
 

 

 رنسانس اروپا -

گر اتفاق در برخی از کشورها زودتر و در برخی دیین ارنسانس در کشورهای اروپایی در قرون پانزدهم و شانزدهم روی می دهد + اما 

ما برای این که از یک نامگذاری واحد پیروی کنیم  این دو قرن را به عنوان قرون بنابراین از کشورها دیرتر به وقوع می پیوندد + 

 .رنسانس در نظر می گیریم

 تاثیر رنسانس بر لباس مردان بیشتر از لباس زنان بود.  

 اسناد بیشتری برای بررسی لباس ها در دست داشته باشیم.ره سبب شد تا در این دو و نشر گسترش صنعت چاپ ذکر چند نکته

 در این دورن لباس زنان همچنان تحت تاثیر دو عامل اندیشه های مذهبی و سنتی بود.  

 قرن پانزدهم و شانزدهم در ایتالیا و آلمان

 لباس مردان:

 گاون -و                   جرکین -ه             شلوار-د           چوراب شلواری  -ج                  دابلت -ب               پیراهن زیر -الف

 + آستین چاک دار تا لباس  تا سر دست تنگ و چسبان + باالی آستین پف دار + از آرنج بلندهای  نیم تنه ای با آستینابلت            د

 زیرین مشخص باشد                                                                                                 

 تنگ و چسبان + از کمر تا پنجه پا + ساده یا ابریشمی + چند رنگ:جوراب شلواری

 جرکین

جرکین نوعی ژاکت مردانه + روی دابلت پوشده می شود + فاقد آستین است + کمی 

+ جلو باز یا بسته استفاده می شود پایین تر از کمر + روی آن کمریند بسته می شود 

 + از کمر به پایین کمی چین دارد + در انواع متاخرتر گشاد تر

جرکین تقریبا جایگزین پورپوآن گوتیکی شد + 

از یک شکم بند مطابق مد روز  پورپوآن  زیردر 

+ در خصوص جرکین نیز چنین  استفاده می شد

 اتفاقی مرسوم بود.

 چاک

از بیست سال آخر قرن 

چهاردهم به بعد و تا پایان قرن 

، ایجاد چاک روی لباس شانزدهم

  .ها باب شد

ابتکارات طراحان  از چاک ها  

 لباس فالندرز بود و سپس در                

        ده شداایتالیا و فرانسه استف جرکین بصورت جلو باز هم 

                               استفاده می شد               



 

 

افته این چاک ها از لباس سربازان سوئیسی در جنگ برداشته شد + لباس این سربازان در جنگ شک

با چادرها یا پرچم های دشمن خود جهت وصله استفاده می کردند + می شد و برای پر کردن آن از

از این کار الهام گرفته و این لباس ها را  این کار لباس از دور رنگ به رنگ دیده می شد + فالندر ها

 بود. 1530تا  1500طراحی کردند + اوج این کار در ابتدای قرن شانزدهم و بین سال های 

افراط در چاک روی البسه محدود به دابلت و جرکین نشد + آرام آرام کفش ها + جوراب ها +  

با لباس های رو از رنگ متضاد انتخاب دستکش ها نیز چاک دار شدند + از طرفی لباس های زیر هم 

یز با می شد و در نتیجه این رنگ به رنگ دیده شدن بیشتر توجه می کرد + بر این چاک ها ُپف ن

 استفاده از آهار افزوده شد.

