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چكيده
پوشاک سنتي در ايران ،از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ چرا که از يک سو ،نماد فرهنگي کشـور
محسـوب ميشود و از سوي ديگر ،وجوه تمايز فرهنگ هر قوم را با ديگري به خوبي نمايش ميدهد .در
ايـن بـين ،پوشاک سنتي زنان گرجي ،از آن جايي که کمتر مورد توجه پژوهشگران حوزه علوم اجتماعي
قرار گرفته و کمتر درباره آن نگاشته شده ،نگارنده ،درصدد کشف ،شناسايي و توصيف زيبـاييهـا و
پيچيدگيهاي لباس محلي گرجيها برآمده است .بررسي پوشاک سنتي گرجيها ،حـاکي از آن اسـت کـه
گرجيها لباس کامأل پوشيدهاي داشتند و رنگهاي مورد استفاده در پوشش آنها رنگهايي مايل به تيره،
قهوهاي ،آبي و طوسي و  ...است .روش پژوهش حاضر ،توصيفي بوده و براي تکميل مطالب از روشهاي
اسنادي و ميداني (مشاهده) بهره جسته است .ابزار اندازهگيري و گردآوري اطالعات در انجام اين پژوهش،
مصاحبه ،کتابخانهاي و آرشيوي ،مشاهده ،فيشبرداري ،بانكهاي اطالعاتي و شبکههاي کامپيوتري و
همچنين از نظر هدف نيز کاربردي ميباشد .در اين پژوهش ،تأکيد بيشتر بر جنبه زيباييشناسي نوع پوشاک
سنتي زنان گرجي است و سعي بر توصيف دقيق زيباييهاي آنان است .با توجه به نتايج به دست آمده،
براساس اطالعات موجود ،هنوز هم برخي از زنان که بيشتر آنان متعلق به اجتماعات گوناگون ايلي ـ
عشيرهاي ،روستايي ـ دهقاني و اندکي نيز زنان سالخورده شهري ميباشند ،عالقهمند به استفاده از پوشاک
سنتي در بين گرجي ها بوده و استفاده از آن را به عنوان هويت قومي و ملي دانسته ،همواره اين نوع پوشش
را به نسلهاي پس از خود نيز تا جايي که امکان دارد ،انتقال ميدهند.
واژگان کليدي :زنان ،پوشاک سنتي ،قوم گرجي ،تاريخ ،فرهنگ
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مقدمه

کمرنگ شده و از آن ميان تنها گرجيهاي فريدن

«کشور ايران ،جامعه چند قوميتي است» (بهشتي،

توانستهاند زبان گرجي را حفظ کرده و هنوز هم به اين

 .)26 :1396يکي از اين اقوام منفرد و منحصربهفرد که

زبان سخن ميگويند» (اُجاکه« .)268 :1389 ،اصل و

در قاره آسيا تا حدودي ناشناخته ماندهاند و اطالعات

منشأ گرجيهاي ايران از جمهوري گرجستان است.

زيادي درباره آنها موجود نيست ،گرجيها ميباشند.

کشور گرجستان در ناحيه قفقاز در شمال ايران و

«گرجيهاي ايران عمدتأ اقوامي از نواحي مرکزي و

جنوب روسيه فعلي واقع شده است .قفقاز را

شرقي کشور فعلي گرجستان هستند .گرجستان در

جبَلاألنسه» ناميدهاند .زيرا يک موزه واقعي نژادشناسي
«َ

بسياري منابع تاريخي دوره صفويه ،بهعنوان يکي از

است و در آن انواع و اقسام اقوامي که به دهها زبان

اياالت تحت حاکميت ايران بوده و ندرتاً بهعنوان

تکلم ميکنند .چون :اوستاها ،آنجازها ،الزها ،کاختيها،

کشوري با حاکميت مستقل ياد شده است» (پرگاري و

گرجيها ،ارمنيها و چريکها ...که قرنهاست در کنار

همکاران.)210 :1398 ،

يکديگر به سر ميبرند» (قالني« .)17 :1390 ،نام گرج
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درواقع ،اين گروه که با تمدن و تاريخ  500ساله

اصالً «وارچ» است .ولي در زمانهاي بعد« ،گاف» به

اجداد خود در ايران زندگي ميکنند و در کنار ساير

جاي «واو» نهاده شده است .در زبانهاي باستان ايران،

اقوام براي آباداني ايران ميکوشند «گرجيان ايراني»

گرجيان را «وارچان» مينامند .چنان که همين نام

هستند .درواقع ،پژوهش حاضر ،درباره يک قومِ

«وارچان» بر روي کتيبههاي استخر حک شده است»

کوچکِ ناآشناي ايراني ،به نام گرجيها ميباشد ،که در

(همان« .)18 :سنت ،مترادف است با اعتقاد به

ميان ساير اقوام مختلف ايران زندگي ميکنند .بنابراين،

خللناپذير بودن آن چه هميشه اين چنين بوده است»

بررسي فرهنگ قوم ناآشناي گرجي ـ که به صورت

(وبر .)340 :1374 ،از اين رو ،پوشاک سنتي زنان

مستقيم و غيرمستقيم در فرهنگ ايران رخنه کردهاند ـ

ايراني ،تجليگاه فرهنگ و هنرهاي بومي اين اقوام

نه تنها به حيات فرهنگ قوم گرجي کمک ميکند ،بلکه

است که داراي تنوعات بسياري است و از آنجايي که

در ثبات تنه درخت تمدن ايران نيز نقش دارد .بنابراين،

اين تنوعات ،داراي زيباييها و جذابيتهاي خاصي

براي نگه داشتن تنه درخت ،حفظ ريشهها الزامي

هستند ،در نوع خود کمنظير بوده ،حفظ و انتقال آن به

است .زيرا قطع يکي از ريشهها ،جاي خالي بسياري را

نسلهاي آينده ،بسيار ارزشمند است؛ زيرا در دوران

در فرهنگ و تمدن ايران به جاي ميگذارد .از آن جا

جديد به حکم سير زمان و تحول اوضاع اجتماعي و

که گرجيان در تمدن ايران نقش بسزايي داشتهاند .اين

روابط با ملل اروپايي ،تغييرات فراواني در طرز پوشاک

الزام نمود بيشتري پيدا ميکند» (قالني-11 :1390 ،

و البسه ايرانيان به وجود آمده و کمکم فرم و شيوه

 .)10از اين رو ،در اين پژوهش ،سخن از ملتي است

خودآرايي غربي در بين بسياري از اقوام معمول گشته

که از سرزميني واقع در ساحل درياي سياه منشأ گرفته

است .درواقع« ،آداب و رسوم هر قوم ،بازتابي از

و در دوره صفويه بهويژه در زمان شاه عباس اول ،به

احساسات ملي ،نگرش ديني و بنمايههـاي فرهنگـي

ايران وارد شدند .گرجيها از آن زمان تاکنون در

آن تلقي ميگردد .اين جنبه از زندگي اجتماعي ايرانيان،

نواحي مازندران ،گيالن ،خراسان ،اصفهان ،فارس،

پيوسته فرنگيان را شيفته خود نمـوده است» (موسوي

دزفول ،ايزدخواست ،و فريدن پراکنده شدند و با

داليني و همکاران .)142 :1395 ،پوشاک سنتي در

آميزش با ساير اقوام ايراني با ساير نژادها و قوميتها،

ايرانزمين در بين اقوام مختلف به مقتضاي ويژگيهاي

آميخته گشته و به تدريج اصالت و زبان در اين اختالط

اقليمي درجه ،تمدن و فرهنگ ،عقايد مذهبي و آداب و
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بهخصوص پوشاک سنتي زنان ايرانزمين در هر

