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چکیده 
پوشاک به عنوان یک عنصر فرهنگی حامل پیام ها و رموز مختلفی است که از آداب و رسوم، سنن 
و خاستگاه قومی جوامع سرچشمه گرفته است. در عصر حاضر علی رغم اشاعۀ فرهنگ و تعامل 
اجتماعی، هنوز هم پوشاک یکی از مشخصه های فرهنگی و تمایز بین گروه های انسانی و اقوام به 
شمار می رود. روش کار در این پژوهش، مطالعۀ عمیق و ژرفانگر بوده و در آن از مطالعۀ اسنادی و 
کتابخانه ای، حضور در میدان تحقیق و مشاهدۀ مستقیم همراه با مشارکت و مصاحبه استفاده گردیده و 
برای تبیین داده های پژوهش، سه رویکرد کارکردگرایی، اشاعه گرایی و نمادگرایی تفسیری به کار گرفته 
شده است.  بررسی ها نشان داد که با توجه به گذر زمان و توسعۀ تکنولوژی، گسترش رسانه ها و تغییر 
مشاغل، پوشاک دچار تحوالت بسیاری شده و توجه انسان بیشتر به زیبایی و تناسب لباس معطوف 
گشته است. منطقۀ مورد مطالعه نیز از این تحول به دور نبوده و کارکرد بعضی از اجزای پوشاک در 

این منطقه از بین رفته و انواع دیگری جایگزین آن شده است. 
واژگان کلیدی: پوشاک، فرهنگ، تیرۀ مرشدوند، ایل خزل، استان ایالم.
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مقدمه و بیان مسئله
بشـر از همـان آغـاز تشـکیل اجتمـاع به واسـطۀ قـدرت تفکـر و تعقل موفق شـد 
بـرای خـود تن پـوش بسـازد و احتماال هنـگام پرداختن بـه کشـاورزی و گله داری 
بـود کـه توانسـت از الیـاف گیاهـی بـرای بافتـن پارچـه یـا از بافته هـای حاصل از 
پشـم گوسـفند بـرای تن پوش خود اسـتفاده کنـد، توانایی تهیۀ پوشـاک از پوسـت 
حیوانـات را بـه دسـت آورد و کم کم زمینۀ پوشـیدن لباس پوسـتی را فراهم سـازد 
)وان لـون، 1334: 14(. بـا پدیـد آمـدن اجتماعات بشـری، پوشـاک نقـش حفاظتی 
داشـت و بـرای مصـون نگه داشـتن بدن انسـان در برابـر عوامل محیطـی و اقلیمی 
بـه کار رفـت )متیـن، 1383: 29(. سـاکنان نجد ایـران در هفت هزار سـال پیش، با 
آغـاز کشـاورزی و گلـه داری از پارچه هـای پشـمی و نخـی نیز برای خود اسـتفاده 
می کردنـد )غیبـی، 1385: 28( مادهـا و پارس هـا در سـرزمینی می زیسـتد کـه بـه 
علـت یخبنـدان مجبـور به مهاجرت شـدند؛ به همین دلیل از پوشـاک گرم اسـتفاده 
می کردنـد. متداول تریـن تن پـوش اشـکانیان نیز شـلوار گشـاد و پیراهن کمـردار تا 
بـاالی زانـو )تونیـک( بـود و این  بـا جنگ و گریـز و صحرانوردی آنان سـازگاری 
داشـت. آنهـا بـرای پوشـش سـر از کالهخـود نـوک تیـز آهنـی اسـتفاده می کردند 
کـه پشـت گـردن و گوش هـا را بـا برگه هایـی می پوشـاند. مرصـع کـردن کاله هـا 
و تنـوع آنهـا، نقـوش زیبـای پارچه هـا، تغییرات بـارز پیراهن هـا از لحـاظ تزییناتی 
کـه بـرای آن قائـل بودنـد و برش ویـژۀ آنها در فـرم دادن بـه دامن پیراهـن، بیانگر 
تمدنـی اسـت کـه متعلـق بـه ساسـانیان اسـت. آنچـه بـه عنـوان سـند و مـدرک، 
نمونه هایـی از تن پـوش ایرانیـان را در قـرون اولیۀ اسـالمی می نمایاند، نقاشـی های 
مانـوی و دیوارنگاره هـای سـغدی در پنـج کنت یـا پنجیکت )در حوالی سـمرقند( 
و پارچه هایـی اسـت کـه بـر روی آنهـا نقـش تن پـوش ایرانیـان مشـخص شـده 
اسـت. بـا مقایسـۀ ایـن آثار بـا بشـقاب های فلـزی دورۀ ساسـانی وجوه مشـترکی 
را می تـوان میـان آنهـا تشـخیص داد و نتیجـه گرفت کـه تن پوش ایرانیـان در دورۀ 
اولیـۀ اسـالمی همـان تن پـوش عصـر ساسـانی بـوده اسـت. در دورۀ ایلخانـان و 
تیموریـان، تن پوش هـای ایرانـی تحـت تأثیـر هنـر چیـن تحولـی عظیـم یافـت و 
آن بـه سـبب دوخـت مغوالنـه بود کـه طراحـی آن ابتدا بـه شـاهزادگان و درباریان 
اختصاص داشـت؛ سـپس در میان دیگـران رواج یافت )غیبـی، 1385: 353(. لباس 
و پوشـاک مـردان ایـران در دورۀ صفویـه شـامل عمامـه، پیراهـن زیـر، پیراهن رو، 
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قبـا، شـال کمر، باالپوش، شـلوار بدون جـوراب و پای افزار و پوشـاک زنان در این 
دوره متشـکل از تنپوش هایـی چندالیـه و دوخته شـده بـوده اسـت. عناصـر اصلـی 
پوشـاک در دورۀ افشـاریه و زندیـه را می تـوان ادامـۀ پوشـاک دورۀ صفویـه )برای 
مـردم عـادی( دانسـت کـه در مجمـوع سـادهتر و بی تکلف تر بـود. تغییـر و تحول 
پوشـاک در دورۀ قاجاریـه اغلـب بـرای مـردان در شـلوارها و کاله ها و بـرای زنان 
در دامن هـا دیـده می شـود. دامـن زنـان در اوایل سـلطنت قاجار به مـدت کوتاهی 
بلندتـر از دامـن زنـان دورۀ زندیـه شـد؛ ولـی در دوره های بعـدی حکومت، تحول 
چشـمگیری در پوشـش آنـان بـه وجود آمـد و دامن های بلنـد و شـلیته تغییر کرد. 
مهمتریـن پوشـاک زنـان متشـکل از پیراهن، دامن، ارخالق، شـلوار، دامن شـلواری، 
کالهـک بـا تـوری، چارقد، چـادر، روبنـده، نقـاب، چاقچـور و کفش بـود که این 
عناصـر پوششـی در دوره هـای مختلـف قاجار بـا هم تفـاوت داشـتند )فیض اللهی 
و فنایـی، 1389: 10(. بعـد از قاجاریـه بـه دلیـل آشـنایی ایرانیـان با آداب و رسـوم 
غـرب، پوشـش ها به سـبک اروپاییـان شـد و زمزمه هایی در خصوص منع اسـتفاده 
از چـادر آغـاز گردیـد. سـرانجام در 17 دیمـاه سـال 1317 بـه فرمـان رضاشـاه به 
طـور رسـمی اسـتفاده از حجـاب ممنـوع شـد. در نیمـۀ دوم دوران پهلـوی، روابط 
ایـران و غـرب دوسـتانه گردیـد و هجـوم مدهـای اروپایی به ایران بیشـتر شـد؛ اما 
طبقـات اجتماعی متوسـط و پاییـن، هنوز پایبنـد باورهای مذهبی خویـش بودند و 
در مقابـل ایـن رسـم های ناخوانده مقاومت نشـان می دادنـد )کاغذلـو، 1395: 77(.
پوشـاک و زیـورآالت از جملـه عناصـر فرهنگی هسـتند که معرف ذوق، سـلیقه و 
غنـای فرهنگـی هر قوم می باشـند؛ به عبارتی پوشـاک هـر قوم و ملتی نشـان دهندۀ 
شـخصیت و هویـت فرهنگـي آن قـوم و ملـت و نشـانه اي از پایبنـدي و اعتقـاد 
آنـان بـه آداب و رسـوم اسـت. شـرایط جغرافیایـی و اقلیمی هـر منطقـه، بلندي یا 
کوتاهي، تیرگي یا روشـني و ضخامت و نازکي پوشـاک را سـبب مي شـود. استفاده 
از سـرپوش در قومیت هـاي مختلـف رایج اسـت؛ اما شـکل ظاهـری آن در هر قوم 
و قبیلـه ای بنـا بـه باورهاي آنـان تفاوت دارد؛ چنانکه پوشـاندن دهـان، چانه و بیني 
نـزد زنـان ترکمـن یـا پوشـاندن و بیرون گذاشـتن قسـمتي از مـو نزد زنـان کرد و 
بختیـاري ریشـه در فرهنـگ، باورها و اعتقـادات آنان دارد. فـرم و برش تن پوش ها 
نیـز بـه گونـه اي اسـت کـه عـالوه بـر راحتـي، مانـع انجـام فعالیت هـاي گوناگون 
نمي شـود و می تـوان از آن بـه عنوان یک پوشـش کامـل نام برد )سـعیدیان، 1375: 
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79(. زیـورآالت هـر منطقـه بـا تبعیـت از نوع لبـاس آن منطقـه از ویژگـي خاصي 
برخوردارنـد. زیورهـا بـه تنهایـی بـراي زیبایـي بـه کار نمي رونـد؛ بلکـه نمـادي 
هسـتند کـه عـالوه بـر بیـان موقعیـت اقتصـادي و اجتماعـي فـرد، منعکس کننـدۀ 
بسـیاري از جنبه هـاي مـادي و معنـوي، مفاهیـم اجتماعي، اعتقـادی، دیني، اخالقي 
و هنـري می باشـند. فرهنـگ عامه، سرشـار از نشـانه ها و نمادهایی اسـت که تحت 
تأثیـر خـود آگاه انسـان و شـرایط اقلیمـي، اجتماعـي، سیاسـي و مذهبـي جامعه به 
شـکلي پذیرفته مي شـوند که ممکن اسـت خـالف آن در گروه دیگري رایج باشـد 
)رنجبـر و سـتوده، 1394: 112(. گروه هـای قومـی متفـاوت کـه در مناطق مختلف 
ایـران زندگـی می  کننـد و هر کـدام که دارای ویژگی های قومی برجسـته ای هسـتند 
و تحـت تأثیـر عوامـل گوناگـون از جملـه عوامـل اکولوژیکـی منطقه قـرار دارند، 
تن پـوش ویـژه ای بـه تن دارنـد که در همـان نگاه نخسـت قومیت، حـوزه، زبان و 
سـایر مشـخصات فرهنگـی و حتـی مذهب و اشـتغاالت اصلـی زندگی آنـان را در 
ذهـن بیننـده تداعـی می  کنـد. پس پوشـاک یکـی از مهمتریـن نیازهای اصلی بشـر 
از گذشـته تـا کنـون و بارزترین سـمبل فرهنگـی، مهمترین و مشـخص ترین مظهر 
قومـی و سـریع االنتقال تریـن نشـانۀ فرهنگـی اسـت کـه بـه سـرعت تحـت تأثیر 
فرهنگ پذیـری در بیـن جوامع گوناگون انسـانی قـرار می گیرد. اسـتفاده از تزیینات 
و قرابـت پوشـاک بـا فرهنگ بومـی و محلی و متناسـب بودن آن با شـرایط اقلیمی 
و طبیعـی بـر اهمیـت هـر چـه بیشـتر آن می افزایـد. تغییـرات مـداوم در پوشـاک 
سـنتی هـر منطقـه طـی ادوار مختلـف تاریخـی، می توانـد دالیـل عمـده ای اعـم از 
سیاسـت های فرهنگـی و اجتماعـی حکومت هـا، مبـادالت اجتماعـی و تجـاری با 
مناطـق دیگـر، تغییر در آداب و رسـوم و شـیوه های زندگی آن منطقه داشـته باشـد 

