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 چکیده
بر پوشاک ( 1599تا  1502) گرایی گفتمان رقیب در دورۀ ارزش های حاکم و خرده در این مقاله، تأثیر گفتمان 

های تحلیل گفتمان الکالئو و  کوشد تا با اتکا به روش این مقاله، می. شناسی آن مطالعه شده است زنان و زیبایی

گرایی، به مطالعۀ کردارهای گفتمانی  در دورۀ ارزش موفِ و تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف، با مطالعۀ نهاد قدرت

بخشی به لباس زنان را بر اساس تعریف  آن برای تأثیرگذاری بر نوع پوشش و پوشاک زنان بپردازد و نحوۀ هویت

سازی و به  گرایی و نیز چگونگی کاربست شیوۀ برجسته بندی شده در منظومۀ گفتمانی ارزش های مفصل دال

همچنین با همین هدف، کردارهای گفتمانی رقیب در منظومۀ مرتبط با خود، تحلیل . لیل نمایدرانی را تح حاشیه

 . شده است

ای نظیر نتایج مطالعه، بر اسناد مکتوب و مصور همچون مطبوعات و کتب درسی، همچنین تولیدات رسانه

شناسی پوشاک زنان را زیباییدهد که گفتمان ارزشگرایی، های سینمایی نشان میهای تلویزیون و فیلمبرنامه

. گفتمان رقیب را طرد کرد منطبق بر پوشش حداکثری اسالمی با نشانگان ایدئولوژیک، برجسته و خرده

نتیجۀ . گفتمان رقیب نیز بر تثبیت نظام زیباشناختی پوشاک با حدود متوسط پوشش اسالمی پافشاری کرد خرده

های  به پوشش حداکثری اسالمی ختم شد و در مقابل، پدیده این تنازع، به اقبال جمعی زنان مذهبی و سنتی

 . نوظهور حجاب سیاسی و اشکالی از مقاومت در پوشش شکل گرفت

 

 . شناسی پوشاک، زنان گرایی، پوشش اسالمی، زیبایی گفتمان ارزش واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

تأثیر جتماعی تحتهای ا در تحلیل گفتمان انتقادی، این انگاره وجود دارد که همۀ پدیده

مثابه یک متن، یک پدیدۀ اجتماعی و  لباس و پوشاک به. گیرند فرایندهای گفتمانی شکل می

ها و حدود پوشانندگی لباس اجتماع زنان در  ویژگی. تأثیر فرایندهای گفتمانی بوده استتحت

ل ، در فرایندهای گفتمان دینی و سیاسی انقالب اسالمی بازتعریف شد و اصو1595دهۀ 

 . شناسی آن، تحوّل جدی یافت زیبایی

شدۀ سیاسی جهانی و  های اقتصادی و انزوای تحمیل ، از یک سو، تحریم1595در آغاز دهۀ 

از سوی دیگر، معارضات مسلحانه و منازعات سیاسی احزاب، اوضاع اجتماعی، فرهنگی ایران را 

های فرهنگی  میق در حوزهدر این اوضاع ملتهب، مطالعه و تأمل جدی و ع. بسیار تغییر داد

که  های فردی یا نهادی ـ ها به تشخیص گیری همچون لباس و پوشاک، به حاشیه رفت و تصمیم

های گفتمان حاکم بودـ،  های انقالبی و اسالمی بر اساس ارزش غالباً مبتنی بر تفسیر ارزش

 . واگذاشته شد

قدرت گفتمانی نظام بود؛ تغییر در ذائقۀ زیباشناختی پوشاک زنان در این دهه، معلول 

سازی و  واسطۀ فرایندهای دوگانۀ برجسته های سیاسی به در گفتمان»قدرت پنهانی که 

، سبب شد پوشاک ( 159: 1529سلطانی، ) «یابد طور کلی در اجتماع جریان می رانی به حاشیه

ها  گفتمان»ن رانی شود؛ سازو کارهایی که به واسطۀ آ سازی و حاشیه زنان، تابع سازوکار برجسته

کنند نقاط قوت خود را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را به حاشیه برانند و پنهان  سعی می

... کنند و بالعکس، نقاط قوت غیر یا دشمن را به حاشیه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سازند

ارهایی برای های جمعی و غیره، همگی ابز های خیابانی، رسانه های اجتماعی، راهپیمایی جنبش

 (. 115همان: ) «رانی هستند سازی و به حاشیه برجسته

 بر این اساس، سؤاالت تحقیق عبارتند از: 

گرایی چه  گفتمان رقیب در دورۀ ارزش ـ پوشاک زنان در دو گفتمان حاکم و خرده

 ساختاری داشته است؟ 

جسته و چه معانی شناسی پوشاک زنان در این دوره، چه معانی تثبیت و یا بر ـ در زیبایی

 حذف یا به حاشیه رانده شد؟ 

 های زیباشناختی در پوشاک زنان منجر گردید؟ ـ پوشاک این دوره به برساخت چه هویت
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 مبانی نظری و روش تحقیق

شناسی پوشاک زنان در دورۀ  پژوهش در این مقاله، متمرکز بر چگونگی تطور زیبایی

مان حاکم و رقیب متکی و متمرکز بر تحلیل گرایی است که در روش، به تحلیل گفت ارزش

لحاظ منظر پژوهش  شناختی پوشاک زنان و نیز کردارهای گفتمانی این دوره است که به زیبایی

 . و نیز شیوه آن، با تحقیقات مشابه، تفاوت دارد

های فرهنگی  شناسی پوشاک، بدون در نظرآوری ارزش باید توجه داشت که مطالعۀ زیبایی

های فرهنگی  یک فرد تنها با به خود اختصاص دادن ارزش»گوید  زیمل می. نیستجامعه ممکن 

الشعاع قرار گرفتن  ها فرد را به انقیاد و تحت تواند فرهیخته شود، اما همین ارزش پیرامونش می

 (. 990: 1595کوزر: ) «کند تهدید می

بر اساس ، 1مید ، موقعیت اجتماعی و ساخت معنا از نظر«کنش متقابل نمادین»در نظریۀ 

« من مفعولی»و « من فاعلی»، «خود»شود که ناشی از  های متقابل انسانی تعریف می کنش

ای  گونه هایش است که به برداشت و رویکرد فرد از شخصیت، ظاهر و توانایى، خود. است

هاى فردى و سرکش و غیرارادى  ؛ من فاعلى، جنبه( 25: 1590کوئن، ) شود اجتماعى کسب مى

اى از  دهد؛ و من مفعولى نیز جنبه ها و هنجارهاى اجتماعى تن نمى ست که به ارزشفرد ا

هاى  پذیرد و تابع نظارت شدۀ جامعه را مى ها و هنجارهاى نهادینه شخصیت فرد است که ارزش

های ساخت معنا برای زنان و موقعیت  به این ترتیب، یکی از شیوه(. 20همان: ) اجتماعى است

تواند نتیجۀ نوع انتخاب پوشاک و لباس آنان باشد؛ چراکه به تعریف آنان از  اجتماعی آنان می

 . یابد ربط می« من مفعولی»و « من فاعلی»، «خود»

عنوان عامل انتقال معنا عرضه  را با نظر به بدن، به« نظریۀ نمایشی»نیز  9اروینگ گافمن

گاهانه در صدد هستند که چیزی طور آ و معتقد است که افراد به( 25ـ  20: 1519ریتزر، ) کرده

 دست آورند نظر برسند که بتوانند با موفقیت هویت خاصی را به طور به یا کسی باشند یا آن

« خود»تواند در برساخت هویتی  بر اساس این نظریه، نوع پوشاک می(. 51: 1511جنکینز، )

شود، پایدار نیست و  هویتی که از طریق کنش متقابل با دیگران ایجاد می. زنان مؤثر عمل کند

توانند  این مفاهیم نظری می(. 11: 1591گیدنز، ) شدن است همواره در حال ایجاد و عوض

شان در دورۀ مورد نظر قرار گرفته و  مبنای تحلیل کنش زنان در انتخاب زیباشناسانۀ لباس
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ر گفتمانی شناسی لباس را قابل مطالعه سازند، اما این مطالعه بدون در نظر گرفتن بست جامعه

؛ هر عمل اجتماعی با توجه «کارکردگرایی»این تحوالت کامل نخواهد بود؛ زیرا بر اساس نظریۀ 

