اؤردوّم ،قاشیما دُوشـــدی آيرالیق سؤوداسي باشیــــــما
دوشــدی 
موهای سیاهم را بافتم تا روی ابروان بريزد .سودای جدايي بر سرم افتاد
(قاضي54:1382،و )71

هرتاری يِرَه يِتسَــه 
 قارا ساچي دسته دسته  
موی سیاهش دسته دسته است وهرتارش به زمین 
ميرسد( .قاضي:1381،

 )11
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عالوه بر اشعار در منظومههای عاشقانه نیز توصیف زيباييهای موی معشوق ديده
ميشود ،کتاب زهره و طاهیر از منظومههای عاشقانه ترکمني نوشته مُالنَفَس شاعر بنام

ترکمنياست،موضوعداستان،عشقمیانزهرهدخترپادشاهوطاهیرپسروزيراست .

سنبلبأشاِتــــــــــمَهساچجانرِشتَهســـــــــــــيتاريــــــم 
هرزلفـــــــــــــــــيعالمياردير 

جــماليعالــــــــمياردير


برسرمانندسنبلهگندمتگیسونباف،موهايتمانندتارهایجانمناست.
لمميارزد(قاضي )16:1360،

زيبايييارمعالميداردوهرزلفشبهعا



درديوانشعر،محمدوليکمینه ديگرشاعرترکمنينیزمویمعشوقچنینتوصیف

شدهاست :




مَجنوني يانديردی لیلي نینگ ساچي  

گیسوانآراستهلیلي،مجنونرابهآتشکشید .
اؤروْماؤروْمساچالرينگافسونچيمارااوْغشار 
شدهاتمانندمارافسونگراست 
بافته 
موهای 
عالمهعَنبرساچالر،دِگِندهشانهزوْلفینگنیالیکي،اوتسالـــــیپديرمن
ناتوانهزُولفینــگ 
پرميشود

یاش
کهموهایخويشراشانهميزنيجهانازبویعنبر 


هنگامي
ودرونمراآتشميزند(قاضي )20-8:1378،





نهانیززيباييمویزنانبهتصويرکشیدهشده،در
عالوهبراشعاردرافسانههاوداستا 

داستان دده قورقوت يکي از افسانههای ترکي دِيرسَهخان از قهرمانان داستان در توصیف
افتيمانندسرو

زمانيکهازخانهبیرونميآييوبهراه  
مي

هایهمسرشميگويد”:


زيبايي
هستي،ایمحبوبيکهموهایبلندداری“ (آهنگری )7:1380،درديگرافسانه ترکيبانام
کوراوغلو،قهرمانداستانقصدداردباپريزادموجودیغیرانسانيازدواجکند (اونق:1381،
اززيباييهایپريزادموهایسیاهوبلنداست.پريزادموجودیغیرانسانيوماورائي

 )85و 
شود.قدسيبودنبلندیمو

استوبلندیمویاونیززيباييالوهيو قدسيمحسوبم 
ي
سببميشودتاکوتاهکردنآننیزامریمذموموناشايستباشد .










اُوزّين اوزّين اؤسُوپدِير 
فِالن يِرينگ پامِیغي  


اوزّين ساچین کَیسیپدِير 
فِالن يِرينگ قِیزالری  




ن جا،گیسوانخودرا
ایفالنجا،بسیارقدکشیدهاند،دخترانفال 


پنبه

بريدهاند(شادمهر .)61-60:1377،
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المثلها نیز ويژگيهای زيباييهای موی زنان چنین وصف شده است:
در ضرب 
”آطینگزينتيقُوروغي،عیالزينتيساچي يعني زيبايياسب بهدُمشوزيباييزنبه
مویاوست“(قاضي”.)18:1376،داغگؤرکيداش،باشگؤرکيساچ“يعنيزيباييکوهبه
مختومقليشاعرمليترکمنها،صفات

سنگوزيباييسربهمواست( .قاضي.)99:1382،
گونهشرحميدهد :


همسرخوبوپارسااين

خريداربولَسنگزقِیزهگَلینـــــــَهادبیناَرکانیناُورتورِشـــــــــــین 
اگرخواستارازدواجبادختریهستي،ابتدابهاخالقورفتارفردیواجتماعي
اوتوجهکن 
هَرباشيساچلِینـــــــــيخاتونخاتوناُلدُورسیاغنیدانبَللیـــــدور 
گويند،بلکهزنازسیرتورفتارششناخته


هرکسمویبلندداردرازننمي
ميشود(.فداکار )17:1389،



ميتوانگفتدرزندگيتاريخي،جغرافیاييوسیاسيترکمنهموارهطبیعتنقش

مهمي داشته است  وهرچهشباهتظاهریزنانهبهزيبايي عناصرطبیعيبیشترميشد
یچوخميمارو
پسنديدهتربودمانند موييبهسیاهيمویسمور،دماسب،افسونگریوپرپ 

ازنظرگیاهينیزشبیهسنبلهگندمظريفودرخشانوبهخوشبوييمشکوعنبر .

جدول:1طبیعتوزيباييبوميمو 
حیواني 

گیاهي 

سمور 
اسب 
مار 
قوچ 

سنبل
گندم 

طبیعت 

رنگ 

اندازه 

سنگکوه  سیاه  بلندبه
اندازهقد

زن 


بو 

واژگانترکمني 

عنبر 
مشک 

اوزّينساچ
ساچالریسُنبل
ساچيقُوندُوُزدنقارا
عنبرساچار
آطینگزينتيقوروغيعیال

زينتيساچي 
اؤروْم-اؤروْمساچالرينگ
افسونچيمارااوْغشار 

منبع:نگارنده 


نامگذاریهای تزیین موی زنان
درفرهنگترکمنيازگذشتهآراستنمویکودکان آدابوقوانینخاصيداشت،به طوری
ایميتراشیدندکهدودستهمودرهرطرفسربه