)چایلـد، 1352: 9(. 
     بـرای بررسـی تاریـخ تن پـوش اقـوام سـرزمین ایـران در دوران باسـتان باید از 
دسـتاوردهای هنـری سـرزمین ایـالم آغـاز کـرد؛ زیـرا تاریـخ تمـدن ایران از سـه 
هـزار تـا یـک هـزار سـال پیـش از میـالد یعنـی پیـش از آمـدن آخرین دسـته های 
آریایی نـژاد بـه ایـران منحصـر به تاریخ ایـالم بوده اسـت. از مطالعۀ آثـار باقی مانده 
در سـیلک کاشـان، مرودشـت و شـوش به تمـدن و فرهنگی میرسـیم کـه ایالم در 
نتیجـۀ برخـورد بـا بین النهرین به دسـت آورده بـود؛ گرچه خود از فرهنگی بسـیار 
غنـی برخـوردار بـوده اسـت. ایـالم اگرچـه در قلمـرو سیاسـی فعلی و در گسـترۀ 
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دنیـای اطالعـات و اطالع رسـانی، سـرزمینی کوچـک بـه شـمار می آیـد؛ امـا هنوز 
هـم شـاهد تمایـزات فراوانـی با دیگـر گروه هـا از نظـر آداب و رسـوم، عرف ها و 
سـنت ها در همیـن قلمـرو کوچـک می باشـد. هرچند پوشـاک مـردم اسـتان ایالم، 
اهمیـت و ارزش فرهنگـي و اجتماعي گذشـتۀ خویش را به مقدار زیادي از دسـت 
داده و در سـایۀ تنـوع مدهـا و مدل هـاي وارداتـي بـه سـوي یکنواختـي گرایـش 
یافتـه اسـت؛ ولـي هنـوز هم مي تـوان بـه برخـي از ابعـاد اجتماعـي و فرهنگي آن 
در بیـن گروه هـاي قومـي اشـاره کـرد. در گذشـتۀ نـه چنـدان دور، کیفیـت و نـو 
بـودن لبـاس و بیـش از همـه، تزیینـات )به ویـژه بـراي زنـان و دختـران( و نـوع و 
جنـس زیورآالت، نشـان دهندۀ جایـگاه و موقعیـت اقتصادي و اجتماعـي فرد بوده 
اسـت؛ ولـي بـا بهبـود سـطح زندگـي مـردم، پوشـاک تا حـد زیـادي ایـن ویژگي 
خـود را از دسـت داد و تنهـا در موارد محـدودي مي تواند چنین نقـش و کارکردي 
داشـته باشـد. تغییـرات پوشـاک در منطقـۀ مـورد مطالعـه بـه مانند سـایر عناصر و 
پدیده هـاي فرهنگـي، تابع متغیرهاي بسـیاری اسـت و کمترین تغییـرات را مي توان 
در نقـاط عشـایري و روسـتاها مشـاهده کـرد. هـدف کلـی ایـن پژوهـش، مطالعۀ 
مردم شـناختی پوشـاک در اسـتان ایـالم )تیـرۀ مرشـدوند از ایـل خزل( اسـت و از 
اهـداف فرعـی آن می توان به شناسـایي پوشـاک زنـان و مردان ایـن منطقه و ثبت و 
شـناخت نشـان ها و سـمبل هاي بـه کار رفتـه در نقـوش و طرح هاي پوشـاک آنان؛ 

همچنیـن ضبـط عناصـر فرهنگي اشـاره کرد.

