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خــود
ده | پوشــاک ایــران میــراث تاریــخ ارزشــمندی از فرهنــگ مردمــان ســرزمینی اســت کــه
چکیــ 
بهتنهایــی فرهنــگ غنــی ایرانــی را بــه همــراه دارد .اگرچــه پوشــاک بهعنــوان یکــی از جاذبههــا و مؤلفههــای
گردشــگری لقــب گرفتــه اســت ،بــا ایــن حــال میتــوان نگاهــی فراجاذبــهای بــه آن داشــت ،نگاهــی کــه
ـود فرهنــگ میدانــد .میــراث تاریخــی پوشــاک ایــران ،تمرکــز بــر مؤلفههــای فرهنگــی
خودیخـ 
پوشــاک را به 
نیســت ،نگاهــی از درون بــه عمــق فرهنــگ اســت .نگاهــی از درون بــه بیــرون ،کــه ســیر و ســفر درون فرهنــگ
را شــکل میدهــد .فرهنــگ پوشــش ایرانــی نمایانگــر رفتــار ،آداب و آیینهــا ،ســبک تفکــر و زندگــی مردمــان
ایرانــی در طــول تاریــخ اســت .فرهنــگ درون پوشــاک ایرانــی ،بــه همــراه تمامــی ویژگیهــای ظاهــری کــه
کنــد و
بــه بیننــدۀ آن انتقــال مییابــد ،در برگیرنــدۀ احساســاتی اســت کــه هــم بــه دیگــران منتقــل می 
خــود بهعنــوان یــک ایرانــی بــا آن ارتبــاط حســی برقــرار نمــوده و آن را درک مینمایــد .در بطــن آن

هــم
ارزشهــا ،هنجارهــا ،باورهــا و اعتقاداتــی نهفتــه اســت کــه فرهنــگ یــک ســرزمین را شــکل میدهنــد .ایــن
نوشــتار میــراث تاریخــی پوشــاک ایــران را از زمــان باســتان تــا دوران پهلــوی بــه شــیوۀ کیفــی و روش اســنادی
بررســی کــرده و ســیر فرهنگــی آن را تحلیــل مینمایــد .نتایــج حاکــی از ایــن مطلــب اســت کــه پوشــاک ایــران
بهعنــوان یــک میــراث مانــدگار ماهیتــی فراپوشــش داشــته ،بیانگــر ارزشهــای مــادی و معنــوی اســت کــه
وقــار ،نظیفبــودن ،زیبابــودن ،مؤلفههــای زیباییشــناختی ،رنگشناســی ،تمســک و همســویی بــا طبیعــت،
انساندوســتی ،تفکــر و اندیش ـهورزی ،تعــادل ،انعطافپذیــری و تعالــی انســانی را روشــن مینمایــد؛ ایــن امــر
بهمثابــۀ سیروســفر بــه درون باورهــا و اعتقــادات فرهنگــی اســت کــه در عمــق پوشــش ایرانــی حیــات دارنــد.
واژگان کلیدی| میراث تاریخی ،پوشاک ایرانی ،فرهنگ ،گردشگری.

مقدمـه| پوشـاک در طـول تاریـخ بهعنـوان یکـی از عناصر اصلی
فرهنگ ،نشـانگر تمدن ،پیشـینه ،سـبک زندگی ،اعتقـادات ،عقاید
و باورهـا ،نگـرش ،ارزشهـا و هنجارهـا و عناصـر زیباییشـناختی
یـک منطقـه بـه شـمار میرفتـه اسـت .فرهنگـی کـه در اعمـاق
تاروپودهـا ،رنگهـا و شـمایل آن میتـوان بـه اعمـاق تاریـخ
زندگانـی مردمـان یـک سـرزمین دسـت یافـت .کشـور ایـران بـه
جهـت بهرهمنـدی از تنـوع اقلیـم از غنـای فرهنگـی بسـیاری در
میـراث پوشـش برخـوردار اسـت .پوشـاک را یـک جاذبـۀ فرهنگی
میداننـد کـه نمایشـگر المانهای فرهنگی و سـنتی یـک مرزوبوم
اسـت .فرهنـگ بهعنـوان یکـی از منابـع مهـم مقصدهـا ،عامـل
توسـعۀ گردشـگری بـوده و از سـوی دیگـر بشـر همـواره در طـول
09128133686 ،mahdieh.shahrabi@yahoo.com

تاریـخ عالقـۀ زیـادی بـه آشـنایی بـا گذشـتگان و سـبک و شـیوۀ
زندگـی آنهـا داشـته اسـت ،ایـن نگاههـا ،رویکـردی جاذبهمحـور
و یـا بـه عبارتـی محصولمحـور داشـتهاند ،گونـهای از جاذبـۀ
گردشـگری کـه افـراد را بـرای دیدن آن بهسـوی خود میکشـاند.
علیرغـم اهمیـت ایـن موضـوع ،در این نوشـتار نگاهـی متفاوت به
ایـن میـراث تاریخی ارزشـمند خواهیم داشـت .نگاهـی از درون به
بیـرون ،نگاهـی از درون بـه اعمـاق فرهنـگ و سـیری کـه گویـی
خطـهای از ایـران را سـفر کردهایـم .در این دیدگاه پوشـاک ایرانی
را در وهلـۀ اول میـراث تاریخـی مردمـان سـرزمینی میدانیـم که
میتـوان در آن سـیر کـرد ،میتـوان فرهنـگ آن را در سـفری
عمیـق جسـتجو کـرد ،بهطـوری کـه در بطـن هـر یـک از عناصـر
ظاهـری پوشـش میتـوان دلیـل زندگانـی ،رفتار ،سـبک و سـیاق
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رسـوم یـک مرزوبـوم را دریافـت .ایـن نوشـتار که با هدف بررسـی
میـراث تاریخـی پوشـاک ایران بـا محوریـت فرهنگ انجـام گرفته
اسـت ،از شـیوۀ کیفـی و روش مطالعـات کتابخانـهای و اسـنادی
تاریـخ پوشـاک ایـران را از زمان باسـتان تـا دوران پهلوی بررسـی
کـرده و سـیر فرهنگـی آن را تحلیـل مینمایـد .ایـن تحلیـل نگاه
درونـی بـه فرهنـگ داشـته و سـیر فرهنگی پوشـش تاریـخ ایرانی
را ترسـیم مینمایـد.

