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پوشاک و نقش آن در انعکاس تمایزات اجتماعی
عصر قاجار براساس نظریۀ تمایز بوردیو
غفار

پوربختیار1

(دريافت 1400/07/11 :پذيرش)1400/10/05 :

چکیده
در زندگي او داشته است .در دورة قاجار پوشاک عالوهبراينکه نیاز مبرم و اساسي زندگي هر
ايراني بود ،اما ازسویديگر وسیلهای برای نشان دادن تشخّص و تمايز طبقاتي نیز بوده است .در
اين پژوهش با روش توصیفي ـ تحلیلي و با کاربست نظرية «تمايز اجتماعي» پیر بورديو به اين
سؤال پاسخ داده ميشود :آيا پوشاک در میان ايرانیان عصر قاجار صرفاً کااليي برای رفع نیازهای
اساسي زندگي همچون حفاظت در مقابل سرما و گرما يا جلوگیری از برهنه ماندن بوده است يا
اينکه عالوهبراين ،کارکردهای ديگری همچون نشان دادن تمايز اجتماعي نیز داشته است؟
فرضیة پژوهش اين است که لباس عالوهبراينکه وسیلهای برای رفع نیازهای اساسي زندگي
بوده است ،اما ازديگرسو ابزار مناسبي برای نشان دادن تفاخر و تشخّص اشرافي و درنتیجه
انعکاس تمايزات اجتماعي میان طبقات باال و پايین جامعه بوده است .يافتههای پژوهش نشان
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پوشاک اگرچه همیشه ضرورتي حیاتي و انکارناپذير برای بشر بوده ،اما کارکردهای ديگری نیز
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لباس به چشم کااليي برای رفع نیازهای اساسي زندگي همچون حفاظت در مقابل سرما ،گرما و
جلوگیری از برهنگي مينگريستند يا براساس شغل و حرفة خود بهدنبال لباس ارزان و بادوام
بودند ،به همین خاطر آنان نميتوانستند توجه چنداني به رويکرد هنری و زيباشناختي لباس
داشته باشند ،اما طبقات فرادست که نیازهای اولیهشان برآورده شده بود ،در مقابل با به خرج
دادن سلیقهای هنری و زيباپسند ،توجه خود را بیشتر معطوف به گرانقیمت بودن ،زيبايي و
استفاده از تجمالت در لباسهای خود کردند تا از اين طريق تشخّص و تمايز اجتماعي خود
نسبتبه طبقات فرودست را نشان دهند.
واژهای کلیدی :پوشاک ،کاله ،شال کشمیر ،قبا ،تمايز اجتماعي ،قاجار.

مقدمه
طبقاتي خود را به طرق و وسايل مختلفي بازتاب دهند .اگرچه اقشار و طبقات پايین و
فرودست غالباً بهطور تعمدی قصد نمايان ساختن هويت طبقاتي خود را نداشتهاند ،اما
معموالً اين کار از سر ضرورت و بهصورت طبیعي و ناخواسته انجام ميشد .اما اقشار
فرادست و طبقات باال که شأن و منزلت وااليي برای خود قائل بودند ،اغلب بهصورتي
خودخواسته درپي نشان دادن هويت و جايگاه اجتماعي ،اقتصادی خود و حتي تحمیل
ساليق خود بر ديگران بودهاند .آنان بهخصوص بهدنبال انعکاس و نشان دادن اين
جايگاه به ديگر افراد و طبقات از هر راهي يا به هر وسیلهای برميآمدند .تنوع و تفاوت
در آداب و رسوم ،گفتار ،رفتار ،خوراک ،نمای دروني و بیروني منازل ،دکوراسیون
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در ايران دورة قاجار اغلب اقشار و گروهها کوشش ميکردند تا هويت اجتماعي و

داخلي منازل ،کاالها و اشیای خانگي ،وسايل و ابزار مسافرت و تفريح و سرگرمي
ازجمله وسايل و راههای نمايان ساختن اين شأن و جايگاه بوده است.
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پوشاک نیز از ديرباز در کنار عناصر ديگری همچون خواب و خوراک يکي از نیازهای
اولیه و ضرورتهای اصلي و اساسي زندگي بوده که بشر بدون وجود آن نميتوانسته است
به حیات خود ادامه بدهد .در ابتدا هدف اصلي انسانها در استفاده از پوشاک حفظ بدن
خود در در مقابل سرما و سرماخوردگي ،آفتاب و گرمازدگي و نیز جلوگیری از برهنگي
بوده است ،اما با گذشت زمان و پس از برطرف ساختن نیاز اولیة خود ،آنها بهدنبال تغییر و
تحوالتي در پوشاک ،براساس برآورده ساختن نیازهای ثانوية خود برآمده و با بهکار بردن
سلیقة هنری و زيباشناختي ،بهمرور به تهیة پارچههای گرانقیمت و اعالء و استفاده از
لباسهای زيبا و دارای طرحها ،نقوش ،بافتها و گلدوزیهای زيبا و پرنقشونگار روی
آوردند ،زيرا که بشر از ديرباز درپي آن بوده است تا هويت اجتماعي و جايگاه طبقاتي خود
در اين پژوهش کوشش ميشود تا با روش توصیفي ،تحلیلي و با استفاده از منابع و
متون اصلي دورة قاجار همچون کتب خاطرات و سفرنامهها ،با بهکار بستن نظرية
«تمايز اجتماعي» پیر بورديو ،جامعهشناس شهیر فرانسوی ،به بررسي وضعیت و تحول
پوشاک مردان در میان طبقات و اقشار مختلف ايراني در اين دوره پرداخته شود.
سؤاالتي که پژوهشگر با آنها مواجه است عبارتاند از :آيا لباس در میان ايرانیان عصر
قاجار صرف ًا کااليي برای رفع نیازهای اساسي زندگي همچون حفاظت در مقابل سرما و
گرما ،جلوگیری از برهنه ماندن يا آسانتر کردن امور شغلي بوده است يا اينکه
عالوهبراين ،دارای کارکردهای ديگری نیز بوده است؟ آيا بعضي از طبقات اجتماعي
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را از طريق تفاوت و تنوع به ديگران نشان دهد.

عصر قاجار پوشاک را کااليي تجمالتي و فراتر از وسیلهای برای رفع نیازهای اولیه
بهشمار آورده و بهعنوان ابزاری جهت نمايان ساختن هويت و پايگاه اجتماعي متمايز و
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اقشار پايین و فرودست در ايران عصر قاجار از پوشاک بهعنوان وسیلهای برای برطرف
کردن نیازهای اولیه و شغلي خود استفاده مي کردند ،اما طبقات اشراف و اعیان ،پوشاک
را به چشم کااليي برای انعکاس هويت و جايگاه فرادستانة خود و ابزاری برای نشان
دادن سلیقه و هنر زيباپسندانه و حس تشخص و تفاخر اشرافي خود نسبتبه ساير
طبقات مينگريستند.
اگرچه دربارة پوشاک زنان در عصر قاجار پژوهشهای چندی انجام شده ،اما
درمورد وضعیت پوشاک مردان و سیر تحول آن در اين دوره پژوهشهای چندان زيادی

صورت نگرفته است .از اين میان سهیال شهشهاني ( )1۳۹6در کتاب پوشاک دورة
قاجار ،مهتاب ممبیني و اعظم اسدی ()1۳۹6در کتاب سیری در مد و لباس دورة قاجار،
ايراني» و کتاب پوشاک ايرانیان در عصر قاجار از همین نويسنده ( ،)1۳۹6عاطفه ريگي
کارواندری و محمد پیری ( )1۳۹6در مقالة «پوشاک ايرانیان دورة قاجار از نگاه
سفرنامهنويسان» ،منظر محمدی و سعید سید احمدی زاويه ( )1۳۹7در مقالة «سیمای
مرد مدرن :تحلیلي بر تحوالت لباس مردان در ايران عصر قاجار» و منظر محمدی
( )1400در کتاب «سیاستهای پوشاک در دورة قاجار و پهلوی اول» به موضوع
پوشاک مردان در ايران عصر قاجار نیز پرداختهاند ،اما هیچکدام از اين پژوهشها نقش
پوشاک مردان در بازتاب تمايزات اجتماعي و طبقاتي بهويژه براساس مفهوم تمايز
بورديو را مدنظر قرار ندادهاند.
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مريم مونسي سرخه ( )1۳۹6در مقالة «لباس و هويت :ابعاد هويت فرهنگي در لباس

