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چکیـده| پوشـاک و زمینه هـای مرتبـط بـا آن شـامل آداب و رسـوم، زیبایی شناسـی و صنایـع مرتبـط 
از مهم تریـن موضوعـات مـورد توجـه پژوهشـگران در مطالعـات فرهنگـی، اجتماعـی و تاریخی به شـمار 
مـی رود. دوره هـای حکومتـی صفـوی و قاجـار، دو دورۀ مهـم در طـول تاریـخ ایران هسـتند که پوشـش 
مردمـان آن خـاص و درخور توجه اسـت. دوران صفوی آغاز یک حکومت شـیعی قدرتمنـد و دورۀ قاجار، 
آغـاز غرب گرایـی در ایـران اسـت کـه ایـن دو موضـوع، آنهـا را در بررسـی های تاریخـی و اجتماعی حائز 
اهمیـت و پررنـگ می کنـد. عواملـی همچون سـفرهای ناصرالدین شـاه قاجـار از مؤلفه هـای تأثیرگذار بر 
تغییـر ذائقـۀ حکومتـی بـوده اسـت. تنوع طلبـی و تحوالت شـکلی و نوعی ایـن دو دوره، عمدتـاً در لباس 
زنـان بـه چشـم می خـورد. پوشـش بیرونـی زنـان شـهری در دورۀ صفـوی، چـادر سـفید و روبنـده بوده 
کـه در طـول زمـان تقریبـاً بـدون تغییـر مانده  اسـت. پوشـش زن قاجار به سـبب ارتبـاط با اروپـا، دچار 
تنـوع بیشـتری شـده، امـا سـیمای بیرونـی آن چـادر سـیاه و روبنـدۀ سـفید بوده اسـت. سـؤال پژوهش 
ایـن اسـت کـه پوشـاک زنان در گـذر از دورۀ صفـوی به قاجار چه تغییراتی داشـته اسـت؟ ایـن پژوهش 
از نظـر ماهیـت در زمـرۀ مطالعـات کیفـی قـرار می گیـرد. روش مورد اسـتفاده در آن توصیفـیـ  تحلیلی 
بـوده و تحـوالت نمونه هـا در بسـتر تغییـرات تاریخـی و اجتماعی مـورد ارزیابی قـرار گرفته انـد. هدف از 
ایـن پژوهـش، بررسـی تأثیـر سیاسـت گذاری حکومتـی در تحـوالت پوشـاک زنـان دورۀ صفـوی و قاجار 
اسـت. بررسـی های ایـن پژوهـش نشـان می دهـد گرایـش بـه تشـیع یـا رواج غرب گرایـی، هیچ یـک بـه 
تنهایـی تأثیر گسـترده ای در تحول سـنت پوشـاک اندرونـی و بیرونی زنـان عامۀ صفوی و قاجار نداشـته 
و مؤلفه هـای راحتـی، زیبایـی، حفـظ امنیـت و حریم خصوصی مؤلفه هـای تعیین کننده در تنوع پوشـاک 
بوده انـد. ایـن موضـوع می توانـد بیانگر تـداوم تأثیر درونگرایی بر پوشـاک زنـان صفوی و قاجـار، علی رغم 

الزامـات سـلبی یا ایجابی باشـد.
واژگان کلیدی| پوشاک زنان، پوشاک صفوی، پوشاک قاجار، درونگرایی، مد، حجاب.

مقدمـه| پوشـاک و موضوعـات فنـی و نظـری مربـوط بـه آن از 
جملـه زمینه هـای مـورد توجـه پژوهشـگران علـوم انسـانی و هنر 
بـه شـمار می رونـد. تحـوالت و تغییـرات پوشـاک در مطالعـات 
اجتماعـی  شـناختی رشـته های علمـی مختلـف همچـون علـوم 
و مطالعـات فرهنگـی، اقتصـادی، ایدئولوژیـک و هنـر، داده هـای 
معنـاداری بـرای شـناخت دقیق شـرایط موضع مطالعـه در اختیار 
مـورد  علـوم  در  مؤلفه هـا  ایـن  از  یـک  هـر  چراکـه  می گـذارد. 

اشـاره، تأثیـرات سـلبی یـا ایجابی بـر نحوۀ اسـتفاده، فـرم و نقش 
پوشـاک دارنـد. از ایـن رو بایـد وجـه مورد مطالعه مشـخص شـود 
(Saunders, 1990, 2). لبـاس کـه بـه عنوان یکی از سـه نیاز اولیۀ 
انسـان، پـس از خـوراک و مسـکن در گـروه نیازهای زیسـتی هرم 
َمزلـو1 قـرار دارد، از ابتـدای سـکونت انسـان بـر روی زمیـن مهم و 
قابل توجـه بـوده اسـت. در بسـیاری از ادوار تاریـخ همچـون همین 
امـروز و در بیـن برخـی اقشـار جامعـه کـه در سـطح باالتـری از 
برآورده کننـدۀ  نه تنهـا  پوشـاک  داشـته اند،  قـرار  اجتماعـی  رفـاه 
یـک نیـاز بـود، بلکـه جنبه هایـی از تفاخـر و زیبایـی را نیـز بـه 
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همـراه داشـت. در گسـترۀ وسـیع تر پوشـاک نشـان دهندۀ هویـت، 
فرهنـگ، مذهب و سـطح اجتماعـی در هر جامعه ای نیز محسـوب 
می شـود. پوشـاک را مجموعـه ای از نشـانه ها و عالئـم می داننـد 
کـه در کنـار هـم،  نظامـی واحـد را برپایـۀ تعاریفـی خـاص )ملی،  
میهنـی،  تاریخـی،  اسـطوره ای( برای القـای تعریـف و هویتی یگانه 

شـکل می دهنـد )متیـن، 1۳۸۳، ۳9(. 
دورۀ اسـالمی، سـرآغاز تغییراتی گسـترده در ذوق و ذائقۀ ساکنین 
سـرزمین های تحـت پوشـش خود شـد. اگرچـه آموزه هـای دینی، 
دسـتورالعمل های ایجابـی برای سـاخت آثار نداشـت، امـا مضامین 
و ارزش هـای مـورد تأکیـد، پـس از تأملـی دویست سـاله، سـبب 
تحـوالت،  شـد.  رنگ هـا  و  نقـوش  گوناگـون  انـواع  شـکل گیری 
متأثـر از آموزه هـای اسـالمی در دورۀ صفـوی بـه اوج خـود رسـید 
و تـا اواسـط قاجـار ادامـه یافـت )فربـود،  1۳۸۸، 11۸(. پیـروزی 
شاه اسـماعیل بـر الوند، فرمانـروای آق قویونلـو، معموالً آغـاز دوران 
)مـورگان،  به شـمار مـی رود  ایـران  حکومـت سلسـلۀ صفـوی در 
در  ق.(  )907-114۸ه.  صفویـان  حکومـت  دورۀ   .)151  ،1۳7۳
تقسـیم تاریـخ ایران بـه ادوار گوناگـون، از حیث تغییرات سـاختار 
اجتماعـی، ادامـۀ همـان وضع اجتماعی شـبه فئودالـی پیش از آن 
بـا تمرکـز و تداومی بیشـتر در سـاختار سیاسـی و تأکید بر تشـیع 
از سـوی حاکمـان اسـت )موسـوی بجنـوردی، 1۳9۳ الـف، 6۸5(. 
بـراون معتقـد اسـت سلسـلۀ صفـوی ایـران را بـار دیگـر »ملتـی« 
مرزهـای  و  سـاخت  واجب االحتـرام  و  توانـا  متحـد،  قائم بـه ذات، 
آن را در زمـان شـاه عبـاس اول بـه حـدود مرزهـای ساسـانیان 
رسـاند )بـراون، 1۳۳5، 17(. رحیم لـو معتقد اسـت اگرچـه اروپای 
هم عصـر صفـوی، گام هـای بزرگی در جهـت »مدرنیته« برداشـت، 
امـا جامعـۀ ایرانـی آن دوره معنـای آن حرکـت را دریافـت نکرد و 
به صـورت ارادی در جهـت آن اندیشـه گام برنداشـت. آن چیـزی 
هـم کـه از ظواهـر مدرنیتـه و غیرریشـه ای وارد ایران یـا در جامعه 
منعکـس شـد، عمدتـاً نتیجـۀ فشـار و ابتکار غـرب و انفعـال ایران 
بـود تـا یـک اقتبـاس تحقیق شـده و لـذا ایـران در دورۀ صفـوی 
وارد عصـر جدیـد نشـد، بلکـه گرفتـار موج هـا و توفـان مدرنیتـۀ 
غربـی گردیـد )موسـوی بجنـوردی، 1۳9۳ب، 6۸6(. فاصلـۀ بیـن 
صفویـان تـا قاجـار، مقـارن بـا هرج و مـرج فراوانـی بـود کـه تنهـا 
در دورۀ حکومـت کریم خـان زنـد در شـیراز، مقـداری بـه آرامـش 
نزدیـک شـد. ورود بـه دورۀ قاجـار با تحوالت مهمی همـراه بود که 
اسـتقالل امـورات مذهبـی علمـای شـیعی از حکومـت از آن جمله 

اسـت )مـورگان، 1۳7۳، 216(. 
ایـل قاجـار در قـرن نهـم ه. ق. جـزو تـرکان آناتولـی بودنـد کـه 
بعـد از تحـوالت دورۀ ترکمانـان قراقویونلـو و آق قویونلو،  به شـمال 
آذربایجـان و منطقـۀ قرابـاغ کـوچ کرده اند. دوران قاجـار، به عنوان 
نخسـتین دوران رویارویـی نزدیـک بـا غـرب، دارای اهمیت اسـت. 
پوشـاک و به ویـژه پوشـاک زنـان، تحـت تأثیـر ارتبـاط بـا اروپـا و 
ظهـور تکنولـوژی، دچـار تغییـرات ظاهری فراوانی شـد. گسـترش 

رفت و آمـد خارجیـان و تجـار غربـی به ایـران، فرسـتادن محصلین 
بـه اروپـا و خصوصـاً مسـافرت های فـراوان شـاهان قاجـار از جمله 
پوشـاک  تغییـر  در  تأثیرگـذار  عوامـل  از  قاجـار،  ناصرالدین شـاه 
مردمـان آن دوره بـود. بـه همیـن دلیل پوشـاک زنـان دورۀ قاجار 
بـا وجود شـمایل خـاص خـود، تحـت تأثیـر جریـان تجددخواهی 
قـرار گرفـت و بـا دنیـای مغشـوش مدرنیتـۀ آن دوران همراه شـد. 
احیـای صنعـت ابریشـم بافی، بافته هـای مجللـی را بـرای دربـار به 
ارمغـان آورد، پشـم کرمـان جـای کاالهای واردشـده از کشـمیر را 

