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پوشاك و زيورآالت 

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود: 
١ــ عوامل مؤثر در شکل گيری پوشاک را بداند. 

٢ــ پيشينٔه پارچه بافی را در ايران بيان کند. 
٣ــ پوشاک ايران باستان را در طول تاريخ توضيح دهد. 

٤ــ پوشاک ايرانی را در دورٔه اسالمی شرح دهد. 
٥ــ پوشاک اقوام امروزی مردم ايران را بيان کنيد. 

٦ــ زيورآالت مردم ايران را در طول تاريخ و در اقوام امروزی ذکر کند. 
٧ــ تأثيرات فرهنگی در پوشاک را بداند. 

پوشاک و زيورآالت 
پوشاک از نيازهای اوليه و اساسی بشر محسوب می شود و يکی از بارزترين نمونه های فرهنگ 
در جامعه است. به همين دليل است که بايد با گذشتٔه پوشاک  سرزمين خود آشنا باشيم تا ضمن بررسی 
سير تحول فرهنگی با سليقه و زيبايی شناسی، اعتقادات و طبقات اجتماعی و اصالت پيشينيان خود 

آشنا شويم. 
عوامل مؤثر بر پوشاک در جوامع مختلف عبارتند از: 

١ــ شرايط جغرافيايی، محيطی و آب و هوا
٢ــ نحوه زندگی و نوع اسکان و اوضاع داخلی اجتماع

٣ــ اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم اجتماعی 
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٤ــ نظام طبقاتی حاکم بر جامعه، مشاغل و وظايف وابسته به آن
٥ــ روابط فرهنگی، اقتصادی و سياسی يا جنگ با سرزمين  های ديگر

٦ــ شرايط اقتصادی و پيشرفت  های تکنولوژی
پوشاک ايرانی از دوران باستان اهميت داشته و در شرع مقدس اسالم نيز بر آن تأکيد بسيار 
شده است. پوشش ايرانی از ابتدای تاريخ باستانی تاکنون دست خوش تحوالت جدی نشده و مفهوم آن 
از زمان باستان در فرهنگ ايرانی حفظ شده است. الزم است قبل از بررسی پوشاک به پارچه  بافی 

بپردازيم. زيرا خالقيت در پارچه  بافی بر پوشاک نيز مؤثر است. 

پارچه  بافی
دوک  تعدادی  ايران  فالت  در  ميالد  از  قبل  ششم  هزاره  از  گلی  و  سنگی  باقي ماندٔه  ابزار  در 
شهر  در  بعدها  و  شوش  در  پارچه  ها  نخستين  از  قطعاتی  کشف  هم چنين  و  می  شود  ديده  نخ  ريسی 
به  دنيا  ديگر  نقاط  از  زودتر  خيلی  ايران  فالت  که  است  اين  بيانگر  و ...   حسنلو  مارليک،  سوخته، 

نساجی پرداخته است.
با مطالعه اشيايی مانند دسته چاقوی استخوانی از سيلک کاشان و ظروف سنگی متنوعی از 
نقوش  ضمن  در   .( ١ هستيم (تصوير  پارچه  ای  لنگی  دامن  های  شاهد  حسنلو  زرين  جام  و  جيرفت 
روی مهرهای شوش و هم چنين نقش برجسته زن اشرافی (تصوير ٢)، ريسندگی و بافندگی در فالت 
ايران را نشان می  دهد. در طول کاوش  های باستان  شناسی در شهر سوخته، سوزن نيز به دست آمده 

است. 
کشفيات باستان  شناسی از نفوذ پارچه  های بافت ايران در يونان باستان، روم غربی و همسايه  های 
در  و  شده  آغاز  ايران  از  پارچه  بافتن  گفت  می  توان  اسنادی  چنين  بر  تکيه  با  می  کند.  حکايت  شرقی 
پارچه  های  انواع  است.  بوده  ايران  صادراتی  فرآورده  های  مهم  ترين  از  صفوی  دوره  تا  تاريخ  طول 
ظرافت  و  مرغوبيت  علت  به  که  است  نقش  هايی  دارای  مادها  دورٔه  از  باقی  مانده  ابريشم  پنبه و  کتان، 
در کشورهای ديگر خريداران بسياری داشته است. نقش زدن بر پارچه و گلدوزی نيز مرسوم بود. 
پارچه  های رنگارنگ نقش  دار پارس  ها  که بر تن سربازان جاويدان نقش شده و بر آجرهای لعاب  دار 
کاخ آپادانای شوش قابل مشاهده است (تصوير ٣)، نمونه ديگری از خالقيت ايرانيان است. در نقوش 
تابوت سنگی اسکندر هم (که در موزه استامبول نگه داری می  شود) ايرانيان شلوارهايی با پارچه  های 
زيبا پوشيده  اند که طرح  دار هستند. برخی پارچه  های ايرانی که ويژه اسقف  ها تهيه می  شد، هنوز هم در 

گنجينه  های کليساهای اروپا نگه داری می  شود.
چنان  به  ساسانی  دوره  در  ايرانی  ابريشم  پارچه  های  اما  شد  آغاز  چين  از  ابريشم  بافت  آنکه  با 
کيفيت و ظرافتی رسيده بود که حتی به چين هم صادر می  کردند. نقش سيمرغ و يا سر گراز محدود 
و  پارتی  دوره  در  دايره  نقش  دارد.  ساسانيان  مذهبی  اعتقادات  در  ريشه  مرواريد  دور  دواير  در  شده 
پشمی،  کتانی،  زربفت،  ابريشمی،  بافته  های  مرغوبيت  است.  بوده  نيرومندی  و  رمز  دارای  تصوير٣ــ آجرهای رنگی لعاب دار با نقش برجسته کمان داران ساسانی 

سپاه جاويدان ـ کشف از آپادانای شوش ـ موزه برلين آلمان

تصوير١ــ ظروف سنگی جيرفت کرمان 
ـ هزاره پنجم تا سوم ق.م

تصوير ٢ــ زن اشرافی در حال ريسندگی ــ نقش 
برجسته ــ شوش
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پنبه  ای نشانگر توجه خاص پادشاهان به اين صنعت است (تصوير ٤).
در دوره  های بعد از اسالم، ابتدا پارچه  ها در نوع جنس و بافت و حتی طرح، مشابه پارچه  های 

ساسانی است، با اين تفاوت که گاهی از خط نوشته هم در حاشيه پارچه استفاده کرده  اند (تصوير٥).
در دوره های اوليه اسالمی پارچه  های زربافت و ابريشم ايران هم چنان مشهور بود. حمله ترکان 
نقش  های  کرد.  زيادی  تغييرات  نقش  ها  و  داشت  فراوان  تأثير  نساجی  صنعت  در  ايران  به  سلجوقی 