و نیز از ( 191: 1599فربد، ) کالبد اجتماعی دارد، باید مطالعه شود ای که با تمامی به رابطه

داند:  که ساخت اجتماعی را اساس جامعه می« ساختارگرایی کارکردی»دیدگاه نظریۀ 

خصوصیات یک کل با حاصل اجزاء آن تفاوت دارد، از این رو، مجموعۀ یک جامعه یا سازمان »

 «توان شناخت مگر آنکه عناصر سازنده و نحوۀ آرایش آنها در داخل کل، شناخته شود را نمی

شناسی لباس زنان ایران در  شود تا زیبایی بر این اساس، در این مقاله تالش می(. 155همان: )

های  ، همراه با تأثیرات عناصر مهم سازندۀ آنکه مؤلفه( 1599تا  1502) گرایی زشدورۀ ار

اساس تحقیق، ناظر به شناخت تاثیرات گفتمانی مؤثر . سیاسی اجتماعی است، شناسایی گردد

 . شناختی است عنوان نمودی از مظاهر فرهنگی انسان شناسی پوشاک زنان، به بر زیبایی

های اجتماعی  ای است و روش تحلیل گفتمان در فهم پدیده ، یک نظام رابطه«گفتمان»

روشی مؤثر است؛ زیرا به شکستن و تجزیۀ ساختارها و در نتیجه، درک فرایندهای سیاسی و 

ای است که در دوران اخیر،  گفتمان، واژه. گردد پیامدهای اجتماعی حاصل از آنها منجر می

 . کار گرفته شد به discourseعنوان معادلی برای واژۀ  نخستین بار به

گیری از  در این پژوهش، از روش تحلیل گفتمان استفاده و تالش شده است با بهره

های  های تحلیل گفتمان الکالئو و موفِ و تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف، تأثیر گفتمان روش

تحلیل گفتمان به . شناسی آن مطالعه شود حاکم و رقیب بر پوشاک زنان و زیبایی

از روش تحلیل گفتمان ... نیز ترجمه شده« تحلیل گفتار»و « تحلیل کالم»، «کاوی سخن»

سیاسی،   های مختلف علومکیفی در حوزه هایاز روشعنوان یکی  ای بودن به رشته دلیل بین به

 (. 1: 1592فرکالف، ) شده است ، استقبالانتقادی شناسیاجتماعی، ارتباطات و زبانعلوم 

سوی  حرکت به»که به تعبیر بلومر  1رد نظر این مقاله، از طریق مطالعۀ اکتشافیاطالعات مو

هایی دربارۀ خطوط و  های مناسب، کسب ایده تر از چگونگی طرح مسئله، درک داده فهم روشن

است، ( 159: 1525حبیبی، ) «دنبال آن کامل کردن ابزارهای مفهومی روابط معنادار و به

مشخصات « شناسی نشانه»گیری از  با رویکردی تفسیری و با بهره همچنین. گردآوری شده است

شده توسط گفتمان حاکم در متون منتخب این دوره،  ها و الگوهای پوششی بازنمایی لباس

های درسی،  ای هدفمند از؛ مطبوعات، کتاب این متون عبارتند از گزیده. مطالعه شده است
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همچنین با مطالعۀ اطالعات برجامانده از پوشاک  .های سینمایی های تلویزیونی و فیلم برنامه

های  منظور شناخت تقابل گفتمان رقیب نیز ذائقۀ زیباشناختی زنان به رایج زنان در خرده

 . گفتمانی در این دوره، مطالعه شده است

 گرایی در مواجهۀ با مسالۀ پوشش زنان کردارهای گفتمان ارزش

سالمی، حضور اجتماعی گستردۀ زنان در ایران با پس از انقالب، همچون دوران رشد نهضت ا

تداوم یافت؛ گرچه همواره ( امام خمینی) استناد به مواضع نظری و عملی رهبر فقید انقالب

. مشروط به رعایت حریم عفاف اسالمی که یکی از اقتضائات آن، پوشش اسالمی بود، دانسته شد

توان  ، از دو ویژگی مهم می( 1502تا  1599) در دورۀ دوم از تحوالت گفتمان انقالب اسالمی

و « جنگ هشت ساله با کشور عراق»نام برد که سبب تمایز این دوران از گفتمان حاکم است؛ 

در این دوران، (. 100: 1529سلطانی، ) «عنوان دال مرکزی این گفتمان حضور امام به»

اگرچه استفاده از این جامه . ترین تجلی پوشش اسالمی برای زنان، در چادر نمود یافته بود مهم

ویژه  شد و به عنوان پوشش شاخص اسالمی شناخته می برای همگان الزامی نبود، اما همواره به

 . شد کردندـ، استفاده می که گفتمان حاکم را نمایندگی می گرا ـ توسط زنان انقالبی سنت

ن در ادارات، دربارۀ الزام به حفظ پوشش اسالمی برای زنا 1595تا  1501های  از سال

های موافق و مخالفی مطرح شد، اما سرانجام مواضع گفتمان حاکم در خصوص پوشش  دیدگاه

 . گرایی تثبیت شد گفتمان ارزش( قالب) اسالمی در شکل

شامل »گرای دینی پس از انقالب، دورۀ نخست آن و  های اصلی گفتمان سنت از دوره

های تجددگرا و سکوالر به  که طی آن گروهاست  1599تا  1501تحوالت این گفتمان از سال 

سازی بر ضدیت میان  ویژگی بارز این دوره این است که مبنای غیریت. شوند حاشیه رانده می

گفتمان دینی غالب برای (. 100: 1529سلطانی، ) «گرایی و سکوالر نهاده شده است اسالم

ا الزام به پوشش اسالمی سازی از مخالفت ب شدن موضوع پوشاک زنان و غیریت تثبیت ارزشی

پرداخت و بر همین اساس، در سال  ای سکوالر در این دوره به اتخاذ رویه می مثابه مطالبه به

تر در رد این موضوع اظهار شده  رغم برخی اظهارنظرهای مسئوالن دولتی که پیش ، علی1502

لزوم تغییر ماهیتی کردند تا بر  های سیاسی نیز داشتند، سعی می بود، روحانیونی که مسئولیت

سیدمحمد حسینی . مثابه یک تحوّل ارزشی تأکید ورزند در پوشاک و لباس اجتماع زنان، به

کند که یک خانم شهروند و  ایجاب می»باره گفته بود:  پردازان انقالب، در این بهشتی، از نظریه
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ای شبانه ه پوشد، همان لباسی نباشد که در میهمانی مسلمان، لباسی را که در اداره می

مقام  حسینعلی منتظری که در آن ایام قائم(. 11510، ش 1502خرداد  11کیهان، ) «پوشد می

رهبر انقالب بود، با اظهارنظر دربارۀ لزوم تفکیک و تمایز میان آرایش و پوشش مناسب برای 

د رو انتظار می»زنان در خانواده و در جمع غیرمحارم بر اساس دستورات دینی تصریح نمود که 

سیدعلی (. 11559، ش 1502تیر  10همان، ) «کنند... که زنان مسئله حجاب را رعایت

شد ـ بود و در  شورایی که کشور توسط آن اداره می ای که عضو شورای انقالب اسالمی ـ  خامنه

های نماز  آن دوران نمایندگی مردم در مجلس شورای اسالمی را بر عهده داشت نیز در خطبه

لزام به پوشش اسالمی را رعایت عفاف در اجتماع دانست و از بانوان کارمند جمعه، هدف از ا

 10اطالعات، ) خواست تا در پیروی از فرمان امام با لباس اسالمی در محیط کار حاضر شوند

 (. 0: 19111، ش 1502تیر 

گرایی که توسط جمعیت کثیر انقالبیون و حامیان نظام اسالمی  به پشتوانۀ گفتمان ارزش

شد، اعالم الزام به رعایت حدود پوشش اسالمی توسط زنان در مجامع عمومی در  ویت میتق

 . انجامید گفتمان رقیب نیز  گرفت و به تقابل خرده مواضع حکومتی مسئوالن وقت، قوت 

که برخی از مسئوالن آن مخالف الزام زنان به رعایت  پس از پایان فعالیت دولت موقت ـ

شد،  دارات بودندـ و در ایامی که کشور توسط شورای انقالب اداره میحدود پوشش اسالمی در ا