 .(Morier, 1812, 246)گرفـت
دو سلسـلۀ صفـوی و قاجار در تاریخ تحوالت پوشـاک زنان اهمیت 
ویـژه ای دارنـد. دورۀ صفوی به عنـوان نقطۀ آغاز حکومت گسـتردۀ 
شـیعیان در ایـران و دورۀ قاجـار به عنـوان سـرآغاز تجددخواهـی و 
نـگاه بـه غـرب در تاریخ به شـمار مـی رود. ضرورت ایـن پژوهش از 
آنجا ناشـی می شـود کـه روشـن کنندۀ نحوۀ واکنـش و تأثیرپذیری 
پوشـاک زنـان ایـن دو دوره از دو مؤلفۀ قدرتمنـد اعتقادات دینی و 
تجددطلبـی رو بـه گسـترش غربـی خواهد بـود. برای ایـن مطالعه 
منابـع مکتـوب و نگاره هـای مربـوط بـه دورۀ صفـوی و عکس هـا 
و سـفرنامه های موجـود از دورۀ قاجـار بـه عنـوان منابـع اصلـی، 
دسـت مایۀ پژوهـش قـرار گرفته انـد. توجـه بـه دو نکتـه ضـروری 
اسـت. نخسـت آنکـه گزارشـات مذکـور همان گونـه کـه حجـازی 
) 1۳۸۸، ۳56(  مطـرح می کنـد بـا توجـه بـه طبقـات اجتماعـی 
مـورد معاشـرت سفرنامه نویسـان دارای اطالعـات متفاوتی اسـت و 
لـذا اسـتناد به آنهـا نیازمند توجه دقیق اسـت. از ایـن رو در انتخاب 
و تحلیـل نمونه هـا، تالش بر گزینش و بررسـی مـواردی بوده که با 
گزارشـات تاریخـی سفرنامه نویسـان و پژوهش هـای علمـی مبتنی 
بـر یافته هـای تاریخـی و باستان شناسـی منتشرشـده، هم خوانـی 
داشـته باشـند. دوم آنکـه تمرکـز این پژوهـش بر پوشـاک بیرونی 
پوشـش  و  اسـت  مدنظـر  اجتماعـی  یـک هنجـار  به مثابـۀ  زنـان 
مورداسـتفادۀ درون منـزل و بـرای محـارم مورد بحث نیسـت. این 
بخـش از پوشـاک بـه سـبب موضـوع محرمیـت، گسـترۀ بسـیار 
متنوع تـری داشـته کـه از هنجارهـای اجتماعـی بیرونـی تبعیـت 
نمی کـرده اسـت.  جامعـۀ آمـاری در ایـن پژوهـش، پوشـش هر دو 
طبقـۀ مـردم عـادی و طبقـۀ مرفـه و دربـاری اسـت و نمونه گیری 
براسـاس منابـع موجـود و بـا میـل بـه اکثریـت نمونه هـا صـورت 
گرفتـه اسـت. آنچـه پیشـتر دربـارۀ دورۀ صفـوی مـورد تحقیـق و 
بررسـی قـرار گرفته، ابعاد دیگـری از این دوره، همچـون نگاره ها و 
فـرِم لباس هـای اشـخاص در ایـن نگاره ها بـوده اسـت. پرباربودن و 
عمـِق اتفاقـات تاریخـی، سیاسـی و مذهبی این دوره، پژوهشـگران 
را بـر آن داشـته کـه جنبه های دیگـری را مورد تحلیـل قرار دهند. 
در نمونه هـای پیشـین پژوهـش، به تحلیـل و تطبیق پوشـاک این 
دوره با دیگر ادوار پرداخته نشـده اسـت. در مورد حکومت قاجاریه 
نیـز همیـن موضـوع صـدق می کنـد. نظـر بـه اینکـه دورۀ قاجـار 
اولیـن دوره ای اسـت کـه پادشـاه ایـران بـه غـرب سـفر می کنـد 
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و بـه عبارتـی رویارویـی ایـران بـا فرهنـگ و تمـدن غربـی در نظر 
گرفتـه می شـود، غالـِب پژوهش ها در خصـوِص سـفرنامه ها دربارۀ 
دیـدگاه ایرانیـان نسـبت بـه غرب و بالعکس نگاشـته شـده اسـت. 
پژوهش هایـی کـه در خصـوص پوشـاک دوراِن قاجـار بـه رشـتۀ 

تحریـر درآمـده هـم تمرکز بـر این بعد داشـته اسـت.

پیشینۀ تحقیق
سـفرنامه ها  از  پژوهـش،  ایـن  در  استفاده شـده  تاریخـی  اسـناد 
به دسـت آمـده اسـت کـه مسـتندترین منابـع تألیفـی هم زمـان با 
دورۀ پژوهـش به شـمار می روند. سـفرنامۀ پیترو دالوالـه )1۳70(، 
از خراسـان تـا بختیـاری اثـر هنـری رنـه دالمانـی )1۳7۸(، جلـد 
چهـارم سـیاحت نامۀ ژان شـاردن )1۳۳6(، بـه سـوی اصفهـان پیر 
 Travels into Muscovy, Persia, and part of  ،)1۳72( لوتـی 
A Jour� اثـر Cornelis de Bruyn (1737) و   the East�Indies
  James Morierاثر ney Through Persia Armenia Asia Minor
(1812) آثـاری هسـتند کـه نویسـندگان آنهـا در دوره هـای مـورد 
بررسـی بـه ایران سـفر و شـرح مشـاهدات خـود را ثبـت کرده اند. 
موضـوع  در  آثـار  ایـن  آفریننـدگان  تحلیل هـای  و  گرچـه شـرح 
پوشـاک متمرکـز نیسـت، امـا به مثابـۀ گزارش های مسـتند، دارای 
ارزش مطالعاتـی فـراوان هسـتند. کتـاب »نسـاجی سـنتی ایران«، 
اثـر فیلیـس اکرمـن، گـردآوری ارزشـمندی از البسـۀ ایرانـی ارائه 
ایـن  نویسـندۀ  پژوهش هـای طوالنی مـدت  کـه حاصـل  می کنـد 
کتـاب اسـت. پاتریشـیا بیکـر در کتـاب »منسـوجات اسـالمی« به 
دوره هـای مختلف منسـوجات ایران پرداخته اسـت. رسـالۀ دکتری 
فرنـاز فربـود بـا عنـوان »بررسـي تأثیـرات و پیامدهـاي انقـالب 
صنعتـي اروپـا بـر هنرـ صنعـت نسـاجي ایـران در دوران قاجار )از 
منظـر طراحی نقـش(«، پژوهش ارزشـمند و جامعی دربـارۀ تاریخ 
و تحـوالت پوشـاک و نقـوش تزیینـی قاجـار به شـمار مـی رود که 
در ایـن متـن نیـز مورد اسـتناد قـرار گرفته  اسـت. مقالـۀ »مطالعۀ 
تطبیقـی پوشـاک بانـوان قاجـار قبل و بعد از سـفر ناصرالدین شـاه 
بـه فرنـگ )مطالعـۀ مـوردی: لبـاس سـنتی و تجـدد بانـوان(« اثر 
ابـاذری و طیبـی )1۳96( بـر پوشـاک اندرونـی بانـوان ایـن دوره 
و تغییـرات آنهـا تمرکـز دارد. مطالعـات تاریخـی دیگـری توسـط 
پژوهشـگران بـا محوریت دوره های تاریخی یـا فرهنگ و واژگان در 
زمینـۀ پوشـاک انجام شـده کـه از میـان آنها می توان به »پوشـا ک  
زنـا ن  ایـران  از کهن  تریـن  زمـا ن  تـا  آغـا ز شا هنشـا هی  پهلـوی« اثر 
جلیـل ضیاءپـور، »پوشـاک در ایـران زمیـن« از مجموعـه مقـاالت 
دانشـنامۀ ایرانیـکا، »پوشـاک زنـان ایـران از آغـاز تـا امـروز« اثـر 
پارچـه  اصطالحـات  »فرهنـگ  و  شـیرازی  آقاحسـین  ابوالقاسـم 
و پوشـاک در ایـران از دوران باسـتان تـا آغـاز عصـر پهلـوی« اثـر 
نسـیم کمپانـی اشـاره کـرد. جعفرپـور و نـوری مجیـدی )1۳۸5( 
در مقالـۀ »وضعیـت پوشـاک زنـان در عصـر صفـوی بـا تکیـه بـر 
سفرنامه نویسـان فرنگـی« بـا اذعـان بـه سـخت بودن دسترسـی به 

ویژگـی و پوشـاک زن صفوی، به شـرح یافته های سفرنامه نویسـان 
ایـن دوره پرداخته انـد و پوشـاک برخی مناطق، مذاهب و مشـاغل 
دوره هـای  مطالعـات  در  کرده انـد.  معرفـی  مـوردی  به طـور  را 
ایـن پژوهـش از کتـاب »هشـت هزار سـال  تاریخـی مـورد نظـر 
تاریـخ پوشـاک اقـوام ایرانـی« اثـر مهرآسـا غیبـی اسـتفاده شـده 
کـه گـردآوری و مستندسـازی آثار تاریخی محسـوب می شـود. در 
میـان پژوهش هـای منتشرشـده در نشـریات علمـی، نمونه هایی از 
مطالعـات تطبیقـی پوشـاک اقـوام و ملل در دسـترس اسـت که به 
سـبب جامعـۀ آمـاری و موضوع، با ایـن پژوهش همپوشـانی ندارد. 

از ایـن رو مقالـۀ حاضـر دارای نـوآوری اسـت.

مبانی نظری
پوشـاک از راه مجموعـه ای از عالئـم مـادی، یـک نظـام ارتباطـی 
رمزگشـایی  کـه  می کنـد  برقـرار  جامعـه  مـردم  میـان  فرهنگـی 
از عالئـم و کشـف معانـی و مفاهیـم زبـان عالئـم در هـر گـروه از 
جامعـه نیازمنـد درک رفتارهـای اجتماعـی و فرهنگـی مـردم آن 
گـروه و جامعـه و شـناخت نظام های فرهنگی مؤثر در شـکل گیری 
ارزش های نمادین پوشـاک اسـت )بلوکباشـی، 1۳۸۳، 17(. در این 
پژوهـش بـا تکیه بـر این نظـر، رفتـار و گزینش هـای صورت گرفته 
در لبـاس زنـان، بـرای فهـم جهت دهـی و جهت گیری سیاسـی در 
پوشـاک مـورد مطالعـه قرار می گیـرد. از سـوی دیگر بایـد در نظر 
داشـت پوشـاک مقوله ای چندسـاحتی اسـت و از ایـن رو همان گونه 
کـه متین )1۳۸۳، 21( به نقل از سـاندرز، سـردبیر مجلۀ پوشـاک 
اشـاره می کنـد در آغـاز بایـد مشـخص کنیـم از کدام منظـر به آن 
می پردازیم. ولفگانگ بروکنر2 شـیوه های پژوهشـی دربارۀ پوشـاک 
را ذیـل چهـار نظریه با عناویـن نظریۀ اشـاعه گرایی، نظریۀ تاریخی 
توسـعه، نظریه هـای کارکـرد اجتماعـی یـا نظریه هـای غیرتاریخی 
و نظریه هـای قومـی دسـته بندی کـرد. در نظریۀ تاریخ توسـعه، به 
تکامـل پوشـاک در طـول تاریخ و تأثیـرات بیرونی بـر آن پرداخته 
می شـود کـه تأثیـر فرهنـگ عربیـ  اسـالمی بر پوشـاک ایـران در 
ایـن نظریه مورد بررسـی و تبیـن قرار می گیرد )الهـی، 1۳۸9، 9(. 
بررسـی تأثیر مؤلفه های تأثیرگذاری سیاسـی در تحوالت پوشـاک 
کـه مدنظـر پژوهـش حاضـر اسـت، متأثـر از نظریـۀ تاریخ توسـعه 