اژدها    و حيوانات افسانه ای و ابرهای چينی وارد هنر پارچه  بافی ايران شد. 
در دوره صفويه پارچه  بافی از نفوذ نقش  های چينی رها شد و ابداعاتی در صنعت پارچه  بافی به 
وجود آمد. پارچه چنداليی١ و مخمل٢ با نقش انسانی و داستانی از نمونه  های آن است. نمونه هايی از 

پارچه  های زربافت، ابريشم، مخمل، ترمه٣ و ديبا و... به کشورهای ديگر صادر می  شد. 
در دوران پس از آن به علت گسترش روابط تجاری با غرب هنر نساجی از رونق افتاد و امروزه 
از  حمايت  عدم  اين رو  از  دارد.  وجود  سنتی  شيوه  به  پارچه  بافی  اندکی  شمار  کاشان  و  يزد  در  تنها 

نساجی سنتی، اين هنر را به فراموشی می  کشاند (تصوير ٦). 

پوشاک در تاريخ دوره  های باستان 
اگرچه هدف از پوشيدن لباس برای جلوگيری از سرما، تابش آفتاب يا به منظور پوشش بدن 
است اما در برخی فرهنگ  ها، انتخاب رنگ و نقش پارچه و تزيين آن معرف پيامی از باورها، آداب و 

سنن و خاستگاه قومی آن هاست.
در  آن ها  آرايش  و  زيورآالت  و  پوشاک  شکل  گيری  در  باورها  و  قومی  وابستگی  های  تداخل 
تمام دوره  های تاريخی و در ميان اقوام گوناگون ايرانی به خوبی قابل فهميدن است. تغييرات آن روند 

١ــ ادغام چند نوع بافت با چند جنس مختلف مانند حرير و مخمل
٢ــ دارای تار و پود و پرز

٣ــ با کرک بز يا پشم های لطيف و حتی ابريشم بافته می شود و نقش عمدٔه آن بته جقه است. 

دور  دايره های  ميان  در  نقش  ـ  ساسانی  زربافت  پارچه  تصوير٤ــ 
مرواريدی

تصوير٥ــ نمونه ای از پارچه دوران ساسانی

تصوير٦ــ يزد ــ پوش حسينيه بيت العباس
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تدريجی دارند و اسلوب کلی آن در همه دوره  ها محفوظ مانده و به خوبی شناخته می  شود. با توجه به 
اين نکات به  بررسی پوشاک مردان و زنان و زيورآالت در دوره های مختلف تاريخی می  پردازيم.

پوشاک مردان

پای پوش             سرپوش                 تن پوش        

 تاج     کاله     عمامه     دستار   سربند    کاله خود     قبا     شلوار    ردا(کت)      زره            گيوه     کومخ     چاروق     ساغری

عمامه   چادر و نيم چادر   روبنده    سربند   روسری   چارقد     کاله  

پوشاک زنان     

سرپوش                    تن پوش               پای پوش (مانند مردان)    

قبا     دامن        شلوار     جليقه    

پوشاک ايران باستان 
پوشاک، به استناد آثار و شواهد باقی مانده از دوره های باستان می تواند مورد مطالعه قرار گيرد. 
اين شواهد معموالً به پوشاک درباری و نظامی محدود می شود و از طبقات مردمی آثار کمتری به جای 

مانده است. 
از ميان آثار دوره های باستان، جام سيمين قلم زنی شده ای از دوره ايالمی، ملکه ای را با پيراهن 
بلند با آستين و سربندی روی موها نشان می دهد. پيراهن بر روی يقه و باالتنه با شرابه هايی تزيين شده 

است (تصوير ٧).
محل  جغرافيای  با  مناسب  پوشاک  پوشيدن  به  کوهستانی  مناطق  در  زندگی  علت  به  ماد  اقوام 
روی می آورند که برای سوارکاری هم مناسب بود. مردان قبای کوتاه جلوبسته با آستين تنگ و يقه 
ساده می پوشيدند و شلوار تنگ و رکاب دار با تزيينات قالب دوزی به پا می کردند. کمربند چرمی بر کمر 
می بستند و کاله گرد نمدی به نام «تيار» برسر می گذاشتند، که تا امروز نيز در ميان برخی اقوام استفاده 
ساق  چکمه های  زمستان  در  و  می کشيدند  به پای  جوراب  مانند  را  تکه ای  يک  چرمی  کفش  می شود. 

بلندی به پا می کردند. (تصاوير ٨ و ٩). 

تصوير٩ــ گيوه ــ پای پوش عشايریتصوير٨ ــ چکمه مادی ــ پای پوش دوران ماد

ـ  فارس  ِانشان  ـ  قلم زنی   سيمين  جام  تصوير٧ــ 
دوره  ايالمی کهن
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پوشاک مادها و پارس ها، در بسياری از موارد يکسان است. اما برخی از صاحب منصبان پيراهن 
بلند و گشاد رنگارنگ با شلواری در زير آن١ می پوشيدند که با آب و هوای خشک سازگاری داشت و 

پيراهن زنان پارس بلند و آستين دار بود. زنان نيم چادری نيز برروی سرداشتند (تصاوير ١٠ و ١١).
پوشاک اقوام پارتی تا حدی شبيه مادها بوده و در واقع پيشينٔه پوشاک امروزی است. آنها در 
حين سوارکاری يا جنگ برای محافظت از پاها، دو ساق بند گشاد چرمی به نام «رانپوش» روی شلوار 
می پوشيدند که در دوره های ديگر مشاهده نمی شود. پوشاک زنان پارتی شامل پيراهنی بلند و آستين 
تنديس های سنگی آن دوران به خوبی ديده می شود. (تصاوير  دار و چادری همراه عمامه بود که در 

١٢ و ١٣). 

کوتاه  قبايی  ساسانيان  پوشاک  اصلی  عناصر  از 
و شلواری پرچين است. شلوار و ساق پيچ آنها در مچ 
قالب دوزی  را  آن  پوشاک،  تزيين  برای  می خورد.  گره 
می کردند. پای پوش اين دوران تداوم دوران ماد است. 
پوشاک زنان، پيراهنی گشاد و بلند دراپه٢ با آستين بلند 
بود نقش برجسته های طاق بستان و نقش رستم و حتی 
موزاييک های بيشاپور از زيباترين پوشاک آنها، حکايت 
می کند. چادری کوتاه به عنوان پوشش سر از مهم ترين 
به صورت های  که  است  بوده  بانوان  پوشاک  عناصر 

گوناگون استفاده می کردند (تصاوير ١٤ و ١٥).
١ــ ايرانيان اولين مردمانی بودند که شلوار می پوشيدند. واژه Pajama از واژه فارسی پاجامه به زبان انگليسی وارد شده است. 

derapeh ــ٢

تصوير١٠ــ طرحی از پوشاک صاحب منصب هخامنشی 

هخامنشی  زن  پوشاک  طراحی  تصوير١١ــ 
براساس يافته های باستان شناسی 

تصوير١٣ــ تنديس سنگی ملکه اشکانی ــ کاخ هترا ــ عراق

تصوير١٥ــ آناهيتا بخشی از سنگ نگاره های بيستون 
که براساس يافته ها رنگ آميزی شده است. 