خمینی و تقیّد زنان به پوشش اسالمی موضع  مسئوالن حکومتی در حمایت از فرمان امام

دلیل تمرد کارمندان زن از رعایت  شهری، رئیس وقت دادگاه انقالب ارتش، به محمد ری. گرفتند

ستار ممانعت از ورود کارمندان مذکور به اماکن نظامی پوشش اسالمی، ضمن یک بخشنامه خوا

 (. 11555، ش 1502تیر  15کیهان، ) آمد شده بود و های رفت و نیز سرویس

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس نیز با ذکر حدود شرعی پوشش ـ و البته عدم 

الزام حکومتی برای استفاده بانوان در ادارات از چادر ـ بر حق حکومتی در این باره تصریح کرده 

علی قدوسی، دادستان وقت کل انقالب نیز خبر از ( 11559، ش 1502تیر  10کیهان، ) بود

که پوشش  ها و مؤسسات و ادارات تابعه، درصورتی یای کارمندان زن وزارتخانهقطع حقوق و مزا

های دولتی  دیگر سازمان(. 11551ش  1502تیر  19همان، ) اسالمی را رعایت نکنند، داده بود

علت عدم رعایت  پرستار به 05»نحوی که گفته شد  ای را پیش گرفتند؛ به نیز چنین رویه

 (. 115011، ش 1502تیر  12همان، ) «ان از کار برکنار شدندپوشش اسالمی در مسجد سلیم
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به تبع اقدامات پیشگیرانۀ حکومتی از حضور اجتماعی زنان فاقد پوشش اسالمی، اقدامات 

با نصب »برای نمونه، بازاریان تبریز و شیراز . عملی مردمی نیز در میدان این گفتمان انجام شد

کیهان، ) «حجاب به این بازار ممنوع است ان و دوشیزگان بیتابلوهایی اعالم کردند که ورود بانو

هایی  گرایی در این باره، فرصت سیاستگذاری در گفتمان ارزش(. 11552، ش 1502تیر  19

هایی از مردان در معابر عمومی متعرض زنانی  گروه. برای مداخلۀ مردمی را نیز پدید آورد

ه بودند، اما هشیاری رهبر فقید انقالب، با شدند که این قاعدۀ پوششی جدید را نپذیرفت می

ها براى  گونه دخالت کسى حق تعرض ندارد و این»باره نشان داده شد:  انتشار نظر خود در این

خمینی، ) «گونه جریانات جلوگیرى کنند ها از این ها حرام است و باید پلیس و کمیته مسلمان

 (. 059: 19 ، ج1592

نحوی که گروهی از زنان ایرانی این  هایی وجود داشت؛ به تدر برابر گفتمان حاکم، مقاوم

آنان در یک . این گروه از زنان، در تهران اعتراض خود را علنی کردند. تافتند الزام را برنمی

وزیری  ، در مقابل ساختمان نخست1502تیر  10های سیاه پوشیدند و در  اقدام نمادین لباس

های  در مطبوعات وقت، گویای آن است که تجمع های انعکاس یافته گزارش. تجمع کردند

شد که نشانگر  متقابلی نیز در همان ایام از سوی طرفداران الزام به پوشش اسالمی برگزار می

تری  ظهور این اعتراضات موجب شده بود تا مواضع شفاف. های بروز تقابل گفتمانی بود زمینه

روزنامه . وجود آید گفتمان رقیب به خردهگرایی در برابر این  از سوی متولیان گفتمان ارزش

های مختلف  نفر از بانوان کارمند یگان 151، از قطع همکاری با 1502تیر  11کیهان در 

های  داد که آنها را ناتوان از همراهی و همگامی با ارزش ارتش و شهربانی در حالی خبر می

سیدعلی (. 11505، ش 1502تیر  11کیهان، ) کرد انقالب حتی به ظاهر توصیف می

جمعۀ موقت تهران، در نماز جمعۀ تهران اظهار نمود که پوشیدن لباس سیاه  ای، امام خامنه

ـ، نشانۀ کتمان حقیقت آزادی  که نشانۀ سوگواری در نبود آزادی است توسط این معترضان ـ

، ش 1502تیر  91همان، ) پس از انقالب در مقایسه با فضای خفقان حکومت پهلوی است

الدین اشراقی نیز مخالفت معترضان به الزامی بودن پوشش اسالمی را  شهاب(. 11509

، ش 1502تیر  99همان، ) مخالفت با قانون و مقررات و با جمهوری اسالمی توصیف کرد

این ایام که مقارن با فرارسیدن ماه رمضان به مثابه یک مناسبت مهم دینی بود، (. 11505

نحوی که دایرۀ مبارزه با  تری وادار نمود، به ذ مواضع صریحگرایی را به اتخا گفتمان ارزش

منکرات، با تعمیم لزوم رعایت پوشش اسالمی به همۀ زنان و بانوان غیرکارمند اعالم نمود؛ 
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در برابر (. 9: 19111، ش 1502تیر  99اطالعات، ) متخلفان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت

. کرد، خرده گفتمان رقیب نیز در حال تولید بود گرایی اتخاذ می مواضعی که گفتمان ارزش

برخی از آنان چون صادق زیباکالم اظهار نموده بودند که حتی اگر از جانب اقشاری از مردم، 

اعتقادی به پوشش اسالمی وجود ندارد، بهتر است آن را به مثابه یک لباس ملی پذیرفت و از 

ساالر  ر ملی و مکتبی حاصل از نظام مردمالزام به رعایت آنکه دعوت بیشتر ملت و یک انتظا

ها نیز مبتنی بر آن بود  برخی تحلیل(. 11509، ش 1502تیر  90کیهان، . )است، سر باز نزد

حجاب یک امر اجتماعی است و اساساً مسئله شخصی و فردی نیست که تصمیم انتخاب »که 

 (. 11509، ش 1502تیر  99کیهان، ) «یا عدم انتخابش با شخص باشد

اختالف نظر دربارۀ لزوم یا عدم لزوم رعایت پوشش اسالمی در این دوره، سرانجام به صدور 

های دولتی انجامید و گفتمان  هایی برای پوشش زنان در ادارات و سازمان دستورالعمل

ها، ساختار و رنگ لباس  ها از این دستورالعمل اوّلین نمونه. گرایی در این باره تثبیت یافت ارزش

روپوش بلند با دو جیب جلو و آستین بلند با »کرد که شامل  موزان دختر را معیّن میآ دانش

، ش 1502مرداد  9کیهان، ) «ای، آبی و کرم ای، قهوه های سرمه شلوار گشاد و روسری در رنگ

از  1502های صادره در سال  مشخصاتی مشابه نیز در دستورالعمل. تعیین شده بود( 11505

هایی را در ساختار لباس و رنگ آن بیان  و برخی مراجع دیگر، مشخصهها  سوی وزارتخانه

خوبی در  روسری که به»، «های بلند تا مچ دست مانتوی بلند تا زیر زانوان با آستین»کرد:  می

های ساده و  وسیلۀ جوراب پوشش پا به»، «زیر گلو گره خورده و موهای سر را کامالً بپوشاند

ها در  ابالغ این ویژگی. ای بود ای و قهوه های ساده سرمه نگکه در ر« ضخیم و یا شلوار

هایی را در پی داشت از جمله دبیر بخش زنان در روزنامه کیهان  دستورالعمل حکومتی، واکنش

به تبعیض میان زنان با الزام آنها و مردان با عدم الزام آنها به استفاده از لباسی با ساختار تعریف 

 (. 11505همان، ش ) شده، اعتراض کرده بود

های  در همین ایام، حوادثی نظیر حمله دولت عراق به ایران و اقدامات مسلحانه گروه

در . معارض با انقالب، منجر به کاهش مباحثات نظری در بارۀ موضوع نوع پوشش زنان شد

تدریج استحکام  های ایدئولوژیک بود، به فضای پیش آمده، گفتمان حاکم که مدافع حفظ ارزش

البته در سال . شدن الزام به پوشش اسالمی شکل گرفت یشتری یافت و مطالباتی برای قانونیب

شدن پوشش اسالمی زنان در حال  شد اقداماتی دربارۀ لزوم قانونمند با آنکه شنیده می 1595

