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 چکیده
 از زنانه هایلباس و استایل سبک که در تغییراتی مقاله این در  

تر زمان جنگ تا ظاهر ساده یهاسبک، از 1۹۴۰اواخر دهه  تا 1۹۳۰دهه

 دهد.  د را نشان میشده بو جیرا وریکه توسط د یبیو عج کیش

 مقدمه 
 از یادیتوان به مقدار زیافراد، م رایجلباس  یهابه سبک یبا نگاه  

در حالی که در اوایل قرن برد.  یپ دورهحاکم بر آن  یاجتماع یهاارزش

 های بلند واستخوانی و تنگی که در زیر لباس 1هایبیستم، زنان کرست

شند، تری ببخآمیز زنانهپوشیدند تا به بدن خود فرم اغراقپرتزئین می

)دهه پرشور بیست(،  2فِلَپِرها، گروهی از زنان به نام تنها بیست سال بعد

زیرهایی را محبوب کردند که به دختران های کوتاه تا زانو با لباسدامن

یک زن  تنها در طی چند سال،  چهره داد.ظاهری الغر و پسرانه می

خوش یک دگردیسی کامل قرار گرفته بود دستپوش آل و شیکایده

 فرهنگ یک تولد و کارانهمحافظه هایارزش شدنسست دهندهنشان که

دوم و  جهانی تا پیش جنگ  کرد.جدید بود که جهان را متحول می

 و هادامن مد، بلندای دنیای به آمریکا و بریتانیا هایورود دولت

 ،یمقررات دولت. بود نوسان طراحان در میل های لباس، مطابقسیلوئت

 این بر بسیاری گرچه کرد ویم کتهیمردان و زنان د یسبک لباس را برا

 ،واقع در اما به وجود آورد، سبک را در رکود از ایدوره جنگ که باورند

 اروپا، و آمریکا انقالب مد در به منجر جنگ از که پس بود ایانگیزه

 .شد 1۹۴۷ سال در او جدید سبک و دیور توسط کریستین

گذشته  حقیقت دربارهدر این مقاله تالش شده تا دشواریِ کشفِ   

 نظر اختالف متأخر، مُد تاریخ در رسدمی نظر شود. به توضیح داده

 زیرا باشد؛ نداشته وجودمردم  دنیلباس پوش نحوه مورد در چندانی

 دسترس در بصری مدراک و شواهد عنوان به مد هایکاتالوگ و مجالت

 
*  

سازی مد ساده معاصر در مورد گاهی نویسندگان وجود این با. هستند

 های موجود برایلباس چنانچه گویی تنوع در اند.کرده جنگ اغراق در

به خصوص در  عموم، تصور برخالف. عادی کم بوده است کنندهمصرف

د های مختلفی وجوها کمتر از انگلستان بود، سبکآمریکا که محدودیت

 توسط شده تعیین هایمحدودیت از پیروی ضمن اند و طراحانداشته

خود را حفظ  تیخالق همچنان آمریکا، و بریتانیا جنگی هایهیئت

  ند.اهکرد

 های پیش از جنگ جهانی دوممُد در سال

 و آمریکا در زنان دوم، مد جهانی جنگ از پیشسال  ده طول در  

 مدهای رد توانمی را تحول این. تدریجی شد تغییرات دستخوش بریتانیا

، تصویر۴سیرز هایکرد )مانند کاتالوگ مشاهده 1۹۳۰ دهه ۳یروزمره

 زنان تا زانو بود لباسبلندای ، 1۹۳۰(. در سال 5شده توسط استال بلوم

 پسرانه و الغر را زنان که 6گرفتتر از خود کمر قرار میخط کمر پایین و

 و کمر پهنای بین تفاوتی هیچ ها. در این لباس(1تصویر ) دادنشان می

 کفش زنان. رسیدندمی نظر به مسطح هاسینه نداشت و وجود باسن

کوتاه  یروی مدل موها. پوشیدندمی ۷اینچی بلند چهارپاشنه بنددار و

بر سر  جلو، در برگشته هایبا لبه تاجدار کوچک هایتا چانه، کاله

 گذشته دهه از 8به کالش معروف یافته کالهاین کاله، تغییر. گذاشتندمی

 طبیعی کمر جایگاه خط به ، برش کمر1۹۳1 ها در سالسبک در. بود

ها تا دامن 1۹۳2 سال تا. شدند ظاهر ۹های کمربند دارسبک و بازگشت

ها به سینه شدند،بروی لباس بسته می کمربندها ؛ساق پا بلند شدند

قابل دوباره ،1۰دار شرکت کِزتوسبندهای استخوانسینه توسعهلطف 

 تری به خود گرفتندطبیعی زنانهحالت  هالباس و سیلوئت شدند رویت

تا مچ پا بلند  خطوط سجاف 1۹۳۴-1۹۳۳های سال در .(2 تصویر)
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 سینه قفسه ناحیه روی دار برچین هایآستین و داراِپُل هایشدند و شانه

