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ــود    ــه خ ــت ک ــرزمینی اس ــان س ــگ مرد  م ــمند  ی از فرهن ــخ ارزش ــراث تاری ــران می ــاک ای ــده | پوش چکی
به تنهایــی فرهنــگ غنــی ایرانــی را بــه همــراه د  ارد  . اگرچــه پوشــاک به عنــوان یکــی از جاذبه هــا و مؤلفه هــای 
ــه  ــی ک ــت، نگاه ــه آن د  اش ــه ای ب ــی فراجاذب ــوان نگاه ــال می ت ــن ح ــا ای ــت، ب ــه اس ــب گرفت ــگری لق گرد  ش
پوشــاک را به خود  ی خــود   فرهنــگ می د  انــد  . میــراث تاریخــی پوشــاک ایــران، تمرکــز بــر مؤلفه هــای فرهنگــی 
نیســت، نگاهــی از د  رون بــه عمــق فرهنــگ اســت. نگاهــی از د  رون بــه بیــرون، کــه ســیر و ســفر د  رون فرهنــگ 
را شــکل می د  هــد  . فرهنــگ پوشــش ایرانــی نمایانگــر رفتــار، آد  اب و آیین هــا، ســبک تفکــر و زند  گــی مرد  مــان 
ــه همــراه تمامــی ویژگی هــای ظاهــری کــه  ــی، ب ــی د  ر طــول تاریــخ اســت. فرهنــگ د  رون پوشــاک ایران ایران
ــد   و  ــل می کن ــران منتق ــه د  یگ ــم ب ــه ه ــت ک ــاتی اس ــد  ۀ احساس ــد  ، د  ر برگیرن ــال می یاب ــد  ۀ آن انتق ــه بینن ب
ــد  . د  ر بطــن آن  ــود  ه و آن را د  رک می نمای ــرار نم ــاط حســی برق ــا آن ارتب ــی ب ــک ایران ــوان ی ــود   به عن ــم خ ه
ارزش هــا، هنجارهــا، باورهــا و اعتقاد  اتــی نهفتــه اســت کــه فرهنــگ یــک ســرزمین را شــکل می د  هنــد  . ایــن 
نوشــتار میــراث تاریخــی پوشــاک ایــران را از زمــان باســتان تــا د  وران پهلــوی بــه شــیوۀ کیفــی و روش اســناد  ی 
بررســی کــرد  ه و ســیر فرهنگــی آن را تحلیــل می نمایــد  . نتایــج حاکــی از ایــن مطلــب اســت کــه پوشــاک ایــران 
ــد  گار ماهیتــی فراپوشــش د  اشــته، بیانگــر ارزش هــای مــاد  ی و معنــوی اســت کــه  به عنــوان یــک میــراث مان
ــت،  ــا طبیع ــای زیبایی شــناختی، رنگ شناســی، تمســک و هم ســویی ب ــود  ن، مؤلفه ه ــود  ن، زیباب ــار، نظیف ب وق
انسان د  وســتی، تفکــر و اند  یشــه ورزی، تعــاد  ل، انعطاف پذیــری و تعالــی انســانی را روشــن می نمایــد  ؛ ایــن امــر 
به مثابــۀ سیروســفر بــه د  رون باورهــا و اعتقــاد  ات فرهنگــی اســت کــه د  ر عمــق پوشــش ایرانــی حیــات د  ارنــد  . 

واژگانکلیدی|میراث تاریخی، پوشاک ایرانی، فرهنگ، گرد  شگری.
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مقدمـه|پوشـاک د   ر طـول تاریـخ به عنـوان یکـی از عناصر اصلی 
فرهنگ، نشـانگر تمد   ن، پیشـینه، سـبک زند   گی، اعتقـاد   ات، عقاید    
و باورهـا، نگـرش، ارزش هـا و هنجارهـا و عناصـر زیبایی شـناختی 
یـک منطقـه بـه شـمار می رفتـه اسـت. فرهنگـی کـه د   ر اعمـاق 
تاریـخ  اعمـاق  بـه  می تـوان  آن  شـمایل  و  رنگ هـا  تاروپود   هـا، 
زند   گانـی مرد   مـان یـک سـرزمین د   سـت یافـت. کشـور ایـران بـه 
جهـت بهره منـد   ی از تنـوع اقلیـم از غنـای فرهنگـی بسـیاری د   ر 
میـراث پوشـش برخـورد   ار اسـت. پوشـاک را یـک جاذبـۀ فرهنگی 
می د   اننـد    کـه نمایشـگر المان های فرهنگی و سـنتی یـک مرزوبوم 
اسـت. فرهنـگ به عنـوان یکـی از منابـع مهـم مقصد   هـا، عامـل 
توسـعۀ گرد   شـگری بـود   ه و از سـوی د   یگـر بشـر همـواره د   ر طـول 

تاریـخ عالقـۀ زیـاد   ی بـه آشـنایی بـا گذشـتگان و سـبک و شـیوۀ 
زند   گـی آن هـا د   اشـته اسـت، ایـن نگاه هـا، رویکـرد   ی جاذبه محـور 
جاذبـۀ  از  گونـه ای  د   اشـته اند   ،  محصول محـور  عبارتـی  بـه  یـا  و 
گرد   شـگری کـه افـراد    را بـرای د   ید   ن آن به سـوی خود    می کشـاند   . 
علی رغـم اهمیـت ایـن موضـوع، د   ر این نوشـتار نگاهـی متفاوت به 
ایـن میـراث تاریخی ارزشـمند    خواهیم د   اشـت. نگاهـی از د   رون به 
بیـرون، نگاهـی از د   رون بـه اعمـاق فرهنـگ و سـیری کـه گویـی 
خطـه ای از ایـران را سـفر کرد   ه ایـم. د   ر این د   ید   گاه پوشـاک ایرانی 
را د   ر وهلـۀ اول میـراث تاریخـی مرد   مـان سـرزمینی می د   انیـم که 
را د   ر سـفری  می تـوان د   ر آن سـیر کـرد   ، می تـوان فرهنـگ آن 
عمیـق جسـتجو کـرد   ، به طـوری کـه د   ر بطـن هـر یـک از عناصـر 
ظاهـری پوشـش می تـوان د   لیـل زند   گانـی، رفتار، سـبک و سـیاق 
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رسـوم یـک مرزوبـوم را د   ریافـت. ایـن نوشـتار که با هد   ف بررسـی 
میـراث تاریخـی پوشـاک ایران بـا محوریـت فرهنگ انجـام گرفته 
اسـت، از شـیوۀ کیفـی و روش مطالعـات کتابخانـه ای و اسـناد   ی 
تاریـخ پوشـاک ایـران را از زمان باسـتان تـا د   وران پهلوی بررسـی 
کـرد   ه و سـیر فرهنگـی آن را تحلیـل می نمایـد   . ایـن تحلیـل نگاه 
د   رونـی بـه فرهنـگ د   اشـته و سـیر فرهنگی پوشـش تاریـخ ایرانی 

را ترسـیم می نمایـد   . 

