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 های گفتمانی پوشاک زنان در ایران سیاست

 گرایانه( در دورۀ پهلوی اول )آمرانه( و دوم )اشاعه
 

 1سیده راضیه یاسینی
 

 چکیده
ها بر پوشاک زنان  ها و نوع تأثیرگذاری آن پهلوی  دورۀدر  گفتمانی های سیاستاین مقاله به واکاوی تطور 

های معنایی پوشاک زنان تحت  های ظاهری و داللت شناختی ویژگی پردازد و با رویکردی جامعه ایران می
اول و دوم بر پوشاک   اجتماعی، پیامدهای کردارهای گفتمانی متفاوت دورۀ پهلوی ـ تأثیر عوامل فرهنگی
های آمرانه  مطالعاتی، ناظر بر اهمیت بازشناسی تبعات سیاست نیچن نیضرورت ا کند. زنان را مطالعه می

تحلیلی است و از تحلیل  ـ رویکرد مطالعه، کیفی و توصیفی های فرهنگی است. گرایانه در عرصه و اشاعه
است. های پهلوی اول و دوم استفاده شده  گفتمان انتقادی برای تحلیل کردارهای گفتمان غالب در دوره

پهلوی اول )آمرانه( و در  ۀهدف از این مطالعه، پاسخ به این سؤال است که دو رویکرد متفاوت در دور
کشف حجاب، به چه نتایجی منجر شده است؟ نتایج نشان  ۀدیگرایانه( با پد پهلوی دوم )اشاعه ۀدور
واحد، پیامدهای  گفتمانرغم برخورداری از  بهدهد کردارهای متفاوت در گفتمان پهلوی در دو دوره،  می

پهلوی دوم بر اقتضائات اجتماعی و فرهنگی  ۀدلیل تمرکز کردارهای گفتمانی در دور مختلفی داشت و به
 ۀجیروز، نسبت به کردارهای گفتمانی پهلوی اول، بیشتر به اهداف خود نزدیک شد. همچنین درنت

زنان در ایران رخ داد که نتیجۀ یکی نسبی پوشش « یساز همگن»ها، نوعی  هژمونیک شدن گفتمان پهلوی
 ها بود. از کردارهای این گفتمان در دورۀ اول پهلوی
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 مقدمه 

مثابه یکی از مظاهر فرهنگی ایران، با توجه به موازین دینی  لباس و پوشاک زنان ایرانی به
بخش فرهنگ ایرانی پس از دوران  ترین عناصر نظام زیرا دین اسالم از مهم ،مطالعه است قابل

اما  ؛شود. گرچه جامعۀ ایران دربردارندۀ ادیان و نیز مذاهب گوناگون است باستان شناخته می
ترین عامل دینی تأثیرگذار بر پوشاک زنان این سرزمین بوده است.  اسالم و مذهب تشیع مهم
ها در هر دورۀ تاریخی به  ین، عنصر قدرت و چگونگی ورود حکومتدر کنار عنصر فرهنگی د

زیرا ورود یا عدم ورود نظام قدرت به این مسأله، بر نوع  ،لۀ پوشاک زنان نیز اهمیت داردأمس
 پوشاک زنان ایرانی بسیار تأثیرگذار است.

ها و  ها به فرهنگ پوشاک زنان در نظام تأثیر اوضاع سیاسی و حکومتی بر نگرش
های اجتماعی و فرهنگی در ادوار گوناگون، امری قابل اعتناء است. تغییرات  نظام دهخر

فرهنگی جوامع ازجمله تغییر در نوع پوشاک که بارزترین نشان و نماد فرهنگی یک جامعه 
 ها است. های گوناگون و ایدئولوژی آن شدت تحت تأثیر گفتمان حکومت است، به

های  وشاک زنان، از دورۀ قاجار و در مواجهه با فرهنگچالش جدی در ایران بر سر نوع پ 
ها، نوع پوشش سنتی ایرانی با فرهنگ غربی  و سپس با حضور انگلیسیمسیحی شروع شد 

درآمیخت. از زمان جنبش مشروطه، آراء متفاوتی دربارۀ پوشاک زنان وجود داشت که گاه آن را 
ن باره از صدور فرمان مشروطیت در سال کرد. بحث در ای اجتماعی تلقی می ـ ای سیاسی پدیده
ق ادامه یافت و با آغاز حکومت پهلوی در پایان سال  1344ق تا سقوط قاجار در سال  1324
و « کشف حجاب»ش با اعالم قانون  1314ش این روند شدت گرفت تا آنکه در سال  1304

وضوع صددرصد اصرار بر اجرای آن توسط رضاشاه، نوع پوشاک زنان در اجتماع، به یک م
سیاسی بدل شد. پس از برکناری رضاشاه، برخورد قهری با پوشش اسالمی زنان منتفی اما 

 های گوناگون فرهنگی ترویج شد. پوشش رایج در جوامع غربی به شیوه
زیرا  ،اند های متأخر، به پوشاک زنان اهمیت داده ویژه در دوره های حکومتی در ایران به نظام

انسان را پاسخ « فرهنگی»و « طبیعی»زی که پوشانندۀ تن است، دو نیاز مهم مثابه چی پوشاک، به
کارکرد فرهنگی پوشاک است که منجر به ایجاد یک نظام ارتباطی فرهنگی دهد. این،  می
های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی  شود؛ نظامی که رمزگشایی از آن، مستلزم شناخت نظام می

 جوامع است.
های عام؛  ها و سنت ینئآ»مهم هویت فرهنگی جوامع است که شامل های  لباس از نشانه

ها؛ رسوم؛  های سنتی؛ پوشاک و طرز پوشش؛ معماری بناها و مکان ارزش ؛ها و اعیاد جشن
(. از طرفی کارکرد لباس را، 66 ـ 67: 1378)ورجاوند، « عُرف و هنرهای ملی و بومی هستند

اند:  آن در برساخت هویت فردی انسان دانستهدر برساخت هویت اجتماعی، همسان کارکرد 
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های پیش مدرن ... سر و لباس در درجه اول، هویت اجتماعی و نه  در بسیاری از فرهنگ» 

طور یقین، لباس و هویت اجتماعی کامالً  ساخت. امروزه نیز به هویت فردی را مشخص می
ت که جنسیت، موقعیت کننده اس ارتباط نیستند و لباس همچنان یک تمهید داللت باهم بی

های  بررسی»(. همچنین 25: 1381 )جنکینز،« دهد ای را نشان می طبقاتی و منزلت حرفه
طور  ها به پوشش و لباس، دال  بر معناداری پوشش در قالب نظام نشانه ۀشناسانه دربار نشانه

عی، پوشش های هویتی هر نشانه در یک بافت اجتما رو با توجه به داللت قراردادی است. ازاین
شناسی بافت اجتماعی مربوط به خود  توان دارای داللت هویتی برگرفته از نظام نشانه را نیز می
های زیباشناختی، فرهنگی یا ایدئولوژیک پوشاک را نیز  (. داللت92: 1394)یاسینی، « دانست

خصایص توان با رمزگشایی از نظام نشانگانی آن دریافت؛ نشانگانی که در ساختار و دیگر  می
، نوعی از پوشاک، ای که ممکن است در بستر ایدئولوژیک جامعه نحوی پوشاک وجود دارد. به

 زیبا و در بستر ایدئولوژیک مقابل آن، همان پوشاک نازیبا دانسته شود.
های دینی، فرهنگی، جغرافیایی و قومی ایران، تحوالت پوشاک زنان این  با نظر به ویژگی
های قدرت و  تأثیر کانون شدت تحت مانی مدنظر این مقاله بههای گفت سرزمین در میدان

شود. تحوالت پوشاک زنان در گفتمان پهلوی اول و دوم، با  ها دانسته می های گفتمانی آن دال
است. زن رها از سنن دینی در مرکزیت  محور قراردادن مدرنیته، تابعی از نظام قدرت بوده 

