انواع پوشاک سنتی در بین اقوام مختلف استان گیالن

0

(تاريخ دريافت ،1918/12/5 :تاريخ پذيرش)1918/12/25 :
1
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ساهره سکوتی
چکیده
لباسهای محلی ،برگرفته از آداب و رسوم و با توجه به شرايط هر منطقه طراحی میشوند .اسـتان

گیالن نیز از اين قاعده مستثنا نیست .از آنجا که پوشاک ،بارزترين نماد فرهنگـی ،مشـخصتـرين
مظهر قومی و زود انتقالترين نشانه فرهنگی است که در میان جوامع گوناگون انسـانی مـیتوانـد
بهسرعت ،تحت تأثیر پديدههای فرهنگی قرار گیرد و از بین برود ،اهمیـت فراوانـی دارد و حفـظ
اصالت آن بسیار دشوار است .پوشاک به عنوان يک پديده فرهنگی تغییر میکند ،امـا حمايـت از
بقای پوشاک سنتی به منظور حفظ میراثهای فرهنگی ،امری قابل توجه است .مسـلله اساسـی در
مقاله حاضر ،بررسی انواع پوشاک در استان گیالن با طرح اين پرسش است که اقـوام مختلـف در
اين استان از چه نوع پوشاکی استفاده میکنند؟ ضرورت پرسش از اين روست که وضع لباس بـه
فرهنگ جامعه و نظام حاکم بر آن گره خورده و ريشه در باورهای دينی و ملـی ،عقايـد و رسـوم
اجتماعی مردم دارد .میتوان گفت که به غیر از بومیان گیالن ،کردهای قوچان ،لوشان ،کرمانشـاه،
عراق و لرها نیز هر کدام لباس خاصی دارند که بر حسب جنس پارچه ،بلندی و کوتاهی قد ،نحوه
پوشش ،کلفتی و نازک اليهها ،ظرافتها ،شیوههای دوخت و اعتقادات قومی افراد ،از لبـاسهـای
ديگر متمايزند .پژوهش حاضر به روش اسنادی انجام شـده و جامعـه آمـاری آن ،شـامل تمـامی
کتابها ،اسناد و مدارک در دسترس بوده است که به پوشاک سنتی گیالن پرداختهاند.
کلیدواژهها :پوشاک سنتی ،فرهنگ ،قومیت ،اقوام گیالن ،رخت بروشکنان

 .2این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی انوا پوشتاک ستنتی در استتان گتیالن» است

کته بترای مرکت تحقیقتات

صداوسیما در مرک گیالن انجام گرفته اس .
 .1جامعهشناس و عضو هیت

علمی پژوهشکده گیالنشناسی دانشگاه گیالن گنویسنده مستول  .رایانامه:
Rezaalizade1977@gmail.com

 .8کارشناس ارشد ایرانشناسی گبا گرای

فرهنگ و آداب و رسوم  ،پژوهشگر.
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 .1مقدمه
شماره  56تابستان 0011

پوشاک به تنهایی معرف کار ،اندیشه ،سلیقه و زندگی اس  .از این رو ،هتر طرثتی
را گهر چند اندک میتوان نشاندهنده گوشهای از درخش
دانس  .پوش  ،نمای

هوی

و قتدم ِ ستن هتا

بیرونی فرهنگ و سبک زندگی مردم اس  .این موضو چته در

دنیا و چه در میان اقوام مختلف ایران ،مستلهای مهم و قابل مطالعه اس .
پوشاک از اندوه و شادی آدمی در فصلهای جمعتی ثیتات وی تتأثیر متیپتذیرد و
صورتی همگانی و متناسب با ارزشهتا و نگترههتای بتومی ،شتیوههتای شتادخواری و
سوگگستری او دارد .جلوههای آیینی پوشاک در ثیاتی دیداری یا نمادین در فصلهای
زندگی قومی ظاهرمیشوند .آنگاه که پوشاک در متن یک باور ،آیتین یتا فصتل معنتوی
قرار میگیرد ،دیگر تنها پوششی ساده نیس  ،بلکه خود معانی عمیق و ژرفتی را شتامل
می شود گثسنزاده . 13 :2873 ،پوشاک از یک سو ،نیاز اولیته و از ستوی دیگتر ،نیتاز
ثانویه اس ؛ چرا که جنبههای هنری آن همواره مورد توجه بوده اس  .پوشاک به عنوان
یک پدیده فرهنگی همواره تغییر میکند ،اما ثمای

از بقتای پوشتاک ستنتی بتا هتدف

ثفظ میراوهای فرهنگی ،امری قابل توجته است  .پوشتاک بتارزترین نمتاد فرهنگتی،
مشخصترین مظهر قومی و زود انتقالترین نشانه فرهنگتی است
گوناگون انسانی میتواند بهسرع

تح

کته در میتان جوامتع

تأثیر پدیدههای فرهنگی قترار گیترد و از بتین

برود.
گروه های متفاوت انسانی که در منتاطق مختلتف ایتران زنتدگی متیکننتد ،هتر کتدام
خصل های قومی برجسته و تن پوشهای ویژه ای دارند که معرف قومی  ،زبتان و ستایر
مشخصات فرهنگی آنان اس  .از طرفی ،پوشاک مردم هر منطقه ،تتا ثتد زیتادی متتأثر از
نشانههای فرهنگی اقوام و ملل همجوار اس  .در شکلگیری و ترکیب پوشاک محلی هتر
قوم ،عوامل همجواری ،مذهب ،شرایط و عوامل طبیعی ،نو معیش
جنبی و تولید و من ل

غالب ،فعالیت هتای

اجتمتاعی را متیتتوان دخیتل دانست  .در خصتوص گتیالن نیت

همین گونه اس  .آثار کشف شده بویژه در چراغعلی تپه رودبار ،کهنترین اسنادی هستند
که زین های بر روی دامن و پیراهن ،پیشانیبند و  ...را نشان میدهند .آثار کشف شتده از
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نواثی باستانی رستم آباد رودبار ،وجود پایاف ار را نی هم مان با یافتههای تپته چراغعلتی
نشان میدهد گاصالح عربانی . 531 :2874 ،اما مستله اساستی در ایتن پتژوه  ،بررستی
انوا پوشاک در استان گیالن با طرح این پرس

چه نو پوشاکی استفاده میکردهاند؟ ضرورت پرس

کته وضتع

یادشده از ایتن روست

لباس ،به فرهنگ جامعه و نظام ثاکم بر آن گره خورده و ریشه در باورهای دینی و ملتی،
همچنین عقاید و رسوم اجتماعی مردم دارد .لباس محلی متردم گتیالن یکتی از زیبتاترین
لباسهای محلی ایرانیان اس

که هنوز هم با وجود کمرنگشدن استتفاده از آن ،متیتتوان

در روستاها و مناطق مختلف این استان نشانی از آن را دید.
پژوه های علمی براساس هدف ،ماهی

و روش تقسیمبندی میشوند گثتافظنیتا،

 . 50 :2832با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در این مقالته و جامعته آمتاری متورد
نظر ،برای گردآوری دادهها ،روش اسنادی انتخاب شده اس  .در این روش ،تعتدادی از
عناصر مطلوب مورد نظر قرار میگیرند که دس کم دارای یک صف
صف

مشخصته ،صتفتی است

مشخصه باشند.

