
  

  
  
  
  

  در فرهنگ مردم ايران سير تاريخي شال

  1سيدمحمدعلي گالبزاده

  چكيده

لـب از آن بـراي زينـت     و زنـان اغ   شد   محسوب مي  در گذشته، شال جزيي از پوشش مردان      
شـد و داراي اشـكال و          از كرك بز و پشم گوسفند تهيـه مـي          ،اين بافته . كردند  لباس استفاده مي  

 پشم را از اطراف گردن، پـشت و پهلوهـاي           مواد اوليه شال، ابتدا   براي تهيه   . نقوش مختلف بود  
نگارنـگ و  اغلـب ر قيمتـي  هـاي   شـال . كردنـد  گوسفند چيده و پس از مراحلي تبديل به نخ مي        

  .  بود كرباسرنگ و از جنس  سفيد،هاي ارزان شال
 هـاي   بافتـه  توانـد در طـرح     هاي قديمي شال مي     ها و شكل    آگاهي از نحوه بافت سنتي، طرح     

و هـاي امـروزي       هـاي بـومي را جـايگزين طـرح           طـرح  توان  به عبارتي مي   .امروزي به كار رود   
ستي كاربردهاي متنوعي را در ذهـن مخاطـب   رسانه با نمايش اين گونه هنرهاي د     . وارداتي كرد 

تـوان در انـواع       به طور مثال، از اين نوع بافته عالوه بر كاربرد پوششي مـي            . كند  ايجاد مي خالق  
  .هاي تركيبي استفاده كرد تزيينات بويژه در دكوراسيون برنامه
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اياي  هـد ترين قيمت دهد كه شال يكي از ذي سير و تطور تاريخي شال در اين مقاله نشان مي        
 اقتـصادي و   ، و همـين امـر يعنـي بررسـي اوضـاع بازرگـاني             شد  شاهان و بزرگان محسوب مي    

تواند مـورد     هاي گوناگون به بهانه مرور تاريخي شال، از موضوعاتي است كه مي             اجتماعي دوره 
تري بـه   بافته به صورت ويژه سازان قرار گيرد و با يادآوري پيشينه باشكوه اين دست   توجه برنامه 

هاي مستند، آموزشي و جذاب همت گمارند و ابعاد گوناگون اين هنر از ياد رفته                 ساخت برنامه 
  .را واكاوي كنند

  

   دستار، شال كمر ،ها، هنرهاي دستي بافته تشال، دس: كليدواژه
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  شال و جايگاه آن

آن را  شال، از جمله صنايع دستي ارزشمند و فراموش شده است كه در گذشته مردان اغلب                
همچنـين، شـال در     . كردنـد   بستند و زنان براي زينت از آن استفاده مـي           به كمر، گردن يا سر مي     

هـا،    رواج اسـتفاده از شـال در شـكل        . جمع هداياي شاهان و بزرگان جايگاه پراهميتـي داشـت         
هاي مختلف موجـب شـده بـود كـه در اغلـب نقـاط ايـران بـويژه در كرمـان                        ها و جنس    طرح

 در ايران بود كه اين واژه عيناً به زبان          از شال شايد گستردگي استفاده    .  وجود آيد  هايي به   كارگاه
شود كه بـر روي        خوانده مي  ي به معناي پارچه دراز و بزرگ       شال  امروزه .راه يافت نيز   1انگليسي

.] شـود  همچنين به نوعي سـرپوش زنانـه و پوشـش گـردن هـم اطـالق مـي              [. اندازند  دوش مي 
  )193 و 194: 1386  خاني، رمضان(

هاي مرغـوب،    به همين دليل شال   . اند كه زادگاه شال، كشمير بوده است        اي بر اين عقيده     عده
هاي كشمير به دليل مرغوبيت پشم ناشي از لطافت و            شال. اند  همواره به شال كشمير تشبيه شده     

م و كـرك    از مواد اوليـه اصـيل و پـش        «ها،    اين شال . هاي كشميري ظريف و زيبا بودند       نرمي بره 
در آن  . شـد   اند تأمين مـي     زيسته  نازك نوعي بز كوهي كه در ارتفاعات سه هزار متري هيماليا مي           

