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Abstract

Iranian women dress is a presentation of Iranian culture which has evolved

according to discursive changes in the power fields of different states. The age of

Safavid dynasty, is an important era in Iran history to study the effect of power

institution on the aesthetic of Iranian women because of religion change to Shiite

and it`s establishment in Iran. Following Safavid, Zand and Afshar are important

eras too. This paper by applying discourse analysis, is answering to this question;

how the power institution has affected the dress aesthetic of Iranian women? The

results show that the women public clothing was deeply influenced by political-

religious approach but the power institution has little influenced the aesthetic of

dress structure. On another hand, religious interests of dominant discourse enforced

policies to distinguish some social groups which led to changes in the type and

extent of dress worn by women affiliated to religious minorities. The power

institution influenced the aesthetic of Iranian women through cultural- commercial

interactions with European countries too.
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چکیده
پوشاك زنان ایرانی، نمودي از فرهنگ ایران است که متناسب با تغییرات گفتمـانی در میـدان   

هاي مهم تـاریخی بـراي مطالعـه در    یافته است. از دورههاي مختلف، تطورقدرت حکومت
چگونگی تاثیر نهاد قدرت بر پوشاك زنان، دوره صفویه با تغییر مـذهب و تثبیـت تشـیع، و    

هاي افشاریه و زندیه است. این مقاله با روش تحلیل گفتمـان بـه ایـن سـوال     در پی آن دوره
تــاثیر چگونــه از نهــاد قــدرت شناســی پوشــاك زنــان ایرانــی،دهــد کــه زیبــاییپاســخ مــی

تاثیر رویکرد دینـی  است؟ نتایج نشان داد که پوشش زنان در اجتماع، به شدت تحتپذیرفته
شناسـی سـاختار پوشـاك، تـاثیر قابـل اعتنـایی       سیاسی غالب بوده اما نهاد قدرت در زیبـایی 

هــایی را بــراي نداشــته اســت. از ســوي دیگــر، تقیــدات مــذهبی گفتمــان حــاکم، سیاســت
هـاي دینـی   داشته که به تغییراتی در نوع و حـدود پوشـش زنـان اقلیـت    تمایزبخشی روا می

فرهنگـی خـارجی بـا ممالـک     - گردید. نهاد قدرت همچنین در اثر تعـامالت تجـاري  منجر
شناسی پوشاك زنان باقی گذاشت.اروپایی نیز تاثیرات مهمی بر زیبایی

.زند،افشار،يصفوپوشاك زنان، نهاد قدرت، گفتمان، ها:دواژهیکل
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مقدمه.1
ان، بـا توجـه بـه مـوازین دینـی      مثابـه یکـی از مظـاهر فرهنـگ ایـر     پوشاك زنان ایرانی بـه 

است. زنان مسلمان، مکلف به پوشاندن بدن خود در برابر نامحرمـان هسـتند کـه    مطالعهقابل
شده است.اي مشخص حدود آن در احکام فقهی ویژه

اســـت و بـــه ارتباطـــات یفرهنگـــيماهیتـــاً امـــر{پوشـــش اســـالمی}حجـــاب
ه،منقطع نبـود یهرگز از عرف اجتماع،فقه مذاهب مختلفچونوگرددیبازمیاجتماع

تعامـل اخـالق   نیاز مباحث حجاب در قالب تعامل فقه و فرهنگ و همچنیبخش مهم
.1فهم استقابلیو فرهنگ در جوامع اسالم

بـودن  دهینشده و فقـط بـر پوشـ   نییزن تعياز پوشش برایشکل خاصیه اسالمر فقد
و سبب شده تا زنان مسلمان، تنهـا مقیـد بـه رعایـت حـدود      2حیبدن، جز موارد استثنا، تصر

فقهـا یبرخـ یحتشرعی پوشش باشند نه آنکه به پوشیدن انواع خاصی از لباس ملزم گردند. 
به همین دلیل است که در جوامـع اسـالمی انـواع    3.اندندانستهالزمزینرابدنحجمپوشش

گوناگونی از لباس توسط زنان، بنا به شرایط فرهنگی و اقلیمی گوناگون، انتخاب شده اسـت.  
دارد در ماهیـت اجتمـاعی   امـا چـون  اسـت تکلیفـی دینـی  گرچه نوع پوشـش زنـان، یـک   

یفرهنگـ يدر نمودهایمباحث فقهتأثیر«گرفته است. هاي اسالمی مد نظر قرار میحکومت
ـ از مـوارد، م ياریاي است که در بسـ اندازهپوشش به یپوشـش از حـد واجبـات شـرع    زانی

گذشـته  .4»از موارد شبهه گشته اسـت زیمستحبات پوشش و پرهتیبه رعادیرفته و مقفراتر
ـ   ان نیـز  از موازین فقهی، چگونگی التزام به پوشش اسالمی و ورود قدرت به نوع پوشـاك زن

محل تأمل است.
شـرعی حـدود رعایـت موضوعبهحکومتورودعدمیاورودضرورتدربارةامروزه

زیرا پوشش اسالمی قبـل  داردوجودمتفاوتیهايدیدگاهاجتماعیفضاهايدرزنانپوشش
امـري بـه ملت،- در نظام دولتاکنونامااز ورود ایران به دنیاي مدرن صرفاً امري فقهی بود

ازپیشـگیري نهـاد قـدرت   کـه استاینبردالهادیدگاهبرخی.استشدهتبدیلاجتماعی
شـود، نمـی دیدهمعصومانسیرةدرونداشتهتاریخییافقهیسابقهحدود،اینرعایتعدم

به ندرتاز جمله استدالل شده است که.نیستجایزبنابراین



301)سیده راضیه یاسینی(...ایران شناسی پوشاك زناننهاد قدرت و زیبایی

کــارایــنعــاديطــوربــهکــهمــوارديدرجامعــهســطحدرپوشــشاعمــالمســأله
بـراي مصـادیق تـرین رایـج ازیکـی بـود؛ محتسـبان کاردستوردرگرفتنمیصورت
درکـه بـود عمـومی هـاي حمـام درشـرعی حدودرعایتباره،دراینمحتسبانمداخلۀ
متـون درنـه وحسـبه کتبدرنهامااستدادهاختصاصخودبه، جاییحسبهوظایف
دربـارة تاباشندشدهآنبرهاحکومتکهدیدرابارزيمصادیقتواننمیفقهیوروایی

.5کنندمداخلهمناسبپوششرعایت

دالورود قـدرت بـه موضـوع پوشـش زنـان     ضـرورت اثبـات درنیـز هادیدگاهبرخی
امـا بـوده اسـالمی جوامعفرهنگازبخشیاسالمیپوششاتخاذقبالًگرچهکهاستآنبر

دینــیحکــمایــننادیــده گــرفتنبــرايراجهــانی شــدن، زمینــهمعاصــر،دوراندرچــون
.  ضروري استاجتماعی،امراینبهحکومتورودآورده،وجودبه

هـاي سیاسـی  نظامدرزنانپوشاكفرهنگوفرهنگیهايبر نگرشسیاسیاوضاعتأثیر
فرهنگـی تغییـرات . استاعتناءقابلگوناگون،ادواردرفرهنگیواجتماعیهاينظامخردهو

شـدت بـه اسـت، جامعهیکفرهنگیهاينشانهاز بارزترینکهپوشاكنوعدرتغییرازجمله
رابطـه دربـارة گونـاگونی هايدیدگاه. استآنهاایدئولوژيوهاحکومتگفتمانتأثیرتحت

نظـام هـاي ارزشازمتأثررافرهنگگروهیآنها،اساسبرکهداردوجودسیاستوفرهنگ
بـر مـروري . معتقدنـد سیاسـت درفرهنـگ زیربنایینقشبهنیزگروهیودانندمیسیاسی
دهد؛ بـه نحـوي کـه در   مینشانرامقولهدواینمستقیمرابطۀوپیوندایران،فرهنگیتاریخ
قـرار تـأثیر تحـت راسیاسـت نیزفرهنگوبودهمؤثرفرهنگمقولۀبرسیاستاعصار،همۀ
این مقاله بر آن است تا با مطالعۀ رابطه نهاد قـدرت در اعصـار صـفوي، افشـار و     .استداده

زند با دین و هنر، به این سوال پاسخ دهد که نحوة تاثیرگذاري گفتمان حـاکم بـر پوشـاك و    
بـه چـه میـزان    چگونـه بـوده و  فرهنگـی عنصـر بـه مثابـه یـک   پوشش زنان مسلمان ایران

اند.تاثیر گذاشتهپوشش زنانشناسی حاکم بر زیبایینظامو دینیهاي سیاسیگیريجهت
حجـاب) و پوشـاك غیراجتمـاع زنـان     –در این مقاله پوشاك اجتماع (پوشش اسـالمی  

مسلمان و غیرمسلمان ایرانی در میدان گفتمانی ادوار یاد شده، مطالعه شـده تـا از خـالل آن،   
ـ تعامل گفتمان حـاکم بـا ط  ةنحو يدئولوژیـ ظـر قـدرت و ا  مختلـف اجتمـاع از من  يهـا فی

شود.  درك
رویکرد این تحقیق، کیفی است و به لحاظ روشی، متکی بـه تحلیـل گفتمـان مبتنـی بـر      

هـاي تـاریخی از صـفویه تـا پایـان      رویکرد الکالئو و موفه است. میدان تحقیـق مقالـه، دوره  
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است. انتخاب دورة صفوي براي دورة آغـازین بـه دلیـل تشـدید اثربخشـی دیـن بـر       زندیه
آن و تـأثیر نیبا مغرب زمحاکمان ایرانییمراودات حکومتسیاست حکمرانی و نیز افزایش

