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شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۳۱

فصلنامه علمي- پژوهشی

طراحي پوشاک ايران در  دوران اشکانيان(  پارتيان)
 ( مطالعه بر روي الگو، برش و دوخت لباس ها )

دکتر رضا افهمي * دكتر فريناز فربود ** ليدا فتحي***

چكيده
دوران اشکاني عصر رواج تجارت، تکامل زندگي شهري، افزايش حضور زنان، گسترش تمايل زنان به تنوع 
لباس، اهميت يافتن طراحي لباس و بروز پديده مد محســوب  مي شود. از اين رو هدف پژوهش پيش رو 
بررسي طراحي لباس اين دوران از طريق مطالعه طراحي الگوي کلي، برش و دوخت است. در اين پژوهش 
عالوه بر منابع مکتوب و بررسي موردي بر روي گزينه هاي متداول لباس مردان و زنان سعي در بازسازي 
دوباره لباس هاي مورد اشاره بر روي يک پيکره استاندارد و نمايش فناوري طراحي در اين عصر شده است. 
نتايج نشان مي دهد لباس اشکاني ادامه سير تکامل تن پوش  هخامنشي و نفوذ هنر يوناني است و تنها در 
لباس زنان و به ويژه در مناطق غربي ايران قابل مشاهده است. لباس ها از نظر طراحي محدود و لباس مردان 
داراي شلوار متشکل از دو پاچه مجزاي آويخته از کمر و پوشش باالتنه تونيک ساده مادي يا کت و تشک 
سوارکاري بوده و در هر دو مورد داراي برش ساده مستطيل شکل است. لباس زنان فاقد دوخت و متشکل 
از قطعات پارچه  عريض پوشيده شده بر روي يکديگر و شكل کلي آن با برش هاي محدود پارچه، رويه 
دوزي، حمايل و کمربندهاي پارچه اي و  آرايه هاي الحاقي شکل گرفته است.  در اين دوره شكل کلي پوشش ها 
محدود و تنوع ناشي از ملحقات تزييني است. روش  تحقيق توصيفي و تحليلي و شيوه گردآوري اطالعات به 

شيوه كتابخانه اي و ميداني بوده است.
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  Email:afhami@modares.ac.ir   استاديار گروه پژوهش هنر ، دانشکده هنر و معماري ، دانشگاه تربيت مدرس، شهرتهران،   استان تهران  
Email:Farinaz.farbod@gmail.com استاديار گروه طراحي پارچه و لباس دانشكده هنر، دانشگاه الزهراء، شهر تهران، استان تهران   
Email:fathi.160@gmail.com                                   مدرس دانشگاه علمي كاربردي واحد چرم تهران، شهر تهران،  استان تهران 

تاريخ دريافت مقاله :    ٨٩/١١/٢٨
تاريخ پذيرش مقاله :    ٩٠/٢/٢٢

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

مقدمه
جدا از نيــــازهاي زيستي به عنوان اولين محرک در 
شکل  دادن به پوشاک که به همراه تنوع محيط زيست مهم ترين 
دگرگوني ها را در ساختار پوشش پديد مي آورد؛ شكل 
پوشاک را بايد معلول دو عامل فناوري و زيبايي شناسي 
براي  بشر  هاي  قابليت  فناوري  ميان،  اين  در  که  دانست 
بازتاب اين عاليق شخصي و ارزش هاي زيبا شناختي را تعيين 
مي نمايد. (Brogmannn, 2006, 352) در اغلب فرهنگ ها، 
لباس نشانه اي براي تفكيك جنسيتي و تعيين مرتبت اجتماعي 
مذهبي،  سياسي،  شناسانه،  زيبايي  رمزگان  و  محسوب 

 (Derber,2000,63).اجتماعي و شغلي را حمل مي نمايد
و  روحي  و  اجتماعي  منزلت  گر  نشان  ها  پوش  تن 
در  سعي  اين  هستند.  مختلف  افراد  هاي  تفاوت  برتابنده 
عينيت بخشيدن ارزش ها و تناوب ميان آمال فرهنگي و 
امروزه سرچشمه درک  که  بوده  آثاري  فني موجد  توان 
هنر و فرهنگ يک دوره محسوب مي شود. در روايات کهن، 
از جمله اسطوره گيلگمش١ (Foster, 2001, XII) و آراي 
بسياري از مردم شناسان٢، گذر جوامع از برهنه  به پوشيده 
به عنوان بخش مهمي از فرآيند تکامل تمدن ها بازتاب يافته 

است. (وايزمن، ١٣٧٩، ١٥٢-١١٤)
 به مرور و با توسعه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 
جوامع و شکل گيري عقايد ديني، به مرور رنگ، جنس، شکل 
و سبک دوخت تن پوش ها زمينه و نقشي فرهنگي يافت و 
کارکرد نمادين آن برجسته تر و به نظامي از نشانه ها در 
بستر يک نظام ارتباطي فرهنگي بدل گشت. ارزش هايي که 
در حفظ و استمرار هويت جوامع نقش مهمي ايفا مي نمايد. 

( بلوکباشي، ١٣٨٣، ١٧)
اما اين ساختار نيازمند فناوري براي تبلور خود است 
و با کنار نهادن معناي اخير کلمه فناوري به معناي پيوند 
با صنعت، در دنياي قديم بايد هنر و مهارت کار با مواد 
  (Stratton,2005,190) .براي تحقق اهداف را مترادف آن دانست
از  اهميت  با  اي  نمونه  پوشاک  طراحي  دانش  رو  اين  از 
بهره برداري از فناوري براي نمايش ارزش هاي فرهنگي 

محسوب مي شود.  
اما بسياري از پژوهش ها در زمينه پوشاک ايران از 
، محمد رضا چيت ساز٤ و  جمله آثار جليل ضياء پور٣ 
مهر آسا غيبي٥ بر روي ادوار گوناگون پوشاک، تنها به 
توصيف حالت ظاهري لباس ها و ملحقات تزييني٦ آن ها 
و ارايه مستندات تاريخي از خالل منابع مکتوب پرداخته اند 
يا همچون پژوهش کاوه فرخ بر لباس سوارکاران نظامي 
استفاده  مورد  نمادهاي  و  عمومي  شكل  روي  ساساني 

(Farrokh, 2005,19)  در آن دوره  تمرکز داشته اند.
اما هدف پژوهش حاضر، نشان دادن شيوه تفکر طراحان 
اين دوره به مقوله طراحي لباس و استفاده از منسوجات 
براي توليد البسه گوناگون است. اين امر به عنوان گامي 
براي بررسي تخصصي در زمينه طراحي لباس در ايران با 

طراحي پوشاک ايران در  دوران 
اشکانيان(پارتيان) ( مطالعه بر روي 

توجه به فرآيند طراحي آن ، يعني پديد آوردن الگوي لباس، الگو، برش و دوخت لباس ها )
انتخاب و برش پارچه متناسب با آن و اتصال قطعات پارچه 
به يکديگر به عنوان آخرين مرحله اين روند است. از اين رو 
به عنوان روش پژوهش و به منظور بررسي دقيق تر، نحوه 
شکل گيري لباس و شيوه  طراحي الگو، برش و دوخت طي 
يک فرآيند منظم به نمايش گذارده شده و هدف پي بردن 
به ساختار عمومي لباس و چگونگي طراحي لباس در اين 