 تا. شدند محبوب لبه پهن های. کاله(۳تصویر )داشتند  تأکید تنهنیم و

سال  تا دوباره تا ساق پا کوتاه شدند.ها دامن و قد لباس ،1۹۳6 سال

شده  شروع که طورهمان را و دهه آمد زانو تا دوباره قد لباس ،1۹۳۹

روی  بدن، روی شده جمع هایهرچند که پارچه به پایان رساندند. بود،

 تری ارائهوارانهیک تصویر تندیس هاسرشانه کرد و اِپُلِمی تأکید تنهنیم

شده بود.  تربالغ و ترزنانه وضوح ظاهری به آن، فرم داد وکه در نتیجهمی

مردانه های طرح کت و )کت کوتاه جلو باز( 11بولرو ژاکت، دامن، بلوز،

 .بودند رایج هایلباس شد، نیز ازپوشیده می یفرفر یهابلوز که با

 به هاخانم برای را شلوارهایی نیهمچن 12های سیرز روبوککاتالوگ

 اطحی در کار شاید یا ورزش برای منحصراًگذاشت اما این شلوارها  فروش

 .شدندمی پوشیده

 های باکت. تغییرات اندکی داشت م.1۹۳۰ دهه در مردانه مُد

دار و پاکتی، بخش اصلی لباس شلوارهای پلیسه و پهن هایسرشانه

 سیرز روبوک کاتالوگ تبلیغات در ، با1۹۳۰ دهه اواسط در. مردان بودند

 در خصوص اینچی، به 22پای بلند با دمفاق شلوارهای ،1۹۳۳ سال در

 1۹۳۰ دهه طول در . شلوار(۴ تصویر) محبوب شد جوان، مردان میان

 هایژاکت. اینچ کمتر شد 22 پا ازدم عرض اما ماند؛ باقی به یک شکل

 راغتف اوقات سپری برای نیز جلیقه ورزشی و کشباف پیراهن و پشمی

استفاده  کالجی های معمولبرای لباس و بودند محبوب هفته آخر در

 شدند.می

دیکته  طراحان توسط پسندعامه مدِ هایسبک ،1۹۳۰ دهه طول در

 غاتیتبلی آگهی یک در گرفت. مثالًالهام می سینما ستارگان از و شدمی

در هالیوود  1۴لورتا یانگتوسط  "عبارت  هالیوودی،1۳هاله کاله برای

 با زنانه لباس دوخته شده بود.بر روی برچسب آن  "پوشیده شده

 و "توجه قابل" ، "برق و پر زرق" چون هاییصفت از استفاده

 هایلباس هایسبک ،جامعه آمریکایی. شدندمی توصیف "دراماتیک"

 ۳یر تصو) کردندمی تقلیدرا در سینمای هالیوود  بازیگران محبوب خود

دهد که صنعت سیرز روبوک نشان می کاتالوگ در موجود کاالهای .(5 و

های برداری از لباسهای مد روز را با کپی، لباس15هاجدیدِ حاضر آماده

گری بودند، و مجلل ستارگان، که نسخه آمریکایی اشرافی 16تک دوز

 است.مقرون به صرفه کردهبرای طبقه متوسط 

1تصویر   

2تصویر   

۳تصویر   
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 جنگ جهانی دوممُد در 
 برای .فرم شد جایگزین ،مد عملکرد در دوم، جهانی جنگ وقوع با  