ـ ورودی غار  تصوير١٤ــ مجسمه بزرگ شاپور اولـ 
بيشاپور

تصوير١٢ــ تنديس سنگی از صاحب منصب پارتی وتنديس مفرغی 
صاحب منصب پارتی از شمس 
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پوشاک جنگی (زره) 
در دوره اشکانی و ساسانی مردان جنگی خود و اسبشان را زره  پوش می  کردند. سوار زره  پوش 
ساسانی در نقش برجسته طاق  بستان کرمانشاه، امروزه ما را ياد شواليه  های اروپايی  می  اندازد در حالی  

که زره  پوشان ايرانی سرمشق آن ها قرار گرفته است. 
در دوره  های بعد از اسالم هم مردان جنگی از زره استفاده می  کردند (تصوير ١٦ و١٧).

تصوير١٧ــ طرح نيزه دار و کمان دار ساسانی ـ برگرفته از اسناد تصوير١٦ــ طرح نيزه دار و کمان دار اشکانی ـ برگرفته از اسناد تاريخی و نقش برجسته ها
تاريخی و نقش برجسته ها

پوشاک دورۀ اسالمی تا معاصر 
اسالم  از  پيش  به  مشخص  مرز  با  ايرانی  جامعٔه  اجتماعی  و  فرهنگی  گوناگون  ابعاد  تقسيم 
کهن  هنر  تلفيق  اما  نمی پذيرد.  صورت  يک باره  بنيادی  تحوالت  زيرا  است.  غيرممکن  اسالمی  دورٔه 
رواج  همچنان  اسالمی،  آيين  با  اختالط  از  پس  بومی  پوشاک  است.  مشاهده  قابل  جديد  باورهای  با 
داشت اما پوشيدن لباس حرير و ابريشم و به کار بردن زيورآالت برای مردان تحريم شد. دراين دوران 

رنگ پوشاک نقش نمادين داشته است و حتی دوره تاريخی خاصی را نشان داده است. 
در دورٔه اسالمی، پوشاک شامل قبای بلند و شالی بر کمر، شلوار و ساق پيچ بر روی آن بود. 
پوشاک با نوارهای گلدوزی آراسته می شد. چکمه های تنگ به نام «موزه» يا گيوه و نعلين هم به عنوان 

پای پوش استفاده می کردند. 
نکته قابل توجه، شکل گيری تدريجی عمامه است. بستن دستار روی کاله در پارتيان هم ديده 
شده بود. آنچه اهميت دارد اين است که نقش هيچ مردی قبل و بعد از اسالم بدون سرپوش يا سربند 

ديده نمی شود. 
دستار  و  عمامه  رنگ  اسالمی  دوران  در  که  گفت  می توان  حريری  مقامات  کتاب  به  توجه  با 
براساس موقعيت اجتماعی فرد تغيير می کرد. به عنوان مثال کارگران عمامه آبی، ريسندگان و بافندگان 

عمامه زرد برسر می گذاشتند. 
و  گشاد  شلوار  بود.  آن  روی  رنگين  قبايی  و  دار  آستين  کوتاه  پيراهن  شامل  زنان  پوشاک 
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سفيدرنگی هم برتن می کردند و هنگام خروج از منزل چادر سياه و روبنده می پوشيدند. 
و  مجلل  پارچه های  آمد.  به وجود  ايران  پوشاک  در  مهمی  دگرگونی  صفويه  دوران  در  بعدها 
پرنقش و نگاری برای تن پوش استفاده کردند که در باالتنه تنگ و در قسمت دامن گشاد بود. (تصوير 
١٨). گاه جوراب های ساق بلند تا زانو به پا می کردند که با بند محکم می شد و ساق پيچ هم معمول بود. 
لباس زنان و مردان بسيار مشابه بود، جز آنکه زنان با چادرهای سفيد يا آبی و روبندٔه توری در ميان 

مردم ظاهر می شدند (تصوير ١٩).
دوباره  قاجار  زنان  می کردند.  تقليد  اروپاييان  پوشاک  از  درباريان  از  برخی  قاجار  دوران  در 
چادر سياه رنگ را مورد استفاده قرار دادند. شلوار زنانه ليف داری به نام «تنبان» در اين دوره معمول 
شد که همراه دامن پرچين کوتاهی به نام «شليته» می پوشيدند. گاه تنبان به جوراب ختم می شد و آن را 

«چاقچور» می ناميدند و بيرون از منزل، در زير چادر می پوشيدند.

امروزه   .(٢٠ ماند(تصوير  باقی  ايرانی  اقوام  پوشاک  الينفک  جزء  و  يافت  تداوم  همچنان  قبا 
روحانيون زير عبای خود، قباهای ساده ای می پوشند. 

در دورٔه پهلوی به فرمان رضاشاه، کشف حجاب اجباری شد با وجود مخالفت های شديد مردم 
مذهبی، تعدادی از زنان شهری با کت، دامن و کاله لبه پهن در ميان عموم ظاهر شدند. امروزه مانتو، 

شلوار و پوشش سر به صورت چادر، مقنعه يا روسری برای بانوان متداول می باشد.

و  مظفرالدين  شاه  چهره  ـ  قاجار  دوره  پوشاک  تصوير٢٠ــ 
صدراعظم عين الدوله ـ اثر ابوالحسن ـ رنگ روغن روی بوم.