ايراني رسيد .از اين رو ،شناخت زيباييهاي پوشاک

نقطهاي ،که اگر به عنوان فرهنگي غني و ارزشمند

سنتي و به ويژه پوشاک سنتي گرجيهاي ايرانزمين،

مورد توجه قرار نگيرد ،جاي خود را به طور کامل به

يکي از موضوعات مهم ،ارزشمند و در خور تأمل در

توليدات صنعتي جديد با رواج بيحد وحصر خويش

بحت جامعهشناسي و فرهنگ است که توجه به اين امر

خواهد داد و پديدهي مدگرايي با جاذبهي فراوان خود

مهم ،انتقال آن به آيندگان را به عنوان ميراثي فرهنگي،

همچنان بر تعداد عالقهمندان به مدهاي غربي خواهد

بسيار حائز اهميت ميکند .درواقع ،در اين پژوهش به

افزود .از اين رو ،پوشاک سنتي زنان گرجي ،همچون

مطالعات جامعهشناختي و مردمشناختي حاکي از

آدب و رسوم و هنرهاي دستي ،مملو از خالقيت،

واقعيتهاي اجتماعي در زمينه پوشاک زنان اقوام

زيبايي ،و جذابيت ميباشد که همواره مورد توجه

ايراني پرداخته ميشود .پوشاک محلي ،تجليگاه

مردمشناسنان ،جامعهشناسان و ديگر عالقهمندان به

فرهنگ و هنرهاي بومي اين اقوام است که داراي

فرهنگ و هنر ايرانزمين بوده است .به همين دليل،

تنوعات بسياري ميباشد و از آنجايي که اين تنوعات

شناسايي و شناساندن فضاي فرهنگي اين گونه اقوام

داراي زيباييها و جذابيتهاي خاصي بوده و در نوع

کم شناخته شده ،و فراهم آوردن امکانات جهت حفظ

خود کمنظير ميباشند باعث گرديده تا نگارنده با عالقه

و پاسداري از انواع پوشاک سنتي زنان گرجي ،هنر

فراوان به ذوق تحسينبرانگيز آفرينندگان هنر و فرهنگ

مسلم مديريت در عصر مدرنيته است که عالوه بر

سنتي اين مرزو بوم به جمعآوري و تهيه اطالعات

افزايش نشاط و شادابي در جامعه ،از نظر اقتصادي و

درباره خصوصيات نوع پوشاک زنان اين اقوام روي

حيطه گردشگري نيز ،سود سرشاري براي مردم ايران

آورد .شناخت آداب و رسوم فرهنگي و ديني اقوام

خواهد داشت .از طرفي ،استفاده از پوشاک سنتي

ايراني به اين خاطر مهم است که موجب شناخت

ميتواند بهعنوان نمادي از سرزمين ايران ،چهره

بيشتر و بهتر همديگر شده و زمينه اتحاد و همبستگي

تاريخي و گذشته پرافتخار اقوام مختلف اين سرزمين

بين اقوام ايراني را به وجود ميآورد .عالوه بر اينکه به

را به گوش جهانيان طنينانداز کند .درواقع« ،در سير

جاي پرداختن به فرهنگ وارداتي غربي و ارزشهاي

حيات ،انسان از مراحل اوليه تاکنون پوشاک نيز در

آن ،با معرفي آداب و رسوم اقوام و تکيه بر آن ،که

کوران زندگي و تحت فرهنگ هر جامعه تغييرها کرد و

اصالت ايراني و اسالمي و ارزشهاي آن را ميرساند،

مدهاي بسيار را پشت سر گذاشت و در عصر حاضر

خود ميتواند به نوعي مقابله با تهاجم فرهنگي باشد.

نيز با وجود اشاعه فرهنگ و تعامل اجتماعي و فرهنگي

اين پژوهش ،بهروش توصيفي ـ تحليلي انجام شده

جوامع انساني هموز هم لباس و پوشاک يکي از

و بخش اعظم گردآوري اطالعات به شيوﺓ ميداني

مشخصهها و تمايزات فرهنگي بين گروههاي انساني و

صورت گرفته است .فرضيه پژوهش تجزيه و تحليل

اقوام مختلف به شمار ميرود» (ايرواني ،پورخسرواني،

دادهها ،کيفي است و بر مبناي ديدهها ،شنيدهها،

 .)81 :1391از اين رو ،مطالعه پوشاک در ايران باستان

مکتوبات صورت گرفته است و هدف از آن ،معرفي

طبيعتاً ميبايست با يک توصيف دقيق از لباس

جلوههاي زيبايي از فرهنگ پوشاک سنتي زنان گرجي

قشرهاي اصلي جامعه ايراني و رابطه بين آنها تکميل

و شناخت بهتر مردمان گرجي است.

شود ،تا اينکه بتوان صفات مميزه مشترک آنها را
استخراج و به اصل زندگي اين مردم نزديکتر شد تا
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رسوم دستخوش دگرگونيهاي بسياري شده است.

به درک روشني از حقيقت پوشاک سنتي در بين اقوام
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پيشينه پژوهش
درخصوص موضوع مقاله حاضر ،پژوهش

هستند و به بحث و توطئهچيني عالقه وافر دارند و در
اسبسواري،

تيراندازي

و

جنگهاي

چريکي،

گستردهاي که به طور مستقيم به موضوع لباس محلي

مشهورند .از هوش ،ذکاوت ،بذلهگويي وحاضرجوابي

مردم گرجي پرداخته شود ،اثري يافت نشد .به جز چند

بهرهمندند» (شاردن ،1349 ،ج :2ص.)196-195

مورد که آن هم گسترده و کامل به بررسي پوشاک

«پيتر دالواله» نيز در جايي از کتاب خود به نام

سنتي گرجيها ،آن گونه که شايسته است ،پرداخته

«سفرنامه پيتر دالواله» ،گرجستان و گرجها را سربازان

نشده است.

شجاع مينامد» (دالواله :1348 ،ص )384و ژان
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در اينجا به ذکر چند نمونه اشاره ميشود :نسرين

باتسيت تاورنيه در سفرنامه خود چنين مينويسد:

قالني .)1390( ،در پژوهش خود به نام «پ ِ و س»،

«گرجيها مسافرت را خيلي دوست ميدارند و تجار

چنين ميآورد که گرجيها يکي از اقوام منفرد و

بزرگ ماهري هستند .در فن تير و کمان مهارتشان

منحصر به فرد قاره آسيا که تاحدودي ناشناختهاند و در

حيرتانگيز است ومعروفند به اين بهترين سرباز و

تمدن ايران نقش بسزايي داشته و به توصيف لباس

جنگجوي تمام آسيا هستند .همچنين در جايي ميآورد

محلي آنها پرداخته است و گرجيان را انسانهاي

تاورنيه ،نيز در سفرنامه خود از گرجيان اين گونه ياد

شجاعي ميداند .البته گرجيان ايران در سالهاي

ميکند که در فن تير و کمان ،مهارتشان حيرتانگيز

مشروطه ،پيروزي انقالب اسالمي و هشت سال دفاع

است و معروف به بهترين سربازها و جنگجويان

مقدس براي صيانت از ايران اين گفته را به خوبي

هستند که مقام قراولي خود را در کمال لجاجت و

نشان دادهاند «در کتابها اين گونه آمده که گرجيان،

رشادت حفظ کردهاند .اگر چه به نظر ميرسد تاورنيه

در جاي جاي بيابانهاي وسيع ايران در دستههاي

در دوران آمدوشد به ايران از مسيرهاي خاصي که

کوچک پخش شدند و در طولِ گذر زمان يا به دليل

عمدتا وجود داشته است عبور ميکرده؛ اما در همين

ناسازگاري طبيعت از بين رفتهاند ،يا در ميان ساکنان

معدود شهرها نيز يادداشتهاي نسبتا ارزشمندي

بومي درآميخته يا ادغام گشتهاند .بعد از آن که گرجيان

برداشته و در سفرنامهاش به آنها اشاره ميکند«:شهر

به کوهستان فريدن رسيدند ،اقليم آن جا را با آب و

تبريز به واسطهي تجارت بزرگ يکي از معروفترين

هوا و سرزمين آبا و اجدادي خود تاحدي همسان

شهرهاي آسياست ،با عثماني و اعراب و گرجيها و ...

