
  

  

  

  

  

  فارس ة خليجحاشي  در نواحيبرقع پوشششناخت فرهنگ و نوع 

  

   پروين حسيني

  مدرس جغرافيا

   آبادي  شيخوزيه شيخ آبادي وجناب آقاي مرتضيسركار خانم ف: با همكاري و پژوهش

 استان هرمزگان شهرستان ميناب، ازدبيران محترم آموزش و پرورش 

  

  

  مقدمه

هاي  ديدگاه  تجربه ها و، آنةمنابع مورد استفاد ني تهيه شده وميدا به صورتاين مقاله پژوهشي، 

هاي محلي  كننده داده هاي گرفته شده از استفاده گران جوان است كه به همراهشخصي پژوهش

  .گرفته است شكل برقع،

استفاده از برقع در ميان اقوام جنوب ايران گسترشي عام دارد و تعداد بي شماري از زنان و   

 .آورند ة پوشش اسالمي به شمار ميكنند ، كامل منطقه، پوشش صورت خود را با برقعاين دختران

   .داشته و مطلبي نوشته است در اين مورد تحقيقي ولي كمتر محققي در،

تر آداب و رسوم  براي شناخت بهتر و كامل تواند شروعي نو و جديد اين پژوهش خود مي  

   .باشد ين بخش از سرزمين ما، ايران و نوع پوشش زنان افارس خليج ةنواحي حاشي
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افزار  ة نرمبر روي برنام  نوع پوشش برقع و مراحل تهيه و فرهنگ استفاده از انواع برقعةارائ  

  .گردد م شده و به پيوست مقاله ارسال ميپاورپوينت تنظي

 به پوش برقعمعنا از خواننده رضا در مورد مقام و موقعيت زن در ضمن شعري زيبا و پر  

  .شود ئه ميارا اه نرم افزار پاور پوينتهمر

 ايراني و زنان پوش برقعاي از موقعيت و شرايط اجتماعي زنان  در پايان اين مقاله، مقايسه  

  . مورد توجه قرار گرفته است  اين دو نوع پوشش و حجابتفاوتنقاب پوش عربي آمده است و 

  :اصطالحات مورد استفاده در اين مقاله

 برقع كويتي، زنوزم، پنگ مغ، بند، چهم دار، ،)نخ زده( نخ زني ،)زيره( دوختزير  نقاب، برقع،

   .سهردوز گل توفي،

  

  تعريف برقع

  .در كتاب هاي لغت به معني پوشش و حجاب آمده است برقع

  )ناظم االطباء( روي بند زنان : برقع 

  )ناظم االطباء. ( برقع انداخته باشد زني كه برروي، :پوش برقع 

   )آنندراج. ( جاب، روبند زنان عرب و فارسيان به معني مطلق روبند به كار برندنقاب، ح 

  )دهخدا( حجاب  روبنده، روبند،:  برقع

   .پوشاند مي را ها و بيني زنان و دختران برقع پوششي است كه ابروها و چشم

به صورت اين نوع پوشش را  هاي جنوب كشور ايران هايي از استان  بالغ منطقه زنان و دختران

  .تا از ديد چشم نامحرم به دور باشند زنند خود مي

ايران، گويا تحقيقي جامع صورت نگرفته  جنوبي در مناطق برقعشروع زمان پوشش  براي  

پيش از اسالم  ايراني است يا از كشورهاي همسايه وارد شده و يا اين پوشش، آيا كهاين است و

  .داند ي هنوز به درستي در اين مورد نميكس رواج يافته است؟ بوده يا بعد از اسالم

 كيلومتري 120كه در   بياباني سيريكةمنطق  كيلومتري45سيكويي در  مردم روستايي به نام  

برقع را از آن محل زندگي   شروع استفاده ازةجايگاه اولي واقع شده، ميناب در استان هرمزگان
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آنها  از آبادي پوشش و حجاب، ب اين نوعانتخا هاي گذشته، دانند و معتقدند كه در زمان خود مي

