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 دوزی و انواع سوزن نقوش تطبیقی ۀمطالع
 در پوشاک زنان و مردان دربار قاجار

 
   *زهرا حاجی قاسمی

 **مهران هوشیار

 ***مهدی خانکه

 
 ۶/۶/۱۰۱۱تاریخ پذیرش:         ۱۰/۳/۱۰۱۱تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

باا ، دوران متمایزی است. در این دوره، فرهنگی و اجتماعی ۀگسترد دوران قاجار از حیث تحوالت، با بررسی سیر تحول پوشاک در تاریخ ایران
سنتی ایرانی با تزیینات  هایلباسمیل به ، ویژه غرب و رواج مدگرایی در میان درباریانبه، توجه به گسترش ارتباطات بینافرهنگی با ملل دیگر

)اغلاب درباریاانخ خاود را داشات. از ایان من ار در ایان  تمکنهمچنان طرفداران ما، هادوزیطیف وسیع سوزن خصوصبه، فریبزیبا و دل
ها به این پرساش، قاجار ۀزنان و مردان دور  پوشاکهای دوزیپژوهش تالش شده است ضمن تبیین و تحلیل مفاهیم مستتر در نقوش سوزن

 نقاوش وجاوه تماایز میاان .2 ته اسات قاجار وجاود داشا ۀدرباریان دور  پوشاکهای دوزیچه مفاهیمی در نقوش سوزن .۱پاسخ داده شود: 
شناسای روش ن ار از و چیستی رویکردی کیفی داشاته لحاظچیست  این پژوهش بنیادی به قاجار ۀدور  در مردان و زنان پوشاک دوزیسوزن

. اسات شاده انجاام میادانی در ماواردی و ایکتابخاناه مناابع و اسنادی مطالعات روش به اطالعات ها وگردآوری داده .است تحلیلیتطبیقی
 دوران از جامانادهباه خصوصای هایمجموعاه و هااموزه در موجود از پوشاک تعدادی با تطبیق و نقاشی آثار با مرور پژوهش این آماری ۀجامع
چنادانی باا این نتیجه قابل استنباط است که پوشاک زنان و مردان درباار قاجاار تفااوت ، هاانتخاب شده است. در نهایت از تحلیل یافته قاجار

، دوزیدوزی ماننااد گالبتااونشاادند کااه تزیینااات متنااو  سااوزناناادرونی و بیروناای تقساایم می ۀکلاای بااه دو دساات طوربااهیکاادیگر نداشااتند و 
، افازوده اسات. در ایان میاانها متناسب با جایگاه و مسند صاحب لباس مایبه تفاخر و زیبایی آن ...مرواریددوزی و، دوزینقده، دوزیقیطان

 مبتنای بار شود که عمادتا  مشترک در لباس زنان و مردان مشاهده می طوربهجقه بودند که و بته وگیاهگل، های هندسیطرح ۀکاررفتش بهنقو
 بوده است. مردم مذهبی اعتقادات باورهای سنتی و

  :هاکلیدواژه
 جقه.بته، دوزیسوزن، پوشش درباریان قاجار، ات پوشاکتزیین

                                                           
 ajighasemi99@gmail.comh /ایران ،، تهراندانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران *

 houshiar@soore.ac.ir /ایران )نویسنده مسئولخهران، ت دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران، **
 mehdikhanke@yahoo.com استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی دماوند، دماوند، ایران/ ***
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مطالعۀ تطبیقی نقوش و انوا  
دوزی در پوشاک زنان و سوزن

 مردان دربار قاجار،
 ۱۶۶ا ۱۷۵

 مقدمه. ۱
آداب ، ها نمایانگر اعتقااداتکه پوشش انسان تا جایی ، استهمواره تجلیگاه هویت فرهنگی اجتماعی آن مردم ، ایمردم در هر دوره نو  پوشاک

ناو  پوشاش و تزییناات  هماواره باه، هاست. در بررسی سیر تاریخ پوشاک در ایارانهای جاری در هر منطقه و نشانی از هویت اجتماعی آنو سنت
د شااه، اجتمااعی منجار باه مدرنیسام در غاربفرهنگای ۀبا توجه به تحوالت گسترد، دورۀ قاجاراست. در  شده اهمیت بسیاری دادهوابسته به آن 

، واردی به ناام مادپذیری ناشی از عنصر تازهتأثیررغم بهزادگانخ هستیم. در پوشاک )درباریان و اشراف ویژهبهات فرهنگ غربی بر زندگی مردم تأثیر 
رو باه ، پوشااک درباریاان ویژهبهپوشاک ها بر روی دوزیهمچون سوزن، ها و تزیینات سنتی فاخرهمچنان گرایش به آرایه، پوشاک غربی ۀز در حو

هاایی اسات کاه ایرانیاان دوزی یکای از پرطرفادارترین روشساوزن، هاای زیباساازی پارچاه و پوشااکفزونی داشت. در میان انوا  مختلاف روش
زناان و  پوشااک، هایی که با بهره بردن از نقوش زیباا و پرمفهاومدوزیکردند. سوزنبرای تزیین پوشاک خود استفاده می ۀ قاجاردور خصوص در به

هاا از آن ۀپوشااک و تزییناات آن در دوران قاجاار و میازان اساتفاد ۀگاذارد. در ایان پاژوهش باا مطالعامردان دربار را فاخر و پرجلوه به نماایش می
 جایگاه این هنر اصیل و سنتی ایران در دوران معاصر کمک شود. ۀحفظ و توسع، احیا شود تا بهالش میدوزی تسوزن

 های پژوهش. پرسش۱ـ۱
دوزی در های طرح و رنگ سوزنایران و بررسی شباهت دورۀ قاجاردوزی در پوشاک این پژوهش با هدف شناخت معنا و مفهوم نقوش سوزن

های ها و مجموعههای موجود در موزهها با نمونههای بازمانده و تطبیق آنه بر اساس آثار هنری و نقاشیپوشاک زنان و مردان این دور 
وجود  دورۀ قاجاردرباریان  پوشاکهای دوزیچه مفاهیمی در نقوش سوزن .۱دهد: االت پاسخ میؤبه این س، هدف ۀجامع عنوانبهخصوصی 

 چیست  دورۀ قاجار در مردان و زنان پوشاک دوزینسوز نقوش وجوه تمایز میان .2 داشته است 

 پژوهش ۀپیشین. ۲ـ۱
دورۀ پوشاک گیری این پژوهش نیز نقش بسزایی داشتند. ده که در تدوین و شکلش های بسیاری تألیفکتاب دورۀ قاجاردر خصوص پوشاک 

اطالعاات کامال و دقیقای از سااختار پوشااک ، خ۱۳۶۱ کمپاانیدر ایاران )فرهنگ اصطالحات پارچاه و پوشااک  و خ۱۳۶۱ شهشهانی) قاجار
گرفته صورتهای هشپژوبهتر است به ، دوزیو هنر سوزن دهند. اما در خصوص ارتباط پوشاکارائه می دورۀ قاجارخصوص مردم ایرانیان به

ای باا ره خواهاد شاد. در مقالاهرو اشاا ها با هدف و ساختار پژوهش پیشترین آنبه تعدادی از نزدیک در این خصوص پرداخت. در این بخش
به بررسای پوشااک زناان در ، خ۱۳۶۷ اباذری و طیبی) «شاه به فرنگتطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین ۀمطالع»عنوان 