روشپژوهش
هـد   ف ایـن پژوهـش بررسـی میـراث تاریخـی پوشـاک ایرانـی بـا 
تمرکـز بـر فرهنـگ آن اسـت. بد   یـن منظـور تاریخچـۀ پوشـاک 
ایـران از د   وران باسـتان تـا د   وران پهلـوی مورد    بررسـی قرار گرفت 
و سـیر فرهنگی آن با روش کیفی و تحلیل کتابخانه ای و اسـناد   ی 
تحلیـل شـد   . ایـن تحلیـل نگاهـی د   رونی بـه فرهنگ ارائـه می کند    

و سـیر فرهنگـی لبـاس د   ر تاریـخ ایـران را بـه تصویر می کشـد   .

میراثتاریخیپوشاکایران)دورانباستانتاپهلوی(
میـراث تاریخـی د   ر وهلـۀ اول عناصـر فیزیکی و قابـل لمس تاریخ 
پیشـینیان هسـتند    که بـرای جوامع امروز به یاد   گار رسـید   ه اسـت 
(AlMasri & Ababneh, 2021). از جملـۀ ایـن میـراث می توان به 
لبـاس و پوشـاک اشـاره کـرد   . لباس شـأنی از شـئون انسـانی و د   ر 
لغـت بـه معنـای پوشـید   نی و جامـه اسـت. پوشـید   ن، همـان »د   ر 
بَـر کـرد   ن«، »جمـه بـر تـن کـرد   ن«، »نهفتـن«، »پنهـان کرد   ن« 
و »چیـزی را د   ر پـرد   ه نـگاه د   اشـتن« اسـت. د   ر زبان فارسـی برای 
لبـاس از واژه هـای »پوشـش«، »تن پـوش« و »پوشـاک« اسـتفاد   ه 
می شـود   . د   ر ابتـد   ا لبـاس نقـش حفاظتـی از بد   ن د   ر برابـر طبیعت 
د   اشـته اسـت امـا د   ر اد   امـه نقـش آراسـتگی و زیبایـی پیـد   ا کرد   ه 
برجسـته  آن  فرهنگـی  و  نماد   یـن  کارکـرد     به طوری کـه  اسـت، 

می شـود    )مونسـی سـرخه، 1396(. 
ایـران از د   وران باسـتان تاکنـون لبـاس از اهمیـت  د   ر سـرزمین 
خاصـی برخـورد   ار بـود   ه اسـت. متـون تاریخـی مربـوط بـه اد   وار 
را ملتـی خوش پـوش و  ایرانیـان  اسـالمی،  نیـز د   ورۀ  و  باسـتانی 
برازنـد   ه د   انسـته اند   . گفتـه شـد   ه اسـت که جنـس و زیبایـی لباس 
د   ر ایـران بـه پوشـند   ۀ آن اعتبار می بخشـد   ، چنانکه هـر چقد   ر فرد    
لبـاس بهتـری د   اشـته باشـد   ، مورد    توجـه و احتـرام بیشـتری قرار 
می گیـرد   ، همچنیـن پوشـاند   ن بد   ن نشـانۀ شـرم و حیا بود   ه اسـت. 
لبـاس د   ر ایـران عناصـری همچـون هویـت قومـی و جغرافیایـی، 
وابسـتگی های سیاسـی، صنفی، مذهبی و شـأن و منزلت اجتماعی 
و اقتصـاد   ی مـرد   م را مشـخص می نماید    )بابایی و اکبـری، 1393(.

همان گونـه کـه جلیلیان و فاطمی )1390( بیـان می کنند   ، ایرانیان 
ارج  خود  آرایش  و  جامه ها  به  خود،  تاریخ  باستانی  هزاره های  د ر 
فراوان می نهاد ه اند و همۀ کوشش و ذوق هنری خود را برای ساخت 
دـورۀ  دـر  می د اد ه اند.  نشان  گوناگون  زیورهای  و  زیبا  جامه های 

هخامنشیان، مردمان گسترۀ سرزمین ایران جامه های قومی خود را 
می پوشیدند. د ر نمونه هایی از بازنمایی های زنان هخامنشی، پارچۀ 
نازک و بلندی همانند چاد ر دیده میشود که زن آن را روی سر و 
جامۀ بلند و چین دار خود افکنده است )تصویر 1(. شنل یکی د   یگر 
از پوشـش های ایرانیـان باسـتان بـود   ه اسـت. به طوری کـه از شـنل 
کوتـاه بهـره می گرفتنـد    کـه پوشـید   ه نمی شـد   ، آن را بر شـانه ها و 
گرد   ه هـا از پشـت می آویختنـد    و البتـه گاه تا زانـوان و حتی پایین 
پـا می رسـید   . کاربـرد    این گونـه شـنل ها البتـه رفته رفتـه به ویـژه 
د   ر د   وره هـای پـس از یـورش مغـوالن کاهـش یافت. قبا، پوششـی 

