
  
  
  
  

  
  

  فرهنگ پوشش زنانه نزد بانوان 
  سی و علوم اجتماعیشنا رواندانشکده 

  ...)چادر غیرساده ملی، عربی، قجري(
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  **اعظم بهادري نژاد     
  3/7/91: دریافتتاریخ      
  15/10/91: تاریخ پذیرش     

  
  چکیده 

در بین . پوشش زنان در طول تاریخ دچار تغییر و تحوالت بسیاري شده است
تحوالتی که در شکل و . اي برخوردار است  چادر از اهمیت ویژه،پوشش زنان

 همواره مورد توجه منتقدان و ،نحوة استفاده کردن از این پوشش پدید آمده
این پوشش در بسیاري موارد معرف شخصیت اجتماعی، . گران بوده استپژوهش

سیاسی، اقتصادي و دینی فرد بوده و از این رو وجود یا عدم آن مورد بحث 
  . مداوم پژوهشگران میادین علوم اجتماعی قرار گرفته است

                                                
  asgarikhanegah@yahoo.com      .تهران مرکزواحد  ،دانشگاه آزاد اسالمی شناسی مردماستاد  *

  .دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز کارشناس ارشد مردم شناسی **
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در این نوشتار به بررسی و تحلیل دالیل تغییر شکل این پوشش، خصوصاً 
 پرداخته و تحول و تغییر آن را از چادر سنتی به اشکال و الگوهاي در دهه اخیر،
  . ایم هاي امروزي مورد توجه قرار داده جدید و طرح

واحد تهران اسالمی دانشگاه آزاد (پژوهش حاضر در یک محیط دانشگاهی 
 35 تا 20صورت گرفته و گروه مورد مطالعه آن از دانشجویان بین سنین ) مرکز

و با ) مردم شناسی(گیري از روش کیفی و ژرفانگر  با بهره. اند هسال انتخاب شد
اسناد و ( تحقیق و با استفاده از منابع بیرونی همشاهده مستقیم مشارکتی در زمین

دوربین عکاسی و فیلمبرداري و ضبط  (و ابزار تحقیق ) اي مدارك کتابخانه
  . پژوهش به سرانجام رسیده است...) صوت و

دهد که طی دهه  مردم شناسی و پژوهش میدانی نشان مینتایج این نگاه 
اخیر، با تغییر شکل الگوهاي چادر از سنتی به جدید، تفکرات جدیدي نسبت به 

هاي پنهانی  چادر پیدا شده و با تغییر در شکل و اندازه چادرها با برخی از الیه
موجب شویم، که در برخی از آنان  در افکار دختران و زنان امروز روبرو می

تاسف و در بعضی دیگر موجب بالندگی نسبت به زن بودنشان  در جامعه مورد 
  . مطالعه شده است

شناسی مقید به دادن راهکار یا پیشنهادات ویژه ازطرف  هر چند که مردم
پژوهشگران خود نیست و قضاوت در این امر و انجام امور بعد از پژوهش را از 

هاي این  داند، ولی غافل از نتایج یافته میریزان فرهنگی  عمده کارهاي برنامه
پژوهش نیستیم که نتیجه آراء زنان و دخترانی است  که از دور بر این داستان پر 

  . نظارت دارنداسالمی قیل و قال چادر یا حجاب 
هاي  نکته آخر اینکه در این نوشتار  در یک چارچوب نظري از اندیشه

 بانی روش تحقیق میدانی  یعنی برانیسالوبزرگان مکتب کارکردگرایی به ویژه از 
  . ایم ها برده مالینوفسکی بهره

توان  ، باز میاسالمیبا وجود تغییرات و تحوالت صورت گرفته در پوشش 
  . گفت که زنان خود عامالن اصلی این تغییر و تحول هستند

  فرهنگ، حجاب، پوشش، چادر، چادر الگودار : کلیديهاي هواژ
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  مقدمه 
دهد که  برآمده از تاریخ زندگی انسان در مناطق مختلف جهان نشان مینکات ویژه 

هاي خاص  اي به نام حجاب یا پوشش تن در نزد زنان همیشه تغییر و دگرگونی پدیده
. داشته، زمانی تشدید و گاهی تخفیف یافته، اما هیچ گاه به طور کامل از بین نرفته است

به طوري .  حجاب و در واقع چادر بوده استداران پدیده کشور ایران همواره از طالیه
بررسی تاریخ ایران با این حقیقت مواجه هستیم که حجاب همیشه در این کشور  که  با

