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 چکیده

باشد که در ادوار مختلف تاریخی و فرهنگی ایران همواره از  فرهنگی می ترین میراث پوشاک سنتی یکی از مهم

 منزلت و جغرافیایی و تواند هویت قومی، اجتماعی همانند زبان می لباس ای برخوردار بوده است. ه اهمیت ویژ

 که برای باشد می عالئم زبانی مادی از ای مجموعه مانند پوشاک واقع کند. در را مشخص مردم و اقتصادی اجتماعی

بهره برد. بنابراین بررسی پوشاک سنتی یک سرزمین در گذشته، حال و  از آن توانمی هویت یک عمیق شناخت

 طراحان و سازندگان برای های مناسبی ذهنیت تواند منجر به ایجاد آینده، کاری شایسته تحقیق و دقت است و می

شده  یران است که از دیرباز توسط زنان و مردان استفاده میگردد. قبا از جمله پوشاک سنتی اصیل و قدیمی ا

ای و روش تحلیلی و توصیفی، به مطالعۀ قبا در  است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مستندات کتابخانه

طبقات سرزمین ایران از دوران باستان تا قرن حاضر، از لحاظ اندازه، سبک دوخت، تزئینات و موارد کاربرد آن در 

اقلیمی، ـ  جغرافیایی»ای  ها تالش شد تا تأثیر پنج عامل زمینه مختلف اجتماع، پرداخته شود. بر اساس این داده

های  بر الگو« اجتماعی مردمـ  ها و ملل دیگر و شرایط اقتصادی قومی، نحوۀ زندگی، روابط با کشورـ  فرهنگی

 ساختاری و تزئینات قبا مورد بررسی قرار گیرد. 

 قبا، پوشاک سنتی، فرهنگ، ایران باستان.ژگان کلیدی: وا
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 مقدمه و طرح مسئله

های بدن  لباس و پوشاک، در ابتدا پاسخی به یک نیاز زیستی و پوششی برای محافظت اندام

شناسی انسان تدریج با ذوق هنری و زیبایی انسان در برابر عوامل طبیعی و اقلیمی بوده و به

نمایی از تاریخ زندگی بشر بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی از  آیینۀ تمامهمراه گشت. پوشاک 

قبیل شرایط جغرافیایی، آداب و رسوم اجتماعی، اعتقادات مذهبی، نظام طبقاتی حاکم بر 

جامعه، نوع مشاغل و وظایف وابسته به آن، شرایط اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، روابط فرهنگی 

توان تمامی فرهنگ یک سرزمین را در گیرد. بنابراین می قرار می های دیگر و سیاسی با کشور

عنوان یک عامل فرهنگی مهم در مسائل  گر دانست و آن را بهپوشاک مردم آن سرزمین جلوه

کار برد. در این راستا برخی از دانشمندان، تعریف مجرد از انسان را  نگاری بهشناسی و مردممردم

 .(Eicher،1992: 14و13دانند ) ، تعریفی صرفاً ذهنی میبدون در نظر گرفتن لباس او

و  ینماد فرهنگ نیپوشاک، آشکارتر ۀبه انداز یگرید یصرفاً انسان ۀدیپد چیه دیشا

نبوده  یبشر یها  و توده ها  تیهو عیو سر میمستق ۀکنند جدا نیو همچن یگروه ۀنشان نیتر مهم

نباشد. اگرچه در جوامع  یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یمذهب یها  شاخص یدارا گونه نیو ا

پوشاک در  ۀسیاما مقا ،شود یفرهنگ پوشاک در نظر گرفته م یبرا یتمتفاو یها مختلف، مبنا

از ثبات و پوشاک  ی،که پوشاک سنت دهد ینشان م ،مدرن یها  و فرهنگ یسنت یها  فرهنگ

نمود که پوشاک  انیب نیچن توان یموضوع را م نیبرخوردار است. علت ا یداریاز ناپا ،مدرن

 رییدر حال تغ وستهیپ ،یاجتماع یها اریمع ساسمتأثر گشته و بر ا یدار هیاز نظام سرما ،مدرن

از تنوع  یاجتماع یها  حال که متناسب با گروه نیدر ع ی،پوشاک سنت که یدر حال باشد یم

 (.  55 :1395 ،ینیاسی) کند یم یرویپ یا ه شد فیاما از اصول تعر ،برخوردار است

کنندۀ شأن، منزلت و هویت اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و  پوشاک همانند زبان، مشخص

بخشی به اعضای قومی مردم بوده و برای اینکه عملکرد فرهنگی و اجتماعی پوشاک در هویت

ها شناخته شود، الزم است پوشاک بومی و سنتی مردم را  از نشانه ای مجموعه جامعه همچون

 زبان تغییر با که گونهای از عالئم زبانی تجزیه و تحلیل نمود. بنابراین همان چون مجموعههم

 سنتی پوشاک بومی و تحول و با تغییر داد، تغییر آن را توان هویت ملی و فرهنگیملت می یک

فرهنگی آنها را تغییر داده و شاهد هویت ـ  های قومی  وبیش شاخصه کم تواننیز می ملت یک

 زدایی از آنها بود. 

همراه تمایل به خودنمایی در محیط اجتماعی، یکی از  طلبی بهتمایزبخشی و تنوع

خصوص مد لباس در جوامع  های ذاتی انسان است که منجر به پیدایش پدیدۀ مد و به  ویژگی

شدن بسته به اینکه انسان را  بشری شده است. ظهور تب مدرنیته یا مدرنیزاسیون و جهانی

تواند مفید یا نامناسب باشد. در هر  نوعی به هویت نزدیک ساخته و یا از آن دور کند، می به
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های  بردن به تولیدات برند های مناسب تولید داخل، افراد با پناه کشوری در صورت نبود کاال

نمایند. این درحالی است که ها خود را ارضاء می دوختن به مد سایر کشور خارجی و چشم

توان که مینحوی غنای فرهنگی و تنوع پوشش بسیار مناسبی برخوردار است؛ به کشور ما از

آن را به یک موزۀ بزرگ پوشاک شبیه دانست. اگر طراحان پوشاک دنیا مطلع شوند که 

گیری از انواع پوشاک بهایی در ایران وجود دارد، چه بسا با استفاده و الهام چنین گنج گران

تری را به جهانیان عرضه نمایند. اگر بتوان در حوزۀ پوشاک، و تازه های زیبا سنتی ما، پوشاک

ایرانی تمایز قائل  سمتی هدایت نمود که میان هویت اصیل ایرانی و هویت غیر پدیدۀ مد را به

توان از پدیدۀ مد به درستی تر گردد، میهای پوششی کفۀ هویت ایرانی سنگین شده و در الگو

 استفاده نمود. 

شدت نیازمند تحولی فرهنگی بر مبنای هویت ایرانی  اک در جامعۀ معاصر ایران بهعرصۀ پوش

باشد. بازخوانی پوشاک سنتی مردم ایران تالشی است برای معرفی بهتر پوشاک سنتی  اسالمی می

و اصیل ایران بزرگ که هرچند با گسترش مدنیت تا حد زیادی از میزان استفاده از آن کاسته 

 های توان پوشاک زیبای گذشته را بازشناسایی کرده و به رفتارمطالعه آن میشده است، اما با 

تکیه بر غنای فرهنگی خویش و با رویکردی  برد. در نهایت با پی گذشته مردم و فرهنگی اجتماعی

داری  سرمایههای پوششی مناسب و اصیلی را برای نسل امروز معرفی نمود؛ چراکه  جدید، الگو

های  سازی فرهنگی و اقتصادی و با گسترش و ایجاد مد کوشد تا با جهانی غرب، با تمام قوا می

را از  ها  های پوششی ارزشمند در جامعه شده و به این ترتیب انسان  منجر به زوال نمونهگوناگون، 

صادی آنها را تصاحب اقتفرهنگی و شان تهی ساخته و باقیمانده منابع و ملی های وجودی  سرمایه

های فرهنگی با ارزشی هستند که با توجه به   از طرف دیگر پوشاک سنتی ایران سرمایهنماید. 

توانند از استقبال  فردی از قبیل تنوع، طرح و رنگ، می به برخورداری از خصوصیات منحصر

هنگ غنی ایرانی دهندۀ فر چشمگیری در میان سایر ملل نیز برخوردار شده و به این ترتیب، اشاعه

های   نیازمند کار فرهنگی گسترده و سیاستگذاریدر میان آنها باشند. دستیابی به این هدف، 

پوشاک سنتی در فرهنگ ما و بررسی روند  اساس، مطالعۀ بر این باشد. حساب شده فرهنگی می

ب سیر تاریخی اجتماعی آن، نه تنها از نظر درک زیبایی و تنوع و تعقی ـ  تحول و دگرگونی تاریخی

شود، منجر به گسترش  شناخته درستی به اگر که حائز اهمیت است، بلکه موضوعی است

شناختی خواهد  های مردم  شده و جایگاهی بس ارزشمند در پژوهش زمینه این در سازی فرهنگ

دلیل موقعیت خاص جغرافیایی،  هایی است که از دیرباز به  داشت. فرهنگ ایرانی از جمله فرهنگ

های فرهنگی   های دیگر و ظهور نمونه های مختلف و حمله یا مهاجرت کشور  ود اقوام با فرهنگوج

های آنها، همواره در خود تنوع بسیار زیادی را   جدیدتر در نتیجۀ آمیزش فرهنگ ایرانی با فرهنگ

های مختلف اجتماعی، سیاسی و جنسیتی پذیرفته است و این خود منجر   در زمینۀ پوشاک گروه
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به ایجاد بستری گسترده و در عین حال بکر برای انجام مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی 

های عمیق در زمینۀ پوشاک سنتی ایرانیان بسیار اندک است. در   شده است، اما متأسفانه پژوهش

 شود که از دیرباز در ای از پوشاک سنتی ایران در نظر گرفته می عنوان نمونه این پژوهش قبا به

گرفته است. دالیل انتخاب قبا های مختلف مورد استفاده زنان و مردان قرار می  ها و مناسبت  مکان

 عبارتند از: 

سابقۀ مردمان آنچه در این سرزمین بسیار رایج و شایع بوده، استفاده گسترده و نسبتاً بی ـ  1

میالد مسیح مورد استفاده قرار سال قبل از  650ایران از قبا بوده است. قبا در ایران از حدود 

 الینفک جزء و یافته تداوم همچنان ( و در ایران امروز نیز، قبا118: 1348گرفته )دوکوتزبوم، می

