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 چکیده

گیری هجری شمسی داشته، مورد بررسی قرار داده و با تکنیک تصمیم 14این مقاله، عواملی که بیشترین تأثیر را بر پوشش بانوان ایران در طی قرن 

MADM  .لباس  یو بررس یمیقد یهالمیها و فو با کمک عکس گردآوری شده است اسنادیپژوهش به روش  نیاآن عوامل را اولویت بندی کرده است

در مراحل ابتدای پژوهش، عوامل مهم و تأثیرگذار بر پوشش افراد این دوره با محوریت پوشش بانوان . تحلیلی انجام شده است-به صورت توصیفیها در آن

و این  ه گردیدبانوان داشته است، تهی پوشش گروهی راتییرا بر تغ اتریثأت نیشتریب ای در رابطه با مواردی کهنامهپرسش مشخص گردید. سپس،

به روش  MADM یریگمیتصم کیتکن آوری شده، توسطاطالعات جمع سپس، شد. قرار داده لباس یافراد متخصص در حوزه طراح نامه در اختیارپرسش

Topsis Fuzzy  ایرانی در  بانوان را بر پوشش گذاریریثأت نیشتریببا هدف اولویت بندی این موارد تحلیل شد. مشخص گردید، رویداد انقالب اسالمی

 و پوشاک ترکیبی از فرهنگ و تاریخ ایرانی و مد روز دنیا طراحی و استفاده شده است. داشته است هجری شمسی 14انتهای قرن 

  MADM یریگمیتصم کیتکن ،تغییرات پوششی ،اسالمی ایران انقالب ،بندیاولویت ،پوشش بانوان ایران واژه: دیکل
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Abstract 

This paper studies the factors that had the greatest impact on the Iranian women's clothing during the 14th century AH and prioritizing those 

factors with the MADM decision-making technique. This research has been done by collecting documents and using old photos and videos 

and subtilizing clothes in them in a descriptive-analytical method. At first steps of this research, the important and influential factors on the 

people's clothing especially women in this period were identified. After that, a questionnaire was prepared concerning these cases and sent to 

experts in the field of cloth designing. Then, the collected information was analyzed by the MADM decision technique using fuzzy TOPSIS 

method to prioritize these cases. It was found that the Islamic revolution had the greatest impact on Iranian women's clothing at the end of the 

14th century AH. The clothes were designed and used with a combination of Iranian culture, history, and fashion in the world. 
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 مقدمه-1

از گذشته تا به امروز  رانیدر ا سبک لباس و پوشش مردم

و آنچه  گرید یشده همچون کشورها یاریبس راتییدچار تغ

 ییجدا راتییتغ نیتمام کشورها مبرهن است ا خیکه در تار

که از  رایاست ز یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس خیاز تار ریناپذ

 .]1[ گذار بر آن استریتاث اریعوامل بس

 یاز مظاهر فرهنگ یکیبه مثابه  یرانیو پوشاک زنان ا لباس

 نید رایقابل مطالعه است، ز ینید نیبا توجه به مواز ران،یا

پس از  یرانیعناصر نظام بخش فرهنگ ا نیتراسالم از مهم

 رانیا یشود. گرچه جامعهیدوران باستان شناخته م

اما اسالم و  ،مذاهب گوناگون است زیو ن انیاد یدربردارنده

بر پوشاک زنان  رگذاریتأث ینیعامل د نیترمهم عیمذهب تش

عنصر  ن،ید یبوده است. در کنار عنصر فرهنگ نیسرزم نیا

به  یخیتار یورود حکومت ها در هر دوره یقدرت و چگونگ

عدم  ایورود  رایدارد، ز تیاهم زیپوشاک زنان ن یمسأله

 یرانیزنان ا کمسأله، بر نوع پوشا نیورود نظام قدرت به ا

 است. رگذاریتأث اریبس

ها به فرهنگ بر نگرش یو حکومت یاسیاوضاع س ریتأث

و  یاجتماع یهاها و خرده نظامپوشاک زنان در نظام

 راتییقابل اعتناء است. تغ یدر ادوار گوناگون، امر یفرهنگ

 نیدر نوع پوشاک که بارزتر رییجوامع ازجمله تغ یفرهنگ

 ریجامعه است، به شدت تحت تأث کی ینشان و نماد فرهنگ

 .]2[ ها استآن یدئولوژیگوناگون و ا یحکومت ها نگفتما

 یآن در حوزه یخیاتفاقات تار یهر کشور و بررس خیتار

 نینو یهادهیبه ا یابیدست یبرا ییتواند راه گشایلباس م

 نیکنندگان در ا دیو تول نیدر آن عرصه شود و به محقق

نسبت  یگسترده و بارزتر یکه نگاه دینمایحوزه کمک م

 به مسائل داشته باشند. 

 ،یاسیاست که نشات گرفته از تحوالت س ییا دهیپد لباس

 رانیباشد و کشور ایجامعه م یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

شده  نهیزم نیدر ا ییاگسترده راتییدچار تغ خیدر طول تار

 ندهیعوامل باعث خواهد شد که در آ نیا یاست بررس

حوزه گرفته شود. در  نیدر ا یو کارشناس قیدق ماتیتصم

دوران  نیاز پر حوادث تر یکیکه  یقرن چهارده شمس

 راتییدچار تغ زیلباس را ن دهیباشد، پدیم رانیا یخیتار

 یهاابعاد یزمان کرده است که بررس نیدر ا ییگسترده ا

در  یتر قیاطالعات کامل و دق یگوناگون آن باعث گردآور

 حوزه خواهد شد. نیا

متأخر، به  یدر دوره ها ژهیبه و رانیدر ا یحکومت یهانظام

انسان را پاسخ  رایاند، زداده بیشتری تیپوشاک زنان اهم

 یکه پوشاننده  یزیپوشاک، به مثابه چ یعیو طب یفرهنگ

پوشاک  یکارکرد فرهنگ ن،ی. ادهدیمهم م ازیتن است، دو ن

، شود یم یفرهنگ ینظام ارتباط کی جادیاست که منجر به ا

 یهااز آن، مستلزم شناخت نظام ییکه رمزگشا یظامن

 جوامع است. یو اعتقاد یاجتماع ،یفرهنگ

جوامع است که  یفرهنگ تیمهم هو یاز نشانه ها لباس

 یهاارزش ،ادیها و اعجشن ،عام یهاها و سنتنیشامل آئ

 ،هابناها و مکان یمعمار ،پوشاک و طرز پوشش ،یسنت

 یاز طرف .]3[هستند یو بوم یمل یعُرف و هنرها ،رسوم

 ردنهمسان ک ،یاجتماع تیکارکرد لباس را در ساخت هو
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از  یاریاند: در بسانسان دانسته یفرد تیآن در ساخت هو

سر و لباس در درجه اول،  و غیرهمدرن اشیپ یفرهنگ ها

ساخت. یرا مشخص م یفرد تیو نه هو یاجتماع تیهو

کامالً باهم  یاجتماع تیلباس و هو ن،یقیبه طور  زینامروزه 

 ندهداللت کن دیتمه کیو لباس همچنان  ستندیارتباط نیب

را  یاو منزلت حرفه یطبقات تیموقع ت،یاست که جنس

  .]4[د دهینشان م

در سبک  راتییاست و تغ دهیرس انیچهاردهم به پا قرن

قرار گرفته بوده و تا  یدور مورد بررس یپوشش از گذشته

مکتوب شده است اما سبک لباس ها در  یحدود زمان پهلو

 یمورد بررس یو بعد از آن، به خوب ییبه تنها یپهلو یدوره 

 دیزمان معاصر با یبررس یبرا نیقرار نگرفته است و همچن

قاجار  یدوره یقرن چهارده شروع کرده که با انتها یابتدا از

و  یاساس راتییشروع شده است.تغ یپهلو یو آغاز دوره

 . از اواخر دوران قاجار شروع شده است ییابتدا

 تاریخچه پوشش ایران معاصر -2

که به بررسی پوشش  این پژوهش به این دلیل آغاز شده

ی قاجار که شامل پهلوی اول و دوم و بانوان بعد از دوره

ها اطالعاتی در همچنین جمهوری اسالمی است و از آن

شود بپردازد و این ها به صورت مکتوب یافت نمیکتاب 

پژوهش قصد داشته تا حد امکان اطالعاتی را در این حوزه 

آوری کند تا در آینده مورد استفاده افراد که به این جمع

 کنند کمک کند.حوزه عالقه داشته و در آن تحصیل می

 نیناصرالد در زماناز اواخر دوران قاجار  ییابتدا راتییتغ

 یاساس راتییتغیکی از  و] 5[ شروع شده است قاجار شاه

در لباس مردان  راتییتغ جادیابتدا با ا و در زمان رضا پهلوی

کشور با  یرا در تمام راتییتغ نیو سپس ا ]6[د شروع ش

آن به صورت قانون به اجرا در آورده و از آن پس  بیتصو

 از دیاز سبک لباس ها شروع شد که با تقل یگریفصل د

 .]7[ بوده ییاروپا یکشورها

ها پاسخ شود به آنسواالتی که در این پژوهش تالش می

 14 قرن در پوشش در اساسی تغییرات . شروع1 داده شود:

 در بانوان لباس تغییرات آغاز. 2 است؟ بوده زمانی چه از

 های سبک انواع. 3 گرفت؟ صورت شکل چه به 14 قرن

 شوند؟ می تقسیم دسته چند به 14 قرن در بانوان پوشش

 تغییر بر را تاثیر بیشترین تاریخی وقایع از یک کدام. 4

 بندی وقایع()با ارایه الویت است؟ داشته بانوان پوشاک

پوشاک اقوام،  خیدر کتاب هشت هزار سال تار یبیغ مهرآسا

 یهمه جانبه  یو گردآور یبه بررس شانیا 1385سال 

از گذشته  رانیسبک و نوع لباس مردم ا یاطالعات درباره 

اند اما سبک لباس در دوره معاصر در تا زمان قاجار پرداخته

 .]8[د شویاثر مشاهده نم نیا

لباس، چاپ هفتم  خیکاکس در کتاب تار لیترنر و روت

پوشاک زنان و  خیپنج هزار سال تار یبه بررس 1396سال

 نیاز ا یمردان جهان پرداخته شده است و قسمت کوچک

 یق.م تا جنگ ها 550از سال  رانیکتاب به گذشته ا

 .]9[د گردیمبر یبیصل

در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، چاپ  ازمندین رضا

در کتاب  انیآبراهام رواندی نیو همچن 1387ششم سال 

 هیتجز ،یبه بررس 1395دو انقالب، چاپ نوزدهم  نیب رانیا

ت پرداخته شده اس رانیا یخیاتفاقات تار لیو تحل

 .]11و10[
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شدن زنان  یاجتماع یو همکاران در مقاله یرستم نیپرو

به  1398امتناع، در سال  ایامکان  ،اول یدر عصر پهلو

پاره  جادیا یبرا شانیو تالش ا یموضوع اصالحات عصر و

انجام  یجوامع غرب یبر اساس الگو یاجتماع راتییاز تغ یا

 رییاقدامات، تغ نیاز ا یکیاند پرداخته شده است که داده

زنان بود که از مظاهر  یو فرهنگ یاجتماع یسبک زندگ

شد که عامل حضور زنان در یم یحکومت تلق یمدرن ساز

بپردازند  لیبانوان توانستند به تحص نیجامعه شد و همچن

زنان نتوانند به  یباعث شد بود که تمام زین یالبته عوامل

 نیمقاله به ا نیدر ا یبپردازند، که به طور مفصل لیتحص

 .]12[ت موضوعات پرداخته شده اس گونه

لباس متحدالشکل:  یو همکاران در مقاله  یمحمد منظر

اول(، در سال  ی)دوران پهلوتهیقدرت و مدرن ییبازنما

 سیاول که به موازات تأس یدولت پهلو یبه بررس 1397

مدرن، نظام پوشاک  یو آموزش یادار ،ینظام ینهادها

 یرا در ابعاد گسترده برا فورمیونیهمان  ایمتحدالشکل 

 جیزنان اعمال کردند که باعث شد و نتا یودمردان و تا حد

ت در جامعه گذاشته پرداخته شده اس راتیو تاث راتییتغ

]13[. 

پوشش بانوان در زمان قاجار به دو دسته  در دوره قاجار

شلیته ، اندرونی: شامل پیراهنپوشش  -1 شود :تقسیم می

 -2و  پوشش سر و زیوراالت ، کلیجه، ارخالق، )تنبان(

 .]14[ه چاقچور و روبند، پوشش بیرونی: چادر

همزمان با دوره ی فتحعلی شاه و جنگ میان ایران و 

روند تغییر در پوشاک نظامی به عنوان اولین تغییر ، روسیه

هان به خارج به در پوشاک ایرانیان آغاز شد و سفر پادشا

پس از آن ]15[اروپا یکی از عوامل تاثیر گذار بوده است 

اعزام دانشجویان به خارج از ایران موجب تغییرات بیشتری 

ای از ایرانیان شد. در ی غیر نظامی در پوشاک عدهدر عرصه

تا قبل از سفرهای ناصرالدین شاه تغییراتی در لباس  ، واقع

ی جامعه از این تغییرات اما بدنهشماری از ایرانیان رخ داده 

فقط برخی نخبگان سیاسی و  ،دور بوده و جز قشون نظامی

دانشجویان فرنگ رفته بر اثر آشنایی با سبک زندگی غربی 

اما مردم عادی همچنان  ،عالقمند به استفاده غربیان شدند

 .]16[د پوشیدنهای قومی و سنتی خویش را میلباس

در زمان ناصرالدین شاه و سفرهای ایشان به خارج از ایران 

و آشنا شدن با پوشش بانوان آنجا و پوشش آنان را برای 

دربار خود به اجرا درآورد. ایشان پس از سفرشان به روسیه 

به  یچسبان و نازک یکه شلوار بافته هانیبالری و مشاهده

وجب  کیازه به اند یکوتاه اریبس یهادامن و کردندیپا م

حرم  بانوانشاه را بر آن داشت که  دند،یپوشیم آن یرو

کند. او زنان  قینوع لباس تشو نیا دنیخود را به پوش

هاى کوتاه بپوشند و سر و موى تهیحرمسرا را واداشت تا شل

شاه  قهیساده بپوشانند. سل دیسف هاىبا روسرى زیخود را ن

کرد و  تیسرا رونیاندک و آرام از درون حرمسرا به ب

 .]17[دندیآن گرو به زیاز زنان و دختران خواص ن ارىیبس

ی قاجار احمد شاه شاه سلسلهآخرین پاد پهلویدر دوره 

بوده که از سلطنت خلع شده و بعد از ایشان رضا پهلوی در 

ی گذار سلسلهبه پادشاهی رسیده که پایه 1304آذر  4

اند ایشان در زمان جنگ جهانی دوم از پادشاهی پهلوی بوده

به  1320شهریور  25گیری کردند و پسرشان در کناره
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سال بر ایران  53سلطنت رسیدند. دودمان پهلوی به مدت 

 حکومت نمودند. 

پوشش ایرانیان نیز  ،مانند تمام جوامع پیشامدرن ایران

، لیقبا ، مناطقاست. وده های خاص خودش بدارای ویژگی

ف هرکدام ویژگی مختل یو طبقات اجتماع یمذهب یهاگروه

 های خاص پوششی خود را دارا بودند.

آغاز تغییرات پوششی در ) پهلوی اول رضا شاههمچنین در 

سازی نخستین اقدام رضا شاه در همانند (زمان رضا شاه

پا در ها با روال معمول اروظاهر مردم و هماهنگ کردن آن

انجام شد. دولت ایران تصمیم گرفت کاله  1306 شهریور

به جای کاله  ،پهلوی که مشابه کاله کپی فرانسوی بود

ی از پوست مشکی کاله پهلو ]1[ رسمی مردان رواج دهد

تهیه شده و بند روی آن از چرم براق بوده است و پارچه 

دور سقف کاله مغزی  ،سقف کاله از ماهوت سیاه بوده است

طالیی داشت و نشان شیر خورشید روی آن نصب شده بود. 

بوده است که  فرمانفرما رزایم نیعبدالحسطرح اولیه کاله از 

رضا شاه به آن لبه اضافه کرده بودند. بعد از مدتی استفاده 

از این کاله به صورت قانون در آمده. برخی علما 

ه علت لبه داشتن آن زیرا هایی با این کاله داشته بمخالفت

برخی  .شدمانع از تماس پیشانی با خاک هنگام سجود می

از علما در اعتراض به آن در قم بست نشستند و بازارها نیز 

در اعتراض به این کاله تعطیل شد اما واکنش دولت این 

بود که با ترکیبی از امتیاز و سرکوب اوضاع را به کنترل 

د ام پوشاک مردان را هم تغییر دادرآورده و چند ماه بعد تم

 .]16و7[

اتحاد  نهزمی که دش بیتصو ه.ش قانونی 1304 سال در

از جامعه فراهم  یترگستردهی هاشکل پوشاک را در بخش

 دنیسربازان را ملزم به پوش ی. قانون خدمت اجبارکردیم

 نون،قا نیا اجرای با. ]18[د رکیم یسرباز فورمیونی

 انضباطی نظام مطابق با یمدرن جسمان هایآموزش

آغاز شد، که گسترش  یبه طور رسم ییاروپا یهاربازخانهس

نقش  یرانیساختن ظاهر مردان ا آن در روند متحدالشکل

 تیاز جمع یعیوس هایبخش اکنون که چرا ت،داش ییزابس

 نهیشیو با هر پ آمدند،یم مردان به خدمت نظام در

 یو استانداردها پوشاکی نیآداب نو ،یو فرهنگ ییایجغراف

 .]16[د آموختنیرا م جسمانی بهداشت و انضباط نینو

لباس نظام، منزلت آن را  یرضا شاه همزمان با اتحاد ظاهر

 نیا نیمنزلت نو نیا یایگو یهاداد. از نمونه شیافزا زین

 یافسران فرانسو ،یدانشکده افسر سیبود که در زمان تاس

دانشکده از آنان دعوت شده بود  نیدر ا سیتدر یرا که برا

 نظم و ترتیب هرا بپوشند، ب رانیموظف کرد لباس نظام ا

در  یرانیاحترام گزارده و همانگونه که افسران ا رانیارتش ا

را  هیهمان رو زیآنان ن ندینمایبرخورد به مافوق رفتار م

 ختاریر یخدمت سرباز ب،یترت نیبه ا. انتخاب کنند

 وارد نظام یاز محدوده پوشاک نظام یرا تا حد فورمیونی

 اریبس یپوشاک یباشناسیز یکرد، و نوع یشهروند پوشاک

شهرها و  نیتریو منزو نیرا به کوچکتر سابقهیمدرن و ب

 ریسا ،ینظام یموازات نهادها به. برد رانیا یروستاها

ملزم به کاربست پوشاک  زین دیجد یدولت ینهادها

 یهاینامهتصویب ه.ش، 1306 سال . ازشدند متحدالشکل

 سیتأس نیهمچن رایگان، اجباری و ، درباره آموزش عمومی
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 برای آن موجب به که دنظام آموزش دولتی وضع ش