 ۀهمچناین در مقالا اسات.شاده پرداختاه ، شاه باه اروپاا در پوشااک زناان داشاتگذار و تجدد و تغییراتی که سفر ناصرالدین، سنت ۀسه مرحل
ده و شابنادی میانی و پایانی تقسایم، اولیه ۀقاجاریه به سه دور  ۀسلسل، خ۱۳۱۰ رجبی) «یهدورۀ قاجار تحول پوشاک بانوان ایرانی در  ۀتاریخچ»

ای دیگر باا . در مقالهشده استگذار بر پوشاک بانوان نیز بازنگری تأثیر و عوامل  گردیدهپوشاک اندرونی و بیرونی بانوان در این سه دوره بررسی 
اشاتراکات و  ۀباه مقایسا، خ۱۳۶۶ جهاانی و چنگیاز) «شااه قاجاارشااه و ناصارالدینتطبیقی ماد لبااس باانوان درباار فتحعلای ۀمطالع»عنوان 
ر سبک لباس در های اثرگذار بر تغییلفهؤ م، شده و نگارندگان پرداخته شاهشاه و ناصرالدینهای پوشاک بانوان در زمان حکومت فتحعلیتفاوت

 «آذربایجاان تبریاز ۀجاماناده از ایان دوره در ماوز مبتنای بار آثاار میناایی باه دورۀ قاجااربررسی لباس و پوشااک »اند. این دوران را بررسی کرده
رانای آن باا نگاارگری ای ۀشاده و مقایساپوشااک موجاود در قطعاات میناکااری ۀدیگری است که به مطالعا ۀخ مقال۱۳۱۶ اللهی و فناییفیض)

« بررسی زیورآالت وابسته به پوشاک مردان در عهاد قاجاار»ۀ نند. مقالکرا بررسی  دورۀ قاجاراند تا سیر تحول پوشاک زنان و مردان در پرداخته
 اده شادهها اساتفمیزان تمول یا باورها و اعتقادات آن، برای نشان دادن درجه دورۀ قاجارکه در پوشاک مردان را خ نیز زیورآالتی ۱۳۶۰ صالح)

 ۀکه نقط است شدهخ گفته ۱۳۶۳ یعقوبی« )های پوشاک زنان بلوچ؛ نقش و رنگدوزیسوزن»ای دیگر با عنوان د. در مقالهکنمیبررسی است 
عناصار انتزاعای و ، زیاورآالت، هاای هندسای و خطاوط شکساته اسات و خاساتگاه آن عناصار طبیعایگیری از نقشبهره، اشتراک این هنر

عناوان  خ۱۳۶2 ذبااح و حااتم« )دوزی ترکماناان گنبادکاووسجستاری در مفااهیم نقاوش ساوزن»و مذهبی مردم بلوچ است.  باورهای قومی
گرفتاه از تئها نشاست که برخی از آنپذیر دوزی ترکمن به چهار گروه تقسیمگان آن معتقدند نقوش موجود در سوزنپژوهشی است که نگارند

« شناسای هنار بلاوچانتازا  نماادین در زیباایی»م و برخی دیگر برداشتی آزاد از محیط پیرامونشاان باوده اسات. عقاید و باورهای اجداد این قو
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تارین وجاه اشاتراک دوزی بلاوچ پرداختاه و مهمساوزن ۀشناساانای است که در آن به شناخت عناصر زیبااییخ مقاله۱۳۶۱ کشاورز و جوادی)
وجه تفاوت ایان پاژوهش باا ، داند. در نهایت ضمن استفاده از نتایج ارزشمند موارد ذکرشدهمی نقوش آن را هندسی بودن و انتزا  بیش از حد

دوزی در پوشاک درباریان دوران قاجار از لحاظ معنا و مفهوم بررسی شده نقوش سوزن، آن است که در این پژوهش، آمدهدستهای بهپیشینه
 گیرند. نیز در پوشاک زنان و مردان این طبقه مورد مطالعه قرارهای میان این نقوش شود ارتباط و شباهتو تالش می

 پژوهش روش. ۳ـ۱
آوری تحلیلای اسات. جماعتطبیقای شناسیلحاظ چیستی کیفی و از ن ر روشهب، رویکردی بنیادی داشته، روش این پژوهش که از ن ر هدف

آماری ایان پاژوهش  ۀمستقیمخ انجام شده است. جامع ۀ)مشاهد ای و همچنین میدانیاطالعات به روش مطالعات اسنادی و منابع کتابخانه
من ور تطبیق باا مانده از دوران قاجار بهشده و باقی نمونه از آثار نقاشی مربوط به هنرمندان شناخته 2۱)گزینشیخ بر اساس  به روش انتخابی

 ز آن دوران است.جامانده اهای خصوصی بههای ایران و مجموعهتعدادی از پوشاک موجود در موزه
 
 جایگاه پوشاک در میان ایرانیان. ۲

)طاه:  قرآن کاریم ۀوهوا و همچنین مبتنی بر آیات شریفای برای محفاطت انسان در برابر تغییرات آبدر ابتدا وسیله، لباس ورای یک امر ظاهری
در ظااهر نیاز پوشااک سایر تحاول ، از این مفاهیم کاربردی هرچند فراتر؛ انسان از حیوان با تکیه بر حفظ حیا بوده است ۀعنصر متمایزکنند خ۱2۱

جایگاه لباس در تاریخ بشر تا این حد اهمیت دارد که گاه با معناای تمادن بشاری یکای پنداشاته شاده اسات؛ تاا . »است دهای را سپری کر گسترده
ماند. شاید باه هماین دلیال اسات سانی در ابهام باقی میبسیاری از مفاهیم اجتماعی و اعتقادی از تمدن ان، حدی که گویی با حذف لباس از تاریخ

دارد. لبااس پارچم شخصایت نمای فرهنگی خاود عزیاز مایتمامۀ که هر ملت و قومی لباس خود را همچون نمودی عینی از تمدن خویش و جلو
نقش لباس هماواره اهمیات بسایاری  آراستگی و زیبایی در طرح و، نو  پوششخ. 2۶، ۱۳۶۰ )صالح «قومی و ملی است، فردی و هویت اعتقادی

بسیار دوست دارناد ، نداها برای لباس زیبا اهمیت بسیار قائلایرانی»نویسد: خود می ۀسفرنامی که پوالک در طور به، در میان ایرانیان داشته است
حتای در ، برخالف سایر کشورهای اساالمی، ستاند نیز صادق اکه برازنده و تمیز لباس بپوشند و این امر حتی در مورد کسانی که پا به سن گذارده

ندرت آثار غفلت و تسامح در لباس پوشیدن مشاهود اسات. باه هماین دلیال صاحبت از به ، هااستثنای درویشبه ، میان طبقات کارگر و فرودست
خ. جدای از متاونی کاه نشاان از ۱۱۳ ،۱۳۶۱) «کنندها برای این دو چیز ارقام بسیار زیادی خرج مینقل مجالس جوانان است و آن، لباس و اسب

هاای بافنادگی توساط باانوان کارگااهۀ شاناختی و مادارک متعاددی از توساعمساتندات باساتان، اهمیت پوشاک نزد ایرانیاان پایش از اساالم دارد
هاای زیباا نقوش و رنگ، هاای با طرحکتانی و پنبه، پشمی، بافی در دورۀ ساسانیان از انوا  ابریشمیهخامنشی و همچنین پیشرفت صنعت پارچه

م از زنادگی ایرانیاان از هبررسی تاریخی لباس و توجه به این بخش م .خ۱۳۰۶ پورء)ضیا در مناطق مختلف ایران مشاهده شده و برجای مانده است
های سلطنتی صفویه در زماان لباستفاخر و ابهت » ۱توان در این مورد مثال زد.ادوار پیش از قاجار نیز مشهود بوده و مدارک و اسناد بسیاری را می