نیـ مکتـوب از ا یخیتـار و منـابع  وجود متونلیبه دلنیاست. همچنیرانیپوشاك زنان ابر 
موضوع تحقیق وجـود دارد؛ گرچـه در   ةباردريترقیاز اطالعات دقيمندامکان بهرهن،دورا

اهمیت مطالعه دوران صفوي و تحـوالت فرهنگـی و دینـی آن کـه در نـوع      تر،نگرشی کالن
شـیعی يدئولوژیـ و ااسـت یباورها، س«رو است که پوشش اسالمی زنان تاثیر گذاشته، از این

.)2010:24،ي(لو» داشته استيامروزرانیشکل دادن ابریتأثیر ژرفان،یصفو

ارچوب نظريهچ.2
ــرایگفتمــان روش خاصــلیــتحل ــاريب اســتو فهــم آن یجهــان اجتمــاعةگفتگــو درب

که در آن روابط و مناسبات فرهنگـی، دینـی، اجتمـاعی و    )17: 1389پس،یلیو فورگنسنی(
شود.مندي مطالعه میسیاسی و نیز تاثیرات آنها بر یکدیگر به طور نظام

، همـه  اسـت کـه در آن  موفـه و الکالئواساس نظري این مقاله مبتنی بر رویکرد گفتمانی 
عناصــر از جملــه دیــن، ایــدئولوژي، فرهنــگ، سیاســت و هنــر در یــک نظــام کــه         

گذارنـد. در ایـن   ، قرار گرفتـه و بـر یکـدیگر تـأثیر مـی     شود) خوانده میDiscourse(گفتمان
موردتوجـه  گیـري نهـاد قـدرت اسـت،    نظریه، ایدئولوژي از آنجا که عنصر مهمی در شـکل 

رو که با دیـن ارتبـاط دارد، چگـونگی رفتـار     لوژي از آنگیرد. در یک تعریف، ایدئومیقرار
شود و در تعریفـی دیگـر، محصـولی بشـري و     ها و بایدها و نبایدها را شامل میعملی انسان

ابزاري در دست انسان براي رسیدن به اهدافش است. دیدگاه فوکو که نظریه تحلیل گفتمـان  
الکالئو و موفه، وامدار آن است، دیدگاهی انتقادي به ایدئولوژي است کـه اغلـب در ارتبـاط    

).  46: 1393ت (قهرمانی، با روابط سلطه و ابزار تولید، وضعیتی ثانویه و فرعی داشته اس
هـاي  بر اساس دیگر مفاهیم اصلی مطرح شده در نظریۀ گفتمان الکالئو و موفه، در میدان

آن هــاي دیگــر در ســایۀ گفتمــانی، دال برتــر، نشــانۀ برجســته و ممتــازي اســت کــه نشــانه
). در مقاله پیش رو، دین که قـدرت و سیاسـت را در ذیـل   77: 1392یابند (سلطانی، مینظم

خود دارد، نحوة پوشش اسالمی زنان (دال اصلی و برتر در میدان گفتمان) را با تثبیت نسـبی  
هــا تــاثیر قــرار دادن ســایر نشــانهکنــد و نــوع پوشــاك آنــان را بــا تحــتمعنــا تعریــف مــی

شناسی و ساختار لباس و پوشش اسالمی)، تعریف کـرده و ذیـل ایـدئولوژي دینـی،     (زیبایی
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دارد. ایـن فراینـد در نتیجـۀ    ذ سیاست براي چگونگی رعایت آن وامـی نهاد قدرت را به اتخا
دهد که به معنی عمل یا کنشی براي برقراري ارتباط میان عناصـر و  بندي رخ مینوعی مفصل

) و تحکیم گفتمان است.  113: 2001ها (الکالئو و موفه، نشانه
یگر، گفتمـان دینـی از   در تاریخ ایران، دین حضور فعال اجتماعی داشته است. از سوي د

صفویه تا پایان زندیه که غالباً ممزوج با نهاد قدرت بوده، در کنـار دیگـر عوامـل اجتمـاعی،     
کننـده پوشـاك زنـان و حـدود     بنـدي قـرار یافتـه و تعیـین    فرهنگی و اقلیمی، در یک مفصل

دیـن و  پوشانندگی آن بوده است. در این مقاله، نحوة تاثیرگذاري نهاد قـدرت در ارتبـاط بـا    
هـاي  ویژه زنان مسلمان و به تبع آن، زنـان پیـرو اقلیـت   فرهنگ بر پوشش و پوشاك زنان، به

هاي منتخـب مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. نمـودار پـیش رو ارتبـاط          دینی در ایران در دوره
نمایاند.  مفروض میان نهاد دین و قدرت با پوشاك زنان را بازمی

ل دین و حکومت در دورة صفويی و تعاماجتماعیاسیگفتمان س. 3
نخستین دورة حکومت یک سلسله ایرانی شیعی بـه  ق)ه.1135- 907ي (صفودوران سلسله 
نیو آخـر کـم یلیشـاه اسـماع  ،يصـفو ۀگذار سلسلبنیاندو قرن بوده است.مدت بیش از

هـاي  گیـري در اوان قدرت یـافتن ایـن سلسـله، سـخت    است.نیپادشاه آن، شاه سلطان حس
شـاه اسـماعیل   «شدید مذهبی به وجود آمد که دال بر حاکمیت دینـی تشـیع بـود، ازجملـه:     

گانه را لعـن و  گانه بخوانند و خلفاي سهدستور داد خطیبان مساجد خطبه به نام امامان دوازده
).154: 1378جنابدي، (نفرین کنند

زیبایی شناسی پوشاك و پوشش زنان 

لباس اجتماع لباس محارم

)طراحی لباس و نساجی(هنر و صنعت 
لباس

) اسالم و ایران(دین و فرهنگ 
)صفوي، افشار  و زند(گفتمان قدرت 
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در مهـم  عـاملی  و فراگیري آن همچونشدن مذهب شیعه در ایرانیرسمدر این دوران، 
زیـرا صـفویه   بـود  بخشـی بـه جامعـه ایرانـی     عاملی براي وحدتو گیري هویت ملی شکل

ملیت ایرنـی. یکـی   - 2مذهب شیعی و - 1حکومت خود را بر دو ستون قوي قرار داد:بناي«
هـاي قـومی   و تکیـه بـر سـنت   تکیه بر عواطف و شعائر ویژه شیعی و یکـی ملیـت ایرانـی    

تهماسـب اول در بسـط تشـیع کوشـید و     ). پس از شاه اسـماعیل، شـاه  97: 1395(شریعتی، 
کـه  وانـد و احتـرام کـرد چنـان    کرکـی) را بـه ایـران فراخ   تشیع (همچون محققاهلعلماي 

نمـاز و  ییبرپـا يبـرا یامام،شاه در هر شهر و روستایبانیبا پشتمحقق کرکی«شود میگفته
بـر دوماسـماعیل شـاه سـپس ). 117و 115: 1386زایی، (لک» کردنییتعینیاحکام دمیتعل

خواسـت کـه آن مـذهب را    به مذهب تسنن متمایل بـود و مـی  باطناً«کهوينشست.تخت
» درصدد برآمد که از قدرت و نفوذ علماي بـزرگ شـیعه بکاهـد   ،ایران رواج دهددوباره در 
).  52:  1391(فلسفی، 

قدرت شاهان صفوي بر سه پایه مشـخص اسـتوار بـوده اسـت: اول نظریـه حـق الهـی        
کـه  برخوردارند. دوم ادعاي شاهان صـفوي مبنـی بـر ایـن    » فر ایزدي«پادشاهان ایرانی که از 

عنــوان روي زمــین هســتند و ســوم مقــام شــاهان صــفوي بــه » نماینــده حضــرت مهــدي«
). 2: 1376انـد (سـیوري،   پیروان طریقت صوفیه که به نام صفویه شناخته شـده » کاملمرشد«

بنابراین در گفتمان سیاسی حکومت صـفوي، شـاه همـواره در مرکـز قـرار داشـت و محـل        
میـان، عناصـر   گیـري و صـدور هـر نـوع تحـول اجتمـاعی یـا سیاسـی بـود. در ایـن          شکل

بندي شده، شامل سلطنت، تشیع، تصوف، ملیت و سپس نوگرایی حاصـل از مـراوده   صورت
و 6شـدن کیـ گفتمـان بـا هژمون  نیابا اروپا بود که نظام گفتمان سیاسی صفویه را شکل داد.

