
ني
 ژاپ

تي
 سن
ش

وش
و پ
مون

كي
 ها 

179 

 مقدمه
ها زيباترين گنجينه     كيمونو به عقيده بسياري از ژاپني     

در زبان ژاپني به     ”  كيمونو“واژه  .  ملي كشورشان است   
پوش، لباس و چيزهاي پوشيدني       معني پوشاك، جامه، تن   

كيمونو لباس سنتي ژاپن است و طرح و شكل آن            .  است
هاي تاريخ اين سرزمين تغييرات چشمگيري           طي دوره 

داشته است كه نشانگر اهميت و نگرش جامعه و فرهنگ           
آنچه امروزه مردان و زنان و      .  هر دوره به اين پوشش است 

پوشند تفاوت بسياري با      كودكان ژاپني به اسم كيمونو مي     
برش، رنگ، جنس و طرح و          .  كيمونوهاي اوليه دارد   

جنسيت، :  تزئينات كيمونو به عواملي چند بستگي دارد         
كننده و نيز    سن و سال، مجرد يا متأهل بودن و فرد مصرف
 .فصل سال و باالخره مناسبت پوشيدن كيمونو

ترين شكل پوشاك در ژاپن به طور كلي               مرسوم

شود كه به چند دسته         ناميده مي )  Wafuku(وافوكو  
 :شود تقسيم مي

كه به طور عام به هر نوع         )  Kimono(كيمونو   .1
 .شود پوشاكي اطالق مي

كه نام ديگر كيمونوي تابستاني     )  Yukata(يوكاتا   .٢
 .است

 .كه لباس زير است) Nagajugan(ناگاجوگان  .٣

، كفش،  )obi(ملزومات و متعلقات، كه شامل اُبي       .۴
 . است... جوراب و

 .كه كت كوتاه ابريشمي است) Haori(هائوري  .۵

 .كه اوركت است) Michiyuki(مي چي يوكي .۶

 .كه شلوار ژاپني است) Hakama(هاكاما  .٧

ترين كيمونو    كه رسمي )  Uchikake(اوچي كاكه    .٨
 .است

 ها كيمونو پوشش سنتي ژاپني
 جعفر رائي تهراني: مترجم

Jafar.rasi@gmail.com 
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كه مراسم    )  Shiro- maku(ماكو  -شيرو .٩
 .مخصوص ازدواج است

 شكل ظاهري كيمونو و قسمتهاي آن
 پشت كيمونو: الف

 حلقه آستين) Sodetesuke(سوده تسوكه  .1
شكافت )  Miatsukuchi(مياتسو كوچي         .٢

 زيرآستين

 )تر از حلقه آستين پايين(آستين ) Furi(فوري  .٣

بخش اصلي  )  Ushiromigoro(اوشيرو ميگورو    .۴
 پشت لباس

 لبه پايين كيمونو) Fuki(فوكي  .۵

 طول آستين) Yuki(يوكي  .۶

 جلوي كيمونو: ب
 سرآستين) Sode-guchi(سوده گوچي  .1
 آستين) Sode(سوده  .٢

 قسمت كيسه مانند آستين) Tamoto(تاموتو  .٣

 يقه) Eri(اري  .۴

 )بااليي(آستر رويي ) Doura(دورا  .۵

 نوار داخلي) Okumi(اُكومي  .۶

بخش اصلي   )  Maemigoro(گورو      مائه مي   .٧
 جلوي لباس

 آستر پاييني) Susomawashi(سوسو ما واشي  .٨

 )خارجي(يقه رويي ) Tomoeri(توموئري  .٩

 يقه داخلي) Uraeri(اورائري  .١٠

 
 تاريخچه كيمونو

هاي ياموتو، آسوكا،     هاي اوليه تا دوره     از دوره جومون  
نارا، هه يان، موروماچي و ادو عوامل متعددي بر شكل و            

توان به اين     اند كه مي    طرح پوشاك ژاپني تأثيرگذار بوده     
شرايط آب و هوايي، زندگي و آداب و         :  موارد اشاره كرد  

رسوم دربار امپراتورها، قوانين و مقررات، توسعه فنون           
نساجي و رنگرزي و باالخره دستيابي به مواد جديدتر در           

