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 چکیده
. کند، لباس سنتی استهای سنتی نابود میمعموالً نخستین چیزی که فرایند نوگرایی در جامعه

های فراگیر و صنعتِ فرهنگ، دنیا را به سوی همسان سازی پیش امروزه غرب با تکیه بر رسانه

امروزی از یک سو جهانی شدن  هدر جامع. های آن، پوشش مردم استبرد که یکی از تجلیمی

هنگ بیگانه، از سوی دیگر و گسترش فرهنگ مصرفی و فرهنگ عامه پسند به دلیل ورود فر

. کندای  غامض و مجادله برانگیز میپوشش را مسئله ههای عمومی ،  مسئلورود زنان به عرصه

ما در این . زمان امری فرهنگی، مذهبی، ایدئولوژیکی و گفتمانی استپوشش زنان در ایران هم

نگاه به . پردازیم  می مقاله به پوششِ ملی و پوششِ زنان به طور خاص در قالبِ گفتمانیِ آن

جدیدی از این مسئله  هکند که به زاویپوشش و تالش برای درک گفتمانی آنها به ما کمک می

هایی را در اختیار هایی معین انتخابها بر اساس اهداف و ارزشگفتمان. حاشیه ساز پی ببریم

قاله ضمن بررسی این م. گذارند که بتواند خود را با پوشش به دیگران معرفی کندفرد می

در . استپوشش به ایران ، تکیه داده هتاریخی بر ورود فرهنگ غربی دربار هپوشش در سه دور

این دوره، گفتمان دینی با تأکید بر حجاب با گفتمان لیبرال مبنی برآزادی در نوع پوشش 

ش درگیرند، هر چند گفتمان مذهبی غالب است، اما الزم است که مراکز تربیتی برای گستر

 .  تأکید کنند "عفت"هرچه بیشتر حجاب اسالمی، به رغم تأکید بر نوع پوشش، بر محور 

 .بندیبدن، پوشش ملی، گفتمان پوشش دینی، گفتمان پوشش لیبرال، مفصل: کلمات کلیدی
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 مقدمه
-امروزه در شرایطی هستیم که توجه بیش از پیش به بدن  به آیین و مناسکی خاص تبدیل شده

قابل ذکر است که (. 11 : 831 غراب، ) یی بدن محلی برای عبادت و پرستش استاست که گو

بصری شدن منبع اصلی  در برقراری ارتباط . اخیر مدرنیته، فرهنگی نمایشی است هفرهنگ دور

بدن، زبان بدن، آرایش و پیرایش (. 95:  83 آزاد و چاوشیان، )و به کار بستن معناها شده است 

: 831 محبوبی منش، ) گیردنمادین است که در ارتباطات هویت می هنبدن همگی نوعی رسا

در واقع در ارتباطات میان فردی بخشی عمده از تبادل اطالعات با ارتباط غیر کالمی انجام (. 1 

معمولی یک سوم معانی اجتماعی  هشود، در برخورد دو نفرشود، به طوری که تخمین زده میمی

: 831 هارجی و دیگران، )شودسوم دیگر از کانال غیر کالمی منتقل می های کالمی و دواز مولفه

فرد است و افراد باید  مسئولیت هر دو را در  هها   به عهدانتخاب لباس مانند انتخاب واژه(. 15

بنابراین، اگر افراد با . بپذیرند، و عواقب ایجاد هر نوع سوء تفاهمی را نیز بپذیرندعمومی هعرص

اند ای رفتار کنند که گویی آنچه پوشیدهتوانند به گونهاط مؤثّر داشته باشند، نمیدیگران ارتب

های افراد های ارسالی آنها نیست، چرا که دیگران همواره بر مبنای ظواهر و انتخاببخشی از پیام

 .کنندقضاوت می

ایون هم)های آن جامعه استپوشش در هر جامعه، بارزترین عنصر و نماد فرهنگ و ارزش 

-می رمزگشایی افراد دیگرآن را به سادگی که است اینشانه فرد هر لباس(. 19 : 851 وساقینی، 

 و خاص مناسک اجتماعی، تداعی های گروه برخی طرد بیشتر، احترام فرایند این گاهی کنندو

شما با شکل   به اعتقاد وال لیثر(. 11: 831 نفیسی، فرجی، )دارد پی در متفاوتی را  معانی

 (. 51: 511 لیثر، )کنید ظاهری خود، هویت خود را به دیگران معرفی می

شواهد و قراین در کتب مقدس بیانگر آن است که در طول تاریخ، زندگی بشر در نقاط 

مصونیت از تعرضات و هتک حرمت نسبت به کیان  همختلف جهان، نوع پوشش زن به واسط

 (. 3: 831 کاشانی، )ستای برخوردار بوده اخانواده، از اهمیت ویژه

های تعداد ای است که با ارزشوضعیت اظهار شده  اجتماعی هشناسی مسئلاز نگاه جامعه

رابینگتن و )و آنها معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کرد. مهمی از مردم مغایرت دارد

عیتی که گفته پوشش و ناهنجاریِ آن وضعیت اظهار شده است، یعنی وض(.   : 831 واینبرگ، 
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ه آن بحث های جمعی  درباررسانه. کنندآن صحبت می هشود وجود دارد و مردم دربارمی

کنند و نخبگان سیاسی و اجتماعی به آن دقت دارند و گاهی اوقات آن را پسندیده و گاهی  می

 .دانندنیزآن را وارداتی، غربی، و محرک و برانگیزاننده می

دیر یا زود این پدیده . رهنگی بدون شک بیماری عصر ماستب هپدید: از نظر شهید مطهری

ای در مباحث حجاب و پوشش جایگاه ویژه(.   : 893 مطهری، )بیماری شناخته خواهد شد

و این موضوع مرزهای فرهنگی بین شرق . ... جهانی شدن و پست مدرنیته دارد هروز دنیا دربار

  پوشش همسئل(.   8:  83 واتسون، )تو غرب و مسلمان و غیر مسلمان را درنوردیده اس

 در اجتماعی شأن و جنسیت با در رابطه الزاماتی که ایمسئله فردی است، و سیاسی ایدغدغه

 جدید موجِ به مربوط مباحث و این مسائل به توجه با. دارد همراه به هافرهنگ و جوامع تمامی

 هم و شخصی همسئل هم لباس انتخاب که اذعان کنند تا داردمی آن بر را زنان حجاب، به گرایش

 برخی که باشد سیاسی اعتراض های نادرشکل از یکی ممکن است حجاب. است سیاسی همسئل

 (. 1  : 831  موحد،)شوندمی متوسل آن به زنان از

را برای مردان و زنان اجباری و متعاقب « فرنگی»از زمانی که رضاخان تصمیم گرفت  لباس 

های لباس و سبک هایرانیان حذف کند، تاکنون، مسئل هزندگی روزمر آن خواست حجاب را از

البته وقوع انقالب دینی که اصل را بر تغییر . استپوشش در صدر مسائل فرهنگی جامعه ما بوده 
المسائل تلقی یابی که از نظر برخی انقالبیون امنظیر هویت - فرهنگی بنا نهاده و در این مقوله

از سوی دیگر روندهای . در مسئله سازی پوشش اهمیت زیادی دارد -است  شد، داعیه داشتهمی
پیچیده ، در  هبخش دیگر این مسئل. اندجهانی اقتصاد و اطالعات نیز به این مسئله دامن زده

های سیاسی و به هرحال، نزدیک  هشتاد سال است که معارضه. مطالعات زنان است هحوز
مسائل فرهنگی کشور سایه انداخته و گاهی چون ماری فرهنگی سر موضوع لباس و پوشش بر 

 و جوادی یگانه)گیردهای فرهنگی کشور قرار میآید، در صدر سیاستکه از النه بیرون می

 (.18: 831 کشفی، 
توان ادعا کرد که  از بین تغییرات مختلف در ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  می 

 تغییرات حاصل از انقالب اسالمی ایران بوده استفرهنگی جامعه، حجاب و پوشش یکی از 

مباحثی  ترینمهم از یکی و است تا عرفی دینی بیشتر امری ایران در پوشش(.   : 831 کاشانی، )
: 831 نفیسی و فرجی، )است حجاب همسئل کرد اشاره به آن باید زنانپوشش نوع توضیح در که

مذهبی ایران، احتماالً تغییرات ساختاری در  هعدر اختالالت هنجاریِ پوشش زنان در جام(. 11
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 هفرهنگی و تغییرات سریع ارتباطات در عرص هاقتصادی و تغییرات ارزشی در عرص هعرص