ها در روز جشن   التحصیالن دانشگاهمانده است. همچنین امروزه فارغ باقی ایرانی اقوام پوشاک

 .پوشندمی یا ه  های ساد آموختگی و روحانیون محترم نیز قبادانش

تمام اقشار جامعه از جمله زنان و مردان و در هر شرایط سنی از قبا استفاده می ـ  2

 اند.  ه نمود

هان،  ها و طبقات مختلف اجتماع از قبیل پادشا  قبا پوشاکی بوده است که در گروه ـ  3

ن عادی مورد استفاده دیوانیان، دانشمندان، علما و فقها، بازرگانان، نوازندگان، کشاورزان و مردما

 گرفته است.قرار می

در خصوص قبا در ایران تاکنون تحقیق و پژوهشی کامل و با استناد کافی به منابع  ـ  4

 ها صورت نگرفته است. ها و نقاشی تاریخی، نگارگری

جا مانده از  ترین پوشاک سنتی بهترین و اصیلرسد که قبا یکی از قدیمی نظر می بنابراین به

در ادوار مختلف  متداول بوده و ایران فرهنگ در باستان تاریخ ابتدای از ام ایرانی است کهاقو

رسد که  نظر می تاریخ مورد استفاده اقشار مختلف قرار گرفته است. بر اساس آنچه گفته شد به

یط ها و ملل دیگر و شرا قومی، نحوۀ زندگی، روابط با کشورـ  اقلیمی، فرهنگیـ  جغرافیایی»عوامل 

ای در طراحی ساختار پوشاک سنتی ایرانیان از  از جمله عوامل زمینه« اجتماعی مردمـ  اقتصادی

گیری قبا در ایران در تطابق با عوامل باشند. لذا مطالعه و تحلیل چگونگی شکلجمله قبا می

های فرهنگی و هویتی این سرزمین دارد.   گانه فوق، جایگاه مهمی در حفظ و نگهداری ارزشپنج

های جغرافیایی،   ای فرهنگی با سایر پدیده ه عنوان پدید تواند ارتباط میان قبا به این تحلیل می

 قومی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مشخص نماید. ـ  فرهنگی

 جایگاه پوشاک در بین ایرانیان
های   توان از تاریخ تفکر و تمدن بشر جدا دانست. تغییر در پوشاک در دوره تاریخ پوشاک را نمی

 میان در را هایی شناسانۀ انسان داشته و سنتمختلف تاریخ، رابطۀ مستقیم با منظر هستی
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 بلکه تاریخ، طول در و باستان جهان تنها درنه که است کرده بشری ایجاد مختلف های  تمدن

روند. اهمیت  شمار می ملی و فرهنگی به هویت مصادیق شناخت و های مهم  مؤلفه از نیز امروزه

 ایران پوشاک در فرهنگ، تاریخ و جامعۀ ایران قدمتی چندین هزار ساله داشته و پوشش، در

 اقلیمی، مادی و معنوی، پیدایش ادیان و مذاهب مختلف های از قبیل نیاز شرایطی به بنا باستان

کرده است. نکتۀ قابل  پیروی می خاصی اسلوب و از سبک مچنین شرایط شغلی، همیشهو ه

ای از تاریخ، ایرانیان در برهنگی به سر نبرده )حداد  ه توجه این است که در هیچ دور

 حجاب و پوشش نقش است معتقد دورانت همین دلیل باشد که ویل ( و شاید به28، 1370عادل،

 جهان در پراکندن حجاب اصلیمنشأ  را ایران توانمی که است برجسته چنان زنان باستان

های قبل از میالد )هزارۀ پنجم پیش از میالد(   تاریخچۀ بافندگی در ایران به هزاره .دانست

در غاری نزدیک دریای خزر  1950های   هایی که در آغاز سال عنوان مثال در حفاری رسد. به می

 6500دست آمد که مربوط به  شده از پشم گوسفند و موی بز بهانجام شد، قطعات پارچۀ بافته 

(. پوشاک ایرانیان پیوندی عمیق با فرهنگ 155، 1388سال پیش از میالد مسیح است )وولف، 

شده روی  های سنگی و برجسته، نقوش حک و دین حاکم بر آنها داشته و بر اساس نقش

های باقیمانده از گذشته،   شناسی و نمونهاستانهای ملی ایرانیان، مطالعات ب  ها، حماسه مجسمه

 و درباری پوشاک اسناد اغلب به توان پوشاک را در دوران باستان مورد مطالعه قرار داد. اینمی

  .است ماندهجای  به مردمی طبقات آثار کمتری از و شده نظامی محدود

ری که به زبان اکدی، از روی آثا»نوشته دیاکونف چنین آمده است: « تاریخ ماد»در کتاب 

آید که در ربع سوم هزاره سوم قبل از میالد، شومری و هوریانی نوشته شده است، چنین بر می

داد( قبایل هوری، لولوبی و  ها ماد غربی را تشکیل می های غربی زاگرس )که بعد  در کوهپایه

قرابت داشتند. در این کردند و احتماالً قبایل دیگری هم بودند که با عیالمیان  گوتی زندگی می

شدۀ روی آنها بیانگر  داده  های برجسته موجود است که پوشاک نشان هایی با نقش مناطق سنگ

(. در 131: 1345)دیاکونف، « ها است پوشاک مردم ساکن مغرب ایران در قبل از زمان ماد

ان در بافت که هخامنشینحوی های بعد، صنعت بافندگی ایران پیشرفت بسیاری کرد، به  دوره

های زرین و سیمین   های پشمی و ابریشمی ظریف مشهور شدند. در این دوره، انواع پارچه  پارچه

شد.  های کتانی و پشمی با نقوش گوناگون بافته می  )نخ تار آنها از طال یا نقره بوده است(، پارچه

شده و با استفاده از این نقوش که از جذابیت زیادی برخوردار بودند، عمدتاً از طبیعت برداشت 

 لشکریان ها (. بعد15 ـ 22: 1392شد )دادور،  های رمزی داده می  مذهب و ادبیات به آنها جنبه

های ابریشمی توسط سواره نبرد کردند و درفش صحنه وارد را های ابریشمی  این پارچه پارسی

: 1374)فریه، ق.م(  53ه است )شد می شکست داد، حمل را رومی کراسوس که پارتی نظام

های مهم  باف ایرانی یکی از کاالهای دست  ها، پارچه (. با افتتاح جادۀ ابریشم در دورۀ پارتی151
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تری را میان  شده و به این ترتیب روابط عمیق تجاری بوده که به چین و جهان غرب صادر می

صنعت پوشاک و ( 15 ـ 22: 1392کرده است )دادور،  های جهان ایجاد می ایران و سایر کشور

ها تا آن حد بود  بافندگی ایران در دورۀ ساسانیان به نقطۀ اوج خود رسیده و زیبایی این بافته

های   که در روابط تجاری و سیاسی ایران با دیگر ممالک تأثیر زیادی داشته و انواع پارچه

 (. همچنین306 ـ 307: 1381شد )سرافراز،  ساسانی به یونان و روم و از مصر تا ژاپن صادر می

یافت  ادامه جانبههمه تر و گسترده سطحی در و لباس پوشاک اسالم، از های بعد  سده در

بویه، زمان با حکومت آل هجری قمری و هم 310 ـ 440های   (. در سال70 ـ 85: 1393)ویدنگرن، 

صنعت پوشاک ایران از نظر تکنیک بافندگی، تنوع نقش و میزان تولید پیشرفت قابل 

اند  ه که این دوران را دورۀ رنسانس علمی، فرهنگی و هنری ایران نامیدنحوی ای نمود؛ به حظهمال

 برخوردار وسیعی رونق و روزگار صفوی نیز از توسعه (. پوشاک ایرانیان در12 ـ 13: 1381)آزاد، 

 صادر نبودند، نساجی عالی دارای صنعت شرقی( که خصوص اروپای و )به اروپا که بهنحوی شد؛ به

 (. 30: 1376)اسکارچیا،  شد می

های   موزه در ایران تاریخ های مختلف  جای مانده از دوره های پوشاک و منسوجات به  نمونه

 طول و در همواره با آن مرتبط و صنایع لباس و پوشاک که است گویای این حقیقت جهان،

است. پوشاک سنتی ایرانیان  بوده برخوردار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص اهمیت از تاریخ

ها یا  ها، روبند های بدن به سرپوش توان بر مبنای پوشش اندامهای تاریخی مختلف را می  در دوره

ها  پوشبندی نمود. خود تنها طبقه پوشها و پای ها، کمرپیچ پوشها، دست پوشها، تن نقاب

 ان داده شده است. نش 1دارای اشکال گوناگون و متنوعی بوده که در شکل 

 
 های ایرانیان پوشبرخی از انواع تن ـ  1شکل 

بندی، هر کدام از پوشاک بر حسب شکل، رنگ، نحوۀ دوخت، اندازه، جنس، در این طبقه

طور که در شکل  توانند مورد مطالعه قرار گیرند. همان های زمینه و حاشیه، می نقش و نگار
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انواع مختلف بوده است که متأسفانه در بعضی از منابع مورد ها دارای  پوشگردد، تنمالحظه می

شدن تمایز میان آنها، به  منظور مشخص اند. در اینجا به ه مطالعه، میان آنها تفاوتی قائل نشد

 شود. اختصار به تعریف هر یک از آنها پرداخته می

پیراهن میتنه چسبان است که مردان زیر قبا و زنان روی  : نوعی باالپوش نیمارخالق

های بلند و جلو باز که بلندی قد آن از  اند. ارخالق معموالً دارای یقۀ ساده، آستین ه پوشید

پشت یقه به پایین تا محاذی زیر استخوان پهن پشت کتف و در جلو تا سر جناق سینه بوده 

شده  ای گرد و بزرگ بر روی سینه به هم قالب می است. نوک لبۀ دو طرف آن توسط دکمه

ای تزئین  گرفت، با حاشیهاست. اغلب یقه و قسمت پایین ارخالق که تقریباً باالی ناف قرار می

شده است  ها دوخته می صورت سردوشی بر دو طرف کتف شد. همچنین دو تکه به می

 (. 12: 1391ساز،  )چیت

های  شپوهای بلند و گشاد که مردان آن را روی همه تن : ردای گشاد بلندی با آستینجبّه

هایی  ساالران و حتی تجار، جبّه پوشیدند. در دورۀ قاجار، دولتمردان، درباریان و دیوانخود می

ها از خز یا زربافت تهیه  (. برخی از جبّه377: 1391کردند )متین،  در خور مقام خود به تن می