گونه ص و متفاوت، پهلوی اول و دوم قرار گرفت که هرکدام با کردارهای گفتمانی خا  گفتمان
شناختی خود را  خاصی از پوشش را برای زن ایرانی تبیین نمودند که داللت فرهنگی و زیبایی

ی دور، پوشش ایرانی زنان در فضاهای اجتماعی بود، هابرای نمونه چادر که از گذشتهداشت. 
ت و اما در عصر قاجار به رنگ سیاه گرایش یاف ؛شد های روشن انتخاب مینخست در رنگ

کمابیش با همین رنگ به حیات خود ادامه داد. این پوشش که تا پیش از انقالب، بیشتر از 
دلیل قانون کشف حجاب و سپس  وجهی دینی برخوردار بود، نخست در دوران پهلوی اول و به

ای سیاسی و دال بر مبارزه  طورکلی به نشانه در دوران پهلوی دوم و با اوج گرفتن مبارزات، به
ترتیب باید گفت، تغییرات لباس زنان ایرانی متأثر از تحول  این بهام طاغوت تبدیل شد. با نظ

 اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر دورۀ تاریخی است.
نفوذ فرهنگ غیرایرانی بر پوشاک زنان مشاهده  ریدر میدان گفتمان پهلوی اول و دوم، تأث

ـ  اما در هر دوره، متناسب با اوضاع سیاسی ،کردپهلوی آن را تقویت می شد و گفتمانمی
گزید که نتایج متفاوتی نیز داشت. اجتماعی و فرهنگی خود، کردارهای گفتمانی متفاوتی را بر

 ۀدو رویکرد متفاوت )آمرانه( در دور ۀجیبر این اساس، پرسش اصلی مقاله آن است که درنت
کشف حجاب، نگرش زنان به  ۀپدیدپهلوی دوم با  ۀگرایانه( در دور پهلوی اول و )اشاعه

یک از دو رویکرد مذکور، مؤثرتر عمل کرد؟  پوشش اسالمی دستخوش چه تغییراتی شد و کدام
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ها را در  این مقاله بر آن است تا کردارهای متفاوت این گفتمان در دو دوره و مختصات آن 

تواند  همچنین می ،زمینهتغییر و تبدیل پوشاک زنان ایرانی دریابد. دستیابی به نتایجی در این 
پوشش  ۀنیهای جمهوری اسالمی ایران درزم در شناخت بیشتر آثار و نتایج راهبردها و سیاست

 زنان نیز بکار آید.
 

 پژوهش هپیشین
فرهنگ پوشش زنان، غالباً ناظر بر  چگونگی مواجهۀ قدرت با ۀشده دربار مطالعات انجام
اما ؛ کشف حجاب یا چگونگی مواجهه ایرانیان با آن است یدۀگیری پد های شکل مطالعۀ زمینه

های اجرایی نظام  گفتمانی و سیاست یراتاین مطالعات کمتر معطوف به تحلیل تفاوت تأث
 پهلوی در خصوص حجاب زنان بوده است.  ۀقدرت دو دور

کشف حجاب در  ۀگیری پدید علل و پیامدهای شکل»ای  ، در مقاله(1392) نیا و زمانی شهرام
 کردند مطالعه را پوشاک و لباس  در دینی و سنتی نمادهای با  شاه رضا ستیز و  «پهلوی ۀدور
 به در ایران حجاب کشف رژیم، برابر در روحانیون و زنان مقاومت دلیل به که نتیجه گرفتند و

  نرسید. نتیجه
مقاومت مردم ایران در های مختلف  شیوه»در مقاله ( 1390)جمشیدیها و نجفیان رضوی 

اند  ضمن تبیین موضوع نتیجه گرفته« اول پهلوی ۀبرابر دستور حکومتی کشف حجاب در دور
های اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی نیز  های دینی، شاخصه ر اعتقادات و ارزشبکه عالوه 

 بوده است. یرگذاردر عدم استقبال از کشف حجاب در ایران تأث
عوامل گفتمانی بر این پدیده  یرتأث ۀاند که به مطالع نگارش درآمده مقاالت دیگری نیز به

نظر در قانون کشف حجاب در مقطع  بررسی چگونگی تجدید»اند؛ ازجمله در مقالۀ  توجه کرده
چگونگی  ۀ، نویسندگان به مطالع«های فردی و نهادی  مقاومت بر یهبا تک 1322تا  1320

ویژه عاملیت زنانه، در مقابل اجرای قانون کشف حجاب پرداخته  مقاومت عامالن اجتماعی، به
اند.  ، برشمرده1322تا   1306و سه صورت متفاوت مقاومت در برابر این قانون را از سال 

« کشف حجاب»زمانی مذکور زنان با  ۀنتایج حاصل در مقاله یاد شده بر آن است که در باز
ای از راهبردها نظیر مقاومت مثبت و نوآوری در طراحی  هه یکسانی نداشته و مجموعهمواج

نشینی و پذیرش  لباس، مقاومت منفی و درگیری فیزیکی با مأموران شهربانی، مهاجرت، خانه
نویسی به مراجع قانونی و نظایر آن را در مقابله با سیاست  محرومیت اجتماعی و نیز شکواییه

 (.1398نژاد،  ش گرفتند )زائری و یوسفیحجابی در پی بی
و نتایج آن بر « های اجرایی آن تأثیر نظام قدرت و سیاست»همچنین رابطۀ علمی بین 

ارزیابی و نقد مسئلۀ کشف حجاب » ۀتحول فرهنگ حجاب زنان در دورۀ پهلوی اول در مقال
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 ۀت. نویسندتبیین شده اس« ش( 1305-1320های فرهنگی ) از منظر رابطۀ قدرت و سیاست 

اول پهلوی در نسبت بین قدرت ـ  ۀمذکور معتقد است که مسئلۀ کشف حجاب دور همقال
ها و اهداف  جنسیت، اقدامی از سوی نظام قدرت برای تغییر بسترهای فرهنگی، در قالب برنامه

مذکور  ۀفرض موجود در ساختار سیاسی دور توسعه بوده است. بر این اساس و با توجه به پیش
های اجرایی  ئل به همبستگی دو مفهوم حجاب و توسعه بوده و بر مبنای آن سیاستکه قا

که نظام قدرت در دورۀ پهلوی  خاصی را در دستور کار قرار داده، نویسنده نتیجه گرفته است 
اول قائل به تقدم تغییرات ظاهری و مدیریت پوشش اجتماعی بر تحول بنیادین ازجمله تغییر 

اعمال تغییر در  با هدفجرای قوانین حمایتی، توسعۀ آموزش اصولی زنان ها، وضع و ا  ذهنیت
 (.1394مدیریت بدن و نیز توسعۀ حضور زنان در بیرون از خانه بوده است )احمدزاده، 

زنان به  شدن یلتبیین گفتمانی تبد»نام  ای با نیز در مقاله (1390) کچوئیان و زائری
دالیل « رضاخان با تأکید بر نظریۀ نژادیهای رسمی در دورۀ  گذاری موضوع سیاست

ند که  ا رضاخان را بازجسته ۀرسمی در دور های گذاری یاستموضوعیت یافتن زنان در س
بر مبنای راهبرد « گرا گرایی باستان ملت»برخاسته از منطق گفتمان خاص این دوره، یعنی 

، امر ازدواج و یتدرنها مردم ایران بود که« طبیعت فاسد»و با هدف اصالح « استبداد منور»
های اجتماعی حکومت و نخبگان  گذاری ای از سیاست تبع آن زنان را مخاطب بخش عمده به

 .بود« کشف حجاب»ها قانون  ترین آن گرا، قرار داد که شاخص ملت
فرهنگی با تمرکز بر  یگذار استیای در این مقاله تالش شده تا سبا توجه به چنین پیشینه

کند، گرا و آمرانه را واکاوی می پوشش زنان، از منظر جدیدی که رویکردهای گفتمانی اشاعه
 مطالعه گردد.