امـا در نـوع   رانـد بهیمستقر گفتمان تسنن را به حاشتیحاکمیان توانست صفوقدرتسلطه 
نیـ دربارة مناسـبات د هست و براي نمونه، نظراختالفقدرت دینی صفویان در این گفتمان 

نقـل شـده اسـت کـه     وجـود دارد.  ناقضیهاي بعضاً متدیدگاهيدر دوران صفوتیو حاکم
رغــم تقیــد دینــی شــاهان صــفوي بــه مــذهب تشــیع، تعارضــات رفتــاري هــم در آنــان بـه 

» یقاضـ «و »االسـالم شـیخ «و »صـدور «از کیـ چیهـ در آن زمـان  کـه   نحويداشته بهوجود
کردنـد  نمیدایحضور پسلیمان شاه يهایدر مهمان(مناصب دینی روحانی در عصر صفوي)

یگروهـ هایی، ). بر اساس چنین رویه1346، سانسون(دینوشیشراب م،شاه در مجالسزیرا
يبـرا یآن را تالشـ زیـ نيگـر یداما گـروه اند کردهحیرا تقبصفويتعامل علما با حکمرانان

و یثـان محقـق ،یچون محمدباقر مجلسیورود عالمانزینی نیاند. امام خمدانستهنیدجیترو
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نامـد  یمـ در راه دیـن  مجاهـده  ینموده و آن را نوعنیبه دستگاه حاکمه را تحسییبهاخیش
بـود و بـر جـان و    ام زمانامبینامجتهد،ياز نظر شاهان صفو. )258: 1، ج1379،ینی(خم

يدارگـذار زمـام  را بدعتانیصفورواز همین)43: 1391،يمال مردم تسلط داشت (نوروز
.  )37: 1363،يراحمدیدانند (ممیيویدن- يمعنو

در هـاي مـذهبی نیـز داشـتند.     هـاي حمـایتی در قبـال اقلیـت    حاکمان صـفوي سیاسـت  
تـوان بـه   شد. براي نمونه میمدارا مییانهودییان و شتتزریان، حیمسصفویه کمابیش با دورة

یسـاي بزرگـی بـه دسـت ارمنیـان      و سـاخت کل در اصـفهان نشین جلفـا  تأسیس محله ارمنی
منـدي از  کرد که تحت تاثیر وضعیت اقتصادي مناسب ارمنیان و تمایـل شـاه بـه بهـره    اشاره

بـا کشـورهاي   عبـاس اول  هاي ایشان صورت گرفت. همچنین در پی مـراودات شـاه  سرمایه
اروپایی زمینه ورود مبلغان مذهبی مسیحی به ایران هم فراهم شد گرچه پس از وي، ارمنیـان  

یـت دولتـی کمتـري داشـتند و در     تحت شـرایط دشـوارتري قـرار گرفتنـد. زرتشـتیان حما     
ن،یحسـ سلطانشاهنیهمچنشد.عنوان نیروي کار استفاده میتر از آنها بهعباس بیششاهزمان

اسـت یسازبـا عـدول  «). وي 44: 1391(نوروزي،کردنیدرییآنها را مجبور به تغیانفرمدر
ـ بر مـدارا بـا پ  یمبتن در قفقـاز، کردسـتان،   انیسـن بیـ مـذاهب مختلـف و قتـل و تعق   روانی

دادن مسـاجد آنـان بـه    رییو تغنیانمودن روحاناستیو ساالتیاگریو دروانیافغانستان، ش
هاي دینی دشوار نمود.شرایط را بر اهل تسنن و اقلیت)1380:328(نوذري، » طبلصا

مقامات دینی در حکومـت صـفوي جایگـاه ویـژه و عملکـردي چندگانـه داشـتند زیـرا         
اي از عـادل بـا هالـه   یـانی شـکل بـود. فرمانروا  یهرمـ «يو جامعـه صـفو  یساختار اجتماع

قرار داشـتند کـه   يمردم عادزیستند. در قاعدة هرم همدر پناه آن میشیایکه رعايکوکارین
شـاه  نیداران و تجار کوچک شهرها بودند. بصنعتگران، دکان،ییشامل دهقانان مناطق روستا

در سطوح مختلـف و  یاي از مقامات روحانو تودهيو کشوريلشکرافاشر،يو مردم عاد
ـ از ایبرخـ متفاوت قرار داشـتند. فیبا وظا را ياربسـی امـالك ادارهی،مقامـات روحـان  نی

ـ از طرایتیعهده داشتند که بنابر وصبر فـراهم  یامـور مـذهب  يافـراد بـرا  يهـا بخشـش قی
؛ سـایر روحـانیون کـه    منـافع مشـترك داشـتند   یانروحریغدارنیبا اشراف زمنانیبود. اشده

قـدرت مطلقـۀ فرمـانروا و    عنـوان حفـاظی میـان    متوجه نقش تـاریخی اقشـار روحـانی بـه    
سعی خود را در حفاظت از عامۀ مردم در برابـر مقامـات کشـوري و    بودند، نهایت رعایایش

ترتیـب گروهـی از   ایـن ). به174: 1376(سیوري، » آوردندیملشکري حکومت ظالم به عمل 



1400، زمستان 4، شمارة 12سال ،نامۀ زنانپژوهش306

کردند و گروهی دیگر نقش حـامی را  مندي از نظام قدرت عمل میروحانیون با رویکرد بهره
د.  براي اقشار اجتماعی قاعدة هرم بر عهده داشتن

پوشاك زنان عهد صفويتاثیر عناصر سیاست و دین بر 1.3
تغییرات مهم سیاسی اجتماعی و فرهنگی حاصل از هویت جدید ایرانی مـذهبی در گفتمـان   
صفوي، بر وضعیت و جایگاه اجتماعی زنان در ایـن دوره تأثیرگـذار بـود. در دورة صـفوي     

و سیاحان و مبلغان مسیحی بـه ایـران  ورود مستشرقان ،با غربمراودهافزایش عواملی چون 
ی مناسـبات اجتمـاع  گیـري  سـبب شـکل  ،روستاییدر برابر نظامشهري ظهور نظام چنین هم

شد. در این دوره برخی زنان به اقتضاي جایگاه خـانوادگی و اجتمـاعی خـود، وارد    جدیدي
گرچـه  آفرینـی کردنـد. بنـابراین    هـاي گونـاگون سیاسـت و فرهنـگ شـدند و نقـش      عرصه
حاصل تعامالت نوین سیاسی و اجتمـاعی حضـور   اي سنتی بود، ولی جامعه،صفويۀجامع

اجتماعی زنان را دستخوش تغییـر کـرد کـه ایـن امـر بـر فرهنـگ زیسـت زنـان نیـز تـأثیر            
داشت.زیادي

ویـژه پـس از   در اوج قدرت بود و بـه یاست که دولت عثمانیدر حال...هیظهور صفو
رو . ازایـن شـد یمحسـوب مـ  ییاروپـا يکشـورها يبـرا یرگـ بزدیتهده،یفتح قسطنطن

ـ بـا ا یاسـ یو سیمحکـم بازرگـان  روابـط اروپـا بـر آن شـدند    یحیمسـ يکشورها رانی
).42: 1369(پناهی سمنانی، کنندبرقرار

داد حضور نمایندگان دول اروپایی که غالباً به همراه همسرانشان در دربـار ایـران رخ مـی   
تـرین مجـراي   نمایندگان دربار صفوي به کشورهاي اروپـایی، مهـم  چنین سفرهاي امرا و هم

هـایی دربـارة   شـد کـه حامـل یافتـه    تعامل اجتماعی فرامرزي در زمان صفوي محسوب مـی 
شد.چگونگی سبک زندگی زنان غیرمسلمان این کشورها ازجمله پوشاك آنها می

بـا  هنـر وعلـم ،شـکوفایی فرهنـگ  شناختی، دورة دورة صفوي همچنین از منظر جامعه
بسـته بـه   واعـام  حضور زنان در مألرویکرد دینی و بر اساس مذهب تشیع است. چگونگی 

شـدند و  زنان طبقات باال کمتـر در شـهر ظـاهر مـی    کند که دالواله نقل می. بودموقعیت آنها 
بـراي نمونـه   )697: 1370(دالواله،ه است قرق کردن مسیر هنگام عبور آنها امري معمول بود

منحصـر بـه   ،پـل وسهعباس اول، روزهاي چهارشنبه، گردش در چهارباغ و سیشاهورةددر 
گوید:و یا کارري می)1391(فلسفی، زنان بود
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اگر زنـان شـاه   ...در دربار ایران مرسوم است که هنگام بیرون آمدن شاه از کاخ سلطنتی، 
ون زنـان شـاه   چـ رسـد و نیز همراه وي باشند موضوع دو روز قبل به اطالع مـردم مـی  

پرده خواهد بود لذا مردم مجبورند مسیر موکب شاه و حـرم را  سواره و رویشان باز و بی
).1348:127کارري، (ق کنندرترك و ق

میـزان و نحـوة حضـور    در وجود نداشته و آنهـا زنان طبقات پاییناین محدودیت براي 
دادنـد یخانه را خود انجام مـ يارهامتوسط اغلب کزنان طبقه. «انداجتماع آزاد بودهدر خود

. )86: 1371ه،یـ وی(اول» مشغول بودنـد زینيبه دامدار،عالوه بر کار خانهزینییو زنان روستا
کـه ایـن   ددنـ رکیمهمراهی جنگ دانیمرا تامردان، جنگهنگامۀ در يصفودر دورة زنان 

برحسته بود اما بعد از این جنگ، به تـدریج کمرنـگ شـد. البتـه ایـن      چالدرانرویه تا جنگ 
حضور اجتماعی زنان، به معنی نادیده گرفتن جایگاه زنانـه ایشـان در خـانواده نبـوده؛ آنـان،     

اند.  نامحرمان بودهاغلب به دور از چشم شدند و تلقی میغیرت و ناموس مردان
در دولـت  يالـه یوجود ساختار قبي، صفوزنانبر فرهنگ پوشاكاز عوامل سیاسی موثر 

را بـه  انیترکمن که صفولیسران قبا«اند ترکمن بودهفیآنان طوانیترکه مهمي استصفو
و یی(نـوا »شـدند یعنـوان امـرا شـناخته مـ    از ارکان دولت بودند و بهیقدرت رساندند جزئ

هاي زیباشناختی نیـز  ویژگیهاي پوشاك زنان از منظر . بنابراین سنت)303: 1386فرد يغفار
ها و دیگر قبایل، قابل تعریف است.ویژه ترکمنمتأثر از خصوصیات فرهنگی ایلی به