کته بتین همته عناصتر جامعته آمتاری ،مشتترک و

متمای کننده جامعه آماری مشترک از سایر جوامع باشد گآ ر و مومنی . 5 :2873 ،از ایتن
رو ،در مطالعه ثاضر ،جامعه آماری ،کلیه کتاب ها و اسناد و مدارکی را در برمی گیرد که
در آنها به پوشاک سنتی گیالن پرداخته شده اس  .همچنین برای تدوین ادبیات موضو
و مباث

نظری ،گردآوری اطالعات مورد نیتاز بته صتورت کتابخانتهای و بتا بررستی

اسنادی صورت گرفته اس  .به این ترتیب که با مطالعه متون ،مقاالت ،کتابهتا و منتابع
مربوط به عنوان پژوه  ،اطالعات مورد نیاز ،با روش فتی بترداری ،جمتعآوری و بتر
این اساس به پرس

اساسی پژوه

پاسخ داده شده اس .

 .2پیشینه پژوهش

تاکنون پژوه های محدودی در زمینه پوشاک ایران و به طتور ویتژه گتیالن انجتام
گرفته که از آن جمله میتوان به آثار زیر اشاره کترد .گمتتین 2838 ،در مقالته «بررستی
پوشاک و هوی

قومی و ملی» ،به پوشتاک و نشتانهشناستی ،زبتان پوشتاک ،پوشتاک و
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اس

که اقوام مختلتف در ایتن استتان از
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قومی ،همچنین پوشاک و اقلی ها پرداخته شده است  .در

هوی

ملی ،پوشاک و هوی

بخ

نتیجه گیری مقاله آمده اس ؛ پوشاک ،پیام خود را از طریق رم گان ویژهای منتقتل

شماره  56تابستان 0011

میکند که از آنجمله میتوان اسلوب ،رنگ ،نماد ،جنس ،اسم و مواد بسیار دیگر را نتام
برد .مجموعه این رم گانها را زبان پوشاک مینامنتد .از اب ارهتای کتارآمتد و متؤثر در
پیشبرد هرگونه هوی سازی و هوی پردازی ،پوشاک است  ،چترا کته از زبتانی رستا و
گویا بهره میجوید .افشار در مقالهای که در سال  2838بته چتاپ رستید ،بته «بررستی
پوشاک ایرانیان از آغاز تا امروز» پرداخته اس  .در این مقاله به عوامل دگرگونی پوشاک
همچنتین بته

از جمله آبوهوا ،گونهزیس

و پیشه ،پایگاه اجتماعی اشاره شتده است

پوشاک نخستین ،پوشاک پی

از اسالم ،دوران اسالمی ،صفاری تتا دیلمتی ،ستلجوقی،

تیموری ،صتفوی ،افشتار ،زنتد و قاجتار نیت پرداختته شتده .برومبترژه در ستال 2831
پژوهشی مشاهدهای را با عنوان پوشاک مردم ثوزه دریای خت ر انجتام داده کته در آن،
لباس سنتی و گیلکی ،پوشاک زنان و مردان جداگانه ،مورد بررسی قرار گرفته است  .در
این مطالعه ،ضمن اشاره به پارچهها و کاربردهایشان ،مشخص شده اس
کلی در پوش

که اختالفتات

ناثیه خ ر ،مشخصههای ویژه و تفاوتهای فرهنگی را آشکار میسازد.

نظری نی در سال  2873در مقالهای با عنوان «پوشاک در باورهای عامیانته» آورده است
که در هر فرهنگ یا جامعه ،مجموعهای اعتقادی در متورد پوشتاک متیتتوان یافت  .در
نقاط مختلف ایران نی باورهای مختلف و مشابهی در متورد اجت ای مختلتف پوشتاک،
رنگ و جنس آن رواج دارد که به آن پرداخته شده؛ طبق ایتن بررستی ،از میتان اجت ای
مختلف پوشاک ،کف  ،بیشترین باور را به خود اختصاص میدهد و اغلب نیت پتس از
اینکه مردم بته بتاوری متیرستند ،پیترو همتان بتاور ،اعمتال و رفتتاری را بترای رفتع
ناخوشایندی و یا تداوم خوشایندی آن انجتام متیدهنتد .ثستنزاده در ستال  2873در
مقالهای به «جلوههای آیینی پوشاک در ن د مردم گیالن» پرداختته است  .در ایتن مقالته
آمده اس

که پوشاک از اندوه و شادی آدمتی در فصتلهتای جمعتی ثیتات وی تتأثیر

میپذیرد و صورتی همگانی و متناسب با ارزش و نگرههای بومی دارد .تفاوت پوشتاک
کار با پوشاک خانه ،جلوههای نمتادین و آیینتی پوشتاک و همچنتین البسته فصتلهتای
متفاوت در زندگی مردم به صورتهای گوناگون تبلور مییابد .آنگاه که پوشاک در متن
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یک باور ،آیین یا فصل معنوی قرار میگیرد ،دیگر تنها پوششی ساده نیس
معانی عمیق و ژرفی را شامل می شود .طال

انساندوس

بلکته ختود

و دیگران نی در ستال 2877

مردانه و سپس ،به پوشاک زنانه پرداختته شتده و در هتر قستم

نیت عتالوه بتر کتر

ضربالمثلهای مرتبط با موضو  ،تفاوت پوشاک در نواثی مختلف استان گیالن و نیت
اقوام مختلف ساکن در این استان به اختصار تبیین شده اس  .اصتالح عربتانی در ستال
 2874در فصل شان دهم کتاب گیالن به پوشاک و رزم اب ار این استتان پرداختته است .
در این فصل از کتاب ،پوشاک ،کاله ،رزماب ار ،نشانههای زینتی کهن در پوشاک زنتان و
مردان گیلک بررسی شده اس  .پژوه های یاد شده ،هر یک به روشتن شتدن ابعتاد و
زوایایی از مستله توجه داشتهاند و با پژوه

ثاضر تفاوتهایی دارند.

