
 1311 پايیز و زمستان ،دوم شماره ،11 دوره ادبیات، و هنر شناسيجامعه

 یها پوشاک زنان در گفتمان شناسی یباییز ینماییبرساخت س

 یطلب و اصالح یسازندگ یی،گرا ارزش
 

  0عبداهلل بيچرانلو، 0راضيه ياسيني سيده

 چکيده

 ها يژگيشناخت و يلباس به معن شناسي يبايياست. ز يفرهنگ آن قابل بازشناس يلذ پوشاک هر جامعه، شناسي يباييز
 يآثار هنر ياست که در برخ ياجتماع يعوامل فرهنگ يرتأث جامعه، تحت يکپوشاک در  شناسانة يباييز يها و داللت
تحوالت مختلف  ييبازنما در ياريبس يتوانمند ينما. سستو قابل مطالعه ا يافتهانعکاس  ينماييس هاي يلمازجمله ف

مقاله ضمن  ين. اشود يم ييهر دوره، بازنما هاي يلمدر ف ييراتتغ يندر پوشش مردم دارد و ا ييراتجامعه ازجمله تغ
که  دهد يسؤال پاسخ م ينبه ا يلم،ف يس يلو اصالحات و تحل يسازندگ يي،گرا ارزش ۀگفتمان سه دور يلتحل
  هاي يلماست. ف يافتهبازتاب  ينمايي،آثار س ينپوشاک زنان چگونه در ا شناسي يباييگوناگون بر ز يها گفتمانيرتأث
 شده است. يلبرساخته از پوشش زنان در آنها تحل شناسي يباييصورت هدفمند انتخاب و ز مورد نظر، به ينماييس
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 مقدمه

هويت های مهم  شاخص»های هويت فرهنگي اجتماعي يک جامعه است:  پوشاک از نشانه

پوشاک و طرز  ،های سنتي ها و اعیاد، ارزش جشن ،های عام ها و سنت شامل آيین فرهنگي

)ورجاوند،  «عُرف و هنرهای ملي و بومي هستند ،رسوم ،ها معماری بناها و مكان ،پوشش

سان كاركرد آن اركرد لباس را در برساخت هويت اجتماعي هم(. همچنین ك61و 66: 1313

ارتباط  لباس و هويت اجتماعي كامالً باهم بي»اند؛  در برساخت هويت فردی انسان دانسته

گرانه است كه جنسیت، موقعیت طبقاتي و منزلت  نیستند و لباس همچنان يک تمهید داللت

 . (22: 1331،)جنكینز« دهد ای را نشان مي حرفه

ترين  پس از انقالب، مسیر سینما در ايران دستخوش تغییرات جدی شد كه يكي از مهم

های  نحوۀ بازنمايي ويژگيدر اين مقاله،  آنها نحوۀ نمايش زن و چگونگي پوشش او بود.

های سینمايي سه دورۀ  شناختي پوشاک زنان در فیلم ييهای زيبا پوششي و شاخص

 شده است. مسازان تبیین ثر از گفتمان فیلأپساانقالب، مت

های سینمايي پس از انقالب، گرچه  نمايش پوشش زنان در هر دوره از تاريخ فیلم

اما متناسب با  ،شناسي رايج هر دوره در جامعه باشد تواند تا حدودی بازنمايانندۀ زيبايي مي

از نظر ». هستثر از گفتمان حاكم يا رقیب آن نیز أسازان، بسیار مت رويكرد فكری فیلم

شدن بايد گفتماني باشد.  فهم قابلشدن و  ای برای معنادار الكالئو و موف هر عمل و پديده

ای از  شوند كه در كنار مجموعه مي فهم قابلها، وقتي  ها و پديده ، فعالیتگريد  عبارت به

ويژه با  گفتمان به(. 12: 1312)سلطاني، « عوامل ديگر در قالب گفتماني خاص قرار گیرند

 كه توجه به آرای فیلسوفاني چون فوكو، ارتباط تنگاتنگي با قدرت دارد. فوكو معتقد بود

توانند متعلق به  ها مي (. گفتمان3: 1313)برنز، « قدرت و دانش است يگفتمان محل تالق»

 نفیولوسكه  نظام قدرت حاكم باشند يا در میان طبقات مختلف اجتماع شكل گیرند چنان
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مک، ) «است ياجتماع یها نهیزم یاست كه دارا یو بستر انين جرگفتما: »ه بودنوشت

توان به  ها كاركردهايي كلي دارند كه از آن جمله مي (. در تفكر مدرن، گفتمان31: 1311

)كنترل « كاری پنهان»های مردمي(،  العمل )عكس« مقاومت و اعتراض»)قوانین(، « اجبار»

)گفتار اقناعي( اشاره كرد )امیني، « يزداي سازی و مشروعیت مشروعیت»اطالعات( و 

1311.) 

های سینمايي در سه دورۀ  با تحلیل محتوای بصری فیلمتا اين مقاله درصدد است 

شناسي  دريابد كه زيبايي« اتاصالحو  ،/پساجنگي/دفاع مقدس، سازندگييگرا ارزش»

تر جوادی  پیش های سینمايي بازتاب يافته است. ها چگونه در فیلم پوشش زنان در اين دوره

با مطالعۀ پوشش  پوشش زنان در سینمای پس از انقالب اسالمي( در مقالۀ 1331و هاتفي )

گرفته بودند كه   نوع پوشاک نتیجهچهار سر و بدن بازيگران نقش اول و مكمل زن در قالب 

سمت بازنمايي  مثابه ايدئولوژی رسمي به ساز چادر به سینما از بازنمايي هژمونیک

سمت كاهش پوشیدگي  تصوير منفي از چادر تغییر موضع داده و به ۀژمونیک و ارائضده

شناسي انواع  متمايل شده است. در رويكردی متمايز در اين مقاله، سیر بازتاب زيبايي

های مشخص  بدون انتخاب شكل –های مورد نظرپوشاک زنان در آثار سینمايي در دوره

 مطالعه شده است. -پوشش

 ری مباني نظ

به  ،هستندآيینۀ جامعه  و با اين فرض كه آثار هنری نوعي «بازتاب»رويكرد چنانچه با 

های مختلف را در  توانیم نحوۀ نمايش پوشاک زنان دوره های سینمايي نگاه كنیم مي فیلم

به در اين مقاله استفاده شده است.  3رويكرد بازتاببدين منظور از آثار سینمايي ببینیم. 

                                                      
3. Reflection  
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 افتيمعاصر خود در ۀاز جامع ييبه لحاظ محتوا هنرها آنچه( 1311ينیو )اعتقاد دوو

تواند  جامعۀ معاصر هر اثر هنری، مي ،رو . از ايندهند ينشان م نياديا نموضوح  به ياكنند  يم

 تا حدودی در آثار هنری زمان مذكور، بازنمايانده شود.

 یزهاف چمعرّ يا يندهكه نما يرا و تصاوهعبارت است از كاربرد زبان، نشانه ييبازنما   

های بیروني را دستكاری  گر، واقعیتمثابه عملي داللت بازنمايي به (.31: 1313 ،هستند )هال

ها را  ها پديده ، همۀ رسانه«بازنمايي» ۀبر اساس نظري .سازد و سپس آن را منعكس ميكند  مي

  سازند. دار برمي و در فرايندی جهتجمله تغییرات پوشش در جامعه را بازنمايي از

بلكه از منظر  مثابه چیزی كه پوشانندۀ تن است، فقط به پوشاک در اين مقاله، نه

نظر قرار گرفته است. بر اين اساس، برای پوشاک، كاركردهای آن مدِ يفرهنگ هایكاركرد

ارتباطي يک نظام  چنین كاركردی برای پوشاک، منجر به ايجاد»نمادين متصور است. 