يافتند ،در آن جا رحلِ اقامت انداختند» (قالني.)1390 ،

دائما تجارت دارد و در بازارهاي آن که تمام

ژان شاردن در «سياحتنامه شاردن» ،چنين مينويسد:

سرپوشيده است هميشه پر است از امتعه ي نفيسه و

«گرجيها به طبع هوشمند  ،قابل و مستعد ميباشند و

براي ارباب صنايع بازارهاي عليحدهي مخصوص

اگر در تعليم و تربيت آنان اهتمام به عمل آيد از ميان

دارد .صنعتگران آن اغلب آهنگر هستند .که بعضي اره

آنان صنعتگران ،استادان ،دانشمندان و پژوهشگران

و بعضي تبر و بعضي سوهان و بعضي چخماق براي

بزرگ در همه رشتهها و زمينهها پديد ميآيد .گرجيها

آتش زدن تنباکو و توتون ميسازند .بعضي هم قفلساز

مقتدر ،عظيم ،و پرهيبت ،مغرور و متکبرند ،گرجيها

هستند .بعضي ،از آهنآالت که به کار در و پنجره

مردماني سختکوش ،سرکش بيباک و چاالکاند.

ميآيد؛ قفل ميسازند .زيرا که مشرقزمينيها براي

گرجيها در رفتار انفرادي و زندگي اجتماعي خود ،در

شببند کلون در چوب استعمال ميکنند» (تاورنيه،

طي قرنها ،بعضي خصايص کامالً وپژه پيدا کردهاند در

 :1336ص.)66-68

عقايد شخصي خود اصرار ميورزند ،سخنرانان ماهري
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پريدخت صالحزاده 1،در پژوهش خود به نام

هجري 1616/ميالدي است» (ترکمان ،عالم آراي

«فريدونشهر ،بزرگترين شهر گرجينشين ايران» ،پايان

عباسي:1350 ،ص  .)913 ،900 ،788 ،875گرجستان

نامه کارشناسي «جغرافيا» در دانشگاه اصفهان ،از

در طول تاريخ ،در بسياري از دورهها ،از حيث سياسي،

فريدونشهر و زندگي اجتماعي و فرهنگي گرجيها

به سبب ضعف دولت مرکزي و حکومتهاي ملوك

ميگويد و تاحدودي نيز اشارهاي به لباسهاي محلي

الطوايفي و نيز تشکيل دولتهاي مقتدر در همسايگي

گرجيها ميکند .ايشان معتقد است گرجيها ،بناي

گرجستان ،مانند صفويان و عثماني دچار بيثباتي بوده

بزرگترين پايتختِ گرجينشين ايران را در فريدونشهر

است .اين منطقه ،به لحاظ موقعيت عالي و حساس

گذاشتند و همچنان نيز همانجا اقامت دارند»

جغرافيايي ،از قديمترين ايام در معرض تاخت و تاز

(صالحزاده.)1350 ،

قرار داشته است و دولتهاي بزرگ بارها در صدد نفوذ
و تسخير گرجستان بوده و سالها بر سر اين ناحيه

بحث و بررسي

-1ورود گرجيها به ايران

جنگيدهاند .شاه اسماعيل اول صفوي بنيان گذار دولت
صفوي ،از آغاز سلطنت در انديشۀ تسخير گرجستان

لياقتشان توانستهاند اعتماد شاهان صفوي را به خود

بيش از  30هزار گرجي را به ايران کوچ داد»

جلب کرده ،به طوري که در مدت کوتاهي سران

(اميراحمديان.)84 :1383 ،

گرجي به باالترين مقامات کشوري و لشکري ايران

به همين خاطر در ابتداي ورود گرجيها به ايران،

رسيدند که معروفترين آنها اهللورديخان بود .وي به

آنها را در «مازندران» که گمان ميرفت از لحاظ آب و

سرعت پلههاي ترقي را طي نمود و مهمترين شخص،

هوايي همانند گرجستان است ،سکونت دادند ولي با

پس از شاه شد .و به مقام سپهساالري ايران رسيد و

نامساعد بودن آب و هوا اکثر آنان به شهرستانهاي

يادگارهاي مهمي در اصفهان و ديگر نقاط ايران از

داخلي ايران روانه شدند (ميرمحمدي .)118 :1379 ،از

خود به جاي گذاشت» (مولياني .)11 :1379 ،وي باني

اين تعداد اسير گرجي ،نيمي از آنها به «اصفهان» و

پل اهللورديخان [سي و سه پل] در اصفهان است.

«شيراز» وارد شدند .درواقع چنين ميتوان گفت که

بنابراين در منابع و مأخذ دست اول دوره صفويه به

«سياستها و تهاجمات مکرر شاهان صفويه و

اسامي متعدد امرا ،حکام و سرداران گرجي برميخوريم

نياکانشان به اين منطقه ،موجب ميشد بسياري از مردم

که در تشکيالت لشکري و کشوري صفويان در صدرِ

اين مناطق به پاييتخت و يا ساير شهرهاي مهم ايران،

امور بوده ،و در شکوفايي اقتصاد دولت صفوي نقش

ازجمله ،اردبيل ،تبريز ،قزوين ،اصفهان ،مازندران و ...

بسزايي داشتهاند» (اُجاکه .)268 :1389 ،از سال 1013

کوچ کنند يا اسير شوند» (پرگاري و همکاران:1398 ،

تا  1034هجري قمري ،شاه عباس و سردارانش 10

.)210

مرتبه به گرجستان حمله کرده و (طبق منابع فارسي)
طي اين حمالت  90٬050يا  100٬050گرجي را

-2نژاد و زبان گرجيها

قتلعام کرده و  181٬500گرجي را به اسارت گرفته و

«با سير اجمالي در ادبيات ميتوان دريافت که در

به ايران تبعيد کردند؛ که  70٬000يا  80٬000تَن از

برخي متون به طور پراکنده واژه گرجي به کار رفته يا

کشتهها و  130٬000تَن از اسراي تبعيد شده به ايران

اشاراتي به وجود گرجيها شده است .به عنوان مثال،

مربوط به حمله شاه عباس به گرجستان در سال 1025

در کتاب نفثهالمصدور انشاي زيدري نَسَوي اشارهاي
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«در دوره صفويه ،گرجيها به خاطر صداقت و

بود .شاه طهماسب اول نيز در حمالت به گرجستان
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به کلمه گرج شده ،همچنين در کتاب سياستنامه

سکونت خود را تورلي و دسته دوم سرزمين خود را،

خواجه نظامالملک توسي براي تشکيل سپاه از

به ياد ناحيهاي معروف در گرجستان ،مار تقوپي

گرجيها به عنوان سربازاني نيک ياد شده است.

ناميدند (همان) .بعدها اين نام از عموميت خارج شدند
2

خاقاني شرواني شاعر قرن ششم ازجمله شعرايي است

و لفظ سوپلي (آبادي) جايگزين آن شد .سوپلي

که در اشعار خود اشاراتي به لغات و آداب و رسوم

(فريدونشهر کنوني) به عنوان بزرگترين شهر

گرجي داشته (شايد توجه وي به گرجيها به دو دليل

گرجينشين ايران و بزرگترين ميراثدار فرهنگ و

باشد يکي اين که همسر وي گرجي بوده ،و .ديگر آن

ادب و زبان گرجي نقش تاريخي خود را در حفظ و

که در ابخاز و تفليس آمد و شد ميکرده و از نظر

انتقال ميراث گرجي براي مدت مديدي حفظ کرده

محيط زندگي به گرجستان نزديک بوده)» (اُجاکه،

است» (همان .)231 :درواقع ،مردم فريدونشهر از

 .)270 :1389از نظر انسانشناسي ،گرجيها به گروه

لحاظ نامهاي خانوادگي گرجي ،بين گرجيهاي منطقه

معروف به «پونتوزاگرس» تعلق دارند .گرجيها امروزه

استثناء هستند و بقيه گرجيهاي منطقه نامهاي

از اقوام منفرد آسيا و مورد توجه تاريخنويسان بوده و

خانوادگيشان به زبان گرجي نيست.