 در لباس های زیر، نوارهایی عمودی در فواصل معین می دوختند 

و سپس در لباس رو و روی نوار عمودی آن را چاک و با آهار خشک 

پف می دادند تا چاک کامال باز بماند + گاهی اوقات نیز چاک ها را 

+ به  ندو اطراف شان را بخیه دوزی یا قیطان دوزی هم می کرد

این ترتیب نوارهای رنگی از زیر جرکین یا دابلت به وضوح خود را 

 باس پر زرق و برق تر جلوه می کرد.نشان می داد و ل

 گاون

باالپوشی که از جلو باز می شود + در قرون اولیه بلند تر بود و به 

گشاد + بدون یقه +  + بسیارمرور کوتاهتر شد + آستین ها بلند 

+ گاون را یا می  دوزی می شودبا پوست  آن  های آستر دار + لبه

پوشیدند و یا فقط روی شانه می انداختند + نمونه هایی از آنها دارای 

لبه چرمین یا پوستی را پهن  +نل مانند دارد برش نیم دایره ای و ش

 .در نظر می گیرند

 گاون روی شانه

 گاون بلند

اثر  -هنری هشتم با گاون

 هولباین



 

 

این کوچک + نقاش خاصه هنری هشتم + لبه پوس دوزی قاشی دیگری از هانس پیتر هولبن

فدهم لباس رسمی مجالس شد + لباس قضات اروپایی شد + گاون بلند + گشاد + در قرن ه

 ته از این پوشش است + ریشه اصلی این لباس را ساکسونی)انگلستان( می دانند.نیز برگرف

 از زیر به رو می شود دابلت  +  جرکین  +  گاون)البته می تواند یکی کم شود(

 برش یقه دابلت

شکل داشتند ولی به مرور دارای برش گرد شدند + از ابتدای قرن  vتدا برش دابلت ها اب

با چهارگوش شدن یقه پیراهن زیر از باالی +  گوش شدراشانزدهم برش یقه دابلت ها چه

 دابلت مشخص می شد + بنابراین باالی پیراهن زیر چین دار و تزئین می نمودند

چهارگوش  بقه لباس زنان نیز در این دوران همواره

بود + به نظر می رسد این نوع یقه از لباس زنان برای 

 لباس مردان گرفته شده باشد.

از ابتدای قرن شانزدهم زنان بر روی یقه 

چهارگوش لباس های خود از یک شانه 

پوش که پارچه ای لطیف اما آهار خورده 

دن و بود استفاده می کردند که کل گر

 باالی شانه ها را می پوشاند.

شانه پوش ها گاهی باز بوده و سینه را 

نمایان می ساخت و در پاره ای از موارد 

 .روی قسمت برهنه شانه را می پوشاند

 پیراهن زیر

پیراهن زیر از جنس کتان + گشاد + دور مچ دست آستین جمع 

می شد + یقه همانطور که توضیح داده شده بود چین دار + دور 

یقه با نخ های ابریشمی طالی، سرخ و سیاه برودری دوزی می شد 

+ پیراهن های زیر برودری دوزی شده اسپانیایی در ین دوران 

 معروفتر از بقیه بود.

 شلوار

 ، شلوار پوشیده می شداواخر قرن پانزدهم روی جوراب شلواریاز 

 ؛ شلوار ها دو نوع بودند

 شلوار ونیزی -شلوار کوتاه پف دار            ب -الف



 

 

مانند جرکین چاک دار  +شلوار کوتاه پف دار با قالب به دابلت متصل می شد 

 تهیه می شد.یی طال بعضابود + آستر دار بود + ار رنگ های روشن و 

به این قسمت  را کمی برجسته می نمودند +قسمت جلوی شلوارهای کوتاه 

کادوپیس ها شکل زننده ای به خود گرفت آرام آرام  کادوپیس می گفتند + 

+ کادوپیس ها در شلوارهای ونیزی هم استفاده می شد + اما به مرور زمان در 

  شلوارهای ونیزی برداشته شد

 نحوه اتصال شلوار کوتاه پف دار به دابلت

کادوپیس در لباس های شوالیه ها نیز 

 تعبیه و طراحی می شد

 زیرپیراهن چین دار

 چاک و پف

 شلوار ونیزی  

 کادوپیس  

شلوار کوتاه +  گاون

روی جوراب  پف دار

+  دابلتشلواری + 

یقه چین دار زیر 

پیراهنی و سر 

 آستین از زیر دابلت

 کادوپیس+  نمایش داده شده است

شلوار ونیزی تا زیر زانو بود + در زیر زانو با روبان های منگوله دار بسته 

 می شد

 کفش

در این دوره کفش ها پولینز و کراکوا کنار رفت + استفاده از کفش های 

+ کفش ها  شدهم چاک دار تهیه می باب شد + کفش و پارچه ای نرم 

یا ساده و یا چکمه ساق دار بود + زنان کفشه پاشنه دار می پوشیدند + 

به عبارت دیگر به 

زیر کفش نرم لژی 

چوبی افزوده می 

شد که قابل 

 بود.تعویض 



 

