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چکیده
ــرد  ــه رویک ــا س ــتر ب ــون بیش ــاک، تاکن ــی پوش ــاس و طراح ــه، لب ــه پارچ ــات در زمین مطالع
ــه  ــه ارائ ــوده اســت. کتاب هــا و نشــریه های فراوانــی فقــط ب ــردی ب ــا کارب دینــی، تاریخــی و ی
مدل هــا و الگوهــای لبــاس اختصــاص یافتــه؛ امــا تعــدادی نیــز بــا نگاهــی تخصصــی، بــه فنــون 
ــه  ــوط ب ــارکتاب های مرب ــد انتش ــر می رس ــه نظ ــه دارد. ب ــاس، توج ــی لب ــای طراح و روش ه
لبــاس، از نظــر کمــی و کیفــی در مقایســه بــا کتاب هــای مربــوط بــه پارچــه، رشــد بیشــتری 
ــل  ــی قاب ــی و کیف ــد کم ــاهد رش ــال های 1396 و1397 ش ــوص در س ــت. به خص ــته  اس داش
ــاً  ــا عموم ــن، کتاب ه ــش از ای ــا پی ــتیم. ت ــاس هس ــه و لب ــای پارچ ــر کتاب ه ــی در نش توجه
ــای  ــا رویکرده ــی ب ــر، کتاب های ــال اخی ــا در دو س ــت، ام ــی داش ــا دین ــی و ی ــرد تاریخ رویک
جامعه شــناختی، اقتصــادی، نشانه شــناختی و ... نیــز منتشــر شــده  اســت. چــاپ و نشــر 
ــه  ــه، ب ــن مقال ــت. در ای ــر داش ــۀ اخی ــی در ده ــبت یکنواخت ــیر به نس ــردی س ــای کارب کتاب ه
روش توصیفــی، کتاب هــای منتشــر شــده بــه زبــان فارســی در حــوزه پارچــه و لبــاس، بررســی 

خواهــد شــد.

کلیدواژه: پارچه، لباس، کتاب شناسی، ایران، فارسی

مقدمه
تألیــف و نشــر کتــاب بــا موضــوع پارچــه و لبــاس، چنــدی اســت شــتاب فزاینــده ای 
ــف و  ــش دارد و گاه از ضع ــی در پی ــچ و خم ــیر پرپی ــد مس ــت؛ هرچن ــه اس گرفت
ــو و  ــی ن ــش حرکت ــا نویدبخ ــی کتاب ه ــار برخ ــا انتش ــت، ام ــز دور نیس ــان نی نقص
مؤثــر در ایــن زمینــه اســت. بــا تأســیس کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس و مطــرح 
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شــدن مــد و لبــاس در سیاســت گذاری فرهنگــی کشــور، چــاپ و نشــر کتاب هــای 
مرتبــط بــا پارچــه و لبــاس و مــد قــوت گرفــت و روز بــه روز بــه تعــداد کتاب هــای 
منتشــر شــده در ایــن حــوزه، افــزوده می شــود. نخســتین گام هــا در ایــن زمینــه، بــا 
ــا  ــی کتاب ه ــطح کیف ــروزه س ــا ام ــود؛ ام ــه رو ب ــیاری روب ــای بس ــکال ها و نقص ه اش
ارتقــاء یافتــه اســت و ایــن موضــوع بــه یکــی از دغدغه هــای هنــر و فرهنــگ جامعــه 
ــای  ــی کتاب ه ــه کتاب شناس ــه، ب ــن مقال ــت. ای ــده  اس ــل ش ــور تبدی ــی کش علم
ــروه  ــه دو گ ــا ب ــاص دارد. کتاب ه ــران، اختص ــه در ای ــاس و پارچ ــد، لب ــی م فارس
ــای  ــامل کتاب ه ــه، ش ــن مقال ــت. ای ــده  اس ــیم ش ــردی تقس ــری و کارب ــزرگ نظ ب
فنــی همچــون کتــب خیاطــی و الگــو نیســت و فقــط بــه مبانــی تجســمی طراحــی 
ــا عنــوان کتاب هــای کاربــردی اکتفــا شــده اســت. کتاب هــای نظــری نیــز  لبــاس ب
ــی،  ــی، دین ــه: تاریخ ــر، از جمل ــروه کوچک ت ــن گ ــه چندی ــا، ب ــاس رویکرده ــر اس ب
ــا توجــه بــه  فرهنگ هــا، محلــی، ترجمــه و ســایر رویکردهــا تقســیم شــده  اســت. ب
ــت.  ــر اس ــم نش ــترین تراک ــی، دارای بیش ــرد تاریخ ــا رویک ــی ب ــی ها، کتاب های بررس
ــف  ــی مختل ــاک نواح ــه پوش ــه ب ــود ک ــی می ش ــی بررس ــز کتاب های ــس از آن نی پ
ایــران اختصــاص دارد. ســایر رویکردهــا از نظــر کمــی و کیفــی، ســیر صعــودی دارد. 
ــد  ــف خواه ــال، توصی ــا به اجم ــی کتاب ه ــع، برخ ــه مناب ــی ب ــور دسترس ــه فراخ ب
شــد. بدیهــی اســت تعــدادی از منابــع از دیــد نگارنــده دور مانــده و از قلــم افتــاده 
 اســت. ایــن مقالــه بــرای دانشــجویانی کــه در حــال تدویــن پایان نامــه و یــا تألیــف 