3
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داراي فرهنگ مادي و معنوي غني هستند« .ژان
شاردن» سياح معروف فرانسوي مينويسد« :نژاد مردم

-3سرزمين اوليه گرجيها

گرجستان پاکترين و اصيلترين نژادهاي مشرقزمين

گرجيها ساکنان سرزمين گرجستان ،کشوري در

واگر گزافه نباشد .خالصترين نژادهاست» .زبان

ناحيه قفقاز ميباشند .گرجستان در مرکز و غرب منطقه

گرجيها ،گرجي است که متعلق به خانواده زبانهاي

قفقاز و در مجاورت کشورهاي روسيه ،ارمنستان،

قفقازي بوده و به کلي از زبانهاي هند و اروپايي

آذربايجان و ترکيه قرار دارد .از گرجستان در منابع ملل

متمايز است .اين زبان داراي خط وپژه و الفباي

مختلف به صور مختلفي ياد شده است .مانند :آنجاز،

مخصوص با  33حرف ميباشد که در طول حيات

ورژن ،ورغن ،ايبري ،گورزن ،جورزان ،الکرج ،پراکانو،

خود ،سه مرحله تطور و تکامل را ملي کرده است»

جورجيا ،ورا چستان ،گروزنيسکا ،اما گرجيها آن را

(صالحي .)60 :1390 ،ساکنان فريدونشهر اصفهان به

«ساکارتولو» مينامند .استرابون مينويسد« :اين سرزمين

زبان گرجي تکلم ميکنند که از زبانهاي قفقازي

ثروتمند است و داراي ساکنان زياد ،حقاً که اين

جنوبي است .اين زبان در همزيستي با زبان فارسي به

سرزمين زيبا ناميده شده است ،شهرهاي وسيع و آثار

لحاظ واژگاني از آن تأثير پذيرفته است» (اسکندرنيا و

معماري و هنري فراوان دارد» (صالحي.)53 :1390 ،

همکاران .)1 :1397 ،درواقع ساکنان فريدونشهر

«گرجيها در ايران مدارج ترقي را پيمودند ،چنانکه در

اصفهان به زبان گرجي تکلم ميکنند که از زبان هاي

اواخر پادشاهي شاه طهماسب اول ،در دربار صفوي،

قفقازي جنوبي مشتق شده است .گرجيها ،در دوران

گروهي ذي نفوذ و قدرتمند بودند .شاه عباس اول

حکومت صفويان وارد ايران شدند و عده بسياري از

صفوي که در دوران اقتدار امراي قزلباش و به دست

آنان چون آب و هوا و اقليم ناحيه کوهستاني فريدن،

آنها بر تخت نشست ،تصميم گرفت از قدرت امراي

واقع در اصفهان ،را با شرايط طبيعي سرزمين اجدادي

قزلباش بکاهد .بدين ترتيب ،در مقابل دو نيروي ترك

خود تا حدي همسان يافتند ،در آنجا طرح اقامت

و تاجيک ،نيروي سومي را سازماندهي کرد :قفقازيها و

انداختند» (مولياني.)230 :1379 ،گرجيهاي فريدن به

در رأس آنها گرجيها .گرجيها بسيار زود به باالترين

دو دسته شمالي و جنوبي تقسيم شدند .دسته اول محل
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مقامات و مناصب لشکري و کشوري ارتقاء يافتند»

جنگ در گرفت و شکست در لشکر سي هزار نفره

(اسدپور و همکاران.)38 :1393 ،

قزلباش افتاد ،چندان که از اين لشکر تنها سه هزار نفر
جان به در بردند» (مئيکيدزه« .)227- 230: 1985 ،شاه

-4گرجيها در فريدن

عباس اول براي کاهش قدرت قبايل ،نيروي سومي

تاريخ بخشي از منطقهاي بزرگتر به نام ماد پارتاکنا بوده

کرده بود .شاه عباس به اين گروه آداب جنگاوري و

است و يکي از آبادترين نقاط مرکزي ايران محسوب

ديوانساالري آموخت و هر يک از آن جماعت را که

ميشدهاست» (دياکونف .)123-122 :1371 ،هرودوت

استعداد فرماندهي و سرداري و واليتداري داشت ،به

ميگويد« :مادها به شش قبيله تقسيم ميشدند :بوسيان،

مرتبۀ خاني و سلطاني سرفراز گردانيد و واليتي از

پاراتاکنيان ،استروخانيان ،آريزانتيان ،بوديان و مغها؛ قبل

واليات و منصبي از مناصب را به آنها واگذار کرد.

از آن که مادها به قدرت برسند و بر اريکهي قدرت

چنانکه ايالت فارس را به ااهلل وردي خان و

بنشينند ،در مقابل دولت آشور اتحاديهاي از قبايل را

سپهساالري ايران را به قرچقاي خان 4سپرد .شاه عباس

تشکيل داده بودند .اين اتحاديه از شش قبيله تشکيل

براساس اين سياست ،هر فردي را که مستعد ميدانست

ميشد که يکي از آنها قبيلهي «پارتاکن» بودند که در

نخست در مقام سنجش ،به کارهاي بزرگ ميگماشت.

ناحيه اصفهان کنوني زندگي ميکردند» (همان،

موراوي بيش از  10سال با پسران و خانوادﺓ خود در

ص .)187 ،122دياکونوف نام اين قبيله را نامي ايراني

خدمت شاه عباس ماند و از جملۀ مقربان و محرمان

ميداند .همچنين برخي نام فريدن را به فريدون نسبت

درباري به شمار آمد .او ازجمله گرجياني بود که

ميدهند» (ميرمحمدي« .)68-64 :1379 ،موقعيت

توانست به مرتبۀ غالمان خاصۀ شاه عباس برسد»

خاص قلمرو جغرافيايي فريدونشهر و قرار گرفتن آن

(اسدپور و همکاران.)43-42 :1393 ،

در مرتفعترين منطقه کوهستاني استان اصفهان و نيز

تمام گرجياني که به فريدن رسيدند ،ابتدا در

احساس تعلق مردم اين شهرستان به گستره متفاوت

فريدن ،شهر افوس را بنياد گذاردند و سپس عدهاي از

فرهنگي گرجستان و سبک زندگي اجتماعي و

آنها شهرهاي «فريدونشهر (سوپلي)» و «مياندشت

سادهزيستي آنان باعث شده است تا اين مردم در اقليت

(تورلي)» را بنيان نهادند .و همچنين عدهاي ديگر از

قرار گيرند» (مولياني .)231 :1379 ،شاه عباس اول پس

شهر افوس جهت حفظ دين مسيحيت در «داشکسن»

از آخرين حمله به گرجستان ،حکومت کاخت را به

-که يک روستاي ارمنينشين متعصب به دين مسيحيت

پيکرخان «ايکرمي دورت» قاجار سپرد .با اين حال،

بود -سکني گزيدند ،و نيز عدهاي به داليل نامعلوم

مدتي بعد ،اوضاع کاخت با وجود خشونت شاه عباس

آباديهاي «آغچه» و «بوئين» را بنا کردند .پس از حمله

متزلزل شد .پيکرخان پس از اقامت در کاخت ،گروهي

کريمخان زند به گرجيهاي فريدونشهر ،ساکنان آن

از آوارگان گرجي را که از بيم قتل و اسارت به اطراف

به روستاهاي «سيبک»« ،چقيورت» و «نهضتآباد»

