
مقدمه
پوشاک دوران صفویه جایگاه مهمی در تاریخ پوشاک ایران دارد و پوشاک جزئی کوچک 
از فرهنگ هر ملتی است. پیش از ورود به پوشاک دوران صفویه و لباس عصر بی 
مناسبت نیست که به اختصار درباره ی واژه هایی چون پوشش، لباس، پوشاک و مد که 

گاه با هم اشتباه و گاه نیز، با هم اختالط پیدا می کند، توضیح مختصری را ارائه دهیم:
پوشش )Cover( به معنای مستور کردن و پوشاندن بخش یا بخش هایی از بدن است 
که قدمتی به اندازه ی قدمت زندگی انسان بر روی کره ی زمین دارد. بدیهی است 
نخستین پوشش هایی که زنان و مردان استفاده می کردند از جنس الیاف سلولزی و شاخ 
و برگ درختان بوده است که در واقع تا حدودی به انسان گرمی می بخشیده، آدمی را 
از گزند حشرات تا اندازه ای محفوظ می داشته و در حکم ستر عورت برای پنهان کردن 
بخش هایی از تن و بدن و پرهیز از قبح و زشتی برهنگی به خصوص در برابر جنس 

مخالف بوده است.
لباس )Clothes( به مفهوم پوشاندن تن و بدن به طور کامل است و البته میزان پوشش 
به عرف، سنت و اعتقادات مردم هر جامعه بستگی دارد. پیراهن، دامن، کت وشلوار و جز 

آن لباس محسوب می شود.
پوشاک )Garments( به مفهوم پوشش دادن همه ی اندام )جز بخش های محدودی 
چون صورت، بخشی از دستان و ...( است که شامل برتن کردنی ها، پوشش سر، پوشش 

پا، و حتی کمربند، دستکش، شال گردن و زیورآالت هم می شود.
مد )Mode( در معنای ریاضی و آماری خود یعنی هر آن چه دارای فراوانی بیشتری 
باشد. اما مد در مفهوم لباس و پوشاک یعنی آن نوع لباس یا پوشاک یا آن نوع رنگی 
که در سال یا فصل معینی از سال بیش از انواع دیگر لباس یا پوشاک و یا رنگ ها، مورد 
تقاضا بوده و طرفدار دارد. اما مد در مفهوم Fashion که با نوآوری، ابتکار و خالقیت 

طراح لباس همراه است و در اصل منشاء غربی دارد به مجموعه ی لباس و پوشاکی 
که طراح شاخصی برای فصل یا مناسبتی طراحی می کند، انواع و اقسامی را هم شامل 
می شود و برای معرفی و تبلیغ آن هم به شیوه های خاصی من جمله استفاده از نشریات 

ویژه بهره می گیرند، اطالق می شود.

تشکیل حکومت صفوی
اسماعیل در 866 ه.ش. در اردبیل دیده به جهان گشود. پدرش شیخ حیدر به همراه 
مریدان خود که به دلیل بر سر داشتن کاله قرمز رنگ قزلباش ) سرخ سر( خوانده 
با  ه.ق.  تا 905  اسماعیل  رفتند.  قفقاز  نواحی  به  با مسیحیان  برای جهاد  می شدند 
مراقبت های شمس الدین الهیجی که از فضالی آن دیار بود فارسی، عربی، قرآن و 
مبانی و اصول شیعه امامیه را فرا گرفت. هم چنین در این مدت، زیر نظر هفت تن 
از بزرگان صوفی الهیجان فنون رزم آموخت بدین ترتیب اسماعیل از یک سو تحت 
تأثیر فرهنگ صوفیانه خانقاه شیخ صفی بود و از سوی دیگر احتمااًل در گیالن با برخی 
آموزه های ایران باستان و تشیع امامی آشنا شده و مجموعه ی این آموزه ها او را برای 
بدل شدن به یک حاکم مقتدر، فرمانده ی نظامی و پیشوای مذهبی آماده ساخته است.