ــود. ــد ب ــد خواه ــتند، مفی ــی هس ــای علم مقاله ه

کتاب شناسی
ــا عنــوان موضــوع   کتــب تاریــخ پوشــاک، نخســتین آثــاری اســت کــه بــه پوشــاک، ب
جــدی مطالعاتــی نگریســته اند. تــا پیــش از ایــن در آثــار موجــود، فقــط از منظــر دینــی 
ــه  ــگاه جدی تــری ب ــه موضــوع لبــاس پرداختــه بودنــد. ســال های اخیــر، ن و ارزشــی ب
ــیری  ــی و تفس ــای تحلیل ــا رویکرده ــز ب ــی نی ــت و کتاب های ــده  اس ــاس ش ــه لب مقول
بــه مســئله لبــاس منتشــر شــد. همچنیــن کتاب هایــی کــه مبانــی تجســمی طراحــی 
ــرار  ــان ق ــار مخاطب ــت و در اختی ــده اس ــر ش ــز منتش ــد نی ــریح می کن ــاس را تش لب

ــردی خواهــد آمــد: ــروه عمــده نظــری و کارب ــا در دو گ ــه، کتاب ه گرفــت. در ادام

الف) کتاب های نظری
در ایــن بخــش کتاب هایــی بررســی می شــود کــه نــگاه نظــری بــه مقولــه مــد، لبــاس 
و پارچــه دارد و بــه کتاب هــای: تاریخــی، دینــی، محلــی، فرهنگ هــا، ترجمــه، و ســایر 

تقســیم شــده  اســت.
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1. تاریخی
ــه دو دســته کتاب هــای تاریــخ پوشــاک  کتاب هایــی کــه رویکــرد تاریخــی دارد، ب

ــخ پارچــه، تقســیم می شــود. و تاری
1-1- تاریخ پوشاک

ــا امــروز. تهــران:  ــان ایــران از ســده ســیزدهم هجــری ت ـ ذکا، یحیــی (1336). لبــاس زن
هنرهــای زیبــای کشــور.

کتابــی مصــور و از نخســتین منابــع پوشــاک اســت. ایــن کتــاب، در دوره کاری ذکاء 
در مــوزه مردم شناســی تألیــف شــده  اســت.

ــا آغــاز دوره  ــران از چهــارده قــرن پیــش ت ــان ای ــور، جلیــل (1347). پوشــاک زن ـ ضیاءپ
ــر. ــوی. تهــران: وزارت فرهنــگ و هن شاهنشــاهی پهل

ــان  ــا پای ــان ت ــن زم ــران از کهن تری ــتانی ای ــاک باس ــل (1343). پوش ــور، جلی ـ ضیاءپ
ــور. ــای کش ــای زیب ــران: هنره ــانیان. ته ــاهی ساس شاهنش

ـ ضیاءپــور، جلیــل (1347). پوشــاک زنــان ایــران از کهــن تریــن زمــان تــا آغاز شاهنشــاهی 
پهلــوی. تهــران: وزارت فرهنــگ و هنر.

ایــن کتــاب مصــور اســت و پوشــاک بازســازی شــده ادوار تاریخــی مختلــف ایــران 
در آن نمایــش داده شــده اســت.

ــران:  ــران. ته ــتاییان ای ــینان و روس ــا، چادرنش ــاک ایل ه ــل (1342). پوش ــور، جلی ـ ضیاءپ
وزارت فرهنــگ و هنــر.

ــاز دوره  ــا آغ ــش ت ــرن پی ــارده ق ــان از چه ــاک ایرانی ــل (1349). پوش ــور، جلی ـ ضیاءپ
ــر. ــگ و هن ــران: وزارت فرهن ــوی. ته ــاهی پهل شاهنش

ـ مشیرپور، میرمحمد (1345). تاریخ تحول لباس در ایران. مشهد: زوار
ـ شریعت پناهی، حسام الدین (1372). اروپایی ها و لباس ایرانیان. تهران: قومس. 

ــی،  ــیاحان خارج ــفرنامه های س ــای س ــل قول ه ــر نق ــه ب ــا تکی ــریعت پناهی ب   ش
ــان را توصیــف کــرده  ــه لبــاس ایرانی ــان ب ــدگاه اروپایی ــی و دی وضعیــت پوشــاک ایران
ــاره پوشــاک   اســت. در ایــن کتــاب، گفته هــای تعــدادی از معروف تریــن ســیاحان، درب
ــد  ــز از دی ــفرنامه ها نی ــی از س ــل توجه ــداد قاب ــا تع ــت. ام ــده اس ــران آم ــردم ای م

ــت. ــده  اس ــنده دور مان نویس
ـ شهشهانی، سهیال (1378). تاری خ چ ه  پ وش ش  س ر در ای ران . تهران: مدبر.