روش پژوهش

هـدف ایـن پژوهـش بررسـی میـراث تاریخـی پوشـاک ایرانـی بـا
تمرکـز بـر فرهنـگ آن اسـت .بدیـن منظـور تاریخچـۀ پوشـاک
ایـران از دوران باسـتان تـا دوران پهلـوی مورد بررسـی قرار گرفت
و سـیر فرهنگی آن با روش کیفی و تحلیل کتابخانهای و اسـنادی
تحلیـل شـد .ایـن تحلیـل نگاهـی درونی بـه فرهنگ ارائـه میکند
و سـیر فرهنگـی لبـاس در تاریـخ ایـران را بـه تصویر میکشـد.

ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ ،ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺓ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻗﻮﻣﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﻰﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰﻫﺎﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻰ ،ﭘﺎﺭﭼﺔ
ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﺩﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺳﺮ ﻭ
ﺟﺎﻣﺔ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﭼﻴﻦﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﻜﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ (تصویر  .)1شنل یکی دیگر
از پوشـشهای ایرانیـان باسـتان بـوده اسـت .بهطوریکـه از شـنل
کوتـاه بهـره میگرفتنـد کـه پوشـیده نمیشـد ،آن را بر شـانهها و
گردههـا از پشـت میآویختنـد و البتـه گاه تا زانـوان و حتی پایین
پـا میرسـید .کاربـرد اینگونـه شـنلها البتـه رفتهرفتـه بهویـژه
در دورههـای پـس از یـورش مغـوالن کاهـش یافت .قبا ،پوششـی

میراث تاریخی پوشاک ایران ( دوران باستان تا پهلوی)

میـراث تاریخـی در وهلـۀ اول عناصـر فیزیکی و قابـل لمس تاریخ
پیشـینیان هسـتند که بـرای جوامع امروز به یادگار رسـیده اسـت
) .(AlMasri & Ababneh, 2021از جملـۀ ایـن میـراث میتوان به
لبـاس و پوشـاک اشـاره کـرد .لباس شـأنی از شـئون انسـانی و در
لغـت بـه معنـای پوشـیدنی و جامـه اسـت .پوشـیدن ،همـان «در
بَـر کـردن»« ،جمـه بـر تـن کـردن»« ،نهفتـن»« ،پنهـان کردن»
و «چیـزی را در پـرده نـگاه داشـتن» اسـت .در زبان فارسـی برای
لبـاس از واژههـای «پوشـش»« ،تنپـوش» و «پوشـاک» اسـتفاده
میشـود .در ابتـدا لبـاس نقـش حفاظتـی از بدن در برابـر طبیعت
داشـته اسـت امـا در ادامـه نقـش آراسـتگی و زیبایـی پیـدا کرده
کارکـرد نمادیـن و فرهنگـی آن برجسـته

اسـت ،بهطوریکـه
میشـود (مونسـی سـرخه.)1396 ،
در سـرزمین ایـران از دوران باسـتان تاکنـون لبـاس از اهمیـت
خاصـی برخـوردار بـوده اسـت .متـون تاریخـی مربـوط بـه ادوار
باسـتانی و نیـز دورۀ اسلامی ،ایرانیـان را ملتـی خوشپـوش و
برازنـده دانسـتهاند .گفتـه شـده اسـت که جنـس و زیبایـی لباس
در ایـران بـه پوشـندۀ آن اعتبار میبخشـد ،چنانکه هـر چقدر فرد
لبـاس بهتـری داشـته باشـد ،مورد توجـه و احتـرام بیشـتری قرار
میگیـرد ،همچنیـن پوشـاندن بدن نشـانۀ شـرم و حیا بوده اسـت.
لبـاس در ایـران عناصـری همچـون هویـت قومـی و جغرافیایـی،
وابسـتگیهای سیاسـی ،صنفی ،مذهبی و شـأن و منزلت اجتماعی
و اقتصـادی مـردم را مشـخص مینماید (بابایی و اکبـری.)1393 ،
همانگونـه کـه جلیلیان و فاطمی ( )1390بیـان میکنند ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺝ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﻰﻧﻬﺎﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺔ ﻛﻮﺷﺶ ﻭ ﺫﻭﻕ ﻫﻨﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ
ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺯﻳﻮﺭﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺩـﺭ ﺩـﻭﺭﺓ
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دیگـر به شـمار میآیـد که مردمان ایران در گذشـته بسـیار به کار
میبردهانـد .گرچـه زنـان نیـز قبـا بر تـن میکردنـد ،مـردان اما از
این پوشـش بیشـتر بهره میجسـتند .قبـا در میـان ایرانیان ،پیش
و پـس از ورود اسلام البتـه تفاوتهایـی داشـته اسـت ،همچنیـن
میـان آن و عبـا بایـد تفـاوت گذاشـت .قبـا آسـتینهایی داشـت
نـد امـا عبـا گرچـه دو آسـتین کوتاه
کـه دسـتها را در آن میبرد 
اد دسـتها را در آنها فروبرند ولی بیشـتر
داشـت کـه امکان مـید 
عبـا را بـر دوش میافکندنـد .همانگونـه کـه گمانهزنیهـا نیـز
بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارنـد ،عبا اساسـاً یک پوشـش ایرانـی نبوده
اسـت؛ در واقـع هیـچ نشـانهای از ایـن پوشـش در روزگار ایـران
وجـود نـدارد .ایـن پوشـش کام ً
ال یـک لباس سـامی بوده