 ».گرفتنـد  دوران، ايرانيان به دليل عدم استفاده از چنين پشم و كركـي اجبـاراً از پـشم بهـره مـي               
  ) به نقل از همانآكرمن(

 به كشمير رفته و زادگـاه آن ايـران        صنعت از ايران   -با اين همه برخي اعتقاد دارند اين هنر         
كرمان، يزد، طوس و خلخال از جمله شهرهايي بودند كـه در آنهـا ايـن هنـر                  در گذشته،   . است

 يهـاي پـالتوي     و با پارچه  بافت    ها را مي    شال در خلخال بهترين     »كوبوالن«روستاي  . رواج داشت 
  .كرد خارجي رقابت مي

                                                      
1. shawl 
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اين هنر كه عمـري چهارصـد سـاله دارد، در           « معتقد است    »هنر نساجي در شهر يزد    «مؤلف  
بدو ورود به ايران در انحصار زرتشتيان يزد قرار داشت و از آن فقط براي دوخت شلوار گبري                  

كردند و گاه      استفاده مي  الس جشن و سرور، بويژه عروسي بود      پوش مخصوص مج   كه نوعي تن  
شـال كمـر مـورد اسـتفاده قـرار          نيز نوعي از آن را به نام محرمات كه راه راه اسـت بـه عنـوان                  

اي از سكنه شهر كرمان نيز با اين هنر آشنايي يافتند             اما به تدريج ساير مردم يزد و پاره       . دادند  مي
» .بافـان كـشميري نيـز تأثيرگذاردنـد     اي كه حتـي بـر ترمـه    و موجب بالندگي آن شدند، به گونه   

  ) 192: همان(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت مختلف مورخين و جهـانگردان بـه كـم و كيـف شـال               بر اين اساس و با عنايت به اشارا       
ايـم زيـرا ايـن منطقـه داراي           كرمان اگر اين ديار را خاستگاه شال بناميم سخني به گزاف نگفتـه            

هـاي كرمـان      شـال «: گويـد   سر پرسي سايكس در اين باب مـي       . كرك و پشم بسيار مرغوب بود     
 بوته است كـه از طـرف حكـام و    داراي اشكال و نقوش مختلف و بهتر از همه آنها نقش گل و   

هاي حاج خليل خاني معموالً به        شال. شود  والت او، به عنوان خلعت براي اشخاص فرستاده مي        
  . كنند ها زينت لباس خود مي بندند يا زن گردد و در آنجا يا مردها به كمر مي اسالمبول حمل مي
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آب و هـواي ايـن ناحيـه در    . دتواند رقابت كن اي با مواد خام كرمان نمي  مواد خام هيچ نقطه   
شـود   هاي داير كرمان به سه هزار بالغ مـي  تعداد دستگاه. لطافت جنس محصول دخالت تام دارد    

» .شود  ها خارج مي    و ساليانه سيصد هزار تومان كه معادل شصت هزار ليره است، شال از كارگاه             
  )426: 1370خزائلي، (

اي كـه بـه عقيـده         مـسئله . گي در منطقه بود   لطافت محصول مورد اشاره به دليل ميزان بارند       
  1.ساخت شد و آن را از ديگر انواع خود متمايز مي كارشناسان موجب مرغوبيت كرك مي

 بـه    نيـز  مرغوبيـت پـشم   . بودمواد اوليه شال، پشم گوسفند      : مواد اوليه و نحوه بافت سنتي     
بهتـرين  . ي آن استپذيري باال سفيدي، طول، صافي و درخشان بودن، محكم بودن و رنگ   دليل  

پـشم گوسـفند داراي     . قرار گرفتـه اسـت    نوع پشم در اطراف گردن، پشت و پهلوهاي گوسفند          
پشم مورد نياز شال، همان رنـگ سـفيد         . اي، سياه، زرد و خاكستري است       هاي سفيد، قهوه    رنگ