 www.iranboom.ir:تصویر 1. پوشاک د  ورۀ هخامنشیان. مأخذ
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د   یگـر به شـمار می آیـد    که مرد   مان ایران د   ر گذشـته بسـیار به کار 
می برد   ه انـد   . گرچـه زنـان نیـز قبـا بر تـن می کرد   نـد   ، مـرد   ان اما از 
این پوشـش بیشـتر بهره می جسـتند   . قبـا د   ر میـان ایرانیان، پیش 
و پـس از ورود    اسـالم البتـه تفاوت هایـی د   اشـته اسـت، همچنیـن 
میـان آن و عبـا بایـد    تفـاوت گذاشـت. قبـا آسـتین هایی د   اشـت 
کـه د   سـت ها را د   ر آن می برد   نـد    امـا عبـا گرچـه د   و آسـتین کوتاه 
د   اشـت کـه امکان مـی د   اد    د   سـت ها را د   ر آن ها فروبرند    ولی بیشـتر 
نیـز  بـر د   وش می افکند   نـد   . همان گونـه کـه گمانه زنی هـا  را  عبـا 
بـر ایـن نکتـه تأکیـد    د   ارنـد   ، عبا اساسـاً یک پوشـش ایرانـی نبود   ه 
اسـت؛ د   ر واقـع هیـچ نشـانه ای از ایـن پوشـش د   ر روزگار ایـران 
باسـتان وجـود    نـد   ارد   . ایـن پوشـش کاماًل یـک لباس سـامی بود   ه 
کـه عرب هـای عربسـتان پـس از ورود    اسـالم بـه ایـران آن را بـا 
خـود    بـه ایـن سـرزمین آورد   ه و د   ر میـان برخی طبقه هـای جامعه 
رواجـی انـد   ک د   اد   نـد   . البتـه د   ر نقش هـا و تصویرهایـی کـه برجای 
مانـد   ه اسـت، بهره گیـری از عبـا بیشـتر د   ر د   ورۀ صفویـه به چشـم 
می آیـد   . عبـا تـا پیـش از صفویـه حتـی د   ر میـان روحانیـان نیز به 

کار نمی رفتـه اسـت )چیت سـاز، 1396(. 
ایرانیـان  میـان  د   ر  پوشـش  مرسـوم  مؤلفه هـای  از  د   یگـر  یکـی 
کراوات هـای آریایی تبـار اسـت )تصویـر 2(. د   ربـارۀ ریشـۀ ایرانـی 
د   وران  د   ر  روم  امپراطـوری  بـه  آن  صـد   ور  چگونگـی  و  کـراوات 
ساسـانی، اسـتفاد   ه از کـروات توسـط قـوم ایرانی تبار اهل کرواسـی 
و بعد   هـا رفتـن ایـن نشـانه بـه انگلیـس و فرانسـه و سـایر نقـاط 
اروپـا مطالـب بسـیاری گفتـه شـد   ه اسـت؛ د   ر پژوهشـی پیرامـون 
تاریخچـۀ کـراوات آن را یـک نماد    اسـالمی معرفـی کرد   ه اند    که د   ر 
جنگ هـای صلیبـی مسـلمانان قـوم کـروات بـرای اولین بـار از آن 
اسـتفاد   ه کرد   ه انـد   . واژۀ کراوات یا هـراوات )hravat( د   ر زبان صربی 
ریشـه نـد   ارد    بلکـه این نـام بر لـوح سـنگی د   ر ناحیۀ یونانی نشـین 
خـراوات   اوسـتایی  زبـان  د   ر  اسـت.  شـد   ه  پیـد   ا  روسـیه  جنـوب 
)khoravat(بـه معنـی د   وسـتانه اسـت. ایـن نشـانه همـان د   یهیـم 
و نمـاد    مقـد   س ساسـانی اسـت کـه بـه معنـای پیونـد    و د   وسـتی 
بـا اهورامـزد   ا و ایـزد   ان مهـر و آناهیتـا تعبیـر می شـود    )آورزمانـی، 
1392(. سـرپوش د   ر روزگار گذشـته د   ر میـان پوشـاک و لبـاس 
انسـان ها چـه زن و چـه مـرد   ، از مهم تریـن بخش هـا بـه شـمار 
می آمـد   ه اسـت. تـاج شـاهان یکـی از سـرپوش ها بـود   ه اسـت. این 
سـرپوش د   ر نقش هـای باسـتانی بسـیار بـه چشـم می آیـد   . پاره ای 
شـواهد    نشـان می د   هـد    د   ر د   ورۀ اسـالمی هنـگام محاکمـۀ یـک 
شـاه یا شـاهزاد   ه، نخسـت سـرپوش او را برمی د   اشـتند    که رفتاری 
توهین آمیـز بـه شـمار می آمـد   . گونه هایـی فـراوان از کاله هـا د   ر 
ایـران باسـتان حتـی پیـش از ورود    آریایی هـا رواج د   اشـته اسـت 
کـه تصویـر آن هـا بـر نقش هـای گلـی که بـه شـکل ُمهر هسـتند    
مهم تریـن  و  معروف تریـن  از  د   یـد   ه می شـود   . کاله هـای شـاخ د   ار 
بـرای  ایـران  د   ر  کـه  می آمـد   ه  شـمار  بـه  کاله هایـی  نمونه هـای 
طبقه هـای بـاالی اجتماعـی به ویـژه شـاهان و شـاهزاد   گان بـه کار 

می رفتـه اسـت. گونـه ای کاله کـج نیـز د   ر د   ر د   وره هـای بعـد    رواج 
می یابـد    کـه د   ر د   ورۀ سـلجوقی متـد   اول بـود   ه و آثـاری از آن د   ر 
نقش هـا و متن هـای اد   بـی بـه چشـم می آیـد    )همـان(. د   ر د   وران 
اولیـۀ اسـالمی تحـول خاصـی د   ر تن پـوش ایرانیـان ایجـاد    نشـد   ، 
بلکـه ایـن اعـراب بود   نـد    کـه از مظاهـر و عناصـر تمـد   ن آن روز 
اسـتفاد   ه کرد   نـد    و تحـول عظیمـی د   ر پوشـش آن ها به وجـود    آمد   . 
آنچـه به عنـوان سـند    و مـد   رک از تن پـوش ایرانیان د   ر قـرون اولیۀ 
اسـالمی نشـان می د   هـد   ، اسـناد    نقاشـی و د   یوارنگاره های سـغد   ی 
د   ر پنـج کنـت )د   یوارنگاره های معابـد    و کاخ ها و خانه هـا د   ر حوالی 
سـمرقند   ( اسـت کـه این موضـوع را نمایان می سـازد    کـه تن پوش 
ایرانیـان د   ر اوایـل د   ورۀ اسـالمی همـان تن پـوش عصـر ساسـانی 
بـود   ه اسـت )غیبـی، 1395(. د   ر جـد   ول 1 انواع پوشـش مـرد   ان و 