دوره است.
اين روش از شيوه مورد استفاده پيريا بک در تحليل 
رداي هخامنشي(بک، ١٣٥٤، ١٠٧) اقتباس شده است؛ اما 
قطعات  تناسبات صحيح  نمايش  و  روش  بهبود  هدف  با 
پارچه و ارتباط ميان لباس و بدن انسان، از پيکره انساني 
مطلوب براي نمايش فرآيند استفاده شده است. عامل مهم 
در انتخاب اين شيوه، تناسبات گوناگون انساني موجود در 
اسناد تصويري و مجسمه هاي مورد استفاده براي تحليل 
و ضرورت حذف تناسبات فردي براي دست يابي به الگوي 

جامع و عمومي بوده است.   
دوره اشکاني ايران به عنوان يکي از دوره هاي غني ايران 
در زمينه طراحي پوشاک و ملحقات تزييني آن و دوره اي با 
مستندات متعدد قابل رجوع و بررسي انتخاب شده است. 
زيرا در اين دوره به واسطه پيوند ايران با تمدن هلني يوناني 
و  گسترش ساخت تنديس ها در تمامي نقاط ايران، به ويژه 
نيمه غربي امپراطوري اشکاني و تمايل عمومي هنر پارتي 
به نشان دادن جزييات لباس ها براي نماياندن مقام دولتي 
يا اجتماعي افراد، اطالعات و مستندات لباس ها و جزييات 
(غيبي،  است.  شده  حفظ  ما  براي  ها  آن  تزييني  ملحقات 

(١٣٨٥، ١٧٣
از آن جا که هدف اين پژوهش درک شيوه طراحي لباس 
در يک دوره است، به همين دليل در انتخاب نمونه ها  با استناد 
به اسناد کتابخانه اي و مــــــوزه اي،  لباس هاي عمومي 
مورد استفاده در اين دوره تحليل شده است.  توجه به 
اين نکته ضروري است که تنوع بسياري از لباس هاي اين 
دوره از ملحقات و افزوده هاي تزييني آن ها ناشي مي شود 
و الگوهاي طراحي محدود هستند. از اين رو بعد از بررسي 
موارد متعدد،  نمونه عمومي لباس مردان و زنان انتخاب 
و مورد بررسي قرار گرفته اند و هدف اصلي بررسي نيز 
تمرکز بر طراحي، برش و دوخت تن پوش ها بوده است. 
به همين دليل بررسي سر و پاي پوش ها و ملحقات تزييني 
مورد توجه قرار نگرفته است. در هر بخش به منظور آشنايي 
خواننده با اين افزوده ها به منظور ايجاد تنوع، اطالعاتي ارايه 
شده است. در اين مورد  مطالب کوتاهي پيرامون تمدن و 
هنر اشکاني ارايه و تمرکز  بر روي تحليل آثار قرار گرفته است. 
فارغ از نتيجه نهايي بخشي از اطالعات جانبي نيز در مستندات و 

بازسازي هاي تصويري قابل مشاهده است. 
تمدن اشکاني 

اطالع ما درباره فرهنگ اشکاني به واسطه محو آثار 

۱- مهم ترين نمونـــه هاي ادبيات 
سومري، اسطوره مربوط به خلقت 

و ماجراجويي  قهرمانان
 Claude levi Strauss, Savage-۲

Mind
۳-نقاش، استــــــــاد دانشگاه و 

پژوهشگر (۱۲۹۹-۱۳۷۸)
۴- پژوهشگر معاصر، نويسنده 
از  ايرانيان،  پوشاک  تاريخ  کتاب 

ابتداي اسالم تا حمله مغول
۵-  پژوهشگر معاصر، نويسنده 
کتـــــاب هشت هزار سال تاريخ 

پوشاک اقوام ايراني
Accessories -۶
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شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۳۳

فصلنامه علمي- پژوهشی

آن ها توسط ساسانيان مبهم و  متکي به اطالعات ناقص 
منابع يوناني است. (تاجبخش، ١٣٨٢، ١٨٧) هشتاد و چهار 
سال حکومت اسکندر و جانشينانش در ايران، فرهنگ را 
دستخوش تحولي بزرگ و ژرف نمود. (رجبي، ١٣٨١، ج ٤، 
٢١٦) اما به واسطه سياست عدم مقابله با ايرانيان، اين تاثير 
تنها در مراکز يوناني نشين محسوس بود. ( بهار، ١٣٨١، 
٦٧-٦٦)  اين عدم تاثير از يونان در شرق ايران بيش تر بود؛ 
زيرا ميان پارت و سلوکيان تنها يک قرارداد صلح وجود 
داشت و آن ها تحت تسلط يونانيان نبودند. (هرمان، ١٣٧٣، 

(٢٧
منشاء   پارت هاي باستاني مشخص نشده است (دياکونف، 
١٣٨٠،٦٨)؛ برخي آن ها را سکاهاي ايراني مستقر در آساک١  
(پيرنيا، ١٣٨٦، ١٤٧-١٤٦) و برخي اقوام سکايي موسوم به 
پرني٢ و ساکن داهه٣ در شرق درياي مازندران دانسته اند. 
(بهار، ١٣٨١، ٦٩) اما از حضور آن ها به عنوان قومي مهم در 
سلطنت هخامنشيان آگاهيم. آنان هفتاد سال پس از سقوط 
هخامنشيان مقدمات ظهور مجدد يک دولت ايراني که خود را 
منتسب به هخامنشيان مي دانست، فراهم کردند. (زرين کوب، 
١٣٧٤، ١٣٩) عدم نزديکي به مراکز شاهنشاهي کهن و تعلق 
آن ها به گروه طوايف نيمه متمدن سبب عدم اعتناي آن ها 
به صنعت و تجارت و توجه صرف به امور نظامي بود و 
تنها پس از دوره مهرداد اول رسوم جهان داري را فراگرفتند 
و از يک سياست مثبت در  اقتصاد و تجارت پيروي کردند. 

(بهشتي پور، ١٣٤٣، ١٣٧)
 با وجود آغاز دوره اشکاني از ٢٥٦ ق.م.، بيرون راندن 
کامل سلوکيان تا سال ١٢٨ ق.م. به طول انجاميد( دوبواز ،١٣٤٢، 
٩) ولي نفوذ هنر بيگانگان تا سال هاي متمادي ادامه يافت. 
سياست هاي اسکندر مبني بر پيوند خوني ميان دو تمدن و 
تبار دوگانه بسياري از پادشاهان سلوکي متاخر (هرمان، 
١٣٧٣، ٢٥) تاثيرات يوناني را در ايران نهادينه ساخت. در 
دوره ابتدايي حکومت اشکاني نفوذ هنر و تمدن يوناني آشکار 

Ros-) .و شاهان به زبان يوناني و التين سخن مي گفتند
تمدن  مجدد  احياي  وجود  با   (tovtzeff,1941,517-518
ايراني از دوره مهرداد دوم سياست عدم تقابل با شهرهاي 
القاب  به  را  يونان  دوستدار  لقب  دوره  آن  نشين  يوناني 
شاهان اشکاني افزود. (بهار، ١٣٨١، ٩٠) اما به گفته برخي 
ايران شناسان، اين گرايش مجدد به احياي دوباره هنر و 
فرهنگ ايراني آگاهانه نبوده و يک واکنش غريزي متمايل 
به فرهنگي خودي تا نوعي واکنش روشنفکرانه بوده است. 
(Rostovtzeff, 1935, 179) اين امر با توجه به محدوديت 
گسترش فرهنگ هلني در ايران و پيوند سريع دو فرهنگ، 