 .3مبانی نظری

نظریههای وضع شده در باب پوشاک انسانهتا متنتو انتد .از منظتر دیتن ،پوشت ،
هدیه ای الهی و امری فطری اس  .جامعهشناسان نیت از ثیت

کتاربردی بته آن توجته

داشته اند .در مطالعات پوشاک از دیدگاه تاریخ اجتماعی ،آخرین نظریههتای ارائته شتده
عبارتاند از:
 .2نظریههای قومی که در آنها انوا خاص لباس ،به عنوان شناسه گروههتای قتومی،
محلی و زبانی خاص ،به شمار می روند .برای مثال ،لباس تقریباً یکسان کردها ،به عنوان
شناسه قومی یا لباس طالشیها و قاسمآبادیها به عنتوان شناسته محلتی ،در قالتب ایتن
نظریه جای میگیرد.
 .1نظریه انتشاری :این نظریه ،تنپوشهای فعلی را بازمانده برخی از انتوا بنیتادین
اولیه میداند .برای مثال ،لباسهای امروزی را اختالف بالفصل شلوارها و باالپوشهتای
آستیندار دوره اشکانیان میشمرد.
 .8نظریه تاریخ توسعه :تکامل لباس در طول تاریخ و تأثیرات فرهنگی بیرونی بر آن،
ثوزه بررسی این نظریه اس  .مثالهای بارز ایتن نظریته ،تتأثیر فرهنتگ هلنتی پتس از
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به بررسی پوشاک سنتی در استان گیالن پرداخته اند .در این پتژوه  ،ابتتدا بته پوشتاک
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سقوط هخامنشیان ،تأثیر فرهنگ عربی و اسالمی طی گذر زمان و تأثیر فرهنگ اروپتایی
از دوره صفوی به بعد اس  .هرچند که تأثیر فرهنگ ایرانتی را نیت بتهخصتوص در دو
شماره  56تابستان 0011

مورد اول نباید نادیده گرف .
 .4نظریه تاریخزدایی :این نظریه ،نسب

به لباس ،رویکردی نمادین دارد و آن را بته

عنوان زبانی از عالیم که قابل رم گشایی و بتازخوانی است  ،معرفتی متیکنتد .گمتتین،
83 :2838ت 83
 .4بحث و بررسی

مطالعات نشان دادهاند که انسان در آغاز آفرین  ،نیازی به پوشت
زیرا بدن

تمتام بتدن نداشت .

پوشیده از مو بود .ولی در نتیجه تکامل و کم شدن موهای روی پوس

بتدن کته

به لحال تأثیر اوضا طبیعی رخ داده بود ،اثساس نیاز به پوشاندن آن برای دفا از ختود در
مقابل گرما ،سرما و سایر عوامل طبیعی قوت گرف  .در مقابل ،ویل دوران
قالب آن اس

که لباس ،در ابتدا ،برای زین

باور دارد« :ظتن

ایجاد شد و بیشتر برای آن بود که یتا از ارتبتاط

جنسی جلوگیری کند و یا آن را تشدید کند ،نه برای آنکته دافتع سترما باشتد یتا عتورت را
بپوشاند» گ 204 :2873از این رو ،همان طورکه بشر مراثتل اولیته تمتدن را طتی متیکترد،
پوش

نی مانند وسایل و تجهی ات زیس

محیطی بار دیگر ،جنبه تفننی و آرایت

یافت

و

به مقتضای اوضا طبیعی و اقلیمتی ،درجته تمتدن و فرهنتگ ،همچنتین عوامتل اجتمتاعی
اقتصادی و اعتقادی ،طی قرون و اعصار تغییر شکل داد تا در نهای  ،بته صتورت وستیلهای
برای ابراز سلیقه و نماد اختالف طبقاتی درآمتد؛ یعنتی قطتع نظتر از اثتیاجتات و تغییترات
جوی محیطی ،تغییرات فرم و جنس تنپوش را موجب شد .گغیبی23 :2837 ،
لباس در واقع ،نمایشگاهی دایمی و در عین ثال ستیار است
اخالق و عادت و رفتار تا فرهنگ و تمدن و تاریخ یک مل

کته از دیتن و ادب و

در آن نمایانده میشود .بتا

تارهای این مفاهیم و عناصر ،لباس دوخته شده فرم و شکل میگیرد گچی ستاز،2873 ،
 . 25لباسهای محلی گیالن از جذابترین جا بههای این خطهاند و ماندگاری آنهتا در
گرو برنامهری ی و پاسداش

فرهنگ اس  .تنو رنگ و مدل به کار رفته در لباسهتای
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سنتی میتواند الگویی برای طراثی لباسهای امروزی باشد .اهمی

لبتاس بترای متردم

گیالن بسیار زیاد اس  .از اینرو ،در مراسم مختلف مانند عروسی ،یکی از بخ ها ،بته
خانه داماد که به آن رخ
رخ

بوروشکنان 2میگویند.

بوروشکنان مراسم برش لباس در خانه داماد اس  .به این ترتیب که داماد ،لبتاس

عروس ،لباس دامادی و لباس بستگان ن دیک خود را میخرد و مادر او دوستتان و آشتنایان
محله را خبر میکند .آشنایان جمع میشوند گمبارک با گتونن = 1مبتارک بتاد متیگوینتد و
گوشه پارچهها را قیچی میکننتد .یتک بترش کوچتک متیدهنتد و شتیرینی متیخورنتد و
میروند .این لباسها را پس از آن خیاط میدوزد .گپاینده لنگرودی70 :2877 ،
ایرج افشتاری در کتتاب آورده است کته پوشتاک متردم منطقته پتارس در گذشتته،
هماهنگ با آب و هوای آن منطقه فراهم شده بود و بتا پوشتاک متردم متاد کته در منطقته
شمالی ایران میزیستند ،تفاوت بسیاری داش ؛ مردم ما به دلیل سرمای زیس

بوم ختود،

ناگ یر از پوشیدن پوشاک مناسب سرما بودند تا با کارهای روزانتهشتان همتاهنگی داشتته
باشد گافشاری 100 :2838،ت « . 233کریستین برومبترژه» ،متردمشتناس فرانستوی دربتاره
پوشاک نواثی کاسپی بر اساس تحقیقات و تألیفات ختود گفتته است
ثاشیه دریای کاسپی بیانگر خالقیتی بکر اس

