
 

 

 (خاندان والوا فرانسه)تاریخ پوشاک جهان -

 لویی یازدهم               فیلیپ ششم                      ژان دوم                 شارل پنجم                     شارل ششم                   شارل هفتم    

1328                                                                                                                                                                                     1483 

 والوا ابتدایی                                                                                           

 شارل هشتم                       والوا سوم                                                                                    والوا دوم                                                

 لویی دوازدهم        هانری سوم           شارل نهم           کاترین دومدیچی           فرانسوا دوم           هانری دوم           فرانسوا اول        

 (1515تا  1483س های دوره والوا اول)اببررسی ل

لباس های این دوره از فرانسه عمدتا تحت تاثیر لباس های ونیزی است + البته در مقایسه با لباس های ونیز از کیفیت پایین تری 

 برخوردار بودند.

 نشان + نخ های فلزی + روبان + پوست ابریشم + ساتن + مخمل + گلدوزی های جواهر در لباس ها                                                

 زیر پیراهن -د          دابلت           -ج                   گاون -ب              جوراب شلواری          -الف                              لباس مردان     

 جایگزین شدن دابلت به جای بلیاد بود.پس تفاوت عمده آن با دوه های قبل 

ابریشمی)فرنسه بیشترین تولید مخمل چسبان + چند رنگ +                        جوراب شلواری  -الف

 دارای نخ های فلزیابریشم اروپا را داشت( + 

 + حجیم و گشاد + برخی اوقات روی آن با کمر بسته می شد. + دارای آستین کاذب ا زانوت   :گاون -د

 آستین کاذب 

 از پوست یقه

 جلو بسته

 جلو باز

 سرپوش

 جواهر نشان + پر دار بره + ها عمدتا کاله 

 

 .حد فاصل لباس های انتهای گوتیک و ابتدای رنسانس اروپا استدر فرانسه به عبارت کلی لباس های این دوره 



 

 

 در دوره والوا اول لباس زنان

بنیان لباس های زنان دوره والوا اول همچون دوران رنسانس اروپا مبتنی بر باالتنه باریک و ظریف بود + برای ایجاد این فرم از کرست 

 .گ کتانی استفاده می شدهای تن

 در این دوره استفاده می گردید گاون زنانهدو نوع 

)گاهی اوقات بدون چاک که با دست دامن رو بال کشیده می ک از کنار چا                                            نوع ایتالیایی                     -الف

 ر و تنگ ترمت+ آستین با پف کشد(

 چاک از جلو + آستین با پف بیشتر و گشاد تر                                         نوع فرانسوی                        -ب

که از زیر دامن  تقالی آهار دار + روی زیردامنی گلدوزی شدههر دو گاون  : یقه چهارگوش + دامن از کمر به پایین گشاد +زیر دامنی م

رو مشخص گردد + رنگ دامن زیر متفاوت با دامن رو در نظر گرفته می شد + دامن رو عمدتا از مخمل، گلدوزی شده و تزئین شده با 

 ایتالیایی                                    فرانسوی                     ایتالیایی                                                پوست.

 ایتالیایی

 فرانسوی

بر روی لباس زنان از بندهایی بلند و جواهر نشان استفاده می کردند که به انتهای آنها 

 نخ های بهم تابیده مروارید نیز صرفا  برخی. کیف یا آیینه و بعضا تسبیح آویخته می شد

 

 

 



 

 

 پاپوش

قالب با دکمه روی پا بسته  پنجه گرد + چهارگوش با+ ابریشم مخمل کفش زن و مرد در این دوره، چرمی با روکش 

 می شد.

 سرپوش زنان

کنار بود + به این برگه های کناری  سرپوش زنان نوعی باشلق)گوش و پشت گردن را می پوشاند( که دارای برگ ها)نوارهای پهن( در

( گفته می شود + الپت ها را عمدتا از Fall+ به قسمت پشت این نوع کاله هم اصطالحا فال) می گویند (Lappet)اصطالحا الپت

 آستر قرمز یا سفید دوخته می شد.مخمل سیاه گلدوزی شده و خود کاله نیز عمدتا با 

  استفاده از کیسه های تورباف برای نگهداری موی بافته شده هنوز در این دوران مرسوم است.

