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پوشــاک یکی از بارزترین مؤلفه هــای جهان متمدن و دربردارندة ابعــاد اجتماعی، هنری، مذهبی و 
فرهنگی اســت. آشــنایی با تاریخ لباس و سیر تحول پوشــاک می تواند منظره های جدیدی را پیش 
روی پژوهشــگران بگذارد و مفاهیم تازه ای را به طراحان لباس ارائه کند. در کتاب حاضر پوشــاک 
در خاورمیانه و خاور نزدیک با محوریت پوشاک عثمانیان بررسی می شود. با توجه به وسعت قلمرو 
عثمانی، بررســی پوشــاک این قلمرو و تأثیر آن بر مناطق مجاور می توانــد آیینة تحوالت تاریخی، 
اجتماعی و فرهنگی باشــد. به عالوه، به دلیل مجاورت این منطقه با کشــور ایران و اختصاص بخشی 
مجزا برای مطالعة پوشــاک ایرانی، این کتاب می تواند به یکی از منابع پژوهشــگران برای پوشــاک 

ایرانی تبدیل شود و راه گشای تحقیقات آتی باشد.
اهمیت این کتاب در بررسی پوشاک زنان است، زیرا با توجه به نبود نقش و فعالیت اجتماعی 
بــرای زنــان و همچنین حضور آنان در حرم ســراها، که موجب پنهان ســاختن آن هــا از انظار عموم 
می شــد، مطالعات درخور توجهی در این زمینه صورت نگرفته اســت. در این اثر با بررسی نقاشی ها، 
لباس های باقی مانده و سفرنامه های ســیاحان اروپایی از لباس های زنان و سیر تحول آن ها جمع بندی 

کلی صورت گرفته است.
تنــوع مباحــث مختلف هنری در ایــن کتاب و لزوم اشــراف بر موضوعاتی چون نســاجی، 
گل دوزی، نقاشــی و طراحی دوخت کار ترجمه را اندکی دشوار می کرد. بااین حال، تکمیل ترجمة 
این اثر مرهون کتاب ها و پژوهش های نویســندگان توانمندی است که پیش از این در زمینة پوشاک 
قلــم زده اند که بررســی عناویــن و واژگان تخصصی پوشــاک را برای مترجم تســهیل کرد. کتاب 
فرهنگ البســة مســلمان ازجمله کتاب های مؤثر در تســریع روند ترجمه بود که بــه کاربرد صحیح 
عناوین پوشاک با ریشة ترکی و عربی در کتاب کمک کرد. ازجمله کتاب های دیگری که در روند 
پژوهش و ترجمة کتاب حاضر مؤثر بودند می توان به این موارد اشــاره کرد: پوشــاک در ایران زمین 
ترجمة پیمان متین؛ پوشاک دورة قاجار تألیف خانم شهشهانی؛ سفرنامة شاردن ترجمة اقبال یغمایی؛ 
جلد پنجم دائرةالمعارف اســالم؛ پوشاک اعراب تألیف کلفن استیلمن و زن عثمانی تألیف دیویس. 
فقدان کاربرد صحیح نویســه گردانی نویسنده، معادل یابی واژگان ترکی و عربی را دشوار می کرد. به 
این دلیل، واژگان تخصصی با مقاالت و کتاب های متعددی مطابقت داده شــد تا معادل های صحیح 
آن ها یافت شــوند. ممکن است اشکاالتی جزئی در صورت نوشتاری واژگانی وجود داشته باشد که 
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کمتر دربارة آن ها پژوهش شده است، امید است طی پژوهش های آتی اصالح و برطرف شوند.
امیدوارم کتاب حاضر پاســخگوی نیاز فراگیران باشد و ســهم اندکی در هموار کردن مسیر 
پژوهش های این حوزه داشته باشد. در پایان، وظیفة خود می دانم از تمام عزیزانی که در چاپ و نشر 
ایــن کتاب دخیل بوده اند، به ویژه آقایان منصور براهیمی، فریبرز مجیدی و امیر کوشــه ای و خانم ها 
ســهیال شهشهانی، راحله قوامی و افســانه منفرد که بدون کمک و راهنمایی های ارزشمندشان هرگز 
این اثر تکمیل نمی شــد، بی اندازه قدردانی کنم. همچنیــن از خانواده ام که با پیگیری روند ترجمه و 
همراهی شان در این راه مشوقم بودند، به ویژه برادرم، محمود و خواهرم مهری، سپاسگزارم. در آخر، 

از تمام عزیزانی که ناخواسته نامشان از قلم افتاده  است، پوزش می طلبم.