 

 پژوهش مبانی نظری
محل تالقی قدرت »مثابه  م و تحت تأثیر آرای فوکو به 1980و  1970، در دهۀ 1مفهوم گفتمان

فوکو »ها است.  قدرت، از مفاهیم اصلی گفتمان(. 8: 1373معرفی شده است )برنز، « و دانش
داند که در دست گـروه یـا حزبی واقع  های پراکنده در سراسر جامعه می مثابه مویرگ قدرت را به

رسـد کـه قـدرت بیشـتری  اجتماعی، گفتمانی به پیروزی می ـ  گردد ... در منازعات سیاسی نمی
ایـن قـدرت برخاسـته از میـزان توانـایی یـک  برای هژمونیک کردن خود داشته باشد. البتـه

« راندن نظـام معنـایی رقیـب اسـت هیکردن نظام معنایی خود و به حاش گفتمان در برجسته
تحلیل گفتمان نیز بر اساس تظریۀ الکالئو و موف انجام در این مقاله،  .(105: 1390)مقدمی،
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ر نظام حاکم هر دوره قرار داشته و شده که در اختیا دیبه وجهی از قدرت گفتمانی تأکو  

ازنظر الکالئو تغییراتی را با توسل به قدرت هژمونیک، در پوشاک زنان ایران ایجاد کرده است. 
های گفتمانی است و گفتمان،  ها در قالب ها منوط به قرارگیری آن پذیرشدن پدیده و موف، فهم

، درک جهییۀ ساختارها و درنتای است. این روش تحلیل، به شکستن و تجز یک نظام رابطه
های  ها منجر شده و در فهم پدیده فرایندهای سیاسی و پیامدهای اجتماعی حاصل از آن

توانند متعلق به نظام قدرت حاکم باشند یا در  ها می گفتمان کند. البته اجتماعی مؤثر عمل می
گفتمان، پدیده، »معتقد است: « ولوسینف»که  میان طبقات مختلف اجتماع شکل گیرند، چنان

 (.30: 1377)مک، « های اجتماعی است مقوله یا جریانی است كه دارای زمینه
« اجبار»توان به  ها دارای کارکردهای کلی هستند که از آن جمله می در تفکر مدرن، گفتمان

)کنترل اطالعات( و « کاری پنهان»های مردمی(،  العمل )عکس« مقاومت و اعتراض»)قوانین(، 
 ۀ(. منازع45-46: 1390)اقناع( اشاره کرد )امینی، « زدایی سازی و مشروعیت مشروعیت»

موجد تحوالت اجتماعی « دیگری»و « خودی»ها با یکدیگر از طریق برساخت مفهوم  گفتمان
حفظ و تقویت « خودی»ها و معانی دال بر  شود تا نشانه تالش می  های گفتمانی است. در میدان

سازی به بقای یک  تضعیف و طرد شود. این فرایند غیریت« دیگری»ها و معانی دال بر  و نشانه
گیری یک  و شکل  سازی در هر گفتمان، برای تولید معنا غیریت نیکند؛ بنابرا مک میگفتمان ک

 یابی دارد. گیرد و نتایجی همچون هویت زبان یا فرهنگ مورد توجه قرار می
توان به  این اجزا می ۀها در برساخت موضوعات گفتمانی مؤثرند. ازجمل اجزای گفتمان

فتمانی در این مقاله، مبین کردارهایی است که مقام هر کردارهای گفتمانی اشاره کرد. کردار گ
های  های حاکم در اتخاذ مواضع قدرت در موضوع پوشاک زنان است. دال یک از گفتمان

های گفتمانی در  مرکزی و شناور نیز از دیگر مفاهیم اصلی در میدان گفتمانی است. دال
بندی در نظریۀ الکالئو و موف،  بر اساس مفهوم مفصلهای موردمطالعه در این مقاله  دوره

عناصر »بلکه  ،خود هویت ندارد خودی چیز به ها هیچ زیرا در میدان گفتمان .اند بندی شده صورت
)یورگنسن و فیلیپس، « یابند شوند و هویتی تازه می ای جدید تلفیق می با یکدیگر در مجموعه

1394 :56.) 
های گفتمانی حاکم  ان، دال مرکزی در میدانتبع آن پوشاک زن در این مقاله، بدن زنانه و به

های شناور میدان گفتمانی  است. آزادی، حقوق زنان، عفت، هویت، زیبایی زنانه و ... نیز دال
شوند تا مقصود گفتمانی  پوشاک هستند که در گفتمان حاکم به صورتی متفاوت تعریف می

ها را طرد نمایند.  و مبانی این دال پوشاک زنان معنا بخشیده و سایر تعاریف ۀموردنظر را دربار
تحلیل موضوع در سایه کردارهای گفتمانی هر دو میدان پهلوی اول و دوم، ما را به چگونگی 

 شود. ها رهنمون می پوشاک زنان در این حوزه
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ای تطبیقی در خصوص پوشاک زنان در جامعۀ ایرانی پیش از انقالب  این مقاله، مطالعه 

شناسی فرهنگی، باید توجه  در مکاتب انسان 1مکتب تکاملی تطورگراییاسالمی دارد. بر اساس 
رو جامعه و فرهنگ  شود که فرهنگ جامعه، ثابت نبوده و در حال تغییر و تحول است و ازاین

مکتب »(؛ گرچه 102: 1376است )فربد،  انسانی از مرحله ساده به مرحله پیچیده سیر کرده 
شناسی  تطورگرایی دارد و معتقد است که سیر تحوالت انسان انتقاداتی به نظریه« گرایی اشاعه

تنها تکاملی نباشد بلکه سیر نزولی  خطی نبوده و برخالف آن، ممکن است نه فرهنگی، سیری یک
معتقد است که « تطورگرایی»در واکنش به « کارکردگرایی»هم بیابد. همچنین نظریات انتقادی 

کالبد اجتماعی دارد،   ای که با تمامی توجه به رابطه هر عمل اجتماعی یا هر نهاد، باید با»
شناختی  شناختی و انسان مفاهیم نظری جامعه ،بیترت نیا (. به121 :1376)فربد، « بررسی شود

در این مقاله، مبنای تحلیل چیستی و چگونگی تطور پوشاک زنان در گفتمان پهلوی است و 
کند تا نشان دهد چگونه جو و مطالعه میو ها جست زمینهعوامل گفتمانی مؤثر بر آن را در این 

 حاکمیت گفتمان پهلوی تغییر کرده است. ۀفرهنگ پوشاک زنان در دو دور
 

 پژوهشروش 
عنوان  ای بودن به رشته دلیل بین به»به تحلیل گفتمان متکی است که از آن  ،این مقاله در روش

اجتماعی، ارتباطات و  سیاسی، علومعلوم  های مختلفکیفی در حوزه هایاز روشیکی 
مقاله با تمرکز بر انواع کلی  (.8: 1379)فرکالف، « شده است استقبال، انتقادی شناسی زبان

پوشاک زنان پیش از انقالب اسالمی، درصدد شناخت تغییرات نوع پوشاک اجتماعی زنان در 
رو در این مقاله، ضمن مروری  است، ازاین مند خیای تارگفتمان پدیدهها است. گفتمان پهلوی

 نوع پوشاک زنان در گفتمانتاریخی فرهنگ ایران اسالمی با فرهنگ مغرب زمین،  ۀمواجه بر
عنوان گفتمانی واحد با کردارهای متفاوت اما در امتداد یکدیگر(  حکومت پهلوی اول و دوم )به
حول محور پوشاک  ۀفتمان این دو دورکه با تحلیل گ بیترت نیا مطالعه تطبیقی شده است. به
مثابه دال مرکزی هر گفتمان شناسایی  ها بر پوشاک زنان به آن ریتأثیر عناصر گفتمانی و نوع تأث

اسنادی متون مرتبط انتشار یافته  ۀهای مذکور، مطالع  شود. بستر مطالعه در هر یک از دورهمی
  های موردنظر است. در دوره
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 های پژوهشیافته 

 ها نظری گفتمان حاکم در مواجهه با پوشاک زنان در حکومت پهلوی مبانی
ش شاه ایران  1320ش تا 1304از سال  ش 1299رضاخان میرپنج که با کودتای سوم اسفند 

1357ش از مقام خود عزل شد و از آن پس پسرش محمدرضا تا سال 1320شده بود در سال 
اسالمی، حکومت پهلوی سقوط کرد. تحوالت که با پیروزی انقالب ش حکومت کرد تا آن

جانبه زمان با تالش همه فرهنگی ایران پس از پایان دوره قاجار و با آغاز حکومت رضاشاه، هم
گفتمان حکومت پهلوی اول، مبتنی بر استبداد  برای ایجاد حکومت مدرن سکوالر در ایران بود.

