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 چکيده
 درفارسی  اسیت     محلّی  و زبان رايج آن گويش  استواقع رفسنجان در شمال غرب استان کرمان شهر 

در در آن منعکس اسیت   شفاه  نقش پررنگ  دارد و زندگ  مردم  ادبیّات ،مردم اين شهر ةفرهنگ عام

و زيیورآتت   ها رايشو آ شناس  معیارهای زيباي  ازنان رفسنجان ب سنّت یات پوشش زئجپژوهش حاضر 

های بسییاری   که مشابهتآنجااز .است  عرضه شدهاين شهر  محلّ ششصد دوبیت   بررس از خالل بوم  

ی بیه  حیدّ اسیت تا  سع  شده ،خورد م چشمبهشکل پوشش در جغرافیای فرهنگ  زبان فارس  در نام و 

 ییات ئجز و هیا  لبیا   فهرسیت  زنان رفسنجان اشیاره شیود    سنّت ن اجزاء پوشش یبیتها در  تاين شباه

 ارخیال،،  چین، عرق انواع پیراهن، چارقد، روبند، و چادر شامل ،است شده اشاره ها  بیتدو در که پوشش

 اجتمیاع ،  جايگیاه  رفسینجان،  زنیان  سینّت   پوشیش  تنیوع  و تاهمیّ از که است دست دستمال و کفش

و  آنمربیو  بیه    هنجارهیای  ،آرايیش  بیه  اشاره همچنین  دحکايت دار آنان ثروت میزان  حتّ و مشاغل

نگارندگان   است  قرارگرفته موردتوجه پژوهش اين در سنّت  رتفکّ در های کوچک برای زيباترشدن تالش

بیرای   ،شیود  نامییده می    «چیاربیتو » محلّی  کیه در گیويش    را رفسینجان  محلّی  های  دوبیت اين مقاله 

آوردن دسیت  به وجو جستاين بررس  و    هدف ازاندگردآوری و بررس  کردهبه روش میدان  بار  یننخست

 زنان رفسنجان است   سنّت ک از پوشا روشن تصوير 
 

زنیان رفسینجان،    سینّت   پوشیش  ،محلّی  های دوبیت  ،عامّهادبیات  ،عامّهفرهنگ  :های کليدی واژه

  چاربیتو

                                                      
 mmusavi@ut.ac.ir                                                           ايانامة نويسندة مسئول:   ر*
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 مقدّمه .1

تنهیا بیا   های شناخت فرهنگ مردم است  پوشاک نیه  يک  از راه ،قهمنطپوشش مردم هر 

تت تحیوّ ه با هنجارهای اجتمیاع  و  بلک ،وکارمعیشت و کسبهوا، شرايط اقلیم ،  و آب

ت  بر نقش  که در تفکیک جنسییّ  عالوه پوشاکتاريخ  هر اقلیم مرتبط است  همچنین 

   ز هستنیمراتب اجتماع  گوناگون وسیلة مرزبندی  ،دارد

ت فرهنیگ  های شناخ ز راها ،ها و اشعار عامیانه المثل ها، ضرب قصّه؛ عامّهادب  ةمطالع     

 ،، اقتصیادی و اجتمیاع   صنعت  ةتوسعواسطة نیز بهجان رفسندر   مردم هر منطقه است

اسیت  تصیويری     اشتهد  گسترده و عمیقل غییر و تحوّنمادهای فرهنگ  مانند پوشش ت

در ايین میردم    بیا تصیوير   ،دارد روستا وجیود شهر و د و زن رفسنجان  در که امروز از مر

ه بیر تین سیالمندان ديید    میوارد نیادر    در سنّت پوشش  فاصلة بسیاری دارد  عامّه ادبیّات

ییات پوشیش   ئی تمیام جز وجو جستای   برآن نیسته تصويری کامل از که البتّ شود م 

شناسی  و   میردم  ةمسیتندات میوز  همیراه بررسی     بیه  محلّ های  دوبیت  ةمطالع ،سنّت 

چیون گسیتره و عمی،     ،محلّی  هیای   دوبیتی  رسید   م نظربهاست   تزممصاحبه با مردم 

بهتیرين راوی   ،ندرو موضوعات متنوع  را دربردااست زياد  رواجشان در میان مردم بسیار

  باشندفرهنگ درحال زوال مردم رفسنجان 

 ةعامّی  ادبیّیات  ت اسیت  ملّی هیر  از فرهنگ   میراث معنوی و رکن مهمّ ،عامّه ادبیّات     

 غنیای فرهنگی  و ادبی     سیال  اقیوام ايرانی ،    ديرينگی  و کهین   به باتوجّهمردم ايران نیز 

عامیل   ،هیا  تپراکنیدگ  جغرافییاي  قومیّی    هیا و  فرهنیگ  خرده دتعدّاعتناي  دارد که  قابل

  اين غنای فرهنگ  است ةکنند تقويت

و  ثبیت  پژوهش، ؛که آبشخور فرهنگ مل  ماست وم زبان و ادب بهای حفظ  يک  از راه

 است  عامّهادب بندی  طبقه

صینايع دسیت     نشیین  و کشیاورزی،   کیو   هیای عاشیقانه،   داسیتان  باورهای مذهب ،     

جمله عناصری هستند کیه  ، فرهنگ تغذيه و فرزندپروری، ازدوزی باف  و پته همچون قال 

هیا و سیاير اجیزای فرهنیگ میردم ايین        ستانها و دا استمرار ترانه رشد و ،سبب پیدايش

انجیام  ة رفسنجان عامّهای ناچیزی در ضبط فرهنگ  کوشش تاکنون است   سرزمین بوده

را  هیا المثیل  هیا و ضیرب   های اندک  چون تتيی   بخشها تنها اين کوششکه  است شده

 گیرد    برم در

 و بیوده  هیا  وبیتی  د گیردآوری  راه تیرين اصیل   ،محلّی   میردم  با معاشرت و مصاحبه     
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که نمونة کیاربر  آن در   است  شده انجام عامّه ادبیّاتزبان و  کتاب روش به برداری فیش