 دورۀ اوّل مجلس تکذیب شد گیری است، این موضوع توسط اعظم طالقانی، نماینده شکل
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گرایی به  گرچه در همین زمان، گفتمان ارزش(. 11911، ش 1595بهشت اردی 91کیهان، )

های دینی بر کارکرد ایدئولوژیک  بندی معنایی در بارۀ پوشش اسالمی با استناد به ارزش صورت

هاى  براى حفظ ارزش... حجاب» امام خمینی اظهار داشته بود. پوشش اسالمی تأکید داشت

نهادن شخصیت و عفت و آزادگی و ارج... برای اینکه» (.110: 12 ، ج1592خمینی، ) «شماست

 91اعظم طالقانی در نطق پیش از دستور مجلس، کیهان، ) «به مقام کرامت انسانی حفظ شود

برای رعایت حرمت انقالب و ... رعایت پوشش و حجاب مناسب»و ( 11911، ش 95اردیبهشت 

نمایندۀ دادستان کل انقالب در  تقی سجادی، محمد) ؛«جامعه و خون هزاران شهید و معلول

ها  بندی ؛ از جمله این صورت( 11922، ش 1595خرداد  15دادگاه مبارزه با منکرات، کیهان، 

عالوه بر این، مقرر شد اماکن عمومی با نصب یک تابلو، از ورود زنان و دخترانی که رعایت . بود

 (. 11511، ش 1595تیر  9کیهان، ) نمایند، جلوگیری کنند موازین شرعی را نمی

ای  نظران، دغدغه در همین دوره، دغدغۀ هویت ایرانی پوشاک در میان برخی از صاحب

دار مقام  عهده 1595های دهۀ  ای که در سال سیدعلی خامنه. شد جدی تلقی می

جمهوری بود، با عنایت به اهمیت بازیابی هویت فرهنگی ایران اسالمی در مظاهر آن از  ریاست

هایی برای تحقق لباس ملی ایرانیان داشت، اما از آنجا که این موضوع، مورد  وصیهجمله لباس، ت

، پوشاک زنان پیرو آشفته بازار سالیق گوناگون مبادی فرهنگی غیرایرانی 1توجه قرار نگرفت

عنوان لباس همگانی و ابداعی برای زنان اشاره  باقی ماند و فقط یک ساختار ترکیبی پوشش، به

 . شد که عبارت بود از مانتو ـ شلوار، ترجیحاً با مقنعه یا روسریدر نظر گرفته 

بر اساس مصوبه مجلس شورای  1599سرانجام جایگاه قانونی نوع پوشش زنان در آبان سال 

قانون تعزیرات زنانی که بدون حجاب  159اسالمی تعیین و اعالم شد، بر اساس تبصره ماده 

نوع پوشش و لباس . ند، به مجازات محکوم خواهند بودشرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شو

 11ماده  0بند »گرایی سرانجام توسط قانون تعریف شد: بر اساس  زنان از منظر گفتمان ارزش

، 1595در سال « های وابسته به دولت قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه

 159ماده  1599در سال . ی در نظر گرفته نشدحجابی تخلف دانسته، اما برای آن مجازات بی

زنانی که بدون حجاب »قانون مجازات اسالمی به تصویب رسید که به موجب تبصره آن آن 

                                                           
. مشاهده شده در 19/0/1515همدان،  های استان دانشگاه . بیانات رهبر انقالب در دیدار دانشجویان و استادان 1

15/0 /1529. 

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3243   .  
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. «ضربه شالق محکوم خواهند شد 90شوند، به تعزیر تا  شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر 

ی پوشاک مجاز زنان را برای ها ای ویژگی وزیری طبق ابالغیه نیز نهاد نخست 1590در سال 

های پوشش اسالمی که در ابالغیۀ  ضوابط و ویژگی. حضور در ادارات دولتی اعالم کرد

خطاب به کارمندان دولت اعالم شده و به لباس متحدالشکل  1590وزیری در سال  نخست

با  ویژه در تطابق بخشید، سبب شد اصول زیباشناختی پوشاک زنان به کارمندان زن اعتبار می

این گفتمان دامنۀ نفوذ قانونی خود در مسئله پوشش اسالمی زنان . های انقالبی قرار گیرد ارزش

، قانون نحوۀ رسیدگی به تخلفات و 1590را به بازار عرضۀ پوشاک زنان نیز تعمیم داد و در سال 

عمومی هایی که استفاده از آنها در مأل عام، خالف شرع است یا عفت  مجازات فروشندگان لباس

 . کند، به تصویب رسید دار می را جریحه

 

 
( در میدان گفتمان 1631ـ  1631گرایی ) بندی پوشاک زنان در دورۀ ارزش نمودار مفصل

 گرایی ارزش

 شدن ساختار پوشش اسالمی   گرایی و هژمونیک گفتمان ارزش

های فرهنگی و  که در حوزه 1599تا  1502های  با مطالعۀ اکتشافی انواع پوشاک زنان در سال

های زیباشناختی پوشاک زنان از منظر  اند، ویژگی های مرتبط با آن بازنمایی شده رسانه

 . اند مطالعه شده« رقیب»و « گرایی ارزش»های حاکم  گفتمان
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 تلویزیون

ضرورت فراگیری فرهنگ و قوانین اسالمی در تمام ارکان کشور از منظر رهبر فقید انقالب، 

های  مطلوب پوششی زنان و پوشاک مورد تأیید گفتمان غالب، از رسانهباعث ترویج الگوی 

شدن ظاهر و باطن امور  ناظر بر اسالمی( 11: 15، ج1592خمینی، ) بیانات او. رسمی نظام شد

از جمله نحوۀ حضور زنان در تلویزیون بود و بخشی از این دیدگاه، در خصوص نحوۀ نمایش 

ن، معطوف به تأکید بر رعایت اصول شرعی در لباس و زنان از سوی سیاستگذاران و مدیرا

تلویزیون جمهوری اسالمی ایران از نخستین روزهای . پوشش اسالمی زنان در تلویزیون شد

 . انقالب، زنان مجری تلویزیون یا گویندۀ خبر را با پوشش اسالمی به نمایش گذاشت

کردند که حدود پوشش  زنان مجری از پوشاکی اغلب شامل مانتو و روسری استفاده می

استفاده از چادر، خاص برخی از مجریان اخبار  1592تا سال ». کرد اسالمی را کامالً حفظ می

با توجه به نمای بسته . 1«کردند ها از چادر استفاده نمی تلویزیون بود، اما مجریان دیگر برنامه

ب، بیشترین سطح لباسی های اوّلیۀ پس از انقال برای نمایش مجریان در قاب تلویزیون در سال

جامه یا مانتو  های تن آمد، سرجامه و آستین که در این دوران از پوشش زنان به نمایش درمی

پوشش زنان در . های بزرگ و یا چادر مشکی بود بود که نشانگر مانتوهای گشاد و روسری

( اع مقدسدف) های جنگ زمان با سال و هم 1502های پس از سال  تدریج در سال تلویزیون به

در این نظام جدید، روسری از پوشش زنان حذف شد و مجریان از مقنعه و . نظام متفاوتی یافت

 . کردند مانتوی گشاد یا از مقنعه و چادر استفاده 

های بلند آن، مچِ تنگ  مانتوها بلند و گشاد برای پوشیده نگاه داشتن اندام بود و آستین

که  خورد درحالی گوش بود و در زیر گردن گره می گ سههای بزر ها نیز روسری سرجامه. داشت 

ها گاه به جای گره خوردن در قسمت  این روسری. پوشاند ها را می های آن، روی شانه کناره

این شیوۀ استفاده از . شد که در این حالت، پوشانندگی بیشتری داشت جلوی سینه، آویخته می

های گرد  تدریج در قسمت پایین لبه شد به میهای آویخته آن، دوخته  روسری که دو لبۀ گوشه

طور کلی، این سرجامه با نوعی سرجامۀ دیگر  پیدا کرد و به الگوی مقنعه نزدیک شد تا آنکه به

 . شدـ، جایگزین گردید شناخته می« مقنعه»که با نام ـ 

                                                           
تیر  0مشاهده شده در  /http://www.shafaf.ir/fa/news 109109تلویزیون:  گفتگو با سودابه آقاجانیان، مجری 1

1529. 

http://www.shafaf.ir/fa/news/
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لباس  ها در ها از دو نوع برش برخوردار بودند که یکی از آنها، براساس الگوی مقنعه مقنعه