بود. بسیاری از روحانیون شیعه در این رأی شاه بود که از هیچ پشتوانۀ دینی نیز برخوردار ن
دوران به دلیل رویکردهای سیاسی و دینی رضاشاه با وی مخالف بودند و او نیز سعی در 

دانست و در  دار ایران باستان می که خود را میراث»رضاشاه ها داشت. سرکوب این مخالفت
داشت معتقد بود که محمد تدین و عبدالحسین تیمورتاش  ،این راه مشاورانی همچون فروغی
های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  افتادگی ایران در تمام عرصه مذهب و خرافات آن باعث عقب

وجه به تعامل  هیچ خواند اما به (. رضاشاه خود را شیعه می74: 1388)آبراهامیان، « شده است
خود داشته کوشید نهادهای دینی را نیز تحت کنترل  با علمای دین اعتقاد نداشت. او حتی می

ش، محمدرضاشاه که جانشین  1320مرداد  28باشد. در دورۀ پهلوی دوم و پس از کودتای 
هایی را در پیش گیرد که مبین تعارض آشکار میان پدر شده بود برخالف وی سعی کرد سیاست

نهاد دین و دولت نباشد. گفتمان حاکم در دورۀ پهلوی اول، در چارچوب ترکیبی از 
مدرنیستی و سکوالریستی، قابل تحلیل است که در دورۀ پهلوی ونالیستی شبهناسی رویکردهای

 ای تداوم یافت.دوم با اشکال بازتولیده شده
ها پیش و در پی سفر  زمینۀ تحول بنیادین در پوشاک زنان و اندیشۀ کشف حجاب از مدت

ت دولت أات هیاز جلس یکی کند در رضاشاه به ترکیه ایجاد شده بود. مخبرالسلطنه روایت می
 1304 که موضوع، محدودیت اقالم صادراتی و وارداتی بود، تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه )

اواخر ریاست من در »( خواستار مجوز ورود کاله اروپایی زنانه از اروپا شده بود: 1312تا 
داخل شد تیمورتاش کاله زنانه را ت که اسهام صادر و وارد محدود میأای از جلسات هیجلسه

مخبرالسلطنه («. 407: 1388شود )هدایت، امتعه مجاز کرد. گفتم چه حاجت؟ گفت الزم می
قصد من از پروگرامی که به شاه »افزاید: پس از ذکر تصمیم تیمورتاش برای ورود کاله زنانه می

جای چادر، روپوش نجیب و محترمی برقرار شود که زینت زن جز  عرض کردم این بود که به
که در مکه دیده بودم و در شرع مقرر است. بالجمله امر  کفین پوشیده باشد چنانصورت و 

ها چادر را  )لگنی( بر سر بگذارند و زن یفرنگ مردها کاله 1314صادر شد که از اول فروردین 
ترک کنند. کاله اجنبی ملیت را از بین برد و برداشتن چادر عفت را ... پلیس دستور یافت 



 97 ❖ ...های گفتمانی پوشاک زنان در ایران سیاست

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
ها پاره شد و اگر ارزش داشت تصاحب، مدتی زد وخورد  ها بکشد روسری نروسری را از سر ز 

 .(407: 1388)هدایت، « ها دوام داشت بین پلیس و زن
رضاشاه با رویکردی آمرانه دربارۀ تغییر لباس چنان جدی بود که بنابر گزارشی این قاعده 

ه سخنان سفیر ترکیه را در ک حتی به لباس قومی سوارکاران ترکمن نیز تسری داده شده بود. چنان
اند، وی در واکنش به این قانون سواران ترکمن نقل کرده زمان تماشای مسابقات سنتی اسب

های رنگارنگ ترکمن از جای لباس ای بهجایگزین شدن لباس سوارکاران حرفه»گفته بود: 
شاه به مسئله جذابیت این مسابقات کاسته بود که البته مسلماً منظورش اشاره به اشتیاق رضا

 .(545: 1388)هدایت،  «اصالح لباس بود
چنین اظهارنظر  ، در گزارش خود در مورد قانون لباس این1929ژانویه  16تریت در 

کند: حضرت اشرف تیمورتاش اخیراً در گفتگو با وزیر مختار آلمان اظهاراتی ایراد کردند  می
خواهیم ... با ما می»از این قرار که: سازد. که کامالً هدف و حدود این قانون را روشن می

جای تقویت هویت ایرانی، به افراد هویت تبریزی، مشهدی و  های متنوعی که بهحذف لباس
کنم من اولین کسی هستم که اعتراف می»او افزود: « دهد، وحدت ملی را تحکیم کنیمغیره می

است که قرار است  لباس جدید، مضحک و حتی بسیار زشت است، ولی مایۀ تسلی من این
پس از جا افتادن این نوع لباس، هر فردی آزاد باشد که مدل لباسش را خودش انتخاب کند، به 

دهد که  . این شواهد نشان می(555: 1388)هدایت، « این شرط که لباسی مدرن انتخاب کند
اخذ ها با قواعد پوششی و  های ایرانی اسالمی از پوشاک زنان و جایگزینی آنزدودن سنت

شناسی از مد لباس غربی، در صدر اهداف گفتمان پهلوی در این زمینۀ فرهنگی بوده زیبایی
 است.

 

 کردارهای گفتمانی پهلوی اول برای تثبیت دال پوشاک مدرن زنان
های  ها ناظر به تقابل دین و دولت بود که در همۀ عرصه گفتمان حکومت در زمان پهلوی
نمود. این تقابل در دورۀ پهلوی اول، بارز و در دورۀ پهلوی  میفرهنگی اجتماعی و سیاسی رخ 

دوم اندکی پنهان بود اما بر همۀ مناسبات فرهنگی ازجمله نوع پوشاک زنان تأثیر گذاشت. 
همچنین رویکرد آمرانه و اجبار رضاشاه دربارۀ تغییر لباس به حدی جدی بود که به وضع 

انجامید و دولت و مأموران شهربانی متخلفان را  االجرا بود که الزم« قانون اصالح لباس»
کردند. کردند. زنان نخست با برداشتن پوشیه و سپس چادر باید کشف حجاب می مجازات می

اصالح « تغییر مد در ایران»، در گزارشی با عنوان 1928نوامبر  30کنسول فرین در تاریخ »
لباس مردان، برای ترغیب زنان مسلمان به زمان با تغییر  کند: ... هملباس را چنین توصیف می

کند تغییر  رسد که دولت ایران گمان می به نظر می شود...کنار گذاشتن پوشیه نیز تالش می
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ها را برای انجام دادن  آن جهیدهد و درنت لباس، شخصیت شهروندانش را نیز تغییر می 

 (.547: 1389)مجد، « کند تر می اصالحات دیگر آماده
یدن لباس متحدالشکل را توصیه و در ادارات دولتی اجبار کرده بود اما به رضاشاه پوش

الشکل و کشف دلیل تعارضات اجتماعی جدی به وجود آمده، قانون الزام به لباس متحد
امضا كرد. بر این اساس  1307حجاب را به مجلس برد و پس از تصویب، در دهم دی 