های فرهنگي، اجتماعي و  شود كه رمزگشايي از آن، مستلزم شناخت نظام مي فرهنگي

 (.42: 1314 ،ينیاسي) «اعتقادی جوامع خواهد بود

های سینمايي  شناختي بازتاب پوشش زنان در فیلم ، تمركز بر وجه زيباييدر اين مقاله

4يشناس ييبايزاست. 
ای با  مثابه پديده شناختي از پوشاک به ييای زيبا توان مطالعه لباس را مي 

شناسانه  ممیزات هنری دانست. اين مطالعه، متناسب با جوامع گوناگون بايد بر وجوه انسان

با » زيرا مفهوم زيبايي نزد جوامع گوناگون متغیر است. ،و عوامل فرهنگي متمركز باشد

ای را  نیستند، هر شیئي يا پديدهداستان  های زيبايي، هم شناسان در مورد مالک اينكه زيبايي

ای طبیعي يا هنری داشته  كه زمینهكه در هنرپذير، احساس خوشايندی برانگیزد، اعم از اين

 (.132: 1311)يوسفیان، « دانند باشد، زيبا و برخوردار از زيبايي مي

                                                      
5. Antoine Destutt de Tracy 
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 روش پژوهش

ای  رشته بین دلیلبهتحلیل گفتمان در روش به تحلیل گفتمان، متكي است. از اين پژوهش 

، انتقادی شناسي اجتماعي، ارتباطات و زبانسیاسي، علوم علوم  های مختلفحوزه بودن در

از  ،شناختيهای زبانمطالعهگفتمان،  حلیلدر ت(. 3: 1311)فركالف،  شده است استقبال

فرد خرد موقعیت  آن از گرديده و نیز حیطۀبیین خارج شده و ت متون محض سطح توصیف

(. 123: 1334 ،يسلطان) است تبديل شدهكالن جامعه، تاريخ و ايدئولوژی  یتموقع هب

همچنین هدف آن آشكار كردن روابط قدرت پنهان و فرايندهای ايدئولوژيكي موجود در 

های سینمايي( است. ايدئولوژی نخستین بار توسط آنتوان  های زباني )در اين مقاله، فیلم متن

كار رفت كه مشتمل بر ه ها بشاره به علم جديدی در باب نشانهبرای ا 2دوستوت دوتراسي

كردن علم از  منظور متمايز كردن دانش از عقیده و جدا ها بهبررسي عقالني منابع انديشه

 (.43: 1314های متافیزيكي و مذهبي بود )مكاريک، داوری پیش

م در هر دوره، های حاك شناخت گفتمان ها با هدف فیلم« تحلیل تفسیری»منظور  به

شده در  اند تا الگوهای پوششي بازنمايي شده« تحلیل محتوای كیفي» های سینمايي، فیلم

های مختلف، توصیف و  های حاكم و رقیب در دوره ثر از گفتمانأهای سینمايي مت فیلم

 گاهي آن»كه  6صورت هدفمند به  فیلمسي های گوناگون شناسايي شود.  ارتباط آن با گفتمان

اند. مبنای  شدهتحلیل ( انتخاب و 21: 1331  )سفیری،« نامند نیز مي گیری قضاوتي نمونهرا 

كه يا زنان در آنها حضور پررنگي داشته باشند تا از اين طريق  است ها آن بوده انتخاب فیلم

مثابه دال  ی از پوشش زنان، بها هيا نحوبتوان بر نظام نشانگاني پوشاک آنها دست يافت 

 تمان حاكم يا رقیب در آنها بازتاب يافته باشد.گف

                                                      
5. Antoine Destutt de Tracy 

6. Purposive Sampling 



 0931پایيز و زمستان  ،دوم شماره ،01 دوره ،ادبيات و هنر شناسيجامعه

 

0 

 ها توصيف و تفسير یافته

 یيگرا ارزش. دال پوشش زنان در گفتمان 7

دورۀ اول شامل تحوالت اين »گرای ديني پساانقالب،  های اصلي گفتمان سنت يكي از دوره

رانده های تجددگرا و سكوالر به حاشیه  است كه در آن گروه 1362تا  1323گفتمان از 

سازی بر ضديت میان  شوند. ويژگي بارز اين دوره اين است كه مبنای غیريت مي

های گفتمان  اين رويهبنابر(. 142: 1312)سلطاني، « گرايي و سكوالر نهاده شده است اسالم

موضوع « ارزشي شدن»شدن يا در اصطالح   ديني حاكم برای تثبیت ارزش اسالمي دانسته

سازی از مخالفت با الزام زنان به پوشش اسالمي در  و غیريتپوشاک زنان در اجتماع 

، در اين دوره به شدت مطرح بوده «ضدارزش»ای سكوالر و  مثابه مطالبه فضای عمومي به

، سعي شد تا بر لزوم تغییر ماهیتي در پوشاک اجتماع 1321بر همین اساس در سال  است.

پردازان و  نظريه ي، ازبهشتي نیمحمد حسدیس .شودمثابه يک تحول ارزشي تأكید  زنان به

 ،خانم شهروند و مسلمان کيكه  كند يم جابيا»ي در اين باره گفته بود: اسیس رهبران مهم

« پوشد يشبانه م یها يهمانینباشد كه در م يپوشد همان لباس يرا كه در اداره م يلباس

دۀ وقت مجلس و خطیب نماين ی،ا خامنه . سیدعلي(11112 .، ش1321خرداد  13 هان،ی)ك

، هدف از الزام به پوشش اسالمي را رعايت عفاف در نماز جمعه یها در خطبهتهران  ۀجمع

در  ياز فرمان امام با لباس اسالم یرویدر پاجتماع دانست و از بانوان كارمند خواست تا 

 (.4: 16131 .، ش1321تیر  14، اطالعات) دنكار حاضر شو طیمح

فضای ثیر چشمگیری داشت. أگرايي ت ت گفتمان ارزششروع جنگ در تثبی   

دهي زنان برای پشتیباني از  جمله سازمانجوش بسیج مردمي برای دفاع از كشور از و پرجنب

ها، جامعۀ ايران دورۀ جنگ را با قبل از جنگ، بسیار متمايز كرد. تداوم جنگ و روی  جبهه

ثیرات پررنگ أت 1361نه در آغاز دهۀ گرايا های اقتصادی چپ كار آمدن دولتي با سیاست
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گرای پس از انقالب در اين دوره در  خود را بر جامعه داشت. گفتمان كالن اسالم

هايي  تدريج، هويت و حیات خود را از دال گرا به حلول كرد و گفتمان ارزش« گرايي ارزش»

ستیزی  زيستي، شهادت، ايثار، جنگ و جبهه، دفاع مقدس، غرب مانند ساده

در فضای گفتماني مذكور، نوع پوشش زنان در  خذ و تثبیت كرد.اداری( و ...  ضدسرمايه)

 یقانون بازدار 13 ۀماد 2بند »كه بر اساس  نحوی صورت قانوني يافت به 1361اوايل دهۀ 

 يحجاب يب (،1361« )وابسته به دولت یها و وزارتخانه يمؤسسات دولت يانسان یروین

 112 ۀماد 1362سال كه در برای آن مجازاتي در نظر گرفته نشد تا آن اما ،دانسته شدتخلف 

بندی پوشاک زنان در دورۀ  مفصل .دیرس بيبه تصودر اين باره  يقانون مجازات اسالم

نشان داده  1ثیر گذاشت در نمودار أشناسي پوشاک رايج زنان ت گرايي كه بر زيبايي ارزش

 شده است.

 یی گرا ارزش گفتمانشاک زنان در بندی پو مفصل .1نمودار 

 نماد رزم زنانه

 عفت و نجابت
زيستي/ضدي ساده

ت با مظاهر 

فرهنگي  

 داري سرمايه
 ديانت 

 محوري( )فقه

 مستوري

پاسداري از خون 

 شهدا

 پوشاک

 گرا( گفتمان حاکم )ارزش

 اسالم

 زنانه بدن

 حجب و حيا
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 گرایي پوشش زنان در سينمای دورۀ ارزششناختي  های زیبایي . شاخصه7. 7

شدن الزام به  يبا قانونتدريج الزاماتي برای پوشش زنان بازيگر ايجاد و  پس از انقالب، به

لزاماتي امتأثر از های سینمايي  زنان در فیلم پوشش پوشش اسالمي زنان در مجامع عمومي،

شده بود. در  ي ابالغعموم یها طیپوشش زنان در ادارات و مح یبرا شد كه بر اساس قانون

شد.  قواعد پوششي پس از انقالب كامالً اجرا نمي 1361های سینمايي اوايل دهۀ  برخي فیلم

( بازيگر نقش عروس، كالهي كوچک همراه با تور بر سر دارد كه 1363) راه سیاهدر فیلم 

شود. از پوشش چادر برای زن سنتي در فضای  شدن مو و گردن وی مي  مايانموجب ن

و میزان پوشانندگي پوشاک زنان نیز متناسب با طیف اجتماعي  است اجتماع استفاده شده

 دانست مردی كه زياد ميآن هستند، اندكي متفاوت است. همچنین در فیلم  ۀكه نمايند

شود؛ سر با  ا روسری بازيگر زن شهری ديده مي( نوعي ابتكار در بستن سرجامه ي1363)

كه دو گوشۀ آن از زير روسری و پشت گردن است روسری كشداری پوشانده شده 

شود.  شود كه روشي جديد است و حین حركت، بخشي از گردن ديده مي نحوی بسته مي به

د و او در شو اين سرجامۀ بازيگر زن كه كارمند است در خارج از ساعات اداری استفاده مي

 پوشد. ساعات اداری، مقنعه و يونیفرم رايج ادارات را مي

و در خانه  ( زنان در فضاهای عمومي مقنعه و چادر سیاه1362) گذرگاهدر فیلم 

( 1362) ها نوشته دستپوشند. در فیلم  تر مي های بزرگ و چادرهايي به رنگ روشن روسری

زرگ كه با سنجاق زير چانه تثبیت شده، های روسری ب زدن قسمت انتهايي كناره  با گره

( برخي زنان در 1362) دبیرستانتنوعي در شكل اين سرجامه به وجود آمده است. در فیلم 

نمايش  به زمینه برای بازنمايي وضعیت اجتماعي دورۀ پهلوی بدون پوشش اسالمي پس

تماعي، متمايز های زنان، بسته به موقعیت اج ( لباس1366) گل مريماند. در فیلم  درآمده