عنوان عامل مهم تأثیرگذار بـر  صفوي، بهدر دورة از سوي دیگر حمایت حکومت از هنر
سـازي،  گذشته از اهتمام شاهان صـفوي بـه رونـق هنـر سـفال     شود.پوشاك زنان شناخته می

کــه ر ایــران ترقــی داد چنــانعبــاس اول صــنعت نســاجی را دزکــاري و نگــارگري، شــاهفل
هاي زیبـا، تحسـین سـیاحانی را کـه از دربـار ایـران       بها و عمارات آراسته با پردهگرانالبسه«

. هنرهاي گلدوزي و قلمکاري نیـز از  )132: 1376سیوري،(» انگیختکردند، برمیبازدید می
نساجی و مؤثر در نوع پوشاك در دورة صفوي است کـه هنرمنـدان   دیگر هنرهاي مربوط به

هـایش را بـه نسـاجان    ی کـه طـرح  جسـتند ازجملـه رضـا عباسـ    به نام در آن مشارکت مـی 
هـاي آن  مایـه تـوان در نقـش  هاي ایرانی این دوره را میکرد. تمایز جدي در پارچهمیعرضه

سـازي از اشـخاص بـود و    آغاز چهرهمدارانه عصر وافزایش عالئق انسان«جست که نشانگر 
تـر بـود   هاي قـدیم هاي کوچک و تا حدي تصادفی که روي پارچهجاي نقش پیکرهدر آن به

شـد. موضـوعات   داد، بافتـه مـی  اشکال انسانی که یک قسمت کامل را به خود اختصاص می
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و 138هـا بـود (همـان:    هاي انسـانی، حیوانـات و گـل   ها نیز گذشته از صورتنقوش پارچه
139.(

شناسی پوشاك زنان در دورة صفويزیبایی2.3
هنر و فن خیاطی ایرانیان مورد تحسین سیاحان اروپایی بوده که نشانگر توجه فرهنگ ایرانـی  

جایگاه زیباشناختی پوشاك است. شـاردن از مهـارت دوزنـدگی ایرانیـان و نـوع سـاختار       به
،خـاص خودشـان  ۀزنـان ایرانـی در جامـ   قد و قامت گیرد که پوشاك زنان صفوي نتیجه می

).  809: 1375شاردن،(نمایدمیاروپاییرشیدتر و فریباتر از زنان 
شناسی لباس در دورة صفوي را بایـد در دو دورة کلـی بازجسـت. دورة نخسـت     زیبایی

پیش از تعامل سیاسی شاهان ایرانی با کشورهاي اروپایی و دورة دوم پس از آغـاز مـراودات   
در تبـع، مـراودات فرهنگـی را نیـز بـا خـود بـه ارمغـان آورد.         سیاسی تجاري با اروپا که بـه 

اهمیت پیشین شیوة مشرق زمین در نوع لباس ایرانیـان و  به دلیل کاسته شدن ازصفوي دورة
هاي مهمی در پوشاك ایرانـی بـه وجـود آمـد     هاي بومی ایرانی، دگرگونیرواج دوباره سبک

هـاي  ویژگـی از، به طرزي کـه  )5:749، ج 1986اسالم، المعارفدائرهبه نقل از 1383متین،(
ي بـود کـه در نتیجـه    ونگـار نقشپرجلّل و هاي مپارچهاستفاده ازدوره، این پوشاك در مهم 

بسط هنر نساجی به وجود آمده بود. ظهور برخی از انواع پوشاك زنـان را نیـز بـه ایـن دوره     
ـ  » تنبـان «ازجملـه  اند.نسبت داده رایـج شـد  دوره نیـ در او از آن وجـود نداشـته   شیکـه پ

).1347:165، پوراءیض(
حدود پوشـانندگی متفـاوت کـه یکـی بـراي      در عصر صفوي زنان از دو نوع پوشاك با 

کردنـد.  جمع محارم و دیگري براي فضاهاي اجتماعی با حضور نامحرمان بود، اسـتفاده مـی  
بــه طــور طبیعــی و نــه انــد و ایــن قاعــده را همــهزنــان در معــابر پوشــش اســالمی داشــته

انـد مگـر زنـانی کـه در صـنف روسـپیان بـا مجـوز         کردهنظارت حکومتی رعایت میتحت
عـام  مـأل بـدون حجـاب در   کـه  ...7چرکَسـی زنـان  «انـد و یـا   کـرده حکومت فعالیت مـی 

).  1385:389س، اولئاریو(نددشیمظاهر
ر پوشـاك صـفوي را بـراي زنـان     شناسـی سـاختا  التزام دینی به پوشش اسالمی، زیبـایی 

کرد به نحوي که طراحی قطعاتی براي پوشـاندن سـر و بـدن حاصـل آن بـود. بـه       میتعیین



309)سیده راضیه یاسینی(...ایران شناسی پوشاك زناننهاد قدرت و زیبایی

روایت شاردن، براي پوشاندن سر و موي درون خانه و بیرون آن، چهار نوع پوشـاك وجـود   
).1375:805(شاردن، روبندوچادر ،چهارقد،روسريداشته است:

ان شهري و اشـراف بـوده و   عنوان پوشش اسالمی بیشتر خاص زنالبته چادر و روبنده به
. پوشـاندند روي خـود را نمـی  …زنان کشـاورز  «اند. کردهدیگر زنان، کمتر از آن استفاده می

بـا  ،تـرین ایـام  ن اجتماع از قدیمییزنان طبقات متوسط و پا،ها و دهاتطورکلی در شهركبه
اقتصـادي  هـاي گونـاگون  هـا بـه فعالیـت   باز در کوي و بـرزن و در مـزارع و چراگـاه   ةچهر

). این زنان، به نحـو دیگـري حـدود پوشـش اسـالمی را      96: 1368، (راونديبودند مشغول
هاي خاص بـوده کـه در عـین    هاي چندتکه، با ویژگیاند و آن پوشیدن لباسکردهرعایت می

کرده است.پوشانندگی، مانعی براي فعالیت نیز ایجاد نمی
هـا مشـحون از تاکیـد بـر اسـتفاده زنـان از چـادر و توصـیف انـواع آن اسـت:           سفرنامه

ورتشـان دیـده شـود و از سـر تـا      گذارنـد ص هاي عمومی نمـی هنگام عبور از گذرگاهزنان«
ـ «)، 1385:288س، اولئـاریو (»پوشـانند چادر میلهیوسپا را بهقوزك در ایـن  چنـان ...انزن

) و 157: 1363فیگـوئروا، » (شـود دیـده مـی  زحمـت بـه هایشان روند که چشمجامه فرو می
» پوشـانند کنند با چادر سفید سراسر انـدام خـود را مـی   که آهنگ بیرون رفتن میگاهآنزنان«

نیز اشـاراتی دارد کـه دال بـر کـاربرد پوشـش چـادر       سفرنامۀ اولیویه). 805: 1375(شاردن، 
خانه بیرون رونـد، خـود   چون از]زنان [است؛ هاي شهري ها و خیابانتوسط زنان در کوچه
).156: 1371(اولیویه، را در چادرى پیچند

انـد نـوعی اکـراه در قبـال رنـگ سـیاه و       که از ذوق زیباشناختی آن دوره ذکر کردهچنان
رانیــدر ا«هــاي گونــاگون در ذائقــۀ مردمــان وجــود داشــته اســت:منــدي بــه رنــگعالقــه
را از اهیشمارند، و اصـوالً رنـگ سـ   یممنیو شوم و بدپوشند، و آن را نحسینماهیسلباس
جاي رنگ سـیاه، رنـگ سـفید    بهدر پوشش چادر ). 1375:804(شاردن، » دانندیمطانیآن ش
هاي دیگـر ازجملـه سـیاه، جـایگزین آن     رد عام داشته مگر در مراسم سوگواري که رنگکارب
ــی ــه در  م ــانی ک ــاه محــرم عــزاداري دهــۀمحــلشــده اســت. فیگــوئرا در توصــیف زن م

زنـان طبقـه پـایین و گروهـی از زنـان بازرگانـان و طبقـات        «اند، گفته است: یافتهمیحضور
ــزاداري از چاد    ــالس ع ــور در مج ــام حض ــط هنگ ــفید    متوس ــده س ــیاه و روبن ــاي س ره

: 1363، روائفیگـو (»اي رنگ بـر سـر داشـتند   زرد یا قهوهچادرو برخیکردند ...میاستفاده
).309و 308
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نویسـان از پوشـاك   باید توجه داشت به دلیل فرهنگ سـنتی ایرانـی مشـاهدات سـفرنامه    
داده اسـت. زنـان در   هایی بوده که به ایشان فرصت نظاره آنان را مـی زنان، محدود به فرصت

اند و البته تفاوت زیادي میان پوشش اسـالمی  شدهچنین مجامعی با پوشش اسالمی ظاهر می
اف و زنان طبقات متوسط و معمولی از جهت نوع این پوشاك و تجمـل آن  زنان دربار و اشر

وجود داشته است.  
زادگان در برابر انظار غالباً در معیت همراهان متعـددي از خـدمتکاران   زنان دربار و بزرگ
انـد. فیگـوئروا   وشـانده پاند به همین دلیل به نوع خاصی خود را میشدهو نیز سواره ظاهر می

گفته است:
تیـ زنـان گذشـته از آنکـه در مع   نیا...میدیزن را سوار بر اسب ديادیدر راه تعداد ز