ای مثلثی شکل در زیر چانه بود و الگویی  نماز زنان ـ دارای یک نوار در باالی سر به همراه قطعه

ای کش، از زیر مقنعه به سر متصل  داشت و در قسمت پیشانی توسط قطعه( قندی کله) دایره نیم

نوع دیگری از . ماند پوشاند و به چادری کوتاه می ها کل اندام باالتنه را می این مقنعه. شد می

شد که در اثر دوختن دو ضلع کناری یک پارچه  ، استفاده می«پفی»مقنعه، معروف به مقنعۀ 

گاهی نیز زیر لبه باالیی . گرفت شکل و با تا زدن آن به طرزی مخصوص بر روی سر قرار می مربع

ی شود و گرفت تا از چروک خوردن آن جلوگیر ای الیی یا ابر نازک قرار می این سرجامه، قطعه

های خنثی بود و  پوشاک مجریان زن تا حدودی در رنگ. نظم شکلی بهتری داشته باشد

 . شد های کودک و نوجوان استفاده می تر بیشتر برای لباس مجریان برنامه های زنده رنگ

دهد که  های تلویزیونی با موضوعات تاریخی نشان می بازنمایی پوشش زنان در مجموعه

ها و اقوامی دیگر هستند که الزاماً حدود پوشش  هایی متعلق به دوره ن لباسگرچه این آثار، مبیّ

در آنها با حدود پوشش زنان پس از انقالب اسالمی منطبق نبوده، اما بر اساس گفتمان حاکم، 

ها همچون  نحو تقریباً کاملی رعایت شده است؛ زیرا در برخی مجموعه حدود پوشش اسالمی به

، در ( 1599) «بوعلی سینا»و ( 1595–1590) «امیرکبیر»، ( 1595) «نافسانۀ سلطان و شبا»

های سنتی ایرانی زنان بازیگر، میزانی از پوشانندگی منطبق بر حدود پوشش اسالمی  لباس

شد؛  رعایت شده که به موازین نمایش پوشش زنان پس از انقالب اسالمی بسیار نزدیک می

در همان حال در . و داخلی تقریباً حداکثری است نحوی که این پوشش در فضاهای بیرونی به

پوشاک سنتی زنان در قرن هشتم هجری بر تن ( 1595) «سربداران»مجموعۀ تلویزیونی 

هایی از مو و  که الزاماً حدود پوشش اسالمی در آنها رعایت نشده و بخش بازیگران است درحالی

 . گردن زنان در آنها پوشانده نشده است

با ( 1590–1599) «آئینه»غیرتاریخی همچون مجموعۀ تلویزیونی های  در مجموعه

. موضوعات اجتماعی معاصر، پوشش زنان با پوشاک رایج در این دوره نشان داده شده است

شود و گاه پایین لچک آنها گره  سرجامۀ زنان، روسری است که با سنجاق زیر گردن بسته می

. شود ر برابر نامحرمان، غالباً از چادر نماز استفاده مید. شود ها باال زده می خورد یا روی شانه می

اندک موهای ظاهر شده برای زنان سالخورده نیز ظاهراً مصنوعی است و در مجموع حدود 

 «سایۀ همسایه»های مشابهی چون مجموعۀ تلویزیونی  پوشش اسالمی همچون مجموعه

 . کامالً رعایت شده است( 1590–1590)
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های به  تا حدودی از نمونه( 1590) «پاییز صحرا»جموعۀ تلویزیونی اما پوشاک زنان در م

های انتخاب شده  ها و لباس ویژه نوع سرجامه ها متفاوت بود؛ به نمایش درآمده در دیگر مجموعه

پوشاک زنانِ قشر متوسط یا ضعیف، طبق معمول . وجود آورده بود برای زنان این تمایز را به

خورده بود، اما زنانی که به قشر متمول جامعه  های گره ماز و روسریهای ساده با چادر ن پیراهن

به نمایش درآمده بودند که ( جای روسری به) های جدیدتری همچون کاله تعلق داشتند با لباس

های گرم و تند انتخاب  پوشاک زنان مرفه، در ترکیبی از رنگ. پوشاند بخشی از گردن را نمی

وضعی میانه داشت و در برخی موارد، حدود ( 1599) «رعنا»ۀ پوشش زنان در مجموع. شده بود

 . پوشش موی سر در خانه و فضاهای درونی، اندکی با حدود شرعی متفاوت و از آن کمتر بود

 های درسی کتاب

منظور احیای تفکر اسالمی در مجامع تحصیلی از  ، اقداماتی به«انقالب فرهنگی»در جریان 

( ویژه در مقطع ابتدایی به) این کتب مصور. های درسی انجام شد بجمله بازنگری در تصاویر کتا

شود و  ، یکی از بسترهای مهم برای نمود و ترویج سبک زندگی مقبول گفتمان حاکم تلقی می

 . یابد از پوشاک و پوشش زنان در آنها موضوعیت می 1رو نوع تصویرسازی از همین

مورد تجدید ( ها شده در کتاب تصاویر نقاشی) های گفتمانی ضمن این تحوالت، بارزترین دال

از آن . کرد های دیگری جایگزین شد که از مدلول جدیدی حکایت می نظر قرار گرفت و با دال

زمان و به تدریج، کتب درسی به تصاویری آراسته شدند که زنان و دختران را با پوشش کامل 

ود که پوشش زنان را با اندک شان آن ب ترین خصوصیت که مهم داد؛ چنان اسالمی نشان می

 . داد تمایزی در فضای محارم و غیرمحارم نشان می

های مهم برای تقویت نوع پوشش  این نوع تصویرسازی در مقطع دبستان یکی از زمینه

تا  1501های  در نخستین اصالحات کتب درسی در سال. اسالمی زنان در این دوره بود

ها و پاها به  پوشاندن موی سر و تا حدودی دست، تصاویر پوشاک و پوشش زنان با 1595

 . آمد نمایش درمی

                                                           
رو توانمندی تصاویر ترسیم  فن و شیوۀ تصویرسازی کتب در ایران تابعی از تحوالت هنری در ایران بوده و از این  1

ی از همین امر بوده است. بنابر این، بازنمود نوع لباس در این تصاویر را باید با شده در نمایش نوع پوشاک نیز تابع

 توجه به این موضوع در نظر آورد.
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های درسی  نحوی که در تصاویر کتاب تدریج این پوشش، تغییرات دیگری یافت به اما به

های بلندی و گشادی بود؛  ، پوشاک زنان و دختران، همواره دارای ویژگی1595های دهۀ  سال

هایی   همچنین سرجامۀ زنان و دختران، روسری. پوشاند نحوی که اندام زنانه را کامالً می به

در این تصاویر، تمایزگذاری . آمد خورده زیر چانه بود و پوشش چادر نیز به تصویر در می گره

میان استفاده از چادر سفید برای داخل خانه و در برابر افراد خویشاوند نامحرم و استفاده از 

در همین حال، پوشش . ای بیرونی هم انجام پذیرفته استچادر سیاه و در برابر نامحرمان در فض

های  در تصویر لباس. ای ساده و رنگی است اسالمی معلم دختران، چادر نبوده، بلکه جامه

 . های شاد وجود دارد رغم سادگی طرح، تنوع رنگی و استفاده از رنگ شده، علی ترسیم

 مطبوعات

. بود« زن روز»گرایی، مجلۀ هفتگی  ران ارزشدهندۀ پوشاک رایج در دو یکی از متون بازتاب

طور مشخص پوشش حداکثری اسالمی را برجسته  برخی از تصاویر زنان در این مجله، به

کردند و برخی دیگر از تصاویر، به بازنمایی پوشاک سنتی زنان ایرانی مبادرت کرده و بر  می

باید در نظر داشت که معرفی . گذاشتند گرایانه در پوشش و پوشاک زنان صحه می رویکرد سنت

های زیباشناختی در  سازشان، نشانگر توجه به ضرورت ها عالوه بر کارکرد هویت این لباس

های سنتی عالوه بر زیبایی ظاهری، دارای  شود؛ زیرا لباس پوشش و پوشاک زنان نیز دانسته می

 . گرایی نیز بودند ویژگی پوشانندگی مدّ نظر گفتمان ارزش

های پیشنهادی این مجله،   الگوهای لباس. ، ضمیمۀ خیاطی نیز داشتمجله زن روز

های  گرایی نزدیک بود و البته برخی نمونه تاحدودی به پوشاک مطلوب زنان در گفتمان ارزش