پیشینۀ تحقیق
طي چند دهۀ اخیر، تحقیقاتی مردم شـناختي در مورد پوشـاک سـنتي ایران صورت 
گرفتـه اسـت. »پوشـاک باسـتاني ایرانیـان از کهن تریـن زمـان تـا پایان شاهنشـاهي 
ساسـانیان« کتابـي اسـت کـه در زمینـۀ مذکـور توسـط ضیاءپـور )1343( به چاپ 
رسـیده اسـت. کتاب »پوشـاک ایل ها، چادرنشـینان و روسـتاییان ایران« )1346( نیز 
کتـاب دیگـری از همیـن نویسـنده می باشـد کـه در آن بـر اهمیت اقلیـم و طبیعت 
و ارتبـاط میـان اقـوام مختلـف بـر شـکل پوشـاک تأکیـد کـرده اسـت. میرمحمـد 
مشـیرپور )1346( در کتـاب خـود بـا عنـوان »تاریخ تحـول لباس در ایـران از آغاز 
تـا اسـالم« به بررسـي تغییرات کیفي لبـاس ایرانیـان در دوره هاي تاریخـي پیش از 
اسـالم تـا ورود اسـالم بـه سـرزمین ایـران پرداخته اسـت. »تاریخچۀ پوشـش سـر 
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در ایـران« نیـز از کتاب هـاي جامع و ارزنده اي اسـت که توسـط سـهیال شهشـهاني 
)1374( و کتـاب »هشـت هـزار سـال تاریخ پوشـاک اقوام ایرانی« توسـط مهرآسـا 

غیبـی )1385( بـه رشـتۀ تحریر درآمده اسـت.

چارچوب مفهومی
نظریـه، چهارچوبـی را بـرای محقـق فراهـم می کنـد تـا بتوانـد بـا راهنمایـی آن 
پرسـش های ویـژه ای را مطـرح سـازد و به او کمـک می  کند فرضیه هـای خاصی را 
صورت بنـدی نمایـد )روح االمینـی، 1372: 83(. در پژوهـش حاضر از سـه رویکرد 
کارکردگرایـی، اشـاعه گرایی و نمادگرایـی تفسـیری در تبییـن داده هـای تحقیـق 
اسـتفاده شـده اسـت. کارکردگرایـی، رویکـردی کهـن در اندیشـه ها و نظریـات 
جامعه شـناختی و مردم شـناختی اسـت که نظریه پـردازان بزرگی چون مالینوفسـکی 
و امیـل دورکیـم آن را بسـط و گسـترش دادنـد )ریتـزر، 1374: 132(. ایـن دیدگاه 
بـر این اندیشـه مبتنی اسـت کـه رویدادهـای اجتماعـی را می توان بـه بهترین وجه 
بـر حسـب کارکردهایی کـه دارند تبیین کـرد )گیدنـز، 1387: 804(. نظریۀ نیازهای 
مالینوفسـکی نقشـی کلیدی در رویکرد کارکردی او نسـبت به فرهنگ دارد. وجود 
فرهنـگ بـرای بـرآوردن نیازهای اساسـی بیولوژیکی، روانشـناختی و اجتماعی فرد 

الزم اسـت )جـری دی، 1391: 168(. 
     مکتـب اشـاعه گرایی کـه بـواس پایه گذار آن اسـت در برخی مقـوالت فکری با 
تکامل گرایـان فرهنگـی هم عقیده می باشـد. به عقیـدۀ بواس هنـگام مطالعۀ فرهنگ 
خـاص بایـد کوچکتریـن جزئیات را نیز مـورد توجه قرار داد )فربـد، 1395: 275(. 
مطالعۀ اسـطوره ها و افسـانه های ملل گوناگون و بررسـی ریشـه و اسـاس تاریخی 
هـر یـک از عوامـل فرهنگی از جملـه ابزارها و روش های قوم شـناختی پیشـنهادی 
بـواس و پیـروان اوسـت. در روش شناسـی بـواس هیـچ بعـدی از موضـوع نادیده 

نمی شـود. گرفته 
     در نظریۀ نمادشناسـی تفسـیری، انسان شناسـی نمادین با دو شـخصیت برجسته 
مرتبـط اسـت: یکـی کلیفـورد گیرتـز و دیگـری ویکتور ترنـر. گیرتز بیـش از همه 
مدیـون تفکـرات جامعه شـناختی ماکـس وبـر بود؛ امـا ترنـر متأثـر از آرای دورکیم 
بـه عملکـرد جامعه توجه داشـت. گیرتـز به روش هایی توجه داشـت کـه از طریق 
آنهـا نمادهـای درون فرهنـگ اعمـال نفـوذ می  کننـد؛ اینکه افـراد چگونـه می بینند، 
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حـس می  کننـد و فکـر می  کننـد و از ایـن طریق جهـان پیرامون خود را می شناسـند 
)فکوهی، 1386:  106-104(.

     »کلیفـورد گیرتـز، انسان شـناس برجسـتۀ آمریکایـی، در نظریـۀ تفسـیر فرهنـگ 
)1973(، فرهنـگ را نظامـی از مفاهیـم تعریـف می  کنـد کـه در قالـب نمادهـا بیان 
می شـوند و بـه انسـان ها امـکان می دهنـد تـا بـا یکدیگـر ارتبـاط برقرار کننـد. این 
فرهنـگ اسـت کـه از خـالل نمادهـای خـود، جهـان را در ذهـن انسـان ها معنادار 

می کنـد و آنهـا را قـادر بـه شـناخت و درک آن می  نمایـد« )همـو، 1381: 256(. 

روش  تحقیق
گـردآوری اطالعـات در ایـن تحقیق بـه روش اسـنادی )کتابخانه ای( و مشـاهدات 
میدانـی بـوده و در جمـع آوری داده هـا عـالوه بـر مشـاهدۀ مشـارکتی از مصاحبـۀ 
عمیق هم اسـتفاده شـده اسـت. سـوژه های مصاحبه نیز ابتدا افـراد مطلع و صاحب 
تحقیـق و تألیـف در زمینـۀ مـورد مطالعه، سـپس سـاکنان و اهالی منطقـۀ مورد نظر 

بوده انـد. 

معرفی منطقۀ مورد مطالعه
سـیروان یکـی از شهرسـتانهای اسـتان ایـالم در غـرب کشـور ایـران اسـت. ایـن 
شهرسـتان از شـمال به شهرسـتان چرداول، از جنوب به شهرسـتان بدره، از شـرق 
بـه اسـتان لرسـتان و از غـرب بـه شهرسـتان ایـالم محـدود می شـود. بـر اسـاس 
سرشـماری سـال 1385 جمعیت دهستان کارزان1  4 هزار و 593 نفر )929 خانوار( 
و جمعیـت دهسـتان زنگـوان نیز که به این مجموعه اضافه شـد 3 هـزار و 679 نفر 
)764 خانـوار( بـوده  اسـت. از نظـر قوم شناسـی مـردم بخـش کارزان از ایـل خزل 
محسـوب می شـوند. ییالق عشـایر این ایل، شـمال شهرسـتان ایالم، دهسـتان های 
آسـمان آباد و کارزان، بخش مرکزی شهرسـتان سـیروان و چرداول اسـت. قشـالق 
آنان نیز در ناحیۀ مرزی پیرامون کوه میمک و شـمال دشـت مهران انجام می شـود. 
مـردم ایـن ایـل، آبان مـاه هـر سـال، رفتن بـه گرمسـیر را آغـاز می  کننـد و از طریق 
دامنـۀ کـوه مانشـت و تونـل بـه بخـش چـوار و محل هـای گـدار خـوش، معـدن 

1. دهستان کارزان در تاریخ 15 مهر 1391 به بخش تبدیل شد.
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نمـک، دشـت کگ وارد می شـوند و بـه دامـداری می پردازند و اواسـط فروردین از 
همـان مسـیر به ییالق خـود بازمی گردند )افشـار سیسـتانی، 1372: 390( همۀ آنان 
مسـلمان و پیـرو مذهـب جعفـری اثنی عشـری هسـتند و بـه زبان کردی و فارسـی 
سـخن می گوینـد )همان: 538(. تیرۀ مرشـدوند در چشـمه خزانه، سـراب کارزان و 
قنات آباد سـاکن هسـتند که از روسـتاهای بخش کارزان محسـوب می شـوند. مردم 
این سـه روسـتا به کشـاورزی، دامداری، زنبورداری و باغداری مشـغول هسـتند و 

از ایـن طریق امـرار معـاش می  کنند. 

