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۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷

النبات:  أصوات  أیضا  بوتا  زخارف  زف  ع ت كما  ھام.  ل واإل

األوراق، الزھور، عناق السیقان. وتطریز الزخارف بالخیوط 

حتى  أو  والشال  المندیل،  تحویل  یمكنھ  قة  ر المش ریریة  ح ال

أصل  ویعود  مزھرة.  حدیقة  إلى  القماش  من  بسیطة  ة  ع قط

زخرف بوتا إلى عدد من األساطیر ال حصر لھ.

شھرة  الیوم  اكتسبت  التطور،  من  سنین  ل ا آلالف  جة  ی نت

واسعة، تنویعات رمز- عنصر بوتا التي ال حصر لھا. وبما أن 

بوتا كان رمزا ألذربیجان، فإن المطرزات لم تقمن بتصویره 

والقطیفة،  المخمل،  مثل  والفاخرة،  الثمینة  مشة  األق على  إال 

والحریر األطلسي، والحریر الطبیعي والساتان، وھو ما وجد 

انعكاسا لھ في األدب الشعبي والفني الشفاھي (۱٤).

لھا،  المجاورة  والجمھوریات  أذربیجان  الیم  أق بعض  في 

كانوا وما زالوا یرتدون ”شبشك“ (نوع من الطواق المغزولة 

أو المحاكة- المترجم)، والتي یعتبرھا بعض المؤلفین نوعا من 

اآلخر  والبعض  المترجم)،  الفراء-  من  (الطاقیة  اخ  باب واع  أن

یراھا مثل أراخشین. كان غطاء الرأس شبشك یتمتع بعدد من 

في  وروتول  وأفار  ساخور  سكان  بین  تنتشر  التي  تنویعات  ال

وتشیر   .(۱٦٥-۱٦٤ ص   ،۳) أذربیجان  في  زاجاتال  منطقة 

داغستان  في  شبشك  الرأس  غطاء  أن  إلى  ییفا  قاج ش.  س. 

یتشابھ في شكلھ مع نظیره في أذربیجان (۱۸، ص ۱۰۲). 
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متابعة التقالید 

”بالرسم“ على غطاء الرأس، الزخارف األذربیجانیة التقلیدیة، 

التي كثیرا ما نشاھدھا تزین السجاد، تلك الزخارف التي تحفظ 

بداخلھا المعلومات المشفرة الفریدة من نوعھا حول حیاة وثقافة 

أجدادنا ورؤیتھم نحو العالم. وال یظل فارغا سنتیمتر واحد من 

كلھ  الرأس  غطاء  تكسو  أن  المطرزة  تسعى  حیث  نسیج،  ال

بالزخارف، مثلما یغطي اللبالب جدران المباني القدیمة. وتمثل 

المھرة،  الخبراء  بأیدي  المطرزة  أراخشین،  من  األنواع  ه  ھذ

إبداعا مذھال من ابداعات الفنون التطبیقیة األذربیجانیة.  

التطریز ھو- نوع من التدوین أو التسجیل الرمزي للوقائع، 

ونوع من الكنوز الخالدة ومادة لألشواق والحنین. ویمثل ھبة 

ال تقدر بثمن حملتھا إلینا األجیال السابقة، وساحة إبداع یصول 

ویجول فیھا خیال الخبیرات الماھرات. وبالطبع، یمثل زخرف 

بوتا۲* القدیم وتنویعاتھ المختلفة، النقش األكثر انتشارا بین كل 

األنماط، والذي یمكن أن نشاھده في كل مكان بأذربیجان: في 

المالبس والمعمار، وفي ُحلى الزینة من المجوھرات، وأغطیة 

بعض  آلراء  وطبقا  والسجاد.  الفنانین  لوحات  في  لرأس،  ا

العلماء، فإن بوتا ھو زخرف واسع االنتشار في الفن الھندي، 

وفي   .(۲۳۷ ص   ،۱٥) وأذربیجان  إیران  في  توغل  منھ  و

الوقت نفسھ، فإن بوتا الذي یذكرنا بلغة اللھب، وبقطرة الماء، 

بعد  ولكن  أذربیجان.  رموز  من  واحدا  یمثل  النبات،  وورقة 

بوتا الغرب. واآلن یستخدمھ المصممون  قرون مضت، غزا 

عشقھ  في  أوقعھم  أن  بعد  العالم،  أرجاء  مختلف  في  شغف  ب

بجمالھ وھیئتھ المصقولة. والیوم، یزین بوتا فساتین السھرة، 

وأوشحة الرأس والرقبة، والشرائط التي تزین الرأس (الباندانا) 