عنوان سرجامۀ  پشت گردن كه گاه با سنجاق هم بسته شده، به ۀخورد است. روسری گره
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در  هايي كه گاه اند؛ مقنعه زنان مرفه انتخاب شده است. ديگر زنان، چادر و مقنعه پوشیده

شكل پاپیون در قسمت زير گردن گره زده شده است. در فیلم  ای به نواری پارچه كنار آن

 مار( لباس پرستاران زن، واجد پوشش كامل اسالمي است. در فیلم 1366) گاه ینكم

ای  ( از لباس محلي يا غیرمحلي برای زنان استفاده شده كه همراه با روسری ساده1366)

( از قاعدۀ 1366) مكافاتپوشاند. فیلم  است كه غالباً بخشي از موی جلوی سر را نمي

ويزا نوبي برای بازيگران زن استفاده كرده است. در فیلم پوشانندگي كامل در لباس سنتي ج

( در دو فضای متفاوت در ايران و تركیه پوشاک زنان، متفاوت به تصوير در آمده 1366)

تر  دار بر تن دارند و لباس زنان مرفه است. زنان در ايران، مانتو بدون مچ گشاد و اِپُل

گاهي پیدا است.  -حدودی باالتر از مچ -پوشانندگي كمتری دارد و بخشي از دست ايشان

پوشاند و  در بخش تركیه نیز زنان بازيگر، روسری بر سر دارند كه موها را كامل نمي

تر است. پوشاک زنان پرستار در  های داخل كشور، رنگي هايشان نیز در مقايسه با لباس لباس

 فضای ايران متضمن پوشش كامل اسالمي است. 

 0000گل مريم،  لمين در فوشاک زنا. پ0تصوير  
ها بلند و بر  ( پوشاک زنان، پوشانندگي بسیار زيادی دارد. روسری1361) عبوردر فیلم  

سر زنان سنجاق خورده است. همراه مانتو و مقنعه برای پوشش خارج از خانه، از چادر 

 حدود است. شود، مانتوها نیز مچ دارند. پوشاک زنان در اداره نیز منطبق بر همان استفاده مي
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اند كه زنان غیرمسلمان را به تصوير  هايي ساخته شده فیلم ،زمان در همین دوره هم

های پوششي كمتری نشان  ( زنان يهودی را با محدوديت1361) سرباند. فیلم  كشیده

های پیش از انقالب است. نمايش تراشیدن موی  دهد؛ البته داستان فیلم مربوط به سال مي

مايش سر همین بازيگر بدون پوشش و با موی كوتاه، همچنین نمايش سر بازيگر زن و ن

به حدود  در آنها از مواردی است كه ،بازيگر زن ديگری در حال مرگ، بدون روسری

 پوشش اسالمي توجه نشده است. 

 0007سرب،  لميپوشاک زنان در ف. 0تصوير  

 رقيب آن انو گفتم (7917تا  7971)ي سازندگزنان در گفتمان  دال پوشش. 2

فرهنگي ــ  گرايي، پیامدهايي اجتماعي های گفتماني دولت سازندگي با گفتمان ارزش تفاوت

سیاست »های توسعه در گفتمان مذكور بود.  را به دنبال داشت كه نتیجۀ طبیعي سیاست

های بعد از جنگ، رابطۀ میان دولت و طبقۀ باالی اجتماعي را  سازی در سال خصوصي

گرای سنتي همراه با سیاست  های چپ . پس از انتخابات مجلس چهارم، گروهكرد تقويت مي

های اقتصادی دوران  راديكالیسم اقتصادی خود از صحنۀ سیاسي خارج شدند و سیاست

(. به اين 133: 1331)بشیريه، « سازندگي ... به تقويت مالي طبقۀ مسلط اقتصادی منجر شد

پساانقالب دچار دگرگوني شد و  ۀی پیشین جامعها مدت، ارزش ترتیب و در فرايندی میان

گرايي، حفظ  اقتصادی بود، گفتمان ارزش ۀكه گفتمان سازندگي خواستار تقدم توسع حاليدر

دانست. به اين ترتیب، دين و دولت و عناصر معنايي اين  های اسالمي را مقدم مي ارزش
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و در فرايند  ندحاد رسیدقلمرو در گفتمان سازندگي در نظامي جديد با يكديگر به ات

 بندی و تثبیت كردند. ای را صورت شان، رمزگان تازه بندی مفصل

ستیزی شرط اول دانسته  درگفتمان سازندگي برای تحقق توسعۀ اقتصادی، نفي غرب

تبع، دستاوردهای فرهنگي و  شد و به شد كه گاه به تأيید غرب مدرن نیز متمايل مي مي

تود. اقبال به مدرنیته در دال مركزی اين گفتمان، به تغییر ديگر س اجتماعي و ... آن را مي

در گفتمان سازندگي های فرهنگي و اجتماعي منجر گرديد.  ها و تغییرات در زمینه دال

های تحصیلي به  گسترش آموزش و مشاركت و توفیق روزافزون دختران در عرصه»

توان از  شدن عرصۀ عمومي، مي انهيندی در جامعۀ ايراني قوت بخشید كه تحت عنوان زنافر

(. در میانۀ همین تحوالت، دال 12: 1312كاشي و هاللي ستوده، غالمرضا« )آن سخن گفت

گرايي،  ترين نشان تمايز میان تنِ زنانه و تنِ مردانه در گفتمان ارزش مثابه مهم پوشش زنان به

 ني شد.های گفتما و موجب چالش از منظر شكل و ساختار، دچار تغییر

جمهور وقت، نشانگر آن است كه رويكرد گفتمان  اظهارات هاشمي رفسنجاني، ريیس

گرايي نداشته، و در  توسعه به پوشاک زنان، انطباق كامل با نوع داللت آن در گفتمان ارزش

  1بخشي بیشتر به انتخاب پوشاک زنان بوده است. پي آزادی

گرايي  توجه مدافعان گفتمان ارزشهای پس از جنگ، كانون  نوع پوشش زنان در سال

نظر گفتمان ياد مدِ 3ها موضوع تعیین الگو برای پوشش اسالمي اين سال كه در حاليبود. در

رسیدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان  ۀاجرايي قانون نحو ۀنام ینيآشده بود، 

                                                      
 نییبحث رنگ مطرح شد، گفتم که رنگ را خدا تع... دارد؟  یکت و دامن بپوشد؟ گفتم: چه اشکال تواند ی: زن مدندیپرس یاز من م.» 1

سبز  ای دی)ع( انتخاب کردند. آنها سفتیاست که اهل ب یزیدرست ضد آن چ م،یکه ما انتخاب کرد یاهیاست. رنگ سنکرده 

باشد،  دهیپوش دی. زن بادیشکل لباس مردم نداشته باشو به رنگ لباس مردم  یرا آوردند. گفتم کار اهیبودند که س عباس ی. بندندیپوش یم

 در: 11/1/31. مشاهده در 0931،هانیبه ک یرفسنجاناکبر هاشمی   یها پاسخ دهیگز«. ..باشد. خواهد، یحاال لباس هرچه م

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=23533513333531 
 .0. . ص13/1/0913. 913 .. ش93بی نا. نهیب آزادی. سال «. کنیم تعیین را بانوان حجاب الگوی» .3
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دار  را جريحه عام خالف شرع است يا عفت عموميهايي كه استفاده از آنها در مأل لباس

 ت وزيران رسید. ئبه تصويب هی 21/3/1363در  ، تهیه شد وكند مي

گرايي، مبین اعتراض شديد به نوع پوشش برخي زنان  در اين دوره مواضع گفتمان ارزش

 هیعل يخشم عموم»، 1«يو بدحجاب يحجاب يضدارزش ب ۀديپد»بود. مطالبي كه با عناوين 

نشانگر مطالبۀ جدی اين گفتمان برای  ،شدن منتشر ميو نظاير آ 11«يابتذال و بدحجاب

 گرايان بود.  ختي ارزش ييپوشش زنان بر اساس الگوهای زيباشنا

گرايي را نمايندگي  گفتمان سازندگي، برخي مطبوعات، گفتمان ارزش توسعۀ تدريجيبا 

پذير  ملههای سیاسي معا  گرايي را در كشاكش و قواعد پوشاک زنان در گفتمان ارزش ندكرد

« بدحجابي سیاسي»برای پوشش اسالمي و « حجاب سیاسي»های  اصطالح 11دانستند. نمي

متون اندكي  12طور مترادف به كار رفتند. برای عدم رعايت پوشش اسالمي در اين دوره به

  13شد. نیز دربارۀ مُد و زنان ترجمه 

حجاب،  ۀلئمس» هك كردرهبر انقالب در يادآوری لزوم توجه به پوشش اسالمي تأكید 

. در اين 14«است يارزش ۀلئمس کي نفسه في، اما است االترو مسائل یبرا ای اگرچه مقدمه

مثابه بهترين نوع پوشش زنان در كانون تبلیغ خود  چادر را به ييگرا شرايط، گفتمان ارزش