باسـتان
کـه عربهـای عربسـتان پـس از ورود اسلام بـه ایـران آن را بـا
خـود بـه ایـن سـرزمین آورده و در میـان برخی طبقههـای جامعه
رواجـی انـدک دادنـد .البتـه در نقشهـا و تصویرهایـی کـه برجای
مانـده اسـت ،بهرهگیـری از عبـا بیشـتر در دورۀ صفویـه به چشـم
میآیـد .عبـا تـا پیـش از صفویـه حتـی در میـان روحانیـان نیز به
کار نمیرفتـه اسـت (چیتسـاز.)1396 ،
یکـی دیگـر از مؤلفههـای مرسـوم پوشـش در میـان ایرانیـان
کراواتهـای آریاییتبـار اسـت (تصویـر  .)2دربـارۀ ریشـۀ ایرانـی
کـراوات و چگونگـی صـدور آن بـه امپراطـوری روم در دوران
ساسـانی ،اسـتفاده از کـروات توسـط قـوم ایرانیتبار اهل کرواسـی
و بعدهـا رفتـن ایـن نشـانه بـه انگلیـس و فرانسـه و سـایر نقـاط
اروپـا مطالـب بسـیاری گفتـه شـده اسـت؛ در پژوهشـی پیرامـون
تاریخچـۀ کـراوات آن را یـک نماد اسلامی معرفـی کردهاند که در
جنگهـای صلیبـی مسـلمانان قـوم کـروات بـرای اولین بـار از آن
اسـتفاده کردهانـد .واژۀ کراوات یا هـراوات ( )hravatدر زبان صربی
ریشـه نـدارد بلکـه این نـام بر لـوح سـنگی در ناحیۀ یونانینشـین
جنـوب روسـیه پیـدا شـده اسـت .در زبـان اوسـتایی خـراوات
()khoravatبـه معنـی دوسـتانه اسـت .ایـن نشـانه همـان دیهیـم
پیونـد و دوسـتی

و نمـاد مقـدس ساسـانی اسـت کـه بـه معنـای
بـا اهورامـزدا و ایـزدان مهـر و آناهیتـا تعبیـر میشـود (آورزمانـی،
 .)1392سـرپوش در روزگار گذشـته در میـان پوشـاک و لبـاس
انسـانها چـه زن و چـه مـرد ،از مهمتریـن بخشهـا بـه شـمار
میآمـده اسـت .تـاج شـاهان یکـی از سـرپوشها بـوده اسـت .این
سـرپوش در نقشهـای باسـتانی بسـیار بـه چشـم میآیـد .پارهای
هـد در دورۀ اسلامی هنـگام محاکمـۀ یـک
شـواهد نشـان مید 
شـاه یا شـاهزاده ،نخسـت سـرپوش او را برمیداشـتند که رفتاری
توهینآمیـز بـه شـمار میآمـد .گونههایـی فـراوان از کالههـا در
ورود آریاییهـا رواج داشـته اسـت
ایـران باسـتان حتـی پیـش از 
کـه تصویـر آنهـا بـر نقشهـای گلـی که بـه شـکل ُمهر هسـتند
دیـده میشـود .کالههـای شـاخدار از معروفتریـن و مهمتریـن
نمونههـای کالههایـی بـه شـمار میآمـده کـه در ایـران بـرای
طبقههـای بـاالی اجتماعـی بهویـژه شـاهان و شـاهزادگان بـهکار

میرفتـه اسـت .گونـهای کاله کـج نیـز در در دورههـای بعـد رواج
یابـد کـه در دورۀ سـلجوقی متـداول بـوده و آثـاری از آن در
می 
نقشهـا و متنهـای ادبـی بـه چشـم میآیـد (همـان) .در دوران
ایجـاد نشـد،

اولیـۀ اسلامی تحـول خاصـی در تنپـوش ایرانیـان
بلکـه ایـن اعـراب بودنـد کـه از مظاهـر و عناصـر تمـدن آن روز
اسـتفاده کردنـد و تحـول عظیمـی در پوشـش آنها بهوجـود آمد.
سـند و مـدرک از تنپـوش ایرانیان در قـرون اولیۀ

آنچـه بهعنـوان
اسلامی نشـان میدهـد ،اسـناد نقاشـی و دیوارنگاره های سـغدی
معابـد و کاخها و خانههـا در حوالی

در پنـج کنـت (دیوارنگارههای
سـمرقند) اسـت کـه این موضـوع را نمایان میسـازد کـه تنپوش
ایرانیـان در اوایـل دورۀ اسلامی همـان تنپـوش عصـر ساسـانی
بـوده اسـت (غیبـی .)1395 ،در جـدول  1انواع پوشـش مـردان و
زنـان در دورۀ اسلامی نشـان داده شـده اسـت.
سـیر فرهنگـی پوشـش ایـران باسـتان حکایـت از صالبـت،
فرهیختگـی ،شـأن و شـئونات ،تمرکـز بـر فرهنـگ قومـی و
منطقـهای ،نظیـف بـودن ،توجـه بـه زیبایـی ،جایـگاه مردمـی و
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پوشش مردان و زنان ایرانی در دورۀ اسالمی
پوشش مردان

پوشش زنان

 پیراهن (تونیک) کلیجه (نیمتنۀ کوتاه) قبا ردا عبا (شنل آستیندار) شال کمر و کمربن د و دستکش کاتبی شلوار پوشش سر (تاج ،کاله) پوشش پا (مچ پیچ ،جوراب ،کفش وگیوه )

 پیراهن قبا مانتو جلیقه نیمتنۀ بلند شال کمر و کمربن د و دستکش شلوار پوشش سر (چادر ،مقنعه ،دستمالسهگوش)
 پوشش پا (جوراب و نیمچکمه،کفش ،نیمچکمۀ چرمی)

اجتماعـی دارد .لبـاس فراتـر از پوشـش بوده و نمادهـای دیگری را
خـود بـه همـراه داشـته اسـت.