با کاله زنانه در انظار عمومی ظاهر شوند.  جای روسری و چادر، مقررشده بود تا زنان به
که با همسر و دخترانش بدون حجاب در  رضاشاه این دستور را پس از قانونی کردنش، درحالی

ش حاضر شده  1314دی  17در « دانشسرای مقدماتی»التحصیلی مدرسۀ دولتی  جشن فارغ
برگزار و به تمام كاركنان ویژه تهران  بود، اعالم کرد. جشن کشف حجاب در سراسر ایران و به

 لشکری و كشوری فرمان داده شد تا همراه همسرانشان بدون حجاب در آن شركت كنند.
گفتمان حاکم در دورۀ پهلوی اول به ایجاد محافل مختلط همچون مراکز تفریح جمعی و 

نان تر زنان برای ترویج و تثبیت گفتمان جدید پوشاک زها برای حضور فعالنیز برگزاری جشن
امر شد مبرزین محل، مجالس ترتیب بدهند، زن و مرد محل را »اقدام کرد. بدین منظور: 

)همان(. گزارشی از حاکم بجنورد به والی ایالت خراسان « دعوت کنند که اختالط عادی شود
ش مؤید این معنا و حاکی از تأثیر مراکز مذکور در تثبیت گفتمان حاکم است:  1315در سال 

قبیل نقاط، بازار و خیابان یا محل تفریحگاه معینی نیست که نسوان خودشان  چون در این»
روز در خانه  ناچار شبانه عنوان خرید و غیره از منزل خارج شوند ... آنان به مجبور شوند که به

... خارج نشدن نسوان از منزل مثل این است که کشف حجاب نکرده السابق هستندکما فی
 (.97: 168، سند ش 1371، )خشونت و فرهنگ« اند

در سنوات »یافت:  تثبیت این گفتمان از سوی دیگر توسط زنان دربار رضاشاه قوت می
(. حکومت 407: 1388)هدایت، « کرد و منع چادرنمازملکه ترویج دکلته می 1307و  1306

جزای ورزید زیرا عالوه بر اعمال قوانین مجازاتی و  بر تغییر پوشاک زنان اصرار فراوان می
نقدی یا انفصال از خدمت در تخلف از قانون، با تقید زنان اقوام گوناگون به لباس محلی و 

کرد. زمانی که به دلیل کمبود کاله و لباس زنانه، کشف حجاب زنان  شان نیز مقابله میبومی
لی اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس مح»کردستان به تأخیر افتاده بود، پیشنهاد شده بود: 

؛ «تدریج تهیۀ کاله و لباس نموده، هم صورت سایر بانوان شوند )کردی( ترک چادر نمایند تا به
ها همان لباس و کاله کردی  اگر آن»اما پاسخ مسئوالن دال بر پرهیز از این امکان بوده است: 

 .(92: 1381)صالحی، « دارند، تغییر آن مشکل خواهد شد  محلی خود را نگه
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توسط وزیر وقت معارف با کمک جمعی از زنان  1314در سال ش « انوانکانون ب»تشکیل  

اقدام دیگری برای  .(89: 1379روشنفکر که در این وزارتخانه مشغول کار بودند )حکمت، 
 تغییر در فرهنگ دینی و ملی زنان ازجمله فرهنگ پوشاک آنان بود.

زنان، بسیار پرحجم و  پوشاک نۀیتالش حکومت پهلوی اول برای تسلط گفتمان خود درزم
مأموران انتظامی مجاز بودند زنان محجبه را تعقیب »متضمن اقدامات بازدارندۀ زیادی بود. 

ها را تفتیش کرده و اگر چادر بیابند به  های لباس آن ها وارد شوند، صندوق نموده و به منزل آن
ه بود که در کلیۀ مدارس غنیمت برده یا آن را پاره کنند. به وزارت معارف نیز دستور داده شد

موزان بدون حجاب باشند و در غیر این صورت به مدارس راه داده  آ دخترانه، معلمان و دانش
ها البته به برخی دیگر از مراکز عمومی نیز تعمیم  (. این ممانعت302: 1364)صدر، « نشوند

نداشتند در مدارس از آموز اجازه ، دختران دانش1313از آغاز سال  بیترت نیا شد. بهداده می
مقرر شد همه روپوش ارمک بر تن کنند و برای دختران پیشاهنگ، لباس »چادر استفاده کنند و 

مخصوصی توسط گیبسون آمریکایی متخصص تربیت بدنی تهیه شد. همچنین از آغاز سال 
د که این مزیت را یافتن دندیپوش یکردند و لباس اروپایی مدخترانی که به خارج سفر می 1314
واجد شرایط علمی باشند در دانشسرای عالی و دانشکدۀ ادبیات و علوم پذیرفته  که یدرصورت
 (.306: 1338)صدیق، « شوند

منظور تثبیت پوشاک جدید  بود که به یبخش زیسیاست گفتمانی دیگر استفاده از اصل تما
مؤید آن  27/9/1314زنان بکار رفت و برخی اسناد ازجمله بخشنامۀ وزارت داخله در تاریخ 

شود که بر اساس آن زنان بدکاره از  به مسئوالن دستوری بخشنامه می 1314است. در سال 
از دخول بعضی عناصر بد و »شوند. در این بخشنامه آمده است: کشف حجاب، معاف می

های بدسابقه در این قبیل مجامع جشن کشف حجاب باید ممانعت شود و حتی اگر  زن
« حجاب اقدام نمایند، باید قویاً جلوگیری شود که صدمه به این مقصود نزندفواحش به کشف 

(. در تحقق این موضوع در دستورالعملی از سرپاس مختاری، کفیل اداره 98: 1381)صالحی،
دستورات و تعلیمات صادره راجع به »آمده است که در عمل به  8/11/1314کل شهربانی در 
های ارند خود را در داخل در مجامع نسوان و خانوادههای معروفه حق ند رفع حجاب، زن

)تغییر « آید نجیب نموده و در صورت رفع حجاب، از کشف حجاب آنان جلوگیری به عمل می
 (.221: 89، سند 1378لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، 
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 (ش 1320تا  1304منظومۀ کردارهای گفتمانی حاکم در دورۀ پهلوی اول ) .1نمودار 
 

 کردارهای گفتمانی پهلوی دوم برای تثبیت دال پوشاک مدرن زنان
های جدی مردم و  در حکومت پهلوی دوم، قانون ممنوعیت پوشش اسالمی به دلیل مخالفت

های متعدد ازجمله نزاع و کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد در زمان  علما که به درگیری
ش لغو شد؛ گرچه محمدرضا شاه اقدام برای کشف  1323رضاشاه منجر شده بود در سال 

دانست  ها می کرد و پوشاک سنتی زنان را مانع اصلی زندگی اجتماعی آنمی دیحجاب را تائ
 (.18: 1345)مجلۀ سازمان زنان ایران، 

محدودیت بانوان متدین را برطرف کرد اما ش  1323لغو قانون کشف حجاب در سال 
های فرهنگی  و تبلیغ عدم رعایت حجاب از طریق فعالیت گفتمان حکومت دال بر تأیید

گذاری شده، حفظ گردید و تداوم یافت؛ به عبارتی در دورۀ پهلوی دوم، حکومت  سیاست
های دموکراتیک دنبال کند درصدد بود، اهداف خود برای تغییر در پوشش زنان را با رویه

ها  آن ۀتخابات در این دوره ازجمل( که اصالح قوانین مدنی و قانون ان467: 1349)پهلوی، 
ویژه اشرف پهلوی خواهر شاه و نیز آخرین همسر  باره نیز دربار محمدرضاشاه، به دراین بود.