جهانی شدن نقش مهمی داشته به طوری ککه وفاق اجتماعی و انسجام اجتماعی جامعه را 

 (.3  : 831 محبوبی منش، )پوشش داده است
الگوی اول   بدون : پوشاک دو الگوی متفاوت وجود دارد هئلرسد که در مسبه نظر می

نوعی پوشاک  ههای دیگران استفاددار کردن هنجارهای مرسوم و بدون جلب توجه کنشخدشه

؛ الگوی  شود که زننده و غیر عادی نباشددر این الگو، پوشاک طوری انتخاب می. جدید  است

در این الگو . مقابل قرار دارد هگوی دوم در نقطاول باعث جلب توجه دیگران نمی شود، اما ال

: 811 کلمن، )شوند که به آن کنش پاسخ دهندتوجه کنشگر جلب میشود و دیگران وادار می
 هما برخی از زنان ضمن ترکیب عناصر گوناگون و خلق معانی جدید در مقول هدر جامع(.  89

ر اوقات برخی هنجارهای دینی در اند که در بیشتپوشش و آرایش شرایطی را به وجود آورده

بدین ترتیب میان حضور بدنی این گونه زنان . شوندپوشش و آرایش به چالش کشیده می هعرص

پوشش، از حیث خودآرایی و آرایش، نوعی شکاف فرهنگی  هو هنجارهای رسمی و تجویز شد

کوشد ام قوا میاز سوی دیگر، سرمایهداری غرب با تم(. 31: 833 اخالصی، )اتفاق افتاده است
های مختلف تا با جهانی کردن فرهنگ و اقتصاد و گسترش و ایجاد مدهای گوناگون در عرصه

مقابله با . های وجودی خود تهی کند و از مقاومت بازداردها را از سرمایهازجمله پوشش انسان
ین مسیر در ا. فرهنگی دارد ههای حساب شداین جریان نیازبه  کار گسترده و سرمایه گذاری

تر شدن بحث و شان، برای روشنهای گفتمانیضروری است که با پیگیری این الگوها در ریشه
 .یابی و تحلیل آن، حرکت شودریشه

به عبارت دیگر پرسش اساسی ما در این تحقیق این است که در مقابل گفتمان ملی و 
چرا؟ از این رو الزم تاریخی پوشش در ایران معاصر چه گفتمان پوششی قرار گرفته است و 

است بررسی تاریخی انجام داده تا گفتمان پوشش ملی را فهمیده و سپس گفتمان مقابل آن را نیز 

 .هدف  نتیجه گیری از گفتمان ملی پوشش است. تحلیل کنیم

های موجود و های انجام شده در این حوزه، بیشتر از راه گردآوری و بررسی نمونهپژوهش

 هدر این تحقیق بیشتر اطالعات با استفاده از شیو. لیل آنها انجام شده استتطبیق و تجزیه و تح

ای گردآوری شده که  پس از تطبیق و تجزیه و تحلیل آنها با توجه به منابع صورت کتابخانه

به منابعی که در این ( دینی و لیبرال)های اصلی رایج برای به دست آوردن گفتمان. گرفته است

اند مراجعه گفتمان ساز بوده( پوشش)در دوران معاصر در موضوع مورد نظر دو فرهنگ معتبر و 

 .شده است
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 .  در این تحقیق از دو نظریۀ تاریخ توسعه و گفتمان استفاده شده است چارچوب نظری

  نظریۀ تاریخ توسعه( الف
.  یمکناز منظر تاریخ توسعه به تکامل پوشش در طول تاریخ، به خصوص تاریخ ایران، توجه می

دیدگاه نظریۀ تاریخ  بررسیه حوز بر آن بیرونی فرهنگی تأثیرات و تاریخ طی در البسه تکامل

در این نظریه نگرش به تحول و تکامل درونی پوشاک و تأثیر .  توسعه در موضوع پوشش است

ها در طی تاریخ صورت فرهنگی بیرونی در همانند سازی آنها، که بر اساس آن تکامل جامه

؛ الهی،  : 811 موسوی بجنوردی، ) شودست، و تاثیر های بیرونی بر آن، بررسی میگرفته ا

توان درک کرد که هر کجا تقابل تاریخ لباس در جهان به وضوح می هبا مطالع(. 5: 833 

البته این . فرهنگی روی داده در پی آن تغییراتی در لباس و پوشش هم به وجود آمده است

زمانی که اعراب مسلمان تمامی . تر بوده بیشتر نمود داشته استفتغییرات در کشوری که ضعی

خاورمیانه و شرق اروپا و شمال افریقا را تسخیر کردند، زمانی که روم دنیا را تسخیر کرد و یا 

پس از جنگ جهانی . های فرانسوی رواج زیادیداشت زمانی که قدرت در دست فرانسه بود مدل

و در دنیای امروز هم این (. 333 کاکس و دیگران، )اب روز شدهای امریکایی بدوم نیز لباس

روند ادامه دارد، اما نه از طریق تسخیر و جنگ و به طور مستقیم سلطه یافتن بلکه، رشد فناوری

ای از مرزهای متعارف جغرافیایی و فرهنگی را ای موجب شده است که امواج رسانههای رسانه

 .های فرهنگی متعارض قرار دهدر جهان را در معرض پیاممخاطبان سراس  درنوردندبگذرد و

 فرهنگ تأثیر و هخامنشیان سقوط از هلنی پس فرهنگ تأثیر نظریه در ایران، این بارز هایمثال

 هر است ؛ بعد به صفویه هدور از اروپایی فرهنگ و تأثیر ایران در زمان گذر طی اسالمی و عربی

: 838 متین، )گرفت نادیده نباید را اول مورد دو در خصوص به فرهنگ ایرانی متقابل تأثیر چند

 (.5: 833 ؛ الهی،  : 811 ؛ موسوی بجنوردی، 83

 گفتمان( ب

  فوکو(. 11: 819 عضدانلو، )تأکید بر فرایندهای اجتماعی دارد که مولد معناست  مفهوم گفتمان

مانی که متعلق به صورت بندی ای از احکام را تا زما مجموعه: گفتمان را اینگونه تعریف می کند

گفتمان متشکل از تعداد محدودی از احکام است که . نامیمگفتمانیِ مشترکی باشد، گفتمان می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Discourse 
2 Michel Foucault 
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از نظر (. 1  :  51 فوکو، )ای از شرایط وجودی را تعریف کردتوان برای آنها مجموعهمی

"گی"
هماهنگ کردن زبان ها همواره متضمن گفتمان متضمن چیزی بیش از زبان است، گفتمان  

ها، نمادهای غیر زبانی، ها، لباسعمل، تعامل، ارزش گذاری، باور داشتن، احساس بدن هبا شیو

 (. 1 : 555 گی، )ها، زمان و مکان استاشیاء، ابزار، تکنولوژی

الکال و موف با بینش . کندتوجه می 8«چانتال موف»و   «ارنستو الکال»های این مقاله به نوشته

اند تا به های گوناگون خود سعی کردهپسامدرنیستی در نوشته هز نظریه و فلسفحاصل ا

 (.  93 : 811 هوارث، )های مارکسیستی عمق و معنا بخشندایدئولوژی

ای ها در آن به صورت شبکهای از نشانهدانندکه مجموعهای میالکال و موف گفتمان را حوزه

شود و به ای که وارد این شبکه میهر نشانه. شودیآیند و معنایشان در آنجا تثبیت مدر می

معنای این . خواهد بود 9خورد یک وقتههای دیگر جوش میبا نشانه 1بندیعمل مفصل هواسط

1های تفاوتکه به آن جایگاه)دیگر ها به علت تفاوتشان با یکنشانه
درون گفتمان ( شودگفته می 

برجسته و ممتازی است که  همرکزی، نشان هنقط. شودبه طور جزئی تثبیت می 1حول دال برتر

تثبیت  هر نشانه در . شوندکنند و به هم مفصل بندی میآن نظم پیدا می ههای دیگر در ساینشانه

از این رو یک گفتمان باعث . شوددرون گفتمان با طرد دیگر معانی احتمالی آن نشانه معنا می

ها جلوگیری کند و کند تا از لغزش معنایی نشانهمی گفتمان تالش. شودتقلیل معانی احتمالی می

شوند ها را که از گفتمان طرد میمعانی احتمالی نشانه. آنها را در نظام معنایی یک دستقرار دهد

