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تحوالت زیبا شناختی مد لباس در ایران پس از انقالب اسالمی

چکیده:
مســئله مــد در مرکــز گفتمــان هــای فرهنگــی ایــران قــرار دارد؛ نوع لبــاس و تصمیم
هــای پیرامــون پوشــش ،در منازعــات سیاســی و آییننامههــای تربیتــی و قواعــد
رفتــار هنجــاری خــود را نشــان مــی دهــد .گفتمــان هــای مســلط بــا طــرح الگوهــای
ســاختاری پوشــش ماننــد لبــاس ملــی و لبــاس رســمی ،ســعی در همســانی
پوش ـشدارند و در مقابــل ،گفتمــان هــای دیگــر بــا تأکیــد بــر آزادی انتخابهــای
فــردی الگــوی تنــوع پوشــش را دنبــال مــیکننــد .در حقیقــت ،پوشــش افــراد
یــا مبیــن دنبالــهروی آنــان از هنجارهــای نشــئتگرفته از گفتمــان مســلط
قــدرت اســت یــا مبیــن مقاومــت در برابــر ایــن هنجارهاســت؛ بنابرایــن مطالعــه
و تحلیــل پوشــش مســتلزم شــناخت وضعیــت دوقطبــی در قواعــد ســاختاری و
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انتخــاب هــای فــردی پوشــش اســت .مقالــه حاضــر ایــن پرســش را دنبــال میکنــد که چگونــه جریــانهــای اجتماعــی و گفتمانهای
ـناختی نظریــه مبنایــی ،مســیری رونــد پژوهانــه در
بــر خاســته از آن ،الگوهــای مــد و لبــاس را جهــت داده انــد؟ رویکــرد روش شـ
ِ
تحــوالت اجتماعــی پــس از انقــاب اســامی و تأثیــر آن بــر پارادایــم هــای مــد را دنبــال کــرد .یافتههــای مقالــه بــر ایــن تأکیــد

داشــت کــه بــا وقــوع انقــاب اســامی چــادر مشــکی بیانگــر یــک جریــان ایدئولوژیــک شــد و بهمثابــه نفــی جامعــه طبقاتــی و
تفکیکشــده بــا نشــانه هــای لبــاس دارا و نــدار ،نمــودی از مقاومــت در برابــر رژیــم گذشــته بــود .پژوهــش حاضــر ،چهــار پارادایــم
مــد گریــزی ،مدســتیزی ،مدگرایــی و مــد اســامی را تبییــن مــیکنــد کــه در فــراز و فــرود الگوهــای حجــاب مبــارز ،حجــاب
مذهبــی ،حجــاب ســنتی ،حجــاب زیباشــناختی و حجــاب ارزشــی ،در بســتر تحــوالت سیاســی و اجتماعــی شــکلگرفتهاند.
واژگان کلیدی :تحوالت اجتماعی مد ،مد لباس ایرانی ،نشانهشناسی لباس ،زیباشناختی شدن پوشش.
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مقدمه:
پوشــش یــک نظــام نشــانهای اســت کــه از خــال
نســبتی کــه بــا مقولــه هایــی نظیــر مردانگــی و زنانگــی،
طبقــه ،منزلــت ،نقــش اجتماعــی ،ارزش هــا یــا ضــد
ارزش هــا و بهطورکلــی بــا ســاختارهای اجتماعــی دارد،
درك میشــود.
آنچــه در همــه فرهنــگ هــا تجربهشــده ایــن اســت
کــه لبــاس نمــودی از ثــروت اســت و بــا يــک نــگاه،
وضعيــت مالــي شــخص را بــه بيننــده معرفــي مــي
کنــد (وبلــن .)191:1383،وبلــن نقــش ذخیــره کــردن
ثــروت در کســب افتخــار را ضعیفتــر از نمایــش آن
میدانــد و معتقــد اســت ثــروت و قــدرت بایــد نشــان
داده شــود زیــرا اعتبــار فقــط بــا نشــان دادن و آشــکار
کــردن آنهــا بــه دســت میآیــد .وی پدیــده مــد را
مختــص بــه طبقــهی بــاالی اجتماعــی میدانــد کــه
میخواهنــد نشــان دهنــد بــرای کســب درآمــد مجبــور
بــه کارکــردن نیســتند .بهاینترتیــب یکــی از بهتریــن
زمینههــای مصــرفِ نمایشــی و ضایــع کــردن تظاهــری
را مصــرف لبــاس میدانــد و مــد لبــاس را بخشــی از
شــیوه زندگــی اشــرافی بــرای نمایــش قــدرت مــادی و
ثــروت ،افتخــار ،منزلــت و جایــگاه اجتماعــی قلمــداد
مــیکنــد (آجیلــی .)88:1392،عــاوه بــر ایــن بایــد
گفــت کــه لبــاس نمــودی از قــدرت اســت؛ قدرتــی
کــه بــه تعبیــر بوردیــو تمایــز میــان مرزهــای طبقاتــی
و ســبک هــای زندگــی را ایجــاد مــیکنــد .از ایــن منظــر
لبــاس بهماننــد يــک نشــانه عمــل ميکنــد بهگون ـهای
کــه مــیتوانــد هيــچ اطالعــي از اصــل و نســب فــرد
نــداده و تنهــا او را در زمــره گشــاده دســتان معرفــي
کنــد .لــذا بســياري از افــراد طبقــه متوســط توانســتند
بــه لطــف ایجــاد شــباهت لباسهایشــان ،روابــط خــود
را بــا مرفهــان تنظيــم کننــد .الزم بــه ذکــر اســت
ســبک هــاي پوشــش پــس از مــد شــدن از نشــانههاي
مخصــوص بــه گــروه هــا و دســته هــاي مختلــف بهــره
ميبرنــد؛ امــا پــس از مدتــي کارکــردي زيباشــناختي
یافتــه و خالــي از معانــي ســابق خــود مــي گردنــد.
ايــن مســئله مخصوصــاً هنگامــي رخ مــي دهــد کــه
يــک ســبک از زادگاه خــود خــارج و همــراه بــا جريــان
جهانــي اقتصــاد و اطالعــات بــه کشــورهاي ديگــر مــي

