
 

 

 :یرانامطالعه هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان 

تا  0931ی مد و لباس فجر از الملل های بین مورد مطالعه آثار جشنواره

09310
 

 3قزوینی شاد ، پریسا2زارع مرضیه

 2/01/79، تاریخ تایید:6/8/79تاریخ دریافت:

 چکیده

ا و هدر این مقاله، در پی یافتن این موضوع هستیم که پوشاک، تا چه حد بیانگر هویت ایرانی است و از بین اِلمان

یک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر، تمام عوامل مؤثر در هویت، بر پوشاک  عناصر هویتی، کدام

توان آنها را دو روی یک سکه دانست. در نتیجه، امروزه اگر جوامع بخواهند  نیز متجلی شده است و تقریباً می

ت به نقش لباس و تأثیر آن در حفظ و ارتقای هویت بایسهویت بومی و ملی خود را تعریف و حفظ نمایند، می

 توجه نمایند. 

المللی مد و لباس فجر مورد مطالعه قرار گرفته های بین شده در  جشنواره های عرضه در این مطالعه، لباس

ند. ا های مذکور، تا چه حد به عناصر هویت ایرانی توجه شده است. بدین منظور، برآنیم تا ببینیم در طراحی لباس

تا  0971های  های عرضه شده در جشنوارۀ مُد و لباس فجر طی سال جمعیت آماری این پژوهش، کلیه لباس

های مورد نیاز، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی، هر اثر، کدگذاری  بوده است. برای دستیابی به داده 0971

ا صاحبنظران و رجوع به منابع مکتوب تخصصی مورد ها از طریق مشورت ب های مستخرج، این داده و با تکیه بر داده

 اند. ارزیابی نهایی قرار گرفته

مواجهیم، اما  در طراحی لباس های ایرانی تدریج با افزایش توجه به اِلمان اگرچه بهدر نهایت مشخص شد، 

ن لباس از هویت همچنین، شناخت طراحاغیر ایرانی هستند.  یها مایه هنوز حجم قابل توجهی از آثار دارای نقش

ایرانی در بسیاری از موارد همچون رنگ، الگوهای ایرانی لباس و غیره بسیار اندک بوده است. در این میان، 

دست آمد  به ها بوده است. در نهایت، این یافته جقه پرکاربردترین نقش مورد استفاده بر روی لباسمشخص شد بته

 اند. های ایرانی را نمایان ساخته بر نشان های غیرایرانیکه طراحان لباس، چیرگی نشان

 شناسی، جشنوارۀ مُد و لباس فجر، طراحی پوشاک.هویت، نشانه واژگان کلیدی:
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 بیان مسئله 

 یامکانات و لوازم متفاوت یچیدگی،از پ یا مدرن، با هر درجه یا یاعم از سنت ی،ا در هر جامعه

موجب خلق  یاجتماع یزوجود دارند. تما یکدیگر از یاجتماع یها اقشار و گروه شدن یزمتما یبرا

 یقآن را درک کرده و از طر یکه افراد عضو هر جامعه به سادگ شود یم هایی یتو هو یمعان

 یکسوخود را از  یو انسجام اجتماع یروابط انسان یزات،تما ینمترتب بر ا یذهن انیدرک مع

در  یگروه یزهایوجود تما یزان. مبخشند یحفظ و ارتقاء م یگر،د یو از سو دهند یسامان م

 آن جامعه باشد.  ۀمطالع یبرا یشاخص خوب تواند یم ،جامعه یک

 یمدرصدد هست ینپوشاک است، بنابرا ،در هر فرد و اجتماع یتیاز مظاهر هو یکیآنجا که  از

اند. در  استفاده کرده یمل یتهو یابزار در جهت حفظ و ارتقا ینطراحان تا چه حد از ا یمبدان

جهت  یمثابه ابزار به توان یلباس را م ـ، شود یکه در مقاله به آنها اشاره مـ  یقاتاز تحق یاریبس

 دانست.  یگرجامعه از جوامع د یکافراد  یتهو یصو تشخ ییشناسا یز،تما

 یران،و ملت ا ینسرزم یاییو جغراف یخیتار یتدر کل یفرهنگ یتهو ینکهتوجه به ا با

جوهر  یگر،د یاست. به عبارت یاز نوع فرهنگ یراندر ا یتهو گسترده دارد، جوهر یحضور

 یهرو، در طرح نظر ینباشد. از ا یرانیا یتمصداق هو تواند یم یرانیپوشش و لباس در فرهنگ ا

رو،  ین. از ایرفتپذ یتمورد توجه در هو یمثابه مبحث به یزلباس را ن یدبا یراندر ا یژهو به یتهو

 در دو توان یهردو را م یباًو تقر شود یمؤثر واقع م یزبر پوشاک ن یت،تمام عوامل مؤثر بر هو

و  یفخود را تعر یـ مل یبوم یتامروزه اگر جوامع بخواهند هو ین،سکه دانست. بنابرا یک یرو

. در یندتوجه نما یمل یتآن بر حفظ و ارتقا هو یربه نقش لباس و تأث بایست می یند،حفظ نما

در حال  یخصوص کشورها هستند که به هایی یدهن از جمله پدآ یعسر ییراتمد و تغ یقت،حق

باهم در تضاد و کشمکش  یتهکشورها همواره سنت و مدرن ینچراکه در ا یرند؛توسعه با آن درگ

امر  یناست. ا یالزم و ضرور یده،پد ینبه ا یو عمل یسبب است که توجه علم ینبد. 0هستند

 تواند یها را دارند، م لباس ۀعرض یتو در نها یدو تول یکه نقش طراح یتوسط طراحان لباس

د مُ یانجر یدکنندۀارکان تول ترین یاز اصل یکیعنوان  طراحان به یقت. در حقیابدتحقق 
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نقش  یرانیا یتحفظ و ارتقا هو ی،ده جهت یری،گ و در شکل تهداش ساز یتنقش هو توانند یم

 کنند.  یفاا یاساس

 یقو ضرورت تحق اهمیت

و  یاجتماع های یشهدر ر شک یب یهر ملت یتگفت هو توان یشده، م رد گفتهتوجه به موا با

بلکه به  شود، یآن هرگز در حد گذشته محدود نم یآن مردم نهفته است، ول یختار یفرهنگ

. گیرد ینشأت م یزجامعه ن یو فرهنگ یاجتماع یکنون یصکه از خصا شود یمربوط م یاتیماه

ملت در گذشته و امروز طبق آنچه در منابع  یترهنگ و هوف یاندر ب زاریعنوان اب پوشاک به

 شک ی(. ب0780 ی،هاست )لور نشانه ینتبلور ا یبرا یمنأهم اشاره خواهد شد؛ م یمطالعات

. نوشتار یدنما یاری یرانیا یتما را در درک بهتر هو تواند یها م نشانه یناز ا یکهر یبررس

 یقجامعه از طر یرانیا یتهو یحفظ و ارتقا یتمدنبال اه ضرورت و به ینبا توجه به ا ،حاضر

شده در  د عرضههمچون: صور گوناگون مُ یبه سؤاالت ییطراحان لباس درصدد پاسخگو یها طرح

 یاستفاده شده توسط طراحان با عناصر فرهنگ یها آثار طراحان چگونه است؟ انطباق طرح

 یرامونپ یاختن به مباحث نظرضمن پرد ت،سؤاال ینبه ا ییپاسخگو یچگونه است؟ برا یرانیا

 . پردازیم یدر پوشاک م یتپوشاک و مظاهر مختلف هو یشناس نشانه یت،هو

 مرتبط با موضوع ۀشد مطالعات انجام مرور

مطالعه  ینبا ا یکه وجه اشتراک اندک یپژوهش، مطالعات معدود ینارتباط با موضوع ا در

مطالعات،  ینا ۀ. از جملشود یآنها اشاره م از یکه به اجمال به بعض یرفتهاند، انجام پذ داشته

آنها، پوشش  یدها در پوشش است. از د ( با عنوان نظام نشانه0986) یو کشف یگانه یجواد ۀمقال

 یبرا ای یوهپوشش صرفاً ش یگر،و معنادار فرض شده است. به عبارت د یاجتماع لعم یک

درک نمادها  یو تالش برا ینر نمادام یکمثابه  اساس، پوشش به ین. بر ایستمحافظت از بدن ن

 یهپرحاش ۀلئمس یناز ا یدیجد یۀتا زاو کند یمضمر در آن بوده که به ما کمک م یو کشف معان

 ی،شناس نمادها در نشانه یقرارداد یژگیو یزو ن یقواعد در اعمال اجتماع ینا ه. توجه بیابیمرا در

ند و هم تفاوت نگاه به پوشش و لباس ک یرتفس یپوشش را تا حد یخیتار ییراتهم تغ تواند یم

 گوناگون جامعه نشان دهد.  یها فرهنگ مختلف و خرده یها را در گروه
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 یانو چاوش یاز آزادارمک «یتهو ۀمثابه رسان بدن به» ۀنام برد، مقال یدکه با یگرید مطالعۀ

و  یهنظر یابر یبه موضوع یلتبد یبدن آدم یر،اخ یها نظر آنها، در دهه ( است. از نقطه0980)

 رابطه، سه مضمون مرتبط با بدن مورد توجه قرار گرفته است: ینپژوهش شده است. در ا

 یتهو یاجتماع ۀشالود ییرتغ ـ2 ین،نو یاجتماع های یهمفهوم خود در نظر یندۀفزا یتاهم ـ0 

 شدن یبصر ـ9در متن فرهنگ مصرف و  ها یتهو شدن یمصرف و تأمل ۀبه حوز یدتول ۀاز حوز

نظارت و  ی،بودن دستکار یرپذ امکان ی،کالن شهر یها در فرهنگ یتمنزلت و هو یانماده

 های یافتهاست. سرانجام،  یتهو ۀواسط ترین یمو مستق فسانین یرمثابه حامل ضم مراقبت بدن به

دارد  یرهاییبا متغ یمعنادار ۀبدن رابط یریتاز آن است که سطوح گوناگون مد یپژوهش حاک

 یۀسرما یالت،جنس، سن، تحص ؛عبارتند از یرهامتغ یندارند، ا یفرهنگکه آشکارا داللت 

 به خانواده.  یو نگرش سنت یانتد ی،فرهنگ

به  «و پوشش زنان یسبک زندگ»تحت عنوان  یا با مقاله یز( ن0989) یدیو حم یفرج 

نان . آپردازند یم خورد، یچشم م به یکه در پوشش زنان تهران یمتفاوت یزندگ یها سبک یبررس

آنان،  یزندگ یها مؤلفه یگوناگون و برخ یاجتماع های یطنوع پوشش زنان در مح یفبه توص

است  ینا ،مقاله یاند. پرسش اصل پرداخته یو فرهنگ یاقتصاد یاه یهو انواع سرما یزانم یرنظ

 یست؟چ یوجود دارد و منطق پوشش زنان تهران ییها تهران چه سبک پوشش ۀکه در جامع

مشخص کرده  یرا در سبک پوشش زنان تهران یاجتماع یپت 7 یتوهش در نهاپژ های یافته

 ین( است. ا0987) یاز اله «یتهو مثابه هلباس ب» ۀمرتبط، مقال یمقاالت پژوهش یگراست. از د

 یا حامل مجموعه ی،فرهنگ یرسانه و نظام ارتباط یکعنوان  پژوهش، پوشاک مردم جامعه را به