برای  ديحجاب به معنای چادر با»، 12«چادر است و بس ،حجاب دارالعباده»نگاه داشت: 

                                                      
 .13 .ص .0913 . آذر13 .ش .پاسدار اسالم .رهبر یمحمدتق .3

 .11 .ص .0913اسفند . 33 .ش همان. .01

 .3. . ص91/1/0911اسالمی.  جمهوری م.. کوکب« .نیست سیاسی ةمعامل قابل و است دین ضروری حجاب،» .11

 .11 ،13  .. ص1. ش . 0911، آبان حضورامی.  محبوبة« سیاسی بدحجابی و سیاسی حجاب» .01

 .01 . ص.   0911 اسفند .3 .، شاول .ص زاهدی، زهره ترجمة رید. اولین«. آرایش لوازم و مد زنان،» .09

 . در:31/ 01/1مشاهده در   3/01/0911«. در دیدار اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان یرهبر اناتیب .03

 .http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1536 . 
 .13/1/0910، اسالمی جمهوری نا، بی .03



 پوشاک زنان شناسي یبایيز ينمایيبرساخت س                                                                          

 

00 

. گرچه بیانات رهبری ضمن آنكه بر رجحان چادر 16«ديدرآ يعنوان لباس مل نان ما بهز

ما هیچ وقت نگفتیم كه »نمود:  ورزيد، الزام به آن را نفي مي عنوان پوشش برتر تأكید مي به

 11«.هاى ديگر است حتماً چادر باشد و غیرچادر نباشد. گفتیم كه چادر بهتر از حجاب

نشانگر اقبال جديد جامعه به وجهي از ها  در اين سال 13با حوزۀ مد انتشار مطالب مرتبط

های  نمود. بنا به مطالبۀ جديد اجتماعي و ضرورت فرهنگ لباس بود كه قابل تأمل مي

شناختي كه در عین حفظ پوشش اسالمي در پوشاک زنان قابل تحقق باشد، لباس  ييزيبا

در حالي كه مطبوعات  11توجه بود.محلي و قومي زنان ايراني نیز همچنان در معرض 

مطبوعات مروج گفتمان  21ای بر چادر داشت، گرايي در اين دوره تمركز ويژه ارزش گفتمانِ

بندی پوشاک  كردند. مفصل سازندگي، عدم محدوديت پوشش زنان به چادر را گوشزد مي

 2نمودار  ثیر گذاشت، درأشناسي پوشاک رايج زنان ت سازندگي كه بر زيباييزنان در دورۀ 

 شود. ديده مي

 

                                                      
 .11/3/0910رسالت، نا، بی .01

 11/1/0931. مشاهده در 11/1/0919 .)س( بیانات رهبرى در دیدار گروهى از خواهران پرستار، به مناسبت والدت حضرت زینب. 11

 در:  

 http://www.leader.ir/fa/speech/2352.  

بهداشت، همان،  و مد پوشش،»و  1/3/0911، کار و کارگر، «فرهنگ و لباس مد»  مهدی، ای نمونه: باقریان،بر .13

09/3/0911. 

،  03ش جدید، دورة ،«نساجی صنعت»مهرالزمان،  نوبان،، «زیبایی و شکوه از ای جلوه بندرعباس، زنان سنتی پوشاك». 03

 .33  33 ص: ،0911مهر 

 برتر، حجاب طرح: مدارس بازگشایی بهانة به»و: . » 11/9/0919نا، رسالت،  ، بی«است اسالم شدة پوشش امضاء چادر». 11

 . 19/1/0919 ی،جمهوری اسالما، ن ، بی«فرهنگی تهاجم مقابل در محکم سدی

http://www.leader.ir/fa/speech/1051
http://www.leader.ir/fa/speech/1051
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( 1713-1731) سازندگیبندی گفتمانی پوشاک زنان در دورۀ  مفصل .2نمودار 

 

 مبين منزلت اجتماعي

 

 کارکردگرا

 

 آرمان گريز، غيرسياسي

 

 بخش تيموفق

 ناپذير نظارت

 

 کپوشا

 ينيمنزلت د نيمب

 گرا، سياسي آرمان

 

 بخش سعادت

 گرا اخالق

 

 گريز و تنجنسيت 

 

 ريپذ ظارتن

 پذير جنسيت و تن

 

 درخور اصالت زنانه

 پوشاک

 

 گفتمان حاکم )توسعه(

 توسعه

 

 بدن زنانه

 گرا( گفتمان رقيب )ارزش

 

 اسالم

 

 بدن زنانه

 درخور رسالت زنانه
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 سازندگی  دورۀ در سینمایزنان پوشاک  یشناخت ییبایز های بازتاب شاخصه -2-2

با دنیای مُد ارتباط بیشتری های گفتماني  ثیر سیاستأپوشاک زنان در دورۀ سازندگي تحت ت

شناسي  تری از زيبايي يافته های تنوع تدريج شاخصه يافت، و سینما نیز در اين دوره، به

 پوشاک زنان را به نمايش گذاشت. 

( كه هنوز فاصلۀ زيادی با دورۀ جنگ نگرفته است پوشاک زنان 1363) راز كوكبفیلم 

های ساده همراه روسری با عدم  امنها و د دهد كه شامل پیراهن را ساده نشان مي

درآمد اجتماع در اين فیلم  پوشانندگي مطلق موها است كه البته مختص پوشش زنان كم

 است.

 0000راز کوکب،  لميپوشاک زنان در ف .0تصوير    
كه  استهای خانگي  ( پوشاک زنان، مانتو و شلوار يا پیراهن1363) مادردر فیلم    

شود.  كه اندكي از موی جلوی سر ديده مي نحوی ؛ بهشوند پوشیده ميهمراه روسری 

شد و البته گردن  هايي كه پشت گردن بسته يا روی شانه انداخته مي روسری زنان با دستک

تری  های روشن نسبت رنگ های زنان به دهد. لباس پوشاند، قدری تنوع را نشان مي را هم مي

 دارند.

  0000مادر،  لمياک زنان در فپوش. 4تصوير    
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گذرد. پوشاک  ( در دو فضای تهران و كرمان مي1361) 13آپارتمان شمارۀ روايت فیلم 

شود.  نماز استفاده ميزنان كرماني كامالً سنتي شامل پیراهن و چارقد است و همراه با چادر

ها هم يا  سرجامهپوشاک زنان تهراني در محیط اجتماع نیز يا چادر است يا مانتو و شلوار. 

كه كمي از موی جلوی سر را هستند انداخته  شانه خورده يا روی های گره مقنعه يا روسری

 سازند. نمايان مي

گشاد و بلند با يقۀ انگلیسي، دارای  یمانتو زنان پوشاک بیروني (1361)عروس  لمیدر ف

های  ای برجستۀ دارای اِپُل و آستینه با سرشانه ،ها يا باالتنه ای در سرآستین های پیله چین

اند كه گاه به فراخور يک جشن، رنگي انتخاب  رنگ آزاد بدون مچ است. مانتوها تک

 اند. دار يا ساده ها سفید يا رنگي، طرح دار نیستند. روسری اند اما طرح شده

 0009عروس،  لميپوشاک زنان در ف .5تصوير   
شهری در اجتماع، مانتوهايي خیلي گشاد، بلند،  زنان  یها ( لباس1361) افسانه آه لمیدر ف

های آزاد هستند كه در  های برجستۀ دارای اِپُل و آستین دارای يقۀ انگلیسي، با سرشانه

اند. سرجامۀ زنان، روسری برای فضای داخلي و غیررسمي و   خورده قسمت مچ گاهي تا

ن در خارج از فضای رسمي، های زنا ها و سرجامه مقنعه برای فضای رسمي است. روسری

زنان در   شود. پوشاک معموالً روسری است كه گره آزاد دارد يا روی شانه انداخته مي

ها نیز در مواردی  است. بلوزها گشاد و آزادند و دامن  فضای داخلي نیز انواع بلوز و دامن

رسد،  باالی مچ ميو تا  است تر از قبل شده كامالً بلند و گشاد. شلوار زنانه كه اندكي كوتاه

 شود.  های رايج اين دوران است كه در اين فیلم نیز ديده مي از نمونه جامه
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 0009آه،  ةافسان لميپوشاک زنان در ف .0تصوير   

 ۀمتناسب با سن و طبق زنان  یها ( لباس1361) حكايت آن مرد خوشبخت لمیدر ف

ای  كت و دامن يكدست با سرجامه ها از هايي دارد. زن مرفه در مهماني اجتماعي، تفاوت

تر بر سر دارد كه با  ای زينتي كه روسری را به شیوه حاليدر ،كند هماهنگ با هم استفاده مي