ـ شیرخانی، منیژه (1381). پوشش زن ایرانی. تهران: بهار علم.
ـ آقاحســین شــیرازی، ابوالقاســم (1382). پوشــاک زنــان ایــران از آغــاز تــا امــروز. تهــران: 

اوســتا.
ـ متین، پیمان (1383). پوشاک ایرانیان. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

در این کتاب، پوشاک برخی اقوام و اقلیت های دینی ایران بررسی می شود.
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ـ متین، پیمان (1384). پوشاک در ایران زمین. تهران: امیرکبیر
ــاره  ــکا درب ــنامه ایرانی ــده دانش ــای پراکن ــه ای از مقاله ه ــامل مجموع ــاب ش   کت
تاریــخ پوشــاک ایــران اســت کــه پوشــاک برخــی ادوار تاریخــی و همچنیــن بــه لبــاس 
ــت و  ــی اس ــا توصیف ــرد مقاله ه ــه دارد. رویک ــزرگ توج ــران ب ــای ای ــوام در جغرافی اق
ــی  ــدک و ناکاف ــیار ان ــاب بس ــر کت ــا، تصاوی ــندگان مقاله ه ــر نویس ــت نظ ــالف دق برخ

اســت. 
ـ رحیمی، پریچهر (1385). تاریخ پوشاک ایران. 

ــا اواخــر دوره هخامنشــی،  ــالد، ت ــان از هــزاره پنجــم پیــش از می   پوشــاک ایرانی
در ســه دوره تاریخــی، بررســی شــده اســت. نقطــه قــوت کتــاب اســتفاده مناســب از 

تصاویــر اســت.
ــهد:  ــه. مش ــا قاجاری ــان ت ــی از عیالمی ــای ایران ــیه (1386). لباس ه ــالح، انس ــی ف ـ جوالئ

آهنــگ قلــم.
ـ سلوکی، حوری (1386). تاریخ لباس. رشت: شهر باران.  

ــوی، بررســی  ــان دوره پهل ــا پای ــاز ت ــان از آغ ــخ لبــاس ایرانی ــاب، تاری ــن کت  در ای
می شــود. 

ـ فرید زاده، حسین (1388). لباس ایرانیان در آینه سفرنامه ها. تهران: نیکتاب.
ـ چیت ساز، محمد (1391). تاریخ پوشاک ایرانیان. تهران: سمت

چیت ساز تاریخ لباس را از آغاز تا حمله مغول، بررسی می کند. 
ــاس در  ــوالت لب ــخ تح ــر تاری ــی ب ــیرین (1391). نگرش ــور، ش ــین، رضاپ ــاوری، حس ـ ی

ــش. ــیمای دان ــران: س ــان. ته جه
این کتاب پوشاک جهان را از بیزانس تا زمان حاضر بررسی می کند.

ــران:  ــی. ته ــوام ایران ــاک اق ــخ  پوش ــال تاری ــزار س ــت ه ــا (1385). هش ــی، مهرآس ـ غیب
ــد. هیرمن

ــاری کــه تاکنــون منتشــر شــده  اســت، مفصل تریــن  ــا آث ایــن کتــاب در قیــاس ب
کتــاب تاریــخ پوشــاک ایــران بــه شــمار مــی رود.

ـ نجمــی، شــیرین (1395). نگاهــی بــه پوشــاک و زیــورآالت بانــوان دوره قاجــار. تهــران: 
مگســتان.

ــگ، طــرح و  ــی رن ــه (1395). دگرگون ــر، فرزان ــی، طاهــره، ســعادتی ف ـ عظیــم زاده تهران
ــگاران ســبز. ــان روزگار قاجــار). مشــهد: ن ــا پای تزییــن پوشــاک ایرانیــان (از ابتــدا ت

ــان از دوران  ــاک ایرانی ــات پوش ــرح و تزئین ــگ، ط ــوالت رن ــاب، تح ــن کت در ای
ــته اند  ــان توانس ــود. مؤلف ــرح داده می ش ــار، ش ــان دوره قاج ــا پای ــالم ت ــش از اس پی
ــاده  ــی آم ــا کتاب هــای پیشــین، کتاب ــری در مقایســه ب ــع غنی ت ــا بهره گیــری از مناب ب
ســازند کــه از لحــاظ محتــوا، فراتــر از ســایر آثــار منتشــر شــده در ایــن حــوزه اســت. 
ــه آن اســتناد دارد نیــز بســیار متنــوع اســت و چنیــن دقــت  منابعــی کــه نویســنده ب

ــت. ــده اس ــاهده نش ــون مش ــوزه، تاکن ــن ح ــات ای ــایر تألیف ــری در س نظ
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ـ مبینــی، مهتــاب، اســدی، اعظــم (1396). ســیری در مــد و لبــاس دوره قاجــار. تهــران: 
مرکــب ســپید.

  کتــاب ســیری در مــد و لبــاس دوره قاجــار بــه دوره قاجــار اختصــاص دارد، امــا 
در تدویــن آن دقــت کافــی اعمــال نشــده  اســت. 