بهگونه
کهمویسرکودکانخردسالرا
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ميرسدعلتشبیهکردن
ميگفتند.بهنظر 
شکلشاخقوچباقيميماندوبهآن”قولپاق“ 1

ترکمن درارتباط

مویکودکانبهشاخقوچبااهمیتقوچدرزندگيدامداریاقواماولیه 
بودهاست.قوچ عالوهبرمزيت هايي مانند پوست ،پشم،رودهوگوشت،عامل تکثیرنسل
نر،
وشاخهایقوچيابز  

ت بود 
نیزبود.شاخدرفرهنگهایگوناگون،مظهرقدر 

گوسفندان 

نماد نیروی زادوولد و باروری به شمار ميآمد .قوچ ،نماد قوه مردی ،مولد مذکر ،انرژی
هایگوناگونبود.ترکمننیزشاخقوچرامظهربرکت،


آفرينندهونیرویمحافظدرفرهنگ
دانست.ازگذشتهتاحالاصطالح”قوچبُولدی“ (قوچ


،اقتداروسمبلروحنیاکانمي

خیر
کارميرودويا”قوچيیگییت“(قوچجوان)کهبهجوانان

شد)هنگامختنهکردنپسرانبه
توانا و نیرومند گفته ميشود (توماج نیا .)40-39 :1388،در گذشته موی دختران نیز به
شکلقولپاقتراشیدهميشد و بامویپسرانکميتفاوتدرآراستنداشت.مویزن از

تاپیرینامهایمتفاوتوتزيین خاصبه خودرادارد .مویدخترانازکودکيتا

کودکي
3
2
(موييکهرویپیشانيريختهميشود)و

زمانازدواجبهترتیبقولپاق،چوقول ،آلینساچ 
نامگذاری ميشد .موی بچهها را کامل نميتراشیدند ،قسمتي از موی
دورت اورروم  
وباالوپشتسرنگهميداشتندکهبهموهایطرفین

دردوطرففرقسر 

دختربچههارا 

4
قولپاق وجلویسرمانگالیساچ وپشتسرراچُوقولميگفتند.دورتاوروميعنيچهار

مویخودرابهشکلچهارگیسوميبافتندو

بافتهشده و دخترانپیشازازدواج 
گیسوی 
پسازازدواجموهابهشکلدوتاييبافتهميشدو

معموالًبررویشانههاآويزان ميکردند .
5
بافتهشده
انداختندواصطالحاًبهآنآرکاآتیالنايکياورروم ( 


گیسوانرابهپشتسرشمي
يگفتند.مویسفیدپیریوسالخوردگيرانیزاصطالحاً
انداختهشده بهپشت)م 

دوتاييو
(مویسفید)مينامیدند(پورکريم52:1341،؛آقآتابای )39:1377،

آقساچ6

شباهت به طبیعت به ويژه حیواناتي که نماد قدرت و باوری بودند در خودتزيیني
دارد.شباهتسازیباحیوانمانندقوچ درباورترکمنيباعثانتقال

ترکمننقشمهمي 
شود.آراستنمودارایمعانيونشانههاييمانند :سن،


نیرویقدرتوباروریدرانسانمي
قومیت اجتماعي ،اقتصادی و عدم تأهل يا تأهل بود ،به ويژه در زنان پايبندی به اصول
بهياددارندکهدرگذشته نه

آراستندرگذشتهدارایاهمیت بسیار بود.بزرگانترکمني 
تنهادختراندارایآرايشخاصموبودندبلکه پسراننیزموهایخودراباتوجهبهاصول
قولپاقراتازمانازدواجنگهميداشتند،زيرانمادیاز

حاکمبرجامعهبوميميآراستندمثالً

توانگفتکهيکيازمهمترينابزاراعالموضعیتزيستيواجتماعيفرد


تجردشانبود.مي
در جامعه بومي ترکمني شیوه آراستن مو بود ،همانطور که کوت بیان ميکند در
زيباييشناسي ارزشهای اخالقي نیز مدنظر است؛ در شیوههای آراستن مو در فرهنگ

1

Gholpagh
Choghol
3
Alin-Sach
4
Mangalay Sach
5
Arka-Atilan-Eki-Orrom
6
Aghsach
2
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هستند .اينگونه آرايش و زيباييشناسي بومي از

ترکمني ارزشهای اخالقي بسیار مؤثر 
زناننسلبهنسلمنتقلميشود .

طريقسنتهاوبهويژه


تزیین مو با زیورآالت سنتی 
انبازيورآالتخاصترکمنيتزيینميشد .استفادهاززيور

درگذشتهموهایدخترانوزن
درنزدترکمنهاعالوهبرخودآراييوتزيینيبرموقعیتاقتصادی،اجتماعي،قوميوفردی

ماليمدنظرنبود،بلکهزيورآالت

نیزداللتداشت.درفرهنگترکمنيپولبهعنوانمنبع 
نمايشميگذاشتند.ازطرفيهمتماميدارايي

وفورنعمتوموقعیتاجتماعيفردرابه 
زناننگهداریميشدوزنحافظداراييوثروتخانوادهبود.شايدشیوه

خانوادهدرسیطره
هایپيدرپيوعدمامنیتباعثبهوجودآمدناينباور


کوچجنگ
زندگيوعوامليمانند 
آويزهایمختلفوسنگهایدرخشان

شدهبود.زيورآالتترکمنيبهواسطهتزيیناتيمانند

رنگارنگ،بههنگامحرکت،درخشانيوسروصداايجادميکرد.زنترکمنيبهعلتشیوه

وباهمراهداشتنزيورآالتيکهوصفشد،هنگامحرکت

زندگيخود ،اغلبدرحرکتبود 

صدای جیرينگ جیرينگ تولید ميکرد و اين نوا از نواهای آشنای زندگي ترکمني بود.
زيورآالتباتوجهبهموقعیتفردی،اقتصادی،اجتماعيوقوميتهیهميشدودرزندگي