هایی که الزاماً منطبق بر پوشش اسالمی حداکثری نبودند  لباس را که در بستر خرده گفتمان

در این رسانه، در بازنمایی قسمت سر و . کرد تر معرفی می عنوان پوشاک مجامع خصوصی نیز به

ها بودند حذف یا بازطراحی انجام می  هایی که معرف لباس هایی از بدن مانکن صورت و بخش
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های چاپی را نیز  شد؛ زیرا این متون، موضوع دایره و حدود رعایت پوشش اسالمی زنان در رسانه

های گفتمان حاکم در خصوص  ها یا تساهل گیری کردند و در ضمن سخت نمایندگی می

ضمیمۀ خیاطی مجله، الگوهایی را برای . دادند بازنمایی حجاب یا پوشش اسالمی را نشان می

کرد  پوشاک روزمرّه یا لباس اجتماع زنان از جمله روپوش مدارس و مانتوهای اداری معرفی می

ها  این نمونه. پرداخت میهمانی می های هایی برای کت، پالتو و لباس زمان به معرفی مدل و هم

کنندگان  های خیاطی خارجی بودند و تا حدودی نیز مورد توجه مصرف غالباً رونوشتی از ژورنال

 . گرفتند قرار می

 

 سینما

نیز به تبلیغ فرهنگ ( رسانۀ سینما) ، هنر( تلویزیون) در این دوره، عالوه بر رسانۀ رسمی نظام

پرداخت که البته ناشی از دو عامل  گرایی می گفتمان ارزشپوشش و پوشاک مورد تأیید 

هایی که بر اساس قانون برای پوشش زنان در  متأثر از محدودیت« ضوابط و قوانین حاکمیتی»

« کرد گفتمانی که فیلمساز آن را نمایندگی می»های عمومی ابالغ شده بود و  ادارات و محیط

 . بوده است

پیش  – 1595سینمایی از پیروزی انقالب اسالمی تا حدود سال های  لباس زنان در آثار فیلم

از الزام قانونی به رعایت پوشش اسالمی برای زنان ـ گاه به فراخور حال و هوای انقالب و فضای 

. یابد وجود آمده کامالً بر موازین شرعی پوشش انطباق دارد و گاه اندکی از آن، فاصله می دینی به

های  های سینمایی این دوره که پوشاک زنان، لباس ی در آثاری از فیلمگرای نهایت رویکرد ارزش

که در ( 1599) «تفنگدار»و ( 1591) «آخرین مهلت»شود؛ همچون  کامالً سنتی است، نمایان می

این در حالی است . شد آنها منطبق بر قواعد گفتمان حاکم، حدود پوشش اسالمی کامالً حفظ می
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ام گوناگون ایران همچون پوشاک بختیاری یا ترکمن در برخی موارد، دانیم لباس سنتی اقو که می

که پس از  متضمن رعایت دقیق حدود پوشش اسالمی، چنان( ها انواع روسری) ها همچون سرپوش

 . انقالب اسالمی تبیین گردید، نبوده و حدودی از مو یا گردن نمایان است

ک رایج زنان در شهرهای بزرگ یا حومۀ ها نیز پوشا های سینمایی این سال دیگر آثار فیلم

تر  های خصوصی زنان یا چادر به سر دارند یا در محیط. داد که متفاوت بود آن را نمایش می

که موهای آنان را کامل  هایی ساده به سر دارند درحالی های خانگی پوشیده و روسری پیراهن

 (. 1595ها،  نشین آفتاب) پوشاند نمی

های سینمایی، قواعد پوششی پس از انقالب هنوز کامالً رعایت  فیلم در برخی از دیگر آثار

بازیگر نقش عروس، کالهی کوچک همراه با تور بر سر ( 1595) «راه سیاه»در فیلم . شود نمی

 «دانست مردی که زیاد می»در فیلم . شود شدن مو و گردن وی می دارد که موجب دیده

به روشی جدید است که در حین حرکت، بخشی  بستن سرجامه یا روسری بازیگر زن( 1595)

همۀ زنان در فضاهای عمومی از مقنعه و ( 1590) «گذرگاه»در فیلم . شود از گردن نیز دیده می

 . تر های بزرگ و چادرهایی به رنگ روشن کنند و در درون خانه از روسری چادر سیاه استفاده می

نه برای بازنمایی وضعیت اجتماعی دوران زمی برخی زنان در پس( 1590) «دبیرستان»در فیلم 

لباس پرستاران ( 1599) «گاه کمین»در فیلم . اند پهلوی بدون پوشش اسالمی به نمایش درآمده

، پوشاک زنان پوشانندگی ( 1599) «عبور»در فیلم . دهد زن، پوشش کامل اسالمی را نشان می

همراه مانتو و مقنعه . اق خورده استها بلند بوده و بر سر زنان سنج بسیار زیادی دارد، روسری

پوشاک زنان در اداره . شود، مانتوها نیز مچ دارند برای پوشش خارج از خانه، از چادر استفاده می

 . نیز منطبق بر همان حدود است و منشی اداره، مقنعۀ مشکی گرد و بلندی بر سر دارد

 
 گرایی در دورۀ ارزش نمودار منظومه کردارهای گفتمان غالب در خصوص پوشاک زنان

 (1631ـ  1631)
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  1631تا  1631شناسی پوشش و پوشاک زنان از  زیبایی

 گرایی شناسی پوشاک در گفتمان ارزش زیبایی( الف

سرجامه و »گرایی، پوشش زنان کارمند بر اساس اصول مصوب نظام شامل  در دورۀ ارزش

و رنگ و در نتیجه،  های ساختاری مشخص در شکل ، دارای ویژگی«جامه و پاجامه تن

پوشش مقنعه جلو بسته با مدل ساده؛ یک رنگ و بدون »شناسی همگون و واحدی بود:  زیبایی

مانتو و »؛ «هایی که جلب توجه نکرده و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد هرگونه تزئین، در رنگ

و عبارت  باشد "سنگین"شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچۀ ضخیم و از یک رنگ که باید 

کفش از مدل ساده با پاشنۀ معمولی مناسب »و « ای، طوسی، و مشکی ای، قهوه است از سرمه

در یونیفُرم مدارس نیز . «های سنگین های مناسب و جوراب به رنگ برای محل کار با رنگ

ها و  پوشیدن کفش و جوراب رنگی و حتی سفیدرنگ نیز ممنوعیت داشت که برگرفته از ابالغیه

 . دانست های تیره و یا خاکستری را مجاز می هایی بود که تنها استفاده از رنگ هبخشنام

ها اسالمی و  ، رنگ1595در ایران دهۀ »شناسانۀ متأخر، معتقد است:  یک تحلیل جامعه

های تیره و از جمله  رنگ. تر بودند و برخی ضدانقالبی حتی برخی انقالبی. غیراسالمی شده بودند

شد،  هایی چون قرمز را که نماد شهادت محسوب می مذهبی بود و حتی رنگ سیاه، نماد جامعۀ

نماد فرودستی، متانت، تواضع، مذهبی بودن، انقالبی ... های تیره و کدر رنگ... کرد بازنمایی می

تر  متعهدتر و مذهبی1595های تیره در دهۀ  رنگ... شدند بودن و حتی رنگ عشق تعبیر می

های سیاه  که رنگ درحالی. دین، غیرمتعهد و آلوده به اغراض دشمن های روشن بی بودند و رنگ

 «شدند آمیز محسوب می های سفید و قرمز مفسده خواه بودند، رنگ ای، انقالبی و آرمان و قهوه

 (. 150: 1520کاظمی، )

تصاویر پوشاک زنان و دختران دارای ویژگی بلندی و  1595های درسی دهۀ  درکتاب

همچنین سرجامۀ زنان و دختران، . ی که اندام زنانه را کامالً می پوشاندنحو گشادی بود؛ به

پوشش چادر نیز زمانی که زنان در بیرون از خانه تصویر . خورده زیر چانه بود هایی گره  روسری

آمد؛  شدند یا در میان جمعی از نامحرمان در درون خانه قرار داشتند، به تصویر در می می