پوشاک صرفاً جنبه  یه،لدر جوامع اوّ یدنظر مؤلفان مقاله، شا . بهگیرد یدر نظر م یماد یماز عال

کارکرد  ی،و فرهنگ یاجتماع های الیتو فع ینید یداشته، اما بعدها با گسترش باورها یحفاظت

 یتدهنده هو نشان یزاز هرچ یشتر شده و لباس ب پوشاک برجسته ینیو د یفرهنگ ی،اجتماع

 یقوم یتبه مقاله پوشاک و هو توان یها گشته است. سرانجام، م نانسا یو قوم یاجتماع ی،انسان

 یو بازشناس یکتفک ۀن جلویتر عنوان مهم پوشاک را به ی( اشاره کرد. و0989) یناز مت یو مل

 یو ذهن ینیع ینمودها یناز بارزتر یکینظر مؤلف مقاله،  . بهداند یاقوام و ملل گوناگون م

 یبه بررس یشناخت نشانه یکردیبا رو ینشاک آنان است. متاقوام و ملل پو یزو تم ییشناسا
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 پوشاکدر مطالعه  یدیدر گشودن باب جد یموجود در پوشاک، زبان پوشاک سع ینمادها

 . پردازد یمضمر در آن م یو قوم یمل یتیهو یها گاه نشانه یعنوان تجل به

شود که مقاالت  نکته اشاره ینبه ا یدشده با از مطالعات انجام یکل یبند جمع یک در

به  کدام یچاما ه ،اند حاضر پرداخته ۀمورد نظر مقال یطۀاز ح یتنها به ابعاد ،شدهیاد یپژوهش

 یوردهاااز دست ییها استفاده از جنبه اند. ضمناً مقاله توجه نکرده ینمورد نظر ا ۀموضوع و گستر

دارد به لباس از  یسع ،مقاله یناشاره شده، ا یزگونه که در مقدمه ن آنها همان یو روش ینظر

 نگاه کند.  یرانیا یتهو یشده توسط طراحان در جست و جو عرضه یها منظر طرح

 پژوهش ینظر مبانی

 یتمثابه هو به پوشاک

محصوالت  یریکارگ از طرق متفاوت به یکه خود ناشـ  یزندگ یوۀش یزهایها و تما تفاوت اگر

دانسته شود،  یتمنزلت و هو یفتعر یبرا ییـ مبنا آنهاست یردرک و تفس ۀو نحو یفرهنگ ماد

نقش  ها یتمردم و فعال یاءاش یصورت ظاهر برند، یکار م را به یزهاتما ینکه ا یکسان یآنگاه برا

ظاهر  یبرا یزیکیمکان ف ینوع یازمندضرورتاً ن یوۀدادن ش یشنما یراخواهد داشت؛ ز مهمی یاربس

 است یشیو نما یبصر یفرهنگ یته،درنم یراخ ۀگفت، فرهنگ دور توان یساختن است. پس م

(Leiss et al, 1986بصری .) کار بستن معناها شده است.  ، منبع اصلی برقراری ارتباط و به0کردن

 یتدخل و تصرف در هو ی،سازمانده یاصل یها از چارچوب یکی یزندگ های یوهاگر ش یجه،در نت

سطوح  ییرِدرحال تغ ئماًدا یشِهگذرِ نمادر اساس از ر ی،زندگ های یوهش ینباشند، آنگاه ا یاجتماع

 یاز آنجا ناش یریتصو یظواهر و نمادها یقطع یتاوالً اهم ین. بنابراشوند یم یجادا یظاهر

که  ینا یاًخواهد بود و ثان یزچ همان ظاهر آن یزی،هرچ یمعنا یینتع یود که منبع اساسش یم

به  یادیز یاربس یتاند، اهم ردهک یداظواهر وقوف پ یتکه نسبت به اهم یدجامعه جد یاعضا

مثل ظاهر  ؛قدرت آنهاست ۀخواهند داد که تحت کنترل و در حوز ینظارت و مراقبت از ظواهر

 (. 0980 یان،و چاوش ی)آزادارمک یرهپوشاک و غ یل،آالت منزل، اتومب باسبا ی،محل زندگ

 تواند یکه م یاهقرارگ ینتر و در دسترس ترین یممستق ۀمنزل ظواهر، بدن به ینا یانم از

 کند یم یداپ یاساس یتباشد، اهم یتهو یها و شکل یزندگ یوۀش یها تفاوت یشگرحامل و نما

                                                           
1 Visualization 
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. نکته مهم شود یبدل م یتیاصل هو یکتر پوشاک و لباس به  جسم و از آن مهم سان ینو بد

 یزو نو تناسب اندام  یورزش در حفظ شاداب یتاهم یی،غذا یمبر رژ ایندهفز یداست که تأک ینا

از  یژهو به) یرتصو یکمثابه  بدن به یاندنو نما یدر قبال حفاظت از سالمت یاخالق یتمسئول

مهم در  ۀهستند. نکت یاجتماع یصو تشخ یزمدرن تما یها نشانگر شکل (نوع پوشاک یقطر

 یانگرب یروش زندگ یرااست، ز یزمتما 0زندگی روش هوماز مف یزندگ یوۀاست که مفهوم ش ینا

قوم است، حال آنکه  یافرهنگ  خرده یکدر  یجرا یو کنش ینگرش یو الگوها یرفتار یها یوهش

 یقخود از طر یتکنشگر در ساختن هو یو آزاد یتبر خالق یشتریب یدتأک ی،زندگ یوۀمفهوم ش

 (. 0989)فاضلی،  2دارداز جمله نوع پوشاک  یمصرف یها انتخاب

 های یتکه در سطح همان هو یفرهنگ ایه یتمعتقد است، فرهنگ و هو یتنگتونساموئل هان

 یینها را در جهان پس از جنگ سرد تع و جنگ ها ییواگرا ها، یهمبستگ یهستند، الگو یتمدن

آن است که در جهان پس از جنگ سرد،  یه،فرض ین(. اساس ا71 :0980 ی،)آزادارمک کنند یم

 ؛اند یافته یشتریب یتمپوشش، اه یحت یفرهنگ یتهو یگرد یکشورها همانند نمادها یها پرچم

ها در حال  شده است. ملت یگرد یزاز هرچ دارتر یها معن ملت یشترب یبرا یفرهنگ یتهو یراز

رهسپار جنگ  یدجد یها دارند و با پرچم یارهستند که از قضا قدمت بس یتازها های یتکشف هو

 .(11 :0989 ین،)مت اند یمیقد یموارد، دشمنان یشترکه در ب شوند یم یبا دشمنان

 یکضرورت دارد ابتدا به  یم،بدان یرانیا یتهو گاه یعنوان تجل اگر لباس را به یب،ترت بدین

 یو قوم یفرد های یتخرد از جمله هو های یتو نسبت آن با هو یرانیا یتبرداشت واحد از هو

انواع و سطوح آن  ییرپذیریو تغ یریگ است. شکل یاجتماع یامر یتگفت، هو توان ی. میمبرس

دو دسته از عوامل خرد و کالن از  یـرتعامل خود با جامعه و تحت تأث ینددر فرا د،نزد هر فر در

صورت  یو نظام اجتماع یساختار های یژگیو و یتیو نظام شخص یفرد های یژگـیجمله و

 (. 0980 بر، ینو حس ی)عبداله گیرد یم

 یسع یرهو غ 0کساندر، ال1، گیدنز9هابرماس یرنظ ،معاصر یشناس بزرگ جامعه صاحبنظران

برهانند.  یدئولوژیکو مباحث ا گرایانه یلتقل های یدگاهد یرا از تنگنا یتدارند مفهوم هو

                                                           
1 way of life 

دگاه اوّل، مصرف دهد. در دی ( سه رویکرد را در مطالعۀ فرهنگ مصرف، از هم تشخیص می0770مایک فدرستون )  2

دارانۀ کاال قابل فهم است. یعنی مصرف، تابع تقاضاهای اقتصادی است. دیدگاه دوم،  بر مبنای تولید گستردۀ سرمایه

منظور ایجاد مرزها یا تمایز اجتماعی استفاده  های متفاوتی تمایل دارند که در آن مردم، کاالها را به اساساً به شیوه

 ذات احساسی مصرف و رؤیاها و امیال مرتبط با جهان کاالها مبتنی است. کنند. دیدگاه سوم، بر ل می
3 Jürgen Habermas  
4 Giddens 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B2&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fpolitybooks.com%2Fgiddens6%2F&ei=a9-xUO-oFY7O0QH3y4HABw&usg=AFQjCNHA0qphX8yZ6yY_anFaZc38q3F2eQ
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 یالزم برا یعموم ۀرا در گرو گسترش حوز یابزار یتعقالن یطرۀس یر( رفع مس0981هابرماس )

بر  یق تفاهموفا ینوع به یابیو دست یارتباط یتآزاد خردمندانه در جهت رشد عقالن یوگو گفت

 یجمع یتهو ینوع یریگ شکل ساز ینهزم ،خود ۀنوب که به داند یعام م یسر اصول و قواعد جمع

اعتقاد است که با کاهش نفوذ  ین(، هم بر ا0998) یدنزاست. گ یدر سطح جهان یعام اقناع

 یجمع های یتامکان تحقق هو ی،و انسجام اجتماع یکهمراه با تفک یته،مدرن ۀسنت و توسع

الکساندر  ی. جفرآید یم یددر انتخاب آگاهانه و خردمندانه آنها پد ادافر یدگانه و آزادچن

مطرح کرده  یمدن ۀعام را در ضمن بحث از مفهوم جامعـ یجمع یت( هم که موضوع هو2110)

 ۀجامع یو طبقات ینژاد ی،قوم یتی،جنس یاسی،س ینی،د ی،است، ضمن اشاره به موانع اقتصاد

 یدتأک یارزش های یریگ از موضع یممفاه ینا اسازیعام، بر ضرورت ره یجمع یتو هو یمدن

تعامالت منجر به  یرا برا یرهو غ یخردورز ی،صراحت، صداقت، کرامت، دوست ی. وورزد یم

 . داند یم یعام ضرور یجمع یتو هو یمدن ۀجامع یریگ شکل

در  یتد که در آنها هواشاره نمو یبه منابع توان یم یت،مربوط به هو یمنابع تجرب ینب در

مفهوم  یدر بررس( 0779) 2کریگ کالهون مورد توجه قرار گرفته است. یقیتلف های یدگاهقالب د

چون مرز و  ای یدهو عوامل عد یطعام، سطح جامعه را تابع شرا یجمع یتتحقق هو گرایی، یتمل

زبان،  یخ،عام، تار یمشارکت جمع یاسی،س یتمشترک، استقالل، مشروع ینبوم و سرزم

 داند یها م عام با حفظ تفاوت یمشترک و تفاهم بر سر اصول و قواعد جمع یها فرهنگ، ارزش

 یعنوان امر را به یجمع یتهو یقایی،آفر یتدر بحث از هو یزن(، 2110) 9آنتونی آپوُ (.1ـ7)

قشر و  یت،قوم یت،چون جنس ای یدهو عوامل عد یطبا شرا کند یمطرح م یو چند بعد یچیدهپ

 خانواده و مذهب رابطه دارد.  ی،اجتماع طبقه

  یشناس و نشانه پوشش

ها و  ها و رمزگان زبان یرنظ یا نشانه یها نظام ۀاست که به مطالع یعلم یشناس آنجا که نشانه از

