
350241

سال اول، شـــماره 1 و 2
بهـــار و تابســـتان 1393 

چکيده
از	نمودهای	عينی	فرهنگ	هر	جامعه	ای	به	شمار	می	رود.	امروزه	با	صنعتی	شدن	 لباس	
برای	 تصميم	گيری	 و	 قرارگرفته	 مد	 تبعيت	 تحت	 ک	 پوشا فرم	 تغيیرات	 توليد،	 شيوه	های	
كز	مد	انجام	می	پذيرد.	مد	با	تکيه	بر	ذوق	زيباشناختی	و	استفاده	از	تمايل	 لباس	در	مرا
طبيعی	بشر	به	تنوع	و	تحولچرخه	ی	توليد	لباس	را	همواره	پویا	نگاه	می	دارد.تمدن	ايران	
باوجود	 امروزه	 حتی	 كه	 است	 ک	 پوشا از	 سبکی	 دارای	 مختلف،	 تاریخی	 ادوار	 طول	 در	
نموده	 حفظ	 را	 خود	 متمايز	 خصلت	 همچنان	 غربی	 سبک	های	 از	 قابل	توجه	 تأثيرات	
است.	اين	الگوی	پوشش	بر	پایه	ی	فرهنگ،	هنر،	جهان	بینی،زیست	بوم،	شيوه		معيشت	
گرفته	و	 و	اوضاع	سياسی	و	روابط	اين	سرزمين	با	ساير	فرهنگ	ها	و	تمدن	ها	و	اقوام	شکل	
كه	آن	را	به	عنوان	پوشش	ايرانی،	هویت	می	بخشد.	با	 همواره	متضمن	درون	مایه	ای	است	
اين	وجود	ساختار	نظری	مدونی	برای	شناخت	بنيان	های	فکری	اين	سبک	طراحی	وجود	
گزاره	های	زيباشناختی	درباره	 كه	توصيه های	دینی	و	اعتقادی،	 ندارد.	اين	در	حالی	است	
از	تسلط	یک	اسلوب	مشخص	بر	طراحی	 لباس	و	نيز	شکل	نسبتًا	ثابت	لباس	ها	حکایت	
كهمی	تواند	به	عنوان	مبنايی	برای	طراحی	لباس	به	سبک	ايرانی	و	درعين	حال	 آن	ها	دارد	
گيرد.	در	اين	مقاله	با	تقسيم	بندی	 متناسب	با	نيازهای	امروزی	جامعه	مورد	استفاده	قرار	
با	 نيز	 بخش	های	طراحی	لباس	به	فرم	ظاهری	و	تركيب	لباس،	ساختار،	و	تزيینات	آن	و	

استفاده	از	شيوه	توصيفی-	تحليلی	سعی	شده	است	پاره	ای	از	اين	اصول	استخراج	شود.
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ک	برای	افراد	مختلف	 	از	مهم	ترين	مشخصه	های	جوامع	متمدن	ساختن	و	پرداختن	پوشا
گروه	های	مختلف	شغلی،	سنی	و	 ک	در	 جامعه	است	و	در	اين	جوامع	شاهد	تفاوت	پوشا

جنسيتی	هستيم.	
چنان	 دانشمندان	 از	 برخی	 متفاوت،	 طبقه	بندی	های	 و	 پیچيدگی	 همين	 اساس	 بر	
كه	حتی	تعریف	مجرد	از	انسان	را	بدون	در	 ک	و	زيورآالت	قائل	اند	 نقش	مهمی	برای	پوشا

گرفتن	لباس	او،	تعریفی	صرفًا	ذهنی	می	دانند.	 نظر	
ک	را	با	هنر،	ادبیات،	مذهب	و	نيز	اقتصاد،	طبقه	و	حتی	 به	همين	دليل	ارتباط	پوشا
سنتی	 جوامع	 ک	 پوشا بر	 كه	 معناداری	 قواعد	 گرفت.	 نادیده	 نمی	توان	 اجتماعی	 هویت	
پیوندی	 جامعه	 باارزش	های	 كه	 می	شود	 هنجارهايی	 شکل	گيری	 سبب	 است	 كم	 حا
از	 خروج	 و	 هنجارشکنی	 به	منزله	 قواعد	 تغيیر	 گونه	 هر	 به	نحوی	كه	 می	یابد	 مستقيم	

چارچوب	های	ارزشی	جامعه	تلقی	می	شود.	
ک	در	جوامع	سنتی	به	صورت	تدریجی	 كه	تغيیر	و	تحول	در	پوشا اين	امر	سبب	می	شود	
تأثير	 ک	تحت	 توليد،	تحوالت	پوشا با	صنعتی	شدن	شيوه	های	 امروزه	 اما	 صورت	پذيرد؛	
اصول	 لباس	 از	 سبکی	 هر	 بااين	وجود	 است.	 گرفته	 خود	 به	 قابل	توجهی	 سرعت	 »ُمد«،	
بر	ذوق	 تکيه	 با	 ُمد	 به	عالوه،	 آن	می	سازد.	 رعایت	 به	 ملزم	 را	 كه	طراحان	 دارد	 مشخصی	
زيباشناختی	و	استفاده	از	تمايل	طبيعی	بشر	به	تنوع	و	تحول	چرخه		توليد	لباس	را	همواره	
از	لباس	مردانه	دست	خوش	 پویا	نگاه	می	دارد.	در	اين	ميان	لباس	زنانه	به	مراتب	بیشتر	
تغيیر	و	تحوالت	ُمد	است	و	در	اين	راستا	پوشش	بانوان	در	ايران	را	نيز	تحت	تأثير	قرار	داده	
ک	متنوع	متناسب	با	 كه	سرزمين	پهناور	ايران	دارای	انواع	پوشا است.	اين	در	حالی	است	
كم	بر	تفکر	 ارزش	های	فرهنگی	و	الگوهای	زيباشناختی	منطبق	با	اعتقادات	و	باورهای	حا

ايرانی-	اسالمی	است.	
ک	و	پیشه	ها	و	هنرهای	 هم	چنين	در	طول	تاريخ	شاهد	شکوفايی	و	رونق	طراحی	پوشا
مرتبط	با	آن	بوده	ایم؛	اما	اين	تنوع	عظيم،	درعين	حال	پاره	ای	از	اصول	و	قواعد	مشخص	
می	شود.	 فرهنگ	ها	 ساير	 از	 ايرانی	 ک	 پوشا سبک	 شدن	 متمايز	 سبب	 كه	 داراست	 را	
درعين	حال	 و	 ايرانی	 به	سبک	 لباس	 برای	طراحی	 مبنايی	 به	عنوان	 می	تواند	 قواعد	 اين	

متناسب	با	نيازهای	امروزی	جامعه	مورد	استفاده	قرار	بگيرد.	
فرهنگی	 ارزشی	 اصول	 تبيین	 با	 كه	 است	 گرفته	 صورت	 جهت	 اين	 در	 پژوهش	 اين	
درباره		 كه	 تاریخی	 اساس	مستندات	 بر	 و	 است	 كم	 زنانه	حا پوشش	 بر	 كه	 زيباشناختی	 و	
كه	 كند	 استفاده	 قواعدی	 و	 اصول	 تدوين	 برای	 آن	 از	 دارد،	 وجود	 ايران	 در	 زن	 پوشش	
مفهوم	 است	 الزم	 ابتدا	 منظور	 بدين	 است.	 به	كاررفته	 ايرانی	 به	سبک	 لباس	 در	طراحی	
لباس	 بر	شکل	گيری	 مؤثر	 عوامل	 و	سپس	 روشن	شود	 ايران	 فرهنگ	 در	 لباس	 و	 ک	 پوشا
ک	بانوان	در	ايران،	 گيرد	و	در	نهایت	با	توجه	به	سير	تاريخ	پوشا در	ايران	مورد	بررسی	قرار	
ايرانی-	 به	اسلوب	 لباس	 به	عنوان	اصول	و	مبانی	فکری	طراحی	 لباس	ها	 كليات	مشترک	

اسالمی	دسته	بندی	و	تدوين	شود.	
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ک، اهميت و عوامل مؤثر بر شکل گيری شاخص های آن در تاريخ ايران تعريف پوشا
اهداف	 با	 بدن	 از	 بخش	هايی	 یا	 تمام	 آن	 توسط	 كه	 می	شود	 اطالق	 به	وسيله	ای	 لباس	
آن	 هدف	 و	 تعریف	 تابع	 فرهنگی	 هر	 در	 لباس	 فرم	 و	 شکل	 می	شود.	 پوشانده	 مختلفی	
و	 برهنگی	 »فرهنگ	 كتاب	 در	 عادل	 غالمعلی	حداد	 است.	 لباس	 گرفتن	 به	كار	 از	 فرهنگ	