 

 کاله

مردان از کاله های کوچک بدون لبه یا 

نوعی کاله نرم به نام بره استفاده می 

کردند + بره عمدتا پر دار بود + در برخی 

از موارد بره دارای جواهر نیز بود + بره را 

 مخمل  رویهاز جنس نمد منعطف با 

 دو نمونه از کفش های کوتاه و بلند رنسانس تهیه می کردندابریشمی 

  کاله بره نرم بدون پر   کاله بره نرم با پر شترمرغ 

 لباس زنان

 یدامنزیر  -ب            دامن دار پیراهن -الف

 شنل -د                   جوراب            -ج

     کاله بدون لبه 

و  + آستین بلندباالتنه کوتاه و چسبان + بلتد تا پایین زانو و گاهی بلندتر دامن دار پیراهن 

شکل + سپس به یقه چهارگوش و  Vچسبان + آستین ها پف دار و چاک دار می شد + یقه ابتدا 

  چین دار تبدیل شد

کیف زنانه دستی در این دوران هنوز وجود ندارد + کیف های زنانه کیف کمری هستند که با 

 امتداد بلند کمربند تا پایین پا می رسیدند و آویزان می شدند.

در باالتنه کرست و شکم بندی محکم بسته می شد تا فرم لباس در باالتنه بتواند به راحتی به 

 .بدن بچسبد

+ سپس  :  در زیر پیراهن دامن های متعددی پوشیده می شد تا لباس پف دار باشد  یدامنزیر

پیراهن دامن دار رو را بر تن می کردند + لبه زیردامنی ها که تزئین شده و بلندتر از پیراهن دامن 

 .دار رو بود از پایین مشخص بود

بسته می دار منگوله بند ر جلو با سنجاق سینه ای مرصع و درشت یا بعضا با قالب و یا :  دشنل  

 .شد

 :  پارچه ای نازک و لطیف بود که در باالی زانو با بند جوراب نگه داشته می شد.جوراب  

به ویژه مروارید دوزی + به همین دلیل به این عصر اصطالحا عصر  +ه می شد در پارچه و البسه زنان از انواع سنگ های قیمتی استفاد

 ند.مروارید دوزی هم می گفت

 پوشش سر زنان

 سربند کیسه توری             کاله بره -پارچه آویخته                ب -الف



 

 

نمونه ای از لباس های عصر 

مروارید دوزی + لباس 

کاترین دومدیچی از خاندان 

والوا در فرانسه + اواخر عهد 

رنسانس فرانسه + ظرافت و 

وسعت تعداد استفاده از 

ندازه های انواع مروارید با ا

مختلف قابل مشاهده است 

+ باز شدن جلو پیراهن دامن 

دار از کمر به پایین مد والوا 

است که در مورد آن صحبت 

  .خواهد شد

لوزی شکل بود در وسط و متمایل به پشت سر  کالهکی:   پارچه آویخته

سانتی  30پهن)عمدتا سیاه رنگ با عرض حدود  پارچهگذاشته می شد و دو 

از پشت سر آویزان بود و در صورتی که زن به مراسم مذهبی  آویزان بود + در مراسم های عادی این پارچه های آویخته متر( از آن

 این دو پارچه بر روی سینه آویخته و آن را می پوشاند رفتمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سربند کیسه توری و کاله بره 

این دو 

پوشش عمدتا با یکدیگر به کار می رفتند + ابتدا مو مانند آنچه در ادوار گذشته 

بره  شرح داده شده بود در داخل کیسه های توری قرار می گرفت + سپس کاله

 پر دار روی آن قرار می گرفت.

