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مقدمه

مد لباس به عنوان یکی از صنایع فرهنگی پرطرفدار جامعه معاصر ضمن برخورداری از
نق شی تعیینکننده در ر شد اقت صادی جوامع ،در انتقال ایدههای فرهنگی به سایر جوامع
و ر شد و پویایی هر چه بی شتر فرهنگ بومی بهویژه در عر صه نمادها و جلوههای عینی
و ملموس فرهنگی ،از نقشی غیر قابل انکار برخوردار است.
با توجه به بروز و ظهور عینی و نمادین صــنایع فرهنگی و مشــ صــاب مد لباس و
اهمیت آن در بازتاب الیههای زیرین و بنیادین هویت فرهنگی یک جامعه ،هر ک شوری
متأثر از باورها ،اعتقادات ،پیشفرض های نظری و زمینه های فرهنگی اجتماعی خود به
آن نظر کرده و در قبال آن سیا ستهای متعددی را ات اذ نموده ا ست .در جامعه ایران،
این صـــنعت فرهنگی با توجه به تغییرات و تحوالت متغیر و ناهمگون متأثر از عوامل
م تلف فرهنگی اجت ماعی و نیز پیشفرض ها و نظم ارزشـــی و فلســـ ه اجت ماعی و
فرهنگی توحیــدی نظــام جمهوری اســـالمی از اهمیــت روزافزونی در مطــالعــات
سیاستگذاری برخوردار شده است (آشنا و مهربانیفر ،1392 ،ص.)6
یکی از مؤل ههای کلیدی تأثیرگذار در سیا ستگذاری مد لباس ،ر سانهها ه ستند.
رسانهها ب شی غیر قابل ت کیک و همواره حاضر در زندگی روزمره جامعهاند .آنها در
شکل دادن به سبک زندگی ،فرهنگ و جوامع ما نق شی ا سا سی ای ا میکنند .ر سانهها
عالوه بر آنکه به ما در درک رخدادهای جهان کمک میکنند ،عوامل مهمی در تعامالت
اجتماعی هم هســـتند .ما به مدد آنها با باورها ،ارزشها و هنجارهای جامعه خود آشـــنا
شده و هویت فرهنگی خود را می شنا سیم (ویلیامز ،1390 ،ص .)9ازاینرو ست که توجه
به نقش آن ها در حوزه مد ل باس به عنوان جلوه ن مادین هو یت فرهنگی 1و مدیر یت
ر سانهای فرآیند آن در جامعه ا سالمی ایران ب سیار مهم به نظر میر سد و سیا ستگذاری
ر سانهای مد لباس به مثابه ب شی ضروری از سل سله سیا ستگذاریهای فرهنگی این
حوزه ،میتواند مورد توجه سیاستگذاران حوزه فرهنگ و ارتباطات قرار گیرد.
نظر به ماهیت پیچیده صـــنایع خالق فرهنگی همچون مد لباس در جهان امروز،
هرگونه تدوین و ارائه ســیاســت خاصــه در حوزه مد لباس ،نمیتواند در خأل و بدون
اهتمام به مطالعه نظاممند سازوکارهای موجود آن در جامعه صورت گیرد.
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بر این ا ساس د ستیابی به گزارههای سیا ستی کارآمد ر سانهای که میزان و کی یت
مداخله ر سانههای ارتباطات جمعی را در حوزه مد لباس در ب ستر جامعه ا سالمی ایران
مشــ ن نماید ،آن هنگام میســر اســت که شــناخت دقیقی از مســائل حوزه مد لباس
اســالمی ــــــ ایرانی بهویژه در قالب چرخه و فرآیند گردش آن (از طراحی و تولید تا
مصرف) در بستر فرهنگی اجتماعی جامعه ایران ،حاصل شود.
در پژوهش حاضر تالش بر این بوده تا از رهگذر مطالعه و مسئلهشناسی چرخه مد
ل باس در جام عه ایران ،اولو یت های مداخ له رســـا نهای در حوزه مد ل باس تعیین و
سیاستهای رسانهای مقتضی پی شنهاد شود و در واقع به دنبال پاس گویی به این سؤال
ه ستیم که م سائل ا صلی و محوری چرخه مد لباس در جامعه ایران چی ست و بر ا ساس
این مســئلهشــناســی و خألهای موجود در ســیاســت رســانهای مد لباس پس از انقالب
اسالمی ،چه اولویتها و پیشنهاداتی را میتوان برای اقدام مطلوب رسانهای ارائه نمود؟
ازاینرو ،میتوان این پژوهش را گامی در جهت مطالعات ســـیاســـتگذاری فرهنگ و
ارتباطات و در تقاطع حوزه فرهنگ و رسانه دانست.
 .1پیشینه پژوهش

تا آنجا که محقق جســتجو نموده ،بهطور خاص با پژوهشــی در زمینه مطالعه چرخه مد
لباس در جامعه ایران و نیز طراحی سیا ستهای ر سانهای متنا سب با آن ،روبرو ن شده
است و همچنان خأل چنین پژوهشهایی احساس میشود .اما به اختصار تعداد معدودی
از تحقی قات با موضـــو عات مرتب و نزد یک با این موضـــوی را میتوان برشـــمرد.
پژوهشهایی که هر یک ب شی از این مسئله را مورد توجه خود قرار داده است.
در زمینه مطالعه چرخه مد به عنوان یک صـــنعت فرهنگی و خالق میتوان به اثر
پدرونی )2013( 2تحت عنوان «از تولید تا مصرف :صنعت فرهنگیِ مد» 3اشاره نمود که
دنیای مد را به عنوان یک صـــنعت فرهنگی و نقطه همگرایی میان دو قطب تولید و
مصرف مورد کاوش قرار میدهد (.)Pedroni, 2013
5

«کلوکتپینو و همکاران» 4نیز در پژوهش « مدلی م هومی از فرآیند مد » با بهرهگیری
از روش پیمایش به دنبال فراهم آوردن اطالعات مهم مرتب با دســـتهبندی پذیرندگان،

 12دین و ارتباطات ،سال بیست و چهارم ،شمارة دوم (پیاپي )52پاییز و زمستان 1396

نیروهای روانی خرید و فرآیندهای مت اوت رفتار خرید و نشــان دادن مســیر انتشــار مد
بودهاند (.)Cholachatpinyo et al., 2002
در میان پژوهشهای فرهنگی انجام شده داخلی ،پژوهش یا سینی ( )1396با عنوان
«مد؛ هنر ــــ صنعت سلیقه سازی» ضمن بازشناسی مؤل ههای فرهنگ و هنر در گستره
جهانی صنعت مد لباس با توجه به فرهنگ و هنر ایران اسالمی ،پیشنهادهای سیاستی و
اجرایی در ایجاد صنعت مد ملی ا سالمی در ایران و ضروریات آن از منظر فرهنگی و
هنری ارائه شــده اســت .اما در مورد ســایر پژوهشهای فرهنگی داخلی حوزه مد لباس
میتوان گ ت که غالب آن ها ،مقوله مصـــرف را مورد توجه قرار دادهاند که در واقع
ب شـــی از چرخه مد لباس را در بر میگیرد .در این زمینه میتوان پایاننامه «بررســـی
مؤل ههای فرهنگی مؤثر بر تغییر الگوی پوشــش زنان شــهر تهران بین دهههای  1370تا
 ،»1390اثر ناگهی ( ،)1395را مورد توجه قرار داد که به مطالعه علل گرایش زنان شــهر
تهران در تغییر الگوی پوششان پرداخته است.
همچنین میتوان از اثر بهار و زاری تحت عنوان « سنخبندی مد در تهران :با تأکید بر
نحوه پو شش زنان» یاد کرد که محققین در آن ،ضمن ثبت و طبقهبندی صور گوناگون
مد در مراکز خرید مرتب

با پدیده مد عوامل مؤثر در نشـــر و گســـترش انوای مد و

چگونگی شکلگیری مد را شناسایی نمودهاند (بهار و زاری.)1388 ،
در خصوص سیاست رسانهای مد لباس ،محقق با پژوهش م ش صی در این حوزه
روبرو نشده است .هر چند که در مورد نوی مواجهه صدا و سیما (رسانه ملی) با مسئله
پوشــش و آرایش بدن و مش ـ ص ـاب ع اف و حجاب (نه پدیده مد لباس) ،پژوهشهایی
صورت گرفته که از آن جمله کتاب «آیین برنامه سازی درباره فرهنگ ع اف و حجاب»
اثر « ش یعی سرو ستانی» ( )1391شایان توجه ا ست .همچنین میتوان مقاله «هنجارهای
ع اف و حجاب اســالمی در ســیما و ســینما (تحلیل تطبیقی ســیاســتها)» اثر باهنر و
علمالهدی ( )1392را در نظر گرفت که به تحلیل و نقد سیا ستهای اعالمی در مو ضوی
ع اف و حجاب در رســانه ملی و معاونت ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی
پرداخته و در نهایت راهبردهایی در جهت تدوین سیاستهای کارا و جامع ارائه میدهد.
با این تو صیف میتوان دریافت که در حوزه سیا ست ر سانهای مد لباس همچنان
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خأل مطالعاتی ب سیاری وجود دارد .بهویژه مطالعاتی که مبتنی بر م سئله شنا سی واقعبینانه
چرخه مد لباس در جامعه ایران باشد .ازاینروست که پژوهش حاضر به دنبال پر کردن
ب شی از این خأل مطالعاتی در کشور است.
 .2ادبیات پژوهش
 .1-2صنعت فرهنگي مد

مدها الگوهای فرهنگیای هســـتند که از ســـوی ب ش معینی از یک جامعه برای دوره
زمانی نســبتاب کوتاهی پذیرفته شــده و ســپس رخت بر میبندند ()Vago, 2003, p. 203
ارجای به فرهنگ ب ش مهمی از تعریف یا توضــیچ چیســتی مد اســت و هر تعری ی از
مد ،ضرورتاب به فرهنگ اشاره خواهد داشت ( .)Scapp and Seitz, 2010, p. 25در واقع مد
به عنوان منبعی از هویت ،ارزش ناملموســـی را با خود حمل میکند که در یک حوزه
فرهنگی اجتماعی وضع میشود (.)Pinto & de Souza, 2013, p. 310
مد را میتوان یک جلوه خالق فرهنگی دانســـت که از لحاو بومشـــناختی به مثابه
نظامی از معانی عمل می کند و برای بقا و رونق یافتن ،دائماب نیاز به ترویج و پرورش،
تجدید ،تجاریسازی و بازتولید ذائقه عمومی دارد (.)Donsboch, 2008, p. 1742
در پژوهش حا ضر ،مد به عنوان یک پدیده فرهنگی به شدت متغیر (چرخه حیات
کوتاه و موقتی) که امروزه در قالب صــنایع فرهنگی خالق خاصــه در مورد پوشــاک و
الب سه متجلی شده ا ست ،مورد نظر میبا شد« .پو شاک شاخنترین کاالیی ا ست که از
مد تأثیر می پذیرد» (رئیســـی و دیگران ،1395 ،ص )96و از آن جا که «تغییرات در مد
بیشتر از هر چیز در صنعت پوشاک و آرایش بدن دیده می شود» (،)Vago, 2003, p. 204
تمرکز بر مد لباس در این پژوهش محوریت مییابد.
 .2-2چرخه مد لباس