ک«	در	فرهنگ	ايران	می	نویسد: برهنگی	فرهنگی«	در	تعریف	»پوشا
كه	به	معنی	پنهان	 گرفته	شده	 ک«	از	مصدر	»پوشيدن«	 در	زبان	فارسی	واژه	»پوشا
پوشيدن	 و	 ک	 پوشا پوشش،	 واژه	های	 از	 آنچه	 است.	 كردن	 دور	 نظر	 از	 و	 كردن	
و	 تن	 پنهان	كردن	 برای	 است	 وسيله	ای	 لباس	 كه	 است	 اين	 می	شود،	 فهميده	
نظر	 در	 لباس	 از	 ايران	 مردم	 كه	 و	هدفی	 مقصود	 می	رسد	 نظر	 به	 آن.	 ننمایاندن	
ریشه	 به	 گر	 ا است.	 واژه	جلوه	گر	شده	 اين	 معنای	 در	 به	طور	مستقيم	 داشته	اند	
كنيم	شبيه	همين	نکته	را	در	خواهيم	یافت.	مصدر	»َلبس«	 كلمه	لباس	هم	رجوع	
را	با	چيز	دیگر	همانند	پنداشتن	و	 در	عربی	به	معنای	به	اشتباه	افتادن	و	چيزی	
گرفتن	است	و	لبس	در	عربی	به	معنی	شبهه	و	اشکال	 چيزی	را	به	جای	چيز	دیگر	
و	عدم	وضوح	آمده	است	]به	نقل	از	المنجد[.	در	زبان	فارسی	نيز	تلبيس	و	التباس	
كردن	و	به	صورت	دیگر	در	آوردن	و	به	اشتباه	انداختن	به	كاررفته	 به	معنی	عوض	
است.	از	اين	منظر	لباس	وسيله	ای	است	برای	از	نظر	دور	داشتن	شکل	اصلی	بدن	
گونه	ای	دیگر	در	آوردن	و	وسيله	ای	برای	 و	تغيیر	شکل	دادن	آن	و	آن	را	به	شکل	و	
قوم	 یک	 فرهنگ	 كه	 می	بینيم	 نيز	 اینجا	 بدن.	 و	مشخصات	 بردن	وضوح	 بین	 از	

چگونه	در	زبان	آن	مستتر	و	متجلی	است	)حداد	عادل،1363:	41(.1
و	 اوستا	 در	 و	 بوده	 برخوردار	 اهميت	خاصی	 از	 لباس	 كنون،	 تا	 باستان	 از	دوران	 ايران	 در	
است. آمده	 ميان	 به	 آن	سخن	 از	 مختلف	 بهانه	های	 به	 باستان	 ايران	 به	 مربوط	 متون	
تفصيل	 به	 ايرانيان	 لباس	 از	 اسالمی،	 دوره		 نيز	 و	 باستانی	 ادوار	 به	 مربوط	 تاریخی	 متون	
كه	 گفته	شده	است	 كرده	اند.	 یاد	نموده	و	ايرانيان	را	ملتی	خوش	پوش	و	برازنده	توصيف	
جنس	و	زيبايی	لباس	در	ايران	به	پوشنده		آن	اعتبار	می	بخشد	و	هر	چه	فرد	لباس	بهتری	
داشته	باشد	به	همان	درجه	مورد	توجه	و	احترام	است.هم	چنين	پوشاندن	بدن،	نشانه	
گر	 شرم	وحيا	بوده	است.	استرابون Strabo	)سده	یکم	قبل	از	ميالد(	می	نویسد:	»ايرانيان	ا
بخشی	از	بدنشان	برهنه	باشد	آن	را	بی	شرمی	می	دانند	و	هميشه	لباس	بلند	می	پوشند؛	
كه	تا	ساق	پا	را	می	پوشاند«)غيبی،1384:	124(.	از	نظر	اسالم	 بیشتر	مردم	قبايی	می	پوشند	
به	خصوص	 بهتر،	پوشش	 تعبير	 به	 دارد؛	 تنگاتنگی	وجود	 رابطه	 و	پوشش،	 ميان	حيا	 نيز	
مردمان	 زندگی	 در	 كه	 بسياری	 تحوالت	 و	 زمان	 گذشت	 با است.	 حيا	 لوازم	 از	 زن،	 درباره	
كاسته	نشده	بلکه	تا	امروز	جزو	 ک	 اين	سرزمين	روی	داده	است،	نه	تنها	از	اهميت	پوشا
مسائل	مهم	مملکتی	به	شمار	می	رود	و	به	خصوص	در	سده		اخير	لباس	بارها	به	موضوع	
اصلی	سياست	های	روز	تبديل	شده	است.	تلقی	هر	جامعه	ای	از	لباس	به	عوامل	مختلفی	
از	جمله	شرایط	اقليمی	و	جغرافيايی،	شيوه	های	معيشت	و	توليد،	نظام	دینی	و	اعتقادی،	

2. 
3. 
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نوع	حکومت	ها	و	جنگ	ها	و	نيز	تأثيرات	ساير	ملت	ها	در	جریان	تبادالت	اقتصادی	یا	تاخت	
و	تازها	بستگی	دارد.	با	اين	توصيف	می	توانيم	بگويیم	مؤلفه	های	مؤثر	بر	فرم	و	تركيب	لباس	

كشور	عبارت	اند	از: در	طول	تاريخ	
الف. نحوه زندگی، اسکان و اوضاع اجتماعی:	نوع	زندگی	یکجانشينی	یا	كوچ	نشينی،	
هم	چنين	زندگی	در	شهر	كه	سازوكار	پیچيده	تری	دارد	و	نيازمند	تقسيمات	متعدد	اجتماعی	
است	با	زندگی	روستايی	یا	قبيله	ای	متفاوت	است	و	اين	تفاوت	در	وجه	عينی،	خود	را	در	
طبقه	بندی	های	 و	 تنوع	 شهرنشين	 مردمان	 لباس	 كه	 به	طوری	 می	سازد،	 نمایان	 لباس	

كوچک	ایلی	یا	روستايی	دارد. حساب	شده	تری	نسبت	به	جوامع	
ب. جنگ ها و اوضاع سياسی و نوع حکومت:	حکومت	ها	همواره	اولين	پایه	گذاران	
گاهی	پوشيدن	لباسی	به	داليل	سياسی	یا	دینی	و	مذهبی	 تغيیر	و	تحوالت	لباس	بوده	اند.	
ممنوع	یا	تبليغ	شده	است.	در	تاريخ	ايران	نيز	اين	گونه	سياست	ها	همواره	وجود	داشته	
گرچه	درباره	لباس	زنانه،	سياست	ها	بر	لباس	بیرونی	متمركز	بوده	و	لباس	اندرونی	 است.	ا
بیشتر	تابع	عرف	و	سنت	های	جامعه	بوده	است.	هم	چنين	در	جریان	جنگ	ها	و	فتوحات	
پا	 جدیدی	 صنعت	های	 یا	 می	شد	 نابود	 ک	 پوشا ساخت	 به	 مربوط	 صنايع	 از	 برخی	 یا	

ک	همدیگر	تأثير	می	گرفتند.	 می	گرفتند،	هم	چنين	ملل	فاتح	و	مغلوب	متقاباًل	از	پوشا
ج. شرايط و اوضاع اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی:	اقتصاد	همواره	خود	را	در	سبک	
كه	از	مظاهر	آن	است	نشان	می	دهد؛	بنابراين	دوره	های	پررونق	و	 ک	 زندگی	افراد	و	پوشا
شکوفای	اقتصادی	سبب	افزایش	تنوع،	ظرافت	و	ارزش	مادی	لباس	ها	می	شود.	هم	چنين	
پیشرفت	تکنولوژی	تأثير	مستقيمی	بر	بافته	ها	و	منسوجات	هرجامعه	ای	دارد.	به	اين	ترتيب	
كه	توليد	منسوجات	در	پیشرفته	ترين	شکل	زمان	خود	رواج	داشت،	لباس	نيز	از	 مادامی	
پارچه	های	 اين	پیشرفت،	 نتيجه		 و	در	 بود	 برخوردار	 قابل	توجهی	 تنوع	 و	 زيبايی	 ظرافت،	

بافت	ايران	به	نقاط	مختلف	جهان	متمدن	نيز	صادر	می	شد.
فرهنگ	 شباهت	 سبب	 آنچه	 گفت	 می	توان	 آداب ورسوم:  و  مذهبی  اعتقادات  د. 
مذهبی	 اعتقادات	 از	 متأثر	 زیادی	 حد	 تا	 است	 شده	 كشور	 مختلف	 نقاط	 در	 ک	 پوشا
ايرانی	عامل	 كن	در	فالت	ايران	است.	بدين	ترتيب	تمام	اقوام	 مشترک	اقوام	مختلف	سا
»پوشيدگی«	را	در	لباس	های	خود	مورد	توجه	قرار	می	دهند.	به	عبارتی	در	هر	دو	محور	هم-	
كه	در	طول	دوره	 ک	لحاظ	می	شود	به	طوری	 زمانی	و	در-	زمانی	مؤلفه	های	مذهبی	در	پوشا
گرچه	مطابق	 اسالمی	پوشش	زنانه	مطابق	با	احکام	اسالمی	طراحی	و	دوخته	شده	است؛	ا

كامل	داشتند. ساختار	اجتماعی	و	مذهبی	ايران	باستان،	زنان	اين	دوره	نيز	پوشش	
جوامع	 ضرورت	های	 از	 اجتماعی	 تقسيم	بندی	های	 برجامعه:	 كم  حا طبقاتی  نظام   . هـ 
كه	عمدتًا	بر	تقسيم	وظایف	استوار	است	منجر	به	ایجاد	طبقات	 متمدن	است.	اين	تقسيم	بندی	ها	
انحصاری	 به	هر	طبقه	حالت	 با	طبقاتی	شدن	ساختار	جامعه،	ظواهر	مربوط	 مختلف	می	شود.	