  .است كه قابليت جذب رنگ را دارد
 داراي ضايعات،    به طور طبيعي   را پشم دادند، زي   شو مي و   پشم را تميز كرده و شست      در ابتدا، 

 دقيقه در ميان آب تميز قـرار  10 تا 5براي اين منظور حيوان را به مدت  . خاشاك و چربي است   
شـد،    پس از چند ساعت كه گوسفند خشك مي       . دادند  شو مي و  داده و آن را به طور كامل شست       

گاه به دليل ماندن پشم در      . دشستن   دوباره چندين بار با آب و صابون مي        چيدند و   ميپشم آن را    
براي اين منظـور    . كردند  گراييد و بايد دوباره آن را سفيد مي         انبارها، رنگ سفيد آن به زردي مي      

  :كردند مياز دو راه استفاده 
صـبح كـه    . كردند تا شبنم روي آن بنشيند        را شب هنگام روي چمنزاري پهن مي       گاهي پشم 

 اين عمل را چند شب متـوالي تكـرار          .شد  ي سفيد مي  وددشدند، پشم نيز تا ح      ها تبخير مي    شبنم
  . كردند تا پشم سفيد شود مي

                                                      
  .رود مرغوبيت كرك بز در بارندگي زياد از بين مي. 1
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 هاي مشبك و در يك اتـاق در بـسته پهـن    روش ديگر اين بود كه پشم خيس را روي قفسه        
گوگرد ايجاد شده توسط رطـوبتي كـه روي پـشم قـرار       . كردند   و در آن گوگرد روشن مي      كرده

ايـن  . كرد كه خـود مـاده سـفيد كننـده اسـت      ك ايجاد ميشد و اسيد سولفوري    داشت جذب مي  
  . انجاميد روش پنج روز به طول مي

دندانه يك ماده   . گرفت  يا همان ثابت كردن رنگ انجام مي      » دندانه دادن «پس از سفيد كردن،     
. افزايـد   دهد و بر ثبات رنگ مـي        شيميايي است كه توانايي جذب رنگ را روي پشم افزايش مي          

  كـه هـاي ديگـر   ها عبارتند از زاج سفيد، قلم، روي، كلرور سـرب يـا سـولفات    انهترين دند   رايج
  . كردند تهيه مي زنجان و غرب ايران  را اززاجمعموالً 

موادي مانند مازوج، برگ سماق، پوست انار، پوسـت گـردو، ريـشه رنـاس،               در رنگرزي از    
 چـاي و پوسـت درخـت       برگ حنا، زعفران، نيل، اسپرك، ريشه توت، زردچوبه، برگ مو، برگ          

 كـه بـراي ايـن كـار          بود   انتخاب رنگ  ،يكي از وظايف عمده بافنده    . كردند  ميسيب نيز استفاده    
  . شدند انتخاب مي متجانس و همخوانهاي رنگين  پشم  معموالً

كردند و بـه ايـن    بافتن به طور معمول پود را از زير تار و از روي دو تار مجاور رد مي     براي  
شد كه ايـن      ها سعي مي    همچنين در تهيه نقشه   . كردند  ميهاي ساده شال تكرار      ترتيب در قسمت  

رد شود تا خطوط منظم شـال  ترتيب لحاظ گردد يعني پود از روي تعداد كمتر يا بيشتري از تار       
رفت و حكم پـود را داشـت، جـزء اصـلي      نخ رنگي كه براي ايجاد نقشه به كار مي    . دشكل گير 

ر اين نخ يا پود از روي دو تار يا بيشتر و از زير يك تـار بـه دليـل                     عبو. رفت  بافت به شمار مي   
  .  به چشم نيايندتا،  بودپوشش دادن تارها

، در هاي نه چنـدان دور  در گذشتهشال عالوه بر حضور در جمع هداياي شاهان        : انواع شال 
در . دشـ  پوشاك سنتي اقوام مناطق مختلف ايران، جزيي از پوشش مردانه و زنانه محـسوب مـي          

پـوش و     تـن پوش و سرپوش و در پوشاك زنانه عالوه بـر             پوشاك مردانه به عنوان جزيي از تن      
در اين بخش به برخـي از ايـن نـوع     . گرفت   به عنوان پاپوش هم مورد استفاده قرار مي        سرپوش
  :شود ها اشاره مي پوشش