 تاأثیرشادت تحاتهای مجللی را برای دربار به ارمغان آورد. ناظران خارجی باهبافته، دوباره رواج یافت. احیای صنعت ابریشم شاهسلطنت فتحعلی
های رنگ روغنی که حاکم بارای نقاشیهای دیواری و دادند و با نقاشیگرفتند و توصیفات دقیقی ارائه میپوشاک سلطنتی باشکوه مردان قرار می

 خ.2۱۶، ۱۳۱2 گروه نویسندگان) «شوندیید میأداد تهای جدیدش سفارش میکاخ
 
 دورۀ قاجارپوشاک ایرانیان در . ۳

دینای یاک جامعاه خواهاد ، فرهنگای، اجتماعی، های جدید و تغییرات سیاسی موجب تغییر و تحول در وضعیت اقتصادیروی کار آمدن حکومت
دهاد کاه پوشااک مدارک و شواهد زیادی نشان مای، اینوجود شود. با قطع دستخوش تحوالتی میبهرفتار جامعه و پوشش نیز ، در این میان شد.

. اسات دهزندیاه حفاظ کار  ۀجز در جزئیات و توجه به تزیینات با پوشااک دور شباهت و همبستگی خود را به، مذکور ۀاوایل دور  ویژهبه ، یهدورۀ قاجار 
خ. ۵۱، ۱۳۱۶ باشای)یااوری و حکااکبیشتری به کار برده شده اسات  ۀسلیق، ها و برخی جزئیات دیگر لباسیه در زینتدورۀ قاجار من آنکه در ض»
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 ، در این دوره»

باه دو  دورۀ قاجاارکلی لباس زناان و ماردان  طوربهخ. اما ۱۱۶، ۱۳۶۶ )مبینی و اسدی «پوشیدندبلندی می کردند و روی آن دامن گشاد و نسبتا  می
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هاا و تزییناات جانس پارچاه فقاطخ و ۱ )تصاویر چادر و روبنده است، است. لباس بیرونی بانوان شامل چاقچور شدنیاندرونی و بیرونی تقسیم ۀدست
اطاراف چاادر مشاکی خاود را ، هاای اعیاان و بزرگاانگاهی خاانم»مثال  ایر بکرد. زنان ثروتمند و اشراف را از زنان طبقه پایین جامعه جدا می، آن

 خ.۱۶، ۱۳۱۶باشی حکاک)یاوری و  «دوختندنما مینقره یا نقره ۀدوزی و حاشیگالبتون
 از این قرار بود: تنو  و تزیینات بیشتری داشت و ،لباس اندرونی زنان 

 دوزی شده بودند.های لطیف گاز یا ململ سفید داشت که زردوزی یا نقدهتنگ و کوتاه بود و جنسی از پارچه پیراهن زنان معموال  
باه ناام شاکل در سرآساتین شد و دارای قسمتی مثلثایبود که بر روی پیراهن پوشیده می ای جلو باز با آستری از پنبهتنهنیم، همچنین آرخالق

دوزی یاا هاای آن یاراقزناان درباار باود و دور یقاه و سرآساتین ۀمورد استفاد ،زیباییۀ دلیل تزیینات و جنبهسنبوسه بود. این پوشش باالتنه بیشتر ب
 شد.دوزی میگالبتون

 دوزی شده داشت.تافته و توری نقده، ترمه، مخمل، زری شلوار یا تنبان زنانه نیز معموال  
 شد.دوزی میدوزی یا سرمهپوشیدند که مرواریدهایی از جنس مخمل یا ماهوت میدر اندرونی پاپوش زنان ثروتمند

زنان معماوال  دارای نقاش و نگاار  خ. عرقچین2 )تصویر پوشش سر نیز توسط زنان ثروتمند در منزل رواج داشت رایرسم استفاده از عرقچین ب
نشان هماراه باا شده و جواهرکند که زنان ثروتمند در خانه از عرقچین گلدوزیله اشاره میئز به این مسرنه دالمانی نی»رنگین و گلدوزی شده بودند. 

 خ.۷۶۱، ۱۳۱۵ )غیبی «های بسیار رایج در این دوره بودکردند که از زینتمرصع به جواهر استفاده میۀ جق
و بخشی جدانشدنی و بسیار مشخص از پوشااک زناان قاجاار باه  شددوزی میمشکی دست ۀهای آن با نخ قرقر شلیته نوعی دامن بود که لبه

پوشش باانوان در انادرونی بودناد. در ایان میاان و بار اسااس مساتندات  یدامن و جوراب نیز از دیگر انوا  و اجزا، 2کلیجه، آمد. چارقدحساب می
افازود. های مشابه مایلباس به تنو  آن در قیاس با نمونهکه مطابق با سلیقه و خالقیت صاحب  شددیده میموارد خاص و متفاوتی نیز ، تصویری

 گاروه نویساندگان) «شادای بود که زیر یا روی زیرپیاراهن پوشایده مایشدهبند گلدوزی سینه، های عمده در پوشاک زنان این دورهیکی از نوآوری»
 خ.22۱، ۱۳۱2

کردناد. قباای روی لبااس کاه ستین و دور دامن کوتاه پیراهن را رودوزی مییقه و دم آ دور معموال  : پیراهن زیر که از بود عبارتپوشش مردان 
، دوزیدور دامن مرواریاد ۀدر قسمت حاشیکه شد. قبای افراد بانفوذ و نجبا دوزی میتزیین و سوزن، اجتماعیۀ های آن متناسب با طبقعموما  لبه

، کمربند یا شال کمار، شلوار، کاله شده است.دوزی میها حاشیههای دامن و پهلودوزی داشته و گاه دور چاک زیر بغل و کنارهدوزی و قیطانیراق
دوزی و... مرواریاد، دوزیلبااس مانناد یاراق ۀو کلیجه نیز مانند پیراهن و قبای مردان و انوا  لباس زنان دارای تزیینااتی در حاشای پاپوش، جوراب
 بودند. 

 بسیاری از رسوم و هنرهای سانتی از چناان قاوام و ،شد ایعمدهعموم جامعه دستخوش تغییرات  اگرچه در اواخر دوران قاجار عادات و رفتار
دلیال انقاالب باه دورۀ قاجاارس و پابرجا بود. با توجاه باه اینکاه در ولمم ،ها حضور آنان در کنار فرهنگ بیگانهجایگاهی برخوردار بودند که تا مدت

فرهناگ غربای ، قصد تحصیل و همچنین مسافرت سیاحان و اروپاییان به ایرانر ایرانیان به اروپا بهسف، به فرنگ شاهسفرهای ناصرالدین، صنعتی
ات و تزییناولای اساتفاده از »هساتیم  دورۀ قاجاارد تغییرات زیادی در نو  پوشش مردمان شاه، بیش از پیش در فرهنگ ایرانی نفوذ و پیشروی کرد

 خ.۰۱۶، ۱۳۰۶ پورء)ضیا «ماند دوزی همچنان برجادوزی و سوزنزی و نقدهدو های یراقنقوش اصیل ایرانی همچون زینت

                                                     
 )نگارندهخاسی شنمردم ۀموز ، دورۀ قاجارای از کاله یا عرقچین نمونه :2 تصویر          )نگارندهخ کاخ گلستان شناسیمردم ۀموز ، لباس بیرونی بانوان :۱ تصویر
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 پوشاک مردان در دوران قاجار. ۴
هایی بود که بخشی از تااریخ فرهناگ و هنار ایاران را باا امکانی برای تصویرگری متون ادبی و داستان، نقاشی اصیل ایرانی عنوانبههنر نگارگری 