زنـان د   ر د   ورۀ اسـالمی نشـان د   اد   ه شـد   ه اسـت.
صالبـت،  از  حکایـت  باسـتان  ایـران  پوشـش  فرهنگـی  سـیر 
و  قومـی  فرهنـگ  بـر  تمرکـز  شـئونات،  و  شـأن  فرهیختگـی، 
منطقـه ای، نظیـف بـود   ن، توجـه بـه زیبایـی، جایـگاه مرد   مـی و 

www. lebasparsi.ir :تصویر 2. پوشاک د  ورۀ ساسانی. مأخذ
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اجتماعـی د   ارد   . لبـاس فراتـر از پوشـش بود   ه و نماد   هـای د   یگری را 
نیـز بـا خـود    بـه همـراه د   اشـته اسـت. 

پوشـاک ایـران د   ر د   وران قاجـار د   و د   ورۀ جد   اگانـه را طـی می کنـد    
)تصویـر 3(. د   وره ای که هنوز ارتباطات با د   ولت های خارجی توسـعه 
نیافتـه بـود    و د   وره ای د   یگـر کـه بـا آمـد   ن تجـار و سـیاحان اروپایی 
بـه ایـران و مسـافرت ناصرالد   یـن شـاه بـه اروپـا تحول چشـمگیری 
د   ر پوشـاک به وجـود    آمـد   . ایـن تغییـر و تحول بـرای مـرد   ان عموماً 
د   ر شـلوارها و کاله هـا و بـرای زنـان د   ر د   امن هـا مشـاهد   ه می شـود    
)همـان، 514(. ایـران بـا شـکل گیری جنبـش مشـروطه و پیـروزی 
آن د   ر سـال 1285 شمسـی، بـه یـک مرحلـۀ تـازۀ اجتماعـی وارد    
شـد   . آمد   ن تلگـراف و د   وربین عکاسـی به ایران زمینه هایی مناسـب 
بـرای آشـنایی ایرانیـان بـا شـیوۀ زند   گـی مرد   مـان اروپا به ویـژه د   ر 
زمینـۀ پوشـش و لبـاس را فراهـم آورد   . پوشـید   ن کت هـای بلنـد    تا 
پاییـن زانـو یا کوتـاه همراه با شـلوار که پیـش از آن کم تر اسـتفاد   ه 
می شـد   ، د   ر ایـن د   وره گسـترش یافـت. بانـوان نیـز بـه بهره گیری از 
د   امن هـای کوتـاه روی آورد   نـد   ، د   ر حالـی کـه زنـان د   ر د   ورۀ قاجـار 
بـا چاد   رهـای کبود   رنـگ، نـه سـیاه، بـا روبند   ه بـر چهـره د   ر اجتماع 
حضـور می یافتنـد   . شـلوارهای تنگ تـر بـا رنگ سـفید    د   ر ایـن د   وره 
رایج شـد   . پوشـید   ن این شـلوار با برآمد   ن پهلوی اول شـتاب گرفت 
و سـرانجام بـا د   گرگونـی جامعـه و امـکان ورود    بانـوان بـه اجتمـاع 
بـد   ون بهره گیـری از چـاد   ر و تنهـا بـا روسـری، د   ر د   ورۀ پهلـوی اول 

رایـج شـد    )چیت سـاز، 1396(. 

سیریدرعمقفرهنگمیراثتاریخیپوشاکایرانی
میـراث تاریـخ و فرهنـگ یـک سـرزمین د   ارای ارزش هـای جهانـی 
بی قید   وشـرط برای جوامع انسـانی اسـت به طوری که با گذر زمان به 
 .(Kashchenko & Polozhentseva, 2021)    ارزش آن افزود   ه می شـود
میـراث تاریخی د   ر طـول زمان عامل جذب مرد   م به سـوی مقصد   های 
 .(AlMasri & Ababneh, 2021) مختلـف گرد   شـگری بـود   ه اسـت

فرهنـگ یکـی از مهمتریـن مؤلفه های توسـعۀ گرد   شـگری د   ر جهان 
بـه شـمار مـی رود    (Ariffin, 2020). آد   اب و رسـوم، سـنت، تاریـخ و 
سـبک زند   گـی مرد   مـان یـک منطقـه همـواره از جذابیت برخـورد   ار 
بود   ه اسـت. میراث تاریخ و فرهنگ یک سـرزمین همیشـه و د   ر همۀ 
د   وران مـورد    توجـه قـرار رفتـه اسـت (Fang & Ariffin, 2021). بـا 
توجه به توسـعۀ گرد   شـگری بـا محوریت فرهنگ د   ر جهـان، حمایت 
و محافظـت از میـراث فرهنگـی و تاریخـی یـک سـرزمین د   ر اولویت 
قـرار می گیـرد   . چه بسـا محوریت گرد   شـگری با نـگاه عمیق فرهنگی 
می توانـد    اقد   امـی د   ر جهـت صیانـت و پایـد   اری میـراث فرهنگـی و 
تاریخـی بـرای مرد   مان آن سـرزمین باشـد   . علی رغـم نگاه های منفی، 
گرد   شـگری و ترویـج و اشـاعۀ فرهنـگ اقد   امـی مؤثـر د   ر جهت حفظ 
فرهنـگ خواهد    بـود    (Wang, Yang, HSU & Zhang, 2021). ارتباط 
میـان فرهنـگ و گرد   شـگری، بازد   یـد    از اماکـن تاریخـی و فرهنگـی، 
موزه هـا، فسـتیوال های هنـری، آشـنایی بـا سـبک زند   گـی، آد   اب و 
رسـوم، مذهـب، زبـان و میـراث یـک منطقـه، انگیزه هـای سـفر بـه 
ایـن مناطـق را بـاال بـرد   ه و منجـر بـه اتصـال د   و مقولـۀ فرهنـگ و 
گرد   شـگری شـد   ه و مفهوم گرد   شـگری فرهنگی را پد   ید    آورد   ه اسـت 
و  فرهنـگ  بیسـت ویکم  قـرن  د   ر  به طوری کـه  (Richards, 2018)؛ 
گرد   شـگری بـه اجـزای مهم جوامـع تبد   یل تبد   یـل شـد   ه اند    و میراث 
تاریخـی یـک سـرزمین به عنـوان نیـروی کششـی عمل کرد   ه اسـت 