 در متحدالشکلمدارس لباس  معلمان زیآموزان و ندانش

 .]13[د گرفته ش نظر

آموز اجازه نداشتند در دختران دانش ،1313از آغاز سال 

مقرر شد همه روپوش ارمک  چادر استفاده کنند و مدارس از

 یمخصوص لباس شاهنگ،یدختران پ یبر تن کنند و برا

شد.  هیته یبدن تیمتخصص ترب ییکایآمر بسونیتوسط گ

که به خارج سفر  یدختران 1314 از آغاز سال نیهمچن

 افتندیرا  تیمز نیا دندیپوشیم ییو لباس اروپا کردندیم

 یدانشسرا باشند در یعلم طیکه واجد شرا یدرصورت که

 .]2[د شون رفتهیو علوم پذ اتیادب یهو دانشکد یعال

 کاله و و شلوار کت آموزان،دانش فورمیونی پسرانه مدل

 یعنی ،به نظامی بودش یفورمیونیمدارس  برخی در ای پهلوی

بزرگسال  مردان ینظام ای شهروندی کوچک از لباس مدلی

تا  یبلند نیتآس روپوش ای راهنپی نیز دختران یبرا ،بود

 یرنگخاکستری  و نخی ساده پارچه ساز جن ا،ساق پ انهیم

 دیسف قهی و کمربند که بود شده نظر گرفته دربه نام اُرمک 

اول در  یدولت پهلو. خوردیم کمهد گردن ریداشت و تا ز

 ریسختگ اریدر مدارس بس فورمیوناستفاده ی باب ضرورت

 دنپوشی ملزم به زنی معلمان بلکه آموزاندانش تنهانه ،بود

در مدارس  هیرو نیا اعمال از هدف. بودند شکل کی لباس

 :داستیهو وزارت معارف یرسم یهابخشنامه ازی روشن به

لباس  هارستانیها و دباستثنا دختران دبستانبال

 همتحدالشکل که دستور آن داده شده مرتب بپوشند، ب

مجال تفاخر و  چگونهیرا بر فقرا ه ایکه دختران اغن یطور

 یزگپاکی و نظافتو  سادگی نماند و همه به یخودفروش

 با جا همه و کوچه و خانه و مدرسه . درندیعادت و خو نما

 قهیسل یو منتها ایحجب و ح کمال روی از که لباس، همان

معلوم  نامهبخش نیاز ا. ندیانتخاب شده است، حرکت نما

مدارس عالوه  فورمیونی در داشت دیکه دولت تأک شودیم

در باب حجب و  زین یعرف اتیمقتض ،یباشناختزیبر وجه 

 ،ینظر کم به لحاظ شود، و دست تیدختران رعا یایح

رواج  یتکثر طبقات شیو عدم نما یاجتماع یکسانی ینوع

لباس در  نیا دنیپوش به قی. در واقع هدف از تشوابدی

بود که آداب مالزم آن از  نیاوقات و در همه جا ا یتمام

 هآموز بدل گردد. مدرسدانش تیهو ازی به بخش یکودک

افراد پس از ترک خانواده و  اجتماعی شدن مرحله نیاول

مکان  نیبهتر لیدل نهمی به و تاس یرونیجهان ب هب ورود

 یاجتماع کارپنهان و آش یهاهنجارها و ارزش ایالق یبرا

 .]13[ت به ذهن افراد اس

 یاسیس یهاهدر پروژ یمدارس قرار بود نقش مهم فورمیونی

کودکان در  م،یقد یهاخانهکند. در مکتب فایا یپهلو دولت

مهم نبود  چندان شانیهایگذار که تفاوت یجماعت انیم

 شتریپرازدحام و ناآرام که ب یدر ساختار ،شدندیرها م

در طول روز بود تا آموزش  کودک گذران اوقات یبرا یمکان

 همانند ارتش، فرد در نظام ن،یاما در مدارس نوی مند ونظام

 تکتک که دشیداده م یجا یقیدق یکیتاکت یبندشبکه

 نیاول هبودند. مدرس تینظارت و ترب ت،رؤی قابل آن افراد

بود که  یشدن شهروندان در دوران پهلو فاز متحدالشکل

داشت. در زمان رضاشاه  ینظام یبا نهادها یاریشباهت بس

ی آموزش یاجبار یهاجزء برنامه زین ینظام ماتیتعل یحت
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دولت  یدئولوژیاز ا ییایمصداق گو نیبود و ا هارستانیدب در

 .]16و13[د شیم بود که در لباس مجسم یرضاشاه

اعمال  ندیدر فرا یمند دولت پهلواقدام نظام نیترگسترده

به  ینتس لباسی و دستور یرسم رییلباس متحدالشکل، تغ

تمام مردان  یبرا یل پهلومتحدالشک کاله و لوارکت و ش

قانون هشت طبقه  نیبود. اه.ش  1307سال  ماهیدر د رانیا

 رامسلمان  رغی و مسلمان ونیاز درجات مختلف روحان

 یبه جزا انخاطی اجرا، عدم صورت در و بود، کرده تثنامس

 مورتاشیت نیعبدالحس. شدندمی حبس محکوم ای ینقد

وقت از  ریوزنخستی فروغ یدربار وقت و محمدعل ریوز

 .]7[د طرح بودن نیعمده ا گذاران استیس و پردازانهینظر

مشاغل و  فورمیونیقانون  یقانون لباس متحدالشکل حاو

 هیکل ذکر شده بود قانون نای اول ماده در. بود زیادارات ن

لباس  یدارا دولتی مشاغل که برحسب رانیاتباع ذکور ا

در داخله مملکت مکلف هستند که  هستند،مخصوص 

 نیمستخدم هیملبس به لباس اتحادالشکل بشوند و کل

 مکلف هستند در موقع اشتغال ،یو ادار ییدولت، اعم از قضا

ملبس  یادار ای ییقضابه لباس مخصوص  دولتی کار به

ملبس  به لباس متحدالشکل دیآن موقع با ریشوند. در غ

 یبرا دولتی مشاغل همه ارشد رانیمد جهیگردند. در نت

به نظر د. گرفتن نظر در ویژه فورمیونیخود  ردستیز ادارات

از ارکان  یکی ،میمشاغل رس یبرا فورمیونیاعمال  رسدیم

از شأن و  اننش فورمیونی ،رضاشاه بود یاصالحات ادار

را شفاف  یمراتب ادار افراد داشت، سلسله میرس تیموقع

چه منصب و مهارت و  یهر کس دادیو نشان م کردیم

 دری کارکنان رسم شدیسبب م نیدارد. همچن یاراتیاخت

 نیمواجهه با مردم از اقتدار و احترام برخوردار شوند، و در ع

. و البته ناگفته شوندی حال خدمتگزار مردم و دولت معرف

افراد  یدرون تیترب فورمیونیکارکرد  نیهمترم که دنمان

انضباط و تعهد در  یسازیدرون یملبس بدان بود، به عبارت

شکل  به آن شانیوفادار میکارگزاران دولت و تحک

 .]13[دادمی

ی برا یهمچون مردان، ابزار ز،یزنان ن یبرا فورمیونیاعمال 

 یرانیا ننوی ملت هروندمثابه ش به یاجتماع وجاهت کسب

دوره  نیا هایعکس در. بود صورت ینآنان بد ییو بازنما

 ،پیشاهنگی فورمیونیرا در لباس متحدالشکل مدارس،  یزنان

که  مینیب یم ...و یتبهداش و یلباس مشاغل خدمات پزشک

 .شان داردیهابا زنان عهد قاجار در لباس یددیش تضاد

سازمان  نینو یتیترب یقابل توجه نهادها یهااز نمونه یکی

ی ماژیاز مدارس، ا شبی حتی و آشکارا بود که یشاهنگیپ

 و پسران داشت، و انگاره آن در تمام جهان با ینظام بهش

. سازمان شدیمجسم م پوش فورمیونجوان ی دختران

 اماشد،  بیتصوه.ش  1304در سال  رانیدر ا یشاهنگیپ

 رضاشاه. آغاز گشت ه.ش 1313 سال آن از یواقع تیفعال

 هاشاهنگیبود که پ دهیددر مراسم ارتش،  ه،ترکی سفر در

 وارینظام یبا انضباط پوش فورمیونی ردختر و پس نیو محصل

جلب  اریرا بس یها نظر وصحنه نیا .روندمی رژه باشکوه و

زمان  نیاز ا یشاهنگیسازمان پ لیدل نیکرده بود. به هم

گوناگون و  هایبخش ازمانس نیگرفته شد. ا یجد اریبس

 یبرا ژهیو یهافورمیونیو  ژهیو یهابا نام یمناصب و درجات

هر ساله مراسم رژه  شاهنگانیپسران و دختران داشت. پ

 یهافورمیونیمرتبه و منصب  ببرحس کردند،یم اجرا ینظام
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که بنا بود از  دندیدیم ییهاو آموزش دند،یپوشمی تکدسی