و پیکار درباریاان در ظااهر و  نقاشی تزیینی و ترسایم چهارهآرایی به وهوای نگارگری نیز از نسخهحال، همراه دارد. با آغاز سلطنت قاجاریانخود به
گاردد کاه تمایال باه اساتفاده از تزییناات هاا و جزئیاات برمایبه موضاو  نگااره [نقاشی تمام قد درباریان]وجه تمایز آن »تغییر کرد.  تی رسمیئهی

هاا و آماده از نقاشایدساتاسااس تصااویر باه مقدماهخ. بار، ۱۳۶۳ دارزار ) «دهدرا نشان می دورۀ قاجارها در قیمت و پرهزینه بر روی لباسگران
سید میرزا احماد و ، مهرعلی و شاگردانش عبدالله خان، )نخستین نقاش دربارخ که مربوط به هنرمندانی چون میرزابابا دورۀ قاجارهای نگاریپیکره
هاای هاای فرنگای در لبااسخود مشابه نموناه ۀنقاشی چهره و پیکر ان قاجار به شاه خصوصآید که درباریان و بهچنین برمی ،الملک استصنیع

 شااه، قاجاار اسات شاهجامانده از میرزابابا و مهرعلی که مربوط به فتحعلیهای بهنگاریبسیار داشتند. در دو اثر از پیکرهۀ فاخر و جواهرنشان عالق
نشاان شاده کاری و المااسهایی از آستین آن مرصعدوزی و در بخشسوزن های ریز و درشتپیراهن بلندی بر تن دارد که سرتاسر آن با نقش گل

مشاهود  شااههاای فتحعلینگاارهخصاوص در تاکههای قاجار و برسد این سبک از تجمالت که در هنر و نقاشیبه ن ر می .خ۰ و ۳)تصویر  است
     خ.۱۳۶۶ زنده)دل ان بوده استساسانی، عبیر خودشتسبک پادشاهان قدیمی و بهوبرق بهاست نشان از تمایل او به حکومتی پرزرق

                                        
شاه : پرترۀ فتحعلی۳تصویر 

اثر میرزابابا )کشمیرشکن 
 خ۳2، ۱۳۶۳

شاه اثر مهرعلی : فتحعلی۰تصویر 
 خ۶۳، ۱۳۱۵)خلج امیرحسنی 

میرزا، اثر عبدالله قاجار، : ناصرالدین۷تصویر   
خانۀ کاخ اسی از روی لیتوگراف رنگی، آلبومعک

 خ۱۱۳، ۱۳۶۶زنده گلستان )دل

جقه در لباس : نقش بته۶تصویر     
 )قبایخ مردان دربار قاجار

 خUrl1الملک )بخشی از تابلو، اثر صنیع
                  

وضوح نیز به ،السطنه بودمیرزا که در آن زمان نایبینو با توجه به نخستین تصویر از ناصرالد شاهبا ورود دوربین عکاسی در زمان محمد
 .خ۷ )تصویر برد ان قاجار به تزیین محل زندگی مطابق با سبک فرنگی و پوشاک فاخر پیشاه ۀتوان به عالقمی

بایش از هار  ،ان قاجارها با هدف بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دور ها و تصویرگریاز میان منابع متعدد و تصاویر بازمانده از نقاشی
، امیاران، انشااه زندگیۀ هایی دربار های عامیانه و افسانهاین کتاب که شامل داستان»اشاره کرد.  هزارویک شبمتن مصوری باید به کتاب 

شناسای ایرانیاان در آن روزگاار از طریاق تواناد ماا را نسابت باه زیبااییمی، مالئک و پریان است، هاانسان
های دلخواه آن زمان آشنا آرایی و همچنین تزیینات معماری و رنگمعماری و باغ، گارهانقش و ن، هالباس

بیشاترین نقاش قالاب در ن ایان نکتاه اسات کاه بررسی تصاویر این کتاب مبی  خ. ۰۱۱، ۱۳۶۱ بی)رج «کند
ه باوده جقابته ،دورۀ قاجاراز جمله قبای مردان درباری ، شده در بسیاری از تزیینات پوشاکنقوش استفاده

جقاه باود کاه مردان و دامن و شال زنان بته ۀجب ۀنقش مورد پسند عموم برای پارچخ. »۵ و ۶)تصویر  است
، ای درآماده اساتبندی تنگاتنگی از تکرار شکل انتزاعی درخت سروی سرخوابیده که به هیئت بوتهترکیب

  خ.۶۵، ۱۳۶۶ )مبینی و اسدی «باشدمی
                                            

 
 

 رزا؛یرمیاردش قاجار، شاهزاده پوشاک ناتییتز  از یینما: ۵ تصویر
 خ۱۱۱ ،۱۳۱۷ پاکباز) یغفار  ابوالحسن یرساز یتصو از یبخش
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ماردی از رجاال ، ۱ هندسی اسات. در تصاویر ۀهای سادشده با طرحدوزیسوزنۀ در بعضی موارد دارای حاشی جقهبتهالبته همین قبای 
 دوزی باا ناخ طالیای اسات. پیاراهنقباا دارای حاشایه ۀها و لبپوشیده است. همچنین سرآستین جقهبتهشود که قبایی با طرح دربار دیده می

 .خ۶ و ۱ )تصویرشود دیده میخوبی دوزی بهقیطان ۀها حاشیا در قسمت یقه و لبهمزیرین مرد نیز ساده و بدون نقش بوده ا

                           
شده در لباس دوزی: حاشیۀ سوزن۱تصویر 

 الملک صنیع بخشی از اثر مردان؛
 خ۰۱۱، ۱۳۶۱)رجبی 

و حاشیۀ جقه قبا با نقش بته :۶تصویر 
کتاب هزارویک  دوزی؛ بخشی ازقیطان

 خ۱۱۱، ۱۳۱۷پاکباز )شب 

 الملکصنیع های قاجاری اثرجمعی از رجال دربار با لباس :۱۱تصویر    
 خ۱۷، ۱۳۱۶)قپانداران 

 
تعادادی از اشاراف و رجاال حکاومتی ، باشی درباار قاجاارنقاش، ۳الملکصنیع در تصویری دیگر اثر

ۀ هاا لبالباس ۀجقه هستند. اما در همها اکثرا  ساده یا با طرح بتهلباس .خ۱۱ )تصویر شوندقاجار دیده می
 دوزی هستند.دوزی و قیطاندوزی و یراقپایین دامن دارای نوارهای حاشیه ۀآستین و دور یقه و حاشی

ساتان گاواهی اسات بار پایبنادی هنرمناد باه آنچاه در لشناسای کااخ گمردم ۀپوشاک موجود در موز 
 بخشی از احتماال   ،۱۱ مثال در تصویر ایر بیه نشان داده شده است. دورۀ قاجار جامانده از های بهقاشین

شود که در سرآستین و اطراف شکاف جیب آن نوعی گلدوزی انجاام شاده اسات. یاا اثار یک قبا دیده می
ی باا اشاکال دوز اسات و دارای ناوعی حاشایه ۳یک آرخاالق ۀدیگری که نمایانگر بخش آستین و سنبوس

 .خ۱2 )تصویر هندسی است
                                           

 پوشاک زنان در دوران قاجار. ۵
هاایی از باانوان قاجاار باه نموناه هاایلباسقصد بررسی پوشاک و تحلیل نقوش تزیینای در این بخش به