طرفه بسته شده است و برای پوشش اجتماع، از پالتويي با پوست خز  طور يک گرهي به

هايش رنگي و  سرجامه اندازد و ها مي های روسری را روی شانه كند. غالباً دستک استفاده مي

دار است. زنان جوان طبقۀ متوسط با بلوز و دامن و ژاكت بافتني و جوراب و نیز  طرح

و هستند دار و گشاد  ها ساده و چین اند. بلوز و دامن روسری و چادرنماز به تصوير درآمده

انه تثبیت های بلندی است كه زير چ های زنان عادی، روسری پوشانند. سرجامه اندام را مي

نیز مانتوی  ۀ زنان طبقۀ متوسطافتد. پوشش بیرون از خان ها مي و بر شانهاست شده 

 است. دار در زير چادر همراه با روسری رنگي  انگلیسي اِپُل يقه

دار با آستین  ، مانتوی گشاد بلند اِپُلزناناجتماع   یها ( لباس1312) همسر لمیدر ف

انگلیسي يا  گشاد و گاهي دارای مچ دوبل با رنگي متفاوت است. مانتوها يقه ینوكیمو

های پیشین لباس، زياد است. در قسمت باالتنه گاهي يک  هفت هستند. فواصل دكمه يقه

اما  ،كه نقش تزيیني دارد است پارچۀ مضاعف از سرشانه تا روی كمر تعبیه شده قطعه

سو رها از ديگر قطعات لباس است، پوشانندگي بیشتری را  حال اين قطعه كه از يک عیندر

اما غالباً  ،های سوزني است های متعدد يا چین كند. گشادی مانتوها يا با پیله ايجاد مي

ها يا در پشت چین  روی شانهبر های متعدد يا واحد  ها اندازۀ بزرگ دارند و با پیله برش
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ها باال و در  ها پیله تأمین گشادی آستین های غیركیمونو نیز برای خورند. در آستین مي

تر و میهماني  ها در مجالس خصوصي گیرند. برای سرجامه قسمت سرشانۀ آستین قرار مي

های براق ابريشمي در اندازۀ كوچک نیز انتخاب شده است كه در روی  گاهي روسری

بلوز، ژاكت و دامن با  كنند. دار تضاد اندازه ايجاد مي های پهن مانتوها يا بلوزهای اِپُل شانه

 شود.  های خانگي ديده مي بلندی متوسط همراه با جوراب و روسری نیز در لباس

 0070همسر،  لميپوشاک زنان در ف. 7تصوير   
مند به بازيگری را نشان  ( گروهي از زنان و دختران عالقه1313) سالم سینمافیلم 

نسبتاً گشاد در اطراف صورت يا های پفي يا كلوش  دهد كه سرجامۀ آنها، مقنعه مي

ای بزرگ كه موهای سر را  زير چانه است كه معموالً با كمک گیره خورده ها گره روسری

شود تا موهای  ايستد و سبب مي دهد، باال مي كند و به موها حجم مي سمت باال جمع مي به

 نیز گره شل دارند.ها  بخش باالی پیشاني سر امكان نمايش بهتری داشته باشد؛ روسری

كه  ،های بلند و گشاد نخي های كارگری زنان، پیراهن لباس (1313) روسری آبي لمیدر ف

های  همراه با شلوار است. گاهي جلیقه  ،های ظريف و پر از نقوش ريز تهیه شده از پارچه

دور كمر  هانگي ب. گاه هنگام كار چادر خدنپوشان ميآستین كوتاه و بلند تا روی زانو هم  بي

بسته شده است. لباس يک زن كارگر، تونیک و شلوار كردی است. سرجامۀ اين زنان 

ها  است كه زير چانه يا پشت گردن گره خورده است. گاهي نیز دستک روسری ای روسری

ها  دوباره به زير گردن آمده و گره خورده است. رنگ و طرح سرجامه ،به پشت گردن رفته

و با نوعي هستند تر  ها در فضاهای غیركاری بزرگ ا ساده است. اين روسریام ،متنوع



 پوشاک زنان شناسي یبایيز ينمایيبرساخت س                                                                          

 

09 

خورده شبیه كراوات شكل  های گره  كه دستک نحوی  شوند؛ به زني خاص بسته مي گره

های زنان  تر، چادر خانگي هم به ديگر سرجامه گیرد. در فضاهای غیركاری و عمومي مي

دار همراه با شلوار دارند. لباس  های دامن ارگران، پیراهنتر ك شود. دختران كوچک اضافه مي

های آزاد  انگلیسي، سرآستین دار با آستین كیمونو و يقه اجتماع مانتوهای بلند و گشاد اِپُل

هايي با همان الگوی مانتوها است كه همراه  بدون مچ يا مانتوهای كوتاه تا زير باسن يا كت

هم  اجتماع یفضا یمتمكن برا زنان نسبتاً یها لباس ،لمیف اين درشود.  دامن استفاده مي

ها در پوشش مانتو، روسری يا شالي است كه  سرجامه .است مانتو و همو چادر  یروسر

 چندان محكم است.  آزاد و نه

 0070روسري آبي،  لميپوشاک زنان در ف. 0تصوير   
. دارندنگ نسبتاً متنوع طرح و ر های خانگي زنان، لباس( 1314) عاشقانه لمیدر ف

ای فاخر با الگوی لباس ژاپني )كیمونو( دارد كه همراه با آستینک  شخصیت زن مرفه، جامه

ها و بلوزهای  هايي دارند از پیراهن پوش ها است. ديگر زنان تن برای پوشانندگي دست

ر كنار دار مزين به خطوط و نقوش هندسي و غیرهندسي، د هايي طرح دار با پارچه اِپُل

روی بر دار و رنگي. الگوی تنظیم دامن و بلوز  هايي طرح هايي ساده و گشاد يا دامن دامن

های ساده همراه با بلوزهای  لحاظ طرح و نقش رابطۀ متقابل دارند: معموالً دامن آن، به

 های ساده. پرنقش و بلوزهای دارای نقش و نگار همراه با دامن

مانتو است. اين مانتوها گشاد و بلندند. آستین كیمونو و  جامۀ زنان در فضای اجتماع، تن

ها بزرگ و از  های بزرگ برجسته شده است. جیب يقۀ انگلیسي دارند و سرشانه نیز با اِپُل
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روی قسمت جلو يا پشت باالتنه اضافه شده كه به بر ای  . تكهاند روی لباس دوخته شده

كند. گاهي مچ در  تنوع شكلي ايجاد مي و است تركیبي چنداليه در پوشاک منجر شده

های  ها و روسری ها، شال آستین اين مانتوها، دارای قطعۀ برگشته )پاكتي( است. سرجامه

های نخي است كه معموالً يک  دار و نیز روسری دار ساده يا ريشه ابريشمي پرنقش، بافت

اند. تنوع در  خورده صورت گره ها نیز به گیرد. روسری دستک آن، بر روی شانه قرار مي

های  شكل پوشیدن سرجامه همچون نحوۀ بستن شال بر روی سر كه گاه از مدل بستن شال

ها صورت جديدی داده است. در لباس نامزدی نیز  هايي دارد، به سرجامه عربي نشانه

كوچک در قسمت پیشاني بوده و با يک روسری  ۀسرجامه، شامل يک سربند شبیه عمام

 ی آن، تكمیل شده است.بزرگ رها بر رو

دختران در فضای آزمايشگاه،   ( پوشاک1312) كه خواستگار آمد یروز لمیدر ف

های انگلیسي و  شكل با يقه دار با دو جیب مستطیل مانتوهای مخصوص پرستاران، تَرک

في است های مشكي با مدل پُ های پاكتي است. سرجامه نیز مقنعه های معمولي با مچ آستین

شود.  عالوه، مانتوهای بسیار بلند ديده مي هيقۀ مانتو قرار داده شده است. ب كه در داخل

های  های پهن و آستین هايي نیز كه به فراخور فصل استفاده شده، بسیار گشاد با سرشانه كت

كرده است كه در قسمت مچ، چین دارد. پوشاک زنان و دختران در درون خانه، شامل  پف

ست. بلوزهای زنانه از الگوهای مشابه مانتوها در ويژگي گشادی، بلوز و دامن يا پیراهن ا

ها برخوردارند. اين بلوزها كمتر ساده و بیشتر  پرچین بودن و بزرگي و برجستگي سرشانه

هايي  بلوزی با آستین ۀجام ای ديگر از تن دارای نقوش رنگین هستند. در اين فیلم، نمونه

ها استفاده  روی ديگر پوششبر و  هستندفاقد دكمه باز و است كه جلو« خفاشي»مشهور به 

ها  روی سر، همراه با مقنعۀ زيرين نیز در زمرۀ سرجامهبر شود. استفاده از شال آويخته  مي

 است. 
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 ( و گفتمان رقيب آن7917-7931)اصالحات دال پوشش زنان در گفتمان  .9