 . برای استفاده در درون و چادر سیاه برای بیرون از خانه بود نحوی که چادر سفید به

شناسی  ویژگی زیباشناختی پوشاک زنان مجری در تلویزیون در تقابلی آشکار با زیبایی

های  جز برای مجریان برنامه رنگ این پوشاک به. پوشش زنان در تلویزیون پیش از انقالب بود
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های ساختاری بلندی، گشادی و با حداقل ممیزات  یژگیکودک و نوجوان، غالباً خنثی و دارای و

 . نمایانه در اندام زنانه بود جلوه

هایی گشاد با  کرد که بر اساس آن، لباس شناسی را القا می رسانۀ تلویزیون نوعی از زیبایی

های مثبت جوان  های خنثی و همراه با چادر مشکی متعلق به بازیگران نقش طراحی ساده و رنگ

های مثبت مسن  ها همراه با چادر نماز یا چادر غیر مشکی، متعلق به بازیگران نقش لباسو همان 

دلیل نوع طراحی آن، گاه  هایی که به گی به همراه انواع سرجامه هایی با ساختار چندالیه لباس. بود

 . کردند های منفی بر تن می پوشاند را نیز بازیگران نقش هایی از گلو و گردن را نمی بخش

گرایی تولید  ، در نمایندگی گفتمان ارزش1595های سینمایی دهه  سیاری از تولیدات فیلمب

فارغ از ضوابط پوشش زنان برای تأیید پخش این . شد که دربارۀ انقالب و یا دفاع مقدس بود

شناسی پوشاک زنان در آنها، مظهر زیباشناختی ارزشی زنان انقالبی و الگوی  آثار، زیبایی

در این آثار، زنان معموالً در فضاهای عمومی از مقنعه و چادر سیاه استفاده . مطلوب بود

پوشاک زنان پوشانندگی بسیار . تر کردند و در درون خانه نیز از چادرهایی به رنگ روشن می

شد و همراه مانتو و  ها بلند بوده و با سنجاق بسته می دار و روسری مانتوها نیز مچ. زیادی داشت

بنابر این، بازنمایی هدفمند . شد وشش خارج از خانه، از چادر استفاده میمقنعه برای پ

هایی بود که  گرفت که دارای ویژگی شناسی در نوع خاصی از پوشاک زنان شکل می زیبایی

 . طور کامل در انطباق با پوشش اسالمی مدّ نظر گفتمان حاکم قرار داشت به

 

 ب گفتمان رقی شناسی لباس در خرده زیبایی( ب

سازی پوشش زنان با التزام به رعایت پوشش اسالمی را برنتافتند  هایی از زنان ایرانی یکسان گروه

و ضمن رعایت کمابیش حدود پوشش اسالمی در پوشاک، سالیق زیباشناختی خود را نیز دنبال 
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هایی همچون تلویزیون را نداشت،  گفتمان رقیب، فرصت حضور در رسانه گرچه خرده. کردند می

 . داد شناسی پوشاک از منظر این گفتمان، در سطح جامعه خود را نشان می ما زیباییا

زیباشناسی پوشاک این گروه از زنان، محدود به سلیقۀ بازار داخلی بود که یا از مجالت مد 

ها و پالتوها  کت. شد شد یا از طریق ویدئو به جامعۀ ایرانی معرفی می خارجیِ قاچاق اخذ می

های بزرگ و حجیم  های گرد انگلیسی بزرگ و پهن بود و سرشانه دار و دارای یقه گشاد و پیله

 . های بزرگ در آنها کارکرد تزئینی یافته بود داشت و دکمه

گرفت که یا تا پیش از انقالب  هایی الگو می ها، از نمونه شناسی پوشاک این گروه زیبایی

مُد بود که در آن زمان هنوز وارد ایران اسالمی رواج داشت، یا ملهم از محدود مجالت تخصصی 

های سینمایی هرچند اندک، به طرزی محتاطانه  شناسی، در فیلم این نوع زیبایی. شد می

لباس بازیگر نقش « راه سیاه»برای نمونه، در فیلم . شد تا امکان نمایش را بیابد بازنمایی می

که  بازیگر زن ـ« دانست می مردی که زیاد»عروس متضمن پوشش اسالمی نیست، یا در فیلم 

کند که گردن او  ـ، گاهی در اوقات خارج از ساعات کار اداری از روسری استفاده می کارمند است

دار بر تن دارند که  برخی زنان مانتوی بدون مچ، گشاد و اِپُل« ویزا»در فیلم . پوشاند را کامالً نمی

، برای نمایش زنان یهودی، «سرب»م در فیل. عنوان مد روز رایج بوده است در آن زمان به

نمایش تراشیدن موی سر بازیگر زن و نمایش وی بدون سرجامه و با . اند ها کمتر شده پوشش

موی کوتاه در نماهایی از فیلم؛ همچنین نمایش بازیگر زن دیگری در حال مرگ، بدون روسری 

ش گفتمان حاکم را ، قواعد پوش1595های سینمایی دهۀ  از مواردی است که در میان فیلم

 . نحوی به چالش کشیده است برای زنان، به

گفتمان رقیب  ها نیز مبیّن خرده هایی از زنان و دختران در مدارس و دانشگاه پوشش گروه

رنگ، مطلوب همۀ  ساده و یک( روپوش) لباس متحدالشکل مدارس 1595های دهۀ  در سال. بود

آموزان دختر، سلیقۀ زیباشناختی خود را به انحای  نشاز این رو، گروهی از دا. آموزان نبود دانش

آموز دبستانی، پس از خروج از مدرسه، مقنعه را  برخی از دختران دانش. دادند گوناگون نشان می

دانشجویان . کردند آموزان مقاطع باالتر آن را با روسری جایگزین می داشتند و دانش از سر برمی

پوشیدند، خارج از دانشگاه، چادرهایشان را کنار  در میدختری که بنا بر اجبار دانشگاه چا

پوشیدند که  تری زیر مانتوی مدرسه می آموزان مانتوهای کوتاه گاهی برخی دانش. گذاشتند می

که در آن  تفنگی ـ تنگ یا لوله پوشیدن شلوارهای پاچه. شد در مسیر برگشت از آنها استفاده می

ر گشاد مدرسه نیز رایج بود تا در مسیر بازگشت، از آن شدـ، زیر شلوا دوران زیبا دانسته می
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دار، گاه برخی دختران را  های گرد چانه اجبار برخی مدارس برای استفاده از مقنعه. استفاده شود

نحوی متحرک بسازند تا قابلیت استفاده در  شکل زیر چانه را به داشت تا قطعۀ مثلثی بر آن می

 . ن از مدرسه را بیابدمدرسه و عدم استفاده از آن بیرو

این نوع . تدریج تنوع یافت های زنانه به   گفتمان، الگو و رنگ و تزیین لباس در این خرده

( توسعه) بعد یعنی در دوران سازندگی  های شناوری هستند که در دورۀ پوشش عمالً دال

یشتری در های بزرگ که دارای تنوع ب مانتوهایی گشاد و بلند با سرشانه. تر شدند برجسته

قطعات الگو بود، دیگر سادگی مانتوهای پیشین را نداشت؛ به کمربند مزین شد یا در الگوی 

های  ها یا مانتوهای چرمی که براق بود و با دکمه کت. در نظر گرفته شد« کمر»اوّلیه برای آنها 

 . شد، رواج پیدا کرد متعدد نیز تزیین می

 
های مختلف بر  شیوه هایی که حداکثر به یا روسری که در گفتمان حاکم، از مقنعه در حالی

که مستطیل شکل و بلند « شال»شد، در گفتمان رقیب،  شدند، استفاده می روی سر بسته می

ها در  روسری. توانست ضامن پوشش کمتری باشد، مورد اقبال بود بود، و استفاده از آن می

تر  های بزرگ روسری. پوشاند نمی طور کامل قطعات کوچک رواج داشت که گردن و موها را به

یافت و پوشش کافی ایجاد  نحوی که جنبۀ تزئینی می شد؛ به های شل بسته می هم گاهی با گره

تر از اندازۀ صورت، تولید و عرضه شد که امکان بیرون  هایی بزرگ در این مسیر، مقنعه. کرد نمی

لند به شلوارهای تنگ و کوتاه شلوارهای گشاد ب. کرد هایی از مو را فراهم می گذاشتن بخش

در بستر . پوشیدن شلوار جین نیز رواج یافت. نمایاند تبدیل شد که بخشی از ساق پا را می

