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شاه و  تطبيقي مد لباس بانوان دربار فتحعلية مطالع
 شاه قاجار ناصرالدين

*1مهناز جهاني   2، سحر چنگيز

 چكيده
هـاي   در يادداشـت تا آن داشته  نظران را بر قاجار، صاحبة تغيير سبك پوشش بانوان در مقاطع زماني مختلف دور

در  چرايي و چگونگي پوششة زمين در شده انجامبا توجه به اينكه تحقيقات . بر آن نظر افكنندـ  هرچند گذراـ  خود
تر به اين موضوع، امـري   رسد پرداخت دقيق اين دوران و ارتباط آن با جريان مد معدود و سطحي بوده، به نظر مي

شـاه و   پوشـاك بـانوان دو دربـار فتحعلـي     هـاي  و افتـراق  اهـ  صورت تطبيقـي بـه اشـتراك     اين مقاله به. مهم باشد
اجـزاي  . اسـت روني و بيرونـي  انـد اجزاي پوشاك ة پردازد و تأكيد آن بر مد لباس و مقايس شاه قاجار مي ناصرالدين

 سر و اجزاي پوشش بيروني شامل چادر، چاقْچور و  ، پيراهن، آرخالق و پوشش)تُنْبان( پوشاك اندروني شامل شليته
شناختي پادشاهان تـأثير   اينكه عواملي چون مذهب، اقتصاد، فرهنگ، سياست و ابعاد روان با توجه به. است روبنده

گيري جريان مد و روند تغيير و تحوالت مربوط به آن را داشته اسـت، ايـن نوشـتار بـا رويكـرد       مستقيمي بر شكل
مانـده از   جا  تصاوير به مجموعه به بررسي،  ومتي قاجاريهحكة با تأكيد بر دو دور، تحليليـ  توصيفية كيفي و به شيو

هـاي   پردازد تا مؤلفـه  ميـ  بندي پوشاك و سبك مد غالب دربار دسته ـ براي ها سفرنامه و اسنادة و مطالع اين دوران
پايبندي به دهد،  اين پژوهش نشان مي. دكناثرگذار بر تغيير يا ثبات سبك لباس اين دوران را بازشناسي و تعريف 

 ،ديگر  عبارت  مهمي در برابر تغيير كامل سبك پوشش بانوان بوده است؛ بهة مذهب بين زنان قاجار، عامل بازدارند
شخص شاه، عامل بسيار مؤثري ة اند و همچنين نفوذ سليقه و اراد خود نقش منفعلي نداشتهة زنان در گزينش البس

 .در تغيير مدل لباس زنان دربار بوده است

  يدواژگانكل
  .شاه قاجار ناصرالدين ،شاه قاجار، مد لباس، مذهب زنان، فتحعلي
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  مقدمه
 دكنـ  هاي خودآگاه و ناخودآگاه انسان را آشـكار مـي   رمزي، برخي از اولويت يزبان  منزلة به ،لباس

لباس اطالعاتي در مورد هويت اجتماعي شـخص پوشـنده، هماننـد     ،ديگر  بيان  به. ]32، ص46[
 ].1، ص52[ دهـد  ثروت، مذهب، موقعيت جغرافيايي و جايگاه اجتماعي، در اختيار ما قـرار مـي  

؛ رسـاند  ظهـور مـي  صـة  خود، الگوهايي از تحركات هويت شـخص را بـه من  ة نوب  مد نيز بهة پديد 
هاي هويتي فـرد   كه جنبش آنجا از. تحوالت اجتماعي استتحركاتي كه اغلب منبعث از تغيير و 

كننـد كـه مكانيسـم شناسـايي اجتمـاع را فـراهم        هـايي را توليـد مـي    و اجتماع، الگوها و انگاره
، 44[ چه بيشتر علمي و اجتماعي است بررسي هرة شايست اي همچون تحول مد آورند، پديده مي
تحوالت ( معناي تغيير مد به«: معنايي تقسيم كردة شاخ توان به دو اصطالح مد را مي. ]172ص

طبق تاريخ بشريت، مد همـواره در معـرض   . ]9، ص50[ »معناي لباس و مد به) ناشي از هيجان
مردم و شرايط اقتصـادي و فرهنگـي هـر دوره وابسـته اسـت،      ة كه به سليق آنجا تغيير بوده و از

زيـرا ريشـه در    شـود،  توصيف مي 1غت جنونو هيجاني محسوب و گاه معادل با ل اي گذرا پديده
 ،ويـژه ايـران   و بـه  ،ليكن توصـيف ايـن پديـده در مشـرق    . ]323، ص55[تغييرات ناگهاني دارد 

و  ،دهكـر كه شرق را سرزمين ثبات توصـيف   ،شاردنة بنا به گفت 2.گيرد مي انجاماي ديگر  گونه به
رسد تحوالت در اين زمينـه   به نظر مي ،ايرانجامانده از تاريخ لباس  با توجه به شواهد و قراين به

بـه   ،مد اسـت ة اي از پديد گونه كه تغيير و نوآوري جنبه همان ،ليكن. گرفته باشد انجامكندي  به
اي پوشـاك   زيـرا نظـام نشـانه    ،شـود  محسوب مـي ) فَشن( همان اندازه، ثبات نيز از خصايص مد

د در   طوري به ؛كند خودش را تكرار مي بار ناچار هرچند وقت يك ساختار محدودي دارد و به كه مـ
  .]17، ص47[ 3شود ها همواره به مدهاي قبلي مرتبط مي بعضي شيوه

محافظت، حيا و «: اند از عبارت 4تزرروالن باة استفاده از پوشاك به گفتة داليل عمدبرخي از 
حضـرت  كـه   چنـان  ؛خـورده اسـت    حيا بـا ديـن مبـين اسـالم گـره     ة مقول .]6، ص46[ »تزيين
هـايي   پوشاندن بخـش  برايلباس  ،رو ازاين» .اسالم است نيد تمام ايح«: فرمايند مي) ص(محمد
كه در جزئيات زندگي خصوصي و خانوادگي بايد حفظ شود و مقدس باقي بماند، نقـش   ،از بدن

امري خصوص زنان،  به ،بنابر اين باور، توجه به امر حيا در ميان ايرانيان ].5، ص54[ اساسي دارد
                                                        

1. fad 
آسيا مانند «: گويد صفويه از ايران ديدن كرده مي ةكه در دور ،به نام شاردن ،فرانسوي نويس كه سفرنامه چنان. 2

ها و مشابه  عادات، منازل، باغ كه در آن تغييرات پيوسته در اشكال مختلف زندگي همچون  جايي ؛اروپا نيست
رسوم زندگي  و  توان ادعا كرد آداب اي كه مي گونه به؛ چيز در ثبات است همه ،در شرق. دهد ها روي مي آن

 .]12، ص48[ »اند ها همان منش و رفتاري است كه گذشتگانشان در دو هزار سال پيش داشته امروز آن

  .گردد عنوان لباس بازمي ذكر است روند تكرار مد به تعريف آن به شايان .3
4. Rollan Barthes 



387   ...مطالعة تطبيقي مد لباس بانوان

در آن جـزء  نُه :دارد جزء ده ايح«: آمده است) ع( كه در حديث امام صادق طوري به؛ بديهي است
بعد از ظهور اسالم نوعي از پوشاك بانوان ايراني ،اساس  اين بر ».مردان در جزء يك و است زنان

تكـرارهاي مختلـف تـاريخي، بـا حفـظ كليـات       شود، در دوره عنوان حجاب شناخته مي را كه به
هاي تاريخ ايـران بـا سـبك پوششـي باوقـار و عنوان يكي از دوره به ،قاجارة پوشش دور. اند كرده

بـا توجـه بـه. عياري براي مضمون حيا و آراستگي اسـت  تمامة هاي پيشين، نمون وفادار به سنت
،45[ دكنزم اكثر افراد جامعه را به پيروي از خود مل كند كه بتواند اينكه مد زماني معنا پيدا مي

هـاي فـوق چگونـه بانوان دربار ناصري با گرايشة شود كه جامع ، اين پرسش ايجاد مي]127ص
د لبـاس    دند؟ پاسـخ ايـن سـؤال در قيـاس پوشـاك بـانوان در دو دربـارشـ پذيراي تغييرات مـ

عامل سوم براي اسـتفاده از  ،تر اشاره شد كه پيش چنان. شاه نهفته است شاه و ناصرالدين فتحعلي
توان و ميداشته كاربردي كه در نظر روالن بارتز نيز اهميت بيشتري  ؛پوشاك، اصل تزيين است

د چـه در ادبيـات    ،زيرا هر شكلي ،يكي از علل تغيير مد را در همين اصل ديد بعـد از ،چه در مـ
برجسـتگي ،بنـابراين . شـود  ديگر ديده نمي ،وقتي آشنا شد و شود مدتي براي مخاطبان آشنا مي

