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Abstract 

Introduction  

Almost all objects have special meanings and are part of our history. They reflect 

things about culture, politics, and society. For example, the clothes we wear are 

intertwined with social changes and reflect things beyond our personal taste. 

During the modern experience in Iran, Chador was one of the most important 

mediators of rethinking human life. The new history of Chador started in the 14th 

century, when this object distanced itself from ideas that belonged to the past by 

being actively present in the revolutionary era of modernity. 

What identity has Chador established for itself in history? How was it perceived 

in different eras? How did it gain a voice and ideology of its own during the 

different eras of modern Iran? When was its weight on the body noticed? When did 

it become a tool for making changes to the environment? How did it go from 

functioning as a backlash against fashion to being integrated into fashion? How can 

the social history of modern Iran be read in a new light through Chador? In this 

article, we argue that Chador has gone through four life periods in the modern era. 

 

Theoretical Approach and Research Method 

The concept of "Material Culture Studies" narrates social, political, economic, and 

cultural changes of a society through the objects that are prominent in that society. 
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Objects have power because they make possible the exercise of power, the 

formation of class divisions, and political resistance. Therefore, to understand socio-

political currents, studying only the history of thoughts and ideas and the lives of 

kings and warriors is not enough. Rather, along with reading and criticizing the 

current historiography, it is necessary to heed the objects that play a role in 

domination/resistance dynamics and determine social forces, so that the past and 

present can be viewed in a new light. 

In terms of methodology, many historical documents and records were used: 

women's magazines, published memoirs, pictures, newspapers, historical books, 

government documents and correspondence, news websites, government 

legislations, and public speeches. All these sources can be placed in the category of 

the Documentary Method. The document contents were first collected, then 

classified and eventually, based on the review of the data, the social life of Chador 

was divided into four periods. 

 

Findings 

With the establishment of the modern era during the first Pahlavi, Chador signified a 

distance from civilization. In this sense, Chador symbolized traditional values and 

was in conflict with modernity. 

In the second period, Chador was the symbol of a protesting woman and a call 

for revolution. During this period, Chador was regarded as a symbol of the activities 

that were performed in protest against invasive modern values; but of course, not to 

merely return to tradition or the past, but to protest against the anti-traditional nature 

of modernization. During this period, Chador became a leading object and a symbol 

of change in modern life. It was a reaction against Western corruption and 

consumerism in modern Iran. Chador also served as a means of camouflage and 

disguise in protests. 

In the third period, with the dominance of the religious government after the 

revolution (1979 AC), Chador became a symbol of supporting the government and 

the ideology of an Islam that was political. On the one hand, it represented a Muslim 

woman who covered up her body but was modern enough not to withdraw herself 

from social and political activities. Chador became a symbol of the purity of the 

Islamic Revolution and the glorification of the martyrs' blood. It became a political 

tool that was supposed to protect all religious values - not just traditional ones - as a 

bastion. 
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In the fourth period, Chador turned into an aesthetic product that followed 

fashion trends and did not conceal the visual beauty of itself and its owner but rather 

tried to reveal sexual attractions as much as possible. During this period, Chador in 

its traditional sense was regarded as a disturbing presence in social life. Therefore, 

those who supported the preservation of Chador (A Chador that was in accordance 

with the social lives of veiled women), tried to link the concepts of comfortableness 

and hijab through marketing mechanisms, to facilitate the presence of Chador on 

new bodies. When Chador entered the fashion industry and created its own 

consumption patterns, it presented the beauty of itself and the body that wore it in a 

different way. In other words, it became an object that made its user be seen and 

distinguished; it no longer homogenized its user. In this sense, Chador was both a 

hijab and a fashion; a condemner and simultaneously a promoter of consumption; 

both a cover and a revealer. 

 

Discussion and Conclusion 

With the approach of material culture studies, the history of Chador narrates various 

views on gender that constantly transform and sometimes conflict each other. 

According to historians like Afsaneh Najmabadi (1398) and Mohammad Tavakoli 

Targhi (1397), the dual concept of woman/man is both the producer and the product 

of the modern nation-state in Iran, and has led to the creation and changes of 

meanings, symbols, spaces, and objects. Chador is a good example that shows the 

transformation of human relationships and especially those of women in the modern 

era. This article illustrates four periods of Chador's social life in the contemporary 

era: as a symbol of backwardness, as a revolutionary and liberating tool, as a sign of 

being a government-supporter, and as a product integrated into the fashion market. 

Since the end of the Qajar, Chador has highlighted certain words: originality, 

tradition, identity, security, necessity, limitation, immunity. Chador did not give in 

to the humiliation imposed on it by the Pahlavi Kingdom; instead, the very rejection 

it experienced, loaded it with liberating concepts and changed it from a "traditional" 

dress to an "original" one during the 1960s and 1970s. Words changed. Chador, as a 

traditional dress, had the potential to symbolize the concept of backwardness. But if 

it was perceived as an ancient and original dress that bore meaning and facilitated 

the participation of women in the revolution, why would it not be welcomed? When 

a dress acquires an identity, it overflows with feeling, especially when that identity 

seeks justice and rejects colonialism. After the revolution, the country was in chaos: 
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The new regime purified the official institutions from all signs of Taghut and many 

disagreements occurred among intellectual fronts. All this caused Chador, which had 

just established new liberating meanings for itself during the revolution, to fall into 

the trap of bipolarity again, in the sense that wearing or not wearing it determined 

where the person stood regarding social and political issues. Eventually, merely 

wearing the Chador was not enough and the manner of wearing became important: 

how exactly a person gathered the Chador around herself, and what types of clothes 

she wore under it. At this point, one could be a "Chadori Woman" in various ways 

which allowed Chador to evolve in accordance with the socio-cultural changes of 

the time and therefore, remain. 

Keywords: Chador social life, Clothing, Material culture studies, woman, the 

things. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش

  191 -  157، 1401، پاييز 3، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي فصل

  ايران معاصرزندگي اجتماعي چادر در 

 *فردوس شيخ السالم

  **عباس وريج كاظمي

  چكيده
سرنوشت پر فرازونشيب چادر در زندگي زنان ايراني، موجب شده است كه معاني فراوان و 
متعارضي در آن پنهـان شـود: عقـب نگـاه داشـتن زنـان از تمـدن، مقاومـت در برابـر زن          

، حكومـت اللهـيِ همرنـگ بـا     خواه بودن، پوشش قشـر حـزب   مĤبِ خودباخته، عدالت فرنگي
سال پيش بر روي  150بة متجدد. اين تعابير كه از حدود آورندة زيبايي براي زن محج فراهم

چادر بار شد، با تغييرات در كالبد آن همـراه بودنـد؛ از تنـوع در مـدل دوخـت گرفتـه تـا        
كارگيري رويكـرد مطالعـات فرهنـگ مـادي، و      همنشيني با ديگر اشيا. در مقالة حاضر با به

اجتماعي چـادر در عصـر جديـد را    استفاده از اسناد و شواهد مكتوب، چهار دوره زندگي 
بخـش، نشـانة حكـومتي بـودن،      ماندگي، ابزاري انقالبي و رهايي هيم: نماد عقب د نشان مي

مثابه پوششـي دور از تمـدن و از    دوران پهلوي اول، چادر بهشده در بازار مد.  كااليي ادغام
ت انقـالب و  خالل تعارضات امر سنتي با مدرن به سخن درآمد. دورة دوم، چادر در خـدم 

نماد تغيير درون زندگي مدرن شد. قرار گرفت و گراي غرب  مبارزه در برابر فرهنگ مصرف
سياسـي را همراهـي كـرد. در دورة چهـارم،     - در دورة سوم، چادر شكلي از سلطة فرهنگي

ها را  تنها پنهان نكند، بلكه آن هاي بصري صاحبش را نه چادر مدهاي خود را آفريد تا زيبايي
  يشتر آشكار سازد.هرچه ب
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  مقدمه. 1
اي تـام   سازد و سپس با اراده كند اين تنها خود اوست كه ابزار و لوازم را مي آدمي تصور مي

انـد   گيرد. اما بسياري از اشيا واجد  عامليتي خاص دربارة نحوة مصرف كردنشان تصميم مي
هاي مختلف روزمره  هايي كه در موقعيت طور مثال لباس كه در تعيين سرنوشت ما موثرند. به

اند و چيزي بيش از سليقة شخصي ما  كنيم، با تغييرات اجتماعي درهم تنيده شده ميانتخاب 
 يفيظر تحوالت اها ب . آنمايند  جهان يها  يثبات  ياز ب ينشانا در گذر تاريخ، ه  لباسگويند.  مي

شان روي  و طرز قرار گرفتن رنگسر و شكل،  بينند، مثل تغيير به خود ميكه در طول زمان 
بشود گفت كه مـا   ديشاد. ما هستنشخصي و جمعي  يزندگ يها  بياز فرازونش ياببازت ،تن

هم خود فـردي  -  گوناگون ما يو خودها مبري به سر ميها   در لباسپيش از هر مكانِ ديگر، 
تـرين   ). پوشـاك جـزو بـديهي   1399(بـاري،   ندكن  يم رييها تغ  در لباس - و هم خود جمعي

كنيم مگر آنكه سنگين باشد، زيـادي تنـگ    آنچه بر تن داريم، فكر نمياشيايند. ما معموالً به 
اش ماية زحمـت شـود، و    باشد و نشستن يا عبور از جايي را سخت كند، گشادي و بزرگي

  پذير نباشد. سر راه حركات راحت و آزادانة بدنمان را بگيرد طوري كه برايمان توجيه
هاي بازانديشـي زنـدگي    ترين ميانجي ز مهمدر طليعة تجربة تجدد در ايران، چادر يكي ا

اي كـه در ابتـداي قـرنِ پـيش      رسد از طريق فاصله گرفتن با گذشـته  انساني شد. به نظر مي
داشت، تاريخ جديد خويش را آغاز كرد و سپس با حضور فعاالنه در ميانـة قـرن چهـارده،    

را آفريـد،   نقش انقالبي خود را در دورة تجدد بازيافـت. چـادر شـكل اجتمـاعي خـويش     
هايي ريز و درشت در كنش متقابل انسـاني   هاي خاص خود را پديد آورد و خصومت جمع

را موجب شد. در يك كالم سياست پوشش و تاريخ اجتماعي زنان در معناي وسيع آن طي 
شـده در   صدسال اخير ذيل سيطرة اين شيء تدوين و پنهان شده است. سرگذشـت انباشـته  

هاي گوناگون خودش را به بدن و حيـات اجتمـاعي    زمان- در فضاچادر، به اَشكال مختلف 
ها بـا كنـار    طور مثال بسياري از مخالفت كند. به اي از زنان و مردان تحميل مي خيل گسترده

گذاشتن چادر توسط بعضي زنان نسل سوم و چهارم، گرچـه ممكـن اسـت رنـگ و بـوي      
گـردد كـه    شورانگيزِ عميقي برمـي مقدسات ديني را داشته باشد، اما بيش از هرچيز به حس 

انـد. بـراي آنـان خواسـته يـا       اش كـرده  با چادر پوشيدن تجربه 57برخي زنانِ نسل انقالب 
ناخواسته، چادر به بارزترين نماد اعتراضات عليه رژيـم شـاه بـدل شـده اسـت، و حـاال از       

بگذارنـد.   بخـشِ نهفتـه در آن احتـرام    خواهند به حرارت انقالبـي و رهـايي   دخترانشان مي
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هاي پس از انقالب، اين پارچة بزرگ را در زمانـه و زمينـة كـامالً متفـاوتي      كه نسل درحالي
اند و سنگينيِ چادر براي آن دسته از آنان كه مايل به پوشيدنش نيسـتند، نـه بـه     تجربه كرده

لنبـار  گردد كه اتفاقاً از انقالب به بعـد درونـش ت   هايي برمي وزن فيزيكي آن، بلكه به داللت
شده است. اما چه هنگام، ابهت اين شيء سـراپا سـياه كـه سـر تـا پـاي بـدن را در خـود         

كشد و دربرهه انقالب حس رهايي  با انقالبي بودن را به همراه داشته است اينك به  فرومي
وپا كرده اسـت؟ و ايـن    چالش كشيده شد؟ اين شيء چه هويتي در تاريخ براي خود دست

وبيش رودرروي هم، چادر بـه   كند؟ فراتر از اين دو حسِ كم ان چه ميهويت با آنها و ديگر
زيد؛ هرچند سرگذشت پر فرازونشيبي كه در تـاروپودش   هاي گوناگون ديگري نيز مي شيوه

هاي گونـاگون چگونـه درك    كشد، اين تنوع را ناديدني كرده است. چادر در دوره نفس مي
رن ايرانـي، بـه سـخن درآمـد؟ چـه زمـاني       هاي تاريخي متفاوت زندگي مد شد و در دوره

عنوان ابزاري براي دگرگـوني و تغييـر    سنگيني آن بر تن احساس شد؟ چه زماني سبكبار به
محيط پيرامون درآمد؟ چه هنگامي خالف جريان مد پوشيده شد و چه هنگامي در بازار مد 

اجتمـاعي دوران   توان بخشي از تـاريخ  طور كلي، چگونه از خالل چادر مي ادغام گرديد؟ به
مدرن را بازخواني كرد؟ در مقالة حاضر، تـاريخ اجتمـاعي چـادر را در چهـار برهـة مهـم       

سو، چهـار   دهيم كه چادر در عصر تجدد، خصوصاً از پهلوي اول بدين كاويم و نشان مي مي
 دوره حيات خود را پشت سر گذارده است.