پراکنده شده بودند ،فرمان عفو و امان داد ،اما اين گروه

مهاجرت کردند» (قالني« .)18 : 1390 ،يکي از مسائل

در مکاني فراهم آمدند و به نامهنگاري با تهمورس

مهم درباره اين قوم ،به ويژه کوچندگان به ايران ،اسالم

خان گرجي پرداختند و آماده قيام عليه قزلباشان شدند»

آوردن سريع و تمام و کمال آنان است؛ به روشي که

(ترکمان 1020 ،به نقل از اسدپور و همکاران:1393 ،

امروزه ،ميتوان گفت تمامي مسيحييان گرجي ساکن

 .)46در واليت کاختي ميان قزلباشها و گرجيها

اسران ،مسلمان شده و عضوي از مذهب بزرگ شيعي
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منطقهاي که اکنون فريدن ناميده ميشود در طول

متشکل از چرکسها و گرجيها و ارامنه را وارد دولت
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ايران هستند حتي مي توان ادعا کرد که گرجيان به

عرقچينهاي بانوان جوان همچون نوعروسان از جنس

سهم خود ،نقش و اثر مهمي در اعتالي اين مذهب

قلمکار و مخمل به رنگهاي سبز ،قرمز ،صورتي و

داشته و دارند» (پرگاري و همکاران.)210 :1398 ،

بنفش و سفيد مي بود» (مصاحبه با خانم اسپناني،
 .)1400درواقع« ،عرقچين» در اصل يک لغت ترکي

-5اجزاء پوشاک زنان گرجي

است که در فرهنگ گرجيان نيز کاربرد دارد و به

سال هفتم /شماره سيزدهم /بهار و تابستان 1395

«لباس پوشيدن اگرچه به منظور جلوگيري از سرما

کالهي گفته ميشده است که زنان بر سر ميگذاشتند و

و گرما است .ليکن نبايد فراموش کرد که در برخي

«چيکيل» (روسري) را بر روي آن ميبستند .البته اين

فرهنگها لباس ساده پوشيدن کافي نيست ،بلکه

پوشش زنانِ گرجي از زنان ارمني گرفته شده است .به

انتخاب رنگ و نقوش روي پارچه و تزيين لباس به

خاطر آن که زماني که گرجيان به ايران کوچانده شدند،

وسيله منجوقهاي رنگارنگ و حاشيهدوزي و گالبتون

ارامنه نيز با آنها همراه بودند و آنها تا مدتها در

و يا چين و واچينها و يا دوختن سکه ،معرف

تالش در کنار يکديگر زندگي ميکردند .به گونهاي که

شخصيت و منزلت اجتماعي است .همانند گرجيان

اين پوشش ،در تالش نيز ديده شده است .زماني که

(گرجيان سوپلي) که بعد از استقرار در ايران ،لباس

کسي از آن استفاده ميکرد ميتوانست موقعيت و

پوشيدنشان ترکيبي از پوششِ ارامنه ،تالشيان ،لرها ،و

منزات خود را به ديگران نشان دهد .به صورتي که،

فارسها شد .به گونهاي که صالحزاده ،درباره لباس

براي شناسايي زنان خانواده طبقه باال ،از پايين جلوي

پوشيدن گرجيان فريدونشهر ميگويد« :از لحاظ وضع

عرقچينشان نواري طاليي دور دوزي ميشد که طول

لباس ،شباهت زيادي به لباسِ دهات ارمنينشين

آن براي زنان مرفه 5 ،سانتيمتر و براي زنان طبقه

فريدونشهر دارند( .صالحزاده .)124 :1350 ،دائي نيز

متوسط و پايين  2سانتيمتر بوده است .زماني که براي

در خاطرات خود از پوشش گرجيان اين گونه

عروس اين عرقچين تهيه ميشد ،با حداکثر

ميگويد« :زنان گرجي با پيراهنهاي بلند و پرچين و

زينتآالت ،بدون توجه به طبقه عروس ،تا آن جا که

گلدار با پوشش کت روي پيراهن  ...و با روسري در

برايشان ممکن بوده است آن را تزيين ميکردند .رنگ

حالي که نيم گيسوي خود را در قسمت جلو سرشان

اين کاله براي زنان بيشتر مخملِ قرمز بود که با دو بند

شانه زدهاند .بدون کوچکترين آرايش ،با چهرههاي

که به دو طرف آن دوخته ميشد آن را به پشت سر

شاد و در نهايت وقار و عفت زندگي ميکنند» (قالني،

ميبستند و مردان ،از عرقچين بدون بند استفاده

.)109-110 :1390

ميکردند که رنگ آن در بينشان مخمل سياه بود .اين
پوشش کامالً از بين زنان گرجي رخت بر بسته است»

 عرقچين«بانوان ،عرقچين رنگي دستدوز به سر

(قالني .)113 :1390 ،برخي بانوان هم کاله يا تاج بر
سر مي گذارند که نوعي سربند سنتي است.

ميگذاشتند .موي خود را ميبافتند و در دنبالهي مو
تکه پارچهاي آويزان ميکردند .گرجيها لباس کامالً

 -چيکيل

پوشيدهاي داشتند و رنگهاي مورد استفاده در پوشش

چيکيل ،يک روسري بزرگ در ابعاد دو در دو

آنها ،اغلب رنگهايي مايل به تيره ،قهوهاي ،آبي و

تقريباً ميشود که از جنس حرير ميباشد» (مصاحبه با

طوسي و  ...بود .عرقچينهاي بانوان مسن ،تزيينات

خانم اسپناني« .) 1400 ،چيکيل ،در زبان گرجي به

زيادي نداشت و از پارچههاي متقال ،کرباس ،بود و

دستمال يا روسري سهگوش دو اليه گفته ميشود .با
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طول و عرض دو متر در دو متر که زنان از آن استفاده

صورت است که بايد عرضِ پارچه را سه برابر کمرِ

ميکردند و زماني که دختري به سن تکليف ميرسيد

فرد در نظر بگيرند و با يک کِش آن را به اندازه کمر

براي او نيز تهيه ميکردند .البته با توجه به گفتههاي

فرد درآورند و به دورش دوخته شود .طولِ دامن نيز

بزرگان ،اين روسري به مرورِ زمان از طول و عرضِ آن

بايد تا قوزکِ پاي فرد باشد؛ به صورتي که پاي او را

کاسته شده است .به صورتي که ،آنها اين گونه نقل

کامالً بپوشاند .البته در خانوادههاي متمول و سرشناس،

ميکنند« :به ياد ميآوريم که طولش آن قدر زياد بود

عرض پارچه را چهار الي پنج برابر کمر فرد در نظر

که تا پشتِ زانو ميرسيد .بنابراين ،چنين به نظر

ميگيرند و پايينِ دامنِ اشخاصِ متمول را زربافت

ميرسد که زمان در کوتاه شدنِ طول و عرضِ آن نقش

ميکنند .اين دامن هيچ چاک يا مدل خاصي ندارد.