ـ شهشهانی، سهیال (1396). پوشاک دوره قاجار. تهران: فرهنگسرای میردشتی.
ــیان.  ــان هخامنش ــاک در زم ــام (1396). پوش ــی، اله ــی بهارانچ ــر؛ آقای ــدی، ناص ـ جدی

ــر.  ــوزش برت ــران: آم ته
ـ داودی رکن آبــادی، ابوالفضــل و دهقانــی، فاطمــه (1396). پوشــاک و منســوجات بانــوان 

دوره صفــوی و قاجــار. یــزد: دانشــگاه آزاد اســالمی.
ــی)،  ــی و چرای ــر قاجار(چگونگ ــان در عص ــاک ایرانی ــم (1396). پوش ــرخه، مری ـ مونسی س

تهــران: مرکــب ســپید، چــاپ اول.
ــن دوره  ــاک ای ــی پوش ــی و چرای ــه چگونگ ــار ب ــر قاج ــان در عص ــاک ایرانی پوش
می پــردازد. پرداختــن بــه لبــاس یــک دورۀ خــاص، تمرکــز بــر موضــوع مــورد مطالعــه 
را افزایــش داده و جزئیــات بیشــتری از تاریــخ پوشــاک را بــر خواننــده روشــن می ســازد. 
ــاک  ــی پوش ــت) چگونگ ــود: نخس ــرح می ش ــی مط ــؤال اساس ــه س ــاب، س ــن کت در ای
زنــان و مــردان در عصــر قاجــار؛ دوم) رونــد تغییــرات پوشــش در ایــن عصــر؛ و ســوم) 
تبییــن دالیــل و عوامــل تغییــرات پوشــش قاجاریــان. بنابرایــن کتــاب از نــگاه توصیفــی 

اندکــی فراتــر رفتــه و پوشــاک ایــن دوره، تحلیــل خواهــد شــد.

1ـ2ـ پارچه
کتاب هایی که تاریخ نساجی، مطالعه و بررسی شده است، عبارت است از:

- ابهــام پــوپ، آرتــور، اکرمــن، فیلیــس (1361). نســاجی ایــران، بافته هــای دوران 
اســالمی. ترجمــه زریــن دخــت صابــر شــیخ. تهــران: ســازمان صنایــع دســتی.

- بهشــتی پــور، مهــدی (1343). تاریخچــه صنعــت نســاجی ایــران. تهــران: 
اکونومیســت. 

ــران:  ــالمی. ته ــی در دوران اس ــه باف ــر پارچ ــی ب ــره (1380). نگاه ــر، زه - روحف
ــمت. س

- ریاضــی، محمدرضــا (1381). طــرح هــا و نقــوش لباســها و بافته هــای ساســانی. 
تهــران: گنجینــه هنــر.

- یاوری، حسین (1380). نساجی سنتی ایران. تهران: سوره مهر.
- صــدری، نســرین (1387). بافندگــی ایــران از ســنتی تــا صنعتــی. تهــران: جهــاد 

دانشــگاهی.
ــی  ــی، بررس ــیر تاریخ ــک س ــی در ی ــت پارچه باف ــت صنع ــاب، وضعی ــن کت   در ای
ــای در آن  ــه ج ــای ب ــت و ج ــاب روان نیس ــر کت ــت نث ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب می ش

ــورد. ــم می خ ــه چش ــی ب ــی و محتوای ــف نگارش ــکالت مختل مش

کتاب شناسى پارچه و لباس ایران
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- طالب پــور، فریــده (1386). تاریــخ پارچــه و نســاجی در ایــران. تهــران: دانشــگاه 
 الزهــرا.

  ایــن کتــاب تاریخچــه ای از نســاجی ایــران ارائــه می کنــد، امــا اندکــی شــتاب زدگی 
در آن مشــاهده می شــود کــه ســبب فاقــدان دقت الزم شــده اســت.

ــران و کشــمیر.  ــان، ژرژ (1354). ترمه هــای ســلطنتی ای ــان، رحیــم، عناوی - عناوی
ــا. ــه سن شوکوتوسیکاتسوش ــن: مؤسس ژاپ

  کتابی مصور و مشتمل بر تصاویر پارچه های ترمه است.

2. دینی
ــاب  ــاف و حج ــه عف ــه مقول ــتر ب ــی دارد، در آن بیش ــرد دین ــه رویک ــی ک کتاب های
ــه  ــا اوج گرفتــن بحــث پوشــاک، دیدگاه هــای دینــی نیــز مجــدد ب ــا ب ــد. ام پرداخته ان

ســوی تولیــد محتــوا روی آورد. 
- بلوکــی، مخــدره (1389). تأملــی در مفهــوم لبــاس در قــرآن. مشــهد: کنــکاش 

دانــش. 
این کتاب بر اساس آیات قرآنی سعی در ارائه مفهومی از پوشاک دارد. 

- کیانی، خدیجه (1390). لباس در قرآن و سنت. قم: پیام حجت علیه السالم. 
ــرده  ــه ک ــی و مطالع ــث، بررس ــات و احادی ــات، آی ــر روای ــاس را از منظ ــی لب   کیان

اســت. 
ــور  ــول و تط ــیر تح ــوان (1375). س ــری بان ــی، هن ــای فرهنگ ــر فعالیت ه - دفت

ــالمی. ــاد اس ــگ و ارش ــران: وزارت فرهن ــران. ته ــاب در ای حج
  مجموعــه ای از مقاله هــای ســمینار ســیر تحــول و تطــور حجــاب در ایــران اســت 

کــه بــا همیــن عنــوان چــاپ شــده اســت. 

