
ایــرانیرگـال
فکر می کنید اولین اختراع یا ابتکار انســان چه بوده است؟ 
آتــش، چــرخ، کــوره یا ســاختن ابزار ســنگی؟ خب به نظر 

می آید اولین اختراع یا ابتکار انســان لباس بوده اســت. 
انســان از زمانــی کــه از وجــود خــودش آگاهــی یافــت، 
متوجه شد که باید در برابر سرما و گرما یا آسیب های 
دیگر بدنش را حفظ کند. به  احتمال بسیار، انسان تهیۀ 

لباس را از حیوانات و براساس پوست یا پر آن ها تقلید 
کــرد. او در وهلــۀ اول برگ هــا و پوســت درختان و گیاهان 

را برای پوشــاندن بدنش مناســب یافت و ســپس از پوســت 
حیوانات اســتفاده کرد و پس از آن به تدریج تبدیل پشــم 
به نخ و بافتن پارچه را آموخت. البته خیلی پیش از این، 
یعنــی همان زمان که پوســت حیوانات را برای پوشــش 
خود انتخاب کرده بود، یاد گرفت که با اســتفاده از رودۀ 
حیوانــات نخ هایــی بــرای وصل کــردن تکه هــای پوســت 

درست کند.

 انســان هــر کجــای کرۀ خاکی کــه زندگی می کــرد، با 
توجــه بــه منطقه و آب  و هــوای آن ناحیه و همچنین 
مواد اولیه ای که در اختیار داشت، لباس هایی مناسب 
تهیه می کرد . انسان در تهیۀ لباس برای خود، بسیار 
سریع پیشرفت کرد تا آنکه لباس ها دیگر تنها برای 
محافظــت او در برابــر ســرما و گرمــا و آســیب های 
دیگر نبودند، آن ها به نشانه هایی از هویت، ملیت، 
فرهنگ و باورها و عقاید مذهبی انســان ها تبدیل 
شدند. به همین دلیل حتی در قلمروی یک سرزمین 
هم انواع متفاوتی از لباس ها دیده می شــود. برای 
مثــال در همیــن ســرزمین خودمان، فکــر می کنید 

اقوام ساکن در آن چند نوع پوشاک دارند؟ 
لباس هایی که در عین زیبایی، نشان دهندۀ مظاهر 
فرهنگــی، جغرافیایــی و آب  و هوایــی هــر قومــی 
هستند. هرچند امروزه معموالً همۀ مردم شبیه 
بــه هم لبــاس می پوشــند، اما لباس های ســنتی 

اقوام همچنان جایگاه ویژه ای دارند. حاال بیایید با 
هم به سراغ ویژگی های پوشاک تعدادی از اقوام ساکن در ایران برویم 
تا با خصوصیات آن ها آشنا شویم. شاید در فرصت های دیگر  پوشاک 

سایر اقوام را هم معرفی و حتی آن ها را با هم مقایسه کنیم.

لباس هاي محلي تركمن ها، گيالني ها، بلوچ ها و كردها

سراي اميد

كرد

لباس هــای محلــی  از مجموعــه  یکــی 
متنــوع و زیبا و قدیمی ایران متعلق به 

قوم کرد است. 
لباس مردان کرد عبارت است از:

1. چوخه: نیم تنه ای از پشم است که 
در بعضــی نواحی کردســتان به آن 

»که وا« می گویند.
2. ملکی: نیم تنۀ مردانه بدون یقه 

که دکمه های سرتاسری دارد.
3. پاتول: شــلواری گشــاد است که 

دمپای تنگی دارد و معروف است.
4. لفکه: پیراهنی است با آستین های 
گشاد که لبۀ آن مثلث شکل است و 

به دور مچ بسته می شود.
5. شال: از پارچه ای خشتی و بسیار 

گران قیمت تهیه می شود.
6. دستار: همچنين به آن »کالغه« 
و »مندلــی« می گویند و نمــاد مردان 

کرد است.
7. کالش: گیــوه ای اســت بــه رنگ 
ســفید که از نظر سالمت نیز برای 

پا بسیار سودمند است. 