سال، خاندان    1200امروزه پس از گذشت     .  توليد كيمونو 
هاي   سلطنتي ژاپن همچنان در مراسم تاجگذاري و جشن        

كنند كه از نظر طرح و         هايي استفاده مي    ازدواج از لباس  
 .است) 792 -1192ميالدي (شكل مربوط به دوره هه يان 
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 هاي تاريخ ژاپن نظري به تغييرات كيمونو در طي دوره
(Jomon(دوره جومون     سال قبل از ميالد       300) 

 ))ع(مسيح 
شد و تا حدي به       هاي اين دوره از كنف تهيه مي        لباس

شد و هيچگونه فرقي بين لباس زنان         تن، گشاد دوخته مي   
 .و مردان وجود نداشت

 )ميالدي Yamoto) (550- 300(دوره ياموتو 
. لباس اين دوره دو بخش بااليي و پاييني داشت             

 .هايي چسبان داشت قسمت بااليي آستين
ها هنر پرورش كرم ابريشم را در اين دوره               چيني

ها در اين دوره        ژاپني.  ها شناساندند   تاريخي به ژاپني   
هاي   مهارتي در زمينه رنگرزي نداشتند، در نتيجه پارچه         

 . ابريشمي و لباسها فقط به رنگ سفيد بودند
 )ميالدي Asuka) (710- 550(دوره آسوكا 

هاي دوخت و دوز در اين دوره و پيشرفت            در شيوه 
تر   تر و گشاد     بيشتري حاصل شده بود و لباسهاي بلند         

پوشاك درباريها به سه دسته تقسيم          .  شد  پوشيده مي 
لباسهاي رسمي، لباسهاي درباري و متحدالشكل و       :  شد  مي

 . شد لباسهايي كه رنگشان طبق رتبه و مقام تعيين مي
 )ميالدي Nara) (792- 710(دوره نارا 

) آسوكا(فنون رنگرزي در اين دوره و دوره قبل              

شد كه    پوشاك از چندين بخش تشكيل مي      .  توسعه يافت 
لباس باال تنه و پايين تنه، نيم تنه، دامن          :  عبارت بودند از  

 .جلوي لباس و دامن پشت لباس
 )ميالدي Heian) (1192- 792(يان  دوره هه

ها از رنگ و تغيير        در اين دوره درك بصري ژاپني       
. گر شده است     رنگها در چهار فصل در پوشاك جلوه         

عالقه شديد آنان به زيبايي هنري و رنگها در كيمونوهاي           
پوشيدن كيمونوهاي رنگي با    .  اين دوره قابل توجه است     

طرح و نقش ظريف و ماهرانه در بين زنان كامالً رايج               
 12شامل  )  Jun-Hitoe(كيمونوي جون هيتوئه      .  شد

در .  رداي بدون آستر بود كه استفاده كننده فراوان داشت          
هاي   شد با رنگ    ها را مي    ها و يقه    اين كيمونو سرآستين  

اشخاص درباري گاهي   .  متفاوتي از يكديگر تشخيص داد    
 .رداي رنگارنگ بود 16پوشيدند كه شامل  كيمونوهايي مي

 -1185مـيـالدي     ) ( Kamakura( دوره كاماكـورا    
1133( 

گيري نفوذ طبقه نظاميان و          در اين دوره با اوج       
مردم نه حوصله و نه نيازي به پوشيدن                 جنگجويان،

لباس موسوم به كوســـــــوده    .  كيمونوي ظريف داشتند  
)Kosode  (          به معني آستين كوچك در اين دوره بطور

 .كامل رواج پيدا كرد
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(Muromachi(دوره موروماچي     -1573ميالدي  ) 
1192( 

در اين      با اضمحالل فرهنگ اشرافيت دوره هه يان،       
ها   لباس.  دوره فرهنگ سامورايي به اوج قدرت رسيد          

تر شد تا مناسب جنب و جوش و تحرك الزم در                ساده
 .تر سامورايي باشد شيوه زندگي فعاالنه

 )1601 -1867ميالدي ) (Edo(دوره ادو 
تجارت و صنعت در اين دوره به سرعت رشد و              

بازرگانان رفته رفته قدرتي بيشتر از            .  توسعه يافت  
روشهاي بهتر رنگرزي ايجاد    .كردند  ها كسب مي    سامورايي