  
  شناختي مالحظات نظري و روش. 2

كنند كه باوجود طبيعـت   دهند، كاري مي ي، امنيت و در خانه بودن مياشيا به آدم حسِ راحت
ها داريم، بازيابيم  واسطة ارتباطي كه با آن همواره در حال تغييرمان، بتوانيم هويت خود را به

توانند مايـة   ). اما گاه اشيا مي223- 222و  158- 156: 1398و احساس آرامش كنيم (آرنت، 
شـدن را برايمـان تـداعي كننـد. گئـورك زيمـل        س سـركوب تشويش خاطرمان شوند و ح

دانـد كـه    ) در جستار تراژدي فرهنگ مدرن، مصنوعات ساختة بشر را چيزهايي مـي 1380(
بخشند. اما بعد  كنند و به آن محتوا، گستردگي و نظم مي جريان زندگي را در خود جذب مي
كـه ذاتـاً هميشـه در حـال      دهند، از ضرباهنگ زنـدگي  از مدتي اين ظرفيت را از دست مي

هميشگي در   شوند. يك مبارزة بسا به دشمن آن تبديل مي مانند و چه ست عقب مي دگرگوني



  1401، پاييز 3، شمارة 13سال  ،نامة زنان پژوهش   160

 

ايستد، سوي ديگرْ مصنوعات خاصِ آن كه روزگاري شايد  سو زندگي مي جريان است؛ يك
  هايش بود.  وتاب تنها فرمِ ممكن براي بازتاباندن محتواي حيات و تب

اي اسـت كـه از    رشـته  ات فرهنگ مادي، رويكردي جديد در قلمرو ميـان پارادايم مطالع
). يكـي از  1400كند( تيلـي و ديگـران   هاي متفاوتي در باب فرهنگ مادي تحقيق مي دريچه
) بـا  1988آپـادوراي(  است مطالعه آرجون ترين كتابهايي كه اين ادبيات را توسعه داده قديمي

يات نظري مفهوم كاال و شيئ را در اختيار مـا قـرار   عنوان زندگي اجتماعي اشيا است. او ادب
سرنوشت اجتمـاعي اشـيا    ) Kopytoff( )1986( است. در همين كتاب از قول كوپيتوف داده

شود. پژوهشگرانِ حوزة فرهنگ مادي باور دارند كه از خالل مطالعة رابطة  پردازي مي نظريه
فرهنـگ در يـك جامعـه و همچنـين     توان چگونگي توليد و انتقال  دوسوية مردم و اشيا مي

). مطالعـات  22: 1397معاني و اهداف حاضر در روابط اجتماعي را تحليل كـرد (وودوارد،  
تر از مطالعات حول اشيا را  اي ملموس شناسانه دنيل ميلر در باب فرهنگ مادي دريچه انسان

تي چـون  اسـت بـر موضـوعا    اسـت. ميلـر كـه شـاگرد بورديـو بـوده       در اختيار ما قرار داده
است و نقش اشيا را در  ) دست گذاشتهb2001)، متعلقات خانه(a 2001هاي اتومبيل( فرهنگ
دهي به زندگي انسانها شرح داده است.در ايران از طريق طرح موضوعاتي چون پيكان،  شكل

). 1395ويدئو و لباس جين الگوي مطالعه براي زندگي اشيا شروع شده شده است(كاظمي 
انـد بـا مطالعـه     قـدمت داشـته   20وعاتي چون مد كـه از ابتـداي قـرن    مطالعات حول موض

مادي كه هستي شناسي متفاوتي براي جهان اشيا قايل است تفـاوت مـاهوي دارنـد     فرهنگ
مادي همواره متاثر از مطالعاتي است كه در زمينه مد در علوم انساني  اگرچه پارادايم فرهنگ

شـدن اغلـب گـره خـورده اسـت، رويكـرد        يياست. اما در حالي كه مـد بـا كـاال    كار شده
  شدن و مصرف نگاه مي كند. مادي،  اشيا را فراتر از كااليي فرهنگ

- هاي اجتماعي بريم كه براي فهم جريان از طريق رويكرد مطالعات فرهنگ مادي پي مي
هـاي انسـانيِ اسـتياليافته ماننـد پادشـاهان و       سياسي تنها پرداختن به تاريخ تفكـر و سـوژه  

طور كافي نيست كه زندگي را از دريچه فرودسـتان انسـاني    يان كافي نيست، همينجنگجو
گـر آن   تواننـد روايـت   اي زندگي وجود دارد كه تنها اشيا مـي  درك كنيم، اشكال ناديده شده

  باشند.
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هاي اجتمـاعي، باورهـاي    نظران و مورخان فارغ از اينكه در كجاي طيف انديشه صاحب
گيرند، اتفاق نظر دارند چادر از زمان كشف حجاب بـود   مي مذهبي و مواضع سياسي جاي

  ها قرار گرفت.  گذاري هاي كشور و سياست كه در مركزِ برخي از تنش

را براي مردان و زنان اجباري و بـه  » لباس فرنگي«از زماني كه رضاخان تصميم گرفت 
لبـاس و  دنبال آن حجاب را از زندگي روزمرة ايرانيان حـذف كنـد تـا كنـون، مسـئلة      

حـاجي و   هاي پوشش در صدر مسائل فرهنگي جامعة ما بـوده اسـت (موسـوي    سبك
  ).195: 1393ظريفيان، 

دهـد پـيش از ورود مدرنيزاسـيون بـه      ) با مطالعة اسناد تاريخي نشان مي1400ياسيني (
نه در كتب حسبه و نـه در  كردند.  ، پوشش را صرفاً امري فقهي تلقي مي ها حكومتكشور، 
ديـده   رعايـت پوشـش مناسـب    ردن بـراي مداخلـه كـ  حول مصاديقي  يي و فقهيمتون روا

 كه پوشش اسالمي بخشي از فرهنگ جوامع اسالمي بود اما در دوران معاصرزيرا  شود. نمي
، زمينه را بـراي  سياسي طي زيست روزمره- و تحوالت خُرد و كالن اجتماعي جهاني شدن

عرصـة   بـه را  عالمان دينـي ورود قـدرت  به وجود آورد، اعمال تغييرات شكلي در پوشش 
دانسـتند (همـان ص   ضـروري   مثابه امـري اجتمـاعي،   لباس و قلمداد كردن حجاب زنان به

ها و تحوالت گسـتردة آنهـا در طـول     ). اگر تاريخ اجتماعي اشيا را مطالعة فرازونشيب301
عنـوان يكـي از    در بـه اجتمـاعي چـا  - )، سرگذشت سياسي36: 1395تاريخ بدانيم (كاظمي 

هـاي مهمـي    هاي بزرگي از سرزمين ايـران، حـرف   هاي زنان در پهنه برانگيزترين جامه بحث
بخشي  هاي زنان، انضباط ويژه تحوالت در حوزة جنسيت، جنبش حول تاريخ تجدد دارد؛ به

خواهانـه   ها، تسري تفكيك بيروني/ اندروني به كل حيات اجتماعي، مبـارزات آزادي  به بدن
  هاي مياني قرن چهاردهم و بازار مد در ايران پس از انقالب. ر دههد

ها خود  دهند. اين شيوه ها شكل مي هاي خياطي، به نمايش بدن در فرهنگ پارچه و شيوه
هاي ويژة هر عصر را كه  هاي دوخت و دوز، نگرش ريشه در تاريخِ هر جامعه دارند. تكنيك

كنند. اصوالً هر چيزي كه رابطـة بسـيار    بيان مي هاي اخالقي آن دوره برخاسته، از ضرورت
پـردازان   . نظريـه (Entwistle, 2002:143)نزديكي با بدن دارد، با اخالقيات گره خورده اسـت  

اهميتي تلقي مي كردند. بعدها كساني آمدند كه خود را انديشمند  كالسيك، لباس را چيز بي
شود لباس را جدا از بدن، بررسـي   كه مي فرض دانستند، اما با اين پيش حوزة لباس و مد مي

). 136مان به حـرف دربياينـد (همـان:     توانند مستقل از تن هاي ما نمي كه لباس كرد. درحالي
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تواننـد   پوشـانند، نمـي   ست، اشيايي كـه آن را مـي   وقتي بدن، يك پديدة اجتماعي و سياسي
ا نگويند. پيوند چـادر بـا   اجتماعي و سياسي نباشند و هيچ چيز درباره تاريخ و فرهنگ به م

  سياسي در دوران معاصر ايران، بيانگر همين نكته است.- رويدادها و مواضع اعتقادي
شناسي از اسناد و شواهد تاريخي متعددي استفاده كرديم: مجالت زنـان،   به لحاظ روش

هـاي مختلـف،    خاطرات منتشرشده، تصـاوير موجـود از زنـان بـا پوشـش چـادر در دوره      
هاي دولتي،  نگاري پسند، اسناد و نامه تاريخي، مجالت عامه - كتب متعدد تحليلي ها، روزنامه
تـوان ذيـل    ها. همة اين منابع را مـي  هاي خبري، مصوبات نهادهاي دولتي و سخنراني سايت

بندي شـدند و ازآنجاكـه بـر اسـاس      روش اسنادي جاي داد. شواهد پس از گردآوري طبقه
اي از حيات اجتماعي چادر رسيديم، هـر دسـته از    ي چهارگانهبند ها به دسته مرور ميان داده

گذاري كرديم. در ادامه چهـار دوره زنـدگي چـادر را شـرح      شواهد را ذيل هر مرحله جاي
  دهيم. مي

  
  ماندگي شد؟ چادر چه زماني نماد عقب 1.2

شتباه بزرگي خواهد بود اگر بينديشيم كه منظور رضاشاه كبير از حجاب همان حجاب ا
ظاهري بود؛ او در پشت اين حجاب ظاهري، در پشـت چـادر و چـاقچور و روبنـده،     

ها بـود... تصـادفي    اش اين حجاب هاي حقيقي را ميديد و آماج تيرهاي بيباكانه حجاب
نبود كه بالفاصله بعد از رفع حجاب، درِ مدارس و دانشگاهها به روي دختـران ايرانـي   

  ).1355ماه دي  18باز شد (سرمقالة مجله زن روز، 

تا پيش از عصر تجدد، اين تصور كه چادر نمادي از سنت است، وجود نداشت. چـادر  
داشت و كاركردهـاي متعـددي    پوششي بود براي زنان كه آنان را از گرما و سرما مصون مي

مثابـه نـاموس را ايفـا     چون نگه داشتن فرزند خردسال در پشت سر يا پنهان كـردن تـن بـه   
چادر در عصر پيشاتجدد، هم نماد مذهب و هم فرهنگ بـوده اسـت.    كرد. در يك كالم مي

هاي سـنتي تلقـي شـد. در عصـر      تدريج چادر نماد ارزش پس از دوران مشروطه بود كه به
گرايي مثل دو طرف يك مبارزه، رودرروي يكديگر قرار گرفتند  پهلوي تجددگرايي و سنت

ها، گفتارها و اشيا تجسد  هي فضاها، بدنو مانند هر مناقشة ديگري، خود را در نحوة ساماند
هـاي حـوزة پزشـكي، گسـترش      بخشيدند. تجددگرايي، با افزايش سـطح سـواد، پيشـرفت   

ها، تلقي از زمـان و   طور كلي ايجاد تحوالتي در جمعيت، مكان شهرنشيني، تربيت ملت و به
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ير گذاشـتند؛  ها بر بازتعريف زن خوب/ مـرد خـوب تـأث    شد. اين ايده ريزي متعين مي برنامه
ها بازتاب يافت. لباسي كه با تفكيك جنسيتيِ  ها و پوشش ها، ژست تأثيري كه در آرايش تن

هاي مبتني بر عدم آشنايي قبلي زن و مـرد، طبابـت سـنتي،     ها، ازدواج خانه حداكثري، مكتب
توانست همـان لباسـي باشـد كـه در دورة      هاي آن دوران نسبت داشت، نمي ها و خانه محله
هـا و   گيـري خيابـان   س تئاترها، مدارس نوين، رواج عكاسـي، پزشـكي مـدرن، شـكل    تأسي

اش روبنـده را   شد. چادر و همراه هميشـگي  ونقل عمومي پوشيده مي گسترش وسايل حمل
آييم،  توان نقطة انفصال اين دو سوي طيف دانست. هرچه از اواخر دورة قاجار جلوتر مي مي

نگاه داشتن زنان از ايفاي نقش موثر در جامعه قلمداد شد. اي نماد عقب  طور فزاينده چادر به
كـرد و   شدت محدود مـي  لباسي كه بزرگي و نحوة دوختش حركت بدن زن شهرنشين را به