چارچوب نظری

از مهمترين آثار پیر بورديو ،1جامعهشناس شهیر فرانسوی ،کتاب تمايز ،نقد اجتماعي
نتیجة دو پیمايش بزرگي بهدست آمد که بورديو طي سالهای 1۹6۳م و 1۹67-1۹68م
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بر روی  1۲17نفر در پاريس ،لیل و يک شهرستان کوچک انجام داده و با طیف
گستردهای از دادههای ساير پیمايشهايش تکمیل کرده ،و به تشريح تفاوتهای موجود
در سبک زندگي گروهها و طبقات مختلف پرداخته است (جنکینز ،1۳85 ،ص.)۲10 .
بهطور کلي بورديو شناخت و مصرف کاالی فرهنگي را ابزاری مهم برای طبقهبندی
ميداند .از نظر او میدان فرهنگي به عامالن اجتماعي اين امکان را ميدهد تا
استراتژیهای متمايز شدن خود از اعضای ساير طبقات را عملي کنند .روش او به
گونهای است که سعي مي کند در مطالعات خود ،میان فرهنگ و شیوة زندگي ازيکسو
و طبقة اجتماعي ازسویديگر ،رابطهای متعادل ايجاد کند (گرنفل ،1۳88 ،ص .)151 .به
نظر بورديو رقابت طبقاتي شکل يک مبارزة نمادين را دارد؛ يعني اينکه صاحبان سلطه
معاني خود مي شود و با پنهان کردن روابط زورمندانهای که بر آن تکیه دارد ،اين معاني
را بهعنوان معاني مشروع تحمیل مي کند .از آنجايي که اين مبارزات در میدان نمادين
رخ ميدهد ،بورديو پیشنهاد ميکند که آنها را «مبارزات بر سر طبقهبندی» بنامیم ،به
اين معنا که عامالن اجتماعي از لحظهای که دست به عمل ميزنند و ذائقههايشان را
نشان ميدهند ،خود را در طبقهای قرار ميدهند و در تقابل با ديگران قرار ميگیرند.
در اين میان سلیقه يا ذائقه ،يکي از عناصر کلیدی برای بازتولید طبقة اجتماعي است
و ميتواند به خوبي اين رقابت يا مبارزة نمادين طبقاتي را نشان دهد .سلیقة انسان را
قادر ميسازد تا بعضي از اشیا يا اعمال را در قالب مجموعهای از ترجیحات انتخاب
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بهدنبال به کارگیری يا استفاده از يک قدرت نمادين هستند ،قدرتي که موفق به تحمیل

کند ،امری که کامالً صورتي نسبي دارد ،زيرا سلیقة مردم دربارة آنچه زيبا يا غیرزيبا
تلقي ميکنند به موقعیت اجتماعي آنان بستگي دارد ،به صورتي که هر فرد براساس

11۹
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براساس موقعیت اجتماعيشان اعمال سلیقه ميکنند و هر طبقه سعي ميکند با شکل
دادن به سلیقهاش ،خود را از ساير طبقات متمايز کند .فرصتها برای نشان دادن تمايز،
تمامناشدني هستند و حتي در جزئي ترين اعمال و کاالها نظیر پوشاک ،تزيینات داخلي
خانه ،گردشگری ،اوقات فراغت ،ورزش و حتي آشپزی نیز ميتوان آن را به نمايش
گذاشت (بونويتز ،1۳۹0 ،ص .)1۲1 .بورديو تالش ميکند تا میان اين اعمال و کاالها
ازيکسو و وضعیت و پايگاه اجتماعي افراد ازسویديگر رابطهای منطقي برقرار کند .او
سبک زندگي را بهمثابة نوعي نظاممندی درنظر ميگیرد .اين نوع نظاممندی که در
عادتواره ريشه دارد ،در تمام ويژگيها و داراييهايي ديده ميشود که افراد و گروهها
در اطراف خود جمع ميکنند؛ وسايلي ازقبیل مبلمان ،لباس ،خانه ،اتومبیل و
و تمايز خود را نشان ميدهند .بنابراين افرادی که از موهبت «متمايز بودن» يا به بیان
ديگر از «تشخّص» برخوردارند ،تالش ميکنند تا سلیقة خود را بر ديگر اقشار جامعه
تحمیل کنند .طبقة مسلط ميکوشد تا موقعیت خود را از طريق استراتژی تمايز حفظ
کند .او اين کار را با تعريف و تحمیل «ذائقة خوب» به مابقي جامعه انجام ميدهد
(همان ،ص .)1۲5 .از اين نظر بورديو سبکهای زندگي در جامعة فرانسه را براساس
سه سنخ طبقهبندی ميکند :نخست سبک زندگي اقشار فرادست با ويژگي «تشخّص»،
دوم سبک زندگي طبقة متوسط با ويژگي «خوشنیتي فرهنگي» ،و درنهايت سبک
زندگي اقشار فرودست که براساس ويژگي «رفع نیاز» تعريف ميشود .مسئلة ضرورت
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فعالیتهايي مانند انواع ورزشها  ،بازیها و سرگرميها که افراد از طريق آن تشخص

يا نیاز ،خط ممیزة میان اقشار فرادست و فرودست است .بورديو مينويسد:
گردن نهادن به جبر و ضرورت که مردمان طبقة کارگر را به «ذائقة» عملگرا و
اشکال هنر برای هنر را انکار ميکنند ،اصل بنیادی همه انتخابهای زندگي روزمره
1۲0
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و فن و هنر زندگي است که مقاصد زيباشناختي را به منزله انحراف نفي و طرد
ميکند ( ،1۳8۹ص.)5۲0 .

درحاليکه فرودستان همه چیز را از منظر نیازهای خود ميبینند و در مرحلة رفع
نیازهای خود گیر کردهاند ،فرادستان از اين مرحله عبور کردهاند و نگاه التذاذی،
مفرّحانه و زيباشناختي به امور دارند .از نظر بورديو التذاذ زيباشناختي نه «ناب و
خالص» و نه «بيطرفانه» است .اين التذاذ هنری درواقع ذائقه و طبعي است که از رفاه و
نعمت نشئت ميگیرد .اين طبع محصول ناسازهوار شرطي شدن توسط ضروريات سلبي
اقتصادی ــ زندگي راحت ــ است که معموالً فاصلهگیری فعال از ضرورت را القا
ميکنند (جنکینز ،1۳85 ،ص.)1۹5 .
و ضرورت پسندی را در نظرية تمايز اجتماعي و طبقاتي خود از طريق آن اثبات کند،
پوشاک است .او معتقد است همینکه طبقات فرودستي مثل کارگران بیشتر از ساير
طبقات لباسهايي را ميپسندند که اعتقاد دارند «به قیمتش ميارزد» ،نشاندهندة تبعیت
از ضرورت اقتصادی است .بورديو مينويسد:
انتخاب لباسي که هم «ساده» (چندمنظوره و همهکاره) ،يعني تا حد امکان خاص و
پرجلوه نباشد («بيفايده نباشد»« ،بهدرد بخور باشد») و هم «به قیمتش بیرزد» يعني
ارزان و بادوام باشد ،انتخابي است که جنبة احتیاط و دورانديشي را مراعات ميکند
و بيشک معقولترين استراتژی به نظر ميآيد  ،1۳8۹( ...ص.)5۲0 .
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ازجمله موضوعاتي که اتفاقاً بورديو بهدنبال آن است تا نقش عنصر ضرورتپذيری

قلمرو پژوهش
دوران سلطنت سلسلة قاجار يعني از 1۲10ق1175/ش تا 1۳44ق1۳04/ش را دربر
1۲1