كلمة  وتعني  المبتكرة.  العنق  وأربطة  النسائیة،  الید  وحقائب 

”بوتا“ النار باللغة السنسكریتیة. كما تحمل نفس االسم إحدى 

نباتات السھوب الصغیرة، التي تشبھ زھورھا شكل ھذا الرمز، 

المخدرة.  بالخصائص  وحتى  خاصة،  مسكرة  برائحة  وتتمتع 

وكان عبدة النار یقومون بحرق تلك الزھور خالل طقوسھم في 

المعابد والمنازل تكریما آللھتھم. ویجسد زخرف بوتا العدید 

للخیال  ثریة  تربة  یمثل  شكلھ  أن  حیث  األخرى،  المعاني  من 

*  بوتا- ھو الزخرف الشھیر الذي یأخذ شكل اللوزة   ۲

بالشھرة  الزخرف  ھذا  ویتمتع  المدبب،  العلوي  الطرف  ذات 

األوسط  الشرق  في  وكذلك  الشرق،  شعوب  من  الكثیر  دى  ل

وأوروبا- المترجم. 
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الخفیفة ذات اللون األزرق الداكن واألسود. ویبدو شوتقو مثل 

حین  في  الجبین،  یغطي  الرأس،  حول  مربوط  ضیق  یس  ك

یتدلى الشعر خلف الظھر فال یعیق المرأة عن العمل في الحقل 

شوتقو  فوق  النساء  وترتدي  المنزلیة.  األعمال  جمیع  في  و  أ

أما  الخ.  البرقع..  الحجاب،  الشال،  المندیل،  أنواع:  ختلف  م

الجزء األمامي من شوتقو المكشوف تحت المندیل – ”شوتقو- 

والذھبیة،  الفضیة  والعمالت  بالرقائق  تزیینھ  فیتم  باجي“،  ق

وبالُحلي في شكل السالسل المنقوشة ”سلسلة“. كان ”شوتقو 

قباجي“ الذي یزین الجبھة یترك انطباعا جمالیا رائعا بصورة 

شوتقو  تضع  النساء  ظلت  الریفیة  المناطق  وفي  عادیة.  غیر 

حتى ستینات القرن العشرین. أما في ناخشتوان فقد أُطلق على 

 ،(۱۳) ”قاشبند“  اسم  الرأس  حول  المعقود  الغطاء  ھذا  ثل  م

الكتان  من  یُصنع  الحار  الصیف  ظروف  ظل  في  الذي  و

الرطوبة  تتشرب  األنسجة  فھذه  الشاش.  من  أو  ألبیض،    ا

وتمتص العرق بصورة جیدة. وفي شیكي یطلقون على شوتقو 

اسم ”تولیو“.

شعبیة  اكتسب  عشر  والسابع  عشر  السادس  ن  ی القرن ي  ف

مناطق  بعض  في  علیھ  یطلقون  الذي  خشین،  ا أر اسعة  و

مع  أراخشین  یخلطون  ما  وكثیرا  تیسیك“،   ” اسم  ذربیجان  أ

الطاقیة المزركشة في آسیا الوسطى التي كانت متشابھة معھ 

تضعھا  الوسطى  آسیا  طاقیة  أن  في  یتمثل  الفرق  لكن  لغایة،  ل

النساء عند الخروج من البیت، بینما في أذربیجان تُلبس الطاقیة 

في المنزل فقط، ولكن عند الخروج إلى الشارع تضع فوقھا 

األخرى.  الرأس  وأغطیة  والشاالت،  المنادیل  واع  أن مختلف 

وفي بعض الحاالت، تستبدلن أراخشین بشوتقو قباجي. وكانت 

أو  برقعا  أراخشین  فوق  تضعن  الصغیرات  لفتیات  وا لنساء  ا

بتثبیتھ  تقمن  ینزلق  ال  وحتى   ، الطبیعي   الحریر  من  وشاحا 

برقائق األحجار الثمینة، أو باستخدام الدبابیس، أو غیرھا من 

مجوھرات الزینة. وقد انعكس جمال أراخشین في الفن الشعبي 

الشفاھي في أذربیجان (۱٦).  