 یگرفرهنگ که آن را از د های یژگیاز و یکی ،(09 :0981 یرو،)گ پردازد یم یعالمت یها نظام

فرهنگ،  های یژگیو یگراز داست.  1نماد بودن آن بر یمتک کند، یم یزمتما ها یدهپد

مورد  یتا زمان یعنصر فرهنگ یکمعنا که  ینجامعه است؛ بد یاعضا یانبودن آن در م مشترک

 و در کل فرهنگ ادغام نشود، دوام نخواهد داشت.  یردجامعه قرار نگ یقبول اعضا

                                                                                                                                        
1 Jeffrey Alexander  

2 Carig Calhoun  
3 Anthony Appoah  
4 Symbol 
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و  یشه. اندشود یمنتقل م یامتوسط پ ه،یشاند یناست. ا یشهها، انتقال اند نشانه یاصل کارکرد

 یرندهگ یکفرستنده به  یککه از  یام،مرجع پ یاها  است از نشانه یا مستتر در آن، مجموعه یامپ

 یز،(. هر قطعه از پوشاک ن0981 یرو،)گ یابد یرمزگان، انتقال م یاانتقال  یلۀوس یک یقو از طر

 ینآن قطعه بوده است. بارزتر یو طراح یدولت یکه عامل اصل ای یشهاست؛ اند ای یشهحامل اند

ها  نمونه ینتر از جالب ید. شایافت توان یو استعمال سربند م یرا در طراح ای یشهاند یننمود چن

اما  ،اند شده یلمتعدد تشک یارداغستان باشند که هرچند از اقوام بس یخصوص، اهال یندر ا

از  یدارند و نشان یرگ و همه یکسانابت، کهن، ث یآنها، اسلوب یندانم یو روبندها اه کاله

 (. 0779، 0آیند )چنسینر یحساب م به یلیاتیجوامع ا یساالر مردم

 یباشناختیز یا یکارکرد ۀموجود در هر قطعه از لباس، ممکن است فقط جنب های یامپ

گ بزر یبا معان یقعم هایی یامجهت رساندن پ یننماد یها از رمزگان یا آنکه مجموعه یاداشته 

ممکن است در  سازی یامپ ینرا در خود دارا باشند. ا یاسیو س یاجتماع ی،اسطورها ی،فرهنگ

لباس مربوطه  ۀبا فلسف یربازاز د یاشده،  یجادخاص از البسه ا یعنصر ایبر ،از زمان یا برهه

 یناز ا یدر پوشاک اشاره کرد، موارد یمقطع سازی یامبه پ توان یم ینکههمراه باشد. ضمن ا

 یشاد به رنگ مشک یها از رنگ یاریرنگ لباس زنان مسن بخت ییردر تغ توان یرا م دست

باب  یکاله نمد یا 2کردهالر و کرد از جمله پسک  یرعشا کپوشا یننقش نماد یامشاهده نمود، 

بوده را  یاز زمان نماد مبارزه و مخالفت با دولت مرکز یا را که در برهه ها ییشده توسط قشقا

در  یابانیتظاهرات خ یط یتفاده اقشار مختلف زنان از انواع پوشش و حجاب اسالممثال زد. اس

 ها یامپ ینانتقال ا یلۀاست. وس ینهزم یندر ا یگریمثال محسوس د ی،دوران انقالب اسالم

آن،  یبرا سازی یتو هو یغاتآن، رنگ و تبل یهپوش متنوع است. شکل البسه، اتحاد در هم یاربس

باشد.  ـ می یگانهچه دوست و چه ب خاص به مخاطب ـ یامیانتقال پ یلۀوس ینوع همه به و همه

 یرندهمتأثرساختن گ یخاص را برا ی، هدفـ که صاحب پوشاک استـ طور مسلم، فرستنده  به

 (. 0989 ین،است )مت یدهنهفته در پوشاک، برگز یامپ یق، از طرـ  باشد اطبکه مخـ 

معنادار است.  یانواع مختلف پوشاک، امرلباس و  یدنپوش یانحا ۀشامل هم پوشش،

 9ویتگنشتاین طور که متضمن حداقل سه شرط است؛ اوالً، همان یامر اجتماع یک یمعنادار

                                                           
1 Chenciner 

 سربند   2
3 Ludwig Wittgenestein 
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رفتار معنادار،  یگر،عبارت د مستلزم وجود قواعد است؛ به یدارد، معنادار یدتأک( 0779)

لذا  یافت، توان یم یجتماعکرد که معنا را فقط در سطح کردار ا یدتأک یدمند است. با قاعده

فهم هر امر معنادار  یبرا ین(. بنابرا0992 ینچ،بالموضوع است )و یراجتماعیغ یسخن از معنا

است. لذا در  یداللت ۀرابط یکمستلزم وجود  ی،ذهن یهر معنا یاًداشت. ثان واعداز ق یفهم یدبا

 تواند یم یعامه، معنادار یکردرودنبال دال و مدلول )مدلولها( گشت. در  به یدبا یهر امر معنادار

 یتداع ،کنشگران جامعه یاز موارد، برا یاریباشد. در بس یزن یالیو خ یاحساس های یهشامل سو

 یها و در ضمن احساس یو احساس یعاطف یها و وجود کانون یالتتخ تصاویر،خاطرات، 

 یشرط معنادار ینسوم ،خود ین. و ااند یامر، دال بر معنادار یکمعطوف به  شناختی یباییز

 (. 61 :0986 ی،و کشف یگانه یاست )جواد

لباس  یک ی،نشانه زنانگ یگرلباس د ی،لباس، نماد مردانگ یکاست که  یبترت ینا به

 یانوبودن  یخواهی،آزاد ی،از ترق ینماد یگرحجب و عفت و لباس د یرنظ ییها بر ارزش یا نشانه

 یلما را به دو سطح از تحل تواند یم ،لباس یردادقرا ۀبودن است. توجه به جنب مدرن یطور کل به

 یخیزبان، در سطح تار ۀدر مطالع یسوسور بندی یمدو سطح با الهام از تقس ین. اازدرهنمون س

بودن پوشش  یبه قرارداد یقاز دو طر توان ی( قرار دارد. لذا میزمان )هم ی( و اجتماعی)درزمان

 یا یندها بر اثر قراردادها. ب( تفاوت روابط نمادو تحول نما ینتکو یخاشاره داشت: الف( تار

قواعد  یها ها و افراد مختلف )دسته ها، گروه فرهنگ خرده یانم یقراردادها دیگر،عبارت  به

 جامعه.  یکمختلف( در 

 نظر قرار داد: در سه سطح متفاوت مدّ یدقواعد مربوط به پوشش را با بنابراین،

 یردهنده و معنابخش سا انتظام ی،مثابه اصل اساس ن بهکه درون هر گفتما یـ قواعد عام 0

ل، . در سطح اوّشود یقواعد، نمادها و قراردادها را شامل م یگرعناصر گفتمان عمل کرده و د

 . شوند یفرد انتزاع م یقواعد از رفتار پوشش

که  ی. هرکسدهند یلباس سطح دوم قواعد را شکل م یها نمادها و سبک یانـ قواعد م 2

قاعده عمل  یکمثابه  لباس خود آگاه باشد. قرارداد به یناز عواقب نماد یدبا پوشد یم لباس

 ها.  پوشش یدنو فهم یدنپوش یبرا یا قاعده کند، یم

سطح، لباس  یندهد. در ا لباس نشان می یفن یبـ سطح سوم از قواعد، خود را در ترک 9

انتظارات  ۀد را فراهم کند. در قبال همخو ینفراهم شود که بتواند انتظارات نماد ینحو به یدبا
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که انتظارات  کند یم یتتبع یلباس هم از قواعد یدنپوش ۀنحو رود، یکه از لباس م ینینماد

 (. 0986 ی،و کشف یگانه یکند )جواد أمینرا ت یننماد

 یقتحق روش

بدون مزاحمت  یقاتو تحق یکم یمحتوا یلتحل عنواز  یقتحق اىهداده منظراز  هشوپژ ینا

هدف،   ۀصورت گرفته است. جامع 0یسۀ طولیمقا یقاطالعات از طر ی. گردآورستا

آثار  ئۀمد و لباس فجر هستند که در آن هنرمندان طراح لباس به ارا المللی ینب یها جشنواره

  یندر ا یشبه بخش نما یافته آثار راه یۀکل ،تر مطلوب یجۀبه نت یدنرس یاند. برا خود پرداخته

 یناند. بنابرا گرفته قرار یدر مجالت مد و لباس فجر چاپ شده است، مورد بررس ها که جشنواره

 0971مُد و لباس فجر در سال  ۀشده به جشنوار ائهبرابر با کل آثار )پوشاک( ار ،حجم نمونه

علت عدم چاپ در ژورنال و در  به ،چهارم جشنواره ۀآثار دور ین،ب یناست. در ا 0971سال 

که ـ مقاله  ینا دفقرار نگرفت. با توجه به ه یلسفانه مورد تحلأمت ۀ،شنواردسترس نبودن آثار ج

به جشنواره فجر است و عدم وجود  یافته در آثار راه یاسالم یرانیا یتهو یو بررس یلتحل

گرفته شد تا با مشورت با صاحبنظران  یم؛ تصمـپوشاک مذکور یلتحل یمشخص برا یارهایمع

شد تا با توجه به  یطراح یا سپس بر اساس آن، پرسشنامه. 2شودیی شناسا یارهاحوزه، مع ینا

کد اثر مربوطه  ،. هر پرسشنامهیرندقرار بگ یو بررس یلمورد تحل ،درآمده یرتصو به یها آن لباس

آن  یدهد و برا می یصبه خود تخص یزرا ن یهر سؤال کد مشخص ینهمچن گیرد، یرا به خود م

رو  برابر روبه های ینهسؤاالت با گز یتمام میان، ینست. در اا یدهگرد یینتع یمختلف های ینهگز

 ینکه هم شود یمشاهده م ،شده سؤاالت مختلف مطرح ینو اختالف تعداد پاسخ ب یستندن

 . شود یآثار م یدر پاسخ و بررس یقموضوع سبب محصورنشدن تحق

و  یاثر مورد بررسها با کد هر  درآمده در ژورنال یرتصو ها، آثار به پرسشنامه یهاز ته پس

کردن  کدگذاران و مشخصص یمتعل یبرا یمرحله، جلسات ینانجام ا یسنجش قرار گرفتند. برا

 ،شده یینتع یارهایاساس مع آثار بر ،جلسات ین. در ایدگرد یمتنظ یقمربوط به تحق یها ارزش

 یاییمون پاهر سه کدگذار قرار گرفته و با توجه به اجماع نظر هر سه نفر در آز یابیمورد ارز

                                                           
 آوری شده است. اطالعات از چند دورۀ زمانی مختلف جمع  0

 .098، صفحۀ «ای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق های رسانه تحلیل پیام»تاب مراجعه شود به ک  2
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هر  یدست آمده از بررس های به وارد شده است. داده SPSS افزار در نرم یینها یجۀها، نت داده

 یسهها مقا دوره یگرد یجو با نتا یمتنظ یمد و لباس فجر، در جداول المللی ینب ۀدوره از جشنوار

ها  مقاله، داده ینا ۀمورد مطالع ۀمنابع مکتوب در حوز ۀروند و مطالع ینتوجه به ا اشده است. ب