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.9.5

اين پژوهش قلمرو زماني ،مکاني و موضوعي معیني را دربر ميگیرد .قلمرو زماني آن
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ميگیرد .قلمرو مکاني اين پژوهش نیز شهر تهران ،پايتخت دولت قاجار ،و بعضي از
شهرهای بزرگ در آن روزگار همچون اصفهان ،تبريز و شیراز را شامل ميشود .از نظر
موضوعي نیز اين پژوهش به بررسي پوشاک مردان جامعة شهری ميپردازد .بنابراين
مواردی همچون پوشاک زنان يا پوشاک مردان جوامع روستايي و عشايری و يا حتي
جوامع شهرهای کوچک نیز در شمول و دايرة اين پژوهش قرار نميگیرند و نیازمند
پژوهشهای ديگری هستند.
پوشاک در دورة قاجار و نقش آن در تمایزات اجتماعی
اقشار و گروههای مختلف ايراني در عصر قاجار کوشش ميکردند تا هويت اجتماعي و
يکي از مهمترين کاالها و وسايلي بود که بهخوبي ميتوانست اين هويت و تمايز
طبقاتي را منعکس کند .بنابراين اين اقشار کوشش ميکردند تا با دادن تفاوت و تنوع در
جنس ،نوع ،شکل ،رنگ و اندازة پوشاک خود نسبتبه ديگران ،تمايز خود را نسبتبه
ديگر اقشار آشکار سازند .به گفتة کارالسرنا ...« :۲ايرانیان سخت به تشخّص عادت
دارند» ( ،1۳6۳ص .)40 .ايرانیان همیشه کوشیدهاند تا به رفتار و ظاهر خود حالت افراد
معروف و متشخص را بدهند .آنان تجملدوست بوده و بهخاطر چشموهمچشمي
لباسهای گرانق یمت به تن مي کردند و خود را با جواهرات و زيورآالت ميآراستند
(فوروکاوا ،1۳84 ،صص1۳۲ .ـ1۳۳؛ بنجامین ،1۳6۳ ،ص .)84 .اقشار فرادست بهدنبال
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طبقاتي خود را به طرق و وسايل مختلفي جلوه دهند و برساخته سازند .پوشاک يا لباس

پوشیدن لباسهايي با گلدوزی طرحها و نقوش زيبا و استفاده از پارچههای اعال
همچون ابريشم و ترمة کشمیر با دوختن حاشیهها ،ملیلهها و شرابهدوزی فلزات و
زيباپسندانه و اشرافي خود را به ديگر مردمان عصر خود منعکس کنند .اين در حالي بود
1۲۲
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سنگهای قیمتي و تزيیني بر آنها بودند و تالش ميکردند تا از اين طريق سلیقة
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که اقشار و طبقات فقیر و فرودست در استفاده از پارچهها و پوشیدن لباس ،تنها درپي
رفع نیازهای اساسي خود چون حفاظت در مقابل آفتاب و بدی آبوهوا و اجتناب از
برهنگي بوده يا اصوالً براساس نوع شغل و حرفة خود به پوشاک مينگريستند.
روششوار ۳لباس کارگر ايراني را شامل «يک پیراهن نخي ،يک شلوار گشاد از کتان
آبيرنگ» ميداند که در زمستان دو جامه بر روی آنها ميپوشد که يکي از آنها از
پشم است (روششوار ،1۳78 ،ص .) 17۳ .گراني و زيبايي پوشاک ،اولويت اول طبقات
فرودست نبود ،بلکه آنچه مدنظر آنها بود ،ارزانقیمت بودن ،سادگي و دوام بیشتر
لباس بوده است .در اين پژوهش تالش ميشود تا با معرفي هرکدام از مهمترين اجزاء
و عناصر پوشش سر و بدن مردان ايراني و تجزيه و تحلیل آنها ،تمايز اجتماعي در

کاله
يکي از پوشش های مهم مردان در دورة قاجار کاله بوده است .در آن روزگار پوشیدن
کاله در بیرون از خانه ضروری و نشاندهندة ادب و متانت فرد بوده است و چنانچه
شخصي در بیرون از خانه کاله بر سر نميگذاشت بهمنزلة توهین و بيادبي نسبتبه
افرادی بوده است که با او ارتباط داشتهاند .ازسویديگر حفظ سر بهعنوان مهمترين
عضو و رأس بدن هر انسان از همة خطرات و آسیبها بهويژه سرما و گرما و آفتاب
سوزنده الزم و ضروری بوده است و بنابراين اغلب مردان همه طبقات با همین هدف
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میان ايرانیان طبقات باال و پايین عصر قاجار در امر پوشاک را روشن سازيم.

سر خود را با کاله ميپوشاندند .باوجوداين ،ميتوان طرز فکر و سطح پايگاه و منش
طبقاتي همة افراد را از نوع ،جنس ،شکل و اندازة کاله آنان تشخیص داد .اقشار فقیر و
از سرما و گرما يا آفتاب سوزان ،به پوشیدن کاله مجبور بودهاند ،اما کاله مدنظرآنان
1۲۳
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فرودست همچون کارگران ،صنعتگران و دهقانان با توجه به شغل خود برای حفظ سر
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کالهي ساده و ارزانقیمت بود که تنها همین کارکرد ضرورتنگريا مصلحتانديش
شغلي را ايفا ميکرد  .اين درحالي بود که طبقات اعیان و اشراف کوشش ميکردند تا
کالههای گران قیمت ،اعال و مجللي بر سر بگذارند .شاهزادگان ،مقامات ،کارمندان
عاليرتبة دولتي ،میرزاها و مستوفیان تحصیلکرده و اغلب افراد ثروتمند و متشخص
کالهپوستِ سیاه ،بلند و مرغوبي را که از بخارا وارد ميکردند و مشهور به کاله
«حاجيطرخاني» يا «هشترخاني» 4بود برسر ميگذاشتند و معموالً بر روی نوک
مخروطيشکل آن ماهوت يا مخمل قرمز ميدوختند (تانکواني ،1۳8۳ ،ص.)۲۳4 .
ماساهارو 5مينويسد « :بزرگان و بلندپايگان تهران از شاه گرفته تا وزراء و اشراف
کالهپوست بره سیاه هشترخان به سر ميگذاشتند ،1۳7۳( »...ص .)175 .اما مردان
روش ساخت کالههای گنبدیشکل از پوست برة حاجيطرخاني يا بخارايي اين بود که
با چسباندن قطعات کاغذ بر همديگر قالبهايي فراهم آورده ،سپس با کشیدن نوارهای
پوستي قیمتي بخارايي بر روی آنها کاله موردنظر را درست ميکردند .چنین کالهي از
جنس درجه يک بوده و بین ده تا چهارده تومان ارزش داشته است .سايکس 6در اواخر
دورة قاجار بر اين باور است که« :يک نفر ثروتمند ايراني چندين دست لباس فاخر
دارد که هر دستي بهطور متوسط  50پوند و کالهپوست برهای او نیز  5پوند ارزش دارد»
(سايکس ،1۳۳6 ،ص .)۲۳۹ .اما مردم کمدرآمدتر اين کاله را از پوست برههای محلي
و بهخصوص برههای شیراز و قم به قیمت ۲تا 5تومان تهیه ميکردند .باوجوداين،
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طبقات پايینتر کالهپوست بره يا گوسفند و يا حتي کاله نمدی بر سر ميگذاشتند.