 با تأكید بر ۀ مدنيجامعبه قدرت رسید. تحقق  1316طلب در سال  جريان اصالح

ترين  مهممحوريت داشت.  در اين جريان بیان، یآزاد جملهو الزامات آن از دموكراسي

 ای مدني، جامعه ۀجامع» است؛« مدني ۀجامع»و « آزادی»های مركزی گفتمان اصالحات،  دال

 ت كهقانون اس حاكمیت و انسانیت به احترام تسامح، تساهل، توافق، شورا، تعقل، بر مبتني

 قانون حكومت و جامعه در قانون «شدن نهادينه» آن، خصلت ترين حقوقي، مهم در تعريف

تعريف (. 21: 1313انصاری، )است  دولت و مردم بین و جامعه در افراد بین روابط بر

های  گفتمانتعريف از جايگاه زن در با  سهيزن در گفتمان اصالحات در مقا گاهجاي

دهد كه اين موضوع يكي از عوامل بنیادين  سازندگي( نشان ميگرايي و نیز توسعه ) ارزش

 جمله نوع پوشش اجتماع آنان در اين دوره بوده است.گیری مسائل زنان از در شكل

مادر تأكید ـ عنوان همسر گرايي بر نقش محوری زن در خانواده به كه گفتمان ارزش حاليدر

ظ رويكرد جنسیتي به زنان، آنان را بخشي و گفتمان توسعه در دورۀ سازندگي با حف داشت

فقط  دانست؛ گفتمان اصالحات، زنان را نه از نیروی جامعه برای تحقق توسعۀ اقتصادی مي

كرد. زن  شده در توسعه تعريف  همسر، بلكه در جايگاه نیروی مشاركت دادهـ در نقش مادر

بخشي به  ا اولويتبدون محدودسازی ي -در اين گفتمان همچون مرد، عضوی از جامعه

شد  تر تعريف  ای گسترده نقش زنان در عرصه ،رو از همین .تعريف شد -نقش خانوادگي او

يافت. اين امر سبب شد  های اجتماعي، سیاسي و اقتصادی تسری  كه به عرصۀ مسئولیت

برخي زنان كه  ثر از اين ديدگاه جديد، بازتعريف شود؛ چنانأفرهنگ پوشش آنان نیز مت

بار بدون چادر، در مجلس حضور يافتند كه اين نوع   دۀ مجلس ششم، نخستیننماين

گرايي( در مجلس، با مخالفت  گرايي )نوارزش پوشش، از سوی مدافعان گفتمان اصول
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تلقي شد. اين مخالفت تا جايي پیش رفت كه بر اساس گفتۀ الهۀ « ناسازواره»و  21مواجه

لس از وی خواست با چادر در مجلس یس وقت مجئكواليي، نمايندۀ مجلس ششم، ر

 22حاضر شود.

های شناور اين  پوشش زنان نیز در زمرۀ دال ۀلئسبب شد تا مس اصالحات گفتمان توسعۀ

. در اين گفتمان حق انتخاب نوع پوشش با توجه به شودو بازتعريف گیرد گفتمان قرار 

گرا و نیز سازندگي،  ه گفتمان كالن ارزشك حاليدر ،شد شدت فردی آن پررنگ  بهويژگي 

 درصدد اتاصالحگفتمان  دانست. پوشش زنان را در دايرۀ حقوق و امور اجتماعي مي

معطوف به های فرهنگي  سیاستپوشش اسالمي و قائل به ضرورت بازنگری در  بازتعريف

حجاب  نيااگر »جمهور وقت معتقد بود:  كه ريیس جمله نوع پوشش زنان بود؛ چنانزنان از

 ستین نيمشكل ا مضر است ... زن شود قطعاً تیو پوشش مانع حضور زن و بروز شخص

مختلف  یها است كه زنان بتوانند در عرصه نيمشكل ا ،كه زنان چگونه لباس بپوشند

 23«.حضور داشته باشند

یابي رنگ و نقش به بیشتر راه شناسي پوشاک زنان در گفتمان اصالحات با تداوم زيبايي

بر آنكه مانتو، پوشاک بهتری برای حضور  در اين دوره عالوهپوشاک زنان، شكل گرفت. 

زيرا  ،كرد خواهانه آنان را نیز تأمین مي اجتماعي زنان تلقي شد، همچنین نیازهای زيبايي

چادر ظاهر شود. مانتوها  در مقايسه باتری  های بسیار متنوع ها و رنگ توانست در شكل مي

يل دورۀ اصالحات غالباً از ويژگي پوشانندگي در الگوهای گشاد و بلند برخوردار در اوا

و به كوتاهي و تنگي میل پیدا كردند. به اين ترتیب به تنوع شكلي و رنگي  اما ،بودند

                                                      
و  رازیمنتخب ش ندگانینما یخورد، مخالفت با پوشش مانتو یبدون چادر وارد مجلس شود کتک م یا ندهیدباغ: اگر نما هیمرض . 10

 01/01/31، آفتاب امروز ة. روزنامتهران

 .9 .ص ،03/3/31 .1399 ةشمار  ،شرق ةروزنام .تاریخ تذکرها به مانتوپوشان سیاسی .آمنه شیرافکن . 11

 NHK .01/3/13با شبکه  ة، مصاحب1. ص همبستگی، ةی، روزناممحمد خاتمدیس . 19
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رغم تنوع رنگي و شكلي، از ويژگي  پوشاک اجتماع زنان مانتوهايي بودند كه علي

و با برخورداری از طراحي آناتومیک در الگو، به نمايش  اند تهپذيری پرهیز نداش جنسیت

 يافتند. های تن زنانه گرايش مي ويژگي

زيرا حضور بیشتر  ،دورۀ اصالحات، دورۀ ظهور ابتكار عمل در طراحي چادر هم بود

های اجتماعي و سیاسي سبب شد تا با تغییراتي در الگوی سنتي چادر، امكان  زنان در عرصه

در اين دوره چادرهايي با طراحي تر برای زنان شاغل و دانشجو فراهم شود.  هلفعالیت س

كه تا حدود كمر چادر، تفاوتي با  چادر كارمندیيا  چادر دانشجوييظهور يافت:  متنوع

ای با عملكرد آستین در ساختار خود داشته باشد، دارای  آنكه قطعه چادر ساده نداشت، بي

كه دارای  چادر ملياما امكان روگیری نداشت؛  ،مچ بود هايي برای خروج دست از شكاف

گرفت و اين  تر صورت مي تری بود كه حركت دست در آن آزادانه آستین با برش كامل

شدۀ های بازتولید پشتي استفاده كند، نمونه امكان بود كه فرد بتواند از كیف رودوشي يا كوله

 چادر سنتي بودند. 

دهد كه بر نظام  طلبي را نشان مي زنان در دورۀ اصالح پوشاک بندی ، مفصل3نمودار 

 ثر بوده است.ؤشناسي پوشاک آنان م زيبايي



 0931پایيز و زمستان  ،دوم شماره ،01 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

04 

 ( 1731-1731طلبی ) زنان در دورۀ اصالح پوشاک بندی گفتمانی پیرامون مفصل، 7نمودار 

 

مبين منزلت   

 جتماعي ا

 

 مد و زيبايي

 

 حقوق زنان

 

 

بازنمايندۀ هويت ديني/ 

غيرديني در فعاليت 

 اجتماعي 

 

الگوناپذير و  

 ناپذير  نظارت

 پوشاک

 ينيمنزلت د نيمب

 حقوق خانواده

 

بازنمايندۀ هويت ديني/ 

ايدئولوژيک در فعاليت 

 اجتماعي

 

 اخالق و عفاف

 

 گريز گريز و تن جنسيت

 

 ريپذ ظارتو نالگوپذير 

پذير و  جنسيت

 پذير تن

 

 

 تکليف ديني

 پوشاک 

 (طلب اصالح) حاکم  گفتمان

نواندیشي  -سياسي ةتوسع 

 دیني

 

 بدن زنانه 

 ()اصولگرا رقيبگفتمان 

 

 گرایي اسالمي سنت

 

 بدن زنانه

 حقوق مدني
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 دورۀ اصالحات های سينمایي بازنمایي پوشش زنان در فيلم.  9. 2

ه با آزادی عمل بیشتری توانستند انواع پوشاک زنان را در آثار خود سینماگران در اين دور

تر در دولت اصالحات بود. در فیلم  بازتاب دهند كه يكي از داليل آن، قواعد نظارتي سهل

 دار، كششلوار با چادر مشكي ( لباس اجتماع زنان مذهبي، مانتو1316) ای آژانس شیشه

خورده است. اين زنان در خانه و در حضور  سنجاقو رنگي دار  همراه با روسری طرح

زده يا روسری  دار همراه با روسری گره نامحرمان، چادرهای سفید يا تیره و طرح

خورده است. زير اين  های آن در جلو گره پوشند كه گوشه خورده زير گردن مي سنجاق

كش  ول، چادر مشكي بدونچادر، لباس زنان، رنگي است. پوشش اجتماع زنان مذهبي متم

شلوار هم، پوشش في و مانتوخورده است. چادر و مقنعۀ پُ دار گره همراه با روسری طرح

گشاد و  یاجتماع يک دختر دانشجو است و يونیفرم زنان كارمند شركت هواپیمايي مانتو

عمودی جلو ها و امتداد  رنگ در سرآستین همدار و دارای قطعات غیر لپُهای اِ بلند با سرشانه