پیدا	می	كند.	در	واقع	هر	طبقه	توسط	رنگ	یا	فرم	لباس	خود	را	از	ساير	طبقات	متمايز	می	كند.	
	مرفه	بودند،	ظریف	تر	و	بلندتر	 كه	معمواًل در	ايران	لباس	زنان	طبقات	باالی	اجتماع	
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از	لباس	ساير	طبقات	بوده	است،	زيرا	اين	زنان	در	فعاليت	های	روزمره	شركت	نداشتند	و	
لباسشان	جنبه	تشریفاتی	و	تمايزبخش	داشت.	طبقات	متوسط	اجتماع	در	عين	اینکه	به	
پوشيدگی	بدن	خود	اهميت	می	دادند،	با	توجه	به	نوع	فعاليت	ها	لباس	های	مستحکم	تری	
كه	از	نظر	اقتصادی	نيز	به	صرفه	باشد	ترجيح	می	دادند.	طبق	شواهد	موجود	تنها	زنان	 را	
كه	نياز	به	نمایش	بدن	خود	داشتند،	لباس	های	 مربوط	به	طبقه	رقاصگان	یا	هنرپیشگان	

بدن	نما	یا	نيمه	عریان	به	تن	می	كردند.
كل	 و. روابط فرهنگی، اقتصادی و سياسی با سرزمين های مجاور:	فرهنگ	ها	یک	
بسته،	بدون	ارتباط	با	جهان	بیرون	نيستند.	بلکه	همواره	در	حال	تعامل	بافرهنگ	های	
كشورهای	 دیگر	هستند.	اين	تعامل	در	سایه	روابط	و	مبادالت	اقتصادی	یا	روابط	سياسی	
ک	 پوشا از	 مختلف	 دوره	های	 در	 ايران	 در	 زنان	 ک	 پوشا می	گيرد.	 صورت	 مختلف	
فرهنگ	های	مغلوب	یا	غالب	تأثير	پذيرفته	است؛	اما	با	آغاز	وابستگی	به	اروپا	لباس	در	ايران	

گرفت.	 كامل	تحت	تبعيت	ُمدهای	غربی	قرار	 به	طور	
طراحی مد لباس

ک	و	لوازم	مربوط	به	سبک	زندگی	 كه	در	حوزه	توليد	پوشا كار	هنری	است	 طراحی	ُمد	یک	
و	تحت	تأثير	اوضاع	فرهنگی	و	اجتماعی	در	یک	دوره		زمانی	مشخص	انجام	می	پذيرد.	در	
اصول	 اين	 از	 كسی	 گر	 ا و	 دارد	 وجود	 همواره	 ثابتی	 هنری	 اصول	 زيبا	 طراحی	های	 بیشتر	
كند،	قادر	خواهد	بود	طرح	خوبی	بیافریند.	 ابعاد،	تعادل،	رنگ،	هارمونی	و	...	استفاده	
دارد؛	 طراحان	 برای	 قابل	توجهی	 ارزش	 ک،	 پوشا تاریخی	 تجربیات	 و	 اصول	 ایده	آل	ها،	
كافی	برخوردار	 بنابراين	یک	طراح	مد	باید	به	عوامل	مختلفی	توجه	داشته	و	از	تجربه	و	علم	
كاغذ	است.	 بر	روی	 كشيدن	طرح	 كار	طراح،	 اولين	مرحله		 از	مطالعات	الزم،	 باشد.	پس	
در	 می	كند.	 طراحی	 را	 لباس	 تناسب،	 و	 بافت	 رنگ،	 خط،	 عناصر	 از	 استفاده	 با	 طراح	
كاغذ	پیاده	می	كند.	مرحله	ی	 بر	 را	 اندازه	تکه	های	لباس	 الگوساز	شکل	و	 مرحله	ی	دوم،	
نهايی	 فرم	 تا	 می	كند	 متصل	 هم	 به	 را	 طراحی	شده	 قطعات	 خياط	 است.	 دوخت	 سوم،	
كه	تکه	های	مختلف	لباس	 كسی	است	 	stylistاستایليست	نهایت،	در	و	شود	پدیدار	لباس

و	زيورآالت	و	لوازم	را	تركيب	بندی	می	كند.
اما	مرحله		طراحی،	خود	شامل	3	بخش	است:

پوشش	 بر	 كيد	 تأ یا	 پوشيدگی	 ميزان	 نظر	 از	 لباس	 كلی	 تركيب	 بر	 ظاهری:  فرم  الف. 
بخش	خاصی	از	بدن	یا	تركيب	بندی	لباس	از	نظر	تعداد	قطعات	و	هارمونی	رنگ	و	اندازه	

آن	ها	داللت	دارد.
آستين،	جيب،	 یقه،	 و	شامل	طرح	 است	 پایه	ای	طراحی	 ساختاری:	بخش	 طراحی  ب. 
	دو	رویکرد	در	طراحی	 باالتنه،	پايین	تنه،	مسير	دوخت	ها،	رنگ،	جنس	و	بافت	می	شود.	معمواًل
كه	با	توجه	به	نمایش	حجم	بدن	با	فرمول	های	دقيق	مبتنی	 ساختار	لباس	وجود	دارد.	یکی	
و	 اندام	ها	 از	 بخش	هايی	 نمایاندن	 اين	ساختار	 در	 است	 بديهی	 می	شود.	 آناتومی	طراحی	 بر	
بدن	چه	به	صورت	عریان	و	چه	توسط	لباس	بن	مایه		اصلی	ساختار	لباس	است.	اين	سبک	در	
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لباس	های	غربی	پس	از	رنسانس	تا	به	امروز	ادامه	دارد.	ساختار	دیگر	بر	مبنای	هندسه	استوار	
بوده	و	بیشتر	توجه	آن	به	نمایش	سطح	پارچه	و	پنهان	ساختن	بخش	های	عمده	ای	از	اندام	ها	
نمادين	 ارزش	های	 است	 شرقی	 لباس	های	 غالب	 طراحی	 مبنای	 كه	 ساختار	 اين	 در	 است.	

لباس	بسيار	پررنگ	تر	از	ساير	وجوه	و	ابعاد	عمل	می	كنند.	
غنی	 برای	 و	 است	 لباس	 ثانوی	 و	 الحاقی	 بخش	 كه	 تزيینی:	 يا  دكوراتيو  طراحی  ج. 
به	عنوان	 موارد	می	تواند	 از	 بسياری	 در	 پارچه	 اضافه	می	شود.	طرح	 بدان	 ساختن	طرح،	

بخش	تزيینی	به	شمار	آید.
نقوش	غالب	در	طراحی	تزيینی	عبارت	اند	از:

گل	ها،	جانوران	و	مناظر؛	 گياهان،	 الف. نقوش طبيعت گرا:	مانند	نقوش	انسان،	
ب. نقوش انتزاعی:	در	اين	نوع	طراحی،عناصر	موجود	مستقيمًا	بیانگر	طبيعت	نيستند؛	

ج. نقوش تاريخی:	در	آن	از	عناصر	تاریخی	مانند	بناها	استفاده	می	شود؛	
با	 	... و	 مثلث	 دايره،	 مربع،	 مانند	 هندسی	 از	شکل	های	 آن	 در	 هندسی:	 نقوش  د. 

استفاده	از	قواعد	خاصی	استفاده	می	شود؛	
هـ . نقوش نوشتاری:	در	آن	از	حروف	و	نوشتار	استفاده	می	شود.

البته	از	تركيب	دو	یا	چند	عنصر	تزيینی	نيز	برای	بخش	دكوراتيو	لباس	استفاده	می	شود.
اصول نظری طراحی لباس زنانه در ايران

مردان	 و	 زنان	 برای	 جهات	 بسياری	 از	 ايرانی	 البسه	 طرح	 كه	 داشت	 توجه	 نکته	 اين	 به	 باید	
از	 اعم	 ايرانيان	 لباس	 تفاوت	داشته	است.	 تزيینات	 برخی	 و	 اندازه	 نظر	 از	 تنها	 و	 بوده	 یکسان	
زن	یا	مرد	همواره	حاوی	نقوش	و	رنگ	های	متنوعی	بوده	و	از	انواع	بافته	ها	برای	دوخت	لباس	
استفاده	می	شده	است؛	بنابراين	در	اصول	اوليه	طراحی	لباس	زنانه	باید	متوجه	نکات	ظریفی	
ک	زن	و	مرد	تفاوت	و	تمايز	ایجاد	می	كرده	است.	مشخصه	های	تعيین	كننده	 كه	بین	پوشا بود	

اصول	طراحی	لباس	بانوان	طبق	الگوی	ايرانی-	اسالمی	را	به	شرح	زير	می	توان	تشريح	نمود:	
1.	مشخصه	های	شکل	ظاهری	لباس	زن	در	ايران:

از	 است	 آن	 پوشيدگی	 ايرانی،	 ک	 پوشا در	 ظاهری	 مشخصه		 اولين	 پوشيدگی:	 الف. 
كه	 دو	جهت:	نخست	اين	كه	حداقل	برهنگی	اندام	ها	در	آن	لحاظ	می	شود،	به	اين	معنا	
اینکه	در	عين	 را	پوشش	می	دهد.	دوم	 به	استثنای	دست	ها	و	صورت	 تمام	اعضای	بدن	
پوشاندن	برهنگی،	بدن	نما	نيست؛	یعنی	شکل	فيزیکی	اندام	ها	را	نيز	پنهان	می	سازد.	در	
اپل	در	 انواع	 مانند	 اندام	 فرم	دهنده	ی	 ابزار	های	 و	 ُكرِست	ها	 از	 استفاده	 اینجا	دليل	عدم	
	لباس	زنان	نسبت	به	مردان	پوشيده	تر	 ک	ايرانی	روشن	می	شود.	درهرصورت	معمواًل پوشا
كلمه	»پوشيده«	به	جنس	زن	اطالق	می	شود.	شرم	و	حيا	و	 بوده	و	به	همين	دليل	صرف	
كاماًل	پوشانده	شود	و	حيا	در	مورد	 كه	عریانی	های	بدن	 ادب	در	فرهنگ	ايران	حکم	می	كند	
تنگاتنگی	دارد.	چنانکه	می	دانيم	 و	 با	پوشيدگی	بدن،	نسبت	مستقيم	 به	خصوص	 زنان	
رعایت	می	شده	 فوق	العاده	ای	 با	حساسيت	 ايران	 تاریخی	 ادوار	 تمام	 در	 تقريبًا	 اصل	 اين	

كه	به	صورت	جدولی	برای	استناد	و	نتيجه	گيری	دقيق	تر	ارائه	می	شود: است	
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نمونهمشخصات لباسنام دوره

عيالم

كاماًل	بلند -	قد	لباس:	
كوتاه	و	هم	بلند -آستين	ها:	هم	به	صورت	

گرد	و	بستهژ -یقه:	
بستن	 برای	 نوارهايی	 از	 استفاده	 -سرپوش:	

گيسوان

مادها

-قد	لباس:	نسبتًا	بلند
كوتاه	و	بلند -آستين	ها:	

گرد	و	بسته -یقه:	
سرپوش:	انواع	سرپوش	دیده	می	شود.

هخامنشيان

-قد	لباس:	بسيار	بلند
گشاد كاماًل	 -آستين	ها:	بلند	و	

گرد	و	بسته -یقه:	
-سرپوش:	سرپوش	های	چادر	مانند

اشکانيان

-قد	لباس:	بسيار	بلند
-آستين	ها:	بلند

-یقه:	بسته
-سرپوش:	رواج	انواع	سرپوش،	دستار	و	چادر

ساسانيان

-قد	لباس:	بلند	یا	تا	پايین	زانو
-آستين	ها:	بلند
-یقه:	گرد	بسته

-سرپوش:	رواج	انواع	سرپوش	اعم	از	تاج	یا	
دستار	و	چادر
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اوايل	دوره	
اسالمی	تا	
سلجوقيان

گاهی	تمام	قد -قد	لباس:	تا	زير	زانو	و	
-آستين	ها:	بلند

گرد	و	بسته -یقه:	
-سرپوش:	رواج	انواع	شال	و	دستار

سلجوقی	و	
غزنوی

-قد	لباس:	بلند	یا	تا	زير	زانو
كوتاه -آستين:	بلند	یا	

گرد	و	بسته -یقه:	
كاله	و	انواع	 -سرپوش:	استفاده	از	دستار	و	

سرپوش	ها

ایلخانی	و	
تيموری

-قد	لباس:	بلند
-آستين:	بلند

كه	با	 -یقه:	همراه	با	شکافی	در	پیش	سينه	
دگمه	بسته	می	شود

-سرپوش:	سرپوش	های	متنوع

صفوی

-قد	لباس:	تمام	قد	یا	تا	زانو
-آستين:	بلند
-یقه:	شکافدار

-سرپوش:	انواع	روسری	و	چادر

زند	و	افشار

كوتاه -قد	لباس:	قد	
-آستين:	بلند

-یقه:	شکافدار،	استفاده	از	چادر
-سرپوش:	انواع	روسری،	سربند	و	چادر

قاجار

كوتاه -قد	لباس:	بلند	یا	
-آستين:	بلند

-یقه:	بسته
-سرپوش:	استفاده	از	چارقد	و	چادر

نمونهمشخصات لباسنام دوره
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گرفت.	اين	عوامل	طيف	وسيعی	 در	توجيه	اين	نگرش	می	توان	عوامل	مختلفی	را	در	نظر	
جامعه،	 طبقاتی	 ساختار	 مذهبی،	 و	 دینی	 اعتقادات	 هوايی،	 و	 آب	 و	 اقليمی	 شرایط	 از	
زيباشناسی	و	نيز	تأثير	ساير	تمدن	ها	و	فرهنگ	ها	را	در	بر	می	گيرد.	به	عنوان	مثال	ايرانيان	

كه	لباس	های	بلند	آدمی	را	بلندباال	نشان	می	دهد	)كخ،	1385:	236(.	 دریافته	بودند	
هم	چنين	لباس	های	بلند	نمادی	از	اشرافيت	و	نشانه	تمايز	زنان	اشرافی	طبقات	باالی	
گاهی	روی	زمين	 كه	 جامعه	از	سايرين	بود،	به	همين	منظور	اين	زنان	از	پیراهن	های	بلند	
كشيده	می	شد	استفاده	می	كردند؛	اما	زنان	طبقات	عادی	مردم	به	دليل	صرفه	جويی	در	
كوتاه	تری	استفاده	 ميزان	پارچه	مصرفی	و	نيز	اشتغال	به	فعاليت	های	روزمره	از	پیراهن	های	
كاربردی	 كاماًل	 می	كردند.	به	عالوه	تعاليم	زرتشتی	و	اسالمی	هر	دو	بر	اندازه	قد	لباس	نظرات	
كه	 باشد	 به	اندازه	ای	 باید	 لباس	 قد	 زرتشتی	 تعاليم	 در	 چنانکه	 داده	اند.	 ارائه	 ملموس	 و	
در	 درعين	حال	 اما	 56(؛	 تفضلی،1386:	 و	 )آموزگار	 ندهد	 آزار	 كردن	 كار	 موقع	 در	 را	 افراد	
توصيفات	 مثاًل	 و	 است	 آمده	 ميان	 به	 متعددی	 ذكرهای	 زنانه	 زيبايی	 از	 زرتشتی	 منابع	
ايرانيان	 نگاه	 در	 زيبايی	 كمال	 معيارهای	 و	چيستا	 ِسپَندارَمذ	 یا	 َاشی	 آناهيتا،	 به	 مربوط	
كه	زيبايی	در	مکتب	زرتشتی	همواره	با	 را	به	خوبی	نشان	می	دهد،	اما	باید	توجه	داشت	
نيکی	پیوند	خورده	است	و	زيبايی	های	موصوف	همه	نمودهايی	از	آرمان	نيکی	هستند،	
ايزد	اشی،	صفت	زيبايی	همراه	با	صفات	نيکی	و	درخشندگی	همراه	 چنانکه	در	توصيف	
است	)دوستخواه،1378:	468(.	هم	چنين	در	منابع	اسالمی	از	پوشيدن	لباس	های	بسيار	
نشانه	 هم	 و	 دارند	 بیشتری	 آلودگی	 امکان	 هم	 لباس	ها	 اين	 زيرا	 است؛	 شده	 نهی	 بلند	
هستند	 فخرفروشی	 و	 تکبر	 همچون	 منشی	 چنين	 از	 ناشی	 خوهای	 و	 خلق	 و	  اشرافيت	

)مجلسی،	1378:	18(.	
كریم	صراحتًا	زنان	را	از	خودنمايی	و	تبرج	نهی	فرموده	است.	تفاسير	متعدد	نيز	 اما	قرآن	
از	زن	به	عنوان	 از	تفاسير	عرفانی	 كيد	نموده	اند.	حتی	برخی	 تأ لزوم	پوشيدگی	بدن	زن	 بر	
مظهر	صفات	جمالی	خداوند	یاد	نموده	و	لزوم	پوشيدگی	بدن	زن	را	به	اين	طريق	توجيه	

نموده	اند	)آملی،	1376:	426(.	
به	 منجر	 كه	 ايران	 فرهنگ	 در	 پارچه	 زيباشناختی	 اهميت	 از	 نمی	توان	 درهرصورت	
استفاده	از	پارچه	های	متعدد	با	رنگ	های	متنوع	در	تركيب	بندی	لباس	می	شد	نيز	غافل	
پر	 جنبه	 مصرف	 مورد	 پارچه	 سطح	 افزایش	 با	 پارچه	 بهای	 و	 زيبايی	 نمایش	 زيرا	 شد؛	
رنگ	تری	به	خود	می	گرفت	و	ظاهرًا	اين	نمایش	رنگ	و	نقش	چنان	پررنگ	ظاهر	می	شده	
ک	هر	دو	جنس	آن	را	»مستی	 گوتن S.D.Goitein با	مشاهده	مراتب	رنگ	پوشا كه	اس.دی.	