طبقاتي که باز هم پايینتر بودند و فقر بیشتری داشتند ،فقط ميتوانستند کاله نمدی بر
سر بگذارند ،زيرا برای آنها کافي بود کالهي داشته باشند تا سرشان را از گزند سرما و

1۲4
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گرما و آفتاب سوزان محفوظ بدارد .بنابراين صنعتگران ،کشاورزان ،کارگران و ساير
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افراد و مردمان عادی کاله نمدی بر سر ميگذاشتند .جان ويشارد 7مينويسد« :ايرانيها
کالهي از پوست گوسفند بر سر مي گذارند  ...طبقة کارگر کاله نمدی تنگي بر سر
دارند که موارد مصرف متعددی دارد» ( ،1۳6۳ص .)1۹8 .نظامیان نیز به آساني از روی
کالهشان شناخته ميشدند .کاله آنان نیز اگرچه مثل کاله ديگر طبقات باال از پوست برة
بخارا بود ،اما با اين تفاوت که برخالف کاله مخروطي آنان ،کاله نظامي کوتاهتر و
بهشکل استوانهای بوده است (فووريه ،1۳8۹ ،ص.)17۹ .
بعدها در دورة ناصری بود که بهتدريج از بلندی کالهها کاسته شد و حتي کالههای
کوچک ساختهشده از ماهوت سیاه باب و مُد روز شد ،اما اعیان و اشرافي که مُد جديد را
نميپذيرفتند و ميخواستند به لباس و سنن قديم خود وفادار بمانند ،همچنان کالهپوستي
ديوالفوا ،1۳78 ،ص .)75 .البته بهغیر از نقش تفاوتهای طبقاتي در تنوع کاله ،مکان و
موقعیت جغرافیايي ،قوم و نژاد و مذهب نیز در تنوع شکل ،جنس و اندازة کاله تأثیر
داشتهاند .درحاليکه در اياالت شمال غربي کالههای بلند و نوکتیز پوستي و پشمي بر سر
ميگذاشتند ،در اصفهان ،همدان و مناطق جنوبي اين کالهها را از جنس پارچه درست و
استفاده ميکردند ،يا به قول آلماني« :8همانطور که اهالي شیراز را از کاله بلند
مخروطيشکلشان ميتوان تمیز داد ،تهرانیان نیز با کالهي به شکل کُرهای تشخیص داده
ميشوند» (آلماني ،1۳78 ،ج/۲ .صص18۲.ـ .)18۳ايالت و اقوام ترکمن ،بلوچ ،بختیاری،
قشقايي و ساير اقوام ايراني هرکدام کاله مخصوص خود را داشتند که از پوست ،پشم و يا
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دراز بخارايي يا حاجيترخاني را حفظ و از آن استفاده ميکردند (اورسل ،1۳5۳ ،ص1۲۹ .؛

نمد تهیه ميشد .سادات و روحانیون نیز بهجای کاله از دستار و عمامه استفاده ميکردند.
طرز و شکل گذاشتن کاله بر سر نیز نشاندهندة جايگاه و منزلت اجتماعي افراد

1۲5
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بوده است .طرز د رست و معمول گذاشتن کاله بر سر ،اين بود که آن را تا وسط پیشاني
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پايین بیاورند ،اما اگر کسي کاله را کج يا در قسمت باالی سر خود ميگذاشت ،معمو ًال
قصد داشت تا همانند لوطیان خود را شخصي گستاخ و بيبندوبار جلوه دهد و اگر
واقعاً چنین هدفي نداشت موردسرزنش مردم قرار ميگرفت که چرا کالهش را کج
گذاشته است .معموالً اين لوطيها و داشمشدیها بودند که کاله خود را کج
10

ميگذاشتند و به گستاخي و شرارت ميپرداختند .البته ويلم فلور ۹بهنقل از گوردون

بر اين باور است که کاله لوطیان از جنس نمد ،بدون لبه و به رنگ قهوهای بوده است
(فلور ،1۳66 ،ج/1 .ص .)۲86 ،۲6۲.بعضي از اشراف و بزرگان نیز دور کاله پارچهای
خود را با حاشیهای از شال کشمیر يا پوست تزيین ميکردند تا بدينوسیله خود را از
ديگران متمايز کنند .البته چنین افراد متشخصي به هنگام مسافرت ،شال يا پارچهای دور

شال کمر و کمربند
يکي ديگر از البسه يا پوششي که در آن روزگار ،در عین حال که موردنیاز بوده است،
اما نشاندهندة تمايزات اجتماعي و طبقاتي نیز هست ،شالکمر يا کمربند است.
دروويل 11مينويسد« :ايرانیان برکمر خود شال کموبیش گرانبهايي بسته و به عنوان
تزيینات دشنهای بدان قرار ميدهند .از وضع شال کمر افراد مختلف ميتوان بهآساني پي
به مقام اجتماعي آنان برد» (دروويل ،1۳87 ،ص .)55 .شال کمر يا کمربند از قديمترين
ايام ،قسمت مهمي از پوشش عمومي مردمان مشرقزمین و بهويژه ايران بهشمار
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کاله خود ميپیچاندند تا گرد و غبار بر روی آن ننشیند (بل ،1۳6۳ ،ص.)84 .

ميرفت که برای راستقامتي و استحکام کمر و انجام فعالیتهای بدني و کارهای
پرتحرک روزانه برای همة طبقات ،اقشار ،صنوف و افراد ضرورت بسیار داشته است.
بازاری ها ،کسبه و تجار و تقريباً بیشتر مردان از اقشار مختلف جامعه عالقه و عادت به
1۲6
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شال کمر بر روی قبا يا جامه بسته مي شد و معموالً میرزاها ،کارکنان دولت ،روحانیون،
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بستن شال بر کمر داشته اند .آنان معموالً به کمرِ باريک ،سینة پهن ،شانة عريض و اندام
متناسب و زيبای خود ميبالیدند .بنابراين روشن ميشود که بستن شال کمر يا کمربند
ضرورت تامي برای هم ه مردم از اقشار مختلف داشته است اما اگرچه طبقات پايین
شال کمر يا کمربند ساده ،ارزانقیمت اما بادوام و محکمي ميبستند تا فقط بتواند
نیازشان را برطرف کند ،برعکس اشراف و طبقات باالی جامعه کوشش ميکردند تا با
استفاده از شالها و کمربندهای گرانبها و مجلل تفاوت و تشخّص خود را نسبتبه
ديگر طبقات نشان دهند .درحالي که شال کمر مردمان طبقات پايین نوعي کمربند
پارچه ای معموالً از جنس چلوار سفید يا پشم و پنبه بود ،اما اشراف ،نجبا و مردان
ثروتمند کمر خود را با شالهايي از جنس ترمة کشمیر ميبستند (دروويل ،1۳87 ،ص.
مي شد و معموالً طبقات پايین نه قدرت خريداری آن را داشتند و نه حتي در صورت
توان مالي ،بستن اين شال نرم ،لطیف و ظريف نیاز آنان را برطرف ميکرد .البته در
صورت بستن شال کشمیر به کمر موردمالمت و ريشخند ديگران نیز قرار ميگرفتند.
اگرچه تانکواني 1۲بهطور قاطعانهای مينويسد ...« :تنها شاه و شاهزادهها اين حق را
دارند که شال کشمیری به کمر ببندند .شال ديگر رجال و بزرگان از ماهوت طاليي
است» (تانکواني ،1۳8۳ ،ص ،)۲۳5 .اما بهنظر ميرسد که اين سخن دقیق نیست ،زيرا
ساير منابع استفادة مقامات و بزرگان غیرشاهزاده را از شال ترمة کشمیر بر کمر نیز
بهطور مکرر تأيید کردهاند .کساني که توانايي مالي خريد شال کشمیری را نداشتند،
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 .)55شال ترمة کشمیری ،پارچهای بسیار اعال و گرانبها بود که از کشمیر هند وارد

ميتوانستند از شال کرماني استفاده بکنند که بسیار ارزانتر بود.
اما عالوهبراين ،آنچه تشخص و منزلت افراد و اقشار مختلف را نشان ميداد و آنها