ها تكثيـر شـده    ساخت. گويي يك زن در تمام كوچه همراه با روبنده، هويت او را پنهان مي
دانستند به ايـن علـت كـه معلـوم      شكلي زنان را ماية دردسر مي است. برخي مردان اين هم

) در 7114: 9، جلد 1379السلطنه ( عين 1303كرد كدام زن به كدام مرد تعلق دارد! سال  نمي
آقا سيدعلي گفت روزي خدمت سپهبدار اعظم بودم گفت من موافق با «خاطراتش نوشت: 

مـن بـا چـه     خانم را گرفته بيرون بروم تا مردم بدانند كه دست حاجيه خرق حجابم براي آن
  1»گذرانم. زني شب و روز خود را مي

اما اين ويژگي چادر، كاركردهاي مثبت هـم داشـت؛ دقيقـاً از آن روي كـه زنـان را در      
برد، آناني كه در بيرون آمـدن از خانـه محـدود     پوششي يكسره و يكسان با يكديگر فرومي

ويـژه از   د كنند. اين نكته بـه مند شوند و ترد توانستند از اين ناشناس ماندن بهره شدند، مي مي
انـد، بيـان    سوي گردشگران غربي كه آن اعصار به كشورهايي مثل تركيه و ايران سفر كـرده 

  شده است:

كند  ها در واقع بيش از ما آزادي دارند. هيچ زني، فرقي نمي توان ديد كه آن به آساني مي
بـرود، يكـي كـه تمـام      از چه طبقه اجتماعي، اجازه ندارد بدون دو سرانداز به خيابـان 

پوشـاند و   پوشاند (پوشيه)، و ديگري كه تمام سر را مي صورتش، غير از چشمان را مي
آيد (مقنعه [در ايران: چادر])... براي بيشتر مردان غيرتي  پوشش سر از پشت تا كمر مي

غيرممكن است كه اگر با همسرشان در خيابـان برخـورد كننـد او را بشناسـند و هـيچ      
كند به زني دسـت بزنـد يـا در خيابـان دنبـال او راه بيفتـد. ايـن         رأت نميمردي هم ج

هايشان بدون خطر لـو   ها آزادي كاملي براي دنبال كردن خواسته پوشيدگي دائمي به آن
  )175: 1400دهد. (جاكوبز، به نقل از مونتاگ،  رفتن مي
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  اند. هايي كه از روي صورت كنار رفته چادر، و پيچه

  نان در عصر قاجارمنبع: دنياي ز

بخشي چـادر در پـي يكدسـت     شد آزادي اي كه موجب مي گذشته از سنت پدرساالرانه
كردن ظاهر زنان، درواقع برآمـده از نـوعي زيركـي و كـاركرد پنهـان باشـد، نـه رهـايي از         
قيدوبندهاي بنيادين، عدم تناسب چادر با برخـي ابعـاد نوسـازي در ايـران در آسـتانة قـرن       

ا از متهمان رديف اولِ محروميت زنان از تحصيل و كار و فعاليت اجتمـاعي  چهاردهم، آن ر
كرد. زيست شهريِ در حال تغيير، شمارش جمعيت و صدور سجل احوال كه هويت فردي 

كرد، بوروكراسيِ در حال رشدي كه به شناسايي چهرة  يكايك مردم را داراي موضوعيت مي
لصحه و تربيت كودكـان توسـط مـادرانِ آگـاه و     ا هاي مهم حول حفظ افراد نياز داشت، ايده
هاي گذشـته كـه بـا حيـات سـنتي       آور بودن لباس درپي با فرنگ و شرم توانمند، مقايسه پي

نسبت داشت، بخشي از عواملي بودند كه لزوم چادر و روبنده داشتن را زير سـؤال بردنـد.   
بدن بـا يكـديگر در    لباسي كه پيش از اين بخش جدانشدني از زن بود و از كودكي ذهن و

توانست با تن يكـي شـود.    هاي تازه ديگر نمي شدند، اكنون در تجربه كنترل آن هماهنگ مي
كـرد و   خورشيدي، خود را بـا زنـان غربـي مقايسـه      1309در سال  2وزيري  خديجه افضل

مثابـه شـئ بـا     هاي پوشش زنان ايراني را با آنان شرح دهد. اينجا چـادر بـه   كوشيد دشواري
سـازد. زنـان طبقـات بـاال در      عنوان بخشي از بدن ارتباط نزديك مي ن يا دستان زنان بهدندا
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ابتداي قرن چهارده متوجه كندي حركت از طريـق درگيـر شـدن جزئيـات اجـزاي بـدن و       
سنگيني پارچه شده بودند. گويا آنچه پيش از اين، بخشي از بدن زنان بـود، اينـك عضـوي    

  شد:  مازاد احساس مي

هـا در موقـع بيـرون رفـتن از منـزل       بـا زنهـاي خارجـه ايـن اسـت كـه آن      تفاوت ما 
ها براي  كنند، ولي ما بيچاره كار مي 3دو دستكند و فقط با  شان ديگر كار نمي هاي نادند
ايـم زيـر دو بغـل     داشتن چادر كه مايه آبرويمان است اجناس خود را كـه خريـده   نگاه

لـوم  عرويم. در ايـن صـورت م   گرفته راه ميگذارده و دو طرف چادر را با دندان خود 
است چه رؤيت و حالتي داريم. واي اگر زمستان هم باشد، آب دماغ و دهان هم جاري 

رويـم،   شود و بايد يك نفر را صدا بزنيم دماغمان را بگيرد. با اين افتضاح بيرون مـي  مي
 ).110: 1385(مالح،  4دشناس اما جاي شكرش باقي است كه كسي ما را نمي

ها و ترديدهاي متمادي كه از قبل ابعاد گوناگون تجدد شـكل گرفتـه    در ميانة كشمكش
اجتماعي كشور قرار داد، هفدهمِ دي مـاه سـال   - بود و بدن زن را در مركز منازعات سياسي

عمـارت  «التحصـيلي در   خورشيدي اتفاق مهمي در تهران افتاد: برگزاري جشن فارغ 1314
با حضور همسر و فرزنـدان رضاشـاه؛ حضـوري كـه يـك      » ماتيجديدالبناء دانشسراي مقد

غيبت جدي داشت: چادر. از اوائل قرنْ چادر به مانع بزرگـي سـر راه پيشـرفت در كـار و     
گونه كه پيشتر اشـاره شـد،    منزلت اجتماعي تبديل شده بود. بخشي از اين مانع بودن، همان

اي  ي ديگر برخاسته از گفتارهاي تازهگشت. اما بخش هاي فيزيكي آن برمي مستقيماً به ويژگي
مانـدگي جامعـة ايـران حـداقل در      بود كه حجاب و مشخصاً چادر را عامل مهمي در عقب

هـاي پـيش    كردند. درواقع چادر گرچه ازحيث ظاهري همان چادرِ دهه شهرها بازنمايي مي
اشـت، باعـث   شد و با تغييـرات جديـد پيونـد د    بود، اما معاني و نمادهايي كه به آن بار مي

كردگان،  اي برساخته شود كه بر تن داشتنش، از سوي روشنفكران، تحصيل شد چادر تازه مي
نويسندگان و بدنة اثرگذارِ دولت، ماية شرم به شمار بيايد. حتي مردان شاغل اگر بـا همسـرِ   

بار را تحمل  هاي سرزنش شدند، ناچار بودند نگاه شان در محافل اجتماعي حاضر مي چادري
آوردند، ولي چادر را نه (حافظيان، بـه   ها روسري را تاب مي ها و رستوران ند. بعضي هتلكن

  ).170: 1380نقل از توحيدي، 
كـارگيري   اي كه براي كشف حجاب در پيش گرفتـه بـود، يعنـي بـه     پهلوي اول با شيوه

ژاندارمري براي برداشتن چادرها و ممنوعيت چادر پوشيدن در برخـي مـدارس شـهرهاي    
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هايي را به وجود آورد  ويژه پايتخت، شكاف عميقي بين زنان ايجاد كرد و دوگانگي گ بهبزر
هايي كه از  ست. كشف حجاب نزد آن هامان باقي كه تا امروز هم ردپايش بر اذهان و زندگي

كودكي با چادر بزرگ شـده بودنـد، مثـل برهنـه بيـرون رفـتن از خانـه بـود. ميـان اسـناد،           
نشين شـدن فزاينـدة زنـان     ها، خاطرات فراواني از خانه برخي مادربزرگها و نزد  نامه زندگي

هـا بـراي متحـد كـردن ملـت و       پس از اجراي قانون كشف حجاب وجود دارد. اين تالش
واسطة يكدستي در لباس پوشيدن شكل بگيرد، مرزِ  هاي ظاهري كه قرار بود به حذف تفاوت

  .(Keddie, 2003: 101)ديرپايي ميان زن سنتي و زن مدرن كشيد 
توانست تفكر و سبك زندگي مدرن را نمايندگي كند.  روي نمي چادرِ آن روزگار به هيچ

ها را درگير  چادرهاي چرخي كه رواج داشتند، هرقدر سبك بودند، جلوشان باز بود و دست
ها كش دوختن به باالي چادر شايع نبود. بنـابراين تصـورِ اينكـه كسـي      كردند. آن وقت مي
وجوش درآورد، بيشتر مضـحك   د همزمان چادر بپوشد و با فراغ بال بدنش را به جنببتوان

رسيد تا ايدة ممكني كه بتواند به طراحي و دوخت چادرهايي منعطـف بينجامـد.    به نظر مي
كـرد و   شد، سكون و انفعالِ تن را تداعي مـي  گونه كه در شهرها پوشيده مي ويژه آن چادر به

رسـيد.   هاي اجتماعي داشتن، متناقض بـه نظـر مـي    بودن و فعاليت عجيب نبود كه با شاغل
هاي قهرآميز پيشين را كنار گذاشت، اما فاصله ميان زنان چادري و  پهلوي دوم گرچه روش

شدند، نمايندة قشر  چادر را شدت بخشيد. زنان محجبه كه غالباً با چادر بازنمايي مي زنانِ بي
شايستة تمسخر و تحقير بود، و زناني چـادر و روسـري   آمدند كه  دور از تمدن به شمار مي

  گر پيشرفت و آزادي بودند. زن چادري سوژة كاريكاتورها شد. نداشتند، تداعي
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  آري آري سخت باشد زير چادر امتحان

  9، صفحة 354، شمارة 1339منبع: مجلة سپيد و سياه. خردادماه سال 

  
  پيوندد چادر به انقالب مي 2.2

آييم، زندگي سياسي نيز به موضوع پيروي مداوم يا دور شدن  جلوتر مي 1979وقتي از 
از كالم، لباس و رفتاري تبديل شد كه رهبران فعلي در خط مقدم قدرت در جمهـوري  

آبـادي، در طـول فعاليـت     كردند... زنـان علـي   اسالمي از نظر اسالمي صحيح فرض مي
هـا بـا اقـوام و     پيروي كردند. آنهاي معمول براي رفتارشان  شان، از محدوديت انقالبي
كردند، به شكل مناسبي خودشان را با  رفتند و راهپيمايي مي هاي مونث خود مي همسايه
اي از همراهانشان بودند... پيوستن به تظاهرات عاشورا بـه   پوشاندند و با شبكه چادر مي

قدرتمنـد و   سهيال فرصتي داد تا باورها و احساساتش را صريحاً بروز دهد، در فعاليتي
ها ايرانـي ديگـر داشـته     عمومي بر ضد شاه شركت كند و احساس يكي بودن با ميليون

  ).339، 336، 310: 1398باشد (هگلند، 
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هرچند زنان از اواخر دورة قاجار تغييرات مهمي براي خود رقم زدند، اما نگرش عامـة  
ن بـا مفـاهيمي چـون    جنسيتي هنوز متحول نشده بود. جامعه همچنـا  مردم به مناسبات ميان

كرد. اغلب انديشـمندان زنـان را جـز در     شرافت و ناموسِ خانوادگي نظم خود را حفظ مي
ديدند و براي مردان نقش قيموميت قائـل بودنـد.    نقش همسر فرمانبردار و مادر دلسوز نمي

ويژه از اعالم رسمي كشف حجاب و تحوالتي كه در  واكنش به تغييرات در زندگي زنان، به
رة شهرهاي بزرگ آشكار شده بود، عاقبت در شور و هيجانِ زمان انقالب، به خود زبان چه

و عينيت بخشيد. نمادهايي كه متعلق به قشرِ دور از رژيم شاه بودند مخصوصاً مستضـعفان،  
). دقيقاً به همان 172: 1380ترديد چادر بود (حافظيان،  ها، بي محبوب شدند؛ يكي از اين آن

 كرد. گر دوري از غرب و كالً هر ارزشي بود كه نظام شاهنشاهي طردشان ميعلت كه نمايان

دهة پنجاه و مخصوصاً دو سال پيش از انقالب، ميان بعضي زنان دانشجو دو جور لباس 
پوشيدنِ تازه در اعتراض به رژيم شاه رايج شد: يكي چادر مشكي بـود و ديگـري، تونيـك    