كه رواج  )  Yuzen(از جمله روش موسوم به يوزن        .  شد
شد از هر رنگي استفاده        در اين روش مي    .بيشتري يافت 

كرد و طرحهاي رنگي مركب مختلفي از قبيل نقش گل و            
توكوگاوا   1615در  .  ميزي كرد   آ  پرنده را ايجاد و رنگ      

(Kyoto(فرمانده ارتش، پايتخت را از كيوتو            محل ) 
كه همان  (منتقل كرد    )  Edo(به ادو    )  اقامت امپراتور 

آئين كنفوسيوسي در كشور       ).  توكيوي امروزي است    
اداره كشور مبتني بر     .  رسميت پيدا كرد و پذيرفته شد       

گرفت كه همه افراد      اصول نظام سلسله مراتبي صورت مي     
در .  شدند  بندي مي   بر حسب طبقه اجتماعي خود رتبه       

دوران ادو، مردم موقعيت اجتماعي خود را از طريق               

م كه    1853بعد از    .  دادند  پوشيدن كيمونو نشان مي     
هاي نيروي دريايي ارتش اياالت متحده امريكا در            كشتي

ساحل توكيو پهلو گرفتند و آغازگر رابطه بازرگاني و              
با اين كه تا يكصد سال      .  صنعتي ژاپن با جهان غرب شدند   

پوشيدند ولي خود      ها همچنان كيمونو مي       بعد ژاپني 
 .آيد  شروعي براي پايان بخشيدن به رسم به شمار مي

هاي    ادو كيمونوهاي يكسره از پارچه              در دوره  
كمربند .  شد  رنگارنگ و بسيار پرنقش و نگار دوخته مي         

obi  )كه تا اين زمان آنرا در جلوي لباس گره               -)اُبي
 .شد حاال ديگر درپشت لباس گره زده مي -زدند مي

 )1868 -1912ميالدي ) (Meiji(جي  دوره مي
اين دوره آغاز اشتغال زنان در خارج از خانه بود كه            
. مستلزم ايجاد نوعي پوشاك مناسب با كار آنان باشد             

هاي   هاي وارداتي كارخانه    ها براي رقابت با پارچه       ژاپني
 .فنون جديدي ابداع كردند  غربي،

 )1912 - 1926ميالدي ) (Taisho(شو  دوره تاي 
وقوع زلزله ويرانگر، به توكيو آسيب شديدي وارد           

بسياري از كيمونوهاي       ها،  به دنبال خراب شدن خانه    .  كرد
 .قديمي زير آوار ماندند و از بين رفتند

 )1926 -1989ميالدي ) (Showa(دوره شووا 
در اين دوره دولت ژاپن براي تأمين هزينه تـوسـعـه      
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از طريق بستن مـالـيـات      ارتش،
باعث   هاي ابريشمي، روي پارچه

در ايـن    .  كاهش توليد آن شـد   
تـر     دوره طرحهاي كيمونو ساده

شد و پارچه كمتري در آن بـه    
پس از جنگ جهاني دوم، به تـدريـج كـه        .  رفت كار مي

توانايي خريد كيـمـونـو بـراي         اقتصاد ژاپن بهبود يافت،
عموم بيشتر فراهم شد و توليد آن در مقياس وسيعـتـري   

مدهاي اروپايي و آمريكايي بر طرح و نقـش  .  رونق يافت
ولي شكل ظاهري آن همچنان ثابـت    كيمونو اثر گذاشت،

هاي كيمونو باز هم متناسب با تـغـيـيـر      رنگ.  مانده است
سن و سال و شرايط زندگي خصوصي اشـخـاص     فصل،

امروزه هر خانم ژاپني معموالً فـقـط يـك      .  كند تغيير مي
. شـود  ناميده مي)  Furisode( كيمونو دارد كه فوريسوده 

براي جشـن  .  پوشد سالگي مي 19او اين لباس را در آغاز 
ازدواج كيمونوي كامل عروسي را به طور معمول كـرايـه   

البته بايد گفت كه در زندگي روزمره كيمونو بـه  .  كنند مي
اگر بر حسب تصادف بـه يـك       .  شود ندرت پوشيده مي