صـورت گرفته اسـت.
در معرفـی سیاسـت گذاری بـه مؤلفه هـای متعـددی اشـاره شـده 
و آن را به مثابـۀ 1( حیطـۀ عمـل، 2( هـدف و مقصـود کلـی بـرای 
دسـتیابی بـه یـک وضعیـت مطلـوب، ۳( پیشـنهادی در جهـت 
ایجـاد   )5 دولـت،  تصمیمـات  4( حیطـۀ  برنامـه،  یـک  پیشـبرد 
 )6 تصمیم گیری هـا،  قانونی کـردن  جهـت  الزم  قانونـی  شـرایط 
برنامـۀ عمـل و 7( آنچـه دولت هـا در عمـل مـی خواهنـد بـه آن 
برسـند معرفـی کرده اند (Kay, 2006, 7). در تمـام این تعاریف واژۀ 
»سیاسـت گذاری« بـر وجـود »اهداف کلـی« یا »اصـول راهنمون« 
داللـت دارد (Wilson, 2006, 153). آنچـه مبرهن اسـت به سـبب 
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تنـوع الگوهـای ایدئولوژیـک، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی دخیل 
در سیاسـت گذاری های حکومت هـا، به طـور کلـی نمی تـوان یـک 
شـیوه و رویکـرد معیـن را به عنوان راه درسـت و اسـتاندارد معرفی 
کـرد. معینـی علمداری )1۳94، 14۳( نیز به این نکته اشـاره کرده 
کـه حکومت هـا در جریـان سیاسـت گذاری، اولویـت و بینش هـای 
سیاسـی خـود را در قالـب یـک رشـته خـط مشـی ها و برنامه های 
عملـی بیـان می کننـد. در دورۀ صفـوی و قاجار همچـون دوره های 
پیشـین، بـه سـبب شـیوه مملکـت  داری سـلطنتی و نبـودن قانون 
اساسـی، سیاسـت گذاری فرهنگـی همزمان به طور سـلبی و ایجابی 
بـا الگوبـرداری مـردم از شـیوۀ زیسـت شـاهان و دربـار و نیز توجه 
بـه هزینه کـرد آنهـا در زمینه هـای مختلف شـکل می گرفته اسـت. 
پوشـاک زنـان از مقوالتـی اسـت کـه بنـا بـر مسـتندات تاریخـی 

مسـتقیماً تابـع ذوق و تحـوالت شـاه و دربـار بوده اسـت.

روش تحقیق
داده هـای متنـی تاریخـی و توصیفـی مـورد نیـاز ایـن پژوهـش از 
شـده  گـردآوری  پوشـاک  تاریـخ  تخصصـی  کتـب  و  سـفرنامه ها 
اسـت. در انتخـاب تصاویـر نگاره هـای مربـوط بـه دورۀ صفـوی، به 
تصاویـری اتکا شـده که در سـفرنامه ها و در زمـان بازدید از منطقه 
از روی مدل هـای واقعـی طراحـی شـده اند. بـرای دورۀ قاجـار این 
اطالعـات از عکس هـا و سـفرنامه های ایـن دوره به دسـت آمده انـد. 
جامعـۀ آمـاری این پژوهش در هـر دو دورۀ تاریخی مورد بررسـی، 
پوشـاک عمـوم جامعه بـوده و نمونه گیری براسـاس منابـع موجود 

و بـا میـل بـه اکثریـت نمونه ها صـورت گرفته اسـت.

بحث
دورۀ صفوی •

ایـران در ادوار تاریخـی همـواره مرکـز تحـوالت صنعتـی و هنـری 
و آمیـزه ای از دسـتاوردهای اقـوام مختلـف بوده اسـت. در بخشـی 
از تاریـخ ایـران کـه بـه صفویـان اختصاص دارد، شـاهد شـکوفایی 
در بیشـتر شـاخه های هنـر از جملـه نسـاجی و نگارگری هسـتیم. 
صفویـان پـس از قرن هـا اسـتیالی اعراب، مغـوالن و تاتارهـا، دورۀ 
جدیـدی را در هنـر ایـران رقـم زدنـد کـه بیـش از دویسـت سـال 
دوام یافـت. باوجـود اینکـه آنـان به دسـت افغان ها سـقوط کردند، 
امـا ویژگـی شـاخص هنـر ایـن دوره تاکنـون در عرصـۀ فرهنگ و 
هنـر ایـران باقـی مانده اسـت. از دو دورۀ صفویه و قاجـار، اطالعات 
و اسـناد بـه مراتـب بیشـتری دربارۀ پوشـاک نسـبت بـه دوره های 
قبـل بـر جا مانده کـه می تواند نشـانگر اهمیت آن باشـد. شـاعری 
بـا تخلـص ابلغ الشـعرا و نـام محمودبـن امیراحمـد نظـام قـاری 
)1۳59(، اثـری بـه نـام »دیـوان البسـه« تألیف کرده کـه در آن به 
شـرح و معرفی پوشـاک پرداخته اسـت و اسامی بسـیار متنوعی از 
پوشـاک این دوره در آن ضبط شـده است. سـودآور )1۳۸۳، 19۳( 
معتقـد اسـت بـر خـالف تغییـرات پیشـین سـبک و مـد، در ایـن 

دو دوره رویکـرد اساسـی نسـبت بـه لبـاس و اجزایـش، بر اسـاس 
سـنن اجتماعـی و فرایـض مذهبی تنظیم می شـده اسـت. لباس و 
پارچـه از عوامـل شـاخص در نگارگری هـای صفـوی نیز هسـتند و 
در بـه تصویـر درآوردن واقعیـات زمانـه، هنرمنـد تعهد داشـت که 
از حامیـان قدرتمنـد و ثروتمنـدش قدردانـی کنـد )فضل وزیـری، 

.)114 ،1۳90
پوشاک زنان دورۀ صفوی -

در قـرن دهـم هجـری، پوشـاک بانـوان ایـران تغییـرات اساسـی 
می یابـد. تنبـان کـه در قـرون پیـش مـورد اسـتفادۀ بانـوان نبـود، 
متـداول می شـود. پیراهن هـای پردکمـه و بنـد )بندینک هـا( بـه 
کار گرفتـه نمی شـد و ضمنـاً از بلنـدی بـه کوتاهی رفـت و چادری 
پوشـاک( سـرتاپای  روپـوش همـۀ  عنـوان  )بـه  بـزرگ  و  سـفید 
بانـوان را می پوشـاند و روبنـده و جـوراب بـه پوشـاک اضافـه شـد. 
سـرپوش هایی کـه در گذشـته بـا صـور مختلـف، وسـیلۀ تزییـن و 
سرپوشـی بانـوان بـود، اسـتفاده نمی شـد و بـه جـای آن بانـوان از 
عمامه و دسـتار اسـتفاده می کردند )یاوری و حکاک باشـی، 1۳9۸، 
71(. در ایـن دوره پوشـاک اصلـی زنـان و مردان به جز سـربندها، 
عمامه هـا و کاله هـا و روبنده هـای زنـان، قابـل تعویض بوده اسـت. 
اطالعاتـی کـه از ایـن دوره بـر جـا مانده بیشـتر مربوط بـه طبقات 
باالتـر جامعـه بوده، امـا در مجموع سـبک مطلـوب عمومی جامعه 
نشـان می دهـد  را  پوشـی  بـه سـاده  از میـل  درجـات مختلفـی 
)سـودآور، 1۳۸۳، 196(. گرایـش شیک پوشـی دربـار صفـوی بـه 
سـبک های اروپایـی میل داشـته اسـت. زن هـا در حـرم لباس های 
تنـگ، یقه بـاز و بی آسـتین می پوشـیده اند )همـان، 209(. امـا در 
پوشـش عامـه مسـتنداتی بـرای پیـروی از ایـن گرایـش به دسـت 
نیامـد. در گزارشـی کـه از کورنلـی لـو بروییـن۳ بـر جـا مانـده، در 
ایـن دوران هـر گـروه از مشـاغل دارای لبـاس مخصـوص بـه خود 
بوده انـد. همچنیـن تنوع بسـیاری بیـن لباس زنان مجـرد و متأهل 
و پیـر و جـوان وجـود داشـته اسـت. او لبـاس مـردان ایـن دوره را 
در یـک کلمـه بسـیار باشـکوه، منقـوش بـه گیاهـان و نزدیـک به 
لبـاس زنـان معرفـی می کند، امـا در عین حال معتقد اسـت عادات 
ترک هـا در پوشـش متواضع تـر اسـت، بهتـر درک می شـود و رفتار 
آنهـا می دهـد (Bruyn, 1737, 212)او همچنیـن  بـه  مردانه تـری 
نمی دهنـد  تغییـر  را  خـود  مدهـای  هرگـز  ایرانی هـا  می نویسـد 
و حـال و هـوای عظمتـی را کـه در روزگار اسـکندر حاکـم بـوده، 
حفـظ می کننـد (ibid., 213). شـاردن4 )1۳۳6، 209( کـه پیـش 
از برویـن بـه ایـران صفـوی سـفر کـرده نیـز در سـیاحت نامۀ خود 
بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده و می نویسـد پوشـاک مشـرق زمینیان 
هرگـز تابـع سـبک و »مـد« روز نبـوده و رنـگ و شـکل و جزئیات 
لباس هـا در معـرض تغییـر قـرار نمی گیـرد. او این ویژگی را ناشـی 
از حـزم و احتیـاط ایرانیـان و قابـل سـتایش می دانـد. مـروری بـر 
و  تن پوش هـا  تنـوع  مشـاهدۀ  و  ایـران  پوشـاک  طوالنـی  تاریـخ 
نقـوش و تزیینـات، اغراق آمیـز   بـودن ایـن گـزاره را آشـکار می کند، 
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چنان کـه ضیاءپـور )1۳49، ۳54( نیـز بـه آن اشـاره کـرده اسـت. 
امـا میـل بـه حفـظ چارچـوب سـنت ها در پوشـاک ایرانـی به طـور 
کلـی نفی نمی شـود. این پیوسـتگی سـلیقه و محصـول در تحلیل و 
نتیجه گیـری ایـن پژوهـش تأثیـر مهمـی دارد. لبـاس زنـان درباری 
بسـیار متفـاوت از لبـاس زنـان عـادی بـوده و بـر اسـاس مناصب و 
القـاب همسرانشـان، متنـوع بـوده اسـت. چنان کـه در پیشـانی بند 
از طـال، سـنگ های  همسـران صاحب منصبـان دربـاری، اسـتفاده 
زینتـی و پَـر حواصیـل سـیاه، رواج داشـته و موهـای آنهـا به صورت 
گیسـوان بافتـه آویـزان بـوده اسـت (Bruyn, 1737, 214).طبیعتـاً 
و  نظامـی  دربـاری،  موقعیـت  براسـاس  سلسـله مراتبی،  به صـورت 
اقتصـادی، کیفیـت و ارزش لباس و تزیینـات آن تغییر پیدا می کرده 
و لباس همسـر یک شـاهزادۀ دربـاری، دارای تفاوت هـای قابل توجه 
بـا یـک زن عادی بوده اسـت )تصویـر 1(. شـاردن )1۳۳6، 217( در 
مـورد پوشـاک عمومـی زنـان صفـوی بـه این نـکات اشـاره می کند 
کـه هرگـز جـوراب نمی پوشـند و پاپـوش آنهـا نیم چکمـۀ منسـوج 
جوراب ماننـدی بـود که تا چهارانگشـت بـاالی قوزک ارتفاع داشـت. 
آنها سـر خود را کاماًل می پوشـاندند و روی آن نیز چارقدی داشـتند 
کـه تـا شانه هایشـان می رسـید و گلـو و سـینه را از روبـرو کامـل  
می پوشـاند. در بیرون از خانه چادر سـفید یک دسـتی می پوشـیدند 
کـه از پـس آن جـز مردمک چشمشـان، چیز دیگری قابل مشـاهده 
نبوده  اسـت )تصویر 2(. زنان اشـراف و سـپاهیان بر روی لباس های 
خـود تـوری ابریشـمی یـا چیـزی از ایـن دسـت می پوشـیده اند که 
جلـوۀ زیبایی داشـته  اسـت. زنان متوسـط نیـز به تناسـب موقعیت، 

شـغل و امکاناتشـان لبـاس می پوشـیدند )تصویر ۳(.
در ادامـه به بررسـی پوشـاک اساسـی روزانۀ بانـوان ایرانـی، در دورۀ 

صفـوی پرداخته می  شـود. 