هـاي   زده و جلوآمـده تـا روي پيشـاني و در رنـگ     عالوة روسري بزرگ گره بلند و گشاد به
خنثي. البته بعضي از دختران كه چادري شده بودند يا تيپ دومي را انتخاب كردنـد، واقعـاً   

در خاطراتش  1355. اسداهللا علم وزير دربار ارديبهشت (Keddie, 2003: 249)مذهبي بودند 
ه پهلوي شيراز) وحشـت كـردم. در   از ديدن اين همه دختر با چادر (در دانشگا«نوشته بود: 

وبيش منسوخ شـده بـود. هـر     زمان خودم در مقام رياست دانشگاه (ده سال پيش) چادر كم
) در ادارات 171: 1380(حافظيان، » شد. خواست آن را بر سر كند، تحقير مي دختري كه مي

هـا   خانـه  رتهاي پـايينِ بعضـي وزا   دولتيِ زمان شاه عدة بسيار كمي از زنان، آن هم در رده
). يكي از عوامل مهمي كه بعضي 169: 1395پوشيدند (مرادخاني، به نقل از فوزي،  چادر مي

اي از آزادي و زنـانگي   زنان را به پوشيدن داوطلبانة چادر ترغيب كرد، بركشيدن مفاهيمِ تازه
عه كردند. آن هم وقتي توسـ  اهللا خميني بيان مي از حجاب بود كه كساني مثل شريعتي و آيت
رفت، همـة اقشـار زنـان را     طور كه انتظار مي و مدرنيزاسيونِ محمدرضاشاه نتوانسته بود آن

  دربربگيرد.
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  كه از نگراني براي بازگشت چادر حكايت دارد. 1356اي صادرشده به تاريخ ارديبهشت سال  بخشنامه

  208منبع: تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، سند شمارة 

هـايي مبنـي بـر     دانستند همان موقـع كـه بخشـنامه    رسميِ نظامِ گذشته نميهاي  دستگاه
شود، زنان دارند به طراحي و دوخـت   ممنوعيت استفاده از چادر در ادارات دولتي صادر مي

ها با روي آوردن به حجاب  كنند كه با حضور در تظاهرات سازگار باشد. آن چادري فكر مي
كردند. سهم زنـان در رقـم    ثرگذاري در جامعه را حس مياي از ا و مشخصاً چادر، نوع تازه

شـناس آمريكـايي    شد. مـري هگلنـد مـردم    زدن يك رويداد بزرگ تاريخي، داشت ديده مي
) كه دو سالِ منتهي به انقالب را در روستايي نزديك شيراز گذراند، نشان داده است 1398(

روستا را به اعتراضات شهري عدالتيِ منتسب به حكومت، چگونه اهالي يك  كه مشاهدة بي
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وآمـدها و   عليه شاه پيوند زد. در اين ميان كنشگري زنانْ جديد و قابل توجه بود؛ آنان رفت
كردند. در شـهر امكـان گـم شـدن ميـان جمعيـت را داشـتند         اي را تجربه مي تعامالت تازه

زدند،  اد ميها فري نما شوند. آن شد به آساني شناخته و انگشت برخالف روستا كه موجب مي
كردنـد و حـس شـورانگيزِ     نفس پيدا مـي  انداختند، اعتمادبه دادند، تظاهرات راه مي شعار مي

هـاي سـنتي خـانوادگي     پرقدرتي از يكدستي و اتحاد داشتند؛ هرچند از خـالل چـارچوب  
اي بود كه به زنان اجازة فعاليت و  پرستانه پيشين كه بخش مهمي از آن دقيقاً فرهنگ ناموس

  داد تا هنگامي كه حجابِ معمول و عرف روستا يعني چادر را داشته باشند. پذيري مي رؤيت
علي شريعتي باور داشت تا وقتي پوشش اسالمي صرفاً يك تيـپ خـاص اسـت و نـه     

دهندة طرز فكري مشخص، عجيب نيست بسياري از دختران نخواهند چـادرِ مـادر و    نشان
هـاي   ست. اما وقتي ايـدئولوژي  ماندگي و اُملي شان را سر كنند چون نشانة عقب عمه و خالة

تـر ديـد، انتخـاب كنـد،      متفاوت را جلوي دختري بگذاريم تا آزاد باشد هركدام را درسـت 
اي كـه بـه حجـاب و چـادر برگشـته،       ممكن است همين چادر را بردارد. و حاال نسل تازه

اسـتعمار غربـي بگويـد     خواهد با اين كـار بـه   اش دارد. او مي داليلي متفاوت از نسل قبلي
). او مفاهيم تـازه  378تا  371: 1390مĤب كني (شريعتي،  نتوانستي با دوز و كلك مرا فرنگي

اي از  و پرشوري را از دل مفهوم شهادت بيرون كشيده بـود و در كنـارش چهـرة قهرمانانـه    
  كرد: عنوان الگوي زن مسلمان ترسيم مي حضرت فاطمه به

خانه فاطمه، يك فرهنگ پديد آورده است؛ از اين خانـه يـك   ملت ما، بر گرد در و بام 
تاريخ پر از هيجان و حركت و شهامت و فضيلت، بر بستر زمان جاري شده اسـت... و  

اكنون نيز در عمق روح و وجدان توده ما جريان دارد... اين است كه ملتـي ايمـان و    هم
و حسين و زينب دارد و يك  البالغه دارد و علي و فاطمه دارد عشق دارد و قرآن و نهج

  ).35و  30تاريخ سرخ دارد و سرنوشتش سياه است (همان: 

شود اين سياه سرنوشت را به سياه چادر گره زد كه سوگوارِ آن تـاريخِ سـرخ بـود؟     مي
هـا   هاي خودش به زمين افتادنِ مظلومانة زنان و مردان را در خيابان تاريخي كه با چشم

افتاد و انتخاب كرده بود كه اين يادآوري را  سال پيش مي 1400 ديد، ياد حوادثي در مي
  هميشه همراه خود حمل كند. 

كه بسـياري  » فساد غربي«العملي بود در برابر  بازگشت به چادر، تا حدودي، عكس
كردند خاندان سلطنتي بر آنها تحميل كرده... بسياري زنان جوان كـه   از مردم، تصور مي
دانسـتند... اسـالم    بندوباري را مايه خوشبختي غربيان نمي ين بيزدند، ا با من حرف مي
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تنها مذهب نيست بلكه آئين زندگي است، و بهمين جهـت بيشـتر و بيشـتر مسـأله زن     
بند باشد و  تواند هم به ايمان نيرومند مذهبي خود پاي ايراني را درك نمودم. چگونه مي

  ).148: 1371هم در پيشرفت كشورش شركت كند؟ (هلمز، 

كرد تناقضـات رژيـم شـاه را     هاي خود سعي مي در سخنراني 40ي از دهة نيخماهللا  آيت
ها در حكومـت اسـالمي،    داد كه آن نشان بدهد. در آستانة انقالب اين اطمينان را به زنان مي

نقش پررنگي بازي خواهند كرد و قـرار نيسـت مثـل شـيئي در خـدمت سيسـتم باشـند و        
  :بخش مجالس زينت

شود؟ مگر با چهار  گوييد شماها؟ مگر با الفاظ مي گويي؟ چه مي رقي! چه ميمملكت مت
شود؟... ما با ترقي زنان مخـالف نيسـتيم، بـا     تا زن فرستادن به مجلس ترقي حاصل مي

خواهند آزاد  فحشاء مخالفيم، با اين كارهاي غلط مخالفيم. مگر مردها آزادند كه زنها مي
ـ مـدارس برو  يتـو  يدر و بـدون روسـر  بدون چا ديحتماً با.. .5باشند؟ ـ ا د،ي  يآزاد ني
  6است؟

حـال   هايش مشخصاً روي چادر اصرار نداشت، بااين اهللا خميني در سخنراني گرچه آيت
هايش براي زنان به رسميت شناخته بود،  اي كه در صحبت عامليت، حق انتخاب و اثرگذاري

 30ي بـا تفكـرات او بپوشـند.    عنوان حد نهاييِ همراهـ  شد بعضي زنان چادر را به باعث مي
  روزنامة كيهان نوشت: 1357بهمن 

كس چادر را كه لباس ملي و در پيوند بـا فرهنـگ اسـالمي ماسـت، نشـانة       ديروز هيچ
هـا   ماندگي تصور نكرد؛ چراكه صدها هزار زن به ما ثابت كردند دستان پرتوان آن عقب

به دوش مـردان در حـالي كـه    ياري برادران خود بوده است... زنان دوش   هميشه آماده
  كارت انتظامات را به سينه داشتند، به سازماندهي راهپيمايي پرداخته بودند.

دين عامه در گفتـار واعظـان پهلـوي    «) در مقالة خود با عنوان 1400كاشي و شريعتي (
ترين روحانيون ايران در زمان  ترين و محبوب هاي سه تن از پرمخاطب سخنراني» دوره دوم

اند كه بسياري از مظاهر مدرنيته در حيات شهري  محمدرضاشاه را تحليل كرده و نشان داده
حجاب زنـان و   يخته بود. يكي از مضامين پرتكرار در منابر، حضور بياعتراض آنان را برانگ

ترين عوامل  هاي گذشته بوده است كه از مهم كمرنگ شدن تفكيك جنسيتيِ موجود در دهه
شـد. زنِ   اخالقي، فقر، انحراف، كاهش رزق، ديانت و غيرت دانسـته مـي   گسترش فساد، بي

زدگي معرفـي   اندگي بود، اكنون نماد اصلي غربم ايراني كه تا اوائل قرن چهارده نماد عقب
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(Najmabadi, 2005: 138)شد  مي
ها نحـوة پوشـش و آرايـش او     و در همة اين فرازونشيب 7

) 1398فر و جنگجو ( آمد. يوسفي ها به حساب مي ترين نشانة اين تضادها و قضاوت اساسي
كـه در آسـتانة كشـف     انـد  با تحليل محتواي روزنامة اطالعات طي پهلـوي اول نشـان داده  

اندك جاي خود  حجاب و مدتي پس از آن، ترغيب زنان به سادگي و انتقاد از آرايش، اندك
). 244را به ظاهرگرايي و مصرف كاالهاي زيبايي داد كه در پهلوي دوم نيـز تـداوم يافـت (   

ترتيب برانگيختن حساسيت مردم نسبت به نحوة حضور زنان و هرآنچه اختالط زنـان   بدين
كرد، از سينما و تئاتر گرفته تا خيابان و كاباره، بخش قابـل تـوجهي از    مردان را هموار ميو 

  داد.  ها را تشكيل مي سخنراني
درست است كه چادر مشكي بعدها به نماد زن انقالبي تبديل شد، اما به اين معنا نيست 

ه و كامالً محجبه در هاي خياباني، چادر سياه به سر كرد كه اكثريت زنانِ حاضر در تظاهرات
هاي مختلف رايج در همـان دوره بـر تـن     ها و مدل معناي امروزينش بودند. چادر، در رنگ

،  رفـت. حضـور در خيابـان    شـد و جورهـاي متنـوعي بـه تـن مـي       زنان انقالبي ديـده مـي  
هـاي جـالبي در    هاي طوالني و بدوبدوهاي انقالب، باعث شد زنـان بـه نـوآوري    راهپيمايي

داد،  خيِ معمول دست بزنند. بافت بعضي چادرهاي مشكي را نخ تشكيل نميچادرهاي چر
ها جلوي چادر را تا  بنابراين سنگين بودند و دستان را نياز داشتند تا روي سر بايستند. بعضي

باالتنه دوختند كه باز نشود و ناچار نباشند آن را با دست كنتـرل كننـد يـا الي دنـدان نگـه      
زدنـد كـه شـبيه     آوردند و تكة مثلثي كوچكي زير چانه مي تا باال ميدارند؛ برخي دوخت را 

توانست با هريك از اين  شد. شكل سومي هم وجود داشت كه مي اي بزرگ و بلند مي مقنعه
ها  دو مدل تركيب شود و آن هم سوراخ كردنِ دو سمت چادر بود براي بيرون آوردنِ دست

ح براي شـعار دادن، حمـل اسـلحه و دوربـين و     شد. اين طر دوزي همراه مي كه گاه با كش
  تر از بقيه بود.  پالكارد گرفتن راحت
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  هاي خاص زمان انقالب يك نمونه از چادر

 منبع: ناشناس

  
  زدند. بعضي زنان هم چادر را زير گلو گره مي

  1357دي ماه  23مجلة زن روز،  706منبع: شمارة 
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را هم يادآوري كرده است: دوختنِ يـك  )، خالقيت ديگري 119: 1399راضيه ياسيني (
شكلِ بلند به لبة باالي چادر در محدودة پيشـاني كـه از زيـر چـادر بـه عقـب        نوار مستطيل

داشت. اين نوار بعـدترها از   خورد و چادر را روي سر نگه مي رفت، پشت گردن گره مي مي
  جنس كش دوخته شد كه ديگر نيازي به گره زدن هم نداشت.