نگی ج لباس ساخت برای که ابریشم و پشم مانند موادی در جوییصرفه

 کاآمری دولت بعداً و بریتانیا دولت شد، ابتدامی استفاده نجات چتر و

 اسلب اقالم بندیجیره و پارچه از استفاده محدود کردن برای هاییالیحه

 66بریتانیایی  بزرگسال ، هر فرد1۹۴1 سال در. رساندند تصویب به

 کاهش کوپن ۴8 به سرعت به تعداد این اما کرد،لباس دریافت می کوپن

هزینه . کردمی دریافت کوپن ۳6 تنها شخص هر ،1۹۴5 سال در. یافت

 نیمی اندازهکوپن، یعنی به  18 تنهایی به زن یک پشمی شلوار و کت

کوپن بود،  5 چوبی که کف بود. به غیر از کفش با ساالنه سهمیه از

این  با این حال، اگر. شدکوپن محاسبه می ۷ هزینه هر جفت کفش

 کفش چوب بود ممکن شدند،نمی خشک دقت با باران از پس هاکفش

ای پوشاک بر اقالم در تعداد هاییمحدودیت چنین وجود با. شود شکافته

باید کاربردی و بادوام طراحی  هاکفش و هاکت روزمره، پوشاک فرد،هر 

  شدند.می

 م.1۹۴1 سال در بریتانیا تجارت هیئت توسط که 1۷سودمندی طرح

. کردیم تنظیم انگلستان در را تولیدی پارچه کیفیت و هزینه شد، ارائه

 که طوری به کند؛ متوقف را مد تغییرات که بود امیدوار بریتانیا دولت

مورد نیاز برای  نشوند تا بتواند پارچه خارج مُد از سرعت به هالباس

ان پوششیک. حفظ کنند را جنگ دیگر ابزارآالت و هاتولید یونیفرم

 تشکیل طراح، برای 18مولینوکس ادوارد رهبری پیشرو بریتانیایی، به

 طراحی هاآن هدف. پیوستند لندن به هم مد طراحان جامع انجمنِ

. ودب دولتی جدید استانداردهای با مطابق باکیفیت، و ظریف هایلباس

 ایفا متحده ایاالت در را نقش همان آمریکا جنگ تولید هیئت بعدها،

 .کرد

 رد بریتانیا سودمند طرح در که مردانه، پوشاک به مربوط در مقررات

 متنظی متحده، ایاالت با مشابهی هایمحدودیت ارائه شد و با 1۹۴1 سال

 یا ایپلیسه و بود اینچ 1۹حداکثر  مردانه شلوار دور دم پایشد؛ 

 کیفیت با پشمی پارچه با شلوارها. نبود دارکردن شلوار مجازچین

۴تصویر   

6تصویر   

5تصویر   
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 در قطف معموالً و شدندمی ساخته مواد مصنوعی با ترکیب تر و درپایین