 شاه، نقش بسزایی داشتند.
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-سازمان زنان ایران بود، اقداماتی معطوف به تغییر فرهنگ زنان  سیاشرف پهلوی که رئ 

گرا در آن دوره،  کاران سنترساند که ازنظر محافظهرا به انجام می - ازجمله نوع پوشاک آنان
پژوهش و مطالعه  ( همچنین129: 1384شد )ساناساریان، بسیار لیبرال و الئیک تلقی می

گسترش یافت و به موضوعاتی  ش 1350تغییر فرهنگ زنان در این سازمان، از دهۀ  ۀدربار
منزلت زن در جامعۀ عشایری و  های درسی،همچون تبعیض علیه زنان، تصویر آنان در کتاب

گهی  با هدف( که 144 : 1384های تجاری تلویزیون نیز پرداخت )ساناساریان،  نقش آنان در آ
 تغییر در پوشش آنان همراه بود.

فرح دیبا در دفتر مخصوص خود، به فرهنگ و هنر و نیز لباس زنان توجه خاصی داشت 
های  را بدان اختصاص داده بود. وی با گرایشهای چهارگانه دفترش  که یکی از بخش نحوی به

ها عناصر بصری هنر ایرانی وجود داشت اما  گزید که در آنگرایانه، نوعی از پوشاک را برمی ملی
هایی گرفت. البته پوشاک وی محدود به لباس در ساختار از پوشاک زنانۀ غربی الگو می

ها و مراسم رسمی از  او غالباً در مناسبت که یشد. درحالبرخوردار از نشانگان هنر ایرانی نمی
کرد، در اوقات دیگر انواع پوشاک فرانسوی و آمریکایی را میاین نوع پوشاک استفاده می

 پوشید.
که در  ـدر توسعۀ گفتمان پهلوی در دورۀ دوم در خصوص پوشاک زنان، دختران شایسته 

شد و م در کشورهای غربی برگزار میای به همین نا مراسمی در ایران و ملهم از برنامه ساالنه
سو و خوانندگان از یک ـ کردطور ساالنه معرفی می ای را بهدختران با خصوصیات ظاهری ویژه

و بازیگران زن از سوی دیگر، عوامل تأثیرگذاری بودند که نوع پوشاک موردنظر گفتمان حاکم 
رۀ دوم پهلوی به ظرافت تبلیغ میکردند. ساختار و نوع پوشاک زنان در گفتمان دو را ترویج می

شد. برای نمونه، مجالتی همچون زن روز، اطالعات هفتگی و ... همچنین تلویزیون با نمایش 
با »تصاویر زنان در الگوهای پوششی موردنظر، بر پوشاک مد روز تأکید داشتند. از سوی دیگر 

ها زنان بدون داشتن  در آنهایی که ها و نمایش فیلم گسترش سینماها و استقبال مردم از آن
مثابه ابزار تبلیغ  که سینما به نحوی شد بهحجابی مبادرت میشدند، به ترویج بیحجاب ظاهر می

به نقل از منظوراالجداد،  80: 1395زاده و بقایی، )ملک« کردمتولیان فرهنگی رژیم عمل می
1379 :290-289.) 

طور متحدالشکل  نه غالباً پوشاک بهدر ادارات برای کارمندان زن و در مدارس دخترا
باره وجود نداشت و زنان  شد و مبین نظم سازمانی بود اما اجبار چندانی هم درایناستفاده می

زنانی »رعایت کنند. به عبارتی  ـ البته نه در ادارات دولتی ـتوانستند پوشش اسالمی خود را می
های هواپیمایی و غیره ها و شرکتبیمارستانها و دیگر اماکن مانند که در ادارات و وزارتخانه

ها در این دوره اما اجرای این سیاست ؛مشغول به کار بودند از داشتن حجاب محروم بودند
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: 1379)همان، به نقل از منظوراالجداد، « صورت نرم و به دور از هرگونه خشونتی بود به 

ترویج سبک پوشش غربی  دفبا ه(. در همین حال بود که گفتمان پهلوی در این دوره 272
کرد به بازنمایی  غیرمحلی و غربی تشویق می یها به پوشیدن لباس که زنان را زنانه، ضمن آن
پرداخت. برای نمونه، نوع پوشاکی که  هایی غیرایرانی نیز میها با پوشش و لباس آنان در رسانه

 مهم گفتمان رسمی و حاکممثابه رسانه  به ـ برای تصویرسازی از زنان و دختران در کتب درسی
ای بود که با حدود پوشش  های زنانه ها و دامن های رایج پیراهنشد، تابعی از مدل انتخاب می ـ

ها اغلب کوتاه بود و پای زنان و دختران  ها در این نقاشی اسالمی فاصله داشت. دامن لباس
ضاف بر این نوع شد و دختران و زنان فاقد هر نوع پوشش سر بودند. م برهنه نقاشی می

شد و همین امر بر تأکید گفتمان  پوشش، تصاویر با فضاهای مختلط جنسیتی انتخاب می
 افزود. حاکم بر نفی پوشش اسالمی در فضای جمعی می

 
 ش( 1357تا   1320کردارهای گفتمانی حاکم در دورۀ پهلوی دوم ) .2نمودار 

 
 هانوع پوشاک زنان از کردارهای گفتمانی پهلوی یریرپذیتأث

مثابه یک امر  و به« 1لودویگ ویتگنشتاین»مثابه یک امر معنادار به تعبیر  توان به پوشاک را می
شدت  دانست. معنای لباس در طول تاریخ پسامدرن به« 2فردینان سوسور»نمادین به بیان 

ابزاری در مدرنیته، پوشاک در هیچ زمانی دستخوش تغییر شد اما باوجود مفهوم عقالنیت 
ای از یک معنا یا غیرنمادین نشد. هر نوع پوشاک، افراد را به یک گروه منتسب و نشانه بی

ها است که توسط  های هیپی و پانک با هویت ویژه آن کند که مثال آن لباس گروه هویت می
س از مدتی کارکرد هویتی خود را ها پ های اجتماعی دیگر نیز استفاده شد. این نوع لباس گروه

 
1. Ludwig Wittgenstein 

2. Ferdinand de Saussure 
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معنای پیشین خود را  که یشود و درحال شناختی میاز دست داده و دارای کارکردی زیبایی 

 گردد. عنوان قالبی زیباشناختی از آن استفاده می داده همچنان به ازدست
های ای داشت و به ظهور انواع سبک رشد فزاینده« مد لباس»تحوالت سده اخیر در حوزه 

تبع، پوشش  ها به جامعه ایران نیز رسید و بهوشش منجر شد. آثار این تحوالت توسط رسانهپ
کشف  دهیهای مصادف با پد ها تأثیر پذیرفت که بارزترین مقطع آن به سال زنان نیز از آن
گردد. اعمال تغییر در پوشاک و لباس ایرانی در دورۀ پهلوی اول، نخست  حجاب بازمی

خصوص شهرهای بزرگ بود؛ گرچه اصرار رضاشاه به استفاده عشایر از  معطوف به شهرها به
لباس ملی و نیز کشف حجاب، دامن مردم عشایر را نیز گرفت. شواهدی از چگونگی لباس و 

کنسول فرین، از بودن تغییرات در این دوره است. ان، نشان از تدریجیپوشش زنان در این زم
زنان تهرانی عموماً »گوید: مقاومت مردمی در مواجهه با الزام به کشف حجاب می

کنند تا اندامشان را بپوشانند. در  اند ولی همچنان چادر به سر میهایشان را کنار گذاشته پوشیه
پوشند که  ای هم می اند اما با چادر، نقابی پارچه ا کنار گذاشتههایشان ر تبریز نیز زنان پوشیه

کند. در اصفهان، زنان  شان را شبیه به یک توکای سیاه نوک دراز می صورتشان را پنهان و قیافه
اندازند که سالخورده هنوز عالوه بر پوشیدن چادر، پوشیۀ سفید بلندی روی صورتشان می

 (.547: 1389)مجد، « را ببینندجلوی چشمانش باز است تا بیرون 
مثابه پیشروان الگوی جدید پوشاک به رواج انواع  در همان اثنا، رویۀ زنان دربار پهلوی به

خود را بر  ریروز و مراسم گوناگون انجامید و تأث های زنانه غربی متناسب با اوقات شبانه لباس
، ورود مد لباس زنانه غربی به های ایرانی نیز گذاشت. به روایت مخبرالسلطنهدیگر خانواده

جایی کشیده که  تکلف در لباس به»شد: ها میهای خانوادهایران، منجر به افزایش هزینه
کند. لباس صبح، لباس ظهر، لباس  عایدات مشروع و حالل هشتاد درصد، وفا به ایفای مد نمی
 (.407: 1388)هدایت، « عصر، لباس شب، کفش و جوراب و کاله همرنگ، دامن...