 قرار گرفتند.  یو بررس یلبه پاسخ سؤاالت محقق مورد تحل یدنجهت رس

 یو عمل یمفهوم تعاریف

 یمحتوا»را در « مورد نظر یممفاه» توان یم یو عمل یمفهوم یفتعار یلۀوس به ینکهتوجه به ا با

 ینگردند. ا یفپژوهش تعر یندر ا یرهاو متغ یممفاه ینبازشناخت؛ الزم است ا« مورد نظر

شده در   فرم لباس و پوشاک عرضه ،مایه شامل رنگ، نقش یبترت به ،مستقل و وابسته یرهایمتغ

 باشد.  مد و لباس فجر می المللی ینب یها جشنواره

قابل  یجۀتا بتوان به نت شود یم یمتقس یرمجموعهبه چند ز ،پژوهش ینرنگ در ا متغیر

در رنگ است که از منظر  یرانیا یتهو ۀنشان ین. اوّلیافت ها دست داده یلتحل یرا برا یتر قبول

 یفرنگ خود به سه ط ین: ایرانیا یآب ـ0شامل  یرانیعنوان رنگ ا به یاها در دن رنگ یگذار نام

 یپارس یآب یرانی،نام طاووس ا آن به یفط ترین یرهو ت شود یم یمتقس یرهو ت وسطروشن، مت

 یزو ن یگر سفال یعرنگ در کشورمان به صنا ینفاده ااست ۀ. سابقشود یم یدهنام یزن یرهت

 گردد یباز م یمجا مانده از دوران قد به یو بناها یمیمساجد قد های یوارهد یها نوشته

نه در مصنوعات  ،برخالف رنگ سبز یرانی: قرمز ایرانیقرمز ا ـ2(. 0972و خمسه،  فر یسته)شا

فارس و در  یجخل یرنگ در حوال ین. اشود یم ایدآب و خاک کشورمان پ یانبلکه در م ها، یرانیا

 یاست )ب ینیومو آلوم یرآن شامل آهن، طباش ۀو مواد سازند شود یم یافتمنطقه  ینا یها خاک

شناخته  یراناست که با نام ا یادر دن یگریرنگ د یرانیا رتی: صویرانیا یصورت ـ9(. 0977نام، 

 یسیانگل یاتدر ادب 0729بار در سال ینوّلرنگ در صنعت پوشاک شهرت دارد و ا ین. اشود یم

شناخته  ینو پرش یرانکه با نام ا ییها از رنگ یگرد یکی: یرانیسبز ا ـ1استفاده شده است. 

 یسیدر زبان انگل 0782بار در سال  یناوّل یبرا ودمطابق با اسناد موج ،رنگ ین. اشود یم

 یل،)صوراسراف شود یاستفاده م نییرافرش ا یزو ن یاستفاده شده است و معموالً در سفالگر

 یاتوارد ادب 0772است که از سال  ییها از رنگ یگرد یکی یرانی: رز ایرانیرز ا ـ7 .(0997

 (. 0977نام،  ی)ب شباهت دارد یصورترنگ   شده و به یسیانگل
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ی، که در منسوجات، معمار ییها در رنگ توان یرنگ را م یرانیا یتهو یرمتغ همچنین

 یمی،اقل های منظور از رنگ یان،م یننمود. در ا ییشناسا یرانا یمیاقل یها گو رن 0نقاشی

 یانه،رنگ خاک اب ،عنوان مثال است. به یرانچند رنگ ا یایهستند که معرف جغراف ییها رنگ

 یآب یها رنگ یره،همچون روناس، زعفران و غ یرانا یاهیگ یها هرمز، رنگ یرۀخاک جز

 دارند.  یجا ،دسته یندر ا یزن یریکو وادهو خان زرد یها رنگ یفو ط ای یروزهف

 مایه نقش متغیر

 یزانم توان یاست که بر اساس آن م یاز موارد یگرد یکی ،کار رفته در لباس به های نقش

 شک یمقاله ب ینمستقل ا یرهایاز متغ یکی یننمود. بنابرا ییدر آثار را شناسا یرانیا یها اِلمان

 یتمهم، هو ینبه ا یابیدست یپوشاک است. برا یکار رفته بر رو به یها نقش یلو تحل یبررس

آثار از منظر نقوش  یشبه بخش نما یافته راه یها ها و لباس پارچه یکار رفته رو به های مایه نقش

 یره،و غ یرانیجقه، نقش طاووس ا عنوان مثال نقوش بته به یرانیکار رفته در منسوجات ا به

 یرانیا یتنقوش معرف فرهنگ و هو کاری، یانند نقوش کاشآن م ئیناتو تز ینقوش معمار

و لوگو و  یدر کنار نقوش غرب یره؛و غ یرانی، نقوش سفال و ظروف ایرانیا های یچون نقاش هم

 قرار گرفته است.  یها مورد بررس نشانه

لباس  یبر رو یمهمان صورت مستق به یاقرار گرفته  ییرنقوش تا چه حد مورد تغ ینا اینکه

جقه، فرش و  همچون بته یاستفاده از نقوش یتکم یزانبسته است، در کنار سنجش م نقش

مورد  یزن یرهخزر و غ یافارس  یجمانند خل یرانا یخط و نوشته، نقوش مل کاری، یکاش یم،گل

از  یکیعنوان  به ،خط ینن پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. همچنیاست که در ا یگرید

 یمورد بعد یزن شد یاستفاده م یمپس از اسالم که در منسوجات در قد دوران یاصل یها اِلمان

چه در ـ لباس  یبر رو مجدداً یزمدرن ن های یاِلمان در طراح ینشده در پرسشنامه است. ا درج

و دوران  یخطوط کوف ۀخطوط به سه دست ین. بنابرارفتمورد استفاده قرار گ ـ و چه غرب یرانا

 یتعنوان موارد هو به یرانیا یرو خطوط و غ یقو شکسته نستعل یقاسالم، خطوط نستعل یهاوّل

 اند.  شده یپژوهش بررس یندر ا یرانیا

است که هر نقطه از  یرانیپوشاک ا یتاز هو یجدانشدن یجز هنرها یرانیا های رودوزی

شامل  ها یرودوز ینا ینتر شده مدل و نام مخصوص به خود را داراست. شناخته یران،ا

                                                           
 .0997های نور: آیینه و باغ،  رجوع شود به کتاب مینیاتور ایرانی، رنگ  0



  299 ...  المللی های بین هویت ایرانی در طراحی پوشاک زنان ایران: مورد مطالعه آثار جشنوارهطالعه م

 

 هایی یو رودوز یتکه، جواهردوز و چهل یدوز تکه ی،دوز کرمان، گل یدوز بلوچ، پته یدوز سوزن

 . 0غیره و یدوز یاهس دوزی، یشهمچون درو ؛وجود دارد یکه نسبت به آنها شناخت کمتراست 

چه ـ  یرانیا یها استفاده شده در آثار جشنواره است. لباس یالگو یق،مورد تحق یگرد یرمتغ

 ییالگوها ی، داراـ و چه در پوشش مربوط به اقوام یرانا یخیف تارمختل یها در دوره

ها در خلق آثار استفاده شده است،  ها و فرم برش یناز ا یزانتا چه م ینکهفرد است. ا منحصربه

 ینقرار داده شده است. همچن یا مقاله، در جداول پرسشنامه یندر ا هاست ک یگریمورد د

 ییها در پرسش یزن یقهجل ین،مانند کمربند، آست یرانیباس ال یاصل یاستفاده از اجزا یزانم

در الگو و شکل لباس  یغرب یها موارد، فرم ینمتفاوت مورد پژوهش قرار گرفته است. در کنار ا

بود که محقق آن را  یگرید یمورد بررس یرمتغ یزن یات پوششئیو چه در جز یچه در فرم اصل

مانتودامن  یبترک یزانم تا چه یشبه بخش نما یافته راه یاه لباس ینکها. 2داد مورد مطالعه قرار

 یراز متغ یگرید یرمجموعۀعنوان ز موارد فوق به ،است، در ادامه یراهنپ یامانتوشلوار و  یااست 

 قرار گرفتند.  یابیبودن لباس مورد ارز بسته یاجلوباز  های یتمفرم لباس، در کنار آ

ها شامل چاپ  نوع چاپ مورد استفاده در لباس ق،یتحق یندر ا یموارد مورد بررس آخرین

 یرهو غ یکهمانند چاپ مهر، چاپ بات یرانا یسنت یها چاپ یاغرب و  یچاپ دست ی،صنعت

انواع  یۀدر صنعت منسوجات و ته یربازاز د یرانیا یها از آنجا که بافت پارچه یناست. همچن

و  یتکم شد، یم یابیدر مورد آثار ارز یداز موارد مهم که با یگرد یکی ،پارچه وجود داشته است

 ینطراحان با ا ییو آشنا یرانیا یرغ یها در برابر بافته یرانیا یها نوع بافته ینوجود ا

 . 9ستها پارچه

 ها یافته یلتحل

از روش  ،پژوهش ینا یها به پاسخ پرسش یابیدست یگفته شد، برا تر یشکه پ گونه همان

پرسشنامه،  یمتنظ یبرا یقت،امه سود برده شد. در حقپرسشن یقاز طر یکمّ یمحتوا یلتحل

و سپس با رجوع به منابع  ییمایه و فرم لباس شناسا شامل رنگ، نقش یقتحق یاصل یرهایمتغ

( استخراج یو اسالم یرانیآن )ا یتیحوزه، مظاهر هو ینا نمکتوب و مشورت با صاحبنظرا

                                                           
 .0997های ایران،  دوزی رجوع شود به کتاب نگرشی بر سورن  0

 .0972ی، رجوع شود به کتاب هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایران  2

 .0979رجوع شود به کتاب تاریخ پارچه و نساجی،   9
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قرار گرفتند.  یابیو ارز یه مورد بررسمشخص و آثار جشنوار ها یرگروهاساس، ز ین. بر ایدگرد

اند که در  قرار داده شده یجه،به نت یابیبهتر و حصول دست یسهمقا یبرا یها در جداول داده ینا

 اند.  ادامه آمده

 د و لباس فجرمُ یها ها در آثار نمایشگاه درصد رنگ غالب و تعداد رنگ ی،فراوان یع: توز1 ۀشمار جدول

 پنجمین دوره

1331 

 ن دورهسومی

1332 

 دومین دوره

1331 

 اوّلین دوره

 ها مقوله 1331
 مقیاس

 رنگ
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 یک رنگ 99 6/26 99 27 1 1/7 9 1. 9

تعداد رنگ 

 لباس

 دورنگ 71 11 72 12 29 91/9 08 21/9

 سه رنگ 07 02 07 02 27 28/1 22 27/9

71/6 11 96/1 92 09 21 20 26 
چهاررنگ و 

 بیشتر

0/0 0 0/0 0 0/6 2 8/1 0 
های رنگ

 اصلی
رنگ غالب 

 لباس
 سفید 2 6/0 1 9/9 8 6/1 06 08/1

 مشکی 97 2/28 98 91/6 28 22/7 07 20/8

 های دیگررنگ 86 91 81 61/7 70 10 70 78/6

 یشترینجشنواره، ب ۀردو یندر اوّل شود، یمشاهده م 0 ۀگونه که در جدول شمار همان

چهاررنگ و  یفبا ط ییها به لباس ین،با دو رنگ دارد و کمتر ییها اختصاص به لباس ی،فراوان

تفاوت که  یناست با ا یبترت ینهم به یزدوم ن ۀدر دور ،امر ین. ایابد یم یصاز آن تخص یشترب