 :آمده است زيرجدول 
 شده به روش کتاب زبان و ادبیات عامّهنمونه کاربرگ استفاده

 182 کاربرگ ةشمار

 آبادشریف نام محل

 نشستمنشست من میا میحسین   دویدم دوید من میحسینا می متن چاربیتو

 دوتا قوچ سیا سرگله دارم      برای چاشت مهمان سربریدم

 حسینا/ عشقة از قص موضوع

 ساله 82ای.خانهمکتب بی صدیقه هاشمی/سوادبی راوی

 خوانی )کل علی(/ آواز مردانهخوانآواز/زنانه اجراة نحو

 ندارد ردیف

 درست قافیه

 /بدون اختیاراتدرست وزن
     

 بیرای   است شده ثبت تدقّ به راوی اتمشخصّ و سن و  دوبیت هر ضبط محلة يا روستا    

 انجیام ت  بییش از دو سیال   در میدّ  مصیاحبه  120 از بییش  دوبیتی ،  ششصید  گردآوری

بیرای   را شهرستان رفسینجان  محلّ های  آوری و ثبت دوبیت  جمع نگارندگان  است شده

کتیاب   ،محلّی  های  تنها منبع مکتوب دوبیت   انددهدابار به شکل گسترده انجام نخستین

و منتشیر  تازگ   است که به (1396 ،)رضاپور و همکاران نگاری شهرستان رفسنجان مردم

در است  تعداد شش دوبیتی  بیا روايتی  نیو       شده درجدر آن  محلّ تعداد چهل دوبیت  

  ذکر شده استکتاب اين روايات 

 بیه  هیا  دوبیتی   از نیاچیزی  بسییار  درصید  و اسیت  لهفتادسیا  راويیان  سن  میانگین     

 رفسینجان  محلّ  هایدوبیت  راويانِ از درصد چهار تنها  است  شده منتقل بعد های نسل

 ازکیل  درصید  يیک  راوی سیال،  چهیل  تیا  سی    سنّ گروه  هستند سال س  زير وانانج

را  ها دوبیت  ةمدع و درصد يک نیز سال  پنجاه تا چهل  سنّ  گروه و است  بوده ها دوبیت 

 بیه  هفتادسیال ا از راويیان  نه ند که بخش زيادی از آا هکرد روايت بات به سال پنجاه راويان

 است    نقل شده بات
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 رفسنجان .2

ت و موقعیّی  نیام زيیادی بیه    رب استان کرمیان اسیت  منیابع مکتیوب    در شمال غ  شهری

 نییز  جغرافییای کرمیان   دکتیاب ارزشیمن    انید  جغرافیاي  و تاريخ  اين شهر اشاره نکرده

رفسنجان بیین دو شیهر   »  نداده استدست  از  زندگ  شهری رفسنجان بهروشنتصوير 

دارد  شاعر، دانشمند، يا عارف  نامدار نیدارد و  يزد و کرمان و در حاشیة کوير قرارباستان  

بلکیه فرهنیگ خیود را    ، فرهنگ  مردم منطقیه نیسیت   ريشگ  و ب  ه به معن  ب اين البتّ

عیت سیربلند   و تالش است  ايین میردم در مبیارزة دائمی  بیا طبیّ      شته که فرهنگ کاردا

  (15 :1377 )ابطح ، «اند بوده
 

 گویش و زبان .2-1

میردم   ةعمید  ةلهج    دو لهجه در رفسنجان وجود دارداستزبان اهال  رفسنجان، فارس  

رده با اسیتان يیزد   نوق نیز به دلیل ارتباطات گست ةمنطق کرمان  است  در ةشبیه به لهج

  دارند یای متمايل به يزد لهجه
 

 رفسنجان محلّي های دوبيتي .2-2

هیای   نیام  1؛شیوند  شیناخته می   « چیاربیتو »با نیام   در رفسنجان غالباً محلّ های  دوبیت 

 رود  کیار می    نییز بیرای چاربیتوهیا بیه     «بیابان »و  «عاشق »، «زن  ن »متداول  مانند نا

  از آداب و رسوم تا پوشیش و  استشناس   مردم ةموزنوع   رفسنجان محلّ های  دوبیت 

  خیورد  م چشمدر آن به م  چون مر  و عقايد مذهب مسائل مهّ ةدربار رتفکّ و خوراک

سیت از  ا تصوير کامل  ،دهد م دست از مردم رفسنجان به محلّ های  تصويری که دوبیت 

ثیر أتی را تحیت او ن و پوشیش  مديريت زمیا  ر،انسان  که هنوز مدرنیته سبک زندگ ، تفکّ

را بیه   هیا رفسنجان  در چاربیتوهیا آن  ةیات کامل پوشش زنانه و مردانئاست  جز  ندادهقرار

و مکیان سیرايش    گانسیرايند طبیعتاً است    نمای ديدار گذشتگان تبديل کرده تمامة آين

حیاک  از  در خود دارند که هاي   نشانهها  ا بعض  از دوبیت امّ 2،ها مشخص نیست چاربیتو

وجود اسیم مکیان  خیاص، اشیاره بیه پوشیش گییاه  يیا          مثالً ؛هاستآنو اصالت ت هويّ

شیهر  وقیايع تیاريخ    و  ،، مشاغل مربو  به اقلیم مانند ساربان خاصمحصول کشاورزی 

 رفسنجان 
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 رفسنجان پوشاک .3

 رسوم،غیر از آداب و  دهد  ها تصوير کامل  از مرد و زن رفسنجان  به مخاطب م چاربیتو

آنچه اين تصیوير   ،نفرين و دعا ،مهرورزی ،تجارت، کشاورزی ،وکارباورهای مذهب ، کسب

ت هويّکارکرد نمادين  ،پوشش پوشش زنانه و مردانه است جزئیات بیان  ،کند را کامل م 

 ،با بررس  نوع و جزئیات پوشش میردم يیک منطقیه     اقوام را نیز در خود دارد فرهنگو 

محمیدی و دولتی     خیان  ر ک:) يافیت دسیت   منطقیه  آنمردم های فرهنگ  لفهؤتوان به م م 

تت تحیوّ  ،گییری ايین کشیور تیاکنون     در پوشش ايران  از ابتدای شکل  (26 :1395سیاب، 

در فرهنگ ايران  حفیظ   ،سو است و مفهوم پوشش از زمان باستان به اين ی رخ ندادهجدّ

آب و هیوای   بیه  باتوجّیه  عموماً محلّ ای ه اگرچه لبا   (303 :1394داری،  )تمیم است  شده

 محمیدی و  خیان ) سینّت  اصیل ثبیات در پوشیاک     ،مناط، از نظر رنگ و شکل متنوع است