 (. 233: 1350شدند )بیهقی،  دوزی طالیی، یا مروارید تزئین میشده و توسط گالبتون، حاشیه

های آهنی تهیه شده و نظامیان آن را همانند   مانند و بلند که از حلقه : باالپوشی جبّهجوشن

 (. 249: 1371؛ یوسفی، 609: جلد سوم: 1372کردند )زیدان،  زره در جنگ به تن می

پوشیدند : چوقا یا چوغا، باالپوش سفیدرنگی بوده است که راهبان مسیحی آن را میچوقا

شود که اغلب از  ای گفته می (. امروزه به باالپوش کوتاه مردانه245: 1338)خاقانی شروانی، 

شود. در خراسان، چوقا به  های پشمی تهیه شده و در بعضی نواحی ایران استفاده می  پارچه

ها دارای حاشیۀ رنگی  ها و مچ آستین شود که در کناره دار شترسواران گفته میباالپوش آستین

 (. 294: 1364باشد )فروزانفر،  یم

ای ضخیم که از پارچۀ کلفت دو یا چند الیه دوخته شده و در برابر شمشیر  : جامهخفتان

صورت جلوباز یا بسته بوده و  (. خفتان به3331: 1368قابل نفوذ بوده است )سعدی،  دشمن، غیر

به منظور جلوگیری از نفوذ  شده است. درون آن از ابریشم پر شده و معموالً زیر زره پوشیده می

 (. 258: 1371؛ یوسفی،117: 1385زدند )مسعودی،  های زیادی روی آن می  شمشیر، بخیه

های ماهوت، مخمل و یا  آستین گشاد و جلوبازی که اغلب از جنس: باالپوش بیشنل

یوانهان از جمله رضاشاه پهلوی، بازرگانان و زنان د ابریشم زربافت بوده است. اغلب پادشا

گیرد  کردند. امروزه این باالپوش فقط مورد استفاده بانوان قرار می ساالران آن را به تن می

 (. 385: 1391)متین، 
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ها، وکال و کشیشان  ای گشاد و بلند همانند عبا که در ابتدا صوفیان، قاضی : جامهطیلسان

ار گرفت. گاهی اوقات آن ها توسط دیگر بزرگان مورد استفاده قر مسیحی بر دوش انداخته و بعد

 (. 216: 1350کشیدند )بیهقی،را بر روی سر نیز می

شود؛ جلوی آن باز است و اغلب  : روپوشی گشاد و بلند است که روی دوش افکنده میعبا

را میباشد که مردان همۀ طبقات تا زمان رضاشاه آن  های کاذب می آستین یا با آستینبی

دار کوتاه یا بلند در آمد و اهل تصوف و صورت شنل آستین ا بهپوشیدند. در دورۀ صفویه، عب

کردند. در آن دوره، عبا دکمه یا بند نداشته و بسیار ساده طراحی  عرفا از آن استفاده می

عنوان باالپوشی استفاده شد که  تری یافت و بهشده است. عبا در عهد زندیه، رواج گسترده می

شد. در عهد قاجار عبا شاخصه پوشش  ده و بر دوش افکنده میمانند خرقه و جبّه روی قبا پوشی

روحانیون شد. به تناسب فصل و مقام افراد، عبا نازک یا ضخیم، پشمی یا نخی بوده است 

 (. 274 ـ 273: 1371)یوسفی، 

های بلند که از پشت تا نوک  : باالپوشی پشمی، گشاد و بدون کمربند با آستینفرجی

گرفته است شد. اغلب مورد استفاده صوفیان قرار می در انتها بسته می انگشتان ادامه داشت و

 (.375: 1391)متین، 

جامۀ پوشیدنی که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف قسمت پیش را : »قبا

(. قبا جامۀ پوشیدنی روی ارخالق بوده )رحیمی، 2158: 1382)معین، « با دکمه به هم پیوندند

(. انواع قیمتی قبا از 176: 1378توانسته دارای جیب نیز باشد )جوینی، می( که 93: 1392

های مرغوب تهیه شده و مورد استفاده بزرگان و امیران بوده است )ابن بطوطه،  ها و جنس  رنگ

اند و در تابستان  ه کرد (. در شرایط اقلیمی سرد، قبا را گاهی با پوست، آستر می378: 1377

(. قبا 335 ـ 340، 1345اند )دوزی،  دوخته ا از پارچه بدون کرک میاغلب مردم، قبا ر

برگردان، گرد و یا هفت مورد استفاده  های جلوباز یا بسته، آستین بلند و یا کوتاه، یقه  صورت به

 گرفته است.قرار می

های بسیار بلند که اغلب توسط روستاییان،  : باالپوشی نمدی و گشاد با آستینکپنک

شد. در بعضی موارد کپنک جلو باز و بدون آستین بوده است  چوپانان و شترسواران پوشیده می

 (. 378: 1391)متین، 

منظور راحتی در حرکت،  چسبید و بههای مختلف که به کمر می  : باالپوشی با اندازهکلیجه

های مختلف از قبیل پشم شتر، پوست بره  هایی با جنس از پارچههای آن باز بود. کلیجه  زیر بغل

(. اغلب در هوای 119: 1348شده است )کوتزبوم،  بخارا، کشمیر، ابریشم و یا مخمل تهیه می

ها و  شد. این باالپوش در روستا های آویزان و خالی روی شانه انداخته می سرد با آستین
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: 1391شده است )متین،  سط مردان و بانوان پوشیده میهای کوچک رواج داشته و تو  شهرستان

378 .) 

شود. همچنین به جامۀ  ها پوشیده می : قسمی جامۀ مردانۀ دراز که روی دیگر جامهلباده

ای که  (. بارانی نمدی یا باالپوش بلند مردانه96: 1392شود )رحیمی،  بارانی از نمد نیز گفته می

: 1391گفتند )متین،  ن بوده و گاهی به آن نمدی هم میشبیه باالپوش چوپانان و شتررانا

379.) 

شده است  های کلفت تهیه می  های بلند که اغلب از پارچه : باالپوشی زنانه با آستینیل

 (. 387: 1391)متین، 

 تاریخ استفاده از قبا در ایران 
رسد که  نظر می بازمانده، بهشناسی و آثار های باستان  های ملی ایرانیان، داده  بر اساس حماسه

عنوان مثال در موزۀ لندن، تخته سنگی  قبا از دوران کهن در میان ایرانیان رواج داشته است. به

سال پیش از میالد بوده و در آن تصویر  650مصور از ایوان نینوا موجود است که متعلق به 

و اطراف آن هاللی شده و  کماندارانی کشیده شده است که قبای آنها تا روی زانو رسیده است

اند و روی این قبا کمربندی بسته شده است. افراد دیگر در این  هایی به دور آن دوخته ریشه

اند و کمربند هم ندارند  ه تصویر قبای راسته که اطراف آن گلدوزی شده است را پوشید

خوبی در آثار  ، به(. جایگاه و اهمیت ویژه قبا از دیرباز در میان ایرانیان202: 1383)افشار،

عنوان نمونه، به چند مورد از  شود. در اینجا به های ادب فارسی نیز دیده می شاعران و شاهکار

 گردد:آنها اشاره می

 پرنیانگر  و است حریرگر  قبا»
 

 )سعدی(« میان در بود حشوش ناچار به 
 

 امشب عاشقان خیاط حجرۀ به روم»
 

 )مولوی(« سودا گز هزار با درازقبا من 
 

 ای قبای پادشاهی راست بر باالی تو»
 

 )حافظ(« زینت تاج و نگین از گوهر واالی تو 
 

 ورندبر، دو مرد پیشه به فلک»
 

 زان یکی درزی و دگر جواله 
 

 این ندوزد مگر به قبای ملوک  وان
 

 منور()محمدابن« نبافد مگر گلیم سیاه 
 

 دل باز کردست فکر قبایی»
 

 «روی صفاییباصوف دارد  
 

 قبا و گیوه و دستار اصلست»
 

 «بجز مسواک فرع اینجا نیابی   
 

 بر قبای دولتت بادا طراز سرمدی»
 

 «دامن جاه و جاللت ایمن از گرد فتن 
 

 )نظام قاری(
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شود. قابل ذکر  در اینجا به اختصار به مطالعۀ قبا در ادوار مختلف تاریخ ایران پرداخته می

های آقای جلیل   های مختلف، از کتاب  ها در دوره شده از انواع قبا های ارائه نقاشیاست که تمامی 

 پور اقتباس شده است.  ضیاء

کردند. لذا پوشاک  ماد اغلب سوارکار بوده و در مناطق کوهستانی زندگی می : اقوامها ماد

موزۀ ایران آنها متناسب با زندگی شکارگری و جنگجویی بوده است. از نقوش داریوش در 

توان قبای اقوام ماد می باستان و نقوش سنگی موجود در تخت جمشید و پاسارگاد برای بررسی

هان ایرانی و  اند که همواره پادشا داشته« کندیز»ها باالپوشی به نام  چنین استفاده نمود که ماد

دیز به واژۀ (. کنDalton،1905: 51؛ Rawlinson، 1875: 339اند ) ه پوشیداعیان، آن را می

(. کندیز یا قبای مادی 447: 1391گردد )متین،  معنای قبا بر می به 1باستانی ایرانی کندو

سمت  تدریج از سرِ شانه به های بلند بوده است که به آستین با باالپوشی بلند تا مچ پا، جلو باز

شده است. اغلب یک کنارۀ نسبتاً پهن در تمام کنارۀ قبا و بر پشت  و چسبان می تنگ مچ دست،

شده است و جلوی قبا توسط دو بند در ناحیه سینه، بسته شده و گاهی  دم آستین طراحی می

(. شکل 43: 1392گردیده است )پوربهمن،  یقۀ قبا با خز )احتماالً از پوست سگ آبی( تزئین می

 دهد.  ها را نشان می دوران مادای از قبای  نمونه 2

 
 2ها بر گرفته از نقوش تخت جمشید قبای ماد ـ   2شکل 

عنوان مثال  است. به یکسان موارد از بسیاری در ها، پارسی و ها ماد : پوشاکها پارسی

نظر  ها گرفته و بنابراین به ها شکل لباس را از ماد اند که پارسی هرودوت و سترابون اظهار داشته

                                                           
1
 Kandu 

 .158و  157: 1390 رشمن،یگ  2
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(. با توجه به این 222: 1375دار باشد )پیرنیا، ها، آستین ها مشابه ماد رسد که قبای پارسی می