های فعاالن زن، در معرفی و تبلیغ فرهنگ پوشش  در تغییر پوشاک سنتی زنان ایران، تالش
نگار و از فعاالن آبادی، روزنامه غیرایرانی و غیراسالمی زنان، تأثیر زیادی داشت. صدیقۀ دولت

پوشش و  ۀنیازآن، یکی از مبلغان مد درزم روشنفکر جنبش زنان در تحوالت مشروطه و پس
آداب معاشرت برای »زنان بر اساس الگوهای غربی بود. وی با نگارش جستاری با عنوان منش 
های ارتباطی زنان در خانه و اجتماع، سبک خاصی از پوشش  عالوه بر تشریح شیوه« بانوان

زندگی زن مدرن در ایران است. وی با تصریح بر  ۀویکند که در تناسب با ش زنانه را معرفی می
خود  ۀنییهای باسلیقه، مد را خادم و اشخاص را آ خانم»دارد که  مد، اظهار می اهمیت پیروی از

« دانند تا از هرچه به نظرشان ناپسند آید، اجتناب و بدان چه خوش آید اقتدا کنند می
انتخاب و پوشیدن لباس  ۀمذکور، فصلی را به طریق ۀ(. وی در نوشت470: 1993آبادی،  )دولت
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لباس بعد از »کند: لباس را در تناسب با اوقات گوناگون، معرفی میاختصاص داده و انواع  

های ابریشمی ساتن، ژورژت، کرپ، مخمل با رنگ و طرح  متناسب هر فصل از پارچهظهر 
بلند یا پاشنه آمریکایی آستین همراه با کاله حصیری و کفش پاشنهبلند یا نیم مختلف، آستین

یقه و  های بی های مجلل لباس نشینی، اپرا یا باله ها؛ لباس شب برای حضور در میهمانی
تر با  های ساده تر، لباس های شب خودمانی ترین جواهرات. در میهمانی آستین همراه با گران بی

معمولی و لباس صبح بلند از چرم نقره یا ابریشم به رنگ لباس؛  های روباز پاشنه کفش
تنه و دامن.  لند یا بلوز و دامن یا نیمپارچه بکتانی، نخی، پشمی یک ۀغیررسمی از پارچ

آستین در هوای گرم و یا باآستین بلند در سایر مواقع همچون زمان خرید و گردش. همچنین  بی
کوتاه های ضخیم و بادوام بوده با کفش پاشنه های سواری، شکار و ورزش باید از پارچه لباس

مانتو در فصول بهار تو و مانتو که پالروبسته و بارنگ کیف و کاله و دستکش هماهنگ باشد. 
های ابریشمی و نخی و پشمی تهیه شود و پالتو که در فصل زمستان در مواقع  و پاییز از پارچه

گردن ابریشمی یا پشمی شود، یقۀ بزرگ و جیب دارد و اغلب با شال گردش و کار استفاده می
پالتو باید بارنگ پالتو  ریز لباسشود. رنگ  و کاله به رنگ آن در رنگ و نقش متنوع استفاده می

های متفاوت و مزین به  های پنبه، ژرسه و ابریشمی به رنگ از پارچهزیرپوش هماهنگ باشد. 
که پیداست در الگوهای  (. چنان470-473: 1993 آبادی، )دولت« شود ها تهیه می رودوزی

و به اختفا بردن آن  شدگی بدن زنانه ، کارکرد سنتی فرهنگ پوشاک که متضمن پنهانشده یمعرف
های جدید، کارکرد آشکاربودگی زیبایی تن و و لباس رفته انیازم یکل در لباس اجتماع بود، به
 کند. بدن زنانه را تأمین می

تدریج با توسعۀ ارتباطات، مجالتی منتشر یا وارد شد که معرف  در دورۀ پهلوی اول به 
با استفاده از این نشریات، خیاطان ایرانی از  آخرین اخبار از دنیای مد برای پوشاک زنان بود.

های لباس زنانه، مد آن زمان را تقلید  شدند و مدل های مد اروپایی و آمریکایی مطلع  اخبار خانه
تدریج زنان طبقات مرفه و تجددطلب جامعه از این  کردند. ابتدا زنان دربار و بهو تولید 

ها توسط طبقات سنتی ایرانی نیز بکار رفت. در همین  ها استفاده کردند تا آنکه این لباس لباس
 دیزمان با ترویج الگوهای پوششی مدرن زنانه، زنان متدین نوعی پوشاک مورد تائاثنا، هم

ها  گزیدند. این لباسگفتمان حاکم را که متضمن پوشانندگی هم بود برای حضور در اجتماع بر
غلب بلند و گشاد اودامن و ملهم از پوشش رایج زنان اروپایی آن زمان اما  در بیشتر موارد کت

های پهن استفاده شد که تا حد ممکن موها و هایی با لبهبود و همراه با جوراب ضخیم و کاله
 پوشاند.بخشی از گردن را می

ایران در منازعات جنگ جهانی، ارتباط سهل در دورۀ پهلوی دوم و پس از خاتمۀ درگیری
های فرهنگی غرب را بر ایران گشود و انواع خصوص آمریکا، دروازه تر با دنیای غرب و به
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ها در ایران نیز عرضه و توسط زنانی که تمایالت دینی کمتری پوشاک مد روز آن سرزمین 

تنوع روزافزون پوشاک مد روز داشتند، استفاده شد. گسترش فضاهای ارتباطی در این دوره به 
جایی رسید که پوشاک رایج زنان شهری ایرانی اغلب منطبق بر  تدریج، کار به منجر شد و به
تا  1320های  های مد اروپا و آمریکا بود. مرور تصاویر برجا مانده از سالالگوهای سالن

مد آمریکایی و  های های مختلف و متأثر از سالن ، نشانگر تنوع لباس زنان در دوره1357
های پهن و کمرهای  بزرگ و سرشانه یسیانگل قهیهای با لباس»ویژه فرانسوی است:  اروپایی به

پیراهن با کمرهایی تنگ و با »، «دار با قد روی زانو های گشاد و چین دامن»، «تنگ و چسبان
تنگ و چسبان  های های راسته و تنگ تا زیر زانو با كت دامن»، «تکه )آستین رگالن( آستین یک

، «دار پلیسههای چینهای تنگ و چسبان با دامن كت»، «های آرشال و بلند یا كوتاه و با یقه
های ماکسی، میدی و  دامن»، «باالتنه كوتاه و دامن باالی زانوهای  پیراهن»، «وشلوار زنانه کت»

«. شلواری دامن»و « دار و شلوار گشاد جین آستین و ركاب پیراهن و شلوار یکسره بی»، «مینی
 البته با لغو قانونشد.  گردن نیز استفاده می همچنین از انواع کیف و چکمه و شال و دستمال

کشف حجاب در دورۀ پهلوی دوم، زنان این فرصت را یافتند تا همچنان از پوشش اسالمی و 
ر تن داشتند خوانندگان و بازیگران سینما، پوشاک مد روز را ب که ینیز چادر استفاده کنند درحال

شد. به  ها منتشر و الگوی پوشاک زنان می ها و نیز مجالت و روزنامه ها در فیلم و تصاویر آن
اسالمی در پوشاک -رغم وجود امکان استفاده از پوشاک سنتی، سلیقۀ ایرانیاین طریق و علی

رایج و  زنان در گفتمان حاکم این دوره طرد و به حاشیه رانده شد. بدین ترتیب، سیاق پوشاک
مثابه ظهور یک  بود، به« مد دهیپد»غالب زنان غیرمذهبی در اواخر دورۀ پهلوی دوم که تابعی از 

آمریکا  1960و  1950های ذائقۀ جمعی  نوظهور در پوشاک زنان ایران، تابعی از الگوهای دهه
 و اروپا شد.