د و متعهد بساز دهید میسالم، منضبط، تعل یآنان شهروندان

 .]16و13[

مطلوب  یختارهایر یالقا یبرا یشاهنگیپ رینظ یینهادها

آشکارا  یکه اسناد دولت . چنانبردیخود به زنان بهره م

اعمال طرح  یهاوهیاز ش یکی یشاهنگیپ دهند،ینشان م

به زنان، خصوصاً  نینو پوشاکم نظا یکشف حجاب و القا

شکل  نیبهتر فورمیونیهم  به راستی بود. ها،شهرستان در

 نسبت هاتیتا حد ممکن از حساس توانستمی که بودلباس 

 ممکن حد تا ی بودپوشاک زنان بکاهد. لباس رییتغ ندفرای به

و دامن و  دهیاش پوشباالتنه ،یرنگ آن خنث ،انهیبازنما رغی

 .]13و12[د بلند بو شیهانیآست

با فشار دولت مرسوم شده  یه.ش کاله پهلو 1314تا سال 

دستور داد تا کاله  یو هیاما پس از سفر رضا شاه به ترک

 17در  استفاده شود. یکاله پهلو یشاپو به جا ایتمام لبه 

ه.ش کاله شاپو به فرمان دولت اجباری شد.  1314تیر ماه 

به همه کارکنان دولتی دستور داده شد کاله جدید را بر سر 

رت به مرخصی بدون حقوق فرستاده گذارند در غیر این صو

 .]19و16[د خواهند ش

قصد رضا شاه در تغییر کاله سنتی این بود که ایرانیان مانند 

اروپاییان لباس بپوشند و کاله به سر بگذارند. حتی به 

وزارت  ،منظور رعایت آداب استفاده از کاله به رسم اروپایی

داخله قانونی تصویب کرد به اجرا درآورد پس از آن نیز 

المللی قانون دیگری تصویب رسید که استفاده از کاله بین

 .]19[د کررا برای ماموران دولتی اجباری می

ه.ش در عمارت دانشسرای عالی  1314دی ماه  17در روز 

اش جشنی برپا شد تا دیپلم تهران با حضور شاه و خانواده

ها اعطا شود. در این مراسم روسای التحصیالن به آنارغف

همسران صاحب منصبان عالی رتبه و همسر و  ،مدارس

دختران شاه بدون حجاب ظاهر شدند و عمال دستور رفع 

حجاب را صادر کردند و این روز را به نام روز آزادی زن و 

 .]16[د کشف حجاب نام گذاری ش

ولت اقداماتی انجام د ،پس از اعالم رسمیت کشف حجاب

ها و هایی را به والیان و حاکمان استانداد و دستورالعمل

شهرها ابالغ کرد تا کشف حجاب تداوم و گسترش یابد. 

ها به مناسبت و بدون مناسبت در برگزاری مراسم و جشن

.. قرار گرفت. .مدارس و ،حاکمان ،ی کاری والیانبرنامه

ای گوناگون مجلس هها به بهانهحاکمان برخی از شهر

داند و از مردم با بانوان خود بدون حجاب در این ترتیب می

شدند همراه مجالس حضور یابند. کارمندان دولت ملزم می

ها قدم بزنند تا خانم هایشان بدون حجاب در خیابان

سرمشق دیگران باشند. از سوی دیگر در اقدامی خشن در 

چور و روبنده حجاب زنان شامل چادر و چاق ،سراسر کشور

شد در این میان زنانی که از سر آنان به زور برداشته می

برای به دور ماندن از  ،بودند حاضر به کشف حجاب نشده

دهد در این ها نشان مینشین شدند. آماراین اقدامات خانه

ها تعداد زیادی حمام در خانه ها ساخته شد تا زنان سال

 .] 20و16و1[د ته باشننیازی به بیرون رفتن از خانه نداش

که روز آزادی زن و روز مادر نام  1314دی  17پس از 

های اروپایی به درون ها و مجالت مزونانواع روزنامه ،گرفت

ها راه یافت و آن دسته از دختران و زنانی که به طور خانواده
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های مد روز از لباس ،کامل کشف حجاب را پذیرفته بودند

تغییراتی  ،دهای فرانسوی و اروپاییکردند و طبق متقلید می

دادند. نخستین نوع از در رنگ و شکل لباس خود انجام می

لباس اروپایی زنان شامل میدی یا لباس یک تکه که بلندی 

آن تا زیر زانو بود و فاقد برش در کمر بود که به دو نوع جلو 

شد. در هر دو نوع آن کمربند باز و جلو بسته مشاهده می

شد و ی لباس روی کمر بسته میجنس پارچهنازکی از 

ی لباس ها در جلو بسته و گرد به صورت یقه هفت یقه

کوچک یا کراواتی بود که در جلو به شکل پاپیون گره 

ها استفاده از انواع کاله های خورد. همراه این لباسمی

دار کوچک و بزرگ عمومیت داشته و جز قسمتی از لبه

این دوره بود. این لباس ها تا  هایپوشش جدانشدنی خانم

 .]16و1[د ی حکومت رضا شاه معمول بوپایان دوره

حاکم را که  گفتمان دیپوشاک مورد تائ ینوع نیزنان متد

حضور در اجتماع  یهم بود برا یمتضمن پوشانندگ

موارد کت ودامن و ملهم  شتریب در لباس ها نی. ادندیبرگز

 آن زمان اما اغلب بلند و گشاد ییزنان اروپا جیاز پوشش را

پهن  یهابا لبهیی هاو کاله میو همراه با جوراب ضخ بود

از گردن را  یبخش استفاده شد که تا حد ممکن موها و

 .]2[د پوشانیم

بعد از رضا شاه و روی  رضا شاهپهلوی دوم محمددر دوره 

کار آمدن پسرشان دوره محمدرضا پهلوی آغاز شد که هم 

زمان با جنگ جهانی دوم بود. در این دوره به مدت کوتاهی 

خواستند داشته باشند مردم آزاد بوده تا هر پوششی که می

ایی از بانوان دوباره به اما این زمان طولی نپایید زیرا که عده

های دولت ن موضوع مغایر با برنامهسمت حجاب رفته که ای

ی عقب ماندگی بوده اما بعد از انقالب وقت بوده و به نشانه

ی پهلوی پوشش اروپایی سفید محمدرضا شاه در دوره

ترویج پیدا کرده و در بازار ایران دارای جایگاه شده. ایرانیان 

که به مرور  ،کردنداز طراحان و خیاطان فرانسوی تقلید می

وجود  غییرات مهمی در لباس و پوشاک در ایران بهزمان ت

 .]1[د آوردن

در  رانیا یریدرگ یهدوم و پس از خاتم یپهلو ۀدر دور

غرب و به  یایبا دن تر ارتباط سهل ،یمنازعات جنگ جهان

گشود  رانیغرب را بر ا یفرهنگ یهادروازه کا،یخصوص آمر

عرضه و  زین رانیدر ا هانیپوشاک مد روز آن سرزم و انواع

استفاده شد.  داشتند،ی کمتر ینید التیکه تما یتوسط زنان

دوره به تنوع روزافزون  نیدر ا یارتباط یگسترش فضاها

 دیرس ییجا کار به ج،یشد و به تدر منجر پوشاک مد روز

 یالگوها اغلب منطبق بر یرانیا یزنان شهر جیکه پوشاک را

برجا مانده از  ریبود. مرور تصاو کایمد اروپا و آمر یهاسالن

نشانگر تنوع لباس زنان در  ، 1357 تا 1320 یهاسال

 و ییکایمد آمر یهامختلف و متأثر از سالن یهادوره

پهن و  یهابزرگ و سرشانهی سیانگل قهیبا  یهالباس

دار با قد  نیگشاد و چ یهادامن تنگ و چسبان، یکمرها

 تکه کی نیآست تنگ و با ییبا کمرها راهنیپ زانو، یرو

زانو با  ریراسته و تنگ تا ز یهادامن ،)آستین رگالن(

 یهاقهیکوتاه و با  ایو بلند  تنگ و چسبان یهاکت

 ،سهیپل دارنیچ یهاتنگ و چسبان با دامن یکت هاآرشال،

 یباالتنه کوتاه و دامن باال یهاراهنیپ ،کت و شلوار زنانه

متوسط تا ساق پایا  ،بسیار بلند تا قوزک پا یهاامند زانو،

و  نیآستیب کسرهیو شلوار  راهنیپ ، زانو و بسیار کوتاه
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از  نیهمچن و دامن شلواری. نیدار و شلوار گشاد جرکاب