منطقه روستايي ژاپن يا يكي از جزاير كوچـك مـانـنـد       
برويد، سالمـنـدانـي را مشـاهـده          )  Okinawa(اُكيناوا 

 .خواهيد كرد كه كيمونوي سنتي به تن دارند

 كيمونو در فصول سال
در فصل بهار لباسهايـي بـا     

هاي گـل   رنگهاي روشن و طرح
در .  شـود    و منظره پوشيده مـي   

پاييز نيز لباسهاي ژاپـنـي داراي     
رنگهاي آن فصل و حال و هواي مربوط به آن هستند؛ از 
جمله طرحهايي شامل نقش گل داودي و برگ درخـت    

ها در زمستان به ويژه در آستانه تـعـطـيـالت،        ژاپني   . افرا
هـايـي از درخـت كـاج،              كيمونوهايي با طرح و نقش

پوشـنـد، چـون نشـانـه           هاي آلو و گياه بامبو مي شكوفه
ها نيز در هـر   جنس پارچه.  اند اقبالي و سعادتمندي خوش

هاي كتاني و در  در تابستان از پارچه.  فصل متفاوت است
هاي ضخيم يا آستردار براي تهيـه   پاييز و زمستان ازپارچه

 .شود كيمونو استفاده مي
 

 ها  پوشاك ژاپني در مناسبت
اي كه طرحهاي تكرار        آميزي شده   لباسهاي رنگ 

شونده و بافتني داشته باشند، معموالً جزو لباسهاي              
برخي از كيمونوهاي غير     .  آيند  غيررسمي به شمار مي    

يوكاتاي كتاني، هائوري بافته شده       :  رسمي عبارتند از   
اين نوع لباسها   .  آميزي شده   كتاني و كيمونوي ايكات رنگ    

مدهاي اروپايي و آمريكايي بر طرح و نقش 
ولي شكل ظاهري آن   كيمونو اثر گذاشت،

 همچنان ثابت مانده است
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هاي عمومي و در     توان در زندگي روزمره، حمام را مثالً مي
ديدارهاي غير رسمي با دوستان و اعضاي خانواده به تن           

لباس رسمي ژاپني معموالً داراي يكي از اين دو             .  كرد
يا طرحهاي بسيار مفصل و پرشاخ و برگ         :  ويژگي است 

دو نمونه از كيمونو    .  دارد، يا طرح آن ساده و ظريف است       
ها پوشيده    با طرح مفصل و پرشاخ و برگ كه در مناسبت          

) happi(هاپي      شود، كيمونوي جشن ازدواج و كت        مي
تر و    ها ماليم   تر باشند رنگ    ها ظريف   هر چه طرح  .  است

هاي رسمي ژاپني در      لباس.  تر خواهد بود    طرح يك دست  
ديدارهاي رسمي و مراسم تشييع و تدفين مورد استفاده           

هاي متأهل در مراسم ازدواج و          البته خانم .گيرد  قرار مي 
 .پوشند هاي رسمي هم كيمونو مي ها و مهماني جشن
 

 تاريخچه توليد پارچه كيمونو
هاي ژاپني شايد بزرگترين گنجينه صنايع دستي         پارچه

ها   ژاپني.  سنتي و عالي يكصد سال اخير آن كشور باشند          
فنون نساجي و رنگرزي را در اصل از كره و چين به                 

در قرن هشتم ميالدي، پيشكش دادن        .  اند  عاريت گرفته 
دوزي شده بين     هاي پارچه ابريشم و زربفت و مليله         طاقه

. امري مرسوم بود  )  كره وچين (ژاپن و كشورهاي همسايه     
اي   ها اين منسوجات را چون گنجينه       ها ژاپني   در طول قرن  

ارزشمند محافظت و بر روي آنها مطالعه و تحقيق                
آنان .  كردند، تا اينكه خودشان اقدام به توليد آنها كردند          مي

اي رساندند كه در سرزمين ديگري          اين صنعت را به درجه    
رقيب و نظير با       مهارتهاي بي .  شود  نظير آن يافت نمي    

اند تا    شناسي ظريف و دقيق دست به دست هم داده          زيبايي
از دوران  .هاي ژاپن توليد شوند     ترين گنجينه   برخي از عالي  