جم با کاهش سوم و پن ۀ% است. در دور02رنگ با  سه یها به لباس طمقدار مربو ینکمتر

در  یبترت به ،دو دوره ینکه در ا یا گونه . بهیمرنگ هست در تعداد رنگ لباس تک یریگ چشم

باشد.  می یزبخش جدول ن یندرصد در ا ین% است که کمتر1/9% و دوره پنجم 7/1سوم  ۀدور

ب ترتی که به یا گونه به یم؛سوم و پنجم مواجه یها تعداد رنگ در دوره یشبا افزا ،در مقابل

 اند.  با تعداد چهار رنگ و باالتر به خود اختصاص داده ییها % را لباس6/71% و 1/96

و  یو مشک یداز سف یرغ ییها ها، رنگ دوره ۀشده هم انجام یها بررسی یغالب لباس ط رنگ

، 7/61، 91 یبا درصد فراوان یبترت است. طبق آنچه در جدول هم آمده است به یاصل یها رنگ
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 ،رو به کاهش رفته یجتدر به ،مقدار ین. اگرچه ایمپنجم مواجه ۀدوره تا دور یناوّلاز  6/78و  10

 ها دارد.  رنگ یگرنسبت به د یباز هم تفاوت قابل توجه ،حال یناما با ا

که در  یا گونه خود اختصاص داده است. به درصد را به یشترینب یاز آن، رنگ مشک پس

شده به  ئه% از آثار ارا8. 20پنجم  ۀو در دور ینگ مشکر % از آثار به6. 91دوم جشنواره  ۀدور

 ۀچهار دور یدر ط یزن یدرنگ سف شود، یگونه که در جدول مشاهده م باشد. همان رنگ می ینا

درصد در  0/6را در مقابل  08/1 رشد داشته و در سال پنجم درصد روبه روندی ی،مورد بررس

 سال اوّل را به خود اختصاص داده است. 

 د و لباس فجرمُ یها رنگ در آثار نمایشگاه یرانیا یتو درصد هو یفراوان یع: توز2 ۀشمارجدول 

 پنجمین دوره
1331 

 سومین دوره
1332 

 دومین دوره
1331 

 اوّلین دوره
 ها مقوله 1331

 مقیاس
 رنگ

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

07 09 00 .1 01 01 .1 09 7/01 09 
نگ منسوجات و ر

 های ایرانیبافته

هویت ایرانی 
 در رنگ

7 .9 7 1 1 6 .7 8 6/7 9 
معماری ایرانی و 

 تزئینات آن

 نقاشی ایرانی 0 8/1 7 1 2 9. 2 9 1. 9

22 07 07 .9 09 06 .0 21 7/01 08 
های اقلیمی  رنگ

 ایران
 کدام هیچ 87 7/68 98 69 77 69 19 71

 انیرز ایر 1 1 1 1 0 0 1 1

های  رنگ
ایرانی )بر 

اساس 
گذاری  نام

ها در  رنگ
جهان: آبی، 

قرمز، صورتی، 
 سبز، رز(

 سبز پرشین 1 1 1 1 1 7. 1 0 0. 0

 صورتی ایرانی 1 1 1 1 1 1 0 0. 0

06 .0 01 8 9 1 7 7/6 8 
آبی ایرانی )سه 

 طیف رنگی(

 قرمز 6 8/1 9 6. 7 8 0. 7 02 8. 09

7 .2 8 0 .0 0 0 .6 2 6/0 2 
رنگ نارنجی 

 ایرانی
 کدام هیچ 018 0/89 001 8. 88 68 9. 99 70 6. 78

قرار  یپژوهش مورد بررس یناست که در ا یگرید یمورد بررس یردر رنگ، متغ یرانیا یتهو

 یندست آمده در ا های به داده ینکمتر یرانیا ینقاش یها اساس، رنگ ینگرفته است. بر ا

خود  رتبه را به یندوم یرانی،ا یکار رفته در معمار به یها نگقسمت هستند. پس از آن ر

 ین% است. همچن7/6 یدوره با درصد فراوان یندوم یزآن ن یشتریناختصاص داده که ب
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%، 07 یپنجم با درصد فراوان ۀشده در دور یطراح یها رنگ منسوجات در لباس یریکارگ به

مقدار  ین% را دارا هستند و ا09صد مشابه هم اوّل و دوم در ۀرشد داشته است. دور به رو یروند

 است.  یافته ییر% تغ1/00و به  یافتهسوم کاهش  ۀدر دور

 یستند،ن یمورد بررس یتیکه جزو مظاهر هو ییها آمده، رنگ دست های به توجه به داده با

% 7/68با مقدار  یدرصد فراوان یشتریناند. ب داده یصخود تخص را به یدرصد فروان یشترینب

دوم و  یها دوره است. پس از آن دوره ین% در سوم69مربوط به سال اوّل جشنواره و سپس 

 قرار دارند.  یبعد های یگاه% در جا71% و 69ترتیب با  پنجم به

برگزارشده از رنگ رز  یها از دوره یک یچدر ه یا،شده در دن شناخته یرانیا یها مورد رنگ در

از  یک یچدر ه ،اوّل و دوم ۀدر دو دور یزن یننگ سبز پرشر یناستفاده نشده است. همچن یرانیا

 یزن یرانیا یباشد. رنگ صورت % می 7/1سوم با  ۀکاربرد آن در دور یشترینکار نرفته و ب به ،آثار

گونه که  همان ین% در آثار مشاهده شده است. همچن0/0 یپنجم با درصد فراوان ۀدر دور تنها

با  یدرصد فراوان یشترینم بجپن ۀآن( در دور یف)هر سه ط یرانیا یرنگ آب شود، یمشاهده م

 % است. 1دوم با  ۀمقدار آن در دور ین% را داراست و کمتر2/06

 یمختلف روند یها در دوره شوند، یده مهونه که مشاگ همان یزن یرانیقرمز ا رنگ

را داراست. % 8/09پنجم  ۀ% و در دور8/1اوّل  ۀکه در دور یا گونه به ؛رشد داشته است روبه

جشنواره است.  یافته شده در آثار راه رنگ استفاده یشترینب یرانی،ا یرنگ بعد از رنگ آب ینا

 ۀمقدار در دور ین%( دارند. ا2برابر ) یدرصد ،اوّل و دوم ۀدر دور یزن یرانیا یرنگ نارنج

 رسد.  % می2/7پنجم به مقدار 

 یشترینب یستند،شده ن شناخته یرانیا یاه رنگ ۀکه در زمر ییها شد، رنگ یانآنچه ب یانم در

 ینروند رو به کاهش بوده است. ا ینگفت ا توان یاند. اگرچه م درصدها را به خود اختصاص داده

سوم و  ۀباشد. پس از آن با کاهش آن در دور % می8/88دوم  ۀ% و در دور0/89اوّل  ۀمقدار در دور

 باشد.  امر می ین% گواه ا6/78سوم و  ۀ% در دور9/99 یکه درصدها یطور به یم؛مواجه جمپن
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 د و لباس فجرمُ یها کار رفته در آثار نمایشگاه به های مایه درصد نقش ی،فراوان یع: توز1ۀ شمار جدول

 پنجمین دوره
1331 

 سومین دوره
1332 

 دومین دوره
1331 

 اوّلین دوره
 ها مقوله 1331

 مقیاس
 مایهنقش

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
 ساده 66 2. 79 78 19 19 1. 79 12 9. 18

 مدل پارچه

 
 دار طرح 1 2. 9 9 7. 7 2 9. 2 9 1. 9
 دار و ساده طرح 71 7. 19 77 7. 19 97 11 12 9. 18

28 .9 27 98 .6 91 96 .7 17 16 79 

نقوش منسوجات 
های  و بافته

هویت ایرانی  ایرانی
مایه  در نقش
 )یک(

هویت ایرانی 
مایه  در نقش
 )یک(

 

09 .8 02 1 1 2 .7 9 0 .6 2 
نقوش معماری 

ایرانی و تزئینات 
 آن

 نقوش ایرانی 9 6. 7 9 6. 7 00 7. 02 07 8. 20
 نقوش غیرایرانی 99 91 98 6. 91 96 10 26 91
 ها لوگو و نشان 0 8. 1 0 8. 1 1 1 1 1
 فاقد نقش 21 06 91 21 9 8 7 9. 7

 جقه بته 27 0. 21 07 0. 02 07 09 9 8

کثرت نقوش 
ایرانی 

 کاررفته به

کثرت نقوش 
ایرانی 

 کاررفته به

 

 فرش و گلیم 1 1 02 9. 7 6 8. 6 6 9
 کاری کاشی 2 6. 0 2 6. 0 1 1 9 8
 گل و طبیعت 06 09 21 0. 06 7 9. 7 9 8
 خط و نوشته 0 8. 1 0 8. 1 1 1 0 0. 0

8 9 6 .8 6 1 .8 6 6 .7 8 
نقوش اسلیمی و 

 ختایی

1 1 1 1 1 1 1 1 
ها و  اسطوره

 های ایرانی داستان

1 1 0 .0 0 1 1 1 1 
هویت ملی 

 )خزر، فارس و...(
 موارد دیگر 9 6. 7 9 6. 7 01 06 22 9. 27

92 .2 28 11 .9 97 17 .2 60 72 .1 67 
کدام  هیچ

 )غیرایرانی(

0 .0 0   1 1 1 1 
خطوط کوفی و 
دوران اسالمی 

اسفاده از  قدیم
خطوط در 
 طراحی لباس

 
1 1 2 .9 2 1 .8 0 1 .8 0 

خطوط شکسته 
نستعلیق و 

 نستعلیق
 خطوط غیرفارسی 1 1 1 1 0 0. 0 9 1. 9
 فاقد خط 029 2. 77 029 2. 77 87 6. 76 82 7. 77

رفته در لباس به  کار به های مایه نقش یبررس شود، یطور که در جدول باال مشاهده م همان

های هر قسمت در  قرار گرفته است که داده یو مورد بررس یمقسمت مختلف تقس ینچند

مورد  یناوّل ،ساده هستند یاکار رفته و  به یها چند درصد از پارچه ینکهجدول آمده است. ا



298 0978/ زمستان  79 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

درصد مربوط به  یشترینب ،اوّل جشنواره ۀاساس، در دور ینمندرج در جدول است. بر ا

سوم  ۀ% و در دور19دوم  ۀدر دور ،مقدار ین% است. ا2/79برابر  یدار با درصد طرح یها رچهاپ

% 9/18مقدار  ساده به یها با پارچه ییها پنجم درصد لباس ۀدر دور ین. همچنشود ی% م1/79

ها کمتر مورد استفاده قرار  دوره یهدار در کل طرح یها با پارچه ییها رسد. در مقابل لباس می

پنجم  ۀ% است. در دور7/7دوم با مقدار  ۀکه اوج استفاده از آنها در دور یا گونه ست. بهگرفته ا

دار  طرح تماماً یها درصد از آثار با پارچه 9/2و  2/9ترتیب  اوّل و سوم به یها % و در دوره1/9

 اند.  و اجرا شده یطراح

درصد را به خود  یشترینب ،دار بوده پارچه ساده و طرح یبکه ترک ییها لباس یان،م یندر ا 

دوم  ۀ% و در دور9/18 یعنیمقدار خود  یشترینب ،دوره ینامر در پنجم ینداده است. ا یصتخص

مقدار  یناوّل کمتر ۀ% و در دور11مقدار برابر  ینسوم ا ۀدر دور ین% بوده است. همچن7/19