استفاده  زیدستمال گردن ن و چکمه و شال و فیانواع ک

 یپهلو یهحجاب در دور کشف شد. البته با لغو قانونیم

 یتا همچنان از پوشش اسالم افتندیفرصت را  نیدوم، زنان ا

 گرانیکه خوانندگان و باز یچادر استفاده کنند درحال زین و

ها در آن ریتصاو و پوشاک مد روز را بر تن داشتند نما،یس

پوشاک  یمنتشر و الگو هامجالت و روزنامه زیو ن ها لمیف

وجود امکان استفاده از  رغمیو عل قیطر نیا شد. بهیزنان م

در  زنان در پوشاک یاسالم-یرانیای هقیسل ،یپوشاک سنت

 نیرانده شد. بد هیدوره طرد و به حاش نیگفتمان حاکم ا

در اواخر  یرمذهبیوغالب زنان غ جیپوشاک را اقیس ب،یترت

به مثابه  ،ی مد بودپدیده از یدوم که تابع یپهلو یهدور

 ران،ینوظهور در پوشاک زنان ا یجمع یهذائق کیظهور 

اروپا  و کایآمر 1960و  1950 یهادهه یلگوهااز ا یتابع

 .]2[د ش

را دنبال  ییمد روند اروپا یهاشیدوره گرا نیدر طول ا

 سیاز فرانسه و انگل رانیدر ا طراحان نیاول رایکردند زیم

 همنجر شد و را شکل داد یرانیها لباس اآن راتیآمدند و تأث

مانند  درآمده که طول و عرض چادرها به اندازه کوچک

دامن  ،شلیته ،کرد رییتغ یبه جوراب شلوار شلوار ،یروسر

به  ،کوتاه و شلوار تبدیل به لباس های بلند مد روز شده

دوخت  ژاکت و بلوز ،قهیشروع به استفاده از جل جای ارخالق

هایی چون مخمل از پارچه به جای پارچه ،اروپایی کرده

د کردنمی..استفاده .ژورژت و ،کرپ ،هایی مانند: ساتن

 .]20و2[

انواع لباس را در تناسب با ،یدولت آباد ۀقیصدی به گفته

 :کندیم یاوقات گوناگون، معرف

 یشمیابر یلباس بعد از ظهر متناسب هر فصل از پارچه ها

 نیساتن، ژورژت، کرپ، مخمل با رنگ و طرح مختلف، آست

و کفش پاشنه  یریهمراه با کاله حص نیآستمهین ایبلند 

 سلبا ،هایهمانیحضور در م یبرا ییکایپاشنه آمر ایبلند 

و  قهیب یهامجلل لباس یهاباله ایاپرا  ،ینیشب نش

 .جواهرات نیهمراه با گران تر نیآستیب

تر با ساده یهاتر، لباسیشب خودمان یهایهمانیدر م

هماهنگ  شمیابر ایروباز پاشنه بلند از چرم نقره  یهاکفش

  ،رنگ لباس با

 ،ینخ ،یکتان یهاز پارچ یررسمیو غ یصبح معموللباس 

تنه و دامن.  مین ایبلوز و دامن  ایبلند  کپارچهی یپشم

مواقع  ریبلند در سا نیباآست ایگرم و  یدر هوا نیآستیب

 و گردش. دیهمچون زمان خر

از پارچه  دیشکار و ورزش با ،یسوار یلباس ها نیهمچن

کوتاه روبسته و و بادوام بوده با کفش پاشنه میضخ یها

 .]19و2[د و کاله و دستکش هماهنگ باش فیبارنگ ک

 یهااز پارچه زییپالتو و مانتو که مانتو در فصول بهار و پا

شود و پالتو که در فصل  هیته یو پشم یو نخ یشمیابر

بزرگ  ۀقیشود، یزمستان در مواقع گردش و کار استفاده م

و کاله  یپشم ای یشمیدارد و اغلب با شالگردن ابر بیو ج

 نگشود. ریبه رنگ آن در رنگ و نقش متنوع استفاده م

از  رپوشیبارنگ پالتو هماهنگ باشد. ز دیپالتو با ریلباس ز

متفاوت و  یبه رنگ ها یشمیپنبه، ژرسه و ابر یپارچه ها

 .]2[د شویم هیها تهیبه رودوز نیمز
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روشنفکران و  تیاوج فعال توانیرا م یدیخورش 30دهه 

 لمسازانیاز ف یاریها بسسال نی. در ادینام یرانیا انینوگرا

 یهالمیتوجه عموم را به خود جلب کردند و اکران ف یرانیا

در سطح  یشتریب راتییتغ جادیباعث ا رانیدر ا یخارج

 فرهنگ و پوشش شد.

از  یکی ابانیخ نیبود. ا انیپاتوق نوگرا یزار زمانالله ابانیخ

و مد روز به  ییپارچه و پوشاک اروپا دیمهم خر یهاابانیخ

به  ابانیخ نیدر ا زین ییگرا. در واقع تجملآمدیشمار م

 .شدیم دهیوضوح د

گران  یهالباس هیدر ته واناتیاز پوست و خز ح استفاده

دستکش چرم  نیشده بود. همچن شتریب 30در دهه  متیق

از  یاریمحبوب بود که بس انیها و آقاخانم انیآنقدر در م

استفاده  زیخود دستکش چرم ن یمجلس راهنیها با پخانم

خصوص به ییبایز ی. ناگفته نماند که جراحکردندیم

تر شد و مورد دهه شناخته در آن ینیب ییبایز یجراح

 .قرار گرفت یاریاستقبال بس

با  ورآالتیجواهرات و ز یطراح یدیخورش 40در دهه 

را  ییبایتنوع و ز نیرو شد که اروبه یشتریب تیموفق

مشاهده  یدربار پهلو ورآالتیدر جواهرات و ز دیتوانیم

 یاز مدل جواهرات شرق یبیجواهرات ترک یطراح نی. ادیکن

توجه مجله مد و فشن  یبود که در آن زمان حت یو غرب

ها خانم ورآالتیبه خود جلب کرد. مدل لباس و ز زیووگ را ن

از خبرنگاران مجله ووگ  یاریتوجه بس 40در دهه  انیو آقا

 را به خود جلب کرده بود.

 م،یدر آن دهه اشاره کن یخاص یبه طراح میبخواه اگر

و  نیتراز مهم یو پولک یپلنگ ،یگللباس گل شکدونب

. شوندیآن دوره محسوب م یهالباس یطراح نیترمحبوب

به  یاریها عالقه بساز مدل مجله یها با الگوبردارخانم

تر شد ها تنگکمر لباس جهیکردند، در نت دایکاهش وزن پ

 شد. جیهمچون کمربند زنانه را یاز اکسسور دهو استفا

دستخوش  پسامدرن به شدت خیلباس در طول تار یمعنا

 ته،یدر مدرن یابزار تیشد اما باوجود مفهوم عقالن رییتغ

نشد. هر نوع  نیرنمادیغ اینا معیبی زمان چیپوشاک در ه

 کیاز  یهاگروه منتسب و نشان کیپوشاک، افراد را به 

و پانک  یپیه یکند که مثال آن لباس گروه هایم تیهو

 گرید یاجتماع یهاگروه ها است که توسطآن ژهیو تیبا هو

کارکرد ی ها پس از مدتنوع لباس نیاستفاده شد. ا زین

یی بایز یکارکرد یدارا از دست داده و خود را یتیهو

 از خود را نیشیپ یکه معنا یشود و درحالیم یشناخت

از آن  یباشناختیز یداده همچنان به عنوان قالب دست

 .]19و2[د گردیاستفاده م

 یغرب یهامجالت و ژورنال ،یدیخورش 1350در آغاز دهه 

 انیجامعه به عهده داشتند، جر ییگراددر م یاسهم عمده

مثل زن روز،  ی:پهلو میوابسته به رژ اتینشر یرسم

 یکردند. ازسویم تیموج را تقو نایغیره  اطالعات جوانان و

مخصوص  یمو شیها، آرایپیپانک، ه یهاگروه گرید

 قرار داده بود. ریتاث ترا تح یرانیا نیها، جوانان شهرنشتلیب

قرار  زین انیرانیمورد استقبال ا یغرب یهایپیمدل لباس ه

بودند و طرح گشاد  یو بلوزها رنگ هاراهنیپ شتریگرفت. ب

مردانه با  یهاراهنیاز پ یاریها بسداشتند. در آن سال

طرح آنچنان  نیو ا شدیم یطراح یبلوچ یسوزن دوز

به  یرسم یهادر مراسم یحت یادوره یمحبوب بود که برا
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مردانه سوزن  راهنیو کروات از پ ونیاستفاده از پاپ یجا