تصوير١٩ــ پوشاک در نگاره های دوران صفوی 

تصوير١٨ــ قبای ابريشمی زربافت دوره صفوی
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پوشاک اقوام ايرانی 
در ايران امروزی اقوام مختلف ايرانی با توجه به فرهنگ ها، آداب و رسوم خاص و اقليم خود 
خوشايندی،  و  تنوع  ايجاد  برای  عشايری  و  ايالتی  و  روستايی  زنان  هستند.  زيبايی  پوشاک  دارای 
اغلب به ترکيب رنگ های شاد روی آورده اند. اغلب، پوشاک کردهای غرب کشور شبيه به هم است. 
پيراهن آستين «ُسرانی١» که دور مچ يا بازو پيچيده می شود، کت های مردانه از نوع دو جيب بر روی 
سينه، شلوار «جافی» و شالی دور کمر روی پيراهن جوراب های پشمی رنگارنگ و نوعی پای پوش به 
نام «گيوه٢» شب کالهی که دور آن دستمالی ريشه دار می پيچند از عناصر پوشاک مردان است. پوشاک 
زنان کرد از شلوار پرچين و پف دار که در مچ پا جمع می شود، پيراهن بلند با آستين ُسرانی و جليقه ای 
خراسان  کرد  مردان  پوشاک  از   .(٢٢ و   ٢١ (تصاوير  شود  می  تشکيل  رنگارنگ  و  شده  سکه دوزی 

می توان به ساق پيچ (پاتاوه) اشاره کرد. 
ساق پيچ نواری پهن می باشد که روی شلوار، دور ساق پا می پيچند و از دوران باستان تاکنون 
و  کوُمخ  نام  به  چرمی  کفش های  خراسان،  کرد  زنان   .(٢٥ (تصوير  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
قشقايی  و  لر  اقوام  پوشاک  ميان  در  زيادی  می پوشند.تشابهات  پيراهن  زير  پرچين  و  بلند  دامن های 

وجود دارد. 

کاله نمدی، شلوار گشاد و قبای ساده جلو باز آنها شبيه هم است. بختياری ها ردايی پشمين 
و سفيد راه راه به نام «َشوال» می پوشند. زيبايی و رنگارنگی پوشاک زنان لر و قشقايی زبانزد است. 
هفت  يا  شش  گاهی  قشقايی  زنان  پوشند.  می  بلند  و  پرچين  دامن های  رنگين،  پيراهن های  عالوه بر 
پيراهن  روی  نيز  يراق دوزی  با  مخملی  جليقٔه  است.  باشکوه  بسيار  که  می پوشند.  هم  روی  را  دامن 
می پوشند زنان لر سربند زيبايی دارند که شامل کالهی کوچک و دستاری پيچيده شده به دور آن است 
که با زيورهايی آراسته شده است. زنان عشاير ترک همدان هم سربندهايی شبيه عمامه دارند. امروزه 
گيؤه  به  می توان  معروف  گيوه های  از  است.  شده  بافته  پنبه ای  نخ  با  که  است  گيوه هايی  آنها  پای پوش 

١ــ قطعه ای مثلثی در لبٔه آستين 
٢ــ اين نوع پای پوش به گيؤه ِکالش معروف است. 

تصوير٢١ــ مردان کرد غرب کشور

تصوير٢٢ــ دختری از اقوام کرد غرب کشور 

تصوير٢٥ــ گروهی از مردان کرد خراسان         تصوير٢٤ــ چکمه مادی ــ پای پوش دوران مادتصوير٢٣ــ سوارکار مادی با ساق پيچ(پاتاوه)
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کرمانشاهی و گيؤه شيرازی١ اشاره کرد (تصاوير ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١).
پوشاک مردم سواحل دريای خزر به هم شباهت بسياری دارد. مردان جوراب های پشمی بلند 
و ساق بند (پاتاوه) برروی شلوار و پای پوشی معروف به «چاروق٢» و «چوموش٣» می پوشند. پوشاک 
زنان، شامل روسری سفيد به نام «لچک» و دامن های پرچين بلند با نوارهای رنگی است که از زيبايی 
شبی است که به صورت سه گوش  چادر  آنها  پوشاک  عناصر  بارزترين  برخوردار است. از  بی نظيری 

دور کمر می بندند(تصوير ٣٢).

١ــ معروف ترين گيوه شيراز به َمْلکی شهرت دارد.
٢ــ چاروق پای پوش زمستانی است که از چرم يک تکه ساخته می شود. 

٣ــ چوموش چکمه های چرمی و بنددار است که از دوران ماد تاکنون رواج دارد. 

تصوير٢٦ــ کاله مرد قشقايی

تصوير٣٠ــ زنی از عشاير ترک همدان تصوير٢٨ــ عروسی ايل بختياری ـ مردان هنگام چوب بازی ـ شهرکرد

بختياری در حال درست کردن  تصوير٢٩ــ دختر 
مشک ـ ايزه ـ خوزستان تصوير٢٧ــ زن قالی باف قشقايی و مرد قشقايی
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طويل  عمامه ای  و  می پوشند  (دم پاتنگ)  گشاد  شلواری  و  کتان  يقه گرد  پيراهن  بلوچ،  اقوام 
برسر می بندند که ابتدای آن را مانند تاج برافراشته نگاه می دارند ولی انتهای آن را تا کمر آزاد 
می گذارند. در پوشاک زنان بلوچ، سوزن دوزی های ظريف و پرکار روی يقه و سرمچ آستين و دم پای 
شلوار شهرت زيادی دارد(تصوير ٣٣ و ٣٤). در سيستان از برگ نخل وحشی (داز) و سيس خرما 

کفش هايی می بافند که به جرئت می توان گفت قدمتی چندين هزار ساله دارد. 

محصوالت  جمع آوری  حال  در  گيالن  زنان  تصوير٣٢ــ 
کشاورزی

تصوير٣١ــ گيوه کرمانشاهی

و  گوسفند  پشم  از  پوستی  کالهی  ترکمن  مردان  ويژٔه  پوشاک  در 
پيراهن يقه گرد بلند و قبا است. برخی از پژوهشگران، پوشاک و زيورهای 
پيراهن  ترکمن  زنان  می دانند.  ايران  قومی  جامٔه  مفصل ترين  از  را  ترکمن 
پشمی  جوراب های  می پوشند.  شده  سوزن دوزی  جوراب  و  شلوار  بلند، 
و ابريشمی آنها بسيار زيبا و معروف است. مهم ترين بخش پوشاک زنان، 
چارقد بلند و مجلل و ريشه دار و کالهی به نام «عرقچين» است که آن را با 

انواع تزيينات می آرايند (تصوير ٣٥).
تصوير٣٥ــ زن و مرد ترکمن

 تصوير٣٤ــ زن بلوچ      تصوير ٣٣ــ مرد بلوچ
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می بنـدنـد  سر  به دور  هم  ديگر  يکـی  و  می پيچند  «لُنگ»  در  را  خود  بنـدری  مـردان  بيشتر 
(تصوير٣٦).پيراهن زنان تا زانو می باشد که لبه های آن قيطان دوزی شده است. شلوار گشاد آنها دم 
پا تنگ است و اين قسمت از شلوار زردوزی می شود. چشمگيرترين بخش از پوشاک زنان بندری 

روبنده ای به نام بتوله (بُرقع) است که آنها را از آفتاب و نگاه بيگانگان محفوظ می دارد (تصوير ٣٧).