اي هـاي تـازه   شكل، درنتيجه ؛افتد مد مي اصطالح از دهد و به شناختي خود را از دست مي زيبايي
هاي تازه و به همان انـدازه نوشتار حاضر به بررسي علل بروز شكل ،رو ازاين. آيند مد مية به عرص

.پردازد علل تكرار و ثُبات برخي از اشكال مي

روش تحقيق
اسـناد تصـويري و نوشـتارية تحليلي به مطالعـ  توصيفية ويكرد كيفي و به شيواين نوشتار با ر

ابتـدا پوشـاك انـدروني و بيرونـي هـر دوره زمينـه، در اين . پردازد جامانده از دوران قاجار مي به
بحـث منجـر سپس با بررسي شرايطي كه به تمايزات پوشـاك در دوران مـورد  . شود توصيف مي

د در دوران متـأخر نسـبت بـه متقـدمة و مقايسده، به تحليل، تطبيق ش 1چگـونگي تحـوالت مـ

هـاي مـذهب، اقتصـاد، فرهنـگ، سياسـت و ابعـاد با تعريـف مؤلفـه   ،درنهايت .شود پرداخته مي
گذاشـته  بحـث  شناختي پادشاهان، تغيير مد و نقش زنان دربار در اين تغيير و تحوالت بـه  روان
برده به همـراه هاي مربوط به دو دوران نام متون سفرنامهشامل  اسناد ،ذكر استشايان  .شود مي

2ارميتـاژ  ةكـه در مـوز   ر،قاجـا ة عكـس و تصـوير دور  ة هاي مسـتخرج، از گنجينـ   عكس و نگاره

،اسـت قاجار محفوظ ة كاخ گلستان و ساير كتب مرجع دورة پترزبورگ و همچنين آلبوم خان سن
.شده است  گردآوري و تدوين

.استشاه  شاه و ناصرالدين ترتيب دوران فتحعلي ين پژوهش، منظور از دورانِ متقدم و متأخر بهدر ا .1
2. Hermitage Museum
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مد و لباس ةهاي مؤثر در مطالع حوزه :تحقيق ةپيشين
تـازگي  بهاينكه  اي اجتماعي منزلگاه مشخصي نداشته تا پديدهمنزلة   هاي مديد، مد به براي مدت

،1997در سـال  . مطالعات مركز مد مجالتي را به تحقيقات در اين حـوزه اختصـاص داده اسـت   
مطالعـات انتقـادي در   2010ويرايش شـد و در سـال   1والريا استيل از سويتدوين و  مدة نظري
د ة پژوهش در حـوز  ،در كشور ما. گرفت انجاممد و زيبايي ة زمين مطالعـاتة در حيطـ  فقـط  مـ

جليل ضياءپور و مهرآسا غيبي پوشاك :كه محققاني چون چنان ؛شده است  تاريخ لباس گنجانده
،در ايـن ميـان  . انـد  و شـرح داده كـرده  راج هاي مختلف تاريخ ايران را بنابر مستندات استخ دوره
همچـون كتـابــ   قاجـار ة اوايل دورة شد هاي نقاشي نگاره باقاجار، ة تر پوشش دور دقيقة مطالع
ةدور تاريخي قرابت سبب و به ـ پانزدهم تا نوزدهم ميالدي ةهاي ايران؛ گنجينة ارميتاژ سد نگاره

ي و عكاسـان پيشـگام؛ سـرآغاز عكاسـي در     تاريخ عكاسـ عكاسي، كتاب  دوربين ظهور با ناصري
هـا توسـط و از ديگر سو ثبت مناظر و شخصـيت هاي آنتوان سوريوگين مجموعه عكس و ايران

ازجامانـده   هاي بـه  نگارهـ  توسط سعيد انواري اصناف عهد قاجارمرقَع ارزشمند : ازجملهـ  نقاشان
انـد، ايـن امكـان را از ايران ديـدن كـرده  نويساني كه در اين عصر  سفرنامه الملك و گزارش صنيع

ن فراهم آورده است كه از گزارش صرف عناوين و تعاريف لباس، گامي فراتر گذارنـدابراي محقق
.پسيني به كشف چرايي انواع پوشاك در اين دوران دست يابندة مطالع و با

،مرتضـي راونـدي   اثر، تاريخ اجتماعي ايرانشناسي و عوامل اجتماعي، كتاب  جامعهة در حوز
در سال4و گُدارت3همچنين اسپرز. شرح جامعي بر علل اجتماعي پوشاك قاجار ارائه داده است

د ةبررسي پديد به »مثابه دستورالعمل تغيير شناسي مد به جامعه«عنوان اي با  در مقاله 2013 مـ
انسـاني كـاربرد دند كه ممكن است در هـر فعاليـت  كرو آن را امري اجتماعي ارزيابي  ندپرداخت

معرفـي ،بـه آن پرداختـه  ـ  تغييرات مدة در مقالـ  از نكاتي كه اسپرز .]185، ص44[ داشته باشد
هـا نيچـه از اولـين   ،در ميان فالسفه. هاي علوم اجتماعي است يكي از شريان منزلة علم فلسفه به

شود كـه مدرن تلقي ميوي معتقد بود مد در صورتي . بود كه مد را به جريان مدرنيته پيوند زد
ةعبـور از درواز  ،بنـابراين  ؛]365ــ 363، ص53[ هاي بومي و سنتي نداشته باشـد  ريشه در لباس

نن اي ميسر مي مشتاقان آن فقط با پوشيدن جامه از سويمدرن  شده كه نسبت به گذشته و سـ
اعتقـاد) شـاه  فتحعلـي ة السـلطن  نايـب (ميرزا  قاجار، عباسة در دور ؛ مثالً،خود متحول شده باشد

هـا نيـز كسـب رسوم اروپـايي  و  بايد آدابـ  عالوه بر فناوري غربـ  داشت براي پيشرفت ايرانيان
،6[ ناپـذيري وجـود دارد   در ايـران، ميـان فلسـفه و مـذهب ارتبـاط جـدايي      . ]77، ص21[شود 
اشـاره ، »شناختي مؤثر در بازتعريف هويـت اجتمـاعي زنـان    عوامل جامعه«ة و در مقال] 157ص

1. Valerie steele
Antoin Sevruguin .2: عکاس پنج دهه از دوران قاجاریه.

3. Patrik Aspers
4. Frederic Godart
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يكي از عوامـل   ،رو ازاين. قوي داشتند هاي مذهبيِ گرايش شده چهارم زنان مطالعه شده حدود سه 
و در  ]87، ص19[ شـده   بـودن زنـان تعريـف    هـاي سـنتي، مـذهبي    عدم مقاومت در برابر هويت

در اثرگذاري فرهنگ بر مد نيـز  . ده استشهاي پيشين منجر  پوشاك جامعه به بزرگداشت سنت
تأثير فرهنگ غرب بـر  ة زمين در ،پناهي الدين شريعت اثر حسام ،ها و لباس ايرانيان اروپاييكتاب 

  :بارتز استناد كردة گفت توان به مي ،درنهايت. پوشش ايراني بسيار ارزشمند و راهگشاست
ـ  اين امـر بـه  . اش شناخت تنظيم و مقررات پوشش شخص را بايد در جامعه و مكان تاريخي ة نوب

  .]7، ص46[شود  ش محسوب ميخود يك ارز
قاجار در بستر تحوالت فكري و فرهنگي اين دوران، ة بررسي تحوالت مد لباس دور بنابراين،

بـر رونـد   ـ  منظور دسترسي به علل و عوامـل مـؤثر   بهـ  دست  اين مطالعاتي از ةبه گشايش سلسل
شناختي لبـاس قاجـار    سبكة مطالع ،اين وجود  با. دشو ايران منجر مي ةتغيير مد لباس در جامع

  .رسد امري بديع به نظر ميـ  شده است  كه در اين پژوهش به آن پرداختهـ  يند مدادر فر

  شاه شاه و ناصرالدين فتحعلية اركان لباس در دورة مقايس
و بيرونـي اسـت و    نـدروني ة ادسـت  بندي پوشاك بـه دو  تقسيم ،مشخصات پوشش زنان قاجار از

شـاه، خـاص پوشـش     شـاه و ناصـرالدين   فتحعلـي ة در پوشـاك دو دور  شده تمايزات مطرحة عمد
پوشش سر  2كُليجه، 1، آرخالق،)تُنْبان(شليته  پوشاك اندروني شامل پيراهن،. استاندروني زنان 

كه در بروز تمايزات مد لباس دو  ،برخي اجزاة به مقايس فقطو حتي زيورآالت است كه در اينجا 
  .است شده  ، پرداخته داشتهمذكور نقش مؤثرتري ة دور

، 5[ نازك و اغلب به رنگ سـفيد ة قاجار و عمدتاً با پارچة ركني از پوشش زنان دور :پيراهن
كـه   طوري ؛به تزيينات بيشتر بوده است زين، م1مانند تصوير  ، شاه فتحعلية كه در دور] 193ص