 .شدندیمند مرهشده به یدوز

 یو بلوچستان جزء آثار و هنر مهم مل ستانیس یسوزن دوز

ها نه از طرح نیکه برخالف تصور ا شودیمحسوب م

 نی. در اشودیالهام گرفته م ایبلکه از خواب و رو عت،یطب

محبوب در  یهااز طرح یکیبلوچستان  یها سوزن دوزسال

 قرار دارد. یرانیطراحان ا انیم

 ،یانقالب اسالم یروزیو با پ یدیخورش 50دهه  اواخر

شد. عمده  جادیا انیها و آقابر پوشش خانم یاعمده راتیتغ

 دهیو دوران جنگ به وضوح د 60در دهه  راتییتغ نیا

 یباعث دگرگون یو مذهب یاسیرو تحوالت س نی. از اشودیم

 شد. رانیمد در ا

در غرب  جیپوشاک را یهادوم، گونه یپهلو یهدر اواخر دور

 رانیو پانک در ا یپیه یهاگروه متأثر از 1960 یهدر ده

از قواعد  تیبارز آن، عدم تبع یهکه نشان شدیم دهید

نوع  نیپوشاک زنان و مردان در ا یهمگون ازجمله معمول

 یتوانست هم برایم که بلوز و شلوار یپوشاک بود به نحو

رفتن نظم  انی. از ممردان استفاده شود یزنان و هم برا

شد در یلباس دانسته م یدر طراح اصل کیکه  نیشیپ

رو  نیا از بود و یاصل زاتیاز مم یکیدوره،  نیا یهالباس

به وجود آمد و  یجد راتییدر نوع رنگ و ساختار لباس تغ

و در پوشاک  افتیراه  رانیا یهجامع بهیی کایمد لباس آمر

 دوره استفاده از پوشاک نی. در ادیبه ظهور رس زیزنان ن

مدها در فرهنگ  نیدتریبا جد یهمراه ،ییکایو امر ییاروپا

دانسته  شرفتیپ یهنشان هادگاهید یو از برخ یغرب، تلق

 به ،ییکایو آمر ییبه سبک اروپا ییاشد. استفاده از لباس

 یاختصاص داشت و زنان مذهب یرمذهبیغ زنان طبقات

 محارم ها در برابرگرچه ممکن بود از همان لباس یشهر

استفاده کنند، اما همچنان خود را در برابر نامحرمان معموالً 

 .]2و1[د پوشاندنیبا چادر م

 یهادر سال یرانیا یپوشاک زنان شهر ب،یترت نیا به

 میدو گروه تقس بهی شناساز منظر نشانه 1357و  1356

اول رواج  یکه از زمان پهلو یاست: گروه اول پوشاک یشدن

 کایمد در اروپا و آمر راتییاز تغ تیتبع با جیو به تدر افتی

و  یمذهب نوع پوشاک از منظر طبقات نیشده بود. ا به روز

و از منظر گفتمان حاکم،  ینیردینماد فرهنگ غ ،یسنت

بود. گروه دوم، پوشاک  شرفتیپ و ییبایز ،ییمظهر نوگرا

نشان  یمذهب یهو غالباً چادر که از منظر طبق یاسالم

ها و از منظر گفتمان حاکم، مظهر به سنت دیتق و یندارید

و  نید که اساس بود نی. بر اشدیدانسته م یماندگعقب

 ،در ساختار و نوع پوشاک زنان داشت یقدرت نقش مؤثر

گفتمان حاکم بود  مدرن یهذائق زنان، متأثر از یلباس غرب

 یملی هزنان متأثر از ذائق یو پوشش اسالم یسنتو لباس 

 .]2و1[ب یرق گفتمانی نیو د

دوم در خصوص پوشاک زنان، دختران  یهدر دور یپهلو

 یو ملهم از برنامه ساالنه ا رانیدر ا یمراسم که در ستهیشا

با  دختران و شدیبرگزار م یغرب یکشورها نام در نیبه هم

 کردیم یرا به طور ساالنه معرف یاژهیو یظاهر اتیخصوص

عوامل  گر،ید یزن از سو گرانیباز و و خوانندگان سوکیاز 

 نظر گفتمان حاکم بودند که نوع پوشاک مورد یرگذاریتأث

 یهکردند. ساختار و نوع پوشاک زنان در دوریم جیترو را

 ینمونه، مجالت ی. براشدیم غیبه ظرافت تبل یدوم پهلو
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 نیهمچن غیره.و  یهمچون زن روز، اطالعات هفتگ

 یپوشش یزنان در الگوها ریتصاو با شینما با ونیزیتلو

 گرید یداشتند. از سو دیموردنظر، بر پوشاک مد روز تأک

 شیها و نمامردم از آن و استقبال نماهایس گسترش

ظاهر  حجاب که در آن ها زنان بدون داشتن ییهالمیف

 که یبه نحو شدیمبادرت م یحجابیب جیبه ترو شدند،یم

عمل  میرژ یفرهنگ انیمتول غیبه مثابه ابزار تبل نمایس

 .]2[د کریم

ی پهلوی بانوان در مراسم دختر شایسته شرکت در دوره

اند. بانوانی داشته و در تعدادی از این مراسم دارای مقام شده

در سال  زادهشَهال وَّهاب اند از:که دارای مقام شده عبارت

ی در سال الهه عَضُد .دیبه مقام سوم رس 1346/1967

در سال  مقدم یروحان ایرو به مقام اول رسید. 1347/1968

در سال  پورکیشهره ن به مقام دوم رسید.1972/1351

 به مقام اول رسید. 1975/1354

به مقام چهارم  1977/1356در سال  اردالنیافسانه بن

 رسید.

ی پهلوی با انقالب جمهوری اسالمی به پایان رسید و دوره

 ی جدیدی شد. سال پادشاهی وارد دوره 2500ایران پس از 

ه.ش انقالب جمهوری اسالمی به پیروزی  1357در سال 

رسید و بار دیگر ایران وارد تغییرات پوششی شد. طرفداران 

از شان با سلطنت پیش روح اهلل خمینی برای اعالم مخالفت

ورود ایشان شروع به پوشیدن چادر کرده. با ورود وی به 

حجاب برای  1357کشور بعد از حدود یک ماه در اسفند 

های متفاوت شروع به اجباری شدن تمامی اقشار با دین

 .]20و1[د نمو

به وجود  یکه پس از انقالب اسالم یمُد 50 یدر اواخر دهه

در  یبه روشنتوان یرا مپیش از اجباری شدن حجاب آمد 

. مُد دید یاز انقالِب رهبرانِ انقالب اسالم شینوع پوشش پ

 ،ییکائوچو میفر یهانکیبلند، ع ی. موشیآال یساده و ب

که  ییهاباز و کت قهی یهاراهنیپاچه گشاد، پ یشلوارها

المان  نیترشد، مهمیپخش م راهنیپ یها روآن قهی

 بود. 50 یهده یهامدل

یی جامعه از چادر استفاده کرده اما عده ایی از بانوانعده

های اروپایی با پوشش اسالمی استفاده دیگر از ترکیب مد

ایی از آنان عالقه چندانی به نمودند. بانوان ایرانی که عدهمی

حجاب و پوشش با چادر نداشتند شروع به ساخت سبکی 

 برای خودشان نمودند.

انقالب  یزرویپ لیدر اوا یلیو جنگ تحم یاسیتحوالت س

ساده و به دور از مد  یها رنگ و بوباعث شد لباس یاسالم

ها و خانم انیآقا لیها استا. در آن سالرندیبگ یو فشن غرب

شد و مشکالت جنگ باعث  ترکینزد یاسالم یهابه لباس

و مد و فشن  یغرب یهابه فکر لباس یشد که افراد کم

ها ساده و به دور ها عمده لباسرو در آن سال نی. از ااشندب

 .]1[د از تجمل بو

ساده  یهایدار و روسربلند و اِپُل یبا مانتوها یهاخانم

مرور  به ها بازگشت.ظاهر شدند و چادر دوباره به کمد لباس

 ییاروپا یمردانه و زنانه رنگ و بو یهازمان عموم لباس

به خود  تریو اسالم یشرق یخود را از دست داد و حالت

محدود شد و صنعت مد و  ییگرفت. با شروع جنگ، مدگرا

 انیها و آقاقرار گرفت. ظاهر لباس خانم هیفشن در حاش

حال پس  نیگذشته شد. با ا یهااز سال تردهیتر و پوشساده
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باز هم مورد توجه قرار گرفت که  ییجنگ، مدگرا انیاز پا

 نبوده است. ریتاثیو ماهواره ب ویدینقش و

بود.  رانیباز هم نقطه شروع صنعت مد و فشن در ا 70ه ده

دار طرح شرتیشلوار ساده و ت نیگزیجا نیج شلوار

 یهایو روسر یخفاش یمانتو ساده شد. راهنیپ نیگزیجا

الهام  یونیزیتلو یهاالیسر گرانیاز لباس باز یدار و رنگطرح

 گرفته شده است.

در  نترنتیو ا وتریو حضور کامپ یتکنولوژ شرفتیبا پ

شد.  شتریگذشته ب یهامد از سال راتییتغ ،یرانیا یهاخانه

به چشم  یاز مد و فشن روز جهان ییپارد 80در آغاز دهه 

مدل  کی ایرنگ  کیکه  یها زمانکه در آن سال خوردیم

اکثر دختران و پسران جوان همان رنگ  شد،یمد م یلباس

در این دهه اندک اندک  .کردندیو مدل لباس را به تن م

مردم دوباره به سمت پوشش های غربی کشیده شده و از 

 .]20[د کردنها در پوشش خود استفاده میآن

 جهیو در نت یرانیطراحان ا تیفعال یدیخورش 90در دهه  اما

لباس  یالگو جهیشد. در نت شتریتنوع لباس زنانه و مردانه ب

 یاریو بس شدینم حاصل کایتنها از مد و فشن اروپا و آمر

 یرانیبه فرهنگ ا کیو نزد یشرق یها رنگ و بواز لباس

 شتریب روزروز به  رانیلباس در ا یطراح شرفتیپ نیگرفت. ا

نه تنها در کشور،  یرانیمعتبر و موفق ا یو برندها شودیم

 .ردیگیمورد توجه قرار م ایبلکه در سراسر دن

در مجموع پوشش در تاریخ جدید خود همواره ترکیبی از 

هویت ایرانی و اسالمی و همچنین غربی است که هویت 

پوشاک در فرهنگ اصیل ت. رانی معاصر را ساخته اسیا

ی این ایرانی از تنوع بسیار زیادی برخوردار است. سابقه

های پوشش مردم مناطق فرهنگ غنی را باید در سنت

های سنتی به دلیل تنوع و . لباسمختلف جستجو کرد

توانند منبع قالب توجهی از الهام زیبایی خاصی که دارند می

ها به عنوان برای طراحان و هنرمندان باشند و حفظ آن

بخشی از میراث فرهنگی یک کشور باعث افزایش اعتماد به 

د شوهویتی نسل جوان مینفس ملی و جلوگیری از بی

]21[. 

ایجاد یک منبع منسجم از تغیرات این پژوهش برای 

ی پهلوی و جمهوری اسالمی پوششی بانوان ایران از دوره

است و همچنین بررسی عوامل موثری که باعث این تغیرات 

که تا کنون پژوهشی در این حوزه موجود نبوده  ،شده است

 است.

 هامواد و روش-3

انجام  یلیتحل-یفیتوص اسنادی وپژوهش که به روش  نیا

مورد  ی معاصرکه در دوره یلباس یسبک ها استشده 

موجود از  ریگرفته است را با توجه به تصاویاستفاده قرار م

کرده  یندبها را طبقهقرار داده و آن یآن دوره مورد بررس

و بعد به اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در پوشش بانوان 

ررسی ایران پرداخته تا تاثیرات و تغییرات آن بر پوشش را ب

 کند.