  . هاي خاص خود را تحمل کرده است  ولی هستی آن فراز و نشیب،وجود داشته
گیر است که برخی از اندیشمندان و  تجلیات پوشش نزد زنان در ایران چنان چشم«

  ). 78: 1385دورانت، (» اند نگاران، ایران را منبع اصلی ترویج حجاب معرفی کرده دنتم
دانیم هر جا بحث حجاب در میان است، ناگهان موضوع چادر نیز مطرح  همه می

شباهت به چادر نیستند و  هایی که بی شود، با بررسی ادوار تاریخی به وجود پوشش می
  . مکنی قدمت به سزایی دارند برخورد می

هایی مستطیل شکل  هاي اشکانی بوده، پارچه ها و نقش چادرهایی که درمجسمه«
  ). 201: 1329ضیاپور، (» آمده بوده است می اي در که به صورت استوانه

اي بلند از روي سر تا نوك پاها  شاید شکل چادرهاي فعلی، که به صورت پارچه
البته در این مورد .  پیشینیان باشدپوشاند ملهم از همان چادرهاي موجود در ادوار را می

  . باید به تحقیق علمی و دقیق و قابل قبولی پرداخت
 که تا وسط ،کردند زنان عهد ساسانی گاهی چادري گشاد و پرچین به سر می«

 شده  اي ساخته هاي نقره رسیده است و نقوشی از بانوان ساسانی در بشقاب ساق پا می
ضیاءپور، (» اند  چادري به خود پیچیدهدهد که هر یک از بانوان نشان می

  ).114،ص1329
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اي نبود که با ورود دین اسالم به ایران مطرح شود بلکه،  حجاب و پوشش مسئله
که در تاریخچه  چنان. خورد اي از ادوار کهن در این کشور به چشم می چنین پدیده

  : خوانیم ورود اسالم به ایران می
ان کسري پادشاه ایران حتی پس از اسارت  دختر،پس از فتح ایران توسط عمر«

رغم فریادهاي خلیفه وقت  حاضر نشدند روپوش صورت خود را بردارند، بلکه علی
  ). 30: 1390اسالملو، نعیمه و دیگران،(» عمر، از کنار زدن آن خودداري نمودند

هایی  هایی تغییر پیدا کرده و در زمانی خاص به رنگ شکل و جنس چادر در دوران
زمانی چادر نه از روي سر بلکه . ینات ویژه همراه بوده استیز رنگ مشکی و با تزغیرا

اي بود و در زمانی دیگر  نیز   شد و پوشش سر پوشش جداگانه از لبه شانه شروع می
این پوشش سراسري و به شکل چادرهاي سنتی امروز درآمده است، که خود شاهدي 

 عصر حاضر و ظهور چادرهاي الگودار است به تغییر شکل و الگو در طرح چادر تا
  ...). عربی، قجري، لبنانی،(

لباس بیرون زنان در عصر قاجار چادر سفید با روبنده همراه با شلوار گشاد «
تر به  هاي قرن مزبور، چادرهاي تیره هذا تا نیمه مع] بوده است[یا بدون شلوار ) چاقچور(

دانشنامه ایرانیکا، (» شد  استفاده میرنگ سیاه یا آبی تیره و اغلب با گلدوزي طالیی
1382 :220 .(  

این مسئله از آن حیث مورد توجه قرار می گیرد که در دهه اخیر، تعداد کثیري از 
  زنان و دختران اعم از پیر و جوان با سطوح مذهبی متفاوت به این چادرها روي آورده

این تحقیق . وجود آمده استها به  و بی آنکه بدانند یا بخواهند، انقالبی در نوع پوشش
ها پرداخته و سپس چرایی این تغییر سلیقه  به بررسی و تحلیل فرهنگ پوشش این خانم

 هاي روش و اهمیت طرح مسئلهگیري نموده است و در بندهاي مختلف ضمن  را پی
و وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه پیشینه  تحقیق به هاي  پرسشکاربردي و

گونی   را در بستر زمان و گونهتحول چادرکار پرداخته و  مبانی نظري بهمورد مطالعه و 
هاي مختلف مورد کنجکاوي قرارداده و سرانجام اشاراتی الزم به  آن را در دوره
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 انتخاب آن را نزد جوانان هاي  مالكایرانی و عربی شده وتقسیمات چادرهاي الگودار 
  . ران مرکزي مشخص کرده استواحد تهاسالمی دانشجوي امروز دانشگاه آزاد 

  بیان مسئله 
این مسئله .  مسئله پوشش است ترین مسئله، ایران اساسیاسالمی در فرهنگ جامعه 