 الپت                                                  

 فال                              کیسه تور باف و فال                  

 

بر  زنان اشراق شنل

خود می پیچیدند

 لباس های دوران والوا دوم 

در دوره فرانسوا اول نفوذ دربار ونیز در فرانسه بیشتر شد 

          چهارگوش همراه با فرمی عریض و به در این دوره لباس مردان 

  .و پف شد کاچ 

فید + صورتی + نارنجی + قرمز به همراه نخ های زری و رنگ های لباس های این دوره شامل پنج رنگ پرطرف دار آبی آسمانی + س

 سیمین بود.

        جرکین    -د           گاون -ج        دابلت     -ب      زیر      پیراهن  -الف  لباس مردان

 جوراب شلواری -و    شلور کوتاه پف دار          -ه                                           

 دقیقا همان لباس های دوره رنسانس اروپا است

 : آستین پف دار و چک دار که در مچ دست جمع می شد.  دابلت

           گاون : آستین کوتاه یا کاذب + بسیار حجیم و گشاد + تا باالی زانو + استفاده از پوست

 .اه استفاده می شدگاهی به جای آن از شنلی کوت                      

 از کتان لطیف و گلدوزی با نخ زرین و سیمین اسپانیایی :  لباس زیر   مانند رنسانس اروپا       جرکین : 

شلوار کوتاه پف دار : از الیه انباشته از پنبه + سبوس گندم و موی اسب برای پف کردن آن استفاده 

+ چاک دار و آستر دار + کادوپیس دارد + در فرانسه به آن جوراب باال و به جوراب شلواری،  می شد

 ن می گفتند.جوراب پایی

 گلدوزی شدهجوراب شلواری : چند رنگ + عمدتا یک لنگ ساده و یک لنگ راه راه + 



 

 

 گاون           جرکین           شلوار کوتاه پف دار    پیراهن زیر                                     

 مرسوم بود مردام شمشیر جواهر نشان ببندند

 

 مرسوم شده بود مردان و ریش و سبیل داشته باشند.

 کاله مردان نیز، کاله بره با لبه باریک و پر طاووس یا شتر مرغ

 استفاده از شنل کوتاه به جای گاون

پیراهن زیر را در یقه چین 

دار کرده و دور گردن 

جمع می کردند + مانند 

                                   مردان دوره رنسانس

   کفش ها نیز همان 

   کفش های اسپانیا معروف ترین بود همان کفش های مرسوم 

      رنسانسی بود 

  هانری دوم                                فرانسوا اول

 صورت ریش دار + کاله بره نرم و پر دار

 فرمی عریض و چهارگوشاستایل او را دقت کنید + 

 فرم چهارگوش استایل را دقت کنید +       

 به نوع گاون دقت شود + آستین ها غیر قرینه        

 هستند                                

به گسترش هنر در فرانسه کمک کرد +  ولافرانسوا  

داوینچی تحت حمایت او قرار گرفت و به پاریس آمد 

+ همواره در  + با این حال او ضد پروتستانیسم بود

جنگ با اسپانیا بود + از 

هنری هشتم خواست 

اما تا با او متحد شود + 

 انگلستان هشتم یهنر

سر کارش گذاشت! + 

سفت یک کشور کاتولیک  پس در یک حرکت عجیب و در حالی که

و سخت بود با سلطان سلیمان قانونی مسلمان پیمان بست که به 

مک کرد + سلطان حفظ کشورش جلوی اسپانیا و انگلستان ک

پیمان  اماهیچ وقت با هم مالقات نکردند  اول فرانسواسلیمان و 

 .بستند + این نقاشی اثر معروف تیسین نقاش معروف ایتالیایی است



 

 

 لباس زنان دوران والوا دوم

 گاون زنانه -ه                باسکین -د                   پیراهنزیر  -دامن رو               ج -زیردامنی                ب -الف

هست که از دوره والوا سوم به  تصویرهم در فارتینگل 

)در والوا سوم معرفی مس این مجموعه اضافه می گردد

 شود(.