الـف( تنبـان )یـا شـلوار(: تنبـان همان طور تا بـه قوزک پا می رسـد، 
ولـی سـاق ها بلندتـر و تنگ تـر و ضخیم تر اسـت. چون بانـوان هرگز 
جـوراب بـه پـای خویـش نمی کننـد )جعفرپـور و نوری مجیـدی، 

.)5۳ ،1۳۸5
ب( پیراهـن: پیراهنـی بـه نام قمیص کـه از جلوی گردن تـا به ناف 
چاک داشـته اسـت. پیراهن را که قمیص می خوانند و کلمۀ شـمیز 
از آن آمـده اسـت، از جلـو تـا نـاف بـاز اسـت )همـان، 52(. پیراهن 
زنـان ایرانـی تنگ تـر از تـرکان اسـت و بـه نظر مـن قشـنگی آن را 

ندارد )دالوالـه، 1۳70، 147(.
ج( باالپـوش: باالپوشـی بلنـد کـه تـا پاشـنۀ پـا می رسـیده اسـت. 
باالپوش هـای بانـوان بلندتـر از کلیجه هـای مـردان اسـت، چنان که 

تـا پاشـنۀ پـا می رسـد )جعفرپـور و نوری مجیـدی، 1۳۸5، 52(.
د( روسـری: دالوالـه راجـع بـه روسـری زنـان در دورۀ شـاه عبـاس 
می نویسـد: »روسـری زنـان شـبیه پارچـه ای اسـت کـه زنـان بغداد 
هـم بـه کار می بردنـد... رنگ روسـری ها متفـاوت اسـت و دنبالۀ آن 
از عقـب تـا روی زمیـن ادامه پیـدا می کند... چند رشـته مروارید، به 
طـول چهـار انگشـت به بند پیشـانی آنان آویزان اسـت که با حرکت 
سـر بـه اطـراف حرکت می کنـد و به عالوه دو رشـته مـوی بلند تیز 
از طرفیـن صورتشـان پاییـن ریخته و چهـرۀ آنـان را در برمی گیرد« 

)دالوالـه، 1۳70، 147(.
ه( چارقـد: بانوان ایرانی سـر خویش را کاماًل می پوشـانند و روی آن، 
چارقـدی دارنـد کـه به شانه شـان می رسـد )و گلـو سینه شـان را در 
جلـو می پوشـاند( ولـی وقتـی کـه می خواهنـد از خانه بیـرون بروند 
حجـاب بلنـد و سـفیدی می پوشـند کـه صـورت و بدنشـان را 

می پوشـاند )یـاوری و حکاک باشـی، 1۳9۸، 71(.
و( روبنـده و چـادر: زنـان، چهـار حجـاب دارنـد کـه دو تـا را در 

تصویر 1. نمونه ای از پوشاک همسر یک صاحب منصب 
Bruyn, 1737 :صفوی. مأخذ

تصویر 2. پوشش عمومی یک زن ایرانی صفوی در خیابان.
Bruyn, 1737 :مأخذ 

تصویر ۳. نمونه ای از پوشاک یک زن خدمتکار 
 Bruyn, 1737:دورۀ صفوی. مأخذ
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خانـه بـر سـر می کنند و دو تـای دیگـر را هنگام خـروج از خانه 
روی آنهـا می افزاینـد. حجـاب اولـی، نوعـی روسـری اسـت کـه 
تـا پشـت بـدن آویـزان اسـت. دومـی، چارقـد اسـت کـه از زیـر 
چانـه می گـذرد و سـینه را می پوشـاند. سـومی، حجـاب سـفید 
و بلنـدی اسـت کـه تمـام بـدن را مسـتور می کنـد. چهارمـی، 
مخصـوص  و  می نهنـد  صـورت  روی  بـر  کـه  اسـت  دسـتمالی 
مسـاجد و دیگـر مکان هـای مذهبی اسـت، و شـبکه ای در مقابل 
چشـمان دارد کـه بـرای دیـدن از ورای آن تعبیـه شـده اسـت 

)همـان، 72(.
ز( نیم چکمـه: زنـان بـا نیم چکمـه ای پـای خـود را می پوشـانند 
کـه تـا چهار انگشـت باالتر از قوزک می رسـد و آن یا کاردسـتی 
اسـت و یـا اینکـه از منسـوجات بسـیار گران بهـا تهیـه می گردد 
)جعفرپـور و نوری مجیـدی، 1۳۸5، 5۳(. کفـش زنـان ایرانـی با 
کفـش مردانـه فرقـی نـدارد و رنـگ آن خصوصـاً سـبز و قرمز و 

زرد یـا بنفش اسـت )تاورنیـه، 1۳61، 624(.
ح( کمربنـد باریـک: کمربندهـای بانـوان باریـک اسـت و فقـط 
یـک شسـت پهنـا دارد )یـاوری و حکاک باشـی، 1۳9۸، 71(.

ط( شـال کمـر: لباس های زنـان ایرانی مجزا نیسـتند و روی هم 
و یکسـره پوشـیده می شـوند. باتوجـه بـه نظـر برخـی محققـان 
کـه معتقدنـد لبـاس زنان بـا لباس مـردان تفاوتی نـدارد، گاهی 
در پوشـش زنان اسـتفاده از شـال کمـر همچون پوشـش مردان 

است. شـده  دیده 
تاورنیـه  آرایـش سـر: در سـفرنامۀ  بـرای  تزییناتـی  ی( کاله و 
نوشـته شـده کـه زنـان کاله کوچکـی بـه شـکل بـرج روی سـر 
کاله  شـأنش،  و  بضاعـت  انـدازۀ  بـه  هرکـس  و  می گذاشـته اند 
خـود را بـه جواهـرات، زینت می داده اسـت. بعضـی از زیر کاله، 
مقنعـه ای ابریشـمی بـه طـرف پشـت آویـزان می کرده انـد که بر 
حسـن و زیبایـی آن ها می افزوده  اسـت )تاورنیـه، 1۳61، 627(.

در تمامـی پوشـاک فـوق، تنـوع طـرح و نقـش وجـود داشـته و 
بسـته بـه جغرافیـای زیسـتی، انـواع مختلفـی از ترکیبـات بـه 
چشـم می خـورد. آن گونه که مشـخص اسـت و ضیاءپور  )1۳49 
،۳۳9(   هـم بـه آن اشـاره می کنـد  ویژگی تنوع دوسـتی همچون 
دوره هـای پیشـین، در پوشـاک زنـان دوره صفویـۀ نیـز وجـود 
داشـته اسـت. علی رغـم شـکل گیری ارتباطـات تـازه بـا دنیـای 
غـرب و هم زمانـی بـا تحـوالت »عصر جدیـد«، در آنچـه از دورۀ 
صفـوی بـر جـا مانـده، توصیۀ دربـاری یـا تغییر خودخواسـته ای 
بـه سـمت سـلیقه و تحوالت پوشـاک غـرب به چشـم نمی خورد 
و ایـن گرایـش را کـه رحیم لـو »بیمـاری مزمـن و درمان ناپذیر« 
دورۀ  در   )6۸6 1۳9۳ب،  بجنـوردی،  )موسـوی  می کنـد  تلقـی 

بعـد، یعنـی قاجـار اتفـاق افتاده اسـت.  
دورۀ قاجار •

قاجـار از ایـالت تـرک بودنـد و اصـل آنـان بـه طایفـۀ سـالور 
قـرن  در حـدود  ایـل  ایـن  می رسـد.  قفقـاز  مـاوراء  طوایـف  از 