رنگ	ها«	می	نامد.	
كيزگی	در	فرهنگ	ايرانيان،	سبب	اتخاذ	 هم	چنين	نوع	آب	و	هوا	و	اقليم	و	نيز	اهميت	پا
كيزگی	و	نيز	 كثر	محافظت	از	پوست	بدن	و	حفظ	پا كه	در	آن	حدا ک	شد	 شيوه	هايی	از	پوشا

دوام	لباس	لحاظ	شده	باشد.	
از	پوشش	 ک	مردان	متمايز	می	كند،	استفاده	 از	پوشا را	 كه	لباس	زنانه	 از	مواردی	 یکی	
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كه	به	خصوص	در	بین	زنان	شهرنشين	رواج	داشته	و	از	پوشش	های	مهم	تمام	 چادر	است	
كرده	 پیدا	 نيز	 اخير	داللت	سياسی	 دوره	های	 در	 كه	 به	طوری	 است؛	 بوده	 ايران	 در	 ادوار	
گر	 است.	چادر	جز	در	موارد	معدود،	پوششی	است	یک	تکه،	بدون	دوخت	و	برش	خاص.	ا
ک	ايرانی	را	وسيله	ای	برای	پنهان	ساختن	بدن	بدانيم،	چادر	به	بیش	ترين	ميزان	اين	 پوشا
منظور	را	تأمين	می	كند.	انعطاف	چادر	به	عنوان	وسيله	ای	برای	معنا	دادن	به	رفتارهای	زن	
كه	 در	اجتماع	را	نيز	نباید	از	نظر	دور	داشت.	در	واقع	چادر	به	بانوان	اين	امکان	را	می	دهد	
كنند؛	اما	نوع	زندگی	جوامع	 حریم	خود	را	نسبت	به	اطرافيان	در	درجات	مختلفی	تنظيم	
اینان	 متعدد	سبب	می	شد	 فعاليت	های	 و	 نظام	خویشاوندی	 بر	 مبتنی	 روستايی	 و	 ایلی	
گرچه	در	 پوشش	های	آزادتری	داشته	باشند	و	پوشيدگی	را	به	طرق	دیگری	تأمين	نمایند.	ا
برخی	ادوار	چادر	به	عنوان	یک	پوشش	اشرافی	و	ممتاز	طبقاتی	مطرح	شده	است	اما	امروزه	

چادر	بیشتر	داللت	بر	پايبندی	زنان	به	ارزش	های	مذهبی	و	عفت	عمومی	جامعه	دارد.
به	 یا	 قبا	 انواع	 به	 می	توان	 داشت	 رواج	 ايران	 در	 آن	 پوشيدن	 كه	 لباس	هايی	 دیگر	 از	
آستردار	 غالبًا	 لباس	 از	 قطعه	 اين	 	.)1 )تصوير	 نمود	 اشاره	 رويی«	 »پوشش	های	 عبارتی	
دوخته	می	شد	و	در	عين	پوشش	دادن	بدن،	به	آن	فرم	و	زيبايی	می	بخشيد.	هم	چنين	
می	طلبيد	 را	 تزيینات	خاصی	 و	 پارچه	 یک	 هر	 كه	 ک	 پوشا متعدد	 قطعه	های	 از	 استفاده	
ُكِليجه،	عبا،	َارخالق	 نشانه	ای	از	تمکن	و	جایگاه	مطلوب	اجتماعی	پوشنده	نيز	بود.	قبا،	
و	پوشش	های	مشابه	آن،	بیشتر	در	مناطق	سردسير	یا	در	موسم	سرد	سال	مورد	استفاده	
قرار	می	گرفتند؛	اما	چون	حالت	رسمی	نيز	داشتند	در	مراودات	افراد	با	یکدیگر	نيز	پوشيده	
گاهی	همان	نقش	 می	شدند؛	بنابراين	اين	قطعه	از	لباس،	یک	لباس	رسميت	بخش	بود	و	

چادر	را	ایفا	می	كرد.

تصوير 2- كليجه مخمل، دوره قاجار
http://www.textileasart.com

تصوير 1- قبای مخمل مربوط به دوره صفوی
)http://www.textileasart.com( 
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الزم	است	به	اين	مؤلفه	ها،	دستورات	دين	اسالم	درباره	پوشش	و	حجاب	را	نيز	افزود	
كه	مبتنی	بر	عفت	عمومی	جامعه	و	حفظ	امنيت	اجتماعی	زن	و	به	تبع	آن	نظام	خانواده	
در	 كه	 است	 شده	 ارائه	 حجاب	 به	 مربوط	 آیات	 از	 متعددی	 تفاسير	 منظور	 بدين	 است.	
از	 خانواده	 حریم	 به	 مربوط	 اندرونی	 ک	 پوشا تفکيک	 و	 بدن	 پوشيدگی	 لزوم	 بر	 مجموع	

كيد	می	ورزد. ک	بیرونی	زنان	در	سطح	اجتماع	تأ پوشا
برش	های	 و	 تقارن	خطوط	 ايرانی	 لباس	 از	مشخصات	ظاهری	 یکی	دیگر	 تقارن:	 ب ــ 
آن	است	)تصوير2(؛	یعنی	طرفين	لباس	قرینه	هستند	و	اين	قرینگی	را	در	تمام	زمينه		های	
مانند	 معدودی	 موارد	 در	 البته	 وضوح	شاهد	هستيم.	 به	 معماری	 از	جمله	 ايران	 هنری	
چادر	زنان	دوره	اشکانی	و	ساسانی	در	ظاهر،	عدم	تقارنی	مشاهده		می	شود	و	مثاًل	چادر	در	
كه	اساس	اين	چادرها	قرینه	است	و	 یک	طرف	شانه	محکم	می	شود؛	اما	باید	توجه	داشت	
فقط	هنگام	بستن	چنين	فرمی	به	خود	می	گيرد	و	دليل	آن	جلوگيری	از	باز	شدن	احتمالی	

چادر	و	نيز	فرم	دادن	به	آن	است	ودر	ساير	لباس	ها	قرینگی	به	دقت	اجرا	می	شود.
ک	 كمربند	از	شاخص	های	قابل	توجه	و	معنادار	در	پوشا كمر:	بستن	 كيد بر خط  ج ــ تأ
كه	مرز	بین	جهان	اعلی	و	سفلی	را	در	بدن	آدمی	 كمربند	به	عنوان	خطی	است	 ايران	است.	
به	مثابه	عالم	صغير	مشخص	می	سازد.	بخش	بااليی	بدن	به	عنوان	جایگاه	قلب	و	سر،	از	

اهميت	بیشتری	برخوردار	است.	
به	اين	ترتيب	می	توان	لزوم	پوشيده	بودن	نيمه	تحتانی	بدن	توسط	دامن	لباس	را	نيز	
كرد	زيرا	هم	در	تعاليم	زرتشت	و	هم	در	منابع	اسالمی	بر	ضرورت	پوشيده	 تا	حدودی	توجيه	

كيد	شده	است.	 بودن	شرمگاه	تأ
كمر	بستن	به	مفهوم	آماده	به	خدمت	بودن	در	فرهنگ	ايران	جایگاه	مستمر	 همچنين	
كمربسته	 كه	دور	 كاربردهای	روزمره	شال	هايی	 و	ويژه	داشته	است.	در	اين	مورد	نباید	از	

می	شد	غافل	شد.
ک	 در	هر	دوره	ای	تنوع	پوشش	های	سر	نسبت	به	ساير	انواع	پوشا د ــ پوشاندن سر: 
بر	 عالوه	 زنان	 است.	 بررسی	 قابل	 مختلف	 جهات	 از	 نيز	 سر	 پوشش	 است.	 توجه	 قابل	
استفاده	نمادين	از	سرپوش،	از	آن	برای	محافظت	سر	خود	از	آلودگی	بهره	می	بردند.	در	هر	
حال	بخشی	از	فرهنگ	پوشاندن	سر،	مربوط	به	احکام	دين	اسالم	درباره	حجاب	بوده	و	
بخشی	نيز	متضمن	مفاهيم	نمادين	از	جمله	نشان	دادن	سرسپردگی	و	تعلق	افراد	به	یک	
معمواًل	 و	 داشتند	 نيز	 زيبا	شناسانه	 كاركرد	 سرپوش	ها	 است.	 اجتماعی	 گروه	 یا	 خانواده،	
گران	بها	آراسته	 كاله	ها	و	انواع	روسری	ها	از	ظریف	ترين	پارچه	ها	تهيه	و	با	تزيینات	 دستارها،	
ازاين	رو	برای	سر	 از	اهميت	ويژه	سر	به	عنوان	سلطان	بدن	نيز	نباید	غافل	شد	و	 می	شد.	