مد به عنوان یک پدیده فرهنگی ،چرخهای از تولید تا مصــرف را طی میکند .چرخهای
که تمامی صـــنایع فرهنگی در طول حیات خود آن را طی میکنند .یونســـکو چرخه
فرهنگ 6را به صورت ذیل بیان و ترسیم میکند:
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خلق و آفرینش

تولید

مصرف /مشارکت

انتشار و توزیع

نمایش/پذیرش/
انتقال اطالعات

()Unesco, 2009, p. 20

همچنین چنانچه چرخه را به م هوم دوره زمانی یا مدت حیاتی که مد وجود دارد
(چرخه حیات ،)7در نظر گرفته و منظور از چرخه مد را شـیوههای تغییر و تحول مد در
طول زمان در نظر بگیریم ،میتوان پنج مرحله را برای آن در نظر گرفت و آن را به مثابه
یک منحنی زنگلوله شـــکل ترســـیم نمود :معرفی ،8باالرفتن محبوبیت ،9به نقطه اوج
رســیدن( 10بلوغ و کمال ،)11کاهش محبوبیت 12و از رواج افتادگی (منســوش شــدن)
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(.)Mahmoud Abbasi, 2013, p. 117

نظر به اینکه پژوهش حا ضر به دنبال م سئله شنا سی چرخه مد لباس به عنوان یک
صـــنعت فرهنگی خالق اســـت ،تکیه بر فرآیند رایج صـــنایع فرهنگی در آن محوریت
مییابد .ازاینرو مطالعه و م سئله شنا سی چرخه مد در جامعه ایران در پژوهش حا ضر،
در قالب مراحل طراحی و آفرینش خالق ،تولید ،معرفی (تبلیغ و ترویج) و انتشـــار و
توزیع و مصرف دنبال می شود و بهطور خاص محوریت با مسئله شناسی سه حوزه کلی
طراحی ،تولید و توزیع مد لباس در جامعه ایران است.
 .3-2رسانه 14و جامعه

تعامل جامعه با رسانهها ،تعاملی دیالکتیکی است .رسانهها از یک سو خود متأثر از بافت
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اجتماعی و بستر فرهنگی جامعه هستند و از سوی دیگر در عصر اطالعات و ارتباطات
فشرده به عنوان بازیگری فعال و روشنگر و تأثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی و فرهنگی،
میتوانند از فرهنگ در شــکلدهی به عادتها ،مهارتها ،شــیوهها و راهبردهای کنشــی
بهرهای وافر برده و بدین سان تأثیری شگرف بر افکار عمومی دا شته با شند (ده شیری،
 ،1388صن 202و .)203
در میان دیدگاهها و نظریههایی که در مورد عملکرد و نقش رســـانههای جمعی در
جام عه وجود دارد ،تو جه به رهیافت کارکردگرایی (نظر یه کارکرد پیام های ارت باطی)
میتواند با الگوهای نظری خود توصـیف قابل مالحظهای از نقش رسـانهها در جامعه و
فرهنگ و بهطور خاص در نظر گرفتن کارکردهای آن در نســبت با هنجارها و الگوهای
رفتاری پوشش و آرایش بدن و نمادهای فرهنگی مثل مد لباس بهدست دهد.
 .4-2رهیافت کارکردگرایي ساختاری

کارکردگرایی بردا شتی از نظریه عمومی جامعه شنا سی ا ست که فعالیتهای مکرر و نهادی
شــده مردم را در قالب نیازهای جامعه توضــیچ میدهد (مک کوایل ،1388 ،ص )105و در
تبیین پد یده های اجت ماعی ،به خدمتی که این پد یده ها در نظم و ت عادل چارچوب
اجتماعی میکنند ،توجه دارد (مهدیزاده ،1389 ،ص.)46
مت کران ب سیاری در پی اح صاء کارکردهای ا صلی ر سانههای ارتباطی بودهاند .یکی
از ن ستین مت کران در این زمینه را میتوان «هارولد السول» 15دانست .او در مقاله خود
با عنوان ســاختار و عملکرد ارتباطات در اجتمای ،16کارکردهای اصــلی ارتباطات را در
سه د سته .1 :نظارت بر محی  .2 ،ایجاد همب ستگی اجتماعی در واکنش به محی  ،و .3
انتقال میراث فرهنگی خالصـــه نمودهاند )Lasswell, 1948, p. 228؛ به نقل از مهدیزاده،
 .)1389کارکردهای مدنظر الســول اطالعاتی در مورد محیطی ارائه میدهد که وی آنها
را «ن ظارت» می نا مد .پس از او « ،چارلز را یت» 17در ک تاب ارت با طات جمعی از ن گاه
جامعه شنا سی ،18کارکرد چهارمی به عنوان سرگرمی به سه کارکرد قبلی ال سول ا ضافه
نمود .را یت همچنین م یان کارکرد ها با پ یا مد های مث بت و کارکرد های نادرســـت
(کژکارکرد) با پیامدهای من ی تمایز قائل شد (لیتل جان ،1384 ،ص.)744
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در مجموی کارکردهای مثبت رسانهها نسبت به هنجارها و الگوهای رفتاری پوشش
و آرایش بدن و ن ماد های فرهنگی م ثل مد ل باس را ( با جمع م یان نظرات م تلف)
میتوان در کارکردهای «نظارتی و اطالیرسانی»« ،همبستگی :تبیین ،ت سیر و معناب شی»،
«آموز شی یا انتقال فرهنگ» « ،سرگرمی ،ت ریحی و تأمین تنویطلبی» و «هویتب شی»
خالصه نمود.
 .5-2سیاست رسانهای

سیاستهای رسانهای یا ارتباطی ،مجموعه اصول یا هنجارهایی را تشکیل میدهد که به
منظور راهنمایی عملکرد نظام های اطالعاتی ،یا بهگونهای وســـیعتر نظام های ارتباطی
مورد نظر قرار میگیرند .ســیاســتهای مذکور به تأس ـی از ایدئولوژیهای ســیاســی و
اوضــای اقتصــادی و اجتماعی کشــورها ات اذ خواهند شــد .هر جامعه دارای ســیاســت
ارتباطی خاصی است چه بیسیاستی یا چه با هر سیاستی این نوی نگاه به مقوله رسانهها
باید خیلی کلی و مورد قبول واقع باشد (محمدی.)1387 ،
سیاست رسانهای در وهله اول و در قدم ن ست ،توس تعدادی از سازههای نظری
هنجاری راهنما ،شکل میگیرد .این سازهها ،پ شتوانههای نظری برای تو سعه معیارهای
مبنایی جهت تعیین و شنا ساییِ عملکرد نظامهای ر سانهای و همچنین ات اذ سیا ستهایی
که عملکرد نظام را تسهیل نماید ،فراهم میآورد (.)Donsbach, 2008, p. 2969-2971
سیاستهای رسانهای در قالب نهاد رسانهای مجسم شده و باید و نبایدهای ناظر بر
عملکرد سازمانها و مؤ سسات رسانهای را تعیین میکنند .این سیاستها میتواند ب سیار
کلی بوده و تنها به اهداف و اصـــول بپردازد یا آنکه معرف جزئیات نیز باشـــد و جنبه
الزامی برای رسانهها داشته باشد (روشندل اربطانی ،1394 ،صن4و.)5
بهطور خاص اصول ،الزامات و باید و نبایدهای بازنمایی پوشش و آرایش بدن (مش ص با
مد لباس) و پرداختن به م سائل این حوزه در ر سانهها و کی یت مداخالت ر سانههای جمعی
در سامان ب شی به آن ،سیاستهای رسانهای این حوزه را تشکیل میدهد.
پژوهش حا ضر در عین اینکه به دنبال ارائه سیا ستهای ر سانهای ناظر به مقوله مد
لباس در سطحی کلی و کالن است ،همچنین در تالش است تا با روشن نمودن کی یت
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مداخله ر سانهها ،باید و نبایدهای عملکرد ر سانهها را حتیالمقدور در قالب مجموعهای
هماهنگ پیشنهاد دهد .سیاستهایی که میتواند به عنوان راهنمایی عملکرد رسانهها در
حوزه مد و لباس مورد توجه قرار گیرد .روشــن اســت که مبنای ارائه این ســیاســتها،
م سئله شنا سی صورت گرفته از ارزیابی فرآیند گردش مد لباس در جامعه ایران ا ست؛
م سئله شنا سیای که بر ا ساس شواهد و اطالعات بهد ست آمده در این پژوهش انجام
میگیرد .ازاینرو در ارائه سیاستهای رسانهای ،رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
دنبال شـــده و بهطور خاص از چارچوب پنجره ســـیاســـت(19یا جریانات ســـهگانه)
«کینگدان» 20برای ارائه پیشنهادات سیاستی الهام گرفته میشود.
 .6-2سیاستگذاری مبتني بر شواهد و الگوی پنجره سیاست

سیا ستگذاری مبتنی بر شواهد به این معنی ا ست که در کنار تجربهها ،ت صنها و
قضـــاوت های فردی و جمعی ،از شـــوا هد حاصـــل از پژوهش ن ظامم ند نیز برای
سیا ستگذاری ا ست اده شود .این رویکرد در مقابل سیا ستگذاری مبتنی بر نظرات و
عقاید قرار میگیرد که اغلب این نظرات و عقاید نا شی از دیدگاههای آزمون ن شده افراد
یا گروههاســت ،یا ممکن اســت الهام گرفته از نگاه ایدئولوژیک ،تعصــبات یا حدس و
گمان باشد« .اداره کابینه بریتانیا» ( )1999انوای شواهد را شامل دانش خبرگان ،تحقیقات
منتشر شده ،تحقیقات موجود ،مشاوره از ذین عان ،ارزیابی سیاستهای قبلی ،اینترنت،
نتایج حاصــل از مشــاورهها ،پیامدهای مدلهای اقتصــادی و آماری و ...معرفی میکند
(نامداریان ،1395 ،صن602و.)605
یکی از مدلهای سیاستگذاری که میتواند ذیل سیاستگذاری مبتنی بر شواهد مد
نظر باشــد و چارچوبی برای ارائه ســیاســتهای مطلوب رســانهای در پژوهش حاضــر،
بهدست دهد ،مدل پنجره سیاستی کینگدان است.
کینگدان سیا ستگذاری را به صورت فرآیندی تعریف میکند که تحت تأثیر سه
جری ان عمده قرار دارد .او این سه جریان را عبارت از جریان ت ش ین م سئله ،جریان
تشکیل و پیشنهادات سیاستی (راهحلها) و جریان اقدامات و کنشهای سیاسی میداند
( .)Kingdon, 2014, p. 87زمانی یک اقدام سیا ستی بهبود مییابد که جریانات سهگانه با
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یکدیگر همگرا شوند و این همان چیزی است که کینگدان آن را پنجره سیاست یا پنجره
فرصت مینامد (نامداریان ،1395 ،ص.)607
او نتیجه میگیرد که جریانات جداگانه م سائل ،سیا ستها و اقدامات سیا سی در
مواقع بحرانی کنار هم قرار میگیرند .راهحلها به م شکالت مت صل می شوند و هر دوی
آنها به نیروهای مطلوب سیا سی مت صل می شوند .این ات صال و ج ت کردن زمانی که
یک پنجره سیاستی گشوده باشد ،بسیار محتمل است (فرصتی برای پیش برد پیشنهادات یا
بردا شتهای یک ش ن از م شکالت) .یک پنجره سیا ستی (یا پنجره فر صت) به دلیل
تغییر در جریان اقدام ســیاســی (به عنوان مثال تغییر مدیریت ،تغییر اوضــای و احوال ملی
و)...؛ گ شوده می شود یا به این دلیل که یک م شکل جدید توجه مقامات ر سمی دولتی را
جلب میکند .م شکالتی که برای ای شان بنب ست ایجاد کرده ا ست

( Kingdon, 2014, p.