رســد .گاه يــک لبــاس حتــي نشــانه اي معکــوس بــا
نشــانه مربــوط بــه خــود در زمــان زایشــش مــي يابــد
ماننــد وضعيــت شــلوار جيــن کــه برآمــده از پوشــش
طبقــات کارگــری اســت و اکنــون ازجملــه نشــانه هــای
مــد در طبقــات بــاال اســت (همــان« .)89:ایــن جنبــۀ
معناشــناختی لبــاس اغلــب مغفــول واقــع میشــود و
ِ
گمــان مــیگــردد پوشــیدن لباسهــای ُمــد روز فقــط
ـدن شــخص از الگویــی اســت کــه در
یعنــی خــوش آمـ ِ
ـی خــاص بــا اقبــال عــام روب ـهرو شــده
یــک دورۀ زمانـ ِ
اســت .حالآنکــه پوشــیدن لبــاس (خــواه طبــق ُمـ ِد روز
یــا خــاف ُمـ ِد روز) حکــم نوعــی بیانیــۀ ضمنــی را دارد
کــه شــخص در آن ،هــم هویتــی خــود بــا یــک گــروه
اجتماعــی یــا یــک پــاره فرهنــگ را اعــام میکنــد
و یــا بــر تمایــز هویــت خویــش تأکیــد میگــذارد»
(پاینــده.)123:1393،
مســئله حجــاب در ایــران در چالــش میــان دو گفتمــان
رقیــب اســت؛ از یکســو گفتمــان دینــی کــه در آن
اصــل معنــا بخــش پوشــش ،قاعــده عفــت اســت و
ِ
تقــدس خانــواده در ارتبــاط بــا
ارزشهایــی نظیــر
ّ
دیگــر مفاهیــم ماننــد عفــت ،مصونیــت و حجــاب نظــم
گفتمانــی را شــکل مــی دهنــد .مذهــب ،بــا تأکیــد بــر
تکامــل روح و پــرورش درون ،بــدن و پــرورش جســم
را مــورد بــی اعتنایــی قــرار مــی دهــد و بالباسهــای
گشــاد و بلنــد ،جســمیت و برآمدگیهــا و کشــیدگی
هــای تــن را نادیدنــی و انــکار مــیکنــد .در گفتمــان
اصــل معنــا بخــش
رقیــب (گفتمــان غیردینــی)،
ِ
پوشــش ،اصالــت نفــس و آزادی فــردی اســت و تــن
بهمثابــه «خــود عینــی» در لبــاس نمــود می-یابــد و
پوشــش کارکــردی بــرای «خودنمایــی» دارد .در ایــن
گفتمــان ،لبــاس هــای رنگیــن و بــدننمــا نشــانگر
ورزیدگــی تــن و مهــارت هــای بــدن اســت.
در گفتمــان سیاســی ،لبــاس کارکــردی «وحــدت بخش»
و همســان کننــده دارد .لــذا نظــام هــای سیاســی بــا
تعریــف و تعییــن «پوشــش مناســب» از یکســو بــه
دنبــال اعمــال کنتــرل بــر بــدن و انتخــاب هــای فــردی
هســتند و از ســوی دیگــر در پــی القــای هویتــی یگانــه
بــر پایــهی تعاریفــی خــاص ملــی ،میهنــی ،تاریخــی،
اســطورهای از پوشــش برتــر یــا مناســب برمیآینــد.
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گفتمــانهــای سیاســی مســلط بــه ســمت الگوهــای
ســاختاری و تجویــزی پوشــش تمایــل دارنــد؛ ایــن
الگوهــا کارکــردی همســان کننــده و وحــدت بخــش
دارنــد و بــا عــدم تطابــق بــا الگوهــای مناســب بهعنــوان
ناهنجــار شــناخته مــی شــوند؛ امــا خــارج از نظــام هــای
کنترلــی کــه بــر یکدســتی لبــاس تأکیددارنــد (ماننــد
لبــاس کارمنــدان و دانــشآمــوزان) ،افــراد در زمینــههای
اجتماعــی نامتجانــس و ناهمگــون زندگــی مــی کننــد و
انتخــاب هــای آنهــا در پوشــش متنــوع و متفاوت اســت.
لــذا کشــمکش بــرای تعریــف «پوشــش مناســب» در
نظــام هــای کنترلشــده (ماننــد آموزشــی واداری) و
کنتــرل نشــده (ماننــد خیابــان) متفــاوت و بحثبرانگیــز
اســت« .خیابــان» محــل منازعــه هنجارهــای رســمی
دولتــی و انتخــاب هــای غیررســمی افــراد اســت لــذا
تعییــن «پوشــش مناســب در خیابــان» و «مســئله
مــد» اغلــب بــه چالشــی فرهنگــی و سیاســی تبدیــل
مــی شــود .چالــش هایــی کــه در ایــران نیــز تجربــه
مــیشــود .اغلــب سیاســت هــای دولتــی پوشــش در
ایــران بــا طــرح «پوشــش مناســب» الگوهــای کنترلــی
و تجویــزی را دنبــال کــرده انــد و انتظــارات سیاســی از
لبــاس کــه داللــت بــر همســانی پوشــش دارد در برابــر
تنــوع و آزادی انتخــاب قرارگرفتهانــد؛ از همیــن رو
طــرح بحــث پیرامــون «مــد» و «لبــاس» بــه چالشــی
اساســی تبدیلشــده اســت .در مقالــه حاضــر بــه ایــن
مســئله پرداختــه مــیشــود کــه چگونــه طــرح الگوهــای
ســاختاری پوشــش کــه از ســوی دولــت هــا دنبــال مــی
شــود بــه دنبــال کارکــرد «وحــدت بخــش» و همســان
کننــده ی لبــاس اســت و ایــن الگــو بــا مســئله انتخــاب
و مــد در تعــارض قــرار مــیگیــرد .بــر ایــن اســاس
فرازوفــرود مســئله مــد در بســتر تحــوالت اجتماعــی
پــس از انقــاب اســامی موردمطالعــه قــرار مــیگیــرد.
پیشینه پژوهش:
تاکنــون پژوهــشهــای متعــددی دربــاره پوشــش در
ایــران انجامشــده اســت ازجملــه مقالــه محمدرضــا
جــوادی یگانــه و علــی کشــفی ( )1386کــه بــه تاریــخ
تحــول قراردادهــا و نظــام نمادیــن لبــاس پرداختــهانــد
و تحقیــق مهــدی فرجــی و حمیــده نفیســی ()1386
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کــه «ســبک زندگــی و پوشــش زنــان در تهــران» را
مطالعــه کــرده انــد و گونــه هــای مختلــف حجــاب
شــامل :حجــاب بهمثابــه تکلیــف ،حجــاب بهمثابــه
ایدئولــوژی ،حجــاب ســنتی ،حجــاب زیباشــناختی و
حجــاب بازاندیشــانه و گونــه هــای مختلــف پوشــش
شــامل :پوشــش مــد محــور ،پوشــش فمینیســتی و
پوشــش بــدون مــد را موردبحــث قــرار داده انــد .جمــال
محمــدی و همکارانــش ( )1393در مقالــه «پوشــش
زنــان و داللتهــای معنایــی آن» بــه مطالعــه پوشــش
زنــان کردســتان پرداختــه و هفــت موضــوع محــوری
را در گونهشناســی پوشــش تفکیــک کــرده اســت
کــه عبارتانــد از :پوشــش رفتــاری فراتــر از حجــاب،
پوشــش میانجــی هویــت یابــی و تمایــز بخشــی ،پوشــش
بهمثابــۀ مدیریــت بــدن و نمــاد بازاندیشــی ،پوشــش و
فرآینــد زیبایــی شــناختی بــدن ،پوشــش در کشــاکش
الــزامهــای ســاختاری و انتخــاب هــای فــردی و پوشــش
در نقــش حفــاظ امنیتی.اغلــب پژوهــش هــای موجــود،
بــه مطالعــه وضعیــت پوشــش و حجــاب در شــرایط
کنونــی پرداختــه انــد و زمینــه هــای پیدایــش گونــه
هــای مــد را نادیــده گرفتــه انــد .در مقالــه حاضــر بــه
تاریــخ تحــوالت پوشــش در تعییــن «پوشــش مناســب»
و نقــش نهادهــای قــدرت در فرازوفــرود «مســئله مــد»
مطالعــه شــده اســت تــا داللــت هــای معنایــی لبــاس
بهتــر شــناخته شــوند.
رویکرد روششناختی پژوهش
رویکــرد روششــناختی پژوهــش حاضــر بــه دنبــال ارائــه
ســاختاری منســجم از تحــوالت تجربــه مــد در ایــران
اســت؛ بــر ایــن اســاس رویکــرد نظریــه مبنایــی 1دنبــال
خواهــد شــد.
ایــن روش ،ســاختاری تحلیلــی بــرای گــردآوری داده
هــا ،مقولــه بنــدی ،مفهــوم ســازی و مدلســازی نظــری
در اختیــار محقــق قــرار مــی دهــد .برخــاف دیگــر
روشهــا کــه محقــق بــر اســاس یــک مــدل نظــری در
پــی آزمــون فرضیــات اســت ،درروش نظریــه مبنایــی
محقــق بــه دنبــال ســاخت یــک مــدل نظــری اســت
لــذا آنچــه اهمیــت دارد ارائــه بیانــی جامــع از پدیــده
موردمطالعــه اســت .ایــن امــر مســتلزم افزایــش
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حساســیت نظــری و طــی چهــار مرحلــه تحقیــق شــامل
کدگــذاری ،مفهــوم ســازی ،مقولــه ســازی و نظریــه
ســازی اســت.
کدگــذاری بــه معنــای خــرد کــردن و مقایســه کــردن
اطالعــات و رویدادهــا و برقــراری داللــت میــان پدیــده
هــا اســت؛ ایــن داللــت هــای معنایــی مبتنــی بــر
نشــانه شناســی اجتماعــی اســت کــه در آن معنــای
مــد و لبــاس در ارتبــاط بــا ســاختار قــدرت فهــم مــی
گــردد .مفهومســازی شــامل دســته بنــدی کدهــای
مشــترک حــول یــک متغیــر مرکــزی اســت کــه
همیــن رونــد در ســطوح انتزاعــیتــر منجــر بــه مقولــه
ســازی و نظریــه ســازی مــیگــردد .فــن مورداســتفاده
در ســازماندهی اطالعــات« ،تحليــل رونــد »2اســت؛
اگرچــه اختالفنظرهــای زيــادي در خصــوص تعريــف