همواره	ارزش	و	احترامی	بیشتر	از	ساير	اعضای	بدن	را	شاهد	هستيم.	
دیده	 ايرانی	 لباس	های	 از	 مختلفی	 بخش	های	 در	 ويژگی	 اين	 بودن:	 كاربردی  هـ  ــ 
سبک	 با	 كه	 است	 لباس	 در	 فراخ	 دامن	های	 از	 استفاده	 آن	 نمونه	های	 از	 یکی	 می	شود.	
دامن	 گشادی	 دارد.	 تناسب	 فرهنگ	 اين	 در	 برخاستن	 و	 نشستن	 آداب	 و	 ايرانی	 زندگی	
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را	 پاها	 می	توان	 آن	 توسط	 هم	 و	 می	شود	 نشستن	 امر	 در	 سهولت	 سبب	 سويی	 از	 لباس	
هنگام	نشستن	پوشاند،	زيرا	در	فرهنگ	ايران	نمایان	شدن	پا	به	خصوص	هنگام	نشستن	
سبب	 و	 بوده	 مردانه	 لباس	 دامن	 از	 گشادتر	 	 معمواًل زنانه	 لباس	 دامن	 بود.	 ادب	 خالف	
ارخالق	ها	 غالب	 در	 هم	چنين	 می	باشد.	 نشستن	 یا	 معاشرت	 هنگام	 زنان	 بیشتر	 راحتی	
كه	باقی	است	یک	شکاف	لوزی	شکل	در	زير	بغل	لباس	وجود	دارد.	اين	 ُكِليجه	هايی	 یا	
كه	حركت	دست	را	تسهيل	نموده	و	نيز	باعث	جریان	یافتن	هوا	در	زير	 شکاف	ازاين	جهت	
روی	 بر	 لباس	 مختلف	 قطعات	 گرفتن	 قرار	 هم	چنين	 است.	 توجه	 قابل	 می	شده،	 لباس	
كم	تکه	های	لباس	در	زير	بغل	شده	و	سبب	فرسایش	پارچه	لباس	یا	 هم	سبب	تجمع	و	ترا

چروک	شدن	آن	ها	می	گردید.
ساختار لباس زنانه در ايران

ساختار	لباس	بانوان	در	ايران	از	چند	جهت	باید	مورد	توجه	قرار	گيرد.	اين	موارد	عبارت	اند	از:
الف ــ  رنگ:	رنگ	پوشاک	در	ايران	بسيار	مهم	بوده	و	ايرانيان	به	رنگ	و	نقش	لباس	خود	
توجه	بسيار	داشته	اند.	رنگ	در	دوره		هخامنشی	به	عنوان	نشان	طبقات	مختلف	اجتماع	
مطرح	شد	و	در	ساير	دوره	ها	نيز	كمابیش	رنگ	ها	نقش	مهمی	در	تقسيمات	مختلف	اجتماع	
كل	 ايران	داشته	اند.	در	فرهنگ	ايران	رنگ	خاصی	به	خصوص	برای	زنان	تحریم	نشده؛	در	
كه	زنان	 كه	به	همان	اندازه	 درباره		رنگ	پوشاک	زنانه	باید	اين	نکته	را	مورد	توجه	قرارداد	
در	انتخاب	رنگ	لباس	اندرونی	آزادی	عمل	داشتند،	درباره	لباس	بیرونی	محدود	بودند.	
هم	چنين	در	تفسير	برخی	روایات	و	تعميم	دادن	آن	ها	به	تمام	دوره	های	تاریخی	باید	احتياط	
كيد	بسيار	شده	است،	اما	همان	طور	كه	 گرچه	بر	پوشيدن	لباس	با	رنگ	سفيد	تأ نمود.	مثاًل	ا
از	روایات	برمی	آید،	به	دليل	حساس	بودن	آن	در	برابر	آلودگی،	سبب	دل	مشغولی	می	شود؛	

بنابراين	در	بسياری	از	مواقع	قابل	استفاده	نيست.	
كيد	شده	است،	اما	اين	رنگ	به	خصوص	 هم	چنين	باوجود	اینکه	بر	كراهت	رنگ	سياه	تأ
كلی	هيچ	 گرفته	است؛	بنابراين	نمی	توان	به	طور	 برای	پوشاک	زنان	ارزش	نمادين	به	خود	
رنگی	را	رد	كرد.	آنچه	از	نظر	دين	اسالم	جايز	شناخته	نشده	است،	لباس	اشتهار	است	و	رنگ	
نيز	از	ويژگی	های	چنين	پوششی	می	تواند	به	شمار	آید.	بر	اين	اساس	افراد	مجاز	نيستند	
لباسی	كه	ضد	هنجارهای	جامعه	باشد	بپوشند	و	هنجارهای	هر	دوره	ای	نيز	به	طور	طبيعی	
و	تحت	تأثير	شرایط	دوران	خود	شکل	می	گيرند.	مثاًل	چادر	در	دوره	های	مختلف	به	رنگ	های	
گونی	از	جمله	بنفش،	نيلی،	سياه،	سفيد،	ُمَخَطط	و	نقش	دار	رواج	داشته	است	و	امروزه	 گونا

نيز	چادر	طبق	ُمد	روز	هر	بار	با	طرح	و	نقش	متفاوت	به	بازار	می	آید.	
كه	رنگ	لباس	نباید	 آنچه	درباره	رنگ	پوشاک	زن	در	فرهنگ	ايران	اهميت	دارد	اين	است	
لباس	های	 آن	 كه	مردمان	 به	نحوی	است	 لباس	جامعه	 گر	شرایط	 ا بنابراين	 كند؛	 جلب	توجه	
رنگارنگ	می	پوشند	بالطبع	هيچ	رنگی	غيرمجاز	نخواهد	بود؛	چنانکه	بین	عشاير	و	روستانشينان	
	زرق	وبرق	بسيار	را	به	خصوص	در	امور	روزمره	بر	نمی	تابند	و	 رايج	است؛	اما	جوامع	شهری	معمواًل
كيد	می	شود. به	خصوص	در	محيط	های	كار	بر	یکدستی	و	عدم	جلب	توجه	افراد،	به	خصوص	زنان	تأ
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ک	توصيه	های	متعددی	وجود	دارد.	در	دين	زرتشت	 ب ــ  جنس:	درباره	جنس	پوشا
كيد	شده	است.	ابریشم	محصولی	 كتان	تهيه	می	شود	تأ كه	از	پنبه	و	 بیشتر	بر	پوشش	هايی	
ک	ابریشمی	در	دين	زرتشت	مذموم	است.	 اهریمنی	تلقی	شده	و	بنابراين	پوشيدن	پوشا
در	دين	اسالم	نيز	لباس	زربفت	و	ابریشمی	برای	مردان	تحریم	شده	است؛	اما	زنان	در	اين	
حرام	گوشت	 حيوان	 یا	 مردار	 پوست	 از	 كه	 لباس	هايی	 بجز	 و	 دارند	 بیشتری	 آزادی	 مورد	
پارچه	ای	 هر	جنس	 پوشيدن	 به	 است-	مجاز	 هر	دو	جنس	حرام	 برای	 و	 تهيه	می	شود-	
كل	زنان	نباید	 كراهت	دارد؛	اما	در	 هستند.	پوشيدن	لباس	پشمی	نيز	جز	در	سرمای	شدید	
پارچه	های	 كه	 كيدات	می	دانيم	 تأ اين	 باوجود	 باشد.	 و	بدن	نما	 نازک	 كه	 بپوشند	 لباسی	
درباره	 است.	 بوده	 ايران	 در	 نساجی	 محصول	 اصلی	ترين	 و	 عمده	ترين	 ابریشمی	 زربفت	
بوده	بحثی	نيست.	 گران	بها	مخصوص	طبقات	مرفه	جامعه	 پارچه	های	 كه	 اين	موضوع	
شاید	علت	نهی	از	پوشيدن	ابریشم	یا	طال	دليلی	بر	نفی	و	مخالفت	با	تفاوت	های	طبقاتی	
گياهی	مانند	 كه	الياف	 بین	مردم	بوده	باشد؛	اما	اين	نکته	را	نيز	باید	مورد	توجه	قرارداد	
كار	 كشت	و	 كتان	سازگاری	بیشتری	باپوست	بدن	دارند	و	تهيه	اين	الياف	مستلزم	 پنبه	و	
الياف	حيوانی	تهيه	می	شود	ممکن	 از	 كه	 آبادانی	زمين	است.	درحالی	كه	پوشش	هايی	 و	
كرم	ابریشم	 كشتن	 كه	ابریشم	با	 است	سبب	آسيب	زدن	به	موجودات	زنده	شود.	همچنان	

كشتن	حيوانات	تهيه	می	شود.		 و	لباس	های	پوستی	با	
ج ــ برش: در	برش	لباس	ايرانی	دو	ساختار	متفاوت	مشاهده	می	شود.	یک	نوع	از	اين	
گر	یک	تکه	لباس	سنتی	ايرانی	را	روی	سطح	 كه	ا كاماًل	تخت	است.	به	اين	معنا	 ساختار	
كاماًل	بر	سطح	منطبق	می	شود	)شکل	1و2(.	از	اين	نکته	می	توان	چنين	 كنيم	 صاف	پهن	
كه	لباس	ايرانی	سعی	دارد	از	ابعاد	جسمانی	و	زمينی	بدن	بکاهد	و	به	آن	 استنباط	نمود	
بعد	زيبا	شناختی	بدهد.	اين	نوع	برش	لباس	را	در	دوره	اشکانی	و	بعدها	در	دوره	اسالمی	و	
امروزه	در	بین	تمام	اقوام	محلی	ايران	می	بینيم.	تمام	بخش	ها	اعم	از	باالتنه،	آستين	ها	و	
دامن	لباس	به	شکل	مربع،	مستطيل	یا	ذوزنقه	است	و	شکل	نهايی	لباس	از	اتصال	اشکال	

هندسی	ساده	به	دست	می	آید.	