دوبل یقه بودند. کت دسترس در ایسرمه یا ایقهوه مشکی، رنگ سه

 هاییمحدودیت همچنین. بود مشخص یقه عرض حداکثر و ممنوع

 . ها وجود داشتلباس روی برخی از بر جیب یا دکمه تعداد درمورد

 هایهپلیس تعداد و دوبل ممنوعهای یقهبریتانیایی هم کت زنان برای

پارچه نباید  یارد 5/2 از بیش هابرای دامن. مشخص بود دامن در مجاز

 دور باشد و اینچ دو از بیشتر توانستنمی هالباسشد؛ سجاف مصرف می

جویی چرم در بود. برای صرفه اینچ 1۴مچی آستین حداکثر  لبه

های بدون پاشنه با تخته چوبی طراحی شد. انگلستان و آمریکا، کفش

 از زنانه ابریشمی هایجوراب ،1۹۴1 سال به خاطر کمبود ابریشم در

نایلونی که یک پیشرفت بزرگ فناوری در برچیده شد و جوراب  بازار

جدیدی در سال  ها ناپدید شد. محصوالتبود نیز از قفسه 1۹۳۰دهه 

فیلم پا "در  1۹آمیزی پاها، مانند ظاهر الیزابت آردنبرای رنگ 1۹۴1

سازی ظاهر جوراب های بانوان، به منظور شبیهدر مجله "مخملی

یاه، س چشم مداد با توانمی ظاهر تکمیل برای"بلند معرفی شدند؛ ساق

 به 2۰بابی جوراب همچنین. "کشید پاها پشت قسمت را در درز جوراب

 میان در ژهیبه وهای ساق بلند، برای جوراب محبوب جایگزینی عنوان

 ساختن برای حصیر مانند جایگزین مواد از. شد بدل نوجوان دختران

 نانهز پوشاک در زیپ استفاده از این، بر عالوه. شدمی زنانه استفاده کاله

 .بود ممنوع فلز جویی درصرفه برای مردانه و

 هایسبک ،22مد در روند تغییر نویسنده کتاب ،21تیرل آن گفته به

 دهههای ها و پلیسهاز چین بودند. ساده و قوی ،جنگ طول در موجود

 بکس کنندهمنعکس غیرنظامی غالباً هایلباس گذشته خبری نبود و

 جنگ برای الستیک که آنجا از .(6 تصویر) بودند نظامی هایلباس

 ربندکم به نیازی که کردندمی ترویج را هاییسبک بود، طراحان ضروری

کل شها در کمر لباس زنان آزاد شد و یک ظاهر موقر و بیپنس. نداشتند

روزی  "مشهور تصویر با مطابق . شلوارها،(۷تصویر ) دادبه لباس می

 اهکارخانه در کار نیروی به زنان پیوستن دلیل به عمدتاً ، "2۳ریورتر

 از یکی. محبوب شدند ، که در جنگ بودند یمردان ینیگزیجا یبرا

 در متحده ایاالت دولت زمان، دستور مُدِ آن در جنگ جالب تأثیرات

کردن ده درصدی پارچه مصرفی در لباس شنا بود برای کم 1۹۴۳سال 

 شد. زنانه تکه دو لباس شنا که منجر به معرفی

 اگرچه که دهدمی جنگ، نشان هایسال در بانوان مجله بررسی

 حال در طراحان از بسیاری اما بودند کاربردی لباس هایطرح از برخی

 مپش کمبود گرچه. بودند شیک و زنانه شک هایی بدونسبک ایجاد

 نشان 2۴بانوان خانگی مجله 1۹۴۳ مارس سال شماره اما داشت، وجود

ایجاد حسی مسحورکننده  برای خز مانند دیگر مواد از چگونه که دهدمی

های مجلسی لباس . کمر(8 تصویر) شدها استفاده میو فریبنده در لباس

 سال ژوئن شماره. شدندمی جفت پهن هایسرشانه با و مشخص کامالً

 اب مشکی لباس شامِ کوتاهِ" از یک خانگی طرحی بانوان مجله 1۹۴1

 کاله توری یک و 25برش ضربدری در یقه یک با "کمانی هایرشانهس

د و جویانه نبوشکل یا به ظاهر صرفهبی لباس این. دهدمی پهن را نشان

 مجله با نگاهی به صفحات. بود جدید کامالًبرش ضربردری در یقه 

 .است مشهود در نیز جنگ طول در زنانه هایکاله خانگی بانوان، تنوع

 و گیرندمی قرار سر پشت در هاییکاله پهن، هایلبه با هاییکاله

 این هایطرح. اندموجود بوده فردمنحصربه و جالب هایطرح از بسیاری

 .اندگرایانه نبودهسودمند قطعاً آمریکایی مجله

 مُد در دوران پس از جنگ جهانی دوم
 ظرن به بریتانیایی، هایسبک با های آمریکاییسبک مقایسه با  

 اما بودن، همبهشبیه جهات ها از بسیاریاین سبک اگرچه که رسدمی

کم و ترکارانهمحافظه اشآمریکایی همتایان به نسبت بریتانیایی مد

 کندیم کند اما اعترافنمی اشاره تمایز این است. تیرل بهبوده ترتزئین

 با. تداشته اس ادامه آمریکا از بیشتر انگلستان در لباس بندیجیره که

 یشترب جنگ بر مد بریتانیایی که رسدمی نظر به منابع، برخی به نگاهی

 بودند مجبور هابریتانیایی. است گذاشته تأثیر آمریکایی از مد

۷تصویر  8تصویر    
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 هب این کنند و تحمل هاآمریکایی به نسبت را بیشتری هایسختی