ــد،بودشیو بردگــان خــوانیســراشــوهران و خواجــه خــود يهــاجــهیچنــان در کلن
ـ پنهـان بـود کـه د   دیسـف يهـا هایشان پشت روبنـده بودند و صورتفرورفته آنهـا  دنی
.)278: 1363،روائفیگو(نبودممکن

م نقلی مشابه دارند:ونیزیان ه
شـوند و در  یبر اسـب سـوار مـ   ایکنند یدر شهر و دژ گردش میرانیکه زنان ایهنگام

يکه از مـو يخود را با توريرو،روندیسلک مالزمان شاه با شوهران خود به جنگ م
تواننـد  یمیآسانه آن بانیاز مهاست کمیتور چنان ضخنیپوشانند و ایم،انداسب بافته

).1349:227، رانیدر اانیزیون(ندیبینمیرا کسشانیاما رونندیرا ببگرانید

دهد کـه پوشـاك   نقل اخیر همچنین مبین حضور گسترده اجتماعی زنان بوده و نشان می
خاص ایشان در همه حال پوششی اسالمی در برابر نامحرم بـوده اسـت. البتـه چنانچـه ایـن      

کردن فضا و ایجـاد حـریم   شد، گاه به دلیل قرقبوط میحضور اجتماعی به خانواده دربار مر
عبـاس بـا زنـان خـود تنهـا بـه       گاهی شاه«اند: که گفتهیافته است، چناناختصاصی تفاوت می

که آنها با روي باز روي اسب نشسته و مانند مـردان بـا تیـر و کمـان و     رفته درحالیشکار می
هایی که نشـانگر بـازي چوگـان    استناد نگاره). به263: 1370کردند (دالواله، تفنگ شکار می

هایی تا زیر زانو اسـت.  ها مشتمل بر شلوار تنگ چسبان همراه با چکمهزنان است، این لباس
ویژه چادر، قرارگیري در برابر انظـار غیرمحـارم   بنابراین، معیار استفاده از پوشش اسالمی و به

بوده است.
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در مقابل لباس اجتماع زنان، پوشاك انـدرونی زنـان صـفوي، حـدود رایـج در پوشـش       
هـا  اسالمی را نداشته مگر آنکه بنا به دالیل آیینی زنان پوشش اسالمی رایج را در درون خانـه 

ـ «فیگوئروا نقل نموده: کهچنان؛باشندنیز رعایت کرده  ان از هـر طبقـه و در هـر شـرایطی     زن
ز روبنــده از هــاي خــود نیــدهــۀ مــاه محــرم} در خانــه{زده روز عــزا باشــند در ده دواکــه

). پوشـاك انـدرونی زنـان، از تنـوع زیـادي در      313: 1363(فیگـوئرا، » گیرنـد برنمیصورت
زعــم برخــی ســیاحان، پوشــاك قطعــات و ســاختار طراحــی برخــوردار بــوده، گرچــه بــه 

ها فرق زیادي بـا لبـاس   اس زنلب«زنان، تفاوت چندانی با لباس مردان نداشته است: اندرونی
» پوشـند زنان نیز شلوار و باالپوشـی مشـابه مـردان مـی    «)، 135: 1348کارري، (»مردان ندارد

). 805: 1375(شـاردن، » بسـتند زنان مانند مـردان شـال کمـر مـی    «) و 1363:157فیگوئروا، (
تشـابه  ،ين صـفو لباس زنايهایژگیازجمله وکند که به روایت تاورنیه،راوندي نیز نقل می

شناسـی  ). کارري با اذعان به ذوق زیبـایی 1361(تاورنیه، آنها با لباس مردان بوده استاریبس
در پوشاك ایرانی گفته است:  

يباز اسـت و بـا کمربنـد   راهنیپيجلودر لباس زنان ......اندلباسخوشغالباً انیرانیا
يروراهنیـ پيهانیرسد و آستزانو میتر از نییپایتا قسمتراهنیشود. دامن پیبسته م

گذارنـد، دور کالهـک   یسر مـ يرویکالهکیرانیايهاگردد. زنیمچ دست محکم م
شـود. دختـران و زنـان    یدوخته میمتیقيهاطال و نقره و سنگيهازنان ثروتمند سکه
د و شـو یمیمنتهیمخملياسهیکنند که به کیمزانیاز پشت سر آوياجوان نوار پارچه

: 1348ي، کـارر (اندازنـد یدوش مـ يدهنـد و رو یجا مسهیآن کيخود را توسوانیگ
136 -135  .(

:آمده است که،لیمانسنیز لباس زنان متمول در عصر شاهسانسوندر سفرنامۀ 
ها از نواري که سه انگشت پهنا دارد، پوشیده شده است، این نـوار بـا طـال    پیشانی خانم

هـا  آویزند، خانمیاقوت و برلیان و مروارید مییافته است و بر آنمیناکاري شده و زینت
گذارند و شال ظریفی اند، بر سر میدوزي کردهکالً پارچه ظریفی که با طال آن را حاشیه

پیچد؛ قسمتی از ایـن  را که حاشیه آن در کمال زیبایی گلدوزي شده است، دور کاله می
د ... روشود و در وقت راه رفتن باال و پـایین مـی  شال به پشت سر تا کمرشان آویزان می

شـده اسـت   دهیهاي طال پوشو از ورقهاستآنعرض و کمربندي را که چهار انگشت
ایـ آن طـال  نـه یپوشـند، زربفـت اسـت و زم   یمـ ریکه در زیراهنیپ...بندند، به کمر می

...پوشـند یمـ باسـت یزاریشده که بسـ يتنۀ زردوزنیمکیراهنیپنیاياست رونقره
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پوشـاند یرا مشانیقوزك پاریکنند، تا زیکه به پا ميپوشند، شلواریها جوراب نمخانم
).1346:122سانسون،(

حـال  توصیفات سانسون گرچه تشریح پوشاك زنان ثروتمند عصر صـفوي اسـت بـااین   
گـر نـوع کلـی لبـاس و تزیینـات آن متناسـب بـا قـدرت اقتصـادي جامعـه          تواند نشـان می

کنندگان باشد.استفاده
ها اسـت:  هاي اصلی اندرونی زنان صفوي، یکپارچگی و بلندي آنجامههاي تناز ویژگی

از جلـو  ...اسـت  کسرهیهم و يروست،یمجزا نتنهنییاز باالتنه و پایرانیزنان ايهالباس«
چنـین  هـا هـم  ایـن لبـاس  ).1361:624ه،ی(تاورن»کندیتجاوز نمنییپا به پاچهیباز و از ماه

»چسـبد گشاد است و بـه بـدن نمـی   ...لباس زنان«اند: شدهاندکی گشادتر از بدن دوخته می
زینت و تزیین نیز جزء جداناپذیر لباس زنان بوده که یـا بـر روي   ).1385:643(اولئاریوس، 

ختـه  شـده و یـا بـه شـکل اشـیایی بـر آنهـا افـزوده یـا دو         هاي لباس انجـام مـی  خود پارچه
سـازي روي آن بـوده اسـت:    وبوتـه اي از تزیینـات روي پارچـه، گـل   اسـت. نمونـه  شدهمی

ياست که از طـال و نقـره بـا چسـب صـمغ رو     نیهستند که کارشان منحصر به اگروهی«
و راهنیـ هـا را بـه مصـرف پ   تافتـه نیـ هـا ا بسـازند و زن وبوتـه گـل - نوعی پارچـه –تافته

انـد:  تزیینـات الصـاقی بـوده   . گـاه نیـز ایـن    )1361:599ه،یـ رن(تاو»رسـانند یميرشلواریز
پوشند که یقه آنها به پهنـاي یـک انگشـت    دارا و دولتمند گاهی در مجالس پیراهنی میزنان«

).801: 1375(شاردن، » دوزي شده استمروارید
قیمت معمـول بـوده و غالبـاً لبـاس زنـان     هاي گرانکاربرد الیاف طال و نقره نیز در پارچه

اي به نام زربفت یـا میلـک در کاشـان    پارچه«شده است ها دوخته میاشراف از این نوع بافته
شود که در تار و پود این پارچه طال یا نقره و گاهی نیز هردو به کار رفته است. ایـن  بافته می

هـا و  روسـري ).1370:147(دالوالـه،  »شـود مـی ها منحصراً از طـرف زنـان مصـرف   پارچه
هـا يرنـگ روسـر  «انـد:  شـده اي زنان این دوران نیز بلند و رنگارنگ انتخـاب مـی  هسرجامه

پـوش زنـان   پـاي ).همـان (»کندیمدایادامه پنیزميمتفاوت است و دنباله آن از عقب تا رو
کننـد. زنـان بـا    پـاي خـویش نمـی   بانوان هرگز جـوراب بـه  «معموالً فقط کفش بوده است: 

» رسـد انند کـه تـا چهـار انگشـت بـاالتر از قـوزك مـی       پوشـ اي پاي خـود را مـی  چکمهنیم
).  .806: 1375شاردن،(



313)سیده راضیه یاسینی(...ایران شناسی پوشاك زناننهاد قدرت و زیبایی

شناسی پوشاك زنان عهد صفوياقتصادي بر زیبا- تاثیر تحوالت سیاسی3.3
بلند خود را همراه با دیگـر قطعـات   يهاپوشتنزنانها بعد،تا مدتعباس اولشاههدوراز

تـوان گفـت کـه    هـا مـی  شاکله کلی این لباسند. در خصوص کردیبه تن متکمیلی پوشاك
هاي مختلـف بـدن بـود. برخـی از ایـن      متشکل از چندین قطعه متعدد براي پوشاندن بخش