 باشد.  % را دارا می7/19 یعنیخود 

طرح و نقش  ین،ب ینقرار گرفت. در ا یرد بررسمو یتممایه در چند آ نقش یرانیا هویت

استفاده آن رو به کاهش  یجتدر مقدار و به یشترینب ،اوّل ۀدر دور یرانیبرگرفته از منسوجات ا

% 7/96دوره  ین%، در دوم16اوّل  ۀدر دور شود، یگونه که در جدول مشاهده م نهاده است. همان

کرده است. نقوش  یدا% کاهش پ9/28% و 6/98 ترتیب به مقدار به ینسوم و پنجم ا ۀو در دور

 یشیروند افزا ،دوره ینها بوده و از دورۀ اوّل تا پنجم از موارد مورد استفاده در لباس یزن یمعمار

 ۀمقدار در دور ین% و ا7/2دوره  ین%، در دوم6/0برابر  یدرصد ،دوره ینداشته است. در اوّل

 یمنقوش مواجه هست یندرصد کاربرد ا یشا افزاب یزدوره ن یناست. پنجم یدهرس رسوم به صف

 است.  یده% رس8/09رقم به  ینکه ا

 یزانم یشترینقسمت است. ب یندر ا یگرد یمورد بررس یتمدو آ ی،و غرب یرانینقش ا دو

% 7/02سوم  ۀ% و و در دور8/20برابر  یپنجم جشنواره با مقدار ۀنقوش در دور یناستفاده از ا

نقوش  ینباشد. همچن % می6/7برابر  یمقدار یاوّل و دوم دارا ۀدر دورنقوش  ینا یزاناست. م

مایه در  عنوان نقش % به6/9دوم  ۀ% و در دور91برابر  یاوّل و پنجم با درصد ۀدر دور یغرب

% نقوش 10درصد مربوط به مقدار  ینباالتر یان،م ینکار رفته است. در ا ها به لباس یطراح

باشد. عالوه بر موارد فوق، اِلمان لوگو و  جشنواره فجر می ۀدور ینکار رفته در سوم به یغرب
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 یگرکار برده شده است و در د اثر به یکاوّل و دوم در  ۀجشنوار ۀتنها در دو دور یزها ن نشانه

 ها مورد استفاده قرار نگرفته است.  دوره

 ۀورد ینبدون نقوش در دوم یها لباس شود، یکه در جدول باال مشاهده م طور همان

% از 8سوم  ۀ% و در دور06اوّل  ۀداده است. در دور یصخود تخص % از کل آثار را به21جشنواره 

 ینمربوط به پنجم یزانم ینرابطه، کمتر یناند. در ا راه یافته یشآثار بدون نقش به بخش نما

 جشنواره بوده است.  ۀچهار دور یندر ا یزانم ین% است که کمتر9. 7دوره برابر با 

 یرانیشده مربوط به کثرت نقوش ا یبررس یدر باال، مورد بعد یجه به موارد مورد بررستو با

ها  همچون اسطوره یدرج شده است، موارد یزگونه که در جدول ن است. همان یصورت مورد به

فارس و...( تنها در  یج)نقش خزر، خل یمل یتها و هو از دوره یک یچدر ه یرانیا یها و داستان

 یرط به نقوش غوها مرب داده یشترینب ،اند. در مقابل اثر، نقش لباس نشده یکدر  ومس ۀدور

آن در  شدن یدهشاهد کمتر د یجتدر کاهش بوده و به روند روبه ینه اچاگر ؛( استی)غرب یرانیا

و در  یرایرانینقوش غ ی% از آثار دارا1. 72دوره،  ین. در اوّلیمجشنواره هست یها لباس یطراح

جقه،  همچون بته ی. پس از آن نقوشباشند ی% م92/2%، 11/9%، 17/2 یجتدر به دیبع یها دوره

 یشترینجقه در ب شده دارند. نقش بته ینقوش بررس یگرنسبت به د یباالتر یفراوان یعتگل و طب

% از کل آثار جشنواره را به خود اختصاص داده است. عالوه 8 یزانم ین% و در کمتر21/0مقدار 

 ۀ% و در دور06/0یعنی حد استفاده  یندوم به باالتر ۀدر دور یزن یعتطب گل و شنق ین،بر ا

دوره به  یندر هر دو نقش نامبرده از اوّل یکاهش یتمنشان از ر یناست که ا یده% رس8پنجم به 

 است.  یمورد بررس ۀدور یننسبت آخر

از  یکی تواند یم یقیناًپس از اسالم،  یرانیمورد استفاده ا یها از نشانه یکیعنوان  به خط

ها  دوره یۀدر کل شود، یگونه که در جدول مشاهده م باشد. همان یاسالم یرانیا یتیهو یها نشانه

 یناستفاده از ا یعنوان نقش لباس استفاده شده است. دورۀ اوّل و دوم برابر کمتر از خط به

 یقو نستعل یقلنقش خط شکسته نستع یدارا ،اثر یک ،دارند، در واقع، در هر دو دوره نقش را

خط  ی% از آثار دارا2/9سوم  ۀر دورهستند. د یهرگونه خط ینفاقد ا ،آثار یۀبوده است و بق

 ۀمقدار در دور یناند. ا بوده یرایرانیخطوط غ ی% از آثار دارا0/0و  یقو شکسته نستعل یقنستعل

 است.  افتهی ییرتغ یرانی% به خطوط ا9/1و  یمقد یو خطوط اسالم ی% به خط کوف0/0سوم به 
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 مد و لباس فجر یها کار رفته در آثار نمایشگاه به یها و درصد نوع تکنیک یفراوان یع: توز5 ۀجدول شمار

 پنجمین دوره

1331 

 سومین دوره

1332 

 دومین دوره

1331 

 اوّلین دوره

 تکنیک ها مقوله 1331

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 دوزی بلوچ سوزن 2 7. 0 0 8. 1 0 0. 0 2 9. 2

انواع 

های  رودوزی

 تزیینی

های  )تکنیک

تزیین 

 لباس(

 دوزی کرمان پته 0 8. 1 0 8. 1 0 0. 0 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 
جواهردوزی و 

 دوزیعثمان

 دوزی گل 6 7. 1 9 1. 2 9 1. 9 6 9

08 .1 06 21 .7 08 09 .7 09 09 06 
دوزی و  تکه

 تکه چهل

2 .9 2 2 .9 2 2 .7 2 2 .7 2 
های  رودوزی

 ناشناخته

8 9 09 .6 02 8 01 9 7 
های رودوزی

 غیرایرانی

 ندارد 88 90 71 92 70 78 70 6. 78

 صنعتی 11 92 98 6. 91 97 11 20 0. 21

 چاپ پارچه
 سنتی ایرانی 06 09 09 7. 01 1 1 8 2. 7

 دستیغیرایرانی  9 7. 2 9 6. 7 19 6. 18 02 8. 09

 کدام هیچ 67 7. 72 66 9. 79 01 1. 00 16 79

چاپ پارچه  مهر اصفهان 07 9. 00 02 6. 7 1 7. 1 8 2. 7

سنتی 

 ایرانی

 باتیک تبریز و... 0 8. 1 0 8. 1 1 1 0 0. 0

 کدام هیچ 016 7. 87 001 8. 88 81 7. 77 91 87

 ایکات 1 1 1 1 0 0. 0 1 1

 بافت پارچه

1 1 0 .0 0 1. 8 0 1 .8 0 

های چادرشب

های  شمال )بافته

 شمالی(

1 1 1 1 1 1   
بافی و  زری

 بافی مخمل

 توربافی و گیپور 0 8. 1 0 8. 1 1 1 0 0. 0

 بافی ترمه 1 2. 9 8 7. 6 7 9. 7 9 1. 9

7 .9 7 7 .0 8 2 .7 9 0 .6 2 
های غربی  بافت

 )تاپستری و...(

00 .7 01 8 9 9 .2 1 9 .2 1 
های دیگر  فتبا

 ایرانی

98 .2 68 97 66 86 .2 019 71 .9 002 
فاقد بافت 

 تزئینی
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 یها آثار نمایشگاه یکار رفته بر رو به یها آمده از تکنیک دست های به ، داده7 ۀجدول شمار

 یتمام موارد بررس یاناست. در م یرانیا یتاز مظاهر هو یگرد یکیعنوان  مد و لباس فجر به

 یدوز تکه و تکه ها کار نشده است. هنر چهل لباس یاصالً رو یدوز و عثمان یشده، جواهردوز

 یها ترتیب در دوره مقاله داشته و به ینا ۀشد مطالعه یها دوره یهرا در کل ددرص یشترینب

% بوده 7/08% و 7/21%، 7/09%، 09همچون  هایی یزاندوره با م ینتا پنجم ینمختلف از اوّل

لباس دارا بوده و  یینیتز های یرودوز یندرصد را ب یشترینب یغرب های یاست. پس از آن رودوز

 یباًکرمان تقر یدوز رسد. پته می یرایرانیتزئینات غ یناوج استفاده از ا به% 09/6سوم با  ۀدر دور

 ینبوده است و تنها در پنجم ینوع رودوز ینا یاثر دارا یک ،ثابت داشته و در هر دوره یروند

 2برابر با  یاوّل و پنجم فراوان ۀدر دور یزبلوچ ن یدوز رسد. سوزن به صفر می مقدار ینا ،دوره

 یشههم ینداده است. بنابرا یصرا به خود تخص 0 یفراوان ،دوره ینسوم و ینداشته و در دوم

 بوده است.  یدوز نوع از سوزن ینا یدو اثر دارا یا یک

پارچه است. چاپ پارچه به روش  چاپ ۀلباس، مقول یرو یدر تزئینات و کارها یگرد مورد

کار گرفته نشده است. در  ید بهکه با چنان آن شود، یگونه که در جدول مشاهده م همان یسنت

 یناند. ا نوع چاپ بوده ینا ی% آثار دارا09تنها  ،جشنواره ینیافته به اوّل آثار راه یندر ب یقتحق

 یزن یغرب یاست. چاپ دست یدهرس% 2/7پنجم به  ۀسوم به صفر درصد و در دور ۀدور ررقم د

است  یدر حال ینرسد. ا % می6/18برابر با  یدرصد یعنیسوم به اوج استفاده از خود  ۀدر دور

سوم  ۀ% و در دور7/2اوّل  ۀ. و در دوریابد ی% کاهش م8/09مقدار به  ینا ،پنجم ۀکه در دور

امر با  ینبدون چاپ هستند و ااز آثار  یمیها حدوداً ن دوره یدر تمام ین،ب ین% است. در ا6/7

 به جدول کامالً قابل مشاهده است.  ینگاه

نوع از چاپ در  ینرا داراست. ا یفراوان یشترینب ،هرچاپ مُ یرانی،ا یسنت یها چاپ یانم در

لباس را  یکار رفته رو به یها % از کل تکنیک7/1دوره  یندرصد و در سوم9/00دوره  یناوّل

مورد مطالعه  یها مقدار کاربرد آن در  جشنواره ینو کمتر یشترینبترتیب  و به شود یشامل م

 یصفر و در باق یفراوان یسوم دارا ۀ( در دورییاجرا یها تکنیک یه)در کل یکاست. چاپ بات

 یمانده دارا یباق یها دوره یهکه که در کل یا گونه مشابه است. به یدرصد یدارا یباًها تقر دوره