3گفتمان گونگی هحوز
گفتمان گونگی معانی است  هحوز(.    ، 539 الکال و موف، )می نامند  

ای در گفتمان دیگری دارد یا یعنی معانی که نشانه شوند،گفتمان سرریز می هکه از یک حوز

دستی معنایی در آن گفتمان حاصل شود تا یکداشته است، ولی از گفتمان مورد نظر حذف می

گفتمان  هشود و یا خارج از آن است، در حوزبنابراین هر چیزی که از گفتمانی حذف می. شود

خارج از خود قرار دارند، این احتمال  هبا حوزها در تقابل اما چون گفتمان گونگی قرار دارد،

های دیگر تثبیت معنا در شیوه هها در یک گفتمان به وسیلتثبیت معنای نشانه هوجود دارد که شیو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Gee  
2 Ernesto Laclau 
3 Chantal Mouffe 
4 Articulation 
5 Moment 
6 diferential positions 
7 Nodal point  
8 fild of discursivity 
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ست که کاربرد دارد، عنصرها مفهوم عنصر در اینجا. های دیگر به چالش در آیدگفتمان

ارند و دارای چندگانگی معنایی هستند، از گفتمان گونگی قرار د ههایی هستند که در حوز نشانه

شان به معنای ها با تقلیل چندگانگی معناییاین منظر گفتمان تالشی برای تبدیل عناصر به وقته

 (.3 :  11 یورگنسن و فیلیپسن، ) کامال تثبیت شده است

نظر  ای است که گفتمان را نظام بزرگتری درتعریفی که الکال و موف از گفتمان دارند گونه

گیرند و به آنها شکل خود می ههای اجتماعی را در سیطرها و پدیدهنظام هگیرند که بقیمی

هر طرح و هر نقشی باید به مثابه متنی قرائت شود که قواعد این (. 8: 831 سلطانی، ) دهند می

های مشخص کند و البته هر گفتمان در کنار گفتمان ها نظام نحوی و آوایی آن خوانش راگفتمان

؛ جوادی 11: 831 سلطانی، )دیگر باید فهمیده شود، همانطور که الکال و موف تأکید دارند

. شناختِ انسان به جهانند هها تنها دریچاز نظر الکال و موف گفتمان(. 13: 831 یگانه، کشفی، 

دهد، مفهومی که مختص هر گفتمان به همه چیز، در چارچوبی از نظام معانی، مفهوم خاص می

در دو گفتمان ... از این رو ممکن است یک فعل، سخن، نماد یا. مان نظام معنایی استه

برای مثال به کاربرد چاقو اشاره . دیگر داشته باشندمتفاوت، معنایی متفاوت و حتی متضاد با یک

کار، بار معنایی آن متفاوت و حتی کنیم، بسته به اینکه پزشکی از  آن استفاده کند یا خالفمی

ای برای معنادار شدن باید به همین دلیل از منظر الکال و موف هر عمل و پدیده. شودضادمیمت

شوند که در چارچوب ها زمانی معنادار و قابل فهم میگفتمانی باشد، اعمال، گفتار و پدیده

های متفاوت، جهان هم متفاوت درک می گفتمانی خاص قرار بگیرند، در این هنگام از گفتمان

 (.    818: 833 رایی و پوزش شیرازی، کس)شود

معنای اجتماعی کلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را با توجه به بافت کلی که اینها بخشی از 

هر معنایی را تنها با عمل کلی که در حال وقوع است و هر عملی را . شوندآن هستند، فهمیده می

س اگر بتوانیم گفتمانی را که عمل در آن باید شناخت، پ( که در آن قرار دارد)با گفتمان خاص 

: 811 هوارث، )شود توصیف کنیم، می توانیم فرایندی را درک، تبیین و ارزیابی کنیمواقع می

 1  .) 

ان با قواعدی روبروست که مشخص حد و توأمهای بیدر جهان مدرن فرد با انتخاب

جوادی یگانه و )کنندرا تضمین میکنند او چه باید بپوشد و این قواعداست که  نظامِ پوشش  می

هر دسته از این قواعد که درون گفتمان جای دارد، در چارچوب خود ایجاد (. 11: 831 کشفی، 
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ای از قواعد که راجع به تواند به دستههر سبکی از لباس می. کندقراردادهایی را ممکن می

که هر سبکی از لباس به  هاست، تعلق داشته باشد و چه بسا بتوان گفتای از ارزشمجموعه

 هعرص(. 31: همان)دهد به نام را تشکیل می"گفتمان پوشش"ها و باورهای آن پیام ههمراه هم

ها این گفتمان(. 18: همان)ها در جامعه استکشاکش گفتمان ههای پوشش عرصکشاکش سبک

 .های مقابل هستنددر حال نزاع بر سر هستی خود و قانع کردن طرف

تأثیر دو فرهنگ هلنی و اسالمی بر پوشش در ایران توضیح  هه سعی کردیم، درباردر این مقال

مختصری بدهیم و در ادامه کار، دو گفتمانِ غالبِ پوشش در ایران و حتی جهان امروز توضیح و 

 . کنیمتشریح می

 پوشش در ایران هتاریخ توسع
-ا سه فرهنگ تأثیرگذار داشتهسالۀ سرزمین ایران، در سه مقطع تاریخی، برخورد ب 911 تاریخ 

اول، برخورد با فرهنگ هلنیستی بعد از غلبۀ اسکندر، دوم، ورود فرهنگ اسالمی به ایران : است 

در این تحقیق تأثیر این سه فرهنگ .  و سوم، تأثیر پذیری از فرهنگ غرب بعد از دوران صفویه

 .ایمردههای رایج را بررسی کبر پدیدۀ پوشش در ایران و ایجاد گفتمان

 فرهنگ هلنیستی در ایران( 9

اشکانیاندر ایران، سبک و کلیّت هلنیستی، پس از کالسیسم در یونان باستان،  هزمان با دورهم

بسیاری از چیزهایی که با هنر هلنیستی یونان بنا شده . بستر خود را بر تمام هنرها گسترده بود

. رهنگ یونانی به هنر پارتی راه یافتاسکندر و ورود ف هبود، در همان آغاز به دلیل  حمل

هنرمندان اشکانی نخستین شرقیانی بودند که با هنر هلنیستی دست و پنجه نرم کردند و برخی از  

یونان تمدن ایران زمین را گرفنتد، ایران (. 1  : 833 دادور و حدیدی، )های آن را پذیرفتندشیوه

زمانی که اسکندر دارا را ": دون می گویدابن خل. نیز تحت تأثیر فرهنگ یونانی قرار گرفت

به هر حال این (.  11 :  81 ابن خلدون، ) "کشت دانش ایرانیان را با خود به یونان برد

ها که برخورد ناخودآگاه به تبادل فرهنگ و هنر دو کشور منجر شد و پس از حکومت سلوکی

اه اسکندر پیش از دفن های کوتاه مدتی بود که از جنگ سرداران داخل سپخود از حکومت

جسدش تشکیل شده بود، سلسلۀ اشکانی نوید فرهنگ نوظهور و اصیل ایرانی را یادآور شد که 

 هدور(. 1  : همان)بودها تا حدی نرم و قابل انعطاف شدهپس از اختالط با فرهنگ و هنر یونانی
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ایران نسبت به العمل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری عکس هتوان دوراشکانیان را می

چرا که پس از انقراض دولت هخامنشیان با روی کار آمدن پارتیان، ایران . سلوکیان دانست

دوباره استقالل خود را به دست آورد و قریب به سیصد سال از حکومت خود را صرف جنگ و 

د، آثار اوّل میالدی به بع هسد همقاومت در برابر نفوذ یونانیان و رومیان کرد، در نتیجه ازمیان

در میان شارحان (.    همان، )کند های یونانی مآبی تبعیت نمیهنری مانند گذشته از سرمشق

کنند که به در هنر پارتی تعریف می« جنبش خاورمآبی»پذیرفته شده که آن دوران را با عبارت 

: 811 فریه، )معمول در حکومت سلوکیان بوده است  «یونانی مآبی» هواقع انقالبی علیه شیو

9 .) 