نیـز بـا
پوشـاک ایـران در دوران قاجـار دو دورۀ جداگانـه را طـی میکنـد
(تصویـر  .)3دورهای که هنوز ارتباطات با دولتهای خارجی توسـعه
بـود و دورهای دیگـر کـه بـا آمـدن تجـار و سـیاحان اروپایی
نیافتـه 
بـه ایـران و مسـافرت ناصرالدیـن شـاه بـه اروپـا تحول چشـمگیری
وجـود آمـد .ایـن تغییـر و تحول بـرای مـردان عموماً

در پوشـاک به
در شـلوارها و کالههـا و بـرای زنـان در دامنهـا مشـاهده میشـود
(همـان .)514 ،ایـران بـا شـکلگیری جنبـش مشـروطه و پیـروزی
آن در سـال  ١٢٨٥شمسـی ،بـه یـک مرحلـۀ تـازۀ اجتماعـی وارد
شـد .آمدن تلگـراف و دوربین عکاسـی به ایران زمینههایی مناسـب
بـرای آشـنایی ایرانیـان بـا شـیوۀ زندگـی مردمـان اروپا بهویـژه در
بلنـد تا
زمینـۀ پوشـش و لبـاس را فراهـم آورد .پوشـیدن کتهـای 
پاییـن زانـو یا کوتـاه همراه با شـلوار که پیـش از آن کمتر اسـتفاده
میشـد ،در ایـن دوره گسـترش یافـت .بانـوان نیـز بـه بهرهگیری از
دامنهـای کوتـاه روی آوردنـد ،در حالـی کـه زنـان در دورۀ قاجـار
بـا چادرهـای کبودرنـگ ،نـه سـیاه ،بـا روبنده بـر چهـره در اجتماع
سـفید در ایـن دوره

حضـور مییافتنـد .شـلوارهای تنگتـر بـا رنگ
رایج شـد .پوشـیدن این شـلوار با برآمدن پهلوی اول شـتاب گرفت
ورود بانـوان بـه اجتمـاع
و سـرانجام بـا دگرگونـی جامعـه و امـکان 
بـدون بهرهگیـری از چـادر و تنهـا بـا روسـری ،در دورۀ پهلـوی اول
شـد (چیتسـاز.)1396 ،
رایـج 

فرهنـگ یکـی از مهمتریـن مؤلفههای توسـعۀ گردشـگری در جهان
رود ) .(Ariffin, 2020آداب و رسـوم ،سـنت ،تاریـخ و
بـه شـمار مـی 
سـبک زندگـی مردمـان یـک منطقـه همـواره از جذابیت برخـوردار
بوده اسـت .میراث تاریخ و فرهنگ یک سـرزمین همیشـه و در همۀ
مـورد توجـه قـرار رفتـه اسـت ) .(Fang & Ariffin, 2021بـا

دوران
توجه به توسـعۀ گردشـگری بـا محوریت فرهنگ در جهـان ،حمایت
و محافظـت از میـراث فرهنگـی و تاریخـی یـک سـرزمین در اولویت
قـرار میگیـرد .چه بسـا محوریت گردشـگری با نـگاه عمیق فرهنگی
توانـد اقدامـی در جهـت صیانـت و پایـداری میـراث فرهنگـی و
می 
تاریخـی بـرای مردمان آن سـرزمین باشـد .علیرغـم نگاههای منفی،
گردشـگری و ترویـج و اشـاعۀ فرهنـگ اقدامـی مؤثـر در جهت حفظ
بـود ) .(Wang, Yang, HSU & Zhang, 2021ارتباط
خواهد 

فرهنـگ
یـد از اماکـن تاریخـی و فرهنگـی،
میـان فرهنـگ و گردشـگری ،بازد 
موزههـا ،فسـتیوالهای هنـری ،آشـنایی بـا سـبک زندگـی ،آداب و
رسـوم ،مذهـب ،زبـان و میـراث یـک منطقـه ،انگیزههـای سـفر بـه
ایـن مناطـق را بـاال بـرده و منجـر بـه اتصـال دو مقولـۀ فرهنـگ و
ید آورده اسـت
گردشـگری شـده و مفهوم گردشـگری فرهنگی را پد 
)(Richards, 2018؛ بهطوریکـه در قـرن بیسـتویکم فرهنـگ و
اند و میراث
شـده 
گردشـگری بـه اجـزای مهم جوامـع تبدیل تبدیـل 
تاریخـی یـک سـرزمین بهعنـوان نیـروی کششـی عمل کرده اسـت
).(AlMasri & Ababneh, 2021
سرزمين ايران با توجــه بــه تنــوع جغرافيــايي و نيــز فرهنگــي
ارد كه
فــرد خـود ،پوشـاك و لباسهاي سنتي متنوعي د 
منحصـربه 
از ذخايـر فرهنگـي و هويتـي ايرانيـان اسـت .ایرانیـان در هزارههای
ند و
خـود ارج فـراوان مینهاد 
باسـتانی تاریـخ بـه جامههـا و آرایـش 
همـۀ ذوق هنری و کوشـش خویـش را برای خلـق جامههای هنری