واضح است که اوضاع متزلزل و بی ثباتی که شاه عباس اول در آن رشد و نمو یافت بر 
اصالحات او چه در زمینه ی حکومت داری و چه سنت هنر پروری اثر گذار بوده است او 
را که هنوز کودکی بیش نبود، به هرات فرستادند تا پاسی از سده ی دهم هجری این 
شهر بزرگ عهد تیموری مرکز ثقل فکری و فرهنگی ایران و محل سکونت نامورترین 
هنرمندان و هنر پروران ایران بود و حتی در عهد صفوی که کانون هنر به غرب ایران 
انتقال یافت هرات هم چنان شهرت خود را حفظ کرد. معماری، نقاشی و خوشنویسی 

عهد تیموری نقش بسزایی در شکل دهی به سلیقه و زائقه ی عباس ایفا کرد. ]1[

تجلي سبك دوره صفويه در طراحي مانتوهاي پاييزه دختران جوان

چکیده
ســبک دوره صفویــه اوج هنــر اســالمي - شــیعه ایرانــي اســت. بنابرایــن کمــک بســزایي در طراحــي مانتوهاي اســالمي ایرانــي مي باشــد. ســبک دوره صفویه منبع 
غنــي اســت از هنرهــاي تمــدن اســالم و ایــران کــه بهتریــن کاربــرد را بــه هنرمنــد دوره معاصــر مي دهــد، تــا بهتــر بتوانــد ایــده بگیــرد و طراحي هــاي متناســب 
بــا فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم انجــام دهــد. مانتــو پوشــش دختــران و بانــوان ایرانــي اســت، بنابرایــن بیشــترین کاربــرد را در جامعــه بانــوان و دختــران مــا دارد. 
بــا ادغــام دوره صفویــه و طراحــي مــدل مانتوهــاي عصــر حاضــر مي تــوان مدل هــاي خوبــي بــراي ایــن پوشــش طراحــي کــرد، تــا دختــران جــوان بتواننــد بــا 

ظاهــري آراســته در جامعــه حضــور پیــدا کننــد.

علم الهدي آرشي1*، علي نظري2، فاطمه زارع هرفته3

پوشاك
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پوشاک زنان صفویه
تن پوش زنان مرفه و درباری در دوره صفوی بستگی به مقام و ثروت همسران شان 
داشت در ظاهر در یک عنصر اصلی تن پوش با هم تفاوتی نداشتند و آن چادر بود که سر 
تا پای آنان را می پوشاند البته جنس چادرهای آنان نیز متفاوت بود و بستگی به منصب 
همسران شان داشت. و چون زیر فشار مقامات عالی رتبه و متنفذ بودند آزادی های نسبی 
که در عهد مغول به دست آورده بودند از دست دادند ولی اجزاء اصلی پوشاک زنان عادی 
از هر طبقه ای که بودند تقریبا یکی بود با اختالف جزئی در جنس پارچه و تزییناتی که 

برای آن قایل بودند.
با مقایسه مینیاتورها با آن چه که سیاحان در سفرنامه های خود شرح داده و تصاویری از 
آن ها ارائه کرده اند، می توان به اجزاء اصلی تن پوش زنان در این دوره پی برد. به استناد 
سفرنامه ها و کتب تاریخی و هم چنین دیوار نگاره ها و مینیاتورها باید یادآور شد که زنان 
ثروتمند این دوره از پارچه های نفیس با نقش های بدیع و تزیینات ویژه برای تن پوش 
خود استفاده می کردند شیک پوشان به سبک های اروپایی لباس می پوشیدند وزن ها 
در خلوت حرم، تن پوش های تنگ با یقه باز و بی آستین )دکولته( و چیندار که از زیر 

آستین های بلند دیده می شد، به تن می کردند.« ]2[

تحلیل نوع پوشش در دو دوره ایلخاني و صفوي
حکومت ایلخانان بعد از تصرف چنگیزخان مغول شکل گرفت. در لباس هاي دوره 
ایلخانان یک ویژگي همیشه به چشم مي خورد، پاپوش هاي ساق بلند مي باشد که 
نمونه اي از نوع لباس هاي مغوالن در آن سرزمین است. نوع لباس و تزئینات به کار رفته 
در دوره ایلخانان مختص فرهنگ مغولستان و ایران بوده و و از فرهنگ خالص ایراني 