این نوع دامن را دامن چتری می گفتند + این دامن و 

زیر دامن از باال به پایین گشاد بود و شبیه یک زنگوله 

کامل بود + همانطور که دیده می شود گاون روی دامن 

ولین پوشیده می شد + از این دوره در واقع زنان برای ا

 .بار سه دامن روی هم داشتند

توسط النور آو کستیل و زیر دامنی  رو این نوع دامن

همسر دوم فرانسوا اول که در اواخر عمر او به دربار آمد 

 .گردیدوارد فرانسه شد و باب 

 دامن و زیر دامنی چتری النور آو کستیل

 دامن و زیر دامنی عمدتا گلدوزی می شدند

زیردامنی عبارت بود از چند 

حلقه افقی موازی که پارچه 

ای متقالی روی آن قرار می 

 گرفت.

 باسکین

تنگ و چسبان + با کرست 

+ رنگ آن را متفاوت  یقه باز

از دامن می گرفتند + از 

  پشت بابند بسته می شد.

 

 

 

 

 زیرپیراهن
اسکینب  

 زیردامنی

 دامن رو
 گاون



 

 

را نیز در بر می گرفت و با فلز ساخته و بغل ها تا کمر ا کاترین دو مدیچی، همسر هنری دوم، باب کرد که سینه ها نوعی از باسکین ر

 .با مروارید و جواهر تزئین می شدمی شد + این ساختار فلزی از پشت بسته می شد + روی آن 

 

 

 

رنگ و طرح 

باسکین با دامن 

متفاوت قرار می 

گرفت + روی 

باسکین بار 

پارچ پوشیده 

 می شد

در این دوره آستین ها چاک دار و پف دار بود + 

 آستین ها جدا تهیه و به لباس متصل می شد.

 کاله مردان و زنان هر دو بره و شبیه هم بود.      

گردن بند های طالی جواهر نشان و بزرگ مد        

 روز محسوب می شد.

 عطرسازی تحت حمایت کاترین دومدیچی       

 .یح داده شد که چگونه گسترش یافتضتو      

 

و مادر هر سه پادشاه  سال ملکه بود( 12)+ همسر هنری دوم 1589تا  1519کاترین دو مدیچی + 

ضمن این که پنج سال نیز نایب السلطنه بود + او + سال ملکه والده بود 30)بعدی خاندان والوا 

دست او بود + او یک کاتولیک  قدرت زیادی بر تصمیمات پسرانش داشت و عمال حکومت در

بسیار متعصب بود + کشتار وسیع پروتستان ها)بویژه کشتار عروسی خونین سن بارتلمی که 

 پروتستان کشته شدند، به دست او انجام شد(. 30000نزدیک به 

+ او عالقه زیادی به مروارید داشت و از این رو تمام البسه مروارید دوزی است کامال لباس او 

او از کاله بره متنفر بود و آن را کاله بیوه زنان می دانست +  با مروارید تزئین می کرد + اش را 

بنابراین هیچ گاه از این نوع کاله استفاده نکرد + او به زیر دامنی ساتن قرمز عالقه داشت و 

همواره در لباس هایش از آن استفاده می کرد + اما پس از مرگ همسرش، هانری دوم جز رنگ 

اه، لباس دیگری نپوشید + همچنین او به چهره رنگ آمیزی شده عالقه داشت + بنابراین سی

 گونه های سرخ و پودر سفید کننده در این دوره رواج یافت.

  دختر  داستان  الکساندر دوما را بخوانید +( مارگارت دوالوامی کنم کتاب ملکه مارگو)توصیه 

 می کند. ازدواج)ایجادگر خاندان بوربون( کاترین دو مدیچی است که با هانری چهارم

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1


 

 

کشتار سن بارتلمی + کاترین دومدیچی پس از مرگ هانری 

 سال فقط لباس سیاه پوشید 40دوم نزدیک به 

 دوره والوا دوملباس ذکر چند نکته در 

پروتستانیسم، استفاده از مخمل ابریشمی های با رواج  -الف

 .با رنگ تیره تر بیشتر رواج یافت

نخستین جوراب کشباف ابریشمی توسط اسپانیایی ها  -ب

در این دوره ایجاد شد + هانری دوم برای اولین بار آن را 

 پوشید.

مرد و زن در ن دوره خود را با زیورآالت تزئین می کردند  -ج

 + یکی از حتمیات زیورآالت زنانه گوشواره بود

 نسبتا رواج داشت. استفاده از دستکش توسط مرد و زن در این دوره -د

 یاد آوری لباس مردانه