 هايي دارد. في است كه نواردوزیپُ ۀمانتو، همراه مقنع

های بنفش،  های روشن به رنگ اند: باراني زناني نسبتاً مرفه با اين پوشاک نمايانده شده   

های  ها و بندها و آرايه شوند و دكمه صورتي، زرد كه گاه در قسمت كمر با كمربند جمع مي

ها كوچک و  های زانو به پايین دارای چاک هستند. روسری رهتزيیني دارند؛ همچنین در كنا

لباس قرار دارد.  ۀو در داخل يق اند زده شده يا گره  نازک است كه يا به دور گردن پیچیده

دار  های طرح هايي پهن از پوست و خز دارند. زنان طبقۀ متوسط نیز روسری پالتوها گاه يقه

. پوشاک غالب آنها اند  و گاه با سنجاق ثابت شده زده شده  گاه گره پوشند كه مي و رنگي

 ۀخورد البته چادر و مانتو مشكي همراه با روسری گره ؛مانتوشلوارهای بلند و گشاد است

 رنگي هم در لباس آنها استفاده شده است.



 0931پایيز و زمستان  ،دوم شماره ،01 دوره ادبيات، و هنر شناسيجامعه

 

00 

      

  
 0070 ي،ا شهيآژانس ش لميف. پوشاک زنان در 9تصوير 

و مانتويي  دارد چادر مشكي بر سر ،در اجتماع( بازيگر نقش اول 1311) واهیدر فیلم 

  های كیمونو دارد. رنگ لباس او زير چادر تیره، خنثي يا سیاه كه آستینپوشیده است زير آن 

آيند. او  ميهای متنوع سبز و زرد در هايش در حريم خصوصي به رنگ اما لباس ،است

پوشد. سرجامۀ او در فضای اجتماع مقنعه يا روسری  يهمچنین چادر سفید خانگي م

پوشد.  شال رنگي مياما در خانه  ،مشكي است كه زير چانه گره خورده و ثابت شده است

في يا روسری برای دختر دانشجو، پوشش مانتو و روسری انتخاب شده است. او مقنعۀ پُ

 دار و منقوش است.  وهای او طرحزند. مانت های آن را دور گردن گره مي پوشد كه كناره مي
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 .0077 ،هيوا لميپوشاک زنان در ف. 06تصوير 

شخصیت اصلي فیلم كه آموزی  ( لباس دانش1311) يكتان یها با كفش یدختردر فیلم 

است. او در   ای تیره از خانوادۀ نسبتاً مرفهي است مانتوشلوار تیره، بلند و گشاد و مقنعه

گرد، با لباس  تر به تن دارد. زن متكدی دوره ايي با رنگ و نقش متنوعه ديگر اوقات، لباس

حال دارای پوشش كامل است. زنان مسن در اين  عیناما در ،ها تصوير شده رنگارنگ كولي

 اند. خورده و پوشش كمتر موها تصوير شده فیلم با روسری گره

   
 0077 ،ينکتا يها با کفش يدختر لميپوشاک زنان در ف. 00تصوير 
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است ( زني با چادر مشكي تصوير شده 1311) اسيكافور عطر  یبواز فیلم  بخشيدر 

پوشاند  هايي از مو را نمي كه زير آن روسری بر سر ندارد. پوشش شال سر زني ديگر، بخش

ها رو به پشت رها شده است. پوشش زن ديگری،  های آن بر روی شانه و يكي از كناره

های تیره است. زن مسن ديگری،  خورده زير آن همراه با لباس هچادر مشكي و روسری گر

روشن به سر دارد. زن مسن و  ۀخورد رنگ با روسری گره ای پیراهن و دامن گشاد بلند قهوه

خورده دارد كه قدری از  احتضار صاحبخانه، پیراهن و روسری سفید گره حالبیمار در

 موهای پیشاني و گردن را نپوشانده است. 

  
 0077 ،اسيکافور عطر  يبو لميپوشاک زنان در ف .00تصوير 

پوش بازيگر نقش اول زن در خانه، اغلب تونیک گشاد  تن (1331) خط يكاغذ بدر فیلم 

شود. تركیبات  كوتاه، جلیقۀ كوتاه همراه با شلوار و روسری است كه پشت سر بسته مي

ها گشاد و  ها به كار رفته است. لباس اسخانواده در اين لب های هم نسبتاً متنوعي از رنگ

در يک كت « باراني»راه است. آستین  ها در اين پوشاک غالباً چهارخانه يا راه آزادند. نقش

زير گردن هم برای  ۀخورد شود. مانتوشلوار نسبتاً ساده و بلند و روسری گره زنانه ديده مي

سرجامۀ كاله و  ای اجتماعپوشش اجتماع يک زن انتخاب شده است. بازيگر زن در فض

كاپشن يا پالتوهايي ساده و باالی زانو همراه با شلوار جین پوشیده است. يكي از زنان مسن 

در اين فیلم از چادر توری مشكي برای پوشش اجتماع و از روسری توری سیاه در خانه 

 ورده دارد.خ و زن مسن ديگر نیز تونیک و جلیقه همراه با روسری گره است استفاده كرده
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 0006،خط کاغذ بي لميپوشاک زنان در ف. 00تصوير 

متشكل از انواع كت، كاپشن و مانتو است كه هم  (1333) پا هشت پوشاک زنان در فیلم

د. بعضي بلوزهای زمستاني دارای نپوش فضاهای داخلي ميدر در فضاهای عمومي و هم 

از نوع جین يا كتان است. سرپوش زنان انواعي از اسكي( است. شلوارها  ايستاده )يقه ۀيق

شود كه اطراف آن  پوشاند. از روسری هم استفاده مي و كاله است كه موی سر را مي  شال

 سیو زن پل يپف ۀشلوار و مقنعزن كارمند بانک مانتوها است.  لباس ۀاغلب در درون يق

 دارد. ي سبزنظام فرمیونيو  يچادر مشك
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 0000هشت پا،  لميپوشاک زنان در ف. 04وير تص

دار  پوشش اجتماع زنان، چادرهای سفید يا رنگي طرح (1333) مهمان مامان در فیلم

شود.  های داخلي هم انواع پیراهن و دامن همراه جوراب استفاده مي است. در محیط

بلوز هم استفاده  ها در مچ چین ريز دارند. از سارافون و ها بلند و گشادند و آستین پیراهن

كه است شده است. عروس جوان، مانتو راستۀ بلند مشكي همراه دامن و جوراب پوشیده 

دار بلندی همراه با سربند رنگي  های بلند دارد. سرپوش او شال منگوله ها چاک در كناره

پوشاک زنان خانواده در مهماني  پوشاند. ياز موها را نم يكه بخشمزين در زير آن است 

يک زن  ۀفضای خانپوشش تر است.  های تیره به رنگ وجز چادرها(  )بهتر  يافته زينت قدری
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بر  دار رهاشده سفید همراه با شال سفید منگوله ۀشد دوزی متمول، پیراهن بلند و گشاد تكه

 ها است. پیراهن خدمتكار اين زن تونیک و دامن بلند، همراه با روسری روی شانه

های  رد هم لباس قومي بر تن دارد. پرستاران مقنعهخورده به رنگ سفید است. يک زن كُ گره

 پوشاند. في دارند كه در اطراف صورت گشاد است و قدری از موها را نميپُ

     

 
 0000 ،مهمان مامان لميپوشاک زنان در ف. 04تصوير 

 گيری نتيجه

های سینمايي  شناسي پوشاک زنان در فیلم زيباييهای سه دوره و نیز تحلیل  تحلیل گفتمان

شناسي پوشاک زنان در آثار مذكور  ها، نمايانگر چگونگي بازتاب زيبايي منتخب در اين دوره

 است؛

مثابه دال مركزی، قدرت  به« اسالمیت»گرايي، عنصر  بندی گفتمان ارزش در مفصل -1

یا و ديانت در كنار عفت، حتالش شد تا عناصر پیراموني پیشین همچون  يافت و

كه « پاسداری از خون شهدا»و « رزمندگي فرهنگي زن مسلمان»مفهوم جديد 

شدۀ آن  دانستهمفاهیمي مولود فضای جنگ بود، بر پوشش اسالمي با الگوی برتر

جمله مانتوشلوار را به حاشیه براند؛ و ساير انواع پوشش ازكند تمركز « چادر»يعني 
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مهمي تبديل و برای تولید و تثبیت « ارزشي»نان، به امر نوع پوشش و پوشاک ز