1۲7
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را از هم متمايز ميکرد فقط خود شال کمر نبوده بلکه آن شيء يا کااليي است که آنان
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در درون شال کمر خود قرار ميدهند يا به اصطالح «پرِ شال» خود ميگذارند .به قول
پوالک« :معمو ًال در "پ ِر کمر" چیزهايي فرو ميکنند که با مالحظة آن به سهولت ميتوان
به مقام و حال صاحب آن پي برد» (پوالک ،1۳68 ،ص .)107 .اين درست است که
همة افراد از صنوف و طبقات مختلف براساس ضرورت يا عالقهمندی خود از فضای
پرِ شال استفاده ميکنند ،اما از وسايل و اشیايي که در آن محل قرار ميدهند ميتوانیم به
هويت شغلي ،صنفي و منزلتي آن ها پي ببريم ،زيرا غالباً ابزارهای مرتبط با شغل ،صنف
و مقام خود را در داخل شال کمر ميگذارند .میرزاها ،ديوانساالران و اهل قلم ،تجار،
ادبا و دانشمندان و قضات ،اغلب قلمدان و يا لولههايي از کاغذ مورد نیاز را در پرِ شال
خود قرار ميدهند (گوبینو ،1۳8۳ ،ص۳08 .؛ تانکواني ،1۳8۳ ،ص .)۲۳6 .افراد نظامي
درست شده از عاج است .پ ِر شال فراشان حکومتي و دولتمردان محل قرار دادن
خنجرهای سرکج و نوک برگشته است ،بهطوریکه دستة خنجر معموالً بیرون از شال
بوده و کامالً در دسترس صاحب آن قرار دارد .اراذل ،اوباش و لوطيها نیز چاقوی
مخصوص خود را پ ِر شال ميبندند و دالکها نیز شیشة اماله خود را ميگذارند و البته
ساير مردم هم به البهالی شال به چشم جیب نگريسته و بعضي وسايل خود همچون
دستمال را در آن قرار ميدادند.
اما عالوهبر شال کمر ،مردان ايراني بهويژه مقامات و شخصیتهای کشوری و
لشکری از کمربند نیز استفاده ميکردند که نسبتبه شال مدرنتر بود و از چرم ساخته
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خنجری به پرِ شال يا کمربند خود ميبندند که دستهاش از طالی میناکاریشده يا تمام ًا

مي شد .اين کمربند پهن و سیاه که معموالً دارای قالب کمر برنجي ساخت روسیه بوده
است ،عالمت مشخصه ای است که درباريان ،نظامیان و مستخدمان عاليرتبة دولتي را از
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ديگر اقشار جامعه متمايز و مشخص ميکند .نظامیان و کارمنداني که بيواسطه و بهطور
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مستقیم با شاه تماس دارند ،از کمربندی چرمي استفاده ميکردند که در جلوی آن
سگک ي ا قالبي قرار دارد .اين قالب با الماس يا جواهرات ديگری مرصّع ميشد و
گاهي قیمت آن به يک تا دو هزار تومان نیز ميرسید .هنگامي که صاحبمنصبان
عاليمقام کار خود را آغاز ميکردند شاه چنین قالب کمربندی به آنان اعطا ميکرد ،اما
در خیلي از مواقع شاهزادگان و ديگر درباريان صاحبمقام هرکدام به تناسب و فراخور
مقام و موقعیت خويش ،قطعه ای فلز يا سنگ قیمتي بر روی قالب کمربند خود نصب
مي کنند تا جايگاه خود را نشان دهند .کمربندی مفتول که گاه از طال و يا نقرة ساده يا
مرصّع به جواهرات يا سنگهای قیمتي تزيین ميشد (اولیويه ،1۳71 ،صص.
156ـ .)157اغلب اين رجال و شخصیتها با اين کار ميخواهند بزرگي و اعتبارخود را
ميشود .ويلز در همینباره مينويسد ...« :قالب کمربند ظلالسلطان مزين به يک قطعه
الماس بزرگ است بهعالوه يک قطعه برلیان درشت هم در وسط آن کار گذاشته است»
(ويلز ،1۳68 ،ص.)۳6۳ .
قبا یا جامه
از ديگر قسمت های پوشش مردان ايراني در عصر قاجار قبا يا جامه بوده است که
امروزه به آن پیراهن گفته مي شود .اندازه يا درازی و گشادی قبا ،جنس پارچه و رنگ
آن در بین افراد ،شخصیتها و حتي مکانهای مختلف تفاوتهايي داشته است .معمو ًال

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

نشان دهند ،چراکه اين قالب دقیقاً در جايي قرار دارد که توسط هر بینندهای ديده

قبا تا روی زانو و گاهي حتي تا قوزک پا ميرسد .دامن قبا آنچنان گشاد است که در
جلوی آن روی هم ميآيد و قسمتهای مخفي بدن را ميپوشاند .هر لباسي که دارای
هر فرد ايراني جهت استفاده بهعنوان تنپوش برای حفاظت در مقابل سرما و برهنگي
1۲۹
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چنین ويژگي نباشد از سوی مردم جلف محسوب ميشود .قبا نیز اگرچه جزو نیازهای
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بوده است ،اما برای طبقات اعیان و اشراف نشاندهندة جايگاه و منزلت اجتماعي
اقتصادی آنان محسوب ميشد ،هرچند که قسمتهايي از آن نیز در زير سرداری يا جبه
و خرقه قرار ميگرفت و ديده نميشد .جنس پارچة قبا بسته به مقام و تمول افراد
ميتوانست متفاوت و از جنس ترمه ،ابريشم و اطلس باشد يا اينکه از کرباس ،کتان،
چیت و يا قدک باشد که از الیاف کنف و پنبه بهدست ميآمدند .اولیويه مينويسد:
«پیراهن صاحبان ثروت از پارچة ابريشمي سرخرنگ باشد .عامه را پیراهن از پارچة
پنبهای است» ( ،1۳71ص.)155 .
اما قبا در طبقات پايین که برحسب ضرورت تنپوشي ارزان اما مستحکم و بادوام
مي خواستند ،غالباً از جنس کرباس ،چیت و کتان سفید بود که در اقشار مرفه به ابريشم
روی پیشسینة آنها بُرودِریدوزی 1۳ميشد .اقشار کاسبکار يا زارع و روستايي پیراهن
کرباس خود را چون در حین کار خیلي زود کثیف ميشد معموالً با مراجعه به رنگرزان
به رنگ آبي يا سرمهای درميآوردند ،اما طبقة اعیان و مستخدمانشان رنگ سفید را
ترجیح ميدادند (ويلز ،1۳68 ،صص۳58 .ـ .)۳5۹قبا را معموالً روی ارخالق
ميپوشیدند و همیشه از يک رنگ تشکیل مي شد :سفید ،سبز ،زرد ،آبي ،بنفش ،قرمز و
غیره است که چین شستي (پلیسه) دارد و از جنس محصول داخلي قدک است .البته
قبای طبقات باالی جامعه از ابريشم يزد و کاشان موسوم به تافته يا از پارچههای اطلسي
بوده است .اغلب مقامات و شخصیتها قباهايي از جنس اطلس برای خود ميدوختند
يا به ديگران بهعنوان خلعت يا هديه ميدادند (امینلشکر ،1۳78 ،ص .)۲۳۲ ،14۲ .آنان

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

سفید تبديل ميشد و در نواحي جنوب اغلب بهوسیلة زنان گل و بوتههای زيبايي بر

معموالً قسمت جلوی قبای خود را با دو رديف از يراقهای زردوزی يا نقرهدوزی
زينت ميبخشیدند و دکمههايي نیز از همین فلز بر آنها ميدوختند.