منطقي به نظر مي رسد. 
با وجود مباني مذهبي حکومت مطلقه، پذيرش آيين مهر 
به عنوان نگهبان خاندان شاهي که در نام مهرداد بازتاب 
يافته (دوشن گيمن، ١٣٦٥، ٥٨- ٤٦)و تجسد مهر در وجود 
شاه ( بهار، ١٣٧٦ ،١٠) اشکانيان آزادمنشي ديني و آزادي 
اقوام در اعتقادات را ادامه دادند. در دوره مهرداد دوم  پارت 
با تسلط بر غرب ايران و بابل لقب هخامنشي شاه شاهان را 
احيا نمود ( پيگولوسکايا، ١٣٥٤، ٤٦)؛ راه ابريشم را گشود 
و تجارت ابريشم چين به اروپا را در دست گرفت. (پيرنيا، 
١٣٨٦، ١٧٧) بازرگاني مهم ترين منبع درآمد بود و شهرهاي 
مرزي پالمير٤ و هترا ٥ که به مقتضاي نيازهاي بازرگاني 
غرب  و  ايران  تماس  مراکز  ترين  مهم  نهاده شدند؛  بنياد 
بود. ( بهار، ١٣٨١، ٨٨-٧١) در کنار مهر آناهيتا نيز مورد 
نيايش واقع مي شد. تصوير وي در آبان يشت که به زعم 
محققين ساختار امروزي آن متعلق به دوران اشکاني است؛ 
تصويري از زيبايي زنانه و تجارب واقعي زيبايي شناسي 

زنانه را مشخص مي سازد. (رجبي، ١٣٨١، ج٤، ٢٧١)
 در اين دوره پرستش ايزد بانوان و وجود مجسمه هاي 
خداي بانوان در قبور و حضور برخي ملکه ها در سکه هاي 
اشکاني نشان گر  حضور بيش تر زنان در جامعه و هنر 
است. با وجود تعدد زوجات، زن در اجتماع و ملکه در دربار 

www.oi.uchicago.edu :تصوير۱- گروه پارتيان، ماخذ

۱-  شهر باستاني اشک يا ارسکه ، 
محتمًال قوچان امروزي

Parni  -۲ ، از اقوام اشکاني 
Daha -۳ ، داهه ، نامي که در کتيبه 
داريوش بيستون ديده مي شود و 
برخي محققان آن را مسکن اوليه 

پارتيان مي دانند. 
Palmyra -۴ ، شهري باستاني در 

سوريه کنوني
Hatra-۵، الحضــــر، شهري در 

عراق کنوني
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احترام و اهميت بسياري داشته و صاحب نفوذ بودند و در 
مراسم و مجالس مذهبي در کنار مردم حاضر مي شدند. 
به طور كلي مقام زن در اين دوره با تکريم همراه بود (بني 
احمد، ١٣٤٦، ٦٢) اين امر بر زندگي زنان تاثير بسيار مهمي 
داشت، فارغ از تغيير در نگرش به زنان، در اين دوره توجه 

به لباس و آرايش در ميان آنان افزايش يافت. 
مجموعه ملوک الطوايفي از قبايل در حال رقابت با يکديگر 
امپراطوري اشکاني و قرارگيري برخي از آن ها در شاهراه 
التقاط فرهنگي شرق و غرب يا حضور نظامي و بازرگاني، 
موجب شد که فرهنگ در سرحدات و مرزها پيشرفت بيش 
تري داشته باشد. حتي اين امر به يکي از ويژگي هاي مهم 
 Widengren,) .فرهنگ پارتي يعني پديده مد منجر گرديد
و حضور  خارجيان  با  ايرانيان  254-241 ,1956)تماس 
آن  لباس  شدن  فراگير  موجب  اشکانيان  تجاري  فراگير 
 Rostovtzeff,) شد.  پيراموني  دربارهاي  تمامي  در  ها 
156 ,1932) اين موضوع باعث شده هنگام وضع اصطالح 
«هنر پارت» بسياري آن را واژه اي متناسب با هنر دورا 
که  حالي  در  بدانند؛  پالمير  و  آشور   ، هترا  اوروپوس١، 
دورااروپوس فقط گاهي و پالميرا هرگز تحت فرمانروايي 
پارتيان قرار نداشت؛ در نتيجه بايد گفت فرهنگ و هنر پارتي 
در سرزمين هاي تحت سلطه پارتيان و قلمرو نفوذ آن ها 

قرار دارد. (كالج، ١٣٨٨، ١٧٨) ايران در دوره پارتي تکامل 
اجتماعي و فرهنگي يافت و سازمان بدوي روستايي آن 
به زندگي شهري بدل گشت. (پيگولوسکايا، ١٣٥٤، ٦٠) در 
ابتداي اين دوره سطح زندگي بسيار باال بود، اما به مرور 
نوعي تنزل و انحطاط قابل مشاهده است. (بهار، ١٣٨١، ٨٩-

٨٨) در سال٢٢٠ ميالدي به واسطه رقابت، نظام داخلي از 
هم گسيخت و پس از ٤٧٥ سال، اشکانيان به دست اردشير 
ساساني، دست نشانده خود در پارس منقرض گرديدند. 

(بني احمد، ١٣٤٥، ٥٩)
با توجه به آن چه اشاره شد، بايد گفت پديده مد، افزايش 
حضور زنان در جامعه و تجارت در زمره موارد تشديد 
کننده اهميت و افزايش ارزش طراحي لباس بوده است. امري 

که در هنر آن ها نيز قابل مشاهده مي باشد.

هنر اشکانيان
شلومبرگر٢، براي توصيف هنر پارتي دو ويژگي تمام 
رخ نمايي و روح باوري را شاخصه اصلي مي داند و اين 
هنر يوناني- ايراني گسترده شده از  نمرودداغ تا رود گنگ 
را در مقابل هنر يوناني - رومي قرار مي دهد. (کالج، ١٣٨٨، 
١٣٠) روستفچف با بسط  اين ويژگي ها مذهبي بودن ، قلم 
پردازي و واقع گرايي را به آن مي افزايد. (رجبي، ١٣٨١، 

طراحي پوشاک ايران در  دوران 
اشکانيان(پارتيان) ( مطالعه بر روي 

الگو، برش و دوخت لباس ها )

تصوير۲- شاه و ملکه ، کوه خواجه،  ماخذ: گيرشمن، ۱۳۷۰

بر ساحل   Dura- Europos -۱
فرات نزديک دهکده صالحيه، در 

سوريه امروزي
D. Schlumberger -۲
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فصلنامه علمي- پژوهشی

٢٥١) در هنر اين دوره دين به رديف پسين رانده شد. (فريه، 
(١٣٧٤، ٥٨

در دوره اول هنر پارتي سبک هاي سنتي ايران و گرايش هاي 
هلنيستي به موجوديت خود ادامه مي دهند. مرحله دوم از 
جلوس مهرداد دوم آغاز و تا پايان عصر اشکاني ادامه مي يابد 
و هنر ايراني از دورا اروپوس و پالميرا تا پايتخت باستاني 
آن ها در نيسا را در برگرفت. تغييرات عميق شكل ها و تکيه بر 