های فراوانی که در فرهنگ پوشش این مردمان نیز تابع چنین نمودی بود، با وجود شباهت

-های ملکهشود شکوه و جالل تن پوش ایرانی همچنان در تندیسهای دو فرهنگ دیده میلباس

نی بنابراین دو سه قرن برتری چیرگی هنر یونا. شودطور کامل دیده میها بهها و پادشاهها، بانو

کافی نبود که خوی فکری هنرمندهای شرقی را که با گذشت بیش از سه هزار سال پدیدار شده 

پوشاک موجب شد که  هاز سوی دیگر تأثیر دو تمدن اشکانی و یونانی در زمین. بود دگرگون کند

هایی بخش زنان رومی شود تا لباسبعدها تداوم این تجلّی فرهنگی به سرزمین روم برسد و الهام

 (.  1  : 833 دادور و حدیدی، )ون توگا، کالمیس و تونیک را ابداع کنندچ

 پوشی اسالم و ایران در پوششهم( 5
دین اسالم معلولِ اعتقاد به حقانیت این شریعتِ  همسلم است که گسترش وسیع و همه جانب

ه مردم ای از قوانین و مقررات آسمانی است کساز بود، مکتب حیات بخش اسالم مجموعهانسان

سید حسین نصر، بر (.   8 : 833 زمانی محجوب، )دیدندسعادت خویش را در اجرای آن می

-خالف تفکر امثال آقاخان، ورود اسالم به ایران را بارش باران در زمین مستعد تشبیه کرده

از این رو گرچه فتح ایران با جنگ بوده، ولی نشر اسالم به زور (.   1: 835 خرمشاد، )است

حقیقت آن است که علت تشیّع ایرانیان و علّت مسلمان »از نظر شهید مطهری . استبوده جنگ ن

شدنشان یک چیز است، ایرانی روح خود را با اسالم سازگار دید و گم گشته خود را در اسالم 

 (. 1  : 813 مطهری، )« یافت
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، اما زنان ساسانیان  ضمن آنکه تمایل به حضور زنان در انظار عمومی کم بود هدر دور

چیت )استهای پیشین نیز معمول بودهکردند که در دوراندرباری از نوعی چادر استفاده می

بعد از ورود اسالم به ایران پوشیدن بدن (.  11 : 839 ، به نقل از زاهد و دشتی، 9 : 815 ساز، 

 هایهای دینی منشاء ارزشبا توجه اینکه ارزش. زنان تکلیف شرعی و واجب تلقی شد

رسد اجتماعی است و ایران پیش و بعد از اسالم از فضایی دینی برخوردار بوده ، به نظر می

زاهد و )شده که  از دیر باز وجود داشته استپوشیده بودن زنان ارزشی اجتماعی تلقی می

دهد که با ورود اسالم به ایران هم فرهنگ اسالمی مطالعات نشان می(.  1 : 839 دشتی، 

گ ایرانی مؤثر بوده و هم فرهنگ ایرانی بر اسالمی، تا جایی که،  جواهر لعل پوشش بر فرهن

مطهری، )نهرو معتقد است که حجاب از ملل غیر مسلمان روم و ایران به جهان اسالم وارد شد

بعدها بر اثر معاشرت اعراب »اما از نظر شهید مطهری این سخن درست نیست، (. 1 : 893 

وجود داشت ( ص)غیر عرب حجاب از آنچه در زمان رسول اکرممسلمان با تازه مسلمانان 

 (.9 : 893 مطهری، )«شدیدتر شد نه اینکه اسالم اساساً به پوشش زن هیچ عنایتی نداشته باشد

سیاسی و فرهنگی مذهب شیعه از  اما آنچه مسلم این است که مناسبات اجتماعی، اقتصادی،

ترین زوایا تحت تأثیر و راهبری خود را در عمیقپنج قرن گذشته تا کنون حیات و روح ایرانی 

اسالم، به ویژه قرائت شیعی آن، جامعه و نظام و ساختار (. 81: 839 نجفی، )قرار داده است

: 835 آشنا، روحانی، )اجتماعی و فرهنگی را تا پیش از ورود به دنیای مدرن اداره کرده است

های امعه ایران، شاهد دوگانگی در گفتماناما با ورود دنیای مدرن و مظاهر آن به ج(. 11 

حداقل چهارده قرن، هویت  هپوشش هستیم از یک سو گفتمانِ پوشش دینی است که با پشتوان

بدنی ایرانیان مسلمان را تشکیل داده، و در طرف دیگر گفتمانی وارداتی است که با انتقاد از 

بنابراین در ادامه . نبال کرده استوضعِ پوششِ موجود ، آزادی هرچه بیشتر در نوع پوشش را د

 .گفتمانی الکال و موف به دنبال واکاوی این دو گفتمان خواهیم بود هبا کمک نظری

 فرهنگ غرب در ایران( 3
جامعۀ ایرانی از دورۀ صفویه به بعد، یعنی از حدود اوایل قرن شانزدهم میالدی، در معرض 

صد فرهنگی ایران و غرب به حدود یک آغاز شدّت مراودات.  فرهنگ غرب قرار گرفته است

در اوایل قرن بیستم میالدی، مردم ایران، تحت تأثیر تحوالت غرب، . گرددمیسال پیش بر

انقالب مشروطه موجب شد تا نظامی مجلسی یا .  خواهان اصالحاتی در نظام حکومتی شدند
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وی کار آمدن رضاخان و پارلمانتاریستی در ایران شکل گیرد، تحوالت سیاسی بعد از آن باعث ر

تأسیس سلسلۀ پهلوی شد،  شاهان این رژیم خواستار تحوالت سکوالریستی در جامعه شدند و 

در این . های اقتصادی و فرهنگی خویش قرار دادندگفتمان فرهنگ لیبرال را سر لوحۀ سیاست

 .و شبه مدرنیزم در جامعه حاکم شد گفتمان بر تقلید از فرهنگ غرب تأکید

آید،  از این رو نمایش آن با انتخاب مان لیبرال بدن سرمایۀ اجتماعی به حساب میدر گفت

های دینی در فرهنگ اسالم ارزش.  گیردنوع پوشش در راستای استفاده از این سرمایه قرار می

در ادامه با معرفی دو گفتمان مسلط پوشش در جامعه،  گفتمان اسالمی . بر این رفتار حاکم است

 .کنیملیبرال، تأثیرات فرهنگ غرب بر فرهنگ جامعۀ خودمان رابیشتر تشریح میو گفتمان 

 موفه و الکالو تحلیل مدل

 برای این .شودمی  بررسی کندمی ممکن را بندیمفصل که ضدّیتی مشخص به طور مدل، این در

-می دپیشنها هامتن تحلیل راهنمای زیر تحلیلی الگوی تحقیق، نظری چهارچوب براساس بررسی،

به نقل از سفیرپور،  18 : 111 الکالو، ) پیشنهادی الگوی از اقتباس با تحلیلی الگوی این .شود

جرح  و توضیح و خود هژمونی هنظری براساس روسیه اکتبر انقالب تحلیل برای(. 58 : 831 

 یمداده، ترس انجام آن روی بر (58 : 813 به نقل از سفیر پور،  58 : 119 )توماسن که تعدیلی

 :است شده
 هادیگری

 مرز ضدّیتی    
 دال برتر

 
 وقته   ≡وقته    ≡وقته    ≡وقته 

 موفه و الکالو تحلیل مدلدر  ضدّیتی مرزهای ترسیم چگونگی :9شماره مدل

غالب تبدیل  گفتمان به و هژمونیک مفصل بندی چگونه اینکه توضیح برای را الگو این الکالو

در  تفاوت منطق براساس یکهر خاص هایدال یا هاوقته الگو، این در .کندمی پیشنهاد شودمی

 بیان هاوقته میان در≡عالمت .کنندمی بازنمایی را ایمطالبه یا خواست و گرفته قرار دیگریک کنار
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 دال_-گیردمی قرار ارزی هم هزنجیر باالی در که دالی میان آنهاست، هم ارزی هرابط وجود هکنند

 مثابه  به ضدّیتی، مرز .نامید"تهی"دال را آن توانمی محتوای خاصش رد به بنا که است دالی _برتر

 خاصی هایوقته و شناور عناصر یا گفتمانی قلمرو میان مرز تأسیس هژمونی، برای ضروری امری

 و شده تأسیس"دیگری"تولید هبرپای مرز این .کندمی ترسیم اند،بندی شده مفصل گفتمان در که را

 کند، متمایز گفتمانی قلمرو از را گفتمان بتواند مرز این و پابرجا باشند هادیگری این که زمانی تا

 هم از نیز هژمونی مرز این شکسته شدن محض اما به .کند، پیدا می استمرار گفتمان هژمونی

 .شودمی متالشی

 های پوششگفتمان
وشش، یعنی پوشش اسالمی و پوشش فرهنگ مدرن، توجه در این قسمت به گفتمان دو نوع پ