.(AlMasri & Ababneh, 2021)
سرزمین ایران با توجــه بــه تنــوع جغرافیــایي و نیــز فرهنگــي 
منحصـربه فــرد    خـود   ، پوشـاک و لباس هاي سنتي متنوعي د   ارد    که 
از ذخایـر فرهنگـي و هویتـي ایرانیـان اسـت. ایرانیـان د   ر هزاره های 
باسـتانی تاریـخ بـه جامه هـا و آرایـش خـود    ارج فـراوان می نهاد   ند    و 
همـۀ ذوق هنری و کوشـش خویـش را برای خلـق جامه های هنری 
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و زیبـا بـه کار می گرفتند   . د   ر تاریخ باسـتان ایـران، ایرانیان جامه های 
قومـی خویـش را می پوشـید   ند    )جلیلیـان و فاطمـی، 1390(. از ایام 
کهـن لباسـی کـه شـخص می پوشـد    حامـل نشـانه هایی اسـت کـه 
ارتبـاط بیـن او و محیـط زند   گـی اش را بازگو می نمایـد   . لباس هرگز 
از نشـانۀ چیـزی بـود   ن و د   اللت بـر مفهومی خاص باز نمی ایسـتد    و 
زبانـی اسـت که بیان کنند   ۀ جنسـیت، جایـگاه اجتماعـی و باورهای 
مذهبـی فـرد    اسـت. از ایـن رو لباس جنبـۀ زنـد   ه ای از فرهنگ بود   ه 
و تحـوالت آن هماننـد    تحوالت هنری، تابع شـرایط اجتماعی اسـت 
)زارع و رهبرنیا، 1395(. بررسـی پوشـاک اقـوام ایرانی د   ر جغرافیای 
مقتضیـات  بـا  متناسـب  کـه  اسـت  آن  نشـانگر  ایـران  فرهنگـی 
جغرافیـای اقلیمـی و فرهنگـی، لباس هـا د   ارای سـاختار و آرایه های 
منحصربه فـرد    خـود    بود   ه انـد    کـه از لبـاس ملـت یـا قوم د   یگـر قابل 
تشـخیص بـود   ه اسـت. این نگرش تأکیـد    بر نمایش هویـت فرد   ی یا 
جمعـی یـک گـروه اجتماعی خـاص از گروهـی د   یگـر را د   ارد   . لباس 
که  است  د   یگر  مؤثر  عوامل  و  مذهب  اقلیم،  فرهنگ،  تابع  قوم  هر 
بر فرهنگ و هنر ملت ها تأثیر مي گذارد   . لبـاس هر قوم همچنیـن 
اقلیمي  شرایط  نیز  و  باورها  اعتقاد   ات،  فرهنگي،  هویت  نمایان گر 
به مقتضاي عوامل مختلـف  اگرچه د   ر گذشته  آنان است.  زیستگاه 
ماننـد د   رآمد اقتصاد   ي، نوع کار، مواد    اولیه، باورها، هنرهاي اجداد   ي 
است  مي شده  استفاد   ه  متعدد   ي  و  متنوع  پوشـش هـاي  از  غیـره  و 
)پایـد   ار فـرد   ، نامورمطلق و محجوبـی، 1394(. ویژگی های پوشـاک 

سـنتی ایـران را می تـوان به صـورت تصویـر 4 خالصـه نمود   .
د   ر ایـران باسـتان انتخـاب رنـگ بـا اهمیـت و تنـوع همـراه بـود    و 
معـرف قومیت، شـخصیت و منزلـت اجتماعی بـود   . ایرانیان د   ر طول 
تاریـخ همـواره بـه جنبه های معنـوی، عرفانـی و هنری رنـگ توجه 
د   اشـته اند   . د   ر ایـن میـان برخـی از رنگ ها بیـش از سـایر رنگ ها به 
چشـم می خـورد    کـه د   لیـل آن اختصـاص رنـگ معیـن بـه طبقات 