پوشاک زنان
زن آفریـدۀ پـروردگار بلندمرتبـه و یکـي از مظاهـر زیبـاي خلقت اسـت. میل زنان 
بـه تنـوع و زیبایـی باعـث شـده اسـت که پوشـاک آنان نسـبت بـه مـردان از تنوع 
بیشـتری برخـوردار باشـد؛ رنگ هـا، نقش هـا و طرح هـای متنـوع گواه این مسـئله 
اسـت. لبـاس زنـان عـالوه بر پوشـاندن بـدن از دیـد نامحرمـان و محفـوظ ماندن 
از سـرما و گرمـا، یکـي از عناصـر مکمـل زیبایـي آنـان بـه شـمار می آیـد و از 
جنبه هـاي زیباییشناسـانه و آراسـتگي برخـوردار اسـت؛ همچنین از نظـر پیچیدگي 
بـر پوشـاک مـردان برتـری دارد. تنـوع رنگ هـا، کیفیـت جنس هـا، زیـورآالت و 
آویزهـا، منجوق کاري هـا، مهره هـا و ... کـه آذین بند پوشـاک زنان ایالمي اسـت؛ در 
واقـع معـرف شـخصیت، منزلـت و جایگاه آنان و حتي نشـانگر سـن و تا حدودي 

هویـت قومـي آنان می باشـد. 
سـرون )Sarvan(: در گذشـته زنان ایـن منطقه مقداري از موي طرفین سـر خویش 
 )Čatr( »را پـس از بافتـن در دو طـرف صـورت آویـزان مي کردنـد و بـه آن »چتـر
مي گفتنـد کـه فقـط بـراي زیبایـي بود و بقیۀ موي سـر پوشـانده مي شـد. »سـرون« 
نوعـي پوشـش سـر بـراي زنـان اسـت کـه متشـکل از کاله یـا عرقچیـن و یـک یا 
دو عـدد گولونـي )Gwełwany( )ُگلبنـدي: آذیـن یافتـه بـا گل( اسـت کـه به دور 
عرقچیـن پیچیـده می شـود و مقـداري از آن بـراي زیبایـي به سـمت پشـت آویزان 
میگـردد. گاهـي نیـز از »هبـر« )Habar( که نوعي چفیۀ سـیاهرنگ رگه دار اسـت به 

جای سـرون اسـتفاده می شـود.
عرقچیـن يـا کالو )Kełâw(: نوعـي کاله زنانه مي باشـد کـه اسـتفاده از آن در نقاط 
مختلـف اسـتان رایـج اسـت. جنـس آن معموالً از پارچـۀ نخي سـفیدرنگ و گاهی 
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بـه رنگ هـاي دیگـر مي باشـد که مقـدار کمـي از سـر را مي پوشـاند، بـه تنهایي به 
کار نمیـرود و سـرون بـر روي آن بسـته مي شـود. هـرگاه کالو منجوق دوزي شـده 
باشـد سـرپوش هایي کـه بـر روي آن بسـته مي شـود به حداقـل ممکن مي رسـد تا 

زیبایـي آن بیـرون بماند. 
گولونـي: نوعـي سـرپوش از جنـس حریـر، ابریشـم یا نخ اسـت کـه در اندازه هاي 
کوچـک و بـزرگ تولیـد می شـود، نـازک اسـت، زمینـۀ مشـکي دارد و بـا گل و 
بوتـه و نقش هـاي سـاده در رنگ هـاي سـفید و قرمـز و بـه نـدرت در رنگ هـای 
سـبز، نارنجـي، آبـي و زرد تزییـن شـده اسـت. گولونـی گاهـي ماننـد روسـري به 
کار مـی رود و گاهـی بـه دور عرقچیـن پیچیـده می شـود. گاهـی نیز بـا دوختن دو 
یـا تعـداد بیشـتری از آنهـا بـه همدیگـر، سـرپوش بزرگتـری ایجاد می شـود که آن 
را بـه صـورت سـه گوش بـر روی سـر می اندازنـد و هبـر را روي آن بـه دور سـر 
مي پیچنـد. بـه گولوني هـاي بـزرگ، سـرون یـا علیخانـي نیـز مي گوینـد )تصویـر 

شمارۀ1(.

 تصوير شمارۀ )1(. گولونی )منبع: پژوهشگر(

تـاکاري )Tâkâri(: نوعـي سـرپوش زنانۀ حریر یا نخي مربع شـکل و بزرگ اسـت 
کـه از گولونـي ضخیم تـر می باشـد. زمینـۀ آن نیـز سـیاه رنگ و منقـش بـه خطوط 
باریـک و رگه هـاي نازک قرمز تیره یا سـبز و داراي ریسـه در حاشـیه اسـت. وقتي 
ایـن نوع سـرپوش به دورسـر بسـته مي شـود حجم بزرگـي را به صـورت دایره وار 
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حـول سـر ایجـاد مي کنـد و مقـداري از اضافـۀ آن به پشـت سـر آویـزان مي گردد. 
معمـوالً بـراي پوشـاندن طرفیـن صـورت و موي سـر از گولونـي که زیـر آن قرار 

دارد اسـتفاده مي شود.
هبر: یک نوع سـرپوش مشـکي، از جنس مخمل و سـه گوش اسـت که دو گوشـۀ 
آن بلنـد و مقـداري باریـک مي باشـد. حاشـیۀ هبر منگوله هـای سـیاهرنگی دارد که 
هنـگام بسـتن به دور سـر، در چند ردیف قـرار می گیرند و طرفین و جلوي سـر را 
زینـت مي بخشـند. پیش از بسـتن هبـر از گولونی اسـتفاده مي شـود، بدین صورت 
کـه ابتـدا گولونـی را بـه صـورت مثلثـي بر روي سـر مي اندازند؛ سـپس هبـر را بر 

روي آن بـه دور سـر مي بندند. 
روسـري يـا بانسـری )Bânsary(: بانسـري همـان پارچـۀ مربـع شـکل در رنگ ها، 
طرح هـا و ابعـاد مختلف اسـت که تقریبـاً تمامي دختـران و بسـیاري از زنان جوان 
در اکثـر نقـاط کشـور به ویـژه در نقـاط شـهري و پرجمعیت اسـتان از آن اسـتفاده 

مي کننـد.
شـال سـر: نوعی سـرپوش زنانۀ مسـتطیل شـکل در ابعاد و طرح های متنوع اسـت 
کـه زنـان و دختـران جـوان ایـن منطقـه همانند سـایر مناطق کشـور از آن اسـتفاده 

می کننـد.
قتـره )Qatra(: ایـن نـوع چـادر برخـالف چادرهـاي مرسـوم دیگـر، بزرگ اسـت 
و دو آسـتین گشـاد دارد کـه بـا عبـور دادن دسـت ها از آنهـا کنتـرل چـادر راحـت 
می شـود. ایـن نـوع پوشـش از جنس های مختلـف و بدون نقش و به رنگ مشـکي 
تهیـه می شـود و در برخـي مواقـع، حاشـیۀ جلـو و کنـارۀ آسـتین ها با نوعـي بافت 
مثلثـي شـکل و تـا حدودي ریسـه ماننـد تزیین می گـردد. قتره مختـص زنان عرب 
اسـت و اغلـب زنـان عشـایر و روسـتایي و شـهری اسـتان از طریـق آنـان بـا ایـن 

پوشـش آشـنا شـده و آن را مورد اسـتفاده قـرار می دهنـد )تصویر شـمارۀ 2(.
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تصوير شمارۀ )2(. قتره )منبع: پژوهشگر(

کمرچیـن )Kamarčin(: تـا چنـد دهۀ پیش باالپـوش عمدۀ زنان ایـن منطقه نوعي 
پالتـو بـه اسـم کمرچیـن بود کـه به علـت اسـتفادۀ فـراوان از نوارهـاي زربافت در 
تزییـن آن، زیبایـي خاصـی داشـت. جنـس کمرچیـن از مخمـل، رنـگ آن قرمـز، 
جگـري، سـبز، سـرمه اي یـا مشـکي و آسـتین های آن بلنـد بـود. جلوبـاز دوختـه 
می شـد و کمربنـد و دو جیـب بـا دهانـۀ کـج در طرفیـن داشـت. کمرچین هـای 
مشـکي و سـرمه اي )رنگ هـاي سـنگین( مخصـوص خانم های مسـن بـود. امروزه 
اسـتفاده از این نوع پوشـش در نزد زنان ایالمي تقریباً منسـوخ شـده اسـت و فقط 
معدودی از زنان کهنسـال در فصل سـرما از آن اسـتفاده می  کنند )تصویرشـمارۀ3(. 
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تصوير شمارۀ )3(. کمرچین )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