 . رسیمکنیم و در یک مطالعۀ تطبیقی به درک بیشتری از مسئلۀ حجاب در کشورمان میمی

 گفتمان دینی

 هبخش و معنا بخش قاعداست، در این گفتمان اصل وحدت «عفت»دال مرکزی در گفتمان دینی 

 . عفت است

 «عفت هقاعد»لباسی در دین اسالم با استدالل معطوف به در واقع تشویق یا منع پوشیدن  

بدین ترتیب در این گفتمان هر نوع لباس و پوششی که درون این قاعده نگنجد، پوشیدن . است

های تنگ و چسبان و آن منافی عفت است،  عفت در پوشش، یعنی اینکه انسان از پوشیدن لباس

شود اجتناب کند و در پوشش مایی را باعث مینما که جلب انظار دیگران و خودننازک و بدن

 (.11 : 831 قاضی زاده و سلمانی، )خود وقار و سنگین باشد 

شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان،  هعفاف یعنی آن حالت نفسانی، یعنی رام بودن قو

ر شهوانی نبودن، شره نداشتن، یعنی جزء آن افراد که تا د هعفاف و پاکدامنی یعنی تحت تأثیر قو

این . شوند و محکوم این غریزه خود هستند، نبودناختیار میگیرند، بیمقابل یک شهوتی قرار می

معنای عفت، هیچ  هبنابراین روشن است که دربار(.  9 :  89 مطهری، )معنی عفاف است

. شودتر است که آن را نیز شامل میای وسیعانحصاری در خصوص زن و حجاب ندارد و مقوله

رسیم که عفاف حالتی نفسانی و درونی است معانی حجاب و عفاف به این نتیجه می هاز مقایس

که نمودهای گوناگون دارد از جمله عفت در نگاه، عفت در گفتار، عفت در راه رفتن، عفت در 
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که حجاب در حقیقت همان نمود عفاف در پوشش است، حجاب ... زینت، عفت در پوشش و

: 831 قاضی زاده و احمدی سلمانی، )و بینش و منش استهمان پوشش ویژه و عفت  خصلت 

داری در برابر هرگونه عفت دو مفهوم دارد؛ ی مفهوم عام که عبارت است از خویشتن(.  5

(.  5:همان)تمایل افراطی نفسانی و مفهوم خاص آن خودداری از تمایالت افراطی جنسی است

نفس .  شوداخالقی و جنسی میرعایت عفت موجب حفظ حریم خانواده و افزایش امنیت 

های جسمی خود را نمایان سازد تا بیشتر مورد توجه دیگران کند که زیباییانسان به او امر می

زنان که مظهر زیبایی و جمال هستند و از طرفی ذاتاً دوست دارند که   هاین مسئله دربار. باشد

شش در حقیقت کنترل نفس در این هایشان را نمایان کنند بیشتر مطرح است، عفاف در پوزیبایی

 (.  55: همان)بُعد است

تواند به طور کامل رفتار کنترل در گفتمان دینی کنترل درونی است، تنها عامل درونی می

با توجه به اهمّیتی که این گفتمان بر کنترل (. 11: 839 کوهی، )آدمی را کنترل  و تعدیل کند

دهد، اما عمده تأکید آن بر کنترل درونی از نکر میبیرونی از جمله امر به معروف و نهی از م

تابد و فطرت پاک آدمی می هطریق فطرت است، انوار صفات و کماالت الهی همواره از روزن

های الهی است فطری انسان به کماالت و فضایل اخالقی همان میل به انوار خصلت همیل و عالق

و غیرت از دیگر مظاهر کنترل درونی در گفتمان تقوا، حیا . کشاندکه انسان را به سوی آنها می

 .  دینی است

 سایر از انسان ممیز وجه اسالم. است «تمایالت عقالنی»این گفتمان،  هدیگر در عرص هوقت

 در خداوند همانا» است آمده روایتی در جمله از می داند؛ با تمایالت آمیخته عقلِ را موجودات

 ویژگی هر دو آدم، فرزندان در و عقل بدون شهوتی پایان،چهار در و شهوت بدون فرشتگان، عقلی

 کسی و فرشتگان، از برتر غالب شود، شهوتش بر او عقل که کسی پس داد؛ قرار را شهوت و عقل

تبعاً (.   : 11 الحرالعاملی، ج)«پست تر از چارپایان است یابد، غلبه عقلش بر او شهوت که

گرایی افراطی و تابعیت کورکورانه ن در دریای مصرفور شدپیروی از تمایالت عقالنی از غوطه

 .کن د و دستاوردهای عقالنی را در پی خواهد داشتاز مد جلوگیری می

همچنان که . وقته حجاب در گفتمان دینی و اسالمی ضامن ورود ماهرانه زن به اجتماع است

مان در جامعه زنان مسل همشارکت و فعالیت عمد: کندآوری مییاد ( 1 : 831 ) واتسون

نما و آشکار زنان به حجاب در  بنابراین گرایش تناقض. است «حالتی از حجاب»معطوف به 
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فمینیسم »ضد فمینیستی نیست، بلکه برعکس، نوعی ( حرکتی)های عمومی کار و تحصیل،  محیط

های  همراه با یک مفهوم ضمنی سیاسی و اخالقی است، اختیار حجاب در مکان« معکوس

واتسون، )توان واکنشی علیه فمینیسم سکوالر غربی، تلقی کرد و تحصیل را میعمومی کار 

 83  :8 1 .) 

« حجاب» هتوان در کلمدر اسالم را می بطور کلی معیارهای مطلوب پوشش زن مسلمان

شرعی خود کوتاهی کرده و پوشش اسالمی را  امروزه به زنی که در انجام وظایف. خالصه کرد

حجاب، در لغت به معنای پرده افکندن و  کلمه. گویندیا بی حجاب می رعایت نکند، بد حجاب

مطهری، ) شودپوشش ظاهری زنان اطالق می دادن میان دو چیز است و امروزه بهحائل قرار

البته روح پوشش، حجاب، کنترل رفتار و رعایت وقار و متانت تنها به پوشش (. 18: 893 

کند وع معاشرت و برخوردهای ظاهری، حیا اقتضا میشود، بلکه حتی در نظاهری خالصه نمی

 (.19 : 839 صالحی، )که تا حد امکان و مطلوب این انفکاک مراعات شود

کند که باعث کرامت انسانی تأکید می گفتمان دینی بر حضورِ با عفت و حجاب در جامعه 

این کرامت  .  « ملقد کرمنا بنی آد»: شود، در این گفتمان انسان دارای کرامت ذاتی استمی

 . نیازمند حفظ روح عفت و پاکدامنی در گفتار، کردار، رفتار و در نوع پوشش است

-مفصل( عفاف)زینت و زیبایی وقته دیگری است که در ارتباط با دال مرکزیِ گفتمان دینی

 زو ا کندمی اعتماد آن به  بشری اجتماع که است اموری ترینمهم از زینت. دهدبندی را شکل می

 لوازمی از و کندتنزّل می و ترقی انسان مدنیّت تنزّلِ و ترقی موازات به که است راسخی آداب

 مساوی جامعه در  آن نبودن فرض که به طوری شود،نمی منفک ایجامعه هیچ هرگز از که است

 و حُسن رفتن بین از جز جامعه انهدام معنای آری، .است جامعه آن اجزای شدن متالشی فرض با

 امور گونهاین جامعه بین افراد در وقتی نیست، آن امثال و کراهت و اراده بُغض، و حُب بح،قُ

  (.3: 3، ج111 طباطبایی،)مانداجتماع باقی نمی برای مصداقی دیگر فرما نباشدحکم

؛ زکات زیبایی، پاکدامنی و عفاف «زکات الجمال، العفاف»: انددر حدیثی فرموده( ع)امام علی

ت در لغت به معنی  رشد و نمو است، بنابراین حقیقت مضمون روایت این است که زکا. است

های روحی و  عفت و اعتدال در شهوات و امور سازگار با نفس باعث شکوفایی و رشد زیبایی

 (. 839 : 18کوهی،)نگهداری و تقویت زیبایی ظاهری می شود همای

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
  11 آیهاسراء،   
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 هادیگری
 مرز ضدّیتی    

 عفاف                                                              

 
 زینت ظاهری و باطنی  ≡کرامت انسانی ≡حجاب به مثابه سرمایه   ≡تمایالت عقالنی    ≡کنترل درونی