داشته است .اين روسري امروزه بيشتر مورد استفاده

امروزه زنانِ پير گرجي از «نَپِخو» و «َقنَويزي» استفاده

پيران است تا جوانترها» (قالني.)112 :1390 ،

ميکنند .اما ديگر همراه هيچ عروسي «اون دَشو َکرِت»
نيست!» (قالني.)109 :1390 ،

 -اوند شُو َکرِت

5

«اين يک کلمه ترکيبي از «اوندَ» به معناي بايد و

 -بِرانَگي

معناي «بايد برايش بدوزيم» است .زيرا در ميان

است و در ميان گرجيان قديم به اولين لباس دوخته

گرجيان قديم ،براي فرستادن عروس به خانه بخت،

شده براي عروس گفته ميشد .به عبارتي ،زماني که

همراه او دو دست لباس ميفرستادند» (قالني:1390 ،

خانواده دختر به يکي از خواستگاران جوابِ مثبت

« .)110در کُل ،گرجيان به اين دو دست لباس (اون دَ

ميدادند ،مادرِ دختر موظف بوده است همسايهها را

شو َکرِت) ميگويند .به عبارتي مشتمل بر دو دست

جمع کند و براي دختر ،لباسِ خاصي که براَنگي نام

«نيپِخَو» يه به زبان عاميانه ،تنبان است .جنس يکي از

دارد بدوزد» (محمدي سيف .)88 :1398 ،اين لباس،

اين تنبانها يا دامنها از چيت يا نوعي پارچه نخي

بيشتر براي مراسم شبِ مهربرانِ دختر دوخته ميشده

است و جنس ديگر ،از نوعي پارچه مخملي که به آن

است .به طرزي که قد لباس تا سرِ زانو ،اندازه گرفته

«َقنَويزي» ميگويند .در اصل يک پارچه ابريشمي بوده

ميشد و از کمر تا زانو کنارههاي لباس چاک يا شکاف

ن اُز» ميگفتند .به عبارتي ،گرجيان در
است که به آن «قَ َ

داشته است .اين شکاف را به اين علت بر روي لباس

ابتدا با ابريشمکاري مهارت زيادي در تهيه پارچههاي

ميگذاشتند که فرد بتواند در زير آن يک تنبانِ چيندار

ابريشمي داشتند و بعد از اين که به خاطر شرايط

بپوشد .پارچه اين لباس ،بيشتر از رنگِ صورتي تهيه

محيطي نتوانستند آن را مهيا کنند ،از پارچههاي مخملي

ميشده است» (قالني« .)111 :1390 ،زيبايي اين لباس،

براي تهيه لباس استفاده کردند .بنابراين ،قَنَ اُز ـ که به

به طرحهاي جلوي آن بوده است .زيرا هر يک از

َقنَويزي در بيان تغيير پيدا کرد ـ دوخته ميشود.

همسايههايي که مادرِ دختر در دوخت اين لباس از

بنابراين ،دو دست لباس براي عروس درست ميکنند

آنها دعوت ميکرد با خود سکه ،تور ،عقيق ،دانههاي

که دامن چيت براي کارهاي روزمره ،معمولي و

تسبيح و هر چيز تزييني ديگري که داشتند به همراه

کارهاي کشاورزي استفاده ميشود و تنبان که از جنس

ميآوردند؛ به نيت خوشبختي دخترشان يا شادکامي

قنويز دوخته شده است ،تنها در مراسم خاص و

خانوادهشان .سپس يکي از زنان که سليقهاش موردِ

مهمانيها پوشيده ميشود .مدلِ اين دامن به اين
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«شُو َکرِت» به معناي بدوزيم است .در معني ديگر به

«براَنگي» در زبان گرجي به معناي پيراهن و پوشينه
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قبولِ عامه زنان مجلس بود به طرزِ ماهرانهاي همه آنها
را جلوي لباس عروس ميدوخت» (همان).

 ژيلِتي«زيلتي لغتي فرانسوي است که در فرهنگ گرجيان
به کار برده ميشود .جليقهاي است که زنان بر روي

 -اَرخَالُق

پيراهنِ بلند و مردان بر روي لباسِ پشمي (در زمستان)

سال هفتم /شماره سيزدهم /بهار و تابستان 1395

««ارخالق» لغتي ترکي به معناي عبا يا لباس بلند

يا لباس نخي (در تابستان) ميپوشيدند .اين نوع

است .در مراسم سوگواري از آن استفاده ميشد و مانند

پوشش براي تازهعروسان ،با رنگِ قرمز استفاده ميشد؛

کت بلند تا سر زانو آن را ميدوختند و تقريباً ميتوان

زيرا جنس مخمل براي گرجيان اُبهت ويژهاي داشته

گفت حالت روپوش يا عبا داشته است .رنگ آن آن

است» (محمدي سيف .)89 :1398 ،اين لباس حالتِ

سرمهاي تيره بود که بعدها به شکلي ،تغيير رنگ پيدا

يک نيمتنه بيآستين را دارد ،بدون اين که هيچ شکافي

کرد( » .محمدي سيف .)92 :1398 ،ترديدي نيست که

در جلو يا عقب داشته باشد .اما در خانوادههاي متمول

گرجيان اين پوشش را در مراسم سوگواري از ارامنه ،و

آن را از قسمتِ جلو باز ميگذاشتند و براي تزيين ،به

هم به نوعي از پوشش تالشيان اقتباس کردهاند .تغيير

جاي دکمه ،از پولِ طال استفاده ميکردند .که بسته به

رنگ لباس از سرمهاي به رنگ مشکي ،مربوط به 30

ميزانِ دارائي خانواده ،نوعِ پول تغيير ميکرد .بهصورتي

سال قبل ميشود .زماني که حکمران يکي از مناطق ،در

که گاهي براي به رخ کشيدنِ ميزانِ دارائي و ثروت که

مراسم عزاداري يکي از مالکين گرجي فريدونشهر

نوع و ميزان سکه ،نشاندهنده منزلت و بزرگيشان

شرکت ميکند .وي باتوجه به شرايط محيط هودش ،با

بوده است ـ پولِ طال که حتي به سکه يک ريالي

لباس مشکي به مراسم ميآيد و زماني که صاحبان عزا

رضاخان هم ميرسيده است ،به جاي دکمه به جلوي

از او ،اين نوع پوشش را سؤال ميکنند ،وي در پاسخ

آن ميدوختند .البته تفاوتِ نوعِ لباسِ در بين

ميگويد :به خاطر احترام زيادي که براي شما قائل

تازهعروسان و زنان ،بستگي به رنگ آن دارد .زيرا زنان

بودم رنگ مشکي را انتخاب کردم .بعد از آن به مرور،

از سبز مخملي استفاده ميکردند و رنگِ لباس

رنگ مشکي در مراسم سوگواري باب ميشود؛ زيرا

تازهعروسان قرمزِ مخملي بوده است .البته زنان کارگر

گرجيان در مراسم سوگواري ،بيشتر به همدردي با

و کشاورز از رنگِ مخمل سرمهاي براي مراسم و

صاحب عزا اهميت ميدهند و رنگ لباس براي آنها

سرمهاي نخي براي کارهاي روزمره استفاده ميکردند

ارزشي ندارد» (قالني .)116-115 :1390 ،ارخالق زنانه

که االن پيرزنها چه فقير و چه غني از رنگِ سرمهاي

را به عنوان لباس گرم ميپوشند ،اما چون پوششي

استفاده ميکنند» (قالني)112-113 :1390 ،

زيبا و محافظ بوده ،موجب وقار و سنگيني لباس است.
در اغلب فصول سال از آن استفاده ميکنند .ارخالق،

 -ديپچري

روپوشي است که محافظ خوبي در برابر سرماست و

««ديپچري» نوعي شلوار است که براي داماد دوخته

داراي چاکهايي در زير بغل است که باعث حرکت

ميشد .مدل آن به اين صورت است که باالي شلوار،

آسان دستها ميشود .پوشش پاس آنها ،کفش ساده

بدون داشتن حالت کمري و به اندازه دور کمر فرد

يا گيوهي ملکي است .جوراب نميپوشند .زيور ديگر

اندازه گرفته و به اندازه نصف کمر فرد به آن کش

زنان گلوبند زرين يا اشرفي همراه با دانههاي ميخک

دوخته ميشد» (محمدي سيف« .)90 :1398 ،اين

خوشبو و همچنين النگو و دستبند طال است»

شلوار از کمر تا سر زانو به يک اندازه و از زانو تا سر

(ايرواني ،پورخسرواني.)104 :1391 ،

قوزک پا ،نيم متر گشاد ميشد .جنس اين شلوار ،چيت
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(نوعي پارچه نخي) و رنگ آن مشکي بود .بهعبارتي،