 183 � سير تاريخي شال در فرهنگ مردم ايران

 

 .شـد  وب مـي هاي سنتي مردان محس    ترين كاربرد شال در پوشش       متداول  اين نوع،  :شال كمر 
 از   كـه  بـستند   مي) پوش بلند از جنس كرباس      تن (لبادهبه طور مثال در تبرستان آن را روي كمر          

» دبـد  كمـر «درگـيالن بـه آن     ) www.mazeron.parsiblog.com. (جنس پشم يـا ابريـشم بـود       
 متر و  2-3متر و طول آن        سانتي 30-33ن  آ يپهنا. تندبس  گفتند و روي شلوار و كمر خود مي         مي

رنگ بـود كـه    قرمزدر اين منطقهرنگ شال دامادها   . اي تيره يا سفيد بود      هاي قهوه   اغلب به رنگ  
  ) www.pashaki.com. (شد روي پيراهن قرمز بسته مي

را كـه بـه     آنها پارچه بلند و سفيدي      . در ميان مردان عشاير لرستان هم شال كمر متداول بود         
جـنس ايـن    . پيچاندنـد    متر بود را چند بار دور كمر مي        6-9متر و به طول        سانتي 60-90عرض  

  ) www.tebyan-lorestan.ir. (نوع شال اغلب از چلوار بود
به طور مثال در گيالن،     . كردند  پوش استفاده مي    در برخي اقوام، زنان نيز از شال به عنوان تن         

 آبـي و     هاي چهارخانـه زمينـه قرمـز،        ا كه به شكل مربع در رنگ      زنان پارچه شال يا چادرشب ر     
آوردند و بعد از پيچاندن به دور كمر در           اي بود را بعد از دوال كردن به شكل مثلث در مي             سرمه

  )www.pashaki.com. (زدند پشت گره مي
در . نيـز جزيـي از پوشـش مرسـوم آنهـا بـود           ) اصـفهان (شال كمر ميان زنان ارمني فريـدن        

زنان ارمني فريدن براي حفظ شكل و ظاهر خـود و  . گفتند  مي» گوديگ«طالح محلي به شال     اص
دار بـه   گوديگ، شال پـشمي و ريـشه    . كردند  نيز محافظت در برابر سرما از شال كمر استفاده مي         

  ) www.paymanonline.com. (متر بود  سانتي25-30 متر و عرض 4-5طول 
عـشايري زنـان هنگـام كـار و فعاليـت شـال بـه كمـر                 به طور كلي، در مناطق روسـتايي و         

اين كار عالوه بر محافظت از باد و سرما بـه عنـوان نگهدارنـده وسـيله نيـز بـه كـار                       . بستند  مي
  .رفت مي

هاي مختلـف     در اغلب مناطق، مردان براي محافظت از سر و حفظ ظاهر در شكل            : سرپوش
 در گـيالن، گـوش كـاله بـود كـه در             نوع ديگر اين شـكل شـال      «. پيچاندند  شال را دور سر مي    

هاي مشكي يا متمايل به آن        جنس آن پشمي و به رنگ     . كردند  زمستان چوپانان از آن استفاده مي     
  .بود

http://www.mazeron.parsiblog.com/
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عـرض ايـن   . گرفـت  اين نوع سرپوش به نام شال شريف در تالش نيز مورد استفاده قرار مي          
هم » سربند«ه از آن به عنوان      مردم اين منطق  .  متر بود  2-5متر و طول آن        سانتي 15-25نوع شال   

  .كردند استفاده مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درگذشـته در برخـي منـاطق روي        . كردنـد   استفاده مـي  » سرپوش«زنان هم از شال به عنوان       
پوشاندند كه بعد از مراسم عروسي از آن روبنـد بـه عنـوان                عروس را با روبندي به نام شال مي       