شاید به نوعی زبان شخصیت  و نوع نگاه فرد به هر پدیدة با اهمیتی در زندگی باشد 
 در چادر. اي برخوردار است اهمیت ویژه ها پوشش چادر از ولی از بین پوشش خانم

دارد  و در طی این مسر پرپیچ و خم و طوالنی دچار فراز   اي بسیار طوالنی ایران سابقه
اي  زمانی شکل آن دچار تحول گردیده و در دوره. هاي بسیاري شده است و نشیب

خاص کامالً حذف و گاهی نیز به صورتی بسیار مقدس و گرامی پاس داشته شده 
، )چادر( تا ضمن شناسایی این نوع پوشش در این نوشتار سعی بر آن بوده. است

  . تغییراتی که در طول زمان در آن رخ نموده مورد تفحص و ارزیابی قرار گیرد
شود که بتوان با شناسایی این پوشش، جدا از   این پژوهش وقتی نمایان میاهمیت

ایرانی است، از نقش مهم و اثرگذاري آن در فرهنگ زنان و اسالمی  پوشش این که
پرده ) اسالمی مثال واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد (ان در یک جامعه محدود دختر

برداشت و از این طریق بتوان به ژرفاي ذهن و اندیشه امروز این جوانان پی برد و اینکه  
آیا چادر در این میان یک اجبار اجتماعی است؟ یا حفاظی برآمده از دایره  فرهنگی 

  مذهبی یک جامعه مسلمان؟ بالنده در خلق و خوي سنتی و 
علت رواج :  به شرح زیر مطرح شده استهایی پرسشبراي آگاهی از امور فوق 

ها از این الگو براي  ي اخیر چیست؟ بیشتر چه قشري از خانمها سالچادر غیرساده در 
در میان مردم پذیرفته ) الگودار(کنند؟ چه تعداد از این چادرها  چادر خود استفاده می

 تغییر سلیقه ریشه در اعتقادات مذهبی افراد دارد یا برآمده از یک مصلحت شده؟ این
عمومی است؟ این افراد چادري کدام قشر یا طبقه از اجتماع ایرانیان را تشکیل 

  دهند؟  می
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مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش مردم شناسی است که عمقی و ژرفا روش 
گر است  ه تحقیق شرکت کننده مشاهدهدر روش ژرفانگر پژوهشگر در جامع. نگر است

که مشاهده وي در جامعه کوچک و محدود صورت می گیرد تا بتواند بر طبق ضوابط 
علمی مردم شناسی جامعه خود را به طور عمیق و همه جانبه مورد بررسی قرار داده و 

  .هاي تحقیق بپردازد آوري یافته به جمع
است و مستلزم مشاهده دقیق و توام با بنابراین چنین روشی مبتنی بر کار میدانی 

اي که فرد محقق  جامعیت  و عینیت تحقیق به صورت مشاهده مشارکتی است؛ به گونه
با حفظ فاصله از جامعۀ مورد تحقیق بتواند به عنوان عضوي از آن جامعه پذیرفته شود 

ر مطالعه نگاري عمقی مبتنی ب مردم«در واقع . و اعتماد اعضاي آن جامعه را جلب کند
اي را  دقیق و عمیق یک قبیله است که باید در عین حال کامل و جامع بوده و هیچ داده

  ). 88: 1373عسکري خانقاه، (» از یاد نبرد
  

  پیشینه تحقیق 
توان به عنوان پیشینه تحقیق  هاي چندي استفاده شده است که می در این نوشتار از کتاب

 هر یک از آنها، تا آنجا که در ارتباط با تحقیق از آنها نام برد و به شرح مختصري از
  .گیرد، پرداخت حاضر قرار می

هاي مختلف   نوشته خانم فاطمه کاظمی به پرسش»آیین خوش تیپی«در کتاب . 1
این کتاب انواع پوشش از کاله تا کفش و چادر را مورد توجه قرارداده .  استاشاره شده

  . مختلف پرداخته استهاي چادري با سنین  و به شرح شخصیت زن
پردازد که از ادوار   به بررسی و تاریخچه پوشاك می»دانشنامه ایرانیکا«کتاب . 2

در این کتاب  به چادر هم اشاراتی شده و از . گیرد باستان تا عصر حاضر را دربر می
  . لحاظ تاریخچه کمک شایانی به نوشتار حاضر کرده است
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نوشته یحیی ذکاء همانند اثر قبل به » تاریخ تحوالت لباس و پوشاك«کتاب . 3
  . بررسی تاریخچه پوشش پرداخته است

نوشته جوادي آملی،  زن را از » زن در آیینه جمال و جالل الهی«کتاب . 4
هاي مختصري به  هاي مختلف مورد نقد و بررسی قرار داده است  و در بخش جنبه