يینشدهمتعلق
مورداستفادهقرارميگرفت.زنانمتأهل ازسرپوشتز 

روزمرهيامناسبتها 

استفادهميکردند.بیشترينزيورآالتدرروزعروسيتوسطعروساستفاده

بهقبیلهخود 

ميشد ،گاهي خانوادههای متمول ،زيورآالتي به وزن  13/5کیلوگرم برای عروس تهیه

برد.
کارمي 

مي کردندودرروزجشن،عروسبايداينزيورآالترادرخودتزيینيخويشبه

1
از زيورآالت متداول مو آسیق نام داشت که از پشت سر آويزان ميشد (نولتون:2006 ،
 )107و برخي اوقات وزن آن به  2/5کیلوگرم ميرسید (کندرا .)355 :2013،يکي از
زيورآالتتزيینيدخترانقُبّهنامداشت،کالهيفلزیبهشکلنیمکرهکهقبلازازدواجبر
بانگینهایسرخکه

ایهشتقسمتيباشرابههاوآويزهايي

سرخودميگذاشتند.نیم 
کره

رویصورتوپیشانيآويزانميشد(امیدی .)192:1382،

بر
تعدادزيور آالتموینوعروسانوزناندرگذشتهبیشترازدخترانبود.دوگیسوی

زن متأهل را که از پشت سر آويزان ميشد ،با زيورآالت متنوعي ميآراستند .زيور موی
دختران برای آرايش گیسوان با زيورآالت زنانه متفاوت بود .نوعروسان موهای خود را با
آراستند،ساچمونجوقمتشکلازچندينرشتهپولکنقرهای

زيوریبهنامساچمُونجُوق 2
مي
هاکهمثلنردبانبودبههممتصلميشدند.زنان


ایازپالک

بهقبهبودودسته
ومتصل 

سالخورده موهای خود را به آسیقهايي که با دانههای درشت تسبیح سکههای قديمي و

1
(گلولههي کوچک) ساخته ميشد ،مزين ميکردند .ساچ اوجي ديگر زيور مو از

دوومه 3
1

Asigh
Sachmonjogh
3
Dovma
2
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وبهانتهایگیسوانوصلميشدودرانتهانیزبهوسیله

قطعاتهندسيمشبکساخته 
بستهميشد(آقآتابای38:1377،؛اندرز )365:1976،

منگولههایرنگيآراستهبهمو

زيورآالتمومشخصههاييداشتند)1:تعداد)2،تناسببامحلقرارگیریمو)3،متناسببا

سن)4،تأهلياتجرد)5،هويتقومي)6،وضعیتاقتصادیو)7جايگاهاجتماعي .
درآراستنمویزنانترکمنيشکل،رنگ،صدا،بافتوبونقشداشت.همانطورکه

بهطورگستردهشاملبافت،
شناسي رابررسيتأثیریشکل ( 


گفتیممورفي،زيبايي
پیشتر 

مصداقهای اين تعريف را در زيبايي

نور ،سايه ،مزه ،بو و )...بر حس ميدانست؛ ميتوان 
آراستنمویزنانترکمنميتوانيافت 


”همه فعالیتهای انساني ،جنبهای زيباييشناختي دارند ،ما همواره در سطوح
شناسيحسهایشنوايي،المسه،حرکتي

متغیرهوشیاری،باکیفیتهایزيبايي
وديداریمانسروکارداريم“(مورفي .)246:1992،


ويژگيهایحسيمو 

جدول:2
صدا 

شکل 

رنگ 

قولپاق
چوقول
آلینساچ
دورتاورروم 
آرکاآتیالنايکي
اورروم
آقساچ 

آقساچ 
قراساچ
(سیاه) 

نور 

سنگهایرنگي

آويزهایمو 
درزيورآالت 

بو 

عنبرو
مشک 

منبع:نگارنده 

”انسانشناسانبهترازهرکسيميدانند،يابايدبدانند کهتاچهحدیدانش
پسزمینه اجتماعي -فرهنگي برای فهم هر شکل هنری اساسي است .اشیاء
خودشان زيباييشناختي نیستند -زيباييشناسي در اذهان بینندگان آنها قرار
دارد .فقط به همین معناست که ميتوان گفت اشیاء معاني دارند که در
شکلشان آشکار است ،زيرا شکلها چیزهايي هستند که بیننده ميبیند.
هیچکسي نميتواند شیئي را درک کند ،مگر اينکه ابعاد تعیینگر فرهنگي

ادراکفردرادرنظرداشتهباشد.هیچحدیازمشاهدهبهتنهايينميتواندفرد
راقادرسازدتاشيءرامثلعضویازفرهنگديگرببیندصحبتکردن،تجربه

Sach oji

1
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کردن و مطالعه بخشي از راه اين فهم را طي ميکند“ (کوت-237 :1989،
 )238


نميتواند مفهوم زيبايي در
هیچکس  
ميتوان گفت که  
با الهام از نظرات کوت  
خودتزيینيبوميرادرککندمگرآنکهبهعلتپیداييآنرادرککردهباشد واينمیسر
نميشود،جزتوسطافرادجامعه  خالقآن .تفسیرخودتزيینيزنانترکمنازديدگاهيک

.معیارهایزيباييدرخودتزيیني

ترکمنبسیارکاملترازتحلیليکفردغیرترکمنياست
بهگونهایکه

هایجمعيبهکدهایظاهریتبديلشدهاند 

گونهشکلميگیرند؛  
ارزش


اين
ميشوند ومفهومدريافت
رمزگشايي ودرپيآنمعناخواني 

اينکدهاتوسطافرادبومي
شود.درنتیجهارزشها ،پايداروپوياميمانندواينپايداریباعثحفظهويتقومي


مي
ميشود .