است اصول واحدی در طراح  لبا  اقیوام ايرانی  وجیود      باعث شده (21: 1395، همکیاران 

از چیادر،  های متنیوع    روبند، سربند، گونه ؛پوشاک زنانه ةدرباربرای مثال،  ؛باشد  داشته

اقوام ايران  اسیت     ةلبا  زنان شوندةهای چرم جزء تکرار ترکیب پیراهن و شلوار و پاپوش

ییات  ئدر جز ي هیا  ا مشیابهت امّ ،ها در مناط، مختلف متفاوت است لبا یات و رنگ ئجز

کیه در مییان زنیان     اسیت  3سیرپوش زنیان تاجییک مشیابه کییش      میثالً  ؛نیز وجود دارد

هیا و   جشین و در بیوده  کیه کتی  زنانیه     «ارخیال، »يیا   4اسیت   هرايج بیود  نیز رفسنجان 

نییز آن   زنان ثروتمند در نخجوان و گنجیه شده، م های مردم رفسنجان استفاده  مهمان 

    اند کرده استفاده م  را

و رفسینجان بیا مثیال     محلّی  هیای   یات پوشش زنانه در دوبیتی  ئپژوهش جز در اين

در زنیان رفسینجان    سینّت  اجیزاء پوشیش    فهرسیت   اسیت  توضیحات راويان بییان شیده  

  است کفش و ارخال، ،عرقچین ،پیراهن ،چارقد ،کیش، چادر و روبند شامل چاربیتوها

همیراه توصییف دسیتمال      بیه  ،ینیات دارد ئدلیل تنوع  که در تز  توصیف سردست به

مستقل در  ةعنوان سه گزين به است که سنّت ملزومات پوشش  ازدست و دستمال گردن 

 است   ذکر شده ادامه
 

 روبند و چادر .3-1

زنان عشاير و روستانشیین کیه   و پوشش  5بیشتر برای زنان شهرنشین بوده ،چادر و روبند

 آنهیا  پوششی  کیه  با آنیان تفیاوت داشیته اسیت؛      ،اند کارهای يدی خارج از منزل داشته

 است   پیراهن و چارقد بوده ند،اکرده عنوان حجاب استفاده م  به
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و پوشیده م چادر  انزن است   رفتهکار بهپنج چاربیتو  در «روبند»و  «ادرچ»های واژه     

نخی  سیفیدی    ةپارچی  عمومیاً اين نقیاب  که  اندپوشاندهم نقاب يا روبند  با  خود را روی

 روی او بیه میاه  و سیفیدرنگ میاه کامیل     ةروبند دلدار به هالی زير دوبیت  در  6 است  بوده

 :است تشبیه شده 
 

 ز سیییر گیییدار اومییید خیییوش اومییید   گلیییم ا
 گرفتییییییه چییییییادری بییییییاتی روبنیییییید  

 

 دار اومیید خیییوش اومییید چییو میییاه پیییرده  
 بییه سیییل گییل هییزار اومیید خییوش اومیید   

 

ای از گیل   همان دسیته  که «دسته گل»در دوبیت  ديگری صورت معشوق در نقاب به      

ه معشوق هیجان بیشیتری بی   ةنبودن چهرمکشوفوجود روبند و  است   تشبیه شدهاست 

و خییال شییرين  بیرای     کیرده که شاعر تجاهل چنان ؛است  ل شاعر دادهتوصیفات و تخیّ

 :است  خود ساخته
 

 ات دختییییییییر نقییییییییاب بسییییییییته داری 
 ازون دسیییته گلیییت يیییک گیییل بیییه مییین ده 

 

 دسیییته داری بیییه زيیییر چیییادرت گیییل    
 کییه صیید پیییر و جییوون دل خسییته داری  

 

 کيش .3-2

معمیول   تیر از حیدّ   های روشن و کم  کوتاهبه رنگ از چادر که نخ  و عموماً نوع  ديگر

کیاربرد آن  کیه  مسیتطیل داشیته   يیا  نوع اصیل کیش برش  مربع  است   چادر سیاه بوده

سريک يا تکیو نییز دو نیوع سیرپوش     »است    امروزه به چادر رنگ  منزل تغییر پیدا کرده

دو در يک متر  شکل به ابعادای مستطیل پارچه ؛اند که در میان زنان بلو  رايج است زنانه

  (193: 1393، و همکیاران  )موسوی حاج  «اندازند که زنان آن را از سوی پهنا به سر م است 

است که به شکل و کاربرد کیش   زنديه روايت شده ةپوشش  بدون ذکر نام خاص  از دور

، )نظیری  سیت ای زيبا روی سر توری يا پارچه :با اين توصیف ؛يک و تکو نزديک استو سر

1396 :106)   
جیای   تیر بیه   اي  جديدتری نیز دارد که در آن راويیان جیوان  واشکال ر زيرچاربیتوی 

حیس غییرت    ةکننید توانید منتقیل   چادر م  7اند  بردهکار را به «چادر» ةواژ «کیش» ةکلم

 عاشقانه و نیز سربلندی به مضمون شعر باشد:
 

 لیییب بیییون اومیییدی کیشییی  سیییر انیییداز     
 اگیییییر طیییییوق طیییییال قربییییی  نیییییداره   

 

 ق طیییال کییین گیییردن انیییداز  میییرا طیییو  
 میییرا فییییروزه کییین کییینج لیییب انیییداز   

 

يک  حريم  که عاشی،  ؛ است توجّهقابل ديگر ةدر اين دوبیت  عالوه بر غیرت دو نکت     

گويد که بیه بیر      نم مثالً ؛کند را توصیف نم  سازد و فراتر از چادر او برای معشوق م 
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 «بیر  ريحیان  »بردن کیار  تعبیر در بیه ديگر لطافت  ةگل تن او را بپیچم يا بپوشانم، نکت

 :است که در تعارض با محیط خشک و کويری رفسنجان است
 

 ااتدختیییییر کیییییه میخیییییوام خیییییاطرت ر  
 بیییه بیییر  گیییل نباشیییه بیییر  ريحیییون     

 

 بییییه بییییر  گییییل بپیییییچم چییییادرت را 
 بییییه خاکسییییتر نشییییونم دشییییمنت را   

 

 چارقد .3-3

د به همراه پیراهن و شیلوار  چارق  است آمدهچاربیتو دو ر دروسری بلند سفید يا گلدار که 