نازيال ناظمي
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گیلكترکمن 

لبــاس مــردان و زنان گیــالن نزدیکی و 
پیوســتگی بســیاری با طبیعت سرسبز 
گیالن دارد. لباس مردان گیالن عبارت 

است از:
1. جلیقــه: کــه بــه آن »جلقــده« هــم 
می گویند و از دو جنس برای زمســتان 

و تابستان دوخته می شود.
2. شــلوار: کــه بــه  آن »شــالر« هــم 
شــیری  ســیاه،  پارچــۀ  از  می گوینــد، 
و خاكســتري بــا دمپــای تنــگ درســت 

می شود.
3. کــت: کــت مــردان انــواع متفاوتــی 
دارد. مثــالً مــردان تالش از کتی به نام 

»چوخا« استفاده می کردند.
4. کفــش: یکــی از انــواع کفش هــای 
نــام »چومــوش«  بــه  مــردان کفشــی 
است که با چرم درست می شود. انواع 
دیگــر کفش هــا بــه نام های »ارســی«، 
»چاروق« و »کفش چوبی« معروف اند.

5. کاله: کاله مــردان از نمــد و پوســت 
بره تهیه می شد. چوپان های گیالن نیز 
پوششــی به نام »باشالق« داشتند که 

ضدآب بود.
نامیــده  هــم  »شــوال«  کــه  کــوال:   .6
می شود، روپوشی گرم است از جنس 
نمد که به نام »کوالگیر« هم معروف 

است و به درد کوهستان می خورد.

بلوچ

ظرافــت، زیبایــی  و  حــد اعــالی هنرهــای 
دســتی را می تــوان در ســوزن دوزی های 

زنان  بلوچ  دید.
طرح های  این  سوزن دوزی ها  از قدمتی 
چند هزارســاله  برخوردارند  و  همچنان  

از  آن ها  استفاده  می شود.  
1. پیراهــن: کــه تمــام یــا ســه تکــۀ آن 

دارای سوزن دوزی است.
2. موچی: کفشــی اســت که موقع راه 

 رفتن صدا می کند.
3. ســواس: نوعــی کفــش زنــان بلــوچ 
است که از پوست درخت تهیه می شود.

4. مهنــا:  سرپوشــی از جنس ابریشــم 
رنگی است. 

5. ســری: چادر چهارگوشــی اســت که 
»ســریک« هــم نامیــده می شــود و از 
حریر با رنگ های روشن تهیه می شود.

و  کـــوچک  چــــــادری  گشــان چادر:   .6
مستطیل شکل است و بیشتر در خانه 

از آن استفاده می شود.
7. چــادر گــرد:  نوعی دیگر از ســرانداز 
زنان بلوچ است که تمام قد را از پشت 

دربرمی گیرد.

زنــان ترکمــن معمــوالً خودشــان پــس 
از نخ ریســی پارچه می بافتند و ســپس 
آن ها را با رنگ های طبیعی، مثل رنگ 
دانۀ انار یا نیل، رنگ می کردند. لباس 
زنــان و مردان ترکمن تفاوت بســیاری 
بــا هم دارنــد و البته لباس هــا با توجه 
به نوع استفاده و سن افراد نیز با هم 
متفاوتند. ببینیم برخی از اجزای لباس 

زنان ترکمن چه بوده اند: 
1. کونیــک: پیراهنی از جنس ابریشــم 
و معموالً به رنگ قرمز اســت؛ لباســی 
بــا دامــن و آســتین بلند که در حاشــیه 
و سرآستین هاي آن ســوزن دوزی های 

ظریفی دارد.
2. قوشــاق: کمربندی ابریشــمی است 
که  هنگام کار بســته می شــود و لباس 

را کوتاه تر می کند.
3. چابیــت: کــه »شــاوت قبــا« هم به 
آن می گوینــد، باالپوشــی از مخمــل بــا 
آســتین کوتاه اســت که قسمت جلوی 

آن باز است.
4. چکمــن: لباســی پشــمی اســت کــه 
بــر اســاس نــوع پشــم، بــه آن »اینچه 
چکمن« و »یوغین چکمن« می گویند. 
5. باالق: شلوار زنان ترکمن که دمپای 

تنگی دارد، باالق نامیده می شود.
6. بوروک: کاله گرد یا عرقچین 

است که »تاسه گ« و »تاخیه« هم 
نامیده می شود.

7. چارقــد: روســری بزرگــی 
است با نقش گل و ریشه.

8. یالیق: روسری بسیار 
نازک ابریشمی است که 

در خانه سر می کنند.