دوزي بسـيار ظريـف    با قـالب  شده يا پيراهن دوزي دور يقه با دو يا سه رديف مرواريد ريز حاشيه
 ،هـا اغلـب   پيراهن. دار سنن پيش از خود بود شاه اغلب پاس فتحعلية پوشش دور. شد مي آراسته 

امـا   ؛]57، ص15[ دار بوده و از زير گردن تا روي ناف امتداد داشته است چاك ،پيرو سبك زنديه
ي سينه حـذف   هاي جلو چاك ؛ مثالًشود شاه، پيراهن دستخوش تغييراتي مي ناصرالدينة در دور

جـنس پيـراهن   ـ  عليـا  در توصيف لبـاس مهـد  ـ  3شيل گرچه با توجه به مشاهدات ليدي. دشو مي
سـادگي و   يعني رونـد رو بـه  ـ   اين دورهة ، رويكرد عمد]73، ص23[ نماست همچنان نازك و بدن

كـه توسـط    هـايي  له در عكـس ئشـود و ايـن مسـ    ميديده در پيراهن زنان نيز ـ  كاهش تزيينات
  ).2تصوير ( شود ميخوبي مالحظه  به ،شده  شخص شاه گرفته

                                                        
 .شود اطالق ميزنان  ينيرو ة تنه لغتي تركي كه به نيم 1.
 .سرداري ،لباده و پالتواز  تر كوتاه ؛پوشند مي ها جامهلباس كه روي ديگر از قسمي  .2

3. Lady Mary Leonora Woulfe Sheil  



  1396 پاييز، 3، شمارة 9، دورة فرهنگ و هنرزن در   390

از زنان (الدوله  شمس. 2تصوير ، ]5، ص50[شاه  فتحعلية پيراهن با چاك جلوي سينه، دور. 1تصوير 
  ]51، ص24[ق  1282شاه سال  عكاس ناصرالدين) شاه الدين ناصر

  
. رفتـه اسـت   كار مـي  پوشاندن باالتنه به براياز اجزاي الينفك پوشش زنان بوده و  :آرخالق

) سـينه شـد   كه بدون چـاك پـيش  (متأخر ة كه گفته شد، پوشش مذكور حتي در دور طور همان
از . ]510، ص36[ شـده اسـت   بسـيار نـازكي تهيـه مـي    ة زيـرا از پارچـ  ، نمـا بـوده   همچنان بدن

  :توان گفت هاي آرخالق مي ويژگي
ناميـده   1»سنْبوسـه «شـكل بـود كـه     ي يا گالبـي مثلث  هاي چسبانش داراي سردست آستين

شـد و   اصلي آرخالق انتخاب مية تر از پارچ اي گران از پارچه معموالً متن داخل سنبوسه. شد مي
  .]18، ص16[شد  روي ساعد برگردانده مي دوزي البتونگاطراف آن با يراق و 

بـا  . نيز اهميت بااليي داشتنظر نوع تزيينات  ، از)پوشش( كاربردية عالوه بر جنب  نركاين 
كه در تصـاوير   طور همان ـ شاه شاه و ناصرالدين فتحعلية هاي دور تصوير آرخالق در نگارهة مقايس

ها كاسته شده و تزيينـات   متأخر، از تزيين سنبوسهة رسد در دور به نظر ميـ  مشهود است 4و  3
اسـتفاده   ،همچنـين  .شده است ودمحد )براي ايجاد تمايز( به استفاده از جنسيت متفاوت پارچه

  .شود ديده مي ندرت به ،قبلة دوزي، نسبت به دور از يراق و گالبتون

ة آرخالق، دور .4 تصوير، ]32، ص57[شاه  فتحعلية هاي كارشده، دور آرخالق با سنبوسه. 3 تصوير
  ]76، ص18[شاه  ناصرالدين

                                                        
 .خصوصاًجاف جامه عموماً و در لچك زنان در لباس و س يمثلث شكل .1
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تـرين تمـايز    توان ادعا كـرد شـاخص   مانده، مي جا با استفاده از تصاوير و مدارك به ):تُنْبان(شَليته 
پـاچين و  «شـاه بـه آن    كـه در دورة فتحعلـي   ها بـوده  )تُنبان(پوشش زنان دو دوره، قد و اندازة شليته 

هـاي   دار فرهنـگ و تشـريفات سـلطنت    شاه ميـراث  از آنجا كه فتحعلي. شده است نيز گفته مي» شلوار
اي از  ارش نيز به سبك بـانوان دربـار زنديـه شـلوارهاي راسـته     ، بانوان درب)5تصوير ( پيش از خود بود

شـد؛ گـويي    اي دوخته مـي  شكل كيسه  شلوارهايي كه به. پوشيدند جنس مخمل ضخيم يا ابريشم مي
ف  « 1بـه گفتـة دروويـل   . ]193، ص5[پاها درون دو كيسه قرار گرفته بود  حكايـت از  » كـرده  پاچـة پـ

ـ  ] 58، ص15[ تشخص صاحب آن داشـته  همچنـين، در  . دهـد  د لبـاس آن دوره را نشـان مـي   كـه م
شلوار زنان چنان فراخ بوده كه هنگام حركت، حد فاصل دو پاي آنان مشخص نبوده «ها آمده   سفرنامه

ـ  ها با پوشيدن ده پف دامن زن. ]162، ص38[» وضوح وجود نداشته است و قابليت تفكيك از دامن به
و فقـط   ]73، ص23[ آشنايي نداشتند» دامن فَنري«نان اين زمان با شده، زيرا ز يازده شَليته ايجاد مي

هم را متحمـل    روي پوشي خاص خود، سختي و سنگيني چندين شليته به براي پيروي از مد و شيك
تأثير نظر و سليقة شـخص شـاه    شاه تحت هاي پفي زنان در نيمة دوم عصر ناصرالدين شليته. شدند مي

آيد، زاييدة  شاه برمي اين مسئله، طبق آنچه از دفتر خاطرات ناصرالدين .دستخوش تغييرات شگرف شد
دهد بـراي   ـ بوده كه از آن زمان دستور مي خصوص تماشاي بالة روس ـ و به هاي وي به فرنگ مسافرت

وقت، با   پس طراحان لباس. ]22، ص16[ ها تهيه كنند هايي با مشخصات دامن بالرين زنان حرم، دامن
، 14[ كننـد  هـا را كوتـاه مـي    هاي پيشين و فاق موجود، فقط به امر شاه قَـد دامـن   تُنبانحفظ فراخي 

ها، با توجه به اعتقـادات   با وجود تقدم نظر شاه بر پسند زنان، زنان عادي و كُلفَت). 6تصوير ( ]412ص
داليـل   رسـد بـه   به نظر مـي . ]74، ص20[ پوشيدند هايي با قد بلندتر از زنان اشراف مي مذهبي، دامن

مذهبي و تمايل به حفظ سنت، در اين زمان جزء ديگري به پوشاك زنـان اضـافه شـد كـه بـا عنـوان       
بسـتند كـه    يا سنجاق طوري به كمر مي 2»مادگي«چادرنماز را با دكمة . شود شناخته مي» چادرنماز«

شـدن   و بدين شكل، پوشـيدگي كـه بـا كوتـاه     ]511ـ510، ص36[ شد هاي لُنگي امروز مي مثل دامن
  .ها از لباس زنانه دور شده بود به كمك چادرنماز به آن بازگشت دامن
  

شاه  ناصرالدينة شده، دور كوتاهة شليت .6 تصوير، ]205، ص49[شاه  فتحعلية تنبان بلند دور. 5 تصوير
  ]28، ص17[

                                                        
1. Gaspard Drouville 

 .گيرد ميقرار مه در آن كلباس كه د يسوراخ جلو مه،كجاد. 2
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محافظت از سر در برابـر امراضـي چـون انتقـال شـپش از       راياغلب ب» ندبسر« :پوشش سر
تمـايزات موجـود ميـان     كـن از رايـن  . ]12، ص54[شخصي به شخص ديگر كاربرد داشته است 

شـاه عبـارت    فتحعلـي ة سر در دور  پوشش. شود متقدم و متأخر محسوب مية پوشاك بانوان دور
انواع جـواهر كـه اغلـب بـر فرمـي       ن بهزيم» قچينرع«يا » كالهك«بود از توري نازك همراه با 

گرفت و بسته به موقعيت فرد با جواهر، مرواريد، طال  شبيه به جقّه بر باالي پيشاني زنان قرار مي
بـانوي   در توصـيف شـه   1ليـدي اوسـلي  ). 7 تصـوير ( ]149ــ 148، ص10[شـد   و نقره تزيين مي

  :نويسد شاه مي فتحعلي
شود  است كه هنگام حركت دچار مشكل مي قدري جواهرنشان وي بهة زنانة روسري و عمام

  .]218، ص43[
 ،داشـته ـ  همـراه بـا تـزيين   ـ  كاربردية شاه جنب فتحعلية ن در دوركمشخص است كه اين ر

ـ  حد زيـادي جايگـاه خـود را از دسـت داد     تاـ  هاي كوتاه زمان با مد شليته همـ  بعدة ولي در دور
). 8 تصـوير ( زنـان انـدروني شـد     اصـلي  هـاي  رپوشسو يكي از ـ  به خود گرفت» چارقد«عنوان 