 :است پوشش  کامل برای زنان روستاي  بوده
 

 میییین ةسییییر کییییوی بلنیییید صیییید بییییر   
 طییییییالی عاشییییییق  قربیییییی  نییییییداره   

 

 میییین ةکلیییی طییییالی عاشییییق  بییییر   
 میییین ةهمییییو چارقیییید سییییفید جانانیییی

 

 سییییر آب بیییییاض ناشییییتا شییییدم میییین    
 دسییییتم گییییردن چارقیییید گلیییی  بییییود   دو
 

 خیییود چارقیییدگل  آشییینا شیییدم مییین     
 وا شیییدم مییینکیییه بابیییاش اومییید و رسییی

 
 

 پيراهن .3-4

میدل،   ةديگری دربار ةدر توصیف پیراهن نیز مانند توصیف چارقد غیر از عنصر رنگ اشار

گاه  نیز نام  از پییراهن نیامیده    8نداريم  محلّ های قد آن در دوبیت ة نوع يقه يا انداز

 :است ا به رنگ آن اشاره شدهامّ ،است
 

 بیییات میايیییه قرمیییزی پیییوش    ازی )ازيییین(
 ر شییییش دنیییگ رفسییینجون فروشیییم   اگییی

 

 شیییکر کییینج لبیییونش میخیییوره جیییوش   
 نمیشیییه قیمیییت يیییک طیییاق ابیییروش    

 

 بلنیییییید پیییییییرهن سییییییفیدم گییییییل بات
 نیییییت دارم کییییه از بییییا  گییییل بچییییینم   

 

 درخیییییت پرگیییییل باغیییییای امییییییدم   
 خداونیییییدا مکییییین تیییییا  ناامییییییدم   

 

 فییییییدای پیییییییرهن آبیییییییت بگییییییردم   
 شیییینیدم بیییی  میییینم خوابییییت نمیییییره    

 

 فیییییدای رنیییییگ مهتابییییییت بگیییییردم  
 خوابییییت بگیییردم  چشیییم بییی  فیییدای 

 

 عرقچين .3-5

غالمحسین يوسف   است   مردم رفسنجان بوده ةجزء ديگری از پوشش رايج مردانه و زنان

پوشش عرقچین را قبیل از قیرن هجیده     ةسابق «تاريخ  پوشاک ايران ةنام واژه»مقالة در 

گرايیان   از سینت علما و بسییاری   ،داران، تاجران زمان اصالحات رضاشاه مغازه تا» :داند م 
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در قیرن    (370 :1383) «انید  گذاشیته  کار يا منزل به سیر می    تنهاي  در سر عرقچین را به

بیوم     در کتاب  )همان(گذاشتند  ه سر م های کوچک  ب هجده میالدی زنان نیز عرقچین
عنیوان جیزء مرسیوم  از پوشیش میردم ايین شیهر         نیز عرقچین به بابک سرودهای شهر

  (326: 1395موس ، ین )حس است معرف  شده

نیوع دوخیت و    جینس،  ةیات دربیار ئجزتنها ا امّاست، زنانه و مردانه  عرقچین پوشش      

، مخمیل و  حرير، کتیان  ممکن استجنس عرقچین  9 استبسیار تزئینات عرقچین زنانه 

 د:چیت باش
 عییییییرقچین سییییییرت چیییییییت حريییییییره
 بیییه هیییرکس میرسییی  يیییک چونیییه مییییدی 

 

 هبیییه زيیییر چیییادرت پییینج مییین پتییییر    
 بیییه میییا کیییه میرسییی  میگییی  خمییییره 

 

 عییییییرقچین سییییییرت چیییییییت کتونییییییه 
 نشیییییونش مییییییدم و اسیییییمش نمییییییگم  

 

 م کدومیییییه مییییییون دختیییییرا نیییییوزه  
 قیییدش سیییرو و خیییودش خیلییی  جوونیییه

 

 دترومییییییییم نشسییییییییته روی چینییییییییه
 همییییییه میییییییگن دترومییییییت فقیییییییره 

 

 عییییرقچین سییییرش مخمییییل نگینییییه    
 بیییاب چنینیییه بیییه چشیییم میییا کیییه ار   

       

هیای مختلیف دوخیت بیشیتر بیرای        میدل اسیت ن متفاوت نوع دوخت کاله عرقچی     

گییر اشیاره بیه نیوع  از     بودن عیرق چهارچین ینات زنانه است ئکردن جزئیات و تز اضافه

 و چین کنند  م آماده دوخت برای پارچه را  ،الگوی دوخت است که در آن با چهار برش

بیودن کیاله عیرقچین و    هغنچگلدوزی يا غنچه کش ، دوزی يا سیم بودن کاله، زریواچین

بخشییدن بیه ايین جیزء از     های تنوع دست روش يناو تزئینات  ازبه آن نگین الصاق   حتّ

 :است  پوشش زنانه بوده
 

 چهییییییارچین داره يییییییارم  10عییییییرقچین
 حلقییییییهدوازده بنیییییید کاکییییییل حلقییییییه

 

 دوازده بنیییییید کاکییییییل در کنییییییارم   
 عجییییب صییییبر و تحمییییل داره يییییارم   

 

 کییینم مییین 11کیییش عیییرقچین سیییرت سییییم
 ه پهلويییییییت بخییییییوابم ور نخیییییییزمبیییییی

 

 بیییه پهلويیییت بخیییوابم غیییش کییینم مییین 
 صیید و سیصیید تییومن پیشییکش کیینم میین 

 

 عییییرقچین سییییر تییییو چییییین و واچییییین   
 فلیییییییییییک در آسیییییییییییمان داره دروزار 

 

 بیییازی نیسیییته همچیییین   طريییی، نیییوزه  
 بیییه مییین میگیییه بییییا تیییو خوشیییه وردار 

 

 عیییییرقچین سیییییر تیییییو غنچیییییه غنچیییییه
 دارم 12میییرا چشیییمک میییزن مییین نیییونزه     

 

 میییزن در کییینج کوچیییه  میییرا چشیییمک  
 بییییه دسییییت انگشییییتر فیییییروزه دارم   
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 13دترومیییییییم نشسیییییییته روی چینیییییییه 
 همییییییه میییییییگن دترومییییییت فقیییییییره 

 

 عییییرقچین سییییرش مخمییییل نگینییییه    
 بیییه چشیییم میییا کیییه اربیییاب چنینیییه    

 
 