شکل شنل بوده است، بنابراین به هنگام پوشیدن زره، این لباس  ها به نکته که باالپوش پارسی

نگام جنگ ه ها به هایی بوده است که پارسی  رسد که قبا جزو لباس نظر می مناسب نبوده و لذا به

نماید؛ چراکه قبای خوبی این نظریه را اثبات می ها به اند. رنگ قبای پارسی ه پوشیدزیر زره می

ها   ها اغلب به رنگ ارغوانی و قرمز آتشین بوده است و در فرهنگ اقوام پارس، این رنگ پارسی

یله برای ( و در هنگام جنگ، رنگ بهترین وسZaehner، 1955: 122در خورجنگجویان است )

عنوان مثال در مورد پوشاک جنگی پارسیان،  باشد. به تشخیص دوست و دشمن از یکدیگر می

کاله نرمی از نمد موسوم به تیاراس بر سر می»نویسد: سایکس به نقل از هرودوت میسرپرسی

هایی از آهن مانند  کردند که در آن پولک داری در بر میگذاشتند و قبای الوان تنگ آستین

های معمولی،  جای سپر نمودند و بهلس ماهی ترتیب داده بودند و در پا زیرجامه استعمال میف

شکل سبد ساخته شده بود، که زیر آن ترکش آویزان بوده  کردند که به هایی استعمال می سپر

ها در جنگ عمدتاً از چرم بوده و در قسمت کمر،  (. قبای پارسی228: 1391)سایکس، « است

ها بوده و   ها و نیزه های چرمی محافظ مناسبی در برابر تیر شده است. قبا ی بسته میبا کمربند

(. Modi، 1937: 173کمربند، به مفهوم آمادگی در برابر خدمتگزاری به خداوند بوده است )

پوشاک طبقۀ فرودست زمخت، خشن و ساده و از جنس نمد یا پوست خام بود، ولی طبقۀ 

های رنگارنگ از نوار، ستاره،  های لطیف با طرح  فاخر و باشکوه از پارچههای   اشراف دارای لباس

 (. 2573: 1387های جانوری بودند )پوپ،   مایهگل و نقش

با وجود اینکه  بودندـ، ها پارت که از در زمان حکومت اشکانیان ـ سلوکیان و اشکانیان:

اما  بود، رنگ نمودهدر ایران کم را زرتشتی آیین غرب، به شرق از مسیحیت بودایی و ادیان نفوذ

شده  های نژادی و سیاسی را کنار زده و از شمال هند تا سوریه پوشیده می پوشاک ایرانیان مرز

(. در دوران تسلط سلوکیان و سپس حکومت اشکانیان، سبک یونانی تا 75: 1391است )متین، 

مان اشکانیان تجارت ابریشم با (. در ز625 ـ 629: 1339حدی در ایران رایج گردید )پیرنظر، 

های اعالء و الوان   چین توسعه یافت و لباس نجبا و شاهزادگان و خانواده سلطنتی از پارچه

صورت  توان بههای رایج در دورۀ پارتیان را می (. قبا97: 1366شده است )ویلسن،  دوخته می

 بندی نمود: زیر طبقه

ایی جلوبسته با بلندی تا حدود زانو و یقه گرد بوده های اشکانیان، قب نوعی از باالپوش ـ  1

الف(.  3ای از این قبا در نقوش حکاکی شده بر روی استخوان دیده شده است )شکل است. نمونه

گرد را پوشیده که در جلوی گردی یقه، شکافی  در این شکل مردی با قبایی بلند تا زانو با یقۀ

اند و  گرفتهدۀ آن است که حلقه یقه گردن را تنگ میدهن اند که نشان ه تا به پایین طرح کرد

اند. آستین این قبا بلند  ه دادبرای اینکه سر بتواند از آن رد شود، آن را در قسمت جلو چاک می
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پوشاند. این آستین زائد از مچ دست که از روی انگشتان دست گذشته و آنها را مینحویاست به

. کمربندی به کمر بسته دارد و دامن قبا در دو پهلوی چپ دار استشکل و چین به پایین قیفی

 دار عمودی دارد. های چین و راست از محل برجستگی لگن خاصره به پایین، ترک

 
شده بر استخوان )ب( پیراهن مردی  های اشکانی)الف( قبای جلوبسته اشکانی حک قبا ـ  3شکل 

ای با قالب مفرغی از شاهزادۀ اشکانی در موزه ایران  مجسمههاترا در بین النهرین )پ(  اشکانی از شهر 

 1هال پادشاه الحضر در موزۀ موصل باستان در تهران )ت( مجسمه اوت

صورت متمایل  های جلوبازی هستند که در آنها یقۀ قبا به های اشکانی، قبا دستۀ دوم قبا ـ  2

ای از این قبا را نشان  ت که نمونهالنهرین موجود اسهاترا در بین باشد. نقشی از ساکنین  می

سمت چپ متمایل شده و  گردد، یقۀ قبا به)ب( مالحظه می 3طور که در شکل  دهد. همان می

راسته حاشیه بر  جای یک هایی نصب شده است. در اینجا به در محل یقه و دور دامن قبا، حاشیه

ای  آن طراحی شده است. نمونهراسته از باال تا پایین بر روی جلوی قبا، صفحاتی گرد در یک

دیگر از این نوع قبا متعلق به مرد شمی نزدیک به مالمیر بختیاری در ایالم است که در موزۀ 

داری را پوشیده شود. در اینجا فرد قبای جلوباز کوتاه و آستین ایران باستان تهران نگهداری می

دار، ربند پوستی منقش و قالبوسیلۀ کم که لبۀ راست این قبا به لبۀ سمت چپ آن آمده و به

باشد )پوربهمن،  های افقی می های این قبا بلند و سرشار از چین استوار شده است. آستین

 )پ((  3(. )شکل123: 1392

ای  باشند. مجسمههای جلوباز با یقۀ گرد می های رایج در دورۀ اشکانی قبا دستۀ سوم قبا ـ  3

اند  ه هاترا نسبت داد د است که آن را به اوتال پادشاه از یک مرد اشکانی در موزۀ موصل موجو
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شکل مزین شده  )ت((. در این مجسمه، پادشاه پیراهنی را که سراسر با نقوش لوزی 3)شکل 

های  است را پوشیده و بر روی این پیراهن، کمربندی چرمی بسته که دارای تزئینات و قالب

دوزی هایی احتماالً حاشیه شود که با نوار دیده می باشد. روی این پیراهن قبایی جلوباز فلزی می

های مرواریددوزی  های مزین به دوایر و لوزی  شده در کناره قبا تزئین شده است. پارچه یا بافته

تابیده شده، همگی از معماری یونانی الهام گرفته   های درهم شده و همچنین نقش زنجیر

باشد که  های ریز و عرضی می این پادشاه دارای چین (. آستین قبای186: 1391اند )غیبی،  ه شد

ها ادامه یافته است و آستین در قسمت مچ تنگ شده است. با در نظر گرفتن  تا قسمت مچ

های تنگ لباس اشکانیان  های بلند با مچ رسد که آستین نظر می خوی جنگی اشکانیان، به

های زیاد و هماهنگی که در قسمت آستین  خاطر حفاظت آنها در برابر سرما بوده است. چین به

های دوران هخامنشی و  قبا و شلوار وجود دارند، یک نوع توافق و هماهنگی زیبا بین چین

 (. 108 ـ 112: 1392سازد )پوربهمن، های فراوان را آشکار می ها با طرح سلیقه پارتی برای پارچه

کیان و اشکانیان تا حدی سبک یونانی طور که اشاره شد، در دوران سلو : همانها ساسانی

تدریج از رونق افتاد و  در پوشاک ایرانی رواج یافت؛ اما این سبک، با روی کارآمدن ساسانیان به

بار دیگر استفاده از پوشاک نسبتاً چسبان مشابه دورۀ هخامنشی متداول گردید. از جمله 

اده شده در آنها بوده است. پوشاک های پوشاک این دو دوره، جنس پارچه استف  ترین تفاوت مهم

که خطوط پُر چین و  شده در حالی های کلفت و ضخیم تهیه می  هخامنشیان عمدتاً از پارچه

های حریر و   مواج موجود در تصاویر پوشاک ساسانیان، بیانگر این است که آنها اغلب از پارچه

 موجود در ترین عناصر مله مهمج (. از625 ـ 629: 1339اند )پیرنظر،  ه کرد نازک استفاده می

دوزی برای تزئین آن استفاده است که از قالب دار بودهکوتاه و ترک قبایی ساسانیان پوشاک

های  (. قبا در دورۀ ساسانی از تنوع بیشتری برخوردار بوده و قبا203: 1383کردند. )افشار،  می

های   روی ظروف موجود در موزه شده های انجام  کاریرایج در دورۀ ساسانی را بر مبنای کنده

های بیشاپور و همچنین نقوش سنگی مناطق مختلف ایران  های خارجی، موزاییک کشور

 توان بررسی نمود.صورت زیر می خصوص طاق بستان، به به

هایی هستند که دامن آنها دوره گرد و ساده بوده و یقه  های ساسانی، قبا دستۀ اوّل قبا ـ  1

ای از این قبا بر تن مجسمه شاپور  رسد. نمونه یب از گردن به پهلوی چپ میصورت اور آنها به

 )الف((.  4اوّل در غار شاپور نشان داده شده است. )شکل
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ای از قبا  های نوع اوّل و دوم ساسانی الف( مجسمه شاپور اوّل در غار شاپور ب( نمونه قبا ـ  4شکل 

 1در طاق بستان

هایی هستند که مشابه نوع اوّل دامن آنها گرد بوده، اما  های ساسانی، قبا نمونۀ دوم قبا ـ  2

یقۀ آنها نیز گرد است و جلوی آنها از محل چال گردن تا به انتهای دامن سرتاسر باز بوده و 

ه ای از این نوع قبا ک باشد. نمونه روی هم آمده است. همچنین دامن این قبا دارای حاشیه می

 )ب( نشان داده شده است.  4باشد، در شکل  برگرفته از نقوش برجستۀ طاق بستان می

(، دو نوع قبای دیگر 5هان )شکل  بر اساس نقوش برجستۀ طاق بستان در کرمانشا ـ  3

 توان مورد مطالعه قرار داد: ساسانی را می

 
پ( سومین و چهارمین نوع از هان )ب( و ) بستان در کرمانشا نقوش برجستۀ طاق ـ  الف ـ  5شکل 

 1های ساسانی قبا
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باشد که  )الف( می5سومین قبای دورۀ ساسانی، قبای دو مرد ایستاده در دو طرف شکل 