هشـتم هجـری همـراه بـا سـایر طوایـف تـرک مـاوراء قفقـاز از 
آن سـرزمین مهاجـرت کردنـد. زبانشـان ترکـی غربـی اسـت و 
و گـرگان  مازنـدران  بـه  آذربایجـان  از  را  آنـان  دولـت صفـوی 
بـود  قبایلـی  زمـرۀ  در  قاجـار  ایـل  داد.  کـوچ  ایـران  مرکـز  و 
تشـکیل  و  صفـوی  شاه اسـماعیل  به قدرت رسـیدن  در  کـه 
سلسـلۀ صفویـه دخیـل بودنـد. ناصرالدین شـاه قاجـار، سـه بـار 
بـه اروپـا سـفر کـرد و عصـر او در واقـع عصـر توجـه بیـش از 
پیـش بـه غـرب و تمایـل بـه اخـذ دسـتاوردهای تمـدن غـرب 
برابـر روس در  ایـران در  از شکسـت های پی در پـی  بـود. پـس 
نظامـی،  قاجـار، رفت و آمدهـای مستشـاران  زمـان فتحعلی شـاه 
میـل شـدید ایرانیـان به ویـژه عباس میـرزا، ولیعهـد ایـران را بـه 
اخـذ و ترویـج فنـون و صنایـع نظامـی و غیرنظامی جدیـد اروپا 
برانگیخـت. در واقـع در ایـن دوره راه ورود تمدن غرب به ایران، 
آذربایجـان بـود. لـذا نهضـت تجددخواهـی از آذربایجـان کـه با 
بـود، شـروع  اروپـا نزدیک تـر  بـه  روسـیه و عثمانـی هم مـرز و 
شـد و تبریـز مرکـز مهـم فعالیت هـای نظامـی و سیاسـی ایـران 
شـد. همان گونـه که اشـاره شـد، پوشـاک ایرانیـان از پایان دورۀ 
صفـوی تـا زمـان فتحعلی شـاه قاجـار، تغییـرات اساسـی نیافت. 
جـالل و جلـوۀ لباس هـای صفـوی در پوشـاک، پـس از دوره ای 
نمایـان شـد.  جیمـز  قاجـار  فتحعلی شـاه  پادشـاهی  فتـرت، در 
موریـه  (  Morier, 1812 ) در سـفرنامۀ خود ذیل عنوان پوشـاک، 
توصیفـی از البسـۀ مردانـۀ زمـان بازدید خـود ارائه کرده  اسـت. 
او بـه دگرگونـی لبـاس ایرانیـان از زمـان بازدید شـاردن اشـاره 
می کنـد و معتقـد اسـت ارزش و پایـداری آن بـه لبـاس ترک ها 
 نمی رسـیده و در زمـان بازدیـد او نیـز بیـش از پیـش از ارزش 
آن کاسـته شـده اسـت. او بـا تأیید نظـر بروین دربارۀ شـیفتگی 
ایرانیـان  بـه تظاهـر و زرق و بـرق در پوشـاک، از پذیرش و رواج 
پوشـیدن لباس هـای تیره رنـگ و دلتنگ کننـده اظهـار شـگفتی 
می کنـد و بـا  اشـاره بـه رواج پوشـش لباس های روشـن در دورۀ 
تیـره را  از رنگ هـای  زنـد، علـت احتمالـی گسـترش اسـتفاده 
مخالفـت خانـدان  قاجـار بـا زندیـه بیـان کـرده و علـت غمگینی 
ایرانـی را همیـن پوشـش معرفـی می کنـد. او رنگ هـای متداول 
در پوشـاک ایـن دوره  را قهـوه ای، سـیاه، زیتونـی، سـبز و آبـی 
تیـره و رنـگ سـرخ را حتی در سـرزمین های بخارا از مـد  افتاده 
و نامحبـوب معرفـی می کنـد، بـه این اسـتناد کـه بازرگانان این 
شـهرها کـه هرسـاله بـرای خریـد پارچـه بـه بوشـهر مسـافرت 
و  نداشـته اند  اشـتیاقی  سـرخ رنگ  پارچه هـای  می کردنـد،  بـه 
 .( ibid., 244  ) بـرای آنهـا قیمـت کمتـری پرداخـت می کرده انـد
ایـن دیـدگاه با  نقاشـی های دورۀ قاجار از شـاهان و شـاهزادگان 
و نیـز آثـار برجـای مانـده تفـاوت دارد. بـه نظـر می رسـد علـت 
بیرونـی  اندرونـی و  نیـز  ایـن موضـوع در اسـتفاده  از چـادر و 
کـردن البسـه باشـد کـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد.  لباس های 
زنـان اروپایـی در سـفر ناصرالدین شـاه بـه اروپـا سـخت توجـه 
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او را برانگیخـت، بـه گونـه ای کـه در مراجعـت از سـفر دسـتور 
داد کـه زنـان حـرم بـه همان شـکل لباس بپوشـند و ایـن نحوۀ 
و  اعیـان  زنـان  و  شـاهزاده خانم ها  میـان  ابتـدا  لباس پوشـیدن 
سـپس بیـن سـایرین نیـز معمول شـد )یـاوری و حکاک باشـی، 
نکتـه  ایـن  بـه  نیـز   )511  ،1۳۸۸( مسـتوفی   .)۸4  ،1۳9۸
اشـاره می کنـد کـه مـد لبـاس زن هـا همیشـه از اندرونـی دربار 
و  دربـار  اعیـان  و  شـاهزاده خانم ها  بـه  ابتـدا  و  بـوده  متأثـر 
بـه شـیوۀ  بـه سـایرین منتقـل می شـده اسـت. توجـه  سـپس 
زندگـی اروپاییـان و لبـاس و پوشـاک آنـان تقریبـاً از اواسـط 
کـه  صورتـی  بـه  بـود  شـده  شـروع  ناصرالدین شـاه  سـلطنت 
بسـیاری از خانم هـای ثروتمنـد کـه بـا بانـوان خارجـی سـاکن 
تهـران رفت وآمـد داشـتند از وضـع لبـاس و کفـش آنهـا تقلیـد 
می کردنـد )همـان، ۸6(. ابـاذری و طیبـی )1۳96، 24( لبـاس 
قاجـار را محصـول دو مؤلفـۀ »سـنت« و »مقتضیـات حکومتـی 

می داننـد. پادشـاهان«  تدبیـر  و 
پوشاک زنان دورۀ قاجار -

وقـوع تحـوالت گسـترده در اروپـا و مصادف شـدنش بـا دوران 
غـرب  و  ایـران  بیـن  ارتبـاط  ایجـاد  بـه  منجـر  کـه  قاجـار 
ایجـاد تغییـرات اساسـی در لبـاس  شـد، شـروعی تـازه بـرای 
از سـفرهای طوالنـی  بـود. پـس  تاریخـی  ایـن دورۀ  در  زنـان 
انگلسـتان،  روسـیه،  بـه  1۸6۸م.(  )1۸96ـ  ناصرالدین شـاه 
آلمـان، فرانسـه، سـوئیس و اتریـش و گسـترش روابـط ایـران 
از  اروپـا، مـوج فرهنگـی جدیـدی وارد کشـور شـد. پیـش  بـا 
سلسـلۀ  بـه  قـوی  شـباهتی  هـم  هنـوز  مـردم  لباس هـای  آن 
افشـاریه و زندیـه داشـت، ولـی ماجراجویی های ناصرالدین شـاه 
پوشـاک  ایجـاد کـرد.  را در کشـور  فرهنگـی  تغییـرات  زمینـۀ 
سـلطنت  از  بعـد  و  قبـل  بـه  می تـوان  را  دوره  ایـن  در  زنـان 
ناصرالدین شـاه و سـفرهای او بـه فرنـگ تقسـیم کـرد. مشـاهدۀ 
چسـبان  و  کوتـاه  لبـاس  و  سـن پترزبورگ  بالرین هـای  لبـاس 
دربـار  زنـان  لبـاس  تغییـر  در  را  ناصرالدین شـاه  ذوق  آنهـا 
عطـف  نقطـۀ  یقینـاً   .)511  ،1۳۸۸ )مسـتوفی،  کـرد  تحریـک 
تحقیـق و تحلیـل لبـاس زنـان قاجـار را می تـوان بـه ایـن دورۀ 
حسـاس تاریخـی مرتبـط دانسـت. درک سـیر تغییـرات لبـاس 
زنـان در دورۀ قاجاریـه را بایـد بـر مبنـای تقابل فرهنگ سـنتی 
و مـدرن دانسـت. انقـالب صنعتـی و تحـوالت فکـری در اروپا و 
عالقـۀ حاکمـان قاجـاری بـه ایجـاد روابـط سیاسـی و فرهنگی، 
داخـل  بـه  غربـی  فرهنـگ  یـک سـویۀ  بـرای گسـترش  را  راه 
کشـور بـاز کـرد. ناگفتـه نمانـد کـه شـاهان قاجـاری درکـی از 
تحـوالت فکـری و عقیدتـی اروپـا نداشـتند، آنها تنها بـه ظواهر 
و نیازهـای مـادی خـود توجـه داشـتند، وگرنه ایـن دوره اگر با 
تدبیـر شـاهان همـراه بود، باید شـاهد تحـوالت عظیـم فرهنگی 
زن   .)1۳9  ،1۳90 )علـوی،  می بودیـم  کشـور  در  اقتصـادی  و 
قاجـاری بـر حسـب موقعیـت مکانـی اندرونـی )داخـل خانـه( 

لبـاس  متفـاوت  سـبک  دو  بـه  خانـه(،  از  )بیـرون  بیرونـی  و 
چـادر  پوشـش  از  نیـز،  بیرونـی  لبـاس  روی  بـر  و  می پوشـید 
توصیـف  ایـن  نظـر می رسـد  بـه  اسـتفاده می کـرد.  سـیاه رنگ 
مربـوط بـه پوشـش رایج شـهرهای بـزرگ ماننـد اصفهـان بوده 
رنگـی  تنـوع  دورتـر،  روسـتاهای  و  شـهرها  سـایر  در  و  باشـد 
در   )6۳ لوتـی5)1۳72،  پیـر  باشـد.  داشـته  وجـود  بیشـتری 
سـفرنامۀ خـود دربـارۀ پوشـش زنان شـهر کازرون به ایـن نکته 
اشـاره می کنـد کـه زنـان شـهر، صـورت و انـدام خودشـان را 
پوشـانده و فقـط شـلیته های زرد و سـبز یـا جوراب هـای آنهـا 
کـه اغلـب تا روی قـوزک پا کشـیده شـده بوده، دیده می شـده 
اسـت. زنـان روسـتایی کـه لوتـی بـا آنهـا روبـرو شـده بـوده، 
صـورت خودشـان را نمـی پوشـانده اند و او اولین بار در پوشـش 
زنـان شـهری، این موضـوع را مشـاهده می کند )همـان(. ادوارد 
بـراون )1۳۸4، 261( نیـز بـه ایـن موضـوع اشـاره می کنـد که 
پوشـانده اند.  نمـی  را  صورتشـان  ایلیاتـی  و  روسـتایی  بانـوان 
دالمانـی )1۳7۸، 415( در کتـاب خـود لبـاس بیـرون از خانـۀ 
ممکـن  لبـاس  ناسـازترین  و  زشـت ترین  را  ایرانـی  زن هـای 
کـه  می کنـد  تشـبیه  طیلسـان مانندی  لبـاس  بـه  و  می دانـد 
قاعدتـاً  اشـاره  ایـن  می پوشـیدند.  بالماسـکه  در  اروپائیـان 
معطوف به همان پوشـش یکسـره سـیاه با پوشـیۀ سـفید اسـت 
کـه در دورۀ قاجـار در شـهرهای بـزرگ رواج پیـدا کرده اسـت 
و ارتباطـی بـه تنـوع پوشـاک مخفی شـده در زیـر آن نیسـت. 
همان طـور کـه ذکـر شـد، ایـن تغییـر کـه در دورۀ قاجـار رخ 
داده و احتمـاالً بـه سـبب خواسـت شـاهان ایـن سلسـله بـرای 

فراموشـی آداب زندیـه ترویـج شـده اسـت.
قاجار - زنان  اندرونی  پوشاک 

لبـاس اندرونـی بـه آن دسـته از البسـه گفتـه می شـد کـه در 
فضـای درونـی خانـه و در بیـن افـراد محرم اسـتفاده می شـد و 

مشـتمل بـر مـوارد ذیـل بوده اسـت.
الـف( چارقـد: عبـارت بـود از یـک پارچۀ تـوری نازک و َسـُبک 
مربـع کـه آن را دوال کـرده و به شـکل مثلث درمی آوردند و سـپس 
آن را از وسـط طـوری بـر روی سـر می انداختنـد کـه طـرف زاویـۀ 
قائمـه در پشـت سـر آن ها در آخر کمـر و دو زاویۀ حـاده در طرفین 
واقـع می شـد و سـپس آن را در زیـر گلـو تنـگ گرفتـه بـا سـنجاق 
بـه هـم وصـل می کردند و بـا این طرز، دو گوشـۀ آن در روی سـینه 
تـا آخـر شـکم بـه هـم می رسـید و روی سـینه و شـکم را تمامـاً 
می پوشـاند و دو زاویـۀ حـاده یکی می شـد )یـاوری و حکاک باشـی، 

1۳9۸، ۸5؛ )تصویـر 4(.
دسـتمال  یـک  چارقـد  روی  از  خانم هـا  از  بعضـی  کالغـی:  ب( 
بـزرگ ابریشـمی یـا جنـس دیگـر دور سـر خـود می بسـتند کـه 
 )5 )تصویـر  نباشـد  پیـدا  چارقـد  زیـر  از  هـم  پیشـانی  مـوی 
و ایـن دسـتمال را کالغـی می نامنـد، چـرا کـه رنـگ سـیاه را 
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تصویر 5. کالغی.
 www. iichs.ir:مأخذ 

تصویر 6. زن قاجاری با پیراهن. 
مأخذ: غیبی، 1۳99، 557.