هیا در توصییف عیرقچین     های مختلیف عیرقچین  رنگ ةعالو یات ذکرشده بهئتمام جز     

گلیدار بیرای    ةرنگ گیل انیار يیا از پارچی      يا بهرنگ طالي   چیت  ةپارچاز دلدار آمده که 

 :شد م دوخت آن استفاده 
 

 عییییییرقچین سییییییرت چیییییییت طاليیییییی 
 بگییییییرم قاصیییییدی پیشیییییت فرسیییییتم   

 

 بگیییییرم قاصییییدی از مییییر  و مییییاه     
 ات از هرچیییه خیییواه    کییینم مهمیییون  

 

 عییییییرقچین سییییییرت گلنییییییاره دلبییییییر  
 سییییر شییییب تییییا سییییحر بیییییدار نشسییییتم

 

 خییییم ابییییروت بییییه دم مییییاره دلبییییر   
 رت بییییییداره دلبیییییر هنیییییوزم میییییاد 

 

 عیییییرقچین سیییییر تیییییو غنچیییییه غنچیییییه
 دارممییییرا چشییییمک مییییزن میییین نییییونزه  

 

 میییرا چشیییمک میییزن در کییینج کوچیییه   
 بییییه دسییییت انگشییییتر فیییییروزه دارم   

 
 

 ارخالق .3-6

  يوسیف  تصیريک کیرده   اسیت    ها بوده ها و مهمان  لبا  رسم  زنانه و مردانه برای جشن

 «کردنید ین می  ئاريد و ديگر زيورآتت تیز هايشان را با مرو تر آرخال، زنان مرفه»است که 

 ؛اسیت   زمین پوشش آرخال، يا ارخال، مرسوم بوده در بسیاری مناط، ايران  (370: 1383)

  راويیان  انید کیرده اسیتفاده می   متوسط بیه بیات    ةزنان و مردان طبق را اغلباين پوشش 

آهیارخورده  دار بیشیتر از جینس مخمیل    ظريیف و آسیتر   ت رفسنجان  ارخال، زنانه را کُ

مانند هنر گلدوزی کیه   ؛شد ین م ئهنری از هنرهای زنانه تز با اند که غالباً توصیف کرده

نامیدنید   می   «خط» توضیک اينکه گلدوزی را مجازاً ؛است  در چاربیتوها به آن اشاره شده

ین ئت تیز اوج سنّ»زدند   لبا  نقش م  خطو  و طرح  که پیش از گلدوزی برة به عالق

دوزی از  های طال و سنگپولک به دوران صفويان و قاجاريان است  مرواريد، لبا  مربو 

 های درباری بوده که در میان میردم متمیول نییز اشیاعه پییدا کیرده       ینات رايج لبا ئتز

تمییام ايین تزئینییات بییه اشیکال محییدودتری در ارخییال، زنانییه در     ( 373: )همییان «اسیت  

 است   رفسنجان رايج بوده

ا راويیان بسییاری رواج   امّی  ،اسیت   به پوشش ارخال، اشاره شده ی زيرچاربیتوتنها در      

هیای   کنند  ارخال، در شهرسیتان  يید م أاستفاده از ارخال، را در چهار دهه پیش از اين ت

  (29: 1395موس ،  )حسین  شدم نزديک به رفسنجان نیز استفاده 
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 بیییییه قربیییییون خیییییط ارخالقیییییت شیییییم 
 میییییون صیییید جییییوون شییییادم نکییییردی   

 

 میییون صیید جییوون میین عاشییقت شییم      
 دو انگشییییت کاغییییذی يییییادم نکییییردی 

 

 

 . کفش3-7

يکیی   :اسیت   کفیش زنانیه و میدل و جینس آن اشیاره شیده      دو نیوع  در دو چیاربیتو بیه   

 اسیت در آن نیم  از پای عرو  عريان و که مخصوص عرو  است  نام دارد« کفش نیم»

نوع زنانیه     کفش بلغار در دوگويند م  «بلغار»از جنس چرم که به آن   کفشديگری، و 

دلیلی  بیرای    ،به زخم پای دلبیر  توجّه ديگر در يک دوبیت  است   شده و مردانه تهیه م 

 :است ت نداشته و نوع  ابراز هواخواه  دلبرکه در کارش دقّ شودم  اشنفرين کفّ
 

 14کفییش )ازيیین( پییای بلییور کفییش نیییم    ازی
 دونییییم کییییه دلییییدار کییییه بییییودی   نمیییی 

 

 تنیییییت دل میکنیییییه غیییییشاز آن راه رف 
 زدی بییییر خییییرمن عمییییرم تییییو آتییییش

 

 عزيییییییزم راه رفتییییییارت مییییییرا کشییییییت
 تییییییرنج و غبغبییییییت کییییییار خدايییییییه   

 

 تیییرنج و غبغیییب و خالیییت میییرا کشیییت   
 میییرا کشیییت 15صیییدای کفیییش بلغیییارت 

 

 

 

 درو رفییییییت و درو رفییییییت و درو رفییییییت 
 اشهیییییی  بشییییییکنه دسییییییتای کفّیییییی ال
 

 بیییه يیییار نیییازنین گفیییتم میییرو رفیییت     
 جیییو رفیییت 16بیییه پیییای دلبیییرم سییییفال

 

 سردست .3-8

سردسیت   ،هنگام  که با حجاب  مثل کیش يا چادر همراه باشید  ويژهبه، در پوشش زنانه

توصیفات متفاوت  که از سردسیت لبیا  دلیدار     قسمت  است که بیشترين نمود را دارد 

چپ  ةدکمممکن است سردست  ةهای آن است  نوع دکم تنوع گونهحاک  از  ،وجود دارد

 طال باشد: ةی و دکما و راست يا قابلمه
 

 طاليییییییه ةسردسییییییت بلییییییم دکمیییییی  
 سیییییر نیییییاف بلیییییم فنجیییییون چینییییی   

 

 وايییه ةلییب نشییکفته دنییش )دهیینش( غنچیی 
 اگییییر دسییییتم رسیییید دسییییتش دوايییییه

 

 چییییپ و راسییییت ةسردسییییت بلییییم دکمیییی
 

 بیییه پهلويیییت بخیییوابم گرخیییدا خواسیییت 
 

 از مخمل مرغوب  مانند مخمل کاشان باشد:نیز ممکن بود جنس سردست      
 

 مخمییییییل کاشیییییی  دسییییییت بلییییییمسر
 اگیییییر آشیییییت  چیییییرا نامیییییه نوشیییییت   