.)87
در این پژوهش تالش بر این است که راهحلهای سیاستی رسانهای به مشکالت و
مســائل چرخه مد لباس و هر دوی آنها به عوامل و نیروهای مرتب ســیاســی فعال در
حوزه رسانهها متصل شوند .21به این صورت که با تمرکز بر مطالعه و ارزیابی چرخه مد
لباس در جامعه ایران ،عمده مســائل آن بهگونهای روشمند اســت راج شــده و پس از
تشــ ین مســائل اصــلی چرخه مد لباس بر اســاس شــواهد گردآمده ،راهحلها یا
پی شنهادات سیا ست ر سانهای به تناظر آنها و در ن سبت با انوای ر سانهها (که عوامل و
نیروهای ســـیاســـی م تلف آن را در برگرفته و برای تمرکز و همگرایی حول مســـائل
چرخه مدلباس درگیر میکند) ارائه شود.
 .3موردکاوی
 .1-3روش پژوهش

تحقیق حا ضر یک تحقیق میانر شتهای ا ست که روش مورد ا ست اده در آن از نوی کی ی
میبا شد؛ م هوم روش کی ی طیف گ ستردهای از روشهای پژوه شی را در برمیگیرد و
منظور از آن هر نوی تحقیقی ا ست که یافتههایی را بهد ست میدهد که با شیوههایی غیر
از روشهای آماری یا هرگونه کمی کردن کســب شــده اســت (اســتراوس و کوربین،
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 ،1385ص.)17
در این پژوهش برای گردآوری شواهد الزم سیاست رسانهای مد لباس ،از دو روش
مصاحبه عمیق و مطالعات اسنادی است اده شده است .به این صورت که برای اطالی از
مســـا ئل عینی چر خه مد با  15ن ر از ف عاالن حوزه مد (طرا حان ،تول یدکن ند گان و
توزیعکنندگان) ،کارشناسان و مت صصان 22حوزه مد لباس و همچنین مسئوالن اجرایی
این حوزه ،مصاحبه عمیق انجام شد 23.ضمن آنکه در جهت تکمیل دادهها و اطمینان هر
چه بیشتر از حصول اشبای نظری ،مصاحبههای آرشیوی تلویزیونی با فعاالن ،کارشناسان
و م سئوالن اجرایی مد لباس در سیمای جمهوری ا سالمی ایران نیز گردآوری شده (10
مصاحبه آرشیوی) و مجموی دادههای مصاحبههای حضوری و آرشیوی به روش تحلیل
مضمون بر اساس مدل ولکات ،24تحلیل شده است.
در مدل تماتیک ولکات سه مرحله توصیف ،تحلیل و ت سیر مجزا شدهاند .توضیچ
آنکه در مرحله تو صیف ،دادهها در یک نظم و پیو ستار زمانی قرار میگیرند که این نظم
میتواند بر اســاس نظر محقق در تحقیق باشــد .در مرحله تحلیل ،دادهها ،ســازماندهی،
تنظیم و مقولهبندی می شوند و در مرحله ت سیر نیز ،ت سیرهای اصلی صورت میگیرند
(محمدپور ،1390 ،صن68و.)69
در ادامه برای دقیقتر شدن هر چه بی شتر این م سئله شنا سی ،ا سناد مکتوب شامل
پژوهشهای پیشینی و گزارشهای رسمی آماری موجود 25در حوزه صنعت مد لباس و
مراحل م تلف چرخه آن در جامعه ایران ،گردآوری شـــده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
در نهایت پس از جمعبندی نتایج تحلیل مضــمون مصــاحبهها و تحلیل اســناد ،نســبت
مسائل و ریز مسائل مش ن و ترسیم گردید و از میان آنها ،مسائل محوری در نسبت
با رسانهها ،مش ن شدند .بهطور کلی روند پژوهش حاضر را میتوان به صورت ذیل
ترسیم نمود:
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گردآوری و
مطالعه اسناد
مکتوب (نتایج
پژوهش های
پیشینی و
گزارشهای
آماری در صنعت
مد لباس و
مراحل چرخه
آن)

جمعبندی
نتایج تحلیل
مضمون
مصاحبهها و
تحلیل اسناد
و ترسیم
شبکه مسائل
و ریز مسائل

طرح اولویتها و
توصیههای
سیاست رسانهای
مد لباس مبتنی بر
مسئلهشناسی
چرخه مد و
خألهای سیاستی
بهدست آمده

روشن شدن
موانع
شکلگیری
چرخه مد در
جامعه ایران
به تفکیک
مشکالت
مراحل مختلف
این چرخه

گردآوری و
تحلیل پیشینه
سیاستی
مدلباس و
کشف خألهای
سیاستی ناظر
به مسائل
احصاء شده.

تحلیل
مضمون
مصاحبهها

انجام
مصاحبههای
حضوری و
گردآوری
اسناد دیداری
شنیداری
(مصاحبههای
آرشیوی)

استخراج مسائل
محوری مرتبط با
ظرفیتهای
کارکردی
رسانهها در مد از
شبکه مسائل
بهدست آمده در
مرحله پیشین

شکل « :1روند اجرای پژوهش یا فرآیند گردآوری شواهد سیاستگذاری»

 .2-3یافتههای پژوهش

از تحلیل دادههای مصــاحبههای حضــوری و آرشــیوی (تلویزیونی) و همچنین تحلیل
اســناد موجود (پژوهشهای پیشــینی و اطالعات آماری) ،با در نظر گرفتن قابلیتها و
ظرفیتهای ر سانهها در چارچوب کارکردهای م تلف مذکور آن ،ه شت م سئله ا صلی
ا ست راج شد .به بیان دیگر این ه شت م سئله ا صلی بهد ست آمده حا صل جمعبندی
تحلیلی محقق میان م ضامین (یا م سائل) اصلی بهدست آمده از تحلیل م ضمون دادههای
مصاحبهها ــــ که مشکالت عدم شکلگیری فرآیند درونزای چرخه مد لباس در داخل
ک شور اعم از م شکل آموزش و پژوهش ،م شکل طراحی ،م شکل تولید ،م شکل تبلیغ و
توزیع ،مشکل عدم پیوستگی اجزاء چرخه مد و مشکل دولت (حاکمیت) و سیاستهای
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دولتی را در برمیگیرد ـ و همچنین مسائل بهدست آمده از اسناد پیشینی موجود با لحاو
اقتضــائات کارکردی و نقش پیشگ ته رســانهها در جامعه ـــــ ذیل رهیافت کارکردی
ساختاری ـــ است .ضمن آنکه با توجه به اطالعات بهدست آمده مبنی بر نقش محوری
برندها در پیوستگی و ان سجام چرخه مد ،جریان سازی و به دنبال آن شکلگیری چرخه
مد ،تمامی این هشت مسئله در ارتباط با کالن مسئله یا مشکل «نبود برندهای جریانساز
بومی اســالمی ـــــ ایرانی در حوزه مد لباس» 26مورد توجه قرار گرفتهاند .در واقع این
ه شت م سئله محوری یا از جمله عوامل به وجود آمدن کالن م سئله «عدم شکلگیری
برندهای جریانساز اسالمی ــــ ایرانی در حوزه لباس» هستند و یا اینکه تحت تأثیر این
کالن مسئله شکل گرفتهاند .این هشت مسئله عبارتند از:
 مشکالت معرفتی و سردرگمی شناختی موجود در حوزه مد اسالمی ـ ایرانی:
این مسئله به ابهام در شاخنها ،م اهیم و مصادیق مد اسالمیـ ایرانی هم در سطچ
سیاستگذاران و عوامل اجرایی ،هم در سطچ فعاالن و هم در سطچ مصرفکنندگان که
اساساب ت صویر روشنی از مصایق عینی مدلباس اسالمی ــــ ایرانی در ذهن ندارند ،اشاره
دارد .که در نهایت م شکالت روبنایی ضعف دانش ،ت صن و التزام حرفهای را در هر
ســه مرحله طراحی ،تولید ،توزیع و فقدان تصــور روشــن مصــرفکنندگان داخل از مد
ا سالمی ــــ ایرانی و گرایش به م صرف الگوهای وارداتی را در حوزه م صرف به دنبال
دارند .ضمن آنکه بهطور خاص موجب م شکل نبود تنوی و تکراری شدن و یکنواختی
طرح ها و تولیدات بومی در حوزه طراحی و تولید و فقدان نظام و الگوی تبلیغاتی مد
اسالمی در حوزه تبلیغات و توزیع میشوند.
دســـتیابی به این شـــاخن ها مقدمه هرگو نه اقدام دیگر در حوزه تبلیغ ،ترویج،
ذائقه سازی و جریان سازی مد لباس اسالمی ــــ ایرانی و تعیین مصادیق روشن در این
حوزه اســت .چه اینکه تا شــناخت دقیق و ذهنیت مشــترکی در مورد چیســتی و مبانی
الگوی اسالمی ـ ایرانی و شاخنهای دقیق آن وجود نداشته باشد .اساساب هرگونه بحثونظر
در این حوزه از طرح کل یات و مبا حث شـــ عاری فراتر نرفته و هرگونه اقدامی نیز از
تحمیل سلیقهها و ذهنیتهای عوامل اجرایی و نیروهای سیاسی مصون ن واهد ماند.
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مشکل فردگرایی و خودمحوری و ضعف فعالیت تیمی و کار گروهی در حوزه
مد لباس:

این مشــکل متوجه ســاختار فرهنگی اجتماعی جامعه ایران و در واقع یک مســئله
ری شهای فرهنگی ا ست که بر فعالیتهای حوزه مد لباس نیز سایه افکنده ا ست .عموم
طراحان و تولیدکنندگان لباس در ایران ،کار تیمی ،شــبکهای و هماهنگ را برنمیتابند و
به دنبال اســتمرار کار خود و پایداری آن در بلندمدت نیســتند بلکه به دنبال ســودآوری
ش صی باال در کوتاهمدت هستند .ریسکپذیری پایینی در ارائه طرحهای نو و ابتکاری
دارند و از همه مهمتر اینکه بیش از آنکه دغدغه های فرهنگی ،ایدئولوژی ،ت کر و ایده
خاصه ایدههای نو و خالق برای ایشان اصالت داشته باشد ،سودآوری حداکثری فردی
اصالت دارد.