كهن، منسوجات در ژاپن از نوعي احترام خاص برخوردار 
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  بر طبق يك افسانه،    .  بوده است 
هنگامي كه الهه خورشيد از         
روي خشم در غاري پنهان شد       
و جهان را غرق در تاريكي كرد،       

ها او را با رقص            ساير الهه  
هايي از پارچه آبي و سفيد        پرچم

 . به خارج شدن از غار وسوسه كردند
هاي سنتي ژاپن از ابتدا به سفارش شخصي             پارچه

شدند، كه شامل بافت و طرح و طول و عرض              بافته مي 
متر و    9طول يك طاقه پارچه كيمونو تقريباً        .  شد  آن مي 

متر است كه بدون در نظر گرفتن           سانتي  30عرض آن   
جنسيت يا قد و وزن براي دوخت يك كيمونو كافي               

ازاين رو طبق يك قاعده، فروش پارچه كيمونو           .  است
 .پذيرد اي و به ندرت متري صورت مي بيشتر طاقه

 
 برش و طرح و نقش كيمونو

. اصلي است )  باريكه(برش كيمونو شامل چهار تكه      
البته .  ها  دو تكه براي پوشش تنه و دو تكه براي آستين           

هاي كوچكي را هم براي دوختن يقه و                    باريكه
 .گيرند هاي باريك جلوي لباس در نظر مي قسمت

به طور معمول كيمونوهايي كه داراي طرحهاي بافته        

هاي تكرار شونده      شده و نقش   
آميزي باشد غيررسمي به        رنگ

كيمونوي رسمي  .  آيند  شمار مي 
رنگ    طرح ساده دارد و تك        

آميزي   هاي آن رنگ    يا لبه     است،
كيمونوها در اصل   .  متفاوتي دارد 

شامل چندين ردا با رنگهاي متفاوت بودند كه تعداد آنها           
امروزه معموالً كيمونوي تك    .  رسيد  هم مي   12گاهي به   

) Juban(ردايي را روي زيرپوشي به نام جوبان                
 .پوشند مي

 
 انواع كيمونوي بانوان

كيمونو انواع زيادي دارد كه هر يك بر حسب سن و           
با اين حال   .  شوند  سال و فصل و مناسبت پوشيده مي        

توان با توجه به سن و سال          انواع كيمونوي رسمي را مي    
مجرد يا متأهل بودن شخص به دو دسته اصلي تقسيم             

 :كرد
زنان جوان و مجرد كيمونوهايي با آستين             -الف

نام )  Furisode(پوشند كه فوريسوده        بسيار بلند مي   
آميزي و تزيين شده و از پارچه         به روش يوزن رنگ   .  دارد

تواند آنقدر بلند     طول آستين مي  .  شود  شرمن دوخته مي  

مردان ژاپني قبالً كيمونو را در زندگي 
پوشيدند، ولي امروزه آنان را  روزمره مي

هاي ويژه  مراسم و مناسبت  ، فقط در جشنها
 كنند به تن مي
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فوريسوده پر  .  باشد كه گاهي سر آستين به مچ پا هم برسد         
 .از طرح و رنگ و تابدار است

انـد،     هاي مسن و زناني كه ازدواج كـرده      خانم  -ب
پوشند كـه   مي)  Tomesode( سوده   كيمونويي به نام تومه

اين كيمونو به اصطـالح  .  هايش معمولي است طول آستين
. اي دارد     ه   جمع و جورتر است و طرح و رنـگ سـاد      

و )  Komon( كـومـون  )  Tsukesage( سـاگـه        تسوكه
ازجمله كيمونوهاي مخصوصـي  )  Homongi( گي  همون

هاي ويژه مورد استفاده قـرار     هستند كه در مراسم و آئين
 .گيرند مي

امروزه توليدكنندگان و طراحان كيمونو، براي              
پاسخگويي نياز مشتريان با توجه به شيوه زندگي و وضع           

طرح و رنگ   .  اند  اقتصادي آنان تغييراتي در آن ايجاد كرده      
و نقش و جنس كيمونوهاي جديد ضمن اينكه همچنان           

تر   شود، ولي چندمنظوره    دوخته مي ...  مناسب سن و سال و    
 .است

 
 كيمونوي مردان

مردان ژاپني قبالً كيمونو را در زندگي روزمره               
مراسم و      ،  پوشيدند، ولي امروزه آنان را فقط در جشنها         مي