اند. آقاي م  هاي ضدشاه اشاره كرده سازي زير چادر در راهپيمايي پنهان برخي به خصلت
  اش از تظاهراتي در شيراز نوشته است: كه زمان انقالب جوان بود، در ميان خاطره

آمد. پرسيدم:  ها متفرق شدند... زني داشت به سمتم مي ها به مردم حمله كردند. آن پليس
له... كنار باجه تلفني ايستاد و چـادرش را بـاز   تر است؟ جواب داد ب خانم، جلو شلوغ«

و شجاعانه من را زير چادرش قايم كرد تا ». پشت من، زير چادرم بايست«كرد و گفت: 
  ).239: 1398ها رد شدند (هگلند،  پليس

  آمد تا يكديگر را گم نكنند: گاهي هم چادر به كمك زنان مي

فتند تا در تظاهرات عظيمي كه بر پا شيراز ر زن از محله پايين به 25هر دو روز حدود 
ها، هر زمان كه در تظـاهراتي   ها رفتم. من هم مثل آن شده بود راهپيمايي كنند. من با آن

پوشيدم. دوستان روستايي من، كه متقاعد  كردم، چادر مي آباد و شيراز شركت مي در علي
سيدند كه ديگـران  تر كند و مي هاي خارجي بودنم را پنهان مي نشده بودند چادر ويژگي

شايد حضور يك آمريكايي را در تظاهرات ضدشاه و ضدامپرياليسم آمريكايي دوسـت  
و هروقت كسي  گرفتند هاي شيراز محكم مي نداشته باشند، دستم را در طول راهپيمايي

هـاي   گاهي همراهانم گوشهد. ايستادن تا با من صحبت كند سريع جلويم ميگشت  برمي
 كند زدند تا مطمئن شوند كه جمعيت از هم جدايمان نمي گره مي چادرشان را به چادرم

  ).321(همان: 

شد، در بحبوحة انقالب،  آفريني دانسته مي حجاب زنان كه پيش از اين مانع ترقي و نقش
بخش داللت يافت. اغراق نيسـت اگـر بگـوييم     هاي رهايي بر آگاهي داشتن و انجام فعاليت

را كه نه با انفعال و بست نشستن در خانه، بلكه با حضـوري   اي براي زنان يافتن هويت تازه
نمايي چادر تـن زن را در خـود    طور متناقض اثرگذار گره خورده بود، هموار كرد. درواقع به

بخشيد. چادر بـا   كرد و همزمان، به او امكان آشكار شدن و پا به بيرون گذاشتن مي پنهان مي
كشيد، بـه جمعيـت انبـوه زنـان ابهـت       خود فرومي اي كه تمام بدن را در آن پوششِ يكسره

كـرد؛ انگـار نمـادي بـود از      اش در بيننده هيجان بيشتري ايجاد مـي  داد. يكدستي خاصي مي
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شد از كنارش به سادگي گذشت؛  همزباني و يكپارچگي و بنابراين قدرت پرصالبتي كه نمي
  ترين نشانة مخالفت در برابر شاه بود. آن هم وقتي راديكال

  
  شود چادر حكومتي مي 3.2

دانم باالتر از آني كه سـفارش   خواهرم حجاب تو سنگري است آغشته به خون من، مي
به پوشش و حجاب تو را كنم، ولي بدان تفنگي كه در دست من است چـادري اسـت   

نامـة   ن (از وصـيت كه بر سر توست اگر ميل به سالحم داري چـادرت را سـالحم بـدا   
  زاري دفاع مقدس).شهيد حسين بيدخ، خبرگ

ترين اشيايي شد كه  در مرحلة سوم، پس از استقرار حكومت اسالمي، چادر يكي از مهم
رو هرچه بيشتر طعم حكومت كردن را  توانست خود را اجرا كند. ازاين به ميانجي آن دولت 

آميزد و درگير سـازگاري ميـان    چشد، قدرت عناصر سنتي را با عناصر انقالبي درهم مي مي
هاي خـانوادگي   هاي اجتماعي و در عين حال نمايندة ارزش البي بودن، حضور در عرصهانق

  شود. و مادريِ مطلوبِ حكومت مي
ها در رنگ و طرح و مدل و نوع  گوني كم بسياري از گونه طي ساليان پس از انقالب، كم

آرمـان  ها دورِ هم جمـع شـده بودنـد تـا بـه       پوشيدن چادر به فراموشي سپرده شد. تفاوت
مشتركشان برسند اما ديگر زمـان يكرنگـي و اتحـاد بـود. تأكيـد بـر عفـت زن كـه چـادر،          

توانست پاسـدارِ وحـدت ملـي هـم      داد، مي ترين شكلِ آن را بازتاب مي ترين و ايدئال كامل
باشد. حاال اگر زنِ چادري، به شيوة مطلوبِ مشخصي چادر به سر نكند، موجي از سرزنش 

، بدنام كردن چادر، پايمال كردن خون شهدا و عبـاراتي از ايـن دسـت    عفتي بابت تبرج، بي
كنند، انتظار دارند جامعة جديد خود را  شود. كساني كه انقالب مي براي توبيخ او رديف مي

شان اين است كه اگر چهرة جامعة تازه  براساس آنچه دوست دارند، بسازند و فرض اساسي
توانـد انقالبـي    ة پيشين تفاوت نكند، پس چگونـه مـي  ها با جامع تا حد ممكن در همة جنبه

نيز بسياري از مسئولينِ رده باالي انقالبي و روحانيون توقـع داشـتند وقتـي     57باشد؟ سال 
هاي انقالب را تداعي كننـد؛ در ايـن    بينند، ياد رژيمِ گذشته نيفتند و بانوان ارزش زنان را مي

هـا باشـد وقتـي زنـانِ      دهندة تمايزِ حكومـت  توانست نشان ميان چه چيزي بهتر از چادر مي
عنوان سمبل مخالفت با بورژوازي و نظام غربزدة شاهنشـاهي، ضـديت بـا     بسياري آن را به

طور مثل پناهگاهي براي دوري از آزارهاي جنسي و حضور امن  تقليد و مدپرستي، و همين
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- نشـان دهنـد كـه بـا آن زن    بانوان ايراني بايد «ها پوشيدند و به تظاهرات رفتند؟  در خيابان
(احمدي خراساني، به نقل » هاي گذشته از او ساخته بودند، فرق دارند. عروسك كه در سال

بود، اما از ميانِ آن » زن چادري«شد  ) حاال ديگر جورهاي مختلفي مي197: 1390از تابنده، 
خشـي از آن  رسيده ايدئال بـود؛ ثبـاتي كـه ب    ثبات به جورش براي سيستمِ تازه همه، فقط يك

  گشت. مستقيماً به ساماندهيِ حضور و غيبت تن زنان برمي
ترتيب چادري كه مظهر آزادي شده بود، مدت زيادي نگذشت تا به نماد همراهـي   بدين

خواستند بعد از پيروزي انقالب، چادر مشكي  با حكومت جديد تبديل شد. گويي برخي مي
هـا   خـواهي را بـه آن   ود يا برچسب تحـول وبيش خالي شده ب اش كم كه از كاركردهاي قبلي

هاي انقـالب محـدود    اضافه كرده بود، به يك ابزار مبارزاتي در دانشگاه آن روزها و خيابان
تأسيسِ اسالمي هم زنان را بـيش   نشود و همچنان بار نمادينش را به دوش بكشد. نظامِ تازه

كه هرچنـد بهتـرين مكـان     كرد از هرچيز در جايگاه مادر و همسر شايسته بودن تعريف مي
تواند مجـاز باشـد. بازنمـايي زنـان      برايشان خانه است، اما حضورشان در برخي مشاغلْ مي

چادري در قامت پزشك، معلم، نيكوكار، شاعر، نويسنده، كارآفرين و... به اين معنا بـود كـه   
بـا شـأن و    انـد كـه   اند و بعد به كارهاي ديگري پرداخته ها اول همسر و مادر خوبي بوده آن

كـرد   اند. تصوير آنان ثابت مي منزلت واالي بانوان سازگار است و ماية مباهات نظام اسالمي
  كند. هاي اجتماعيِ مجاز براي زنان را تسهيل مي هاي انقالب، فعاليت ارزش

تنها موافق است بلكه تا آنجايي كه بـا شـغل اساسـي او كـه      اسالم با كار كردن زنان نه
ت يعني تربيت فرزند و حفظ خانواده، مزاحم نباشد، شايد الزم هم مهمترين شغل اوس

نياز باشد.  هاي مختلف بي تواند از نيروي كار زنان در عرصه داند. يك كشور كه نمي مي
اما اين كار نبايد با كرامت و با ارزش معنوي و انساني زن منافات داشته باشد... عفت و 

نظر هرزه بيگانه را به خودي خود دفـع   عصمت و طهارتش در حدي باشد كه چشم و
  8كند.

هاي هـرزه را بـر    توانست كارويژة دفع كردن نگاه هيچ لباسي به اندازة چادر مشكي نمي
هـاي دوران معاصـر    عهده بگيرد. اين لباس با هويت كشور گره خورده بـود، در كشـمكش  

بخشـي از ايـن نمـادين     اي داشت و به نماد زن مسلمانِ ايراني تبديل شده بود. جايگاه ويژه
هـزار زن در جنـگ ايـران و    12است. گرچه بـيش از   60شدن، مرهون جنگ تحميليِ دهة 

هـا را   اما نظام اسالمي از آنان توقع مبارزه و حضور در جبهه 9اند، عراق شهيد يا جانباز شده
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آينده  ها در خانة خود مسئوليت به دنيا آوردن و پرورش سربازان داد آن نداشت و ترجيح مي
هاي عاطفي از برادران رزمنده بپردازنـد و پشـتيبانيِ خـورد و     دار شوند، به حمايت را عهده

كـه عـدة فراوانـي از همـين      درحالي 10.(Moallem, 2005)خوراك و پرستاري را انجام دهند 
زنان در انقالب مستقيماً مشاركت داشتند و ايسـتادگي عليـه نظـام شاهنشـاهي را تفكيـك      

ه بودند. در چنين فضايي كه ممكن بود برخي زنان احسـاس انفعـال كننـد و    جنسيتي نكرد
ترين وظيفة آنان بيان شـد.   واسطه در جهاد بودند، حفظ حجاب مهم مند به شركت بي عالقه
از سر گذرانده بودند.  57شد با چادر پوشيدن، همان حس آشنايي را تجربه كرد كه سال  مي

توانست حس عامليت و اثرگذاري به زنان بدهد و تداومِ  حجاب كه بهترينش چادر بود، مي
هاي دوران انقالب و جنگ در طول زمان به حساب بيايد. اشعار بسياري در سـتايش   ارزش

ترين سـنگر زنـان    ترين سالح و محكم چادر مشكي سروده شده است كه آن را، هم كوبنده
چادر و عفت تـو  «ه داشته شود: دانند و هم دستاورد ارزشمند و مقدس شهدا كه بايد نگا مي

(ناشناس، خبرگـزاري  » دشد حجاب حاصلي از، پيكر گلگون شهيهديه شد از خون شهيد/ 
شـان خـواهران خـود را بـه حفـظ       نامة ها برخي مردان رزمنده در وصيت بسيج). همان سال

  كردند: حجاب و رها نكردن چادر تشويق مي

يبت برادرانش حسـين و عبـاس صـابر    چون زينب در مص خواهم هم [از] خواهرانم مي
تـرين   باشند و با حجاب و عفت خود دين خود را به اسالم ادا نمايند... يكي از بـزرگ 

دستاوردهاي اسالم و قرآن و انقالب اسالمي ايران رعايت حجاب است كـه در دامـن   
 :1392يابد (ميرزاآقايي، به نقل از پورقاسـمي،   مادران با حجاب اين شهيد، پرورش مي

114.(  

هاي نظام اسـالمي را   آمد كه آخرين حد ارزش چادر بعد از انقالب حجابي به شمار مي
در خود داشت؛ نهايت پوشانندگي بدن زن، نهايت احترام به شهدا، نهايت ايستادن در برابـر  

  تهاجم فرهنگي، نهايت تأسي از اهل بيت، نهايت ضديت با غرب، نهايت حيا:

ه پوشش غيرچادر، حجاب نيست؛ نـه. امـا شـما وقتـي از اوجـي      خواهم بگويم ك نمي
توانيد مطمئن باشيد كـه سـطوح مختلـف آن را در جامعـه تـرويج       كنيد، مي ترويج مي

اند. يعني وقتي چادر را از حجابي كه بايد ترويج كرد حذف كنيد، مطمئناً بخشـي   كرده
ين ديگر برو برگرد ندارد و ايد؛ ا ي ترويج خود خارج كرده از رعايت حجاب را از دايره

مطلبي روشن و منطقي است. لذا ما اصرار داريم و مقيديم كـه در راديـو و تلويزيـون،    
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اي در ديدار با معاونان صدا و سيما و مديران  اهللا خامنه حجاب چادر ترويج شود. (آيت
  )23/12/1373ها  كل سازمان در استان