هاای در بسیاری از نقاشای، است هودمشه کزنان آن دوره خواهیم پرداخت. چنان با موضو  نگاریپیکره
فضای انادرونی ، تی که مشخص نیست متناسب با عرف و سنت اجتماعیئزن قاجاری در هی، ماندهباقی

طراحای و ترسایم ، روبناده و پیاراهن، با چادر، کند یا به زن در فضای بیرون از خانه اشاره داردرا بازگو می
هاا کاه متاأثر از وشش او تناسب چندانی ندارد. در این نموناهبا نو  پ، شده ولی حالت حضور او در نقاشی

 )تصاویر شادهساازیهای فرنگینوعی الگوبرداری از نمونهتماس نزدیک فرهنگ سنتی ایران با اروپا و به
شاویم کاه با تغییراتی عمیق بر ساختار و محتوای تولید هنر مواجه می، استخ در اواخر دوران صفوی ۱۰

، ده و مرسوم در معرفی زن قاجاری در نقاشی ایرانی بعد از نگارگری سنتی تبادیل شادشبه نقشی شناخته
با دقات و شااید اغاراق ، توجه به جزئیات و تزییناتی که تا آن زمان در هنر تصویرگری ایران سابقه نداشته

، وی چادردامن پیراهن و در مواردی نواری بر ر ، خ. در اکثر این موارد۱۳۶۶ )کشمیرشکن شدپرداخته می

 ۀموز  ،ییور  یقبا از یقسمت: ۱۱ ریتصو
 خنگارنده) یشناسمردم

 آرخالق، کی از یبخش: ۱2 ریتصو
 خنگارنده) یشناسمردم ۀموز 
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دوزی باه هاایی از گالبتاون و مرواریادپایینی دامان نیاز نشاانه ۀیقه و لب دور، هاروی آستین ؛دوزی شده استبا نقش گل و بوته تزیین و سوزن
 .خ۱۰ و ۱۳)تصویر  آیدچشم می

                
: زن قاجاری در لباسی با ۱۳تصویر 

 اثر منسوب به محمدنقش گل و بوته، 
 خ2۱۳، ۱۳۶۶و اسدی  مبینی)

: بانوی فرنگی در ۱۰تصویر 
لباس ایرانی، بدون رقم، دوران 

 خ۳، ۱۳۵۱)کیکاووسی صفوی 

دوزی نمایی از لباس مروارید :۱۷تصویر 
 خ۰۱۰، ۱۳۶۱الملک )رجبی صنیع زنان، اثر

: مدهوش شدن ندیمگان زلیخا ۱۶تصویر 
از مشاهدۀ حضرت یوسف) خ، بدون رقم 

 خ2۰، ۱۳۵۱)کیکاووسی 
 

زنای نشساته بار مبلماانی ، شب هزارویکدیگری مربوط به بخشی دیگر از کتاب  ۀدر نگار 
شود. پیراهن و آرخالق زن دارای نقوش گیاهی مرفه )احتماال  درباریخ دیده می ۀفرنگی از طبق

یقه و لباۀ پاایینی ، هاسرآستین، نموده در ترسیم پوشاک آن زمان رایج میکو گل است و چنان
 .خ۱۷ )تصویر طور لبۀ پایینی دامن نیز دارای حاشیه مرواریددوزی است لق و همینآرخا

دیادار زناان درباار باا یوساف مواجاه ۀ باا تصاویری از لح ا، ای دیگر از این دوراندر نگاره
ای زناان باا چهاره»، در این تابلو که نقاش آن گمنام است و رقمی در آن ثبات نشاده ؛شویممی

بسته در حالتی مخمور به تصاویر ژ چشمان سرمه کشیده و انگشتان حنا، هابروان پیوست، بیضی
هااا تجساام غاارق در جااواهر و زیناات، انااد. همگاای در جامگااان زربفاات و مرواریدنشاااندرآمااده

ها جایگااه اجتمااعی افاراد فاارغ از در این نقاشی .خ۱۶ )تصویر خ۱۷۱، ۱۳۱۷ )پاکباز «اندیافته
خصوص میزان هواسطۀ نو  پوشاک و ببیشتر به، روانی چهره هایویژگیرفتار یا ، نحوۀ حضور

 شد.و نو  تزیینات لباسشان مشخص می
شاهخ است. پیاراهن و باشی دربار فتحعلیمنسوب به میرزابابا )نخستین نقاش ،نگارۀ دیگر

پاایین دامان و  ۀدوزی شاده و حاشایدامن این نگااره نیاز باا نقاوش هندسای و گیااهی ساوزن
ها و پایین دور یقه و سرآستین، پیراهن ۀ. لباست شدهای متفاوت دوخته با حاشیه سرآستین نیز

جقاه در بته جالب توجاه در ایان تصاویر اساتفاده از نقاش ۀدوزی شده است. نکتدامن نیز یراق
دوزی پوشااک رساد مشاابه نقاوش ساوزنسرشانه و شال کمر است که باه ن ار می، سرآستین

 .خ۱۵ )تصویر است شدهمردان ترسیم 
 

 دوزی و تجلی آن بر پوشاک دوران قاجارهنر سوزن .۶
تعااریف متعادد و ، اساتترین هنرهای وابسته به منسوجات سنتی و تزیینات پوشاک اقوام ترین و متنو شدهدوزی که یکی از شناختهسوزن ۀدربار 

تعریاف جاامعی بارای ایان هنار ارائاه شاده و چناین آماده اسات:  ،های سیتی  اییرا دو ینگرشی  ریر رونیو سیو   متنوعی وجود دارد. در کتاب

 اثر قاجار زنان لباس در جقهبته نقش: ۱۵ ریتصو
 خURL2) رزابابایم
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مطالعۀ تطبیقی نقوش و انوا  
دوزی در پوشاک زنان و سوزن

 مردان دربار قاجار،
 ۱۶۶ا ۱۷۵

مادد انادرکاران آن باههای الوان و با کمک سوزن و قالب است و دساتگیری از نخهای ساده با بهرهدوزی هنر آراستن سطح رویین پارچهسوزن»
هاای ایرانای دوزیگذارند. سوزنبایی و هنر را به نمایش میشکی، تلفیق زیبایی از صبر معموال   ،نشانندهای ظریفی که بر منسوجات ساده میبخیه

توان گفت تنو  و تعاددی کاه ت میئجر رشتۀ هنرهای سنتی است و به ۱۱۶های ترین شاخهیکی از گسترده ،شودکه به اشکال مختلف انجام می
هایی هم کاه پیراماون ایان شاعبه از به همین نسبت ابهامدستی وجود ندارد و های صنایعیک از دیگر رشتهدر هیچ ،شوددر این رشته مشاهده می

در ادامااه و پاایش از بررساای و تطبیااق  خ.۱، ۱۳۵۶ صاابا) «دسااتی اسااتهااای صاانایعباایش از سااایر گونااه ،دسااتی کشااورمان وجااود داردصاانایع
گرفتاه در سااس مطالعاات صاورتا دوزی کاه بارهای مختلاف ساوزنبهتر است تعریفای از گوناه ،دورۀ قاجارهای موجود در پوشاک دوزیسوزن

 پوشاک این دوران وجود دارد ارائه شود.
هاا و اقاوام شده است که از ادوار بسایار دور تااکنون ردپاای آن را در بسایاری از فرهناگهای شناختهدوزیترین سوزناز قدیمی دوزی:نقده