و بـه مثلـث تبـديل    شـد   ميشكل كه از قطر مربع تا  اي نازك و مربع چارقد عبارت بود از پارچه
پشت سر قرار بگيرد و در جلـو   قائمهة دادند كه زاوي شد، سپس آن را طوري روي سر قرار مي مي
اينكـه  دليـل    بـه . كردنـد  چانـه محكـم مـي   زيـر   به كمك سنجاق ، آن راگردي صورتة انداز  به

 چارقد«همچون   ند، زنان با ابتكاريشتتر دا شكلي سادهـ  در مقايسه با كالهك و توريـ  هاچارقد
  .دندكرحفظ ـ  كه از گذشته مرسوم بودـ  تا حدودي بعد تزييني سربند را 2»قالبي
  

. 8 تصوير، ]23، ص49[شاه  فتحعلية زن با شال و كالهك جواهرنشان بر فرم جقه، دور. 7 تصوير
  ]32، ص17[گل ة در پوشش چارقد و حلق) شاه همسر ناصرالدين(الدوله  انيس

 پوشش بيرون از خانه
آنكه اجباري اعمـال شـود،    خورده است، بدون  از آنجا كه فرهنگ ايراني به فرهنگي اسالمي گره

ايـن مسـئله    .پوشـاندند  د نامحرم مـي زنان هنگام بيرون آمدن از منزل تا حد امكان خود را از دي

                                                        
1. Lady Ouseley 

 .]29، ص37[ناميدند  گرداني مي ترين شكل آن را آفتاب زدند و مرغوب كه با نشاسته آن را آهار مي .2
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. انـد  ها دربارة اين پوشش نظرهايي ايـراد كـرده   و آن 1كرد نويسان خارجي را متعجب مي سفرنامه
علت اين پوشش خاص بيروني اين بوده كه تمـام بـدن را از چشـم عـابران     «: معتقد بود 2پوالك

  .]108، ص13[» صورت درآورد شكل و اصطالح همة زنان را از لحاظ ظاهر به يك  بپوشاند و به
رش و رنـگ ايـن پوشـش در       در ميان زنان ايراني پيشينه :چادر اي طوالني دارد، اما نحـوة بـ

اغلـب   زنـان را  ،سه سال در دربار ايرانة سفرنام. خود ديده است طول زمان همواره تغييراتي به
ـ  انـدام را پوشـانده  ة آمده و همـ ن ييپا كه تا مچ پاـ  نيرنگ و بدون آست يليا نياه يدر چادري س

دوزي و بـا   خود را گالبتونة اطراف چادرهاي تير زنان اشراف. ]119، ص30[توصيف كرده است 
و نوارهـايي بـه رنـگ     اين كار منسوخ شـد  ،زمان مرور  به ،ليكن. كردند اي تزيين مي نقرهة حاشي

راف چـادر مشـكي كـار    اي و سفيد جايگزين آن شد كه بـه عـرض دو انگشـت در اطـ     آبي، قهوه
 ،شـاه  شـاه و ناصـرالدين   جامانـده از دوران فتحعلـي   تصـاوير بـه  ة با مقايس. ]564، ص27[شد  مي

متـأخر، رونـدي رو   ة در دورـ  همچـون ديگـر اركـان لبـاس زنـان     ـ  يابيم پوشش چادر نيـز  درمي
  ).10و  9تصاوير ( كاسته شده است متقدمة سادگي طي كرده و از تزيينات آن نسبت به دور به

زنان عصر ناصري در . 10 تصوير، ]228، ص49[شاه در پوشش بيرون از خانه  زن دربار فتحعلي. 9تصوير 
  ]33، ص57[پوشش بيرون از خانه 

  
. رون رفتن از خانه بوديحجاب زنان هنگام بة نندك املكقت ياز عناصر مهم و در حق :روبنده

متـر   يتا هفتاد سـانت  شصت  يد به پهنايتان سفكز ا يا با پارچه» چاقْچور«زنان عالوه بر چادر و 
  .شد يده ميده نامبنه روكپوشاندند،  ينه ميس ياز جلو يصورت را تا قسمت

                                                        
كردند  سر مي  به ها چادر زن«: كند هاي ايراني را چنين توصيف مي نويس ژاپني پوشش بيروني زن ؛ سفرنامهمثالً  1.

صورت انداخته بودند،   كه زير چادر به ،ها از پشت روبند توري شاند و فقط چشمپو پايشان را مي تا كه از سر
گرداندند و  ها چشم از ما برمي آن ،رسيديم هاي ايراني مي در خيابان كه به زن. اي به بيرون داشت پنجره

حجاب و چادر   ها را بي هرگز نتوانستيم صورت زن ،در چند ماهي كه اينجا بوديم .گرفتند رويشان را سخت مي
كه  ،هايشان ها را از روي رنگ و حالت دست بودن زن در اين وضعيت، زشت يا زيبا و جوان يا پير. ببينيم

 .]176 ، ص35[» كرديم قياس و ارزيابي مي ،شاداب يا چروكيده است
2. Jakob Eduard Polak 
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، 42[خـورد   ين مـ يد داشـت و در قسـمت مـچ پـا چـ     بنـ فـه و  يه لكـ بود  يشلوار :چاقْچور
نـويس   سـفرنامه نـد، امـا   ك يف مـ يرنگ توصـ  مك  يا آبيرنگ چاقچورها را سبز  كپوال. ]462ص

 يمعرفـ  سـبز  ،ده باشـند يبـنفش و اگـر سـ    يره و گاهيت يتر آن را آب حي كامليديگري در توض
ـ  شـود  ديـده مـي   11كه در تصـوير   طور همانـ  دار بودن چاقچور علت گشادي و چين به. دكن يم

 يبرآمـدگ ار مراقب بودند آهار و يزنان بس. گرفت يجا م راحتي داخل آن ها به )تُنبان(شليته ة هم
رنـه  . انـد  دهيا فنـردار پوشـ  يـ دار  پنبـه   ه تُنبـان كند و هنگام راه رفتن مشخص بود كها نش شليته
گيـرد و از   برمـي  ه از پنجه تا ساق پا را دقيقاً دركرده كه يفش تشبكنوعي  چاقچور را به 1يدالمان
  .]415، ص14[است  يشميا ابري يا پنبهة پارچ

  

 ]34، ص57[شاه  ناصرالدينة دهد، دور تُنبان را در چاقچور جا ميكه  زن درحالي. 11 تصوير
  

متقدم و ة مانده، از تطبيق پوشش بيروني در دو دور با توجه به تفسير تصاوير و متون برجاي
اي  مالحظـه درخور تغيير  دوره شود كه در پوشش بيروني زنان هر دو متأخر، چنين استنباط مي

نظر كمي و تـا حـدي كيفـي ثابـت      خانه در كل دوران قاجار ازپوشش بيرون از . است رخ نداده
د،     ة رسد باورهاي مذهبي موجـود، زنـان دور   بوده و به نظر مي قاجـار را در پـذيرش تغييـرات مـ
  .يافته است در پوشاك اندروني زنان تجسم فقطه و تحوالت مد، كردناپذير  مقاوم و انعطاف

  هاي مؤثر در تحوالت پوشاك مؤلفه
امـري ظـاهري    تنهايي ه لباس بهكمعناست اين د به يآ يان ميه از مد لباس صحبت به مك يزمان

آن  مد و لباس در بسـتر تـاريخيِ  ة مطالع. گيري آن مؤثرند اي از عوامل در شكل است و مجموعه
ة هـاي مطالعـ   لذا با توجه بـه رهنمـون  . منجر شده است هاي تاريخي به تقسيمات لباس به دوره

كننده  رسد عواملي چون مذهب، اقتصاد، فرهنگ و سياست نقشي تعيين ، به نظر ميتاريخ مدرن
  .بر جريانات مد جامعه داشته باشند

                                                        
1. Henry Rene D'Allemagne 
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و  يشناسـ  انسـان   ا،يشناسي، جغراف ، اقتصاد، جمعيتيشناس از علوم جامعه )مدرن(خ نو يتار
تـر و   با ابعاد گسترده، جـذاب  يخيند و تارك ياستفاده مها  ي آنها گر و روشياز علوم د ياريبس
ة خرافات، نحـو  ات، يروح  گر اعتقادات،ياز جهت د. دهد يارائه م ينگاري سنت تر از وقايع جانيپره
  .]251، ص3[خ نو است يمردم، موضوع تار يگر از جوانب زندگانيد ياريست و بسيز

 ،ت پيشـين در مطالعـا . كنـد  طلـب مـي   تاريخ لباس نيـز رويكـردي جديـد   ة مطالع ،بنابراين
 امـا امـروزه مشـخص   نگريسـتند،   مـي گيري آن  به شكلي مجرد از متن شكل ن به پوشاكامحقق