رسد. یقۀ این قبا چپ و راستی  قبایی است با آستین بلند و چسبان که اندازۀ آن تا به زانو می

ای آویزان دارد، استوار شده است. دامن ه  بوده و قبا توسط کمربندی که دو قالب گرد با دنباله

)ب((. چهارمین نمونه از  5دار دارد )شکل های چین های پهلو و جلو، ترک  این قبا در قسمت

)الف( است که این قبا مشابه قبای نشان  5های ساسانی، قبای مرد ایستاده در وسط شکل  قبا

دار است )شکل دایره و حاشیهقبا نیم باشد، با این تفاوت که دامن )ب( می 5شده در شکل  داده

 )پ((.  5

تواند بیانگر  نقش خسرو انوشیروان بر روی بشقابی که متعلق به موزه هرمیتاژ است، می ـ  4

شده در این  )الف((. دامن قبای نشان داده 6باشد )شکلهای دورۀ ساسانی  پنجمین نوع از قبا

باشد.  سمت باال می ای دارد که انحنای آن به ه ایردهای جلو، عقب و دو پهلو، نیم  شکل در قسمت

سواری در جلو و پشت زین اسب، جای خالی داشته و در نتیجه، برای هنگام اسب این قبا به

 تر بوده است. دامن این قبا نیز دارای حاشیه است. سوارکار راحت

 
روی بشقاب )ب( نقش های نوع پنجم و ششم ساسانی )الف( نقش خسرو انوشیروان  قبا ـ  6شکل

 2از قبای ساسانی سنگی فیلسوار در طاق بستان و ششمین نمونه

)ب((، نوع ششم قبای ساسانی  6بر اساس نقش یک مرد سوارکار در طاق بستان )شکل ـ  5

)الف( و )ب( مشابه  6های  شده در شکل های نشان داده توان مورد مطالعه قرار داد. قبارا می

سمت باال  دایره بهشکل نیم های جلو و پشت دامن قبا به  هر دوی آنها قسمتیکدیگر بوده و در 
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دایره جلو و عقب دامن قبا، های دو نیم  )ب( گوشه 6انحنا دارد، با این تفاوت که در شکل 

 های چاکدار مشابه هم بوده و باز است.  همانند قبا

ست که شاپور اوّل در نقش رجب های رایج در دورۀ ساسانی، قبایی ا از جملۀ دیگر قبا ـ  6

طور که در این  شده است. همان  )الف( نشان داده 7ای از این قبا در شکل  پوشیده است. نمونه

های فراوان مرتب و عمودی   سمت پایین دارای چین گردد، دامن قبا از کمر بهشکل مالحظه می

ین در انتهای هر یک از باشد. همچن سمت باال می بوده و جلو و پشت دامن، دارای قوس به

 ای آویخته شده است. های دامن، منگوله های قوس  گوشه

 
از قبای  هان و مالزمان او )هفتمین و هشتمین نمونه شاپور اوّل در نقش رجب و همرا ـ  7شکل 

 1ساسانی(

نوع دیگر قبای ساسانی، قبای جلوبازی بوده است که بلندی آن تا زانو رسیده، دو چاک  ـ  7

ای گرد قالب و بسته  قسمت پایین دو پهلوی آن طراحی شده و در روی سینه، توسط دکمه در

شکل هفت  های بلند و نسبتاً باریکی بوده و یقۀ آن نیز به شده است. این قبا دارای آستین می

 هان شاپور اوّل در نقش رجب مشاهده شده است. )ب((. این قبا در تن همرا 7بوده است )شکل 

دهد، قبایی به تن دو زن که هر  طرح بشقابی که شاهزاده ساسانی را در بزم نشان میدر  ـ  8

( که بلندی آن تا وسط ساق 8شود )شکل  اند، دیده می هان خود بسته یک دستمالی را روی د

های آن بلند و کمربندی روی آن بسته شده است. در قسمت پایین این قبا  پا رسیده، آستین

سازی اطراف آن، باید در مجموع دارای شش چاک دارد که با حساب قرینهسه چاک بلند وجود 

 (. 15: 1391دوزی شده است )چیت ساز، باشد. تمام سطح این قبا قیطان
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 1از قبای دورۀ ساسانی مجلس بزم شاهزاده ساسانی و نهمین نمونه ـ  8شکل 

از جنس سرژه ابریشمی  در دورۀ ساسانیان پوشاک درباریان و طبقات باالی جامعه، اغلب

(. همچنین قبای سلطنتی با گردن2575: 1387بوده و متمایز از مردم عادی بوده است )پوپ، 

 (.93: 1391اند )متین،  دانسته مراتب قدرت می آویزی مرصع همراه بود که آن را نشانۀ سلسله

رسد  نظر می بهبا بررسی و مطالعۀ جزئیات پوشاک در دوران بعد از اسالم،  دوران اسالمی:

 با اختالط از پس بومی پوشاک بوده است. جدید های باور کهن با از هنر که پوشاک ایران تلفیقی

های  ای شباهت ه مذهبی تبدیل شد. پارـ  رواج داشته و به پوشاک ملی اسالمی، همچنان آیین

شود.  می های قبل است، در پوشاک دوران اسالمی نیز دیده  اساسی که یادآور پوشاک دوره

های پوشاک   های پوشاک بانوان در دورۀ اسالمی، همان انگاره  عنوان مثال تعدادی از انگاره به

های پیشین بوده و حتی نوعی از قبای بلند این دوره، مشابه قبای آناهیتا در طاق بستان   دوره

ها  دوزیو قالبها   دوزیها، قیطان دوزیباشد. همچنین نقوش تزئینی پوشاک از قبیل سوزن می

شده در این  های استفاده ای است که در پیش از این دوره معمول بوده است. قبا در همان زمینه

 بندی نمود: صورت زیر طبقه توان بهدوران را می

کوتاه که به دو صورت جلوبسته و جلوباز )که با دکمه بسته  ربعی آستین قبای سه ـ  1

گوش تا وسط سینه بوده است. این قبا افقی و اغلب سه شده است( رایج بوده است. یقۀ می

شده است. در زیر این قبا اغلب پیراهنی که  شکافی در قسمت جلوی دامن این قبا طراحی می

شده است  های بلندی نیز بوده است، پوشیده می بلندی آن تا به پشت پا رسیده و دارای آستین

 (.9)شکل 
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 ـ  کوتاه جلو باز و بسته، متعلق به قرون هشتم و نهم هجریقبای سه ربعی آستین  ـ  9شکل 

 1الدین بهزادقسمتی از نقاشی باغ کمال

دهد که بلندی آن تا  های رایج در دورۀ اسالمی را نشان می نمونۀ دیگری از قبا 10شکل  ـ  2

 شده است. این قبا به دو دوزی میبه پشت پا رسیده و جلوباز است و اطراف یقۀ آن پوست

دوزی و صورت آستین بلند و آستین کوتاه متداول بوده و گاهی اوقات روی شانۀ آن را قالب

 (. 159و158: 1347پور، اند )ضیاء ه کرد زردوزی می

 
الدین قسمتی از نقاشی باغ کمال ـ  قبای بلند جلو باز، متعلق به قرون هشتم و نهم هجری ـ  10شکل 

 2 نذر عرببهزاد و همچنین نقاشی یزدگرد و م
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ها نیز از آن  در ایران رایج گشت که در قبا« طراز»در دوران اسالمی نوعی پارچه به نام ـ  3

صورت بافته یا گلدوزی شده آن را  ای به شده است. طراز نوعی پارچه بود که نوشته استفاده می

)متمایز از رنگ های طال   های رنگی و یا تار و پودی از رشته داد. طراز اغلب با نخزینت می

وجود آمده بود، در  های ایران و روم به شده است. طراز که تحت تأثیر حکومت پارچه( بافته می

شد و بعد از حکومت عبدالملک بن مروان، به خط عربی و  ابتدا با خط پهلوی یا رومی نوشته می

قبای مأموران  شد. طراز را اغلب پشت یا جلوی قبا و روی سینه، بازو و لبه کوفی نوشته می

 11(. شکل 96 ـ 97: جلد اوّل: 1372کردند )زیدان،  دولتی، حکومتی و سالطین نقش می

 دهد.  های طراز در دورۀ اسالمی را نشان می ای از قبا نمونه

 

 
 1های دوران اسالمی استفاده از طراز در قبا ـ  11شکل 

شهرری که در موزۀ پترولین های  بریبر اساس گچبویه، غزنوی: صفاری، سامانی، آل

توان گفت که زنان ایرانی در این دوران، قبایی روی پیراهنشان میشود، می نگهداری می

گرفته است. چاک قبای پوشیدند که آستین کوتاهی داشته و روی آستین بلند پیراهن قرار می

(. 205: 1383، شده است )افشار آنها از میانه باز شده و با دکمه، شال یا کمربند بسته می

بویه بیشتر از قبا بوده که سراسر بدن را پوشانده و در زمستان از آنها روپوش سالطین آل

عنوان باالپوش اصلی محسوب شده و مقام و ارزش  کرده است. قبا اغلب به محافظت می

 هان، وزیران و درباریان قبای ملحم ابریشمی و شد. پادشا ها مشخص می اشخاص، با پوشیدن قبا

هان سلجوقی و غزنوی و خوارزمشاهی، مرصع به جواهر بوده  پوشیدند و قبای پادشارنگی می

های متعددی از قبیل داوری، خلعتی، دارای و  (. در این دوران، قبا295: 1391است )غیبی، 
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توان به زندینچی، عتابی و ویذاری ترین آنها می ای متداول بوده است که از جملۀ مهم گنجه

 ود. اشاره نم

قبای زندینچی: در چهار فرسنگی شمال بخارا روستایی به نام زندنه بود که در آن  ـ  الف

شد. این پارچه که به زندینچی  نشده و یا ابریشم تهیه می ای از جنس پنبۀ سفید و رنگ پارچه

و  122، 119: 1391ساز، معروف بود، بافتی درشت و قیمتی چون دیبا و حریر داشت )چیت

: 1365)فرای،  دوختندزرگان و امیران سامانی از پارچه زندینچی برای خود قبا می(. ب138

 دهد.  ای از قبای زندینچی را نشان می )الف( نمونه 12(. شکل 159

 

 
 1های ویذاری های عتابی پ( قبا الف( قبای زندینچی ب( قبا ـ  12شکل 

شد، اغلب از جنس ابریشم بوده  می قبای عتابی: این قبا که در محلۀ عتابیه بغداد تهیه  - ب