 .حنایی باب بود کاله گیسضمنا رنگ مو حنایی مد بود و استفاده از 

 



 

 

 توریکیسه سر بند کاله بره پر دار + 

 کاله بره بدون پر و سربند کیسه توری

که زنان درباری قطعه  مرسوم شده بود (هم و در ایتالیاقرن پانزد)بویژه در در این دوران

با زنجیری نازک به جلو پیشانی می آویختند + را  )عمدتا نگینی کوچک(سنگی گرانبها

)قرن می گفتند + این تزئین بعد ها در قرون بعدی رتزئین را اصطالحا فرونی این نوع

  .تبازگشنیز با کمی تغییر  نوزدهم و دوران رومانتی سیسم(

+ برخی از اسناد حکایت موزه لوور  +لئوناردو داوینچی  تابلویی با عنوان زیبای دارای فرو نیر + اثر

معشوقه پادشاه فرانسه  مدتیبوده است  که ایتالیا دختر یک تاجر فلزات و آهن در میالن  دارد که او

و مشهور ده و پس از آن با دوک اعظم بو فرانسیس اول

وکرزیا ورزا ازدواج می کند + نام او را للودویکو اسف

مهم را براساس نمونه نقاشی  دانسته اند + اینکریولی 

های دیگری که در گالری ملی لندن موجود است و شبیه 

 زیا کریولی است استنباط کرده اند.لوکر

نمونه ای از فرونیر و استایل های رومانتی سیستی در 

 ابتدای قرن نوزدهم  + به نوع تغییرات فرونیر دقت شود.

 برخی از نکات مهم در لباس های رنسانس اروپا

باالتنه کوتاه + شانه باریک + کمر تنگ و دامن فرم لباس های رنسانس باید شامل  -الف

 شد. گشاد برای زنان می

 فاده از گوشواره به عنوان اکسسوری شاخص رواج داشت.است -ب

 (15تا  2)از در لباس ها برای بستن رواج یافتقیطان استفاده از  -د  .  استفاده از کاله + دستکش + کفش با پوست خز مرسوم بود -ج

 .در این دوره مرسوم بود هزنان دستیاستفاده از بادبزن  -وآفتابی برای زنان حتی در زمان سوارکاری مرسوم بود.    استفاده از چتر  -ه

 در این دوران مرسوم شده بود. و مردان استفاده از دستمال ابریشمی یا کتانی به عنوان یکی دیکر از استایل های همراه زنان -ز



 

 

وستی + نقاشی سده و یا دوخت خورده با دسته عاجی بادبزن ها حصیری + کتانی یا پ

  بودند.

اولین عطر سازها در یتالیا و در فرانسه در این دوران شروع به کار کردند + از این دوران 

دیگر ورود مواد خوشبو کننده از شرق از رواج افتاد + اروپایی ها خود شروع به تولید 

ی جنگ ها صلیبی با نحوه تولید عطر در مشرق زمین ها کردند + آنها در طعطر  اولین

در این  (1578درگذشت )بیانچینه در پاریس با نام رُ )فلورانسی(آشنا شده بودند + نخستین مغازه عطر فروشی توسط یک ایتالیایی

با حمایت کاترین دومدیچی در پاریس مشغول به تولید عطر برای درباریان شد + با این حال او را  1547دوران آغاز به کار کرد + او از 

الصل ملکه ایتالیایی امامور مخفی ملکه فرنسه نیز می دانستند که با تهیه سم های بویایی یا خوردنی سبب قتل خاموش مخالفان 

 .می شددربار فرانسه 

ملکه  نقاشی از پیر چارلز کومه با مذمون خرید

+  بیانچینه رُاز  جینا سوم)ملکه ناوارو اسپانیا(

1852 

 
 

 