نمودار:1عواملمعیارهایزيباييبوميدرخودتزيینيزنان 

منبع:نگارنده 


اگردراينچرخهاختالليايجادشودبهطورمثالخوانشکدهادرستانجامنشودو

ميکند و هويت قومي نیز دچار تزلزل ميشود،
معنا کامل دريافت نگردد ،ارزشها تغییر  
جامعه بومي برای حفظ اين چرخه ،در برابر تغییر ارزشها و کدهای ايجادشده مقاومت
ميکند ولي گاهي تغییر برخي عوامل اجتنابناپذير است و بر ارزشهای جمعي تأثیر

گذاردوکدهای متفاوتيراايجادميکندودرپيآنزمینهخوانشجديدینیزفراهم


مي
هاشد،تالشهای


کهدرگذشتهباعثتغییردرکدگذاریارزش
ميشود.يکيازرويدادهايي

رضاخاندرجهتيکدستکردنشکللباسهادرترکمنصحراوکلايران بودکهاثرات

آنتابهامروزنیزوجوددارد (دلیجه .)8:1379،عدم امکاننمايشمویزناناشارهکرداز
ديگرداليلتغییربودهاست .
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مردمنگاری زیباییشناسی بومی در خودتزیینی زنان روستای دویدوخ
روستایدويدوخدرشهرستانرازوجَرگالناستانخراسانشماليواقعشده،ساکنیناين
ازاقوامتکههستند.اقوامترکمنازبزرگترينقبايلعشايریدرمنطقهشمالايران

روستا
هستند.گسترهپراکندگيآن هاازمغولستانوآسیایمرکزیتاترکمنستان،شمالخراسانو
شرقدريایخزراست.پراکندگياقوامساکنايراننیزازاستانگلستانتاشمالخراسان
ديده ميشود .بیشترين افراد اين قوم در ترکمنستان ساکناند و تعداد اندکي از آنها در
سالهای مختلف به ايران مهاجرت کردهاند .جمعیت روستای دويدوخ بالغ بر  2032نفر

( 405خانوار)است .زناننسبت بهمردانجمعیتبیشتریدارند.روستایدويدوخمتشکل
دردره

ازدوبخشعلیاوسفلياست(پژوهشحاضردرروستایعلیاانجامشد).اينروستا
واقع شده است و رودخانهای ازوسط آن ميگذرد که در زبان محلي بدان چال پو (رود،
گويند.رودخانهروستارابهدوبخشتقسیمميکند واهالييکديگررااُلاوا


چشمه)مي
مينامند.بیشازصدو
(اوبا)روستایآنطرفيوبولاُواياشولاواروستایاينطرفي 
پنجاهسالپیشنخستینساکنانروستاازترکمنستانبهاينمنطقهمهاجرتکردهاندوبه

منطقهکوچنمودند.امروزهیچيکازساکنیناولیهدر

مرورزمانمهاجرانبیشتریبهاين 

قیدحیات نیستند .قومتکهازنظرهنروخودتزيینينسبتبهاقوامديگرترکمنمتمايز
است .در روستا اغلب زنان صنايعدستي تولید ميکنند و از مهمترين آنها قالي دوروی
ابريشمي  است.اينقاليازشهرتجهانيبرخورداراست.زناندرمراسمبهويژهعروسياز
ميکنندکهاغلبگروهایديگرترکمنبه
لباسسنتيوزيورآالتبرایخودتزيینياستفاده 
تفاوتوغنایآناذعاندارند .

”نخستینباردرشهريور 1390برایانجاممطالعاتيبهروستایدويدوخرفتم.
خوشبختانهزمانحضورمندرروستامصادفباجشنعروسيهایمتعددبود.

زنانروستاازخودتزيینيخاصقومتکهترکمنيبرخورداربودند.عروسدرروز
جشن موهای خ ود را به شکل سنتي با زيورآالت ترکمني آراسته بود .زنان
میان سال و سالخورده نیز موهای خود را به شکل سنتي تزيین کرده بودند.

اينگونه خودتزيیني زنان و متفاوت بودن آن با آنچه تا کنون ديده بودم مرا

برای مطالعه عمیق در خودتزيیني زنان ترغیب کرد .چهار سال متوالي
بستانهارابرایمطالعهخودتزيینيزناندراينروستاگذراندم“ (يادداشت

تا
میداني،شهريور)1393


معیارهای زیبایی در خودتزیینی موی زنانه در روستای دویدوخ
امروزهخودتزيینيمویزنانودختراندويدوخيراميتوانبهدودسته)1:سنتيو)2غیر


وروزمرهميآرايند.خودتزيیني

رابهشکلسنتيدرمراسم 

سنتيتقسیمکرد.زنانخود 






شناسيزيباييشناسيبوميدرخودتزيینيزنترکمني39 ...

آوایمو:انسان

تواندرششگروهسنيباناموشیوهخاصطبقهبندیکرد )1 :خردسال،


سنتيمورامي
میانسال و  )6پیر .خودتزيینيسنتيمانندگذشته
 )2نوجوان )3 ،جوان )4 ،زنجوان  )5 ،
در میان دختران خردسال ،حدود بیست سالي است که ديگر انجام نميشود؛ اما زنان
سالهمگيبهياددارندکهدرکودکيموهایخودرابهصورتسنتي(قولپاق)تراشیده


میان
و ميآراستند .دختران جوان ميگفتند” :تا ده سالگي موهايمان را بهطور کامل و بدون
قولپاقميتراشیديمونوعيافتخاربرايمانبود(“.دخترانجوان 16و 18ساله).امروزهدر

برخي موارد در خردسالي کل موی دختران بيهیچ قولپاق و يا تزيیني تراشیده ميشود.
پسران نیز در گذشته تا هفتسالگي قولپاق داشتند و پسری کهقولپاق داشت ”قولپاقلي
ميماندموييکهازدورانتولدنتراشیدهبود”،چیله
مينامیدند.اگرقولپاقباقي 
اوغول“  1
ساچ“ 2نام ميگرفت .تراشیدن موی دختران امروز نیز مانند گذشته توسط دايي کودک
انجام ميشود” .دختری که دايي موهايش را کوتاه نکند در آينده دچار سردرد ميشود“
(زن30،ساله) .
تراشیدنکاملمویدخترانامروزهبسیاراهمیتدارد،زيراسالمتيتنباتراشیدن
ساليميشود.موی


درخردساليمرتبطاستوعدمانجامآنباعثبیماریفرددربزرگ
مو
کودکانرابايدداييکوتاهکند ودرقبالاينعملویازطرفخانواده کودک هديهای
تراشیدنمویسردختراندرکودکي،

ارزشمنددريافتميکند.يکيديگرازداليلمهم 

ازدواجوتغییرجايگاه اجتماعيوطبیعيزناست.کوتاهنکردنمویدختراندرکودکي
مذمومومغايرباعقايدمذهبيوسنتياست .