عروس ميبردند .چون در ميان گرجيان ،بيشتر افراد

قبالً فقط براي تازهدامادها استفاده ميشد و امروزه به

قشر متوسط جامعه بودند ،پارچههاي زربفت را براي

جز پيران ،بسياري از مردان ميانسال در بسياري از

اين کار انتخاب ميکردند .به مرور زمان خريد پارچه

مراسم از آن استفاده ميکنند .اين رسم ،از لرهاي ساکن

در بين عامه مردم جا افتاد .به اين پارچه تقديمي ـ از

در منطقه اقتباس شده است؛ اما نام آن با نام نوعي

طرف خانواده داماد براي نشان کردن ـ عروسِ بلگهَ

شلوارِ سنتي که در گرجستان پوشيده ميشود،

گفته ميشد .چون از اين پارچه ،براي روي سر عروس

هماهنگي دارد» (قالني.)114 :1390 ،

در شبِ عروسي استفاده ميشد ،سعي ميکردند که
نوعي پارچه کتاني ضخيم براي اين کار انتخاب کنند،

 -جاکتي

که بيشتر رنگهاي سبز و صورتي مورد استفاده عامه

مورد استفاده قرار ميگيرد و به نوعي لباس پشمي

(پارچهي چيت و ساتن) اما هرگز از پارچه توري

گفته ميشود که افراد زير کت خود ميپوشند .در

استفاده نميکردند و زماني که آن را روي سر عروس

قديم ،براي مردان يک دست از آن را در زمان داماد

مياندازند به آن گَکَلَ ميگويند .هنوز گرجيان ،اولين

شدن ميبافتند که تا دو سال بعد ميپوشيدند و بعد از

پارچه تقديمي داماد به عروس را بِلگهَ ميخوانند

آن ميتوانستند سفارش جاکت جديد بدهند»»

(قالني.)115 :1390 ،

(محمدي سيف« .)91 :1398 ،از آن جا که عروسيها
در بين گرجيان ،به خاطر فارغ شدن از کار کشاورزي

جمعبندي و نتيجه گيري

اغلب در زمستان برگزار ميشد ،مادر داماد موظف بوده

«پوشاک ،که در ابتدا تنها پوشش تن و بدن را در

است از اول پاييز تا زمان مقرر شدن روز عروسي

برابر عوامل آسيبرسان فيزيکي چون سرما و گرما بر

لباس پشمي داماد را تمام کند .نخ لباس از پشم

عهده داشت ،کمکم با ذوق هنري و زيباييشناسي

گوسفند تهيه ميشده است .باتوجه به باورهاي خاص

انسان عجين شد و بهمنزلهي يکي از مظاهر سبک

گرجيان در بافتنِ اين لباس ،زماني که به يقه لباس

زندگي ،از حس زيباييشناختي و هنر ،تأثير پذيرفت.

ميرسيدند ،بافنده از ديگران دعوت به اتمام اين کار

همين تأثيرپذيري نيز موجد فعاليتهاي عظيم جهاني

ميکرد و هر کس براي نيت خوشبختي و خوشيمني،

در عرصهي پوشاک شد و جريانهاي اقتصادي مرتبط

يک رج از آن را ميبافت ،که اين دست به دست بافتن،

با اين مقوله ،بر فرهنگ جوامع تأثير گذاشتند» (ياسيني،

حالت خاصي به يقهي لباس را کامل کند!» (قالني،

 .)55 :1395لباس سنتي گرجيها که اکثراً در

.)115-114 :1390

فريدونشهر اصفهان ساکن هستند ،بازتاب مناسبي از
ميراث فرهنگي مردم بومي اين منطقه است .سازگاري،

 -بِلگهَ

ارادت به سنتها و توجه به فرهنگ ديرينه اين قوم ،را

«بِلگهَ» نام هديه اي که از طرف داماد براي نامزدش

ميتوان در لباسهاي سنتي گرجها يافت که فرهنگ،

به نشانه اين که دارد زن ميگيرد ،ميآورند .ممکن

هنر و پوشش اين قوم ،همواره جزء جاذبههاي

است اين هديه ،زيورآالت باشد و يا پارچه .که معموأل

گردشگريشان محسوب ميشده و مردمان اين منطقه

آن را «از پارچههاي نفيس که طبقات باال و زمينداران

را هم مورد توجه زيادي قرار داده است .چراکه

گرجي با انواع زيورآالت آن را مزين ميکردند و براي

گردشگران فراواني از لباس سنتي گرجيها به همراه
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«جاکتي» لغتي فرانسوي است که در زبان گرجي

مردم بود .به مروز زمان ،ضخامت اين پارچه کمتر شد
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خود به عنوان سوغات گردشگري به خانه ميبرند.

زنان ميانسال گرجي نيز اغلب دامن تيره رنگ بلند بر

البته در ساليان اخير ،هر چند جامعه گرجهاي ايراني

تن ميکنند و دامن کوتاه را کمي زننده ميدانند و

تمايل زيادي به حفظ سنتها و لباس هاي کهن خود

اغلب از پوشيدن دامن کوتاه دوري ميکنند و تنها

دارند ،اما برخي از جوانان اين منطقه ،تمايل زيادي به

گاهي در مراسم خاص ،دامن کوتاه ميپوشند ،از اين

دنياي مد نشان دادهاند و از پوشيدن لباس هاي سنتي

رو ،دختران نيز به تبعيت از مادرانشان بيشتر به

خود( ،مگر در پارهاي از موارد ،در جشنها و اعياد)،

لباسهاي بلند پوشيده تمايل نشان ميدهند.

سر باز ميزنند .هر چند هنوز هم لباسهاي محلي
گرجي بر تن بسياري از زنان ديده ميشود .درواقع،

منابع و مآخذ

زندگي سنتي همراه با تنوع آب و هوايي و موقعيت

ايرواني ،محمدرضا؛ پورخسرواني ،محسن ()1391؛

جغرافيايي محلي ،سبک زندگي منحصر به فردي را
براي گرجيها به ارمغان آورده که به نوبه خود باعث
ايجاد لباسهاي متعارف گرجي شده است .اگرچه هر

«گردشگري عشايري» ،اصفهان :آسماننگار.
مير احمديان ،بهرام) 1377( ،؛ «جغرافياي گرجستان»،
تهران :انتشارات الهدي.
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منطقه از اصفهان ،سبک پوشش و لباسهاي متمايز

تاورنيه ،ژان باتيست ()1336؛ «سفرنامهي تاورنيه»،

خود را دارد ،اما وجه تشابه همه اين گونههاي پوشش

ترجمهي ابوتراب نوري ،چاپ دوم ،نشر تاييد

در «چوخا» ،يک کت پشمي که به طور معمول توسط

اصفهان

مردان پوشيده ميشود و منگولههاي دوخته شده بر
روي سينه آن را متمايز ميکند ،قابل مشاهده است.
لباس زنان در مناطق مختلف ،بهويژه در جوامع
کوهستاني دورافتاده بسيار متنوع است .عالوه بر اين،
لباسهاي سنتي امروزه بيشتر به رنگ هاي تيره متمايل
شده است ،چراکه گرجيها در گذشته بيشتر از
لباسهاي رنگ شاد استقبال ميکردند .در زمستان
معموالً دختران و زنان گرجي براي محافظت در برابر
سرما از روسريهاي بلند استفاده ميکنند .دختران
جوان گرجي بيشتر با دامنهاي کوتاه ديده ميشدند که
برخي از آنها در دوخت ،تقليدي از مدلهاي دهه
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ميالدي اروپا ميبود که امروزه بيشتر گرايش به
لباسهاي بلند دارند .البته کمتر هم از لباس سنتي
استقبال ميکنند .امروزه ،دختران گرجي نيز به شلوار
جين نيز عالقه خاصي پيدا کرده ،و برخالف دختران
امروزي ،تمايل چنداني هم به آرايش ندارند .لوازم
آرايش در بين اين بانوان ،محبوبيت چنداني ندارد.
آنها بيشتر عاشق رنگ موهاي بسيار روشن هستند و
اغلب موهايشان را به رنگهاي روشن درميآورند.