طرح اين لباس مثل     .  كنند  هاي ويژه به تن مي        مناسبت

تواند ساده باشد و هم پر نقش و           كيمونوي بانوان هم مي   
هاي مورد عالقه مردان ژاپني شامل طرح اژدها،    طرح. نگار

) Kanji(هاي هندسي و نمادهاي كانجي        گياه بامبو، طرح  
دهنده جنس    هايي است كه نشان       و به طور خالصه طرح    

مذكر باشد و زمينه آنها بيشتر به رنگهاي آبي، مشكي،              
آستين كيمونوي مردان   .  اي، خاكستري يا سفيد است      قهوه

هر .  بر خالف كيمونوي بانوان كامالً دوخته شده است          
رنگ و طرح       هم)  Sashi(كيمونو يك كمربند ساشي      

هاي ويژه كمربندي به نام كاكــو        البته براي مناسبت  .  دارد
)Kaku ( كويا ه)Heku (گيرد مورد استفاده قرار مي. 

 
 كيمونوي كودكان

شده    كيمونوي كودكان در اصل نمونه كوچك           
ها و    كاري  كيمونوي بزرگساالن است، با همان ريزه         

تر و شادتر     اضافات ولي ازنظر نقش و نگار و رنگ روشن        
هاي   ها و مناسبت     ها در جشن     اين لباس را بچه    .  است
. پوشند  اي مثل ديدار از معابد محلي در تعطيالت مي           ويژه

البته پوشاندن اين لباس بر تن يك دختربچه حداقل يك            
 .كشد ساعت طول مي

وجود دارد كه مطابق      3  -5  -7در ژاپن روزي به نام      
ساله   5يا    3در اين روز پسران     .  است)  نوامبر  15(آبان    24
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پوشند و براي عبادت به       ساله كيمونو مي    7يا    3و دختران   
 .روند معبد مي

البته دخترها و پسرها هر كدام يك روز اختصاصي            
روز .  ديگر هم براي كيمونو پوشيدن و به معبد رفتن دارند         

 5(ارديبهشت    15روز دخترهاست و    )  مارس 3(اسفند  12
 .روز پسرها) مه

تـــــــن   كودكان خردسال معموالً لباسي به نام هان       
)Hanten  (اي از    پوشند كه از كتان است و اليه            مي

. دوزي شده است     پوليستر دارد و بسيار شبيه كت پنبه         
اند، ضمن اينكه     رنگ و طرح    ها مثل كيمونو خوش     هانتن

 .ها به دشواري كيمونو نيست پوشاندن آن به تن بچه
پوشند كه دقيقاً شبيه          ها كيمونويي مي       دختربچه

. كيمونوي بزرگساالن است و شامل تمام متعلقات است         
همگي كامل  ...  كيف وكفش، كمربند اُبي و شانه سر و          

 . كننده لباس رسمي خواهد بود
پوشند و براي     هايي مي   تنه  ها كيمونو يا نيم      پسربچه

كيمونويي با كمربند پهن         هاي رسمي و جشنها،      مناسبت
 .گيرد مورد استفاده قرار مي

 
 )Hakama(شلوار هاكاما 

بعضي از  .  شود  شلوار هاكاما روي كيمونو پوشيده مي     

اين نوع پوشش در زمان     .  شلوارهاي در اصل دامن هستند    
ها و براي جلوگيري ازسائيده شدن پاهاي              سامورايي

ها، مراسم    امروزه در مناسبت   .  اند  سواركاران پديد آمده   
رقص سنتي و هنرهاي رزمي و نمايشي، هاكاما يك               

 .پوشش رسمي است
برخالف تصور برخي از مردم، هاكاما را هم مردان و           

هر چند هاكامايي كه به شلوار معمولي       .  پوشند  هم زنان مي  
تر است، هاكاماي دامني به          شبيه است شناخته شده     

آن پوشيده شده است ظاهري             كيمونويي كه زير       
ظاهر هر دو نوع هاكاما از پشت و         .  بخشد  تر مي   خوشايند