 شدۀ آن تالش شد.  های ساختاری و بصری تعريف الگوی مطلوب با ويژگي

پیش از الزام قانوني به رعايت پوشش  -1363سال حدود انقالب تا  پس از       

هوای و های سینمايي، گاه به فراخور حال لباس زنان در فیلم -اسالمي برای زنان

كامالً بر موازين شرعي پوشش انطباق داشت و گاه اندكي  ،آمدهوجود فضای ديني به

های سینمايي اين دهه، آثاری است كه  يافت. غالب تولیدات فیلم از آن، فاصله مي

كند. در اين دوره عمدتاً آثاری تولید شد كه  گرايي را نمايندگي مي گفتمان ارزش

ربارۀ انقالب اسالمي يا جنگ بود. فارغ از ضوابطي كه ثیر گفتمان غالب دأتحت ت

بارۀ پوشاک زنان وجود داشت، فیلمسازان ها در برای تأيید مجوز پخش فیلم

كردند كه مظهر  آثار، زنان را به پوشاكي ملبس مي ارزشگرا در اين مجموعه

 شناسي پوشاک خاص زنان انقالبي و نمايندۀ الگوی مطلوب بود. به اين زيبايي

های سینمايي، بازنمايي هدفمند  بازتاب پوشاک زنان در اين گروه آثار فیلم ،ترتیب

و  -مانتو و شلوار و چادر مشكي و مقنعه -نوع خاصي از پوشاک زنان دورۀ مذكور

 گرايي است. شناختي پوشاک زنان در گفتمان ارزش ييهای زيبا دارای ويژگي

گرايي به لباس اقوام  مطلوب گفتمان ارزشمهم ديگر، تعمیم حدود پوشش  ۀنكت        

های تاريخي يا دارای پوشاک قومي  حتي در فیلم ،های اين دوره ايراني در فیلم

دانیم لباس سنتي اقوام گوناگون ايران در برخي موارد همچون  كه مي است. چنان

كه پس از انقالب  ها متضمن رعايت دقیق حدود پوشش اسالمي، چنان انواع روسری

سازان اين دوره، حدود پوشش را در همۀ  حال، فیلم ايند، نبوده است. باشيج ترو

قواعد گفتمان اند تا منطبق بر  نحوی به تصوير كشیده های سنتي زنان به لباس

( پوشاک سنتي زنان 1361در فیلم آخرين مهلت ) ،گرايي باشد. برای نمونه ارزش
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كه داستان در دورۀ  (1362فنگدار )تجنوبي دارای پوششي كامل است و در فیلم 

های اندروني زنان قاجاری نیز كامالً پوشیده طراحي شده  گذرد، حتي لباس قاجار مي

 است. از يک منظر كلي، گفتمان رقیب در سینمای اين دوره، حضور جدی ندارد. 

س شناسي لبا در اين دوره، سینما اقبال زيادی به موضوع پوشانندگي در زيبايي         

كرد كه تابعي از پوشاک ارزشمند از  ای بازنمايي  گونه زنان داشت و لباس زنان را به

شد: پوشش چادر و مقنعه برای زناني كه  گرايي تلقي  منظر گفتمان ارزش

های برتری داشتند و مانتو و شلوار برای ديگر زنان. عناصر رنگ و طرح  شخصیت

زنان، بسیار محدود بود. اين در حالي بود شدۀ  شناسي پوشاک بازنمايي هم در زيبايي

پوشیدند كه پوشش آنها با  هايي از زنان جامعه پوشاكي مي كه در همان دوره، گروه

اما اين نوع از  ،بسیاری داشت ۀگرايي فاصل شناسي مورد نظر گفتمان ارزش زيبايي

 يافت. های سینمايي بازتاب  ندرت در فیلم شناسي پوشاک به زيبايي

های سینمايي در دورۀ سازندگي به فراخور رويكرد گفتمان سازندگي به پوشش  فیلم -2

هايي از  كنند، اما بخش زنان، پوشاک زنان را در اين گفتمان تا حدودی بازنمايي مي

شناسي  گرا در بازنمايي زيبايي های گفتماني ارزش ها، حاكي از وجود دال فیلم

ها در فرايند  دلیل اهمیت ممیزی لب بهپوشاک زنان نیز هستند كه اين بازنمايي اغ

های اين دوره،  ساخت و اكران فیلم انجام شده است. در مجموع در تعدادی از فیلم

گرايي در پوشش  شناختي گفتمان ارزش ييدلیل اهمیت اخذ مجوزها، الگوهای زيبا به

فتمان سازان به گ دلیل تعلق فیلم ، و در تعدادی ديگر نیز بهاست زنان، لحاظ شده

گرايي  شناسي پوشش اسالمي در گفتمان ارزش زيباييتحت تأثیر گرايي،  ارزش

سازندگان آثار سینمايي قرار داشته است. در گفتمان سازندگي، پوشاک زنان،  مدنظرِ

گريزی، آزادی، رفاه و  كاركرد نمادين قبلي خود را از دست داد و مفاهیم آرمان
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پیراموني دال پوشاک در اين گفتمان شدند كه زمینۀ  جمله عناصرردگرايي ازككار

سیاسي برای پوشاک زنان را فراهم آوردند. در  شناسي غیر گیری نوعي زيبايي شكل

تدريج طرد  گرايي، به شناسي پوشاک برساخته در گفتمان ارزش اين گفتمان، زيبايي

حدودی به  مثابه پوشش برتر زنان، تا شد و تمركز بر پوشش حداكثری چادر به

، بازتعريف شد. آثار شناسانه حاشیه رفت و پوشاک زنان مبتني بر سلیقۀ زيبايي

شناسي  ها، در غالب موارد نوعي از زيبايي دلیل ممیزی سینمايي در اين دوره گرچه به

اما  ،دادند كه منطبق بر رعايت حدود شرعي پوشش باشد نظر قرار ميپوشاک را مدِ

زنان در سینمای اين دوره، تناسب شد. پوشاک  امر عدول ميدر مواردی نیز از اين 

حدودی از معیارهای تاكه  -بیشتری با پوشاک رايج زنان در جامعه داشت

طراحي های  ويژگيبرخي  و -گرايي دور شده بود شناختي گفتمان ارزش ييزيبا

 لباس با معیارهای مد روز جهان را در برداشت. 

گرا به امر سیاسي و  طلب، خواستار تجديدنظر در رويكرد سنت اصالحفتمان گ -3

رو به قواعد ناظر بر پوشاک زنان بود. دال مركزی اين گفتمان، آزادی و  ايناز

های  جمله سیاستاين، رويكردهای نظارتي دولت ازساالری ديني بود. بنابر مردم

سیاسي كه در پوشاک زنان در دورۀ  شناسي غیر زيبايي .تغییر يافتنظارتي در سینما 

سازندگي رخ نموده بود، در اين دوره نیز تداوم و بسط يافت. در اين دوره، تمركز 

مثابه تنها پوشش برتر زنان، مورد پرسش قرار گرفت و متناسب با  بر پوشش چادر به

لید شد و در انواع بازتو تر اجتماعي زنان در اين گفتمان، اين پوشش حضور فعال

كه در كرد آثاری را عرضه  نیز سینما ،تری عرضه گرديد. بر همین سیاق كاربردی

شناختي پوشاک زنان در گفتمان توسعه  ييآنها پوشش زنان با معیارهای زيبا

گرايي فاصله بیشتری يافت. به اين ترتیب، نمايش پوشش  )سازندگي( و نیز ارزش
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زيرا غالب زناني كه در سینمای  ،ای يافت سینما جايگاه ويژه مد روز زنان در اين

های مدرن مثل رانندگي، موسیقي،  زناني با مهارت»يافتند،  اصالحات حضور مي

های  كامپیوتر و غیره بودند. بیشتر از محصوالت فرهنگي بهره گرفته و با پوشش

(. 41: : 1314 پور و يزدخواستي، )حسن« شدند ها ظاهر مي مدرن و شیک در فیلم

شناسي پوشاک  دهندۀ زيبايي های سینمايي در اين دوره بازتاب گرچه برخي فیلم

ها با اتخاذ گرا( بودند، اما بسیاری از فیلم گرا )ارزش رقیب اصول  زنان در گفتمان

راز پوشاک زنان در گفتمان تشناسي و الگوهای  رويكردی انتقادی به آن، زيبايي

سو با تحول در نگرش به زنان و تغییرات  لش كشیدند. همگرايي را به چا ارزش

مورد تأكید گفتمان اصالحات در جايگاه اجتماعي و سیاسي ايشان، جهان زنانه و 

اين در های بسیاری در اين دوره شد.  مايۀ فیلم عصر، درون مسائل آنان در جامعۀ هم

اين متعلق به  نماگرانیس ها، لمیف دكنندگانیتول شتریب ياستقالل نسب لیدل آثار، به

گفتمان  نينظر اِ مد شناختي ييزيبا پوشاک زنان را بر اساس اصول گاه ،گفتمان

بازتاب پوشاک زنان در آثار سینمای اين دوره،  ۀرو، نحو اين. ازاند كرده ييبازنما

 .سازان به موضوع زن دارد رابطۀ مستقیمي با منظر فیلم
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