نگاه به بیرون و بیتوجهی به ظرفیتهای بومی مد لباس (عدم شــناخت کافی
از ظرفیتهای داخلی):
تولیدکنندگان داخلی ما بههیچوجه جریانساز نیستند و غالباب از جریانهای موجود و

مد روز که خاســـت گاه وارداتی دار ند ،تبع یت و تقل ید میکن ند .ثمره ن گاه به بیرون
تولیدکنندگان ،غ لت از ظرفیتها و امکانات داخلی (اعم از ظرفیتهای س ـ تافزاری،
نیروی ان سانی و میراث فرهنگی) و بیتوجهی به نیازهای واقعی جامعه ا ست .که بهطور
خاص مغ ول ماندن ظرفیت نســـاجی و بیتوجهی به احیاء پارچه های قدیمی که در
حافظه فرهنگی مردم وجود دارند و همچنین بیتوجهی به ظرفیت های فرهنگ بومی،
کپی کاری ،تقل ید از الگو های وارداتی و حتی گرایش به واردات را به دن بال دارد.
غربزدگی و شـــی تگی به مظاهر غربی در حوزه مد لباس میتواند بیان دیگری از این
مسئله فرهنگی در حوزه مد لباس باشد.


گسست میان اجزاء مختلف چرخه مد بومی و عدم هماهنگی میان آنها:

این م سئله به نبود رابطه منطقی و پیو سته میان اجزاء م تلف چرخه مد ا شاره دارد
و عدم کار سی ستماتیک محقق ،طراح ،تولیدکننده و بازاریاب و توزیعکننده ا شاره دارد.
اینکه هر یک از اجزاء بدون توجه به دیگری کار خود را انجام میدهد و هیچ هماهنگی
در کنشهای ایشــان ذیل اهداف و ســیاســتها و اصــولی مشـ ن وجود ندارد که در
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نهایت حاصــل این امر ،فعال شــدن بیشــتر ب ش توزیع مد لباس در ان کاک جدی با
طراحی و تولید بومی و وقوی حداکثری مراحل پیشینی آن (الگوسازی ،طراحی و تولید)
در خارج از ک شور ،ا ست .چرا که میان حوزه آموزش ،پژوهش ،طراحی ،تولید و توزیع
ا سا ساب فهم م شترکی صورت نگرفته و زبان م شترکی ندارند .ازاینرو میتوان گ ت که
این مســـئله ضـــمن آنکه پیامد جدی عدم شـــکلگیری برندهای بومی به عنوان عامل
هماهنگکننده اجزاء م تلف چرخه ذیل اهداف و ا صولی واحد ا ست ،خود به نوعی از
موانع شکلگیری این برندهای جریانساز در حوزه مد اسالمی ـ ایرانی است.
 عدم شکلگیری اقتصاد سیاسی مد لباس اسالمی ـ ایرانی:
عدم شکلگیری یا ضعف اقت صاد سیا سی در اینجا به ضعف دولت یا حاکمیت در
جذب سرمایهگذاری و همراه نمودن ایشان در حوزه مد لباس اسالمی ــــ ایرانی اشاره
دارد .اینکه با درک محوریت اقتصاد در صنایع فرهنگی ،از سرمایهگذار و تولیدکننده در
راستای سیاستها و مطلوبیتهای فرهنگی کالن خود حمایت کند (متقاعد کردن ایشان
ن سبت به سودآوری الگوهای بومی) و پ شتوانه منا سب اقت صادی برای فعالیت در حوزه
مد اسالمی ــــ ایرانی را از طریق تمهید تسهیالت حمایتی و تشویقی مانند رفع مالیات،
کاهش تعرفه بیمهها ،اعطای وام ،فراهم آوردن زیر ساختهای الزم ،رفع محدودیتهای
قانونی و ...فراهم کند و م ش صاب به شکلگیری برندهای بومی از طریق شبکه سازی
فعاالن این حوزه ،حمایت بیشـــتر از تولیدیهای بزرگ داخلی و دادن امکانات بیشـــتر
تبلیغاتی به ای شان کمک کند .ضعف اقت صاد سیا سی میتواند زمینه ساز بروز م شکالتی
مثل کاهش انگیزه نوآوری در حوزه طراحی ،افزایش هزینههای تولید (به صـــرفه نبودن
تولید داخل) ،عدم امنیت اقتصـــادی تولیدکننده و ســـرمایهگذار و گرایش به کپیکاری،
تقلید بیرویه یا واردات در حوزه تولید و گرایش به عرضــه مد لباس وارداتی پرفروش
یا الگوهای مشابه تقلیدی از آنها در حوزه توزیع شود.


جدایی ذهنیت ســیاســتگذاران از واقعیتهای عینی حوزه مد لباس (اعم از
طراحی ،تولید ،توزیع و مصرف):

یکی از مشکالت جدی سیاستگذاری حوزه مد لباس در کشور ،تلقی نادرست و
عدم درک دقیق و روشن مسائل و مشکالت عینی آن از سوی سیاستگذاران و متولیان
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اجرایی آن اســت که طبیعتاب بر کی یت ســیاســتها و نوی مداخالت نظام حاکم در این
پدیده فرهنگی ســایه میافکند و نتیجه آن افزایش عمق و ابعاد گســل ایجاد شــده میان
سیا ستهای فرهنگی دولت و واقعیتهای چرخه صنعت فرهنگی مد ا ست .به عبارت
دیگر ،تکیه صــرف به برداشــتهای شـ صــی ،ســلیقهای یا ایدئولوژیک بدون توجه به
مسائل ،نیازها و فرصتهای واقعی حوزه مد لباس در جامعه ایران به نوبه خود میتواند
ناکارآمدی هر چه بیشتر سیاستهای رسمی در حوزه مد لباس را تشدید نماید.


عدم تشخص و هویتآفرینی تولیدات بومی برای مصرفکننده:

این مســئله ،در عین اینکه یکی از پیامدهای جدی عدم شــکلگیری برندهای بومی
اسالمی ـ ایرانی است .در واقع یکی از الزامات اساسی ایجاد برندهاست که تحت عنوان
شکلدهی به هویت متمایز برند از طریق ش صیتپردازی رسانهای یا همنشینی تولیدات
یک برند با نوی خاصـــی از ســـبک زندگی و ...از آن یاد میشـــود .زمانی که یک برند
ا سالمی ــــ ایرانی از هویت متمایزی برخوردار با شد ،طبیعی ا ست که تولیدات آن نیز
برای مصـــرفکن ند گان هو یتب ش خوا هد بود و رســــا نه ها میتوان ند با نوی
ش صیتپردازیها و قرار دادن تولیدات اسالمی ـ ایرانی در بافتهای خاص همنشینی
در ش صیتب شی و هویتآفرینی برای محصوالت بومی مد لباس و برندهای فعال در
این عرصه ،نقش مؤثری ای ا کنند.
 دیده نشـــدن و عدم ظهورجدی الگوهای لباس بومی چه در محیط زندگی
اجتماعی و چه در رسانهها:
از مهمترین عوامل گرایش مصــرفکنندگان به مدهای روز لباس ،کثرت و تشــدید
دیده شدن اقالم روز مد لباس در زندگی روزمره مردم است .ازاینرو دیده نشدن و عدم
ظهور جدی الگوهای لباس بومی در محی اجتماعی (در تن مردم ،ویترین فروشــگاهها،
بازارها ،تبلیغات محیطی و )...و در رســـانه های جمعی به عنوان یک ضـــعف مهم این
حوزه موجب میشــود که مصــرفکنندگان به دلیل عدم تصــویر ذهنی روشــن از آن،
گرایش بیشتری به مصرف الگوهای غیر بومی وارداتی که بیشتر در معرض دیدشان قرار
دارد ،پیدا کنند .چون مصــرفکننده ،نمونه یا نمونههای مشــ صــی از الگوهای بومی
ا سالمی ــــ ایرانی در ف ضای ملموس جامعه و در تن افراد و ویترینها ندیده ا ست که
ارزیابی دقیقی از آنها داشته و در نهایت از میان آنها دست به انت اب بزند.
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در مطالعه پی شینه سیا ستهای ر سانهای مد لباس در نظام جمهوری ا سالمی به عنوان
یکی از شواهد مهم در ارائه سیا ستهای جدید ر سانهای مد لباس ،تالش بر این ا ست
که ضمن مروری بر سیا ستهای حوزه مد لباس یا در سطچ کلیتر پو شش و آرایش
بدن ،نوی رسانه مورد تأکید در سیاستهای پیشینی و همچنین نسبت این سیاستها با
مســـائل و مشـــکالت موجود چرخه مد لباس مورد توجه قرار گیرد .چه اینکه در نظر
گرفتن این مؤل هها ضــمن کمک به آشــنایی دقیقتر با این ســیاســتها ،شــناخت نقاط
تمرکز این سیاستها به ویژه در حوزه رسانهها و اینکه این سیاستها تا چه میزان ناظر
به مشکالت واقعی حوزه مد لباس تنظیم شدهاند ،را میسر مینماید.
بهطور کلی پیشینه سیاستگذاری حوزه پوشش و اهم سیاستهای رسانهای مرتب
با این حوزه را از ابتدای انقالب اســالمی تاکنون (ســال  )1396میتوان در قالب جدول
ذیل خالصه نمود:28
جدول شماره  .2پیشینه سیاستگذاری در حوزه مد لباس ،پوشش و آرایش بدن
ردیف

عنوان سیاست

گزاره مرتبط

نوع رسانه

مسئله

1

قانون مجازات اسالمی  /تعزیرات
()1362/5/18

تبصره ماده 102

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

2

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و
مجازات فروشندگان لباسهایی
که استفاده از آنها در مالء عام
خالف شرع است و یا عفت
عمومی را جریحهدار میکند
()1365/12/28

3

قانون جدید تعزیرات به عنوان
بخش پنجم قانون مجازات
اسالمی ()1375/3/2

4

اصول و مبانی و روشهای
اجرایی گسترش فرهنگ عفاف
()1376/11/14

5

راهبردهای گسترش
فرهنگ عفاف

ماده 1

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

ماده 4

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

تبصره ماده 638

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند 7

محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

بند 9

عموم رسانهها

عدم تشخص و هویتآفرینی
تولیدات بومی برای
مصرفکننده

بند 22

رسانههای تصویری

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی
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ردیف

()1384/5/4

بند 25

عموم رسانهها

نگاه به بیرون

بند 27

رسانههای چاپی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند 37

عموم رسانهها

مشکالت معرفتی (تکرار و
یکنواختی الگوهای موجود
اسالمی ـ ایرانی لباس).