عوامل تزیین پارچه کاه قادمت آن  یکی از. »استای برخوردار شدهناختهتوان مشاهده کرد و امروز نیز از جایگاه شسنتی جهان و از جمله ایران می
صورت پهن تابیاده ای یا مطال یا آلیاژها که بههای فلزی طالیی یا نقرهدوزی است و این دوخت با استفاده از نخنقده ،رسدبه زمان هخامنشیان می

 ،)یااوری «شادهاا اساتفاده مایرومیازی و پارده، های لشاکریخصوص لباسبه هالباسگیرد. از این دوخت بیشتر برای تزیین شود انجام میمی
 خ.۰۳، ۱۳۱۶ و سلطانی ،منصوری

شکل منجوق یاا مرواریاد شود که در آن از مروارید بههایی اطالق میهای زیبا و سنتی ایران است و به دوختیکی از رودوزی دوزی:مروارید
دوزی نیز قادمتی طاوالنی داشاته و از زماان هخامنشایان در ایاران گردد. مرواریدگندم و اشک استفاده میشکل هایی بهکروی و گاهی از مروارید

تعلاق باه انوشایروان م «بهارخسارو»ای بهارستان معروف باه دوزی فرش افسانهتوان در مرواریدترین نمونه از این هنر را میا معروفمرواج داشت. ا
طبقاات  ۀشادهای مرواریاددوزیبه استفاده از لباس است، صفوی به ایران داشته ۀنیز طی سفری که در دور  پادشاه ساسانی مشاهده کرد. شاردن

پهناای یاک انگشات پیاراهن خاود را باه ۀیقا ،نویسد کاه باانوان ثروتمناد گااهی در مجاالس بازم و سارورو می ندکمیمرفه و متمول جامعه اشاره 
، یااوری ؛۱۳۱۱ صادر )ساید کاشاان و یازد رواج دارد، هاای اصافهانکه امروزه این هنر بیشتر در استان شودیادآوری  بایدکردند. مرواریددوزی می

 .خ۱۳۱۶ منصوری، و سلطانی
دور ، که دارای روکش طال یا نقره باشند. از این دوخات بارای تازیین پایش ساینه شودهای ابریشمی گفته میگالبتون به نخ دوزی:گالبتون

صفوی نیز بسایار رواج داشاته  ۀبسیار طوالنی است که در دور  ۀهایی با سابقدوزیشود. این هنر از سوزنامن و... استفاده مید، دم پای شلوار، یقه
افشار و زند و قاجار نیز از این دوخات بارای کاربردهاای مختلاف  ۀکردند. در دور تابلوهای تزیینی از آن استفاده می پرده و دیگر، پوشاکو در تزیین 

   خ.۱۳۶۶ زاده)رمضان شدمی استفاده
دوزی نیز از دوران قبل از اساالم در ایاران . این رواستین سفید و زرد یهای موبا مفتولشده بافتهمعنای نوارهایی یراق در لغت به دوزی:یراق

و ساساانی رایاج باوده اسات. بار پایاۀ  اشکانی، هخامنشی، این هنر در دوران ماد ،در این زمینهگرفته صورتی هاپژوهشرواج داشته و با توجه به 
پاای دامان و شالوار باه کاار ، دور یقاه، پاایین پیاراهن، جیاب های دوردوزی در لباس برای تزیین قسمتیراق، مانده از ادوار پیشینتصاویر برجای

 .خ۱۳۱۶ یاوری، منصوری، و سلطانی ؛۱۳۱۱، صدر )سید رفته استمی
هاای ضاخیم متر باشد و به دوخت و اتصال ایان ناخخ ضخیمی است که قطر آن بیشتر از یک میلیمعنای نقیطان در لغت به دوزی:قیطان

هاای گویند. در بعضی مناطق رنگ قیطان و پارچه یکنواخت است و در مناطق خاصی برای تناو  محصاول از قیطااندوزی میروی پارچه قیطان
 خ.۱۳۱۶؛ یاوری، منصوری، و سلطانی ۱۳۱۱سید صدر، ) ندکناز گالبتون و ابریشمخ نیز استفاده می ویژهبه) رنگین

هاای پذیرد. برای این دوخت بایاد ردیافهای متنو  و مختلف انجام میصورت دوختهای ابریشم رنگی بهدوزی با نخحاشیه دوزی:حاشیه
ها را با سوزن به پشت پارچه بارده و آن ،انتهایی دلخواه ۀسوزن درشتی بیرون بیاورند و در نقط ۀوسیلبه، ای روی پارچهمتوازی نخ ابریشم را از نقطه

به این ترتیب که روی پارچه شاالل زده و ایان کاار را در چناد ردیاف و  ؛دهنددیگری نیز انجام می ۀشیودوزی را به. حاشیهبپردازنددوزی آن به بخیه
 دهندهشت از آن عبور میشکل هفتار از نخ به رنگ دیگر را بهدهند. سپس چند تدرمیان ادامه میصورت یکهای ردیف قبلی بهنسبت به کوک

 خ.۱۳۱۶؛ یاوری، منصوری، و سلطانی ۱۳۱۱سید صدر، )
ها و همچنین مشاهدۀ آثار نگاریتصاویر و نقوش پیکره، ایبر مطالعات اسنادی و کتابخانه من ور تطبیق متغیرهای تصویری پژوهش و بنابه
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دوزی آماده مبنای بار تزییناات ساوزندساتهاای باهیافتاه، معتبرترین منبع در مطالعۀ آثار دوران قاجاار ،کاخ گلستانشناسی مردم ۀموجود در موز 
 .شوندگیری ارائه میبندی و برای سهولت در نتیجهپوشاک زنان و مردان دربار قاجار در جداول زیر دسته

 
 )نگارندهخ دورۀ قاجار دربار مردان و زنان پوشاک در شدهاستفاده هایدوزیسوزن انوا  :۱ جدول

 پوشاک زنان دوزیسوزن
 

 پوشاک مردان

 دوزیگالبتون
 

  

 دوزیزری
 

    

 دوزینقده
 

   

 دوزییراق
 

    

 مرواریددوزی
 

    

 دوزیقیطان
 

   

 گلدوزی
 

    
 

 )نگارندهخ دورۀ قاجار دربار مردان و زنان پوشاک دوزیسوزن در شدهاستفاده نقوش نو  :2 جدول
 پوشاک مردان پوشاک زنان اتتزیین نقوش

 نقوش گیاهی
 

 جقهبته

    
 وگیاهگل
 

    
 نقوش هندسی

 

 

   
  

 پوشاک دوران قاجار دوزی درنقوش سوزن مفاهیم نمادینو  هاجایگاه نقش. ۷
 جقهبته. ۱ـ۷

نیز ایان نقاش  فرهتگ معیندر  .خ۱۳۱۱ )دهخدا فروتنی ایرانیان ای از راستی ونشانه ؛داندجقه را نمادی از سرو خمیده میعالمه دهخدا بته
خ. در ۱۳۶۰ )معاین دانادکننادۀ راساتی و تواضاع ایرانیاان مایشدۀ سرو سرافکنده معرفی شده که او نیز آن را نشاانی ایرانای و حکایتکوچک
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مطالعۀ تطبیقی نقوش و انوا  
دوزی در پوشاک زنان و سوزن

 مردان دربار قاجار،
 ۱۶۶ا ۱۷۵

یاک  عنوانباهجقه مرور از بتهکه بهدرحالی ،ضور داشتکاله پادشاهان ایران حباالی پیش بر، زیور مرصع از گوهر عنوانبهاین نقش  ،گذشته
هنرهاای ، منساوجات، طراحای فارش نقش تزیینی و نمادی از فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در بیشتر تزیینات سنتی و هنرهای ایرانی از جمله