تصویر 7. ارخالق. مأخذ:  غیبی، 1۳99، 557.

.www.astiran.com :تصویر 4. چارقد. مأخذ

»پرکالغـی« می نامنـد کـه البتـه امـروزه نیـز ایـن نوع پوشـش 
در میـان زنـان لـر و کـرد مرسـوم اسـت )همـان(.

ج( پیراهـن: پیراهـن زنـان در ایـن دوره ماننـد سـابق کوتـاه 
و تنـگ بـود و آن را معمـوالً از پارچه هـای »گاز« یـا »ملمـل 
می دوختنـد  می شـد،  نقـده دوزی  یـا  زردوزی  کـه  سـفید« 
)تصویـر 6(. ایـن پیراهـن آسـتین های بلنـدی داشـت کـه تـا 
مـچ دسـت می رسـید و بـا دکمه هـای ریزی باز و بسـته می شـد 

.)۸4  ،1۳9۸ حکاک باشـی،  و  )یـاوری 
د( آرخالُـق، اَرخالُـق، اَرَخلِـق )ترکـی(: قبـل از این کـه نیم تنـه 
می پوشـیدند  ارخالـق  پیراهـن،  روی  بـر  زنـان  شـود  معمـول 
)تصویـر 7(. ارخالـق کـت بلنـدی بـود کـه تقریباً نصـف بدن را 
می  پوشـاند و جلـوی آن بـاز و رها بـود و با این که دکمه داشـت 
امـا غالبـاً برای نمودارشـدن پیراهـن و گردنبندها و سـینه ریزها 
آنهـا را نمی انداختنـد. ارخالـق دارای سردسـت های مثلثـی یـا 
معمـوالً  و  می شـد  نامیـده  »سنبوسـه«  کـه  بـود  گالبی شـکل 
پارچـۀ  از  پرقیمت تـر  پارچـه ای  از  را  سنبوسـه  داخـل  متـن 
را یـراق دوزی  انتخـاب می کردنـد و اطـراف آن  ارخالـق  خـود 
و  برمی گرداندنـد  سـاعد  روی  بـه  و  کـرده  گالبتـون دوزی  و 
گاهـی نیـز آن  را رهـا می سـاختند کـه از آرنـج بـه طـور آزاد 
آویـزان می شـد )همـان(. ارخالـق را مردهـا زیـر قبـا و زن هـا 
روی پیراهـن می پوشـیدند. در قـرن هجدهـم میـالدی، زنـان 
ارخالق هـای بلنـد و بی یقـه، بـا چین هـای فـراوان در زیـر کمـر 
بیشـتر  و  کوتاه تـر  رفته رفتـه  تن پوش هـا  ایـن  می پوشـیدند. 
تـا زانوهـا می رسـید )یوسـفی،  شـبیه جلیقـه شـد و به نـدرت 

 .)۳70  ،1۳۸2
ه( کلیجـه یـا شـاپکین: از انـواع لباس رو اسـت که یقـه ندارد و 
جلوبـاز اسـت؛ در ابتـدا بلنـدی آن تـا مچ پا و حتـی روی کفش 

می رسـید و رفته رفتـه قـد دامـن آن کوتاه تـر شـد، به طوری کـه 
بـه نیم تنـه ای تبدیل شـده بـود )تصویـر ۸(. این باالپـوش فقط 
به وسـیلۀ دکمـه بسـته می شـود؛ لباسـی کـه جیب هـای بـزرگ 
دارد کمـر را خیلـی بیـش از واقع بـزرگ جلوه می دهـد )غیبی، 

.)559 ،1۳99
و( دامـن یـا شـلیته: رنـه دالمانـی6 در سـفرنامۀ خود می نویسـد 
زن ایرانـی در خانـه از دو یـا سـه دامن کوتـاه اسـتفاده می کند 
کـه از دامن هـای کوتـاه رقاصان اروپایـی گرفته شـده اند و روی 
هـم قـرار می گیرنـد و زیرجامـه نامیـده می شـوند. دامنـی کـه 
روی بـدن قـرار می گیـرد از پارچـه ای کتانـی بـا آهـاِر بسـیار 
ایجـاد  و شـکن  به طـوری کـه در آن چیـن  دوختـه می شـود، 
شـده و پـف می کنـد. دامنـی کـه روی دامـن نخسـتین قـرار 
می گیـرد بـه همـان شـکل و از همـان پارچـه اسـت و هیچ یـک 
از ایـن دامن هـا کمربنـد ندارنـد و بـا بندینک هـای نخـی بسـته 
می شـوند آن هـم نـه خیلـی دقیـق و محکـم، بـه طـوری کـه 
غالبـاً از جـای خـود ُسـر می خورنـد و قسـمتی از شـکم نمایـان 
مونسـی   .)۸ )تصویـر  554ـ55۳(؛   ،1۳7۸ )دالمانـی،  می شـود 
نیـز تأییـد می کنـد سـبک لبـاس اندرونی شـامل دامـن پُرچین 
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تصویر ۸. زن ایرانی با کلیجۀ بلند و چارقد.
مأخذ: غیبی، 1۳99، 559.

ارخالق  با  خدمتکاری   .9 تصویر 
کوتاه. مأخذ: غیبی، 1۳99، 557.

تصویر 10. شلوار. 
مأخذ: یاوری و حکاک باشی، 1۳9۸، 90.

و بلنـد بـوده کـه پایین تـر از کمـر بسـته می شـده، به طوری کـه 
قسـمتی از شـکم و ناف نمایان می شـده اسـت )مونسـی  سـرخه، 

.)64  ،1۳97
زیـر  از  کـه  بودنـد  کوتاهـی  دامـن  شـلیته ها  ایـن  به طورکلـی 
برخـالف  پوشـیده می شـد،  آهـاردار  پنبه دوزی شـدۀ  تنبان هـای 
تنبـان وسـط آن بـاز بـود و لبـۀ آن را برخـی با نخ قرقرۀ مشـکی 
از  دسـت دوزی می کردنـد تـا هنگامـی کـه گوشـۀ لبه هـای آن 
زیـر تنبـان نمایـان می شـد، نمـای زیبایـی داشـته باشـد )غیبی، 

)554  ،1۳99
ز( شـلوار و تنبـان یـا دامن شـلواری: شـلوار در دورۀ اول قاجاریـه 
یـا  بلنـد  دامن هـای  زیـر  ناصرالدین شـاه،  دورۀ  اواسـط  تـا 
پاچین هـای زنانـه کـه دنبالـۀ همـان دامن هـای دورۀ زندیـه بود، 
پوشـیده می شـد و چـون دامن هـا از شـلوار بلندتـر بـود، شـلوار 
دیـده نمی شـد )تصویـر 10(. از این رو پاچۀ گشـاد شـلوارها تنگ 
شـد و بـه طـور کلـی اهمیـت چندانـی نداشـت و دورۀ کوتاهـی 
نیـز شـلوار بلند و گشـاد بـدون دامن مورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
تـا اینکـه در دورۀ دوم در اندورنی هـا شـلوارهای کشـی و بافتـۀ 
سـفید به وسـیلۀ یـک تاجـر فرانسـوی و خانمـش رواج یافـت که 
بـه آن تنکـه تنبـان می گفتنـد کـه قسـمتی از آن در زیر شـلیته 
قـرار می گرفـت. بـه طـور کلـی زنـان در دورۀ دوم در خانـه بـه 

هنـگام فصـل سـرما شـلوار بـه پـا می کردنـد )همـان، 55۸(.
ح( جـوراب: خانم هـا در زمسـتان از جـوراب سـفید دسـتبافت بـا 
سـاقۀ حاشـیۀ مشـکی اسـتفاده می کردنـد و در فصـول دیگـر در 
خانـه اغلـب پابرهنـه بودنـد )یـاوری و حکاک باشـی، 1۳96، ۸5؛ 

.)11 تصویر 
کوچکـی  کفش هـای  انـدرون  در  متمـول  زنـان  کفـش:  ط( 

می پوشـیدند کـه رویـۀ آن هـا از مخمـل یـا ماهـوت بـود و بـا 
)همـان(.  می شـد  رودوزی  ِسـرمه  یـا  مرواریـد  ریـز  دانه هـای 
پاپـوش در اندرونـی غالبـاً کفش هـای زنانـۀ مخملـی بـود کـه 
رویـش بـا مرواریـد بـه نهایت دقـت و زیبایـی زینت داده شـده 

.)12 )تصویـر  64(؛   ،1۳97 سـرخه،  )مونسـی  بـود 
پوشاک بیرونی زنان قاجار -

لبـاس بیرونـی زنـان کامـاًل متفـاوت از اندرونـی و مطابـق بـر 
پوشـش بیرونـی عامۀ مـردم بود. بانـوان با هر منزلـت اجتماعی، 
چـادری بلنـد و سـیاه را بـه همـراه روبنـدۀ سـفید و شـلواری 
گشـاد بـه تـن می کردنـد. معمـوال جنـس چـادر از کربـاس بود 
و در رنگ هـای سـرمه ای یـا قهـوه ای نیـز مـورد اسـتفاده قـرار 
می گرفـت. روبنـده نیـز تمـام صـورت زنـان را می پوشـاند و در 
قسـمت چشـم ها بـه صـورت تـوری سـاخته و از طریـق قـالب 
پشـت سـر نگـه داشـته می شـد )همـان(. هنگامـی کـه زنـان از 
خانـه خـارج می شـدند، روی لبـاس اندرونـی جامه هـای دیگری 
ماننـد چادرنمـاز، چـادر، چاقچـور و روبنـده می پوشـیدند. رنـه 
و  ناسـازترین  را  ایرانـی  زن  خانـۀ  از  بیـرون  لبـاس  دالمانـی 
زشـت ترین لباسـی توصیـف مـی کنـد کـه می تـوان تصـور  کرد 
لباس هـا  ایـن  بررسـی  بـه  ادامـه  415(.  در   ،1۳7۸ )دالمانـی، 

می شـود.  پرداختـه 
الـف( چـادر نمـاز: چادرنمـاز و چـادر، انـواع و اقسـام مختلـف 
داشـته و دارد کـه البتـه چادرنمـاز به طور عمده برای سـرکردن 
در خانـه بوده و هسـت و زنـان در بیرون از خانه از چادرمشـکی 
اسـتفاده می کردنـد )تصویـر 1۳(. البتـه گاهـی خانم هـای اعیان 
اطـراف چادرمشـکی خـود را گالبتـون دوزی و حاشـیۀ نقره نمـا 

می دوختنـد )یـاوری و حکاک باشـی، 1۳96، ۸6(.
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تصویر 12. کفش زنان ایرانی در اوایل دورۀ قاجار. مأخذ:  یاوری و حکاک باشی، 1۳9۸، 9۳.