 مدل گفتمان پوشش دینی: 5مدل شماره 

 گفتمان لیبرال 

در گفتمان لیبرال (. 13: 831 یگانه و کشفی، جوادی )گفتمان لیبرال است هآزادی خواهی قاعد

کند، بدین ترتیب اصل اساسی اصالت نفس است و تن به مثابه خودِ عینی در لباس نمود می

آنکه بر فحوای منفی این لغت نظر داشته بی)نمایی خواهد داشت پوشش نیز کارکردی برای خود

 (.  3: همان) (باشیم

فردیت و از بین رفتن سایبان مقدسی که فهم مشترک از  با گسترده شدن  به تعبیر شیلینگ

شود افراد  شوند و همین امر باعث میها با بدن خود تنها میکرد، انسانجهان را به انسان ارائه می

های اساسی همچون سالخوردگی، ناتوانی و ضمن کار کردن دائم روی بدن خود، آن را از چالش

داند در امان نگه دارد، بدین ترتیب کار فیزیکی می هودی سرمایآن را معادل ناب  مرگ که بوردیو

شود که کنشگران انسانی از آن برای بر روی بدن به فعالیتی اصلی در زندگی روزمره تبدیل می

 (.    1 : 833 اخالصی، )کنندزندگی استفاده می هآفرینش خود و تجرب

 و بدن در ساختار اجتماعی نتظاراتدر این گفتمان کنترل بیرونی و اجتماعی است، یعنی ا

-می معروف، ، انسانشناس(511 )داگالس مری از اینرو، .گذاردمی تأثیر آن های جسمانیقابلیت

 احساس(. 11 : 551 نتلتون، )مان استجسمانی بدن از ما آگاهی واسطۀ ما اجتماعی بدن :گوید

 قرار آن در که اجتماعی است و تاریخی شرایطِ تأثیر داریم تحت خود بدن از که  تفسیری و

قابل  و انطباق پذیر انعطاف پذیر، بدنی خَلق کوشش در مدرن تهدیدهای دوران از یکی .داریم

 (.119 :11کاکرهام، )قبول از نظر اجتماعی است 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Chris Shilling 
2 Pierre Bourdieu 
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 هم با هاانسان ههم و هستند انسان مرد و زن که است این هاهای لیبرال گفتا ترینیکی از مهم

لیبرالیسم (.  8 : 835 خراسانی و اسمعیلی، )دارند یکسانی سیاسی و اجتماعی وقو حق برابرند

باید گفت که لیبرالیسم بطور بالقّوه . اولیّه در عمل با عالیق بورژوازی پیوندی عمیق داشت 
گری تعبیر خود از لیبرالیسم را مسلّط و امکان تفسیری بالقّوه داشته، لکن بورژوازی با گزینش

در نتیجه طبقات پایین از پروژه اولیّه لیبرالیسم حذف شدند و اُمانیسم معادل . استرایج کرده

سلطه و تقلّب جای  آزادی را گرفت و  هولی به تدریج اندیش(. 3: 819 بشیریه، )بورژوازی شد

جهان » هو یا غلب «مصرف گرایی»و  «آزادی خواهی» همکتبی شد که قابلیّت تبدیل شدن به اندیش

گرایی به همراه مدگرایی چارچوب بنابراین مصرف(. 19 :  83 رجایی، ) ا داردر «خواری
 .  تواند آزادانه دست به انتخاب بزندکنترلی است که انسان مدرن در قالب آن می

کسب آبرو و منزلت  هگیر کاالهای گران قیمت و مد روز وسیلمصرف چشم»  از نظر وبلن

در این عصرِ نمایش مصرف، فراغت و چشم و . شود آسا محسوب میبرای نجیب زادگان تن

ها، اکنون، چشمی، منحصر به طبقه مرفه واقع در رأس هرم اجتماعی بود، اما آن نمایشهم

تواند سبک زندگی طبقه باالتر ای تا آنجا که میسراسر  ساختار اجتماعی را فراگرفته و هر طبقه
 «کوشند تا مطابق این سرمشق زندگی کنندمیتوان  هدهد و با هماز خودش را الگو قرار می

ترین عواملی بوده که در داری بدون شک یکی از مهماقتصاد سرمایه(. 818:  83 کوزر، )
سو با این تلقّی نقش گسترش این نوع تلقّی از زندگی و ایجاد نهادها و ساختارهای اجتماعی هم

 (.  11: 831 د و سروش، زاه)تولید انبوه مستلزم مصرف انبوه است. است داشته
نمادین تبدیل  هبه قول بوردیو بدن به منبعی از سرمای( مصرفی هجامع)ای در چنین جامعه

شود که بدن قادر به انجام چه کاری است، بلکه از این جهت به شود؛ یعنی کمتر توجه میمی

ابراین بدن زن بن(. 19 : 831 غراب، )بدن نگریسته می شود که چگونه و چطور به نظر می آید

شوند که شود و زنان موجوداتی مصرفی نمایانده میای برای تبلیغ مصرف بیشتر میتبدیل به ابژه

ای متناسب با استانداردهای نوین و تبیعت از برای کسب هویتِ ارزشمند باید بدن و روحیه
ر چنین گفتمانی بنابراین د(. 18 : 831 رفعت جاه، )باشندمدها و مصرف هرچه بیشتر کاال داشته

-ای است که میداشتن بدنی که در معرض دیگران قرار گرفته و مورد پسند همگان باشد سرمایه

توان فروشندگان یا منشیان زن را مثال می. باشدتواند تولید دیگر اشکال سرمایه را در پی داشته

یی و جذابیت در زد که همیشه مجبورند با وضعیتی پارادوکسیکال دست و پنجه نرم کنند، زیبا
 . نبودنعین در دسترس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Torstein Veblen 
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های تولید افزایش یافت و نیازمند به بازارهای بسیار وسیع داری تعداد ماشینبا رشد سرمایه
زنان که  هزیبایی در صدد بر آمدند از تود هسودجویان عرص. برای مصرف این تولیدات  شد

تنگ ثروتمندان بیرون آمد و   همحدود برداری کنند و این چنین مد ازبخشی از جامعه بودند، بهره

بدین (.  1 :  83 هنسن و رید، )در روابط اجتماعی فراگیر و بر کل جمعیت زنان تحمیل شد 
(.  9: 833 دهشیاری، )ترتیب رنسانس ارزش لیبرالی زیبایی محوری را به صحنه آورد

ثروتمند شدن  کافی  پذیری دارد، برایسوداگران کشف کردند که زیبایی فرمول بسیار انعطاف

-کند تا کمک کار زیبایی زن شود، بعد خیل عظیم زنان را قانعای کشفاست که کسی چیز تازه

 هخواهند، اما برای حفظ و گسترش این حوزکند که به این چیز تازه نیازمندند و آن را می

در بین مردم  ای بسازندو به کمک ماشین تبلیغات خودهای تازهسودآور سودجویان باید افسانه
 (.19 : 831 رفعت جاه، )اشاعه دهند

زرق و  هایبرهنه، صندل پای با زنان هستند، خود ظاهر مواظب و مراقب امروزی جوان زنان
 هایمژه زده،الک به دقت و بلند بسیار مصنوعی یا واقعی هایناخن یقه باز، پیراهن دار،برق

 از بیش اینقره  و طالیی با موهای و شدهوزاندهس بنفش ماوراء اشعۀ با که هاییپوست مصنوعی،

 وجود مستلزم خودنمایی اما اند،و خودنمایی تفریح پی در باشند، مردها نظر جلب درصدد آنکه

 همچون خود اندام از زنان به این ترتیب .بشناسند را قدر آن یا بستایند را آن که است مخاطبانی

-5 : بیتا جولیوت،) شدن برسند داشته دوست توهم به تا کننداستفاده می نظر جلب برای ابزاری

81.) 
. نمایی ظاهرشودتواند به شکل سکسهای زنانه مینمایان سازی زیبایی و جذابیت 

هایی از بدن نمایی نیازی است که فردِ مبتال به نشان دادن قسمتسکس هخصوصیّت برجست

بهنجار یا نابهنجار، ارزشی شهوانی به خود مانند گردن، کمر، سینه و یا سایر اعضاکه در جنسیت 

نمایی بسیار وسیع است و از عادات معمولی و پیش پا افتاده میدان سکس. گیرد، تمایل داردمی

 شودها را شامل مینماییترین خودترین و نامشروعکند  تا منحرفانهیا آنچه که مد تحمیل می