شکل1-	برش	قبا	
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كه	 تفاوت	 اين	 با	 كاركردی	همانند	مقرنس	در	معماری	دارند	 یا	مرغک	ها2	 سنبوسه	ها	
اغلب	 سنبوسه	ها	 اما	 دارند	 كاربرد	 گنبد	 دايره	 به	 پالن	 مربع	 انتقال	شکل	 برای	 مقرنس	ها	
كردن	شکل	 نزدیک	 یا	 بدن	 دوار	 حركت	 تأمين	 به	منظور	 چهارگوش	 دو	شکل	 اتصال	 برای	
فرم	ضمنی	 تغيیر	 مورد	 دو	 هر	 در	 البته	 كه	 گرفته	می	شوند	 به	كار	 دايره	 به	 دامن	 چهارگوش	
مربع	به	دايره	را	شاهدیم.	در	تصاوير	نمونه	هايی	از	برش	هندسی	لباس	ايرانی	را	می	بینيم	
كاماًل	به	شکل	مستطيل	بوده	و	به	وسيله	 كه	در	آن	برش	های	آستين	ها	و	بدنه	اصلی	لباس،	
از	 یکی	 می	شوند.	 وصل	 هم	 به	 لباس	 تنه	 و	 آستين	 سنبوسه	ها،	 همان	 یا	 مثلثی	 تکه	های	
ويژگی	ها	و	مزایای	چنين	ساختاری	عدم	دورريز	پارچه	است	و	تمام	قواره	پارچه	در	دوخت	
گذشته	هر	پارچه	ای	با	توجه	به	مورد	مصرفی	آن	با	عرضی	متفاوت	 آن	مصرف	می	شود؛	و	در	

بافته	می	شد	تا	حداقل	دورريز	را	داشته	باشد.

شکل	2-	برش	پیراهن
در	 دراپه	 و	 از	چين	 استفاده	 می	شود	 مشاهده	 ايرانی	 ک	 پوشا در	 كه	 دیگری	 ساختار	
گر	 شکل	دادن	به	لباس	است.	البته	بخش	های	چين	دار	یا	دراپه	دار	لباس	های	ايرانی	را	نيز	ا
گسترده	و	باز	در	نظر	بگيریم	باز	به	همان	زيرساخت	»تخت«	می	رسيم	و	چين	در	 به	صورت	
كه	در	عين	ایجاد	راحتی	در	بخش	هايی	از	 ک	ايرانی	است	 واقع	یک	ترفند	تزيینی	در	پوشا

كاركرد	زيبا	شناختی	نيز	دارد.	 لباس،	
ک	 دراپه	یا	همان	چين	های	افقی	در	لباس	های	پیش	از	اسالم	و	به	خصوص	در	پوشا
هخامنشی	مشاهده	می	شود.	استفاده	از	دراپه	یکی	از	راه	های	منحرف	ساختن	نگاه	از	فرم	

اصلی	بدن	است.	
كه	 كاماًل	تزيینی	دارند	و	درست	مانند	پرده	ای	 كاربرد	 كه	 دراپه	ها	چين	هايی	هستند	
كاماًل	دكوراتيو	بدن	را	از	نظر	پنهان	 دو	فضا	را	از	هم	جدا	می	سازد	توسط	ایجاد	یک	نمای	
می	دارند	و	افزون	بر	اين	زيبايی	منحصر	به	فردی	به	لباس	می	بخشند؛	اما	زيبايی	ِدراپه	در	

كاماًل	وقار	و	سکون	خود	را	حفظ	نماید.	 كه	فرد	پوشنده	 صورتی	قابل	توجه	است	
هم	چنين	ایجاد	چنين	چين	هايی	مستلزم	صرف	پارچه	های	بیشتر	و	ظریف	تر	است،	



350255

سال اول، شـــماره 1 و 2
بهـــار و تابســـتان 1393 

بررسی مبانی نظری طراحی مد لباس زنانه در الگوی ایرانی- اسالمی

ازاين	رو	لباس	های	ِدراپه	دار	را	بر	تن	زنان	اشرافی	مشاهده	می	كنيم	در	هر	حال،	ساختار	در	
كاماًل	غير	آناتوميک	است	و	هم	چنين	بسياری	از	لباس	ها	دارای	قواره	ای	آزاد	 پوشش	ايرانی	
كه	هر	قطعه	لباس	ممکن	است	برای	افرادی	با	اندازه	های	متفاوت	قابل	 هستند	به	طوری	

استفاده	باشد.
د ــ طراحی تزيینی: طراحی	تزيینی	یا	دكوراتيو	بخش	الحاقی	طراحی	لباس	است.	یکی	
از	ويژگی	های	هنر	ايرانی	به	زعم	بسياری	از	محققان،	تزيینی	بودن	آن	است.	اين	مشخصه	
منقش	 بافت	ها	 انواع	 با	 پارچه	ها	 قرن	ها	 طول	 در	 می	بینيم.	 نيز	 ايرانی	 لباس	های	 در	 را	

می	گشتند	یا	توسط	چاپ	یا	رودوزی	تزيین	می	شدند.	
كه	 ک	به	خصوص	درباره	لباس	زنانه	بسيار	متنوع	است	تا	جايی	 روش	های	تزيین	پوشا
گرفته	می	شود.	اين	 در	هر	منطقه	و	هر	دوره،	از	روش	های	متفاوتی	برای	تزيین	لباس	بهره	
تزيینات	یا	در	سراسر	پارچه	و	لباس	تکرار	می	شوند	یا	عمدتًا	در	بخش	هايی	مانند	دور	یقه،	
دور	بازو،	سر	آستين	ها	و	لبه	ی	لباس	انجام	می	پذيرند.	اين	بخش	باید	متناسب	با	ساختار	

لباس	طراحی	شود.	
كلی	نقوش	مورد	استفاده	در	طراحی	دكوراتيو	لباس	زنانه	عبارت	اند	از: به	طور	

كه	از	دوره	های	مختلف	باقی	مانده	انواع	 الف ــ نقوش طبيعت گرا: بر	تصاوير	لباس	هايی	
گياهان	مختلف	مشاهده	می	شود	 گل	ها	و	 نقوش	طبيعی	مانند	نقش	انسان،	جانوران	و	
و	 لباس	 تزيین	 بین	 نظر	 اين	 از	 و	 3(؛	 )تصوير	
تمام	 ندارد.	 وجود	 تفاوتی	 هنری	 آثار	 ساير	
كه	در	طراحی	عناصر	طبيعت	در	هنر	 قواعدی	
نيز	 ک	 پوشا تزيین	 در	 می	شود	 رعایت	 ايران	
طبيعت	گرا	 نقوش	 بنابراين	 و	 می	كند	 صدق	
اجرا	 و	 طراحی	 خاصی	 اصول	 تحت	 خود	 نيز	

می	شود.	
به	كاررفته	 پارچه	 بافت	 در	 كه	 نقوشی	
می	شود.	 تکرار	 پارچه	 سرتاسر	 در	 است،	
پارچه	 سطح	 تمام	 است	 ممکن	 هم	چنين	
اینکه	 یا	 گلدوزی	شود	 توسط	نقوش	طبيعی	
اجرا	 لباس	 از	 در	بخش	هايی	خاص	 تزيینات	
در	 	 معمواًل انسان	 و	 حيوانات	 شود.نقوش	

سطح	پارچه	تکرار	می	شوند.	
كه	از	تركيب	جانوارن	مختلف	 نقش	هايی	
مانند	شير	و	عقاب	یا	ابداع	جانوران	افسانه	ای	
از	 می	شود	 ایجاد	 غ	 سيمر و	 اژدها	 مانند	
از	 ايران	 هنرهای	 تزيینی	 عناصر	 مهم	ترين	

تصوير 3 -نقوش انسانی تكرارشونده بر پارچه ای از 
دوره قاجار، موزه قاجار تبريز )عكس از نگارنده(
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نقوش	 اين	 ایجاد	 می	گيرند.	 قرار	 طبيعی	 نقوش	 دسته	 در	 و	 هستند	 پارچه	 بافت	 جمله	
از	 اين	دسته	 ادامه	داشته	است)تصوير	4(.	 نيز	 قاجار	 تا	دوره	 و	 آغازشده	 باستان	 ايران	 از	

گاهی	درون	مدال	هايی	قرار	می	گيرند.	 تصاوير	
و	ختايی	 اسليمی	 مانند	 انتزاعی	 نقوش	 از	 استفاده	 استيليزه:	 يا  انتزاعی  نقوش  ب ــ 
لباس	 تزيینات	 رايج	ترين	 از	 لباس	 رودوزی	های	 انواع	 نيز	 و	 پارچه	ها	 بافت	 در	 بته	جقه	 و	
گياهان	اقتباس	و	متناسب	باذوق	و	سليقه	مردم	هر	منطقه	 گل	ها	و	 است.اين	طرح	ها	از	
و	 پارچه	 سطح	 در	 نقوش	 تکرار	 به	صورت	 هم	 نيز	 لباس	 تزيین	 نوع	 اين	 طراحی	شده	اند.	
ختايی	 و	 اسليمی	 نقوش	 دارد.	 كاربرد	 موضعی	 یا	 سرتاسری	 رودوزی	های	 به	صورت	 هم	
گل	ها	و	برگ	ها،	یکی	از	 عمده	نقوش	انتزاعی	را	شامل	می	شود	)تصوير	5(.	عالوه	بر	نقوش	
مهم	ترين	نقوش	تزيینی	ايرانی	نقش	بته	جقه	است.	اين	نقش	هم	به	صورت	سوزن	دوزی	
كرمان،	پارچه	های	ترمه	و	نيز	در	 و	هم	در	بافت	پارچه	ها	استفاده	می	شود.	بته	جقه	در	پته	