” چون موهای دختری در کودکي تراشیده نشده بود به همین دلیل هنگام
ازدواج ،عاقد ،عقد وی را جاری نکرد ،زيرا جايز نبود و برای حل اين مشکل
موهایاوراتراشیدندوپسازسهسالکهموهایاوبهاندازه کافيرشدکرد،
مراسمازدواجبرگزارشد“(زن42،ساله) 


تنوعنامگذاریموهایخردساالنمانندگذشتهنیست.تراشیدنموبدونهیچتزيیني

بخشهايياز
انجامميشود.بخشيازکدهایفرهنگيسنتيدرجامعهامروزیباقي مانده  ،

میانرفتهوکدهایمتفاوتيدرزيباييبوميخودتزيینيمویدخترانجايگزينشدهاست.

تزيینموهایدختراننوجوانوجوانکهدرگذشته،دورتاورروم(چهارگیسو)بود،امروزه
برخيازدختراننوجوانوجواندرمراسمبابافتنموهایخودبهنمايشميگذارند.برخي

درامي آرايند،البتهدرروستایدويدوخازگذشتهبهجای

ازهمراهانعروسنیزموهایخو
چهارگیسو،دوگیسومي بافتند.درخودتزيینيموهایعروسنیزدوگیسوازکنارگوش

بافته و روی شانهها آويزان ميشود” .گیسوهای عروس بايد دو تا باشد ،زيرا يکي شگون
Gholpaghli Oghol
Chela Sach

1
2
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نداشته و نشان از تنهايي دارد“ (زن  45ساله) .آراستن موی عروس از کدهای فرهنگي
سنتي است که به الزام باقي مانده و مانند کدگذاری تاريخي -قومي نشان از موقعیت
اجتماعيوسنيدارد.دخترانجواندرگذشتهموهایخودرا”دورتاورروم“ يا”ايکي
اوروم“( 1چهار يا دو گیسو) ميبافتند ،امروز نیز عروس به همان شیوه موهای خود را
زنيسيسالهميگويد :

ميآرايد


بافتنمویعروسدرروزعروسيالزامياست.سالهاپیشعروسيدرروستا

”
تحصیلکرده بود ،همه میهمانان و

روز جشن موهايش را نبافت ،او دختری 
داشتند،اززشتيکاراوميگفتند“ 

اهاليروستاکهدرجشنحضور


تزيینيموراميتوانبهدودسته مادیومعنویتقسیم

معیارهایزيباييدرخود
کرد  ،معیارهای مادی :رنگ ،اندازه و شیوه تزيین ،معنوی :هويت فردی و جمعي .در
يدوخبراساسداشتههایفردیاست.

معیارهایمادیپايه خودتزيینيمودرروستایدو
رنگ موی طبیعي با هويت فردی رابطه دارد و يکي از عوامل تغییر جايگاه زن و داشتن
قدرتاجتماعياست.رنگسیاهازمعیارهایزيباييمویزنانجوانورنگسفیدنشانه
رنگمویخودراتغییرميدهند.در

ندرت
خردوقدرتبرایزنانسالخوردهاست.زنانبه 
زنان
ميگويندودرسالهایاخیربرخياز  
ساچيائرنگلي“  2

محاورهمویرنگشدهرا”

رنگهای تیره ،مانند قهوهای تغییر ميدهند .بلندی مو يکي از
رنگ موهای خود را به  
3
معیارهای زيبايي مادی است ،موی کوتاه را ”ساچي قیسقا“  ،بلند ”اوزون ساچ“ و زيبا
،درسالهایبرخياز

مينامند .زنانبهندرتموهایخودراکوتاهميکنند
”اووادانساچ“  
جواناناقدامبهچنینکاریميکنند.مودرباوراهاليشاهدگناهوثوابفرداستبااز
دست دادنش اين مزيت نیز از میان ميرود .برخي از مادران به هنگام سفر به شهرهای
ميکنند.دخترانخردسالونوجوانيکه موهایکوتاه
مختلف مویدخترانخودراکوتاه 

نياديگرانموردسرزنشقرارميگیرند .

دارنداغلبازسویهمساال

آرايشگاهيدرروستاوجودندارد.کوتاهکردنموگناهاست.مویبلنديکي

”
از افتخارات عروس به شمار ميآيد .موی بلند در آتش جهنم نميسوزد و
دهد.زيباييزنبهبلندیمویاوست“ (زن
صاحبشراازعذابنجاتمي 

42ساله) 



1

Iki Urum
Sachi Ernagli
3
Sachi Ghisagha
2
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انجوان


نانودخترانموهایبلندداشتند،امااالنبعضيازدختر
”قديمز
موهایکوتاهشبیهپسراندارند.مثلقديمازساچباغوآسیقهماستفاده
ميکنند“(زن28ساله) 
کنندوموراباکش،کلیپس،تلوژلموتزيین 


نمي

”کوتاهکردنموگناهاستو يکيازافتخاراتعروسبهبلندیموهايشدر
روز عروسي است ،موی بلند در آتش جهنم نميسوزد .موی بلند هنگام
مرگ،بالشتزيرسرزناست.زيباييزنبهبلندیمویاوست“ (زن 24
ساله) 