سرچشمه نگرفته است.
اما در دوره صفویه نوع پوشش با فرهنگ ایران سازگارتر است و از نوع لباس، رنگ و 
جنس لباس همه از مختصات فرهنگ و تمدن ایران است. نوع تزئینات و رنگ هاي 
به کار رفته در لباس دوره صفوي برگرفته از فرهنگ اسالمي - شیعي و ایراني دوره 
صفوي است. شما مي توانید نقوش اسلیمي را در تزئینات لباس دوره صفویه به وفور 
مشاهده نمایید در حالي که از این نقوش در لباس هاي دوره ایلخاني به ندرت استفاده 

مي شده است.
فرهنگ صفوي اوج هنر اسالمي ایراني در دوره خود است که نشان دهنده عالقه شاهان 
صفوي به فرهنگ اسالمي و استفاده از این فرهنگ در انواع مختلف هنر مانند معماري، 

خوشنویسي، نقاشي و ... است.

مانتو
روپوش نسبتا بلندی که بر روی البسه دیگر پوشیده می شود. ]3[

مانتو یا روپوش، لباس گشادی است که روی لباس های دیگر پوشیده می شود. امروزه 
مانتو در ایران کارکرد های اداری، فرهنگی، مذهبی و حتی سیاسی دارد. برای پوشیدن 
مانتو باید خصوصیات و شرایط را کاماًل در نظر گرفت، از قبیل رنگ، فرم، طرح و 
کارکرد های خاص آن و شرایط محیطی. طرح و مدلی که انتخاب می شود باید تناسب 

کامل با محیط داشته باشد. مانتو باید به گونه ای طراحی شود که بدن احساس راحتی 
کند و باید به گونه ای باشد که مانع فعالیت های روزانه نشود. طراحی مانتو بر اساس  

فرم- رنگ و جنسیت پارچه نیز تهیه می شود.
پوششی که ما امروزه به عنوان مانتو از آن استفاده می کنیم با پیراهن هایی به نام مانتو 
که پوشیدن آنها اواخر قرن هفدهم و هجدهم میالدی در کشورهای اروپایی متداول و 

مرسوم بوده، از نظر شکل ظاهری بسیار متفاوت است. ]نگارنده[
اگرچه ممکن است به نظر برسد که استفاده از چنین پوششی تنها در کشورهای اسالمی 
رایج است، اما این واژه در حقیقت نخستین بار به پیراهن های بلند و گشاد زنانه که در 

کشورهای اروپایی برای مجالس مهمانی طراحی و دوخته می شد، اطالق شد.
اواخر قرن هجدهم میالدی مانتو به عنوان یک پوشش متداول برای مکان های رسمی 

شناخته شد که نخستین بار در دادگاه ها مورد استفاده قرار گرفت.
دالیل متفاوتی در خصوص این که چرا به چنین لباس های بلند واژه مانتو اطالق شده 
است، وجود دارد که موافقان و مخالفان زیادی دارد. Montua نام مکانی در کشور 
ایتالیاست که از مراکز مهم تولید نوعی پارچه ابریشمی گران قیمت محسوب می شود 
که در دوخت مانتوهای قدیمی از آن استفاده می شده است. بسیاری بر این باورند که 
شاید انتخاب این نام برای این نوع پوشش زنانه برگرفته از محل تولید پارچه ای باشد که 
نخستین بار برای دوخت مانتو از آن استفاده شده است؛ در حالی که گروهی دیگر بر این 
باورند مانتو واژه ای فرانسوی است که از واژه فرانسوی Manteau به معنی کت مشتق 
شده و جالب این که به همین دلیل در گذشته به خیاط های زنانه دوز، مانتودوز گفته می 
شده است. تنها نمونه های معدودی از لباس های زنانه متعلق به قرن هفدهم میالدی که 

به آنها مانتو گفته می شده است، وجود دارد.
اغلب مانتوهای قدیمی سبک اروپایی که در موزه های بزرگ به نمایش گذاشته شده اند، 
مانتوهای رسمی هستند که استفاده از آنها به عنوان نوعی پوشش رسمی در دادگاه ها 
متداول بوده است. علی رغم این که امروزه به پوشش های بسیار زیبا و گران قیمت که 
به عنوان جزیی از لباس روی لباس های شب و لباس های مهمانی پوشیده می شود ، 

مانتو گفته می شود.
به نظر می رسد نام آنچه امروز در بسیاری از کشورهای اسالمی به عنوان مانتو از آن 
استفاده می شود نیز برگرفته از نام همین لباس هایی باشد که قدمتی کهن در تاریخ 