کته لبتاس ستنتی

که به خوبی روش متمای زنتدگی در ایتن

ناثیه از ایران را نشان میدهد .در بسیاری از مناطق فالت ایران در دهههای گذشته ،رفتتار
فرهنگی مردم تح تأثیر سبک زندگی محصتور شتدهای بتود کته در آن خانتههتا بترای
محافظ از دید و م اثم بیگانگان ،با دیوارهای بدون مدخل اثاطه متیشتدتذ و زنتان
تنها و من وی در اندرونی زندگی میکردند .اما در امتداد ستواثل دریتای کاستپین ستبک
زندگی مردم در اغلب موارد آزادانهتتر بتود .در ایتن منطقته ،خانتههتا بتا دیتوار محصتور
نمیشدند و تفکیک جنسی در محیط خانوادگی کم بود .پوش مردم بتومی کته ثتتی در
میان گال ها و طال های کوهستان ،نسب به گیالنیها و مازندرانیهتا بیشتتر بته چشتم
میخورده در تمام دورهها ،جهانگردان را غافلگیر میکرده اس » .گبرومبرژه35 :2831 ،
1. raxt buruš kunân
2. mabârak bâ gunan

شماره  50بهار 0011

فراهم کردن لباس با نام خاص آن مراسم ،اختصاص مییابد ،برای مثال ،برش لبتاس در
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سبک لباسهای محلی گیالن به مرور زمان دچار تغییراتی شده اس  .برای مثال ،در
آمده ،یقه ایستاده بر گردن مجسمه در زیتر دو

مجسمه ای طالیی که از مارلیک به دس
شماره  56تابستان 0011

ثلقه زینتی قابل مشاهده اس  .عالوه بر این ،دو نشان متقارن و آویت ی بتا زنجیتر بتر
سینه آن به چشم میخورد .طترحهتای
قلمزنی بر آثار مفرغی نی نشتاندهنتده
پوشاک متردان باستتانی گتیالن است .
لبتتاس متتردان در گذشتتته از کالهتتی از
جنس پارچه ضتخیم یتا نمتد ،پیتراهن
آستین کوتاه با دامن کوتاه و کمربنتدی

شکل  .1جلیقه مردان گیالنی

میشد .در غرب گیالن نی زنان تال
پوش

پهن که مردان بر کمر میبستند ،تشکیل
به طور معمول ،روسریهای پهتن و ستفید را بتا

بیشتری به سر میکنند .اما امروزه لباس محلی مردان گیالن از جلیقه گشتکل ، 2

شلوار ،ک

و پایاف ار تشکیل میشود.

ت جلیقه که به آن جلقته یا جلقده میگویند ،برای فصول پایی و زمستتان ،از جتنس
شال و برای بهار و تابستان ،از پارچههای نازکتر دوخته میشود .شتلوار متردان غترب
گیالن نی که به آن شالر 2می گویند ،دارای دمپای تنگ و اغلب به رنگ ستیاه ،شتیری و
فلفلی اس  .انوا شلوارهای محلی مردان گیالن ،چتروداری ،1قتدک ،8تنتگ تومتان 4و
دیج 5هستند .ک

مردان تال

هم که چوخا یا شکه نام دارد ،از شال دوخته متیشتود و

دارای یقه برگردان اس .
ت لباس های محلی زنتان گتیالن در سته بخت
متفاوتاند .لباس زنان در بخ

شترق ،غترب و مرکت ایتن استتان

شرقی «قاستمآبتادی» ،در بخت

مرک این استان به «رسوخی» نامیده میشود .اما کلی

غربتی «تالشتی» و در

تمام لبتاسهتای محلتی زنتان در
1. šallâr
2. čorodâri
3. qadak
4. tang tumân
5. dij
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مناطق مختلف گیالن ،از دامن شلیته و پرچین ،جلیقتههتای پولتک دوزی و روستری و
سربند تشکیل شده اس .
پوش

شماره  50بهار 0011

ت چند نمونته معتروف دیگتر از
مردم گیالن عبتارتانتد از:

لَچَک گشکل  ، 1که همان روسری
یا سربند مخصتوص زنتان گیالنتی
اس ت  ،چتتادر شتتب یتتا پارچتتهای
دستباف

و رنگارنگ کته در واقتع،

نتتوعی کمتترپیچ بتترای زنتتان محلتتی

شکل  .2لچک زنان گیالنی و طرز بستن آن

گیالن و مازندران به شمار میرود ،الجاقبا ،2پوش
چادر شب که پتوش

دوختته شتدهای از مخمتل یتا پارچته

زنان در کوهستانهای شرقی و قاسم آباد بتوده است

کوتاه تومان گتنبان که دامنی کوتاه و پرچین اس
همچنین دامن دراز تومان واژهایست

و شتلیته یتا

و به آن «گرد تومتان »1نیت متیگوینتد.

که برای دامن بلند چیندار در مرک و شرق گیالن،

استفاده میشود و درغرب گیالن تالشیها آن را «شالر» مینامند .گشکلهای  4 ،8و 5

شکلهای  4 ،9و  .5انواع دامنهای زنانه در پوشش سنتی زنان گیالن

1. iljâqabâ
2. gard tumân
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لباس مردم گیالن و مازندران از بسیاری جنبهها ،تشابهات ساختاری با لبتاس دیگتر
مناطق روستایی ایران دارد .این لباس از الیههای متوالی و اغلب ،تکتههتایی مشتابه کته
شماره  56تابستان 0011

روی هم قرار میگیرند ،تشکیل می شود؛ مانند :دامنهای زنانه یتا پیتراهنهتای مردانته.
لباسی مطلوب اس

که بیشترین قابلی

را برای پوشانیدن ستر ،باالتنته و بتویژه پشت ،

داشته باشد .کودکان جامه خاصی ندارند ولی پوشاکی مشابه پوشتاک ب رگستاالن ،البتته
در انوا مختلف ،به تن میکنند .تن پوشهای راسته ،متشکل از تکههای چهتار گوشتی
اس  ،با لبههای به هم دوخته شده هستند که تکههای مکمل سه گتوش متصتل بته آن،
همراه با تن پوشهای چسبان تکه دوزی شده ،پوشیده میشود .بیشتر این تن پتوشهتا
از مدلهای اروپایی اقتباس شدهاند .ابتدا ،تونیکها ،دامتنهتای چتیندار و خرقتههتای
چوپانی پوشیده میشد ،اما از اوایل قرن اخیر ،خفتانها گقبا با لبههای روی هم آمتده و
نی جلیقهها و نیم تنههایی به سبک اروپایی ،به عنوان لباس روزمره مورد استتفاده قترار
گرف .
فووریه در سفرنامه خود میگوید که لباس آنها گگیالنیها بیشباه
آلبانی و بومیانی که من در سواثل دریاچه اسکوتاری دیده بتودم ،نیست
اس

به لباس متردم
و آن عبتارت

از شب کاله نمدی ،نیم تنه کوتاه و شلواری چستب کته فقتط تتا زانتو متیآیتد؛

کف شان نی چاروقی اس

چرمی با بند که اهالی شبه ج یره بالکان نظیر آن را دارنتد.