شیوه  تزيینموازعواملزيباييخودتزيینيمواست،باتوجهبهموقعیتفردانواع
مختلف بافت مو از گذشته وجود داشته البته امروزه به علت تغییرات فراوان در ساختار
جامعهواستفادهازپوششوپنهانشدنموتزيیناتموبهشکلبافتکاربردپیشینخود
بافنددرحاليکهزنان


موهایخودرامي
راازدستداده است.زنانودختران جوان اندکي

میانسالوسالخوردههمچونگذشتهپايبنداينمعیارزيباييهستند.زنانودختران در

گذشته به هنگام بافتن موی خود به صورت چهار يا دو گیسو ،فرق سر را از وسط باز
ازتغییرمکانيفرقسر

بزرگانوپیران 

ميگفتند .
ميکردندو اينعملرادوغریآچماق  1

کردندوآنرانوعيبياحتراميوعیببهشمارميآوردند.


ابرازناراحتيمي

کردند ،االن احترامها

قديمها دخترها فرق سرشان رو از وسط باز مي
” 
هاعیب وگناه

ميکنند.آن
ودخترهافرقسرشانرا ازکنارباز 

برداشتهشده 

فهمند،احترامبینبزرگوکوچکوجودندارد“(زن61ساله) .


رونمي


طورکهپیشترگفتیم،معیارمعنویدرخودتزيینيموباهويتدرارتباطاست.


همان
خودتزيینيموبهشیوه  سنتيدراجتماعبیانگر هويتفردیشامل:سن،جنس،اقتصاد،

اجتماع و قوم بود .جنس ،جايگاه اجتماعي و سلسلهمراتب در خودتزيیني رعايت ميشد،
مثالً درگذشتهدخترانتاسنبلوغ،قولپاقداشتندوتاقبلازازدواجگیسویبافتهراروی
انداختند.


کردند.پسازازدواجدوگیسوراادغامکردهوبهپشتسرمي

سینهآويزانمي
نمادهاونشانههایقوميبودکهبیشتردرزيورآالتوتزيینات

هويتجمعينیزدربرگیرنده
موديدهميشد.درزيورآالت،هويتقوميبهشکلشیوه اجرا،جنسونقشاست .امروزه

معیارهای زيبايي معنوی تغییرات بسیاری کرده است .در تزيین مو به ويژه هويت قومي
حضوریکمرنگدارد،درمواردخاصيخودتزيینيموحاویاينهويتاست.عروسيکياز
افرادیکهاينمعیاردرخودتزيینيمویاوديدهميشود.ویدراوايلزندگيمدتزمان


Doghri Achmagh

1
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کوتاهيملزمبهخودتزيینيسنتيمواست” .عروستايک ماهپسازعروسيبايدموهای
خودرامثلقديميهاببافد“(زن28ساله) .

تزيینيرايجمو 

جدول :3
خود
گروهسني 

کوتاهکردن 

خردسال 

تراشیدنبدون
قولپاق 

بافت 

رنگ 


بدونبافت 

نوجوان 
جوان 
عروس 

زنجوان 



بلند 



سیاه 



دوگیسوی
بافته 

میانسال 

پیر 

سفید 

زيورآالت 
بدون
زيورآالت
سنتي 
زيورآالت
سنتي 
بدون
زيورآالت
سنتي 
زيورآالت
سنتي 

منبع:نگارنده 


همانطور که اشاره شد خودتزيیني مو با تغییر ساختار نظام اجتماعي ايران

هایدينيميداند،بدين

کاربردشراازدستداد.ازطرفيمذهبنمايشمو راجزو  
منع

جايگزينمؤلفههایکارکردیموشدهوپساز

شد.سرپوش


ترتیبمویزنانهبايدپنهانمي
ایرخداد.مذهبنقشمهميدرخودتزيیني


گذشتزماندرخودتزيینيموتغییراتعمده
مویزنانهدرروستایدويدوخدارد.افرادمذهبيبراستفادهازسرپوشدرهمه ساعاتروز
خانهای زني موهای خود را نپوشاند،
به علت افزايش رحمت الهي تأکید دارند” .اگر در  
زنانودختراندرمجالسزنانهنیزموهایخود

فرشتهدرآنخانهنميآيد“(زن16ساله).

راازيکديگرميپوشانند” .نشاندادنموعیباست“ (زن 35ساله) دخترانازنهسالگي

سرپوشهایخودرا

.درجشنعروسيهمراهانجوانبهطورنمادين

ميکنند
روسریبرسر 
ميکنند .
بازيورآالتموتزيین 
جدول:4معیارهایمعنویدرخودتزيینيمو 
هويت 

انکننده 
عواملبی 

فردی:سن،جنس،
جايگاه،اقتصاد 

تعداد،محلقرارگیری،رنگ،فرمموهایآراسته 

جمعي:قومیت 

نقوش،شیوهاجرا،جنسزيورآالت 

منبع:نگارنده 
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پدید آمدن زشت و زشتی در خودتزیینی مو
ارزش های جمعي نقش مهمي در معیارهای زيبايي بومي خودتزيیني زنان دويدوخ دارد.
 
يابدوزيباييتجليمعیاروارزشهای

زيباوزيباييدرراستایحفظهويتوقدرتمعنامي
رزشها به کدهای خاصي در خودتزيیني مو تبديل ميشوند و توسط افراد
جمعي است .ا 
جامعهدريافتميگردند.هرگونه  اختاللدرخوانشودريافتاينکدهاباعثپديدآمدن

زشتوزشتيدرخودتزيینيميگرددزيرافرآينددريافتوتولیدکدهایارزشيجامعهدر
حفظ هويت و قدرت نقش مهمي دارند .زيبايي با حفظ هويت و قدرت رابطه دارد و در
مقابلآنزشتييعنيدراينرابطهاختاللايجادشود.افراددرجامعهدائماًدرحالخوانش
کدهای به وجود آمده هستند .امروزه عوامل متعددی در روند اين فرآيند اختالل ايجاد
ميکنند.جوانانبسیارتحتتأثیر ديگریورسانههستند .مراسميکيازبسترهایمهمدر

بهنمايشگذاشتناينتغییراتاست .