   .به ساير مناطق جنوب ايران گسترش يافته است

 به جنوب ايران، ها ها و سپس انگليسي ة پرتغالي حملةآنچه مسلم است اين است كه در دور  

عالوه بر حفظ حجاب   آن،ةسرزمين هرمزگان و جزاير حاشي  جنوب ايران، به ويژهةزنان خط

 با مردان، همدوش و استعمارگران، با مهاجمان براي مبارزه  از اين نوع پوشش،خود با استفاده

مي جنگيدند و مي توانستند در حالي كه حجاب خود را به طور  خانه به خانه و آبادي به آبادي،

   .هايشان بر عليه ظلم و ستم اشغالگران كمك كنند مل دارند به مردان خود در مبارزهكا

 هاي جنوبي ايران سبب شد يان زنان برخي از قبايل و سرزمينرقع در ماستفاده از پوشش ب  

توانند حجاب كامل اسالمي خود را داشته   اينكه ميزنان در اين مناطق عالوه بر كه از ديرباز،

هاي جمعي طايفه و قوم خود فعاالنه شركت كنند و  ه داشته باشند كه در تمام فعاليتباشند اجاز

 خود ةهاي مهم زندگي قوم و قبيل ريزي ها و برنامه گيري بتوانند در تصميمم با مردان خود همگا

ها و  گيري م زناني منفعل و به دور از تصمي،و برعكس برخي از مناطق ديگر سهيم باشند

  .هاي مردان خود نباشند ريزي برنامه

خود مخصوص  برقعاز  اي و طايفه و هر منطقه تغيير كرده زمان در طي رقعبشكل و رنگ   

  .كنند استفاده مي

   .مي پوشاند را ها و بيني زنان و دختران برقع پوششي است كه ابروها و چشم  

عنوان  اين نوع پوشش را به هايي از استان هاي جنوب كشور ايران زنان و دختران بالغ منطقه  

  .تا از ديد چشم نامحرم به دور باشند حجاب انتخاب مي كنند

 وب ايران شكل بخصوصي از برقع را برا ي پوشش زنان خوداي در جن هر قوم و قبيله  

پوش،   برقع يك زن برقع نوعاي كه آشنا به محيط باشد مي تواند با ديدن بيننده و اند انتخاب كرده

   .وابسته است كه وي به كدام ايل و تبار پي ببرد

 ةن قوم و طايفگوياي پايگاه اجتماعي زنان و دختران در ميا اي فرم و شكل نوع هر برقعه  

و يا  هل استأكند كه فرد استفاده كننده از اين نوع برقع، آيا زني مت خود نيز است و مشخص مي

  .باشد و يا دختري دم بخت و ازدواج نكرده محسوب مي شود مي بيوه
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حتي در بسياري  نيست، عالوه برآنكه شكل و فرم صورتشان قابل تشخيص پوش زنان برقع  

 .توان با وجود برقع روي صورت، از هم تمييز داد نمي ن بودن اين افراد را نيزاز مواقع پير و جوا

تواند گاهي براي به دور ماندن از تابش شديد نور آفتاب و  قع عالوه بر پوشش كامل اسالمي ميبر

قرمز و يا سياه تهيه  هاي زرد، رنگ ها به  برقع.باشد بومي افراد مورد توجه گرد و غبار محلي،

  .شكل گرفته اند سه رنگ يا از تركيب اين  وشوند مي

  

  فرهنگ استفاده از برقع
   .خاصي برخوردار است  در ميان ايل و تبار خود از احترامپوش برقعيك زن 

به صورت  اي از تركيب رنگ هاي قرمز و سياه برقعه دختران مجرد، در مناطقي از هرمزگان،

زنان بيوه در اين منطقه اين خط  حالي كه برقع قرار دارد در آنزنند كه خط سياهي در وسط  مي