نوع شال داراي زمينه رنگي سفيد يـا مـشكي، قرمـز يـا          اين    ً  معموال. كردند  شال كمر استفاده مي   
ــل  ــا گ ــبز ب ــشه   س ــوش و ري ــار گ ــزرگ در چه ــرخ ب ــاي س ــود  ه ــرف ب ــار ط ــايي در چه . ه

)www.pashaki.com(  
به طور مثـال در تبرسـتان       . شد   در برخي مناطق از شال به عنوان پاپوش استفاده مي          :پاپوش

 پاتوئه، شال بلنـد ابريـشمي بـود كـه دور پـا            .شد  خوانده مي » پاتوئه«نوعي پاپوش زنانه بود كه      
 بيـشتر در روزهـاي    »پـاپوش «اين . بستند هاي بلندي آن را مي    شد و با كمك ريسمان      پيچيده مي 

  )www.mazarun.parsiblog.com. (گرفت سرد مورد استفاده قرار مي
طبقـه   .كرد ها متفاوت بود و بر حسب تمكن و منزلت فرد تغيير مي           به طور كلي، جنس شال    
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هاي نفيس، قيمتي و رنگارنگ و فقيران اغلب شال سفيد رنـگ و از جـنس كربـاس                    اعيان، شال 
ها، بر حسب طرح، جنس و نوع مرغوبيت انواعي داشتند كه در زير               به طور كلي شال   . بستند  مي

  : شود ها اشاره مي به آن
ل طـوس، شـال     ، شال انگوري، شال تنـگ، شـا       )شالي كه داراي نقش و بوته بود      (شال بوته   

دار، شال زمـردي يكـه        دار، شال سفيد حاشيه    صحرادار، شال بازوبندي گلي، شال گلناري شاخه      
بوته، شال سفيد شاخه دار، شال سفيد بوته ريزه، شال ليمويي مادر بچه، شال سفيد چهار گل و                  

  .شال زمردي بوته جقه
مي اعلي و ميانه بر، شـال        شال اسلي  ديگري همچون  هاي   در برخي اسناد به نام     عالوه بر اين  

ميانه و سـفيد    آبي سفيد، سه رنگ و هفت رنگ، شال زرندي رضايي، دختر باف، بوته ريز زرد                
  . اشاره شده استدار و شال باب دومميانه، شال كوسه گل

  دوران رونق و زمان زوال شال

بقـات  گـردد كـه شـالبافان از ط    بيشترين رونق بازار شال و شالبافي به عـصر صـفويه بـازمي    
به عبارت ديگر تا قبل از آن نشانه روشني از رونـق ايـن بـازار    . رفتند اجتماعي مهم به شمار مي  

د و شـهره    يدر دوره شاه عباس اين هنر به اوج شكوفايي و تكامل خـود رسـ              . در اختيار نداريم  
  . ديآفاق گرد

 ،اي كـشميري هـ  هاي توليـد ترمـه   اند كه شيوه  اظهار نظر كرده با صراحت بسياري از محققان  
بافي ايرانيان   بافان كشميري متأثر از هنر پارچه      آميزي و حتي نقوش مورد استفاده ترمه        نحوه رنگ 

  )193 :1386خاني،  رمضان. (عصر صفوي بوده است
 شاه عباس و زمان بعد از او     ههاي ايراني در دور     هاي ضروري لباس    در واقع، يكي از قسمت    

قطعـاتي از آن در مـوزه   از   امـروز  و بود شرق اروپا راه يافته      شال كمر بوده است كه از ايران به       
ها شال كمري است كه از طرف جرج بـرات            ترين آن   عالي. شود  نگهداري مي پولتين آمريكا   مترو

   )247-248 :1365  ،ديماند (.به موزه اهدا شده است
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هراني به ذكر   تاسماعيل  محمد .از اواخر قرن سيزدهم از رونق بازار شال به تدريج كاسته شد           
 عيـب   دوهـا     شود در كارخانـه     شالي كه حاال تمام مي    «: نويسد  داليل اين ركود اشاره كرده و مي      

 اجـرت   وكننـد  كنند، كوتاه و كم عرض مي       دارد يكي به واسطه گراني مصالح، مصالح را كم مي         
بـراي  . شود يبافي دو مقابل شده، فرضاً شال هشت قراني، دوازده قران تمام م         هم به واسطه قالي   