3. محلی
ــوام  ــی اق ــاک محل ــوع پوش ــا موض ــاب ب ــادی کت ــداد زی ــر، تع ــال های اخی در س

ــت. ــده  اس ــر ش ــران منتش ــف ای مختل
- حســنی، حمیدرضــا (1385). پوشــاک ســنتی مــردم ســمنان. تهــران: ســازمان 

میــراث فرهنگــی و گردشــگری. 
ــران:  ــالن. ته ــردم گی ــنتی م ــاک س ــته (1385). پوش ــت، فرش ــش انساندوس - طال

ــگری. ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــنگران و  ــران: روش ــزگان. ته ــان هرم ــاک زن ــایا (1389). پوش ــینی، ش - صفاایس

ــان. ــات زن مطالع
  کتابی است در شرح پوشاک و زیورآالت زنان هرمزگان.

- محمدپــور، نســیم (1391). پوشــاک اقــوام ایــران. تهــران: خانــه تاریــخ و تصویــر 
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ابریشــمی.
ــت  ــاد: اردیبهش ــرم آب ــتان. خ ــی لرس ــاک محل ــده (1396). پوش ــی، فرخن - بهرام

ــان.  جان
- محمدی، رامونا (1396). پوشاک محلی اقوام ایرانی. تهران: ناشر مؤلف.

ــا (1388). پوشــاک و زیــورآالت مــردم ترکمــن. تهــران: جمــال  - محمــدی، رامون
هنــر. 

ــج خراســان.  ــورآالت عشــایر کرمان - وطــن دوســت، ســارا (1394). پوشــاک و زی
قــم: عمــو علــوی.

- یــاوری، حســین (1389). آشــنایی بــا لباس هــا و پوشــاک ســنتی مــردم مناطــق 
مختلــف ایــران. تهــران: ســیمای دانــش. 

ــتان،  ــتا   ن های لرس ــی در اس ــای فیل ــاس لره ــی (1393). لب ــت، عیس - قائد رحم
ــالم و کرمانشــاه. قــم: مطیــع. ای

ــه و  ــتان کهگیلوی ــی اس ــردم بوم ــنتی م ــاک س ــوب (1391). پوش ــاری، یعق - غف
ــش. ــان: بهتاپژوه ــد. اصفه بویراحم

- ســلوکی، حــوری (1386). پوشــاک محلــی اقــوام مختلــف ایــران. رشــت: شــهر 
بــاران. 

- آریانا، آزاده (1393). تن پوش محلی ایرانیان. قم: دارالتفسیر.
زنــان  تن آرایه هــای  و  تن پوش،آرایــه  مرضیــه (1389).  گمیــک،  زمــان زاده   -

ــه. ــذه: خودآگ ــاری. ای بختی
- ابراهیمی، کژال (1369). نقش و رنگ در لباس زنان کرد. کرج: مالرد.

ــان:  ــه. اصفه ــنتی ارامن ــی و س ــای مل ــازاک (1380). لباس ه ــان، خ - درگریگوری
ــه اصفهــان.  ــان ارامن ــه زن انجمــن خیری

ــوام ایرانــی.  ــی، صفــورا (1396). طــرح و نقــش در پوشــاک اق - محمــدزاده ماکوی
تبریــز: بهاردخــت.

ــورآالت در  ــاک و زی ــول پوش ــیر تح ــورا (1386). س ــی، صف ــدزاده ماکوی - محم
ــوش.  ــوی: قراق ــان. خ آذربایج

  بــه طــور کلــی، کتاب هایــی کــه بــه پوشــاک محلــی پرداختــه  اســت، از نظــر دقــت 
در ارائــه مطالــب و نیــز کیفیــت تصاویــر در ســطح به نســبت مطلوب تــری در مقایســه 
ــا ســایر کتاب هــا قــرار دارد. یکــی از دالیــل آن نیــز ارتبــاط نزدیک تــر و ملموس تــر  ب

بیــن نویســنده و پوشــاک محلــی مــورد مطالعــه اســت.

4. فرهنگ ها
برخــی کتاب هــا در قالــب لغتنامــه و دایره المعــارف تخصصــی، لغــات و اصطالحــات 

پوشــاک را گــردآوری کرده انــد؛ از جملــه:

کتاب شناسى پارچه و لباس ایران
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- هوشیار، آرتمیس (1384). فرهنگ واژگان پوشاک. تهران: نورپردازان. 
- الهی، محبوبه (1392). پوشاک در امثال و حکم فارسی. تهران: جمال هنر. 
- حبیب زاده آذری، فروغ (1397). فرهنگ اصطالحات پوشاک. تبریز: راجی. 

ــران.  ــاک در ای ــه و پوش ــات پارچ ــگ اصطالح ــیم (1391). فرهن ــی، نس - کمپان
ــی. ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــران: پژوهش ته

ــورا (1396). اطلــس طراحــان مــد و لبــاس. ترجمــه غالمحســین  - اســیزانبردا، ل
اعرابــی. تهــران: جمــال هنــر.

5. ترجمه
- ترنویــل کاکــس، روت (1372). تاریــخ لبــاس. ترجمــه شــیرین بزرگمهــر، بررســی 

5000 ســال تاریــخ لبــاس جهــان اســت. 
- پیتــر ان دزی، راینهــارت (1383). فرهنــگ البســه مســلمانان. ترجمــه حســینعلی 

هــروی. تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
ــج در  ــای رای ــواع لباس ه ــی از ان ــگ غن ــک فرهن ــلمانان، ی ــه مس ــگ البس  فرهن
ممالــک اســالمی اســت. امــا چنانچــه کتــاب تصویــر نیــز داشــت، بــر غنــای آن افــزوده 

می شــد. 
ـ ون دن بیوکل، دورین (1386). پوشاک ملل. ترجمه مریم مدنی. تهران: مارلیک. 