اما رنگ لباس روستاییان گیالنی ،شاه بلوطی یا آبی تیتره است
آلبانیها سفید اس

در صتورتی کته لبتاس

گفووریه . 801 :2835 ،با این ثال ،عالوه بتر مشخصتات مشتترک،

لباس سنتی ثاشیه خ ر ،بیانگر تمای زندگی در این ناثیه کناری از ایران اس .
در بسیاری از جوامع فالت ایران ،رفتار فرهنگی متردم تحت
محصور شده ای اس

که در آن ،خانه ها به منظور محافظ

تتأثیر ستبک زنتدگی

از دید و م اثم

بیگانگان،

با دیوارهای بدون مدخل اثاطه متی شتود .زنتان ،تنهتا و منت وی در انتدرونی زنتدگی
میکنند و در ثضور بیگانگان یا سایر مردان گنامحرم یا هنگتام بیترون رفتتن از خانته،
ثجاب به سر دارند ،اما در امتداد سواثل دریای خ ر ،ستبک زنتدگی متردم در اغلتب
موارد آزادتر اس  .خانههتا بتا دیتوار محصتور نمتیشتود ،تفکیتک جنستی در محتیط
خانوادگی کم اس

و چادر صرفاً برای سفر به شهرهای ب رگ و مراسم مذهبی پوشتیده
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میشود .نبود ثجاب که ثتی در میان گتال هتا و طتال هتای کوهستتان ،نستب

بته

گیالنیها و مازندرانیهای دش  ،بیشتر به چشم میخورد ،در تمام دورهها ،جهتانگردان
که این مردم را به خوبی بشناساند .مقولههای قابل
2

مالثظه در این زمینه ،عبارت اند از« :شال»  ،جوراب های بسیار کلف

1

 ،کف های چترم

گاو 8و چادرشب گتکه پارچه ای که زنان دور کمرشان می بندند « .چموش ،کفت هتای
چرمی گیالن و پاتاوه یا مچ پیچ مانندی که به ساق پتا متیپیچنتد» گستتوده. 3 :2874 ،
«شال» پارچهای زبر از پشم گوسفند با باف

ساده اس

که در آن هر پتود بته نوبت  ،از

رو و زیر یک تار واثد ،می گذرد  ،و یا روی چرخ ریسندگی افقی با یک میله تتارک
یا چرخ ریسندگی پدالی ،با دو میله تارک  ،بافته می شود ،سپس ،آن را با شدت در آب
صابون مال

می دهند تا خصوصیات و ظاهر پارچه لتدن اروپتایی را بته ختود بگیترد.

گشکل  7در میان طال

و گال  ،قسم های اصلی جامه مردان شلوار ،جلیقه ،نیم تنته

و کتتاله از ایتتن پارچتته دوختتته
می شود« .شال» از زمانی که اعضای
جنتتب

انقالبتتی جنگتتل کتته طتتی

ستتالهتتای  2888ق 2325 / .م .تتتا
 2883ق 28800 =.ش 2312 / .م.
گنک .متدخل کمونیستم بتر منطقته

شکل  .6کمربند مردان گیالنی

تسلط پیدا کردند و اونیفورمهای دوخته شده با آن را پوشیدند ،از ستوی متردم والیتات
خ ر ،بیشتر مورد توجه قرار گرف ؛ طبق عکس ها و گ ارش های شاهدان عینتی ،میترزا
کوچک خان ،رهبر جنب  ،بیشتر اوقات جامه سنتی خ ر را که از شال دوخته می شد ،به
تن می کرد .در واقع نوعی تعاونی جنگلی ،پارچه ها و اونیفورم ها را تولید می کرد .ثتتی
کف های و جوراب هایی که تا همین اواخر مردان گال
 .2نوعی پارچه لطیف اروپایی اس
 :gorâve .1گوراوه
 .8چوموش /چموش

و طال

می پوشیدند ،مختتص

شماره  50بهار 0011

را غافلگیر کرده اس  .همانند سبک کلی لباس ،ترکیبات و روش دوخ
مردم ناثیه خ ر ،آنقدر متمای هس

تن پوش هتای
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این ناثیه بود .جوراب های پشمی به رنگ های ساده یا رنگارنگ ،بتا پتنج میتل بتافتنی،
بافته میشدند و بویژه چوپانان ،آنها را میپوشیدند.
شماره  56تابستان 0011

کف های سنتی 2متشکل از زیرههایی از جنس چرم گاو بودند کته بترای پوشتانیدن
قسم های پایینی و پنجه پاها ،به باال برمیگش  .گشکل  7چرم پس از کشیده شتدن،
خشکشدن و نمک سود شدن ،به شکل پا بریده میشد .لبههای این زیره گژل با ایجاد
منافذی ستوراخ متیشتد و از میتان
آنها ،تسمهای چرمی گشتیری تتو و
بیرون می رفت

و پتس از آن بترای

محصور کردن پا ،به باال برمیگش .
ستتپس تستتمه چرمتتی دیگتتری در
شکل  .7کفش چرم مردان گیالنی

جه ت

عکتتس از میتتان ستتوراخهتتا

میگذش

تا به ثابت

مانتدن زیتره

چرمی در جای خود کمک کند .سرانجام دو طرف لبهها به کمتک نوارهتای چرمتی یتا
پشمی از روی پا ،به هم میرسید .سبک خاص دیگری از کف

نی قابتل توجته است :

کتله گیا پا ت کتل  ،لژ چوبی سادهای بود که با ستگکی بتین دو انگشت

اول پتا ،یتا بتا

نواری چرمی بر روی پا بسته میشد .به نظر میرسد که جورابهای کلف  ،کف هتای
چرمی بدون رویه و پش

باز ،همچنین کف های چوبی ،خصوصیات هنتری مشتترکی

در مناطق مختلف قفقاز دارند .گبرومبرژه817 :2831 ،ت815
مردمان گیالن زمین از دورههای ماقبل تاریخ تا سدههای اخیر ،نوعی تبتدیل شتدگی
یا استحاله را در طول زمان پش
اختالط و هم سلیقگی میکند ،باع

