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مطالعۀ تطبیقی نقوش و انواع سوزندوزی
در پوشاک زنان و مردان دربار قاجار

نو مقاله:
پژوهشی

چکیده
با بررسی سیر تحول پوشاک در تاریخ ایران ،دوران قاجار از حیث تحوالت گستردۀ فرهنگی و اجتماعی ،دوران متمایزی است .در این دوره ،باا
توجه به گسترش ارتباطات بینافرهنگی با ملل دیگر ،بهویژه غرب و رواج مدگرایی در میان درباریان ،میل به لباسهای سنتی ایرانی با تزیینات
زیبا و دلفریب ،بهخصوص طیف وسیع سوزندوزیها ،همچنان طرفداران ماتمکن (اغلاب درباریاانخ خاود را داشات .از ایان من ار در ایان
پژوهش تالش شده است ضمن تبیین و تحلیل مفاهیم مستتر در نقوش سوزندوزیهای پوشاک زنان و مردان دورۀ قاجار ،به این پرساشها
پاسخ داده شود .۱ :چه مفاهیمی در نقوش سوزندوزیهای پوشاک درباریان دورۀ قاجار وجاود داشاته اسات  .2وجاوه تماایز میاان نقاوش
سوزندوزی پوشاک زنان و مردان در دورۀ قاجار چیست این پژوهش بنیادی بهلحاظ چیستی رویکردی کیفی داشاته و از ن ار روششناسای
تطبیقیتحلیلی است .گردآوری دادهها و اطالعات به روش مطالعات اسنادی و مناابع کتابخاناهای و در ماواردی میادانی انجاام شاده اسات.
جامعۀ آماری این پژوهش با مرور آثار نقاشی و تطبیق با تعدادی از پوشاک موجود در موزههاا و مجموعاههای خصوصای باهجاماناده از دوران
قاجار انتخاب شده است .در نهایت از تحلیل یافتهها ،این نتیجه قابل استنباط است که پوشاک زنان و مردان درباار قاجاار تفااوت چنادانی باا
یکاادیگر نداشااتند و بااهطور کلاای بااه دو دسااتۀ اناادرونی و بیروناای تقساایم میشاادند کااه تزیینااات متنااو سااوزندوزی ماننااد گالبتااوندوزی،
قیطاندوزی ،نقدهدوزی ،مرواریددوزی و ...به تفاخر و زیبایی آنها متناسب با جایگاه و مسند صاحب لباس مایافازوده اسات .در ایان میاان،
نقوش بهکاررفتۀ طرحهای هندسی ،گلوگیاه و بتهجقه بودند که بهطور مشترک در لباس زنان و مردان مشاهده میشود که عمادتا مبتنای بار
باورهای سنتی و اعتقادات مذهبی مردم بوده است.
کلیدواژهها:
تزیینات پوشاک ،پوشش درباریان قاجار ،سوزندوزی ،بتهجقه.
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 .۱مقدمه
نو پوشاک مردم در هر دورهای ،همواره تجلیگاه هویت فرهنگی اجتماعی آن مردم است ،تا جایی که پوشش انسانها نمایانگر اعتقاادات ،آداب
و سنتهای جاری در هر منطقه و نشانی از هویت اجتماعی آنهاست .در بررسی سیر تاریخ پوشاک در ایاران ،هماواره باه ناو پوشاش و تزییناات
وابسته به آن اهمیت بسیاری داده شده است .در دورۀ قاجار ،با توجه به تحوالت گستردۀ فرهنگایاجتمااعی منجار باه مدرنیسام در غارب ،شااهد
تأثیرات فرهنگ غربی بر زندگی مردم بهویژه در پوشاک (درباریان و اشرافزادگانخ هستیم .بهرغم تأثیرپذیری ناشی از عنصر تازهواردی به ناام ماد،
در حوزۀ پوشاک غربی ،همچنان گرایش به آرایهها و تزیینات سنتی فاخر ،همچون سوزندوزیها بر روی پوشاک بهویژه پوشااک درباریاان ،رو باه
فزونی داشت .در میان انوا مختلاف روشهاای زیباساازی پارچاه و پوشااک ،ساوزندوزی یکای از پرطرفادارترین روشهاایی اسات کاه ایرانیاان
بهخصوص در دورۀ قاجار برای تزیین پوشاک خود استفاده میکردند .سوزندوزیهایی که با بهره بردن از نقوش زیباا و پرمفهاوم ،پوشااک زناان و
مردان دربار را فاخر و پرجلوه به نماایش میگاذارد .در ایان پاژوهش باا مطالعاۀ پوشااک و تزییناات آن در دوران قاجاار و میازان اساتفادۀ آنهاا از
سوزندوزی تالش میشود تا به احیا ،حفظ و توسعۀ جایگاه این هنر اصیل و سنتی ایران در دوران معاصر کمک شود.
۱ـ .۱پرسشهای پژوهش
این پژوهش با هدف شناخت معنا و مفهوم نقوش سوزندوزی در پوشاک دورۀ قاجار ایران و بررسی شباهتهای طرح و رنگ سوزندوزی در

پوشاک زنان و مردان این دوره بر اساس آثار هنری و نقاشیهای بازمانده و تطبیق آنها با نمونههای موجود در موزهها و مجموعههای
خصوصی بهعنوان جامعۀ هدف ،به این سؤاالت پاسخ میدهد .۱ :چه مفاهیمی در نقوش سوزندوزیهای پوشاک درباریان دورۀ قاجار وجود
داشته است  .2وجوه تمایز میان نقوش سوزندوزی پوشاک زنان و مردان در دورۀ قاجار چیست
۱ـ .۲پیشینۀ پژوهش
در خصوص پوشاک دورۀ قاجار کتابهای بسیاری تألیف شده که در تدوین و شکلگیری این پژوهش نیز نقش بسزایی داشتند .پوشاک دورۀ