کشورهای اروپایی دارد.
از آنجا که در گذشته دوخت این نوع لباس ها به مهارت خاصی نیاز داشت، بنابراین 
دختران جوان نمی توانستند همچون دیگر مهارت ها این کار را نیز از مادر خود بیاموزند. 
از سوی دیگر معموال برای دوخت این نوع لباس ها از پارچه های نفیس و گرانقیمتی 
استفاده می شد و به این ترتیب دوخت مانتو به عنوان یک حرفه تخصصی شناخته شده 
و از آن پس به افرادی که در دوخت لباس های زنانه و بویژه مانتو تخصص داشتند، 

خیاط زنانه دوز گفته شد.
با تغییرات و تحوالت چشمگیری که در سبک لباس پوشیدن افراد به وجود آمد، 
محدودیت های بسیاری در این زمینه ایجاد شد و لباس سنتی بتدریج به دست فراموشی 

سپرده شد و تنها ردپایی از آنها در موزه های هنری بزرگ به جای ماند ]4[.
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روند کار عملی پروژه
اتودهاي اولیه

برای این پروژه 63 طرح اولیه اتود زده شد، که در این بین 8 طرح به عنوان کار نهایی 
انتخاب شد. رنگ ها و مدل های به کار رفته در این مانتو براساس موضوع و حس زیبایی 

شناسی و مرتبط با موضوع انتخاب شده است که به قرار زیر است. در این مدل ها سعي 
شده اصول زیبایي شناسي و مرتبط بودن طراحي مشهود باشند. در طراحي مانتوها سعي 

شده به روز بودن و سلیقه جوانان امروزي در نظر گرفته شود. 

شکل 1- نمونه اتودهاي اولیه
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دوخت هاي نهایي
مدل شماره 1

رنگ این مدل مانتو بنفش یاسی )بنفشی که به صورتی می زند( جنس این پارچه مخمل 
است. این رنگ از نقاشی های دوره صفویه گرفته شده است. مدل این مانتو به شکل زیر 
است که شال دور گردن آن خزدار است. پارچه مخمل از پارچه های رایج دوره صفوی 
است. این شال که به صورت خز است از لباس شاهان صفوي که یقه هاي آن خز داشته 
گرفته شده است. یقه گرد بودن مانتو نیز با الهام از نمونه آثار دوران صفوي بوده که 

بیشتر به صورت ساده بوده است.
           

شکل 2- نمونه الهام گرفته شده و اتود تأیید شده براي مدل شماره )1(

مدل شماره 2
رنگ این مدل مشکی است و خرج کارهای آن از رنگ فیروزه ای و طالیی است. جنس 
پارچه مخمل است. مدل این مانتو گرفته شده از لباس های عهد صفوی است و طرح 
به کار رفته در آن هم از نقوش دوره صفویه است. نقوش به کار رفته در مانتو با الهام 
از اسلیمي هاي روي سپر سرباز زرد پوش )که در تصویر مشاهده مي شود( بوده است.             

شکل 3- نمونه الهام گرفته شده و اتود تأیید شده براي مدل شماره )2(

مدل شماره 3
جنس پارچه فوتر پالتویی. رنگ مانتو زرشکی و پایین مانتو به صورت چهل تکه تزیین 
شده است. مدل این مانتو مثل مانتوهای دیگر از دوران صفوی اقتباس شده است و 
رنگ این مانتو هم از همان دوران. خرج کار این مانتو برگرفته از گوشه اي از آالچیق 
تابلوي دو حکیم متنازع است. چند تکه بودن مانتو نیز برگرفته از مشبک ها و نرده هاي 

به کار رفته در تابلو است.

       شکل 4- نمونه الهام گرفته شده و اتود تأیید شده براي مدل شماره )3(

مدل شماره 4
رنگ این مانتو سبز و جنس پارچه آن مخمل است. مدل این مانتو ترکیبي است از مانتو 
و جلیقه که خرج کار این مانتو سبز و طالیی است. نقوش به کار رفته در این مانتو گرفته 
شده از طرح های صفوی است. رنگ سبز انتخاب شده با الهام از تابلوي بزم عاشقان 
مي باشد و نقوش اسلیمي به کار رفته در تابلو الهام بخش طراحي نقوش مانتو بوده است.