بند 39

عموم رسانهها

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور الگوهای بومی
پوشش در جامعه

بند
10

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
16

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
21

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
1

عموم رسانهها

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور و بروز الگوهای
بومی (اسالمی) پوشش در
جامعه

بند
2

عموم تولیدات
رسانهای

عدم شکلگیری اقتصاد
سیاسی مد لباس

بند
4

عموم تولیدات
رسانهای

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور و بروز الگوهای
بومی (اسالمی) پوشش در
جامعه

بند
6

موسیقی

عدم تشخص و هویتآفرینی
تولیدات بومی برای مصرفکننده

بند
9

اینترنت

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور و بروز الگوهای
بومی (اسالمی)

بند
15

فیلمهای سینمایی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی  +عدم
تشخص و هویتآفرینی
تولیدات بومی برای
مصرفکننده

نیروی انتظامی

عنوان سیاست

گزاره مرتبط

نوع رسانه

مسئله

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

6

راهکارهای اجرایی گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب
()1384/10/13

اولویتیابي سیاست رسانهای مد لباس مبتني بر مسئلهشناسي چرخه آن در جامعه ایران

ردیف

عنوان سیاست

گزاره مرتبط

27

وزارت بازرگانی
صدا و سیما

نوع رسانه

مسئله

بند
16

فیلمهای سینمایی
مطبوعات

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور الگوهای بومی
پوشش در جامعه

بند
18

مطبوعات

مشکالت معرفتی

بند
4

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور الگوهای بومی
پوشش در جامعه

بند
8

محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

بند
11

عکس

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
1

تلویزیون

مشکالت معرفتی  +دیده نشدن
و عدم ظهور جدی الگوهای
لباس بومی

بند
3

تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
6

تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی +مشکالت
معرفتی

بند
9

تلویزیون

مشکالت معرفتی

بند
10

تلویزیون

عدم تشخص و هویتآفرینی
تولیدات بومی برای
مصرفکننده

بند
13

تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
18

تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
19

تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

بند
22

تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور و بروز الگوهای
بومی (اسالمی) پوشش در
جامعه
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ردیف

عنوان سیاست

گزاره مرتبط

اسالمی

سازمان تبلیغات

وزارت آموزش و پرورش
وزارت

اقتصاد

نوع رسانه

مسئله

بند
27

تلویزیون
محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
28

تلویزیون

عدم شکلگیری اقتصاد
سیاسی مد لباس
اسالمی ـ ایرانی

بند
29

تلویزیون

عدم شکلگیری اقتصاد
سیاسی مد لباس
اسالمی ـ ایرانی

بند
31

تلویزیون

عدم شکلگیری اقتصاد
سیاسی مد لباس
اسالمی ـ ایرانی  +دیده نشدن
و عدم ظهور جدی الگوهای
لباس بومی

عموم تولیدات
رسانهای

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

بند
4

کتاب

مشکالت معرفتی

بند
8

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور و بروز الگوهای
بومی (اسالمی) پوشش

بند
9

محیطی

تکرار و یکنواختی الگوهای
موجود اسالمی ـ ایرانی لباس

بند
17

کتاب

مشکالت معرفتی

بند
19

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور و بروز الگوهای
بومی (اسالمی) پوشش

بند
20

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی
و عدم ظهور و بروز الگوهای
بومی (اسالمی) پوشش

بند
2

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
5

اولویتیابي سیاست رسانهای مد لباس مبتني بر مسئلهشناسي چرخه آن در جامعه ایران 29

7

قانون ساماندهی مد و لباس
()1385/10/12

8

طرح ارتقای امنیت اجتماعی
(گشت ارشاد)1386 /

9

آییننامه اجرایی قانون
ساماندهی مد لباس
()1387/03/12

گزاره مرتبط
بند
16

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
3

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

ماده 2

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی و
عدم ظهور و بروز الگوهای بومی
اسالمی ـ ایرانی در جامعه

ماده 3

محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

ماده 5

محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی  +عدم
شکلگیری اقتصاد سیاسی
مد لباس

______

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی

بند
3

محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی +
مشکالت شناختی

بند
6

عموم رسانهها

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی  +عدم
شناخت کافی از ظرفیتهای
داخلی و بومی

بند
3

کتاب

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی +
مشکالت معرفتی

بند
6

محیطی

مشکالت معرفتی

بند
8

محیطی

دیده شدن الگوهای غیر بومی و
عدم ظهور و بروز الگوهای بومی
اسالمی ـ ایرانی در جامعه

بند
9

محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

وزارت علوم

ردیف

عنوان سیاست

نوع رسانه

مسئله

شهرداریها
اسالمی

الف .وزارت فرهنگ و ارشاد

پرورش

ب ـ وزارت آموزش و

ج .وزارت بازرگانی
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10

مجموعه ضوابط تولید آگهیهای
رادیویی و تلویزیونی29

گزاره مرتبط

ه .صدا و سیما

ردیف

عنوان سیاست

نوع رسانه

مسئله

بند
10

محیطی

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

بند
1

تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

بند
2

تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی+
عدم شناخت کافی از
ظرفیتهای داخلی و بومی

بند
3

تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی+
عدمشناخت کافی از
ظرفیتهای داخلی و بومی

بند
4

تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی و
عدم ظهور و بروز الگوهای بومی
(اسالمی) پوشش در جامعه

بند
5

تلویزیون

مشکالت معرفتی +دیده نشدن
و عدم ظهور جدی الگوهای
لباس بومی  +عدم شناخت
کافی از ظرفیتهای بومی

بند
6

تلویزیون

دیده نشدن و عدم ظهور جدی
الگوهای لباس بومی

بند
7

تلویزیون
سینما

مشکالت معرفتی

بند
8

تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی و
عدم ظهور و بروز الگوهای بومی
(اسالمی) پوشش در جامعه

تلویزیون

دیده شدن الگوهای غیر بومی و
عدم ظهور و بروز الگوهای بومی
(اسالمی) پوشش در جامعه

اصل 28

 .4-3ارزیابي کلي پیشینه سیاستي (وضعیت موجود)

چنانچه م شاهده می شود در سیا ستهای ر سانهای موجود حوزه پو شش ،محوریت با
مسئله ع اف و حجاب و تحکیم ،بس و توسعه آن در جامعه است .غلبه این مسئله در
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سیاستهای پوشش بر مسئله مد لباس ،خود گویای اصالت سبک و الگوهای خاصی از
لباس (یا مدهایی) دارد که تأمینکننده حجاب و ع اف مردم جامعه باشد.
مد لباس اسالمی ــــ ایرانی و راهبری و ساماندهی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته
ا ست و م ش صاب در دو قانون ساماندهی مد لباس و آییننامه اجرایی آن توجه به این
حوزه برجسته می شود .ب شی از این امر شاید ناشی از تناقضات بنیادین الینحل پدیده
مد به عنوان محصول مدرنیته با مبانی فرهنگ بومی اسالمی ـ ایرانی باشد .اینکه مد لباس
بیش از آنکه به عنوان یک صـــنعت فرهنگی و فرصـــتی برای ظهور و حضـــور جدی
الگوهای بومی ا سالمی ـــــ ایرانی در عر صه جهانی نگری سته شود ،به عنوان پدیدهای
غریب و بیگانه و نامتجانس با فرهنگ بومی در نظر گرفته می شود .ازاینرو شاید بتوان
یکی از دالیل بیتوجهی یا کمتوجهی به این امر را به ویژه در ارائه سیا ستهای ایجابی
مد لباس به همین ضعف معرفتی و شناختی و عدم فهم دقیق ظرفیتهای فرهنگ بومی
اسالمی ـــ ایرانی در حوزه پوشش از یک سو و ظرفیتهای مد به عنوان یکی از صنایع
پرطرفدار فرهنگی در جهان امروز از سوی دیگر ن سبت داد .م شکلی که رفع مبنایی آن
در ارائه سیاستهای پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بی شتر سیا ستهای ارائه شده تاکنون ،معطوف به ر سانههای محیطی ا ست که خود
گویای این است که مسئله دیده شدن الگوهای غیر بومی و عدم ظهور و بروز الگوهای
بومی (اســالمی) پوشــش در جامعه ،بهطور جدی مورد توجه ســیاســتگذاران حوزه
پوشــش و آرایش بدن بوده اســت .اما توجه به مشــکالت و موانع زیربنایی این ظهور و
بروز ب سیار کمرنگ ا ست .بهطور خاص در این سیا ستها م سئله ان سجام و هماهنگی
میان اجزاء م تلف چرخه مد بومی ،مســـائل زیربنایی ســـاختار فرهنگی اجتماعی مثل
خودمحوری و ضعف کار گروهی و نگاه به بیرون و بیتوجهی به ظرفیتهای بومی مد
لباس (که در تقلید و کپیکاری از الگوهای وارداتی جلوهگر می شود) نادیده گرفته شده
و همچنین م سائل ساختار معرفتی و اقت صادی سیا سی نیز کمتر در نظر گرفته شدهاند.
م سائلی که نهایتاب شکلگیری برندهای جریان ساز بومی را ب سیار د شوار و تا اندازهای
غیرممکن میسازند.
ازاینرو میتوان گ ت بهطور کلی مسئله چرخه مد به عنوان یک صنعت فرهنگی و
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مش صاب مسئله شکلگیری برندهای جریان ساز اسالمی ــــ ایرانی در حوزه مد لباس به
عنوان پیش شرط جدی تحقق چنین فرآیندی (با مجموی الزامات و باید و نبایدهای آن)
در سیاستگذاری رسانهای حوزه پوشش و آرایش بدن مغ ول واقع شده است.
کمتوجهی به م سائل بنیادین در شکلگیری چرخه مد بومی ،موجب می شود که در
عین کثرت سیا ستهای پی شینی ن سبت به برخی م سائل حوزه مدلباس ،در عین حال
شاهد استمرار و حتی تشدید این مسائل در جامعه ایران طی سالهای اخیر باشیم؛ چنین
امری میتواند خود حکایت از فقدان جدیت و عزم هماهنگ ســازمانها و نهادهای ذی
رب در اجرایی کردن این سیا ستها و عملیاتی و اجرا ن شدن این سیا ستها یا اجرای
نادرســـت و ســـلیقهای آنها در جامعه داشـــته باشـــد .به بیان بهتر میان راهحلها (یا
پیشنهادات سیاستی) که مرحله تصمیمگیری در فرآیند سیاستگذاری را نیز پشت سر
گذاشــته و به صــورت قانون ،مصــوبه ،آییننامه و ...درآمده و حتی ابالغ شــده اســت و
اقدامات سیا سی نیروهای سیا سی شکاف جدی وجود دارد .ازاینرو بر ا ساس الگوی
کینگدان میتوان گ ت که اســـاســـاب هیچ پنجره فرصـــتی میان مســـائل واقعی حوزه
مد لباس ،جریان راهحلها و جریان اقدامات سیاسی شکل نگرفته است.
 .5-3طرح سیاستهای رسانهای مطلوب مد لباس

پس از مش ن شدن مسائل اصلی چرخه مد لباس در جامعه ایران و همچنین شناخت
خألهای ســیاســتی ناظر به این مســائل نوبت به طرح اولویتهای مداخله رســانهها در
حوزه مد لباس و توصیههای سیاستی متناظر با آنها میرسد .ازاینرو میتوان گ ت که
طرح تو صیههای سیا ستی از سوی محقق با ا ستناد به م سائل اح صاء شده در حوزه مد
لباس از مجموی تحلیل مصــاحبهها و اســناد این حوزه و بهرهگیری از پیشــینه تجربی
سیاستگذاری مرتب با این حوزه ،صورت میگیرد و در اینجا تالش شده در قالب یک
جدول سه جریان مسئله ،جریان پیشنهادات سیاستی و نیروها و اقدامات سیاسی (عوامل
سیا سی که اقدامات از ناحیه آنها انجام می شود) در کنار هم طرح شود .عالوه بر این،
نوی رسانهای که سیاست پیشنهادی ناظر به آن طرح شده ،مش ن گردیده و در نهایت
حتیالمقدور 30نسبت این پیشنهادات با کارکردهای رسانهها نیز ،روشن شود.
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جدول شماره  .3اولویتها و توصیههای سیاست رسانهای مد لباس در جامعه ایران
مشکل یا مسئله

اولویت
سیاستی

توصیههای سیاستی

دارد

کمک به رفع
مشکالت
معرفتی و
مهارتی حوزه
مد لباس

ندارد

تلویزیون
سیمای
مطبوعات
جمهوری
رسانههای جدید
اسالمی+
(شبکههای
وزارت فرهنگ
اجتماعی مجازی
و ارشاد اسالمی
و)...