 

 دونییم بییه میین قهییری يییا آشییت       نمیی  
 اگیییر قهیییری چیییرا کوشیییم نشسیییت      

 

بیه   عشی،  ای بیرای ابیراز   بهانیه نییز  وصف سردست لبا  دلیدار  سردست و  یناتئتز     

 بینیم: که م چنان آناست؛   بوده اويا بیان دلگیری از  معشوق
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 سردسییییییت بلییییییم شییییییبنم گرفتییییییه  
 بلبیییییل ننیییییالم  چگونیییییه مییییین میییییث  

 

 تمنییییییای بلییییییم عییییییالم گرفتییییییه   
 کیییه دلبیییر مییین رو دسیییت کیییم گرفتیییه

 

 . دستمال دست3-9

است  جیاي  کیه     ینات و ملزومات پوشش زنان و مردان رفسنجان  بودهئنوع  ديگر از تز

 :دارددستمال کاربردهای مخصوص به خود را  ،توصیفات مربو  به زنان است
 

 ور ای راه میییییییییییروی پیغییییییییییوم  دارم
 م مییییین بیییییه دلبیییییر میرسیییییونینسیییییال

 

 سییییر دسییییتمال گییییل بییییادوم  دارم    
 نیییه شیییب خیییوابم نیییه روز آرومییی  دارم 

 

 و ببیییییر دسیییییتمال دسیییییتم بییییییا بیییییاد
 بگییییییو دلبییییییر سییییییالمت میرسییییییونه  

 

 بییییه پیییییش دلبییییر شیییییدای مسییییتم  
 کییه میین از کییودک  دل بییر تییو بسییتم     

 

وع رقیص  دو نی از راويیان    است  نیز کاربرد داشته محلّ ای هقصّدستمال دست در ر     

  رقص دسیتمال بیشیتر رقصی     اند نام برده بازی و چوبازی رقص دسمال های با نام محلّ 

 است: زنانه بوده
 

 رفیییتو مییی  خونیییدبیییل مییین بنیییدری مییی 
 دوتییییا دسییییتمال مشییییک  ور سییییر میییین  

 

 رفییتو میی  مونییدکییه داغییش ور دلییم میی  
 رفییترقصییید و میی  داد و میی تکییون میی 

 

دسیتمال   ، ازلزومیات متعلی، بیه معشیوق اسیت     از شفاخواسیتن از م  سیخن که آنجا     

 آيد: م میانبه ، سخناست  آنکه همراه همیشگ  بوده ةواسط به
 

 دوچشییییمونم بییییه درد اومیییید بییییه يکبییییار 
 بییییار دسیییتمال کیییه تیییا چشیییمم ببنیییدم    

 

 زبیییس کیییه گريیییه کیییردم از غیییم يیییار   
 کییه شییايد خییوب شییود از بییو گییل يییار     

     

همراه شخص بوده همیشه و  داشتهانه و زنانه دستمال دست مرد ،شد  که گفتهچنان     

ینات متفاوت  مانند گلیدوزی  ها و تزئرنگ راويان فرهنگ مردم انواع، ةگرچه طب، گفتاو 

 در ايین اشیعار   بلکیه  ،تصوير کامل  از انواع آن در چاربیتوهیا وجیود نیدارد    ،است داشته

 است: کاربرد آن مدنظر بیشتر 
 

 کییردسیییاه چشییم  کییه گنییدم پییاک میی      
 17بییییره عییییرق از پشییییت ابییییروش بییییره   

 

 کییردديیید گريبییون چییاک میی   مییرا میی   
 کییردخییود دسییتمال مشییک  پییاک میی    

 

 گردن دستمال .3-10

ینیات لبیا  جشین و    ئتزة کننید  نوع  کامل دار بود که به ابريشم  و طرح دستمال  غالباً

 رفت: م شمار مهمان  به
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 درخشیییییهبلیییییم از بیییییا  درومییییید مییییی 
 نینرسیییو دعیییای مییین بیییه بابیییاش مییی     

 

 بییییه دور گییییردنش دسییییتمال نقشییییه   
 قصّییییهکییییس نر بییییل بییییا  منییییه بییییا

 

 آرایش .4

ونید آرايیش    هفت ،، حنا يا نگار و قلیا يا عطرزرک ،خال ،وسمه، سرخاب، سفیداب سرمه،

هیا و ادوار  تمام  هفت جزء لوازم آرايش در مکیان »اند   شده در فرهنگ و ادب ايران ذکر

است و بنا بیه موقعییت اجتمیاع  افیراد و نییز       بودهت نمختلف به يک میزان دارای اهمیّ

 :1381، محمیديان نمینی   ) «اسیت   میزان استفاده از آنهیا متفیاوت بیوده    ،بهای لوازم آرايش

کننید  در   استفاده می   «آراگیرا»از ترکیب  «آرايش» ةجای کلم  مردم رفسنجان به  (121

ران مجیرد در اصیطالح   دانسیتند و دختی   مناسیب می    «عیارو  »گذشته آراگیرا را برای 

 را نداشتند  «18زدن به صورتشان ح، دست»رفسنجان  

طیور کیه در    کیاربرد نیدارد و همیان    تماماً 19گانه در چاربیتوها نیز اقالم آرايش  هفت     

توصییف   ،حیال  اين؛ بیا سیت د احسین خیدادا   ،معیار زيباي  ،آمد اين مبحث خواهد ةادام

 که خال  از لطیف نیسیت    خورد م چشمبهشعار در ا ،های کوچک برای زيباترشدن تالش

، نقیش حنیا و اسیتفاده از    اخه دارد: آرايش صورت، آراستن مواين جريان کوچک چند ش

 عطرهای طبیع  و در کنار آن استفاده از زيورآتت 
 

 وسمه( )سورمه، صورت آرایش .4-1

 است: ترين قلم آرايش  بوده مهمّ (سورمه محلّ ة ر لهج)دسرمه 
 

 ختیییییر بیییییه جیییییون چیییییار بیییییرارتات د
 20مکییش سییورمه کییه بیی  سییورمه تییو جییون   

 

 چشمای خمیارت  مکش سورمه ور ای )اين( 
 سییتون اگییر سییورمه کشیی  جییون میی     

 

که از روايیت راويیان    چنان  ت داردداربودن ابرو اهمیّ بودن و وسمه بعد از سرمه قرينه     