سنن قديمي براي رهايي از قيود هنر هلنيستي از ويژگي اين 
دوران است. (گيرشمن،١٣٧٠، ١٨-٣) اما بهار١  به سه دوره 
اقتباس از آثار شرقي پيشين، دوره تلفيق عناصر اقتباسي 
براي پديد آوردن هنر خاص و دوره انحطاط و رشد هنر 
اقوام مرزي اعتقاد دارد (بهار، ١٣٨١، ١١٣) بنابراين بايد آثار 
نيسا٢  و غيره را هنر دوران اوليه، مجسمه بزرگزاده پارتي، 
بيستون، کوه خواجه و نمرود داغ را دوران طلوع هنر پارت 

تصوير۳-۲- تحليل پوشاك باستاني ايرانيان، ماخذ : نگارندگان

۱-  مهرداد بهار، اسطوره شناس 
(۱۳۰۸ - ۱۳۷۳)

Nisa  -۲ ، پــــــايتخت باستاني 
پارتيان، واقـــــع در ترکمنستان 

امروزي

تصوير۳ -۱- مجسمه مرد شمي، ماخذ: موزه ايران باستان
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و هنر دورا اوروپوس، هترا و تنگ سروک١ و نيساي جديد 
که آن را نيساي پارتي نيز مي خواندند (دياکونوف، ١٣٨٣، ٦)، 

دوران سوم هنر پارتي دانست. 
هنر اشکاني اوليه، پيکره هاي داراي لباس ايراني ايستا 
و خشک آراسته به انواع جواهر با چين و شکن يکنواخت و 
حالت قراردادي (گيرشمن، ١٣٧٠،  ٧٨-٧٤) نه آغاز هنر پارتي، 
که «مرحله دربار ه لنسيت ماب ايراني» ناميده مي شود. (کالج، 
١٣٨١، ١٢٥) گرايش به يونان تا پايان دوران پارتي قابل 
رهگيري و تنها در دوران ساساني اعتبار و نفوذ هنر يوناني 

به پايان رسيد. (گدار، ١٣٧٧، ١٨٣)
در نگاره هاي نمرود داغ، تداوم مرزهاي نرم و خطوط 
مستقيم هخامنشي و نمادگرايي پيشـــــــين ديده مي شود. 
(رجبي، ١٣٨١، ٢٥٥) در کوه خواجه تاثير قوي هنر يوناني 
قابل مشاهده است. (بهار، ١٣٧٧، ١٢١) در نقاشي هاي کوه 
خواجه، عالوه بر تجسم عمق، با تصوير زن روبه رو مي شويم. 
(رجبي، ١٣٨١، ٢٤٩) يکي از آثار با اهميت اين دوره، پيکره 
شاهزاده پارتي کشف شده در شمي دره اي دور افتاده در 
زاگرس، است (هرمان، ١٣٧٣، ٤١) و به استثناي سر مابقي 

آن را بايد پارتي دانست. ( گدار، ١٣٧٧، ٢١٨) 
ولي واقع گرايي هنر پارتي ناشي از پيوند آن با واقعيت 

است.  متفاوت  خود  يوناني  معادل  با  و  موضوع  طبيعي 
(بوسايلي، ١٣٨٣ ، ١٢٦) نمونه آن را در آثار دوره سوم هتـرا 
مي توان ديد که پيکره هايي آرام و باوقار و با لباس هاي فاخر به 
شيوه پارتي و جواهرات فراوان نشان داده شده اند. ( هرمان، 
١٣٧٣، ٦٨-٦٧) هنر هترا را بايد نماينده شكل عمومي هنر 
پارتي دانست، زيرا اين هنر در خدمت فرمانروايان اشکاني 
نبوده و تنديس و نگاره هايي را براي خدايان و مردگان 
مي ساختند. (رجبي، ١٣٨١، ٢٥٣) اجداد پرستي و نگه داري 
صورت آن ها مرسوم بود؛ حتي در دربار که  به ويژه 
شاهان اشکاني براي وي نوعي الوهيت قايل بودند. ( پيرنيا، 
١٣٨٦، ١٧٤) مجسمه هاي شاهان و خدايان هترا که به شيوه 
هنر شرق داراي چهره، حاالت و جامه هاي يکسان هستند 
ويژگي هاي مجسمه هاي اين دوره را نشان مي دهند. (بهار، 

(١٣٧٧، ١١٩
رسانه مجسمه امکان نمايش ويژگي هاي واقعي محيط 
پيراموني را افزايش داد و بازتاب لباس هاي پيکره ها، تجمل، 
کيفيت بصري منسوجات و ملحقات تزييني آن ها نشان گر 
سطح باالي زندگي شهرهاي تجاري، مدنيت، و پيشرفت  
شهرهاي بزرگ مسيرهاي تجاري (هرمان، ١٣٧٣، ٥٦) و 
گسترش مد البسه به امپراطوري ها و شاهک هاي مجاور و 

طراحي پوشاک ايران در  دوران 
اشکانيان(پارتيان) ( مطالعه بر روي 

الگو، برش و دوخت لباس ها )

تصوير ۴- شلوار مجسمه مرد شمی، مرد اشکانی از پالميرا، اشرافزاده ای از هترا ، ماخذ : سفر، ۱۳۷۶

Tang-e-Sarvak-۱،۵۰ کيلومتري 
شمال بهبهان
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ابزار پژوهشي بسيار مناسبي براي دريافت ويژگي پوشاک 
آن ها است.  

پوشاک و منسوجات عصر اشکاني 
قديمي ترين سند در مورد پوشاک پارتيان در پلکان 
آپادانا ، يکي از قبايل شرقي با پوشش شبه مادي را نشان 
مي دهد که سربندهايي به شيوه متداول شرق ايران امروز 
بر سر دارند. قوامي عقيده دارد که در دوران سلوکي نه تنها 
لباس ايرانيان تغيير ننمود، بلکه سبک لباس ايراني گسترش 
يافت و بر لباس يونانيان نيز تاثير نهاد. (قوامي، ١٣٨٣، ٧٥) 
اين پوشش در دوره بعد پارتي نيز با تغييراتي در کيفيت 

پارچه ديده مي شود و شاکله عمومي لباس مردانه را تشکيل 
مي دهد، با اين وجود تنوع ملحقات تزييني و نحوه شكل 
دادن به پارچه در اين دوره سيماي متنوعي را پديد آورده 

است. (تصوير١)
دليل اين تغيير در طراحي البسه بهره گيري از ابريشم به 
جاي پشم در طراحي لباس مردانه بود. در سده دوم ميالدي 
رقابت چين و ايران بر سر تسلط بر بازار ابريشم (آکرمن، 
١٣٨٨، ج٢، ٨٥٤) ايران را به توليد کننده پارجه از ابريشم 
وارداتي چين و صدور آن به اروپا بدل ساخت. موضوعي 
که بر استفاده روز افزون از اين پارچه ها در کنار پارچه هاي 

تصوير۵ الف- تحليل جامه يک سردار و بررسي برش های پارچه و 
دوخت،  ماخذ:  نگارندگان

تصوير۵ ب - تنديس يک سردار و  نمونه يک 
لباس مشابه  از هترا  ماخذ:  گيرشمن، ۱۳۷۰
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پشمي تاثير به سزايي گذارد. ( الوند، ١٣٥٠ ،٩٢)
 اغلب پارچه هاي به دست آمده از دوران اشکاني ايران از 
پشم است، بخشي از الياف در ابريشمين و پارچه هاي پنبه 
اين دوران نيز يافت شده است. اما از نوع الياف و شيوه بافت 
آن ها اطالع زيادي در دست نيست. (رجبي، ١٣٨١، ٢٧٦) 
تعدادي از پارچه هاي ابريشمي پارتي مکشوفه در لوالن 
نقشمايه زنبق آبي، درخت زندگي و نقوش قلبي  و دوخته 
دوزي  هلني با نقشمايه درختان مواج مو ديده مي شود. 
پارچه بافي اشكانيان با نقوش گياهي، نيمه طبيعي، تجريدي 

و هندسي (آكرمن، ١٣٨٨، جلد٢، ٨٥٨-٨٥٧)
 آغاز و اغلب پارچه لباس هاي داراي نقوش شبكه اي 
ابريشم اواخر دوره اشكاني بافت ايران وسوريه هستند. 