  .برقع زنان متاهل نيز به رنگ قرمز است .را ندارد سياه وسط برقع

 چنان مقيد به استفاده از برقع در مجامع عمومي هستند كه پوش برقع تعدادي ازاين زنان   

دارند و  رمي صورت خود ببرقع را از فقط در مقابل همسر خود و يا در زمان شستشو و خواب،

هميشه و همه جا برقع   در طول روز و در مقابل افرادي غير از همسرخود،،در غير از اين مواقع

   .به صورت دارند

 برقع به صورت الزم به ياد آوري است كه دختران جوان و به اصطالح نسل جديد كمتر  

 دختران و زنان ة استفاديكي از علل عدم .زماني كه در ميان قوم و قبيله خود هستند زنند مگر مي

آميز مردم رهگذري است كه چنين  ارج از شهر و ديار خود نگاه تعجباز برقع در خ جوان

  .شناسند نمي پوششي را

بندي از جنس   عروسي،ةدر بعضي از جوامع جنوب ايران رسم است كه داماد براي هدي  

به شرايط اقتصادي  وابسته زنجير طال نيز ضخامت و طول اين .طال براي برقع عروس مي فرستد

  . داماد دارد

  

  شود؟ وشيدن برقع كنار گذاشته ميآيا پ
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كه شود و با توجه به اين سالگي دختران شروع مي 15 تا 13 به طور كلي پوشيدن برقع از سن

پوشش  كه استفاده ازامكان اين ،دختر و خود دختر است ةپوشيدن برقع به ميل و اختيار خانواد

ولي بعد از  و قبل از ازدواج آنها كنار گذاشته شود بيشتر است، ردي دخترانمج ةدر دور برقع

كنار گذاشتن و نپوشيدن برقع در ميان جمع خانواده و  ازدواج و با توجه به باال رفتن سن زنان،

  .نمايد  غير ممكن ميتقريباً  خود،ةطايف

 .زنان و دختران ندارد هيچ ارتباطي با موقعيت اجتماعي يا نگذاشتن برقع، كنار گذاشتن  

ولي هنگامي كه به  پوشند قع كار و فعاليت روزانه برقع نمي موهايي كه كارمند هستنند معموالً خانم

   .گذارند وشش محلي خود را دارند و برقع ميگردند دوباره همان پ ة خود برميخان

  

   خودةپوش در جامع قعيت خانم برقعمو

است و مورد  از شخصيت و احترام خاصي برخوردار در استان هرمزگان پوش برقعيك خانم 

با توجه به ديدگاه و  شهرستان و محل اقامت خود گاهي، ولي در خارج از .باشد قبول جامعه مي

پوش   و حتي گاهي با تمسخر به زن برقع تعجب و حيرتةگذر با ديدهفرهنگ آن شهر مردم ر

   .نگرند مي

  

  دختران مناطقي از جنوب ايران زنان و علل استفاده از پوشش برقع توسط

سالمي زن و دختر  حجاب اةكنند برقع به عنوان كامل از نظر اهالي مناطقي از جنوب ايران،: الف 

  .شود مسلمان محسوب مي

برقع  شديد است، آفتاب آن نور  مداري واقع شده وةمنطقه نزديك ناحي كه اين با توجه به اين-ب

  .كند پوست صورت جلوگيري ميسمتي از از برخورد مستقيم نور خورشيد به ق

گرد و خاك است و برقع تا  بيشتر مدت سال داراي ،آب و هواي خشك و گرم جنوب ايران -ج

  .شود  ميپوش برقعبه چشم ها و صورت  حدودي مانع از رسيدن اين گرد و خاك ها

  

   يك برقعةمراحل تهي
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ز ر مهم را بر عهده دارند كه ساليان دراكساني اين ام . يك برقع كار هنرمندانه و ظريفي استةتهي