های این قبا گاهی اوقات تنگ و چسبان و در  شده است. آستین های مختلف تهیه می  و در رنگ

باشد  بعضی موارد گشاد بود. از مشخصۀ این قبا، خطوط عمودی پهن یا باریک روی آن می

 (. 251: 1391ساز، )ب(( )چیت12)شکل 

ی سمرقند، ویذار قرار داشت. در این شهر پارچه نخی قبای ویذاری: در دو فرسخ - پ

را تا فارس و عراق و های فاخر تهیه کرده و بازرگانان آن  بافتند که از آن لباسویذاری از پنبه می

)پ( 12 هایی از قبای ویذاری در شکل (. نمونه138: 1391ساز، بردند )چیتنواحی دیگر می

های ویذاری اغلب دارای  گردد، قبادر شکل مالحظه میطور که  نشان داده شده است. همان

های لوزی شکل، خطوط عمودی   صورت گلدار، خطوطی همچون عدد هشت، خانه هایی به نقش

اند. گاه این قبا را با  ه های مربع و یا لوزی شکل کشیده شده بود، بود  که در میان آنها خانه

 (.257: 1391از، سکردند )چیت های قیمتی نیز، تزئین می  سنگ
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اگرچه بافندگی از صنایعی بوده است که همیشه در ایران  سلجوقی و خوارزمشاهی:

جایگاه باالیی داشته، اما تعدادی از محققین معتقدند که در زمان سلجوقیان این صنعت از رشد 

های جدیدی از  (. در دورۀ سلجوقی، سبک149،1366چشمگیری برخوردار بوده است )ویلسن، 

وجود نیامد؛ زیرا سلجوقیان متأثر از  اک به آن نحوی که در شرق رخ داد، در ایران بهپوش

در  خصوص های جدید به  و رنگ حال در این دوره، برخی اشکال این فرهنگ ایرانی بودند. با

های   ها و اندازه شکل (. در این دوره، قبا به206، 1383سر رایج گشت )افشار،  پوششزمینۀ 

وران تا روی زانو بود و شد. قبای کارگران و پیشه همۀ طبقات جامعه پوشیده می مختلف توسط

های کوتاهی داشت. بازرگانان ثروتمند، به پوشیدن دو قبا روی یکدیگر و بدون  کمربند و آستین

کمربند عالقه داشتند. بزرگان و مقامات دولتی، قبایی مشابه، اما با تجمالت بیشتر داشتند 

(. همچنین در این دوره، قبا به دو صورت جلوباز و بسته و بیشتر از گونۀ 2580 :1387)پوپ، 

ها و   ها، یقه  مایل و گاهی برگردان بوده است. آستین قبا دارای نقش بازوبند بوده و دم آستین یقه

هایی از  نمونه 13(. در شکل206، 1383گاهی نیز اطراف دامن قبا، کناره داشته است )افشار، 

شده است،  های رایج در دورۀ خوارزمشاهیان که توسط اقشار مختلف جامعه استفاده می قبا

 نشان داده شده است. 

 
 1های رایج در دورۀ خوارزمشاهیان انواع قبا ـ  13شکل 

تدریج سبک مغولی در پوشاک ایرانی رواج یافت و سبک دوخت  در این دوره، به تیموری:

: 1391دادن به پارچه را تغییر داد )غیبی،  دوز و شکلو، نحوۀ برش، دوخت«سونگ»سلسله 

شده است که قبای زیر با آستین  (. در دورۀ تیموری، اغلب دو نوع قبا روی هم پوشیده می296

صورت  شده است. این قبا به بلند بوده که گاهی در مچ دست تنگ شده و گاهی اندکی گشاد می

رفته طرف زیر بغل راست می مایل از شانۀ چپ به صورت جلوباز یا جلوبسته بوده و یقۀ آن به
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کوتاه و بلند طراحی  اندازه با قبای زیری بوده و به دو شکل آستین است. قد قبای رویی، هم

دار های زیرین، جلوباز بوده و با کمربند قالب پوشتن دادننشان برای شده است. قبای رویی می

های آن نیز قالب ساده و برگردان بوده و سر دوششده است. یقۀ قبای رویی  و شال، بسته می

 (. 206: 1383شده است )افشار،  دوزی می

ای برخوردار بوده و انواع  بافی در این دوره از پیشرفت قابل مالحظه: پارچهصفوی

های زربافت ابریشمی با تار و پود طالیی و پر نقش و نگار و مجلل برای تهیه پوشاک   پارچه

های دورۀ صفوی، زری و   (. مشهورترین پارچه147: 1370ه است )دالواله، شد استفاده می

شده است. طرح و نقش  طور برجسته روی آنها تزئین می هایی است که با ابریشم به مخمل

ها  های ابریشمی از روی زندگی آن عصر و ادبیات اقتباس شده است و بسیاری از طرح  پارچه

(. 199و  198: 1366سازی )خصوصاً تصاویر( دارد )ویلسن، شباهت زیادی به صنعت مینیاتور

های قبلی تفاوت چندانی نداشته و فقط تغییر مختصری در تزئین   پوشاک در این دوران با دوره

های رایج در  (. قبا206: 1383شود )افشار،  های استفاده شده در آنها دیده می  پوشاک و پارچه

 های مواج باز و و چسبیده و از کمر به پایین همراه با چین تنگ باالتنه این دوره، معموالً در

پوشیدند )دسیلوا می ها پوشتن بقیه روی نیز جلوبازی و ند. مردان، اغلب قبای بلندشد می گشاد

(. در این دوره، عالوه بر کمربند باریک، از شال کمر نیز استفاده 206: 1363گارسیا، دن

(. قبای بانوان این دوره، جلوباز و آستین آن بلند و تنگ و تا 169: 1347پور، اند )ضیاء ه کرد می

های رایج  ای از قبا )الف( نمونه 14(. در شکل 135: 1348رسیده است )کارری، پشت دست می

 در دورۀ صفوی نشان داده شده است. 

 
 1هایی از قبای الف( دورۀ صفوی ب( دورۀ قاجار نمونه ـ  14شکل 
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های افشاریه و زندیه رخ نداد   تغییرات اساسی در پوشاک ایران، در دورهزندیه: افشاریه و 

های دورۀ صفوی، با تغییرات  گرایید. بنابراین قبا ها به سادگی ها، کاسته شد و جامه و تنها از زیور

ابریشم های   های این دوره، اغلب با پارچه های افشاریه و زندیه نیز ادامه یافت. قبا  کمی در دوره

شده است. همچنین دور یقۀ قبا را دو سه ردیف مروارید کوچک  شده، دوخته می ظریفِ گلدوزی

ها معموالً دارای باالتنۀ  (. در این دوران، قبا175: 1347پور، دوختند )ضیاءو یا الماس می

که  دار بلند بودههای سنبوسه ها دارای آستین چسبان و دامن گشاد بوده است. این نوع قبا

دوزی نیز برخوردار بوده دوزی و قیطاندوزی شده و از تزئیناتی چون یراقگاهی اوقات، پنبه

تر بوده است های قبل و بعد، کوتاه  های این دوره، در مقایسه با دوره است. همچنین اندازۀ قبا

 (. 481: 1391)غیبی، 

آن تا کمر تنگ و چسبان و  : قبا در دورۀ اوّل سلطنت قاجاریه بلند بوده؛ باالتنۀقاجاریه

مانند بوده است. در دورۀ دوم قاجار و پس از مسافرت  شکل کلوش یا ناقوس دامن آن به

شد شاه  که گفته مینحویها تا باالی زانو کوتاه شد؛ به شاه به اروپا، بلندی قبا ناصرالدین

از دورۀ قاجاریه، مردم هر (. تا قبل 519: 1391پوشد )غیبی، ایرانی لباس می اروپایی و نیمه نیمه

بافتند و بر اساس کردند که در ایران می هایی تهیه می قشر و گروه، پوشاک خود را از پارچه

پوشیدند. بنابراین پوشاک طبقات مختلف، از اجزای های محلی و بومی آنها را دوخته و می الگو

ها و میزان تزئینات  رچهیکسان تشکیل شده و اختالف پوشاک در میان طبقات اجتماع، جنس پا

(، اما متأسفانه، از دورۀ قاجار به بعد، ارتباط با 168و167: 1362شده روی آنها بود )نجمی،  انجام

های  اروپاییان، تأسیس دارالفنون و اعزام دانشجویان به اروپا، ورود اروپاییان در قالب هیأت

ها، مراودات و تغییر در ترکیب صادرات و   مهها و روزنا سیاسی، مستشار، تاجر و... به ایران، رسانه

طلبی قشر مرفه، منجر به ترویج واردات، آزادی از قوانین اجتماعی، مذهبی و فرهنگی و تنوع

فرهنگ غربی در شیوۀ زندگی، رفتار، اندیشه و آداب ایرانیان شد و ورود منسوجات خارجی 

از این دوران به بعد، تحوالت فرهنگی  خصوص اروپاییان( به ایران آغاز شد. به این ترتیب )به

باشد، تحوالت  عظیمی در ایران رخ داد و از آنجا که پوشاک جزئی از عناصر فرهنگ می

: 1391ای بر پوشاک سنتی ایرانیان نیز گشت )متین،  مالحظه فرهنگی، منجر به تحوالت قابل

بی و روشنفکری، های تجددطل  که در دورۀ مشروطه، یکی از جنبه نحوی (؛ به23و  21

های غربی بود. اگرچه بعد از مشروطه و با   های سنتی و استفاده از لباس  کنارگذاشتن لباس

عنوان مانعی در برابر فعالیت بانوان محسوب  تأسیس مدارس دخترانه، حجاب و پوشاک سنتی به

 همچنان ا قبا(، ام102 ـ 117: 1368های اروپایی ترویج یافت )پوالک،   شده و استفاده از لباس

 ماند.  باقی ایرانی اقوام پوشاک الینفک جزء و یافت تداوم



280 1398 / بهار  54 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

: بعد از قاجاریه و با روی کار آمدن رضاشاه، تحوالت فرهنگی و اجتماعی متعددی از پهلوی

ها و مدارس فنی، استفاده از سیستم آموزشی فرانسه در ایران، نیاز به  جمله تأسیس آموزشکده

ها، در ایران رخ داد. از  و فنی و گرایش به افزایش مراودات با سایر کشور های علمی  ترجمۀ کتاب

زندگی  غرب، رسوم و به ایران برگشته و در نتیجه آداب اروپا تحصیلکرده، از طرف دیگر جوانان