مریکا به نسبت آ جنگ در بریتانیا ترحضور طوالنی دلیل به زیاد احتمال

 است.  بوده

. افتی ادامه بریتانیا در لباس بندیجیره جنگ هم پایان از پس حتی

 احطر رهبری به نتیجه، در و کمتری داشتند هایمحدودیت هاآمریکایی

 هایبرش. شد متولد آمریکایی جدید ظاهر یک 26کارل مک کلر باهوش،

 الح عین در و راحت زندگی سبک یک کنندهکه منعکس نرم، و تمیز

های کسب این گفته تیرل، به. دادمی آمریکایی نشان را از ظاهر بود فعال

 هایکفش های هماهنگ ودستکش و هاکاله پفی، هایدامن با تازه

 هک رسیدمی نظر به. گرفت قرار اروپایی زنان توجه مورد روشن، چرمی

 پیشتاز دنیای مد شده بودند. هاآمریکایی

 سبک دیور کریستین فرانسوی طراح که هنگامی ،1۹۴۷ سال در

وی به طور  تغییر کردند و هاکرد، این سبک اندازی راه را خود جدید

 مربوط به دهه های مربعی و سیلوئت صاف لباس زنانهگیری شانهچشم

 الس چند هایسبک بیشتر ازآنکه به مدل این. گذشته را دگرگون کرد

 شباهت 1۹۰۰ دهه اوایل در 2۷گیبسون دختر ظاهر با پیش شبیه باشد،

های کرست نرم، هایسرشانه با هاییلباس دیگر با بار زن تصویر. داشت

 اشکوهب و آمیزاغراق تا ساق پا، نمایی پفی دامن یک و باریک کمر تنگ،

 بلند شیکپاشنه هایکفش و بلند ساق جوراب با هالباس این. گرفت

. پارچه (۹ تصویر) فریبنده و مجلل داشتندشدند و ظاهری می پوشیده

برابر میزان  15 حتی یا 1۰تنهایی  به هادامن مورد استفاده برای این

 پارچه 28یارد ۳۰تا  هاآن از برای بعضی بود؛ جنگ پارچه دامن زمان

 برای. کردمی پیدا تعادل پهن کاله یک پفی با دامن شد.می مصرف

 معموالً باالتنه لباس اما ؛بود پفی و بلند همان قدر دامن شب، لباس

شد، می دیده م.1۷۰۰ در دهه را از آنچه بود که سینه بند بدون و کوتاه

 .دادمی نشان بیشتر

زیرهای پالتو، لباس و دامن برای ازحد پارچهبیش استفاده بر عالوه

های ساده، باز هایی با برشها استفاده از سوتینسال از مانند، پسزره

 هالباس اینکه برای شد؛ متولد دوباره کرست هامدت از پس. شد طراحی

 یا "2۹کوتاه" مخصوص کرست یک بر تن بنشینند، درستی به

 ایجاد باسن، الزمه سوتین اسفنجی نوک تیز و الیی برای یک ،"۳۰کامل"

 پُف ایجاد این، برای بر عالوه( 1۰ تصویر. )انگیز بودندشهوت هایمنحنی

 .بود الزم پارچه یارد چندین از استفاده دامن، زیر الیه درو چین الیه

 کسب در جهت نپوشیدن را زنان بریتانیایی و آمریکایی هایدولت

یشب به دلیل اینکه نو ظاهر از زنان از بسیاری. کردندترغیب می جدید

پرستانه بودند، نقد در نتیجه ضد میهن و گران بیهوده، عجیب، ازحد

ران گ بسیار معمولی زن یک برای هالباس این عالوه بر این،. کردندمی

های برخی دیگر به سنگینی کرست و بالشتک. بودند و البته غیرکاربردی

 .ها آزاد شده بودند، شکایت داشتندسبک جدید که زنان به تازگی از آن

 تظاهرات حتی و گسترده گوهایوبحث و گفت باعث جدید سبک

 شد. پاریس و نیویورک در عمومی

 برای. پذیرفتند را جدید سبک زنان اکثر انتقادات، این وجود با

کرده  تحمل را غیر زنانه و فرم بدون هایلباس بریتانیا زنان ها،سال

 همه دیور قیمتارزان آمادهحاضر هایلباس طولی نکشید تا. بودند

شیکی،  محترم و زن و هر (11 تصویر)را پر کرد  بزرگ هایفروشگاه

۹تصویر  1۰تصویر    
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 جدید دیگر، سبک همچنین یک دیور .کردهای جدید را بر تن میلباس