سیری در عمق فرهنگ میراث تاریخی پوشاک ایرانی

میـراث تاریـخ و فرهنـگ یـک سـرزمین دارای ارزشهـای جهانـی
بیقیدوشـرط برای جوامع انسـانی اسـت بهطوری که با گذر زمان به
شـود ).(Kashchenko & Polozhentseva, 2021
ارزش آن افزوده می 
میـراث تاریخی در طـول زمان عامل جذب مردم بهسـوی مقصدهای
مختلـف گردشـگری بـوده اسـت ).(AlMasri & Ababneh, 2021
40
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و زیبـا بـهکار میگرفتند .در تاریخ باسـتان ایـران ،ایرانیان جامههای
ند (جلیلیـان و فاطمـی .)1390 ،از ایام
قومـی خویـش را میپوشـید 
پوشـد حامـل نشـانههایی اسـت کـه

کهـن لباسـی کـه شـخص می
ارتبـاط بیـن او و محیـط زندگـیاش را بازگو مینمایـد .لباس هرگز
ایسـتد و

از نشـانۀ چیـزی بـودن و داللت بـر مفهومی خاص باز نمی
زبانـی اسـت که بیانکنندۀ جنسـیت ،جایـگاه اجتماعـی و باورهای
زنـدهای از فرهنگ بوده
فـرد اسـت .از ایـن رو لباس جنبـۀ 
مذهبـی 
هماننـد تحوالت هنری ،تابع شـرایط اجتماعی اسـت

و تحـوالت آن
(زارع و رهبرنیا .)1395 ،بررسـی پوشـاک اقـوام ایرانی در جغرافیای
فرهنگـی ایـران نشـانگر آن اسـت کـه متناسـب بـا مقتضیـات
جغرافیـای اقلیمـی و فرهنگـی ،لباسهـا دارای سـاختار و آرایههای
انـد کـه از لبـاس ملـت یـا قوم دیگـر قابل
بوده 
خـود 
فـرد 
منحصربه 
تأکیـد بر نمایش هویـت فردی یا

تشـخیص بـوده اسـت .این نگرش
جمعـی یـک گـروه اجتماعی خـاص از گروهـی دیگـر را دارد .ﻟﺒﺎس
ﻫﺮ ﻗﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﻠﯿﻢ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .لبـاس ﻫﺮ ﻗﻮم همچنیـن
ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
زﯾﺴﺘﮕﺎه آﻧﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺎورﻫﺎ ،ﻫﻨﺮﻫﺎي اﺟﺪادي
ﻣﺎﻧﻨـﺪ درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﻮع ﮐﺎر ،
و ﻏﯿـﺮه از ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ
(پایـدار فـرد ،نامورمطلق و محجوبـی .)1394 ،ویژگیهای پوشـاک
سـنتی ایـران را میتـوان بهصـورت تصویـر  4خالصـه نمود.
بـود و
در ایـران باسـتان انتخـاب رنـگ بـا اهمیـت و تنـوع همـراه 
معـرف قومیت ،شـخصیت و منزلـت اجتماعی بـود .ایرانیان در طول
تاریـخ همـواره بـه جنبههای معنـوی ،عرفانـی و هنری رنـگ توجه
داشـتهاند .در ایـن میـان برخـی از رنگها بیـش از سـایر رنگها به
خـورد کـه دلیـل آن اختصـاص رنـگ معیـن بـه طبقات

چشـم می

تصویر  .4ویژگیهای پوشاک سنتی ایرانی .مأخذ :یاسینی.1396 ،

بهخصـوص و یـا آثـاری بـوده کـه بیـش از سـایر یادگارهـا باقـی
مانـده اسـت .رنگهـای ارغوانـی ،نارنجـی ،قهـوهای ،سـبز زیتونی و
مـورد عالقـۀ هخامنشـیان بـوده اسـت .در

آبـی آسـمانی رنگهـای
دوران اسلامی رنـگ نقـش مهمـی داشـته و حتـی نمـادی از یـک
واقعـۀ تاریخـی و یـا یـک دورۀ تاریخـی بهشـمار میرفتـه اسـت.
دوران صفویـه را از نظـر صنعـت پارچهبافـی عصر طالئـی میدانند.
پارچههـای خوشـرنگ و الـوان در ایـن دوران بافتـه میشـدند.
ند و به
صفویـان رنـگ قرمز را بـرای کالههایشـان انتخاب کـرده بود 
ند و در نتیجه رنـگ قرمز در
همیـن دلیـل قزلبـاش نامیده میشـد 
ایـن دوران از اهمیـت خاصی برخوردار شـد .در ایـن دوران تمایالت
شـخصی نقـش مهمی در انتخـاب رنگ ایفا مینمود .مـردان صفوی
زرد یـا رنـگ دیگـر
پیراهـن سـفید ،نیمتنـه و قبـای گلـدار ،قرمـز ،
بـر تـن میکردنـد .زنـان نیـز لباسهـای رنگیـن بـر تـن میکردند
بـود .در
سـفید رنـگ 

و چادرهـای آنهـا جـز در مجالـس عـزاداری
دوران قاجاریـه بـه دلیـل سـفر شـاهان بـه اروپا تحول چشـمگیری
سـفید با شـلوار آبی یا

در لبـاس صـورت میگیـرد .مـردان پیراهـن
ارغوانـی و سـرخ بـر تـن میکردنـد .پیراهن طبقـۀ کارگـر آبیرنگ
سـفید بود.