روندشکلگیریزشتوزشتيدرخودتزيینيمو 

نمودار:2

منبع:نگارنده 

بهطرزخاصيموهایخودراميبافتندکههِلِي

زنان روستادرگذشتهپسازازدواج
شد ،سپس اين گیسوان خود را به پشت سر
اوروم 1يعني گیسوی زنانه خوانده مي 
يگفتند.ساچآرقاآتمامعنایکناييداشت وآنآسوده
ميانداختندکهساچآرقاآتما 2م 

بود،امروزهاينشیوهخودتزيینياغلبدرمیانزنان
يهای زندگي 
دلمشغول 
خاطرشدناز 
آسودهخاطرشدنازدلمشغوليهایزندگي باجابجايي

سالوکهنسالرايجاست.


میان
بافتهشده دختران آرزوی شانهها به پشت سر موی زنانه به نمايش گذاشته ميشد.
موی  
جابجاييقرارگیریموبهصورتنمادينبرایافرادبوميدارایمعنایخاصيبود .

درروستایدويدوخزنانمیان سالوپیرموهارابهصورتدورشتهبافتهودرمیانه

وبهپشتسرمياندازند.ايننوع

دوگیسوراادغامکردهوبهيکگیسوتبديلميکنند 
اشارهشد،متفاوتاستزيرانوعزيورآالت،

بافتباتوجهبهزيورآالتموهاکهپیشتربهآنها

وباهمادغامنميشده

توصیفاتواصطالحاتنشانميدهدکهدوگیسوازهمجدابوده 

درمیاناهاليدويدوخبهصورتادغامدوگیسواست.نوع

درحاليکهخودتزيینيمو 

است
متفاوتتزيینموهایبافته شدهکهپايهمشترکيباديگرخودتزيینيزنانديگراقوامداشت،

Helay Orrom
Sach Argha Atma

1
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نشان از کدگذاری متفاوت در ايجاد خوانش معنای متفاوت در بافتن دارد ،بدين ترتیب
بافتندوگیسوکهدرمیانزنانترکمنرايجبوده است همراهباتغییراتدرآننشاناز
هويتقومياست .

زيورآالتامروزیدرتزيینموراميتوانبهدودستهسنتيوغیرسنتيتقسیمکرد:

استفادهاززيورآالتسنتيبیشترمیانزنانپیرومیانسالرايجاست،اغلبموهایخودرا

هاميآرايند.تزيینب ازيورآالتسنتيدرمراسمبهويژهعروسيبیشتر


باساچباغيوآسیق
افرادخانوادهدامادانجامميشود.دخترانوزنانجوانخانوادهداماد،زيورآالتسنتيمورا

برند،زيرانمايشمویزنانه منعمذهبي -دينيداردوروسری


رویروسریخودبکارمي
.بهغیراززنانپیرومیانسال،اغلبزنان

جايگزينموشدهوآراستهميشود

بهطورنمادين

آرايند ،برخي از دختران و زنان
در زندگي روزمره موهای خود را با زيورآالت سنتي نمي 
مانندانواعگیرههایسرکلیپسوکشهایموبرای

جوانازتزيیناترايجدرديگرشهرها 

آراستنموبهرهميبرند.دخترانخردسالونوجواندرزندگيروزمره،ازتزيیناتشهریدر

آالتسنتيبهشیوههایمختلفرايجاست :


.امروزهتهیهزيور
تزيینمواستفادهميکنند
زيورآالتسنتيکهبهشکلموروثياغلببهدخترخانوادهميرسد .

)1
 )2زيورآالتساخته  اساتیدترکمنيايرانکهبیشتردرگنبدکاووسکارزرگریرا
انجامميدهند .

توسطتجارواردميشود .

 )3زيورآالتساختهاساتیدترکمنستانيکهبیشترزيورآالت
اغلب زيورآالت سنتي عروس امروزه در روز عروسي بهصورت اماني تهیه ميشود و
بیشتراينزيورآالتازترکمنستانآوردهميشود.تعدادکمياززيورآالتسنتينیزبهارث

بهدخترانشانهديهعروسيميدهندوباورشان

ميرسد.اغلبزنانزيورآالتسنتيخودرا

نگهداریميکند”.دختر

برايناستکهدخترقدرزيورآالترابیشتردانستهوبهتراز آنها 
ازمیراثمادربهترنگهداریميکند“(زن42ساله) 

نسبتبهعروس

جدول:5باورهایزناندويدوخدربارهمو 
مو 

باور 

تراشیدن 

واجب/سالمتي/مجازشدنازدواج 

بلندی 

زيبايي/افتخاردرروزعروسي/محافظازآتشجهنم/بالشتزيرسرمرده 

کوتاهي 

مذموم/گناه/زشت/عیب 

رنگ 

طبیعي/سپیدیآوردناحترام/الوهیت،قداست/رنگکردنمذموموزشت 

فرقسر 

پیران و میانساالن فرق از وسط سر /جوانان از کنار سر /فرق کنار سر
مذموم 

شانهکردن 

زمان شب مناسب نبود/صبح زمان شانه کردن/موهای کوتاه شده و
شدهپنهانميشد/ديدنمویاضافهزنگناه


شانه
منبع:نگارنده 
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برخي از باورهای قديمي درباره مو امروزه نیز از اهمیت برخوردار است مانند در
ميکردندوصبحزودزمانمناسبيبرایاينکاربود،زيرا
گذشتههنگام شب،موراشانهن 
شانهکردنمودرشبگناهمحسوبميشد .مویکوتاهشدهوشانهشدهنبايددرمعرض

ديدقرارگیردوبايدپنهانيادفنشود؛زيرانامحرمنبايدمویزنراميديدوگناهبود .