قاجار (شهشهانی ۱۳۶۱خ و فرهنگ اصطالحات پارچاه و پوشااک در ایاران (کمپاانی ۱۳۶۱خ ،اطالعاات کامال و دقیقای از سااختار پوشااک
ایرانیان بهخصوص مردم دورۀ قاجار ارائه میدهند .اما در خصوص ارتباط پوشاک و هنر سوزندوزی ،بهتر است به پژوهشهای صورتگرفته
در این خصوص پرداخت .در این بخش به تعدادی از نزدیکترین آنها با هدف و ساختار پژوهش پیش رو اشااره خواهاد شاد .در مقالاهای باا
عنوان «مطالعۀ تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدینشاه به فرنگ» (اباذری و طیبی ۱۳۶۷خ ،به بررسای پوشااک زناان در
سه مرحلۀ سنت ،گذار و تجدد و تغییراتی که سفر ناصرالدینشاه باه اروپاا در پوشااک زناان داشات ،پرداختاه شاده اسات .همچناین در مقالاۀ
«تاریخچۀ تحول پوشاک بانوان ایرانی در دورۀ قاجاریه» (رجبی ۱۳۱۰خ ،سلسلۀ قاجاریه به سه دورۀ اولیه ،میانی و پایانی تقسایمبنادی شاده و
پوشاک اندرونی و بیرونی بانوان در این سه دوره بررسی گردیده و عوامل تأثیرگذار بر پوشاک بانوان نیز بازنگری شده است .در مقالهای دیگر باا
عنوان «مطالعۀ تطبیقی ماد لبااس باانوان درباار فتحعلایشااه و ناصارالدینشااه قاجاار» (جهاانی و چنگیاز ۱۳۶۶خ ،باه مقایساۀ اشاتراکات و
تفاوتهای پوشاک بانوان در زمان حکومت فتحعلیشاه و ناصرالدینشاه پرداخته شده و نگارندگان ،مؤلفههای اثرگذار بر تغییر سبک لباس در
این دوران را بررسی کردهاند« .بررسی لباس و پوشااک دورۀ قاجاار مبتنای بار آثاار میناایی باهجاماناده از ایان دوره در ماوزۀ آذربایجاان تبریاز»
(فیضاللهی و فنایی ۱۳۱۶خ مقالۀ دیگری است که به مطالعاۀ پوشااک موجاود در قطعاات میناکااریشاده و مقایساۀ آن باا نگاارگری ایرانای
پرداختهاند تا سیر تحول پوشاک زنان و مردان در دورۀ قاجار را بررسی کنند .مقالۀ «بررسی زیورآالت وابسته به پوشاک مردان در عهاد قاجاار»
(صالح ۱۳۶۰خ نیز زیورآالتی را که در پوشاک مردان دورۀ قاجار برای نشان دادن درجه ،میزان تمول یا باورها و اعتقادات آنها اساتفاده شاده
است بررسی میکند .در مقالهای دیگر با عنوان «سوزندوزیهای پوشاک زنان بلوچ؛ نقش و رنگ» (یعقوبی ۱۳۶۳خ گفته شده است که نقطۀ
اشتراک این هنر ،بهرهگیری از نقشهاای هندسای و خطاوط شکساته اسات و خاساتگاه آن عناصار طبیعای ،زیاورآالت ،عناصار انتزاعای و
باورهای قومی و مذهبی مردم بلوچ است« .جستاری در مفااهیم نقاوش ساوزندوزی ترکماناان گنبادکاووس» (ذبااح و حااتم ۱۳۶2خ عناوان
پژوهشی است که نگارندگان آن معتقدند نقوش موجود در سوزندوزی ترکمن به چهار گروه تقسیمپذیر است که برخی از آنها نشئتگرفتاه از
عقاید و باورهای اجداد این قوم و برخی دیگر برداشتی آزاد از محیط پیرامونشاان باوده اسات« .انتازا نماادین در زیبااییشناسای هنار بلاوچ»
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(کشاورز و جوادی ۱۳۶۱خ مقالهای است که در آن به شناخت عناصر زیبااییشناساانۀ ساوزندوزی بلاوچ پرداختاه و مهمتارین وجاه اشاتراک
نقوش آن را هندسی بودن و انتزا بیش از حد میداند .در نهایت ضمن استفاده از نتایج ارزشمند موارد ذکرشده ،وجه تفاوت ایان پاژوهش باا
پیشینههای بهدستآمده ،آن است که در این پژوهش ،نقوش سوزندوزی در پوشاک درباریان دوران قاجار از لحاظ معنا و مفهوم بررسی شده
و تالش میشود ارتباط و شباهتهای میان این نقوش نیز در پوشاک زنان و مردان این طبقه مورد مطالعه قرار گیرند.
۱ـ .۳روش پژوهش
روش این پژوهش که از ن ر هدف ،رویکردی بنیادی داشته ،بهلحاظ چیستی کیفی و از ن ر روششناسی تطبیقایتحلیلای اسات .جماعآوری

اطالعات به روش مطالعات اسنادی و منابع کتابخانهای و همچنین میدانی (مشاهدۀ مستقیمخ انجام شده است .جامعۀ آماری ایان پاژوهش
به روش انتخابی (گزینشیخ بر اساس  2۱نمونه از آثار نقاشی مربوط به هنرمندان شناخته شده و باقیمانده از دوران قاجار بهمن ور تطبیق باا
تعدادی از پوشاک موجود در موزههای ایران و مجموعههای خصوصی بهجامانده از آن دوران است.
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 .۲جایگاه پوشاک در میان ایرانیان
لباس ورای یک امر ظاهری ،در ابتدا وسیلهای برای محفاطت انسان در برابر تغییرات آبوهوا و همچنین مبتنی بر آیات شریفۀ قرآن کاریم (طاه:
۱2۱خ عنصر متمایزکنندۀ انسان از حیوان با تکیه بر حفظ حیا بوده است؛ هرچند فراتر از این مفاهیم کاربردی ،در ظااهر نیاز پوشااک سایر تحاول
گستردهای را سپری کرده است« .جایگاه لباس در تاریخ بشر تا این حد اهمیت دارد که گاه با معناای تمادن بشاری یکای پنداشاته شاده اسات؛ تاا
حدی که گویی با حذف لباس از تاریخ ،بسیاری از مفاهیم اجتماعی و اعتقادی از تمدن انسانی در ابهام باقی میماند .شاید باه هماین دلیال اسات
که هر ملت و قومی لباس خود را همچون نمودی عینی از تمدن خویش و جلوۀ تمامنمای فرهنگی خاود عزیاز مایدارد .لبااس پارچم شخصایت
فردی و هویت اعتقادی ،قومی و ملی است» (صالح 2۶ ،۱۳۶۰خ .نو پوشش ،آراستگی و زیبایی در طرح و نقش لباس هماواره اهمیات بسایاری
در میان ایرانیان داشته است ،بهطوری که پوالک در سفرنامۀ خود مینویسد« :ایرانیها برای لباس زیبا اهمیت بسیار قائلاند ،بسیار دوست دارناد
که برازنده و تمیز لباس بپوشند و این امر حتی در مورد کسانی که پا به سن گذاردهاند نیز صادق است ،برخالف سایر کشورهای اساالمی ،حتای در
میان طبقات کارگر و فرودست ،بهاستثنای درویشها ،بهندرت آثار غفلت و تسامح در لباس پوشیدن مشاهود اسات .باه هماین دلیال صاحبت از
لباس و اسب ،نقل مجالس جوانان است و آنها برای این دو چیز ارقام بسیار زیادی خرج میکنند» (۱۱۳ ،۱۳۶۱خ .جدای از متاونی کاه نشاان از
اهمیت پوشاک نزد ایرانیاان پایش از اساالم دارد ،مساتندات باساتانشاناختی و مادارک متعاددی از توساعۀ کارگااههاای بافنادگی توساط باانوان
هخامنشی و همچنین پیشرفت صنعت پارچهبافی در دورۀ ساسانیان از انوا ابریشمی ،پشمی ،کتانی و پنبهای با طرحها ،نقوش و رنگهاای زیباا
در مناطق مختلف ایران مشاهده شده و برجای مانده است (ضیاءپور ۱۳۰۶خ .بررسی تاریخی لباس و توجه به این بخش مهم از زنادگی ایرانیاان از
ادوار پیش از قاجار نیز مشهود بوده و مدارک و اسناد بسیاری را میتوان در این مورد مثال زد« ۱.تفاخر و ابهت لباسهای سلطنتی صفویه در زماان
سلطنت فتحعلیشاه دوباره رواج یافت .احیای صنعت ابریشم ،بافتههای مجللی را برای دربار به ارمغان آورد .ناظران خارجی باهشادت تحاتتاأثیر
پوشاک سلطنتی باشکوه مردان قرار میگرفتند و توصیفات دقیقی ارائه میدادند و با نقاشیهای دیواری و نقاشیهای رنگ روغنی که حاکم بارای
کاخهای جدیدش سفارش میداد تأیید میشوند» (گروه نویسندگان 2۱۶ ،۱۳۱2خ.
 .۳پوشاک ایرانیان در دورۀ قاجار
روی کار آمدن حکومتهای جدید و تغییرات سیاسی موجب تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگای ،دینای یاک جامعاه خواهاد
شد .در این میان ،رفتار جامعه و پوشش نیز بهقطع دستخوش تحوالتی میشود .با وجود این ،مدارک و شواهد زیادی نشان مایدهاد کاه پوشااک
دورۀ قاجاریه ،بهویژه اوایل دورۀ مذکور ،شباهت و همبستگی خود را بهجز در جزئیات و توجه به تزیینات با پوشااک دورۀ زندیاه حفاظ کارده اسات.
«ضمن آنکه در دورۀ قاجاریه در زینتها و برخی جزئیات دیگر لباس ،سلیقۀ بیشتری به کار برده شده اسات (یااوری و حکااکباشای ۵۱ ،۱۳۱۶خ.
«در این دوره ،لباس زنان تا حدی ساده بود و با لباس مردان چندان اختالفی نداشت .زنان در این زمان مانناد ماردان شالوار گشااد و بلنادی باه پاا
میکردند و روی آن دامن گشاد و نسبتا بلندی میپوشیدند» (مبینی و اسدی ۱۱۶ ،۱۳۶۶خ .اما بهطور کلی لباس زناان و ماردان دورۀ قاجاار باه دو