 کتابــی مصــور کــه لبــاس ملت هــای مختلــف تــا قــرن نوزدهــم را در طــول تاریــخ 
طراحــی کرده انــد و بــه تصویــر درآورده انــد.

ــران:  ــن. ته ــدا تدی ــه آی ــاس. ترجم ــی لب ــای طراح ــری. (1396). گرایش ه ــزی، مای ـ مکن
کتــاب آبــان. 

ــوزده در قالــب «ایســم»های اصلــی و  ــا ن   مکنــزی تاریــخ مــد را از ســده هفــده ت
ــد.  ــریح می کن ــم تش مه

ــران:  ــته فر. ته ــاز شایس ــه مهن ــالمی. ترجم ــوجات اس ــیا (1385). منس ــر، پاتریش ـ بیک
ــالمی. ــر اس ــات هن ــه مطالع مؤسس

ـ پوربهمــن، فریــدون (1386). پوشــاک در ایــران باســتان. ترجمــه هاجــر ضیاء ســیکارودی. 
ــران: امیرکبیر. ته

پوربهمــن، پوشــاک ایــران پیــش از اســالم را بررســی می کنــد و ضیــاء ســیکارودی 
آن را از فرانســه بــه فارســی برگردانــده اســت. مطلــب تــازه ای در آن مشــاهده نمی شــود 

و تــا حــدودی اطالعــات درج شــده در ســایر کتــب تاریــخ پوشــاک را ارائــه می دهــد.
ـ پتک، آنمیکا (1389). تاریخ لباس در هند. ترجمه نسیم کمپانی. تهران: بادبان.

ـ هــت، کریســتین (1396). لباس هــای دنیــای مــدرن. ترجمــه ســیدعلی مجابــی. نجــف 
آبــاد: دانشــگاه آزاد اســالمی.

ـ رزمــری کریــل و دیگــران (1393). جزئیــات لبــاس از گوشــه و کنــار جهــان. ترجمــه لیــال 
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نــوری. ارومیه: اندیشــه ســهیل.
ـ مولیــن، مایــکل (1379). طراحــی لبــاس بــرای صحنــه. ترجمــه پریســا ایثــاری. تهــران: 

صــدا و ســیمار جمهــوری اســالمی ایــران.
ـ کالهدوزان، صفیه (1387). پوشاک در گذر زمان. تهران: شارق

ــن،  ــن، ژاپ ــه: چی ــف از جمل ــرزمین ها و ادوار مختل ــاک س ــاب، پوش ــن کت   در ای
ــود. ــی می ش ــانس، بررس ــطی و رنس ــرون وس ق

6. سایر رویکردها
ــن  ــه ای ــری ب ــی دیگ ــای مطالعات ــا رویکرده ــاک، ب ــه پوش ــوط ب ــار مرب ــدادی از آث تع

ــت از: ــارت اس ــه عب ــد ک ــوع پرداخته ان موض
ـ عابدینی راد، شیرین (1395). مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی. تهران: نظر.

  عابدینــی راد، نگاهــی کــه بــه لبــاس دارد بــه عنــوان یــک هنــر مفهومــی اســت. 
هرچنــد کتــاب در تقســیم بندی لباس هــای مفهومــی، دچــار اشــتباه شــده اســت، امــا 
ــی،  ــان فارس ــای زب ــر در پژوهش ه ــک هن ــه ی ــه مثاب ــاس، ب ــوع لب ــه موض ــن ب پرداخت

تازگــی دارد. 
ـ مــوالزاده، مریــم (1396). اقتصــاد مــد لبــاس تقاضــای مــد لبــاس. چــاپ اول. تهــران: 

ــخنوران. س
  مریــم مــوالزاده، بــه مــد همچــون یــک هنــر- صنعــت خــالق نــگاه کــرده اســت 
ــا اقتصــاد، بررســی می کنــد. ایــن  و ســاز و کار تقاضــا و مصــرف لبــاس را در تقابــل ب
ــد را  ــاد م ــز اقتص ــکلی موج ــی، به ش ــه دور از گزافه گوی ــار و ب ــن اختص ــاب در عی کت
ترســیم کــرده  اســت. بنــا بــه اذعــان نویســنده ایــن اثــر، اولیــن کار علمــی در حــوزۀ 
ــه شناســایی  ــه مــد از منظــر تقاضــا، توجــه دارد و ب ــران اســت و ب اقتصــاد مــد در ای

ــردازد. ــاس می پ ــد لب ــای م ــر تقاض ــر ب ــل مؤث عوام
ـ اســماعیلی ســادیانی، مهــدی (1394). لبــاس روحانیــت در نبــرد نمادهــا. قــم: مؤسســه 

فرهنگــی هنــری طریــق معرفــت ثقلیــن.
  اسماعیلی سادیانی، به کارکردهای نمادین لباس روحانیت می پردازد. 