 باشد.  می 0 یفراوان
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 ،بافی یزر یکات،متنوع در مناطق مختلف همچون ا یها بافت یدارا یکشور انایر

مطرح  یتیاز مظاهر هو یکیعنوان  آن را به توان یم یناست. بنابرا یرهبافی و غ ترمه ،بافی مخمل

ها  از دوره یک یچبافی در ه بافی و مخمل یزر شود، یگونه که در جدول مشاهده م نمود. همان

 ینتنها در سوم یکاتپارچه ا یبترت ینهم لباس قرار نگرفته است. به احانطرمورد استفاده 

 یها بافت یناست که از ب یدر حال ینکار برده شده است. ا اثر به یکجشنواره و تنها در  ۀدور

بوده است. در  یشتریب یدرصد فراوان یدارا یباف ترمه ،پژوهش ینمورد مطالعه ا یرانیا ۀپارچ

سوم و پنجم  ۀ% و در دور7/6دوره با  ین%، در دوم2/9دوره با  یناوّل در ،نوع بافت ینا یقتحق

 یزن یرانیا یگرد یها را به خود اختصاص داده است. بافت یتر % مقدار قابل توجه1/9% و 9/7با 

 یاوّل و دوم مقدار ۀ% شامل شده و در دور7/00 یعنیدرصد را  یشترینب ،دوره یندر پنجم

مورد  یشترها ب دوره یگرسوم به نسبت د ۀدر دور یغرب یها مقابل بافتهبرابر داشته است. در 

اوّل  ۀمقدار آن مربوط به دور ینباشد و کمتر % می0/7برابر  یتوجه طراحان قرار گرفته و مقدار

 % بوده است. 6/0با 

 لباس فجرمد و  یها لباس در آثار نمایشگاه یدرصد نوع الگو و فرم کل ی،فراوان یع: توز6 ۀشمار جدول

 پنجمین دوره
1331 

 سومین دوره
1332 

 دومین دوره
1331 

 اوّلین دوره
 ها مقوله 1331

 
 الگو و
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فرم

09 .2 07 01 .8 09 01 .7 08 00 01 
های  لباس

تاریخی ایران 
الگوی  )صفوی و...(

لباس 
 اصلی

1 .6 1 1 .7 1 8 .0 01 8 .0 01 
لباس اقوام 

 ایران

98 .2 68 81 .9 90 99 .1 76 81 .6 011 
الگوهای 
 غیرایرانی

09 .2 07 01 .8 09 7 .6 02 7 .9 02 
های  فرم

 تاریخی آستین
اجزای 
لباس: 
 آستین

2 .9 2 1 .7 1 7 6 8 .0 01 
فرم آستین 
 اقوام ایرانی

 فرم غربی 010 7. 80 019 89 90 9. 81 91 7. 81
 ترکیبی 0 8. 1 9 1. 2 1 1 1 1

7 .9 7 9 .1 9 2 .1 9 9 .2 1 
کمربندهای 

 ایرانی
اجزای 
لباس: 
 کمربند

7 .9 7 00 .1 01 7 .6 02 8 01 
کمربندهای 

 غیرایرانی

88 .7 99 87 .2 97 88 017 88 .8 001 
عدم استفاده از 

 کمربند
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 مد و لباس فجر یها لباس در آثار نمایشگاه یو فرم کل درصد نوع الگو ی،فراوان یع: توز6 ۀشمار ادامه جدول

 پنجمین دوره
1331 

 سومین دوره
1332 

 دومین دوره
1331 

 اوّلین دوره
 ها مقوله 1331

 
 الگو و
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فرم

 جلیقۀ ایرانی 0 8. 1 2 6. 0 9 1. 9 09 07
اجزای 
لباس: 
 جلیقه

00. 7 01 1 .7 1 1 7 2 .1 9 
جلیقۀ 
 غیرایرانی

 بدون جلیقه 021 79 009 1. 71 80 72 61 6. 99

آیا جز  . دارد0 0 8. 1 2 6. 0 0 0. 0 9 1. 9
دیگری 

مربوط به 
لباس 

ایرانی در 
اثر وجود 

 دارد؟

 . ندارد2 029 2. 77 022 1. 78 89 77 81 6. 76

01 .7 09 1 .7 1 9 .2 1 0 .6 2 
انتو و . م0

 دامن
فرم کلی 
 017 88 017 9. 81 96 1. 86 61 91 لباس یک

. مانتو و 2
 شلوار

 . پیراهن9 09 7. 07 07 0. 02 8 0. 7 01 06

لباس را در   یدرصد نوع الگو و فرم کل ی،فراوان یعمربوط به توز هایی ، داده0 6جدول شمارۀ 

دست آمده  های به دهد. بر اساس داده یدوره نشان م ینمد و لباس فجر تا پنجم یها جشنواره

 یآثار دارا یشترها ب دوره یهمشاهده نمود که در کل توان یم ،شده یطراح یها لباس یدر الگو

% 1/99دوره با  ینمقدار مربوط به پنجم ینکه کمتر یطور اند. به ( بودهیرایرانی)غ یغرب یالگوها

 یها از لباس یالگوبردار ینباشد. همچن % می1/91سوم با  ۀآن در دور یشترینبوده است و ب

 یاردرصدها را در اخت یشترینب یغرب یدوم قرار داشته و پس از الگوها ۀدر درج یخیتار

است. در  یشالگوها رو به افزا یناستفاده از ا ،دوره ینپنجم ادوره ت یناز اوّل یجتدر و به گیرد یم

 یها شده از فرم لباس یز آثار الگوبردار% ا2/09دوره  ین% از آثار و در پنجم00دوره  یناوّل

دوم اوّل  ۀطراحان قرار گرفته و در دور ۀمورد استفاد یزاقوام ن یها است. فرم لباس یرانا یخیتار

 باشد.  % می7/1سوم و پنجم  رۀ% و در دو0/8 یو دوم دارا

                                                           
نوشتۀ احسان یارشاطر « پوشاک در ایران زمین»های :  شده و مندرج در این قسمت از کتاب اجزای لباس انتخاب 0

 نوشتۀ مهرآسا غیبی استخراج شده است.« هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی»و کتاب 
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 یاصل یاجزا تر، یقدق یلتحل یلباس، برا یدست آمده در فرم کل های به توجه به داده با

در مورد استفاده از فرم  یان،م ینقرار گرفته است. در ا یدر چند قسمت مورد بررس یرانیلباس ا

 یدورۀ جشنواره دارا ین% آثار در پنجم2/09مقدار  یشترینب یرانی،ا یبرگرفته از الگوها ینآست

ستفاده از ا یزانم ینقابل مشاهده است. باالتر یرانا یخیتار یها برگرفته از لباس آستینفرم 

 ین% در پنجن9/2آن  ین% و کمتر0/8اوّل جشنواره با  ۀمربوط به دور یرانیاقوام ا ینفرم آست

 یخیبرگرفته از لباس ادوار تار ینباشد. درواقع اگرچه استفاده از فرم آست دورۀ جشنواره می

کاهش  یجتدر امروزه به ییها لباس یدر طراح یرانیاقوام ا یناست، استفاده از آست یافته یشافزا

 ینآست یاستفاده مربوط به فرم غرب یزانم یشتریندست آمده ب های به داده یناست. در ب یافته

 ین% در پنجم7/81 یغرب یها از فرم آستین یمند بهره یزانم ینکه کمتر یا گونه باشد. به می

 دورۀ جشنواره بوده است. 

وجه  ین،. بنابراگرفتند یخود بهره م یها از لباس یاریکمربند در بس یااز فرم شال  ایرانیان

شده در   یطراح یها مقاله، استفاده از کمربند در لباس ینمورد مطالعه در ا یبعد

ها ما شاهد  صورت گرفته، در همه دوره یها بررسی یمورد مطالعه است. بر مبنا یها جشنواره

% 8/88اوّل  ۀ. در دوریمشده هست یطراح یها از کمربند در لباس ستفادهعدم ا یباال یدرصدها

دوره  یندر پنجم یتها و در نها % از لباس2/87% و  88ترتیب  دوم و سوم به ۀاز آثار، در دور

مانده، تنها  یآثار باق ین. از بیستندشال ن یاکمربند  یدارا یشیافته به بخش نما % آثار راه7/88

بند رکم یو لباس فجر دارامُد  ۀدوره جشنوار ینها در پنجم % از لباس9/7حالت  یندر بهتر

 یشترب یغرب یکه استفاده از کمربندها یدد توان یم 6 ۀبه جدول شمار یهستند. با نگاه یرانیا

% در 01سوم،  ۀ% در دور1/00همچون  یریکه ما مقاد یطور به ؛است یرانیا یاز کمربندها

 . یمدوره مواجه ین% در پنجم9/7و  دوره ین% در سوم6/7دوره،  یناوّل

. شود یم یدهها د از پوشش یاریاست که در بس یرانیاز انواع لباس ا یگرد یکی قه،جلی

شده بدون  یطراح یها ، اکثر لباس6مطابق با جدول شمارۀ  شود، یطور که مشاهده م همان

 یها دوره یگرپنجم نسبت به د ۀدر دور یتوجه کاهش قابل یدارا ،امر ینهستند. اگرچه ا یقهجل

 0ایم. یدهدوره رس ین% در پنجم6/99اوّل به  ۀ% در دور79که از  یمهدجشنواره دارد و شا

پنجم  ۀ% در دور07دوره به  ین% در اوّل8و از   یشرو به افزا یجتدر استفاده از جلیقۀ ایرانی به

                                                           
 دورۀ پنجم قابل مشاهده هست و در بقیۀ موارد همچون اوّلین دوره است. این امر تنها در  0
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% 1/2از مقدار  یزن یرانیایرغ یقۀاست که استفاده از فرم و شکل جل یدر حال ینجشنواره است. ا

. تاس یدهدورۀ جشنواره رس ین% در پنجم7/00مُد و لباس فجر به  ۀنواراوّل جش ۀدر دور

 . یمدر استفاده از آنها هست یصعود یشاهد روند ،مورد در هر دو یب،ترت ینبد

اقوام،  یها و لباس یخیادوار تار یشترکه در ب یدد توان یم یرانی،به منابع پوشاک ا ینگاه با

های مندرج در  به داده ی. با نگاهکردند یو دامن استفاده م یراهناز پ یشترزنان برخالف امروزه ب

 ۀدور رآثار مانتو شلوار بوده و تنها د یشتربرگزارشده ب یها که در دوره یافتدر توان یم ،جدول

% در 9/81ل، اوّ ۀ% در دور88 یها با درصدها دوره ی. در باقیم% مواجه91پنجم با کاهش آن به 

مانتو دامن  یا یراهنرو هستم. در مقابل استفاده از پ سوم روبه ۀ% در دور1/86دوره،  یندوم

 رمُد و لباس فج ۀدوره جشنوار یندر اوّل یراهنباشد: پ شرح می ینکمتر بد ییها نسبت یدارا

مقدار  یشترینب ،دوره یندر پنجم یت% و در نها0/7%، دوره سوم 0/02دوم  ۀ%، در دور7/07

درصد مورد  ینکمتر یدارا ،دوره یندر اوّل یزت. مانتو دامن نها اس % از مقدار کل لباس06 یعنی

 است.  یدهدورۀ جشنواره رس ین% در پنجم7/01مقدار به  یشبا افزا یجتدر % و به6/0 یعنی

 گیری یجهو نت بندی جمع

تعدد رنگ در  یشبا افزا یجتدر گفت که به توان یپژوهش م یندست آمده ا های به اساس داده بر