( ضياء پور، ١٣٤٣،٤٣)
آثار پوشاک اشکاني موجود را بايد هنر درباري يا طبقه 
باالي اين عصر برشمرد، با اين وجود، شباهت بيش از حد 
آن ها و لباس هاي سنتي و بومي ايران نشان گر درون مايه 
ايراني آن هاست و  صرف نظر از جنس پارچه و مرغوبيت، 
مي توان اين لباس را به افراد عامي نيز تعميم داد. (رجبي، 
١٣٨١، ٢٧٠) نوع جامه با توجه به طبقه اجتماعي متفاوت 

بود.
 شاه و درباريان و آزادگان جامه هاي پربها و جواهر 

نشان مي پوشيدند و جامه هاي شاهانه غرق جواهر بود. 
در نقش پادشاه و ملکه از کوه خواجه (تصوير  ٢)، شاه 
داراي دو تن پوش و يک شنل است. تن پوش زيري به رنگ 

طراحي پوشاک ايران در  دوران 
اشکانيان(پارتيان) ( مطالعه بر روي 

الگو، برش و دوخت لباس ها )

تصوير ۶ الف -تحليل جامه ها، ماخذ : هنر ايران در دوران پارت و 
ساسانی ، ماخذ :  نگارندگان 

تصوير ۶ ب-  تنديس زنان يا بغ دختانی از نيسا، ماخذ :گيرشمن ۱۳۷۰
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سفيد و رويي به رنگ قرمز و آبي و شنل هم به رنگ زرد 
و حاشيه اي نارنجي مي باشد. ملکه نيز داراي دو تن پوش 
است که زيرين آن به رنگ زرد و لباس رويي به رنگ بنفش 
داراي نوار نارنجي رنگي در جلوي سينه است. (هرتسفلد، 
١٣٨١، ٣٠١) به احتمال بسيار روستاييان با الهام از سنن 

قومي جامه هاي نيلي مي پوشيدند. (بهار، ١٣٨١، ٩١)
به  ها  لباس  الگوي  طراحي  شيوه  پژوهش،  ادامه  در 
عنوان مهم ترين بخش در شکل گيري پوشش هاي اين دوره 
مورد بررسي قرار مي گيرد. به همين دليل در اين بخش دو 
نمونه متداول و مهم لباس مردان و  سه نمونه از لباس زنان 
بررسي مي شود تا از تحليل لباس ها به شيوه کلي طراحي 

الگوي لباس اين دوره مشخص گردد.
طراحي الگوي لباس مردان در عصر اشکاني

در دوره اشکاني براي مردان دو پوشش متفاوت وجود 

داشت، لباس ويژه سواران داراي اسب هاي زره پوش بود 
که ساختار لباس نظامي آن عصر را نشان مي دهد و طرحي 
خطي از آن در دورا اروپوس ديده مي شود ( رجبي، ١٣٨١، 
٢٧٥) و ديگري لباس هاي اشرافي آن دوره که به ويژه 
در مجسمه مرد شمي و مجسمه هاي هترا در آن دوره 
مشخص است. از ويژگي هاي طراحي لباس مردان، استفاده 
از شلوار به واسطه تناسب آن با اسب سواري بوده است. 
( بهار ،١٣٨١، ٩١) اين تن پوش سنتي، يعني تونيک کوتاه با 
آستين تنگ با طرز زندگي اين قوم بيابان گرد نيز مناسب 

بوده است. (غيبي، ١٣٨٤، ١٧٤)
 اما به مرور پادشاهان آن ها از لباس هايي بلندتر و 
پرچين تر استفاده نمودند. سايکس لباس اوليه  پارت را  
قبايي بلند، گشاد و شلواري فراخ مي داند كه روي آن عبا يا 
جبه نظامي مي پوشيدند است اما به مرور  اين لباس متروک 

تصوير  ۷  الف - مجسمه شاهزاده خانم 
ماخذ:  مقابر   برجسته  نقش   ، دوشفری 

گيرشمن، ۱۳۷۰
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و فقط به جامه نرم و عبايي بر روي آن اکتفا مي شد و دمپاي 
شلوار را جمع مي کردند. ( ضياءپور، ١٣٤٣، ١٢٩-١٢٨)

هم  جمشيد  تخت  نگاره  در  توان  مي  را  تفاوت  اين   
مشاهده نمود. اما نگاره مهم ديگري که لباس عمومي پارتيان 
را مي نماياند در نگاره  مهرداد اول و درباريانش در تنگ 
نوروزي قابل مشاهده است. (صانع، ١٣٧٩، ١١١) طرح نقش 
برجسته هاي سر پل ذهاب استفاده از قباي تا زانو و  يقه سه 
گوش لباس دوره اول اشکاني را نمايش مي دهد. (ضياءپور، 
١٣٤٣، ١٣٥-١٣٤) ديگر تاثير پوشاک هخامنشي بر اشکاني 
قباي [کنديز] با يقه گرد و جلو باز است که در جلو توسط 
بندهايي به هم متصل شده اند. (ضياء پور، ١٣٤٣ ،١٥٠-

١٤٩) در نقوش قديمي تر اين باالپوش به صورت آزاد بر 
روي شانه ها افتاده اما نمونه اي با  آستين هاي  بسيار تنگ 
خز مربوط به سده ٥-٤ ميالدي نيز به دست آمده است. 
(Kawami,1989,16) در بردنشانده شاه ايراني و تمامي 
همراهانش اين باالپوش تنگ و کوتاه جديد را به تن کرده اند. 
(Kawami,1987,26) در نگاره تنگ سروک تصويري از 
کاربرد شنلي که در جلوي سينه به هم آمده، پيراهنش بلند تا 

پايين زانو ديده مي شود. (گريشمن، ١٣٧٠ ،٥٤)
اما يکي از مهم ترين اسناد به دست آمده از دوره ابتدايي 
هنر اشکاني، مجسمه شاهزاده اشکاني شمي موجود در 
موزه ايران باستان است. اين تنديس شلوار و نيم تنه کوتاه، 
نمونه اي از پوشش اوليه اشکانيان را نشان مي دهد. قطعات 
صدفي يکي از مقابر شمي نشانه اي بر عموميت اين شيوه 
لباس است. (گدار، ١٣٧٧، ٢١٩) ولي به نظر مي رسد که 
اين لباس مخصوص سوارکاري بوده و در قسمت عقب به 
شکل بالشتکي و پايپوشي لوله وار و فاقد نشيمنگاه است.