راه   هاكاماي مردان طرح راه   .  جلو كامالً شبيه يكديگر است    
هاي مشكي يا خاكستري مورد        يا ساده دارد و به رنگ       
 .عالقه بيشتر آقايان است

لباس رسمي شامل رداي زيرپوش سفيد، كيمونوي         
 .مشكي، شلوار هاكاما و كت هائوري مشكي است

 
 )عروس(كيمونوي ازدواج 

-Shiro(ماكو    -كيمونوي سفيد عروسي ژاپني شيرو    

maku  ( شود  ناميده مي) .        شيرو به معني سفيد و ماكو به
 )معني خالص

اين لباس در واقع از دو كيمونوي مختلف تشـكـيـل    
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كيمونـوي سـفـيـد       :  شده است
عروسي كه در مـراسـم ازدواج     

شـود و       پوشيده مي)  كنان عقد( 
كيمونوي ابريشمـيـن بـه نـام         

كه پر )  Uchikake( كاكه  اوچي
نقش و نگار و ظريف اسـت و    
در جشن عروسي آن را روي       

 .پوشند كيمونوي سفيد مي
پيدايي و   )  Edo( كاكه از دوران ادو  كيمونوي اوچي

رواج يافته است و در اصل افراد متشخص درباري آن را   
جـنـس آن از ابـريشـم اسـت و                .  انـد    پـوشـيـده    مي

هايش پر از طرحهاي گل و درخت و درنـا و     دوزي مليله
بـا  .  درخت و ميوه كاج و سبد گل و مناظر طبيعي اسـت 

كاكه رنگ قرمز بيشتر مورد پسند واقـع     اينكه براي اوچي
شود، ولي رنگهاي گوناگوني از ارغواني تا سبز مـورد   مي

 .گيرد استفاده قرار مي
كيمونوي عروس گاهي در خاندان از نسلي به نسل          

ها در    شود، يا اينكه عروس خانم بعد         ديگر سپرده مي   
كردن نوعي تشك مخصوص از آن استفاده                درست

 .كند مي
 

 كيمونوي تابستاني
ــاتـــا     ) Yukata( يـــوكـ

كيمونوي كتاني مردانه و زنـانـه     
آن تركيبي از     نام.  تابستاني است

yu   )حمام  ( وkatabira   ) لباس
از دوران قــديــم     .  اســت)  زيــر

اشراف درباري پس از حـمـام       
. انـد    ه   پـوشـيـد    لباس گشادي شبيه يوكاتاي امروزي مي

تدريج اين لباس مورد استفاده جنگاوران قرار گرفت و  به
هاي عمومي سنتي ژاپني، عامه مـردم     پس از رواج حمام

 .نيز به پوشيدن يوكاتا پرداختند
از جمله      امروزه يوكاتا موارد استعمال فراواني دارد،      

. ها، زندگي روزمره تابستاني و لباس معمول شب           جشن
اين لباس بيشتر به خاطر سبك وزن بودن بيشترين مورد           

 . استفاده را بين كيمونوها دارد
براي استفاده روزانه يا لباس شب، كمربند كتاني            

ها و      براي جشن  .  شود   معمولي همراه آن بسته مي        
تر و بلندتر استفاده        هاي عمومي كمربند پهن       مناسبت

اين كمربند را   .  تري به خود بگيرد     شود تا ظاهر رسمي     مي
 .دهند پيچند و سر آن را زير كمربند قرار مي دور كمر مي
نوعي يوكاتاي ديگر است كه به      )  Nemaki(نماكي  

هنر و مهارت پوشيدن كيمونو به طور 
. شود سنتي از مادر به دختر انتقال داده مي

امروزه مدارس كيمونويي وجود دارند كه 
شيوه صحيح پوشيدن كيمونو را به مردم 

 دهند آموزش مي
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معني لباس خواب است كه در واقع پيژاماي ژاپني است و           
اين نوع كيمونو از     .  درصد از كتان است      100جنس آن   

. شكل آستين صاف و بدون انحنايش قابل تشخيص است        
اين لباس مخصوص منزل است و هرگز نبايد آن را در              

 .خارج از منزل و مكانهاي عمومي پوشيد
كيمونوي فالفل مخصوص زمستان است كه از پارچه        

شود و برخالف يوكاتا به اصطالح         كتان ضخيم تهيه مي    
نوع زنانه آن طرحهاي گل      .  كند  دست و پا را جمع مي       