سرگذاشتهاند .همجواری و همکاری ن دیکی که ایجاد
این استحاله یکطرفه گیا متقابل به چنان صتورتی

شده که رابطههایی را به جتا نگتذارده است  .اگتر پوشتاک قتوم و ملتتی گبتا هرگونته
الهامگیری و کم و کیف ال امی به راستای قام

افراد آن بردوام نباشد ،هوی

از دست

رفته مردم بیشناسنامه را میماند زیرا پوشاک به تنهایی معترف کتار ،اندیشته ،ستلیقه و
 .2چوموش ،چارخ
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جای زندگانی اس
درخش

هوی

و از این روست

کته هتر طرثتی گهتر چنتد انتدک گوشتهای از

و می انی از سلیقه و طول زمانه ستن

مردمتان را نشتان متی دهتد .در

بیتوجهی به تغییرات ،نما و نمودی از گذشته با ختود دارنتد .نوشتتههتای مربتوط بته
گیالنیتتان در گذشتتته ن دیتتک ،از پوشتتاک و مستتائل اساستتی گجت شتترح مشتتاجرات و
کشمک های رجال محلی سخنی ندارد .از زنان ایران باستان نی شمار انتدکی تنتدیس
به جای مانده اس

زیرا آنان در زندگی اجتمتاعی شترک

برجستهای که از سده پنجم پتی

از متیالد در دست

چنتدانی نداشتتهانتد .نقت

است  ،ملکتهای را در پیتراهن و

شلواری کامل نشان میدهد و بر این اساس ،اثتمال میرود که لبتاس زنتان دورانهتای
بعد نی چنین بوده اس

گترنر و کتاکس . 5558 :2871 ،در کتتاب «والیتات دار المترز

ایران ،گیالن» تعدادی عکس میتوان دید که پوشاک معمول میان گیالنیان را مینمایانتد
گکه البته پوشاکی برگرفته و رسوخی اس
بازمانده مقداری از همان نما و نمود اس

و از جمع پوشاک ،کاله نمدی و چومتوش،
که خود ،بسیار ارزنده اس .

این پوشاک ،شبیه پوشاک همه درویشان ایران و بترای کستانی کته بتا تتاریخ لبتاس
آشنایی دارند ،راهنمای ارتباطی با دورههای صفویه و زندیه اس  .همچنین تتداعی کتم
رنگی را از گذشته ایران در هن آشنا به پوشاک میآورد ولی نمتا و نمتودی از گتیالن
زمین در خود ندارد.
بومیان گیالن ،ک

پشمین خشن بافتهای بته نتام «چوختا» یتا «چوخته» و شتلواری

معمولی از جنس پشم دارند که لیفهای و میانستاق است

و بتا شتلوار بومیتان همجتوار

گمانند کردان ،لران و آ ریان سنتی همانندی دارد .همچنین از کتاله نمتدی و چومتوش
گو مالدارانی کاله پوستی و چاروق استفاده میکنند .کاله نمدی آنان همانند کتالههتای
ماقبل تاریخی لران و کاسیان ،همچنین سیلک کاشان اس .
انوا چوموش را نی در آثار مکشوفه «ثسنلو» آ ربایجان« ،گورین باباجان» لرستتان
و نواثی «کلورز» رستمآباد و «جوین» میتوان دید.
پیراهن معمول و بومی ،تا پی

از رسوخ پیراهنهای بیگانته در میتان تمتام ایرانیتان

تقریبا همسانی ن دیک داشته اس  .امتیازی که پوشاک گیلهمردان ستدههتای اخیتر دارد،

شماره  50بهار 0011

گوشه و کنار محیطها ،گاه گروهی از قومی ،به دور از جنجالهتای استتحالهگتری و بتا
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انتخاب از روی سلیقه و به کار بردن برختی اضتافات بترای جلتوهگتر ستاختن بهتتر و
شایستهتر آنهاس .
شماره  56تابستان 0011

پیراهنها را اغلب به رنگ قرم تند یا اندک روشنتتر ،بتدون یقته اضتافی انتختاب
میکنند .آستین پیراهن ،راسته گبدون مچ یا مچدار اس
راس

و چتاک آن ،اغلتب در ستم

سینه قرار دارد .قد پیراهن تا زیر شکم و به اندازهای اس

به داخل شلوار برد .شلوار را در این نواثی «قد ک

که بتتوان دامتن آن را

شالر» میگوینتد و لیفتهای است .

بند لیفه را نی «شالر بودون» مینامند.
کاله مردان ،نمدی اس

باف

و گاه از پارچه زمخ

آن ،ثداکثر به اندازه یک تا دو پهنتای کتف دست
کاله های نمدی معمول در گیالن زمین ،شباه

پشمی نی تهیه می شود .بلندی

و گتاه بیشتتر است  .چنتد نتو از

بسیار ن دیتک بته کتاله هتای مکشتوفه

مردمان ماقبل تاریخ این دیار و دیگر نقاط فتالت ایتران دارد .گاصتالح عربتانی:2874 ،
 703ت 707
در میان مردان ،تضاد بین جامه رمتهداران کوهستتانی و دهقانتان سترزمینهتای کتم
ارتفا  ،بسیار بیشتر از زنان اس  .چوپانان طال

و گال  ،تنپوشهای برش ختورده و

دوخته شده از «شال» بافته محلی ،توسط خیاط ن دیکتترین دهکتده را متیپوشتند ،در
صورتی که کشتاورزان دشت هتای گتیالن و مازنتدران ،لبتاسهتای ستبک اروپتایی و
خریداری شده از بازار را به تن میکنند .بنتابراین ،پوشتاک تهیته شتده از «شتال» بترای
مشخص کردن گروه قومی و هم مان ،نشان دادن موقعی

در جامعه کوهستانی ،به کتار

میرود .تقریباً همانند همه جای ایران از نظر مردمشناسی ،تنو وسیعی در سربند متردان
وجود دارد .فرمهای غالب از اواسط قرن نتوزدهم متیالدی ،زمتانی کته وقتایعنویستان،
مردان ناثیه خ ر را با پوشیدن کالههتای بلنتد مخروطتی یتا نیمته مخروطتی توصتیف
کردهاند ،به غای
با پوس

تغییر کرده اس  .این کالهها از نمد یا لفافیکاغذی با آستر چلوار کته

گوسفند ،پوس

ب  ،یا پارچه نخی پوشیده میشد ،درس

میشدند و دهقانتان

در زمستان آنها را به سر میگذاشتند ،ولی در تابستان فقط از یک عرقچین ساده استفاده
میکردند .بلندی کالهها در طول قرن ،رفته رفتته کتاه