___

اصالح و باز تنظیم نظام تبلیغاتی و
تدوین نظامنامه و الگوی تبلیغاتی
مد اسالمی ـ ایرانی بر مبنای
شاخصگذاری صورت گرفته

سیمای
جمهوری
اسالمی+
وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی

رسانههای
محیطی
تلویزیون
رسانههای جدید

___

آموزش و ارائه مبانی ،مفاهیم،
معیارها (تبیین اصول وحدت
بخش) و مصادیق روشن اسالمی ـ
ایرانی لباس به طراحان و
تولیدکنندگان.

سیمای
جمهوری
اسالمی+
وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی

تلویزیون
مطبوعات

آموزشی
اطالع رسانی

ایجاد فضای نقد و ارزیابی طرحها و
الگوهای شاخص تولید شده مد
لباس در رسانهها بر مبنای اصول و
شاخصهای وحدتبخش
اسالمی ـ ایرانی.

سیمای
جمهوری
اسالمی+
وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی

تلویزیون
شبکههای
اجتماعی

نظارتی و
اطالعرسانی
همبستگی

تجربهکاوی برندهای موفق و پیش-
رو جهانی در مد لباس از حیث
مهارتی و تخصصی و مجموع
برنامهریزیها و اقدامات ایشان در
هر سه حوزه طراحی ،تولید ،توزیع
(بازاریابی و)...

سیمای
جمهوری
اسالمی
وزارت فرهنگی
و ارشاد اسالمی

تلویزیون
مطبوعات
تخصصی

ایجاد زمینه حضور و نقش آفرینی
مؤثر رسانهای طراحان و
تولیدکنندگان شاخص
اسالمی ـ ایرانی در هدایت و
الهامبخشی (الگودهی) مد
اسالمی ـ ایرانی.

وزارت فرهنگی
و ارشاد اسالمی

لزوم شاخصگذاری و تعیین
معیارهای نمایش مد لباس در
رسانهها مبتنی بر مبانی
اسالمی ـ ایرانی و دستیابی به
مصادیقی دقیق از آن.

مشکالت معرفتی
و سردرگمی
شناختی موجود
در حوزه مد
اسالمی ـ ایرانی
(ابهام در
شاخصها ،مفاهیم
و مصادیق مد
اسالمی ـ ایرانی)

پیشینه

عوامل
سیاسی

نوع رسانه

کارکرد
مربوطه

شبکه های
اجتماعی

اطالع رسانی
آموزشی

آموزشی یا
انتقال
فرهنگ
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مشکل یا مسئله

اولویت
سیاستی

توصیههای سیاستی

دارد

ندارد

آموزش مهارتها و اصول حرفهای
طراحی ،تولید و توزیع نظاممند و
شبکهای ذیل برندها /اصول حرفه-
ای شکلگیری برندها و فعالیت
تخصصی در هر مرحله از فرآیند مد

سیمای
جمهوری
اسالمی+
وزارت فرهنگی
و ارشاد اسالمی

تلویزیون
مطبوعات
تخصصی

معرفی ظرفیتهای فعال و نمونه
حوزه طراحی ،تولید و توزیع مد
اسالمی ـ ایرانی و ایجاد زمینه
شناخت متقابل میان آنها

سیمای جمهوری
اسالمی+
کارگروه ساماندهی
مد و لباس وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسالمی

شبکههای
اجتماعی
تلویزیون

فراهم آوردن زمینه شناخت متقابل
میان برندها و مجموعههای فعال
مد اسالمی ـ ایرانی در جهت
شکلگیری شبکه منسجم تولید و
توزیع مد اسالمی ـ ایرانی.

ایجاد زمینه
تعامل و
مشکل فردگرایی و
گسترش
خودمحوری و
فرهنگ کار
ضعف فعالیت
ایجاد و افزایش فضای رقابت
گروهی در
تیمی و کار
گروهی میان طراحان و همچنین
میان شبکه
گروهی در حوزه
تولیدکنندگان فعال داخل در مد
فعالین
مد لباس
اسالمی ـ ایرانی در پخش و نمایش
مد لباس
آثار ایشان.
اسالمی ـ ایرانی
برجستهسازی تجربههای موفق کار
گروهی ذیل برندها در جریانسازی
مد لباس (تجلیل از الگوهای موفق
فعالیت تیمی و کار گروهی در
حوزه لباس اسالمی ـ ایرانی و به
اشتراکگذاری تجارب و
دستاوردهای اقدام گروهی و
هدفمند ایشان در رسانهها)
نگاه به بیرون و
بیتوجهی به
گسترش زمینه
ظرفیتهای بومی
توجه به
مد لباس (عدم
ظرفیتهای
شناخت کافی از
بومی مد لباس
ظرفیتهای
داخلی)

پیشینه

عوامل
سیاسی

نوع رسانه

معرفی و برجستهسازی ظرفیتهای
سختافزاری بومی چرخه مد لباس
معرفی ظرفیتهای نیروی انسانی
به ویژه طراحان خالق و
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان
پیشرو در حوزه مد اسالمی ـ
ایرانی).

سیمای
جمهوری
اسالمی +وزارت محیطی تلویزیون
صنعت ،معدن
و تجارت

کارکرد
مربوطه

آموزشی

آگاهیبخشی
و اطالعرسانی

همبستگی

سیمای
جمهوری
اسالمی

تلویزیون

همبستگی
سرگرمی

سیمای
جمهوری
اسالمی

تلویزیون

اطالع رسانی
همبستگی
آموزشی و
انتقال
فرهنگ

سیمای جمهوری
اسالمی +وزارت
صنعت معدن و
تجارت

تلویزیون
آگاهیبخشی
رسانههای جدید
و اطالعرسانی
(فضای مجازی)

صدا و سیما+
تلویزیون
کارگروه ساماندهی
آگاهیبخشی
مد و لباس وزارت رسانههای جدید
و اطالعرسانی
فرهنگ و ارشاد (فضای مجازی)
اسالمی
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مشکل یا مسئله

گسست میان
اجزاء مختلف
چرخه مد بومی و
عدم هماهنگی
میان آنها

عدم شکلگیری
اقتصاد سیاسی
مد لباس
اسالمی ـ ایرانی

اولویت
سیاستی

توصیههای سیاستی

پیشینه
دارد

ندارد

عوامل
سیاسی

نوع رسانه

کارکرد
مربوطه

انعکاس ظرفیتهای فرهنگی،
هنری(میراث فرهنگی) تاریخی و
جغرافیایی بومی در حوزه لباس و
پوشش بدن بانوان.

صدا و سیما+
کارگروه
ساماندهی مد و
لباس وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسالمی

کمک به ایجاد زبان مشترک میان
طراح و تولیدکننده در حوزه مد
اسالمی ـ ایرانی با به
اشتراکگذاری ایدهها و دغدغههای
آنها و ایجاد وفاق حداکثری در
مورد عناصر وحدت بخش هویت
اسالمی ـ ایرانی در تولیدات
تلویزیونی

سیمای
جمهوری
اسالمی

تلویزیون

رصد و پایش مستمر نیازها و
گرایشات مصرفکنندگان

کارگروه
ساماندهی مد و
لباس وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسالمی+
وزارت صنعت،
معدن و تجارت

شبکههای
اجتماعی

ایجاد بستر به اشتراکگذاری
ایدهها ،طرحها و تولیدات مد لباس
و کمک به شکلگیری شبکه
اجتماعی مجازی مدلباس اسالمی ـ
ایرانی با لحاظ نظارتها و راهبری-
های الزم بر اساس شاخصهای
احصاء شده.

کارگروه
ساماندهی مد و
لباس وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسالمی

شبکههای
اجتماعی

حذف یا تعدیل هزینههای جاری
برای حضور فعاالن حوزه تولید و
توزیع مدلباس اسالمی ـ ایرانی (به
ویژه برندهای نوپا) و نمایش آثار
کمک به
ایشان در نمایشگاههای فصلی و
شکلگیری
بازارهای مرکزی شهر ،بر اساس
اقتصاد سیاسی
شاخصگذاریهای دقیق صورت
مد لباس
گرفته در این حوزه

کارگروه ساماندهی
مدلباس وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسالمی
 +وزارت امور
اقتصادی و دارایی+
وزارت صنعت،
معدن و تجارت

محیطی

___

سیمای
جمهوری
اسالمی ایران

تلویزیون

___

فراهم نمودن
زمینه
هماهنگی و
رفع تعارضات
میان اجزاء
مختلف چرخه
مد

در نظر گرفتن امکانات و تسهیالت
مناسب برای تبلیغات تجاری
تلویزیونی برندهای نوپای بومی

تلویزیون
رسانههای
جدید(فضای
مجازی)

35

آگاهیبخشی
و
اطالعرسانی/
آموزشی و
انتقال
فرهنگ

همبستگی
هویت بخشی

اطالعرسانی

همبستگی
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مشکل یا مسئله

اولویت
سیاستی

توصیههای سیاستی

پیشینه
دارد

ندارد

عوامل
سیاسی

نوع رسانه

کارکرد
مربوطه

اسالمی ـ ایرانی و تعدیل هزینه-
های تبلیغات برای ایشان بر اساس
شاخصگذاری انجام شده
(مطلوبیتهای فرهنگی)

جدایی ذهنیت
سیاستگذاران از نزدیک نمودن
واقعیتهای عینی ذهنیتها به
مسائل و
حوزه مد لباس
(اعم از طراحی ،نیازهای واقعی
تولید ،توزیع و حوزه مد لباس
مصرف)

عدم تشخص و
هویتآفرینی

شخصیت
بخشی و
هویتآفرینی

فراهم آوردن موقعیتها و
فرصتهای مناسب برای تبلیغ
برندهای نوپای لباس داخلی با
کاهش هزینههای تبلیغات برای
ایشان (با لحاظ شاخص ها و
معیارهای اسالمی ـ ایرانی در
پوشش و نوآوری در سبک و طرح)

شهرداریها

در نظر گرفتن تسهیالت مناسب
برای شکلگیری شبکه توزیعی
منسجم پوشاک اسالمی ـ ایرانی با
محوریت برندهای اسالمی ـ ایرانی
و نظارت جدی بر عرضه محصوالت
با شاخصهای تعیین شده مصوب.

وزارت صنعت،
معدن و تجارت
 +شهرداریها

محیطی

___

فراهم آوردن امکان مقایسه
الگوهای لباس بومی در رسانهها از
لحاظ اقبال مصرفکنندگان و
سودآوری آنها برای تولیدکنندگان
و سرمایهگذاران حوزه پوشاک

سیمای
جمهوری
اسالمی

رسانههای جدید
(شبکههای
اجتماعی)
تلویزیون

نظارتی و
اطالعرسانی

گزارش و به تصویر کشیدن مسائل
و مشکالت واقعی مراحل مختلف
چرخه مد لباس در جامعه امروز
ایران از زبان فعاالن این حوزه

سیمای
جمهوری
اسالمی

تلویزیون

ایجاد فضای به اشتراکگذاری
نظرات ،نیازها و عالقهمندیها از
سوی مصرفکنندگان

وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی

فراهم نمودن زمینه تعامل فعاالن
میدانی حوزه مد و سیاستگذاران و
عوامل اجرایی حوزه مد لباس.