  . اند ها كسب كرده در اين مورد تجربه

برقع در  تا با قالب برقع بايد همخواني داشته باشد هاي صورت و بيني زن شكل برجستگي  

  .بر روي صورت ثابت بماند برقع جابه جا نشود و به اصطالح، صورت زن استفاده كننده

و ساخت را بگذراند و به دست اي مراحل تهيه  تا برقعه تزمان الزم اس حدود يك ماه  

   .كننده برسد مصرف

  :از سه قسمت اصلي زير تركيب يافته است به طور متداول برقع  

   پارچه -1

   چوب -2

   بند-3

  

   .شود و توسط دو گروه متفاوت ساخته مي برقع در چهار مرحله

   اولةمرحل

  )نخ دوز(يا ) زيرَه( زير دوخت

شود كه  ة سياه رنگ و مستطيل شكلي شروع مي برقع بر روي يك قطعه پارچةطرح اولي

  . است متر  سانتي15× 30 حدود هاي آن اندازه

دوخته  )زير دوخت( روي زمينه بر طرح برقع  اول با استفاده از نخ ابريشم،ةدر مرحل  

  .شود تا شكل و فرم برقع مشخص گردد مي

ع محسوب مي شود چون زيبايي و قشنگي برقع به مهمترين بخش ساخت يك برق  اول،ةمرحل

  .نوع شروع كار و دقت در انجام آن وابسته است

   دومةمرحل

  نخ زني يا نخ زده

 بر روي قسمت به طرح اصلي كه قبالً در اين مرحله استفاده از نخ ابريشم و گاهي با نخ پشمي، با

   .هاي تعيين شده را مي دوزند نقش زيرين پارچه مشخص شده
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   سومةمرحل

  و چوب وسط و بند يا چهم داركردن دور چشم

 فرم پيشاني و بيني شخص ة با توجه به شكل و انداز،در اين مرحله سازندگان برقع

و به رنگ سياه و رنگ متن پارچه  مشخص شده محل دقيق ديد چشم ها راكه قبالً ،دهنده سفارش

هاي سوراخ  بعد دور محل. سوراخ مي كنندبرقع در روي  اند، دوزي ننموده نخ است و روي آنها را

  . كنند پردوزي مي شده را

 2 چوب كبريت و پهناي حدود يك چوبي به طول تقريبي در قسمت وسط برقع، گاهآن  

برآمدگي وسط برقع كه با استفاده  به اين .كنند دهند و وسط برقع را برجسته مي متر قرار مي سانتي

چوبي از جنس  .گويند مي» دار و جوفي« يا چوب، چوب وسط از چوب ايجاد مي شود و به اين

 انعطاف  نخل يا پنگ مغ دارايةخوش چوب .نيز خوانده مي شود) پنگ مغ(  نخل كه به نامةخوش

   .شكند د و نميآي درمي كه الزم باشد دلخواه زيادي است و به هر شكل و فرم

  .مي گذارند هافيبر چوبي از انواع تخته ها و گاهي نيز براي وسط برقع،

ة آن به كار هايي كه براي تهي دوزي و نوع زري  به كار رفته در يك برقعچوبنوع جنس   

  . آن داردةنشان از شرايط اقتصادي صاحب برقع و هنرمندي سازند رود مي

 و زرد است و استفاده  قرمز،سياه  ميناب و سيريك،ةرنگ هاي به كار رفته در برقع در منطق  

 اي به برقعه اگر كسي به صورت يك سنت پايدار و غير قابل تغيير در آمده و ها از اين رنگ

  .گيرد قرار مي مورد تعجب و تمسخر اهالي محل هاي متفاوت ديگر به صورت خود بزند رنگ

   چهارمةمرحل

  بند برقع

 .هاي متفاوت است جنس از ها بندهاي برقعه . برقع، نصب بند برقع استةبخش براي تهي آخرين

برقع روي صورت ثابت بماند و  تا با بستن آنها، شود وصل مي در دو طرف برقع ند برقعدو ب