مریم سربندی فراهانی



مقدمه

بحث پیشــینة پوشــاک در این کتاب دوره ای مملو از تحوالت تاریخی و فرهنگی را در بر می گیرد 
که بیان توصیفات دقیق و ســاده را دشــوار می کند. اصطالحاتی که اروپای غربی تالش کرده است 
برای تعریف این دوره از آن ها اســتفاده کند، نیز با شکســت مواجه شده اند، زیرا یا مفاهیمی کلی را 
در بر می گیرند یا کاماًل اشتباه اند، کلمة شرق مثاًل هم می تواند محدودة جغرافیایی چین و ژاپن را در 
بر گیرد و هم اشــاراتی عاطفی به عبارت »شرق رازآلود« داشته باشد آن چنان که در مکتب رمانتیک 
قرن نوزدهم به کار رفته است. عبارات جغرافیایِی ظاهراً دقیِق خاور نزدیک و میانه نیز رضایت بخش 
نیســتند، زیرا این ها در اصل تعاریفی اند که در شروع قرن بیستم، در پاسخ به منافع حاصل از افزایش 
درگیری نظامی و سیاســی اروپا به وجود آمدند که طبیعتاً درنتیجة جنگ جهانی اول شــدت گرفت. 
خاور نزدیک مناطق مجاور مدیترانه، عمدتاً ســوریه، فلسطین و مصر را شامل می شد. اما، خاورمیانه 
در اصل مناطق ســاحلی جهان عرب و خلیج فارس بود که برای ارتباطات بریتانیا با هندوستان حیاتی 
به  شمار می آمد. خاورمیانه، به تدریج کشورهای ترکیه، عراق، ایران و همان سرزمین های مدیترانه ای 
مشــترک با خاور نزدیک را در برگرفت. این آشــفتگی بعدها در پــی تغییرات مرزِی پس از جنگ 
جهانی اول و عدم احتساب مناطقی چون کشورهای بالکان، شمال افریقا، قفقاز و افغانستان دو چندان 

شد که به لحاظ فرهنگی بسیار به هم نزدیک بودند.
شــاید در میان این پیچیدگی ها، بهتر باشــد فهرست اسامی مناطق جدید سیاسی را ارائه دهیم 
که در محدودة خاورمیانه و نزدیک قرار می گیرند؛ بنابراین، در غربی ترین نقطه، کشــورهای بالکان 
شامل یوگسالوی1، آلبانی، یونان، بلغارستان، رومانی، جمهوری ترکیه، ایران، افغانستان، عراق، مناطق 
ســاحلی مدیترانة لبنان، ســوریه، رژیم صهیونیســتی و مصر و در ارتباط کمتری با هدف این کتاب، 
شمال افریقا و مناطق شبه جزیرة عرب است. فالت های کوهستانی مرکز ترکیه  و ایران گونه های بسیار 
متنوع زمین شناســی و اقلیمی را در بر می گیرد؛ ســرمای سوزان زمستان و گرمای داغ تابستان، مناطق 
حاصلخیز کشــاورزی مدیترانه که از سواحل شــرقی و غربی ترکیه تا لبنان و سوریه امتداد یافته اند و 

همچنین بیابان های خشک عربستان نمونه هایی از این تنوع به شمار می آیند.

یوگســالوی، نام ســه منطقة سیاســی بود که در بخش عمدة سدة بیســتم به صورت پی درپی در بخش غربی بالکان   .1
وجود داشتند. این سه کشور، پادشــاهی یوگسالوی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسالوی و جمهوری فدرال 

یوگسالوی بود ـ م.
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این  تنوع آب وهوایی و جغرافیایی، با تنوع یکســانی در شــرایط زندگی همراه بود؛ از مناطق 
پیشرفتة شهری درون مرزی و ساحلی واقع در نقاط نظامی و شاهراه های ارتباطی با دسترسی به آب و 
دیگر امکانات گرفته تا روستاهای متداول کشاورزنشین تا عشایری که به منظور حفظ چراگاه گله ها 
و رمه هایشان مهاجرت می کردند، همگی نمونه هایی از این تنوع های جغرافیایی بودند. این الگوهای 
نهادینة طوالنی مدت، با تسلســل تاریخی تأثیرگذاری همراه بود که با فرهنگ های بســیار پیشــرفتة 
دوران نوســنگی آغاز شــد و از راه تمدن های بزرگ درة رود نیل، دجله و فرات، محل های استقرار 
در فالت های مرکزی ترکیه و ایران، شهرهای مستعمراتی یونان و امپراتوری های روم و بیزانس ادامه 
یافت و به مناطق خالفتی اعراب مســلمان منتهی شــد. طبیعتاً، تنوع در نــژاد، زبان و مذهب بی اندازه 
بود، اما به تدریج از قرن هفتم میالدی به بعد، با پیشــرفت اعراب و گســترش اســالم، شــکل گیری 
نوعی هویت فرهنگی مشــترک و تثبیت اسالم به منزلة دین اکثریت مشهود است؛ اگرچه جوامع مهم 
مسیحیت و یهود نیز رشد کرده بودند، اما زبان عربی، نه تنها برای گفتگوهای روزمره به کار می رفت، 