زيورآالت
زيورآالت گوناگونی در طول تاريخ مورد استفاده زنان و مردان قرار گرفته است که به اختصار 

به آن می  پردازيم. 
از جالب  ترين زيورآالت باستانی می  توان به حلقه نامزدی در دست چپ ملکه ناپيراسو در دوره 
ايالميان اشاره کرد (تصوير٣٨). از آن زمان يا قبل  تر هم می  توان تزيينات النگو را مشاهده کرد. در 
ايران باستان زينت  آالتی مانند گوشواره، النگو، بازوبند، گردنبند، انگشتر مهردار، کمربند و ... ميان 
زن و مرد استفاده  ای يکسان داشت. احتمال دارد گيس  بند و سنجاق  سر، دستبند طال١ مخصوص زنان 
باشد (تصوير ٣٩). مرصع  کاری از دوره هخامنشی متداول است اما در دوره ماد زيورآالت خاصی 
در زيويه ساخته می  شود. وجود معادن فراوانی از سنگ  های  قيمتی سبب شد در دوره  ساسانی حتی 

طبقات پايين هم از جواهرات و زيورآالت استفاده کنند (تصاوير٤١،٤٠، ٤٢ و٤٣ ).

١ــ اين نوع دست بند به کمک زنجير به حلقه های انگشتری متصل می شده است.

تصوير٣٧ــ زن بندری با بتوله       

تصوير٣٦ــ مردان بندری

ملکه  تنديس  از  شده  بازسازی  تصوير  تصوير٣٨ــ 
به ناپيراسو ـ دوره ايالمی متصل   طال  زنجيرهای  از  دستبندی  تصوير٣٩ــ 

حلقه های انگشتری ـ دوره ماد ـ زيويه کردستان

تصوير٤٠ــ النگوی طال با نقش شير از زيورآالت دوران هخامنشی 
ـ ژاپن موزه سيهو

و  فروهر  نقش  با  ـ  قيمتی  سنگ های  با  طال  گردنبند  تصوير٤١ــ 
صحنه شکار ـ از زيورآالت هخامنشی
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در  آنچه  از  ولی  نيست.  دردست  چندانی  اطالع  زنان  زيورآالت  از  اسالمی  اوليه  قرون  از 
نقاشی  ها و مجسمه  ها يا نوشته  های کتاب  های آن زمان به دست آمده می  توان دريافت، مصرف نقره برای 
مردان مجاز بود ولی طال ممنوعيت داشت، اما طال در زيورآالت زنان کاربرد داشته است. از تاج زنان 

ايلخانی رشته  هايی بلند از مرواريد آويزان بوده که تا زير گوشواره هم ادامه داشته است.
در دوره قاجار از زيورآالت مردان ساعت جيبی بود که مزين به جواهرات می  شد. در آن با 
فشار باز می  شد و به وسيله زنجيری که يک سر آن به ساعت و سر ديگر آن در جيب قالب شده بود، 

درون جيب قرار می  گرفت.
اشک  قطره  يا  ماه  شکل  به  اغلب  و  بلند  پرکار  گوشواره  های  شامل  قاجاری  زنان  زيورآالت 
استفاده  هم  روبنده  سنجاق  و  خلخال  از  مرسوم  زيورآالت  از  غير  می  شد.  ميناکاری  يا  مرصع  کاری 
می  کردند. استفاده از اين زيورآالت در ميان اقوام امروزی ايران هم رايج است. بانوان کرد غير از 

زيورآالت مرسوم از سکه و خرمهره بر روی جليقه و پيشانی بند استفاده می  کنند.  
از زيورآالت خاص زنان بلوچ و جنوب کشور خلخال و پلّک (حلقه  ای در بينی) قابل توجه 
که  می  شود  ساخته  بکر  طرح های  و  نقش  با  و  برجسته  و  سنگين  چنان  ترکمن  زنان  زيورآالت  است. 
شباهتی به زيورآالت اقوام ديگر ندارد. زنان ترکمن اين زيورها را به لباس خود می  دوزند يا آن را به 

خود می  آويزند (تصوير ٤٤). 

تأثيرات فرهنگی در پوشاک 
شمار  به  تابع   ملل  برای  نيز  الگويی  بود،  زمين  مشرق  تمدن  مهد  و  قدرتمند  ايران،  که  زمانی 
می  رفت. بيش تر ملل خواه و ناخواه تابع آداب، رسوم و فرهنگ ايران بودند. نمونه نوآوری  های متعدد 

در پوشاک و نفوذ آن در شرق و غرب اين مطلب را تأييد می  کند.
زره  پوش  را  اسبشان  و  خود  می  پوشيدند،  شلوار  و  کت  که  بودند  مردمی  نخستين  ايرانيان، 

تصوير٤٣ــ بازوبند طاليی با طرح شيردال ـ گنجينه تصوير٤٢ــ پالک و انگشتر مهردار با نقش ملکه پارسی ـ گنجينه جيحون ـ موزه بريتانيا ـ انگليس
جيحون ـ موزه بريتانيا ـ انگليس

تصوير٤٤ــ زيورآالت در پوشش زن ترکمن
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ورزشی  لباس  بازی  چوگان  در  بار  نخستين  برای  و  می  پوشيدند  سواری  مناسب  پوشاک  می  کردند، 
استفاده می  کردند١ (تصوير ٤٥). 

هم چنين می  توان به دستکش مادها، انواع کاله برای موقعيت  های گوناگون اجتماعی، چکمه  های 
چرمی مادها٢ و شال٣ اشاره کرد. 

توجه  مورد  آن ها  پوشاک  فرم  شدند،   قوم  ها  بر  مسلط  روم  و  يونان  وقتی  بعد  دوران  های  در 
جهانيان قرار گرفت و هنگامی که فرانسه به اوج تمدن رسيد، ُمد فرانسوی مورد تقليد واقع شد. بعد از 

جنگ جهانی دوم مد آمريکايی نفوذ زيادی در ميان ملل دنيا پيدا کرد.
در هر حال آن چه امروز شاهد آن هستيم، فراگير شدن لباس  های رايج عرف جهانی در ايران زمين 
است. زندگی ماشينی امروز، شرايط خود را می  طلبد. لباس کارگران يا لباس  های ورزشی، پزشکی، 
نظامی و ... مثال  های خوبی از لزوم پوشاک کاربردی در شرايط خاص است. ما بايد چون گذشتگان، 
ضمن پذيرش نکات ارزنده در کاربرد پوشاک از بيگانگان، گامی هم در جهت تلفيق داشته  های غنی 

فرهنگی خود با آن و ارائه طرح  ها و شيوه  های  نو و اصيل خود داشته باشيم. 