دستۀ اندرونی و بیرونی تقسیمشدنی است .لباس بیرونی بانوان شامل چاقچور ،چادر و روبنده است (تصاویر ۱خ و فقاط جانس پارچاههاا و تزییناات
آن ،زنان ثروتمند و اشراف را از زنان طبقه پایین جامعه جدا میکرد .برای مثال «گاهی خاانمهاای اعیاان و بزرگاان ،اطاراف چاادر مشاکی خاود را
گالبتوندوزی و حاشیۀ نقره یا نقرهنما میدوختند» (یاوری و حکاکباشی ۱۶ ،۱۳۱۶خ.
لباس اندرونی زنان ،تنو و تزیینات بیشتری داشت و از این قرار بود:
پیراهن زنان معموال تنگ و کوتاه بود و جنسی از پارچههای لطیف گاز یا ململ سفید داشت که زردوزی یا نقدهدوزی شده بودند.
همچنین آرخالق ،نیمتنهای جلو باز با آستری از پنبه بود که بر روی پیراهن پوشیده میشد و دارای قسمتی مثلثایشاکل در سرآساتین باه ناام
سنبوسه بود .این پوشش باالتنه بیشتر بهدلیل تزیینات و جنبۀ زیبایی ،مورد استفادۀ زناان درباار باود و دور یقاه و سرآساتینهاای آن یاراقدوزی یاا
گالبتوندوزی میشد.
شلوار یا تنبان زنانه نیز معموال زری ،مخمل ،ترمه ،تافته و توری نقدهدوزی شده داشت.
زنان ثروتمند در اندرونی پاپوشهایی از جنس مخمل یا ماهوت میپوشیدند که مرواریددوزی یا سرمهدوزی میشد.
رسم استفاده از عرقچین برای پوشش سر نیز توسط زنان ثروتمند در منزل رواج داشت (تصویر 2خ .عرقچین زنان معماوال دارای نقاش و نگاار
رنگین و گلدوزی شده بودند« .رنه دالمانی نیز به این مسئله اشاره میکند که زنان ثروتمند در خانه از عرقچین گلدوزیشده و جواهرنشان هماراه باا
جقۀ مرصع به جواهر استفاده میکردند که از زینتهای بسیار رایج در این دوره بود» (غیبی ۷۶۱ ،۱۳۱۵خ.
شلیته نوعی دامن بود که لبههای آن با نخ قرقرۀ مشکی دستدوزی میشد و بخشی جدانشدنی و بسیار مشخص از پوشااک زناان قاجاار باه
حساب میآمد .چارقد ،کلیجه ،2دامن و جوراب نیز از دیگر انوا و اجزای پوشش باانوان در انادرونی بودناد .در ایان میاان و بار اسااس مساتندات
تصویری ،موارد خاص و متفاوتی نیز دیده میشد که مطابق با سلیقه و خالقیت صاحب لباس به تنو آن در قیاس با نمونههای مشابه مایافازود.
«یکی از نوآوریهای عمده در پوشاک زنان این دوره ،سینهبند گلدوزی شدهای بود که زیر یا روی زیرپیاراهن پوشایده مایشاد» (گاروه نویساندگان
22۱ ،۱۳۱2خ.
پوشش مردان عبارت بود از :پیراهن زیر که معموال دور یقه و دم آستین و دور دامن کوتاه پیراهن را رودوزی میکردناد .قباای روی لبااس کاه
عموما لبههای آن متناسب با طبقۀ اجتماعی ،تزیین و سوزندوزی میشد .قبای افراد بانفوذ و نجبا که در قسمت حاشیۀ دور دامن مرواریاددوزی،
یراقدوزی و قیطاندوزی داشته و گاه دور چاک زیر بغل و کنارههای دامن و پهلوها حاشیهدوزی میشده است .کاله ،شلوار ،کمربند یا شال کمار،
جوراب ،پاپوش و کلیجه نیز مانند پیراهن و قبای مردان و انوا لباس زنان دارای تزیینااتی در حاشایۀ لبااس مانناد یاراقدوزی ،مرواریاددوزی و...
بودند.
اگرچه در اواخر دوران قاجار عادات و رفتار عموم جامعه دستخوش تغییرات عمدهای شد ،بسیاری از رسوم و هنرهای سانتی از چناان قاوام و
جایگاهی برخوردار بودند که تا مدتها حضور آنان در کنار فرهنگ بیگانه ،ملموس و پابرجا بود .با توجاه باه اینکاه در دورۀ قاجاار باهدلیال انقاالب
صنعتی ،سفرهای ناصرالدینشاه به فرنگ ،سفر ایرانیان به اروپا بهقصد تحصیل و همچنین مسافرت سیاحان و اروپاییان به ایران ،فرهناگ غربای
بیش از پیش در فرهنگ ایرانی نفوذ و پیشروی کرد ،شاهد تغییرات زیادی در نو پوشش مردمان دورۀ قاجاار هساتیم «ولای اساتفاده از تزییناات و
نقوش اصیل ایرانی همچون زینتهای یراقدوزی و نقدهدوزی و سوزندوزی همچنان برجا ماند» (ضیاءپور ۰۱۶ ،۱۳۰۶خ.