ـ موسوی، سید مهدی (1397). زیبایی شناسی مد و لباس. کاشان: سوره تماشا.
ــیمای  ــدا و س ــران: ص ــر. ته ــاس تئات ــی لب ــه (1392). نشانه شناس ــژاد، مرضی ـ صفری ن

ــران. ــالمی ای ــوری اس جمه
ــران:  ــع. ته ــی جوام ــذر تاریخ ــش در گ ــاس و پوش ــگاه لب ــی (1393). جای ــجاران، عل ـ اش

کیــان.
ــرد.  ــی و کارک ــان؛ زیبای ــی زن ــاک ایران ــناخت پوش ــه (1395). ش ــیده راضی ــینی، س ـ یاس

ــات. ــر و ارتباط ــگ، هن ــگاه فرهن ــران: پژوهش ته
ــگاه تاریخــی  ــان از نخســتین آثــاری اســت کــه از ن   شــناخت پوشــاک ایرانــی زن
ــن  ــی دارد. در ای ــۀ ایران ــاک زنان ــوع پوش ــه موض ــیری ب ــردی تفس ــه و رویک ــر رفت فرات

کتاب شناسى پارچه و لباس ایران
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کتاب شناسى

کتــاب، رابطــه تنگاتنــگ میــان کارکــرد و زیبایــی در پوشــاک زنانــۀ ایرانــی در طــول 
تاریــخ، ترســیم شــده اســت. یاســینی در ایــن کتــاب، پوشــاک زنانــه در پهنــۀ ایــران 
بــزرگ را از دو زاویــۀ تاریخــی و جغرافیایــی بررســی کــرده اســت؛ ســپس اصــول کلــی 
حاکــم بــر طراحــی ایــن پوشــش را بــه منظــور ایجــاد عرصــه ای بــرای بازتولید پوشــاکی 

ــد.  ــوان می کن ــالمی عن ــی و اس ــت ایران ــا هوی ب
ـ جوانمرد، صدیقه (1395). ساختار پوشاک هخامنشیان. تهران: راشدین.

ــیان را از  ــاس هخامنش ــارت، لب ــی ب ــی خوانش ــرد نشانه شناس ــا رویک ــرد ب   جوانم
ــد.  ــی می کن ــه و بررس ــن، مطالع ــر نمادی منظ

ــرد در  ــرک و ک ــان ت ــاک زن ــی در پوش ــه (1395). نشانه  شناس ــیف، معصوم ــدی س ـ محم
ــان. ــران: جامعه شناس ــران. ته ای

  ایــن کتــاب، مشــتمل بــر پنــج فصــل اســت و پــس از معرفــی لباس هــای ســنتی 
ــوم  ــر دو ق ــاک ه ــوالت پوش ــرات و تح ــرح تغیی ــه ش ــرک آذری، ب ــرد و ت ــوم ک دو ق
ــد،  ــاب برمی آی ــوان کت ــه از عن ــرالف آنچ ــت. ب ــه اس ــوالت پرداخت ــن تح ــل ای و دالی
ایــن کتــاب نــه تنهــا انســجام و چهارچــوب صحیحــی نــدارد، بلکــه مؤلــف بــا این کــه 
ــی  ــاید به تنهای ــه ش ــت –ک ــرده اس ــردآوری ک ــی را گ ــای فراوان ــات و داده ه اطالع
ــیر  ــامان داده و از آن در مس ــر و س ــات س ــن اطالع ــه ای ــت ب ــا نتواس ــت- ام ــد اس مفی

ــرد.  ــی بب ــره کاف ــی، به نشانه شناس
ــان  ــورآالت زن ـ محمــدی ســیف، معصومــه (1397). جامعه شناســی پوشــاک ســنتی و زی

ایــران زمیــن. تهــران: اندیشــه احســان.
ـ پروانه، فریبا (1395). پوشاک سنتی زنان ایالمی. ایالم: برگ آذین. 

  پروانه، با رویکرد مردم شناختی، لباس زنانه ایالم را بررسی می کند. 
ــالم.  ــردم شــهر ای ــم (1395). تحلیــل مردم شــناختی پوشــاک ســنتی م ـ مرتضــوی، مری

تهــران: ســنجش و دانــش.
ـ اصغرپور، نرگس (1396). نشانه شناسی پوشاک دوره صفویه. تهران: جمال هنر.

ــارت،  ــا اســتفاده از روش خوانشــی روالن ب ــه را ب ــاب، لبــاس دوره صفوی   ایــن کت
ــد. ــه می کن مطالع

نخستین کتاب ملی مد و لباس ایران
ایــن کتــاب در دو مجلــد، شــامل اطلــس مــد و دیباچــه فرهنگــی، ســال 96 در مؤسســه 
ــه معرفــی فعــاالن عرصــه مــد از  هنــری ققنــوس منتشــر شــده اســت. اطلــس مــد ب
جملــه طراحــان و تولیدکننــدگان و صنایــع مربوطــه اختصــاص دارد. هــدف از تدویــن 
ایــن کتــاب بــا شــعار«با افتخــار ســاخت ایــران» ترویــج و معرفــی محصــوالت داخلــی و 
تشــویق مــردم بــه اســتفاده از آن محصــوالت عنــوان شــده اســت. جلــد دوم ایــن کتــاب 
نیــز کــه عنــوان آن دیباچــه فرهنگــی اســت، بــه تاریــخ پوشــاک در ایــران و پوشــاک 
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اقــوام و مقوله هایــی چــون: مــد در جهــان و ... می پــردازد. کتــاب برخــالف عنــوان آن، 
ــاب از  ــب کت ــاً تمامــی مطال ترکیبــی ناهمگــن از موضوع هــای مختلــف اســت و تقریب