یافت

و ستبک مخروطتی بته

تدریج با نو استوانهای و بلند ،از جنس نمد و تاجی گرد بر آن ،جایگ ین شد .پتس از
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جنگ جهانی اول ،کالههتای بلنتد ،بته کتالههتای استتوانهای شتکل کوتتاهتتر و بتویژه
عرقچینهای تنگ و چسبانی که یا از نمد و یا از چهار تکه «شال» به هم دوخته درس
شوک در اشکورات ،در تولید این کاله زبان د اس  .پیشه وران گگالمتال بتا استتفاده از
قالبهای چوبی گقالب و به طولهای مختلف ،نمد را سخ

تح

فشار می گذارنتد و

به آن شکل میدهند .از میان تن پوشهایی که ستر را متیپوشتانند ،بته شتالگتردنهتا
گگالگوش  2و شنلهای گباشلخ  1از جنس شال» که چوپانان و هی مشکنهای مستنتتر
در فصل سرما به دور خود میپیچند ،پرداخته میشود .آنها کاله گوشها را دور سرشان
میپیچند و کاله شنلهایشان را ،روی آن میکشند؛ در نتیجه ،سبک پوش
خوبی برای موقعی

ستر ،نشتانه

اجتماعی در میان متردان است  .رمته داران کوهستتانی و دهقانتان

سرزمینهای کم ارتفا  ،عرقچین؛ ساکنان جنگلی فقیرتر و مسنتر ،کاله گوش و شتنلی
از جنس شال»؛ کشاورزان متمول دش

و اجتما طبقته متوستط شتهرها ،کتاله لبتهدار

گکاله پهلتوی و تتاجران بتازار ،کتاله
شاپو به سر میگذارند .گشکل 3
در نیمه دوم قرن نوزدهم متیالدی،
پیراهنهایی به ستبک اروپتایی تولیتد
شدند کته شتهرت آنهتا ،پیوستته طتی
دهتتههتتای اول قتترن بیستتتم متتیالدی
افتت ای

یافتت  .پتتی

از آن ،متتردان

تونیتتکهتتای کوتتتاهی کتته تتتا نتتاف
می رستید ،از جتنس ابریشتم ختام یتا
پارچه های نختی و آبتی رنتگ گرنتگ
ویژه لباس سنتی مردان میپوشتیدند.

شکل  .8انواع کالههای مردانه
در پوشش سنتی گیالن
1. galâguš
2. bâšlex
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شده بودند ،مبدل شدند .کاله نو دوم در شرق سفیدرود ،رایج بود .دهکتدهای بته نتام
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پارچههایی که برای دوختن این تونیکها به کار میرف  ،در خانه بافته میشتد .متردان،
بسته به آب و هوا ،روی تونیک ،یتک جلیقته گجلیقته ،جل قته یتا نتیم تنتهای ختاص
شماره  56تابستان 0011

راسته اس  ،میپوشیدند .قبا را یا بتاز

گالخالق  ،با قبا که تنپوشی آستین بلند با دوخ

میگذاشتند ،یا گریبان آن تا انتدازهای روی هتم متیآمتد و در کمتر ،بته دامنتی متواج
میرسید و تتا زانتو متیچستبید .بازرگانتان ،صتنعتگران و ستاکنان شتهرها ،اغلتب قبتا
میپوشیدند در ثالی که رمتهداران کوهستتانی ،الختالقی از جتنس «شتال» یتا نمتد کته
لبههای

در شلوارها فرو میرف  ،به تن میکردند .ک

جای قبا و الخالق را گرف  ،هنوز هم در میان طال
میشود .در طال

سبک اروپایی که به طور کلتی،

و گتال  ،از «شتال» ستیاه دوختته

جنوبی ،همواره به آن شوکا میگویند .جلیقهها هم اگرچه کوتاهتتر و

چسبانتر از سابق اس  ،هنوز با پارچه سنتی «شال» دوخته میشود .چوپانتان روی ایتن
تن پوشها ،شنل گشاد گشوال ،شوال بیآستین ،یا آستین ثلقهای میپوشند .این شنل از
یک تخته تا شده نمد ساده درس

میشود که در جلو باز اس

و امتداد لبههای بتاالیی

آن ،به هم بند میشوند .بندها در دو گوشه ،روی شانهها گره میخورد و ستف

کشتیده

میشود ،کاری که تا ثدودی به شنل ،شکل مدور میدهد.
رایج ترین نو  ،به رنگ طبیعی و تا زانوس ؛ سبک کوتاه تتر بته نتام گلتک 2نیت در
کوهستان مازندران یاف

میشود .این شنل کته پوشت

می کند ،به طور معمول ،دارایی شخصی نیس
دارد»؛ یعنی چوپانان به نوب

متؤثری در برابتر سترما فتراهم

و گفته میشود کته بته «خلتق اهلل تعلتق

آن را می پوشند و وقتی برای خوابیدن دراز میکشند ،خود

را در آن میپیچند.
امروزه پوتینهای پالستیکی گچکمه به طور رایج ،مورد استفاده روستاییان طال

و

گال  ،همچنین دهقانان سرزمینهای پس  ،ت که در گذشته پابرهنه در م ار برنج کتار
میکردند ت قرار می گیرند .اما دستک های پشمی بافتنی گدستک

به رغتم شهرتشتان،

ثتی در سردترین شرایط ،بهندرت پوشیده میشوند .چوپانان دس های لختشان را زیتر
شنلها یا دوشاندازهای کاله دار خود ،پنهان میکنند .به استثنای تن پوشهای اخیر کته
1. gelak
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بهخصوص برای فصول سرد طراثی شده اند ،هیچ گونه تفاوت ساختاری بین لباس های
تابستان و زمستان وجود ندارد و تفاوتها بیشتتر در کیفیت

و کمیت

تتن پتوشهتای

میروند ،شلواری از پارچه نازک ،پیراهن و گاهی ک  ،به تتن متیکننتد و در زمستتان،
چندین تن پوش اضافی میپوشند .مانند پیژامه گشکلهتای  3و  20شتلواری از پارچته
کلف  ،زیر پیراهنی ،دو یا سه پیراهن ،جلیقه و ژاک  .به تغییر لباس در جشن یا مراستم
مهم اجتماعی نی گمانند نوروز ،سی ده به در ،عید قربتان ،عروستی یتا کتود بته ستوی
چراگاههای تابستانی در قیاس با زنان ،کمتر توجه میشود .مردان برای این موقعی هتا
ت ثتی دامادها در مراسم عروسیشان ،همان سَبک پوشاکی را که هر روز میپوشند ،بته
تن میکنند .البته در اغلب موارد ،این لباس ،نو اس