بلکه در میان فارسی زبانان، ترک زبانان، بربرها و اسالو ها زبان نیایش هم بود.
طبیعتاً سنت های منطقه ای با این میزان تنوع و پیچیدگی، به لحاظ بصری هم در پوشاک مردم 
این منطقه منعکس می شــد، برای مثال، هر کدام از شــهرهای بزرگی چون اســتانبول، قاهره، دمشق 
و اصفهــان تحول جالب توجهی در پوشــاک تجربه کردند و این اتفاق زمانی ممکن شــد که افراد 
درباری با تجار و صنعتگران محلی، اقلیت های نژادی و سیاحان خارجی ارتباط برقرار کردند؛ در پی 
این اتفاق، تصاویر رنگارنگ و جالب توجهی از پوشــاک مردم به نمایش درآمد که همیشــه حیرت 
و شــگفتی سیاحان اروپایی را برمی انگیخت. با چنین تصاویری احتمال گیج شدن بسیار زیاد است و 
درنتیجة این آشــفتگی، احتمال خطا در یافتن تأثیر رایج و موضوعات اساســی وجود دارد. بنابراین، 
برای مطالعه ای مفید، الزم اســت معیار و مؤلفه های تعریف شــدنی برای مبنای عملی و اصولی تعیین 
شود. ازآنجاکه مطالعات کافی، در خصوص پیشینة پوشاک این منطقه، انجام نشده  است، تعیین این 
معیارها و مؤلفه ها ضروری اســت. معیارهای الزم می توانند بر گزینه های مختلفی چون نوع پوشاک، 
منطقة جغرافیایی، پوشــاک شــهری یا محلی مبتنی باشــند. البته، دوره های تاریخی مبنای ساده ای را 
در اختیارمان می گذارد، مثاًل، این منطقه از ســال 1299 تا 1923 )698ـ1341 ه..ق(، یعنی شش قرن، 
تحت ســلطة ترکان عثمانی بوده است. پس از سقوط ناگهانی سلجوقیان و ضعف فزایندة امپراتوری 
بیزانس، سلسلة عثمانیان، مرکب از قبایل مختلف ترک ساکن در آناتولی، در قرن سیزدهم روی کار 
آمدند. آن ها به مرور تا اواسط قرن شانزدهم قلمرو خود را توسعه دادند و سلطة خود را تحکیم کردند 
و از اســتانبول، پایتخت خود، بر امپراتوری حکم می راندند که در غرب از مجارســتان، یوگسالوی 
امروزی، آلبانی، یونان، بلغارســتان، رومانی و کریمه و در شرق از شمال غربی ایران، عراق، سوریه، 
فلســطین، مصر، شــمال افریقا و بخش هایی از شبه جزیرة عرب گسترده شده بود. حتی قبل از تحکیم 
اســتقرار عثمانیان در جایگاه قدرت اصلی سیاســی منطقه، حضور ترکان همیشه مهم قلمداد می شد؛ 
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ترکان در جهان اســالم، در قرون وســطی، جزء نگهبانان کاخ عباســیان در بغداد بودند؛ ســالطین 
مملوک مصر نیز از نســل نوادگان ســربازان ترک بودند و پادشاهان ســلجوقی در ایران و آناتولی، 
اصالت ترکی داشــتند. بنابراین، تعیین بــازة زمانی و محدودة قلمرو دولت عثمانیــان، به منزلة مبنای 
تاریخی و جغرافیایی این مطالعه، موجه به نظر می رســد. تأثیر عثمانیان در شــیوه های حکومت داری 
شــهری، نظامی، فرهنگ و زبان به انــدازه ای قوی بود که تغییرات یکپارچه ای در ســنت های بومی 
ایجــاد کرد. تأثیر مؤلفه های جمعی عثمانیان بســیار زیاد بــود و رد پاهای فرهنگی آن، حتی تا امروز 
نیز، احساس می شود؛ وجود لغات ترکی در زبان های محاوره ای مناطق خالفتی، در میان کهن ساالِن 
رو به کاهِش یونانی و یوگســالوی که به زبان ترکی تسلط دارند و در سطحی بنیادی تر، در فرهنگ 
آشپزی مشترک شــاهد این مدعاســت. حضور عثمانیان، به لحاظ بصری، در معماری منحصربه فرد 
مجتمع های خدمات شــهری بزرگ همچون مســجد، حوزه ، بازارهای معمولی و سرپوشیده و حمام  