  . پرداخته استاسالمی پوشش یا حجاب 
نوشته شهید مطهري، موضوع محوري حجاب است » ۀ حجابمسئل«در کتاب . 5

هایی به تاریخچۀ پوشش در ادیان مختلف پرداخته شده و در کلّ کتاب  به  و در بخش
  . مسئلۀ حجاب اشاره شده است

کار گروهی خانم اسالملو و همکاران، نخستین و تنها » حریم ریحانه«کتاب . 6
  . گیرد اي از منابع مقالۀ حاضر را در بر می دایره المعارف پوشش است که  قسمت عمده

چندین مقاله در مورد شامل » ملی بر مفهوم حجاب در ادیان الهیأت«کتاب . 7
حجاب در ادیان توحیدي است  و در آن به تفصیل به تشریح حجاب در ادوار باستان 

  . پرداخته شده است
  

  آب وهوایی  وضعیت جغرافیایی و
 هموار واقع  کویر مرکزي ایران در دشتی نسبتاً و حاشیه شمالیي البرزها کوهتهران بین 
ي شهریار و ورامین ها  پهنه استقرار آن از جنوب و جنوب غربی به دشت.شده است

منتهی می شود و در سمت شمال و شرق با حد طبیعی فضاي جغرافیایی شهر تهران در 
مشخص می شود که کوه و دشت به وسیله دو رود کرج در غرب و جاجرود در شرق 

  . در نزدیکی کویر نمک در جنوب شرقی تهران به یکدیگر می پیوندند
  طول و عرض جغرافیایی
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 دقیقه طول 33 درجه و 51دقیقه تا 17 درجه و 51شهر تهران از نظر جغرافیایی در 
 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته 44 درجه و 35 دقیقه تا 36 درجه و 35خاوري و 

 )http://tv5:irib.ir/tehran/html/.newteh/moghyat.asp( . است

  
  شرایط اقلیمی 

شکل  در نواحی مختلف استان تهران به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، آب و هواي متفاوتی
  :سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم استان تهران نقش موثري دارند. گرفته است

 
  :کویر یا دشت کویر

زوین، کویر قم مناطق خشک مانند دشت ق
و مناطق خشک استان سمنان که مجاور 

تهران قرار دارند، از عوامل منفی  استان
تاثیر گذار بر هواي استان تهران هستند و 

و خشکی هوا، همراه با گرد و  موجب گرما
  .شوند غبار می

 :ي البرزها رشته کوه

 . موجب تعدیل آب و هوا می شودها این رشته کوه

 : اران زاي غربیبادهاي مرطوب و ب

 این بادها نقش موثري در تعدیل گرماي سوزان بخش کویري دارند، ولی تاثیر آن را

 .خنثی نمی کنند

 هواي تهران در مناطق کوهستانی داراي آب و هواي معتدل و در دشت، نیمه بیابانی

 يتهران در مرز شرایط جوي بري و اقیانوسی قرار گرفته و تمایل آن به موقعیت بر. است
 .بیشتر از وضعیت اقیانوسی است
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  این . هاي قابل ذکر شهر تهران زلزله خیز بودن آن است یکی دیگر از مشخصه
می یاد  ن ز آ ه در  زل ل وع ز احتمال وق و  رد  ر دا قرا ه  زل بر روي خط زل    »باشد شهر 

)http:// Tebyan.net.ir.(  
  

  
  

  )عج(لیعصرنماي سردر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي مجتمع دانشگاهی و
  20/6/1391اعظم بهادري نژاد ، 

  
 سی و علوم اجتماعی شنا رواندانشکده 

 فعالیت آموزشی را براساس 1375دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی در سال «
ي مدون آموزشی به صورت مستقل آغاز نموده در حال حاضر ها ین نامهیضوابط و آ

ي روان ها سی ارشد و دکتري در رشتهکارشنا – مقطع کارشناسی 3این دانشکده در 
مردم شناسی و علوم  –علوم ارتباطات  –جامعه شناسی  – علوم تربیتی –شناسی 

  ).www.iauctb.ac.ir (»اجتماعی دانشجو می پذیرد
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 سی و علوم اجتماعیشنا رواننمایی از محوطه  دانشکده 

   91/ 20/6اعظم بهادري نژاد، 
 

  چارچوب نظري
ر این نوشتار بر الگو قرار دادن  مکاتب کارکردگرایی و تطور گرایی اساس پژوهش د