به خصـوص و یـا آثـاری بـود   ه کـه بیـش از سـایر یاد   گارهـا باقـی 
مانـد   ه اسـت. رنگ هـای ارغوانـی، نارنجـی، قهـوه ای، سـبز زیتونی و 
آبـی آسـمانی رنگ هـای مـورد    عالقـۀ هخامنشـیان بـود   ه اسـت. د   ر 
د   وران اسـالمی رنـگ نقـش مهمـی د   اشـته و حتـی نمـاد   ی از یـک 
واقعـۀ تاریخـی و یـا یـک د   ورۀ تاریخـی به شـمار می رفتـه اسـت. 
د   وران صفویـه را از نظـر صنعـت پارچه بافـی عصر طالئـی می د   انند   . 
می شـد   ند   .  بافتـه  د   وران  ایـن  د   ر  الـوان  و  خوشـرنگ  پارچه هـای 
صفویـان رنـگ قرمز را بـرای کاله هایشـان انتخاب کـرد   ه بود   ند    و به 
همیـن د   لیـل قزل بـاش نامید   ه می شـد   ند    و د   ر نتیجه رنـگ قرمز د   ر 
ایـن د   وران از اهمیـت خاصی برخورد   ار شـد   . د   ر ایـن د   وران تمایالت 
شـخصی نقـش مهمی د   ر انتخـاب رنگ ایفا می نمود   . مـرد   ان صفوی 
پیراهـن سـفید   ، نیم تنـه و قبـای گلـد   ار، قرمـز، زرد    یـا رنـگ د   یگـر 
بـر تـن می کرد   نـد   . زنـان نیـز لباس هـای رنگیـن بـر تـن می کرد   ند    
و چاد   ر  هـای آن هـا جـز د   ر مجالـس عـزاد   اری سـفید    رنـگ بـود    .د   ر 
د   وران قاجاریـه بـه د   لیـل سـفر شـاهان بـه اروپا تحول چشـم گیری 
د   ر لبـاس صـورت می گیـرد   . مـرد   ان پیراهـن سـفید    با شـلوار آبی یا 
ارغوانـی و سـرخ بـر تـن می کرد   نـد   . پیراهن طبقـۀ کارگـر آبی رنگ 
بـود   . زنـان لباس هـای الـوان می پوشـید   ند   . رنـگ شـلوار سـفید    بود   . 
گروه هـای اجتماعـی رد   ه پاییـن شـلوار مشـکی می پوشـید   ند   . چـاد   ر 
آبی، قهوه ای و مشـکی مرسـوم بـود    )غیبی، 1395(. نقوشـی که د   ر 
طرح لباس اسـتفاد   ه می شـوند   ، از عناصر گوناگونی تشـکیل شـد   ه اند    
کـه می تـوان بـه ایـن مـوارد    اشـاره کـرد   : 1. نقـوش طبیعت گـرا: 
ماننـد    نقوش انسـان، حیـوان، طبیعـت، گیاهان، گل هـاف 2. نقوش 
نقـوش  نیسـتند   ، 3.  بیانگـر طبیعـت  عناصـر مسـتقیماً  انتزاعـی: 
هند   سـی: شـکل های هند   سـی مانند    مربع، د   ایـره و مثلـث و .. که با 
اسـتفاد   ه از قواعـد    خاصی بـه کار گرفته می شـوند   ، 4. نقوش تاریخی: 
از عناصـر تاریخـی از جملـه بناهـا اسـتفاد   ه می شـود    و 5. نقـوش 
نوشـتاری: د   ر آن از حـروف و نوشـتار اسـتفاد   ه می شـود    )بابایـی و 
اکبـری، 1393(. از آنجایـی کـه لبـاس به عنـوان یـک متـن هنـری 
مطـرح اسـت، لـذا ارزش گـذاری و فهـم اثر از طریق شـناخت سـیر 
تحـوالت تاریخـی، جایـگاه تفکـرات هنـری و نـوع کارکـرد    مفاهیم 
هنـری د   ر هـر جامعه ای قابل د   رک اسـت. این ارزش ها و نشـان گرها 
مـالک سـنجش جهـت هویت منـد   ی پوشـش هسـتند    کـه نحـوه و 
میـزان آن د   ر جوامـع متفـاوت اسـت. امـا د   ر تفکـرات سـنتی، هنـر 
و اجـزای آن میـل بـه برتـری د   اشـته و رویکـرد    متعالـی را مـد    نظر 
د   ارنـد   . د   ر ایـن راسـتا اند   یشـمند   ان سـنت گـرا هنـر را بیـان عالـی 
و نماد   یـن و ظهـوری متعالـی از حقیقـت باطنـی، بازنمـود    معنـا و 
نوعـی بازگشـت بـه اصالت خویشـتن، حقیقت مقـد   س و واالی هنر 
می د   اننـد   . پـس پوشـش ایرانـی نیـز بـا ایـن بیـان عـالوه بـر حضور 
ارزش هـای مـاد   ی، د   ارای تعریفـی معنـوی اسـت )مونسـی سـرخه، 
سـیاق  و  سـبک  بـر  مؤثـر  عوامـل  می تـوان  به طورکلـی   .)1396

پوشـش د   ر ایـران را به صـورت جـد   ول 2 بیـان کـرد   .
ویژگی هـای  د   اشـته اند   ،  تأثیـر  پوشـاک  بـر روی  بسـیاری  عوامـل  تصویر 4. ویژگی های پوشاک سنتی ایرانی. مأخذ: یاسینی، 1396.



بهار 421401 شمارۀ 8

میراث تاریخی پوشاک ایران | مهدیه شهرابی فراهانی

سیاسـی، حکومت هـا، ارتباطات با سـایر جوامع، وضعیـت اقتصاد   ی، 
مسـیر  می توانسـته اند     جابه جایی هـا  و  ازد   واج  جنـگ،  مهاجـرت، 
فرهنـگ را تغییـر د   هند   . رنگ هـا و نقوش مختلف کـه متأثر از اقلیم 
و جغرافیاسـت، د   ر مسـیر آگاهـی یافتن، شـناخت، ارتبـاط عمیق تر 
و بیشـتر بـا طبیعـت اسـت. انسـان از روزگار قد   یـم از همان سـنت 
قد   یـم خود    را بخشـی از طبیعت د   انسـته و چه بسـا احتـرام و ارزش 
واالیـی بـرای طبیعـت قائل بـود   ه اسـت. به طوری کـه از آن الهام نیز 
می گرفتـه اسـت. جغرافیـای کویر، با اقلیم کوهسـتانی، د   شـت، د   ریا 
و سـاحل همگـی تأثیـرات متفاوتـی د   اشـته اند   . به ویژه بر نـوع الیاف 

طبیعـی کـه د   ر آن منطقـه رواج می یافته اسـت.

جمعبندیونتیجهگیری
از آنجایـی کـه لبـاس را یکـی از مؤلفه هـای مهـم فرهنگـی بیـان 
می کننـد   ، جشـنواره ها و یاد   مان هـای لبـاس د   ر ایـران بـا تمرکـز 
انجـام می گرفتـه اسـت. اگرچـه  بـر توسـعۀ گرد   شـگری منطقـه 
اهمیـت این موضوع بر کسـی پوشـید   ه نیسـت، اما می تـوان نگاهی 
فراجاذبـه ای بـه پوشـاک ایرانی د   اشـت. نگاهـی عمقـی و د   رونی به 
فرهنـگ زند   گانـی مرد   مانـی کـه البسـه برایشـان بسـیار بـا اهمیت 
بـود   ه و بـد   ان فخـر می ورزید   نـد   . سـفر د   ر اعمـاق فرهنـگ میـراث 
تاریخـی پوشـاک ایـران، تمرکـز بـر مؤلفه هـای فرهنگـی نیسـت، 
نگاهـی از د   رون بـه عمـق فرهنگ اسـت. نگاهـی از د   رون به بیرون، 
کـه سـیر و سـفر د   رون فرهنگ را شـکل می د   هد   . رنگ هـا، طرح ها، 
نقـوش همگـی د   ر یـک نـگاه واحد    و سـپس خـود    زبانی می شـوند    
از میـراث، و سـیری کـه د   ر فرهنـگ بومـی آن اتفـاق می افتـد   . 
اگرچـه شـرایط محیطـی و جغرافیایـی بـر انتخـاب پوشـش، رنـگ 
و نـوع پارچه هـای البسـه تأثیـر د   اشـته اسـت، امـا کمـی تأمـل 
د   ربـارۀ قطعـات لبـاس ایـن نکتـه را مشـخص می نمایـد    کـه بخش 
زیـاد   ی از ایـن پوشـش با هـد   ف و نیت انتخاب شـد   ه اسـت. تفکر و 
اند   یشـه ورزی د   ر انتخاب سـبک ها وجود    د   اشـته اسـت، به طوری که 
می تـوان چنیـن اسـتد   الل نمود    هـر بخشـی از لبـاس نمایانگر یک 
تفکـر و قصـد    بـود   ه اسـت )تصویر 5(. هـد   ف اصلی برای پوشـش را 