با تعريف وقايع مـؤثر بـر رونـد    . دگيري خود دار ارتباطي مستقيم با بستر شكل شده كه پوشاك 
بلكـه چرايـي   ، يابـد  اي نمـي  تنهـا صـورتي خشـك و كليشـه     نه تاريخ لباسة جريانات مد، مطالع

شـرايط مـذهبي، اوضـاع اقتصـادي،     ة بـا مقايسـ   ،رو ازايـن . دشو بسياري از مسائل نيز روشن مي
د لبـاس زنـان و    ة زمين ، داليل تغيير درشدهشناسي در دو دربار ذكر فرهنگي، سياسي و روان مـ

  .توان دريافت هاي تغييردهنده را مي حال داليل مقاومت زنان در برابر برخي محرك درعين
. وامل مهم در تعيين شكل لباس و نوع آرايش مردان و زنـان، ديـن اسـالم بـود    ع از :مذهب

، 21[مـردم بـود   ة از علل ثبات فرهنگي پوشاك مردم ايران، پايداري تفكر ديني در تـود  ،درواقع
منظور گرفتن وضو، آزاد و گشاد بوده تا فـرد بـه    ايرانيان به آستين لباس اغلب «مثالً، ؛ ]121ص

 ،شد گاه تماماً از ابريشم تهيه نمي مؤمنين ايراني هيچة جام«يا » را باال زند  تينسهولت بتواند آس
قاجـار تـا   ة تأثير مذهب در جامع. ]110ـ109، ص13[» توان گذارد چون در اين جامه نماز نمي

، )دينظام جد( نيمخالفت با آمدن ارتش نو يعلت اصل) مورخان يبه اعتقاد برخ(است كه  جايي
بـه   يكـي ار نزديشـباهت بسـ   ديفرم نظام جديونيآنكه  با. ملت نامسلمان بود يكدن لباس يپوش

بـه   يلحـاظ وفـادار   شتر بـه يه بكت، بليملة پوست نه به نشان  داشت، كُاله يان روسيلباس نظام
  .]112، ص7[ماند  يمذهب باق

اي بـود كـه باعـث ثبـات و درنتيجـه       مؤلفـه  عامل مـذهب  توان دريافت مي يادشدهاز نكات 
شـاه رويكـرد    ناصرالدينة در دور ،اين وجود با .دشهايي ميان پوشاك بانوان هر دو دربار  باهتش

به لحاظ مـذهبي  ـ  شاه برخالف فتحعليـ  شاه اي به دين اسالم شكل گرفت و طبع ناصرالدين تازه
چندان مـوافقتي بـا ديـن و مجتهـدان علمـاي       ،رهبر يك جامعه ةمثاب به ،شخص شاه. متغير بود

  : كه كرزن تأكيد كرده است تا جايي ؛اسالم نداشت
كند و شـايد   يد و ابراز ميأيجهاني را بر نيروي روحاني ت تفوق اقتدار اين ،وكاست كم شاه، بي

مثـل ايـن   ـ  رونـد  كه جوهر اسالم به شمار مـي ـ  روحانية زماني در تاريخ ايران برتري طبق هيچ
  .]531، ص31[وضع و حالت تعليق نبوده است  روزگار در

، يبـر ملتـ   يرگيچ يشده برا  به تجربه ثابت« همين بس كه ،در اهميت تأثيرگذاري مذهب
گـاه   هكيه تك يه و اصوليزيرا اگر پا ،ردكرا از خود و گذشتگانشان سلب ها  آن مانيده و ايد عقيبا

ه كرا  يسانة كشييافته و اند  تعليم آسان ،دست بدهندآنان است متزلزل شود و اعتمادشان را از 
اما از بررسي اسناد و مدارك مشخص  ؛]14، ص28[» رنديپذ يپندارند، زودتر م يداناتر از خود م
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ه كـ  نفـوذ داشـته، چنـان    يان دربار و زنان درباريم در مكهمچنان مح يمذهب يه باورهاكاست 
: رزنة كـ مانـد و بـه گفتـ    يمـ  هـا منحصـر   ياندرون بهك فقط پوشاة زمين شده در رات اعمالييتغ
از زنـان   يانـد و حتـ   مثل تمـام زنـان مسـلمان، سـخت در حجـاب      ،شاه بانوان حرم ناصرالدين«

له در آرشـيو  ئاين مسـ  .]532، ص31[» ترند دهيز پوشيدر استامبول ن يسراي سلطان عثمان حرم
 باـ  كه در پوشاك اندرون طوري به. شود ميمانده از اين دوران نيز مالحظه  عكس و تصاوير برجاي
هـاي مكملـي چـون چادرنمـاز در      همچنان پوششـ  دن قد دامن بانوانكر وجود امر شاه به كوتاه

در پوشـش بيـرون   ). 12تصـوير  ( رواج داشتـ  تر خصوص ميان افراد مسن بهـ  سرا ميان زنان حرم
، روبنده و چاقچور را در عصر ناصري شاهد تداوم پوشش چادر ،)جامانده با توجه به اسناد به(نيز 

  ).13تصوير ( هستيم

. 13 تصوير، ]1، ص56[) چارقد(هاي كوتاه  سراي ناصري در پوشش شليته جمعي از زنان حرم. 12 تصوير
  ]23، ص4[شاه  ناصرالدينة زنان در پوشش بيروني، دور

  
ناصـري رو بـه   ة مذهب در دوراينكه  با يابيم درمي ،مذكور در بستر مذهبة با تطبيق دو دور

 .مذهبي منجر نشـد  هاي انگاشتن گرايش به ناديده داده در مد لباس تغييرات رخ ،تزلزل گذاشت
اجـزاي پوشـاك ذكـر    ة مقايس طور كه در ذيلِ همان(شاه  فتحعلية حالي است كه در دور اين در

ناصـري همچنـان   ة رو، در دور ازايـن . دار سـبك پوشـش پـيش از خـود بـود      ، مد لبـاس وام )شد
 بـراي پيراهن زنان به كار گرفته شد و چادرنمـاز نيـز    جبران نازكيِبراي باالپوشي چون آرخالق 

به بررسي حفظ و تغيير اركان لبـاس در بسـتر    1جدول . دشجبران كوتاهي قد دامن زنان ابداع 
  .پردازد مذهب مي

  
  مذهبة شاه با تأكيد بر مؤلف دينشاه و ناصرال تطبيق مد لباس بانوان دو دربار فتحعلي. 1جدول 

 پوشش سر  آرخالق پيراهن شليته  پوشش بيروني پوشش اندروني  موارد تطبيق
ة دور
  شاه فتحعلي

به سبك،پوشيده،بلند
 افشار و زند

،نمابدن
 دارچاك

باالپوش 
  بلندآستين

،تاج ،كالهك
  توري

،  چاقچور،  چادر
  روبنده

ة دور
فاقد،نمابدن  شكل چتري،  كوتاه شاه ناصرالدين

 چاك
باالپوش 

،  چاقچور،  چادر  چارقد  بلندآستين
  روبنده
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شاه، ماشين در صنعت جايي نداشـت و توليـد محصـوالت بـا      در ايران عهد فتحعلي :اقتصاد
هـاي   جنـگ ة همچنان شكوفا بود و بـه علـت ادامـ    دستي صنايع ،بنابراين گرفت؛ مي انجامدست 

داد بازارهـاي داخلـي و خـارجي     فـارس اجـازه مـي    خارج از آن، امنيت خليجناپلئوني در اروپا و 
فراينـدي   مراحل توليـد لبـاس   ،درنتيجه. ]79، ص21[همچنان پررونق باقي بماند  صنايع ايران

دستي  بخش مهمي از صنايع منزلة  هاي تزييني روي پارچه و لباس به صرفاً داخلي بود و رودوزي
دوره  پوش زنان در ايـن  ذيل بخش اركان لباس توضيح داده شد، تنكه  طور همان. حيات داشت

دوزي  ، يـراق  دوزي قيمت و آراسته به انواع تزيينات دستي مرواريددوزي، قالب هاي گران از پارچه
شـده بـا دسـت و     نيـز بـا تورهـاي تزيينـي بافتـه      شـد و سـربند زنـان    دوزي تهيه مي و گالبتون

  .شد ات ساخته ميبه انواع جواهرمزين هاي  هكالك
هـاي نسـاجي در اروپـا و تـدريجاً امريكـا و       شاه، بر تعداد كارخانه ناصرالدينة مصادف با دور

حالي بود كه صنايع نساجي ايران مسيري رو بـه   اين در .شد مؤسسات گوناگون مد لباس افزوده 
بازار پررونقي بـراي  مريكا توانستند اتجار صنعتي روسيه، اروپا و  ،بنابراين. كرد اضمحالل طي مي

  :1چارلز عيسوية به گفت. ندكنورود منسوجاتشان به ايران فراهم 
جزء كاالهاي مهـم صـادراتي بـه كشـورهاي روسـيه و       اين از  كه تا پيشـ  منسوجات ايران