ســایت های اینترنتــی کپــی بــرداری شــده اســت. 
ـ یاســینی، ســیده  راضیــه (1396). مــد هنــر- صنعــت سلیقه ســازی. تهــران: پژوهشــگاه 

فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات.
ــد کار و  ــه رون ــان ک ــد در جه ــروف م ــای مع ــی برنده ــت در معرف ــی اس   کتاب

ــت. ــرده اس ــریح ک ــد را تش ــر برن ــبک کاری ه ــرد س ــه ف ــر ب ــیوه های منحص ش
ـ محبتــی، مهــدی (1389). پوشــش و حجــاب زن در ادبیــات فارســی. تهــران: پژوهشــکده 

مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، چــاپ اول.
  ایــن کتــاب، اشــاره های متــون ادب فارســی بــه پوشــش زنانــه را ارائــه و تشــریح 

می کنــد. 
ـ قاســمیان دســتجردی، پروانــه (1394). طراحــی لبــاس صحنــه. تهــران: پروانــه قاســمیان 

دستجردی.
ـ ملکی، منیره (1389). نشانه شناسی لباس صحنه. تهران: ایرانبان.

ب) کتاب های کاربردی
ـ رهبرنیا، زهرا (1395). تدابیر بصری در طراحی پوشاک زنان. تهران: مرکب هنر.

  این کتاب، ارائه مبانی تجسمی مختلف، در طراحی لباس، است. 
ـ الهی، محبوبه (1393). طراحی لباس1 (تأثیر و تدابیر خطی). تهران: جمال هنر.

ـ الهی، محبوبه (1397). طراحی لباس2. تهران: محبوبه الهی.
  این کتاب، شرح مبانی جنسیت سازی پارچه در طراحی لباس است.

ـ اسکندری، آرزو (1393). هنر طراحی لباس. تهران: کتاب آبان.
  کتــاب در 9 فصــل تدویــن شــده اســت. فصل هــا عبــارت  اســت از: ابزارهــای الزم 
ــاس،  ــیم لب ــدن، ترس ــی ب ــکل های حرکت ــدام و ش ــی ان ــاس، طراح ــی لب ــرای طراح ب
ــا ابزارهــای طراحــی، برطــرف کــردن ایرادهــای  رنگ شناســی، ایجــاد بافــت پارچــه ب
ــت از  ــداری و مراقب ــی، نگه ــا، پارچه شناس ــردن لباس ه ــگ ک ــاس، هماهن ــا لب ــدام ب ان
ــه ای و اساســی رشــته  ــا مفهوم هــای پای ــان ب ــاب آشــنایی مخاطب ــا. هــدف کت لباس ه

طراحــی لبــاس، عنــوان شــده اســت.
ـ عابدینی، اعظم (1392). مبانی طراحی لباس. تهران: کتاب آبان.

ــت از:  ــارت  اس ــول عب ــن فص ــت. ای ــده اس ــم ش ــل تنظی ــاب در ده فص ــن کت   ای
ــایر  ــا س ــط ب ــاط خ ــط، ارتب ــواع خ ــناخت ان ــمی، ش ــای تجس ــی هنره ــناخت مبان ش
عناصــر تجســمی، شــناخت کیفیــات بصــری، شــناخت تدثیــر بصــری خطــوط، 
ارزش هــای خطــی در لبــاس، شــناخت رنــگ و تأثیــر بصــری آن در ارائــه طــرح لبــاس، 
ــدام، دیگــر مــوارد مرتبــط. ــر ان ــدام، دیگــر اجــزای لبــاس و تأثیــرات آن ب شــناخت ان

کتاب شناسى پارچه و لباس ایران
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ـ دمیری، مریم (1396). مد و اصول اولیه طراحی لباس. شیراز: ارم شیراز.
ـ مهدوی، بتساوه (1397). طراحی مد و لباس. تهران: کتاب اطهر.

ـ حمودشلتوکی، فاطمه (1391). طراحی اندام و لباس. دزفول: اهورا قلم.

نتیجه گیری
ــیر  ــر، س ــال های اخی ــه، در س ــاس و پارچ ــد، لب ــه م ــوط ب ــای مرب ــار کتاب ه انتش
صعــودی بــه خــود گرفتــه اســت و ســطح کیفــی کتاب هــا نیــز ارتقــا یافتــه اســت. بــه 
لبــاس زنــان، بیشــتر از لبــاس مــردان، توجــه شــده اســت. امــا لبــاس کــودک در ایــن 
ــده اســت. رویکردهــای مطالعاتــی گســترش یافتــه اســت و ســبب  حــوزه مغفــول مان
گشــوده شــدن بســترهای تــازه بــرای پرداختــن بــه ایــن موضــوع شــده اســت. پوشــاک 
معاصــر، چنــدان توجــه پژوهشــگران را جلــب نکــرده اســت و هنــوز مطالعــه جــدی در 
ــده رشــد کمــی و  ــا، نشــان دهن ــد انتشــار کتاب ه ــا رون ــه نشــده اســت. ام ــن زمین ای

ــت. ــوزه اس ــن ح ــای ای ــی موضوع ه کیف