می تـوان تحقـق تعالـی د   انسـت. تعامـل، ایجـاد    ارتباطات انسـانی، 
معرفـی ارزش ها همگی مسـیر تعالی اسـت کـه ایرانیان از گذشـته 
می تـوان  به طوری کـه  د   اشـته اند   .  توجـه  بـد   ان  خـود     پوشـش  د   ر 
چنیـن اسـتد   الل کـرد    بـا نـگاه بـه پوشـاک می تـوان ارزش هـای 
ایرانـی را د   ریافـت، ارزش هـای انسـانی و تعالـی کـه ایرانیـان بـرای 
خـود    ارج می نهاد   نـد   . پوشـش ها نماد   ی بـرای ابراز هویـت و معرفی 
ارزش هـای جامعه بود   ه اسـت. هنگامی کـه د   ر عمق فرهنگ حرکت 
می کنیـم رفتارهـای عامیانـه، منش هـا، خلقیـات، نـوع جهان بینـی 
و حرکـت بـه سـمت تعالی، بیـش از پیـش نمایان می شـود   . اگرچه 
ایـن د   یـد   گاه وجـود    د   ارد    کـه بـه د   لیـل غنـای فرهنگی هـر یک از 
د   وره هـای تاریـخ ایـران و هـر یک از قومیت هـا و شـهرهای ایران از 
محـل بررسـی و تحلیل تخصصی برخورد   ار اسـت. چـرا که با تمرکز 
بـر یـک اقلیـم و شـهر می تـوان بررسـی های عمیق تـری د   ر ایـن 
زمینـه انجام د   اد   . پوشـاک ایرانـی مانند    میراث تاریخی ارزشـمند   ی 
اسـت که خـود    مصـد   اق فرهنگ بـود   ه و نیازمند    تحلیل و برررسـی 
عمیق تـری اسـت. پوشـاک نه بـه معنای فقـط لباس، بلکـه ماهیت 
پوشـش آن اسـت کـه اهمیـت می یابد    و پوشـش به مفهـوم هویتی 
اسـت کـه د   ر ظاهـر نمایـان می شـود   . ماهیـت پوشـش بـه مفهـوم 
معرفی خویشـتن، تفکر، ملیـت، هویت، منطقۀ جغرافیای، تمسـک 
بـه اعتقـاد   ات و باورهـا، همگی د   ر بطن پوشـش نهفته اسـت. از این 
رو علی رغـم رویکرد   هـای متـد   اول کـه پوشـاک و لبـاس را به عنوان 
یـک جاذبۀ گرد   شـگری یا محصـول می انگارنـد   ، این د   یـد   گاه وجود    
د   ارد    کـه پوشـاک ایرانـی خـود    فرهنگ اسـت و می توان سـفری د   ر 
اعمـاق آن د   اشـت، به طوری کـه د   ر بطـن آن به ریشـه های رفتاری، 
ارزش هـا، هنجارهـا، باورها و اعتقاد   ات د   سـت یافـت که همگی یک 
سـرزمین را شـکل می د   هنـد   . پوشـاک یـک زبـان ارتباطـي اسـت، 
کـه  لباس هایـي  نماد   یـن  نشـانه های  طریـق  از  جامعـه  اعضـای 
مي پوشـند    بیـن خود    یـک نظـام ارتباط فرهنگـي برقـرار مي کنند   . 
هـد   ف اصلـی لبـاس و پوشـاک صرفـاً پوشـش بد   ن انسـان نیسـت، 
بلکـه نمایش صفات، احساسـات و اند   یشـه های انسـان اسـت. بد   ین 
معنـا کـه کنش هنرمنـد    فقط پیش نیـازی برای نشـان د   اد   ن ماهیت 
اثـر هنـری و ایـد   ۀ اوسـت و هرگونـه حاصـل کار و یـا جسـمیت 
بخشـید   ن، تنهـا نمـود   ی ابتد   ایـی از یـک نتیجه گیـری کلـی بـود   ه 
قطـع می تـوان  به طـور  اسـت.  یافتـه  د   سـت  بـد   ان  کـه هنرمنـد    
گفـت بخشـی از هنـر هـر قـوم و کشـوری را می تـوان د   ر لباس آن 
جسـت وجو کـرد   . لبـاس د   ر جهـان امـروزی به صـورت یک وسـیله 
)د   یـد   اری( برای شـناخت جنبۀ اقلیمـی، تاریخـی، فرهنگی، هنری 
و اقتصـاد   ی زند   گـی انسـان ها و سـطح تمـد   ن و پیشـرفت جوامـع 
د   رآمد   ه اسـت. پوشـاک ایران غنـی و برگرفته از باورهـا و اعتقاد   ات، 
ارزش هـا، هنجارهـا، تفکـرات، جهان بینـی، سـبک زند   گـی، منش، 
رفتـار و همـۀ آنچـه کـه د   ر تمـد   ن و تاریـخ زند   گانی یک سـرزمین 
نهفتـه اسـت. ایران میـراث د   ار تاریخ زند   گانی انسـان هایی اسـت که 
پوشـاک را نه فقط به عنوان یک وسـیلۀ پوشـانند   ه، بلکـه فرهنگ د   ر 
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د   ل خانواد   ه هـای خویـش د   اشـته اند    و آن را حفـظ کرد   ه انـد   . میراث 
تاریـخ پوشـاک ایران وامد   ار تفکـرات، ارزش ها و فکرهایی اسـت که 
زند   گانی و آد   اب و رسـوم را شـکل د   اد   ه اسـت، رسـم زند   گی که د   ر 
آن د   ر کنـار پوشـش، محافظـت، سـالمتی، حفظ پوسـت و مراقبت 
از جسـم د   ر کنـار رنگ آمیـزی، سـفر بـه د   رون رنگ هـا، طرح هـا، 
نقش ونگارهـا، طراحی هـا و زیبایی ظاهری اسـت کـه د   ر نتیجۀ این 
تفکـرات پیچیـد   ه و پر رمزوراز رقـم خورد   ه اسـت. ارزش های ماد   ی 
از کیفیـت الیـاف، طـرح و نقـش و تـار و پـود    و رنگ هـا گرفتـه تـا 
ارزش های معنوی که از احسـاس حیا، وقار، پوشـش، تعالی، رشـد   ، 
د   اشـتن جایـگاه فـرد   ی و اجتماعـی د   ارد   . بطـن فرهنگـی پوشـاک، 
عـالوه بـر ماهیـت مـاد   ی لباس، بیشـتر ماهیـت معنوی پوشـش را 
شـامل می شـود    که د   ر آن حرکت به سـمت تعالی، د   رون، اتصال با 
طبیعـت، حیا و شـرم، منزلـت اجتماعی، ایجاد    ارتبـاط، د   ر آن د   ید   ه 
می شـود   . شـاید    پوشـاک وسـیله ای بـرای ارتبـاط بـا طبیعـت بود   ه 
اسـت، از رنگ هـا و نقش هـا گرفتـه تـا اسـتفاد   ه از الیـاف طبیعـی. 
انسـان به وسـیلۀ پوشـش خـود    را بـه طبیعـت و د   ر نهایـت خالـق 
نزد   یک تـر می نمایـد    د   ر نتیجـۀ آن احسـاس زیبایـی را د   ر د   رونـش 
احسـاس می کنـد   . هماننـد    طبیعتی کـه زیبا و متنوع اسـت. اگرچه 
بتـوان پوشـاک ایرانـی را همانند    کتابـی رنگارنگ یا بوم نقاشـی د   ر 
نظـر گرفـت که سـیر زند   گـی مرد   مـان را می تـوان د   ر آن خواند   . به 
معنـای د   گـر خوانـش زند   گـی د   رون پوشـاک ایرانیان نهفته اسـت. 
عـالوه بـر نظیـف بـود   ن، مرتـب و آراسـته بـود   ن، زیبایـی و معنای 
نقش ونگارهـای پوشـاک نیـز حائـز اهمیـت اسـت. از سـوی د   یگـر 
مناسـبات مختلـف و پوشـاک مختلـف هـم ارج و احترامـی اسـت 
بـه پوشـاک و انسـانی کـه لبـاس را می پوشـد    و خـود    نگاهـی بـه 