هـاي ماشـيني    اينكه در رقابت با فـرآورده  دليل به(در اين زمان ـ  رفت آسياي ميانه به شمار مي
  بــه يكــي از كاالهــاي اصــلي واردات بــدل شــد) وانــايي كــافي برخــوردار نبودنــداروپــايي، از ت

  .]108، ص26[
، وسـايل جنبـي خيـاطي    ...هايي مانند چيت، كشمير، پشمي، چلوار سـفيد و  در كنار پارچه

  .]215، ص39[شده است  از روسيه وارد مي ...تور، سوزن، سنجاق و: چون
نفـوذ كاالهـاي    هاي غربي، صنايع محلي نيز بـا  در عهد ناصري عالوه بر رواج پارچه ،رو ازاين

سـادگي    رو بـه  پوشاك زنان اين عصـر  ،بنابراين .غربي جايگاه خود را در بازار ايران از دست داد
از ديگـر  . دششاه  جايگزين سربند باشكوه عصر فتحعليـ  چيتة جنس پارچ ازـ  گذاشت و چارقد

 ،دشهزينگي مراحل توليد لباس منتج  و به كم بوده دال بر سادگي پوشاك اين عصر تغييراتي ك
هـاي حواشـي    جاي اسـتفاده از رودوزي   كه به چنان. هايي با تزيينات كمتر بود استفاده از آرخالق

تمـايز و   ـ براي اي متفاوت براي اين بخش از لباس به دوخت پارچه فقط سنبوسه، طراحان لباس
  .دندكرتفا اكـ  تزيين
  
  
  
  

                                                        
1. Charles Issawi 
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 شاه با تأكيد بر مؤلفة اقتصاد شاه و ناصرالدين تطبيق مد و تزيينات لباس بانوان دو دربار فتحعلي. 2جدول 

  پوشش سر آرخالق پيراهن شليته  پوشش بيروني پوشش اندروني  موارد تطبيق

ة دور
  شاه فتحعلي

بلند، از جنس 
مخمل ضخيم و 
ابريشمي با پف 

 مصرف بيشتر(زياد 
  )پارچه

به سبك زنديه، 
با مرواريددوزي 

دوزي  و قالب
دور يقه و 

  هاي يقه چاك

ة سنبوسه از پارچ
قيمت با  گران
دوزي و  يراق

  دوزي گالبتون

توري نازك 
ابريشمي و 

كالهك مزين 
به جواهر، 

مرواريد، طال، 
  نقره

ة چادر با حاشي
اي و  نقره

  دوزي گالبتون

ة دور
  شاه ناصرالدين

كوتاه، از جنس
مخمل ضخيم و 
ابريشمي با پف 

مصرف كمتر (زياد 
پارچه به دليل 

 )شدن قدكوتاه

حذف چاك 
يقه، كاهش 

هاي  رودوزي
  دور يقه

كاهش استفاده از 
ـ  يراق و گالبتون
ة استفاده از پارچ

متفاوت از آرخالق 
  بوسهسنبراي 

چارقد از 
حرير ة پارچ

نازك با 
تزيينات 

  هاي گل حلقه

چادر با 
اي به  حاشيه

رنگ آبي، 
  اي، سفيد قهوه

  
اعزام دانشجويان به فرنگ و سپس بازگشت آنـان، تأسـيس مـدارس بـه سـبك و      : 1فرهنگ

قاجار و حضور بيگانگان در دربار و اجتماع ايراني از مجموعه عوامل مـؤثر  ة سياق امروزي در دور
ناصـري  ة لباس دورگيري تمايزات مد  قاجارند كه هريك تأثير بسزايي در شكلة فرهنگي در دور
 15 و 14طوركه در تصـاوير   همان 2.داشتـ  شاه فتحعلية ويژه دور بهـ   هاي متقدم نسبت به دوره
محمدخان معيرالممالك مربـوط بـه پـيش و     با دو سبك متفاوت پوشش از دوست ،مشهود است

رسـد شـخص    دو تصوير به نظر مية با نگاهي دقيق در مقايس. پس از عزيمتش به اروپا مواجهيم
ه «نـام    حالي گرفته است كه ردايي سنتي و فاخر به مذكور، عكس پيش از سفر را در بـبـه   3»ج

هـاي   از لبـاس ـ 4»فراك«س به كُتي بلند با نام لبآنكه به هنگام اقامت در فرنگ م  حال ؛تن دارد
  .دش 5»قَبا«جايگزين  شاه ناصرالدينة كه در دورـ است  يفرنگ

                                                        
 به .شود فرهنگ يكي از مفاهيم پيچيده است كه درواقع عاملي جهت تفكيك و تمايز جوامع از يكديگر مي .1

رنگ افراد جامعه خود شود و با افراد ساير جوامع متفاوت  شود كه فردي هم فرهنگ باعث مي ،ديگر  عبارت 
 .]120ص ،1[ باشد

يو عكسِ در دسترس نتوانستند مثالي از تصوير زنان، مبني كه نگارندگان در ميان آرش  آنجا از ،ذكر است شايان .2
 .بيابند، در اين بخش به تغيير پوشاك مردان بسنده شد ،بحث در متن بر ادعاي مورد

پوششي از جنس شال يا پارچه كه هر ايراني هنگام شرفيابي نزد رئيس «: جبه در تفسير پوالك عبارت است از .3
هاي آن چنان بلند  پوشاند و آستين او را مي ةاندازد كه از گردن تا پاشن ها به دوش مي لباس ةخود، روي هم

صورت است كه مطابق با اصول نزاكت   تواند در خود پنهان بدارد و فقط بدين ها را نيز مي است كه حتي دست
كند آن را براي  سعي مي ،باشداي ن حتي اگر كسي خود داراي چنين جبه. اي مالقات كرد توان با بلندمرتبه مي

كه  چنان ؛پوشش مذكور كاربردي رسمي و ملي در اين دوره يافته بود ،رو ازاين» .ساعتي چند به امانت بگيرد
 .]108، ص13[شده به تاالر اين پوشش را بر تن دارند  افراد مشرف ةدر مراسم سالم نوروزي هم

4. Frock Coat: جلودكمه دارد وي زانواي كه دامني تا ر كُت.  
آن تا  ةباالتن .شد قاجار با دامني بلند پوشيده مي ةدر ابتداي دور ،كند كه تشخُص فرد پوشنده را تعيين مي ،قَبا .5



  399   ...مطالعة تطبيقي مد لباس بانوان

. 15 تصوير، ]90، ص17[ق  1293حمدخان پيش از عزيمت به اروپا، حدود م دوست. 14 تصوير
  ]همان[ق  1300ة محمدخان در اروپا، ده دوست

  
آموزش طب و نقاشي به اروپا اعـزام   برايكه ، بابا حاجي ساز و ميرزا استاد محمدعلي چخماق

گـروه از طـرف   ايـن  . ]75، ص33[نخستين گروه دانشجوياني بودند كه به فرنگ رفتنـد   ،شدند
شـاه آغـاز    فتحعلية اعزام دانشجويان در دور. عازم فرنگ شدند ،شاه وليعهد فتحعلي ،ميرزا عباس

نفـري بـه سرپرسـتي     42يك گـروه  «رسد كه  شاه به اوج خود مي ناصرالدينة شود و در دور مي
ات ايـن اقـدام  . ]79، صهمـان [ »گروسي به فرانسه اعزام شدند خان اميرنظامي مرحوم حسنعلي

پس بـا  . ايراني بوده استة رسوم اروپايي به جامع و ناخواه گامي جهت انتقال و سرايت آداب خواه
مريكـايي در عهـد محمدشـاه در شـهر     اايجاد نخستين مدرسه به سبك جديد، توسط كشيشـي  

نيز كشيشي فرانسوي را دومين مدرسه . دشمقدمات پوشش به سبك اروپايي نيز فراهم  ،اروميه
 به تصميمكه ناصرالدين ميرزاي وليعهد نيز  ]670، ص29[د كرق در تبريز داير  1255سال  در

ة زمينـ  هـا در  اقدام اروپايي 1.براي يادگرفتن زبان فرانسه به اين مدرسه رفتـ  مهد علياـ  مادرش
د و شـ ايجاد اصالحات آموزشي با خواست ايرانيان براي كسب دانش و پيشرفت تمـدن منطبـق   

تدريج درهاي مدارس جديد فرانسـوي،   شد؛ كه به ت اصالحات آموزشي برداشته هايي در جه گام
 .]120، ص21[به روي دختران و پسران باز شد ) تهران(  امريكايي و امثال آن در پايتخت قاجار

متأخر نسـبت بـه   ة عنوان قدرت سياسي در دور بنابر شواهد تاريخي، نقش زنان به :سياست
 .نسبتاً متعارض شروع به فعاليت كردنـد ة كه زنان در دو جبه طوري به؛ تر شد متقدم پررنگة دور

اي از زنان در تسهيل حركت جامعه رو به جهان مدرن غربـي ايفـا    كه دستهبود سو نقشي  از يك
                                                                                                                                  