از نظر وی در : کندهم به آن اشاره می  برت باکاکای است که رااین نکته(. 15: 838 مورالی، )

های پوشاک و هایی که مستلزم مصرف مدرن است، فعالیت جنسی در بعضی از طرحفعالیت

توان عناصر آگاهانه بیستم اینها را بیشتر می هدر پایان سد. آرایشی وجود دارد_لوازم بهداشتی
 (. 558 :  1باکاک، )آگاهانهدید یا تصور کرد تا عناصر نا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1 Robert Bocock 
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کند که به موجب آن ارزش کردن زنان در فرهنگ معاصر اعتراض میفمنیسم رادیکال به بی

هایشان قربانی روابطِ قدرت ستیزانه بین دو زنان با از دست دادن حق بنیادی خود  در کنترل بدن

 شوند، جنس می
ا موجوداتی کثیف و کند که زنان رپورنوگرافی گفتمانی را در جامعه تقویت می: برای مثال

 (.51: 833 اخالصی، )کندشود، مفهوم سازی میتهوع آور که از آنها سوء استفاده می

 :بندی و مرز ضدّیتی در گفتمان لیبرال چنین استبنابراین ترسیم وضعیت مفصل
 هادیگری

 مرز ضدّیتی    
 آزادی

 
 نماییسکس ≡آرایینمایی و خودخود ≡بدن به مثابه سرمایه   ≡ی مصرف و مدگرای   ≡کنترل بیرونی 

 مدل گفتمان پوشش لیبرال: 3مدل شماره 

 نظم گفتمانی    

 گفتمان پوشش دینی     (الف

 
 مرز ضدّیتی                                                     

 عفاف

 
 زینت ظاهری و باطنی ≡کرامت انسانی   ≡حجاب به مثابه سرمایه   ≡تمایالت عقالنی    ≡کنترل درونی   

    

 مدل نظم گفتمانی پوشش دینی: 3مدل شماره 

 رانجلب انظار دیگ نما که موجبهای تنگ و چسبان و یا نازک و بدنپوشیدن لباس

 .شود و خودنمایی می 

 .هر نوع پوشش که منافی عفت باشد 

 .در انتخاب پوشش تحت تأثیر قوظ شهوانی بودن

 .های فردگرایانهرواج ارزش
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        یگفتمان پوشش لیبرال -
        یلیبرال

 
 مرز ضدّیتی   

 آزادی

 
 نماییسکس ≡آرایینمایی و خودخود ≡بدن به مثابه سرمایه   ≡مصرف و مدگرایی    ≡کنترل بیرونی 

 مدل نظم گفتمانی پوشش لیبرال: 1مدل شماره 

 برخورد این دو گفتمان در جامعۀ امروز ما: نظم اجتماعی
آید، نظم ال برتر پدید مید/مرکزی هبندیِ مبتنی بر نقطنظم گفتمانی که متناسب با مفصل

نظم گفتمانی برای معنادار کردن شرایط . آورداجتماعی خاصّ  متناسب با خود را پدید می

 های در حوزآید و از سوی دیگر به ایجاد نهادها و ساختارهای تازهفرهنگی پدید می -اجتماعی

نظم (. 5 :  83 لز، می)کند که از آن به تشکیالت گفتمانی یاد می شوداجتماعی نیز کمک می

-دیگر کمک میدیگرند و به خلق و تداوم یکگفتمانی و نظم اجتماعی در رابطۀ متقابل با یک

نظم اجتماعی معیّن تا زمانی دوام دارد که تغییراتش  را ساخت گفتمانی مرتبط با آن تفسیر . کنند

دی گفتمان مذکور بستگی دارد، بنو معنادار  کند و  این امر به توان معناداریِ دالّ برتر در مفصل

جداسازی زنان از جامعه و عقب نگه داشتن آنان  هحجاب را  وسیل

 .دانندمی

 . هرگونه کنترل اجتماعی که آزادی را به خطر بیاندازد

 . داری در برابر تمایالت نفسانیهرگونه خویشتن

 را زنان و سیاسی فرودستانه اجتماعی پایگاه و پوشش دینی انزوا

 .کندنوعی تأیید می به

 هرگونه اعمال محدودیتی بر پوشش
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شود و همراه با ظهور گفتمان تازه، نظم در غیر این صورت نظم اجتماعی موجود دگرگون می

 . شوداجتماعی جدید نیز غالب می

گفتمان دینی : پوشش ملی در ایران  مبتنی بر دو گفتمان اصلی است هنظم گفتمانی در حوز

د اسالم به ایران، گفتمان دینی شرایط اجتماعی را برای بعد از ورو. و اسالمی و گفتمان لیبرال

کرد؛ اما پس از ورود مدرنیته به ایران، تفکرات سکوالر در قالب گفتمان لیبرال عامالن معنادار می

برخورد این دو گفتمان به تفصیل بیان  هدر ادامه نحو. به نظم گفتمانی پوشش ملی راه پیدا کرد

 . شودمی

توان به گفتاری از محمود ریخی دو گفتمان پوشش در ایران معاصر، میدر بررسی ریشۀ تا

او در خاطرات خود به نقل از رضاشاه : جم، وزیر کشور کابینه محمدعلی فروغی، اشاره کرد

 شود از بین برد؟ دو سال است که اینطور میاین چادر و چاقچورها را چه: نویسدپهلوی می

دیدم که پیچه  های آنها رااز وقتی که به ترکیه رفتم و زن. دهموضوع فکر مرا به خود مشغول کر

زن چادری بود،  کنند، دیگر از هر چهو حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردها کار می

است، اصالً چادر و چاقچور، دشمن ترقی و پیشرفت مردم ماست، درست حکم دُملی بدم آمده

مدتی است به این فکر هستم که  ن نشتر زد و از بینش برد، منرا پیدا کرده که باید با احتیاط با آ

مرد یک دریا فاصله وجود دارد، باید  زن ایرانی در قفس سیاه دست و پایش بسته است، بین او و

 کمتر دارد، او باید پابه پای مرد وارد زندگی مگر زن چی از مرد. این فاصله را از بین ببریم

 . ( 5 : 818 شریعت پناهی، )شود

با زور  8 8 ها در ایران بود که قانون منع حجاب در سال گذاریگونه سیاستبه دنبال این

حجابی در حاصل آنکه طی دو نسل بی.  های تبلیغاتی در جامعه به اجرا در آمدسر نیزه و فشار

داری، به وجود آمده بود، های اقتصادی لیبرال، یعنی سرمایهطبقۀ متوسط جدید که با سیاست

های اسالمی در امّا انقالب اسالمی  این طبقه را استحاله کرد و ارزش.  امری عادی تلقی شد

ها باقی ماندند و گذاریجامعه غالب شد، امّا به هر صورت گروهی در معرض چنین سیاست

های به موازات رواج ارزش»برای این گروه .  های تهاجم فرهنگی هم به آن کمک کردبرنامه

ای تر جوانان، سهم نیروهای اجتماعی کنندهو افزایش امکان انتخاب و عاملیّت قوی فردگرایانه

یابد و جوانان در مجاورت با ای کاهش میسال تا اندازههای همچون خانواده، مدرسه و گروه

ای برای تأمل و توجه بیشتر های مصرفی و وارداتی بیگانه غیر بومی، بدن را به عرصهارزش

ویژه ای از جوانان بهتواند برای دستهاین توجه و حساسیت زیادی به بدن می. ندکنتبدیل می
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دختران جوان به صورت توجه و دغدغه زیاد به منظور تناسب اندام، بی اشتهایی، بیگانگی از 

« بدن و روی آوردن به فنون جراحی زیبایی برای رسیدن به ظاهر و اندامی ایده آل تظاهر کند

 (.9  : 831 ذکایی، )

های فشاری  و حجاب را در محیطهای خود پاامّا، پیروان گفتمان دینی کماکان بر ارزش

قانونی شدن حجاب بر اساس .  برای این گروه چادر حجاب برتر است.  کردندگوناگون حفظ 

.  گرایان را در مقابل گفتمان لیبرال تقویت کردگفتمان دین 811 مصوّبۀ مجلس، در سال 

حدود  11جو حفظ حجاب اسالمی در دهۀ دهد که در میان دختران دانششان میتحقیقات ن

 (. 1 -1  : 839 زاهد و دشتی، )بیست درصد رشد داشته  است 

فکران مباحث روشن و مجادله موضوع حجاب هانداز به پوششی در عین حال تا کنون، هیچ

 عینی مختلفی نماد هایه شکلب دوم حجاب و اول موج فمنیسم فکرانروشن نظر از. استنبوده

 و انزوا که اجتماعی کنترل از و شکلی گیر پا و دست و کنندهمحدود لباسی ؛ زنان است علیه ستم