: خــوانيم در يادداشــت ديگــري از او مــي» .كنــد فروشــنده و خريــدار هــيچ يــك صــرف نمــي
وسط به كلي برچيـده شـده نهايـت پنجـاه      ) بته(كارخانجات شالبافي از باب روم و شال بوطه         «

هران و تبريز و زمينـه شـال پـشمينه          تشصت دستگاه شال سنگين بافي بود، زمينه شال بوطه در           
  )423 و 425 :1384مهدوي، (» .ك دفعه در اسالمبول خالي شدباب روم ي

، گرانـي مـصالح و      ال را ناشي از سوءاستفاده دالالن      زوال بازار ش   توان  بندي مي   در يك جمع  
تقليل كيفيت و رونق بازار قالي و استفاده بيشتر در بافت آن و باالخره مداخله افراد غير مسئول                  

) قمري  هجري1304(التجار    در گزارشي از معين    موضوع اين   .و غيركارشناس در اين امر دانست     
 و اراده از هشت بوقچه شـال را هـزار تومـان از              ضشته با غر  رسر  دو نفر بي  «: چنين آمده است  

مالحظـه مخـارج از كرمـان الـي دارالخالفـه را هـم              . انـد   خريد عادله كرمان كمتر تقديم نموده     
اند نه شالباف كرمان قوه تحمل دارد و نه           رد آورده سررشته وا   اند اين عرض كه مقومين بي       نكرده
  )407 :همان(» .زاد چاكر فدوي دولت خانه

  شال در حوادث تاريخي

شال در طول تاريخ حوادث مختلفي آفريـده يـا بـه طـور غيـر مـستقيم شـاهد و عامـل آن                   
  :شود  از آن اشاره ميحوادث بوده كه به مواردي

رفت و حرفه او خريد و فـروش   گران شال به شمار مي ميرزا رضاي كرماني از جمله معامله       
طنه لالـس  اي بـه امانـت گرفـت و بـه نايـب      ترمهالتجار شال    او از حاج غالمحسين ناظم    «. آن بود 

 وزارت و رياست تجـار هـم بـا          ،در آن وقت  (پرداخت    اما او بهاي آن را به ميرزا نمي       . فروخت
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آقـا ايـن    : طنه رفـت و بـه او گفـت        لالـس  نه نايب وزي ميرزا رضا به ديوانخا     ر .)طنه بود لالس نايب
ام و هر روز صاحبش طلبكـاري   اي كه به دوش داريد، پوست و شالش را بنده نسيه آورده      خرقه

  . كند مي
اين مـرد را ببـر پـولش را بـده، ميـرزا را بردنـد هـزار و                   : السلطنه به آقا باالخان گفت     نايب

د و آقا باالخان حكم كرد تا زماني كه پولش را           دويست تومان بابت قيمت خز و شال به او دادن         
گويا اين مبلغ را يك قـران يـك قـران بـه او داده               . كردند به ميرزا رضا توسري بزنند       شماره مي 

  )279 :1364 باستاني پاريزي،  (».باشند
هايي كه به ميرزا رضا زدند و هزار و دويست تومان را يك قران يك                 گرچه محاسبه توسري  

  . كردند، دشوار است اما محاسبه درد، اندوه و اهانت وارده به ميرزا آسان استقران پرداخت
د واقعه تاريخي ديگر مربوط به قيام شالبافان كرمان است كه سرانجام به سقوط دولت محمـ            

. انجاميـد ) قرن سيزدهم  (كم عصر قاجار در كرمان    الملك حا  اسماعيل خان نوري ملقب به وكيل     
فرساي شالبافان جمعي به مال و منـال فـراوان            تالش و كوشش طاقت    توضيح اين كه از رهگذر    

كرد كه به قول اسـتاد       توان از مال و منال آقا علي محمد شالباف ياد           به عنوان نمونه مي   . رسيدند
توانـست   وضع مالي اين كرماني در اواخر قاجاريه به جايي رسيده بود كـه مـي   «باستاني پاريزي   