«رونــد» وجــود دارد امــا منظــور مــا از رونــد ،بــه
پیــروی از اســتراس و کوربیــن ،متصــل کــردن مجموعــه
اي از رويدادهــا در يــك موقعيــت اســت (همــان.)144 :
بــه معنــاي ديگــر ،تحليــل رونــد ،شــيوه تحليلگــر
بــراي توضيــح و تبييــن تغييــر اســت (همــان.)149 :
ايــن کار بــا توجــه بــه پرســشهــاي روش شــناختی
انجــام مــیگیــرد؛ پرســشهــا عبارتانــد از :شــرایط
علــی ،3حــوادث ،وقایــع و زمینــه هــای پیدایــش یــک
پدیــده چیســت؟ کنشــگران فعــال و نهادهایــی کــه بــه
ایــن پدیــده حساســیت نشــان داده و در اداره کــردن،
4
برخــورد یــا بــه انجــام رســاندن آن وارد عمــل شــوند
کدمانــد؟ شــرایط مداخلــه گــر5و محدودیــت هایــی کــه
در برابــر پدیــده یــا عــدم پذیــرش آن مداخلــه دارنــد
کــدام اســت؟
پیامدهــا 6یــا نتایــج خواســته یــا ناخواســته پدیــده
چیســت؟ ایــن پرســش هــای ســاختاری را اســتراس
و کوربیــن بهعنــوان مــدل تحلیــل الگویــی یــا مــدل
پارادایمــی  7نــام گــذاری کردنــد .بــر اســاس پرســش
هــای مطرحشــده مــی تــوان فرازوفــرود مــد و معنــای
لبــاس را در ایــران پــس از انقــاب مطالعــه کــرد.
تحوالت اجتماعی رمزگان پوشش
وقتــی رضاشــاه در مراســم تاجگــذاری خــود کاله
ســلطنت بــه ســر نگذاشــت و تنهــا بــا افــزودن نشــان

ســلطنت المــاس نــور بــه کاله نظامــی ،تاجگــذاری
کــرد ،نظــام تــازه ای از پوشــش را رقــم زد .بســیاری
از دالهــای ســنتی لبــاس و کاله کــه قــرن هــا داللــت
بــر اشــرافیت و عالمــیات مــی کــرد بــه نــاگاه کنــار
گذاشــته شــد و نشــانه شناســی تــازه ای از پوشــش
بنانهــاده شــد .تــا پیــش از آن ،لبــاس و کاله شــاه
منحصربهفــرد و غیرقابــل تکثیــر بــود امــا لبــاس
رضاشــاه تکثیــر پذیــر بــود و خــود را بــه همــه جامعــه
تســری داد .همانگونــه کــه باکمــی تغییــر در لبــاس
نظامیــان ،لبــاس ســپاهیان دانــش و لبــاس دیگــر
ردههــای دولــت تکثیــر شــد و کاله نظامــی رضاشــاه
نیــز باکمــی تغییــر بــه نــام کاله پهلــوی از ســال 1307
بهصــورت اجبــاری جایگزیــن دســتارها و کالههــای
محلــی شــد .دولــت سیاسـتهای تــازهای بــرای لبــاس
در پیشگرفتــه بــود و آن را نمــودی از نظــم نویــن
خــود میدانســت .قانــون لبــاس متحدالشــکل همچــون
شــکل دادن بــه لشــکری از نیروهــای مدرنیزاســیون
بــود بــا کاله هایــی کــه داللــت بــر نظامــیگــری مــی
کــرد .البتــه بهتدریــج مدرنیزاســیون ایــران از صــورت
نظامــی بهصــورت بوروکراتیــک درآمــد و بــه دنبــال
آن کاله پهلــوی از ســال  1315جــای خــود را بــه کاله
شــاپو لبــه دار داد .کالهــی کــه بــه نشــانه ای از قانــون
و نظــام دیوانســاالری درآمــد .قانــون کشــف حجــاب
در ســال  1316نیــز نظــام نشانهشناســی لبــاس
زنــان را کــه پیشــینه ای تاریخــی داشــت فروریخــت.
زنانــی کــه حجــاب را کنــار گذاشــتند «کتودامــن و
جورابهــای کلفــت و کالههــای حصیــری لبــه پهــن
پوشــیدند» (رنجدوســت )181:1387،و بهصــورت
ســپاهی یکدســت و متحدالشــکل و بــه نظــم درآمــده
در خدمــت مدرنیزاســیون قــرار گرفتنــد .آن زمــان
چــادر بــه یــک دال سياســي تبدیــل شــد و پوشــيدن
آن جــرم بهحســاب میآمــد (متیــن.)61:1383،
در پهلــوی دوم سیاســتهای پوشــش کمــی تغییــر
کــرد و بهجــای قوانیــن متحــد ســازی لبــاس ،رونــد
متنــوع ســازی پوشــش موردپذیــرش قــرار گرفــت.
بهتدریــج انــواع ســبکها و مدهــای پوشــاک اروپایــی
و آمریکایــی نظیــر کتوشــلوار ،کــراوات ،بــرای مــردان،
کتودامنهــای نســبتاً پوشــید ه بــرای زنــان بیشــتر
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شــد؛ امــا از دهــه چهــل و بهخصــوص دهــه پنجــاه
پوشــش هــای زنــان بــدن نماتــر و اروتیســمی تــر شــد.
ایــن زمــان داشــتن لباسهــای همســان در تشــکالت
نظامــی و واحدهــای ســازمانی و نیــز مــدارس دخترانه و
پســرانه تقریبـاً همهگیــر شــد امــا خیابــان شــاهد تنــوع
بیشــتری از لبــاس و مــد بود .صنعــت تبلیغــات در ایران
گســترش یافــت و «جوانــان بــه ســبکهای پوشــش
ارائهشــده در ســینما روی آوردنــد» (همــان.)62:
دامــن هــای کوتــاه (مینــی) و لبــاس هــای بــدن نمــا
بیشــتر شــد و تلویزیــون و ســینما و مجــات زن روز و
رویدادهایــی چــون انتخــاب زن شایســته ســال ،تعریــف
و الگوهــای روشــنی از مــد و پوشــش ارائــه مــی دادنــد.
در ایــن دوران لبــاس بهخصــوص لبــاس زنــان بــه
نشــانه روشــنی از تمایــز نیروهــای مذهبــی و مــدرن
تبدیــل شــد .تمایــزی کــه راه بــه تعــارض و شــکاف بــرد
و انقــاب را تجربــه کــرد.
مد گریزی
تنهــا بیســتوچهار روز از پیــروزی انقــاب اســامی
گذشــته بــود کــه مســئله پوشــش و حجــاب بــه مــرز
میــان انقالبیــون تبدیــل شــد .رهبــر انقــاب اســامی
در ســخنرانی مدرســه رفــاه اعــام کردنــد «:زنهــا در
وزارتخانههــای اســامی برونــد امــا باحجــاب باشــند،
مانعــی نــدارد کار بکننــد ،لکــن باحجــاب شــرعی
باشــند( ».روزنامــه کیهــان .)1:1357،در مــاه هــای پس
از پیــروی انقــاب ،هنــوز یکنواختــی در نــوع پوشــش
افــراد دیــده نمیشــد و افــراد بــه همــان شــیوه و
مــد روز دوران پهلــوی در جامعــه حاضــرشــدند امــا
پوشــیده تــر؛ «مــد در تابســتان ســال  1357عبــارت
بــود از تونیــک ســفید ،بلنــد و چــاکدار بــا شــلوارهای
گشــاد هنــدی همــراه بــا کمربنــدی روی تونیــک.8
اواخــر ایــن ســال لبــاس خاکیرنــگ و روســری مــد
شــد( ».نیلچــیزاده.)44:1386،
اقشــار مختلــف زنــان چــه مذهبــی و غیرمذهبــی چــادر
و پوشــش اســامی را بــه نشــانه مخالفــت بــا ســلطنت
پهلــوی بــه کاربردنــد (متی ـن .)4:1383،رنــگ مشــکی
چــادر نشــانهی یکرنگــی و اتحــاد جامعــه در مبــارزه
بــود (هاشــمی .)48:1386،بهاینترتیــب انــدام زن
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بهواســطه حجــاب ،سیاســی شــد و نــدای بازگشــت بــه
حجــاب بیشتــر فراخوانــی بــرای مقاومــت در مقابــل
برتــری هنجارهــای فرهنگــی پهلــوی و مدرنیزاســیون
غــربگــرای شــاه بــود (یزدخواســتی .)43:1386،آن
زمــان مــردم از همــه نشــانه هــای پهلــوی رویگــردان
بودنــد؛ همچــون کــراوات و پاپیــون .برخــی مــی گفتنــد
کــروات بــه ایــن جهــت کــه برگرفتــه از شــکل صلیــب
اســت منــع شــد (آبراهامیــان)274:1390،؛ امــا بهواقــع
ایــن نوعــی مبــارزه نشانهشــناختی بــود .کــراوات
ازنظــر مــادی یکتکــه و پوشــش بینشــان طبقــه
متوســط در ســال هــای قبــل از انقــاب بــود کــه بعــد از
انقــاب داللتهــای متفــاوت و گاه متضــاد پیــدا کــرد.
تصــرف ســفارت امریــکا در نشــانه شــناختی کــراوات
یــک اتفــاق مهــم بــود و بــرای مدتــی کــراوات را بــه
قلمــرو لیبــرال بــودن و اپوزیســیون نظــام رانــد؛ بــا
حــذف نیروهــای لیبــرال از صحنــه سیاســت ،کــراوات
نیــز از صحنــه اجتماعــی ایــران خــارج شــد .پ ـسازآن
کــراوات داللــت بــر نظــام طاغوتــی داشــت کــه در
لبــاس شــخصیتهای منفــی فیلمهــای ســینمای
دهــه شــصت بازنمایــی شــد.
بــا وقــوع انقــاب فرهنگــی نظرهــای روشــن تری نســبت
بــه پوشــش اســامی اعــام شــد (کار.)124:1385،
طراحــان لبــاس تــاش میکردنــد بــا افزایــش
چینهــای زیــاد بــه سرشــانه لبــاس و پوشــاندن
حجــم بــدن و مــچ دار نمــودن آســتینها ،پوشــش
ســازمانی را بیشتــر بــه الگــوی اســامی آن نزدیــک
کننــد .در آغــاز دهــه شــصت همــانگونــه کــه نظــام
سیاســی ایــران بــه یکدســتی و ثبــات بیشــتری
رســیده بــود ،نــوع پوشــش رســمی نیــز یکدســت و
همســان شــده بــود .در ســال  1360دانشآمــوزان
دختــر موظــف شــدند بــا مانتوهــای آســتینبلند بــه
رنگهــای کــرم ،قهــوهای ،ســورمهای ،مشــکی ،طوســی
همــراه بــا روســری و شــلوار در مــدارس حاضــر شــوند
(روزنامــه کیهــان .)2:1359،ویژگــی اختصاصــی ایــن
پوشــش ســادگی و بلنــدی آن بــود کــه بــا اضافــه
کــردن پوشــش ســر ،آن را بهعنــوان پوشــش اســامی
بهخوبــی تثبیــت کــرد« .بهاینترتیــب دولــت بــا
تمامــی امکانــات و ظرفیتهــای خــود و بــا اســتفاده
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از نهادهایــی چــون آموزشوپــرورش ،ســازمانهای
اداری ،رســانهها و مطبوعــات درصــدد کنتــرل نظــم و
انضبــاط بــر بــدن و رفتارهــای بدنــی و کنتــرل تمامــی
تظاهــرات و بیانــات روئیــت پذیــر جســمانی قــرار
داشــت» (ذکایــی )228 :1391،و اعضــای جامعــه
بیآنکــه بداننــد حــاالت چهــره ،بیانــات ســیمایی و
حــرکات بــدن خــود را بــا دقــت تمــام و پیوســته کنترل
میکردنــد (همــان .)229:انضبــاط بدنــی و همســانی
پوشــش در ایــن دوران نهتنهــا بــا گفتمــان دینــی
مبتنــی بــر انــکار بــدن بالباسهــای گشــاد و چینهــای
زیــاد ،انطبــاق داشــت بلکــه بــا وحدتگرایــی انقالبــی
نیــز همخوانــی داشــت .غلبــه گفتمــان سیاســی بــر
لبــاس موجــب شــد کــه حجــاب نمــادی از مبــارزه
انقالبــی و دینــی دانســته شــود.