بـود .زنـان لباسهـای الـوان میپوشـیدند .رنـگ شـلوار
ردهپاییـن شـلوار مشـکی میپوشـیدند .چـادر
گروههـای اجتماعـی 
بـود (غیبی .)1395 ،نقوشـی که در
آبی ،قهوهای و مشـکی مرسـوم 
شـدهاند
طرح لباس اسـتفاده میشـوند ،از عناصر گوناگونی تشـکیل 
مـوارد اشـاره کـرد .1 :نقـوش طبیعتگـرا:

کـه میتـوان بـه ایـن
ماننـد نقوش انسـان ،حیـوان ،طبیعـت ،گیاهان ،گلهـاف  .2نقوش

ً
انتزاعـی :عناصـر مسـتقیما بیانگـر طبیعـت نیسـتند .3 ،نقـوش
مانند مربع ،دایـره و مثلـث و  ..که با
هندسـی :شـکلهای هندسـی 
قواعـد خاصی بـهکار گرفته میشـوند .4 ،نقوش تاریخی:

اسـتفاده از
شـود و  .5نقـوش
از عناصـر تاریخـی از جملـه بناهـا اسـتفاده می 
شـود (بابایـی و
نوشـتاری :در آن از حـروف و نوشـتار اسـتفاده می 
اکبـری .)1393 ،از آنجایـی کـه لبـاس بهعنـوان یـک متـن هنـری
مطـرح اسـت ،لـذا ارزشگـذاری و فهـم اثر از طریق شـناخت سـیر
کارکـرد مفاهیم

تحـوالت تاریخـی ،جایـگاه تفکـرات هنـری و نـوع
هنـری در هـر جامعهای قابل درک اسـت .این ارزشها و نشـانگرها
هسـتند کـه نحـوه و

ملاک سـنجش جهـت هویتمنـدی پوشـش
میـزان آن در جوامـع متفـاوت اسـت .امـا در تفکـرات سـنتی ،هنـر
مـد نظر
رویکـرد متعالـی را 

و اجـزای آن میـل بـه برتـری داشـته و
دارنـد .در ایـن راسـتا اندیشـمندان سـنت گـرا هنـر را بیـان عالـی
بازنمـود معنـا و

و نمادیـن و ظهـوری متعالـی از حقیقـت باطنـی،
نوعـی بازگشـت بـه اصالت خویشـتن ،حقیقت مقـدس و واالی هنر
میداننـد .پـس پوشـش ایرانـی نیـز بـا ایـن بیـان علاوه بـر حضور
ارزشهـای مـادی ،دارای تعریفـی معنـوی اسـت (مونسـی سـرخه،
 .)1396بهطورکلـی میتـوان عوامـل مؤثـر بـر سـبک و سـیاق
پوشـش در ایـران را بهصـورت جـدول  2بیـان کـرد.
عوامـل بسـیاری بـر روی پوشـاک تأثیـر داشـتهاند ،ویژگیهـای
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میراث تاریخی پوشاک ایران | مهدیه شهرابی فراهانی
سیاسـی ،حکومتهـا ،ارتباطات با سـایر جوامع ،وضعیـت اقتصادی،
اند مسـیر
مهاجـرت ،جنـگ ،ازدواج و جابهجاییهـا میتوانسـته 
فرهنـگ را تغییـر دهند .رنگهـا و نقوش مختلف کـه متأثر از اقلیم
و جغرافیاسـت ،در مسـیر آگاهـی یافتن ،شـناخت ،ارتبـاط عمیقتر
و بیشـتر بـا طبیعـت اسـت .انسـان از روزگار قدیـم از همان سـنت
خود را بخشـی از طبیعت دانسـته و چه بسـا احتـرام و ارزش
قدیـم 
واالیـی بـرای طبیعـت قائل بـوده اسـت .بهطوریکـه از آن الهام نیز
میگرفتـه اسـت .جغرافیـای کویر ،با اقلیم کوهسـتانی ،دشـت ،دریا
و سـاحل همگـی تأثیـرات متفاوتـی داشـتهاند .بهویژه بر نـوع الیاف
طبیعـی کـه در آن منطقـه رواج مییافته اسـت.

جمعبندی و نتیجهگیری

از آنجایـی کـه لبـاس را یکـی از مؤلفههـای مهـم فرهنگـی بیـان
میکننـد ،جشـنوارهها و یادمانهـای لبـاس در ایـران بـا تمرکـز
بـر توسـعۀ گردشـگری منطقـه انجـام میگرفتـه اسـت .اگرچـه
اهمیـت این موضوع بر کسـی پوشـیده نیسـت ،اما میتـوان نگاهی
فراجاذبـهای بـه پوشـاک ایرانی داشـت .نگاهـی عمقـی و درونی به
فرهنـگ زندگانـی مردمانـی کـه البسـه برایشـان بسـیار بـا اهمیت
بـوده و بـدان فخـر میورزیدنـد .سـفر در اعمـاق فرهنـگ میـراث
تاریخـی پوشـاک ایـران ،تمرکـز بـر مؤلفههـای فرهنگـی نیسـت،
نگاهـی از درون بـه عمـق فرهنگ اسـت .نگاهـی از درون به بیرون،
کـه سـیر و سـفر درون فرهنگ را شـکل میدهد .رنگهـا ،طرحها،
خـود زبانی میشـوند

واحد و سـپس
نقـوش همگـی در یـک نـگاه 
از میـراث ،و سـیری کـه در فرهنـگ بومـی آن اتفـاق میافتـد.
اگرچـه شـرایط محیطـی و جغرافیایـی بـر انتخـاب پوشـش ،رنـگ
و نـوع پارچههـای البسـه تأثیـر داشـته اسـت ،امـا کمـی تأمـل
نمایـد کـه بخش

دربـارۀ قطعـات لبـاس ایـن نکتـه را مشـخص می
زیـادی از ایـن پوشـش با هـدف و نیت انتخاب شـده اسـت .تفکر و
وجود داشـته اسـت ،بهطوریکه