و کمتتر آن را پوشتیدهانتد .متردان

فقط یک جامه برای مناسک مذهبی دارند و آن همتان است

کته در سراستر ایتران ،در

دستههای ب رگ ع اداری محرم و صفر ،پوشیده میشود .ایتن جامته هتم بترای پستران
جوان و هم مردان ،پیراهنی اس
به پوس

سیاه با دو چاک ب رگ در پش  ،تا هنگام زدن زنجیر،

لختشان آسیب برسد .گبرومبرژه883 :2831 ،ت884

شکلهای  3و  .11انواع شلوار مردان گیالنی
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متعدد اس  ،تا در سبک دوختشان .متردان در تابستتان ،وقتتی بته بتازار یتا قهتوهخانته
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 .5جمعبندی
شماره  56تابستان 0011

همانند سبک کلی لباس ،تمای ترکیب و روش دوخ

تن پتوشهتای متردم ناثیته

خ ر نی میتواند آنان را بهختوبی بشناستاند .بنتابراین ،در پتژوه

ثاضتر ،از ابعتاد و

زوایای دیگری به بررسی پوشاک سنتی گیالن پرداخته شده و سعی بر ایتن بتوده است
که تأثیر اقوام بومی و غیربومی بر پوشاک سنتی این خطه مورد بررسی قرار گیرد .نتتایج
ثاصل از بررسی اسناد و مدارک مرتبط با اهداف و پرس های پتژوه

نشتان داد کته

پوشاک غرب و شرق گتیالن در بعضتی از اجت ای لبتاسهایشتان ،تفتاوتهتایی دارد.
بیشترین تفاوت ،در نو و نحوه بستن روسری و لچک در بین بانوان این استتان است
زیرا در ثوالی غرب گیالن ،روسری خود را پوشندهتر بهکار میبرند امتا در کوهپایته و
بخ

شرقی گیالن ،روسری بستن ،وضع ختاص ختود را دارد .در ایتن نتواثی ،ابتتدا

لچک سیاه و سپس ،روسری را روی آن میبندند اما زنان هیچ گتاه از روستری مشتکی
استفاده نمیکنند و این مورد در شرق و غرب گیالن مشتترک است  .همچنتین تفتاوت
پیراهن بانوان در نو دوخ
اس

و تعداد چینهای بیشتر ،گویای منطقه محل سکون

آنتان

و مردان نی از کالههای متفاوت ،مانند گتوش کتاله و پوستتین کتاله در شترق و

غرب استفاده می کنند .شلوار مردان در دوخ

و رنگ نی در این مناطق متفاوت است .

در شرق گیالن ،از شلوار لوله ای ساده و در غترب آن ،از دمپتای تنتگ بیشتتر استتفاده
می شود .پوشیدن ک

و چوقا نی در میان مردان غرب و شرق متداول اس ؛ هر چند در

نو پارچه دوخته شده تفاوت دارد.
همانگونه که گفته شد ،تنو اسامی بخ های مختلف لباس گیالنیان ،بسته به اقتوام
ساکن این منطقه ،زیاد اس  .به غیر از بومیان گیالن ،اقوام ساکن در این استان از جمله،
کردهای قوچان ،کردهای لوشان ،کردهای کرمانشاه و کردهای عراق ،همچنین لرها ،هتر
کدام بخ های خاصی از لباس را به شیوه خودشان به کار میبرند .ضمن اینکه از میتان
مردان کرد و لر ساکن گیالن نی فقط مردان عراق از پوشتاک ستنتی ،آن هتم در مراستم
رسمی متعلق به خودشان استفاده میکنند .بنابراین مردان کرد و لر ساکن گیالن در ثال
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ثاضر ،لباسهای رایج را نمیپوشند .اما عمده این تفاوتها به جنس پارچته ،بلنتدی و
کوتاهی قد پوش  ،کلفتی و نازکی الیههای لبتاس ،ظرافت هتا ،شتیوههتای دوخت

و

با توجه به دادههای پژوه

و نتایج ثاصل از آن ،پیشنهادهایی به شترح زیتر ارائته

میشود .2 :تشویق طراثان لباس به استفاده از ویژگیها ،رنگ ها و مدل های لباس سنتی
در طراثی و دوخ

لباسهای امروزی چرا که با این کار میتوانند طراثی جدیتدی بتا

تلفیقی از مدلهای سنتی و امروزی ارائته دهنتد و تتا ثتد امکتان از گترای

افتراد بته

لباسهای غربی جلوگیری کنند  .1برگ اری جشنواره لباسهای سنتی گتیالن بتا هتدف
معرفی این گونه پوشاک به نسل جدید  .8شناساندن و معرفی لباسهای سنتی گیالن بته
گردشگران از طریق سازمانهای مربوط ،مانند میتراو فرهنگتی ،ستازمان گردشتگری و
اداره ارشاد اسالمی  .4از ویژگیهای بارز پوشاک سنتی ،بتهخصتوص در متورد بتانوان،
پوشیده و متناسب بودن آنها با فرهنگ ایرانی ،باوجود استفاده از رنگهای روشن اس ؛
امریکه شاید بتواند الگویی برای لباس ملی نیت باشتد  .5استتفاده از پوشتاک ستنتی در
سریالها و فیلمهای تلوی یونی میتواند به منستوخ نشتدن ایتن لبتاسهتا کمتک کنتد.
 .7استفاده از پوشاک سنتی از ستوی مجریتان در برنامتههتای صداوستیما متیتوانتد در
معرفی این گونه لباسها مؤثر باشد  .7ساخ
دوخ

برنامههای مستتند بتا موضتو چگتونگی

و طراثی لباسهتای ستنتی گتیالن  .3ستاخ

برنامتههتایی بتا موضتو تتأثیر

روانشناسی رنگهای استفاده شده در لباسهتای ستنتی گتیالن و تشتویق طراثتان بته
استفاده از آنها در طراثی جدید  .3ساخ

برنامتههتایی در خصتوص تفتاوت پوشتاک

سنتی استان گیالن با پوشاک سنتی سایر استانها ت صداوسیما با ساختن برنامههتایی کته
به ویژگیهای لباسهای سنتی و تأثیر نو معیش

و آب و هوا متی پردازنتد ،متیتوانتد

افراد جامعه را با خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی و معیشتی استان گیالن آشنا سازد.
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اعتقادات قومی افراد درخصوص استفاده از بخ های مختلف لباس برمیگردد.
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