های مفهومی و ماهوی کرد که این نقش در الیهنباید فراموش  ،اینوجود شود. با وفور استفاده میسازی در نقاشی و نگارگری بهفلزی و بافت
درختای کاه ، سبزی است که نماد جااودانگی اساتسرو درخت همیشه، این نقش در باور پیروان آیین مهر»گرایی است. نمادی از کمال، خود

سرو و سایمرغ ، خورشیدامهر، آفرینشتواند نمادی از دایرۀ دلیل تقسیم دایرۀ کمال به دو بخش میخورشید و ایزدمهر است... و به، نماد آتش
 کیااده)بااقری حسان «هم نشان درمانگری و هم نماد جاودانگی و نیز نماد غایات و کماال، باشد که در این صورت هم نشان پیروزی و اقبال

 ۀف بار روی آثاار دور ی این نقاش ماورد ن ار هنرمنادان باوده کاه باه اشاکال مختلاتزیینپس از اسالم بیشتر جنبۀ  ،اینوجود . با خ۱2، ۱۳۶۷
طاوالنی  ۀاساتناد آثاار هناری موجاود از ساابقبهجقه نقش بته»شود. ها دیده میهای ترمه و بسیاری از قالیخصوص روی پارچهاسالمی و به

گونااگون توساط  های تزیینی و پرنده در طول تااریخ باه اشاکالبرگ نخل أبا منش شود. و احتماال  برخوردار بوده و به اشکال گوناگون دیده می
 ۀدر آغااز دور  د.کار بارگ نخلای مشااهده  أتوان اشکال ابتدایی این نقش را با منشساسانی می ۀهای دور بریدر گچ هنرمندان اجرا شده است.

هاای مساجد ناو بلاخ متعلاق باه قارن ساوم و چهاارم بریهای نیشابور و گچبریمرغی در گچشکل طرح تخمهای بسیاری بهنمونه ،اسالمی
 خ.۱۶، ۱۳۱۷ )عطروش «شودجری مشاهده میه

 وگیاهگل. ۲ـ۷

نقش گل در میان پوشاک قاجار بسیار تجریدی و باا کمتارین جزئیاات ، گستردگی و تنو  نقوش گیاهی در تاریخ هنرهای سنتی ایران با وجود
اند و در برخی ماوارد نیاز نقاش گال دا شدههای مختلف گیاه از یکدیگر جقسمت هاترسیم شده است. در بسیاری موارد با کمک تنو  در رنگ

خ. اگرچه اساتفاده از ۱۶ و ۱۱ )تصویر دوزی و در سطح تکرار شده استسوزن، بافت تزیینی عنوانبهرنگ بر بستر پارچه و لباس صورت تکبه
توان نمی، نقش در مبانی هنرهای سنتیبا توجه به جایگاه و ارزش ماهوی این  ،ها در پوشاک درباریان قاجار بیشتر جنبۀ تزیین داشتهاین گل

رماز وحادت وجاود در  عنوانباهشود و گل باعث تلطیف شدن روح می»جقه نزد ایرانیان غافل بود. از جایگاه معنوی و نمادین آن همچون بته
اعتباار اکمال باودن ای آن وحدت و تمامیت باا باهچراکه شکل دایره ؛عرفان اسالمی مطرح است. گل شامل دو قطب وحدت در کثرت است

 خ.۶۶، ۱۳۶۵ )طوسی «ن کثرت استها مبی  کند و تعداد زیاد گلبرگشکل دایره در بین سایر اشکال را بیان می

                                               
 )نگارندهخ شناسیمردم ۀموز  ،دامن یا شلیته با نقش گل :۱۶ تصویر                       )نگارندهخ شناسیمردم ۀموز  ،دوزیبخشی از یک لباس سوزن :۱۱ تصویر          

 
  نقوش هندسی. ۳ـ۷

تاوان انتزاعی و هندسی نیز از جمله نقوشی هستند که از دیرباز در فرهنگ ایرانیان حضوری مداوم داشته و ردپای آن را مای ، نقوش تجریدی
دایاره و مثلاث باا مشاتقات آن همچاون لاوزی و شاکل ، های مربعدسی شامل فرمنقوش هن» وفور در تمامی هنرهای سنتی مشاهده کرد.به

 و سارارودی ،کرمانی ،)ن ری «گیردنقش مدن ر هنرمند شکل می ،آید و گاه از تداخل خطوط افقی و عمودی با یکدیگرزیگزاگ به وجود می
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سازی هنرمندانه مورد اقبال باوده و در راحتی در طراحی و بافتهب، دلیل تناسب و توازنی که در خود داشتندهخ. این نقوش نمادین ب۰۱، ۱۳۶2
گواهی بر ن م و تعاادل در بیاان تجریادی مفااهیم ، . رمزوراز نهفته در نقوش هندسیشونددیده میتمامی ادوار تاریخی پیش و پس از اسالم 

ندسای ریختاه و بادین ترتیاب باه تجلای صافات الهای هاای هها و قالبهنرمندان مفاهیم معنوی و الهی را در صورت»ذهنی هنرمند است. 
 خ.۶۶، ۱۳۶۵ )طوسی «اندپرداختهمی

ایرانای و ، شاده در هنرهاای سانتیتارین مفااهیم پذیرفتاهیکی از بنیاادی عنوانبهدر نهایت باید بر این باور تأکید داشت که عنصر تزیین 
خواستند تا بارای حفاظ هویات و دشاهان قجری از هنرمندان و طراحان دربار میای برخوردار بوده و پااسالمی در دوران قاجار از جایگاه ویژه

یکای از خصوصایات نقاشای »نناد. کهای خود توجاه به این وجه از هنر در نقوش و طرح ،های فرهنگی و اصیل ایرانیایجاد رابطه با پشتوانه
این عنصر که از اواخر عصر صفوی مقارن با اواخر ، در قرن دوازدهم کارگیری عنصر تزیین است.به [دوران قاجار]قرن دوازده و سیزده  [هنر]

شکلی جدیاد نوعی متفاوت و بهکند و دوباره سطوح مختلف هنری را بهشرو  به رشد می، دوران رضا عباسی و شاگردانش رو به زوال رفته بود
)رجبای و  «پوشااندقادح و شمشایر را می، فرش، شده و سطح لباس ها تشکیلجقهبتهها و برگ، هاغنچه، هااین نقوش از گل. گیرد... فرامی
کردند تا با هویات و اصاالت ایرانیاان تالش می، رسد که پادشاهان قاجاری بیش از دیگر اسالف خودخ. چنین به ن ر می۶۱، ۱۳۱۵ زادهشفیع

هاای هاای تااریخی و گنجیناهمایاهاساتفاده از نقاش تالشای مشاخص در ،پیوند و ارتباطی معنادار داشته باشند. آنان برای تحقق این من ور
قصاد تفااخر و رقابات باا نفاوذ فرهناگ بیگاناه و غارب خصوص هنر پیش از اسالم هدف گرفتند تا دورانی پر از تجمال را باهتصویری ایران به

ت و مضاامین عرفاانی یاا رمزگوناۀ هنار ن معنویاافرینند. ضمن آنکه در این مسیر از تمهید نقوش تجریدی و معانی انتزاعی نقوشی که مبای  ابی
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 اسالمی و آموزه

موضاوعی اسات کاه در ، انادا مؤثر بودهه)اروپاییخ موفق عمل کرده و این ترفند هنر و صنایع غیرایرانی، هنر ایرانی در مواجهه با نفوذ فرهنگ
با ورود عناصر اروپایی و ، گرایی به تجددخواهیاین نگرش معنوی در گذر از سنت»پژوهشی دیگر باید به نقد و تحلیل علمی آن پرداخته شود. 