جنسی  از  حتی  باشند.  راحت  تا  می کردند  پا  به  پارچه ای  چکمه های  و  می پوشيدند  تنگ  شلوار  و  کوتاه  آستين  پيراهن  نوعی  ١ــ 
پيراهن تهيه می کردند که کمتر عرق کنند. انگليسی ها پس از آشنايی با چوگان اين نوع لباس را به اروپا بردند، بعدها که به آمريکا راه يافت، به 

تی شرت های امروزی منجر شد. 
٢ــ ژوستينين امپراطور روم شرقی، چکمه های قرمز ايرانی می پوشيد.

٣ــ Shawl در زبان انگليسی باهمين نام خوانده می شود.

بازسازی شده  ساسانی ــ طرح  تصوير٤٥ــ شکار قوچ ــ بشقاب سيمين ــ دوره 
از گنبد سلطانيه در زنجان
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پرسش
١ــ از عوامل مؤثر بر پوشاک در جوامع مختلف سه مورد بنويسيد.

٢ــ آغاز بافت پارچه را در ايران توضيح دهيد.
٣ــ در کدام دوره پارچه چندتايی به وجود آمد؟

٤ــ هدف از پوشيدن پوشاک چيست؟
٥ــ پوشاک يکی از دوره های باستان را شرح دهيد.

٦ــ پوشاک دورٔه صفوی را توضيح دهيد.
٧ــ چند پای  پوش سنتی را که امروزه هنوز استفاده می  شود، نام ببريد.

٨ ــ درباره پوشاک جنگی دوران اشکانی و ساسانی توضيح دهيد.
٩ــ استفاده از سرپوش ميان زنان ايرانی از چه زمانی آغاز شده است؟ توضيح 

دهيد.
١٠ــ درباره پوشاک يکی از اقوام ايرانی توضيح دهيد.
١١ــ تن  پوش زنان ايرانی به طور کلی چگونه بوده است؟

تحقيق کنيد
آن  معاصر  پوشاک  و  خود  زندگی  محل  استان  يا  شهر  پوشاک  پيشينٔه  درباره 
بررسی کنيد. نتايج بررسی را در کالس عنوان کنيد و درباره علل ماندگاری يا تغيير 

آن گفتگو کنيد. 



مطالعه آزاد
آثار فرهنگی ثبت شده ايران در 

فهرست ميراث جهانی 
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مطالعه آزاد

و  طبيعی  محيط  و  طوالنی  تاريخ  يک  در  ما  گذشتگان  تالش  و  کار  انديشه 
و  است  زبانزد  که  است  آورده  بار  به  ارزشمندی  آثار  متنوع،  و  گسترده  جغرافيايی 
جايگاه مؤثری در فرهنگ و تمدن بشری دارد به طوری که تاکنون چند اثر معماری و 
شهرسازی ايران يعنی چغازنبيل، تخت جمشيد، ميدان نقش جهان و  بناهای پيرامون 
در  و ...  شوشتر  بندهای  پل  بم،  ارگ  سلطانيه،  گنبد  پاسارگاد،  سليمان،  تخت  آن، 
که  دارد  وجود  نيز  ديگری  بسيار  آثار  و  است  رسيده  ثبت  به  جهانی  ميراث  فهرست 
شده  ثبت  فهرست  اين  در  قبالً  بم  ارگ  دارد.  را  جهانی  آثار  ثبت  امتياز  و  ارزش 
بود ولی متأسفانه در اثر زلزله تا حد زيادی ازبين رفته است. ثبت آثار ايران در اين 
داشتن  يا  و  بشری  تاريخ  و  تمدن  و  فرهنگ  در  آثار  اين  گونه  اهميت  نشانه  فهرست 

ارزش  های ويژه زيست محيطی و تاريخ فرهنگی حيات است.
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تخت جمشيد
بنای تخت جمشيد يکی از عظيم  ترين، باشکوه  ترين، غرورآميزترين مجموعه  های 
تاريخی ايران و جهان است. ساخت اين بنای مجلل به دست داريوش اول در قرن 
ششم قبل از ميالد آغاز شد. جلگه وسيع مرودشت دارای پيشينٔه تاريخی بسيار کهنی 
بود، پس بنای تخت جمشيد را در دامنٔه کوه رحمت که از نظر پارسيان مکان مقدسی 

بود، بنيان نهاد.
می  ناميدند.  پرسپوليس  را  آن  يونانيان  بود.  «پارسه»  مجموعه  اين  اصلی  نام 
به شمار  حکومتی  و  اداری  مهم  بسيار  مراکز  از  و  بود  آباد  بنا  اين  سال   ٢٠٠ حدود 

می رفت که از نظر آيينی، مذهبی و تشريفاتی نيز اهميتی خاص داشت. 
به  ويرانه  های  جز  اکنون  جمشيد،  تخت  تحسين  برانگيز  کاخ  های  مجموعه  از 

يادماندنی و منحصر به فرد، چيزی باقی نمانده است.

چغازنبيل
اين کهن  ترين اثر ايرانی در ابعاد و خصوصيات خيره کننده  ای است که با اهرام 
مصر برابری می  کند و بزرگ  ترين زيگورات جهان است. بنای جذابی است که عواطف 
شديد مذهبی را از طريق تجسم کوه بيان می  کند. اين بنا در دشت پهن شهر دوراونتاش 

نزديک شوش به وسيله اونتاش گال شاه ايالم در ١٢٥٠ پيش از ميالد ساخته شد.
بنای اين زيگورات در پنج طبقه پلکانی و از خشت خام ساخته شده است و 
مالت گل و آهک و قير آن ها را به هم پيوند داده و سطح ساختمان با آجر پخته لعاب دار 
به رنگ آبی و سبز براق (متاليک)١نماسازی شده است. در اين بنا خاتم  کاری با عاج 

١ــ جالی فلزی
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نيز به کار رفته و درهای چوبی آن با آينه  کاری مات (حيوانات در حال جست  وخيز را 
نشان می  دهد) زينت يافته شده است.

و  تصرف  بانيپال  آشور  دست  به  شود  کامل  آن که  از  پيش  چغازنبيل  زيگورات 
ويران شد. سه بنای کوچک آجری دايره  ای شکل در سه سوی زيگورات ساخته شده 
رصدخانه  يک  زياد  احتمال  بنا به  اين سه  مانده است.  سالم  يکی از آن ها  تنها  بود که 

خورشيدی برای گردش خورشيد و سال شماری و استخراج تقويم بوده است.
در چهار سوی اين بناها چهار آفتاب  سنج آجری به شکل طاق  نما وجود دارد 
که با آفتاب  سنج رصدخانٔه نقش رستم شباهت زيادی دارد. اين طاق  نماها به شکل چند 
معماری  قوس پشت سر  هم به ترتيب کوچک می  شوند و اين شکل خاص در آيين 

باستان جايگاه ويژه  ای دارند .