(رجبي، ١٣٨١، ٢٧٢)
اين لباس اطالعات بسيار مناسبي را در مورد شلوار 
اشکاني دراختيار مي گذارد. با استناد به نوشته استرابون 
در  که  دارد  عقيده  ذکا  اشکاني،  تکه  سه  شلوار  پيرامون 
شلوار اين مجسمه ، بر روي يک شلوار چسپان زيرين دو 
رانپوش بسته شده و از پهلوها گذشته و در قسمت پشت 
با بندي به دور کمر محکم مي شده و بالشتک پشت اين 
شلوار را متصل به رانپوش و به عنوان زين مي داند. از 
سوي ديگر گدار حدفاصل رانپوش و شلوار را برهنه  و 
بالتبع فاقد شلوار زيرين مي داند. (غيبي، ١٣٨٤، ١٨٦-١٧٦) 
ظاهر سفت و پهناي واضح چين ها [و عدم نياز به تثبيت 
کننده چين هاي نرم مشابه تصوير٤] و جنس نرم و لطيف 
آن دال بر استفاده از پارچه پشمي، نخي يا کتاني ضخيم 
است (Kawami,1989,16) نمونه شلوار آن در گروه بلخ 
در پلکان آپادانا ديده مي شود که خاستگاه شمال شرقي اين 

 (Schmidt,1953-7,195) .پوشش را نشان مي دهد
اما بررسي موردي بر روي لباس زير با قصد بررسي 
طراحي مي تواند نتايج ديگري را نشان دهد. (تصوير٣-١) 
پارچه دو رانپوش از يکديگر جدا بوده و هر يک بطور مجزا 

عمل مي نمايد. در امتداد ضلع CD ذوزنقه ABCD يک نوار 
چرمي دوخته شده است. 

دو انتهاي AD وBC در قسمت پشت شلوار به يکديگر 
دوخته و دو قسمت رانپوش از نقطه هاي Cو D به کمربند 
چرمي وصل و حجم پارچه تجمع نموده در قسمت مياني 
 D براي پوشاندن ميان دو پا استفاده مي شود. ابتدا نقطه
 C متصل شده و سپس براي محکم نمودن شلوار، از نقطه
دو رانپوش کشيده و اين امر باعث مي شود که چين هاي 
روي پاچه هاي رانپوش در جهات کنوني پديد آيد. قسمت 
بالشتک پشت به رانپوش متصل نيست، بلکه به صورت يک 
بخش جداي داراي رودوزي شياردار، به منظور عدم جا 
به جايي محتويات داخل آن (غيبي، ١٣٨٤، ١٨٦)، توسط 
بندهايي به دور کمر بسته شده (EF) و به منظور تثبيت، 
بند G از قسمت ميان پاها به جلو آمده و بر روي کمربند 
محكم مي شود. در تصوير٣-١ ، نماي جانبي و زير خنجر 
قسمت E را مي توان مشاهده كرد؛ اين عبور پارچه ها از 
روي يکديگر به تثبيت بالشتک کمک بيش تري مي نمايد.  
به اين ترتيب بايد گفت شلوار يا در حقيقت قسمت چرمي 
يا کتان ضخيم داراي نوارهاي چرمي که در زير پوشيده 
شده تنها به منظور نگه داشتن اجزاي رانپوش و تسليحات 
کاربرد داشته و الزامًا شلواري کامل نبوده است. اين امر به 
سوارکار اجازه مي داده تا با باز شدن پاها از يکديگر، آزادي 

عمل بيش تري داشته باشد. (ضياء پور، ١٣٤٩، ١٠٧)
اما به مرور شلوار زيرين براي مقاصدي جز سوارکاري 
به شلواري کامل و به احتمال زياد با افزودن قطعات پارچه اي 
به قسمت مياني پا براي افزايش تحرک پاها، تبديل به شيوه 

طراحي پوشاک ايران در  دوران 
اشکانيان(پارتيان) ( مطالعه بر روي 

الگو، برش و دوخت لباس ها )

تصوير  ۸  الف - نقش برجسته سه بانو و شير، ماخذ : سفر ،۱۳۷۶
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شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۴۱

فصلنامه علمي- پژوهشی

جديدي از طراحي شده است. اين موضوع در مجسمه مرد 
اشکاني با رانپا که از پالمير به دست آمده، ديده مي شود. 
اما در اغلب موارد رانپاها در قسمت فوقاني توسط تونيک 
پوشيده شده و بنابراين دليلي براي طراحي پيچيده تر از 
مجسمه شمي ندارد، به جز اين که در آن ها بالشتک سوار 
کاري حذف شده و به جاي اتصال قسمت پايين پاچه شلوار 
به قسمت باالي مچ  (H) آن ها در درون چکمه فرو برده 
شده اند. در دوره هاي بعد رودوزي به اين شيوه طراحي 
افزوده مي گردد و اين موضوع به صورتي انجام مي پذيرد 
که شكل کلي رانپوش و تا خوردگي هاي پارچه را تثبيت 
نموده و به لباس شكل دهد. (تصوير  ٤) اين سبک عمومي 
مطالعه  براي  است.  پارتي  انتهايي  دوره  تا  مردان  شلوار 
و بررسي شلوار بلوچ که هنوز بقاياي سبک اشکاني در 
طراحي شلوار را در خود دارد از مانكن استفاده شده و 

پارچه بر روي آن قرار داده شده است.
مجسمه نيم تنه کوتاهي با حاشيه چرمي پوشيده که 
سينه آن خيلي باز و پشتش برش مربعي دارد. اين نيمه 
تنه بدون تکمه يا بند و بست ديگر در جلو روي هم افتاده و 
خيلي چسبان و نظير آن هايي است که در آسياي مرکزي 
مي پوشند و ريشه يوناني ندارد و با نيم تنه هاي بلند و 
( گدار،  تفاوت دارد.  پارت ها مي پوشند  يوناني که  فراخ 

١٣٧٧، ٢١٧) به دليل قرارگيري بالشتک در قسمت پشت، 
اين بخش پشت و جلوي لباس ارتفاع متفاوتي دارند. نيم 
تنه کمر و برش مربوط به آن را ندارد و فقط با يک شال يا 
کمربند بسته شده است. بدن در زير نيم تنه برهنه و سينه 
قوي و پهن او پيداست.  به استثناي لبه لباس که به نظر 
مي رسد با يک رودوزي چرمي تثبيت شده، بقيه لباس از 
جنس نرم و داراي ريزش بوده و چسپندگي به بدن ناشي 
از اين جنس پارچه است، و گرنه برش لباس بسيار ساده و 
قطعات گوناگون قالب مستطيل دارد. در نهايت نيز دو بخش 
مربوط به آستين هاي چسپان مشابه نقوش  بردنشانده به 
افزوده شده است. در تصوير٣-٢ که قطعه  اين روپوش 
پارچه ADEH را مي توان مشاهده كرد كه به تناسب شكل 
بدن تغيير شکل داده شده و تنها بخش برش خورده آن در 
قسمت پايين و به منظور کوتاه نمودن بخش پشت از بخش 
جلو لباس بوده است. نقاط B و Cزير بغل ها را تشکيل مي دهد 
 IJ و KL و ريزش پارچه ها به سبب شكل آن است و نقاط
با اتصال به يکديگر سرشانه هاي لباس را پديد مي آورند. 
برش ها در پشت بخش چرمي تثبيت و دوخته شده اند و 
در نهايت لباس توسط کمربندي ساده بر روي خود تثبيت 
شده است. نمونه اين لباس را در لوحه تابوت اسکندر نيز 
مي توان ديد. (شهبازي، ١٣٨٣، ٥٨) اين شيوه در نمونه هاي 