ترکمان ،اسکندر بيک ()1350؛ «عالمآراي عبّاسي»،
تهران :انتشارات اميرکبير.
خليلي ،رضا ( .)1392سيمايي منابع طبيعي و
آبخيزداري استان اصفهان ،بيجا :بساتين.
صالحي اقبال ( .)1390پرتيکان باستان ،اصفهان:
سروچمان.
قالني ،نسرين ( .)1390پِ و س ،بيجا :گلين.
سپياني ،محمد ( .)1358ايرانيان گرجي ،اصفهان:
کتابفروشي آرش.
دالواله ،پيترو ( .)1348سفرنامه پيتر دالواله ،ترجمه
شعاعالدين شفا .تهران:بيجا.
دياکونف ،ايگور ميخاييلوويچ (« .)1371تاريخ ماد»،
ترجمه کريم کشاورز ،تهران :شرکت انتشارات علمي
و فرهنگي.
رحيمي ،ملک محمد ( .)1379گرجيهاي ايران
اصفهان :يکتا.
شاردن ،ژان ( .)1349سياحتنامه شاردن ج ،2ترجمه
محمد عباسي ،تهران :انتشارات اميرکبير.
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الچيناني ،نوروز ( .)1394فرهنگ گرجي  -فارسي.

و عثماني در دوره صفويه» ،فصلنامۀ تاريخ روابط
خارجي ،سال پانزدهم ،شماره ،60صص.37-57

فريدونشهر :نوروز الچيناني.
جامعهشناسي

احمدي مياندشتي ،بهاره (شهريور« .)1397بررسي

پوشاک سنتي و زيورآالت زنان ايرانزمين ،تهران:

فرهنگ هنر و پوشاک کشور گرجستان و کاربرد آن

انديشه احسان.

در طراحي لباسهاي روز» ،پاياننامه مدرک

محمديسيف،

معصومه

(.)1398

معظمي گودرزي ،پروين ( .)1378گرجستان ،تهران:

کارشناسي ناپيوسته رشته تکنولوژي و طراحي

وزارت امور خارجه ،دفتر مطالعات سياسي و

دوخت ،استاد راهنما :خانم ترابيان ،خانم الجوردي،

بينالمللي.

دانشکده فني و حرفه اي دختران تهران ،دکتر

مولياني ،سعيد ( .)1379جايگاه گرجيها در تاريخ و
فرهنگ و تمدن ايران ،اصفهان :يکتا.

شريعتي.
اُجاکه ،علياکبر (« .)1389بررسي و تحليل سير فرهنگ

موسوي ،سيد حسين طباطبايي ()1395؛ «تحليلي بر

فارسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،شماره ،28

مردمنگاري جامعه ايراني عصرصفوي به روايت

صص .266-280

سياحان فرنگي؛ بررسي موردي :سفرنامه پيترو

اسکندرنيا ،نرجس؛ روشن ،بلقيس؛ نجفيان ،آرزو

دالواله» ،مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهشنامهي

(« .)1397تحليل صرفي و معنايي رنگواژهها در زبان

انجمن ايراني تاريخ ،سال هفتم ،شمارهي بيست و

گرجي فريدونشهر :رويکردي شناختي» ،فصلنامه

هشتم ،تابستان ، 1395صص 152ـ.123

مطالعات زبانها و گويشهاي غرب ايران ،دانشکده

فلسفي ،نصر ااهلل ()1364؛ زندگاني شاه عباس اول،
تهران :انتشارات علمي.
مائيکيدزه ،لوان)1985( ،؛ شمشيرهاي برهنه ،جلد 3
،ترجمه :علي پاشايي ،تفليس.
شايان ،فريدون ()1350؛ «سيري در تاريخ ايران
باستان» ،انتشارات رز.
ميرمحمدي ،حميدرضا ()1379؛ «جغرافياي تاريخي
فريدن» ،خوانسار :انتشارات ارمغان قلم.
يارشاطر ،احسان ( .)1382پوشاک در ايرانزمين
(مصور)( ،از سري مقاالت دانشنامه ايرونيکا) ،ترجمه
پيمان متين ،تهران :اميرکبير.
وبر ،ماکس ()1374؛ «اقتصاد و جامعه» ،مترجمان:
عباس منوچهري ،مهرداد ترابينژاد ،مصطفي
عمادزاده ،تهران ،نشر مولي.

ادربيات و علوم انساني ،دانشگاه رازي کرمانشاه ،سال
ششم ،شماره  ،20بهار ،صص .1-22
اسدي ،آيسا (« .) 1392لباسي كه به گردشگري جان
ميدهد» ،جامجم ،ويژهنامه سفر و گردشگري سه
شنبه  92/11/15شماره  ، 134سه شنبه  15بهمن 92
شماره  ،134ص .2
بهشتي ،سيد صمد (« .)1396احساس تعلق به ايران در
ميان اقوام ايراني» ،فصلنامه جامعهشناسي کاربردي،
سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)67شماره سوم،
پاييز  ،1396صص .25-40
پورحسين ،مهدي ،آل البيت در گرجستان ،روزنامه
اطالعات ،جمعه  16اسفند1392 ،
پرگاري ،صالح؛ خرمي شورکايي ،هيبت اهلل؛ رازنهان،
محمدحسن ()1398؛ «علل تغيير دين گرجيهاي

اسدپور ،حميد؛ بياتي ،هادي؛ سنگ سفيدي ،مهدي

ساکن ايران در دوره صفويه؛ باتأکيد بر گرجيهاي

(پاييز )1393؛ « بررسي زمينههاي شکل گيري

مازندران» ،دو فصلنامه علمي مطالعات تاريخي

شورش گئورگي ساآکادزه و تأثير آن بر روابط ايران
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موسوي داليني ،جواد؛ ليدا مودت؛ سيده طاهره

گرجي در ادب فارسي» ،فصلنامه تخصصي ادبيات
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جهان اسالم ،سال  ،7شماره  ،14پاييز و زمستان،

 92/11/15شماره  ،134سه شنبه  15بهمن  92شماره

صص .209-209238
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صالحزاده ،پريدخت ()1350؛ «فريدونشهر ،بزرگترين

ياسيني ،سيده راضيه ()1395؛ «پوشاک سنتي زنان در

شهر گرجينشين ايران» ،پاياننامه کارشناسي

جغرافياي فرهنگي ايران» ،فصلنامهي مطالعات

«جغرافيا» دانشگاه اصفهان ،دانشکده ادبيات و علوم

فرهنگ ارتباطات ،سال هفدهم ،شماره سي و سوم،

انساني.

بهار ،صص.78-53

روزنامه جام جم ()1392؛ «لباس اقوام؛ جاذبه ديده
نشده گردشگري؛ نگاهي به لباسهاي برخي اقوام
ايراني» ،ويژهنامه سفر و گردشگري سه شنبه
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دوکريسي زنان گرجي در فريدونشهر ،عکس از نرگس طاروردي

لباس عروس ،طراح  :اعظم اسپناني
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پوشش سر ،برگرفته از پايان نامه بهاره احمدي مياندشتي

تن پوش ،طراح و عکس :اعظم اسپناني

سال هفتم /شماره سيزدهم /بهار و تابستان 1395

دوکريسي زنان گرجي در فريدونشهر ،عکس از نرگس طاروردي
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پيراهن ،طراح  :اعظم اسپناني

پيراهن ،طراح  :اعظم اسپناني
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