عنوان  قبا به«، موريه ةدر سفرنام. بود» مانند ناقوس «يا » كلوش«كمر تنگ و چسبان بود و دامن آن به شكل 
شده است كه تنها از باال تا سرين چسبان است و سپس در يك پهلو   اي بلند تا قوزك پا معرفي جِليتقه
 .]274، ص40[» پوشاند ها را مي تر است و روي آن هايش از آستين آرخالق بلند آستين. شود دار مي دكمه

 .ه استكرديكي از همين مدارس تحصيل  شاه خود در ناصرالدين 1.
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هـا و   حفظ سنت برايشاه  هايي بود كه برخي زنان حرم ناصرالدين دند و از سوي ديگر فعاليتكر
  .دادند مي انجامهاي ديني جامعه  ارزش

منظـور آزادي زنـان در دورة    بار انجمني بـه  در معرفي رويكرد اول، همين بس كه براي اولين
بـرده مشـهودتر از سـاير     هاي انجمن نـام  نقش زنان دربار در فعاليت. شاه شكل گرفت ناصرالدين

الســلطنه و  هــاي تــاج نــام  كــه دو تــن از دختــران شــخص شــاه، بــه زنــان جامعــه بــود؛ چنــان
شـدن نسـبي فضـاي     بـاز . ]49، ص11[ارالسلطنه، در اين انجمـن حضـوري فعـال داشـتند     افتخ

خواهانه از سـوي زنـان موجـب شـد برخـي از       هاي آزادي سياسي در عصر ناصري و ظهور جريان
خصـوص گذشـتگان خـود بـا آغوشـي بـاز پـذيراي         عصر و به خواه به نسبت زنان هم زنان آزادي

السـلطنه اشـاره كـرد     توان به تصـويري از تـاج   براي نمونه، مي .البسه و سليقة مدرن غربي شوند
) كـامالً فرنگـي  ( كـه او را در پوششـي بـه سـبك ويكتوريـايي     ) كه نقاشي ناشناس كشيده است(

  ).16تصوير ( دهد نشان مي
هـاي سياسـي    رويكرد دوم نيز با اشاره به شواهد و مستندات تاريخي از اين حيث كه حركت

 ن توجهي در لغو امتياز توتون و تنباكو به يك كمپاني انگليسي داشت، قابلمؤثر زنان نقش شايا
هـاي زيـادي توسـط زنـان      قليـان «با اعتراض به اين امتياز  ،اسنادة گفت به. بررسي و اثبات است 

زنـان بـا    ،اسـاس   ايـن  بر. ]80، ص22[ 1»دربار به تبعيت از فتواي ميرزاي شيرازي شكسته شد
از دستاوردهاي ديگر اين . حفظ باورهاي خود، امر فتواي مجتهد ديني را بر امر شاه برتري دادند

و  دادنـد  انجام مـي شاه  ةهايي بود كه زنان در انتخاب نوع پوشش خود در برابر اراد مهم، مقاومت
ة توان به مشـاهد  مي ،در اين زمينه. دشاي نوين در طرز استفاده از چادرنماز منجر  به ابداع شيوه

شاه از روپوش بلندي ياد كرده كه جلوي  اشاره كرد كه در مالقات با دختر ناصرالدين 2گرترودبل
شـده   بـوده، نمايـان مـي   » چتـري ة شليت«كه شامل  ،آن باز و حين راه رفتن، پوشش زيرين وي

رين همسران شود و يكي از آخ ديده مي 17ديگر اين روپوش در تصوير ة نمون. ]63، ص9[است 
دهد كه پوشش مـذكور را بـر    را در حالي نشان مي) باشي باغبان( باشي شاه به نام خانم ناصرالدين
مانند اقتدار سياسي، زنان در امر پوشش نيز بـه اقتـداري در    رسد به به نظر مي ،رو ازاين. تن دارد

وشي افزودنـد و بـا ايـن    اي كه فرمان شاه بود به اختيار خود روپ انتخاب دست يافتند و بر شليته
  .دشحفظ حيا محقق  برايموازات تابعيت از امر شاه، خواست زنان نيز  روش به

  

                                                        
نيز با جنبش مذكور همراه شده و از آوردن قليان براي ) شاه سوگلي محبوب(الدوله  كه حتي انيس تا جايي« .1

گويد  وي در جواب مي ،پرسد چه كسي قليان را حرام اعالم كرده است وقتي شاه از او مي. شاه خودداري نمود
 .]80، ص22[» همان كسي كه مرا به تو حالل كرده است

2. Gertrude Bell 
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شاه در پوشش  زن ناصرالدين. 17 تصوير، ]463، ص12[) شاه دختر ناصرالدين(السلطنه  تاج. 16 صويرت
  ]34، ص17[) روپوش بلند(نماز  چادر

 
  هاي فرهنگ و سياست شاه با تأكيد بر مؤلفه شاه و ناصرالدين فتحعليتطبيق مد لباس بانوان دو دربار . 3جدول 

پوشش  پوشش اندروني  موارد تطبيق
 سرپوشش  آرخالق پيراهن شليته  بيروني

ة دور
  شاه فتحعلي

هايبه سبك دوره
 افشاريه و زنديه

به سبك
 پيشين

به سبك
به سبك   به سبك پيشين پيشين

  پيشين

ة دور
  شاه ناصرالدين

 ةتركيب شيو
 ةسنتي با شيو

  مدرن و فرنگي

كاهش 
تزيينات به 
  سبك فرنگي

كاهش 
تزيينات به 
  سبك فرنگي

تغيير كاربري پوشش 
كامالً ة سر از جنب

تزييني به چارقدي 
  ساده

به سبك 
  پيشين

  
شـاه و   ــ روانـي فتحعلـي    هـاي روحـي   تفـاوت  :شناختي دو پادشـاه  مقايسة ابعاد روان

هـا و نـوع    گيـري دو ديـدگاه متفـاوت شـده و در گـزينش روش      شكلشاه سبب  ناصرالدين
فراي روس در مقالـه   . است برخورد هركدام با مد، نقش پررنگي ايفا كرده اي بـا   يكـي از سـ

بلنـد،    شاه به شعر و ادبيـات، ريـش   از عالقة فراوان فتحعلي» هاي قاجاري سرگرمي«عنوان 
). 18 تصـوير (هـا سـخن بـه ميـان آورده اسـت      ب هاي زيبا و گـران  زيورآالت، مبلمان، لباس

  :گويد مي 1ملكُم  سرجان
بـه تشـريفات و مراسـم    ) شاه فتحعلية مقارن با دور(تر از دربار قاجار  هيچ درباري جدي در

  ]136، ص34[دانند  چون آن را براي قدرت و عظمت شاه ضروري مي  ؛شود ظاهري توجه نمي
  :كند در يكي از مجالسش چنين توصيف ميشاه را  فتحعلي 2كرپورتر ،در جاي ديگر

او مملـو از   .طـرف جلـو رفـت     هايي شاهانه بـه  از سمت چپ وارد سالن شد و با قيافه و گام
  .]135، صهمان[ كرد اغراق در اولين نگاه، چشم را خيره مي جواهرات بود كه بي

                                                        
1. John Malcolm 
2. Robert Ker Porter 
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صفوي در زمـان  هاي سلطنتي  تفاخر و ابهت لباس« ،نظران برخي از صاحبة به گفت ،رو ازاين
بـه الگـوبرداري از    فقـط شاه  ، اما فتحعلي]216، ص43[ »شاه رواج دوباره يافت سلطنت فتحعلي

نيـز   ،خصـوص ساسـانيان   بـه  ،به شـاهان ايـران باسـتان    بلكه خود را ،شاهان صفوي اكتفا ننمود
  1.دانست منتسب مي

ة ن نوجواني بـه مدرسـ  در سني يو.  شاه در فضاي فكري كامالً متفاوتي رشد يافت ناصرالدين
ادوارد ة بـه گفتـ  ، همچنـين  .دشـ و از نزديك با فرهنگ اروپـايي آشـنا    ها فرستاده شد فرانسوي

  :2گرانويل براون
شـديد او بـه   ة شاه به تمدن و تجدد تا حد زيـادي ناشـي از عالقـ    احترام ظاهري ناصرالدين

  .]120، ص32[غريب بوده است  و  هاي مكانيكي عجيب بازي داشتن اسباب
  :اند شاه گفته روحيات ناصرالدينة دربار 3افرادي چون هانري بايندر

لـوس  ة نـازپرورد ة هاي يك بچـ  او پادشاهي فاقد نيرو و شهامت است و افكارش شبيه هوس
هـاي كوچـك    تقليد از غرب فقط جنبـه ة گردد، به بهان غريب مي و دنبال چيزهاي عجيب. است

گيرد و لباس پرجالل خـود را رهـا سـاخته تـا لبـاس       مي ابداعات و تجددات بزرگ ما را در نظر
  .]457، ص8[اي بپوشد  اروپايي با دوخت نسبتاً شايسته