يـل )Yał(: نوعـي کـت زنانـه از جنـس مخمل بود کـه همچون کمرچیـن تزییناتی 
از نوارهـای زربافـت داشـت. از ایـن پوشـش کـه آسـتین دار بـود و جیب هایی در 
طرفیـن داشـت بـرای حضـور در مهمانی هـا اسـتفاده می شـد. بلنـدی آن تـا باالی 

زانـو و جلوبـاز بـود و دکمه هایـي بـراي بسـتن بـر روی آن تعبیـه شـده بود.  
کولنجـه )Kwełanja(: کولنجـه نوعي دیگـر از باالپوش هاي زنان این منطقه اسـت 
کـه از نظـر رنـگ، جنـس، دوخـت، تزیینـات و کاربرد هماننـد کمرچیـن و البته از 

آن کوتاه تـر و باالتـر از زانو بوده اسـت. 
سـخمه )Soxma(: ایـن نـوع باالپـوش که کاماًل شـبیه جلیقه اسـت از جنس مخمل 
و در رنگهایـي شـاد و روشـن تهیـه می شـد، فاقد آسـتین بـود و حداکثـر تزیینات را 
داشـت؛ بـه طـوری کـه در جلـو و پشـت آن از انـواع آویزهـای نقـره اي، سـکه های 
قالبـدار و ُقروشـی، گـوی، اَقـراج و نوارهای زربافت و سـیم بافت اسـتفاده می شـد. 
نـوع و مقـدار تزیینات آن نیز به وضع مالی افراد بسـتگی داشـت )تصویر شـمارۀ 4(.
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 تصوير شمارۀ )4(. سخمه )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

کراس يا َشـیو )Kerâs/saü(: همان پیراهن بلند و آسـتین دار اسـت که بیشـتر زنان 
روسـتایي و عشـایری و تعـدادی از زنـان شـهري از آن اسـتفاده مي کننـد. بلنـدی 
ایـن پیراهـن تـا روی پاسـت و گاهـي در ناحیـۀ کمر مقـداری تنگ می شـود؛ ولي 
پاییـن آن کاماًل گشـاد اسـت و متناسـب با سـن زنـان، رنگ و جنـس آن تغییر پیدا 
مي کنـد؛ بـه گونـه ای کـه بیشـتر زنان کهنسـال و حتـي برخـي از میانسـاالن تمایل 
شـدیدي بـه پوشـیدن پیراهن هایـي بـا رنگ سـنگین، بخصـوص سـرامه اي و تیره 

دارنـد و آن را نشـانۀ متانـت و سـنگیني می داننـد )تصویر شـمارۀ 5(. 

تصوير شمارۀ )5(. کراس يا َشیو )منبع: پژوهشگر(
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ژيـر کـراس )žêr kerâs(: نوعـی تن پـوش زنانـۀ نخی با آسـتین حلقه ای یـا کوتاه 
و یقـۀ گـرد اسـت که در زیـر کراس یـا پیراهن می پوشـیدند و بیشـتر از رنگ های 
سـفید، صورتـی و آبـی تهیه می شـد؛ البته زنان مسـن از رنگ های تیره نیز اسـتفاده 

می کردند.  
بلـوز: نوعـی باالپـوش اسـت کـه بلنـدی آن تـا کمـر می باشـد و از انـواع پارچه ها با 
جنس هـا و طرح هـای سـاده یـا گلـدار تهیـه می شـود. ایـن باالپـوش هـم به شـکل 
آسـتین بلند و هـم آسـتین کوتاه دوختـه می شـود که بیشـتر زنـان جـوان آن را همراه 
بـا دامـن اسـتفاده می  کننـد؛ البتـه دختـران جـوان و نوجـوان بلـوز را همـراه شـلوار 

می پوشـند.
قیـون )Qaêywan(: پارچـه اي بلنـد و یکرنگ اسـت که به عنوان شـال به دور کمر 
می بسـتند و بـه صـورت محـدود، بخصـوص در فصـل کار و کشـاورزي اسـتفاده 
می شـد؛ البتـه برخـی نیـز جهـت بسـتن کمـر از یـک لچـک یـا علیخانی اسـتفاده 

می کردنـد )صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان ایـالم، 1388(.
جـوراو )jurâw(: در گذشـته اسـتفاده از جـوراب در بین زنان منطقه مرسـوم نبوده 
اسـت؛ ولـی امـروزه اسـتفاده از جوراب هـای موجود در بـازار معمول اسـت؛ البته 
در فصل هـای سـرد سـال از جوراب هـای ضخیم تـر و در فصل هـای گـرم سـال از 

جوراب هـای نازک تر اسـتفاده می  شـود. 
شـال کمر: در گذشـته زنان منطقه از لچگ )laĉeg( برای بسـتن کمر به هنگام کار 
کـردن اسـتفاده می کردنـد؛ امـا امـروزه از شـال های تزیینـی در رنگ هـای مختلف 
بـر روی لباس هـای کـردی جهـت شـرکت در مراسـم عروسـی اسـتفاده می  کننـد. 
شـال ها یـا از نـوع پارچـه ای تزیین شـده بـا پولک ها و سـکه های نقـره ای یا طالیی 
هسـتند یـا از آلیاژهـای مختلف به رنـگ نقره ای یـا طالیی در طرح هـای گوناگون 

تهیـه می شـوند )تصویر شـمارۀ 6(.
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تصوير شمارۀ )6(. شال کمر )منبع: پژوهشگر(

کاِلش )Kełâš(: در گذشـته زنـان منطقـه از نوعـي کفش به نـام کالش که در محل 
بافتـه مي شـد اسـتفاده مي کردنـد. زیـرۀ ایـن نوع کفـش از السـتیک بـود و قابلیت 
ارتجاعـی داشـت و رویـۀ آن را بـه وسـیلۀ نخ های تابیده شـده از پشـم گوسـفند به 
کمـک دَِروش )نوعـی قـالب( و رشـته ای از آهـن نـرم می بافتنـد. رنـگ کالش در 
گذشـته سـفید بوده اسـت؛ البته در مواردی مثل سـوگ مردان بزرگ منطقه، کالش 

سـیاه به پـا می کردند. 

زيورآالت و آرايش زنان 
در گذشـتۀ نـه چنـدان دور عمـدۀ زیـورآالت زنـان و دختـران ایالمـی مهره هـای 
ریـز و درشـتی از جنـس عقیـق، فیـروزه، لعـل، زمـرد، کهربـا، شیشـه، پالسـتیک، 
سـنگ یشـم، عـاج یـا ... بـود کـه گاهـی بـا تزیینـات نقرهـای بـه کار می رفـت. 
ایـن مهره هـا بـه صـورت گردنبندهایـی کوچـک و بـزرگ زینت بخش گـردن زنان 
بـود. در کنـار آنهـا نیـز از نوعـی آویـز نقرهـای به شـکل برگ تـو خالـِی )بیضی( 
قالبـدار و سـکه های قالبـدار بـرای تزییـن لباس، دسـت و گردن اسـتفاده می شـد 
کـه عمـدۀ این زیـورآالت از اسـتان های همجوار و دورتـر تهیه می گردیـد. امروزه 
عناصـر جدیـد از قبیـل نقره و طال جـای آنها را گرفته اسـت و از زیورهای سـنتی 
بـه صـورت محـدود در برخـی از نقـاط روسـتایی، بخصـوص شهرسـتان مهـران 
)ملکشـاهی(، ایوان، سـیروان، چرداول، منطقۀ مورد بررسـی و ... اسـتفاده می شـود.  
بـان سـرونی )Bân Sarwani(: از جملـه زیورهـای سـر اسـت کـه از سـکه های 
نقـره و دو قروشـی سـاخته می شـد. ایـن سـکه ها بـه وسـیلۀ حلقه هـای فلـزی به 
هـم وصـل می شـدند. در دو سـر انتهایـی آن دو قالب بـرای محکم شـدن بر روی 
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سـرون قـرار داشـت. ایـن زیـور بـه سـرون زیبایـی خاصـی مـی داد و در مراسـم 
عروسـی و شـادی اسـتفاده می شـد )تصویـر شـمارۀ 7(.