تصویر  :۱لباس بیرونی بانوان ،موزۀ مردمشناسی کاخ گلستان (نگارندهخ

تصویر  :2نمونهای از کاله یا عرقچین دورۀ قاجار ،موزۀ مردمشناسی (نگارندهخ
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 .۴پوشاک مردان در دوران قاجار
هنر نگارگری بهعنوان نقاشی اصیل ایرانی ،امکانی برای تصویرگری متون ادبی و داستانهایی بود که بخشی از تااریخ فرهناگ و هنار ایاران را باا
خود بههمراه دارد .با آغاز سلطنت قاجاریان ،حالوهوای نگارگری نیز از نسخهآرایی به نقاشی تزیینی و ترسایم چهاره و پیکار درباریاان در ظااهر و
هیئتی رسمی تغییر کرد« .وجه تمایز آن [نقاشی تمام قد درباریان] به موضاو نگاارههاا و جزئیاات برمایگاردد کاه تمایال باه اساتفاده از تزییناات
گرانقیمت و پرهزینه بر روی لباسها در دورۀ قاجار را نشان میدهد» (زار دار  ،۱۳۶۳مقدماهخ .بار اسااس تصااویر باهدساتآماده از نقاشایهاا و
پیکرهنگاریهای دورۀ قاجار که مربوط به هنرمندانی چون میرزابابا (نخستین نقاش دربارخ ،مهرعلی و شاگردانش عبدالله خان ،سید میرزا احماد و
صنیعالملک است ،چنین برمیآید که درباریان و بهخصوص شاهان قاجار به نقاشی چهره و پیکرۀ خود مشابه نموناههاای فرنگای در لبااسهاای
فاخر و جواهرنشان عالقۀ بسیار داشتند .در دو اثر از پیکرهنگاریهای بهجامانده از میرزابابا و مهرعلی که مربوط به فتحعلیشاه قاجاار اسات ،شااه
پیراهن بلندی بر تن دارد که سرتاسر آن با نقش گلهای ریز و درشت سوزندوزی و در بخشهایی از آستین آن مرصعکاری و المااسنشاان شاده
است (تصویر  ۳و ۰خ .به ن ر میرسد این سبک از تجمالت که در هنر و نقاشیهای قاجار و بهخصاوص در تاکنگاارههاای فتحعلیشااه مشاهود
است نشان از تمایل او به حکومتی پرزرقوبرق بهسبک پادشاهان قدیمی و بهتعبیر خودش ،ساسانیان بوده است (دلزنده ۱۳۶۶خ.
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تصویر  :۳پرترۀ فتحعلیشاه
اثر میرزابابا (کشمیرشکن
۳2 ،۱۳۶۳خ

تصویر  :۰فتحعلیشاه اثر مهرعلی
(خلج امیرحسنی ۶۳ ،۱۳۱۵خ

تصویر  :۷ناصرالدینمیرزا ،اثر عبدالله قاجار،
عکاسی از روی لیتوگراف رنگی ،آلبومخانۀ کاخ
گلستان (دلزنده ۱۱۳ ،۱۳۶۶خ

تصویر  :۶نقش بتهجقه در لباس
(قبایخ مردان دربار قاجار
بخشی از تابلو ،اثر صنیعالملک (Url1خ

با ورود دوربین عکاسی در زمان محمدشاه و با توجه به نخستین تصویر از ناصرالدینمیرزا که در آن زمان نایبالسطنه بود ،نیز بهوضوح
میتوان به عالقۀ شاهان قاجار به تزیین محل زندگی مطابق با سبک فرنگی و پوشاک فاخر پی برد (تصویر ۷خ.
از میان منابع متعدد و تصاویر بازمانده از نقاشیها و تصویرگریها با هدف بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دوران قاجار ،بایش از هار
متن مصوری باید به کتاب هزارویک شب اشاره کرد« .این کتاب که شامل داستانهای عامیانه و افسانههایی دربارۀ زندگی شااهان ،امیاران،
انسانها ،مالئک و پریان است ،میتواناد ماا را نسابت باه زیبااییشناسای ایرانیاان در آن روزگاار از طریاق
لباسها ،نقش و نگارها ،معماری و باغآرایی و همچنین تزیینات معماری و رنگهای دلخواه آن زمان آشنا
کند» (رجبی ۰۱۱ ،۱۳۶۱خ .بررسی تصاویر این کتاب مبین ایان نکتاه اسات کاه بیشاترین نقاش قالاب در
نقوش استفادهشده در بسیاری از تزیینات پوشاک ،از جمله قبای مردان درباری دورۀ قاجار ،بتهجقاه باوده
است (تصویر  ۶و ۵خ« .نقش مورد پسند عموم برای پارچۀ جبۀ مردان و دامن و شال زنان بتهجقاه باود کاه
ترکیببندی تنگاتنگی از تکرار شکل انتزاعی درخت سروی سرخوابیده که به هیئت بوتهای درآماده اسات،
میباشد» (مبینی و اسدی ۶۵ ،۱۳۶۶خ.
تصویر  :۵نمایی از تزیینات پوشاک شاهزاده قاجار ،اردشیرمیرزا؛
بخشی از تصویرسازی ابوالحسن غفاری (پاکباز ۱۱۱ ،۱۳۱۷خ

البته همین قبای بتهجقه در بعضی موارد دارای حاشیۀ سوزندوزیشده با طرحهای سادۀ هندسی اسات .در تصاویر  ،۱ماردی از رجاال
دربار دیده میشود که قبایی با طرح بتهجقه پوشیده است .همچنین سرآستینها و لبۀ قباا دارای حاشایهدوزی باا ناخ طالیای اسات .پیاراهن
زیرین مرد نیز ساده و بدون نقش بوده اما در قسمت یقه و لبهها حاشیۀ قیطاندوزی بهخوبی دیده میشود (تصویر  ۱و ۶خ.

تصویر  :۱حاشیۀ سوزندوزیشده در لباس
مردان؛ بخشی از اثر صنیعالملک
(رجبی ۰۱۱ ،۱۳۶۱خ

تصویر  :۶قبا با نقش بتهجقه و حاشیۀ
قیطاندوزی؛ بخشی از کتاب هزارویک
شب (پاکباز ۱۱۱ ،۱۳۱۷خ

تصویر  :۱۱جمعی از رجال دربار با لباسهای قاجاری اثر صنیعالملک
(قپانداران ۱۷ ،۱۳۱۶خ