اندیشـهورزی در انتخاب سـبکها
نمود هـر بخشـی از لبـاس نمایانگر یک
میتـوان چنیـن اسـتدالل 
قصـد بـوده اسـت (تصویر  .)5هـدف اصلی برای پوشـش را

تفکـر و
جدول  .2عوامل مؤثر بر سبک پوشش در ایران .مأخذ :بابایی و اکبری،
.1393

42

ردیف

عوامل مؤثر بر سبک پوشش در ایران

1

شرایط جغرافیایی و محیطی

2

نحوۀ زندگی و اسکان و اوضاع اجتماعی

3

جنگها و اوضاع سیاسی و نوع حکومت

4

شرایط و اوضاع اقتصادی و پیشرفت فناوری

5

اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم

6

نظام طبقاتی حاکم بر جامعه

7

روابط فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی با سرزمینهای مجاور

8

عوامل زیباشناختی

شمارۀ  8بهار 1401

ایجـاد ارتباطات انسـانی،

میتـوان تحقـق تعالـی دانسـت .تعامـل،
معرفـی ارزشها همگی مسـیر تعالی اسـت کـه ایرانیان از گذشـته
خـود بـدان توجـه داشـتهاند .بهطوریکـه میتـوان

در پوشـش
کـرد بـا نـگاه بـه پوشـاک میتـوان ارزشهـای
چنیـن اسـتدالل 
ایرانـی را دریافـت ،ارزشهـای انسـانی و تعالـی کـه ایرانیـان بـرای
خـود ارج مینهادنـد .پوشـشها نمادی بـرای ابراز هویـت و معرفی

ارزشهـای جامعه بوده اسـت .هنگامی کـه در عمق فرهنگ حرکت
میکنیـم رفتارهـای عامیانـه ،منشهـا ،خلقیـات ،نـوع جهانبینـی
و حرکـت بـه سـمت تعالی ،بیـش از پیـش نمایان میشـود .اگرچه
ارد کـه بـه دلیـل غنـای فرهنگی هـر یک از
وجـود د 

ایـن دیـدگاه
دورههـای تاریـخ ایـران و هـر یک از قومیتهـا و شـهرهای ایران از
محـل بررسـی و تحلیل تخصصی برخوردار اسـت .چـرا که با تمرکز
بـر یـک اقلیـم و شـهر میتـوان بررسـیهای عمیقتـری در ایـن
مانند میراث تاریخی ارزشـمندی
زمینـه انجام داد .پوشـاک ایرانـی 
نیازمند تحلیل و برررسـی

خـود مصـداق فرهنگ بـوده و

اسـت که
عمیقتـری اسـت .پوشـاک نه بـه معنای فقـط لباس ،بلکـه ماهیت
یابد و پوشـش به مفهـوم هویتی
پوشـش آن اسـت کـه اهمیـت می 
اسـت کـه در ظاهـر نمایـان میشـود .ماهیـت پوشـش بـه مفهـوم
معرفی خویشـتن ،تفکر ،ملیـت ،هویت ،منطقۀ جغرافیای ،تمسـک
بـه اعتقـادات و باورهـا ،همگی در بطن پوشـش نهفته اسـت .از این
رو علیرغـم رویکردهـای متـداول کـه پوشـاک و لبـاس را بهعنوان
یـک جاذبۀ گردشـگری یا محصـول میانگارنـد ،این دیـدگاه وجود
خـود فرهنگ اسـت و میتوان سـفری در

ارد کـه پوشـاک ایرانـی
د 
اعمـاق آن داشـت ،بهطوریکـه در بطـن آن به ریشـههای رفتاری،
ارزشهـا ،هنجارهـا ،باورها و اعتقادات دسـت یافـت که همگی یک
سـرزمین را شـکل میدهنـد .پوشـاک يـك زبـان ارتباطـي اسـت،
اعضـای جامعـه از طريـق نشـانههای نماديـن لباسهايـي کـه
خود يـك نظـام ارتباط فرهنگـي برقـرار ميکنند.
پوشـند بيـن 

مي
ً
هـدف اصلـی لبـاس و پوشـاک صرفـا پوشـش بدن انسـان نیسـت،
بلکـه نمایش صفات ،احساسـات و اندیشـههای انسـان اسـت .بدین
هنرمنـد فقط پیشنیـازی برای نشـاندادن ماهیت

معنـا کـه کنش
اثـر هنـری و ایـدۀ اوسـت و هرگونـه حاصـل کار و یـا جسـمیت
بخشـیدن ،تنهـا نمـودی ابتدایـی از یـک نتیجهگیـری کلـی بـوده
هنرمنـد بـدان دسـت یافتـه اسـت .بهطـور قطـع میتـوان

کـه
گفـت بخشـی از هنـر هـر قـوم و کشـوری را میتـوان در لباس آن
جسـتوجو کـرد .لبـاس در جهـان امـروزی بهصـورت یک وسـیله
(دیـداری) برای شـناخت جنبۀ اقلیمـی ،تاریخـی ،فرهنگی ،هنری
و اقتصـادی زندگـی انسـانها و سـطح تمـدن و پیشـرفت جوامـع
درآمده اسـت .پوشـاک ایران غنـی و برگرفته از باورهـا و اعتقادات،
ارزشهـا ،هنجارهـا ،تفکـرات ،جهانبینـی ،سـبک زندگـی ،منش،
رفتـار و همـۀ آنچـه کـه در تمـدن و تاریـخ زندگانی یک سـرزمین
نهفتـه اسـت .ایران میـراثدار تاریخ زندگانی انسـانهایی اسـت که
پوشـاک را نهفقط بهعنوان یک وسـیلۀ پوشـاننده ،بلکـه فرهنگ در
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تصویر  .5سیری در اعماق فرهنگ پوشاک ایرانی .مأخذ :نگارنده.
کردهانـد .میراث
اند و آن را حفـظ 
خانوادههـای خویـش داشـته 