تصوير  ۸  ب - طرح مخطط از يک بانو، تحليل تصوير، ماخذ:   نگارندگان
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بعدي لباس اشکاني به ويژه دوره هترا ديده نمي شود. در 
هنر هترا  تونيک بلند به عنوان نوعي لباس رسمي جايگزين 

اين شيوه متعلق به دوره قبل از ميالد شده است. 
مرد  مورد  مشابه  شلواري  داراي  تصوير٥،  تنديس 
شمي است که پس از شكل گرفتن پارچه بر روي آن رويه 
دوزي شده و تونيک بلند آن نيز مشابه تنديس پيشين است، 
در هترا به واسطه قرارگيري در بين النهرين و نزديکي به 
سنن يوناني در بسياري از لباس ها از بست به جاي دوخت 
براي اتصال قطعات لباس استفاده شده و به همين دليل در 
کناره لباس و با تغيير مکان بست ها شكل هايي بر روي 
پارچه به ويژه در ناحيه کمر پديد آمده و شكل رويه دوزي 
تزييني نوارها نشان مي دهد که بعد از تنظيم چين ها با 
شيوه دراپه، چين ها تنظيم و تثبيت شده اند. ايجاد چين روي 
نيم تنه پايين از طريق جمع نمودن پارچه در بغل را بايد 
تداوم سنت طراحي لباس مردان در دوره هخامنشي دانست. 
برخي پژوهشگران آن را يادآور تونيک هاي  اواخر دوره 
هلني بين النهرين مي دانند (Trilling, 1982, 142)  اما بايد 
پذيرفت که تنوع بسيار زياد اين رويه دوزي ها و همراه با 
آن ، ريزش هاي جزيي شكل تونيک، تنوع بسيار زيادي به 
طراحي اين لباس داده است.  در بسياري از موارد روي 
تن پوش، يک کمربند شل با نوارهاي ساده پهن چرمي و با 
پالک ها و مدال هاي تزييني گوناگون بسته مي شده است. 
کمربندي طاليي با اين طرح در شمال افغانستان کشف شده 

 (Sarianidi, 1985,246-47) .است
از  شده  وتثبيت  است  مشهود  عکس  در  شنل  شكل 
يک نقطه به واسطه قابليت هاي خود براي قرار گيري در 
موقعيت ها و زواياي گوناگون توانايي زيادي براي ايجاد 
تنوع در لباس ها داشته است. اين مساله به ويژه در مورد 

لباس زنان کارآيي بيش تري يافته است. 
طراحي الگوي لباس بانوان در عصر اشکاني

بر خالف دوره هخامنشي که از روي شواهد گنجينه 
جيحون، مهرها و پارچه پازيريک مي توان اين گونه استنباط 
نمود که زنان و مردان از تن پوش هاي مشابه استفاده مي کرده اند؛ 
و تفاوت لباس زنان در پارچه اي است که به لبه کاله آن ها 
آويخته و پشت سر قرار مي گيرد. (شهبازي، ١٣٨٣، ٦٣) 
در دوران اشکاني زنان تن پوشي بسيار متفاوت از مردان 
داشتند و اين مساله نشان از تغيير فرهنگي مهمي دارد. 

(غيبي، ١٣٨٤، ١٨٩)
و  اروپوس  دورا  و  کوه خواجه  ديواري  هاي  نقاشي 
آرامگاه آنتيوخوس کوماژني١ نوعي سرگرداني ميان سنت 
آرايش و پوشش هخامنشي و قواعد و سنن يوناني را نشان 
مي دهد. ( رجبي، ١٣٨١، ٢٧٠) بازنمايي پيکره هاي مونث 
در قالب تصوير و مجسمه، رواج پديده مد و افزايش توجه 
زنان به آرايش، پوشش و عشق به جواهر در ميان زنان 
اشرافي از ويژگي هاي اين دوره است. ( بهار، ١٣٨١، ٩٢) 
حتي برخي تن پوش ها، براي خودآرايي، جلوه گري اندام 

دوخته و پوشيده مي شدند. در اين دوره پوشاک بومي 
به واسطه سليقه روز يوناني نوعي حالت ذوقي يافته بود. 

(ضياءپور، ١٣٤٩، ٨٢)
بلند  از متداول ترين لباس زنان اشکاني دامن    يکي 
تا روي زمين، گشاد و پرچين ، آستين دار و يقه راست 
بوده است. قطعات پارچه ديگر به عنوان پيراهن روي اولي 
پوشيده مي شد و به اين ترتيب پيراهني با دراپه هاي متعدد 
را پديد مي آورد. با استفاده از مستندات و بررسي تجربي، يکي 
از متداول ترين لباس هاي اين دوره به منظور کشف شيوه 
طراحي آن مورد بررسي قرار گرفته است. تصوير٦، نشانـگر   
مجسمه هاي به دست آمده در نيسا و  شرق دنياي پارتي 

اسـت 
(گيرشمن، ١٣٧٠، ٢٩) که نشان مي دهد لباس پارتي را در 
بنياد بايد به صورت يک پديده ايراني بنگريم. لباس از چهار 
بخش مختلف تشکيل شده است. قسمت عمومي لباس دامن 

بلند و چين دار تا روي زمين است. 
بسياري از پژوهشگران اعتقاد دارند اين بخش از لباس 
مشتمل بر يک پيراهن بلند بوده(ضياءپور، ١٣٤٩، ٩٧) ، اما 
با اتکا به مجسمه بغدخت زيرين در تصوير  ٦ ، مي توان 
گفت اين يک دامن متشکل از پارچه اي (ABCD) است که 
به واسطه ابعاد بزرگ خود در قسمت مياني گره خورده و 
قسمت مياني چين دار دو انتهاي گره برگشته بر روي لباس 

است.
در اين دوره كيفيت پارچه در پديد آوردن ريزش هاي 
به  روي آن در قسمت جلو و مياني موثر بوده است، و 
احتمال زياد تفاوت ميان لباس مردم عادي و درباري در 
و  استفاده  مورد  منسوج  تفاوت  از  ناشي  بصري  کيفيت 
تزيينات رويع بوده است.  قسمت دوم لباس شليته  پوشيده 
شده بر روي دامن است. شليته نيز يک پارچه مستطيل 
شکل (EFGH) است که در قسمت مياني بر روي سينه جمع 
شده و دو انتهاي E و F آن بر روي يکديگر متصل شده و 
در پشت گردن قرار گرفته است. پيراهن کوتاه سوم نيز به 
صورت قطعه پارچه مستطيل شکل (IPQR) مشابه تونيک 
مردانه است كه با اتصال نقاط ST، OMو JL شكل داده 
شده است. در نهايت نيز قطعه پارچه موربي بر روي لباس 
بسته شده که نقش تزييني دارد. در اين دوره افزوده هاي 
لباس و ملحقات تزييني نقش بسيار مهمي در ايجاد تنوع در 