مدستیزی
پــس از جنــگ ،تحــوالت در حــوزه پوشــش زیــاد بــود؛
بهگونــهای کــه بــا نگرانــی از آن بهعنــوان «تهاجــم
فرهنگــی» یــاد مــی شــد .بــا دور شــدن از وحــدت
گرایــی دوران جنــگ ،داللــت هــای معنایــی لبــاس و
پوشــش نیــز تغییــر کــرد .چــادر در ســال هــای آغازیــن

تصويــب رســيد (اســدی .):601384،نیروهــای انقالبــی
بــا نمادهــای زندگــی غربــی همچــون شــلوار جیــن و
نمودهــای زندگــی طاغوتــی ماننــد کــراوات برخــورد

از حلقــه هــای آســتین مردانــه ،امــکان فعالیت بیشــتری
بــرای زنــان بــه وجــود آورد .ســینما بــا فیلــم عــروس
( )1369و چنــد وقــت بعــد تلویزیــون بــا ســریال در

بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی کــه شــهدا بدنهایشــان را
تقدیــم میکردنــد ،هرگونــه بــدن نمایــی و جلوهگــری
لبــاس بــه ضــد ارزش و ناهنجــاری تبدیــل شــد .آوارگــی
و عــزادار شــدن تعــداد زیــادی از خانوادههــا بــه دلیــل
از دســت دادن عزیزانشــان ،چــادر مشــکی را به نشــانهی
عــزای عمومــی جامعــه در ســوگ شــهدا تبدیــل کــرد.
در ایــن دوران گفتمــان مذهبــی پوشــش غالــب بــود و
ســاده زیســتی زندگــی طلبگــی بــه الگویــی مرجــع در
پوشــش مــردان درآمــد .همچــون لبــاس ســفید کــه
روی شــلوار میافتــاد و لباسهایــی بــا یقههــای
کوتــاه کــه برگرفتــه از قبــای روحانیــان بــا نشــانههایی
از تســبیح و انگشــتر عقیــق بــود« .ســاده زیســتی
تبدیــل بــه هنجــار و تقاضــا بــرای کاالهــای لوکــس کــه
نمایــش ثــروت ،دارایــی و ضــد ارزش بــود ،کــم شــد».
(رفیعپــور .):1311380،مدگرایــی ناهنجــاری بــود
و بی-حجابــی نهتنهــا غیرشــرعی ،بلکــه بــی اعتنایــی
بــه شــهدا و ارزش هایــی کــه برایــش بــدن هایشــان را
تقدیــم انقــاب میکردنــد ،بــود .اســتفاده از هرگونــه
لوازمآرایــش و خودنمایــی و تغییــر و دسـتکاری بــدن با
ممنوعیــت قانونــی مواجــه شــد (ذکایــی )413:1391،و
اولیــن قانــون 9مجــازات اســامي در آبــان مــاه  1362به

میکردنــد .اگرچــه پوشــش مانتــو بــرای خانمهــا
مجــاز بــود امــا بــه دلیــل جایــگاه کاریزماتیــک رهبــر
انقــاب و برتــر شــمردن چــادر از ســوی ایشــان پوشــش
بانــوان بــه چــادر مشــکی تبدیــل شــد .بهاینترتیــب
چــادر از منظــر نشانهشــناختی بهعنــوان کاملتریــن
دال مذهبــی بــه معنــای عفــاف و حیــای اســامی بــه
شــمار رفــت.