در  .ردک تولید کوتاه ژاکتتا بلندای ساق پا و  مستقیم، راسته دامن با

 استفاده دیگر هایپارچه بسیار کمتری نسبت به طرح این طرح از

پیروز  دیور ها،حثب و هاجنجال وجود با. کرد و بسیار محبوب شدمی

 .شد بدل مد دنیای مرکز به دیگر بار پاریس ظاهر شد و

 و علیرغم غیرکاربردی بودن و فرم مصنوعی که نیست تعجب جای

 برای خود کاربری و راحت بودند لباس حاضر هاخانم آمیز زنانه،اغراق

 کنندهکسل های پشمیِلباس پوشیدن از زنان. کنار بگذارند جدید سبک

 خود زنانگی تا بودند آماده هاآن. بودند شده خسته مردانه هایژاکت و

 اما ،بود غیرطبیعی کامالً سبک جدید ظاهر اگرچه فرم. پس بگیرند را

 و دامی نماد جدید سبک همچنین،. فریبنده نیز بودجذاب و  شک بدون

  .انداز بودپس و سختی هاسال از دوباره بعد رفاه

ش بر یک. نکرد تغییر چندانی جنگ از پس مردان لباس مقابل، در

. دش های پهن لباسسرشانه آمیز در اغراق هایسبک جایگزین ترراسته

 دخو به تریاسپرت شخصیت متحده، ایاالت در ویژه به مردانه، لباس

 یآماده آمریکایی مردان اسفناک، شرایط و جنگ هاسال از پس. گرفت

 بریتانیایی مردانه مد. ورزش بودند و خوشگذرانی آرامش، به بازگشت

 راتییدستخوش تغطول کشید تا مُد مردان  سال تر ماند و چندینعقب

 شود. یاساس

های مد در آن زمان لباس نوجوانان، قسمت جامانده از اکثر کتاب

ا در تضاد با ب را قبل یا متفاوت و جدید هایسبک الًمعمو نوجوانان .بود

 دوره از ۳1وسلیان های ایلینویزسالنامه به ا توجهب .کنندمی اتخاذ هاآن

. بودند خود کمد در تنوعِ لباس فاقد معموالً دانشجویانجنگ، 

 دار در زیر آن،یقه پیراهن و پشمی هایبا ژاکت اغلب آموزان دختردانش

ه ک حالی در شدند؛تصویر می کالج و جوراب کفش و راسته تا زانو دامن

در همان . پوشیدندمی شلوار و کت یا و شلوار ژاکت آموزان پسر،دانش

 هایدامن از هاییلباس با را متغیرتری لباس کمدهای زمان، مجالت

 از وسیعی طیف و دستکش زانو، راسته، تا هایدامن تا گرفته ماهی

 کشیدند.می تصویر ها را بهخانم کاله مخصوص هایمدل

 رد آموزاندانش سنی اختالف دلیل به جهات بسیاری از اختالف این

با وجود اینکه . بود بانوان مجله خانگی مخاطبان مورد نظر و هاسالنامه

 هده تا جوانان توسط فرهنگی تصاحب دوران دارند که ادعا هاکتاب این

 که دهدمی ها نشانسالنامه در موجود تصاویر بود، نشده آغاز 1۹5۰

متمایز  ۳2با سبک پِرِپیخود را  جنگ اوایل از همان آمریکایی نوجوانان

  کرده بودند.