لباس ها زنان داشته اند.
در اين پيکره ها پوشش سر پوشاننده قسمت پشتي 
لباس وجود ندارد؛ ولي به مرور سر پوش جزيي از جامه 
زنان مي شود. (قوامي، ١٣٨٣، ٧٩) در اين دوره اغلب زنان 
چادر  بر سر مي کردند. زنان اشرافي ديهيمي بر سر مي نهادند 
و بر روي آن دستارگونه اي مي بستند که چادر روي آن ها 
مي افتاد. (بهار،١٣٨١، ٩٢-٩١) زنان متمول در زير چادر 
دستارگونه اي جواهر نشان يا کالهي بر سر داشتند. بر 
روي سکه بالش دوم اشکاني ملکه اي را نشان داده اند که به 

طراحي پوشاک ايران در  دوران 
اشکانيان(پارتيان) ( مطالعه بر روي 

الگو، برش و دوخت لباس ها )

۱-آنتونيخوس، شاه پارسي تبار 
کوماژن، ناحيه اي در آناتولي

۲-  برگرفته از نام کاشف اين لوحه 
۳-  در برخي متون سناتروک دوم 

ترجمه شده است.
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نتيجه
دوران اشکاني را مي توان عصر رواج تجارت، تکامل زندگي شهري، افزايش حضور زنان در جامعه، 
اهميت يافتن ارزش طراحي لباس، گسترش تمايل زنان به لباس و آرايش و بروز پديده مد دانست. هم 
زمان با اين دگرگوني فرهنگي ، دستيابي به فناوري توليد پارچه ابريشم و گسترش استفاده از ملحقات 
تزييني و آرايه ها را بايد در زمره مسايلي دانست که سيماي لباس ايراني را دگرگون نمود. پژوهشي 
پيش رو با هدف دست يابي به کيفيت و شيوه طراحي لباس هاي اين عصر و نحوه طراحي الگوي آن، 
با استناد به منابع تاريخي و بررسي و تحليل موردي بر روي شيوه طراحي الگوي لباس هاي مردان 
و زنان در اين دوران انجام شده و  با توجه به تحليل هاي مورد اشاره بر روي پوشش اشکاني نتايج 
زير حاصل گرديد : لباس مردان سير منطقي توسعه لباس ساده مادي به يک لباس جديد است. جامه 
از دو بخش شلوار و تونيک يا کت تشکيل مي شود. شلوار مشتکل از دو پاچه متصل به کمربندو قطعه 
افزوده به جاي زين و داراي بندهايي براي اتصال قسمت پايين به دور مچ پا  در هنگام سوارکاري و در 
برخي موارد شامل رويه دوزي براي تثبيت چين هاي ريزشي است. جامه تونيک مانند، در بنيان، ترکيب 
پوشش مادي به همراه تغيير نوع پارچه و چين هاي جانبي مشابه لباس پارسي است که به واسطه  تعدد 
رويه دوزي و مکمل هايي همچون کمربند و شنل تنوع ظاهر بسيار زيادي يافته است. لباس سوارکار 
شمي نيز از همين الگوي برش ساده پيروي مي کند. برش کوتاه پشت لباس پيشرفتي در طراحي آن محسوب 
مي شود و تمامي لباس ها داراي برش ساده مستطيل فاقد الگوي برش متناسب با بدن بوده و با افزودن 
ملحقات با شكل بدن هماهنگ مي شوند. لباس زنان تحوالت چشمگيري در طراحي دارد و استفاده از 
پوشش هاي پارچه عريض روي هم پوشيده شده مهم ترين راهبرد طراحي محسوب مي شود. استفاده 
از دامن گره خورد به دور کمر با لبه هاي برگشته در جلو، مجموعه پارچه هاي پوشاننده باالتنه داراي 
ارتفاع متفاوت و استفاده از ملحقات تزييني به ويژه طوق گردن براي تثبيت آن اجزاي اصلي طراحي 
را تشکيل مي دهد. رويه لباس ها با مجموعه آرايه ها، گوهر و جواهرها، ملحقات تزييني و پارچه هايي 

رسم کهن تاجي باريک با کنگره هاي تيز سه گوش و چادر 
آويخته به آن بر سر نهاده است.

دختر  (تصوير٧)  دوشفري٢  خانم  شاهزاده  مجسمه 
ان  در  زنانه  مجلل  لباس  نمونه  هترا  در  دوم٣  سنطروق 
دوره است. تمامي کاله وي و بخشي از لباس وي پوشيده 
از جواهرات است (سفر، مصطفي، ١٣٧٦، ٢٩٢) يکي از ويژگي هاي 
ها  لباس  با  حرکت  شيوه  در  بايد  را  لباس  اين  در  مهم 
مشاهده نمود. در اين دوره اغلب لباس هاي زنان در حين 
حرکت توسط دست نگاه داشته مي شده اند و اين موضوع 
به عنوان رفتاري اجتماعي و بخشي از فرآيند شكل دادن 
به لباس مورد توجه بوده است. اين تغيير را مي توان از 
مقايسه ميان نقشه ترسيمي لباس و نحوه لباس قرارگرفته 

در دست شاهزاده خانم  ديد. 
اشکاني  هنر  دوره  اين  استفاده  ديگر  مهم  نکات  از 
استفاده از قابليت هاي طوق هاي تزييني افزوده به لباس 
است، از ميان لباس هاي مورد بررسي حدود هفتاد درصد 
آن ها با ايجاد تنوع در شكل آرايه تزييني مذکور طراحي 
شده اند. در تصوير  ٧، A، يقه لباس پس از شكل دادن به پارچه 
ديــــــده مي شود.  در تصوير  ٧، B لبه هاي لباس توسط 

بست هايي به طوقه تزييني رويه متصل شده اند و همين 
موضوع باعث تغييراتي در شكل پارچه و لباس شده است. 
مانند مورد پيش، در اين دوره آخرين الحاقات لباس نقش 
بسيار تعيين کننده اي در تنوع دارد. شكل چادر دوشفري 
بسيار ساده است، اما در مورد تصوير نقش برجسته مقابر 
مي توان شكل پيچيده چادرها را مشاهده نمود. چادر مشابه 
يک شنل مردانه بزرگ است(تصوير ٧، C) که بخشي از آن 
بر روي دستار يا کاله روي سر کشيده شده و اين تنوع در 

شكل(تصوير  ٧، D )را پديد آورده است. 
اين دوره (تصوير   بانوان در  لباس  از  سومين نمونه 
٨) قطعاتي است که رويه دوزي هاي فراوان داشته و در 
گوشه ها با افزودن اتصاالتي در چين ايجاد شده و قطعات 
به يکديگر متصل شده اند. تصوير بانوان با شير ، دو نمونه 
از لباس هاي متداول و بانوي مياني اين نمونه لباس را به 
نمايش مي گذارد. از ديگر ويژگي هاي اين اثر، استفاده از 
شال کمر براي ايجاد تنوع درلباس بانوان است. تصوير 
خطي نيز ضمن نمايش همين شيوه، نوعي پيش درآمد براي 
سبک ساساني محسوب مي شود که در آن رويه دوزي 

لباس ها از شكل اندام انساني تبعيت مي نمايند. 
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مورد استفاده به عنوان کمربند يا حمايل غني بيش تري مي يافت. استفاده از پوشش هاي متعدد و بست 
فلزي براي اتصال قطعات پارچه متاثر از يونان است؛ با اين وجود الگوهاي خاص آنان ديده نمي شود. 
چادر زنان مشابه شنل مردانه است که بر روي سر کشيده شده و در برخي نمونه ها بر روي کاله يا 

سربند قرار مي گيرد. 
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