كاربرد	دارد. كار	و	مخمل	به	صورت	چاپی	 پارچه	های	قلم	
ج ــ نقوش هندسی:	استفاده	از	اشکال	هندسی	رايج	ترين	نوع	رودوزی	در	تزيین	لباس	
در	ميان	اقوام	محلی	ايران	است	)تصوير	6(.	طرح	های	هندسی	در	لباس	اقوام	تركمن	و	

تصوير4- پارچه زربفت با نقش سيمرغ و اژدها، 
موزه قاجار تبريز )عكس از نگارنده(

تصوير 5- پارچه يا نقوش اسليمی و ختايی، دوره صفوی
(textilemuseum.org)

تصوير 6- سوزن دوزی با نقوش هندسی )درويش دوزی(، 
)عكس از نگارنده(
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تأثيرات	 لباس	ها،	 تزيینات	 هندسی	 نقوش	 است.در	 برخوردار	 چشمگيری	 تنوع	 از	 بلوچ	
كاشی	كاری	و	معماری	ايرانی	مشهود	بوده	و	غنای	نقوش	هندسی	در	لباس	نواحی	مختلف	

و	نيز	دوره	های	تاریخی	قابل	توجه	است.
می	شود.	 استفاده	 لباس	 تزيینات	 طراحی	 در	 نيز	 كتيبه	ها	 از	 نوشتاری:	 نقوش  د ــ  
كاربرد	دارند	و	هم	به	صورت	بافت	پارچه	 كتيبه	ها	بیشتر	به	شکل	بازوبند	در	تزيین	لباس	
در	 بیشتر	 ک	 پوشا در	 كتيبه	 و	 نوشتار	 از	 استفاده	 البته	 می	شوند.	 ایجاد	 رودوزی	 هم	 و	
كمان	به	افراد	بخشيده	می	شد	برای	ذكر	 كه	به	عنوان	خلعت	از	طرف	دربار	و	حا لباس	هايی	

كاربرد	داشته	است. كننده	 نام	اعطا

نتيجه
كردن	مسيری	جهت	احيای	سنت	های	 كلی	و	مقدماتی	برای	باز	 گفته	شد	یک	طرح	 آنچه	
ايرانی-	اسالمی	و	استفاده	از	زيبايی	های	هنر	بومی	بر	اساس	باورها،	ارزش	ها،	اسطوره	های	
نکته	 اين	 باید	 اين	اساس	 بر	 لباس	سنتی	است.	 كاركردهای	 به	 نيز	توجه	 و	 اين	سرزمين	
به	خصوص	هنر	 و	 بر	مبنای	اصول	ساير	هنرها	 ايرانی،	 لباس	 كه	 قرار	دهيم	 توجه	 را	مورد	
نيز	لحاظ	 لباس	 از	ويژگی	های	معماری	در	 و	بسياری	 ايرانی	طراحی	شده	است	 معماری	
و	 رمزپردازانه	است.	ساختار	 و	 زيبا	شناسانه	 كاركرد	 از	 تلفيقی	 زنانه	 لباس	 اما	 شده	است،	
تزيینات	اين	لباس	هم	زيبايی	و	هم	پوشيدگی	مطلوب	فرهنگ	ايرانی-	اسالمی	را	تأمين	

كاربردی	اين	لباس	نيز	غفلت	نشده	است. می	كند	و	درعين	حال	از	قابليت	های	
ک	زنانه	بر	مبنای	امکانات	توليد	حریم	و	حيا	طراحی	شده	است؛	بنابراين	لباس	 پوشا
یا	 و	 زيبايی	جسم	 برجسته	ساختن	 برای	 نمی	تواند	 از	حریم	خصوصی	محارم،	 بیرون	 در	
با	 ايرانی	 ک	 ابژه	جنسی	به	كار	رود؛	و	نمایش	زيبايی	در	پوشا بر	بدن	به	مثابه	یک	 كيد	 تأ
لباس	 اندام.	 ساختن	 نمایان	 نه	 می	پذيرد	 صورت	 لباس	 و	 پارچه	 نقش	 و	 طرح	 نمایش	
كاربرد	و	قابليت	توليد	حریم	 بانوان	در	فرهنگ	ايرانی	بر	مبنای	عناصری	همچون	زيبايی،	
زنانه	در	 زيبايی	 گفته	شد	 كه	 انتخاب	می	شود	و	همان	گونه	 یا	 برای	فرد	پوشنده	طراحی	
كه	منشأ	 دو	جهت	مختلف	تعریف	می	شود	یکی	زيبايی	مبتنی	بر	نيکی	و	وااليی	و	روشنی	
خير	بوده	و	در	منابع	زرتشتی	در	توصيف	زيبايی	های	زنان	اساطيری	مانند	آناهيتا	یا	اشی	و	
كه	محدود	به	حریم	خانواده	بوده	و	 كار	رفته	است	و	دیگری	زيبايی	جسمانی	 سپندارمذ	به	
گذاشته	شود،	در	مقابل	ارزش	های	اخالقی	جامعه	 چنانچه	خارج	از	اين	حریم	به	نمایش	
كه	در	 قرار	می	گيرد.	در	اين	راستا	قطعات	مختلف	لباس	طوری	تنظيم	و	طراحی	شده	اند	

مراحل	و	درجات	مختلفی	توليد	حریم	می	كند.

پی نوشت ها:
كه	در	زبان	انگليسی	Dress	به	معنی	جامه	 1-	در	مقایسه	با	زبان	فارسی	شاید	اين	توضيح	ضروری	باشد	
كردن،	 كردن،	آماده	 كردن،	مرتب	 گرفته		شده	و	به	معنی	مستقيم	   Directus	التينی	ریشه	از زنانه	
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كردن	و	...	است.	در	واقع	در	اين	زبان،	معنی	لباس،	آراستگی	و	زيبايی	و	مرتب	 كردن	و	زینت	 آراسته	
كار	 به	 	 	Dress-	maker 	 واژه	 زنانه	 خياط	 برای	 انگليسی	 زبان	 در	 چنين	 هم	 است.	 بودن	 منظم	 و	

گفته	می	شود. 		Tailor		مردانه	خياط	به	كه می	رود،	درحالی		
كه	به	انتهای	محل	اتصال	آستين	و	تنه	لباس	برای	ایجاد	آزادی	وصل	می	شود. 2-	تکه	ای	به	شکل	لوزی	

منابع
كریم. -	قرآن	

-	اتينگهاوزن،	ریچارد.	)1390(.	هنر	در	جهان	اسالم.	ترجمه	مهرداد	وحدتی	دانشمند.	
تهران:	نشر	بصيرت.

كتاب	پنجم	دینکرد.	تهران.	انتشارات	معين. -	آموزگار،	ژاله	و	احمد	تفضلی.	)1386(.	
-	جاوید،	محمدرضا.	)1388(.	تأملی	بر	ابعاد	عملی	و	تجربی	حجاب.	تهران:	پژوهشکده	

مطالعات	فرهنگی	و	اجتماعی.
-	حداد	عادل،	غالمعلی.	)1363(.	فرهنگ	برهنگی	و	برهنگی	فرهنگی.	تهران:	انتشارات	

سروش.
-	حسينی	راد،	عبدالمجيد.	)1384(.	شاهکارهای	نگارگری	ايران.	تهران:	موزه	هنرهای	

معاصر.
-	جوادی	آملی،	عبداهلل.	)1376(.	زن	در	آینه	جمال	و	جالل.	قم:	مركز	نشر	اسراء.

-	دزی،	پیتر.	ان.	)1383(.	فرهنگ	البسه	مسلمانان.	ترجمه	حسينعلی	هروی.	تهران:	
شركت	انتشارات	علمی	و	فرهنگی.

-	دوستخواه،	جليل.	)1387(.	اوستا.	تهران:	انتشارات	مروارید.
-	ستاری،	جالل.	)1384(.	سيمای	زن	در	فرهنگ	ايران.	تهران:	نشر	مركز.

كالج،	مالکوم.	)1380(.	اشکانيان	)پارتيان(.	ترجمه	مسعود	رجب	نيا.	تهران:	انتشارات	 	-
هيرمند.

كارنگ. كخ،	هاید	ماری.	)1385(.	از	زبان	داريوش.	ترجمه	پرويز	رجبی.	تهران:	نشر	 	-
فروع	 	.)1388( اسحاق.	 بن	 یعقوب	 بن	 محمد	 ابی	جعفر	 االسالم	 ثقه	 رازی،	 كلينی	 	-

گروه	مترجمان.	قم:	انتشارات	قدس. كافی.	ترجمه	
ک	اقوام	ايرانی.	تهران:	انتشارات	 -	غيبی،	مهر	آسا.	)1385(.	هشت	هزار	سال	تاريخ	پوشا

هيرمند.
تهران:	 باشی.	 بلوک	 علی	 مقدمه	 ايران	زمين.	 در	 ک	 پوشا 	.)1383( پیمان.	 متين،	 	-

انتشارات	اميركبير.
گاه. -	مجلسی،	عالمه	محمدباقر.	)1378(.	حليه	المتقين.	تهران:	نشر	دل	آ

-	مطهری،	مرتضی.	)1378(.	مسأله	حجاب.	تهران:	انتشارات	صدرا.
Mann Shover, E. (1920). Art in Costume Design. Milton Bradley Company.