 .وگياه قشنگي دارد
 

 پوشند؟ كيمونو را چگونه مي
هنر و مهارت پوشيدن كيمونو به طور سنتي از مادر            

امروزه مدارس كيمونويي    .  شود  به دختر انتقال داده مي      
وجود دارند كه شيوه صحيح پوشيدن كيمونو را به مردم            

مراحل پوشيدن كيمونو از اين قرار         .  دهند  آموزش مي 
 :است

لباس زيري به شكل زيرپوش زير كيمونو               -1
لباس .  را از زير كيمونو نمايان است         پوشند كه يقه آن     مي

امروزه اغلب  .  نام دارد )  Juban(زير كامل دو تكه جوبان      
) Eri-sugata(سوگاتا    -اي به نام اري      زنان تنها از يقه    

تر است و ظاهر       كنند، به دليل اينكه خنك        استفاده مي 

 .تري دارد رسمي
را به  )  Tabi(هاي سفيد تابي      هميشه اول جوراب    -2
كنند، چون خم شدن و به پا كردن جورابها پس از               پا مي 

 .پوشيدن كيمونو و بستن كمربند بسيار دشوار است
شوند كه درز     پوشند و مطمئن مي     كيمونو را مي    -3

 .پشت آن درست وسط قرار گرفته باشد
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مردان و زنان لبه سمت راست را روي سينه و               -4
دقت .  گذارند  دهند و لبه چپ را روي آن مي         شكم قرار مي  

چون فقط زماني كه         در اين مرحله بسيار مهم است،        
كنند لبه    -براي مراسم تدفين    -بخواهند لباس به تن جسد    

 .دهند راست را روي لبه چپ قرار مي
كنند كه    يقه سفيد لباس زير را طوري تنظيم مي           -5

 . مقداري از آن از زير كيمونو نمايان باشد
كمربند را با توجه به نوع آن به روش خاصي دور        -6

 .زنند كمر پيچيده و در مواقعي گره مي
كمربندهاي كيمونو انواع و اقسام مختلف دارد كه از          

عرض، جنس و رنگ متناسب با نوع كيمونو و             نظر طول، 
) Obi(كمربند اوبي   .  گيرد  مناسبت مورد استفاده قرار مي    

بر خالف تصور عمالً از تركيب چند كمربند تشكيل شده          
. شود  است و هر كدام به طرزي مخصوص گره زده مي            

 .زند اغلب اوقات شخص ديگري آن را گره مي
متر   اوبي رسمي زنانه چهار متر طول و شش سانتي          

دور كمر   كنند و دو دور، آن را از عرض تا مي. عرض دارد
جنس آن از پارچه     .  زنند  پيچند و در پشت گره مي         مي

زربفت نقش و نگاردار است كه معموالً به دست                  
كمربند اولي غيررسمي عرضي    .  ها انجام شده است     عروس

  متر دارد و معموالً از جنس ساتن،          سانتي  10تا    30بين  

نقش و  .  شود  نايلون يا پشم تهيه مي        كتان ضخيم، شرمن،  
نگار چنداني ندارد و بيشتر با يوكاتا مورد استفاده قرار              

 .گيرد مي
 
 )Geta(هاي گتا  صندل

دو نوع اصلي صندل يا كفش       )  Zori(گتا و زوري     
ژاپني هستند كه تكميل كننده پوشاك كيمونو به شمار             

رسد تا كفش و      بلندي كيمونو معموالً تا مچ پا مي      .  آيند  مي
صندل ژاپني در رنگ و طرح        .  جوراب هم ديده شوند    

شود ولي قرمز و مشكي مشتري بيشتري          متنوع عرضه مي  
توليدكنندگان ژاپني امروزه صندل، كيف دستي و          .  دارد
هايي را با طرح و رنگ كيمونو براي هماهنگ ساختن        شانه

 . كنند آنها توليد مي
هاي گتا به دليل صداي برخوردشان با زمين به           صندل

تقي   هايي كه تق    مانند دمپايي (شوند    اين نام خوانده مي    
شوند و دختران خردسال در ايران از آنها استفاده   ناميده مي

 ). كنند مي
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