تصوير شمارۀ )7(. بانسرونی )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

بـان زلفـی )Bân Zełfi(: نوعـی زیور زنانـه از جنس نقره و به شـکل مثلث بود که 
نگین هایـی بـه رنـگ آبـی )بـرای محافظـت از چشـم زخم( یـا زرشـکی در داخل 
آن وجـود داشـت. بـه ایـن مثلث، زنجیرهایـی آویزان بـود و در انتهای هـر زنجیر، 
سـکه ای نصـب شـده بـود. زنـان، بـان زلفـی را بـر روی گولونی، سـرون یـا به دو 
طـرف سـر )بـر روی شـقیقه ها و قسـمت هایی از مـوی خـود کـه در دو طـرف 
صـورت بیـرون می گذاشـتند( می آویختنـد. از این زیور در مراسـم شـادی اسـتفاده 

می شـد )تصویر شـمارۀ 8(.

تصوير شمارۀ )8(. بان زلفی )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

گوشـخاره )Gušxâra( يـا گوشـواره: نوعـی زیـور زنانـه از جنـس طال یـا نقره در 
شـکل ها و فرم هـای متنوع اسـت. گوشـوارۀ تخته ای نوعی از گوشـواره بـود که به 
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شـکل کشـکولی صـاف از جنـس نقره یا طـال در اندازه هـای مختلف دیده می شـد 
و بسـته بـه وضعیـت اقتصـادی خانـواده اندازهـاش فـرق می  کرد. در قسـمت های 
مختلـف آن نیـز فیروزه و سـنگ های قیمتی نصب می شـد. در منطقۀ مـورد مطالعه، 
گوش دختران را در خردسـالی سـوراخ می  کنند و اگر توان مالی داشـته باشـند، به 
گـوش آنـان گوشـوارۀ طـال می آویزنـد؛ در غیـر این صورت بـرای مدتـی به جای 
گوشـواره از نـخ اسـتفاده می  کننـد تـا به اصطـالِح مردم منطقه، سـوراخ گوششـان 

کور نشـود )تصویر شـمارۀ 9(.

تصويرشمارۀ )9(. گوشواره )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

ملـون )Melwan(: ملـون یا ملینـگ )Melêneg( نوعی گردنبنـد زنانه از جنس نقره 
یـا بدلـی بـود کـه آن را به تـه گـردن می آویختند. گاهـی ملون به صورت رشـته ای 
از منجـوق یـا مهره هـای رنگـی بـه شـکل تـوری یـا گیس باف تهیـه می شـد. زنان 
ایـن منطقـه در تهیـۀ ایـن نـوع گردنبنـد عـالوه بـر مهره هـای رنگـی از میخک )به 

جهـت معطر بـودن آن( نیـز اسـتفاده می کردند )تصویر شـمارۀ 10(.

تصوير شمارۀ )10(. ملون )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(
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هفـت لیـره )Haft lêra(: ایـن نـوع گردنبنـد زنانـۀ بلنـد به پنـج عدد سـکۀ پهلوی 
یـا سـکه های طـال مزیـن بود و در وسـط آن یـک تاج تختـه ای قرار داشـت که دو 
عـدد نگیـن سـبز یـا قرمـز در آن تعبیه شـده بـود. در دو طـرف آن نیـز زنجیر قرار 

داشت. 
دسـون )Daswan(: دسـون یـا دسـتبند کـه بـه آن دسـینگ )Dasêneg( نیـز گفتـه 
می شـود از جنـس نقـره یـا بدلـی بـود کـه نگین هایـی بـه رنگ سـبز، قرمـز و آبی 
داشـت. گاهـی بـرای تهیـۀ دسـتبند، مهره های رنگـی گوناگـون را به وسـیلۀ نخ به 

هـم می بافتنـد )تصویر شـمارۀ 11(.

تصوير شمارۀ )11(. دسون )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

کلوانـک )Kelwânek(: در منطقـۀ مـورد بررسـی از انـواع کلوانک )انگشـتر( زنانه 
و مردانـه از جنـس طـال، نقـره و آلیاژهـای دیگـر اسـتفاده می شـد که هر کـدام از 
آنهـا بـا توجـه بـه نـوع سـنگ بـه کار رفتـه در آن، کاربـرد خاصـی داشـت؛ برای 
مثـال انگشـتری کـه نگین قرمز داشـت برای رشـد جسـم مفیـد بود و افـراد محلی 
معتقـد بودند کسـی کـه آن را به انگشـت می کند، گوشـت می گیـرد؛ همچنین باور 
داشـتند کـه اگـر فـرد غصه دار، انگشـتری با سـنگ شـکالتی اسـتفاده کنـد، بعد از 
رفـع غـم و غصـه اش سـنگ آن صیقلی می شـود. در حال حاضـر از انواع انگشـتر 

موجـود در طالفروشـی ها اسـتفاده می  گـردد )تصویر شـمارۀ 12(.

تصوير شمارۀ )12(. کلوانک )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(
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پاوينـگ )Pâwêneg(: یکـی دیگـر از زیـورآالت زنانـه نوعی پابند بود کـه از چند 
ردیـف منجـوق )رِختـه( رنگـی در طرح هـای گوناگـون بافتـه می شـد و آخریـن 
ردیـف از پاییـن را سـیاه و سـفید می بافتنـد و بـه آن َورپـای می گفتنـد. ایـن نـوع 
از زیـور آالت مخصـوص عروس هـا و زنانـی بـود کـه تـازه ازدواج کـرده بودنـد. 
آنهـا تـا چنـد سـال بعـد از ازدواج بـرای زیبایـی پابند به مـچ پا می بسـتند )تصویر 

.)13 شمارۀ 

تصوير شمارۀ )13(. پاوينگ )منبع: پژوهشگر(

پـا هلیلـه )Pâ hałêła(: نوعـی دیگـر از پابندهـای زنانـه از جنـس نقره بـود. برای 
تهیـۀ ایـن زیـور، سـکه های نقـره را بـه وسـیلۀ حلقه هایی بـه هم وصـل می کردند 
و زنانـی کـه ازدواج کـرده و از وضعیـت مالـی خوبی برخـوردار بودند در مراسـم 

عروسـی از آنهـا اسـتفاده می نمودند. 
گول کیـف )Gwêłkif(: یکـی از زیورهـای زنـان بـود کـه از تکه هـای پارچه هـای 
رنگـی، مـواد عطـری از جملـه میخـک و عبیـر و مهره هـای رنگـی تهیـه می شـد؛ 
بـه ایـن صـورت کـه پارچه هـای رنگـی را بـا مـواد عطـری پـر می کردنـد و بـه 
شـکل توپ هـای کوچکـی می دوختنـد؛ سـپس مهره هـای رنگـی و میخـک را بـه 
شـکل یکـی در میـان بـه نـخ می کشـیدند و ایـن توپ هـا را بـه انتهای آنهـا وصل 
می کردنـد. در نهایـت آنهـا را بـه شـکل یـک دسـتۀ چندتایـی در می آوردنـد و بـه 
گیس هـا یـا دو طـرف سـینۀ خـود بـر روی لبـاس می آویختنـد تـا به زیبایـی خود 

بیفزاینـد )تصویر شـمارۀ 14(.
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تصوير شمارۀ )14(. گول کیف )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

قوروشـی )Qweruši(: قوروشـی )یـک قرانـی/ دو قرانـی( همـان یـک ریالـی و 
دو ریالـی پادشـاهان گذشـته بـود کـه توسـط زرگـر، حلقـۀ کوچکی بـه آن متصل 
می شـد و از آن بـرای تزییـن انـواع پوشـاک، سـرون و پاهلیلـه اسـتفاده می گردید. 
تعـداد قروشـهای بـه کار رفتـه در پوشـاک فـرد بـه وضعیـت اقتصـادی و جایـگاه 

اجتماعـی او بسـتگی داشـت )تصویـر شـمارۀ 15(. 