تبدیل سبکهای شاخص و مطلوب
اسالمی ـ ایرانی لباس به سیمای
بصری مطلوب در رسانهها با

محیطی

شبکههای
اجتماعی

صدا و سیما+
تلویزیون
کارگروه
ساماندهی مد و رسانههای جدید
(شبکههای
لباس وزارت
فرهنگ و ارشاد اجتماعی و)...
اسالمی
سیمای
جمهوری
اسالمی

تلویزیون

___

نظارتی و
اطالعرسانی

نظارتی و
اطالعرسانی

نظارتی و
اطالعرسانی
همبستگی

هویتبخشی
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مشکل یا مسئله

اولویت
سیاستی

توصیههای سیاستی

پیشینه
دارد

تولیدات بومی برای محصوالت بهرهگیری از شخصیتهای رسانه-
برای مصرفکننده بومی مد لباس ای در برنامههای مختلف رسانهای
و برندهای فعال ایجاد حس بیرون آمدن طرح از
در الگوهای یک رقابت هنری معتبر و پوشیدن
اسالمی ـ ایرانی
شدن از سوی شخصیتهای
مدلباس
محبوب رسانهای در برنامههای

ندارد

عوامل
سیاسی

سیمای
جمهوری
اسالمی

نوع رسانه

تلویزیون

37

کارکرد
مربوطه

هویتبخشی

معتبر رسانه
تبلیغ آثار برندهای فعال در حوزه
لباس اسالمی ـ ایرانی با محوریت
شخصیتپردازی رسانهای صورت
گرفته ذیل برندهای شاخص
اسالمی ـ ایرانی لباس.

سیمای جمهوری
اسالمی  +وزارت
فرهنگ و ارشاد
اسالمی+
شهرداریها

ضمیمه نمودن داللتهای صریح و
ضمنی اسالمی ـ ایرانی به تولیدات
برندها از طریق قرار دادن آنها در
بافتهای خاص همنشینی با سایر
نمادها و نشانههای سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی.

شهرداریها
صدا و سیما

محیطی
تلویزیون

انعکاس و بازنمایی هدفمند
رویدادهای مدلباس اسالمی
اسالمی ـ ایرانی (مانند جشنوارهها،
نمایشگاهها و )...مبتنی بر سناریوهای
روشن و در قالب های جذاب

سیمای
جمهوری
اسالمی

تلویزیون

وزارت صنعت،
معدن و
تجارت+
شهرداریها

محیطی

___

شهرداری

محیطی

___

سیمای
جمهوری
اسالمی

تلویزیون

فراهم نمودن تسهیالت و امکانات
الزم برای شکلگیری شبکه توزیعی
دیده نشدن و
کمک به دیده مد اسالمی ـ ایرانی در بازارهای
عدم ظهور جدی
مرکزی و محوری کالن شهرها یا
شدن هر چه
الگوهای لباس
بیشتر الگوهای ایجاد بازارهای اختصاصی در نقاط
بومی چه در
کلیدی این شهرها
بومی مد لباس
محیط زندگی
در زندگی
نظارت بر الگوهای پوشش و آرایش
اجتماعی و چه در
مردم.
روزمره
بدن بانوان در تبلیغات محیطی از
رسانهها.
حیث تناسب آن با شاخصهای
مطلوب الگوی اسالمی ـ ایرانی
پوشش
حمایت ،حراست و پشتیبانی مادی و
معنوی از سلبریتیهای شاخص و الگو
برای جلوگیری از تناقضات رفتاری
ایشان در سبک پوشش و آرایش بدن

تلویزیون،
شبکههای
اجتماعی،
محیطی

هویتبخشی

هویتبخشی

اطالعرسانی

___
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مشکل یا مسئله

اولویت
سیاستی

توصیههای سیاستی

پیشینه
دارد

ندارد

عوامل
سیاسی

جلوگیری از تبلیغات برندهای
لباس خارجی در فضاهای شهری و
بینشهری کشور و فراهم آوردن
فرصت مناسب برای تبلیغ برندهای
نوپای لباس داخلی از طریق کاهش
هزینههای تبلیغات برای ایشان (با
لحاظ شاخصها و معیارهای کلی
اسالمی ـ ایرانی در پوشش و
خالقیت در سبک و طرح).

شهرداری ها

ترویج آثار نمونه لباس
اسالمی ـ ایرانی در تولیدات
مختلف تلویزیونی به ویژه در قالب
پوشش شخصیتهای مشهور رسانه
(اعم از شخصیتهای انیمیشنی و
شخصیتهای تلویزیونی مثل
بازیگران ،مجریان و)...

سیمای
جمهوری
اسالمی

نوع رسانه

محیطی

تلویزیون

کمک به شکلگیری شبکه نمایش،
عرضه و توزیع مجازی مد لباس
اسالمی ـ ایرانی

کارگروه
ساماندهی مد رسانههای جدید
(برنامه کاربردی
لباس وزارت
تلفن همراه یا
فرهنگ و ارشاد
رایانه)
اسالمی  +وزارت
صنعت و تجارت

فراهم آوردن امکان نمایش و
معرفی آثار شاخص اسالمی ـ
ایرانی با لحاظ عرضه پیشینی آنها
در شبکه توزیعی و امکان دسترسی
آسان به آنها در بازار

تلویزیون
سیمای
رسانههای جدید
جمهوری
(شبکههای
اسالمی
اجتماعی)
وزارت فرهنگ
مطبوعات
و ارشاد اسالمی

تنوع بخشی در ارائه الگوهای لباس
اسالمی ـ ایرانی و پرهیز از
یکنواختی و محدود شدن به نوع
خاصی از محصوالت مد لباس در
تبلیغ و نمایش به منظور تأمین
روحیه تنوعطلبی جوانان امروز در
عین در نظر گرفتن اصول و
شاخصهای وحدتبخش
اسالمی ـ ایرانی در حوزه پوشش

سیمای
جمهوری
اسالمی

تلویزیون

کارکرد
مربوطه

___

هویتبخشی
سرگرمی

___

اطالعرسانی

سرگرمی،
تفریحی و
تأمین
تنوعطلبی

اولویتیابي سیاست رسانهای مد لباس مبتني بر مسئلهشناسي چرخه آن در جامعه ایران 39

 .4جمعبندی و نتیجهگیری

با توجه به نقش محوری ر سانههای جمعی در شکلدهی به فرهنگ و سبک زندگی در
جهان امروز ،توجه به سیا ست ر سانهای در قبال صنایع فرهنگی همچون مد لباس (به
عنوان جلوه نمادین فرهنگ دربردارنده ســطچ زیرین آن و معرف ارزشهایی اســت که
در پس آن نه ته ا ست) به عنوان ب ش قابل توجهی از سیا ست فرهنگی ،ضرورتی غیر
قابل انکار ا ست .در این پژوهش نظر به ساز و کار پیچیده پدیده مد لباس تالش شد تا
ابتدائاب مس ـئلهشــناســی دقیقی از چرخه مد لباس از طریق مصــاحبه با فعاالن میدانی این
حوزه ،کار شنا سان و عوامل اجرایی ضمن بهرهگیری از دادههای م صاحبههای آر شیوی
تلویزیونی در این حوزه ،صورت گرفته و در تکمیل این م سئله شنا سی ،ا سناد موجود
اعم از پژوهشهای پی شینی و گزارشهای آماری ر سمی در حوزه صنعت مد لباس نیز
مورد مطالعه قرار گیرند .نتیجه آنکه هشـــت مســـئ له محوری «مشـــکالت معرفتی و
ســردرگمی شــناختی موجود در حوزه مد اســالمی ـــــ ایرانی»« ،مشــکل فردگرایی و
خودمحوری و ضــعف فعالیت گروهی در حوزه مد لباس»« ،نگاه به بیرون و بیتوجهی
به ظرفیتهای بومی مد لباس»« ،گســســت میان اجزاء م تلف چرخه مد بومی و عدم
هماهنگی میان آنها»« ،عدم شکلگیری اقت صاد سیا سی مد لباس ا سالمی ــــ ایرانی»،
«جدایی ذهنیت سیا ستگذاران از واقعیتهای عینی حوزه مد لباس»« ،عدم ت ش ن و
هویتآفرینی تولیدات بومی برای مصـــرفکننده» و «دیده نشـــدن و عدم ظهورجدی
الگوهای لباس بومی (چه در محی زندگی اجتماعی و چه در رســـانهها)» در ارتباط با
کالن مســئله «نبود برندهای جریانســاز بومی در حوزه مد لباس» با جمع میان مســائل
بهدســت آمده از تحلیل مضــمون مصــاحبهها و مطالعه اســناد ضــمن لحاو کارکردهای
ا صلی ر سانهها در جامعه (ذیل رهیافت کارکردی ساختاری) بهد ست آمد .م ضاف بر
اینکه با مرور پی شینه سیا ستی پو شش و آرایش بدن در سه دهه اخیر به عنوان یکی از
شواهد مهم در رویکرد سیا ستگذاری مبتنی بر شواهد در کنار سایر شواهد بهد ست
آمده از م سئله شنا سی چرخه مد لباس ،رو شن شد که در این سیا ستها بهطور کلی
م سئله چرخه مد به عنوان یک صنعت فرهنگی و م ش صاب م سئله شکلگیری برندهای
جریانسـاز اسـالمی ـــــ ایرانی در حوزه مد لباس مغ ول واقع شـده و مسـائل بنیادین
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معرفتی ،فرهنگی اجتماعی و به ویژه اقت صادی سیا سی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
عالوه بر این بر اســـاس الگوی کینگدان ،میان مســـائل واقعی حوزه مدلباس ،جریان
راهحلها و جریان اقدامات ســیاســی همگرایی حداقلی وجود داشــته اســت .به عبارت
دیگر هرچند که م سئله پو شش بهطور جدی توجه مقامات ر سمی را جلب نموده و در
دستورکار ایشان بوده است اما همچنان پنجره فرصت (یا پنجره سیاستی) در این حوزه
گشوده نیست.
در نهایت بر اساس شواهد بهدست آمده و در نسبت با مسائل احصاء شده ،هشت
اولویت سیا ست ر سانهایِ «کمک به رفع م شکالت معرفتی و مهارتی حوزه مد لباس»،
«ایجاد زمینه تعامل و گسترش فرهنگ کارگروهی در میان شبکه فعالین مد لباس اسالمی
ـــــ ایرانی»« ،گ سترش زمینه توجه به ظرفیتهای بومی مد لباس»« ،فراهم نمودن زمینه
هماهنگی و رفع تعارضات میان اجزاء م تلف چرخه مد»« ،کمک به شکلگیری اقتصاد
سیاسی مد لباس»« ،نزدیک نمودن ذهنیتها به مسائل و نیازهای واقعی حوزه مد لباس»،
« ش صیتب شی و هویتآفرینی برای مح صوالت بومی مد لباس و برندهای فعال در
الگوهای اسالمی ـ ایرانی مد لباس» و «کمک به دیده شدن هر چه بیشتر الگوهای بومی
مد لباس در زندگی روزمره مردم» تعیین شـــد و متناظر با آن ها مجموعاب  38توصـــیه
سیاستی با در نظر گرفتن عوامل سیاسی ،نوی رسانه و همچنین (در مواردی که محتوای
رسانهای مورد توجه قرار گرفته بود) کارکردهای مربوطه پیشنهاد شد.
یادداشتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مد به عنوان نماد دربردارنده سططططیر ن ر ه گرونم ر مارز ارن وا ی اسطططط ره در
پس آن نهفته اس .
2. Marco Pedroni
3. From Production to Consumption: The Cultural Industry of Fashion.
4. Cholachatpinyo et al.
5. A conceptual model of the fashion process.
6. Culture cycle
7. Life Cycle
8. Introduction
9. (Rise) Increase in popularity
10. Peak in popularity
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11. maturity
12. Decline in popularity
)13. Obsolescence(Dejection period