بند برقع سمت  .است بلند تر از بند ديگري به طور سنتي، يكي از بندهاي برقع را .حركت نكند

متر قرار  سانتي 80تا  70 متر و بند برقع سمت راست را حدود يسانت 25 تا 20 حدود چپ

  .شود تر از بند سمت راست برقع مي ن ترتيب بند سمت چپ كوتاهبه اي .دهند مي
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براي نوعروسان خود  به طور معمول دامادها .تر از جنس طال است افراد مرفه بند برقع  

  .آورند هديه مي طال، با بندي از جنس اي برقعه

 

  برقع با توجه به طرح و رنگ نخ آنانواع 

   برقع ساده-1

   .شود ه نقش و نگاري بر روي آن زده نميو هيچ گون ستساده ا طرح اين نوع برقع،

   برقع گل توفي-2

   .هاي پركاري را دارد دوزي ارهاي زيبا و سنتي است و نخنقش و نگ ها داراي اين نوع از برقع

  »سهر دوز«سرخ دوز  برقع -3

  .برقع سرخ دوز به كار مي رود همه به رنگ سرخ مي باشد هايي كه در نخ

  دوز برقع زرد -4

  .است »نارنجي«رنگ زرد  مي شود همه به استفاده هايي كه در برقع زرد دوز،  نخ

  برقع سرخ و زرد دوز -5

  . نخ زرد و هم نخ سرخ به كار مي رود هم هاي سرخ و زرد دوز، در برقع

  . رود د و سياه در ساخت برقع به كار ميمتفاوت سرخ و زر هاي سه نوع نخ به رنگ در مجموع،

  

 بيبرقع عر

شود و مورد  يران به نام برقع عربي شناخته مي جنوب اةها كه در منطق يكي از ديگر انواع برقع

   .برقع عربي مي باشد كه به برقع كويتي نيز شهرت دارد تاييد اهالي محل است،

  مستطيلةپارچ قطعه  ساده به رنگ سياه است كه خود از دوةپارچ برقع عربي يك قطعه  

ة ديگر قطع تر و ، بزرگقطعه از اين پارچه يك .اند به هم دوخته شدهكل تشكيل شده كه ش

 تر قرار دارد و بر روي صورت انداخته بزرگ ةقطع در پشت  كوچكةقطع .تر است كوچك

  .دهند قرار مي قطعه، در بين اين دو ها را محل ديد چشم .شود مي
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 برقع ،ي يا به نام ديگر آنبرقع محلي از برقع عرب جاي دهند كه به ترجيح مي دختران جوان  

تر  رقع كويتي هم از برقع محلي ارزانچون ب .خود استفاده كنند به عنوان پوشش و حجاب كويتي

   .تر مي باشد راحت آوردن آناست و هم پوشيدن و در

  

   شناحت تفاوت پوشش برقع در ارتباط با پايگاه اجتماعي زنان

گوياي پايگاه اجتماعي  اطق متفاوت جنوب ايران،پوشش برقع توسط زنان و دختران من نوع و فرم

كند كه فرد  نوع برقع مشخص مي. ة خويش استو دختران هر قوم و قبيله در ميان جامع زنان

 كه هنوز ازدواج است و يا بيوه است و يا دختري هلأاستفاده كننده از اين نوع برقع آيا زني مت

  .  از رنگ و شكل برقع دارداي برداشتي متفاوت هر قوم و قبيله .نكرده است

  : به ترتيب زير استها تفسير برقعهاي سيريك و ميناب  در آبادي

  هلأنوع برقع زنان مت -الف

رمز ق ها برقع  نخ هاي به كار رفته در اين نوع.به طور كامل به رنگ قرمز است هلأبرقع زنان مت

  .شده است »پردوزي قرمز«گويند  رنگ است و به اصطالح محلي مي
  »زنوزم « برقع زنان بيوه-ب