  )246 :همان(» .م قرض دهد و در عوض جيرفت را اجاره كنددوازده هزار تومان به حاك
الملـك كـه خـود     بيك ناظر و پيشكار وكيـل      كنند كه ابراهيم    ي شالباف نقل مي    آقاعل در مورد 

الملـك    فراوان بوده و مدتي در جيرفت به امور ساماندهي مـسائل اقتـصادي وكيـل          اعتبارداراي  
از احوالپرسي به قصد گردش بـه طـرف بـرنج    محمد رسيد و پس  اشتغال داشت، روزي به علي    

كه معروف اسـت وقتـي   » عنبربو«شد به نام  آن روزها در جيرفت برنجي كاشته مي (كاري رفتند   
زماني كه بـه  ) شدند محله ديگر، از بوي آن خبر مي      پختند مردم هفت    ي از اين برنج مي    ا  در محله 

)  گندم است  نشده و در نتيجه شبيه    برنجي كه هنوز پوستش گرفته      (كنار خرمن شلتوك رسيدند     
را برداشت، برابر چـشم گرفـت و در     مشتي از آن ومحمد دستي زير خرمن شلتوك زد      آقا علي 
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ها اينقدر    ابراهيم خان، چرا امسال گندم    : ماليد، رو به ناظر كرد و گفت        هم مي ه  حالي كه آنها را ب    
سـخت تعجـب كـرده بـود بـه كرمـان            ابراهيم خان ناظر، كه از اين اظهـار نظـر           ! اند؟  الغر شده 

ابـراهيم خـان   . وكيل علت را پرسيد. الملك اجازه عزيمت به مشهد خواست     برگشت و از وكيل   
 از من گله   :وكيل گفت . خور علي محمد شالباف باشم      آخر عمري نان زيردست    متوان   نمي :گفت
 از شـما  :خـان گفـت    ابراهيم. است خداوند اين روزها كار ما را به دست اين شالباف داده    ،مكن

دهـد كـه گنـدم را از           گله من از خداست كه چطور كرورها ثروت را بـه كـسي مـي               ،گله ندارم 
  )271 :همان (.شناسد شلتوك باز نمي

ش  دوام چنداني نيافت و طبقه محروم شالباف كه نتيجه تالش آنان به پيـداي              شرايطاين  البته  
  .اي گشودند  قتل يحيي خان كالنتر، باب تازهآشفته و با قيام وطبقه ثروتمند منتهي شده بود بر

  شال در فرهنگ عاميانه

در آنهـا حـضوري   » شـال «توان نام بـرد كـه    در فرهنگ عاميانه، آداب و سنن متعددي را مي      
سـوري،   اندازي در شب يلدا، چهارشنبه توان به مراسم شال  ميان آنها مياز. چشمگير داشته است 

در مراسم انتخاب عـروس     » شال انگشتر «درگذشته بردن   . كردعيد نوروز و جشن تيرگان اشاره       
ها هنوز بردن شال بـه         امري رايج بود و امروزه هم در ميان بسياري از خانواده           نيزو نشان كردن    

  .همراه انگشتر مرسوم است
در نقاشي معروفي كه روي يكي از ديوارهـاي   . شال در برخي تابلوهاي كهن نيز وجود دارد       

رنـگ ديـده     دختركـي بـا شـال زرد        يده شده اسـت،   صفهان در دوره صفويه كش    كاخ چهلستون ا  
 ،در ايـن تـابلو  . كنـد  دريافـت مـي   يي هدايااز مردم و مردم قرار گرفته است    كه در ميان   شود  مي

  . سوري به تصوير كشيده شده است اندازي در موسم چهارشنبه رسم شال
هاي مختلفـي     اين رسم به نام   . رايج بود در اغلب مناطق ايران     » اندازي  شال«در گذشته، رسم    