پیــروزی انقــاب نشــانه ای از مقاومــت و مبــارزه بــود و
در طــول دهــه شــصت بــه نشــانه ای از مذهــب درآمــده
بــود و در آغــاز دهــه هفتــاد بهعنــوان نشــانه ای از
ســنت مــورد تأکیــد قــرار گرفــت .رهبــر ایــران در ســال
 1373عنــوان کردنــد :چــادر ،لبــاس ملــي ماســت.
چــادر ،پيــش از آنکــه يــک حجــاب اســامي باشــد،
يــک حجــاب ايرانــي اســت .مــال مــردم مــا و لبــاس
ملــي ماســت (بیانــات رهبــری .)1373 ،پسازایــن
برخــی محققــان بــا بحــث از چــادر ایرانــی بهجــای
پوشــش اســامی ،چــادر را بــه پیشــینه ای از لبــاس
قاجــاری و صفــوی و پوشــش هــای روســتایی ایرانــی
پیونــد دادنــد .بهاینترتیــب چــادر بیــش از آنکــه
نمــاد مذهــب باشــد بهعنــوان نمــاد ســنت موردتوجــه
قــرار گرفــت.
در آغــاز دهــه هفتــاد زنــان بــه میــدان فعالیــت
اقتصــادی بازگشــتند و حضــور اجتماعــی شــان را در
دانشــگاه هــا و فعالیــت هــای عمومــی افزایــش داشــتند؛
مانتوهــای اپــل دار یــا ســر شــانهدار کــه انــدام زنــان
را مردانــه مــیکــرد ،نشــانه ای مشــروعیت بخــش از
حضــور زنــان همچــون مــردان در عرصــه عمومــی بــود.
پـسازآن مانتوهــای خفاشــی بــا آزاد کردن دسـتزنان
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پنــاه تــو ( )1374چهــره دیگــری از زن و پوشــش زن را
بــه رســمیت شــناخت .برخــاف مــد ســتیزی رســمی و
تأکیــد بــر ســنت پوشــش و حجــاب ســنتی ،ایــن دوران
بــا خــود نوعــی بازنگــری در پوشــش زنــان و بازنگــری
در ســنت بــه همــراه بــود .مقنعــه کوتــاه در برابــر چــادر
و روســری در برابــر مقنعــه ،وجــه مقاومــت در برابــر
پوشــش رســمی داشــت و مبــارزه بــا بدحجابــی بــه
ادبیــات سیاســی و فرهنگــی روز وارد شــد.
مدگرایی
طــرح جامعــه مدنــی در نیمــه دوم دهــه هفتــاد بــا
تأکیــد بــر انتخــاب هــای سیاســی و آزادی بیــان،
بهطــور ضمنــی انتخــاب هــای پوشــش را بــه رســمیت
شــناخت .هنجارمنــدی پوشــش کــه تــا پیشازایــن بــر
انتخــاب هــای فــردی غالــب بــود اکنــون موردبازنگــری
قــرار گرفــت و افــراد دامنــه بازتــری از انتخــاب لبــاس
داشــتند .مثـ ً
ا آییننامـه پوشــش دختــران در مــدارس
در دوم تیرمــاه  1379بازنگــری شــد (ناصــری)9:1389،
و عــدم اجبــار چــادر در مــدارس بــه تصویــب
رســید و «بــرای اولیــن بــار دانشآمــوزان دختــر را
بــرای پوشــیدن مانتوهــای رنگــی آزاد گذاشــتند»
(آبراهامیــان .)239:1390،بهتدریــج ســلیقه شــخصی و
انتخــاب هــای فــردی ،حجــاب را به امــری زیباشــناختی
تبدیــل کــرد کــه امــکان دســتکاریهای جزئــی در
پوشــش و هنجارهــای غالــب را داد .طــرح هــای تزیینــی
بهعنــوان بخشهــای الحاقــی پوشــش ،بــه مانتــو وجــه
شــخصی داد .پـسازآن بــرش هــای تنــد در یقــه لبــاس
و درنهایــت کوتــاه شــدن روســری و مانتــو مرزهــای
عرفــی پوشــش را تغییــر داد.
بــدن کــه در گفتمــان مذهبــی نادیــده گرفتهشــده
بــود و در گفتمــان سیاســی مســلط بــه کنتــرل درآمــده
بــود ،اکنــون فرصــت یافتــه بــود کــه بهعنــوان امــری
عرفــی جلوهگــر شــود و همچــون بیانــی از مقاومــت
فرهنگــی ،بــا رواج جراحــیهــای پالســتیک ،ورزش
هــای بدنســازی و رژیمهــای الغــری ،بــه نقطــه
مقابــل فرهنــگ مســلط و رســمی درآیــد .بــدن هــای
الغــر و ظریــف زنانــه مانتوهــا را تنگتــر و کوتاهتــر
و بدننمــا کــرد .روســری بهجــای مقنعــه و شــال
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بهجــای روســری آمــد؛ مانتوهــا و شــلوارها و ســاق
جــوراب هــا کوتــاه تــر شــد و لبــاس بهجــای پوشــش
بــدن ،در خدمــت زیباســازی بــدن درآمــد .مدیــران
ســنتی در واکنــش بــه مخــدوش شــدن مرزهــای
عرفــی پوشــش و مدیــران مذهبــی در واکنــش بــه
افــول عفــاف عمومــی و برخــی مدیــران سیاســی
در واکنــش بــه کاهــش وحــدت گرایــی ناشــی از
هنجارمنــدی پوشــش بهنقــد جــدی از رونــد پوشــش
عمومــی در جامعــه پرداختنــد .طــرح امربهمعــروف و
نهــی از منکــر در نیمــه دهــه هشــتاد بــا تغییــر دولــت
10
و آمــدن دولــت اصــول گــرا مســئله حجــاب و عفــاف
بــا عنــوان «طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی» در مرکــز
توجــه قــرار گرفــت .اجــرای طــرح حجــاب و عفــاف
ایــن مســئله را مــورد تأکیــد قــرارداد کــه «مــد و لبــاس
بایــد توســط دولــت بــرای جامعــه مشــخص شــود و این
حــق حکومــت اســت» (کوالیــی .)38:1386،فرهنــگ
حجــاب و پوشــیدن چــادر مجــددا ً مــورد تأکیــد قــرار
گرفــت .بــار دیگــر ایــن مســئله در مرکــز مباحــث قــرار
گرفــت کــه مرزهــای انتخــاب هــای فــردی و هنجــاری
در انتخــاب لبــاس و تقابــل عرصــه عمومــی و خصوصــی
در پوشــش چگونــه اســت.
طــی دهــه هشــتاد بدحجابــی بهصــورت مقاومتــی
نســبت بــه سیاســت هــای کنتــرل بــدن درآمــد.
بدحجابــی بیــش از گذشــته جنســیتی شــد و در
مــواردی اروتیســم در پوشــش وارد گردیــد .همچنیــن در
مــواردی پوشــش بــه امــری فراجنســی در ایــران درآمــد؛
پوشـشهای متمایــل بــه زنانــه بــرای مــردان و پوشــش
هــای متمایــل بــه مردانــه بــرای زنــان نوعــی مقاومــت
در برابــر طبیعــی ســازی جنســیت و پوشــش بــود .ایــن
پوش ـشها نوعــی رویارویــی بــا بازنماییهــای رســانهای
و سیاسـتهایی اســت کــه داللــت بــر تفکیــک جنســی
دارد .شــلوارهای گشــاد و شــالگردنی و دســتکشهای
مردانــه کــه گاهــی دختــران جــوان بــه تــن مــی کننــد،
اگرچــه پوشــیده هســتند امــا بــدن زن را بــه ابــژه
جنســی ســرکش تبدیــل میکنــد زیــرا ایــن بدنهــا
بــا گریــز از انتظــارات رفتــاری ،داللــت بــر سرکشــی
و آزادیهــای رفتــاری بــرای زنــان (همچــون مــردان)
دارنــد .در ایــن دوران حجــاب نیــز معنــای پیشــین خــود
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بهعنــوان پوششــی مذهبــی و ســنتی را نداشــت بلکــه
معنــای تــازه ای از تمایــز و تفــاوت داشــت .مانتــو کــه در
دهــه هفتــاد نوعــی پوشــش رســمی ،ســازمانی و وحــدت
گــرا بــود ،در ایــن دوران بــا ابداعــات و خالقیــت هــای
طــرح و دوخــت و مــد بــه پوششــی زیباشــناختی تبدیــل
شــد .ایــن بــار حجــاب ،بــدن را نمایندگــی مــیکــرد.
مد اسالمی
رهبــر ایــران در ســال  1383بخشــی از مدگرایــی را
مــورد تأییــد قراردادنــد« :اشــتباه نشــود بااینکــه بنــده
بــا مــد و تنــوع و تحــول در روشهــای زندگــی مخالفــم؛
نخیــر ،مدگرایــی و نوگرایــی اگــر افراطــی نباشــد ...
عیبــی نــدارد .لبــاس و رفتــار و آرایــش تغییــر پیــدا
میكنــد ،مانعــی هــم نــدارد؛ امــا  ...ایــن مدگرایــی
بــه ســمت اروپــا نباشــد( ».بیانــات رهبــری.)1383،
بهاینترتیــب برخــی مدگرایــی بومــی و برخــی
مدگرایــی اســامی را مطــرح کردنــد .طراحــان بــا
بهرهگیــری از پوشــش اســامی در ترکیــه ،مالــزی
و مصــر نمونههایــی بومــی در حجــاب ایرانــی ارائــه
کردنــد و همچنیــن نمونههایــی از لبــاس ملــی تحــت
عنــوان چــادر ملــی بــه مــردم معرفــی شــد .تالشــی کــه
ســابقه ای بیــش از بیســت ســال داشــت.
طراحــی لبــاس ملــی اولیــن بــار در ســال  1364در
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی عنــوان شــد (روزنامــه
جــام جــم .)7:1389،پــس از وقفــه ای طوالنــی در
ســال  1383مــورد تأکیــد رهبــر ایــران قــرار گرفــت:
«بایــد یــک لبــاس ملــی درســت کنیــم باالخــره لبــاس
ملــی مــا کــه کتوشــلوار نیســت .البتــه مــن باکــت و
شــلوار مخالــف نیســتم و خــودم هــم گاهــی اوقــات در
ارتفاعــات و یــا جاهــای دیگــر ممکــن اســت کاپشــن
بپوشــم امــا باالخــره ایــن لبــاس ملــی مــا نیســت».
(بیانــات رهبــری .)1383 ،بهاینترتیــب پیشنویــس
طــرح ســاماندهی لبــاس ملــی توســط گــروه فرهنگــی
کلیــد خــورد (روزنامــه جــام جــم .)7:1389،درواقــع
ســخنرانی رهبــر ایــران در تأییــد مــد و مدگرایــی بــود
کــه نقطــه عطفــی در طراحــی لبــاس ملــی و گفتمــان
مــد گردیــد؛ ایشــان عنــوان کردنــد« :بنــده بــا مــد
خیلــی موافقــم ،جــزء آدمهایــی هســتم کــه بــه مــد