امروزه حفظ برخي از مؤلفههای زيبايي بومي در روستای دويدوخ میان زنان پیر و
رنگترشده
شودوليدرسنینديگرپايداریوحفظمعیارهایبوميکم 


سالديدهمي

میان
رفتهاست.بلندیموهنوزدردويدوخارزشمحسوبميشودازمعیارهای


وگاهيازمیان
بومي است که قدرت خود را حفظ کرده است .بلندی مو در ادبیات شفاهي و باورهای
گذشتهنمادیازالوهیتقداستوماورابود،هماکنوننیزدرروستایدويدوخبلندیمو

همانارزشونماددارد.کوتاهکردنموامریمذموماستزيراباعثتغییردرنمادالوهي
هنگاميکه برخي از افراد ،موهای خود را کوتاه ميکنند مورد

ميشود و به همین علت 

ارمي گیرند.امروزههويتسنيواجتماعيدرخودتزيینيموکارکردجامعيندارد.
مذمتقر 
زيورآالتسنتيکهدرگذشتهکارکردهایاقتصادی،سنيوقوميداشت،امروزهاغلبديده
نمي شود و تنها مراسمي که زيورآالت به صورت کاربردی در آن استفاده ميشود همین

مراسم عروسي است که البته جنبه تزيیني آن بیشتر است .همانطور که نظر ساالمون
تواناينگونهبیانکردکهبدنزناندرجامعه


تردرموردبدنمطرحشد،مي

)پیش
(2004
ماننديکرسانهعملميکندو

بدنزنان 

ترکمنيبستریبرایبیانساختارزندگياست .

درتثبیتهويتاجتماعيوارزشهای

تغییراترویبدنمانندلباسوزيورآالتسنتي،
جمعيمؤثراست.بازتولیدروانيارزشهایاجتماعيباتوانمعناداربدندرزندگيروزمرهو

مراسم عروسي ،نقش مؤثری در قدرت يافتن هويت قومي دارد .بهطورکلي ميتوان گفت
معیارهای معنوی زيبايي از ارزش بااليي نسبت به معیارهای مادی دارد .بزرگان جامعه
دويدوخدرتالش اندتامعیارهایمعنویدرخودتزيینيحفظکنندزيراحفظاينمعیارها

درحفظقدرتوپوياييجامعهنقشمهميدارند.

نتیجهگیری
وظیفهاصليانسانشناسيزيباييشناسيازنظرکوتبايدتوضیحتفاوتهایبینشیوههای
ديدن فرهنگهای مختلف باشد؛ بنابراين در انسانشناسي زيباييشناسي بر کشف
ميشود.در
زيباييشناسيازديدگاهفردياجامعهتولیدکننده شيءيافعالیتهنریتأکید  

مؤلفههای زيبايي بومي در خودتزيیني مو زنان ترکمن
اين پژوهش تالش بر اين بود که  
پردازانانسانشناسيمعتقدند


کهنظريه
همانگونه
روستایدويدوخموردبررسيقرارگیرند .
زيباييمحصوليکجامعهاستبرهمیناساسميتوانگفتکهمعیارهای زيبايينهتنها

شمولوظاهرینیست،بلکههراجتماعيبرایافرادشباتوجهبهارزشهای


یجهان
مقولها

جمعي ،کدهايي برای زيبايي پديد ميآورد .اين کدها در يک فرآيند به بازتولید و تداوم
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هایجمعيميپردازند .اعماليااشیابرایافرادبوميجامعهزيباستچوندرپويايي


ارزش
وثباتارزشهايشاننقشدارددرغیراينصورتزيبانبودهوزشتاست.معیارهایزيبايي

در يک اجتماع از طريق جامعه به افراد آموخته ميشود و اين فرايند باعث زيبا يا زشت
ديدناعمالواشیامي شود،پسزشتيوزيباييدرديديکفردبوميباغیربوميمتفاوت

است.مؤلفه هایزيباييدريکجامعهپديدهآمدهودرهمینراستانیزچگونهديدننیز

توانازطريقديدیمتفاوتبهتفسیرزيباييدرجامعهای

آموختهميشود ،پسچگونهمي

هاوهويتهایجمعي


گونهکهارزش

پرداخت؟اجتماعدرزيباييتأثیرگذاراستهمان
ديگر
در هر جامعه متفاوت است ،مؤلفههای زيبايي نیز متفاوت است .زشت و زشتي زماني به
وجود ميآيد که اعمال يا اشیا تولیدشده به پايداری ارزشهای جمعي نینجامد و هويت
نتیجهعدمتثبیتهويتمنجربهاختاللقدرتقوميميشود.

قوميراتثبیتنکندودر
معیارهایمعنویزيباييازگذشتهتاامروزازاهمیتبیشتریبرخورداربودهزيرادرتداوم
نگارانهتالشکردکههمانگونهکهادموند


قدرتوهويتقومينقشدارد.اينپژوهشمردم
لیچ( )1967درسخنرانيخودباعنوانزيباييشناسيگفتکهدغدغه اصليانسانشناس
نبايداينباشدکه”هنربدویچهمعناييبرایما دارد؟“ بلکهبايداينپرسشباشدکه
”هنربدویچهمعناييبرایسازندگانآندارد؟“ اينمفهومرامطرحکندکهدرپژوهش
بايددرپياينبودکهزيباييبرایافرادبوميچهمعناييدارد؟نهاينکهزيباييبرایمناز
جامعهایمتفاوتچهمعناييدارد؟ 
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جسوم(دستبافتهها)،تهران:متن .

مقاالتنخستینگردهماييگنجینههایازيادرفتههنرايران،

جرجاني،موسي(.)1382زنترکمن،پژوهشيدرنقشزنانترکمندرساختاراجتماعي -اقتصادی
جامعهايلنشین،گرگان:مختومقليفراغي .
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ازدواجدرمیانترکمنها» ،مجلهرشدآموزشعلوماجتماعي ،تابستان،
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