د   رایـت و فهـم و توجـه ایرانیان د   ر طول تاریـخ د   ارد   . میراث تاریخی 
پوشـاک ایـران، برگرفته از باورها و اعتقاد   اتی اسـت کـه می توان د   ر 
بطـن آن مؤلفه هـای اعتقـاد    تمـد   ن ایرانـی را د   ریافت. وقـار، نظیف 
بـود   ن، زیبـا بـود   ن، ارزش هـای فرهنگـی یـک جامعـه را د   ر خود    به 
نمایـش می گـذارد   . زیبایـی، توجـه به مؤلفه هـای زیبایی شـناختی، 
رنـگ شناسـی، وقـار، تمسـک بـه طبیعـت، همسـویی بـا طبیعت، 
انسان د   وسـتی، تفکـر و اند   یشـه ورزی، تعـاد   ل، انعطاف پذیری، تعالی 
انسـانی همگـی باورهـا و اعتقـاد   ات فرهنگی اسـت که می تـوان د   ر 
بطـن پوشـاک ایـران تحلیـل نمـود   . ایـن امـر خـود    می توانـد    مؤید    
ایـن نکته باشـد    که میـراث تاریخی پوشـاک ایرانی وامـد   ار فرهنگ 
سـرزمینی اسـت کـه صحبـت از تمـد   ن می نمایـد   ، بـه ارتباطـات 
اجتماعـی ارزش می نهـد    و انسـانیت د   ر مهـد    ارزش هـای فرهنگـی 
آن قـرار د   ارد   . ایـن امـر انسـان جامعـۀ ایرانـی را بـا بهـره منـد   ی از 
پوشـاک بـه سـرمنزل تعالـی نزد   یـک می نمایـد   . میـراث تاریخـی 
مرد   مـان یـک سـرزمین همیشـه مهـد    سـفر و توجـه گرد   شـگری 
بـود   ه اسـت. مؤلفه هـای مـاد   ی از جملـه پوشـاک ایـران برگرفته از 
میـراث تاریخـی ایرانیـان اسـت کـه د   ر د   وره هـای مختلـف نمایش 
متفاوتـی از خـود    ارائـه نمـود   ه اسـت. د   ر این میان پوشـاک مرد   مان 
ایرانـی کـه برگرفتـه از اقلیـم، جغرافیـا، آب وهـوا، سـبک زند   گی و 
اعتقـاد   ات و باورهـای ایرانـی د   ر طـول زمان اسـت. میـراث تاریخی 
پوشـاک ایـران وامـد   ار فرهنگـی اسـت کـه می تـوان د   ر د   رون آن 
بـه بـاور، اعتقـاد   ات، سـبک زند   گی، نحـوۀ گـذران زند   گـی، آد   اب و 
رسـوم، تفریح و فراغت د   سـت یافت. میراث تاریخی پوشـاک ایرانی 
سـی رو سـفری اسـت عمیق و د   رونی بـه بطن فرهنـگ ایران زمین، 

گویـی بـه خطـه ای از ایـران سـفر کرد   ه ایم.  

تصویر 5. سیری د ر اعماق فرهنگ پوشاک ایرانی. مأخذ: نگارند ه.
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