1۳0
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سرداری
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يکي ديگر از پوشاک مردان ايراني که که نشاندهندة تشخّص و تفاخر اشرافي بوده
است ،روپوشي بهنام سرداری بوده است .سرداری پوششي بود که بر روی قبا يا جامه
پوشیده ميشد که آستینهای بلند داشت و بر روی آن کمربند ميبستند .بهسبب همین در
معرض چشم بودن ،معمو ًال جنس پارچه و شکل و رنگ آن در میان اقشار مختلف مهم و
متفاوت بوده است .سرداریهای زرد گوگردی يا سبز سیر بیشتر موردعالقة مردم قرار
داشت و استفاده ميشد .افراد طبقات ممتاز و اشراف معمو ًال از شال ترمة کشمیر ،سرداری
ميدوختند و ميپوشیدند يا گاهي نیز از پارچة ماهوت برای خود سرداری ميدوختند
(عینالسلطنه ،1۳76 ،ج/1 .ص .)۳۳5.پارچههای موردعالقة ثروتمندان ،ماهوت ،ابريشم و
شال کشمیرهای گل و بوتهدار است ،اما افراد عادی و فقیر که امکان خريد پارچههايي چون
چیت ،کرباس و کتان استفاده کنند (بروگش ،1۳74 ،ص .)1۳4،146 .پارچهای بهنام شال را
نبايد با پوششي بهنام شال کمر يکي بهشمار آوريم .شال يکي از بهترين پارچههايي بود که
برای دوختن لباس بهکار ميرفت و شال ترمة کشمیر که پارچهای بسیار گرانبها و اعال بود
از بهترين نوع پارچههای شال آن روزگار بود .اما جنسهای نازلتر يا درجه دو و سة آن نیز
در کرمان و حتي مشهد بافته ميشد که به شال کرماني يا مشهدی مشهور بودند .امیرکبیر
برای تشويق صنايع داخلي شالهای کرماني را به اندازه و پاية شالهای کشمیری ترقي داد
که به همین دلیل اين نوع شال کرماني مدتي به «شال امیری» نیز معروف شد (مستوفي،
 ،1۳84ج/1.ص .)75.جنس پارچة شال کرماني يا امیری از ترمه نبود .کرزن شال کرماني را
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شال کشمیر و ابريشم و ماهوت را نداشتند مجبور بودند تا از پارچههای ارزانقیمتي مثل

درستشده از پشم و موی بز ميداند که از لحاظ طرح ،شبیه جنس کشمیری معروف آن
است (کرزن ،1۳7۳ ،ج/۲ .ص .)6۲5.اما واقعیت اين است که شال ترمة کشمیر بهمراتب بر
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شالهای بافت کرمان و مشهد برتری داشت .اين پارچه در معامالت مانند پول نقد رايج و
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سکة بازار بود و حتي افراد در وقت نیاز و تنگدستي آن را گرو ميگذاشتند و پس از رفع
نیاز از گرو درميآوردند .شاهان قاجار بسته به موقعیت يا جايگاه فرد خلعتگیرنده ،به
مناسبت عید نوروز و اعیاد ديگر يا به هنگام آغاز به کار افراد و همچنین برای ابراز رضايت
خود از آنان ،به شاهزادگان ،وزرا ،حکام يا ساير مقامات معمو ًال يک طاقه شال ترمة
کشمیری و يا گاهي کرماني بهصورت پارچه يا لباسي از شال در قالب قبا ،جبه ،سرداری و
غیره بهعنوان خلعت به آنها اعطا ميکردند (امینلشکر ،1۳78 ،ص1۹4 .؛ شیل،1۳6۲ ،
ص .)۹5 .بعضي اوقات که هزينههای دربار و دستگاه سلطنت زياد ميشد ،بهجای شال
ترمة کشمیری ،شال امیری يا همان کرماني و بهجای تنپوش دارای پوست خز ،تنپوشي از
پوست سنجاب را به بزرگان و مقامات خلعت ميدادند؛ امری که موجبات نارضايتي و
ناصرالدينشاه به او خلعت داده بود ،چنین شکوه ميکند« :خلعت حکومت را که مرحمت
فرموده بودند ،سرداری کرماني بدی بود .برات سیصد تومان قیمت شَمسة مُرصّع صادر
کرده التفات فرمودند» (ملکآرا ،1۳61 ،ص .)117 .گاهي نیز به مقامات و اشراف ،سرداری
يا جُبه و خِرقة شَمسهدار خلعت ميدادند .شَمسه نقشي تزيیني ،نمادين و انتزاعي از شکل و
شمايل خورشید بود که در تذهیب بهکار ميرفت .فلزات گرانبها را براساس اين نقش بر
روی شال ترمة کشمیر يا پارچههای ديگر حک ميکردند يا ميدوختند که به آن «شَمسة
15

مُرصّع»

ميگفتند و خلعت ارزشمندتری نسبتبه شَمسة بدون ترصیع بوده است.

اعتمادالسلطنه مينويسد ...« :سرداری ترمة نظامي شمسة گالبتون که از البسة خاصه است و
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شکايت آنان را فراهم ميآورد .ملکآرا از سرداری تهیهشده از شال کرماني که

به کمتر کسي داده ميشود بمن التفات شد» (اعتمادالسلطنه ،1۳8۹ ،ص .)407.گاهي نیز
خلعت به مقامات و بزرگان را از شال ترمة کشمیری بهصورت پالتو يا خرقه و جبه و لباده
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از پوست خز يا پوست سنجاب و يا دارای آستر خز و سنجاب اعطا ميکردند (بصیرالملک،
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 ،1۳74ص۳۲4 .؛ سپهر ،1۳68 ،ص )111 .که فوقالعاده گرانبها بود و مقام و منزلت
خلعتگیرنده را نشان ميداد .البته مواردی وجود داشته که شاه ،شاهزادگان و ديگر مقامات
بر اثر رضايت فوقالعاده از مستخدمان و نوکران خود يا اصرار آنها نیز چنین هدايای
گرانبهايي را به آنها انعام ميدادند ،مثل ظلالسلطان که خرقة دارای بطانه 16از پوست خز
خود را به خاصهتراش خود بخشید (ويلس ،1۳6۳ ،ص .)5۹ .هر پارچه و لباس شالي
ميتوانست دارای نقوشي از درخت خرما و خطوط اسلیمي و نقشها و گلهای رنگارنگ
ديگری باشد .کلود انه 17دربارة تزيینات شال کشمیر مينويسد ..« :اکثر آنها نیز با دست
گلدوزی و قالبدوزی شده بود و الیاف زريني که در آن بهکار برده بودند نقش و نگارها
را درخششي خیرهکنندهتر ميبخشید» (انه ،1۳70 ،ص .)150.پارچة شال ترمة کشمیر چنان
لباس دوختهشده از آن نیز چنان مغتنم بود که صاحب و مالک شال هرچند که کهنه و
فرسوده هم بود باز هم به داشتن آن مغرور بوده و حتي به کسي که لباس ابريشمین نوی
پوشیده است به ديدة تحقیر مينگريست .تقريباً همة انواع لباسهايي که از پارچة شال ترمة
کشمیر نبودند ،نیز در حاشیة خود به رشتهها يا باريکههايي از شال ختم ميشدند يا بسیاری
از آنها با نوارهايي از شالهای گرانقیمت حاشیهدوزی ميشدند.
ارخالق
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از ديگر انواع پوشش های ايراني در عصر قاجار که هم مردان و هم زنان آن را بهکار
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قیمتي و ارزشمند بوده است که خیلي از مردم آرزوی داشتن يک طاقه از آن را داشتهاند.

ميبردند ،پوشاکي بهنام «ارخالق» بوده است که جنس پارچه ،اندازه و شکل و رنگ آن
نوعي تمايز اجتماعي را در خود نهفته داشته است .ارخالق نوعي نیمتنه يا قبای کوتاه
مي کردند ،اما در اصفهان ،بروجرد و شیراز هم انواعي از ارخالق تهیه ميشد .ارخالق
1۳۳