كان غطاء الرأس في شكل أراخشین سائدا في العصور 

القدیمة (۱۷، ص ۱۹۳). وكانت النساء حتى القرنین السادس 

شكل  في  صغیرة  قماش  طعة  ق تربطن  عشر،  والسابع  عشر 

كیس بأراخشین من الخلف، حیث تجمعن بھ شعورھن. وغالبا 

ما استخدمت األقمشة المخملیة والقطیفة في تصنیع أراخشین، 

ناحیة  من  أما  العادیة.  األقمشة  من  الداخلیة  لكسوة  ا وتُصنع 

عن  للنساء  المصنوع  أراخشین  اختلف  فقد  لتطریز،  وا للون  ا

والذھبیة  والحریریة  الملونة  الخیوط  ب ویُطرز  فتیات.  لل ثیلھ  م

وبالخرز وغیرھا. وقد قامت خبیرة التطریز جوالر كریموفا 

بتطریز  المؤلفة  ناظري  أمام  یة،  ل األص باكو  دینة  م واطنة  م

أراخشین بأشكال مبھرة غیر مسبوقة. وتقوم بتطریز أراخشین 

بالخرز  العادي،  الداكن  القماش  من  أو  والمخملي  لحریري  ا

الملون المتقد بالشرر مكونا أشكال الورود المتفتحة، وأزھار 

الرمان والسفرجل والخوخ والبرقوق والكرز، والطیور وھي 

مجموعة  وباستخدام  للتحلیق.  تستعد  وكأنھا  بأجنحتھا،  تخفق 

متنوعة من الخرز الملون، والخرز الصغیر والزجاجي، تقوم 

۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷
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تربیة دود القز بصورة رئیسة (۱۱، ص. .۳۱). ومن الجدیر 

بالذكر أنھ في عام ۱۲۲۱، أثناء فترة الغزو المغولي، دفعت 

مدینة غنجھ فدیة من األقمشة الحریریة (۱۲، المجلد ۲، ص. 

.(۷۰٦

نظرا إلى أن الحریر الطبیعي من حیث تكوینھ قریب من 

جلد اإلنسان، كما أنھ یخلق شعورا بالراحة دون التسبب في 

الحساسیة، فقد صاروا یصنعون منھ قطع الثیاب المختلفة، بما 

الرأس  أغطیة  وضمن  الفراش.  وأغطیة  المنادیل،  ذلك  ي  ف

النسائیة األذربیجانیة التقلیدیة تحتل مكانة رئیسة تلك األنواع 

مثل: شادرا (الحجاب- المترجم)، أوربك (البرقع- المترجم)، 

قیالجاي (الوشاح الذى یغطى الرأس والرقبة- المترجم)، ترم- 

المترجم)،  فقط-  الرأس  یغطى  الذى  (المندیل  لیشیك  ال،  ش

الكتفین-  على  ویتدلى  الرأس  یغطى  الذى  (الوشاح  ایلیج  ی

شارشاب  المترجم)،  المزركشة-  (الطاقیة  شالما  لمترجم)،  ا

(العباءة- المترجم)، یشمك، أراشین (الطاقیة التى توضع تحت 

من  (نوع  تیسیك  النسائیة،  العمامة  المترجم)،  الرأس-  غطاء 

الطواق التي توضع تحت غطاء الرأس- المترجم)، ، نزناز، 

على  الشعر  ویتدلى  بشریط  الرأس  على  یلف  (مندیل  شوتقو 

جانبیھ- المترجم).