برای مد امروزی  ایدیرینه عنصر هیچ جنگ هایسال که حالی در

 دتم به. داشت مد در انگیزیشگفت تأثیر جنگ خود تولید نکرد، اما

 فقری با بزرگ رکود نتیجه در مردم از بسیاری جنگ، از قبل سال ده

ن ترییکی از خونین دوم، جهانی جنگ سپس. بودند انگیز روبرومالل

 زا خود اقتصادی رونق با آمریکا. پیوست وقوع های تمام دوران بهجنگ

 امید و ملی غرور احساس موجب اقتصادی رونق این و آمد بیرون جنگ

 هایکسب در احساسات این. نبود عقب هم خیلی انگلستان. شد آینده به

 منعکس محبوب کرد، جنگ از بعد لوکسی که دیور و غریب و عجیب

  .است شده

 نتیجه

 تانیابری در شدیدتر هایمحدودیت دلیل و بریتانیا به در آمریکا مد  

 هامحدودیت یافتن پایان از پس اما بود های جنگ، متفاوتدر طول سال

 اگرچه .شد همسان تقریباً جنگ، از و پس 1۹۴۹ سال در انگلستان در

 جودو جدید سبک به انگلیسی کاربردی هایسبک از تریواضح تغییر

س منعک آمریکا و انگلستان در مشابهی را نگرش سبک این داشت، اما

 کار"ها باال زده بودند و کارخانه در را خود هایآستین که کرد. زنانی

 هب باز آغوش با تا بازگشتند خود هایخانه به دادند،می انجام را "مردان

 به خود مردانه مشاغل گذاشتن کنار. آمد بگویندخوش همسرانشان

 هایدامن با هاییلباس پوشیدن برای ساده کارلباس رهاکردن معنای

 زنانگی که بود راهی این. بلند ظریف بودپاشنه هایبا کفش دارچین

 پدرانشان وظایف و برادران همسران، تا بگذارند و بگیرند پس را خود

 تا بود راهی بزرگتر، سطح بگیرند. در عهدهبه دوباره را جنگ از قبل

 حالت هب و لذت ببرند از پیروزی خود بتوانند فرانسه و بریتانیا آمریکا،

 و ترمرفه ها حاالآن که دهند نشان واقع, به جهان در یا برگردند عادی

 هزنی ک. بود اشرافی سبک یک جدید ظاهر. هستند همیشه از ترموفق

بلند پوشیده و پاشنه و کفش داربلند و چین دامن کرست، زیردامنی،

 در نبود مجبور او. رسیدمی نظر به محترم شیک و خانم یک مانند

 او کرد. تنها وظیفهمی مراقبت او موفقش از شوهر کند و کار کارخانه

 در کشورش پررونق صنعت که کاالهایی خرید و زیبا فرزندان از مراقبت

 زندگی سبک و هاارزش کنندهمنعکس مد .بود گذاشت،می هاقفسه

 و امیدوار بازتاب دیدگاه جنگ جهانی از پس یافتهتوسعه مدهای. است

 ارخوهیوالهای دموکراسی. بود جهان به لوحانهساده اگر چه بینانه،خوش

 درخشید.می تابناک آفتاب و بودند مرده همگی

 نوشتپی
1 Corset  

 طور هب. دلخواه شکل به باالتنه داشتن نگه یبرا است یپوشش کرست .1
 نیا. شدیم داده نشان تربرجسته هانهیس و باسن و ترکیبار کمر یسنت

 زنانلباس  کمد از ریناپذ ییجدا یبخش یطوالن یهاسال یبرا لباس
 .بود

2 Flappers 
3 Everyday fashion 
4 Sears Cataloges 
5 Stella Blum 

 ( کاستیآمر در مُد نگارخیتار کی بلوم استال) .2
6 Drop waist 

ت اس یخط کمر لباس به گونه ا در طراحی لباس که یک برشسبکی  .3
 د.ریکمر در باسن قرار گ یکه درز به جا

 
 .است متریسانت 5۴/2 با برابر نچیا هر ۷

8  Cloche 
9  Belted style 
10 Kestos Company 
11 Bolero 
12 Sears Roebuck 
13 Halo hat 

  :کندیم جادیهاله ا صورت یدورکاله رو هیاست که سا یکاله 
14 loretta young 

 تیفعالم.  1۹5۳ تا 1۹1۷ سال از که بود ییکایآمر گریباز انگی لورتا
 : داشت نمایس در یمتنوع و یطوالن یاحرفه

15 ready-made industry 
16 Haute couture 
17 The Utility Scheme 
18 Edward Molyneux 
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 یهاسالن که بود یسیانگل مشهور لباس طراح کی نوکسیادوارد مول
 : کردندیم تیفعالم.  1۹5۰ تا 1۹1۹ سال از سیپار در آن لباس

19 Elizabeth Arden's “Velva Leg Film 
 یتجار نام با که بود ییکایآمر ییکانادا تاجر کی گراهام فلورانس 
 :االتیا در رام. 1۹1۰ سال در یشیآرا یامپراطور کی آردن، زابتیال

 . کرد بنا متحده
 پا قوزک قسمت تا دیسف یهاجواب 2۰

21 Anne Tyrrell 
22 Changing Trends in Fashion 
23 Rosie the Riveter: 

 در که یزنان ندهینما است، دوم یجهان جنگ از یفرهنگ نماد کی
 یاریبس که کردند،یم کار یرانیکشت و هاکارخانه در دوم یجهان جنگ

 .کردندیم دیتول یجنگ زاتیتجه و مهمات هاآن از
24 Ladies home journal 
25 Keyhole neckline 
26 Claire McCardell 
27 Gibson girl: 

 توسط که بود یجسم تیجذاب زنانه آلدهیا از یتیشخص بسونیگ دختر 
 2۰ دوره کی یط در بسونیگ دانا چارلز هنرمند جوهر و قلم یرهایتصو
 ریتصو به کانادا و متحده االتیا در 2۰ قرن لیاوا و 1۹ اواخر در که ساله
 یهایدبنبیترک انگرینما را خود نشیآفر هنرمند نیا. بود شده دهیکش