  .است
مکتب کارکردگرایی با تاکید بر تمام خصوصیات فرهنگی براي برآوردن احتیاجات 

یعنی کارکرد یک خصوصیت فرهنگی در قدرت . افراد در جامعه به وجود آمده است
  .  گروه خالصه می شودآن براي برطرف کردن برخی از نیازهاي  اولیۀ اعضاي

این فرضیۀ روش شناختی که بعداً به صورت آیین شبه فلسفی درآمد، عبارت «
ت اجتماعی است أواقعۀ اجتماعی و هر نهاد در روابطش با کل هی است از بررسی هر

  . رود که خود جزو آن به شمار می
ورتی که کارکردگرایان تاکید بر این دارند که هر واقعه یا نهاد موردبحث در ص

آن با وقایع یا نهادهاي دیگر قابل درك نشده باشد، مفهوم خود را » کارکردي«ارتباطات 
به عنوان مثال، فالن مناسک آیینی در صورتی که طریقه ارتباط آن با . سازد ظاهر نمی
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مسائل اقتصادي یا سیاسی آشکار نشود، در فهم نخواهد گنجید، به این ترتیب 
پانوف و (»  معین شده، همچنین موجودیتش بیان می شودکارکردش در سطوح مختلف

  ).126 :)ترجمه(، 1386پرن، 
به این دلیل کارکردگرایی با نام مالینفسکی مدافعی سخت و محققی پرکار پیوند 

عبارت است از برآورده شدن «: گوید می] کارکرد[وي در تعریف فونکسیون . خورده
  ).90: 1384، االمینی روح(» یک نیاز به وسیله یک عمل

هر جا سخن از بنیانگذاران مردم نگاري است بی وقفه نام مالینفسکی به میان 
به . داران انسان شناسی اقتصادي و از بنیانگذاران مردم نگاري است وي از طالیه. آید می

گوي پرشور و بدعت  شناختی همانند یک سخن ویژه اینکه وي در تاریخ تفکر مردم
او در اواخر عمر تحقیقات . کردگرایی شناخته شده استگذار شکل خاصی از کار

  .  پوستان آمریکا به سرانجام رساند  اي را در جزایر تروبریاند نزد سرخ ه ویژ
به عقیده مالینوفسکی . نظریه کارکردگرایی ریشه در آثار مالینوفسکی دارد«

ه این نظریه نیازهایی ک. توان به آسانی علتی را براي اختالف فرهنگی ذکر کرد نمی
کند، کمابیش نیازهایی عمومی هستند که باید تمام جوامع براي ادامه بقا به  مشخص می
  ). 261-260: 1378عسکري خانقاه و کمالی، (» آنها بپردازند

عالوه بر مکتب کارکردگرایی در این پژوهش از اندیشه مربوط به مکتب 
ز ریشه در افکار تایلر و مورگان، دو این مکتب  در آغا. ایم تطورگرایی نیز استفاده کرده

تایلر معتقد «. گذاران این نظریه بودند انسان شناس قرن نوزدهم داشت که در واقع پایه
یابد و تمام جوامع سه مرحله  بود که فرهنگ از مرحله ساده به پیچیده تطور و تحول می
  ). 254: 1378همان، (» اند ابتدایی یعنی توحش، بربریت و تمدن را پشت سر گذاشته

اي است که انسان را حائز استعدادها و نقاط قوت  تطور و تکامل گرایی نظریه
بنابراین فرایند تطور و . کنند داند که به میزان رشد جامعه این استعدادها نیز رشد می می

گرایی که به میزان رشد جوامع صورت گرفته با وسعت کما بیش سریع بخشی از  تکامل
  .  ات مطابقت خواهد داشتنهادها و اعتقاد
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اي دانست که پس از اعالم موجودیت علم مردم  تطورگرایی را باید نخستین نظریه«
کند یک روش شناسی  نظریه علمی تالش می شود و همچون هر شناسی در آن ظاهر می

هاي این نظریه را باید در علوم طبیعی جست که  ریشه. مشخص براي خود مطرح سازد
دو چهره اساسی در این علوم که .  از علوم اجتماعی نوظهور داشتندتر پیشینه قدیمی

نقشی تعیین کننده در شکل دادن و تداوم نظریه تطوري داشتند المارك و داروین 
  ).122: 1388فکوهی، (» هستند

توان کارکردهاي چادر را برشمرد و رفع نیازهاي افراد  با تکیه بر این دو نظریه، می
توان تغییر و  نظریه تطور گرایی می بنابر. ط با چادر مشخص کردانسانی را در ارتبا

تحوالت این پوشش را در بستر زمان و مکان بررسی کرد و با توجه به تغییرات وارد 
  . شده بر این پوشش، شاهد این مسئله بود که ساختار آن همچنان ثابت مانده است