في  یربطن  األجنبیات  النساء  غالبیة  أن  من  الرغم  لى  ع

یكن  لم  أنھ  إال  بالحجاب،  أساسا  اآلذریات  النساء  تصورھن 

أذربیجان  في  وانتشارا  شعبیة  النسائیة  الرأس  أغطیة  كثر  أ

(حتى أن ھناك مثل شائع یقول أن الوجھ خلف الحجاب مثلھ 

المدن  في  منتشرا  الحجاب  كان  الجدار).  وراء  الشمس  ثل  م

التي تتمیز الحیاة فیھا بالنمط األكثر حیویة، وقد سمحت التقالید 

والنساء  عشر  الثالثة  سن  من  األقل  للفتیات  فقط  إلسالمیة  ا

المسنات بالسیر سافرات الوجھ. أما في القرى، فكان من النادر 

ارتداء الحجاب، بل فقط عند الخروج للزیارات، أو إلى السوق 

والمدینة. وكانت المرأة الریفیة عند التواصل مع المعارف أو 

األقارب، تقتصر على تغطیة الجزء السفلي من الوجھ بطرف 

وشاح الرأس – الیشمك. 

على  األول  المقام  في  النسائیة  الرأس  أغطیة  عتمدت  ا

فإن  للشریعة،  طبقا  أنھ  ھو  األمر  وحقیقة  الشعر.  صفیفات  ت

للغرباء  وإظھاره  الجسم،  من  حمیما  جزءا  یُعد  المرأة  شعر 

الظھور  مقبوال  یكن  لم  لذلك،  الالئق.  غیر  السلوك  قمة  یمثل 

مفرق  النساء  فجعلت  للرأس.  غطاء  وضع  دون  الناس  مام  أ

الشعر مستقیما لألمام، وال تتركن خصالت الشعر تنساب فوق 

من  بالقرب  ولكن  الحالي،  الوقت  فى  الحال  ھو  كما  لجبین  ا

األذنین، حیث تتدلى في خصالت مجعدة أنیقة. وكانوا یطلقون 

ھذه الخصالت المجعدة أسماء: باال- برشیك ، كیشیك-  على 

ضفیرتین  في  الشعر  بقیة  ویُضفر  برشیك.  تیل-  رشیك،  ب

شوتقو،  یسمى  خاص  معقود  رأس  غطاء  تحت  ستترتین  م

والذي یتخذ شكال مخروطیا. كان شوتقو یمثل أغطیة الرأس 

االحتفالیة ولالستخدام في الحیاة الیومیة أیضا، وبالتالي كان 

والحریر  الحریر   - مثل  الثمن  باھظة  األقمشة  من  إما  یُصنع 

األطلسي، أو األبسط منھا مثل - الساتان أو األقمشة القطنیة 

متابعة التقالید  
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إعجابا  المرء  وینبھر  مسبوق،  غیر  بجمال  تتمتعن  اآلذریات 

بمالبسھن وأغطیة رؤوسھن. كما قام الرسامون الروس الذین 

ف.  مثل   ۱۹ في القرن  األذربیجانیة  المدن  من  العدید  زاروا 

الرسومات  بوضع  جاجارین،  ج.ج.  واألمیر  فیریشاجین  ف. 

القیمة لألزیاء التقلیدیة. وفي منتصف القرن التاسع عشر، نشر 

و”أزیاء  القوقاز“،   فى  ”الطبیعة  ألبوماتھ  جاجارین  ج.ج. 

القوقاز“.

من  مصنوعة  اآلذریین  من  المیسورین  مالبس  انت  ك

الحریر الطبیعي ذي الجودة العالیة وكذلك من الصوف الناعم. 

في  الحریر  عن  المبكرة  المعلومات  أقرب  إلینا  وصلت  قد  و

أذربیجان خالل الحفریات في قولتیب، والتي تعود إلى ٤-۳ 

آالف عاما قبل المیالد (۸، ص ۸٤). ففي مینجشاور، كانت 

قبل  الثاني  القرن  وفي  الكتان،  من  مصنوعة  األقمشة  قدم  أ

المیالد وحتى القرن الثاني بعد المیالد كانت تُصنع من - القنب 

والحریر والقطن والصوف (۹، ص ۸٤). 