 .دانست "ییکایآمر دختر هزاران"
 متر ۹1۴۴/۰ با برابر اردی کی 28

29 Waspie corset 

30 Merry widow 

31 Illinois Wesleyan yearbooks 

32 Preppy style 

 نوشت:پی
1 Corset: کرست پوششی است برای نگه داشتن باالتنه به شکل

 نشان تربرجسته هانهیس و باسن و ترکیبار کمر یسنت طور به. دلخواه
 از ریناپذ ییجدا یبخش یطوالن یهاسال یبرا لباس نیا. شدیم داده
.بود زنانلباس  کمد  

2 Flappers 

۳ Everyday fashion 

۴ Sears Cataloges 

5 Stella Blum 

 ( کاستیآمر در مُد نگارخیتار کی بلوم استال) 
6 Drop waist 

ست ا یخط کمر لباس به گونه ا سبکی در طراحی لباس که یک برش 
 د.ریکمر در باسن قرار گ یکه درز به جا

  
 .است متریسانت 5۴/2 با برابر نچیا هر ۷

8  Cloche 

۹  Belted style 

1۰ Kestos Company 

11 Bolero 

12 Sears Roebuck 

 

 و یخصوص مدارس با که است متحده االتیا در فرهنگ خرده کی
 دادن نشان یبرا اصطالحات نیا. است همراه یشرق شمال دانشگاه
 یم کار به مدارس، نیا آموختگان دانش ای آموزان دانش یهامشخصه

 لباس خاص، فرهنگ خرده گفتار کی شامل گذشته درها آن یژگیو. رود
 .ستا باال طبقه تیترب کی بازتاب که مقررات و نیقوان و هاوهیش ،خاص
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1۳ Halo hat  جادیهاله ا صورت یدورکاله رو هیاست که سا یکاله 
  :کندیم

1۴ loretta young 
 تیفعالم.  1۹5۳ تا 1۹1۷ سال از که بود ییکایآمر گریباز انگی لورتا

 : داشت نمایس در یمتنوع و یطوالن یاحرفه
15 ready-made industry 

16 Haute couture 

1۷ The Utility Scheme 
18 Edward Molyneux 

 : کردندیم تیفعالم.  1۹5۰ تا 1۹1۹ سال از سیپار در آن لباس یهاسالن که بود یسیانگل مشهور لباس طراح کی نوکسیادوارد مول 
1۹ Elizabeth Arden's “Velva Leg Film . کرد بنا متحده :االتیا در رام. 1۹1۰ سال در یشیآرا یامپراطور کی آردن، زابتیال یتجار نام با که بود ییکایآمر ییکانادا تاجر کی گراهام فلورانس   

 پا قوزک قسمت تا دیسف یهاجواب 2۰
21 Anne Tyrrell 

22 Changing Trends in Fashion 
2۳ Rosie the Riveter: .کردندیم دیتول یجنگ زاتیتجه و مهمات هاآن از یاریبس که کردند،یم کار یرانیکشت و هاکارخانه در دوم یجهان جنگ در که یزنان ندهینما است، دوم یجهان جنگ از یفرهنگ نماد کی  
2۴ Ladies home journal 

25 Keyhole neckline 

26 Claire McCardell 
2۷ Gibson girl: .دانست "ییکایآمر دختر هزاران" یهایبندبیترک انگرینما را خود نشیآفر هنرمند نیا. بود شده دهیکش ریتصو به کانادا و متحده االتیا در 2۰ قرن لیاوا و 1۹ اواخر در که ساله 2۰ دوره کی یط در بسونیگ دانا چارلز هنرمند جوهر و قلم یرهایتصو توسط که بود یجسم تیجذاب زنانه آلدهیا از یتیشخص بسونیگ دختر   

 متر ۹1۴۴/۰ با برابر اردی کی 28
2۹ Waspie corset 

۳۰ Merry widow 
۳1 Illinois Wesleyan yearbooks 

۳2 Preppy style 

 و یخصوص مدارس با که است متحده االتیا در فرهنگ خرده کی
 یبرا اصطالحات نیا. است همراه یشرق شمال یشرق شمال دانشگاه

 مدارس، نیا آموختگان دانش ای آموزان دانش یهامشخصه دادن نشان
 فرهنگ خرده گفتار کی شامل گذشته درها آن یژگیو. رود یم کار به

 تیترب کی بازتاب که مقررات و نیقوان و هاوهیش ،خاص لباس خاص،
 .است باال طبقه

 

 

 