 .14در میالاات رسطططططانه ر سطططططا ر عیو ااتماعیع رسطططططانه نوعا به «رسطططططا ب ارت ا ات»
(رسطططانهوای چاپی ا پخش) ا «گر وای تکنیکی مشطططخه ره ا ه رسطططا ب توسططط آنوا
گایی اگته ر صورت عمیی می ابند (رتابواع ررننامهواع تیو ز ونع راد وع گییم ر در
حال حاضططر ا نترن ر بانیوای را انهای) اشططاره دارد )Darity,2008, V.5: p. 59( .در
پژروش حاضطططططرع رسطططططانه در مفهومی عا تر ان رسطططططانهوای امای مورد نظر بوده ر
رسططططططططانططهوططای مطییی را نیز بططا نظر بططه نیش تاییهرننططده آن در ترر م مططد ل ططاد در
برمیگیرد .توضطططیر آنکه با تواه به ماوی رسطططانهای مد ل اد (انتیال پیا در رابیه با
وو شططخه ر اگراد) در برططتر ااماه ر وم نیه نیش ارت ا ی مطی ااتماعی ره مد
در آن عرضطططه میشطططودع معموج معاری ا عوامب مطییی (اعم ان ر تر هواع ت ییغات
مطییی ر )...مؤثر در شناخ اگراد ان مد ررن ر گرا ش به آن را تط عنوان «رسانه
مطییی» در نظر گرگتها م.
15. Harold Lasswell
16. The structure and function of communication in society
17. Charles Wright
18. Mass communication: a Sociological perspective
19. The Policy Window
20. John W. Kingdon
 .21ور چند ره شکبگیری پنعره سیاس ا گرص در مطی عینی ر راقای اقدا سیاستی
ممکه میشطططططود اما در ا نعا سطططططای شطططططده با الها ان ا ه چارچوب ر برقرار رردن ا ه
اتصطططادت در ری سطططیاسططط واع پنعره گرصططط برای نیشآگر نی مییوب رسطططانهوا در
حونه مد ل اد در نظر گرگته شود.
 .22منظور ان متخصطططصطططان ر رارشطططناسطططانع اگرادی اسططط ره تطصطططی ت دانشططط اوی ر
میالاات تخصطططططصطططططی ر حرگهای در حونه مد ل اد داشطططططتندع ضطططططمه آنکه ان تعارب
تخصطططصطططی آمون ر اقدا عمییاتی در حونهوای راحیع تولید ر تون ع مد ل اد نیز
برخوردارند.
 .23نمونهگیری در انعا ا ه مصططططططاح ه وا ان نوج ودگمند بوده ر اگرادی برای مصططططططاح ه
انتخاب شططططدهاند ره ا ان پیشططططینه قوی تعربی در حونه مد ل اد (به تفکیک مراحب آن)
برخوردارنطد طا ان لططاظ نظری ر گاطالیط عیمی پژروشططططططی در ا ه حونه صطططططططاحط
تخصهاند ا سابیه اارا ی قابب م حظهای نر به حونه مد ل اد داشتهاند ر ا ا نکه
حائز غال ا ه ر ژگیوا در رنار وم ورتند.
24. Wolcott
 .25ان امیه ا ه پژروشوا ر اسطططناد میتوان به .1 :بهارع مهری ر نارجع مر م ()1388ع
سططن بندی مد در تهران :با تأرید بر نطوه پوشططش ننانع پژروش ننانع درره 7ع شططماره
3ع صفطات 27-48ع  .2اسدیع عییرضا ر د ران ()1393ع گزار پژروشی «آ نده
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پژروشطططی صطططنا پوشطططا »ع اتاق بانرگانیع صطططنا عع ماادن ر رشطططاررنی تهرانع .3
میرانیو یع پر را ( )1394مررری بر رضای نراایع پوشا ع چر ر گرآرردهوای
رابرططططططته ا رانع ماارن بررسططططططیوای اقتصططططططادی اتاق بانرگانیع صططططططنا عع ماادن ر
رشطططططططططاررنی تهرانع  .4ا عطططات ر آمطططاروطططای در طططاگتی (بهطططار  )1396ان مررز
پژروشوای اتطاد ه پوشا تهران ر ...اشاره نمود.
 .26کی ان مهمتر ه نتا م پژروش حاضططططرع عد شططططکبگیری گرآ ند دررننای چرخه مد
ل اد در داخب رشططططططور ر گیدان رار نظا مند ر ودگمند میان ا ه اازاء چرخه (مطیقع
رایع تولیططدرننططده ر بططانار ططاب ر تون عرننططده) اسطططططططط  .عوامططب مختیفی موا ط عططد
شطططططکبگیری صططططططیر ا ه گرآ ند میشطططططوند .اما با تواه به تأریدات صطططططورت گرگته در
ا عات حاصب ان اسناد ر مصاح هواع مهمتر ه عامب عد شکبگیری صطیر گرآ ند
گرد مططد بومی بططا معموج مراحططب آن بططه صططططططورت پیوسططططططتططه ر بططه دن ططال آن عططد
گرونمسططططانی ر ودا هائیه مصططططرزرنندگان را میتوان گیدان برندوای ار انسططططان
اسططط می ا رانی مد ل اد دانرططط  .توضطططیر ا نکه برند ضطططمه آنکه عامب مرت رننده ر
وماونمرننده اازای چرخه مد ه ب رییتی راحد ر کپارچه اس ط ره ومه اازا در پیوند
با وم در چارچوب اوداز ر استراتژیوای مشخه ر مشتر اقدا به گاالی میرنندع
با تصو ری ره ان مط صول ا خدم ارائه شده میدودع مصرزرننده را به خود متاهد
ر با خود ومراه می ساند .انا هرر بریار گفته شده اس ره تا برند شکب ن یردع اساسا
سخه ان شکبگیری مد ا ار ان سانی مؤثر در س ک خاصی ان پوشش بیهوده اس .
پس مرائب وش گانه گوق را میتوان در نر با ا ه مرئیه ر به ا ه صورت در نظر
گرگ ره ا عامب عد شکبگیری برندوای ار انسان اس می ـ ط ا رانی مد ل اد ورتند
(مثب مشططک ت مارگتیع گردگرا ی ر خودمطوریع عد شططکبگیری اقتصططاد سططیاسططی مد
ل اد اسطططط می ا رانی ر )...ا ا نکه خود نتیعه عد شططططکبگیری ا ه برندوا ورططططتند ره
غال ا ه مرطططططائب به ر ژه مرطططططئیه «عد تشطططططخه ر وو آگر نی تولیدات بومی برای
مصرزرننده» را میتوان ان ا ه امیه دانر .
 .27با تواه به ا نکه مد ل اد در سططیاسط گذاریوای حونه پوشططش بدنع برای ارلیهبار در
قانون سطططاماندوی مد ر ل اد معیس شطططورای اسططط می ( )1385مورد تواه قرار گرگته
اس ع نمیتوان پیشینه مفصیی ان سیاس گذاریوای صورت گرگته در ق ال آن را ارائه
داد .به ر ژه در حونه رسطططانهوای امای ره قیاا پیشطططینه راری سطططیاسططط وای حونه مد
ل طططاد را مططططدردتر خواوطططد نمود .انا هرر بطططا لططططاظ ا ه مهم رطططه تعربطططه پیشططططططینی
سیاس گذاری پوشش به نوبه خود در نیب به سیاس وای خاص حونه مد ل اد (به ور
م شخه قانون ساماندوی مد ر ل اد) بیتأثیر ن ودهاندع پی شینه سیا س ر سانهای حونه
مد ل اد را ه ب موضوج عا تر ر ر نتر پوشش ر آرا ش بدن مورد تواه قرار داده ر
سیریه ا ه سیاس وا را تا تدر ه قانون ساماندوی مد ر ل اد ر پس ان آن دن ال نمود م.
 .28در ا نعاع عنوان سیا س ناظر به معموعه قواعد ر م صوباتی ا س ره نظا ا س می
در حونه پوشطططش ر آرا ش بدن راحیع تدر ه ر اب م نموده اسططط ره به نوعی ریفی
مداخیه نظا حارم را در ا ه حونه نشان میدود .انا هرر ور چند ره بریاری ان موارد
مططططططذرططططططور ان اططططططنططططططس قططططططانططططططونع آ ططططططیططططططه نططططططامططططططهع راوطططططط ططططططردع راوططططططکططططططار
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ر  ...میباشططدع اما میتوانند مرططامطتا ه ب مفهو ریی سططیاسطط وای رسططانهای پوشططش ر
آرا ش بدن مورد تواه قرار گیرند.
 .29قوانیه ر میررات ت ییغطاتی رشططططططورع دگتر ت ییغطات ر ا جرسطططططططانی ماطارنط امور
می وعاتی ر ا جرسانی رنارت گرونم ر ارشاد اس می (.)1395
 .30توضیر آنکه برخی ان پیشنهادات سیاستی ناظر به بهرانی نظا ت ییغاتی ر رسانهای
ر مشططخه نمودن چارچوبوا ر اصططول ن ربنا ی برای اقدا ر عمب مؤثر در حونه مد
ل اد اس .
منابع

آشناع حرا الد ه ر مهربانیگرع حریه()1392ع تطییب سیاست ذاری قانون ساماندوی مد ر
ل اد معیس شورای اس می بر اساد مدل گرا ندیع دو فصلنامه علمی پژوهشی دین
و ارتباطاتع سال بیرتمع شماره ارلع صه .5-42
اسطططططتراردع آنرطططططیم ر روربیهع اولی ()1385ع اصوووو روش تحقیق کیفی :نظریه مبنایی
رویهها و شوووی ها ،ترامه بیو مطمدیع تهران :پژروشططط اه عیو انرطططانی ر میالاات
گرون ی.
باونرع ناصر ر عیم الهدیع ع دالرسول ()1392ع ونعاروای عفاز ر حعاب اس می در سیما
ر سططینما (تطییب تی ییی سططیاس ط وا)ع فصوولنامه ملااتات فرهنـ اوووووووو ارتباطاتع درره 14ع
شماره 21ع صه .55-79
بهارع مهری ر نارجع مر م ()1388ع سططططططن بندی مد در تهران :با تأرید بر نطوه پوشططططططش
ننانع پژوهش زنانع درره7ع شماره3ع صه .27-48
ررشططهدل اربیانیع اور ()1394ع سوویاسو گذاری رسووانهایع تهران :انتشططارات دانشط اه
تهران.
رئیریع مهنان؛ شر فیع ساید ر غرا یع مطمدتیی ( .)1395شناسا ی ر رت هبندی عوامب
مؤثر بر مصرز برندوای خارای در صنا مد ل اد (مورد میالاه :شهر اصفهان)ع
فصووولنامه علمیپژوهشوووی تحقیقات بازاریابی ن ینع سطططال شطططشطططمع شطططماره ارلع صطططه
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