گرایــش دارم ،امــا مــدی کــه از داخــل جوشــیده باشــد،
چــون مــد یعنــی ابتــکار و نــوآوری ،نــه چیــزی کــه از
بیــرون بیایــد .مــد آرایــش مــو ،لبــاس و حــرف زدن
مــا همــه از بیــرون میآیــد ...مــا بایــد لباســي داشــته
باشــيم كــه بگوييــم ايرانــي اســت در موزههــا آن را
نگهداریــم و مــال زمــان هخامنشــيان و ساســانيان
و ســلجوقيان هــم نباشــد بــاب امــروز باشــد».
(بیانــات رهبــري .)1381،ایــن نظــر امیــدواری زیــادی
در ســامان دادن بــه تنــوع پوشــش ایجــاد کــرد؛ پــس
از ســال هــا مســئله تنــوع در پوشــش رســمیت یافــت
یــا حداقــل مــورد مذمــت قــرار نمــیگرفــت؛ امــا حــدود
ایــن تنــوع چقــدر بــود؟ ایــن امیــدواری وجــود داشــت
کــه بــا طراحــی لبــاس ملــی ،واریاســیونی از ایــن لبــاس
بهعنــوان تنــوع پوشــش مشــروعیت یابــد .لــذا حــل
مســئله «مــد و تنــوع لبــاس» بــه حــل مســئله لبــاس
ملــی موکــول شــد .11
اولیــن نمایشــگاه مــد و پوشــش بانــوان ایرانــی در
اســفند  1389بــا کمــک طراحــان ایرانــی برگــزار شــد
و در تابســتان ســال  1390نیــز جشــنواره مــد و لبــاس
دانشــجویی برگــزار شــد .پــسازآن اولیــن نمایشــگاه
ملــی مــد مانتــو در آبــان  1390در فرهنگســرای
نیــاوران برگــزار شــد .هــدف از اجــرای ایــن نمایشــگاه
افزایــش قــدرت انتخــاب مــردم متناســب بــا الگوهــای
ایرانــی و اســامی بــود کــه در آن عــاوه بــر مانتــو
چادرهــای ســنتی مطابــق باارزشهــای اســامی و
انــواع چادرهــای ملــی ،لبنانــی ،قجــری ،کمــری و
مقنعههــای متناســب بــا آن بــه نمایــش گذاشــته شــد
(روزنامهحمایــت)16:1391،؛ امــا ایــن نمایشــگاهها
آنچنانکــه بایــد مؤثــر واقــع نشــد .واقعیــت ایــن
اســت کــه آثــاری در نمایشــگاه مــد ارائــه گردیــد و
موردتقدیــر و توجــه قــرار گرفتنــد کــه در جامعــه امکان
پوشــش آنهــا نبــود؛ لــذا بــه تولیــد تجــاری نرســیدند.
اگرچــه هــر دو طیــف در پوشــیده بــودن لبــاس توافــق
داشــتند امــا جلــوهگــری رنــگ هــا در طراحــی لبــاس
مــورد مناقشــه بــود .الزم بــه ذکــر اســت منابــع هویتــی
ملــی در طراحــی لبــاس از یکســو پوشــش قومیتــی
بــود و از ســویی پوشــش هــای تاریخــی ماننــد قاجــاری
و از ســوی دیگــر پوشــش هــای عربــی ماننــد عبــا کــه
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زیــر عنــوان پوشــش اســامی قــرار گرفتنــد؛ امــا آنچــه
بهعنــوان چــادر ملــی ارائــه شــد بیشــتر برگرفتــه از
نــوع پوش ـشهای اســامی معاصــر لبنــان و مصــر بــود
و نقــش و طرحــی از تاریــخ و تنــوع قومــی را در خــود
نداشــت.
امــا طــرح چــادر ملــی بــا ایــن نقــد مواجــه اســت کــه
بــا امیدهــا در بــه رســمیت شــناخته شــدن مــد و ایجــاد
تنــوع در لبــاس تعــارض دارد .ظهــور رســانه هــای جدیــد
و توســعه فضــای مجــازی نیــز ،لبــاس را از امــری رســمی
و ســازمانی بــه امــری رســانهای و بازنمایــی شــده تبدیــل
کردنــد .فضــای مجــازی ،بــدن کنترلشــده و مفهــوم
لبــاس مناســب بــرای ســازمان ها و خیابــان را بــه چالش
کشــید؛ زیــرا افــراد اختیــار بیشــتری در بازنمایــی بــدن و
لبــاس خــود یافتنــد .مــد در فضــای مجــازی رشــد یافت
و همچــون پــاد فرهنگــی در برابــر مــد اســامی قــرار
گرفــت.
در نیمــه دوم دهــه هشــتاد نظــام پوشــش در فضــای
دوقطبــی شــده از پوشــش رســمی و غیررســمی قــرار
گرفــت .بــار دیگــر حجــاب معنــای ارزشــی و مدگرایــی
معنــای ضــد ارزشــی بــه خــود گرفــت .مدیریــت
اجتماعــی ایــن فضــای دوقطبــی شــده مســتلزم بــه
رســمیت شــناختن مــد اســامی بــود؛ امــا مدگرایــی کــه
بــه شــیوه ای ســنت گرایانــه بــه دنبــال طراحــی لبــاس
و چــادر ملــی نباشــد؛ در حــال حاضــر مــد اســامی بــا
افــزودن تزیینــات کوچــک در حاشــیه پوشــش چــادر و
مانتــو شــناخته مــی شــود امــا مــد بایــد تنــوع لبــاس و
حضــور بــدن را بــه رســمیت بشناســد.
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نتیجه:
در مقالــه حاضــر مختصــری از تحــوالت فرهنگــی لبــاس
و پوشــش دنبــال گردیــد و سیاســتهای مختلــف
دولــت در برنامهریــزی پوشــش موردبحــث قــرار گرفــت.
طبــق آنچــه گفتــه شــد بــا وقــوع انقــاب اســامی
چــادر مشــکی بیانگــر یــک جریــان ایدئولوژیــک شــد
و بهمثابــه نفــی جامعــه طبقاتــی و تفکیکشــده بــا
نشــانه هــای لبــاس دارا و نــدار و نمــودی از مقاومــت
در برابــر رژیــم گذشــته بــود .در دوران جنــگ ،شــهادت
و گذشــتن از تــن یــک ارزش بــود و بیتوجهــی بــه
بــدن و انــدام بهمثابــه بیتوجهــی بــه مادیــات تلقــی
مــی شــد .درنتیجــه چــادر بهعنــوان بهتریــن پوشــش
بــرای ایجــاد حــس همــدردی بــا عزادارانــی بــود کــه
عزیزانشــان را در جنــگ ازدسـتداده بودنــد و بــه نمادی