 تصوير شمارۀ )15(. قوروشی )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

اقـراج )aqrâj(: نـواری تزیینـی به رنگ زرد، طالیی، قرمز یا سـفید اسـت که اغلب 
بـرای تزییـن کلنجه، سـخمه، کمرچین و َدمپای شـلوار از آن اسـتفاده می شـد. این 
نـوار را بـه صـورت آمـاده از دوره گردها یا بازار تهیـه می کردند. تعـداد ردیف های 

بـه کار رفتۀ اقراج در پوشـاک زنان بسـتگی بـه وضع اقتصادی خانواده داشـت.
رختـه )ŕexta(: رختـه یـا منجـوق، مهره هـای رنگی از جنس پالسـتیک یا شیشـه 
بـود کـه برای تزیین انواع پوشـاک و تهیـۀ انواع زیورآالت همچـون: ملون، پاوینگ 

و گل کیف کاربرد داشـت.
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گوی )Guy(: گوی از جنس نقره یا آلیاژهای دیگر بود که برای تزیین انواع پوشاک 
و ساخت زیورآالتی مانند بان زلفی از آن استفاده می شد )تصویر شمارۀ 16(. 

 تصوير شمارۀ )16(. گوی )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

میرگ )Myareg(: مهره های رنگی از جنس پالسـتیک، شیشـه و چینی را می گفتند 
کـه از آنهـا برای تزیین پوشـاک زنانه و بچگانه اسـتفاده می شـد. زنان بـرای آرایش 
یـا بـه جهـت دفـع چشـم زخم بـه گیس هـای خـود و موهای کـودکان، مهـرۀ آبی 

وصـل می کردند. 

پوشاک مردان
لبـاس مـردان ایالم، نشـانگر مردانگي، بزرگ منشـي و جایگاه اقتصـادي و اجتماعي 
آنـان در جامعـه بـود. در حـال حاضـر در نقـاط شـهري و پرجمعیـت، گرایـش به 
خریـد پوشـاک گران قیمـت و وارداتـي زیـاد شـده اسـت؛ در حالـی کـه در نقـاط 
عشـایري و روسـتایي کـه هنـوز هـم تا حـدود زیادي بـه سـنت ها پایبند هسـتند، 
توجـه بـه لبـاس محلـي از نوع مرغـوب و آراسـتۀ آن، از ویژگی هاي مردان اسـت. 
اسـتفاده از هرگونـه زینـت در لبـاس مـردان مرسـوم نیسـت و آن را مختـص زنان 

میدانند.

کالو )کاله(: بـه غیـر از کاله هـاي وارداتـي گوناگونـي کـه عمومـاً بـراي محافظت 

تحلیل مردم شناختی پوشاک در استان ایالم...



فصلنامۀ  علمي

111

دورۀ  بیستم، شمارۀ  62 و 63 ؛ بهار و تابستان  1398

از سـرما یـا گرمـا در فصل هـای مختلف بـه کار گرفته مي شـود، بسـیاري از مردان 
ایـن منطقـه از کاله یـا عرقچیـن کوچکی اسـتفاده مي کنند که از پارچۀ نخي سـفید 
و گاهـی مشـکِي راه راه تهیه شـده اسـت. ایـن سـرپوش را تنها مردان بزرگسـال و 
کهنسـال اسـتفاده می کننـد و بـر روي آن چفیـه مي بندند. سـایر مردان نیـز چفیه را 
بـه تنهایـي بـه کار می برند. اسـتفاده از چنین سـرپوش هایی در بین پسـران و مردان 

جوان رایج نیسـت.

لچـگ يـا چفیه: این سـرپوش مردانه اغلب وارداتـي اسـت و در رنگ های مختلفی 
ماننـد سـفید، سـفید و مشـکِی راه راه و گاهـي بـا زمینـۀ سـفید و رگه هـاي قرمز یا 
سـبزرنگ دیـده می شـود. لچـگ را معموالً بـه تنهایی بـه دور سـر می بندند. بعضی 
از مـردان نیـز از چفیه هایـی اسـتفاده می  کننـد کـه مشـکی اسـت و در حاشـیۀ آن 
رگه هـای قرمـز و سـبز وجـود دارد. مردانـی کـه بـه حـج میرونـد هـم از چفیه ای 
منقـش بـه گل هـاي بوتـه ای و بـرگ اسـلیمي زرد طالیـي اسـتفاده مي کننـد که به 

نوعـي موقعیـت اجتماعـي آنهـا را نیز نشـان مي دهد.

فرجـي )Faraji(، کـرک )Kaŕak( يا کپنـک )Kapenak(: نوعي باالپـوش مردانه از 
جنـس ُکـرک )پشـم بـره( اسـت که اغلـب در نواحـي عشـایري و در فصل سـرما 
اسـتفاده می شـود. فرجی مانند پالتو، بلند و آسـتین دار اسـت. در زیر آسـتینهای آن 
سـوراخي بـراي عبـور دسـت ها تعیبه شـده اسـت. رنگ ایـن باالپوش نیـز به نوع 

کـرِک بـه کار رفته در آن بسـتگی دارد.

سـخمه: ایـن نـوع باالپوش هماننـد فرجي اسـت با این تفـاوت که بسـیار کوتاه تر 
از آن مي باشـد. جنـس آن از پشـم اسـت و رنـگ آن نیز بـه نوع کرِک استفاده شـده 
بسـتگي دارد. سـخمه را کشـاورزان بـه هنـگام درو و برداشـت محصـول بـرای 

جلوگیـری از گرمـا اسـتفاده می کردنـد )تصویر شـمارۀ 17(.  
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تصوير شمارۀ )17(. سخمه )منبع: موزۀ مردم شناسی استان ايالم(

پوشاک در ادبیات شفاهی، باورها و اعتقادات
بـا توجـه بـه جایـگاه خـاص پوشـاک در فرهنگ عامـه، بدیهی اسـت کـه می توان 
نشـانه هایی از ایـن عنصـر مـادی فرهنگـی را در ادبیات شـفاهی یافـت و از طریق 
مطالعـۀ آن شـرایط جغرافیایـی و اقلیمـی، باورهـا و اعتقـادات، دسـتورات مذهبی 
و آیینـی و شـیوه های معیشـتی را در میـان یـک قـوم و جامعـه تـا حـد زیـادی 
بازشـناخت؛ چنانکـه در منطقـۀ مـورد مطالعه، لباس مشـکی عالوه بر اینکه نشـانۀ 
سـوگوار بـودن فرد اسـت، تحـت تأثیر باورهـا و آیین هـای رایج در میـان مردم، به 
تدریج در میان زنان مسـن و کهنسـال به عنوان برترین لباس شـناخته شـده اسـت 
و آن را نشـانۀ متانـت و جاافتـاده بـودن زن می دانند. مردم این منطقه پارچۀ سـبز را 
مبـارک می داننـد و در سـفرهای زیارتـی خـود آن را بـرای تبرک بـه ضریح مقدس 
می مالنـد تـا بـه عنـوان هدیـه  به دوسـتان و اقـوام بدهنـد. برخـی نیز باریکـه ای از 
ایـن پارچـۀ سـبز متبـرک را به مچ دسـت کـودکان می بندند تـا از بیمـاری و گزند 
بـه دور باشـند. گاهـی نیز پارچۀ سـبز را به نیت برآورده شـدن حاجـات به ضریح 
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امامـان، امامـزادگان و درختـان مقـدس گـره می زنند. آنهـا پارچۀ قرمـز را نحس و 
منسـوب بـه یزیـد و اشـقیا می داننـد و می پندارنـد کـه لبـاس قرمز موجـب جلب 
نظر شـیطان و موجودات غیبی )جن و ...( می شـود )شـربتیان، 1384: 107(. دیدن 
لباس سـفید در خواب، نشـانۀ خوشـبختی و سـعادت فرد و کفن نشـانۀ رفع بال و 
مـرگ از انسـان اسـت. لبـاس ُمرده نحس اسـت و نباید کسـی کـه از مرگ صاحب 
آن خبـر دارد آن را بپوشـد. لبـاس سـیاه نشـانۀ عـزادار بـودن اسـت و تـا زمانی که 
فـردی لبـاس سـیاه بـر تـن دارد بایسـتی کامـاًل متین و سـنجیده سـخن بگویـد، با 
صـدای بلنـد نخنـدد و خود را محزون و ناراحت نشـان دهد )سـتوده، 1396: 86(، 
در مراسـم شـادی و عروسـی شـرکت نکنـد و حتـی اگـر حقش ضایع شـد سـعی 
کنـد بـا دیگـران گالویـز نشـود؛ در غیـر ایـن صـورت سـرزنش می شـود؛ چراکه 
احتـرام لبـاس سـیاه و مـردۀ خویش را بـه جای نیاورده اسـت. لباس باید با سـن و 
سـال افراد تناسـب داشـته باشـد. دیدن زیورآالت زنان در خواب نشـانۀ آن اسـت 

کـه زن حاملـه )خـود زن یا زنـی در آن خانـواده( دختـر خواهد آورد.