تخـابی، سـطح بـدن را در اولـین     قطعات، زیرپوش بود و با نازکی و لطافت جنس پارچـه ان 
طعـات اصـلی   رفـت. ق عنوان حائلی میان بدن و لباس اصلی بـه کـار مـی   پوشاند و بهمیالیه

یافـت از  شد و هر چه رو بـه پـایین ادامـه مـی    لباس زنان، در قسمت کمر به بدن نزدیک می
ترین لباس، کامالً بلند و در قسمت جلو کامالً باز بود.  گرفت. روییاندام فاصله می

تر و داراي برخی تغییـرات سـاختاري شـد؛    تدریج مجللها بهبا پیشرفت اقتصادي، لباس
تهماسب تغییر اندازه بـه وجـود آمـد،    خصوص در دوران شاهدر پوشاك مردان بهبراي نمونه

تر شـدند. در همـین زمـان، پیـراهن زنـان نیـز       چسب و اندکی کوتاهها تنبه ترتیبی که لباس
پوش جوراب که تا قبل از این مورد عالقـه زنـان نبـود بـه پوشـاك      تر شد و پاياندکی کوتاه

تـر و  هـاي جدیـد، بـزرگ   کوتاهی پیراهن زنان، چادر آنها در نمونهآنان افزوده شد. در برابر
خـورد و نیـز   گره مـی االبکه در بود مانندسهیکاز آن نوعی که نحويشد بهگشادتر دوخته می

ــه دو طــرف کــه روبنــدهنــوعی دیگــر گشــت یشــانی متصــل مــیپاي تــوري داشــت و ب
عنـوان  ترتیب روبند یا نقاب بهاین). به1391متین،، نقل در 796- 5:795، ج 1992(ایرانیکا،

شـد، در ایـن دوران   متصـل مـی  پوشـاند و بـه چـادر   یک سرجامه که صورت زنـان را مـی  
شد و رواج پیدا کرد. با آغاز مراودات حکومت صفوي با اروپا نوع و اندازه پوشـاك  طراحی

و ایـن امکـان ایجـاد شـد کـه     شـدند کوتـاه هاي رویی بیشترتدریج تغییر کرد. لباسبهزنان 
آنها از زیر جامه دیده شود.شدهنییتزکوتاه و يهاچکمه

آیند و روند تاجران و کارگزاران سیاسی اروپایی به دربار شاهان صـفوي سـبب شـد تـا     
کم نوعی ذائقـۀ جدیـد   تصویر پوشش غیرایرانی بیشتر در برابر دیدگان عموم قرار گیرد و کم

پوشاك سلطنتی زنان نیز دستخوش تغییرات مشـابه بـا   «روپاییان به ایران ایجاد شود. با ورود ا
کوتــاه زربفــت یــا مخمــل هــايتــري همــراه بــا چکمــهپوشــاك مــردان شــد. رداي کوتــاه

ها طـول کشـید   ). گرچه این فرایند سال208: 1391(متین، » شدشده پوشیده میدوزيحاشیه
روع شد و وابستگان دربار و زنـان متمـول از   حال همچون همیشه این سلیقه از دربار شبااین

پوشـیدند  هاي اروپایی لباس میپوشان به سبکشیک،زنان اشرافانیدر م«آن پیروي کردند: 
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دار کـه از  آستین (دکولتـه) و چـین  هاي تنگ با یقۀ باز و بیپوشها در خلوت حرم، تنو زن
).209ن: (هما» کردندشد، به تن میهاي بلند دیده میزیر آستین

هاي دینیگفتمان صفوي و پوشاك زنان اقلیت4.3
هاي دینی موجب شده کـه در  اعمال قوانین محدودکننده حکومتی بر نوع پوشاك رایج اقلیت

هـاي تمـایزي،   ها از لباس دیگر ایرانیان متمایز شود. این نشانهبرخی مقاطع پوشاك این گروه
مانـد  از نوع ساختار لباس این زنان برجاي مـی ها گاه به عنوان بخشیپس از رفع محدودیت

گونـه مشـابهتی بـا    هـیچ زرتشـتی لباس زنان«گوید: که شاردن میرفت. چنانو یا از میان می
لبـاس گبرهـاي   «) امـا بـه نقـل کـارري:     206: 1375(شاردن،» ملبوس دیگر زنان ایران ندارد

بسـیار سـاده و   {ي زرتشـتی} هـا ایرانی فرق زیادي با لباس مـردم دیگـر نـدارد. لبـاس زن    
» کننـد ر ایرانـی بـه پـا مـی    گـ هـاي زنـان دی  نیـز نظیـر کفـش   ییهاکفش... وستاتکلفبی
کـه بـه   يزیچ«:نویسد). دالواله در ممیزات زیباشناختی زنان زرتشتی می1348:98کارري،(

سـبز  نیبـ یآنان است که رنگيبخشد، روسریمیگبر، لطف و مالحت خاصيهالباس زن
دانــیم کــه مــی) در حــالی78: 1370(دالوالــه،»بــه زرد اســتلیــماشــتریبیو زرد دارد ولــ

هایی بدین رنگ براي زرتشتیان متاثر از یک فرمان حکـومتی و روشـی بـراي تمـایز     روسري
هاي دینی بوده است.زنان اقلیت

پوشاك زنـان ارمنـی نیـز بـا حـداقل تمـایز توصـیف شـده اسـت:          سفرنامۀ فیگوئروادر 
هـا چنـان   هـاي خـود را بـا روسـري    اگر از خانه خـارج گردنـد صـورت   ... هاي ارمنی زن«

). شـاردن نیـز   318: 1363(فیگـوئروا،  » یز دادیتوان آنها را از زنان دیگر تمپوشانند که نمیمی
پوشـند  گاه روپوش سفید نمـی زنان ارمنی هیچ«کند: لباس زنان مسیحی را چنین توصیف می

1375:231شـاردن، (»اي رنگ و بلندي آن تا سر زانو اسـت سیاه یا قهوهبلکه روپوش آنان 
زنـان یهـودي   «انـد:  ). برخی از سیاحان نیز تمایزاتی را در لباس زنان یهودي نقل کرده232و 

امن خـود پارچـه باریـک و صـاف یـا      به تن دارند و بر دورتادور درنگییآلبالوهاي پیراهن
).  192و 190: 1380پژوه، (دانش» انددوختهخز
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ی و تعامل دین و حاکمیت در دورة افشاراجتماعیاسیگفتمان س. 4
دوران حکومت نادرشاه افشار در تاریخ تحوالت تاریخی ایران دوره مهمی است زیـرا ورود  
نادر به تاریخ ایران موجب شد ایران از خطر تجزیه برهد هـر چنـد بـه همـین دلیـل، ایـران       

همراه با تالطم بسـیاري در زمینـه   هدورافشاري، دوران فرهنگی چندان پر رونقی نیافت. این 
ن بـه سـلطنت، تمـایالت شـیعی     و مـذهبی بـود. نـادر پـیش از رسـید     هـاي دینـی   سیاست
هـاي  هاي مذهبی متفاوتی را در برههداشت اما با در دست گرفتن حکومت، گرایشآشکاري

زمانی مختلف و به اقتضاي مصلحت حکـومتش اتخـاذ کـرد. وي کـه پـیش از رسـیدن بـه        
دیر زیـادي طـال و نقـره بـه     ) و مقا29: 1368سکه زد (فلور، (ع)سلطنت به نام حضرت علی

را تـذهیب نمـود   (ع)) و گنبد امام رضا6: 1362هدیه کرد (میرزا محمد کالنتر، چراغشاهبقعه 
هــاي متناقضــی را ازآنکــه بــر تخــت نشســت رویــه)، انــدکی پــس14: 1363(مینورســکی، 

اهللا از اذان شـیعیان و دعـا بـراي    گرفت. ازجمله صدور حکم حذف عبارت علی ولیدرپیش
)، ممنوعیـت برگـزاري   162و161: 1377هاي حکما (هنوي،نعمت (امام زمان) در خطابهولی

لفــت بــا عــزاداري ایــام محــرم ) و مخا157: 2536جشــن عیــد غــدیر (اشــرفیان و آرنــوا ، 
).  233: 1377(هنوي،

پوشاك زنان در دورة افشار1.4
حدود به زمان ظهور نادرشـاه تـا   دورة کوتاه افشاري که به لحاظ اهمیت تاریخی آن، تقریباً م

مرگ وي است، مشتمل بر درگیر شدن نادرشاه به منازعات مهم نظامی شـد و عرصـه را بـر    
هاي ممکن در توسعه فرهنگی تنگ نمود.فرصت
ترین تغییر بارز در خصوص پوشاك ایرانی در زمان نادرشاه افشار مربـوط بـه لبـاس    مهم

فـه یکـه نمـاد چهـار خل   یچهـار ترکـ  دیـ کـاله جد ان مردان است. نادر دستور داده بود مرد
بـه  یپشـم ایـ یشمیابریمعموالً قرمز بود و شالمشهور و» يکاله نادر«به نام و اسالم صدر

بر سـر گذارنـد. بـا توجـه بـه انـدك منـابع        )383: 1383،ینورسکی(مشدیمدهیچیدوران پ
مانــده، پوشــاك برجــاير کــم مکتــوب تــاریخی دربــارة دورة افشــاري و نیــز تعــداد بســیا

توان دربارة تحوالت پوشـاك ایـن دوره قضـاوت کـرد. پـس از افـول صـنعت        میسختیبه
نساجی در ایران که در دورة شکوفایی هنر صفوي به اوج رسیده بود، کاسته شدن از کیفیـت  