  
  اند. اند و زنانْ يكدست چادري نان و مردان جدا ايستادهز 60در اين نقاشي ديواريِ نيمة اول دهة 

  هايي از هنر انقالب منبع: جلوه

شوراي عالي انقالب فرهنگي در بند پانزدهمِ اصول و مباني و روشهاي اجرايي گسترش 
  نوشت:  14/11/1376مورخ  413فرهنگ عفاف، مصوب جلسه 

شرايط مقتضيات محيط زندگي و در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد به نوع كار و 
اي مربوط به لبـاس و پوشـش، بـا     خصوصيات اقليمي و سنتها و آداب محلي و منطقه

رعايت اصل حكم فقهي حجاب توجه شود و ضمن قايل شدن حرمت و احترام براي 
ترين نوع حجاب و تشويق آن به دور از افراط و تفـريط،   چادر بعنوان كاملترين و رايج

ن به استفاده از يك نوع، رنگ و شكل خـاص خـودداري شـود. (مراكـز     از الزام همگا
  باشند). اداري، آموزشي و درماني تابع ضوابط خاص خود مي

هـاي محلـي در    هاي اقليمي و سنت با اينكه پيوند لباس با شرايط و اقتضائات و ويژگي
جاي چادرهاي  اين بند تصريح شده، اما بعد از انقالب در بسياري مناطق عمالً چادر مشكي

عنوان يـك نهـاد    ها در شهرها و روستاهاي گوناگون كه به رنگي را گرفت. افزايش دانشگاه
دولتي ضوابط پوششي خاصي داشتند در كنار بعضي از ديگر مراكزِ حكومتي كـه پوشـيدن   

هـا كـه چـادر مشـكي را      ها و سريال چادر سياه را براي كاركنانشان الزامي كرده بودند، فيلم
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كردند و افـزايش مهـاجرت بـه شـهرهاي بـزرگ و       وان چادرِ بيرون از خانه معرفي ميعن به
تأثير نبود. پيش از انقالب هم چادر سياه رسميت بيشتري داشـت و   گسترش شهرنشيني، بي
هاي رسـمي، غالبـاً ايـن چـادر      ها و برنامه هاي مقدس، برخي مهماني براي حضور در مكان

وقتي آن  11واه نازك و توري باشد يا ضخيم، گلدار يا ساده.رفت؛ خ مشكي بود كه به تن مي
عنوان بهترين پوشـش و نمـاد    رسميت ديروز با رسميت بخشيدنِ بعد از انقالب به چادر به

 60هـاي تيـره در دهـة     ها باال آمد. رنگ زن انقالبي روي هم افتاد، سياه بود كه از ميانِ رنگ
اي بودند كـه   مذهبي- تر و نماد جامعة سياسي تر، ارزشي تر، مطيع تر، انقالبي متعهدتر، مذهبي
  ).135و  134: 1395اش اهميت مناسك شيعي بود (كاظمي،  هاي هويتي يكي از ويژگي

ها ثابت ماند و صرفاً نوعِ پوشـيدن   سر و شكل خود چادر براي سال 57پس از زمستانِ 
هـاي بيـرون از    نسالي كـه فعاليـت  ها يا زنان ميا آن بود كه تغييراتي كرد خصوصاً بين جوان

شان زياد بود. مثالً رواج كش بين دانشجويان يا بيرون آوردن روسري و مقنعـه از زيـر    خانه
آن بدون اينكه تضاد رنگيِ شديدي داشته باشد. طي اين مدت چه وقتـي چادرهـاي سـادة    

داً تا اوائـل  هاي بعد آمد يعني حدو قديمي تن زنان بود و چه وقتي چادر دانشجويي و مدل
هـاي خنثـي و    هاي زير چادر، از روسري گرفته تا جوراب، رنـگ  مهم بود كه لباس 90دهة 

هاي روشن و شاد در كنار رنگ سياه چادر تضاد قشنگي  تيره باشند. باور بر اين بود كه رنگ
شوند. و آن كس كه بايد مـانع جلـب توجـه مـردان      كنند و باعث جلب توجه مي ايجاد مي

خداوند به حجاب و چادر بانوان كه در گرماي زيـاد  «ها، كه زنان بودند.  نه خود آن شد، مي
دهد... و اين اعمال بـراي اثبـات اخـالص، عبوديـت و      كنند، اجر عظيم مي آن را تحمل مي

 1376) سـال  1395(ذوالنور: » مانند. بندگي است... اگر زنان عفيفه باشند، مردان محفوظ مي
نويسي كرد، به قم رفت  جمهوري نام اي نامزد شدن در انتخابات رياستاعظم طالقاني كه بر

در  - عضو شوراي نگهبـان - اهللا مؤمن  باره بداند. آيت تا نظر چند نفر از مردان عالم را دراين
بند و باري  ها بي زن هرچه پيدا نباشد، بهتر است. چون بعضي«هايش گفته بود  ميان صحبت

  )99: 1396(سرمدي، » دارند.
  
 آورد چادر، به مد روي مي 4.2

هاي ريزنقش مياد. ولـي امـروز    كنيم كه به خانم هميشه راجع به چادرهايي صحبت مي
هاي قدبلند مياد؟ چادر عربي عبايي  موضوعمون متفاوته. راستي! كدوم چادرها به خانم
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ادر سـت؛ چـ   خاطر آستينش گزينة مناسبيه؛ چادر رامونا مچ كامالً پوشيده و جلوبسـته  به
دار و راحت؛ چادر سلما هـم   دار؛ چادر عربي اصيل كامالً قواره لبناني، جلوبسته و كش

كنه كه هـم راحـت    هاي قدبلند كمك مي ست. همة اين چادرها به خانم كامالً جلوبسته
  ).2021العاده داشته باشند (نورا حجاب،  باشند هم يك استايل فوق

شـناختي لبـاس زنـان و برپـايي      ه وجوه زيبايي، توجه نهادهاي دولتي ب80از اوائل دهة 
 90چنان گسترده و فراگيـر كـه طـي دهـة      هاي حوزة پوشاك آغاز شد؛ البته نه آن نمايشگاه

توانند پوشش زنان را در مسيري كـه موردانتظـار    ها مي شد جشنواره شاهد بوديم. تصور مي
ه همين نكتـه اذعـان   ب 12وهشتم سند راهبردهاي گسترش عفاف است، هدايت كنند. بند سي

اي نـوين و تأثيرگـذار در    ها و نهادهاي فرهنگساز به مد بعنـوان مولفـه   توجه دستگاه«دارد: 
شوراي فرهنگ عمومي نيز تصويب كرد كه ». دهي به نوع پوشش و آراستگي جوانان جهت

جهـت   - ملـي و مـذهبي  - هاي لباس  برگزاري نمايشگاه«يكي از وظايف وزارت بازرگاني: 
درواقـع انتظـار    13اسـت. » كنندگان لگوهاي اسالمي و سالم به توليدكنندگان و مصرفارائه ا
روز كنـد   رفت دنياي مد بتواند حجاب زنان را متناسب با اقتضائات يك تمدن اسالمي به مي

هاي مؤثر زنانش در جامعه مفتخر باشد تا اثبـات   و حكومت برخاسته از انقالب، به فعاليت
تري براي حضور بانوان  تر و امن در، مصونيت است و زمينة سالمشود حجاب و مشخصاً چا

كند. در چنين فضاي گفتماني، طراحي و دوخت چادرهاي جديد شروع شـدند و   ايجاد مي
توان گام مثبتي براي آسـودگي خـاطر بيشـتر و حركـت      ها را مي رونق گرفتند. اين نوآوري

هاي متنوع  مين پوشش بود. درواقع مدلترِ بدن تلقي كرد براي زناني كه ترجيحشان ه راحت
كـرد. آنهـا    شـان ممكـن مـي    چادر، حق انتخاب را براي اين زنان در دايرة اعتقادات شرعي

اي كه از چادر دارند، مدلي را كه برايشان  هاي مختلف روزمره توانستند باتوجه به استفاده مي
  داد، تهيه كنند. ميتر بود و آزاديِ بيشتري به دستان و پاها و گردنشان  مناسب

شناختيِ  استقبال از چادرهاي جديد، هم جلب شدن توجه زنان محجبه را به ابعاد زيبايي
ناپذير بودنِ پوشيدن چادرهاي چرخي كـه حفـظ حجـاب     دهد، هم توجيه پوشش نشان مي
داري، تحصـيل،   هايي مانند خريـد كـردن، بچـه    وآمدهاي روزمره و فعاليت كامل را در رفت

كنند. بااينكه بسياري از زنان باور داشتند همين زحمات ارزشـمند و   و... دشوار ميرانندگي 
تـري حجـاب را    تر و سـبك  توانند با چادرِ راحت داراي ثواب است، اما زماني كه ديدند مي

هـا بـراي حفـظ     هـاي متعـدد رودرروي آن   رعايت كنند، سراغش رفتند. گويي وقتي گزينه
ازِ بدن به راحتيِ بيشترْ خود را نشان داد و معنادار شـد. شـعار   حجابشان قرار گرفت، تازه ني
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هـاي   سايت جالبيب كه توليدكننده و فروشندة چادرهاي متنوع است، اذعان طراحـان مـدل  
حجـابم مـرا حفـظ    «دهـد:   تازة چادر را به اسباب زحمت بودن چادرهاي چرخي نشان مي

هـا هـم اهميـت دارد. از     جنس پارچه ودوز چادر، غير از دوخت». كند، نه من حجابم را مي
هـاي   اي شـد و پارچـه   واردات چادر مثل پوشـاك ديگـر وارد مرحلـة تـازه     70اواخر دهة 

تر در دسترس خريداران قرار گرفت. اين مرغوبيـت، بـه ميـزان سـبكي، تيرگـي و       مرغوب
گشـت.   ماندگاري رنگ مشكي، ظرافت بافت، چروك نشـدن و افتـادگي روي بـدن برمـي    

هاي جديد لغزان  كردند، پارچه هاي قديمي كه خشك بودند و باد مي بعضي جنس برخالف
افتادند كه ازحيث بصري زيباتر بـود. رنگشـان هـم     آهار بودند و به نرمي روي تن مي و بي
شـدند (ياسـيني،    وشو، اصطالحاً بور نمي مدت و شست تر بود و در اثر استفادة طوالني غني

1399 :260.(  
بين مردم جاافتـاد، تنـوع پوشـاك زنـان     » ست كردن«دوران كه اصطالح  در ادامة همين
تـر و   هاي رنگي ها تمايل پيدا كردند از لباس تأثير قرار داد. آن ها را هم تحت پوشش چادري

هاي طـوالني مجريـان چـادريِ     تري كه در بازار موجود بود، استفاده كنند. براي سال جذاب
كردنـد (همـان:    شان استفاده مـي  و خنثي براي مانتو و مقنعةهاي تيره  تلويزيون بايد از رنگ

هاي روشن و شاد زير چادر بپوشـند،   عفتي بود كه لباس ). پيشتر براي زنان چادري بي183
شـد، كـه نشـانة آراسـتگيِ مثبـت در قشـر        تنها سرزنش نمي اما اكنون اين رنگي پوشيدن نه

پوشي در عـين سـادگي و    بر اهميت شيك مذهبي بود و گاه با ذكر احاديث و روايات مبني
شد. بعضي انواع تازة چادر كه جلوشان باز بود، مثل مـدل دانشـجويي، امكـان     حيا تائيد مي

كردنـد و عجيـب نبـود كـه فـرد       هاي زيرين را فراهم مي ديده شدنِ حجم بيشتري از لباس
  ها داشت. پوشي و هماهنگي در رنگ تمايلِ بيشتري به شيك

تـواني   اي هـم مـي   آورد. چادر سرمه آورد، آراستگي مي واسته زيبايي مياصال چادر ناخ
را با يك روسري و كيف و كفش زيبا ست كني و يـك خـانم شـيك     سرت كني و آن

هاست كه دوست دارند زيبا به نظر  باشي. به هرحال اين يك نياز انساني بويژه براي زن
حتما بايد يك شال سه سـانتي بـر    برسند. چه اشكالي دارد كه با چادر زيبا باشد؟ مگر

اش مشخص شود؟ ما بايد اين قضيه را تصحيح و ترويج كنـيم (آزاده   سر كند تا زيبايي
  ).1393دي  13وگو با روزنامة وطن امروز،  نامداري در گفت
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اشياء متنوعي طراحي شدند براي پوشيدن با چادرهاي جديد كه بخش بيشتري از وسايل و پوشش 

  كنند. يان ميزيرين را نما

هاي دولتي  ها ميان بخش قابل توجهي از قشر متدين، دستگاه با شكل گرفتن اين گرايش
وبـيش همـراه    تافتند، كم هاي يكدست را برنمي هم كه پيش از اين، بيرون زدن از چارچوب

شدند شايد چون راه ديگري براي نزديك شدن به ذائقة نسل جوان باقي نمانـده بـود. ايـن    
هاي مختلفي كه نگراني خود را بابـت از دسـت رفـتن تقـدس      شود در متن را ميها  دغدغه