رشد را در استفاده از  روبه یطراحان روند یقت،. در حقیمرو هست شده روبه یاحطر یها لباس

الزم به ذکر است که استفاده  ینشده خود دارند. همچن ئهاز چهار رنگ را در آثار ارا یشترتعداد ب

شده  مقدار استفاده یدارا ،نسبت همچنان مورد توجه طراحان بوده و به یرنگ مشک از

بوده و  یرشد خوب یدارا یزن یدزمان رنگ سف حان لباس است. اگرچه همطرا ینب یتوجه قابل

علت  به توان یامر را م ینا یل. دلیماز آن مواجه یمند در بهره یریچشمگ یشبا افزا یجتدر به

 دانست.  یزن یرانپوشش زنان در اجتماع ا یرشپذ یطو شرا یرانا یعرف پوشش

کار  به یها استفاده از رنگ یشاگرچه با افزا ،یشیافته به بخش نما طراحان لباس راه آثار

 یمیاقل یها رنگ یرانی،ا ینقاش ،و تزئینات یمعمار یرانی،ا یها گرفته شده در منسوجات و بافته

نبوده است.  یتیهو یهایرنگ ینا یاز آثار دارا یقابل توجه یاررو است اما درصد بس روبه

 ییآشنا یو معمار یرانیا یرفته در نقاش کار به یها از طراحان با رنگ یکم رصدد ینهمچن

در  ینبوده است. همچن یرانا یمیاقل یها توجهشان به رنگ منسوجات و رنگ یشتراند و ب داشته
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 یچدست آمده از آثار، طراحان ه های به با توجه به داده یا،شهره در دن یرانیا یها رنگ یانم

 یاندر م یزن یرانیو رنگ قرمز ا یفر سه طدر ه یاند. رنگ آب نداشته ایرانیبا رنگ رز  ییآشنا

مورد توجه طراحان لباس قرار گرفته است.  یشترکاربرد بوده و ب یشترینب یها دارا نوع رنگ ینا

)بر  یرانیا یرغ ییها رنگ یآثار دارا یقابل توجه است، درصد قابل توجه یانم یناما آنچه در ا

را به  ییکاهش است اما همچنان مقدار باال اگرچه رو به ،روند ین. اهستند( یاساس نامگذار

 خود اختصاص داده است. 

برابر  یزانم یکدست آمد، طراحان به  های مقاله به توجه به آنچه از مباحث و داده با

اند.  دار استفاده کرده ساده و طرح یها پارچه یببا ترک ییها با پارچه ساده و لباس ییها لباس

با  یرایرانیو سپس نقوش غ یرانیا یها نسوجات و بافتهنقوش مربوط به م یانم یندر ا

اند. البته  شده داشته یطراح یها موارد استفاده را در لباس یشترینب ف،اختال ییجز یمقدار

نقش  ین. همچنیمرو هست روبه یرانیا یگرشناخت طراحان به نقوش د یشبا افزا یانم یندر ا

لحاظ  است و به یا شده نان نقش شناختهچاما هم ،داشته یروند رو به کاهش ینکهجقه با ا بته

ها  دوره یهدر کل یرانیا یراست که نقوش غ یدر حال یناست. ا یمقدار برابر ینقوش دارا یۀبق

. شوند یمختلف مشاهده م یها از آثار دوره یاریواقع شده و در بس یشتریمورد اقبال ب

بوده و طراحان توجه  یرایرانیوط غکمتر از خط یارعنوان نقش لباس بس به یزن یرانیخطوط ا

از آثار  یککه در هر یرانبعد از اسالم در ا یاصل یها از نقش یکیعنوان  به آن به یادیز

 اند.  نشان نداده بسته، یزمان نقش م آن

 یسنت یها ها، چاپ دوخت توان یدر البسه را م یرانیبخش ا یتهو یها از جنبه یگرد یکی

 یرانیا ینوع رودوز ینشد، پرکاربردتر یدهدانست. بنابرآنچه د انییرا یسنت یها پارچه و بافت

همچون  ها یانواع رودوز یهاست. بق یرانیا یها تکه و چهل یهادوز توسط طراحان، تکه

کم  یلیها به مقدار خ لباس یبر رو یزن یگرد یرانیا های یرودوز واعو ان یگلدوز ی،دوز سوزن

مورد  یگربخش، وجه د یتهو یبعد یکعنوان تکن چه بهاستفاده شده است. پس از آن چاپ پار

و  یبا چاپ صنعت ییها با وجود کاهش استفاده از پارچه کند یم یاناست که نما یبررس

 یاز آثار دارا ییهمچنان درصد باال یرایرانی،و غ یرانیا یدست یها آوردن طراحان به چاپ یرو

نسبت به  یقابل توجه یبرتر ،غرب یچاپ دست یکاستفاده از تکن یبوده و حت یچاپ صنعت
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طراحان از آن  یشترچاپ بوده ب ینتر شناخته ،هرچاپ مُ ین،دارد. عالوه بر ا یرانیا یچاپ دست

 اند.  پارچه استفاده کرده یخود بر رو یها خلق طرح یبرا

 یرانا یجا است که در همه یرانیا یتهو یاز مظاهر اصل یکی شک یب یرانی،ا های بافت

 یها مد و لباس فجر، بافت یها مختلف  جشنواره یها نواع آن را مشاهده نمود. در دورها توان یم

عنوان  بافی به از ترمه توان یم ینواقع شده است. همچن یشتریمورد اقبال ب یغرب

ها توسط طراحان استفاده شده است، نام برد. اما  دوره یهدر کل هبافت ک ینتر شده شناخته

کمتر مورد اقبال  یرانیهای جداول مشخص است، چاپ و بافت ا ادهطور که بر اساس د همان

امر، عدم  ینعلت ا یدمورد توجه طراحان بوده است. شا یشترب ئینیتز های یواقع شده و رودوز

دانست. ضمن آنکه در  یراناز انواع آن در ا یو آگاه ینیراا یها شناخت طراحان نسبت به بافته

 یناز ا یتنها تعداد محدود یشما شاهد نما یجی،و ترو یآموزش یاز مجراها یاریبس یاها  رسانه

کنندگان و  مصرف ینها در ب آن بافت یگرماندن بخش د که خود سبب مغفول یمها هست نوع بافته

 . شود یطراحان م

لباس امروز  یاست که در طراح یتیهو ییها نشان یرانو اقوام ا یخیتار یها لباس الگوی

توجه طراحان به  یشترب ،فجر برگزارشده یها . اما در  جشنوارهیردده قرار گمورد استفا تواند یم

 یها در استفاده از فرم لباس یینیها با درصد پا دوره یبوده و در تمام یرایرانیلباس غ یالگوها

مشاهده  یزلباس ن یروند در مورد اجزا ینا ی. حتیما بوده یرانیاقوام ا یو پس از آن لبا یخیتار

 ینها برگرفته از فرم آست از آستین یکه درصد کم یمکه باز هم شاهد یطور به. شود یم

 یناست که ا یرایرانیغ یبرگرفته از الگو یی،باال یاراما درصد بس ،است یرانا یخیتار یها لباس

 یعنوان اجزا و کمربند به یقهاستفاده از جل ین،بوده است. عالوه بر ا یرگ ر چشمیامقدار بس

مورد اقبال  ،شده در جشنواره ئهارا یها در ادوار مختلف در لباس یرانیا یها لباس یجدانشدن

ها توسط  از دوره یاریدر بس یرایرانیته است. ناگفته نماند که استفاده از کمربند غفگر قرار

امر قابل  ینهم یباًتقر یزن یقهمورد استفاده قرار گرفته است. در مورد فرم جل یشترطراحان ب

لباس خود  یموارد در طراح ینبه استفاده از ا یادیطراحان توجه ز تردید یاما بمشاهده است. 

به فرم  ییها لباس شمار یب یپژوهش، طراح یناز موارد جالب توجه ا یگرد یکیاند.  نشان نداده

 یها در نمونه یکمتر حت یراهنپ یاباشد. استفاده از فرم مانتو و دامن  مانتو و شلوار می
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 یشبا افزا یجتدر اندک بوده است. اگرچه به یاربس یشیافته به بخش نما راه یمجلس یها لباس

 . یمکند را شاهد هست یاما روند یم،مواجه یراهناستفاده از مانتو دامن و پ

 یها دست آمده در پاسخ به پرسش های به با توجه به داده یکل گیری یجهنت یکدر  بنابراین

لباس  یدر طراح یرانیا یگرفته هنوز الگو صورت یها شگفت، با تمام تال توان یپژوهش م ینا

طراحان از  یامر عدم شناخت کاف ینا یلاز دال یکینشده است.  یدهد ید،که با یا به اندازه

مد و لباس فجر  المللی ینب یها شده به  جشنواره ئهارا یها و تبلور آن در لباس یتیمظاهر هو

که نسبت به  یکه با توجه به شناخت یمش، ما شاهدپژوه ینا های یافتهبر اساس  یناست. همچن

مظاهر  یگرلباس آمده و د یها بر رو نشان ینوجود دارد، تنها ا یتیهو یها از نشان یتعداد کم

 یقت،اند. در حق رنگ، طرح، الگو و... منظر طراحان مورد غفلت واقع شده ترۀدر دامنه گس یتیهو

)سه  یرانیا یآب یرانی،ا یصورت ین،سبز پرش یرانی،رز ا اعم از یرانیا یها استفاده از رنگ یزانم

با  یجتدر استفاده شده است هرچند به یکم یزانبه م یرانیا ی(، قرمز و رنگ نارنجیرنگ یفط

 یاز آثار دارا ی. اگرچه هنوز حجم قابل توجهیمرو هست روبه یرانیا یها توجه به رنگ یشافزا

نقش لباس  یشترب یدر مقابل نقوش غرب یرانینقوش ا یگرد یاست. از سو یرانیا یرغ یها رنگ

 یقتها نقش بسته است. در حق از لباس یاریبس یبر رو یزن یاما در مقابل نقوش غرب ،اند شده

از آثار  یاما هنوز حجم قابل توجه یم،مواجه یرانیا یها توجه به اِلمان یشبا افزا یجتدر اگرچه به

 ینتر شده شده، شناخته استفاده یرانینقوش ا یاند. در مهستن یرانیا یرغ های یهما نقش یدارا

و  یافتهکاهش  یبعد یها در دوره ،امر ینبوده است. ا یعتجقه و نقوش گل و طب نقش بته

 اند.  توجه نشان داده یزن یگرد یرانیا وشبه نق یطراحان تاحد

مد و لباس  یمل یادبن ،به مطلوب مورد نظر یدنآثار و رس یابی یتهو یبرا قطعاً بنابراین

و  یاستگذاریس یازمندشده، ن یطراح یها لباس یرانیا یتبر دارابودن هو ینیم یرانا

که در  یا گونه . بهیمهست یرانا یتیطراحان با مظاهر هو یشترمناسب جهت شاخت ب یزیر برنامه

 های یهو ال یرانیا یبازشناخته شده و طراحان با شناخت فرهنگ ها یتهو ینا ینظام آموزش

 یهتوص ین،آن با استفاده از لباس همت گمارند. عالوه بر ا یجفرهنگ به ترو ینناشناخته ا

آن در  یها و اِلمان یرانیا یتاز هو یروشن یارهایبا حضور صاحبنظران چارچوب و مع شود، یم

 شود. ئهلباس ارا یطراح
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