نمود، بـا ایـن حـال تاثیرپـذیري از لبـاس      ناپذیر میها در این دوره اجتنابو تجمالت لباس
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م. در 1736ق./ 1148جهانگرد فرانسوي، ژان اوتر کـه در سـال   «پاییان تداوم داشته است. ارو
هـا و  ایران بود نیز در مورد دوخت زیباي پوشاك مردان با ذکر شباهت آن به پوشاك اروپایی

دآور دیبـا،  (سـو » هاي عثمانی، اظهـارنظر نمـوده اسـت   مقایسه آن با رداهاي گشاد بلند ترك
).  212: 1391در متین،نقل

ــی  ــوك، پزشــک انگلیســی، ویژگ ــنجــان ک ــاي ت ــراهنه ــوش و پی ــار را پ ــان افش زن
شمرد:برمیچنین

ربعی روي شلوارهایی که به پـایین تنـگ، جـایگزین لبـاس     رداي بلند سنتی یا نیمتنۀ سه
شـده  دوزيو حاشیهآهار خوردهاي تري شد که شامل شلواري گشاد بود از پارچهراحت
نمـا (پیـراهن) کـه در    دار مـورب کـه روي پیراهنـی پشـت    هاي گلدر طرحشدهیا بافته

اي کوتاه، آسـتین بلنـد   تنهگرفت. این لباس همراه بود با نیمقسمت ناف باز بود، قرار می
).  216تا 214(همان: راه داشتدار یا راهطرح مکمل گلو گشاد که 

را دید که در آنهـا نحـوة پوشـش و نیـز     آثار نقاشی البته اندکی تواندر دورة افشاریه می
میزان و نوع حجاب زنان در محافل اندرونی و اجتماعی تا حدودي قابل مطالعه اسـت. ایـن   

و هـاي دورة صـفوي اسـت   با لباسمیان لباس زنان افشاريهاییآثار اندك، نشانگر شباهت
ده شناسایی نوع پوشـاك  ي برجامانهاالبته به دلیل اختالط عناصر هنري ایران و هند در نگاره

.  طلبدزنان دقت بیشتري می

ی و تعامل دین و حاکمیت در دورة زنداجتماعیاسیگفتمان س. 5
اي کوتاه و در میانه دو دورة مهم تاریخ ایران، دورة صفوي با بیش از دو قـرن  دورة زند دوره

خـان  ریمایـن دوره بـا نـام کـ    قـرن اسـت.   بـا حـدود یـک و نـیم    قاجـار  ماندگاري و دورة 
و شـده  ایرانیسلطان واقع...ق .ه1165در سال امابودلهیرئیس قبشود که یک میشناخته

ـ تـأمین امن باخانکریم. الرعایا خواندخود را وکیل در توسـعه صـنعت و   ی، سـع یداخلـ تی
دیـ تجدیتجـارت خـارج  یداخلـ تیکشور و امنياقتصاداتیحدیتجدباتجارت نمود و 

يبـر سـر بازارهـا   گـر یبـاز و بـار د  انیخارجيناگهان بر رورانیايهادروازهیافت.اتیح
د،یخان کوشـ تر از همه کریمآغاز شد. مهمدیرقابت شدییدول اروپانیکشور، بنیادپرسو

خـان، ظهـور   ). پس از مـرگ کـریم  1380(نوذري، دیاتخاذ نمایخاصاستیبا دول غرب س
زندیه منجر شد.  اختالفات شدید داخلی به انقراض 
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بـود  رفتـه ازدسـت هـایی کـه در دورة افشـار    خان با رویکرد احیاي صنایع و حرفهکریم
صنعتگرانی را که نادرشاه از هندوسـتان آورده بـود بـه    «خانمیکرتحوالتی را به وجود آورد. 

» آمـد منظـور اعـتالي نیروهـاي تولیـدي بـه عمـل مـی       این اقـدامات بـه  ... شیراز منتقل کرد
خصـوص فرانسـه و   هاي اروپایی بـه خان با دولت). حسن روابط کریم475: 1368(راوندي،

منجر شد ازجمله آنکه ويانگلستان به تأثیراتی بر صنعت نساجی نیز
قائـل شـد، از آن جملـه بـود حـق     » هند شرقی«تسهیالت چندي براي شرکت انگلیسی 

ضمناً با تجار انگلیسی شرط شده بـود  ... هاي پشمی به ایرانانحصاري واردکردن پارچه
که طال و نقره از ایران خارج نکنند و در مقابل امتعه انگلیسی که بیشتر منسـوجات بـود،   

(همان).کاالهاي ایرانی خریداري کنند

چنین رویکردي با تأثیرگذاري بر میزان تهیه و تولید پوشاك ایرانی به دلیـل واردات نـوع   
این دوره مؤثر بوده است.  انگلیسی آن بر نوع پوشاك 

خـان از مـذهب تشـیع و    کـریم «گفتمان حاکم دینی در دوره زنـد، غالـب بـوده اسـت:     
حال سیاست مـدارا بـا پیـروان ادیـان دیگـر را      نمود، ولی درعینروحانیون شیعه حمایت می

دینـی و مـذهبی  هاي حساسیتکوشید تامیحکومت مرکزي). 475(همان: » کردتعقیب می
نبـود  پایبندي به موازین شـیعه  که البته نافی. سیاست تساهل و تسامح مذهبی کندات را مراع

با امنیت کامـل در ایـران   هاي مذهبی اقلیترو در دستور کار شاهان زند قرار گرفت و از این
و ساختن مساجد و بقاع و توجـه  زدن به اسم امام غایبخان با سکهکریم«کردند. زندگی می

). حضـور  312: 1389،(رجبـی » عـت بـه تقویـت مـذهب شـیعه پرداخـت      به نمازهاي جما
یافت زیرا برخی از علما در دوران ملتهـب  تدریج قوام سابق را میروحانیت در دولت زند به

پس از مرگ نادرشاه به عراق مهاجرت کرده بودند. روحانیون نیز از دولـت زنـد حمایـت و    
سان گفتمـان دینـی را در دولـت مـذکور     دینکردند و بهر یک در مناصبی ایفاي فعالیت می

هاي نادرشاه افشار تضعیف شـده بودنـد،   شیعی که به دلیل سیاستنلمااعبخشیدند. نظام می
االسـالم  شد شـیخ دوباره قدرت یافتند. مرجع روحانی، که رسماً از سوي حکومت تعیین می

گـر یکه مستقیماً توسط حاکم به کار گمارده شـده بـود بـار د   رازیاالسالم ششیخ«نام داشت. 
حال بایـد گفـت کـه شـرایط     ). درعین64: 1369(الگار،» اداره محاکم شرع را به عهده گرفت
توحیـدي  ثر پیروان ادیان و مـذاهب گونـاگون   تکتنوع و اجتماعی مذهبی دوران زند متأثر از 

بوده است.
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پوشاك زنان در دورة زند1.5
انـد و تـر از قبـل بـوده   هـاي زنـدي سـاده   اس تحلیل شواهدي از آثار نگارگري، لبـاس بر اس

شـد.  تر دوختـه مـی  نقشتر و خوش هاي ظریفپوشاك زنان مانند مردان بود ولی با پارچه«
آن گرد و در زیر گلو با دکمـه  تر از مردان و از جنس نخ و ابریشم بود. یقهپیراهن زنان تنگ

نمـا در  هاي نازك و بدنشد و از زیر گلو تا سینه چاك داشت؛ پوشیدن پیراهنمییا بند بسته 
هـاي قبـل شـد    تـر از دوره هـا نیـز کوتـاه   این دوره میان زنـان رواج یافـت و دامـن پیـراهن    

).  526: 1385(غیبی،
ـ هایی همراه با کت یا ارخالق استفاده میدر این دوره زنان از پیراهن ان کردند. سرجامۀ زن

هاي تـوري بـوده اسـت. ایـن نـوع از      هاي مزین به تزیینات گوناگون و یا پارچهنیز روسري
هـاي سـفید   شد که به رنگپوشاك زنان هنگام حضور در محافل اجتماعی با چادر همراه می

.  شدیا تیره سیاه و نیلی بود و اغلب روبنده نیز به آن افزوده می
،متـداول بـود  در دوره قاجـار  کـه هنـوز   يزنـد دورهپوشاك زنان برخی از به 8دروویل
است:اشاره کرده 
ــراهن زنپ ــا ی ــت  ... ه ــه اس ــدون یق ــاه و ب ــیار کوت ــا زن.بس ــر روي ...ه ــراهن را ب پی

شـود.  کننـد کـه آرخـالق نامیـده مـی     هاي بلندي بـه تـن مـی   تنهکشند. آنها نیممیشلوار
ارد و در جلـو  اس رو اسـت کـه یقـه نـد    از انواع لب...نامند هایی را که شاپکین میلباس

هـا در  آید که لبـاس هاي قدیمی بانوان ایرانی چنین برمیهاي لباساز نقاشی...است باز
تر شـده،  رسیده اما بنا به مقتضاي زمان کوتاه و کوتاهسابق بسیار بلند بوده، به پاشنه پا می

... پوشـاند زانوهـا را مـی  حمتزبهتنه مبدل گردیده که نوعی نیمطوري که سرانجام بهبه
پوشـانند کـه   زنان ایرانی هنگام خروج از منزل خود را با طاقه بسیار بزرگی از پارچه می

نامند. ایـن روپـوش از پارچـه نخـی سـفید      آید و آن را چادر میتا روي زمین پایین می
وسـیله نوارهـایی کـه از داخـل     هـا چـادر را بـه   دوخته شده، دامـن آن گـرد اسـت. زن   

کنند و صورت خـود را بـا نقـابی کـه روبنـد نامیـده       شده، به سر و گردن بند میدوخته
اي است نخی بـه شـکل مربـع مسـتطیل کـه      روبند عبارت از پارچه.پوشانندشود میمی
اي بــاالي آن دوختــه شــده اســت هــطالیــی کــه در گوشــهقفلــیقــزنوســیله دو بــه
آبی و سـفید  راهراهچادرهاي تنگی از پارچه نخی ...زنان مردم عادي ... چسبد. میسربه

زنند و بـا  اندازند و قسمت چپ چادر را به طرز خاصی روي کمرشان باال میبر سر می
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طـوري کـه فقـط جلـو     گیرنـد بـه  دست راست قسـمتی از آن را جلـو صورتشـان مـی    
).60تا 57: 1365(دروویل، اندمبازمیهایشان کمی چشم

نظام حکومتی در تغییر پوشاك در دورة زند را مطالعـه کنـیم شـاید    اگر بخواهیم مداخلۀ
خان زند در تغییر کاله مردان بود اما سندي از تغییـر جـدي دیگـري    تنها نمونۀ آن اقدام کریم

حاصل از ورود گفتمان حاکم به نوع پوشاك زنان این زمان وجود ندارد.