  كنند، پيدا كرد:  چادر و ارزش نمادين آن ابراز مي

توان با زور و اجبار، لباس ملي را جـا بينـدازيم. ايـن كـار بايـد بـه        به هيچ عنوان نمي
اغ لبـاس ملـي   صورتي آرام و زيركانه انجام گيرد كه همه مردم خودشان مشـتاقانه سـر  

به هر حال لباس ملي چيزي اسـت كـه ضـرورت آن هـر روز بـيش از گذشـته        .بيايند
. هـراس  ..شود؛ اما تعارضات مربوط به اين حركت ملـي بايـد رفـع شـود     احساس مي

هاي محجـب بـه    جامعه مذهبي از آن است كه در فردايي نه چندان دور، پوشيدن لباس
ادر و مقنعه، به همان سرنوشتي دچار شـوند  يك ضدارزش تمام عيار تبديل گردد و چ
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اند. به راستي براي نجـات بـارزترين جلـوه فرهنـگ      هاي محلي دچار آن شده كه لباس
  ).1383(قاسمي،  ايم؟ ديني خود چه كرده

توانست يك امتياز بـراي   روز كردنِ آن، مي تيپ بودن با چادر، يا به زباني ديگر به خوش
هـاي جديـد    توانسـت راه  بـراين مـي   قـي بشـود. عـالوه   افزايش محبوبيت ايـن پوشـش تل  

اي براي بازار مد باز كند. از سوي ديگر مسير كارآمدي بود بـراي حفـظ كـردنِ     نشده كشف
تواند بـا   تنها حجاب، كه حتي چادر مي شد ثابت كرد نه اصل حجاب اجباري زنان، چون مي

فرهنگي يكي از ملزومـات   مقتضيات زمان هماهنگ شود؛ تا جايي كه شوراي عالي انقالب
بخشي به الگوهاي مناسب حجاب و تبليـغ آن   توسعه و تنوع«راهبردهاي گسترش عفاف را 

طلبي و حس زيباشناختي جوانان ضمن ترويج و  ها به منظور اقناع روحيه تنوع توسط رسانه
تشويق چادر بعنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري كردن يـك الگـوي ثابـت از    

). يك سال بعد 4/5/1384، مورخ 566دانست (بند سي و هفتم از مصوبات جلسه » جابح
اسالمي - قانون ساماندهي مد و لباس با هدف حفظ و تقويت هويت ايراني 1385يعني دي 

هاي بيگانه تصويب شد (سـرمدي،   و ترغيب زنان و مردان به فاصله گرفتن از لباس فرهنگ
1396 :170.(  
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  فروشند. هاي آناليني كه چادر و كاالهاي مرتبط با حجاب را مي صفحهچند تصوير در 

عنـوان   برگزار شـد، رسـماً بـه    1390هاي مد و لباس فجر كه از سال  چادر در جشنواره
حميد قبادي كه سخنگوي دولتيِ جريان  1394بخشي از جريان فشن حضور پيدا كرد. سال 

آمـد، امـا هـيچ     موضوع الينحلي به نظر مي مد در كشور بود، گفت پيشترها استفاده از رنگ
  هاي كشور ندارد:  تعارضي با ارزش

طور به آن رسيدند كه ذائقه مردم بـا   ما سي سال يك خطايي را دنبال كرديم و مردم اين
هـا   هاي ديني تعارض دارد. مصداق آن، رنگ، تنوع و محصوالت زيبا است و ده ارزش

كـرديم، در   اين، آن را يك ضدارزش تلقي مـي فاكتور ديگر كه ممكن است ما پيش از 
، sccr.irصورتي كه همه اينها مباني ارزشي و حتي مباني ديني دارد (ياسيني، به نقـل از  

1399 :429.(  

  سال پيش 50حدود 
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شد نه احتياجي به سلماني رفتن و نـه آراسـتن    وقتي زن با يك چادر از خانه خارج مي
حجـاب رفـتن داشـت، ضـمن اينكـه تنظـيم و        لباسهاي زير و رو و متناسب جهت بي

ــانواده را     ــة خ ــداري از هزين ــه مق ــارج شــدن از خان ــها، جهــت خ ــودن لباس جورنم
  ).67: 1367گرفته است (استادملك،  دربرمي

چنين تحولي در احساسات و نگاهي كه نسبت به سبك چادر پوشـيدن طـي نـيم قـرن     
پشـتوانة رخـدادهاي سياسـي،    دهد اشيايي چـون پوشـاك، بـه     شكل گرفته است، نشان مي

شـوند و   تحوالت اقتصادي و نيروهاي موجود در روابط اجتماعيِ خُرد، توليد و مصرف مي
رود، ازلي و ابـدي نيسـتند (وودوارد،    شود و از ميان مي هايي كه حول آنها پديدار مي ارزش
و ها در هر جامعه و كشوري يكسـره در معـرض مقـررات اجتمـاعي      ). بدن آدم20: 1397

هاي رسـمي در   شود و سياست اخالقيات است؛ بسياري اوقات كالبد ما خطرناك دانسته مي
هايي  كنند. روش وجو مي بخشي به آن جست براي انضباط  هاي تازه كنار عرف غالب، روش
تر باشند، احتماالً بهترند. اينكه زنان تن خـود را از بيـرون و بـه منزلـة      كه هرچه نامحسوس

شود اين چيـز را   رند و فكر كنند چگونه با چادر يا هر پوشش ديگري ميچيزي اغواگر بنگ
هاي جامعـه پيونـد تنگـاتنگي دارد.     ها و ترس هاي آلوده دور كرد، با نگراني از معرض نگاه

هاي آسيب خـود را تـا حـد امكـان      پذيرند، الزم است زمينه اي آسيب گروهي كه در زمينه«
هاي نـاامني   اجتماعي زنان آن است كه خود آنان، زمينهشرط امنيت  مخفي نگه دارند... پيش

  ).25: 1387نژاد،  (محمدرضا زيبايي» را فراهم نياورند.
  

  گيري نتيجه. 3
هاي گوناگون و هميشـه در   سرگذشت چادر با رويكرد مطالعات فرهنگ مادي، راوي تلقي

نگاران مانند  ريخحال نزاع و تحول حول جنسيت است. دوگانة زن/ مرد كه به بيان برخي تا
) همزمـان توليدكننـده و محصـول    1397) و محمد توكلي طرقي (1398آبادي ( افسانه نجم
ملت مدرن در ايران است، به خلق و تغييرات معاني، نمادهـا، فضـاها و اشـيا    - ظهور دولت

ويـژه زنـان در عصـر     دادن تحول مناسبات انساني بـه  خوبي براي نشان انجاميد. چادر نمونة 
است. ما در اين مقاله چهار دوره حيات اجتمـاعي چـادر را در دوران معاصـر نشـان     تجدد 

بخـش، نشـانة حكـومتي     مثابه ابزاري انقالبي و رهـايي  ماندگي، به عنوان نماد عقب داديم: به
شده در بازار مد و زيست مصرفي آن. ابتدا نشان داديـم كـه چگونـه بـا      بودن، كااليي ادغام
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معنـا   مثابه دوري از تمدن به سخن درآمد. بـدين  لوي اول، چادر بهتثبيت عصر مدرن طي په
گيرد، تعبير شده اسـت. در    هاي سنتي كه در تعارض با امر مدرن قرار مي چادر نشانة ارزش

دورة دوم، چادر نماد شخصيت اعتراضي زن و انقالبي بـودن اسـت. در ايـن دوران چـادر     
شـد. در ايـن    هاي مهاجم مدرن قلمداد مي رزشهاي اعتراضي عليه ا نمادي از كليت فعاليت

دوره، چادر نماد بازگشت صرف به سنت يا گذشته نبود بلكـه نمـاد اعتـراض عليـه شـيوة      
هـا كـه انتظـار     ضدسنت مدرنيزاسيون بود. اغلب نهادهاي مـدرن چـون ادارات و دانشـگاه   

ري و محجبـه  مملـو از زنـان چـاد    50ها فعاليت كننـد، در دهـة    رفت زنان مدرن در آن مي
اي كـه در ظـاهر، بـا نمودهـاي تجـدد       شود. فضاهاي مدرن، پر شد از زنان تحصيلكرده مي

اي پيشرو  تطابق نداشتند اما خواهان تغيير وضع موجود بودند. در اين دوره بود كه چادر ابژه
و نماد تغيير درون زندگي مدرن شد و واكنشي در برابر فساد غربـي در ايـران مـدرن بـود.     

عنوان ابزاري استتاركننده در لحظات انقالبي عمل كرد و به سالحي بـراي   همچنين به چادر
  گراي غرب نيز تبديل شد. مبارزه در برابر فرهنگ مصرف

، چادر نماد همراهي 1357در دورة سوم با مسلط شدن حكومت مذهبي پس از انقالب 
كنـد   مسلماني را بازنمايي ميسو زن  شود. از يك با حكومت و ايدئولوژي اسالم سياسي مي

دهد و آنقدري هم متجـدد اسـت    كه حداكثر تالش را براي پنهان ماندن بدن خود انجام مي
هاي اجتماعي و سياسي كنار نكشد. چـادر نمـاد معصـوميت انقـالب      كه خود را از فعاليت

، مثابـه يـك سـنگر    شود؛ ابزاري سياسي كه قرار اسـت بـه   اسالمي و دفاع از خون شهدا مي
را پاس بدارد. همچنـين نمـادي بـراي سـركوب      - نه فقط سنتي- هاي ديني  تماميت ارزش

شود. افرادي كه چادر بـر سـر داشـتند، از پـيش مـورد       اشكال متعدد ديگري از پوشش مي
گرفتند و در فراينـدهاي جـذب در دانشـگاه و ادارات دولتـي مداخلـه داده       داوري قرار مي

تنها  همسو با سيستم سياسي را داشتند. چادر در اين دوره نه ويژه چنانچه مواضع شدند به مي
شـد، بلكـه بـه گسـترش حضـور زنـان در        مانع حضور در عرصة اجتماعي بازنمـايي نمـي  

مسـلماني اسـت كـه    - كرد. اين شيء، نمـاد زن مـدرن   ها و ادارات دولتي كمك مي دانشگاه
عني بدن خود را حداكثري پنهان رود؛ ي هاي حكومتي به دانشگاه و اداره مي سازگار با ارزش

كنـد؛ نـه    دهد و محافظت مي كند. چادر در اين مرحله، همه چيز را درون خود جاي مي مي
اي  فقط از تن زن، بلكه از دين و ناموس و وطن. چـادر نمـاد وحـدت و يكدسـتي جامعـه     

ا چـادر  معنـ  كرد. بدين گرايي تأكيد مي انقالبي شده بود كه بر تقوا، زهد و ضديت با مصرف
 داد. معاني مختلفي از ايدئولوژي را درون خود جاي مي
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رود.  شود كه همراه با مد پيش مي در دورة چهارم، چادر تبديل به كااليي زيباشناسانه مي
ابزاري سنتي به ابزاري انقالبي و سپس ابزاري حكومتي به نماد دينداري در عصر مـدرن و  

هـاي بصـري خـود و     يابـد كـه زيبـايي    ليـل مـي  گرا تق در نهايت به شيئي مدپذير و مصرف
هاي جنسي را هرچـه بيشـتر آشـكار     كوشد جاذبه كند، بلكه مي تنها پنهان نمي صاحبش را نه

هـاي اجتمـاعي    اش، عـاملي مـزاحم در فعاليـت    سازد. در دورة چهارم چادر به شكل سنتي
شـهري و   هايي كه خواهان حفظ چادر متناسـب بـا زيسـت    احساس شد و بنابراين جريان

هاي اجتماعي زنان محجبه بودند، كوشش كردند از طريق سازوكارهاي بازار، راحتي  فعاليت
هاي جديد تسـهيل شـود. چـادر     و حجاب را با يكديگر پيوند بزنند تا حضور چادر بر بدن

هاي خود و تني را كه آن را پوشيده است،  هايش را ساخت، زيبايي  زماني كه مدها و مصرف
شود و  فاوت به پيش چشم آورد. به عبارتي، شيء هويداكننده و تمايزبخش ميبه وجهي مت
كننده. اكنون چادر هم حجاب است هم مد، هم قناعت است هـم   ساز و يكدست نه يكسان

  مصرف، هم پوشاننده است هم آشكاركننده.
چادر از اواخر عصر قاجار تا همين امروز، واژگاني را برجسـته كـرده اسـت؛ اصـالت،     

، هويت، امنيت، ضرورت، محدوديت، مصونيت. اين لباس با همة تحقيـر شـدنش در   سنت
شدني كه تجربه كرده بود، موجب شد طي دهـة   ها، كم نياورد و همان طرد حكومت پهلوي

بخش بر آن بار شوند و جاي خودش را از يك پوشش  خورشيدي مضامينِ رهايي 50تا  40
منزلة يك پوشش سـنتي،   ن تغيير كردند. چادر بهبدهد. واژگا» اصيل«به يك پوشش » سنتي«