مورد  16 ،با توجه به پژوهش و اطالعات جمع آوری شده

شود بیشترین تاثیر را داشته که به شرح زیر که تصور می

 است:

 -3 ،یاقتصاد یدادهایرو -2 ،یاجتماع یدادهایرو -1

 یدادهایرو -5 ،یمذهب یدادهایرو -4 ،یفرهنگ یدادهایرو

 -8 ،یسازیصنعت -7 ،یهنر یدادهایرو -6 ،یاسیس
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کشف  -11 ،سمینیفم -10 ،ایمد روز در دن -9 ،ییگراغرب

 -14 ،یانقالب اسالم -13 ،خرداد پانزده امیق -12 ،حجاب

 .ینیشهرنش -16 ،گشت ارشاد -15 ،شدن صنعت نفت یمل

ی آن به ایی را طرح کرده و با ارائهنامهپرسشبا این موارد، 

بدهند و ی طراحی لباس تا پاسخ افراد متخصص در حوزه

رسی عوامل موثر بر تغییر مد و پوشش بانوان ایران مورد بر

ست بندی کرده تا به این نتیجه دقرار داده شود و اولویت

 اند.تهیافته که کدام مورد یا موارد بیشترین تاثیرات را داش

رد سوال پرسشنامه با پنج گزینه از بسیار زیاد تا بسیار کم مو

 ندگان نظر خود را با راحتیدهقرار گرفته است تا پاسخ

 بیشتری بیان نمایند.

نامه به صورت الکترونیکی ساخته شده و در توزیع پرسش

اختیار اشخاص قرار گرفته است که با توجه به وضع موجود 

تر برای ( و دسترسی آسان1400در زمان حال )در سال 

 افراد باشد.

 یدر حوزه نفر متخصص 970پژوهش  نیا یآمار یجامعه

که تعداد افراد را از است  در استان تهران مد و پوشش

گرفته شده  دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباسسازمان 

، حجم %5 یبر اساس فرمول کوکران در سطح خطا است و

 انتخاب شده است. ینفر 275 ینمونه

به  MADM یریگمیتصم کیتکنبا استفاده از  در ادامه

های ه نموده است تا بررسیاستفاد Fuzzy TOPSISروش 

 آماری انجام شود.

 نتایج و بحث-4

از کارشناسان دارای تحصیالت  %59(، 1بر اساس نمودار )

آنان دارای تحصیالت دانشگاهی  %97کارشناسی ارشد و 

 اند.بوده

 

 
 (14۰۰،دشتی)منبع: محمد ماهی متخصصان مورد پرسش یلیتحص بیترک -1شکل

 
اند از آنان زن بوده %82معادل  انینفر از پاسخگو 28

 (.2)نمودار
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 )منبع: همان( متخصصان مورد پرسش )نفر( تیجنس -2شکل

 

سال قرار داشتند  55تا  22 یسن یهزکارشناسان در با نیا

آنان کمتر از  %64.7سال بود، اما  35آنان  یسن نیانگیو م

( نشان داده شده 3سن داشتند که در نمودار ) نیانگیم

 است.

 

 
 )منبع: همان( متخصصان مورد پرسش )نفر( یسن عیتوز -3شکل

 

انقالب  دادیکه رو دهدینظرات کارشناسان نشان م یبررس

 اشته د یرانیرا بر مد و پوشش بانوان ا ریتأث نیشتریب یاسالم

 هستند. قابل مشاهده (1) ها در جدولرتبه ریاست. سا

ن با عدد صفر نشا هانیانگیم یبرابر یانجام آزمون آمار

 یحاک 00/0 یاه p-valueبا  یهمگ t یهاکه آماره دهدیم

 

ه ب %99در سطح  توانیهستند و م هانیانگیم یاز معنادار 

 ها اعتماد کرد.اعداد آن

تماد را در سطوح اع دادهایاز رو کیهر  نیانگی( م4نمودار )

 .دهدینشان م %90و  95%، 99%
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 )منبع: همان( متخصصان پوشش دگاهیاز د ریسال اخ 1۰۰در  یرانیمد و پوشش بانوان ا رییمختلف بر تغ یرهایاثر متغ نیانگیم -1جدول

 .sig ی آزادیدرجه tی آماره میانگین رویدادها

 0.000 33 40.266 4.56 انقالب اسالمی

 0.000 33 23.899 3.97 رویدادهای اجتماعی

 0.000 33 27.750 3.97 رویدادهای فرهنگی

 0.000 33 18.053 3.97 رویدادهای مذهبی

 0.000 33 18.569 3.76 مد روز در دنیا

 0.000 33 20.676 3.73 گراییغرب

 0.000 33 20.965 3.71 حجابکشف 

 0.000 33 23.184 3.65 شهرنشینی

 0.000 33 19.438 3.59 رویدادهای سیاسی

 0.000 33 17.585 3.41 رویدادهای اقتصادی

 0.000 33 14.358 3.29 سازیصنعتی

 0.000 33 18.032 3.24 رویدادهای هنری

 0.000 33 15.480 3.03 فمینیسم

 0.000 33 11.921 2.82 گشت ارشاد

 0.000 33 16.088 2.59 خرداد 15قیام 

 0.000 33 12.333 2.18 ملی شدن صنعت نفت

 

 
 )منبع: همان( رهایاثر متغ یمختلف برا صیمورد اعتماد در سطوح تشخ یبازه -4شکل

 

که  دهدینشان م رهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا یبررس

معنادار  یهمبستگ بیمجموع ضرا نیشتریب "ییگراغرب"

. 2 %77.6 ادنی در روز . مد1 :شاملعوامل  ریرا با سا

. 4، %56.1 سمینیفم. 3، %58.1 یهنر یدادهایرو

کشف . 6، %49.6 ینیشهرنش. 5، %50.8 یسازیصنعت

. 8و  %40.8شدن صنعت نفت  یمل. 7، %48.4حجاب 

دارد. %38.2 یاسیس یدادهایرو
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 )منبع: همان( یرانیاثرگذار بر مد و پوشش زنان ا یرهایمعنادار متغ یهمبستگ بیضرا -2جدول 

 نوع رویداد
یدادهای رو

 اجتماعی

رویدادهای 

 اقتصادی

رویدادهای 

 فرهنگی
 رویدادهای مذهبی

رویدادهای 

 سیاسی
 گراییغرب سازیصنعتی رویدادهای هنری

         رویدادهای اجتماعی

  0.398    0.559   رویدادهای اقتصادی

     0.409  0.559  رویدادهای فرهنگی

      0.409   رویدادهای مذهبی

 0.382 0.423       رویدادهای سیاسی

 0.581 0.404       رویدادهای هنری

 0.508  0.404 0.423   0.398  سازیصنعتی

  0.508 0.581 0.382     گراییغرب

 0.776  0.634      مد روز در دنیا

 0.561  0.502   0.383   فمینیسم

 0.484  0.403     0.598 کشف حجاب

       0.438  خرداد 15قیام 

        0.358 انقالب اسالمی

 0.408  0.411      ملی شدن صنعت نفت

         گشت ارشاد

 0.496  0.373      ملی شدن صنعت نفت

 4.196 1.733 3.308 0.805 0.409 1.351 1.395 0.956 مجموع

 
 )ادامه( )منبع: همان( یرانیاثرگذار بر مد و پوشش زنان ا یرهایمعنادار متغ یهمبستگ بیضرا-3جدول

 شهرنشینی گشت ارشاد ملی شدن صنعت نفت انقالب اسالمی خرداد 15قیام  کشف حجاب فمینیسم مد روز در دنیا نوع رویداد

    0.358  0.598   رویدادهای اجتماعی

     0.438    رویدادهای اقتصادی

       0.383  رویدادهای فرهنگی

         رویدادهای مذهبی

         رویدادهای سیاسی

 0.373  0.411   0.403 0.502 0.634 رویدادهای هنری

         سازیصنعتی

 0.496  0.408   0.484 0.561 0.776 گراییغرب

 0.396     0.489 0.544  مد روز در دنیا

        0.544 فمینیسم

        0.489 کشف حجاب

   0.624      خرداد 15قیام 

         انقالب اسالمی

     0.624    ملی شدن صنعت نفت

         گشت ارشاد

        0.396 شهرنشینی

 1.265 0 1.443 0.358 1.062 1.974 1.99 2.839 مجموع
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 ،ییگراغرب ،یهمبستگ بیضرا سیبر اساس ماتر

هستند  یهرم یهاهیپا ا،یو مد روز در دن یهنر یدادهایرو

و کشف حجاب به  سمینیفم یدهیکه بر رأس آن دو پد

 تاً یو نها یاجتماع یدادهایحجاب، رو کشف اند.وجود آمده

منجر به  سمینیو فم ختهیرا برانگ یانقالب اسالم

 یمذهب یدادهایرو تاً یو نها یفرهنگ یدادهایرو یختگیبرانگ

 یاقتصاد یدادهایرو رانیکه در ا رسدینظر م به شده است.

شدن صنعت نفت  ی)کشف نفت( برونزا بوده و منجر به مل

شده است که  یاسیس یدادهایرو تاً یو نها یسازیو صنعت

مد و پوشش بانوان  رییبر تغ یتر( آثار کم1طبق نمودار )

نبوده که بتواند با  یریارشاد متغ گشت اند.داشته یرانیا

 داشته باشد. یمعنادار یرابطه رهایمتغ ریسا

به شانزده  14ه به تاریخ اتفاقات مهم در ایران در قرن با توج

 احتمال همچنین رویداد که به نظر آمده که مهتر هستند و

 بر قرن طول در بیشتری تاثیرگذاری میزان که شدمی داده

را  شده انتخاب است بوده دارا را ایران بانوان مد و پوشش

داده که نامه قرار ها را در پرسشدسته بندی کرده و آن

دهندگان نظرشان را بیان نموده که کدام یک از موارد پاسخ

 گذاری بیشتری را داشته است.ها تاثیرو رویداد

 شروع -1 :شامل سواالتی که در این پژوهش بیان شده بود

 بوده زمانی چه از 14 قرن در پوشش در اساسی تغییرات

 است؟

قاجار آغاز در دوره ی  13تغییرات کوچک از انتهای قرن 

شد و اما تغییرات اساسی ابتدا در زمان رضا شاه بود که 

متحدالشکل شدن لباس مردم و همچنین کشف حجاب را 

به صورت قانون در آورده و تغییر بعدی در این قرن بعد از 

 آغاز -2 انقالب اسالمی و بازگشت حجاب برای بانوان بود.