گیري. نتیجه6
رانـدن گفتمـان مـذهب تسـنن در     حاشیهن شیعی و بهگفتمان صفوي ناظر بر حاکمیت گفتما

شناسـی پوشـاك زنـان    ایران بوده است. تغییرات حاصل از این گفتمان موجب شد تا زیبـایی 
ایرانی غیرمسلمان و مسلمان قدري تفاوت پیدا کند که نمود آن بیشتر در پوشـاك اجتمـاعی   

تشـیع و تسـنن اختالفـی    آنان بوده است. در حدود و نوع پوشش زنان صفوي پیرو مـذهب  
دیده نشد و تمایزات فرهنگی، هنري پوشاك این زنـان وابسـته بـه عوامـل طبقـه اجتمـاعی،       

بخشـی داشـت و   ها جنبه تمـایز این تفاوتقومیت یا طایفه و نیز تمول اقتصادي بوده است.
گفتمان حاکم صورت پذیرفته بود.براساس رویکردهاي ایدئولوژیکی و دینی

ر در نوع پوشاك زنان صفوي کـه بـه تعـامالت سیاسـی گفتمـان حـاکم       تتغییرات جدي
ویـژه کشـورهاي   بستگی داشت، آغاز و توسعه مراودات تجاري سیاسی با دیگر کشورها بـه 

هـاي مـرتبط بـا پوشـاك ازجملـه      اروپایی بود که از یک سو سبب ورود آنها به بازار تجارت
موجـب حضـور اتبـاع و نقاشـان     تجارت ابریشم و صنعت نساجی شـد، و از سـوي دیگـر    

گـرایش اروپایی در ایران و نیز حضور فرستادگان ایرانی در اروپا شد. این عوامـل همچنـین   
چندان عمیق از نقاشی اروپایی در نقاشی ایرانی، آن را متاثر از مضامین هنـر  برداري نهبه گرته

داد. از ایـن پـس،   شـان مـی  اروپایی ازجمله، تصاویر انسانی نمود که نوع پوشاك آنها را نیز ن
هـا و  کرات شاهد نقاشی از زنان و مردان با نوعی از پوشاك غیرایرانی، بر روي دیوار کـاخ به

ها هستیم که همزمان با حضور اروپاییان در سرزمین ایـران و  یا در تصویرسازي کتب و رقعه
زنـان را  نمایش زندة شکل لباس آنها، فرهنـگ پوشـاك زنـان اشـرافی و بـه تـدریج، دیگـر       

ـ یغـرب بـر فرهنـگ ا   یفرهنگـ راتیتـأث خوش تغییر نمود ودست کـم بـه ظهـور    کـم یران
شناسی جدید در پوشاك زنان انجامید.زیبایی
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ي افشار و زنـد را  هاتیحاکمتغییر در میزان اقتدار سیاسی و ملی پس از دوره صفوي که 
بـه ضـعف فرهنگـی    د بـه تـدریج   ثبـات تـري نسـبت بـه ایـن دوره قـرار دا      در موقعیت بی

و توسعه ارتباطات جهانی بیشـتر موجـب تعامـل فرهنـگ ایرانـی بـا فرهنـگ        دیانجامایران
اي از این عوامل، هویت سنتی پوشاك ایرانی بـه تـدریج   غیرایرانی گشت. در نتیجه مجموعه

زنـان در دوره افشـار و زنـد از    رنگ و متاثر از پوشاك زنان مغـرب زمـین شـد. پوشـاك    کم
مهم پوشاك زنان در دوره صـفوي فاصـله گرفتنـد کـه عبـارت بـود از بلنـدي و        ویژگی دو

ها؛ ویژگی که ضـامن مسـتوري و برآورنـده حـدود شـرعی      گشادي قطعات رویی تن جامه
هـایی کـه در   نمـا یـا پیـراهن   هاي نازك بدنپوشش به نحو حداکثري آن بود. رواج تن جامه

شـد از جملـه تغییـرات    را موجـب مـی  مانـد و عریـانی بخشـی از تـن     قسمت جلو باز مـی 
هـاد قـدرت بـا فرهنـگ بیگانـه      زیباشناختی پوشـش و پوشـاك زنـان تحـت تـاثیر تعامـل ن      

شود.  میدانسته
مطالعه رویکردهاي سیاسی اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زنان ازجمله پوشاك و پوشـش  

ـ     آن ا دیـن و هنـر در   ها از زمان صفوي تا پایان زند نشان داد که نـوع تعامـل نهـاد قـدرت ب
طـور  وبیش بر پوشاك زنان تأثیراتی داشته است. میزان ایـن تـأثیرات بـه   گفتمان هر عصر کم

شـدت متـأثر از   گردد زیرا پوشاك زنان ایرانی بهمستقیم به نوع تعامل حاکمیت و دین باز می
هاي مذکور، دین، فرهنـگ و قـدرت، در اتحـاد   فرهنگ دینی آنان بوده است. چون در دوره

اند، حاکمیت بر نوع حضور زنان در اجتماع پوشاك زنـان بـه مثابـه یـک امـر      اجتماعی بوده
فرهنگی ورود نداشته و جامعه، بـه مقتضـاي رویکردهـاي دینـی و مـذهبی خـود، پوشـاك        

برده اسـت. ورود حاکمیـت   طراحی نموده و به کار میزنانمناسب اجتماع و جز آن را براي 
هاي دینـی و یـا برخـی    نها در نوع پوشش و نیز پوشاك زنان اقلیتبه مساله پوشاك زنان را ت

تـوان شـاهد بـود. البتـه بایـد      هاي نازل اجتماع همچون روسپیان، در دوره صفوي مـی گروه
رغـم تحـوالت زیباشـناختی در    گانه مـورد مطالعـه بـه   هاي سهداشت که در همه دورهتوجه

ماع حداکثري بوده است که یـا بـا چـادر و    پوشاك غیراجتماع زنان، پوشش آنان در میان اجت
شده اسـت. نـوع   روبنده (زنان شهري) یا با پوشاك اقوام گوناگون (زنان روستایی) محقق می

1شناسی پوشاك زنان از صـفویه تـا پایـان زندیـه، در جـدول      تاثیرات نهاد قدرت بر زیبایی
شود.مشاهده می



321)سیده راضیه یاسینی(...ایران شناسی پوشاك زناننهاد قدرت و زیبایی

هیزندانیتا پاهیپوشاك زنان از صفویشناسییباینهاد قدرت بر زراتیتاثمقایسه تطبیقی. 1جدول 
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گرایش به سادگی، تاثیرپذیري متوسط از 
پوشاك اروپایی

زند؛
)

179
4

 -
175

0
ق)

اسالم؛ تشیع با رویکرد 
تقویت؛ ضمن رواداري 

ها؛ دینی و مذهبی اقلیت
مذهبیتنوع دینی و 

با ايپادشاهی قبیله
امامنمایندگی خدا و

معصوم؛
به مرکزآوردن روحانیون 

در نهاد قدرت؛
تمرکز بر امنیت داخلی

گرانه به ایاحرویکرد
؛ینساجرو به افول صنعت 

تجدید حیات اقتصادي با 
تمرکز بر تولید، توسعه 
بازار تجارت خارجی؛ 

ورود منسوجات 
حق یی(اعطاي اروپا
يهاپارچهود وريانحصار
ی به انگلستان)پشم

کسانیحضور 
زنان اشراف و 

اشراف در ریغ
.یعموميهامکان

سر و روي پوشیده براي 
زنان؛ پوشش محلی براي 

زنان روستایی؛

عدم ورود حاکمیت به 
تساهل در پوشاك زنان. 

به پوشاك زنان یزبخشیتما
ینیديهاتیاقل

؛ پوشش سراسري (چادر و روبند) براي اجتماع
انواع جامگان چندتکه با گرایش به تنگی و 
کوتاهی در قطعات رویی و تاکید بر نوع و 
تزیین شلوار؛ کاهش تجمل و تزیین؛ ظهور 

؛ ظهور دامن، نمانازك و بدنيهاراهنیپ
متوسط از يریرپذیتاثگرایش به سادگی؛

ییپوشاك اروپا
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6 .Hegemony واژه یونانی هجمونیابرگرفته از(ἡγεμονία).به معنی تسلط بر دیگري است
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تهران: مدرسه..هیصفوةران در دوریتمدن ا.)1391(.دیجمش،ينوروز
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