تغییار ، گرایی حامیاان هناریغرب ۀفرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه و در زیر سایۀ گسترد، های اجتماعیموازات تغییرات بنیادی در حوزهبه
 خ.۶2، ۱۳۱۱ )تهرانی «هایی را در فرهنگ و هنر ایران از اواخر صفویه تا قاجاریه به وجود آوردماهیت داد و دگرگونی

 
 نتیجه . ۸

و شایسته هماواره در درخور ، هنری باستانی عنوانبهدوزی های زندگی ایرانیان است و سوزنترین جنبهآراستگی و زیبایی پوشش یکی از مهم
نسابت  ، های تاریخی و فرهنگی حاکم بر جامعهمتناسب با ویژگی دورۀ قاجارتزیین پوشاک ایرانیان نقش و جایگاهی مشخص داشته و دارد. 

ای سالیقههاای خاود لبااس ۀها و جزئیات لباس اهمیت بیشتری داده و زنان و مردان اشراف و درباریان در تهیابه زینت ،های پیشینبه دوره
دادند. حتی نفوذ فرهنگ غربای و تغییراتای کاه در پای آن بارای لبااس ایرانیاان پایش آماد نیاز باعاث نشاد کاه اساتفاده از متفاوت نشان می

شاد. باا وجاود بنادی مایاندرونی و بیرونی تقسیم ۀو منسوخ شود. پوشاک در این دوره به دو دستبرود ها از بین دوزی برای تزیین لباسسوزن
خصوص از ن ر نقاوش لباس زنان و مردان تا حدودی و به دورۀ قاجارکلی در  طوربه، های مشخص میان پوشاک زنان و مردان قجریاوتتف

، آرخاالق، چاقچور و روبنده بود و لباس اندرونی آن ها شامل پیاراهن، و تزیینات بسیار به هم شباهت داشتند. لباس بیرونی بانوان شامل چادر
کاله ، کمربند یا شال کمر، شلوار، قبا، جوراب و کفش و کلیجه بود. پوشش مردان نیز شامل پیراهن، عرقچین و چارقد، ه و دامنشلیت، شلوار

، دوزینقاده، دوزیزری، دوزیگالبتاون، شاده در ایارانهاای شاناختهدوزیشد. از میان اناوا  مختلاف ساوزنو جوراب و کفش و کلیجه می
شاده در دوزی و گلادوزی بیشاترین میازان اساتفاده در پوشااک قاجاریاان را داشاته اسات. نقاوش اساتفادهمرواریاد ،دوزیقیطان، دوزییراق

رسد که توجه به مفاهیم نماادین و نقوش هندسی است. اگرچه چنین به ن ر می وگیاهگلجقه و ها نیز شامل نقش بتهدوزی روی لباسسوزن
باید پذیرفت که باور حضور و ضارورت اساتفاده از ایان نقاوش باه  ،کاربران این پوشاک بوده است این نقوش کمتر مورد ن ر هنرمندان و حتی

، رغم نفوذ فرهنگ بیگانهبهگردد که در دوران قاجار نیز این بازیابی فرهنگ اصیل ایرانی پشتوانه و اهمیت جایگاه معنایی و ماهوی آنان بازمی
هاای دور رواج داشاته اسات. جقه نماد سرو سرافکنده و نشان ایران و ایرانیان است که از گذشاتهتهب ،مورد ن ر جامعه بوده است. از این میان

شاود. نقاوش هندسای هریاک دارای مفهاومی رمز وحدت در عرفان اسالمی نیاز شاناخته می عنوانبهگل نیز م هر لطافت و زیبایی است و 



 

761 

مطالعۀ تطبیقی نقوش و انوا  
دوزی در پوشاک زنان و سوزن

 مردان دربار قاجار،
 ۱۶۶ا ۱۷۵

اصیل و هویت ملی ایرانیان بود که حاکمان قاجار سعی داشتند باا پارداختن  خاص و معنوی است. تمامی این نقوش نمادین تجلی از فرهنگ
دورۀ هاای دوزیتوان گفت نقوش ساوزنکلی می طوربهبه جایگاه و قدرت خود اعتبار و ارزشی مقبول ببخشند.  ،هامایهبه این مفاهیم و نقش

تجلی هویت ایرانی و توجه به ، نشانی از رمز وحدت ملی، اه تاریخی آنسابقه و جایگ، اعتقادات مذهبی مردم، بر اساس باورهای سنتی، قاجار
نماادی از ایان اشاتراک معاانی و نشاانی از ایان  عنوانبه دورۀ قاجارمعنویت در عرفان اسالمی بود. به همین دلیل نیز لباس مردان و زنان در 

ها دارای وجوه اشتراک بسیاری کاررفته در آنها و نقوش بهدوزینلحاظ نو  سوزچه از ن ر شکل و ساختار و چه به، وجوه تزیینی و مفهومی
 اند.با یکدیگر تفاوت خاص و معناداری نداشته ،جز در موارد بسیار جزئی دهدهای این پژوهش نشان میبوده است و یافته

 
 هانوشتپی

کاررفتاه در آثاار هناری متناو  و هتصاویر البساه و پوشاش با ،باقی نمانادههای مشخصی از تاریخ نمونه، دلیل نو  جنس و الیاف مورد استفادهه. اگرچه ب۱
 ده است.کر راه را برای این مطالعه هموار  ،مانده از ادوار پیش و پس از اسالمبرجای

یاا پشام ، از پنبه یا پوست بره موال  معها را آستر داخل کلیجه. پوشیدندکه اغلب آن را روی قبا می استدار و چسبان جلوباز و آستین ۀتننوعی نیم، لیجهک   .2
تار بعدها قدری کوتااه شد. بلندی آن در ابتدا تا حد زانوان بود اما ظاهرا  اغلب از مخمل سرخ و مانند آن انتخاب می برای بانوان آن ۀاما روی، شتر تهیه کرده

دار باود. هاای آن شاکافزیربغال، چسبید و برای راحتی بیشاتر و تهویاههایی که داشت به کمر میکمر با برش ۀها رسید. این باالپوش در ناحیو تا ران شد
، آن ۀهاای ناو  زناناماناد. سرآساتینآویخته می، های آن آزاد و رهابدین ترتیب آستین، انداختندآن را بر دوش می، کلیجه را نپوشیده معموال  مردان قاجار 

لیجه را بیشتر جامهو تزیین میدار نقش، دوزیوزی و سوزندپولک، اغلب با یراق طالیی جلیقاه در اوایال دوران  رواج ولی باا اندای زمستانی دانستهشد. ک 
 خ.13ا33، ۶۶31 گذاشت )ذکاء فراموشی به رو کلیجه از استفاده ،پهلوی

به ایتالیا سفر کرد و مدت سه  شاهاصرالدینزمان با آغاز سلطنت نخاندان غفاری است که هم ترین نقاش برخاسته ازبرجسته، خان غفاری. میرزا ابوالقاسم۳
 خ۰۰، ۱۳۶۶ زنده)دل سال به آموختن فنون نقاشی اروپایی وقت صرف کرد

 .خ۱۳۱۵ )غیبی شدتنۀ کوتاه بود که بعد از پیراهن رو پوشیده می. آرخالق نوعی نیم۳
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