        
شکل ۵- نمونه الهام گرفته شده و اتود تأیید شده براي مدل شماره )4(

مدل شماره ۵
جنس مانتو از فوتو بنفش- خرج کار این مانتو هم بنفش و ترمه طالیی است. این مانتو 
دو پیلی دارد همراه با دو تکه جلیقه. رنگ و مدل مانتو برگرفته از دوره صفوی است. 
رنگ مانتو برگرفته از رنگ  لباس شخص نشان داده شده در تابلو و مدل پیلي مانتو بر 

اساس لباس همین شخص مي باشد.

          

شکل 6- نمونه الهام گرفته شده و اتود تأیید شده براي مدل شماره )۵(
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مدل شماره 6
رنگ این مانتو آبی است و جنس مخمل. یقه های این مانتو غیر قرینه است. خرج 
کار این مانتو از رنگ آبی و ترمه طالیی است. نقوش تکه ای آن هم برگرفته از دوره 
صفوی است. شخص نشان داده شده در تصویر زیر که قسمتي از تابلوي نقاشي نوشابه 
اسکندر از روي صورتش مي باشد الهام بخش انتخاب رنگ و طراحي این مدل بوده است. 

همچنین پیچ اطراف درخت نیز در طراحي یقه و خرج کار مد نظر بوده است.
            

شکل 7- نمونه الهام گرفته شده و اتود تأیید شده براي مدل شماره )6(

مدل شماره 7
از رنگ بنفش و مدل سازی سرشانه و جلوی آن سنتی است. پارچه خرج کار آن هم 
بنفش و ترمه طالیی است. جنس پارچه از مخمل است. از پارچه های عهد صفویه. سر 
آستین آن هم مدل دار است. خرج کار این مدل بر اساس نقوش زین اسب نشان داده 

شده در تصویر زیر مي باشد.

            
شکل 8- نمونه الهام گرفته شده و اتود تأیید شده براي مدل شماره )7(

مدل شماره 8
پارچه مانتو از جنس پارچه مخمل مشکی است. خرج کار آن از پارچه راه راه رنگی و با 
نقوش سنتی است. مدل سازی باالتنه از خطوط منحنی الهام گرفته شده است. از خطوط 
بسیار استفاده شده در هنر اسالمی است. هم رنگ و جنس پارچه برای دوران صفوی 
است که در نقاشی ها و یادداشت های برجای مانده ذکر شده است. مدل یقه بر اساس 

یقه شخص نشان داده شده در تابلوي زیر )با لباس آبي( مي باشد و همچنین خرج کار از 
نوع پیچش گیاهان الهام گرفته شده است.

            
شکل ۹- نمونه الهام گرفته شده و اتود تأیید شده براي مدل شماره )8(

نتیجه گیری
در این تحقیق با بررسی پوشاک دوره های قبل از اسالم و بعد از اسالم و به خصوص 
دوره ی صفویه، دریافتیم که البسه دوره ی صفویه از غنای باالیی در طرح و رنگ 
برخوردار است و برای استفاده در طراحی بسیار عالی می باشد. پوشاک دوران صفویه 
طرح های بسیار زیبایی نسبت به دوره های دیگر داشته و به فرهنگ ایرانی بسیار نزدیک 
بوده. پارچه های آن ها از لطافت، ظرافت و زیبایی خاصی برخوردار بوده و در طرح 
لباسشان نیز ظرافت خاصی وجود داشت و به خوبی می شود از این طرح ها در طراحی 
مانتو  استفاده کرد. و این که با توجه به تغییر و تحوالت سریع مد ولی هنوز می توان 
از پوشاک تمام دوره ها به خاطر غنای باال و دارا بودن فرهنگ ایرانی در طراحی لباس 

استفاده کرد.
لباس ها ـ جنس  این نوع خصوصیات ویژه )رنگ  از  این پروژه سعی شد که  در 
پارچه ها ـ پیچش بعضی قسمت های لباس مثل سربند و شال کمر( در طراحی 
مانتو  و از جنسیت پارچه ی  مانتو ، در لباس ها استفاده کرده و برای بهتر نشان دادن 
پوشاک دوران صفویه از یک سری تزئینات این دوران در لباس ها بهره گرفته و به 

زیبایی لباس ها افزوده شد.
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