تحلیل مردم شناختی نمادها و نقش های پوشاک
در ایـران از گذشـته های دور، در تمدن هـای سـیلک و شـوش و در دوره هـای 
تاریخـی ایـالم از نقـوش نمادیـن در آثـار هنـری بهـره گرفته شـده اسـت. نقوش 
سـفال ها و ابزارهـای فلـزی و حتـی قالب و فرم بسـیاری از ظروف عمدتـاً نمادین 

بـودن ایـن اشـیا را گواهـی می دهنـد )رشـیدی، 1395: 155(. 
نقـش گل نیلوفـر )لوتـوس (: نیلوفر کـه به آن پیچک نیـز می گویند از گـروه گل ها 
و گیاهانـی اسـت کـه در زبان فارسـی به گل آبـزا یا گل زندگی و آفرینش مشـهور 
اسـت. ایـن گل در هنر هخامنشـی به عنـوان نماد صلح و زندگی مطـرح بوده و در 
روایـات کهـن ایـران، گل ناهید به شـمار می رفتـه و ناهید یا آناهیتا فرشـتۀ نگاهبان 

عنصر آب بوده اسـت )اسـماعیل پور، 1377: 17(.
چـرخ: چـرخ نمـاد خورشـید و پره هـای آن نمـاد فلـک و فلک البـروج اسـت 
)رشـیدی، 1395: 157( خورشـید در هـزارۀ چهـارم قبل از میـالد در فالت ایران از 
بزرگتریـن خدایـان شـمرده می شـد؛ چـون بـه زندگی آنـان رونق می بخشـید؛ پس 
مـردگان را به سـوی مشـرق یعنی طرفی که خورشـید طلوع می کـرد می خواباندند. 
ایـزد خورشـید نـزد ایرانیـان و در زبـان فارسـی باسـتان و اوسـتایی، »میتـرا« و در 
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پهلـوی »میتـر« خوانـده می شـد و معانی مختلفـی از جمله: عهد و پیمـان، محبت و 
خورشـید را در بـر می گرفـت )یاحقـی، 1375: 185( )تصویر شـمارۀ 18(. 

 تصوير شمارۀ )18(. چرخ و نقش گل لوتوس )منبع: پژوهشگر(

عقـاب: عقـاب یکـی از نیرومندتریـن و بزرگتریـن پرنـدگان جهان اسـت. تصویر 
این پرنده در ایران باسـتان نشـان دهندۀ اقتدار پادشـاهی و شـکوه؛ همچنین نشـانۀ 
پرچـم ایـران بـوده اسـت. هخامنشـیان نیز عقـاب زرینی بر سـر نیزه در جلو سـپاه 
حمـل می کردنـد. عقـاب نمـاد اهورامـزدا و نماینـدۀ خـدای آسـمان بـوده اسـت 
و از نقـش آن بـر روی تاج هـا، لباس هـا و مهرهـا اسـتفاده می کرده انـد تـا بدیـن 
وسـیله خـود را فرسـتاده و نمایندۀ اهورامـزدا معرفی کنند. در آیین هـای کهن ایران 
نیـز نمـادی از میتـرا و نشـان خانوادگـی ساسـانیان بوده اسـت. نقش عقـاب روی 
گولونـی سـمبل قـدرت، اقتـدار، بی پروایی و آزادی می باشـد )تصویر شـمارۀ 19(. 

تصوير شمارۀ )19(. نقش عقاب )منبع: پژوهشگر(
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نتیجه گیری
پوشـاک هـر قـوم نماینـدۀ میـزان پایبنـدی و اعتقـاد آنـان به میـراث فرهنگی اسـت. 
اگرچـه پوشـاک یکـی از نیازهای اولیۀ انسـان ها به شـمار مـی رود؛ اما در گـذر زمان با 
سـاختارهای ارزشـی و جهانبینی ملتها درآمیخته است. سـرزمین ایران اقوام مختلفی را 
تحـت یـک ملیـت در یک جغرافیـای واحد گرد آورده اسـت. تفاوت هـای فرهنگی و 

جغرافیایـی ایـن اقوام به شـکل بارزی در پوشـاک آنان نمـود دارد. 
     همانطور که پوشـاک سـنتی مردمان این سـرزمین تجانس و قرابت فوق العادهای 
بـا فرهنـگ و شـرایط اقلیمـی جامعه داشـته اسـت، پوشـاک تیـرۀ مرشـدوند نیز با 
محیـط زندگـی و فرهنـگ آنان ارتباط مسـتقیم دارد و نشـان دهندۀ هویـت ایرانی و 
اسـالمی اسـت. از آنجـا کـه زنده نگه داشـتن هویـت ایرانی به واسـطۀ فرهنگ های 
رایـج در میـان اقـوام مختلـف ایـران امکان پذیر اسـت، می تـوان فرهنگ ایـن منطقه 
را بـه عنـوان بخشـی از میراث ملی مورد توجـه قرار داد. مطالعۀ پوشـاک و هنرهای 
رایـج در میـان ایـن تیـره، تأکیـد آنهـا بـر آراسـتگی لبـاس بـا طرح هـا و مدل هـای 
سـنتی را نشـان می دهد. بررسـی ها نشـان داد که در گذشته شغل بیشـتر افراد منطقۀ 
مـورد مطالعه، کشـاورزی و دامداری بوده و بین پوشـاک و شـغل آنـان رابطه وجود 
داشـته اسـت؛ چنانکـه کشـاورزان، پیراهـن، شـلوار کـردی و لچگ می پوشـیدند و 
بـه مـزارع می رفتنـد؛ امـا دامـداران عـالوه بـر آن از فرجـی و کاله نمـدی اسـتفاده 
می کردنـد کـه در حـال حاضـر، کاله نمدی و فرجی تـا حدودی کارکرد خـود را از 

دسـت داده و مختص افراد مسـن تر شـده اسـت. 
     بـا افزایـش امـکان دسترسـی بـه رسـانه های عمومـی، سـهولت تـردد بـه دیگر 
مناطـق کشـور و تکثـر مشـاغل، برخـی از اجزای پوشـاک کارکرد خود را از دسـت 
داده و انـواع جدیـدی از لباس هـا جایگزین آنها شـده اسـت. پوشـاک در این منطقه 
عـالوه بـر نقـش کارکـردی، سـمبل هویـت فرهنگـی و اجتماعـی آنان نیز هسـت؛ 
چنانکـه رنـگ و نقـش پارچـه و تزیینـات بـه کار رفته در لبـاس افراد، معّرِف شـأن 
و منزلـت اجتماعـی و موقعیت اقتصادی آنهاسـت. امروزه مقایسـۀ لباس های نسـل 
جـوان و سـالمندان ایـن نکتـه را آشـکار می کنـد پوشـاکی کـه تـا چنـد سـال پیش 
نیازهـای جسـمانی و اجتماعـی مـردم منطقه را پاسـخگو بود در حـال حاضر بر اثر 
تغییـرات اجتماعـی، کارکرد خود را از دسـت داده اسـت. این پوشـاک با خاموشـی 

سـالمندان آرام آرام در موزه هـا جـای می گیرنـد. 
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