انـدازي،    در مراسـم شـال    . شـد   خوانده مـي  » شال دوركي «و  » شال انگنان «،  »زني  شال گره  «چون
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انداختنـد و     ها مي    داخل اتاق  ،ها يا از در و پنجره        نوجوانان و جوانان شالي را از روزنه بام        اغلب
هـا بـا ديـدن ايـن          صـاحبخانه . كردنـد    مـي   طلب اي  تحفهبا ترانه و اشعار آهنگين از صاحبخانه        

به گوشه شـال    ) سيب، انار و پرتقال   (مرغ يا ميوه       مقداري آجيل، نقل، شيريني، قند، تخم       ها،  شال
اندازان ايـن نـوع    شال. كردند كشيدند و صاحبخانه را دعا مي  شال را مي بستند و شال اندازان،   مي

 صاحبخانه را دعا كرده و براي او از خداونـد  آن، دانستند و پس از دريافت ها را متبرك مي    تحفه
   .شد مي تقسيم انداز گروه شال در انتهاي مراسم بين ها اين تحفه. كردند طلب روزي و بركت مي

 پـسري    به طور مثال،  . شد  اندازي داده مي   ها با همين مراسم شال       خواستگاري گاهي نيز پاسخ  
فرسـتاد و زمـاني كـه     ري، شال خود را پايين مي  سو  كه خواهان دختري بود در مراسم چهارشنبه      

اي از دختر را      كشيد تا زماني كه نشانه      بست پسر شال را باال نمي       صاحبخانه خوردني به شال مي    
نيـت،   خـوش . (كردند ا اين وصلت اعالم ميبستند و به طور ضمني موافقت خود را ب به شال مي 

1382 :1 (  
 همـراه   خـانواده دامـاد اغلـب     . ي از اين آيين بود    شال جزء جدانشدن  ،  در مراسم نشان كردن   

دادند كه جنس اين شال به تمكـن خـانواده دامـاد     هديه مي) عروس( يك شال به دختر      انگشتر،
شال در مراسم عروسي سنتي، جايگاه نماديني داشت كه بـدون چنـين نمـادي،               . بستگي داشت 

، بـر حـسب      از شـال   اي مختلفـي  ه  در مناطق مختلف ايران، شكل و رنگ      . شد  مراسم انجام نمي  
 اما نقطه مـشترك همـه ايـن مراسـم           گرفت  رهنگي مورد استفاده قرار مي    هاي زيستي و ف     ويژگي

  . بود دلپذيرحضور شال به عنوان يك تحفه و هديه

  بندي جمع

 حفاظت تن در مقابـل عـوارض آب و هـوايي، خطـرات،               ترين جنبه كاربري پوشاك،     عمده
در گذشـته، تجـارب و هنرهـاي دسـتي          . از فعاليت روزمـره اسـت     هاي ناشي     ها و تماس    ضربه

ها   پوش  ها، تن   اشكال مختلف سرپوش  . داد  هاي مختلفي سوق مي     مردمان آنها را به سوي پوشش     
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جنس، رنگ و شكل پوشش     . شد  ها عالمت و نشانه خاصي براي هر قوم محسوب مي           و پاپوش 
بخـشيد و تـا حـدودي     اي مـي   ي ويـژه  به پوشنده لباس عالوه بر هويت قومي، منزلـت اجتمـاع          

  . كرد جايگاه خود را نمايان مي
  مـردان، . آمـد  اي بود كه در گذشته جزيي از پوشش مردان و زنان به حـساب مـي       شال، بافته 

زنان نيز بـه  . داد بستند و جنس و نوع آن منزلت و تمكن فرد را نشان مي     اغلب آن را به كمر مي     
  .كردند يهاي مختلف از آن استفاده م شكل

ها نيز قابـل      ها و سنت    حضور آن در آيين    ، قسمتي از پوشش   به عنوان جايگاه شال   عالوه بر   
سـوري، عيـد      اندازان در موسم شب يلدا، چهارشـنبه        استفاده از شال در مراسم شال     . توجه است 

دهـد كـه ايـن        نوروز و تيرگان يا بردن شال و انگشتر در مراسم نشان كردن و نامزدي نشان مي               
  .هاي پوششي نقش نماديني در آداب و سنن ايران داشته است افته عالوه بر كاربريب
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