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.9.5

بوده است که بر روی پیراهن يا جامه ميپوشیدهاند .بهترين ارخالقها را از بنارس وارد
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افراد طبقات باال و سرشناس از شال کشمیر بوده و آن را با هنر و سلیقة زيبايي به
ظريفترين طرحها و نقشها از گل و بوته ميآراستند که به آن «قلمکار» ميگفتند
(پوالک ،1۳68 ،ص .) 106 .اما ارخالق طبقات متوسط و عامه معمو ًال از پارچههای
ديگر يا حتي چیت رنگي دوخته ميشد .اندازة قد ارخالق مربوط به نظامیان ،مستخدمان
دربار ،آبدارچيها و نوکرها معموالً کوتاه بود و حداکثر تا باالی زانو بیشتر نميرسید.
ارخالق متعلق به لوطيها ،مطربها و ديگر افراد فرومايه و دونپاية مانند آنها حتي از
اين هم کوتاه تر بوده است .اين درحالي بود که افراد متشخص و دارای منزلت همچون
روحانیون ،پزشکان ،تجار ،کسبه دارای ارخالقهای بلندی بودند که دامن آن تا حدود
ساق پاهايشان نیز مي رسید .معیرالممالک دربارة پوشش ارخالق در دربار ناصرالدينشاه
يراقدوزی بود ،روی پیرهن برميگرداندند .رفتهرفته نیمتنه جای آن را گرفت که به
انواع مختلف دوخته ميشد» (معیرالممالک1۳۹0،ب ،ص.)۳4 .
جُبه
پوشش ديگری که معموالً بر روی همة البسة مردان ايراني در عصر قاجار پوشیده
ميشد ،روپوش بلند و گشادی بهنام «جُبه» بوده است .به نوشتة مستوفي جبه ريشة
عربي يا ترکمني دارد ،زيرا از قديمااليام لباس بلند و گشاد نزد اعراب و ترکمنها
مرسوم بوده است (مستوفي ،1۳84 ،ج/1 .ص .)۹8 .اين پوشش لباسي رسمي بوده
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مينويسد...« :در اوايل ارخالقي برتن ميکردند که سردستي بلند داشت و دور آن را که

است و هرگاه فردی دارای مقام و تشخّص ميخواست به مجلسي رسمي برود يا به
حضور مقام باالتر از خود شرفياب شود ،بر روی لباسهای خود جبهای نیز بر دوش
گشاد و تشريفاتي معمو ًال مخصوص میرزاها و منشيهای درباری و ديگر کارکنان
1۳4
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ميانداخت که جنس آن ميتوانست از شال ،پارچه و يا آغاری 1۹باشد .اين نوع روپوش
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عالي رتبه همچون وزرا ،قضات ،پزشکان ،روحانیون و ديگر مقامات است که معمو ًال
جنس آن از پارچههای مرغوب و گرانقیمتي همچون شال ترمة کشمیر و يا ابريشم
است .جبه دارای يقه و آستین گشادی است که به نوشتة ويلز« :طول آستین آن در
حدود چهل تا شصت سانتي متر بلندتر از طول دست صاحب آن بوده و قسمت
اضافهتر از سرآستین دارای چینهای زيبايي است» (ويلز ،1۳68 ،ص .)۳60 .اين
روپوش از گردن تا پاشنة پا را ميپوشاند و آستینهای آن چنان بلند بود که صاحب
جبه ميتوانست حتي بهعنوان يک نوع احترام و فروتني در مقابل افراد بزرگتر از خود
دست ها را نیز در آن پنهان کند .بنابراين هر فرد متشخص و بانزاکتي تنها بدين صورت
بود که ميتوانست با يک شخص بلندمرتبه و عاليمقام همچون رئیس خود مالقات
ميکرد تا آن را برای چند ساعت از ديگران به امانت بگیرد .رنگ جبه اختیاری بود و
معموالً مقامات و رجال رنگهای سنگین و باوقار را ميپسنديدند ،اما طبقات پايینتر
رنگهای شاد را مي پسنديدند .شاه ،شاهزادگان و مقامات درباری معموالً به حاکمان و
اشراف جبههای ترمة کشمیری حاشیهدار (غفاری ،1۳61 ،ص ،)۲1 .جبههای شمسهدار
مرصع و يا بدون ترصیع و جبههايي از انواع ديگر بهعنوان خلعت اهدا ميکردند.
معموالً برای افزايش ارزش ،بها و زيبايي اين خلعتها ،آنها را جواهردوزی و
ملیلهدوزی ميکردند يا با دوختن و يا آويختن شرابههايي از الماس ،مرواريد و ساير
سنگها و فلزات گرانبها و زينتي ،آنها را ميآراستند .خلعتهای مرصع با شرابههايي

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

کند .به همین دلیل حتي اگر کسي خود نیز صاحب چنین جبهای نبوده است کوشش

از مرواريد و الماس غالباً به صدراعظمها اعطا ميشد .مثالً چنین خلعتي در1۳16ق از
سوی مظفرالدينشاه به امینالسلطان داده شد (نظامالسلطنه مافي ،1۳86 ،ج-1 .

1۳5

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.9.5

/۲ص۳07.؛ معیرالممالک1۳۹0 ،الف ،ص .)۲04 .همینطور کارال سرنا دربارة لباس
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میرزا حسینخان سپساالر صدراعظم مينويسد« :خلعت زيبايي از شال کشمیر که با
ظرافت تمام ،مرواريد و جواهردوزی شده بود ،بر تن داشت که سخت تحسین مرا
برانگیخت .اين اولین باری بود که من چنین لباس باشکوه و خیرهکنندهای را به چشم
ميديدم» ( ،1۳6۳ص .) 11۲ .مقاماتي که حمايل و نشاني يا شمشیر مرصع و تمثالي هم
داشتند کوشش ميکردند تا به جهت تفاخر ورزيدن آنها را در معرض نمايش بگذارند.
بنابراين حمايل را زير جبه مي آويختند يا اگر زمستان بود و از شاه خرقهای نیز خلعت
گرفته بودند ،حمايل را زير خرقه و تمثال را در میان سینه و موازی دو نقش شمسه
قرار ميدادند و نشانها را نیز در روی جبه بر سینه ميزدند .علما ،روحانیون و سادات
معمم به جای جبه از عبا و ردا استفاده ميکردند.

کُلیجه نیز يکي ديگر از انواع تنپوشهای دورة قاجار است که تمايز اجتماعي و
طبقاتي در اين دوره را نشان مي دهد .اگرچه کلیجه را معمو ًال در فصل زمستان و هوای
سرد ،خنک و يا معتدل مي پوشیدند ،اما در فصل تابستان و گرما جز در موارد خاص و
يا مراسمها و مجالس رسمي و جشنهای عروسي مورداستفاده قرار نميگرفت .اين
تنپوش نیز همچون ارخالق فقط توسط مردان پوشیده نميشد ،بلکه بوسیله زنان نیز
مورداستفاده قرار ميگرفت .پارچة کلیجهها معموالً از جنس شال ،برک و يا پارچههای
تهیه شده از پشم شتر و ساير حیوانات بود که با نوارها ،حاشیهها و يا سرآستین و
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کُلیجه
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يقههايي از ابريشم ،فالنل و يا پوست تزيین ميشد (ويلز ،1۳68 ،ص .)۳60 .کلیجه،
پوشاکي بدون آستین يا با آستین کوتاه و گشاد بود که معمو ًال توسط شاه ،شاهزادگان،
اين افراد و اقشار متفاوت بود .ناصرالدينشاه کلیجة ابريشم مرواريددوزی به رنگ روشن
1۳6
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مقامات و اشراف تا سطوح پايینتر جامعه بهکار برده ميشد ،اما جنس و شکل آن در میان
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ميپوشید .خلعت دادن کلیجه توسط شاه ،شاهزادگان ،مقامات و اشراف به مقامات و
شخصیتهای ديگر مرسوم بود .اين خلعتها چون غالب ًا از جنس پارچه شال ترمة
کشمیری دوخته ميشدند ،بسیار پرارزش و گرانقیمت بود و معمو ًال روی سینه و سرآستین
آنها نیز با پوستین بخارا بهصورت آستر دوخته ميشد (بروگش ،1۳68 ،ص1۲8 .؛ پوالک،
 ،1۳68ص .)107 .با توجه به شأن و منزلت مقام خلعتگیرنده ،کلیجة تابستاني ترمه و
کلیجههای ترمة زمستاني دارای آستر از پوست خز و سنجاب به آنها اهدا ميشد .البته در
اواخر قاجار نیز شاهان و مقامات ،کلیجههايي که نازلتر از ترمة کشمیری بودند ،همچون
کلیجه از پارچة برک يا کلیجة ماهوت به رجال و شخصیتهای پايینتر و يا به مستخدمان
خود اهدا ميکردند (مستوفي ،1۳84 ،ج/1 .ص.)۹۹.