 است: رو بودهکشیدن انتها يا دم اب ،های ابرو يک  از آرايش ،آيد برم 
 

 ات دختییییییر تییییییو را عاشیییییی، هییییییزاره  
 لییییییب يییییییاقوت سییییییرخت آبییییییداره   

 

 فیییییراوون عاشیییییقت از هیییییر کنیییییاره  
 سییییرت نییییازم کییییه ابییییروت دم مییییاره

 

 مو آراستن .4-2

تیرين   آرايش زلیف از سیاده    است مطرح شدهنوزده چاربیتو در کردن آن  آرايش مو و رنگ

 مو: گذاشتن و پريشان کردن؛ يعن  بازشود نوع آن شروع م 
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 شناسیییییی  خییییییدا را ات دختییییییر نمیییییی 
 هنییییوز بییییه سیییین هیفییییده نرسیییییدی    

 

 ای موهییییای سیییییا را پريشییییون کییییرده 
 ای مرغیییای هیییوا را  بیییه زنیییدون بیییرده  

 
 

ینات گیسوان بوده و لطافت مو به ريحیان تشیبیه   ئآراستن مو با گل نوع  ديگر از تز     

 است:  شده
 

 عزيییییزو گییییل بییییه پیشییییونیت مینییییداز   
 ر عشییییقماگییییر دونیییی  کییییه میییین بیمییییا 

 

 زلییییییف ريحونیییییییت مینییییییداز بییییییر 
 بییییه روی نازکییییت روپییییوش مینییییداز  

 

نیوع ديگیری از    ،بافتن و بیرون انداختن مو از دو سیمت  کردن مو و احتماتًدسته دو     

شیده  زلف دوتا يیا دودسیته    است بوده  در میان زنان عشاير و روستاي  ويژه بهآرايش مو، 

  تحسین همراه است، زلف دوتاي  که بیه مقیراض   که با نوع آمدهها در چاربیتوبار  چند

 است:  مانند شده
 

 دو زلفیییییون سییییییات مقیییییراض کیییییردی 
 ای نیییوش بیییه حییی، شییییر میییادر کیییرده    

 

 کییه را ديییدی کییه ور میین نییاز کییردی      
 نکییییین يیییییار قیییییديمت را فرامیییییوش 

 
 

شنويم: زلیف را دوتیا کین، در     از زبان عاش، در وصف زلف دوتای معشوق باز هم م      

ام به زلف دوتايت بزن و تعیابیری  ای آورده کن، شانهام فرو  گل  را که آورده زلف دوتايش

 مشابه:
 

 بییییرو رو بییییون نگییییا کیییین اومییییدم میییین 
 اگییییر دسییییتمال دسییییتت مشییییکل آيییییه  

 

 سیییر زلفیییات دوتیییا کییین اومیییدم مییین   
 بیییرو شیییکر خیییدا کییین اومیییدم مییین    

 

 گلییی  از دسیییت مییین بسیییتون و بیییو کییین   
 بییییه هرجییییا میییییروی کییییه میییین نباشییییم

 

 فونییییت فییییرو کیییینمیییییون هییییر دو زل 
 گییو کیینوبشییین آنجییا تییو بییا گییل گفییت  

 

ای بیرای   ساختن شانه ؛شانه بود، رفت م کارینات ديگری که برای آرايش مو بهئاز تز     

 هاست:چاربیتو مکرر ةماي دلبر درون
 

 ل يییییییاد و دوم يییییییاد و سییییییوم يییییییاداوّ
 ای از شیییییاخ شمشیییییاد  بسیییییازم شیییییونه 

 

 آبیییییاد مقیییییام چیییییارمم در حیییییاج   
 رو کنییید يیییاد میییا کیییه دلبیییر سیییر زنییید

 

 )حنا( نگار .4-3

کردن انگشت، کیف  برای گلرنگ ،شده مو استفاده م  کردن رنگبرای که حنا عالوه بر اين

   اگرچه نقش حنا در بین زنان رفسنجان  و عموماًاست رفته م کار دست و پشت دست به

 :است روستاي  تنوع زيادی نداشته
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 بییییه قربییییون حنییییای پشییییت دسییییتت    
 نکییین بیییر میییا حرومیییه تیییو قلییییون چیییاق  

 

 وزه دسییتتسیی تییو قلیییون چییاق نکیین میی   
 دم بییه دسییتتکیینم میی خییودم چییاق میی 

 

 )عطر( قليا .4-4

عطیر   از و بیشیتر زنیان شیهری   اسیت  استفاده از عطر چندان رايج نبوده  ،راويان ةگفت  به

 بودن تکرار و امتییاز بوي  و معطر ها گرچه اشاره به خوشدر چاربیتو  اندکرده استفاده م 

بیوی   ةتشبیهات  که دربیار  و در تمامای نشده  اشاره «عطر» واژةا به امّ ود،ش محسوب م 

 است:« نارنج»يا « گل» ، مانندطبیع  یبه عنصر مشبه ،خوش است
 

 بیییییا پهلییییوم بشییییین پهلییییوت نشییییینم   
 بییییوبیییییا پهلییییوم بشییییین نییییارنج خییییوش

 

 بیییییا صییییحبت بییییدار رويییییت ببییییینم  
 ازی بییییییوی خوشییییییت آروم بگیییییییرم

 

 

 

 
 

 يجهنت .5

کیه بیا    شناسی  دانسیت   میردم  ایهمیوز  توان را م  (چاربیتو)رفسنجان  محلّ های  دوبیت 

ة دربیار میردم ايین خطیه     رتفکّ اب و رسوم، پوشش و خوراک وآد با توانمطالعة آنها م 

 ةیات کامل پوشش زنانه و مردانی زئج  آشنا شد   چون مر  و عقايد مذهب مسائل مهمّ

توصییف    آنهیا  است  ديدار گذشتگان تبديل کرده ةرا به آين هانآ ،رفسنجان  در چاربیتوها

از رخی   های مختلف، برنگ، نشین های زنان شهری، روستاي  و کو  کامل  از انواع لبا 

ینییات، گلییدوزی و ملزومییات ضییروری و ئتز هییا، کییاری هییای دوخییت و بییرش، ريییزهروش