های فعال پا به عرصۀ  ها از تیرگی به روشنی گرایید و رنگ همین گفتمان بود که رنگ لباس

های متحدالشکل  ای که برای لباس های تیره یک تحلیل، آن است که رنگ. پوشاک گذاشتند

زیر  بودن، و سربه بودن، مطیع آرام»هایی سیاسی و ایدئولوژیک بودند که  شد، رنگ انتخاب می
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های روشن، نماد جوانی، حرکت، تمرّد و شادی  که رنگ کردند؛ درحالی بردن را تشویق می

 (. 150: 1520کاظمی، ) «بودند

  گیری نتیجه

از قدرت حاکم در مناسبات اجتماعی و فرهنگی عنوان بخشی  گرای دینی به ایدئولوژی سنت

در گفتمان . شناسی پوشش و پوشاک زنان داشت گرایی، نقش مهمی در زیبایی دورۀ ارزش

امر »طور طبیعی ذیل  شناسی پوشاک و پوشش زنان مسلمان، به گرایی، زیبایی حاکمِ دورۀ ارزش

از سبک زندگی ایشان قلمداد و عنوان رکن مهمی  های طوالنی به شد که سال دانسته می« دینی

انقالب اسالمی ایران، پس از دورۀ پهلوی، پوشش . شد در انتخاب نوع پوشاک و لباس رعایت می

نماد »عالوه، از آن یک  تجدید حیات بخشید و به« تکلیف دینی»مثابه  اسالمی را به

می خاصی را به گرایی با تکیه بر فرهنگ دینی، پوشش اسال گفتمان ارزش. ساخت« ایدئولوژیک

های ساختاری متعلق به  کرد که مظهر پیوستگی عمیق با دین همراه با نشانه زنان معرفی 

دار بلند و مانتو شلواری  این پوشش عبارت بود از چادر همراه با مقنعۀ چانه. انقالب اسالمی بود

های تیرۀ  گشاد همراه با جوراب کلفت و کفشی تخت که در غالب موارد، به رنگ مشکی یا رنگ

شناسی پوشاک زنان بر اساس الگوی مطلوب گفتمان  زیبایی. شد سرد یا خنثی انتخاب می

های درسی، تلویزیون و بخشی از  های دولت از جمله مطبوعات، کتاب گرایی در رسانه ارزش

در این بازنمایی، رنگ و ساختار لباس به . عنوان پوشاک رایج بازنمایی شد تولیدات سینما به

 . ی و تمایزنایافتگی، با تأکید بر پوشش مانتو و شلوار و چادر و مقنعه، تمایل داشتسادگ

هایی که در آنها شکل و ساختار و رنگ و  گرایی با تهیه و تدوین دستورالعمل گفتمان ارزش

دیگر مختصات لباس مطلوب زنان برای حضور در اجتماع تعریف شده بود، به موضوع 

ـ نیز ورود یافت و زنان را  ناپذیر فرهنگ لباس و پوشاک است کان جداییکه از ار شناسی ـ زیبایی

مندی از حقوق فردی و اجتماعی خود، ذائقه زیباشناختی خود را بر آن  برانگیخت تا برای بهره

های اداری  شناسی پوشاک زنان در محیط ها زیبایی با ابالغ این دستورالعمل. منطبق سازند

ای،  های تیره و خنثی همچون سرمه بلند و گشاد و مقنعه در رنگ تعیین شد؛ مانتو و شلوار

 . ای و خاکستری قهوه

ویژه  گرایی به شناسی ساختار و رنگ لباس زنان در این دوران، با هژمونی گفتمان ارزش زیبایی

ناپذیر  سرعت در اجتماع فراگیر و تثبیت و به امری اجتناب به( دفاع مقدس) در دوران جنگ
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که پیامدهای جنگ ناعادالنه و تحمیلی که بر انقالب نوپای اسالمی عارض  درحالی تبدیل شد،

 1دانیم هژمونی فرهنگی که می چنان. باره را به سایه برد شده بود، اهمیت تالش فرهنگی در این

دارد که در آن تسلط فرهنگی یک گروه اجتماعی بر گروهی  نوعی فرادستی فرهنگی را بیان می

در این نظام، قدرتمندان، باورهای فرهنگی خود را به جامعه تسری . هده استدیگر قابل مشا

 . رانند دهند و باورهای فرهنگی اقلیت جامعه و طبقۀ فاقد قدرت را به حاشیه می می

گرایی از الزام قانونی به  شدن و پشتیبانی گفتمان ارزش پوشش اسالمی در فرایند هژمون

معنی نوعی از پوشش  نیز منجر شد؛ این حجاب به «حجاب سیاسی»آن، به ظهور مفهوم 

در این تعبیر، کسانی . های گفتمان حاکم و نظام سیاسی جمهوری اسالمی بود نمایانگر ارزش

شدند؛ فارغ  که از پوشش اسالمی استفاده کردند، منتسب به الگوی فرهنگی نظام حاکم دانسته 

 . فردی ایشان بود یا نه از اینکه انتخاب این نوع پوشش، برآمده از انتخاب

زنان سنتی و مذهبی جامعۀ ایران، الگوی زیباشناختی گفتمان حاکم را پذیرفتند؛  

ناسازگاری این گروه با الگوی . ای که توسط دیگر زنان مورد تشکیک قرار گرفت شناسی زیبایی

ا آن های عملی گروهی از زنان ب گرایی، به مخالفت شده توسط گفتمان ارزش پوششی تعریف

انجامید که سررشته در نظریاتی داشت؛ از جمله اینکه اجبار قانونی زنان به نوع خاصی از  

پوشش و عدم اجبار قانونی مردان به آن حاصل تفسیری فرودستانه از زن، توسط گفتمان حاکم 

گرایی، رخدادی  برای زنان در گفتمان ارزش« پوشش اسالمی»شدن  قانونی. 9گرایی است و ارزش

از سوی نظام پهلوی شکل گرفته بود و « پوشش غیراسالمی»شدن  که در تقابل با قانونی بود

و استفاده از حربۀ قانون برای دستیابی « کاربست اجبار در امر فرهنگی»توان آن را از منظر  می

 . به هژمونی نگریست

ی را در های گوناگون الزام به رعایت پوشش اسالمی با توسل به حربۀ قانون نیز مخالفت

دنبال داشت که گرچه به جایی نرسید، اما موجب شد  جامعۀ پساانقالب اسالمی ایران به

وجود آید که مفاهیم جدیدی را با خود به ارمغان  های مختلفی از پوشش در میان زنان به شکل

                                                           
1 Cultural hegemony 

از نخستین روزهای اعالم الزام قانونی به رعایت پوشش اسالمی و بیان دستورالعمل گفتمان حاکم در مورد  9

االن فرهنگی معترض وجود تبعیض میان زنان با الزام آنها و مردان با عدم الزام ساختار و رنگ لباس زنان، برخی فع

 1آنها به استفاده از لباسی با ساختار تعریف شده را متذکر شده و با آن مخالفت کرده بودند. ن.ک به کیهان، 

 .11501، ش 1502مرداد 
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گرایی، گرچه  در دوران ارزش. شناسی پوشاک زنان را نیز تحت تأثیر قرار داد آورد و زیبایی

حجابی شده بود، اما در نتیجۀ آن، پدیدۀ جدیدی،  انین حکومتی مانع از ظهور پدیدۀ بیقو

پوشش گروهی از زنان که الزام . زعم گفتمان حاکم، شکل گرفت به« بدحجابی»مشهور به 

تافتند یا به پوشش اسالمی اعتقاد نداشتند، گرچه از ساختاری  قانونی به نوع پوشش را برنمی

نحوی  ، اما هریک از این اجزاء به( مانتو، شلوار، روسری) مورد نظر قانون بود کرد که تبعیت می

هایی داشت که با تمرکز  تنها حافظ حدود پوشش اسالمی نبود، بلکه ویژگی شد که نه انتخاب می

این نوع از . بر نمایش اندام زنانه و زنانگی افراد، نافی حفظ حدود شرعی پوشش بود

شناسی الگوی مطلوب گفتمان حاکم قرار نداشت و ممیزات  اق با زیباییشناسی در انطب زیبایی

 . کرد دیگری را در سختار، شکل و رنگ، نمایندگی می
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