نخ سياه در برقع آنان  رود و اند كمتر نخ قرمز به كار مي فوت كرده برقع زناني كه همسرانشان

ها به اصطالح  اين نوع برقع .هستند  عزادارهميشه به اين نحو نشان دهند كه بيشتر نمود دارد تا

  .رفته است  است يعني كه نخ قرمز در آن كمتر به كار»كم دوز« ها محلي

  . كنند مي پردوزي را با نخ سياه دوزند و داخل برقع را با نخ قرمز مي دورتادور برقع زنان بيوه  

   برقع دختران مجرد-ج

دختران جوان و مجرد مجاز هستند از دو نوع برقع متفاوت براي پوشش صورت خود و حفظ 

  :حجاب استفاده كنند

شده و كامال به رنگ سياه ديده  »پردوزي«صطالح  برقعه اي كه با نخ دوزي سياه رنگ به ا-1

  .شود مي
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  قسمت ها به رنگ قرمزةدوزي كرده اند و بقي كه دور چشم ها را به رنگ سياه نخ برقعه اي –2

نخ دوزي شده است و تنها تفاوتي كه با برقع زنان بيوه دارد اين است كه يك خط سياه با نخ سياه 

دهد استفاده  دهند و اين عالمت نشان مي ران جوان قرار ميدر وسط برقع دخت به شكل مستطيلي

   .كننده از اين نوع برقع هنوز ازدواج نكرده و مجرد است

  هزنان مطلق  برقع-د

 پوشش اين زنان مطلقه  نوعهل است و اهالي محل ازأبرقع زنان مطلقه هم چون برقع زنان مت

 كنند هايي براي پوشش خود استفاده مي  لباسزنان مطلقه از. نان مي شوندمتوجه پايگاه اجتماعي آ

گ روشن و شاد و گلدار خودداري كه از رنگ مات و تيره باشد و از پوشيدن لباس هايي به رن

  .كنند مي

  

  پوش عربي  با زنان نقاب پوش ايراني ان برقع زنةهاي عمد تفاوت

 .پوشاند ورت زنان را مي كه به طور كامل صشود گفته مي  توري نازك و سياه رنگيةبه پارچ نقاب

   .اين نوع پوشش و استفاده از آن در ميان زنان عرب متداول است

كه راي اينب شود گرفته مي قدرت تحرك و مانور بيشتر از زني كه نقاب بر چهره دارد،  

پوش آزادي  در حالي كه زن برقع .وجود دارد زن ةچهر احتمال جابجايي و كنار رفتن نقاب از

مي تواند سر خود را به هر سو كه مايل باشد برگرداند و نگران و  به راحتي رد وعمل و حركت دا

  . نباشد خود از صورتش حجاب دلواپس كنار رفتن

و جابجايي سر و كننده از برقع در عين آنكه آزادي عمل بيشتري براي تحرك  زن استفاده  

رقع در خارج از منزل و همراه تواند بدون دلواپسي و نگراني از كنار رفتن ب صورت خود دارد مي

  .پردازدة خود بفعاليت و تالش براي تامين معاش خود و خانواد با ديگران به

هايي براي ديدن و  شكاف اش، ، بر روي برقعهپوش برقعزن  هاي مردمك چشم مقابل در  

اف رنگ اشيا و طبيعت اطر است پوش از اين سوراخ ها قادر و زن برقع نگاه كردن وي قرار دارد

گيريهاي  ين نوع عمل و حركت وي براي تصميمخود را به همان رنگ طبيعي خود ببيند و تعي

در حالي كه زن  .تر و هوشيارتر از زني است كه نقاب بر چهره دارد خود به نسبت آگاهانه
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آن ببيند مگر آنكه حجاب  به رنگ طبيعي و اصلي اطراف خود را هاي پديده تواند مين پوش نقاب