عالوهبر پوششهايي که ذکر شد در ساير اجزای پوشاک مردان در ايران عصر قاجار نیز
ميتوان تمايز اجتماعي و فاصلة طبقاتي را مشاهده کرد .گذاشتن دستمال در جیب و
استفاده از دستمال جیبي نیز در میان ايرانیان عصر قاجار اهمیت زيادی داشته است .البته
اين اقشار مرفه و باالی جامعه بودند که بیشتر از آن استفاده ميکردند .شاه ،شاهزادگان
و اعیان و اشراف معموالً از دستمالهايي از جنس ابريشم استفاده ميکردند .به گفتة
پوالک اگرچه ايرانیان دستمال جیبي خود را حاشیهدوزی نميکنند چون اين کار خالف
آداب و رسوم است ،اما حاشیة دستمال های کتاني مازندران را که مخصوص ثروتمندان

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

پوششهای دیگر

است ملیلهدوزی ميکنند (پوالک ،1۳68 ،ص .)106 .يکي از کارکردهای دستمال جیبي
پاک کردن آب بیني بوده است ،اما طبقات پايین و فرودست نیازی به آن نداشتهاند ،زيرا
ديگری از دستمال مي کردند؛ مثالً چیزهای گوناگون نظیر اوراق ،اسناد و نامهها و يا
1۳7
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اصوالً بیني خود را با دست پاک ميکردند .در اين صورت آنان در عوض استفادههای
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حتي گوشت و سبزی را در آن قرار ميدادند و ميپیچاندند .دستماليزدی نیز نزد
لوطيها و داشمشدیها و همچنین دستمال نزد زنان نشاندهندة رازورمزهای خاصي
بوده است که در اين پژوهش مجالي برای پرداختن به آن نیست.
شلوار نیز از ديگر پوششهای ايرانیان در عصر قاجار بوده است که تمايز اجتماعي
اقشار و گروههای مختلف را نشان ميداد .به اين قسمت از پوشاک ايرانیان در آن روزگار
زيرجامه يا تنبان ميگفتند که بر حسب مقام و موقعیت اجتماعي و شغلي هر فرد جنس
پارچه ،شکل ،اندازه و رنگ آن متفاوت ميشد .تانکواني مينويسد که ...« :مطابق مقام و
موقعیت هر فرد ،پارچة آن پنبهای يا از ابريشم قرمز است» ( ،1۳8۳ص .)۲۳4 .زيرجامة
افراد طبقات باال و متموالن معمو ًال از جنس نخ ابريشم بوده است ،درحاليکه جنس پارچة
پنبه و کنف تشکیل شده و ويژگي اصلي آنها ارزاني ،استحکام و دوام بوده است .اشراف،
مقامات و کارکنان ديواني و دفتری غالب ًا از رنگ سفید در کنار ديگر رنگها استفاده
ميکردند ،اما طبقات پايین جامعه همچون کارگران ،صنعتگران ،کشاورزان ،خدمتکاران و
غیره بنابر مصلحت و ضرورت شغلي زيرجامههای غیرسفید و تیره ميپوشیدند تا در حین
فعالیت کاری پرتحرک خود ،کثیف شدن آنها چندان به چشم نیايد .درمورد شکل و اندازة
زيرجامة اقشار و طبقات مختلف نیز همین امر وجود دارد.
نتیجه
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اقشار فرودست و فقیر برحسب ضرورت و طبق معمول از کتان و کرباس بوده که از الیاف

يافتههای پژوهش نشان ميدهد که پوشاک نیز همانند بعضي امور ديگر بهخوبي
نشاندهندة تمايزات طبقاتي بوده است .در اي ن پژوهش به نقش پوشاک در انعکاس
پرداخته شده است .به باور بورديو طبقات فرادست جامعه بهعلت برآورده شدن
1۳8
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تمايزات اجتماعي در میان ايرانیان عصر قاجار براساس نظرية «تمايز» پیر بورديو

پوشاک و نقش آن در انعکاس تمايزات اجتماعي عصر قاجار ...ـــــــــــــــــــــــ غفار پوربختیار

نیازهايشان ،نگاه هنری و زيباشناختي به همه چیز دارند ،اما برعکس طبقات فرودست
چون بهدنبال رفع نیازهای اولیة خود هستند ،رويکرد ضرورتپسند به امور دارند و
ساليق زيباشناختي و هنری اولويت بعدی آنان است .در دورة قاجار طبقة اعیان و
اشراف بهدنبال اين بودند تا بهوسیلة اجزا و عناصر مختلف پوشاک ،تشخّص و تفاخر
خود را به ديگران نشان دهند .از کاله ،جامه يا قبا ،سرداری و ارخالق گرفته تا جبه،
کلیجه ،خرقه ،پالتو ،شلوار و کفش و جوراب ميتوانست نشاندهندة تفاوتها و
تمايزات میان طبقات فرادست و فرودست باشد .فرادستان درپي استفاده از پوششهای
گرانقیمت ،زيبا و مجلل همچون پوست بخارايي برای کاله؛ پارچههای شال ترمة
کشمیر و يا ابريشمي برای قبا ،شال کمر ،سرداری ،جبه ،شلوار و غیره بودهاند .آنان
اسلیمي مي آراستند و يا توسط زر و زيورآالت تذهیب ،ترصیع و تزيین ميکردند.
حاشیهدوزی ،ملیلهدوزی و شرابهدوزی بهوسیلة سنگها و فلزات گرانبها و آستردوزی
توسط پوستهای گرانقیمت خز و سنجاب بر روی لباسها از ديگر اقدامات اعیان و
اشراف دورة قاجار بوده است.
اما رويکرد فرودستان عصر قاجار به پوشاک بدينگونه نبود .نگاه آنان به پوشاک
بهجای اينکه هنردوستانه و زيباشناختي باشد ،نگرشي نیازمندانه يا ضرورتپسندانه و
براساس مصلحتهای شغلي و معیشتي بود .طبقات عامه و پايین جامعه لباسي را
ميپسنديدند که بتواند نیازهای اولیه و اساسي زندگيشان همچون حفاظت در مقابل
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لباسهای خود را بهوسیلة طرحها و نقشهای رنگارنگ همچون گل و بوته يا نقوش

سرما و گرما يا جلوگیری از برهنه ماندن بوده است .ويژگي چنین لباسي ارزانقیمت
بودن ،سادگي و داشتن دوام و استحکام بوده است .لباسي که نهتنها مانعي برای
پوشاک طبقات فرودست از کاله و قبا گرفته تا شلوار ،جوراب و کفش؛ از نظر جنس،
1۳۹

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.9.5

فعالیتهای شغلي پرتحرک آنها نباشد ،بلکه انجام آن را تسهیل نیز کند .بنابراين

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

شکل ،ا ندازه و حتي رنگ نه براساس ساليق هنری و زيباشناختي بلکه برپاية
ويژگيهای ضرورتپسندانه و مصلحتانديشانة شغلي و معیشتي بوده است.
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Abstract
In the Qajar period, clothing, in addition to being an urgent and basic
need of every Iranian, was also a commodity to show class identity
and distinction.In this research, descriptive-analytical method and
using Pierre Bourdieu's theory of "social differentiation", the question
is answered: Are clothes among the Qajar Iranians just a commodity
to meet the basic needs of life such as protection against cold and heat
or Was it to prevent nudity or, in addition, did it have other functions
such as showing social distinction?The research hypothesis is that
clothing, in addition to being a means to meet the basic needs of life,
but on the other hand has been a good tool to show pride and
aristocratic personality and thus reflect the social differences between
the upper and lower classes of society.Findings show that although the
lower classes in Iran in the Qajar era mostly based on their necessitylike nature, they looked at clothes as a commodity to meet the basic
needs of life such as protection against cold, heat and nudity, or based
on Their job was to find cheap and durable clothing, For this reason,
they could not pay much attention to the artistic and aesthetic
approach of clothing, but the upper classes, whose basic needs were
met, instead of spending their artistic and aesthetic taste, focused more
on being expensive, Beauty and the use of luxuries in their clothes to
show their social identity and differentiation from the lower classes.
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