دل
تاریـخ پوشـاک ایران وامدار تفکـرات ،ارزشها و فکرهایی اسـت که
زندگانی و آداب و رسـوم را شـکل داده اسـت ،رسـم زندگی که در
آن در کنـار پوشـش ،محافظـت ،سلامتی ،حفظ پوسـت و مراقبت
از جسـم در کنـار رنگآمیـزی ،سـفر بـه درون رنگهـا ،طرحهـا،
نقشونگارهـا ،طراحیهـا و زیبایی ظاهری اسـت کـه در نتیجۀ این
تفکـرات پیچیـده و پر رمزوراز رقـم خورده اسـت .ارزشهای مادی
پـود و رنگهـا گرفتـه تـا
از کیفیـت الیـاف ،طـرح و نقـش و تـار و 
ارزشهای معنوی که از احسـاس حیا ،وقار ،پوشـش ،تعالی ،رشـد،
داشـتن جایـگاه فـردی و اجتماعـی دارد .بطـن فرهنگـی پوشـاک،
علاوه بـر ماهیـت مـادی لباس ،بیشـتر ماهیـت معنوی پوشـش را
شـود که در آن حرکت به سـمت تعالی ،درون ،اتصال با
شـامل می 
ایجاد ارتبـاط ،در آن دیده
طبیعـت ،حیا و شـرم ،منزلـت اجتماعی ،
شـاید پوشـاک وسـیلهای بـرای ارتبـاط بـا طبیعـت بوده

میشـود.
اسـت ،از رنگهـا و نقشهـا گرفتـه تـا اسـتفاده از الیـاف طبیعـی.
خـود را بـه طبیعـت و در نهایـت خالـق

انسـان بهوسـیلۀ پوشـش
نمایـد در نتیجـۀ آن احسـاس زیبایـی را در درونـش

نزدیکتـر می
هماننـد طبیعتی کـه زیبا و متنوع اسـت .اگرچه

احسـاس میکنـد.
همانند کتابـی رنگارنگ یا بوم نقاشـی در

بتـوان پوشـاک ایرانـی را
نظـر گرفـت که سـیر زندگـی مردمـان را میتـوان در آن خواند .به
معنـای دگـر خوانـش زندگـی درون پوشـاک ایرانیان نهفته اسـت.
علاوه بـر نظیـف بـودن ،مرتـب و آراسـته بـودن ،زیبایـی و معنای
نقشونگارهـای پوشـاک نیـز حائـز اهمیـت اسـت .از سـوی دیگـر
مناسـبات مختلـف و پوشـاک مختلـف هـم ارج و احترامـی اسـت
خـود نگاهـی بـه

پوشـد و

بـه پوشـاک و انسـانی کـه لبـاس را می

درایـت و فهـم و توجـه ایرانیان در طول تاریـخ دارد .میراث تاریخی
پوشـاک ایـران ،برگرفته از باورها و اعتقاداتی اسـت کـه میتوان در
اعتقـاد تمـدن ایرانـی را دریافت .وقـار ،نظیف

بطـن آن مؤلفههـای
خود به
بـودن ،زیبـا بـودن ،ارزشهـای فرهنگـی یـک جامعـه را در 
نمایـش میگـذارد .زیبایـی ،توجـه به مؤلفههـای زیباییشـناختی،
رنـگ شناسـی ،وقـار ،تمسـک بـه طبیعـت ،همسـویی بـا طبیعت،
انساندوسـتی ،تفکـر و اندیشـهورزی ،تعـادل ،انعطافپذیری ،تعالی
انسـانی همگـی باورهـا و اعتقـادات فرهنگی اسـت که میتـوان در
توانـد مؤید
خـود می 

بطـن پوشـاک ایـران تحلیـل نمـود .ایـن امـر
باشـد که میـراث تاریخی پوشـاک ایرانی وامـدار فرهنگ

ایـن نکته
سـرزمینی اسـت کـه صحبـت از تمـدن مینمایـد ،بـه ارتباطـات
مهـد ارزشهـای فرهنگـی
نهـد و انسـانیت در 
اجتماعـی ارزش می 
آن قـرار دارد .ایـن امـر انسـان جامعـۀ ایرانـی را بـا بهـره منـدی از
پوشـاک بـه سـرمنزل تعالـی نزدیـک مینمایـد .میـراث تاریخـی
مهـد سـفر و توجـه گردشـگری
مردمـان یـک سـرزمین همیشـه 
بـوده اسـت .مؤلفههـای مـادی از جملـه پوشـاک ایـران برگرفته از
میـراث تاریخـی ایرانیـان اسـت کـه در دورههـای مختلـف نمایش
خـود ارائـه نمـوده اسـت .در این میان پوشـاک مردمان
متفاوتـی از 
ایرانـی کـه برگرفتـه از اقلیـم ،جغرافیـا ،آبوهـوا ،سـبک زندگی و
اعتقـادات و باورهـای ایرانـی در طـول زمان اسـت .میـراث تاریخی
پوشـاک ایـران وامـدار فرهنگـی اسـت کـه میتـوان در درون آن
بـه بـاور ،اعتقـادات ،سـبک زندگی ،نحـوۀ گـذران زندگـی ،آداب و
رسـوم ،تفریح و فراغت دسـت یافت .میراث تاریخی پوشـاک ایرانی
سـی رو سـفری اسـت عمیق و درونی بـه بطن فرهنـگ ایرانزمین،
کردهایم.
گویـی بـه خطـهای از ایـران سـفر 
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