ميدان نقش جهان
نياز  به  پاسخگويی  منظور  به  اول،  عباس  شاه  زمان  در  جهان  نقش  ميدان 
روزافزون پايتخت جديد صفويان به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساخته شد 
و مرکز قديمی شهر (ميدان کهنه) را از رونق انداخت. سر در بازار قيصريه در شمال، 
کاخ عالی  قاپو در غرب، مسجد امام در جنوب و مسجد شيخ  لطف  الله در شرق ميدان 

واقع  شده است و در فاصله ميان اين بناها، غرفه  های دو طبقه  ای قرار دارد. 
ميدان نقش جهان در دوره صفوی محل برگزاری جشن  های رسمی، رژه  های 
دروازه سنگی  دو  است.  بوده  تيراندازی  و  سوارکاری  چوگان،  مسابقات  قشون، 
چوگان در شمال و جنوب ميدان، يادگار روزگار اهميت و اعتبار اين ميدان تاريخی 

است.
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تزيينات  آن  طبقٔه  هر  که  است  ساختمان  طبقه  شش  دارای  عالی  قاپو  عمارت 
ويژه  ای دارد که با وجود لطمه  های جبران  ناپذير بر تزيينات آن، هنوز هم شاهکارهايی 

از گچ بری  های دوره صفوی را نشان می  دهد. 
مسجد شيخ  لطف  الله يکی از شاهکارهای هنر معماری  و کاشی  کاری است. 
استاد  مسجد،  بّنای  و  معمار  و  عباسی  عليرضا  ثلث  خط  به  مسجد  در  سر  کتيبٔه 
(بازارچه،  شهری  تأسيسات  از  مجموعه  ای  امام  مسجد  است.  اصفهانی  محمدرضا 
مدرسه، حمام، مغازه و ديگر بناهای وقفی) را دربرمی  گيرد و اين در شهرسازی ايرانی 
سنت بوده است. در حياط مدرسه جنوبی مسجد، سنگ مثلث شکلی نصب شده که 
محاسبٔه دقيق آن را «شيخ  ظهر حقيقی اصفهان را نشان می  دهد و گفته می  شود که 

بهايی» دانشمند مشهور صفوی انجام داده است. 
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تخت سليمان 
تخت سليمان در شهر تکاب در آذربايجان غربی، يکی از ارزشمندترين مراکز 
تاريخی و فرهنگ ايران و جهان به شمار می  رود. در تخت سليمان بقايايی از آثار چند 
دورٔه قبل از اسالم، در اطراف درياچه  ا ی طبيعی موجود است. ديوارهای شهر طويل 
و ضخيم است. دو دروازه و تعداد زيادی برج دارد و در داخل آن آتشکدٔه بزرگ آذر 
در  قلعه  يک  هم چنين  گرفته  اند.  قرار  متعددی  کاخ های  نيز  و  آناهيتا  معبد  گشنسب، 
داخل شهر قرار دارد. خرابه  های قصری از دوره سلجوقی هم در آن ديده می  شود که 

در دوره ايلخانی مرمت و بازسازی شده است.
آبادانی و گسترش تخت سليمان در دوران ساسانيان بوده که از نظر اعتقادی و 

باورهای دينی برای آن ها اهميت فراوانی داشته است. 
تخت سليمان که مجموعه  ای از دوران ماد تا ايلخانی را در خود جای داده و 
روی تپه  ای طبيعی ساخته شده است (اين تپه حاصل رسوب  های درياچه  ای است که 
در ته آن چشمه  ای می  جوشد). هم  جواری اين مجموعه با گودالی بزرگ و در قله کوه 
به نام زندان سليمان که از شگفتی  های طبيعی است، ويژگی  های فرهنگی طبيعی اين 

مجموعه را در جهان، منحصر به  فرد می  سازد. 

پاسارگاد
است.  شده  واقع  جمشيد  تخت  شمال  در  مرغاب  دشت  در  پاسارگاد  جلگٔه 
نخستين  و  شده  تشکيل  پهناور  جلگه  ای  در  پراکنده  و  جدا  کاخ  چندين  از  پاسارگاد 
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در  تاج گذاری  مراسم  هخامنشی  حکومت  پايان  تا  است.  بوده  هخامنشيان  پايتخت 
پاسارگاد انجام می  شد. کاخ  های پاسارگاد همگی در ميان باغ  های پرآب و سرسبز قرار 

گرفته بودند.
نام پاسارگاد هميشه با نام آرامگاه کوروش مترادف است. اين آرامگاه دارای 
يک بنای چهارگوش ساده از سنگ سفيد با سقف شيروانی بر يک هرم پلکانی ساخته 
هخامنشی  سلسلٔه  بنيان گذار  اقتدار  و  قدرت  نمايشگر  سادگی،  عين  در  و  است  شده 

است.

گنبد سلطانيه 
در  است.  خاصی  شکوه  و  زيبايی  ذوق،  هنر،  تجلی  مظهر  سلطانيه  گنبد  بنای 
بنا،  معمار  است.  شده  ساخته  (الجايتو)  محمدخدابنده  سلطان  توسط  ايلخانی  دوره 
علی شاه تبريزی اين بنا را بر اساس اصول معماری منحصر به   فرد زمان خود با پالن 
هشت ضلعی ساخته است. قطر گنبد دو پوسته پيوسته دهانٔه بزرگی دارد و در بيرون با 

کاشی  های زيبای فيروزه  ای پوشش يافته است.
اين ساختمان يکی از باشکوه  ترين آثار دوره اسالمی و از لحاظ بزرگی سومين 
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محسوب  بودن  آجری  لحاظ  از  جهان  گنبد  عظيم  ترين  و  اولين  و  جهان١  بلند  گنبد 
می  شود. 