 گرفت؟ ورتص شکل چه به 14 قرن در بانوان لباس تغییرات

ی بانوان بدون حجاب با سفر رضا شاه به ترکیه و مشاهده

ی مردان در جامعه و کار حضور داشتند در جامعه که پا به پا

عاملی شد که رضا شاه در صدد حتمی کردن کشف حجاب 

 14 قرن در بانوان پوشش های سبک انواع -3 بانوان برآید.

 شوند؟ می تقسیم دسته چند به

به صورت مفصل در داخل پژوهش موجود است انواع پوشش 

اما به صورت خالصه میتوان بیان کرد که بعد از کشف 

حجاب د زمان رضا شاه بانوان از پوشش و مد غربی استفاده 

ی محمدرضا شاه نیز ادامه داشته و نمودند که در دورمی

ی جمهوری اسالمی بازگشت حجاب که چادر بعد در دوره

ود و با گذر زمان حجاب بسیار متنوع تر های بلند بو مانتو

 شد و از الگوها و مد روز در دنیا الهام گرفته شد.

 تغییر بر را تاثیر بیشترین تاریخی وقایع از یک کدام -4

 بندی وقایع(است؟)با ارایه الویت داشته بانوان پوشاک

با  یانقالب اسالمنامه با توجه به نتایج آماری پرسش

و را بر مد  ریتأث نیشتریتحوالت، ب گریاز د ینسب یفاصله

از  پس داشته است. ریسال اخ 100در  یرانیپوشش بانوان ا

قرار دارند و  یو مذهب یفرهنگ ،یاجتماع یدادهایآن رو

و پوشش مد  ،ییگراو غرب ایها مد روز در دنپس از آن

مد روز  ،ییگراعامل غرب سه اند.را متأثر کرده یرانیبانوان ا

مشابهت را با هم در  نیشتریب یهنر یدادهایو رو ایدر دن

 نیهمچن دارند یرانیبر پوشش و مد بانوان ا یمورد اثرگذار

اثر مشابه دارند.  زین یاسیس یدادهایشدن و رو یصنعت

در  زین یو انقالب اسالم یاجتماع یدادهایحجاب، رو کشف
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 ،یفرهنگ ،یاقتصاد یدادهایرو .رندیگیگروه قرار م کی

 شدن صنعت نفت هم مشابه هستند. یخرداد و مل 15 امیق

ها و عواملی که در پرسش نامه مورد با توجه به رویداد

بررسی قرار داده شده است وقوع انقالب اسالمی بیشترین 

 میزان تاثیرگذاری را در تغییرات پوشش داشته است. 

 گیریبحث و نتیجه-5

یرات فراوانی انقالب اسالمی باعث شد که بانوان ایرانی تغی

ی در پوشش خود اعمال کنند با توجه به این که در دوره

قبلی یعنی در زمان پهلوی حجاب برداشته شده بود و مد 

و پوشش بانوان از نقاط مختلف جهان که مد روز را ارائه 

ی آن پوشش خود را نمودند استفاده نماید و بر پایهمی

اشته باشند اما نمودند تا با مد روز همخوانی دانتخاب می

بعد از وقوع انقالب اسالمی دیگر پوشش با مد روز معنایی 

پوشیدند تا بر زیرا که بانوان باید پوشیده لباس می .نداشت

اساس قوانین اسالمی باشد که بیشترین پوشش انتخابی 

دار نیز های بلند و گشاد اپلچادر سیاه بود البته که از مانتو

شد. بزرگ یا مقنعه استفاده میکه همراه با روسری های 

.. که .اینترنت و ،رفته رفته با گسترش رسانه های اجتماعی

عاملی بود برای برقراری ارتباط با دنیای مد در جهان شد. 

جامعه با مد روز آشناتر شده و عالقه پیدا کرده که خود را 

گونه شده با آن سازگاری دهد اما به سبک اسالمی و این

ه.ش( ترکیبی از لباس های 1400)در سال  است که امروزه

های مد روز دنیا را به صورت اسالمی درآورده و پوشش

 کنیم.های ایران مشاهده میمتنوعی را در خیابان

در دنیای مد و پوشش ایرانی اسالمی افرادی که در این 

کنند تعداد زیادی به تقلید از برند های حوزه فعالیت می

گیرند البته پردازند و خالقیت خود را به کار نمیی میخارج

های پوشش های ایرانی با استفاده از المانکه تعدادی از برند

ها را به صورت های گذشته الهام گرفته و آنایرانی از پوشش

کنند.عرف اسالمی به طراحی در آورده و تولید می

 منابع-6

[1]Junaid Asghar, T, Good hijabi,bad hijabi:The 

politics of women`s clothing in Iran, Journal of 

Georgetown university Qatar,2015. 

پوشاک بانوان در  یگفتمان یها استیس ،ر ،یاسینی]2[

، (انهیاشاعه گرا)و دوم  (آمرانه)اول  یپهلو ۀدور در رانیا

 ،52شماره -مطالعات فرهنگ ارتباطات یفصلنامه علم

1399. 

، یفرهنگ تیهو ادیو توسعه بر بن شرفتیپ ،پ ،ورجاوند]3[

 .1378 انتشار، یتهران: شرکت سهام

نشر  تهران: ،یاراحمدیتورج  ،یاجتماعتیهو ،ر ،جنکینز]4[

 .1381 ،رازهیش

[5]Motamedi, M, Effect of Reza Shah Modernity on 

the Political Opposition Development, 

Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER 

Publishing, Rome – Italy, 2016. 

[6]Saedi, E, Using Clothing to Unify a Country: The 

History of Reza Shah’s Dress Reform in Iran, 

International Textile and Apparel Association,2013. 

[7]Chehabi, H, Standing the emperor`s new clothes 

:dress codes and nation building under Reza shah, 

Iranian studies journal,2007. 



 و همکارانآبادی آرام علیلد                                                              ...          بررسی عوامل موثر بر سبک پوشش

 1۰8-88صفحه  114۰ تابستان -24شماره پیاپی  -2شماره  -11دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  1۰8

 

 ،یرانیپوشاک اقوام ا خیهشت هزار سال تار ،م ،غیبی]8[

 .1385 ،رمندیه

سال پوشاک زنان و مردان  5000تاریخ لباس  ،ر ،ترنر]9[

 .1396 ،توس ،جهان

 .1387 ،علم رضا شاه از تولد تا سلطنت، ،ر ،نیازمند]10[

دو انقالب از مشروطه تا  نیب رانیا ،ی ،آبراهامیان]11[

 .1395 ،مرکز، روزمندیکاظم پ ،یانقالب اسالم

 ،اول یشدن بانوان در عصر پهلو یاجتماع ،پ ،رستمی]12[

و  یپژوهشگاه علوم انسان ، (1320-1304) امتناع ایامکان 

 .1398 ،یپرتال جامع علوم انسان یمطالعات فرهنگ

قدرت و  ییلباس متحدالشکل: بازنما ،م ،محمدی]13[

و  یپژوهشگاه علوم انسان ،اول( ی)دوران پهلو تهیمدرن

 .1397 ،یپرتال جامع علوم انسان یمطالعات فرهنگ

ی تطبیقی مد لباس بانوان دربار مطالعه ،م ،جهانی]14[

 .SID، 1396 ،ناصرالدین شاه قاجارفتحعلی شاه و 

بر تحوالت  رگذاریتأث یهانهیها و زمشاخصه ،ع ،عرشی]15[

علوم و  ،دوم قاجار یاز لباس اروپا در دوره رانیلباس ا

 .1400 ،فناوری نساجی و پوشاک

 انیو جر یموج تجددخواه ریتاث ،ر ،موسوی حاجی]16[

قاجار  یدوره  ی)از ابتدا انیرانیبر تحول پوشاک ا ینوساز

 .SID، 1392 ، اول( یپهلو یدوره  انیتا پا

پس از  یپوشاک بانوان در پنج دوره تاریخ ،س ،نظری]17[

و مطالعات  یپژوهشگاه علوم انسان ،ورود اسالم به ایران

 .1396 ،یپرتال جامع علوم انسان یفرهنگ

 .1398 ،روزنه ،رضا شاه ،ص ،زیبا کالم]18[

مقاالت  ی)از سر نیزم رانیا درپوشاک  ، م ،بویس]19[

 .1381 ر،یرکبیام ن،یمت مانیپ ،مصور (کایرانیدانشنامه ا

[20]Yadegar Ulugergerli, M, Perception of the 

Beauty Through the Century in Persian Culture; A 

Condense Review, The Central and Eastern 

European Online Library, 2017. 

شناسایی و تحلیل تنوع فرم و رنگ پوشاک  ،م ،شفا]21[

محلی بانوان گیالن به منظور بازنمود در طراحی مانتو بانوان 

 .1397 ،و پوشاک ینساج یعلوم و فناور ،جوان ایرانی