در تصویری دیگر اثر صنیعالملک ،۳نقاشباشی درباار قاجاار ،تعادادی از اشاراف و رجاال حکاومتی
قاجار دیده میشوند (تصویر ۱۱خ .لباسها اکثرا ساده یا با طرح بتهجقه هستند .اما در همۀ لباسهاا لباۀ
آستین و دور یقه و حاشیۀ پایین دامن دارای نوارهای حاشیهدوزی و یراقدوزی و قیطاندوزی هستند.
پوشاک موجود در موزۀ مردمشناسای کااخ گلساتان گاواهی اسات بار پایبنادی هنرمناد باه آنچاه در
نقاشیهای بهجامانده از دورۀ قاجار یه نشان داده شده است .برای مثال در تصویر  ،۱۱بخشی از احتماال
یک قبا دیده می شود که در سرآستین و اطراف شکاف جیب آن نوعی گلدوزی انجاام شاده اسات .یاا اثار
دیگری که نمایانگر بخش آستین و سنبوسۀ یک آرخاالق ۳اسات و دارای ناوعی حاشایهدوزی باا اشاکال
هندسی است (تصویر ۱2خ.
 .۵پوشاک زنان در دوران قاجار
در این بخش بهقصد بررسی پوشاک و تحلیل نقوش تزیینای لباسهاای باانوان قاجاار باه نموناههاایی از
پیکرهنگاری با موضو زنان آن دوره خواهیم پرداخت .چنانکه مشهود است ،در بسیاری از نقاشایهاای
باقیمانده ،زن قاجاری در هیئتی که مشخص نیست متناسب با عرف و سنت اجتماعی ،فضای انادرونی
را بازگو میکند یا به زن در فضای بیرون از خانه اشاره دارد ،با چادر ،روبناده و پیاراهن ،طراحای و ترسایم
شده ولی حالت حضور او در نقاشی ،با نو پوشش او تناسب چندانی ندارد .در این نموناههاا کاه متاأثر از
تماس نزدیک فرهنگ سنتی ایران با اروپا و بهنوعی الگوبرداری از نمونههای فرنگیساازیشاده (تصاویر
۱۰خ در اواخر دوران صفوی است ،با تغییراتی عمیق بر ساختار و محتوای تولید هنر مواجه میشاویم کاه
به نقشی شناختهشده و مرسوم در معرفی زن قاجاری در نقاشی ایرانی بعد از نگارگری سنتی تبادیل شاد،
توجه به جزئیات و تزییناتی که تا آن زمان در هنر تصویرگری ایران سابقه نداشته ،با دقات و شااید اغاراق
پرداخته میشد (کشمیرشکن ۱۳۶۶خ .در اکثر این موارد ،دامن پیراهن و در مواردی نواری بر روی چادر،
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تصویر  :۱۱قسمتی از قبای رویی ،موزۀ
مردمشناسی (نگارندهخ

تصویر  :۱2بخشی از یک آرخالق،
موزۀ مردمشناسی (نگارندهخ

با نقش گل و بوته تزیین و سوزندوزی شده است؛ روی آستینها ،دور یقه و لبۀ پایینی دامان نیاز نشاانههاایی از گالبتاون و مرواریاددوزی باه
چشم میآید (تصویر  ۱۳و ۱۰خ.

تصویر  :۱۳زن قاجاری در لباسی با
نقش گل و بوته ،اثر منسوب به محمد
(مبینی و اسدی 2۱۳ ،۱۳۶۶خ
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تصویر  :۱۰بانوی فرنگی در
لباس ایرانی ،بدون رقم ،دوران
صفوی (کیکاووسی ۳ ،۱۳۵۱خ

تصویر  :۱۷نمایی از لباس مرواریددوزی
زنان ،اثر صنیعالملک (رجبی ۰۱۰ ،۱۳۶۱خ

در نگارۀ دیگری مربوط به بخشی دیگر از کتاب هزارویک شب ،زنای نشساته بار مبلماانی
فرنگی از طبقۀ مرفه (احتماال درباریخ دیده میشود .پیراهن و آرخالق زن دارای نقوش گیاهی
و گل است و چنانکه در ترسیم پوشاک آن زمان رایج مینمود ،سرآستینها ،یقه و لباۀ پاایینی
آرخالق و همین طور لبۀ پایینی دامن نیز دارای حاشیه مرواریددوزی است (تصویر ۱۷خ.
در نگارهای دیگر از این دوران ،باا تصاویری از لح اۀ دیادار زناان درباار باا یوساف مواجاه
میشویم؛ در این تابلو که نقاش آن گمنام است و رقمی در آن ثبات نشاده« ،زناان باا چهارهای
بیضی ،ابروان پیوسته ،چشمان سرمه کشیده و انگشتان حناژ بسته در حالتی مخمور به تصاویر
درآماادهانااد .همگاای در جامگااان زربفاات و مرواریدنشااان ،غاارق در جااواهر و زینااتهااا تجساام
یافتهاند» (پاکباز ۱۷۱ ،۱۳۱۷خ (تصویر ۱۶خ .در این نقاشیها جایگااه اجتمااعی افاراد فاارغ از
نحوۀ حضور ،رفتار یا ویژگیهای روانی چهره ،بیشتر بهواسطۀ نو پوشاک و بهخصوص میزان
و نو تزیینات لباسشان مشخص میشد.
نگارۀ دیگر ،منسوب به میرزابابا (نخستین نقاشباشی دربار فتحعلیشاهخ است .پیاراهن و
دامن این نگااره نیاز باا نقاوش هندسای و گیااهی ساوزندوزی شاده و حاشایۀ پاایین دامان و
سرآستین نیز با حاشیهای متفاوت دوخته شده است .لبۀ پیراهن ،دور یقه و سرآستینها و پایین
دامن نیز یراقدوزی شده است .نکتۀ جالب توجاه در ایان تصاویر اساتفاده از نقاش بتهجقاه در
سرآستین ،سرشانه و شال کمر است که باه ن ار میرساد مشاابه نقاوش ساوزندوزی پوشااک
مردان ترسیم شده است (تصویر ۱۵خ.

تصویر  :۱۶مدهوش شدن ندیمگان زلیخا
از مشاهدۀ حضرت یوسف( خ ،بدون رقم
(کیکاووسی 2۰ ،۱۳۵۱خ

تصویر  :۱۵نقش بتهجقه در لباس زنان قاجار اثر
میرزابابا (URL2خ

 .۶هنر سوزندوزی و تجلی آن بر پوشاک دوران قاجار
دربارۀ سوزندوزی که یکی از شناختهشدهترین و متنو ترین هنرهای وابسته به منسوجات سنتی و تزیینات پوشاک اقوام اسات ،تعااریف متعادد و
متنوعی وجود دارد .در کتاب نگرشی ریر رونیو سیو دو یهای سیتی اییرا  ،تعریاف جاامعی بارای ایان هنار ارائاه شاده و چناین آماده اسات:

«سوزندوزی هنر آراستن سطح رویین پارچههای ساده با بهرهگیری از نخهای الوان و با کمک سوزن و قالب است و دساتانادرکاران آن باهمادد
بخیههای ظریفی که بر منسوجات ساده مینشانند ،معموال تلفیق زیبایی از صبر ،شکیبایی و هنر را به نمایش میگذارند .سوزندوزیهاای ایرانای
که به اشکال مختلف انجام میشود ،یکی از گستردهترین شاخههای  ۱۱۶رشتۀ هنرهای سنتی است و بهجرئت میتوان گفت تنو و تعاددی کاه
در این رشته مشاهده میشود ،در هیچیک از دیگر رشتههای صنایعدستی وجود ندارد و به همین نسبت ابهامهایی هم کاه پیراماون ایان شاعبه از
صاانایعدسااتی کشااورمان وجااود دارد ،باایش از سااایر گونااههااای صاانایعدسااتی اساات» (صاابا ۱ ،۱۳۵۶خ .در ادامااه و پاایش از بررساای و تطبیااق
سوزندوزیهای موجود در پوشاک دورۀ قاجار ،بهتر است تعریفای از گوناههای مختلاف ساوزندوزی کاه بار اسااس مطالعاات صاورتگرفتاه در
پوشاک این دوران وجود دارد ارائه شود.
نقدهدوزی :از قدیمیترین سوزندوزیهای شناختهشده است که از ادوار بسایار دور تااکنون ردپاای آن را در بسایاری از فرهناگهاا و اقاوام
سنتی جهان و از جمله ایران میتوان مشاهده کرد و امروز نیز از جایگاه شناختهشدهای برخوردار است« .یکی از عوامل تزیین پارچه کاه قادمت آن
به زمان هخامنشیان میرسد ،نقدهدوزی است و این دوخت با استفاده از نخهای فلزی طالیی یا نقرهای یا مطال یا آلیاژها که بهصورت پهن تابیاده
میشود انجام میگیرد .از این دوخت بیشتر برای تزیین لباسها بهخصوص لباسهای لشاکری ،رومیازی و پاردههاا اساتفاده مایشاد» (یااوری،
منصوری ،و سلطانی ۰۳ ،۱۳۱۶خ.
مرواریددوزی :یکی از رودوزیهای زیبا و سنتی ایران است و به دوختهایی اطالق میشود که در آن از مروارید بهشکل منجوق یاا مرواریاد
کروی و گاهی از مرواریدهایی بهشکل گندم و اشک استفاده میگردد .مرواریددوزی نیز قادمتی طاوالنی داشاته و از زماان هخامنشایان در ایاران
رواج داشت .اما معروفترین نمونه از این هنر را میتوان در مرواریددوزی فرش افسانهای بهارستان معروف باه «بهارخسارو» متعلاق باه انوشایروان
پادشاه ساسانی مشاهده کرد .شاردن نیز طی سفری که در دورۀ صفوی به ایران داشته است ،به استفاده از لباسهای مرواریاددوزیشادۀ طبقاات
مرفه و متمول جامعه اشاره میکند و مینویسد کاه باانوان ثروتمناد گااهی در مجاالس بازم و سارور ،یقاۀ پیاراهن خاود را باهپهناای یاک انگشات
مرواریددوزی میکردند .باید یادآوری شود که امروزه این هنر بیشتر در استانهاای اصافهان ،کاشاان و یازد رواج دارد (ساید صادر ۱۳۱۱؛ یااوری،
منصوری ،و سلطانی ۱۳۱۶خ.
گالبتوندوزی :گالبتون به نخهای ابریشمی گفته میشود که دارای روکش طال یا نقره باشند .از این دوخات بارای تازیین پایش ساینه ،دور
یقه ،دم پای شلوار ،دامن و ...استفاده میشود .این هنر از سوزندوزیهایی با سابقۀ بسیار طوالنی است که در دورۀ صفوی نیز بسایار رواج داشاته
و در تزیین پوشاک ،پرده و دیگر تابلوهای تزیینی از آن استفاده میکردند .در دورۀ افشار و زند و قاجار نیز از این دوخات بارای کاربردهاای مختلاف
استفاده میشد (رمضانزاده ۱۳۶۶خ.
یراقدوزی :یراق در لغت بهمعنای نوارهایی بافتهشده با مفتولهای مویین سفید و زرد است .این رودوزی نیز از دوران قبل از اساالم در ایاران
رواج داشته و با توجه به پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه ،این هنر در دوران ماد ،هخامنشی ،اشکانی و ساساانی رایاج باوده اسات .بار پایاۀ
تصاویر برجایمانده از ادوار پیشین ،یراقدوزی در لباس برای تزیین قسمتهای دور جیاب ،پاایین پیاراهن ،دور یقاه ،پاای دامان و شالوار باه کاار
میرفته است (سید صدر۱۳۱۱ ،؛ یاوری ،منصوری ،و سلطانی ۱۳۱۶خ.
قیطاندوزی :قیطان در لغت بهمعنای نخ ضخیمی است که قطر آن بیشتر از یک میلیمتر باشد و به دوخت و اتصال ایان ناخهاای ضاخیم
روی پارچه قیطاندوزی میگویند .در بعضی مناطق رنگ قیطان و پارچه یکنواخت است و در مناطق خاصی برای تناو محصاول از قیطاانهاای
رنگین (بهویژه از گالبتون و ابریشمخ نیز استفاده میکنند (سید صدر۱۳۱۱ ،؛ یاوری ،منصوری ،و سلطانی ۱۳۱۶خ.
حاشیهدوزی :حاشیهدوزی با نخهای ابریشم رنگی بهصورت دوختهای متنو و مختلف انجام میپذیرد .برای این دوخت بایاد ردیافهاای
متوازی نخ ابریشم را از نقطهای روی پارچه ،بهوسیلۀ سوزن درشتی بیرون بیاورند و در نقطۀ انتهایی دلخواه ،آنها را با سوزن به پشت پارچه بارده و
به بخیهدوزی آن بپردازند .حاشیهدوزی را بهشیوۀ دیگری نیز انجام میدهند؛ به این ترتیب که روی پارچه شاالل زده و ایان کاار را در چناد ردیاف و
نسبت به کوکهای ردیف قبلی بهصورت یکدرمیان ادامه میدهند .سپس چند تار از نخ به رنگ دیگر را بهشکل هفتهشت از آن عبور میدهند
(سید صدر۱۳۱۱ ،؛ یاوری ،منصوری ،و سلطانی ۱۳۱۶خ.
بهمن ور تطبیق متغیرهای تصویری پژوهش و بنا بر مطالعات اسنادی و کتابخانهای ،تصاویر و نقوش پیکرهنگاریها و همچنین مشاهدۀ آثار
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موجود در موزۀ مردمشناسی کاخ گلستان ،معتبرترین منبع در مطالعۀ آثار دوران قاجاار ،یافتاههاای باهدساتآماده مبنای بار تزییناات ساوزندوزی
پوشاک زنان و مردان دربار قاجار در جداول زیر دستهبندی و برای سهولت در نتیجهگیری ارائه میشوند.
جدول  :۱انوا سوزندوزیهای استفادهشده در پوشاک زنان و مردان دربار دورۀ قاجار (نگارندهخ
پوشاک مردان
پوشاک زنان
سوزندوزی
گالبتوندوزی

 

زریدوزی



نقدهدوزی



یراقدوزی





مرواریددوزی









قیطاندوزی


گلدوزی



جدول  :2نو نقوش استفادهشده در سوزندوزی پوشاک زنان و مردان دربار دورۀ قاجار (نگارندهخ
نقوش
نقوش گیاهی

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

تزیینات
بتهجقه

پوشاک زنان

پوشاک مردان

گلوگیاه

سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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نقوش هندسی

 .۷جایگاه نقشها و مفاهیم نمادین نقوش سوزندوزی در پوشاک دوران قاجار
۷ـ .۱بتهجقه
عالمه دهخدا بتهجقه را نمادی از سرو خمیده میداند؛ نشانهای از راستی و فروتنی ایرانیان (دهخدا ۱۳۱۱خ .در فرهتگ معین نیز ایان نقاش
کوچکشدۀ سرو سرافکنده معرفی شده که او نیز آن را نشاانی ایرانای و حکایتکننادۀ راساتی و تواضاع ایرانیاان مایداناد (معاین ۱۳۶۰خ .در