گرد را تداعي كنـد. امـا اگـر لبـاس باسـتاني و كهـن        اين ظرفيت را داشت كه مفهوم عقب
هـاي انقالبـي    شد كه ورود بسياري زنان را به اَشكال مختلف در فعاليت پرمعنايي دانسته مي

كنـد،   س وقتي بعد هويتي پيدا ميگرفت؟ لبا كرد، چرا نبايد مورد استقبال قرار مي تسهيل مي
جويي و نفي استعمار پيونـد   شود از احساس؛ خصوصاً وقتي آن هويت، با عدالت انباشته مي

خورده باشد. اما كوران حوادث پس از انقالب و تصفيه كردنِ ظاهر و باطنِ نهادهاي رسمي 
هـاي فكـري    ههاي طاغوت و سربرآوردن اختالفات و برخـورد جبهـ   ترين نشانه از كوچك

اي بـراي خـود    بخشِ تـازه  باهم، سبب شدند چادر كه تازه در خروشِ انقالب معانيِ آزادي
ها بيفتد و داشتن يا نداشتن آن معلوم كند فرد كجـاي   وپا كرده بود، باز در تلة دوقطبي دست

رفته صرف پوشيدنش هم كافي نبود و اينكه يك شخص دقيقـاً   مناقشات ايستاده است. رفته
گونه آن را دور خويش جمع كرده و همراهش چه بر تن دارد، محـل بحـث شـد. حـاال     چ
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اي بـراي   هاي تازه بود؛ اشكالي كه بازارها و راه» زن چادري«شد  ديگر به اَشكال مختلفي مي
  فرهنگي منعطف شود و سرپا بماند.- چادر باز كردند تا متناسب با تغييرات اجتماعي

  
ها نوشت پي

 

ست كه اواخر سدة سيزدهم و اوائل سدة چهاردهم، كشف حجاب معنايي  . ذكر اين نكته ضروري1
چهـره   گشت تـا  متفاوت با امروز داشت و مشخصاً به كنار گذاشتن روبنده، نقاب يا پوشيه برمي

ميان قشـر تحصـيلكرده،    الأقليت شود. در ابتدا، كنار گذاشتن چادر محوريت نداشت يا ؤر قابل
توانيد بـه كتـاب    رفته، مورد مناقشه بود. براي اطالعات بيشتر در اين زمينه، مي روشنفكر و فرنگ

هـاي زنـان در دورة    بازبيني فعاليـت «شده توسط رسول جعفريان و مقالة  تدوين» رسائل حجابيه«
  آبادي مراجعه كنيد. تأليف افسانه نجم» رضاشاه

 يخانم استرآباد يب يآمد. مادرش ب ايدر تهران به دن يديخورش 1268سال  يريوز  افضل جهيخد. 2
 ةخواهان يبرابر يها شهيداشت. اند تيحقوق زنان فعال ةنيزم بود و در يخواه از مبارزان مشروطه
بار  سفأت وضع رامونيپ يا نهامقاالت متهور جهيگذاشت و باعث شد خد ريثأاو در فرزندش هم ت

ـ وز  افضـل  جـه يخد«كتاب به با او  ييآشنا ياش بفرستد. برا نهازم اتيزنان به نشر از نشـر   »يري
  .ديه كنراجعم رازهيش

  .دوست. متن اصلي: 3
  خورشيدي. 1309ارديبهشت  3، عالم نسوانمنتشرشده در مجلة » جواب خبرچي«. از مقالة 4
  .20صفحة ، سيماي زن در كالم امام خميني، 25/2/1343. پس از آزادي از زندان، 5
  .85، طهماسبي كهياني، صفحة 10/8/1357. مصاحبه با خبرنگار روزنامه گاردين، 6
هاي بعد  اين كتاب در ايران توسط نشر تيسا منتشر شده و در دسترس است. فصل 4تا  1. فصول 7

نيز توسط همان مترجمان (آتنا كامل و ايمان واقفي) به فارسي برگردانده شده، امـا هنـوز چـاپ    
  است. ما از اين ترجمه استفاده كرديم. نشده

  .1371آذر  25اي به مناسبت والدت حضرت فاطمه،  اهللا خامنه . بيانات آيت 8
  . منبع: خبرگزاري صدا و سيما به نقل از نشريه داخلي بنياد شهيد و امور ايثارگران.9

حضور زنان در جنگ ايران و عراق  دربارةميالدي پژوهشي  2010. فرناز سيفي، پژوهشگر، سال 10
نيروهـاي مـا   «از اسراي جنگ گفته بـود  » راحله غ«زنان رزمنده رفت.  برخيانجام داد. او سراغ 

ها اسـير شـوند، ايـن حساسـيت بعـد تجـاوز عـراق بـه          شد كه زن برايشان خيلي گران تمام مي
» به عنف]، شديدتر شد. هاي دردناكي كه براي زنان سوسنگرد رخ داد [تجاوز سوسنگرد و اتفاق
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هم تعريف كرده بود كه نيروهاي ايرانـي بـه زنـان نارنجـك داده بودنـد تـا در وقـت        » زهره ن«
ها نيفتند. منفجر كنند و به دست عراقي خود را ضرورت  

كه زنان ديگر اجازة ورود به ادارات بـدون   1359ند. سال رها دا ها هم داستان رنگبعضي . حتي 11
هاي تازه شـد.   ا نكردند، رنگ سياه نمادي براي ابراز مخالفت با اين ممنوعيتپوشش اسالمي پيد

ها هـر زن كـه در    شدند و تا مدت هاي مشكي حاضر مي زنانِ معترض، در محل كارشان با لباس
شد (احمـدي خراسـاني،    پوشيد، به جرم ضديت با حكومت بازداشت مي اي لباس سياه مي اداره

1390 :206.(  
  شوراي عالي انقالب فرهنگي. 4/5/1384، مورخ 566 . مصوب جلسة12
ها و راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنـگ   با عنوان سياست 13/10/1384در تاريخ  427. جلسة 13

عفاف و حجاب. منبع: مصوبات عفاف و حجاب، دبيرخانة شوراي عالي انقالب فرهنگي، سـال  
 ، مندرج در سايت.1394

  
  نامه كتاب

  نامة شهدا، تهران: شاهد. )، گزيده موضوعي وصيت1392آقاميرزايي، محمدعلي (
 )، روشنفكران و حجاب، مولف.1390احمدي خراساني، نوشين (

  ي.يعطا يتهران: موسسه مطبوعات)، حجاب و كشف حجاب در ايران، 1367استادملك، فاطمه (
  ، چاپ دوم، تهران: پرديس دانش.»تجدد بومي و بازانديشي تاريخ«)، 1397توكلي طرقي، محمد (

) راهنماي فرهنگ مادي، ترجمه زيرنظـر محمـد سـعيد ذكـايي و     1400تيلي،  كريس و همكاران( 
  مهدي اميدي،پژوهگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  نيا، تهران: همان. )، زير پوست ايران، لعيا عالي1400جاكوبز، ليندا (
  )، زنان و انقالب: داستان ناگفته، تهران: انديشه برتر.1380حافظيان، محمدحسين (

، در نظـام اسـالمي و مسـئله    »نظام اسالمي و مسئله پوشـش زنـان  «)، 1387نژاد، محمدرضا ( زيبايي
و   ات ع طـال  مر  ت قـم: دف س، شنا جعفر حقبه كوشش سيد ،(مجموعه مقاالت و گفتگوها)حجاب 

  . ان زن  ات ق ي ق ح ت
  )، زنان و دولت پس از انقالب، تهران: كوير.1396سرمدي، پرستو (

  اسالمي.ارشاد  فرهنگ و وزارت)، چاپ دوم، تهران: 1365سيماي زن در كالم امام خميني، (
  )، زن، تهران: بنياد شريعتي.1390شريعتي، علي (
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زنان در نهضت امام خميني، تهـران: مركـز اسـناد انقـالب      )، نقش1385طهماسبي كهياني، ساسان (
  اسالمي.

خـاطرات   )، روزنامـه 1379ميرزا، به كوشـش ايـرج افشـار و مسـعود سـالور (      السلطنه، قهرمان عين
  ، تهران: اساطير.9و  8السلطنه، جلدهاي  عين

عـدالت  «اله واعظان شاخص دور پهلـوي دوم و مسـ  «)، 1400كاشي، شيما، شريعتي مزيناني، سارا (
  .33تا  11، صفحات 65، شمارة 17ت، سال مطالعات فرهنگي و ارتباطا ةفصلنام، »»اجتماعي

  )، امر روزمره در جامعة پساانقالبي، تهران: فرهنگ جاويد.1395كاظمي، عباس (
  .611، ش »ديماه روزي بزرگ در زندگي زن ايراني 17«)، 1355دي  18مجلة زن روز (

شناسـي ايـران،    ، مجلة جامعه1395، بهار و تابستان »اراده به اداره كردن) «1395(مرادخاني، همايون 
  .2و  1دورة شانزدهم، شمارة 

)، تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسـناد، تهـران: وزارت   1378مركز بررسي اسناد تاريخي (
  اطالعات.

خانم اسـترآبادي.   بي دختر بي )، از زنان پيشگام ايراني؛ خديجه افضل وزيري1385مالح، مهرانگيز (
  تهران: شيرازه.

تأثير موج تجددخواهي و جريان نوسازي بر «)، 1393حاجي، سيد رسول و ظريفيان، رويا ( موسوي
شناسي تاريخي، بهـار   ، جامعه»تحول پوشاك ايرانيان (از ابتداي قاجار تا پايان دوره پهلوي اول)

  .1و تابستان، دوره ششم، شماره 
  .1501، شمارة 7، روزنامة وطن امروز، س »ام خدا را شكر چادري«)، 1393زاده (نامداري، آ

هاي جنسيتي در مدرنيتـه ايرانـي).    ريش (نگراني )، زنان سيبيلو و مردان بي1398آبادي، افسانه ( نجم
  آتنا كامل و ايمان واقفي، چاپ ششم، تهران: تيسا.

هاي جنسيتي در مدرنيتـة ايرانـي).    ريش (نگراني بي )، زنان سيبيلو و مردان2005آبادي، افسانه ( نجم
  آتنا كامل و ايمان واقفي، منتشرنشده.

  )، فهم فرهنگ مادي، شايسته مدني لواساني، تهران: لوگوس.1397وودوارد، يان (
)، روزهاي انقالب؛ چطور زنان يـك روسـتا در ايـران انقالبـي شـدند؟، ميتـرا       1398هگلند، مري (

  هران: ترجمان.دانشور، چاپ دوم، ت
  )، خاطرات همسر سفير، اسماعيل زند، تهران: البرز.1371هلمز، سينتيا (

شناسي پوشاك زنان پـس از انقـالب اسـالمي ايـران، تهـران:       )، زيبايي1399ياسيني، سيده راضيه (
  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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هاي صفوي، افشار  زنان در دورهشناسي پوشاك  نهاد قدرت و زيبايي«)، 1400ياسيني، سيده راضيه (
  .4نامه زنان، سال دوازدهم، شماره  ، پژوهش»و زند
مسئلة زن و زنـانگي در روزنامـة اطالعـات در دورة    «)، 1398فر، شهرام و جنگجو، شهناز ( يوسفي

  .2نامة زنان، سال دهم، شمارة  ، پژوهش»ش)1304- 1320پهلوي اول (
 ها مراجعه به آن ينآخر يخهمراه با تار ينترنتيمنابع ا

 https://tarjomaan.com/prte.o8objh8fv9bij.html): 5/1/1401( يداشه باري،

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2645): 2/12/1400( يعل اي، خامنه

 /https://www.teribon.ir/archives/60984):  18/2/1401( يعل اي، خامنه

 https://b2n.ir/y55406):  3/2/1401( يمجتب ذوالنور،

 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4892/5042/44437):  2/2/1401( يرضاعل قاسمي،

 /https://www.iribnews.ir/fa/news/1296766):  11/1/1401ناشناس ( نويسنده

 /https://basijnews.ir/fa/news/9258340): 4/12/1400ناشناس، ( نويسنده

  /https://defapress.ir/fa/news/353425): 20/1/1401ناشناس ( ندهنويس
 

Entwistle, Joanne (2002), «The Dressed Body» In Real Bodies (A Sociological 

Introduction), edited by Mary Evans and Ellie Lee, New York: Palgrave. 
Najmabadi, Afsaneh (2005), Women with Mustaches and Men without Beards (Gender and 

Sexual Anxieties of Iranian Modernity), London: Univercity of California. 
Nikki R Keddie (2003), Modern Iran Roots, USA: Yale Univercity. 
Miller, Daniel (2001b) Home possession: material Culture, Behind Closed Doors, Oxford: 

erg. 

Miller, Daniel(ed)( 2001a) Car Cultures, Oxford :Berg. 
Moallem, Minoo, (2005), Between Warrior Brother and Veiled Sister: Islamic 

Fundamentalism and the Cultural Politics of Patriarchy in Iran , University of California 

Press. 
Kopytoff, Igor (1986), «The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process» In 

The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, edited by Arjun 

Appadurai, 64–91. New York, NY: Cambridge University Press. 