عمومی هنوز دیده می شود.
از دیگر مؤلفه های مشترک عثمانیان پوشاک بود. نخست از سبک های ترکی، حکمرانان بزرگ 
حکومت عثمانی در شــهرهای بزرگ فرمانروایی استفاده می کردند و سپس مردم عادی شهرستان ها و 
روســتاها نیز از آن ها تقلید کردند، مردمی که رؤیای مقام و ثروت داشــتند و به پوشیدن لباس های مد 
روز و مورد تأیید متمایل بودند. در این میان، تنوع خارق العاده ای از پوشــاک دیده می شد که در آن ها 
ســنت های بومی و ترکی توأمان و متأثر از یکدیگر وجود داشــت. با در نظر گرفتن این اصول می توان 
اصالت، پیشــینه و گسترة حکومت عثمانی را از طریق تاریخچة خیاطی آن بررسی کرد. در این مطالعه 
اصالت انواع لباس در آسیای مرکزی، پوشاک امپراتوری بیزانس، برای مطالعة تأثیر آن در سبک های 
عثمانی پس از سقوط قسطنطنیه و همچنین تحول پوشاک در خود ترکیه و شهرهای تحت سلطة اروپا 
و آسیا بررسی می شود تا میزان تأثیرپذیری و انطباق با سنت های همسایگان نزدیکی چون ایران روشن 
شود. ازآنجاکه موضوع بحث بسیار گسترده است، در این مطالعه تنها بر پوشاک زنان مسلمان در مراکز 
شهری تمرکز شده است، زیرا آن ها اکثریت جمعیت فرمانروایی آن زمان را تشکیل می دادند و فرهنگ 
پوشاک آن ها بر پوشاک اقلیت های مسیحی و یهودی تأثیر می گذاشت. اگرچه بررسی دقیق نقش زنان 
در جامعه ای غالباً مسلمان، در اینجا ضرورتی ندارد، اما تصور محدودیت یکپارچه و قاطع نقش زنان به 
دلیل تفکیک آداب اندرونی و بیرونی نابجا و بی مورد است. البته، درحال حاضر، مستندات کافی برای 
ذکر ادعاهای کلی وجود ندارد. حتی نمی توان از میزان تفاوت زندگی مسلمانان با همسایگان مسیحی 
و یهودی شــان اطمینان یافت، برای مثال، در شهرســتانی کوچک با جمعیتی ترکیبی، رفتارها و آداب 
اجتماعی عمدتاً پیرو سنت های قدیمی بود و اصول مشابهی برای رفتار صحیح و معتدل، صرف نظر از 

وابستگی های مذهبی، اعمال می شد.
تحول پوشاک زنان، از نظر پیچیدگی و تنوع، با پوشاک مردان معاصر تفاوت زیادی ندارد؛ 
واقعیتــی که به دلیــل نبود نقش های اجتماعی و اداری برای زنان، اغلب نادیده   گرفته شــده اســت. 
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هدف ما در این مطالعه، شــرح تحول تاریخی پوشــاک زنان، با تمرکز بر الگو و دوخت لباس های 
مجزاســت. با بررســی الگو، برش و دوخت لباس ها، به همراه تزییناتشان و با بهره گیری از متون ادبی 
و مصور آن زمان به منزلة منابع ثانویه، می توان تغییرات پوشاک را با مستندات نشان داد و تالش های 
صورت گرفته برای آن تغییرات را مشــخص کرد. ارائة این مســتندات، به خوبی می تواند این افســانة 
همیشــگی را که پوشاک »شرق« اصاًل متأثر از زمان نیست، زیرسؤال ببرد و با کنار هم گذاشتن چند 
مؤلفة مهم پوشــاک برای ایجاد قالب کلی رنگارنگ و مطلوبی، به ســادگی آن را رد کند. ســرعت 
تحول پوشاک و خلق اندیشه های جدید در خصوص شکل، پارچه و تزیینات کاماًل تدریجی و آرام 
بود که بیشترشان تا قبل از اختراع چرخ خیاطی در اروپا رخ داد؛ این بدین معناست که پس از اختراع 
چرخ خیاطی، لباس ها با سرعت زیاد و هزینة اندک در کارگاه ها دوخته می شدند و با تغییر فصل، از 
دور خارج می شدند. ازآنجا که در این مطالعه بر تغییرات ظاهری پوشاک تمرکز شده است، ترکیب 
و تزیین پارچه ها فقط در رابطه با استفاده شــان در انواع لباس بررسی می شود و به طور مستقیم مطالعه 
نمی شود. در عوض، نمونه های پوشاک عمدتاً از مجموعة موزة سلطنتی اسکاتلند در ادینبرگ گرفته 

شده که نمونه های زنده ای برای عموم نمایش  گذاشته شده است.