گذشته ،این نقش بهعنوان زیور مرصع از گوهر ،بر باالی پیشکاله پادشاهان ایران حضور داشت ،درحالیکه بهمرور از بتهجقه باهعنوان یاک
نقش تزیینی و نمادی از فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در بیشتر تزیینات سنتی و هنرهای ایرانی از جمله طراحای فارش ،منساوجات ،هنرهاای
فلزی و بافتسازی در نقاشی و نگارگری بهوفور استفاده میشود .با وجود این ،نباید فراموش کرد که این نقش در الیههای مفهومی و ماهوی
خود ،نمادی از کمالگرایی است« .این نقش در باور پیروان آیین مهر ،سرو درخت همیشهسبزی است که نماد جااودانگی اسات ،درختای کاه
نماد آتش ،خورشید و ایزدمهر است ...و بهدلیل تقسیم دایرۀ کمال به دو بخش میتواند نمادی از دایرۀ آفرینش ،مهراخورشید ،سرو و سایمرغ
باشد که در این صورت هم نشان پیروزی و اقبال ،هم نشان درمانگری و هم نماد جاودانگی و نیز نماد غایات و کماال» (بااقری حسانکیااده
۱2 ،۱۳۶۷خ .با وجود این ،پس از اسالم بیشتر جنبۀ تزیینی این نقاش ماورد ن ار هنرمنادان باوده کاه باه اشاکال مختلاف بار روی آثاار دورۀ
اسالمی و بهخصوص روی پارچههای ترمه و بسیاری از قالیها دیده میشود« .نقش بتهجقه بهاساتناد آثاار هناری موجاود از ساابقۀ طاوالنی
برخوردار بوده و به اشکال گوناگون دیده میشود .و احتماال با منشأ برگ نخلهای تزیینی و پرنده در طول تااریخ باه اشاکال گونااگون توساط
هنرمندان اجرا شده است .در گچبریهای دورۀ ساسانی میتوان اشکال ابتدایی این نقش را با منشأ بارگ نخلای مشااهده کارد .در آغااز دورۀ
اسالمی ،نمونههای بسیاری بهشکل طرح تخممرغی در گچبریهای نیشابور و گچبریهاای مساجد ناو بلاخ متعلاق باه قارن ساوم و چهاارم
هجری مشاهده میشود» (عطروش ۱۶ ،۱۳۱۷خ.
۷ـ .۲گلوگیاه
با وجود گستردگی و تنو نقوش گیاهی در تاریخ هنرهای سنتی ایران ،نقش گل در میان پوشاک قاجار بسیار تجریدی و باا کمتارین جزئیاات

ترسیم شده است .در بسیاری موارد با کمک تنو در رنگها قسمتهای مختلف گیاه از یکدیگر جدا شدهاند و در برخی ماوارد نیاز نقاش گال
بهصورت تکرنگ بر بستر پارچه و لباس بهعنوان بافت تزیینی ،سوزندوزی و در سطح تکرار شده است (تصویر  ۱۱و ۱۶خ .اگرچه اساتفاده از
این گلها در پوشاک درباریان قاجار بیشتر جنبۀ تزیین داشته ،با توجه به جایگاه و ارزش ماهوی این نقش در مبانی هنرهای سنتی ،نمیتوان
از جایگاه معنوی و نمادین آن همچون بتهجقه نزد ایرانیان غافل بود« .گل باعث تلطیف شدن روح میشود و باهعنوان رماز وحادت وجاود در
عرفان اسالمی مطرح است .گل شامل دو قطب وحدت در کثرت است؛ چراکه شکل دایرهای آن وحدت و تمامیت باا باهاعتباار اکمال باودن
شکل دایره در بین سایر اشکال را بیان میکند و تعداد زیاد گلبرگها مبین کثرت است» (طوسی ۶۶ ،۱۳۶۵خ.
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تصویر  :۱۱بخشی از یک لباس سوزندوزی ،موزۀ مردمشناسی (نگارندهخ

تصویر  :۱۶دامن یا شلیته با نقش گل ،موزۀ مردمشناسی (نگارندهخ

۷ـ .۳نقوش هندسی
نقوش تجریدی ،انتزاعی و هندسی نیز از جمله نقوشی هستند که از دیرباز در فرهنگ ایرانیان حضوری مداوم داشته و ردپای آن را مایتاوان
بهوفور در تمامی هنرهای سنتی مشاهده کرد« .نقوش هندسی شامل فرمهای مربع ،دایاره و مثلاث باا مشاتقات آن همچاون لاوزی و شاکل

زیگزاگ به وجود میآید و گاه از تداخل خطوط افقی و عمودی با یکدیگر ،نقش مدن ر هنرمند شکل میگیرد» (ن ری ،کرمانی ،و سارارودی