اي در  تمـايز عمـده  ) 19تصـوير  (جامانـده   نويسان و تصاوير بـه  هاي سفرنامه با توجه به گفته
  بـه چـه بيشـتر    هـم تمايـل هـر     متقدم خـود روي داد و آن ة ناصري نسبت به دورة پوشاك دور

سفرهايي بود كه دو پادشاه در  ،ديگرة نكت. شد سادگي بود كه از عاليق تمدن غرب محسوب مي
ة رسـد مسـافرت بـه فرنـگ در دور     به نظـر مـي  ، در اين خصوص نيز .طول زندگي تجربه كردند

 4.شاه داشته اسـت  شاه باب نبوده و اين جريان بيشترين نمود خود را در زمان ناصرالدين فتحعلي
يكي سير معنـوي شـاه و بزرگـان    : اصلي و متمايز داشتة سفر فرنگ دو جنب« ،نظر سپهساالر از

گـو بـا سـران    و تحـول و ترقـي ايـران و ديگـري گفـت     ة برد نقش دولت در جهان نو به اميد پيش
  .]263، ص2[» الملل ها براي تحكيم وضعيت ايران در سياست بين دولت

                                                        
 .اي در ري موجود است برجسته و نقش) شاه سوار بر اسب فتحعلي(بستان  طاق ةبرجست شواهد اين امر در نقش .1

2. Edward Granville Browne 
3. Henry Binder 

قمري، سفر دوم در  1290مقارن با  1873سفر اول در . كند شاه مجموعاً سه بار به اروپا سفر مي ناصرالدين .4
 .]263 ، ص2[ بودقمري  1306مقارن با  1889قمري و سفر سوم در  1295مقارن با  1878
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شاه  ناصرالدين. 19 تصوير، ]15، ص50[ شده كاري فاخر و مرصع شاه ملبس به پوشش فتحعلي. 18 تصوير
  ]242، ص49[ ق 1270تزيينات كم لباس فرنگي، از با پوششي متأثر 

  
، مد و نگـاه غربـي را بـراي پوشـاك بـانوان      شتشاه طي سفرهايي كه به مسكو دا ناصرالدين

همسـر سـوگلي   (الدولـه   اَنـيس جامانـده از   در تصـويري بـه   ،همچنـين  1.آورد درباري به ارمغـان  
 تصـوير (شود كه عروسـكي سـاخت فرنـگ در دسـت دارد      وي در حالي ديده مي) شاه ناصرالدين

گذارد كه اجدادش چـون   گرايي قدم مي هايي از غرب شاه در جهت ارزش ناصرالدين ،درواقع). 20
ــته   ــق آن را داش ــرزا آرزوي تحق ــاس مي ــد عب ــه. ان ــي  ،درنتيج ــي فتحعل ــاي ذهن ــا الگوه ه و ش

متفـاوت بـود و   ـ  پادشـاهي بودنـد  ة با آنكه هر دو از يك تيره و نژاد و يك سلسلـ  شاه ناصرالدين
  .خاص خود تحت تأثير عوامل محيطي واقع شوندة يك به شيو شد هر سبب مي

 ]78، ص25[الدوله با عروسكي فرنگي در دست  انيس. 20تصوير 

                                                        
يك، رقص و بازي باله را بزرگ از نزد ةبار در مسكو و در يك تماشاخان شاه طي سفر اولش، براي اولين ناصرالدين .1

دخترها با «: آورد ميها سخن به ميان  لباس بالرين ةبار دوم، هنگام تماشاي باله، مشخصاً دربار و كند تماشا مي
 .]74، ص41[» حقيقتاً لذت برديم. كردند هاي بسيار خوب مي هاي بسيار قشنگ، رقاصي لباس
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  گيري نتيجه
در پوشاك اندروني و   دوران قاجار، با مقايسه و مداقة بيشتر با وجود اشتراكات پوشش لباس بانوان

ها  آنچه اين شباهت. شود شاه، افتراقات سبكي مشاهده مي شاه و ناصرالدين بيروني دو دورة فتحعلي
هـاي   تـوان ذيـل مؤلفـه    ـ ايجـاد كـرده اسـت مـي     ـ در مد لباس ايـن دوران  هاي سبكي تفاوت و

طي تطبيق اركان پوشاك . نظر قرار داد  فرهنگ و سياست مطمح شناختي مذهب، اقتصاد، جامعه
مشاهده شد مذهب نقشي كليـدي در جامعـة ايرانـي دوران قاجـار برعهـده داشـته و بـا وجـود         

شدن آن در دورة ناصري، كماكان عنصري اثرگذار بر گزينش و سليقة پوشش بانوان بوده  رنگ كم
نكتة ديگر . لق، چادر و چاقچور را منجر شده استو ثبات برخي كليات پوشش چون سربند، آرخا

بـا اينكـه حفـظ    . در اهميت مذهب، ابداع پوشش چادرنماز بود كه در دورة متأخر انجـام گرفـت  
اي كوچك از زنان حرم اعمال شد، خود بر اهميـت جايگـاه     ها و باورهاي مذهبي در جامعه ارزش

كنار رشد باورهاي مـذهبي نبايـد از بـروز     حال، در درعين. گذارد مذهبي در اين دوران صحه مي
هاي اقتصـاد، فرهنـگ و سياسـت نيـز      مؤلفه. مدرنيسم و رفتارهاي تغييرگرايانه در مد غافل شد

كـه رويكردهـاي    چنـان . شوند نوبة خود دليلي بر تمايزات پوشش دو دوره محسوب مي يك به هر
ي غربي و گرايش بـه سـادگي   اقتصادي دورة متأخر نسبت به متقدم موجب مصرف كاالي نساج

دستي و توليدات كارگاهي ايران، توليد  شاه، به دليل جايگاه صنايع كه در دورة فتحعلي حالي شد؛ در
  .گرفت پوشاك مبتني بر توليدات داخلي و تزيينات فراوان بر البسه انجام مي

مدارس به سبك  وآمد دانشجويان ايراني به فرنگ و نيز تأسيس نوبة خود با رفت فرهنگ نيز به
كـه در   طـور  همان. شاه شد اي براي تغيير مد در دورة ناصري نسبت به دورة فتحعلي غربي مؤلفه

هـاي   يافتـه بـود در زمينـه    ذيل مؤلفة سياست بحث شد، آزادي زنان كه در دورة متأخر توسـعه  
سـاية   كه بعضي زنـان در  طوري سياسي و تصميمات حكومتي اين دوران به عرصة عمل رسيد؛ به

هاي فرنگي و مدگرايي غربي را پيش گرفتند و گروهي در نقطة  دستيابي به اقتدار سياسي، گرايش
مقابل آنان با اتكا به اقتدار مذهبي در برخي موارد، امر روحانيان مذهبي را بر امر شاه ارجحيـت  

ازات دولـت در  كننده در لغو امتيـ  كه زنان پيرو فتواي مجتهد اين عصر نقشي تعيين چنان. دادند
دست آوردند و قدرت سياسي زنان تأثير مسـتقيمي بـر پسـند و     رابطه با دول قدرتمند غربي به

  .سليقة پوشش بانوان اين دوره گذاشت
شـناختي   هـاي روان  از ديگر عوامل مؤثر بر روند مد كه در اين پژوهش برشمرده شد، ويژگي

در . شـد  ري بر جريان مد حاكم تلقي ميگي ترين مركز تصميم پادشاهان بود كه شخص شاه مهم
هـاي باشـكوه فرهنگـي     شخص شاه خود را بـه دوره ـ  به علت تمايالت روحيـ  شاه فتحعلية دور

هـاي   لبـاس  زمينهدانست و در اين  منتسب مي ايران باستانة ايران و احياي جالل و شكوه ديرين
ة بـرخالف دور . شد ساختار طراحي ميدور از هرگونه سادگي در فرم و   بانوان بسيار متجمل و به
گرفـت   انجامسازي  ابتدا گرايش به سادهـ  طلب بود كه شخصيتي تجددـ  متقدم، در دربار ناصري
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شدن پاهاي زنان، تأثير مد غربي بر روند تحـوالت سـبك    شدن دامن و نمايانده و سپس با كوتاه
توان گفـت در   مي ،در پايان. آشكار شدايران ة هاي جامع زمان عدول از سنت پوشش ايراني و هم

هـاي   اين دوران، زنان نقشي منفعل در انتخاب پوشش خـود نداشـتند و حضـور باورهـا و ارزش    
د شـد و بـه ثبـات برخـي        چون زنان، مانع از تابعيت بية حاكم بر جامع وچراي آنان از جريـان مـ
رسـد   بـه نظـر مـي    ،فاسـير با اين ت. دشمنجر  ،پوشش بيرونية خصوص درزمين هب ،اركان پوشش

به معناي ـ  سو با تعريف مد در غرب قاجار مسيري همة  ايراني دورة تحوالت مد و لباس در جامع
شخص اول حاكميت نيز نتوانسـت تغييـري صـرفاً    ة د و حتي سليقكررا طي نـ  تغييرات هيجاني

  .دكناحساسي را بر لباس بانوان تحميل 
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