تصویر 1۳. انواع چادر زنان قاجاری. مأخذ: یاوری و حکاک باشی، 1۳9۸، 94.

تصویر 14. طرح چاقچور بانوان در دورۀ قاجاریه. مأخذ: یاوری و حکاک باشی، 1۳9۸، 92.

ب( چاقچـور: شـلواِر کـف دار بلنـد و گشـادی بـود کـه بـر روی 
شـلیته و تنبان هـا می پوشـیدند و دارای لیفـه و بنـد بـود کـه در 
زیر شـکم بسـته می شـد. چاقچـور چون بسـیار گشـاد و چین دار 
می گرفـت  جـا  راحتـی  بـه  آن  داخـل  در  تنبان هـا  همـۀ  بـود، 
)تصویـر 14(. رنـگ چاقچـور را بنفـش و آبی تند و سـینه کفتری 
زنـان سـیده چاقچـور سـبز می پوشـیدند  و  انتخـاب می کردنـد 

. )همان(
ج( روبنـده: زنـان در بیـرون از خانـه بـرای حجـاِب صـورت، از 
روی چـادر »روبنـده« می انداختنـد و آن پارچـۀ سـفید و بلنـد 
وکم عرضـی بـود کـه در برابـر چشـم ها یک مشـبک شـش ضلعی 
مسـتطیل در عـرض داشـت کـه سـوراخ های آن را بـا ابریشـم بـا 
سـلیقۀ خاصـی می دوختنـد )تصویـر 15(. زنان گاهـی از »پیچه« 

یـا »نقـاب« نیـز اسـتفاده می کردنـد )همان(.
آن گونـه که مشـخص اسـت تأثیـر تغییر سـلیقۀ دربـار و خصوصاً 
ناصرالدیـن شـاه قاجـار بـر لبـاس اندرونـی، عاملـی تعیین کننـده 
در پوشـاک اندرونـی زن دربـاری قاجـار بـوده و به سـبب تبعیتی 
کـه زنـان غیردربـاری از سـبک و سـیاق دربـار داشـته اند، ایـن 
تأثیـر در خـارج از دربـار نیز گسـترش داشـته اسـت. جـدال بین 
سـنت و تجـدد در پوشـاک بیرونـی زن ایرانـی در برخـی موارد با 
تناقضاتـی همـراه بوده که برهنگی پایین تنه و پوشـیدگی سـر در 
لبـاس بیرونـی زنـان، از جملـۀ آن موارد اسـت. این مـورد به طور 
مشـخص در گزارشـی کـه مسـتوفی از وضعیت لبـاس زن ها ارائه 
کـرده به چشـم می خـورد )مسـتوفی، 1۳۸۸، 511(. این تناقض 
بـه حدی بوده اسـت که در سـایر کشـورها نیز دربـارۀ آن به طنز 
صحبـت مـی شـده اسـت )همـان، 512(. در مشـاهدات دالمانـی 
نیـز ذکـر شـده در گرمـای زیـاد و هنـگام مسـافرت در واگن های 
ایرانـی  راه آهـن روسـیه، در همـان حـال کـه صـورت زن هـای 
پوشـیده بـوده، پاهـا تـا کشـالۀ ران عریـان بـوده  اسـت. در مورد 
ایـن شـرایط، مسـتوفی بـه نکتـۀ قابل توجهـی اشـاره می کند که 
پـس از پایـان هـوس شـاه، سـیر کوتاه شـدن زیرجامه ها منسـوخ 
شـد و نیم تنـه و چادرنمـاز »جـای ایـن لبـاس جلـف را گرفـت« 
)همـان، 511( ایـن نکتـه کوتاه بودن تحوالت دسـتوری پوشـاک 

در بیـن زنـان را تأییـد می کند.

یافته ها تحلیل 
در دوران صفویـه کـه زمینه سـاز فراگیـری تشـیع و اندیشـه های 
عرفانـی و صوفیانـه در ایران بـود، تغییر چندانی در پوشـش زنان 
ایجـاد نشـد. گرچـه اولیـن دلیلـی کـه به ذهـن متبادر می شـود، 
نبـود ایده آل هـای جدیـد و رویکردهـای زیباشـناختی متفاوت از 
گذشـته اسـت، امـا مطالعـات نشـان می دهـد صرفـاً بـا ایـن ایـن 
گـزاره نمی تـوان بـه توضیـح وضعیـت پرداخـت و می بایـد نـگاه 
عمیق تـری بـه شـرایط ایـن دوره داشـت. ویژگـی مؤثرتـری کـه 
می توانـد بـر اسـاس شـواهد تاریخـی مـورد اشـاره قـرار بگیـرد، 

و  بـه حفـظ سـنت، سـبک  ایرانیـان  تاریخـی  و  باطنـی  میـل 
داشـته های فرهنگـی اسـت. همچنیـن باید به یک عامل سـلبی 
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قـدرت، تأثیـر قابل توجهـی گذاشـت. آنچـه از اسـناد و اقـوال 
و  میـل  حاصـل  را  تغییـر  ایـن  می آیـد،  به دسـت  برجامانـده 
نشـان  قـدرت  مرکـز  به عنـوان  تـازه شـکل گرفتۀ شـاه  سـلیقۀ 
می دهـد و بـه خاطـر رقابتـی کـه در جلـب توجـه بیـن زنـان 
آنـان  اسـتقبال  بـا  بـود،  جریـان  در  شـاه  حرم سـرای  متعـدد 
بـه پوشـاک  فـرم و شـکل دهی مطلـوب  روبـرو شـد. رویکـرد 
شـکل  و  تناسـبات  بـه  توجـه  گذشـته،  همچـون  نـو،  سـبک 
انـدام صاحـب لبـاس و تبعیـت از سـنت بـود. بـرای  طبیعـی 
ارائه کـردن محصولـی باکیفیـت، گران بهـا و متناسـب بـا شـأن 
و جایـگاه و طبقـۀ صاحـب لبـاس، مـواد مورد اسـتفاده بسـیار 
مـورد توجـه بـوده اسـت. در اندرونـی دربـار قاجـار بـه سـبب 
اسـتفاده از خدمـه و پیشـکارهای زن و عـدم حضـور نامحـرم، 
بـرای  امـا  اسـتفاده می شـد،  به صـورت روزمـره  لباس هـا  ایـن 
سـایر طبقـات اجتماعـی ایـن قاعـده صـدق نمی کـرده اسـت. 
گرچـه گزارشـاتی از برهنگـی پوشـش پایین تنـه وجـود دارد، 
امـا بـه دلیـل گفته شـده و بـه سـبب محدودیت های شـرعی و 
عرفـی، ایـن برهنگـی به طور کامـل رواج پیدا نکرده و پوشـاک 
شـده اند.  مجـزا  یکدیگـر  از  بیرونـی  و  اندرونـی  گـروه  دو  در 
بدیـن ترتیـب زن قاجـار در مواجهـه بـا ایده هـا و ایده آل هـای 
نـو، اسـتفاده از گرایشـات جدیـد زن اروپایـی را کنار نگذاشـته 
و بـا تفکیـک محـل اسـتفاده بر اسـاس محرمیت، آنهـا را به کار 

اسـت.  برده  
یـک  به عنـوان  درونـی  و  بیرونـی  فضـای  تفکیـک  بـه  توجـه 
 ،1۳۸9( پیرنیـا  توسـط  بـار  اول  سبک شـناختی،  مشـخصۀ 
ویژگـی  به عنـوان  و  مطـرح  »درونگرایـی«  عنـوان  تحـت   )۳5
معرفـی  مرکـزی  فـالت  در  به ویـژه  ایـران  معمـاری  سـبکی 
شـد. او خاسـتگاه ایـن مشـخصه را اعتقـادات مذهبـی تبییـن 
کـرد. از ایـن رو بـه سـبب یکسـان و مؤثـر بـودن این خاسـتگاه 
بـه  مشـابه  به طـور  را  »درونگرایـی«  می تـوان  مؤلفـه،  و 
درونگرایـی  داد.  تعمیـم  نیـز  ایرانـی  زن  پوشـاک  ویژگی هـای 
در پوشـاک زن ایرانـی، شـدت بیشـتری هـم دارد و شـاهد آن 
پوشـش مضاعفـی ماننـد چاقچـور و روبنده اسـت کـه علی رغم 
پوشـیده بودن کامـل لبـاس اصلـی بیرونـی، روی آن اسـتفاده 

می شـده  اسـت.
امـا نکتـۀ مهـم دیگـری نیـز دربـاره تحـوالت پوشـاک زنان در 
دورۀ قاجـار وجـود دارد کـه قابل توجه اسـت. بررسـی تطبیقی 
از  دسـته  آن  می دهـد  نشـان  اروپایـی  و  ایرانـی  زن  پوشـاک 
البسـه کـه در آنهـا تظاهـر یـا تبـرج بـر دو مقولـۀ »راحتـی« 
قـرار  قاجـار  اسـتقبال زن  و »زیبایـی« تسـلط داشـته، مـورد 
نگرفته انـد. برخـالف اروپـا کـه سـلیقۀ زیبایی شناسـی واحـدی 
همچـون قـد بلنـد، کمـر باریـک و سـینۀ درشـت بـرای زنـان 
در پوشـاک درباریـان و خدمتـکاران مطلـوب و تأثیرگـذار بـود 
ُکرسـت7  همچـون  شـکل دهنده ای  لباس هـای  آن  به واسـطۀ  و 

تصویر 15. زن قاجاری با چادرسیاه و روبندۀ مخصوص. مأخذ: یاوری و حکاک باشی، 1۳9۸، 90.