 .پوشیدندمی لباس اروپاییان سبک نموده و به گذشته تلقی به متعلق را خود پدران سنتی

 خودباوری و نفس اعتمادبه فقدان ایران در این دوران، منجر به سیاسی اقتدار تضعیف همچنین

در  حجاب کشف رضاشاه، گردید. به فرمان اجتماع بینی درخودکم حقارت و حس القای ملی و

شد. به  شدن پوشاک، اجباری پوشاک بانوان و ممنوعیت استفاده از پوشاک سنتی و متحدالشکل

پهن در  های اروپایی از قبیل کت و دامن، کت و شلوار و کاله لبه  لباساین ترتیب انواع و اقسام 

(. 71: 1378بین ایرانیان رواج یافت. تنها روحانیون از این قاعده مستثنی بودند )قائدی اشرفی، 

دلیل کاهش  فرهنگی جامعۀ ایران در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی نیز به ـ  تحوالت اجتماعی

های   های بیگانه از قبیل انگلستان و شوروی در سیاست ار زیاد کشوراقتدار دولت، نفوذ بسی

های اروپایی  داخلی ایران، تسهیل رفت و آمد به اروپا، انقالب سفید و افزایش مراودات با کشور

های اروپایی به ایران  منظور افزایش کارایی ارتش ایران، همچنان ادامه یافت و هجوم انواع مد به

تدریج از فرهنگ سنتی و اصیل خود فاصله گرفته و در  این ترتیب، ایرانیان به افزایش یافت. به

های سنتی از قبیل قبا بسیار محدود گشت. در این دوران، اقوام   نتیجۀ آن استفاده از لباس

و دینی خود بوده و در برابر این تهاجم فرهنگی مقابله  مذهبی های باور پایبند بومی ایران هنوز

کردند. امروزه نیز استفاده از پوشاک سنتی و قبا به  وشاک سنتی خود استفاده میکرده و از پ

 اقوام محلی محدود شده است. 

 قبا در میان اقوام مختلف ایران در قرن اخیر
های   که یکی از نشانه شدن جوامع و گسترش شهرنشینی، استفاده از پوشاک سنتی ـ با صنعتی

تدریج رو به فراموشی نهاد. تنها در مناطق عشایری و  به ـ، بارز فرهنگی کشور ما بوده است

مختلف  روستایی، بعضی از پوشاک سنتی همانند گذشته، کارکرد خود را حفظ کرده است. اقوام

 زیبایی پوشاک خود دارای اقلیم و خاص رسوم و آداب ها،  به فرهنگ توجه با امروزی ایران در

شان از بین نرفته و به استفاده از پوشاک به سلیقۀ بومیکه هنوز وابستگی آنان نحوی هستند؛ به

نام  به اه  راه سفید و پشمین ردایی ها عنوان مثال، بختیاری پردازند. به محلی و سنتی خود می

پوشند. مردان ترکمن، کالهی از پشم گوسفند و قبا پوشیده و زنان آنها پیراهن می« شَوال»

 بلوچ، از همراه تزئینات فراوان به تن دارند. زنان شده، به دوزیهای سوزن بلند، جوراب و قبا

کنند. به هر  استفاده می پای شلواردم و آستین یقه، لبۀ روی پرکار و ظریف های دوزیسوزن



  281 پوشاک سنتی به نام قبا در جامعۀ ایران 

 

مانده  باقی ایرانی اقوام پوشاک الینفک جزء و یافته تداوم همچنان حال، در ایران امروز نیز قبا

 گردد.های متداول میان بعضی از اقوام ایرانی اشاره می به انواع قبااست. در اینجا به اختصار 

زنان کردستان قبایی بلند تا پشت پا پوشیده که در طرفین پایین قبا، چاک وجود ها:  کرد

)الف((. قبا را اغلب از 15پیوندد )شکل هم می داشته و یقۀ آن توسط دکمه و قیطانی به

ده و آستین آن معمولی و ساده است که نزدیک مچ آن های زری و گلدار تهیه کر  پارچه

ای مشکی به  شود. اطراف دامن قبا و سراسر کنارۀ قبا تا نزدیکی یقه، حاشیه برگردانده می

دهند  شکل زیگزاگ حاشیه می متر دوخته شده و آستر گوشۀ دامن را بهسانتی 3پهنای حدود 

 (. 21: 1346پور، )ضیاء

 

 
1زنان کرد )الف( کردستان )ب( کرمانشاهطرح قبای  ـ  15شکل 

 

زنان کرمانشاه نیز قبایی بلند تا پشت پا پوشیده، اما قسمت جلوی دامن قبا از پایینِ زیرِ 

دوزی  های این قبا در محل سینه، سکه  ایستد. لبهها می سینه از هم باز است و در نزدیکی پهلو

های مخمل رنگی و آستری آن از   از پارچه رسند. قبای بانوان کرمانشاه اغلبهم می شده و به

ای از قبای زنان کرمانشاه در  (. نمونه39: 1346پور، شوند )ضیاء های گلدار تهیه می  جنس پارچه

 )ب( نشان داده شده است. 15شکل 

عرض، قبایی را تهیه  های پشمی دستباف کم  مردان کرد ناحیۀ خراسان شمالی، از پارچه

باشد. آستین قبا ساده بوده و  برگردان می ی بلند تا پایین زانو و بدون یقهکنند که دارای قد می

 16طور که در شکل  شود و دم آستین نیز چاک دارد. همان تر میعرضسمت مچ دست، کم به

ها متمایل شده و به روی هم  سمت پهلو صورت اوریب به نشان داده شده است، دو طرف قبا به

، دارای جیب بوده و در قسمت پایین، چاک دارد. همچنین قبا در ناحیۀ افتند. قبا در دو پهلو می
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شود. گاهی اوقات بر روی قبا کمربند چرمی نیز  کمر، نسبتاً باریک شده و دامن آن گشاد می

 (. 16و15: 1393شود )یاوری،  بسته می

  

 
 1طرح قبای مردان کرد قوچان ـ  16شکل 

پوشاکی است که اندازۀ آن تا وسط ساق پا رسیده، آستین قبای مردان بختیاری، ها:  بختیاری

آن راسته و در قسمت مچ، شکاف دارد. قسمت پشت این قبا چین داشته و کمر آن تنگ بوده و 

ها بوده و یقۀ آن حالت ایستاده  شود. این قبا دارای دو جیب در پهلو در قسمت پایین گشاد می

 (. 127: 1346پور، شود )ضیاء مرغوب تهیه میهای   دارد. قبای بختیاری اغلب از پارچه

دوزی دارند که طرح آن ساده و زنان بلوچ، قبایی بسیار زیبا و سرشار از سوزنها:  بلوچ

(. جلوی قبا راست 17باشد )شکل  گرد و بدون برگردان می های بلند و یقه راسته با آستین

نما در شود. دو جیب ه بسته میسمت پایین آمده و در جلوی گردن و کمر توسط دو دکم به

متر چاک داده اندازۀ ده سانتی ها قرار داده و پایین دامن قبا در دو طرف، به اطراف کمر در پهلو

 (. 60: 1393شود )یاوری،  می

  

 
 2های انجام شده در نواحی مختلف آن دوزیطرح قبای زنان بلوچ و سوزن ـ  17شکل 
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ای ساده و بدون برگردان  بلند تا ساق پا، راسته با یقهقبای بانوان ترکمن ها:  ترکمن

شود. قبا از حدود کمر  سمت مچ دست باریک می باشد. آستین آن از زیر بغل به مالیمت به می

های یقه تا   به پایین، اندکی گشاد شده و دو پهلوی قبا چاک دارد. روی نواحی اطراف یقه، کناره

کنند. جنس قبا از  دوزی میها را سوزن قبا و کناره چاکانتهای دامن قبا، مچ دست و پایین 

ای  ه کنند. در زیر بغل قبا زائد های ابریشم و مخمل بوده و اغلب قبا را آسترکشی می  پارچه

ای از طرح قبای زنان و  نمونه 18دوزند. شکل  ای به جز جنس پارچه قبا می گوش با پارچه سه

 (. 212و209و208: 1346پور، دهد. )ضیاء مردان ترکمن را نشان می

 

 
های انجام شده در کناره و لبه قبا  دوزیها )الف( قبای بانوان و سوزن طرح قبای ترکمن ـ  18شکل 

 1)ب( قبای مردان

 گیریها و نتیجه تحلیل یافته

هایی است که همواره در خود تنوع بسیار زیادی در زمینۀ   فرهنگ ایرانی از جمله فرهنگ

های مختلف اجتماعی، سیاسی و جنسیتی پذیرفته است. این تنوع در پوشاک   گروهپوشاک 

اقلیمی، نحوۀ زندگی و سکونت، ـ  توان به شرایطی از قبیل شرایط جغرافیاییسنتی ایرانیان را می

اجتماعی مردم و حضور اقوام متعدد و تنوع ـ  ها و ملل دیگر، شرایط اقتصادی روابط با کشور

ها   ای از پوشاک سنتی ایرانیان است که از دیرباز در مکان مربوط دانست. قبا نمونهفرهنگی آنها 

گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل های مختلف مورد استفاده زنان و مردان قرار می  و مناسبت

های زمینه و حاشیۀ قبا در ایران،  کارکرد ساختار، اندازه، نحوۀ دوخت، جنس و نقش و نگار
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گانۀ مفروض در این پژوهش کنندۀ چگونگی اثرپذیری قبا از عوامل پنج تواند تأیید خوبی می به

 باشد:

 اقلیمیـ  شرایط جغرافیایی ـ  1

دهندۀ این  شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران متنوع است. بررسی قبا در جغرافیای ایران نشان

ساختار و جنس خاصی بوده  است که متناسب با شرایط آب و هوایی، قبا دارای طراحی، اندازه،

نموده است. به تناسب فصل، قبا نازک که سهولت زیست با آن شرایط را مهیا مینحویاست؛ به

که دمای نحوییا ضخیم، کوتاه یا بلند، پشمی یا نخی، گشاد و یا تنگ و چسبان بوده است؛ به

شده است.  امور میمناسب برای بدن را تنظیم کرده و در عین حال، منجر به تسهیل انجام 

های بلند و  اغلب در شرایط آب و هوایی سرد، قبا بلند، ضخیم و چندتکه بوده و دارای آستین

نسبتاً چسبانی بوده است، تا حداکثر محافظت از پوست بدن را داشته باشد. این در حالی است 

عنوان مثال  است. بهشده  تر استفاده میهای روشن  تر و رنگهای نازک که در اقلیم گرم، از قبا