القرن  في  األلباني  المؤرخ  كاالنكاتوكسكي  موسى  تب  ك

على   ... والجمیلة  المباركة  البالد  ھي  یقول: ”أجوان  لسابع  ا

ضفاف نھر كورا تنمو بوفرة أشجار التوت، التي تضمن إنتاج 

 .(۸ ص.   ،۱۰) الحریریة“  لألقمشة  الالزمة  الخام  لمواد  ا

والرحالة  والجغرافیین  المؤرخین  من  عدد  لمعلومات  وطبقا 

العرب خالل القرنین العاشر والحادي عشر، ففي ذلك الوقت 

واسع  بانتشار  تتمتع  القز  دودة  تربیة  كانت  أذربیجان  ي  ف

النطاق. وقد عمل سكان: شاماخي، باردا، شیكي، وغنجھ في 
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۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷

1-2017-2.indd   341-2017-2.indd   34 23.11.2017   2:2923.11.2017   2:29



www.irs-az.com 30

متابعة التقالید   

لمحات حول بعض أنواع أغطیة الرأس 
النسائیة األذربیجانیة

بقلم/ إزمیرا قولییفا

األستاذة في فلسفة التاریخ

على األرجح، ال یوجد جزء من المالبس یمكنھ التعبیر عن 

االجتماعي  ووضعھم  الناس،  ونظرة  وذوق  العصر،  وح  ر

أن  المعروف  فمن  الوظیفة.  بتلك  الرأس  أغطیة  تقوم  ثلما  م

أغطیة الرأس تتنوع عبر مجموعة كبیرة ومختلفة، ونحن لن 

نخطئ ونكذب الحقیقة القائلة أنھا تمثل العنصر األكثر تنوعا 

فى الثیاب. وعلى مر التاریخ، كان على أغطیة الرأس القیام 

بوظیفة عملیة، ورمزیة وسیاسیة على السواء. فغطاء الرأس 

ھو نوع خاص من بطاقات التعریف لصاحبتھا.

أبسط أنواع أغطیة الرأس ھو – المندیل المصنوع من نفس 

قماش المالبس ویتخذ لھ وضعا معینا. وأقدم المنادیل المصنوعة 

كرومانون۱*  انسان  بھا  یربط  الجلد،  من  قطعة  مجرد  كان 

الزمن،  من  طویلة  حقبة  مرور  بعد  وفقط  الرقبة،  أو  لرأس  ا

صار تعریف المندیل یعنى أنھ قطعة من القماش. وفي مصر 

القدیمة بعد، استُخدم المندیل فى تزیین رؤوس الفراعنة (۱، 

ص ٤٤).

مثل  ذلك  فى  مثلھا  األذربیجانیة،  القومیة  األزیاء  مثل  ت

القومیات األخرى، نتاجا لعملیات طویلة ومعقدة لتطور الثقافة 

بصورة  الشعب  بتاریخ  األزیاء  وترتبط  والروحیة.  لمادیة  ا

وثیقة، وھى أكثر عناصر الثقافة المادیة األخرى التى تعكس 

خصائص المالمح القومیة. 

كان الرحالة األلماني الشھیر، الذي كان ضمن العاملین في 

الخدمة الروسیة، البارون فریدریش أوجست فون بیبرشتاین، 

في  نشر  قد  كوندراتیفیش،  فیدور  باسم  روسیا  في  لمعروف  ا

نھایة القرن الثامن عشر في مدینة سان بطرسبورج، مؤلفھ: 

”وصف المحافظات الواقعة على الشاطئ األیسر لبحر قزوین 

النساء  أن  إلى  الكتاب  وأشار  وكورا“.  تیریك  نھري  ین  ب

*  كرومانون- ھو اسم كھف جبلي في فرنسا، عثر   ۱

بداخلھ عالم الحفریات الفرنسي لویس الرتا فى عام ۱۸٦۸، 

على بعض الھیاكل البشریة التي تعود إلى ۳۰ ألف عاما، وال 

تختلف عملیا من حیث المظھر والتطور الجسماني عن االنسان 

المعاصر - المترجم. 
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