 از شمایلی را حجاب آنها .کندتأیید می نوعی دینی به را زنان هفرودستان و سیاسی اجتماعی پایگاه

این . کنندانتقادمی و نکوهش را آن نند،دامسلمان می زنان علیه ظلم ونماد اسالم بودن متفاوت

 و اسالمی نامیدند جوامع در پدرساالری عامل ترینبزرگ را حجاب دلیل همین به اندیشمندان

 زن سفیدپوست هایارزش داشتند که  سعی آنها واقع، در. پیچیدند نسخه جهان زنان تمام برای

 تعمیم زنان مسلمان جمله از و نجها زنان ههم به را دیده آموزش متوسط طبقظ عضو و غربی

ای برای جداسازی طرفداران این نظریه حجاب را  وسیله(. 51 : 833 احمدی و دیگران، )دهند

از نظرهاله (. 15 : 839 زاهد و دشتی، )دانند زنان از جامعه و عقب نگه داشته شدن آنان می

 (.55 : 555 فشار، ا)افشار حجاب برای جداسازی زنان و مردان در محافل عمومی است 

 تفاوت و این نیست حجاب معنای به پوشش اساساً (گفتمان لیبرال)گروه این زنان برای

 رسمی های عمومیحوزه در اکثراً آنها .کندمی متمایز قبلی هایتیپ ههم از را آنان که است بزرگی

 باشد؛ حجاب هسئلم بی اعتقادیشان به بر دال که شوندمی ظاهر هاییلباس با جامعه غیررسمی و

 مدلهایی از مقنعه از استفاده برای صورت اجبار در کنند،می انتخاب را کوتاه و تنگ مانتوهای مثالً،

 با را مقنعه از استفاده مقررات امکان حد تا نپوشاند یا را موهایشان و باشد رها که کنندمی استفاده

 مانند ترراحت هاییلباس سمیغیرر عمومی هدر حوز و کنندمی نقض روسری و شال پوشیدن

 فضای در .کنندانتخاب می را تنگ هایدامن یا کوتاه، مانتو آستین مانتوهای کوتاه، شلوارهای
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 .دهدبهنشان می را آنها غیردینی هویّت است که ایبه گونه آنان برخورد نیز مجالس و هامهمانی

 با و حجاب بدون فضا این در و است (دانمر و زنان از ترکیبی)مختلط  هایشانمهمانی بیشتر مثالً

 .شوندمی ظاهر دکولته و تنگ هایپیراهن پوشش مثل بدون هاییلباس

ای، جستجوی غیر طلبی لحظهدر میان جوانان متعلق به خرده فرهنگ ارضا آنی یا لذت

-لذت و هوس اجتماعی و مدگرایی و ماجراجویی رهیافت ارزشی اصلی محسوب می همسئوالن

-چانه فرایند با همراه عمومی در اماکن جوانان از دسته این حضور البته(. 91: 831 شهابی، )شود 

 گونهاین هنشان محل، یا منزل از بیرون در آن رعایت لزوم و حجاب. است مسلط فرهنگ با  زنی

 شهابی،) شودمی تعدیل مانتو پوشیدن با جین شلوارهای انواع پوشیدن بنابراین . هاست زنیچانه

 در مردان و پوششی زنانحجابی یا بداصطالح بد از به درجاتی هازنیچانه این هنتیج(.  9: 831 

 هایحساسیت و افراد خطای و آزمون را آن اغماض و تسامح قابل حدود که چیزی .است جامعه

باید در نظر داشت که (. 98: 831 شهابی، )است  تعیین کرده اجتماعی کنترل نیروهای متغیر

 .نجا تنها مانع و محدودیت فرد برای پوشیدن نحوه خاصی از لباس، وسع مالی اوستای

 گیرینتیجهبحث و 
های رو یکی از راهاز این. فرهنگی است هاند که لباس نشانشناسان به خوبی نشان داده جامعه

ها و جوامع، فرهنگ هدر هم. شناخت فرهنگ یک جامعه شناخت لباس و پوشاک مردم آن است

ای فردی و در عین حال سیاسی چیزی است که بر جنسیت و پوشش و لباس مسئله هسئلم

بر اساس تئوری تاریخ توسعه، فرهنگ به طور کلی و پوشش به . کندجایگاه  زنان داللت می

در این . استتاریخی مواجه با سه فرهنگ بیرونی بوده هایران در سه دور هطور خاص در جامع

 ایران در زمان گذر طی اسالمی فرهنگ تأثیر و هخامنشیان سقوط از هلنی پس فرهنگ تأثیر راستا،

 هاصلی ما بر دور هدر این مقاله تکی. بعد مد نظر بود به صفویه هدور از اروپایی فرهنگ و تأثیر

 . سوم بود، یعنی ورود فرهنگ غرب که آن را گفتمان لیبرالی پوشش نامیدیم

های مدرن تحقق نیافته و گرایش هزدایی درجامعفسونا 8و وبر  رغم ادعاهای مارکسعلی

های است، پرسشای از تمایالت مذهبی ایجاد شدهاست، بلکه اشکال تازهدینی از بین نرفته

ها و اصالح و تعریف هویتاند و ضرورت بازدوباره مطرح شده( هویتی)اخالقی و وجودی 
ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ

1 negotiation 
2 Karl Marx 
3 Max Weber 
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های متمادی با ایرانی طی قرن هجامع(. 19 : 831 رفعت جاه، )اندبازسازی نهادها را بیان کرده

است؛ تا جایی دین و مذهب ممزوج بوده، و این امر با ورود اسالم به ایران شدت بیشتری گرفته

ها گفتمان مسلطبوده،  اسالم در ایران، بیش از هر چیزی که گفتمان دینی در بسیاری از زمینه

در : در ارائه الگوهای مصرفی جدید است توانمندی دین هترجمان سخن رابرت باکاک دربار

توانند، با دالیل و الگوهای برانگیزاننده، بسیاری از مردم جهان را، به واقع هنوز مواعظ دینی می

تواند گیری ارزشی میاین جهت. محدود کردن امیالشان به کاالها و تجارب مصرفی ترغیب کنند

ادیان جهانی پیش از آنکه . گرایی باشدرفشروع مفیدی برای نقد مبتنی بر دین از مص هنقط

توانند در غلبه بر مرام آسیب به سیارۀ زمین، به دلیل سبک زندگی جدید، از حد بگذرد، می

 باکاک،) های اجرای اقتصادی اجتماعی همبسته با مصرف غلبه کنندگرایی و روشمصرف

  3: 558 .) 

ساز، هویت به طور عام تعدد منابع هویتامروزی، با وجود  هنکته قابل توجه اینکه در جامع

و هویت بدنی به طور خاص تا حدودی از معنای تعریف شده در دین برای پوشش و بدن ناشی 

در . پوشش ما هم تجلی گفتمان دینی و هم متأثر از  گفتمان لیبرال در این قرن است. شودمی

که اصل و بنیاد آن چیز را بیش مظهر حقیقتی فرا انسانی است گفتمان دینی، هر چیزی کما

دهد، هنر لباسدر حقیقت هنری واال و مهم است، زیرا ارتباط نزدیکی  با نفس انسان تشکیل می

فتمان لیبرال گفتمانی وارداتی . ظهور و انکشاف آن  هدارد، هم حجاب نفس است و هم مای

با چالش مواجه شده پوشش اتفاقی تازه افتاده و گفتمان پوششِ مسلط  ه، بنابراین دربار است

 . است

گذاری فرهنگی سیاست. بهترین راه بررسی این مسئله  تحلیل آن از منظر  گفتمان  است

گفتمانی  هقاعد. گفتمانی  باشد  هپوشش یا نوع لباس بلکه باید ناظر بر قاعد هنباید ناظر بر نحو

-در فرایند جامعه به عبارت دیگر مفهوم عفت باید در مقام دال. است "عفت"در دین اسالم 

رسد تا زمانی که این به نظر می. پذیری و در سطح ذهنی جامعه پخش، مستقر و تثبیت شود

های معطوف به پوشش یا های فرهنگیِ حیاتِ روزمره استقرار نیابند، سیاستها در گفتماندال

 . ترِ فرهنگ، به توفیق چندانی نداشته باشندددر سطحی عمومی
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