کردند. لذا قبای آنها بلند تا مچ پا و  ها اغلب سوارکار بوده و در مناطق کوهستانی زندگی می ماد

سمت مچ دست، تنگ و چسبان  تدریج از سر شانه به های بلندی داشته است که به آستین

ست سگ آبی منظور ایجاد گرمای بیشتر، گاه یقۀ قبا با خز و پو شده است. همچنین به می

اند. از طرف دیگر، بافت جغرافیایی  ه کرد شده است و یا آن را با پوست، آستر می تزئین می

های   ها از پارچه مناطق کوهستانی و وجود کوه و سنگ در حد وسیع، منجر به انتخاب قبا

 تنها از فرسایش زودهنگام آنها جلوگیری شود، بلکه با شرایط آب و شده است تا نه ضخیم می

ها و   های پارسی های تنگ در قبا های بلند با مچ هوایی و سرمای محل نیز منطبق باشد. آستین

رسد که  نظر می ها، به ها و پارتی شود. با در نظر گرفتن خوی جنگی پارسی ها نیز دیده می پارتی

سالطین آلدلیل حفاظت آنها در برابر سرما بوده باشد. روپوش  این نوع طراحی ساختار قبا به

کرده است.  بویه بیشتر از قبا بوده که سراسر بدن را پوشانده و در زمستان از آنها محافظت می

ها نیز تحت تأثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بوده  تزئینات استفاده شده در زمینۀ و حاشیه قبا

تزئینات بیشتر و های مورد استفاده در نواحی کویری عمدتاً دارای  است. به این ترتیب که قبا

تر بوده های مردمان مناطق کوهستانی، تزئینات کمتری داشته است تا مقاوم تر بوده و قباظریف

 و دیرتر از بین روند. 

 نحوۀ زندگی و سکونت ـ  2

های  ای که مردم آنها در رفتار نحوۀ زندگی در جوامع کوچک و بستۀ ایلی، روستایی و قبیله

ای است که تنوع در  گونهکنند، به های مشترک و یکسانی تبعیت می فرهنگی و اجتماعی از الگو
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ساختار اقتصادی و تکثر در مشاغل و پوشاک مردم آنها وجود ندارد. در این نوع جوامع، نوع 

فرهنگ برخاسته از شیوۀ معیشت کشاورزی، روستانشینی، کوچندگی و دامپروری، مردم را 

در پوشش کرده است. لذا پوشاک این جوامع متأثر از های یکسانی  مقیّد به پیروی از هنجار

که  باشد. در مقابل، در جوامع بزرگ شهری ـ های فرهنگی و بومی آنها، تقریباً یکسان می الگو

ـ؛ طبقات و اقشار  های قومی و زبانی متفاوت است  جمعیت آنها ترکیب ناهمگنی از گروه

های اقتصادی، فرهنگی   این جوامع، فعالیت متعددی با مناصب و مشاغل مختلف وجود دارند. در

های رفتاری و نظام اندیشگی و عقیدتی مردم  ها و طبقات اجتماعی و الگو و اجتماعی مردم، قشر

و شکل آداب و رسوم و نوع مسکن و پوشاک آنها گوناگون و متنوع است. تفاوت در نحوۀ زندگی 

ها  ها و پارسی عنوان نمونه، ماد شود. به خوبی در پوشاک آنها نیز دیده می و سکونت اشخاص به

اند،  ه کرد تر و تقریباً یکسانی استفاده میهای ساده اندـ، از قبا ه که اغلب جنگجو و سوارکار بودـ 

های مختلف سیاسی و اجتماعی، قبا   تدریج با گسترش مدنیت و شهرنشینی و تشکیل گروه اما به

های متعدد که با  که در دورۀ ساسانی، انواع قبانحوی گردد؛ بهاز تنوع بیشتری برخوردار می

 شده است، رواج یافت. دوزی تزئین میدوزی و قیطاندوزی، سوزناستفاده از قالب

 ها و ملل دیگر روابط با کشور  -3

ها و   ها، فرهنگ ها و فتوحات و برقراری روابط اقتصادی و سیاسی میان کشور در نتیجۀ جنگ

باشدـ، تحت تأثیر قرار گرفته است. قبا نیز از  که جزئی از عناصر فرهنگ میـ تبع آن پوشاک  به

های فاتح و مغلوب، تغییر   این قاعده مستثنی نبوده و در ادوار مختلف ایران متأثر از فرهنگ

عنوان مثال در دورۀ سلوکیان و اشکانیان، در نتیجۀ حمله اسکندر به ایران و ورود  کرده است. به

های مرواریددوزی شده و  های مزیّن به دوایر و لوزی ی در پوشاک ایرانیان، قباسبک یونان

های درهم تابیده شده، متداول گشت. با حملۀ اعراب و ورود اسالم به  همچنین نقش زنجیر

های اسالمی، ظهور یافت. با توجه به  ها و آیین صورت تلفیقی از هنر کهن با باور ایران، قبا به

به پوشش کامل بدن و همچنین مخالفت با وجود طبقات اجتماعی متعدد در تأکید اسالم 

دار های رایج در دورۀ اسالمی، اغلب ساده و بلند بوده و یا از یک پیراهن بلند آستین جامعه، قبا

اند. همچنین در این دوره، استفاده از نوشته و طراز روی  ه کرد های کوتاه استفاده می در زیر قبا

تدریج سبک مغولی در پوشاک ایرانی رواج یافت و  اول گردید. در دورۀ تیموری، بهها متد قبا

دادن به پارچه را تغییر داد.  دوز و شکلو، نحوۀ برش، دوخت«سونگ»سبک دوخت سلسله 

های جدید به قبا افزوده شد و اغلب دو نوع قبا روی یکدیگر پوشیده   برخی اشکال و رنگ

های سیاسی،  رۀ قاجار و در نتیجۀ ارتباط با اروپاییان در قالب هیأتها در دو شده است. بعد می

های اروپایی به ایران، تحوالت  مستشار، تاجر، اعزام دانشجویان و همچنین هجوم انواع مد
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 ـ  که استفاده از قبا محدود گشت. تحوالت اجتماعینحویفرهنگی عظیمی در ایران رخ داد؛ به

فرهنگی جامعۀ ایران در دورۀ پهلوی نیز ادامه یافته و در نهایت منجر به این شد که ایرانیان 

تدریج از فرهنگ سنتی و اصیل خود فاصله گرفته و در نتیجۀ آن، استفاده از پوشاک سنتی از  به

 قبیل قبا بسیار محدود شد. 

 اجتماعی مردم ـ  اقتصادیشرایط   -4

ای از نظر جنس پارچه، رنگ، تزئینات و  ه قبا در طی ادوار مختلف تاریخ ایران، از تنوع گسترد

طراحی ساختار در میان طبقات متعدد اجتماع بر حسب جایگاه اقتصادی، شغلی و کارکردی 

ماعی افراد پی برد. شد به موضع و جایگاه اجت که از طریق آن مینحوی برخوردار بوده است؛ به

کردن طبقات مختلف اجتماع بوده است.  ای برای مشخص ها وسیله در دورۀ هخامنشی، رنگ قبا

در دورۀ ساسانیان پوشاک درباریان و طبقات باالی جامعه، اغلب از جنس سرژۀ ابریشمی بوده و 

بها می های گران  هایی از پارچه متمایز از مردم عادی بوده است. طبقات مرفه جامعه، اغلب قبا

هان بود، توسط امرا و وزیران  های طرازدار که مطرز به نام پادشا پوشیدند. در دورۀ سامانیان، قبا

هان، وزیران و درباریان، قبای ملحم ابریشمی و رنگی می شد. پادشا و درباریان پوشیده می

 واهر بوده است. هان سلجوقی و غزنوی و خوارزمشاهی، مرصّع به ج پوشیدند و قبای پادشا

 تنوع فرهنگی اقوام ایرانی  -5

خصوص بر تزئینات  تنوع طوایف و اقوام متعدد در فالت ایران، بر جنس، طراحی ساختار و به

عنوان مثال زنان کرد قبایی بلند تا پشت پا پوشیده که یا در طرفین  ها اثرگذار بوده است. به قبا

شده است.  ن قبا از پایین زیر سینه از هم باز میپایین قبا چاک داشته و یا قسمت جلوی دام

شده است. قبای اقوام بلوچ،  های زری و یا مخمل رنگی و گلدار تهیه می  قبای آنها اغلب از پارچه

های  های ظریف و پرکار بوده که اغلب دارای طرح ساده و راسته و آستین دوزیسرشار از سوزن

اغلب از ابریشم و مخمل بوده و نواحی اطراف یقه،  ها بلندی بوده است. جنس قبای ترکمن

دوزی های قبا را سوزن  های یقه تا انتهای دامن قبا، مچ دست و پایین و کناره چاک  کناره

تواند  های اقوام مختلف، می شده در قبا اند. طراحی ساختار، جنس و نوع تزئینات استفاده ه کرد می

اجتماعی و سلیقه و ـ  ، منزلت اجتماعی، هویت فردیهای هنری، تاریخی  دهندۀ ویژگینشان

های رفتاری، مادی و  ای ارزشمند در شناسایی الگو های قومی آنها باشد که زمینه استعداد

 شود.  معنوی در هر گروه اجتماعی محسوب می

آنچه در اینجا به آن اشاره شد، طرحی مقدماتی و کلی در مورد یکی از انواع پوشاک سنتی 

تنها از نظر تعقیب سیر تاریخی و بُعد  ان است. پژوهش در مورد پوشاک بومی و سنتی، نهایرانی
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زمان، حائز اهمیت است، بلکه طراحی ساختار، فرم، جنس، تزئینات و اندازه پوشاک، متأثر از 

باشد. بنابراین  اجتماعی و فرهنگی میـ  ای از عوامل جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی مجموعه

نگی تحول و دگرگونی پوشاک سنتی مردم در یک جامعه )از گذشته تا حال(، مطالعۀ چگو

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن  ای ارزشمند در شناسایی الگو تواند زمینه می

 جامعه باشد. 

های بومی ایران بوده و کمک نماید تا  ای در احیای هنر و سنت امید که این مطالعه، مقدمه

های بومی و محلی خویش و تکیه بر غنای فرهنگی خود،  ا شناخت دستاوردنسل امروز ب

های پوششی مناسبی را انتخاب نموده و از رسوخ فرهنگ بیگانه در فرهنگ اصیل خود  الگو

 جلوگیری نمایند. 
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