از همرنگــی باارزشهــا بــود .در ایــن دوران پارادایــم مــد
گریــزی بــه معنــای بیاعتنایــی مــردم بــه مــد ،الگــوی
غالــب انتخــاب لبــاس بــود که بــر ســاده زیســتی داللت
مــیکــرد و نشــانه هــای تمایــز بخــش طبقاتــی مــد را از
بیــن مــی بــرد.
بــا پایــان جنــگ و در دوران بازســازی جامعــه زنــان بــه
عرصــه ســازندگی وارد شــدند .حضــور اجتماعــی زنــان
در آغــاز دهــه هفتــاد بیشــتر شــد و محدودیتهــای
چــادر بیشــتر خــود را در فعالیتهــای بدنــی نشــان
داد؛ لــذا مانتــو (مانتوهــای بلنــد و گشــاد تــا نــوک
پــا) رواج بیشــتری یافــت؛ مانتوهایــی بــا سرشــانهها و
اپلهــای بــزرگ کــه شــانهها را مردانــه نشــان م ـیداد
فعالیــت زنــان را (همچــون مــردان) ممکــن میســاخت.
تحــوالت فرهنگــی و گســترش اندیشـههای بازاندیشــانه
زنــان موجــب بازنگــری نهتنهــا در پوشــش بلکــه در
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ســبک زندگــی زنــان شــد .در ایــن دوران پارادایــم
مدســتیزی بــه معنــای رد الگوهــای تهاجــم فرهنگــی
در انتخــاب لبــاس شــکل گرفــت کــه بــر سیاســت هــای
کنتــرل بــدن و پوشــش رســمی و حجــاب بهعنــوان
ســنت فرهنگــی ایرانــی تأکیــد داشــت.
طــرح جامعــه مدنــی در دوران اصالحــات نهتنهــا مســئله
انتخابهــای سیاســی بلکــه طــرح دموکراتیکتــری
از انتخابهــای پوشــش را در خــود داشــت .تنــوع
انتخابهــا در پوشــش ،یکرنگــی چــادر و یکدســتی
مانتــو را موردبازنگــری قــرارداد و در آغــاز دهــه هشــتاد
طیــف وســیعی از انتخــاب هــای لبــاس و رنــگ را بــه
وجــود آورد .بــدن کــه از یکســو در گفتمــان مذهبــی
بــارد جســمانیت انســان و تقــدم روح بــر تــن مــورد انکار
معنــوی قــرار میگرفــت و از ســوی دیگــر در گفتمــان

انقالبــی بــا تقــدم مفهــوم ایثــار و شــهادت بــر بــدن مورد
نفــی قــرار مــیگرفــت بهتازگــی فرصــت یافتــه بــود کــه
در گفتمــان جامعــه مدنــی بــا طــرح انتخــاب هــای فردی
و آزادی هــای اجتماعــی مجالــی بــرای حضــور بیابــد
(بهعنوانمثــال ورزشهایــی ماننــد بــدن ســازی کــه تــا
مــدت هــا امــکان حضــور رســمی در میــدانهای ورزشــی
نداشــتند بهعنــوان ورزش رســمیت یافتنــد و باشــگاه هــا
و مســابقات آن رونــق گرفــت) .لبــاس نمــودی از انتخــاب
هــای فــردی و آزادی سیاســی در گفتمــان جامعــه مدنی
بــود از همیــن رو پوشــش (بهویــژه پوشــش زنــان) بیــش
از گذشــته متنــوعتــر شــد .مانتــو کــه در دهــه هفتــاد تــا
حــدی پوشــش وحــدتگــرا تلقــی مــی شــد ،در نیمــه
اول دهــه هشــتاد چنــان بــا ابداعــات و خالقیــت هــای
طــرح و دوخــت و مــد بــه پوششــی زیباشــناختی و
متنــوع تبدیــل شــد کــه بیشــتر نشــانگر تنــوع و تمایــز
بــود نــه وحــدت .تحــوالت ایــن دوران منجــر بــه شــکل
گیــری پارادایــم مدگرایــی گردیــد کــه در پی آزادســازی
بــدن از گفتمــان رســمی بــا تأکیــد بــر تنــوع پوشــش
و انتخــاب بــه دنبــال نوعــی حجــاب زیباشــناختی بــود.
امــا منتقــدان کــه بــر یکرنگــی وحدتگرایانــه دهــه
شــصت یــا همرنگــی ســنت گرایانــه دهــه هفتــاد تأکیــد
داشــتند بــا طــرح دوبــارهی امربهمعــروف و نهــی از
منکــر ،گســترش مــد و مدگرایــی را دســتاورد غــرب
و شــاهدی از تهاجــم فرهنگــی دانســتند و ماهــواره را

عامــل اصلــی مدگرایــی مطــرح کردنــد .از همیــن رو
در پــی تغییــر دولــت و تغییــر سیاســتهــای فرهنگــی
دولــت اصــولگــرا ،بــار دیگــر ســازوکارهای وحــدت
گرایــی در مرکــز سیاســت هــا قــرار گرفــت و طــرح
چــادر ملــی بــه موضــوع روز تبدیــل شــد .در دوره
اصولگرایــی باعقیــده بازگشــت بــه ارزشهــای اوایــل
انقــاب ،بــار دیگــر لبــاس بهعنــوان ارزش در مرکــز
توجــه قــرار گرفــت .طــرح عفــاف و حجــاب در شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی تصویــب شــد و اجــرای آن
بــا عنــوان طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی بــه نیــروی
انتظامــی ســپرده شــد .ایــن طــرح بــرای مبــارزه بــا
بدحجابــی بــود امــا مصادیــق بدحجابــی محــل بحــث
و اختــاف بــود؛ از همیــن رو بنیــاد ملــی مــد و لبــاس
(در ســال  )1385تأســیس شــد تــا مصادیــق روشــنی
از پوشــش مناســب و ملــی و مــد اســامی ارائــه دهــد.
در ایــن دوران پارادایــم مدگرایــی اســامی شــکل
گرفــت کــه از یکســو بــه دنبــال وحــدتگرایــی در
هنجارهــای پوشــش اســامی بــود و از ســوی دیگــر
تمایزهــای طبقاتــی و انتخــاب هــای فــردی را تاحــدی
بــه رســمیت مــیشــناخت .اگرچــه در ایــن پارادایــم
تنهــا بخــش اول ایــن هــدف زیــر عنــوان بازســازی
لبــاس ملــی محقــق شــد امــا تنــوع و تمایــز بهعنــوان
وجــوه مهــم در طراحــی لبــاس گســترش نیافــت و
سیاســت هــای کنتــرل پوشــش مجالــی بــرای رشــد
تنــوع در طراحــی ایجــاد نکــرد.
طــی دهــه هشــتاد ،دولــت بــا ارائــه الگوهــای حجــاب
برتــر ماننــد چــادر ملــی و چــادر دانشــجویی و تعییــن
الگوهــای پوشــش رســمی ،مثـ ً
ا مانتــو اداری یــا لبــاس
فــرم مهمانــدار ،خدمتــکار ،معلــم و کارمند بانک ،ســعی
در ســاختاری کــردن پوشــش دارد؛ امــا مــردم بــا تغییــر
در الگوهــای ســاختاری دامنــه انتخابهــای فــردی را
افزایــش میدهنــد .گاه بــا تغییــر جزئــی در دوخــت
یــا تغییــر کوچــک در انــدازه یــا تزییــن کــردن بخشــی
از پوشــش ماننــد گلــدوزی سرآســتین ،یــا برگردانــدن
آســتین یــا آویــزان کــردن عنصــری تزیینــی به پوشــش
تــاش در ارائــه الگویــی زیباشــناختی در لباسدارنــد.
طــرح مــد اســامی در جســتجوی مــرز مشــترکی میــان
الگــوی ســاختاری لبــاس و الگــوی فــردی لبــاس اســت.
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ایــن دو گــزاره یعنــی «تنــوع در پوشــش» و «الگــوی
ســاختاری پوشــش» نــه بهعنــوان دو بحــث متعــارض
بلکــه بایــد بهعنــوان دو ترکیــب پیچیــده موردبحــث
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و هنجارمنــد باشــد و از ســوی دیگــر تنــوع در پوشــش
را بــه رســمیت بشناســد .در انتهــا ،چهــار پارادایــم مــد
و لبــاس در جــدول زیــر ارائهشــده اســت:

جدول -1تحوالت پارادایمی مد در ایران پس از انقالب (مأخذ :نگارندگان)

الگوی
پارادایمی

شرایط علی
و زمینه ها

مدگریزی

پس از انقالب
و دوران جنگ

پدیده

پس از
انقالب و
دوران جنگ

پیامد

نادیده گرفتن بدن
همچون شهید که بدنش
را قربانی میکند و
حذف اندام در پوشش
چادر زنان و تاکید بر
ساده زیستی و مرجعیت
زندگی طلبگی در پوشش
مردان

کنشگر
و استراتژی عمل

شرایط مداخله گر
و محدودیت ها

نهادهای همگون
ساز انقالبی و کمیته
های انقالبی مبارزه با
مظاهر طاغوت و ایجاد
کمیتههای انقالب برای
سیاستهای کنترلی
پوشش

وحدت گرایی انقالبی
با انتخاب چادر مذهبی
و و تالش جهت حذف
نشانههای طاغوتی

مد به عنوان مظهر تهاجم
فرهنگی و ایجاد مراکز
امر به معروف و نهی از
منکر اجرای سیاستهای
کنترلی پوشش

گسترش حضور زنان در
جامعه و مردانه شدن
پوشش زنان (مانتوهای با
سرشانههای مردانه) برای
مشروعیت بخشی فعالیت
اجتماعی زنان

لباس نمودی از انتخاب
های فردی و آزادی
سیاسی در گفتمان
جامعه مدنی بود

شکاف بیش از بیش
میان نگرش رسمی و غیر
رسمی در نوع پوشش
مناسب و ملی

مدستیزی

دوران سازندگی

حجاب
سنتی/رسمی

سیاست های کنترل
بدن با تأکید بر تاکید بر
پوشش رسمی و حجاب
به عنوان سنت فرهنگی
ایرانی

مدگرایی

دوران اصالحات

حجاب
زیباشناختی

آزادسازی بدن از گفتمان
رسمی با تنوع پوشش،
آرایش ،توجه به پرورش
اندام و لباسهای بدن نما

رسانه ای شدن و متنوع
شدن پوشش و سیاست-
های تساهل و تسامح در
انتخاب لباس

مداسالمی

دوران اصول
گرایی

حجاب ارزشی/
ملی

تعارض شدید پوشش
رسمی و غیر رسمی
و اجرای مجدد
سیاستهای کنترل
پوشش ،حجاب و بدن

طرح مجدد لباس ملی و
برگزاری جشنواره مد و
لباس اسالمی
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تحوالت پاردایمی مد لباس در ایران پس از انقالب اسالمی

پی نوشت ها:
1-grounded theory
2- trend analysis
3- causal conditions
4-action strategies
5- intervening conditions
6- consequences
-7پارادایــم در لغــت بــه معنــای الگــو یــا مثــال واره اســت؛ ارســطو در بحــث دربــاره «قیــاس تمثیلــی» آن را بــه همیــن معنــا
بــه کاربــرد اســت .کوهــن در کتــاب «ســاختار انقــاب هــای علمــی» پارادایــم را بهعنــوان مثــالواره جامعــه علمــی موردبحــث
قــرار داده یعنــی چیــزی کــه اعضــای یــک جامعــه علمــی در آن اشــتراک دارنــد و همچنیــن جامعــه علمــی از کســانی تشــکیل
میشــود کــه پارادایــم مشــترکی دارنــد .در ایــن مقالــه نیــز پارادایــم بــه معنــای مــدل و الگــوی عــام طــرح مســائل هنــر جهانــی
اســت؛ یعنــی آمیــزه ای از باورهــای فلســفی و علمــی ،ارزش هــا ،روش هــا و قواعــدی کــه هنرمنــدان و فعــاالن دنیــای هنــر در
شــناخت و تعریــف هنــر جهانــی اشــتراک دارنــد.
 -8دامنهای مرسوم نیز ازلحاظ بلندی متنوع بودند :ماکسی ،میدی و مینی .ولی رایجترین آن مدل شانل بود.
 -9تــا پیشازایــن مجلــس قانونــی در مــورد پوشــش افــراد نداشــت و تنهــا بخشــنامههای در خصــوص پوشــش در ادارات
صادرشــده بــود .بــر اســاس ايــن قانــون ،زنانــي كــه بــدون حجــاب شــرعي در معابــر و انظــار عمومــي ظاهــر شــوند بــه تعزيــر تــا
 74ضربــه شــاق محكــوم ميشــوند (صحيفــه نــور .)502:1368،مــادهی  102ایــن قانــون بعدهــا بهصــورت تبصــرهای بــه مــاده
 638قانــون مجــازات اســامی مصــوب  1375الحــاق شــد.
 -10در ابتــدای ســال  ،1384طــرح عفــاف و حجــاب در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تصویــب شــد و بــرای اجــرای همــان
مصوبــه کــه در دولــت هشــتم تصویــب شــد ،ابالغــش بــه دوره اول دولــت احمدینــژاد منتقــل شــد .متولــی ابتدایــی طــرح عفــاف
و حجــاب ،شــورای فرهنــگ عمومــی در وزارت ارشــاد بــود و ســه ســال بعــد از دولــت نهــم ،در یــک جمعبنــدی مشــخص شــد
کــه وزارت ارشــاد جامعیــت الزم بــرای اعمــال مقــررات نــدارد و بــه همیــن دلیــل مدیریــت ایــن طــرح بــه وزارت کشــور داده شــد
و دولــت ایــن طــرح را بهعنــوان بخشــنامهای در راســتای رعایــت حقــوق شــهروندی مطــرح کــرد.
 -11دبیرخانــه طراحــی لبــاس ملــی ویژگــی لبــاس ملــی را بــه ایــن شــرح بیــان کــرد -1 :لبــاس ملــی بــرای همـهی مــردم و از
همــه قشــرها طراحــی خواهــد شــد -2 .لبــاس ملــی بــا چــادر فــرق دارد .چــادر یــک لبــاس نیســت بلکــه یــک پوشــش اســت.
ایــن لبــاس بایــد طــوری طراحــی شــود کــه هــم قابلیــت اســتفاده بــا چــادر را داشــته باشــد و هــم بــدون چــادر بتــوان پوشــید.
 -3پوشــیدن آن اجبــاری نیســت -4 .لبــاس ملــی یــک لبــاس همیشــگی اســت .مــد بــه ذائقــه افــکار عمومــی بازمیگــردد.
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