  
  التحول پوشش چادر در بستر زمان از ادوار باستان تا ح

شماري  در طول تاریخ از موجودیت زن و شخصیت آن در  لفان و پژوهشگران بیؤم
اند، در این دایره   بسترزمان سخن گفته و بر پوشاك زن در ادوار مختلف تکیه کرده

  . اند ایرانیان نقش خاصی ایفا کرده
دهد که جامه  ترین آثاري که از پوشش زنان ایرانی به دست آمد، نشان می کهن«

شان همواره پرچین، بلند و داراي پوشیدگی کامل و متناسب با عفت و پارسایی بوده ای
هایی شبیه  از دوره ایالمی نقش زنی با لباس بلند و پوشیده و بسیار زیبا با نگاره. است

 سال قدمت دارد و در موزه ایران 4200فلس ماهی بر جامی سیمین قلمزنی شده که 
  ).29: 1386محمد پناه، (» شود باستان تهران نگهداري می

بینیم که حجاب نه تنها مایه وقار و عفت بوده، بلکه باعث  تمایز طبقه  در جایی می
  .ممتاز جامعه از سایر طبقات شده است
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اند، زنان محترم ایرانی براي حفظ  در کیش آریایی زنان محترم، محجوب بوده«
پوشاندند و   خود را می هد، صورتحیثیت طبقه ممتاز که آنان را از زنان عادي امتیاز د

  ). 79: 1388نژاد و رضایی،  علیپور باغبان(» داشتند گیسوان خود را پنهان نگه می
  

  
   برگرفته از کتاب تخت جمشید از نگاهی دیگر

   29: 1384پورعبداله، 
  

بینیم اما  که امروز شاهد هستیم، نمی هایی از تاریخ  پوشش سر را آنچنان در بخش
بدن همواره حفظ می شده است، چنانکه بر دوش آناهیتا به عنوان مقام باال و پوشیدگی 

  . حیات بخش شاهد شنل هستیم
باید دانست شنل نیز که به عنوان باالپوش از عناصر مهم پوشاك زنان ساسانی از «

شد، شبیه چادر بود که ما آن را بر دوش آناهیتا به عنوان یک  نظر اجتماعی محسوب می
  ). 192: 1387غیبی، (» ایم  و حیات بخش در طاق بستان مشاهده کردهمقام واال

از بررسی پوشش چادر از ادوار باستان که بگذریم در دوران قاجار به وجود سه 
  : بریم گونه چادر در ایران  پی می
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دایره و کوتاهی بود که از جنس پارچه نیم  چادرکمري که به صورت پارچه نیم. 1«
همواره چادر از . رسید بستند تا پشت سر می  و اگر آن را به کمر میشد تنه انتخاب می

گردید و با دکمه و مادگی یا  نوع زري، مخمل، ترمه کشمیري و اطلس انتخاب می
  . بستند سنجاق به کمر می

  : چادر نماز که خود بر دو گونه است. 2
دایره چادر نماز چیت، کرباس یا مخمل و اطلس و حریر که پارچه نیم ) الف

کردند ولی درکرمان، خراسان، طبس و سیستان  یا مربعی که در خانه به سر می) چرخی(
  . اند پوشیده ها نیز همین بوده و فقیر و غنی همه یکسان  می چادر بیرونی زن

که آن را چادر شب و چادر ) شطرنجی(چادر کرباس رنگین چهارخانه ) ب
  . اي معمول بود رمز مایل به قهوههاي آبی، ق گفتند و به رنگ رختخوابی هم می

هاي  شد و اطراف آن داراي ریشه دار که در یزد بافته می چادر سیاه بنفش ریشه. 3
رسید و جنس آن از پنبه و  بلند به هم تابیده و گره خورده بود که مشبک به نظر می

  ). 113-112 :1337ذکاء، (» ابریشم بسیار پردوام بود

  
  ي در دوران پهلويهاي چادر نمایی از خانم

 Anny Tualبرگرفته از مقاله چادر اثر محقق فرانسوي 
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رسیم که حامل تحولی شگرف در پوشش  بعد از قاجاریه به دوران پهلوي می
 حجاب را ممنوع و زنان ایرانی را 1314 دي 17رضا شاه پهلوي در «. ها است خانم

 از این قانون پیروي مجبور کرد شبیه زنان اروپایی لباس بپوشند و کسانی که 
  ) 325-321: 1372طلوعی، (» شدند کردند، مجرم شناخته می نمی

در آغاز سلطنت محمدرضا شاه پهلوي، اجباري بودن «
ممنوعیت حجاب لغو شد ولی هنوز زنان اجازه نداشتند 

  »درمجامع رسمی با حجاب ظاهر شوند
) Hamed Algar Religious Forces Twentieth 

century Iran, P.547(. 
  