   .كنار بكشدخود را 

چون اجباري براي كنار زدن حجاب . ندارد براي خوردن و آشاميدن مشكلي پوش، زن برقع  

 خارج از محدوده برقع و حجاب پوش برقعچون دهان زن  خود جهت خوردن و آشاميدن نيست

نقاب خود را بردارد  الزم است كه براي خوردن و آشاميدن در حالي كه زن نقاب پوش قرار دارد،

تا بتواند نقاب خود را كنار  باالجبار بايد در محلي به دور از چشم نامحرم قرار بگيرد براينبنا

  . بكشد و بخورد و بياشامد

   

  شركت در مراسم شادي يا تماشا

به اين  .شود پوش اجرا مي ة زنان برقعبا حضور فعال و گسترد در ميناب مراسم شادي اهالي محل

  . دهند گروهي شاد را تشكيل مي شوند و وار جمع مي م دايرهپوش دور ه ترتيب كه زنان برقع

و مي بندند و به همراه ساز  هاي شاد و متنوع از رنگ خود دستمالي سر آستين بر ها خانم  

روند  مي راه كنند و كنند و در حالي كه حركت مي  اين ساز به دنبال هم حركت ميدهل و همنوا با

هنگ اين حركت هما .چرخند و مي زنند راست ميه سمت چپ و يك كف به سمت يك كف ب

   .گويند مي» چاپ«وار را در اصطالح محلي  دايره و

 ولي تشكيل گروه آنها و مراسم شادي براي مردان نيز به همين گونه است شركت در اين  

  . باشد ة حركت زنان ميجداي از داير وار ايستادن و حركتشان، دايره

  .ان ميناب به پيوست ضميمه استتصاويري از مراسم شادي شهرست

  

  در مورد برقع بندري محلي شعر

  به مردمون خاكي يت انازم به پاكي يت،

  انازم به برقع و قصه اون هرشون

  همزبانان بي ريا رنگ اي پوست سيا، به

  به دخت و چوك بندري
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  برقع و بدري بندري

   خلخال ما، جرنگ جرنگ

  بپ گپومون، زبر و زرنگ

   چاقلنگي بپا، قليوني

   تا و سوراغ،نونن تي

  سرگ و كتوك و كپرن

  دريا چون تاجين به سرن

  نون حالل بركتمون، سين تن، شالل شالل

  جون و دلم بشت فدات انازم به ناخدات،

  همدل به ناز بندرت غرابالي و كلگر

  م انازم به بندرم اي يك كالم آخرم،

  همدل به ناز بندرت غرابالي و كلگر

  انازم به بندرمم  اي يك كالم آخرم،

  نبوت جان بيچمين بندر گل نبود گلدن بيچمين

  

  دري از زبان كتاب كارپيش دبستانيتوصيفي از لباس محلي بن

  كارش خيلي عاليه اين زن روستاييه

  صورتش يك برقع است ببين چه با سليقه است

  ليسيسش جاي چادره لباسش به رنگ گله

  ي نازگليهي مي چين پيراهنش گل گلي شلوار اون بندري

  باغش توي سياهو خرما و گاروم زنگي

  پر از درخت ليمو

  

  منابع
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   برگرفته از پژوهش هاي محلي -
   كتاب كار ابتدايي-
   موسيقي محلي -
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?���� �� ��ف

����� �� دوز     �'& 

  

برقع گل توف????
چشم ها جا????

ر دوزز????

نخ دوز
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خانم برقع پوش  هنگام انجام 
روزمره  كار ها????
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خانم برقع پوش در 
عرصه اقتصاد 

  

???????????? ناب از پنجشنبه بازار م نما
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د خدمت شما و خانواده محترمتانبا عرض سالم و خسته نباش????

???????????? هستم   خ آبادش مرتض

???????? سوم  جنب سخ آباد بلوار رسالت  كوچهناب  محله شاز استان هرمز گان شهرستان م
????????????   شخ آباد منزل غالمعل  سوپر خرم

نواده تان  از  شما و خان
.زد منان دارم درگاه ا????

  