بيستون
داد  دستور  گرفت،  دست  به  را  ايران  امپراطوری  داريوش،  که  آن  از  پس 
سنگ نگاره  ای بزرگ در پای کوه بيستون (مکان مقدس مادها و پارس  ها) که ُبغستان 
هم ناميده می  شود حک شود. اين سنگ نگاره يکی از با ارزش  ترين اسناد تاريخی  به 
جا مانده از دوران باستان در جهان محسوب می  شود. در نقش برجستٔه آن در زيرنقش 
فروهر٢ داريوش با قامتی بزرگ تر از بقئه نقش برجسته  ها، گئوماتای غاصب را دستگير 

کرده است و شورشيان در بند ديده می  شوند.
کتيبٔه تاريخی بيستون به سه زبان ميخی بابلی، ايالمی و پارسی حک شده است. 
دو کتيبٔه کوچک و بزرگ دارد. کتيبٔه بزرگ شامل پرستش و اطاعت از «اهورا مزدا» 
و وقايع دو سال نخست سلطنت داريوش است. کتيبٔه کوچک شامل حوادث بعدی 

دوران امپراطوری وی است.

١ــ پس از سانتاماريا در فلورانس ايتاليا و ايا صوفيه در شهر استانبول ترکيه بزرگترين گنبد محسوب می شود.
٢ــ َفروَهر فرشته ای آسمانی و مأموری از جانب خدای اهورامزدا بود که به زمين فرستاده شده بود تا همواره يادآور و راهنمای انسان 

برای رسيدن به کمال و ملکوت اعال باشد.

طرح بازسازی شده از گنبد سلطانيه در زنجان
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ــ احمد، آريا منش ــ کرشمه  خوشنويسی تولدی ديگر، انتشارات يساولی ــ 
چاپ سوم ١٣٨٧

ــ محمد پناه، بهنام ــ کهن ديار ــ انتشارات سبزان ــ ١٣٨٥
راه  انتشارات  ــ  موسيقی  خالقيت  ــ  رضا  نژاد،  کبيری  و  کيوان  جعفری،  ــ 

انديشه ــ١٣٨٣
ــ نسل شريف، افسانه ــ خالقيت نمايشی ــ انتشارات را ه انديشه ــ١٣٨٦

ــ جی کالرک و.... ــ  سيری در صنايع دستی ــ انتشارات بانک ملی 
ــ پرفسور پوپ،آرتور ــ معماری ايرانی (پيروزی شکل رنگ )  مترجم کرامت 

اللّٰه افسر ــ انتشارات يساولی ــ ١٣٦٥
ــ نامجو، عباس ــ سيمای فرهنگی ايران ــ انتشارات عيالم ــ چاپ ١٣٧٨

ــ امينی، همايون ــ صد جلوه از ميراث ايران، نشر قلمرو آفتاب ــ چاپ اول 
١٣٧٨

ــ بور کهارت، تيتوس ــ هنر اسالمی (زبان وبيان) ــ ترجمه مسعود رجب نيا ــ 
انتشارات سروش ــ ١٣٦٥

ــ  هنر  جمال  انتشاراتی  مؤسسه  ــ  شبنم  دوست،  رنج  ــ  ايران  لباس  تاريخ  ــ 
چاپ اول ــ پاييز ٨٧

ــ رحيمی، پريچهر ــ نگرشی بر پوشاک ايران از هزاره پنجم پيش از ميالد تا 
اواخر دوره هخامنشيان ــ دانشگاه هنر ــ ١٣٨٥

ـ تاريخ پوشاک ايرانيان از ابتدای اسالم تا حمله  ــ چيت ساز، دکتر محمدرضاـ 
مغول ــ  انتشارات سمت ــ چاپ دوم ــ ١٣٨٦

مشهد  در  قالی شويی  نمادين  (مناسک  شويان  قالی  ــ  علی  باشی،  بلوک  ــ 
اردهال) ــ دفتر پژوهش های فرهنگی ــ ١٣٧٩

منابع ومآخذ
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ــ دکتر هنری، مرتضی ــ نوروزگان ــ انتشارات سروا ــ چاپ اول ١٣٧٧
ــ محمدی، حسين ــ جشن های ايران باستان ــ جهاد دانشگاهی تربيت معلم  

ــ ١٣٨٠
ــ بهنام، محمد ــ کهن ديار، پناه ــ انتشارات سبزان ــ چاپ دوم ١٣٨٦

وزارت  انتشارت  ــ  قزوين  جامع  مسجد  کوفی  کتيبه  ــ  باب اله  زارعی،  ــ 
فرهنگ   و ارشاد اسالمی ــ چاپ اول ــ تابستان ١٣٧٣
ــ گری، بازيل ــ نگارگری ايران ــ  عربعلی شروه

ــ پاکباز، روئين ــ نقاشی ايران از دير باز تا امروز ــ نشر نارستان 
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ــ دورانت، ويل ــ تاريخ تمدن ــ نشر انقالب



١٣٣

ــ غيبی، مهرآسا ــ پوشاک اقوام يرانی
ــ ضياپور، جليل ــ پوشاک ايران باستان 

ايرانيان ــ دفتر پژوهش های فرهنگی ــ  چاپ دوم  پوشاک  پيمان ــ  متين،  ــ 
١٣٨٦

ــ عشاير ايران ــ کسرائيان، نصراله ــ  مجموعه عکس
ــ ايران زمين ــ ويت،جيمز ــ جميله حيدری  ــ  مجموعه عکس

Kuhrt, Amelie, The Persian Empire, 2007, Routledge ــ
 ,Sarkhosh Curtis,Vestis,Birth Of The Persian Empire, 2005 ــ

British Museum
 ,Canby, Sheila ,The Golden Age Of Persian Art, 2000 ــ

Abrams
Grabar,Oley , Masterpieces Of Islamic Art , 2009 ــ
 Grabar, Oley Early Islamic Art, 2005 Yale University ــ
 M, The Arts Of Islam, 2007ــRogers, J ــ

نشريات
ــ مجله گردشگری شماره ١٣ شهريور ٨١  و شماره ٤ فروردين ٨٢

ــ رساله اخوان الصفا ــ فصل نامه هنر زمستان ٧٤ و بهار ٧٥
ــ  پاييز  معاصر  هنرهای  موزه  ــ  ايرانی  باغ  ــ  جديد  منظر  کهن،  حکمت  ــ 

١٣٨٣
ــ نشريه دست ها ونقش ها ــ ويژه زيورها وگوهرها ــ شماره ٢ زمستان ٧٦

ــ نشريه ايران زمين ــ سال دوم شماره ٥ و٤ ــ تابستان ٧٢
ــ نشريه هنرهای تجسمی ــ دوره جديد ــ شهريور  ٨٤ ــ شماره ٢٣

ــ نشريه رشد آموزش هنر ــ شماره ٨  ــ دورٔه چهارم، شماره ٢ زمستان ١٣٨٥
ــ آرشيو  انحصاری عکس دفتر انتشارات کمک آموزشی ــ سازمان پژوهش 
رضا  بختيار،  افشين  ناگهی،  مجيد  همايی،  هاتف  عکاسان:  آموزشی،  ريزی  برنامه  و 

بهرامی