و قدرتمنـد اشـاره کـرد و آن اندیشـه های حکومـت جدیـد در 
بـه  می توانسـت  کـه  اسـت  عرفـی  و  ایدئولوژیـک  آموزه هـای 
تغییـر در پوشـش مـردم بینجامـد. بـه تعبیر سـاده تر، حکومت 
صفـوی یـا بـه تعبیـر درسـت تر دربـار و شـاهان دخالتـی در 
تعییـن سـبک پوشـش عمومـی مـردم انجـام ندادنـد. از طـرف 
ملـل  بـا  گسـترده  بین المللـی  روابـط  شـکل نگرفتن  دیگـر 
اروپایـی کـه در حال گذری شـتاب زده بـه دوران نـو بودند نیز 
سـبب عـدم عرضـۀ ایده هـا و محصوالت تـازه شـد. ویژگی های 
ایـران،  فـالت  مرکـزی  جغرافیـای  در  اقلیمـی  مشـابه  تقریبـاً 
زمینـۀ مهـم دیگـری اسـت کـه سـبب شـد تفـاوت محسوسـی 
پوشـش  باشـد.  نداشـته  وجـود  مـردم  خواسـت  و  سـالیق  در 
نهایـی بیرونـی زنـان کـه چـادری سـفید رنـگ بـود، مجموعـه 
محدودیت هـای  و ضمـن حفـظ  می گرفـت  بـر  در  را  لباس هـا 
تضـادی  زنـان،  باطنـی  زیبایی دوسـتی  ماهیـت  بـا  شـرعی، 
دگرگونی هایـی  بـا  شـرایط  قاجاریـه،  دورۀ  در  امـا  نداشـت. 
همـراه بـود. در ایـن دوره بـه سـبب گسترده ترشـدن ارتباطات 
اروپـا، سـلیقۀ  بـا  ارتبـاط  تغییـر مشـی حکومـت در مقولـۀ  و 
دربـار بـا تنوع طلبـی همـراه بـود و مواجهـه بـا آداب و رسـوم 
زندگـی روزمـرۀ اروپا و پوشـش آن، در سـلیقه و خواسـت نهاد 
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و کرینولیـن۸ و کفش هـای مخصـوص کوچـک نمایانندۀ پا سـاخته 
می شـد، زن قاجـار از چنیـن گرایشـی اسـتقبال نکـرد. گزینش زن 
ایرانـی از پوشـاک نـو، هم زمـان معطـوف بـه ویژگی هـای راحتـی، 
زیبایـی و کاربـرد بـوده اسـت. ُکرسـت و کرینولیـن کـه در فرهنگ 
اروپایـی، مصادیقـی از ُمـد رنـج آور امـا محبـوب زنانـه محسـوب 
می شـوند و زنـان دربـاری خدمتـکار هـم مجبور بـه اسـتفاده از آنها 
بوده انـد، وارد پوشـاک مصرفـی زن ایرانـی نشـده و در هیچ یـک از 
منابـع تاریخـی بررسی شـده، بـه آنهـا اشـاره ای نشـده اسـت. حتی 
پوشـیدن لبـاس زیر نیـز در بین آنان رواج نداشـته و به جـای آن از 
نیـم تنۀ گشـادی کـه روی سـینه بـاز می شـده اسـتفاده می کردند 
)سـرنا، 1۳62، 74( کـه تأییـد بـر ارحجیت راحتی بر زیبایی اسـت. 
رویکـردی کـه بعدها به شـکلی دیگـر در جنبش اول فمینیسـم در 
غـرب، مـورد توجه قـرار گرفت و بـا نظرگاهی متفاوت توسـط آملیا 
بلومـر9)1۸94-1۸1۸م.( بـرای همسان سـازی لبـاس زن و مـرد در 
محیـط کار مطرح شـد. همـان اندازه کـه زن اروپایی برای اسـتفاده 
از البسـۀ سـخت بـرای جلب توجه مـرد اروپایی دچار زحمت شـده، 
زن ایرانـی بـرای حفـظ عقایـد، محرمیـت و امنیت خود در پوشـش 
بیرونـی، دچار سـختی بوده اسـت. امـا در تمام ایـن دوران، هیچ یک 
از معیارهـای شـرعی، عرفـی، زیبایـی و کاربردی بـودن در طراحی و 

اجـرای پوشـاک، از اولویت او خارج نشـده  اسـت. 
تحـوالت فرهنگـی متمایـل به غـرب در دوره های صفـوی و قاجار و 
تعامالت با جهان مسـیحی شـناور در امواج خردگرایی، می توانسـت 
توجـه حکومت هـای سـنتی ایرانـی را بـه سـوی جبهه گیـری بـا 
سـالیق نویـن هدایـت کند. امـا همان طور کـه مطالعات فوق نشـان 
داد، حداقـل در زمینـۀ پوشـش زنـان، رویکرد حکومتـی، پذیرش و 
اسـتقبال از آن در اندرونـی و اعتمـاد بـه رعیـت در انتخاب پوشـاک 
همچـون  آنچـه  دوره،  دو  ایـن  در  اسـت.  بـوده  بیرونـی  عمومـی 
گذشـته بـر پوشـش بیرونـی زنـان سـایه افکنـده، عـرف جغرافیایی 
و مذهبـی بـوده و حتـی در دوران ناصرالدین شـاه کـه سـلیقۀ دربار 
دچـار دگرگونی هـای شـدید شـده، در انتخاب پوشـش عامـۀ مردم، 
دخالـت ایجابـی انجـام نشـده اسـت. سیاسـت گذاری اشـتباهی که 
رضاشـاه برخالف سـالطین حکومـت های قبل در پیـش گرفت و با 
هـدف دخالت و تسـریع در یکسان سـازی پوشـش عمومـی و عرفی 
زنـان در راسـتای مدرن سـازی جامعـه، جامعـه را دچـار چالش های 
اجتماعـی شـدید کـرده و یکـی از زمینه هـای اصلـی سست شـدن 

جایـگاه مردمی خـود را فراهـم آورد.

نتیجه گیری
تاریـخ،  اجتماعـی،  علـوم  شـامل  علمـی  مطالعـات  در 
طریـق  از  پژوهـش  دسـتاوردهای  تمـام   ،... و  باستان شناسـی 
توقـف  همـان سـطح  در  و  نمی شـود  اولیـه حاصـل  یافته هـای 
نمی کنـد. بخـش زیـادی از دانـش تاریخـی، مربـوط به بررسـی 

و تحلیـل عمیق تـر یافته هـای اولیـه اسـت کـه در موزه هـا و یـا 
کتـب و اسـناد مکتـوب تاریخـی در دسـترس پژوهشـگران قـرار 
می گیـرد. در سیاسـت مـدرن، ایـن تحلیل هـا می توانـد الگویـی 
موضوعـات  و  موقعیت هـا  در  درسـت  تصمیم گیری هـای  بـرای 
مشـابه باشـد و لـزوم تکـرار و پرداخـت هزینه هـای اقتصـادی، 
ایـن  مطالعـات  دهـد.  کاهـش  را   ... و  ایدئولوژیـک  اجتماعـی، 
پژوهـش، نـکات قابلـی توجهی دارد کـه می تواند در این راسـتا، 
مفیـد باشـد. پـس از ورود اسـالم به ایـران، لباس زنـان و مردان 
ایرانـی تغییـر چندانـی نیافـت و مـردم همـان پوشـاک محلی و 
سـنتی خـود را کـه یـادآور دوره های اشـکانی و ساسـانی اسـت، 
اسـتفاده می کردنـد. میـزان و حـدود رعایـت پوشـش یـا حجاب 
نیـز در بانـوان با وجوِد ظهور اسـالم، تغییر چشـمگیری نداشـت 
و با اضافه شـدن پوشـش بیشـتر سـر، تداوم پیدا کرد. در دوران 
صفوی که آغاز حکومت گسـترده و رسـمی تشـیع در ایران بود، 
پوشـاک زنـان و مـردان بـا محوریـت سـنن گذشـته و بـا اندک 
تغییـر شـکلی ادامـه یافـت. حضور رنگ هـای متنوع در پوشـاک 
و اسـتفاده از چـادر سـفیدی کـه تمـام دیگر لباس هـا را در ذیل 
خـود پنهـان می کـرد، ویژگـی اصلـی سـیمای لبـاس زن صفوی 
اسـت. در دوران قاجـار، آشـنایی بـا زیسـت و پوشـاک اروپاییان 
حضـور  و  غـرب  بـه  درباریـان  سـفرهای  عامـل  دو  به واسـطۀ 
سـیاحان در ایـران، بـه تمایـل و گرایـش تجددطلبانۀ شـاهان و 
شـاهزادگان دربـاری منجـر شـد. اسـتفاده از جامه هـای کوتاه و 
نیم تنـه در اندرونـی دربـار، پـس از سـفر ناصرالدین شـاه قاجـار 
بـه اروپـا رواج پیـدا کرد. اما در همان زمان در سـطح شـهرهای 
بـزرگ، زنـان بـا چـادر سـیاه رنگـی کـه تمـام بـدن را پوشـش 
مـی داد و پوشـیۀ سـفیدی که روی صـورت را می پوشـاند حاضر 
تغییـر سـبک سـخت گیرانه  ایـن  نظـر می رسـد  بـه  می شـدند. 
کـه بـا خواسـت قاجاریـه رواج پیـدا کـرد و سـیمای ناهمگنـی 
بـا پوشـاک متنـوع تاریخـی زنـان ایرانـی بـه جامعـه داد، یکـی 
از زمینه هـای دسـتور رضاخـان بـر مغایـر قانـون اعـالم کـردن 
اسـتفاده از چـادر، روبنـده و روسـری در مـدارس، دانشـگاه ها، 
مراکـز اداری و دولتـی نیـز بـوده  باشـد. پوشـش اندرونـی دورۀ 
پوشـاک  زیبایـی  از  جدیـدی  تعاریـف  و  تنوع طلبـی  بـا  قاجـار 
همـراه بـود و میـان طبقـات مختلف مورد اسـتفاده قـرار گرفت. 
بـر اسـاس مشـاهدات سـیاحان خارجـی، نـوع پوشـش اندرونـی 
زنـان طبقـات فقیـر و غنـی قاجـار مشـابه یکدیگـر بـوده، امـا 
از نظـر نـوع پارچـه و کارهـای دسـتی کـه روی آن هـا انجـام 
می شـده، متفـاوت بوده انـد. گرویدن بـه درونگرایی در پوشـاک، 
نجات دهنـدۀ حـس زیبایی دوسـتی زن ایرانـی و هم زمـان بیانگر 
میـل باطنـی و تاریخی به حفظ حریم شـخصی و شـرعی اسـت. 
در پاسـخ بـه سـؤال پژوهـش که پوشـاک زنان در گـذر از دورۀ 
صفـوی بـه قاجار چـه تغییراتی داشـته اسـت، باید گفـت نتایج 
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ایـن پژوهـش به عنـوان یـک بررسـی تاریخـی دربـارۀ تحـوالت 
گرایـش  اسـت  آن  بیانگـر  قاجـار  و  صفـوی  دورۀ  دو  پوشـش 
تأثیـر  تنهایـی  بـه  هیچ یـک  غرب گرایـی،  رواج  یـا  تشـیع  بـه 
گسـترده ای در تحـول سـنت پوشـاک اندرونـی و بیرونـی زنان 
عامـۀ صفـوی و قاجـار نداشـته و مؤلفه هـای راحتـی، زیبایـی، 
حفـظ امنیـت و حریـم خصوصـی مؤلفه هـای تعیین کننـده در 
تنـوع پوشـاک بوده انـد. ایـن موضـوع می توانـد بیانگـر تـداوم 

تأثیـر درونگرایـی بـر پوشـاک زنـان صفـوی و قاجـار، علی رغم 
الزامـات سـلبی یـا ایجابـی باشـد. در یـک تعمیـم گسـترده تر 
نـوع  در  ایجابـی  یـا  سـلبی  دخالـت  داشـت  انتظـار  می تـوان 
پوشـش در کوتـاه مـدت تغییراتـی در سـبک ظاهـری ایجـاد 
اسـاس  بـر  ایرانـی  زن  انتخـاب  طوالنی مـدت،  در  امـا  کنـد، 
مؤلفه هـای مورداشـاره بـوده و تعارضـی بـا اعتقـادات مذهبی و 

عرفـی ایجـاد نخواهـد کـرد.
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