به بعد چادر به اعتبار و ارزش اسالمی  از انقالب 
خاص و همیشگی نزدیک شده و گاه یک شکل قدسی به 

ها بر حسب شرایط به  گیرد و در بسیاري از مکان خود می
  .شود متجلّی میاسالمی صورت یک جامه رسمی 

 به بعد با ظهور چادرهایی با 1380 از دهه 
ار روبرو هستیم که آزادي و هاي بسی آستین و قابلیت

  .راحتی در پوشش از وجوه مهم آنهاست
  

  : تقسیمات کلی چادر الگودار
  : در ایران دو دسته چادر الگودار وجود دارد

   .چادر الگودار عربی. 2   ،چادر الگو دار ایرانی. 1
شود که طراحان ایرانی آن را طراحی   دسته تقسیم می4چادر الگودار ایرانی به 

  : اند کرده

نان چادري مقید نمایی از روگرفتن ز
 به حجاب درزمان پهلوي دوم

  برگرفته از مقاله چادر، اثر محقق 
 Anny Tualفرانسوي 
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چادر . 4  ،چادر قجري. 3 ،چادر دانشجویی. 2  ،چادر ملی. 1: چادر الگودار ایرانی
  شالدار 

شود که  از کشورهاي عربی به کشور ما  چادرالگودار عربی به سه طرح تقسیم می
  . وارد شده است

 که گشاد و داراي لبنانیچادر . 2 که باریک و شبیه مانتو است اماراتیچادر 
 که در کشورهاي عراق و بحرین استفاده عربیچادر .3به روي سر است آستین و ل 

  .  استشود و گشادترین الگوي چادر می
  

   

 چادر لبنانی  چادر عربی

  سیشنا روان  ، محوطه دانشکده علوم اجتماعی و 18/4/91اعظم بهادري نژاد ، 
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  : شود چادرالگودار با الگوي ایرانی به چهار طرح تقسیم می
چادري که از قدیم موجود بوده و به شکل سابق چادر بانوان ح قجري طر.1

هاي ساده  این چادر در طی زمان دچار تطور و تحول گردیده و به چادر. ایرانی است
  . چرخی تبدیل شده است

ها به چادرهاي باالگو، مجدداً چادر قجري به  اما در دهه اخیر با روي آوردن خانم
. دار دیگر جاي گرفته است  در کنار چادرهاي طرحعنوان یک طرح عرضه شده و

ها کمتر است و به گفته چادرفروشان و  استفاده از این چادر به نسبت سایر طرح
طراحان بیشترین فصل استفاده از این چادرها ماه محرم است و در برخی مراسم آیینی 

ج این چادر هاي جمعی هم در تروی ناگفته نماند که رسانه. شود از آن استفاده می
ي اخیر در ماه محرم پخش شده که مهمترین آنها ها سالچند سریال در . اند تاثیرنبوده بی
در واقع این سریال موجب ترویج این طرح از چادر در بین . نام دارد)  بانو و پریدخت(

  . بوده است) به ویژه دختران(بانوان 
  

ها به وضوح در تصاویر  سهولت پوشیدن چادر قجري و راحتی و آزادي دست
 باال نمایان است

  سیشنا روان ، محوطه دانشکده علوم اجتماعی و 18/4/91اعظم بهادري نژاد، 
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در سال .  یا در واقع چادر ملی طرح دیگر این چادرهاستالگوي ملی  چادر با .2
به .  خانم  جنابی که معلم و پژوهشگر بوده این طرح به ثبت رسیده است توسط83

  .  بوده که معایبش برطرف شده است) سنتی(ایشان این چادر همان چادر چرخی گفته 
  

   
 چادر ملی 

  75: 1390، 17برگرفته از ژورنال کوثر کار گروه طراحان و چادردوزان، شمارة 
  
 است که شبیه ترین چادر الگودار به چادر ساده دانشجویی الگوي سوم چادر .3

. ها تعبیه شده است محلی براي خروج دست) خیچر(است، در چادر ساده ) چرخی(
ها آستین نیز  به تازگی چادر دانشجویی دیگري طراحی شده که در محل خروجی دست

  .   آستین دار معروف استدوخته شده است که به چادر دانشجویی
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  چادر دانشجویی 