۰۱ ،۱۳۶2خ .این نقوش نمادین بهدلیل تناسب و توازنی که در خود داشتند ،بهراحتی در طراحی و بافتسازی هنرمندانه مورد اقبال باوده و در
تمامی ادوار تاریخی پیش و پس از اسالم دیده میشوند .رمزوراز نهفته در نقوش هندسی ،گواهی بر ن م و تعاادل در بیاان تجریادی مفااهیم
ذهنی هنرمند است« .هنرمندان مفاهیم معنوی و الهی را در صورتها و قالبهاای هندسای ریختاه و بادین ترتیاب باه تجلای صافات الهای
میپرداختهاند» (طوسی ۶۶ ،۱۳۶۵خ.
در نهایت باید بر این باور تأکید داشت که عنصر تزیین بهعنوان یکی از بنیاادیتارین مفااهیم پذیرفتاهشاده در هنرهاای سانتی ،ایرانای و
اسالمی در دوران قاجار از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و پادشاهان قجری از هنرمندان و طراحان دربار میخواستند تا بارای حفاظ هویات و
ایجاد رابطه با پشتوانههای فرهنگی و اصیل ایرانی ،به این وجه از هنر در نقوش و طرحهای خود توجاه کنناد« .یکای از خصوصایات نقاشای
[هنر] قرن دوازده و سیزده [دوران قاجار] بهکارگیری عنصر تزیین است .در قرن دوازدهم ،این عنصر که از اواخر عصر صفوی مقارن با اواخر
دوران رضا عباسی و شاگردانش رو به زوال رفته بود ،شرو به رشد میکند و دوباره سطوح مختلف هنری را بهنوعی متفاوت و بهشکلی جدیاد
فرامیگیرد . ...این نقوش از گلها ،غنچهها ،برگها و بتهجقهها تشکیل شده و سطح لباس ،فرش ،قادح و شمشایر را میپوشااند» (رجبای و
شفیعزاده ۶۱ ،۱۳۱۵خ .چنین به ن ر میرسد که پادشاهان قاجاری بیش از دیگر اسالف خود ،تالش میکردند تا با هویات و اصاالت ایرانیاان
پیوند و ارتباطی معنادار داشته باشند .آنان برای تحقق این من ور ،تالشای مشاخص در اساتفاده از نقاشمایاههاای تااریخی و گنجیناههاای
تصویری ایران بهخصوص هنر پیش از اسالم هدف گرفتند تا دورانی پر از تجمال را باهقصاد تفااخر و رقابات باا نفاوذ فرهناگ بیگاناه و غارب
بیافرینند .ضمن آنکه در این مسیر از تمهید نقوش تجریدی و معانی انتزاعی نقوشی که مباین معنویاات و مضاامین عرفاانی یاا رمزگوناۀ هنار
اسالمی و آموزه های دینی آن است نیز غافل نبودند .با وجود اینکه این قصد و تالش حاکمان قاجار تا چه حد و اندازه در توفیق و حفظ هویت
هنر ایرانی در مواجهه با نفوذ فرهنگ ،هنر و صنایع غیرایرانی (اروپاییخ موفق عمل کرده و این ترفندها مؤثر بودهاناد ،موضاوعی اسات کاه در
پژوهشی دیگر باید به نقد و تحلیل علمی آن پرداخته شود« .این نگرش معنوی در گذر از سنتگرایی به تجددخواهی ،با ورود عناصر اروپایی و
بهموازات تغییرات بنیادی در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه و در زیر سایۀ گستردۀ غربگرایی حامیاان هناری ،تغییار
ماهیت داد و دگرگونیهایی را در فرهنگ و هنر ایران از اواخر صفویه تا قاجاریه به وجود آورد» (تهرانی ۶2 ،۱۳۱۱خ.
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 .۸نتیجه
آراستگی و زیبایی پوشش یکی از مهمترین جنبههای زندگی ایرانیان است و سوزندوزی بهعنوان هنری باستانی ،درخور و شایسته هماواره در
تزیین پوشاک ایرانیان نقش و جایگاهی مشخص داشته و دارد .دورۀ قاجار متناسب با ویژگیهای تاریخی و فرهنگی حاکم بر جامعه ،نسابت
به دورههای پیشین ،به زینتها و جزئیات لباس اهمیت بیشتری داده و زنان و مردان اشراف و درباریان در تهیاۀ لبااسهاای خاود سالیقهای
متفاوت نشان می دادند .حتی نفوذ فرهنگ غربای و تغییراتای کاه در پای آن بارای لبااس ایرانیاان پایش آماد نیاز باعاث نشاد کاه اساتفاده از
سوزندوزی برای تزیین لباسها از بین برود و منسوخ شود .پوشاک در این دوره به دو دستۀ اندرونی و بیرونی تقسیمبنادی مایشاد .باا وجاود
تفاوتهای مشخص میان پوشاک زنان و مردان قجری ،بهطور کلی در دورۀ قاجار لباس زنان و مردان تا حدودی و بهخصوص از ن ر نقاوش
و تزیینات بسیار به هم شباهت داشتند .لباس بیرونی بانوان شامل چادر ،چاقچور و روبنده بود و لباس اندرونی آن ها شامل پیاراهن ،آرخاالق،
شلوار ،شلیته و دامن ،عرقچین و چارقد ،جوراب و کفش و کلیجه بود .پوشش مردان نیز شامل پیراهن ،قبا ،شلوار ،کمربند یا شال کمر ،کاله
و جوراب و کفش و کلیجه میشد .از میان اناوا مختلاف ساوزندوزیهاای شاناختهشاده در ایاران ،گالبتاوندوزی ،زریدوزی ،نقادهدوزی،
یراقدوزی ،قیطاندوزی ،مرواریاددوزی و گلادوزی بیشاترین میازان اساتفاده در پوشااک قاجاریاان را داشاته اسات .نقاوش اساتفادهشاده در
سوزندوزی روی لباسها نیز شامل نقش بتهجقه و گلوگیاه و نقوش هندسی است .اگرچه چنین به ن ر میرسد که توجه به مفاهیم نماادین
این نقوش کمتر مورد ن ر هنرمندان و حتی کاربران این پوشاک بوده است ،باید پذیرفت که باور حضور و ضارورت اساتفاده از ایان نقاوش باه
پشتوانه و اهمیت جایگاه معنایی و ماهوی آنان بازمیگردد که در دوران قاجار نیز این بازیابی فرهنگ اصیل ایرانی بهرغم نفوذ فرهنگ بیگانه،
مورد ن ر جامعه بوده است .از این میان ،بتهجقه نماد سرو سرافکنده و نشان ایران و ایرانیان است که از گذشاتههاای دور رواج داشاته اسات.
گل نیز م هر لطافت و زیبایی است و بهعنوان رمز وحدت در عرفان اسالمی نیاز شاناخته میشاود .نقاوش هندسای هریاک دارای مفهاومی

خاص و معنوی است .تمامی این نقوش نمادین تجلی از فرهنگ اصیل و هویت ملی ایرانیان بود که حاکمان قاجار سعی داشتند باا پارداختن
به این مفاهیم و نقشمایهها ،به جایگاه و قدرت خود اعتبار و ارزشی مقبول ببخشند .بهطور کلی میتوان گفت نقوش ساوزندوزیهاای دورۀ
قاجار ،بر اساس باورهای سنتی ،اعتقادات مذهبی مردم ،سابقه و جایگاه تاریخی آن ،نشانی از رمز وحدت ملی ،تجلی هویت ایرانی و توجه به
معنویت در عرفان اسالمی بود .به همین دلیل نیز لباس مردان و زنان در دورۀ قاجار بهعنوان نماادی از ایان اشاتراک معاانی و نشاانی از ایان
وجوه تزیینی و مفهومی ،چه از ن ر شکل و ساختار و چه بهلحاظ نو سوزندوزیها و نقوش بهکاررفته در آنها دارای وجوه اشتراک بسیاری
بوده است و یافتههای این پژوهش نشان میدهد جز در موارد بسیار جزئی ،با یکدیگر تفاوت خاص و معناداری نداشتهاند.
پینوشتها
 .۱اگرچه بهدلیل نو جنس و الیاف مورد استفاده ،نمونههای مشخصی از تاریخ باقی نماناده ،تصاویر البساه و پوشاش باهکاررفتاه در آثاار هناری متناو و
برجایمانده از ادوار پیش و پس از اسالم ،راه را برای این مطالعه هموار کرده است.
 .2کلیجه ،نوعی نیمتنۀ جلوباز و آستیندار و چسبان است که اغلب آن را روی قبا میپوشیدند .آستر داخل کلیجهها را معموال از پنبه یا پوست بره ،یاا پشام
شتر تهیه کرده ،اما رویۀ آن برای بانوان اغلب از مخمل سرخ و مانند آن انتخاب میشد .بلندی آن در ابتدا تا حد زانوان بود اما ظاهرا بعدها قدری کوتااهتار
شد و تا رانها رسید .این باالپوش در ناحیۀ کمر با برشهایی که داشت به کمر میچسبید و برای راحتی بیشاتر و تهویاه ،زیربغالهاای آن شاکافدار باود.
مردان قاجار معموال کلیجه را نپوشیده ،آن را بر دوش میانداختند ،بدین ترتیب آستینهای آن آزاد و رها ،آویخته میماناد .سرآساتینهاای ناو زناناۀ آن،
اغلب با یراق طالیی ،پولکدوزی و سوزندوزی ،نقشدار و تزیین میشد .کلیجه را بیشتر جامهای زمستانی دانستهاند ولی باا رواج جلیقاه در اوایال دوران
پهلوی ،استفاده از کلیجه رو به فراموشی گذاشت (ذکاء 33 ،31۶۶ا13خ.
 .۳میرزا ابوالقاسمخان غفاری ،برجستهترین نقاش برخاسته از خاندان غفاری است که همزمان با آغاز سلطنت ناصرالدینشاه به ایتالیا سفر کرد و مدت سه
سال به آموختن فنون نقاشی اروپایی وقت صرف کرد (دلزنده ۰۰ ،۱۳۶۶خ
 .۳آرخالق نوعی نیمتنۀ کوتاه بود که بعد از پیراهن رو پوشیده میشد (غیبی ۱۳۱۵خ.
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