گیاه   در ايین اشیعار     دهندم دستبه پوشش مانند دستمال دست و گردن غیرضروریِ

است    زنان رفسنجان صحبت شده سنّت موارد مکرر از لبا   رخ ب و در ای اشارهبا تنها 

بر پوشش زنیان   سبک زندگ ثیرات جغرافیا و أهنجارهای اجتماع  مربو  به پوشش و ت

ايین   ةبیا مطالعی  کیه  معتقدنید   گاننگارنید مالحظه اسیت   قابل محلّ های  نیز در دوبیت 

توان به معیارهای زيبیاي  و هنجارهیای پوشیش و آرايیش در مییان زنیان        ا م ه دوبیت 

  باشدای از مطالعات اجتماع   راهگشای پاره تامنطقه دست يافت  سنّت 
 

 نوشت پي
 مصیرع  هیر  اسالم از پیش ايران درشعر»گفت:  توانم  «چهار» يا «چار» لفظ از استفاده دلیل دربارة  1

  (274: 1394)جعفری قنوات ، « است  داشته را بیت يک حکم
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ها از شهری به شهری و از نسل  بیه نسیل   توان به مکان خاص  نسبت داد  اين ترانه ها را نم  دوبیت   2

های بسیاری با مضامین واحد در بین مردم شیهرهای   ها و ترانه داستان ،رو ازاين ؛ديگر در گردش هستند

  (19 :1395موس ،  شوند )حسین  تکرار م شبیه به هم  مختلف وجود دارد و گاه  عیناً

  رنگ روشن  به شکل و غالباًسرپوش  مربع   3

مربیو   باسیتان  ايیران  دوران را بیه   آنتوان منابع  را مطالعیه کیرد کیه     م   کلّطور ة حجاب بهدربار  4

رواج چادر   ت يافتافشاريه در فرهنگ پوشش مردم ايران اهمیّ ةشکل خاص از دور ا چادر بهامّ ،دانند م 

 قاجار است  ةمربو  به دورنیز رنگ  تیره
5. http://www.tajik-gateway.org/wp/kultura-tadzhikistana/natsionalnaya-

odezhda/ 
 نگارنیدگان ها و تزئینات بازسازی شده که منبیع اطالعیات    اين لبا  شناس  رفسنجان مردم ةموزدر   6

 است   بوده

های    ساير دورهزبان و حتّ ا در ساير اقوام فارس امّ ،در رفسنجان است نام خاص اين پوشش «کیش»  7

شناس  رفسنجان و نیز  مردم ةبرطب، مستندات موز شود  فرهنگ  و تاريخ  مشابه اين پوشش يافت م 

 شده های متنوع برای کارکردهای گوناگون تهیه م  کیش با پارچه ،آيد م که از صحبت راويان برچنان آن

 است  

 ،ة بسیته پیراهن  تا روی زانیو بیا يقی    ،زنان رفسنجان به توصیف راويان سنّت پیراهن زنانه در پوشش   8

با شلوار بلند و گشاد و را اين پیراهن  است   دار بوده کوتاه، دامن پرچین و گشاد و آستین بلند مچة باتتن

  اند پوشیده م چارقد 

شد  زنان عشاير عرقچین را زير کیشی    کیش استفاده م  عرقچین زير چارقد و ،توصیف راويان بنا بر  9

 کردند  ها استفاده م  در جشن ،که از جنس تور بود

 است     از پوشش زنان و مردان بودهئنوع  کاله کوچک که جز  10

  دوزی زری 11

12 nunze  :نامزد  

  دار قديم  و کوتاه ديوار کنگره ديوار کوتاه با /  13

  نوع  از کفش  14

  کفش چرم  15

 گويند  م  «سیفال» ،مانند که از درو باق  م  را های خشک جو ساقه  16

17 borre-borre : تند و زياد  

 بیه  و شده اسیت  استخراج سالمند راويان صحبت از که است محلّ  اصطالح  صورت به زدن   دست18

  شود ايجاد چهره در پیرايش و آرايش ی¬واسطه به که است تغییری هرنوع معنای

 ةدر جعبی  وند يا هرهفت عبارت است از هفت قلم لوازم آرايیش کیه معمیوتً    هفت هفت قلم آرايش:  19 

  ( 822 :1386)ياحق ، کرد  شد و ترکیب آن آرايش زن را کامل م  آرايش بانوان نگهداری م 

  هست  زيبا  20
 



 محلي های دوبيتي در رفسنجان زنان سنتي پوشش / جزئيات36

 منابع

 ولیعصر  دانشگاه رفسنجان، تاريخ اقتصادی رفسنجان،(، 1377) ابطح ، سیدمحمود

 ، تهران، مهکامه اپ چهارم، چعامّهفرهنگ  (،1394داری، احمد ) تمیم

 ، تهران، جام  درآمدی برفولکلورايران(، 1394) جعفری قنوات ، محمّد

 شناس   ، کرمان، کرمانبوم  سرودهای شهربابک(، 1395موس ، زهرا ) حسین 

لک زبانان لرسیتان   سنّت يگاه پوشش جا( »1395پايیز) سیابمحمدی، محمدحسین و اکرم دولت  خان

  83-59، 10، ش4ال ، سعامّهفرهنگ و ادبیّات ، «در تک بیت  های آنان

 ، تهران، سورمه مردم نگاری شهرستان رفسنجان(، 1396) ر، فاطمه و همکارانرضاپو

و  45 ، شکتیاب میاه هنیر   ، «هفت قلم آرايش لوازم آرايش ايرانیان»(، 1381) حمديان نمین ، مژگانم

46 ،3-4  

هیا و پیوسیتگ  آن بیا هويیت      بلو  محلّ پوشاک »(، 1393بهار ) و همکاران حاج ، سیدرسول موسوی

  200-179، 57 ، ش15، دوره مطالعات مل ، «مل 

، «ريخ  پیس از ورود اسیالم بیه ايیران    پوشاک زنان در پینج دورة تیا  »(، 1396ارديبهشت) نظری، ساره

  112-101، 1 ، ش2ال ، سپژوهش در هنر و علوم انسان 

 ، تهران، فرهنگ معاصر ها در ادبیّات فارس  فرهنگ اساطیر و داستان واره(، 1386ياحق ، محمدجعفر، )

)از سیری مقیاتت    در ايیران زمیین   پوشیاک  ،«ايران پوشاک تاريخ  نامة واژه» (،1383) غالمحسین يوسف ،

  398-369، امیرکبیر تهران، ،دوم چاپ تین،م پیمان ترجمة ،يارشاطر احسان زيرنظر ،(دانشنامة ايرانیکا

 
 

 