  )29 :همان(
  

 یک مانتوي گشاد ، که شبیه ترین چادر به مانتو است و در واقعشال دار چادر .4
 ناحیه گردن یک شال به آن دوخته شده که بجاي قسمت باالي چادر روي است که در
  . گیرد، این چادر از کم طرفدارترین چادرهاي الگودار است سر قرار می

  
  چادر شالدار

  )همان(
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  هاي انتخاب چادر الگودار  مالك
 و مذهبی افراد چادري اگر در یک نگاه اجمالی به شرح عادات و رفتارهاي فرهنگی

شود که  بپردازیم و رابطه آن را با مالك انتخاب چادر الگودار بیان کنیم مالحظه می
به عبارتی در پی کسب . ها همواره به دنبال پوشیدگی کامل هستند اي از خانم عده

آنها بیشتر از . مقبولیت اجتماعی و عناوین دیگر نبوده و مرادشان پوشش کامل است
هایی که در کنار  اي دیگر خانم عده. برند در اصل لبنانی و عربی بهره میالگوي چا

هاي شاغل و دانشجو را تشکیل  ها بوده و اغلب گروه خانم پوشش به دنبال آزادي دست
اي نیز به دنبال خوش تیپی بوده و اغلب همان قشري هستند  در این میان دسته. دهند می

  . ماعی استکه چادرشان برآمده از یک اجبار اجت
هاي  مختلف نسبت به چادر الگودار،  با توجه به رفتارهاي اجتماعی و واکنش

  : شود هاي انتخاب این چادر به هفت مورد زیر تقسیم می مالك
   ؛تر پوشش کامل .1
  ؛ها  آزادي دست راحتی و .2

  ؛تیپی در بین بانوان چادري خوش .3

  ؛تیپی و راحتی خوش .4

  ؛روي از مد دنباله .5

  ؛روي ازمد تیپی ودنباله راحتی و خوش .6

  .اجبار اجتماعی .7

  
  گیري  نتیجه

تحول در طرح، شکل (تحوالتی که طی دهه اخیر در مورد پوشش چادر صورت گرفته 
  .  شده استها باعث تطور وسیعی در طرز فکر خانم) و نحوه سرکردن چادر

ه سر زن یا دختري که تا چندي پیش به زور خانواده  یا موقعیت اجتماعی چادر ب
 اکنون با انتخاب یکی از چادرهاي الگودار راحتی بیشتري به اجزاي بدن خود ،کرد می
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هاي  دانند و به علت ویژگی اي آن را یک اجبار اجتماعی می از سویی عده. داده است
مقید به پیروي از رفتارهاي خانواده خود و اجتماع هستند و از اسالمی خاص جامعۀ 

 برخی  در نوع چادرها به انتخاب و گزینه خود پرداخته و .برند پوشش ویژه بهره می
  .دهند بعضی از الگوها را بر سایر الگوها عربی یا ایرانی الگودار یا لبنانی و غیره ترجیح می

دارند و در  در میانه راه چادر از سرشان برمی) الگودار(اي از بانوان چادري  دسته
تر به میل باطنی و هدف خودشان که   راحتواقع چادر الگودار براي آنها پلی است تا

اي هستند که چادرشان کامالً جنبه جبري دارد  اینان جزء دسته. حذف چادر است برسند
 . حال جبر خانواده باشد یا اجتماع

دسته دوم بانوان مانتویی هستند که به پیروي از پوشش چادر  و حجاب، گزینه 
 بیشتر اذعان دارند که به علت عدم استفاده از این دسته. شان چادر الگودار است انتخابی

چادر در گذشته، حال که مقید به استفاده از آن هستند، پس بهتر است نوع الگودار آن 
.  رسد به عنوان پوشش یا حجاب خود انتخاب کنند تر و بهتر به نظر می را که راحت

  .آورند روي میاي نیز به پیروي از مد و جنبه خوش تیپی آن به این چادرها  عده
خواهد به پوشش چادر روي آورد به علت سهولت در  دختر یا خانمی که می

 یعنی به این ،پوشانند شان جامۀ عمل می استفاده، بیشتر از طریق این چادرها به هدف
به . شوند هاي روي سرنگاه داشتن چادرهاي ساده قبلی را متحمل نمی ترتیب  سختی

هاي مقید به  دار باعث ایجاد شکافی در طرز فکر خانماین ترتیب ظهور چادرهاي الگو
از این . اند تقسیم کرده است حجاب شده و آنها را به چند گروه که تاکنون وجود نداشته

خواهد صد درصد پایبند به پوشش چادر باشد  توان چهره واقعی خانمی را که می رو می
  . تر از پیش مشاهده کرد بهتر و روشن
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