متأثر از  1960های پوشاک رایج در غرب در دهۀ  در اواخر دورۀ پهلوی دوم، گونه
شد که نشانۀ بارز آن، عدم تبعیت از قواعد معمول و پانک در ایران دیده می  های هیپی گروه

که بلوز و شلوار  نحوی ازجمله همگونی پوشاک زنان و مردان در این نوع پوشاک بود به
که یک  ـ توانست هم برای زنان و هم برای مردان استفاده شود. از میان رفتن نظم پیشین می
های این دوره، یکی از ممیزات اصلی بود و در لباس ـ شد صل در طراحی لباس دانسته میا

رو در نوع رنگ و ساختار لباس تغییرات جدی به وجود آمد و مد لباس آمریکایی به  ازاین
جامعۀ ایران راه یافت و در پوشاک زنان نیز به ظهور رسید. در این دوره استفاده از پوشاک 

ها  ، همراهی با جدیدترین مدها در فرهنگ غرب، تلقی و از برخی دیدگاهییکایاروپایی و امر
هایی به سبک اروپایی و آمریکایی، به زنان طبقات  شد. استفاده از لباس نشانۀ پیشرفت دانسته 
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ها در برابر  غیرمذهبی اختصاص داشت و زنان مذهبی شهری گرچه ممکن بود از همان لباس 

 پوشاندند. می ـ معموالً با چادر ـما همچنان خود را در برابر نامحرمان ا ،محارم استفاده کنند
شناسی از منظر نشانه 1357و  1356های ، پوشاک زنان شهری ایرانی در سالبیترت نیا به

 جیتدر است: گروه اول پوشاکی که از زمان پهلوی اول رواج یافت و به یشدن میبه دو گروه تقس
نو شده بود. این نوع پوشاک از منظر طبقات بهدر اروپا و آمریکا نوبا تبعیت از تغییرات مد 

مذهبی و سنتی، نماد فرهنگ غیردینی و از منظر گفتمان حاکم، مظهر نوگرایی، زیبایی و 
پیشرفت بود. گروه دوم، پوشاک اسالمی و غالباً چادر که از منظر طبقۀ مذهبی نشان دینداری و 

شد. بر این اساس بود ماندگی دانسته میتمان حاکم، مظهر عقبها و از منظر گفتقید به سنت
که دین و قدرت نقش مؤثری در ساختار و نوع پوشاک زنان داشت؛ لباس غربی زنان، متأثر از 
ذائقۀ مدرن گفتمان حاکم بود و لباس سنتی و پوشش اسالمی زنان متأثر از ذائقۀ ملی و دینی 

 گفتمان رقیب.

 
 پهلوی ( در میدان گفتمان1304-1357ها )زنان در دورۀ پهلوی پوشاک بندی مفصل .3نمودار 
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 گیرینتیجهبحث و  

مرور نوع تعامل نهاد قدرت با مسائل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زنان ازجمله پوشاک و 
 ها در حکومت پهلوی نشان داد که گفتمان دو دورۀ موردمطالعه، تأثیرات بنیادینی بر پوشش آن

طور مستقیم به نوع تعامل حاکمیت و دین  پوشاک زنان داشته است. میزان این تأثیرات به
شدت متأثر از فرهنگ دینی آنان نیز بوده است. تا پیش  زیرا پوشاک زنان ایرانی به گردد یبازم

اند، لباس و پوشش زنان متأثر  ها که دین و دولت در تعامل نسبی با یکدیگر بودهاز دوره پهلوی
طور مشخص، با شکل ها بود اما به دینی آن -از این تعامل و نیز تا حدودی رویکردهای سیاسی

های انفصال دین از سیاست در اواخر دورۀ قاجار و به اوج رسیدن آن در دورۀ  گیری اندیشه
البته این  دهد. پهلوی اول، تحوالت بنیادین در پوشاک و پوشش اسالمی زنان رخ می

ته به متغیرهای دیگری نیز هستند؛ ازجمله میزان اقتدار سیاسی و ملی ها وابس دگرگونی
عۀ رو به رشد ـانجامیده است و نیز توس ها که به ضعف یا قوت فرهنگی ایران می حاکمیت

 ۀجـیرایرانی شد. درنتـالط فرهنگ ایرانی با فرهنگ غیـارتباطات جهانی که موجب اخت
با ظهور عصر زندگی ن هویت خود را از دست داد و ای از عوامل، پوشاک ایرانی زنامجموعه

در دنیای مدرن، همچنین توسعۀ صنعت جهانی مد و تأثیرگذاری آن بر کشورهای سراسر جهان 
 مثابه اجزای دهکدۀ جهانی، تابعی از فرهنگ پوشاک غربی شد. به

در دورۀ پهلوی اول، سیاست حکومت، ناظر بر تغییر پوشاک زنان بر اساس الگوهای 
شود. در این دوره، غیرایرانی و غیراسالمی با اتکا بر رویکردی آمرانه و قوۀ قهریه تلقی می

حرمت عدم رعایت حدود پوشش اسالمی توسط زنان در مجامع عمومی و در برابر نامحرمان 
شد از میان  طور طبیعی توسط آنان رعایت می که از آغاز اسالم آوردن ایرانیان تا آن زمان به

نان، آشکارسازی روی و موی و اندام خود در برابر نامحرمان و در میان اجتماع را رفت و ز
 تجربه کردند.

های حکومت برای توسعه و بسط گفتمان دورۀ پهلوی اول، در دورۀ پهلوی دوم، سیاست
ناچار به اتخاذ رویکرد فرهنگی در کردارهای خود شد زیرا تجربۀ کردار گفتمانی قائم به قوۀ 

 رو نیای تغییر پوشاک زنان در دورۀ پهلوی اول ناکارآمدی خود را نمایانده بود. ازاقهریه بر
ها در یک فرایند آرام به همگانی کردن سبک پوشش جدید  دربار پهلوی دوم و وابستگان آن

 های فرهنگی آن را رواج دادند.برای زنان اهتمام داشتند و از طریق سیاست
های فرنگی، بر نوع نوبودگی و آزادی و پیشرفت در لباسدر گفتمان پهلوی، قدرت نمادین 

پوشاک زنان بسیار مؤثر بوده است اما همین قدرت، تأثیرگذاری خود را از طریق کردارهای 
ها بوده، محقق کرد. نتایج متفاوتی که به اقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی هر یک از دوره

دهد که در ها، نشان میگفتمانی پهلوی   میدان های متمرکز بر دال بدن زنانه درتحلیل سیاست
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در پوشاک زنان، سبب به حاشیه« نوبودگی»اثر کردارهای گفتمانی هر دو دوره، قدرت نمادین  

 های پیشین زنان ایرانی شده است. در لباس« عفاف و حیا»راندن قدرت نمادین 
 ۀگرایانه( در دور اعهپهلوی اول و )اش ۀباید گفت دو رویکرد متفاوت )آمرانه( در دور

متعامل  ۀکشف حجاب، به نتایج متفاوتی منجر شدند. این امر به دلیل رابط ۀپهلوی دوم با پدید
های حاکم است. در غالب موارد،  و تنگاتنگ نظام فرهنگی و نظام سیاسی در میدان گفتمان

سیاست هم از  که نحوی گیرد؛ به فرهنگ فراتر از سیاست عمل کرده و حیطۀ قدرت را در برمی
های حاکم ممکن است سبب تغییر های سیاسی گفتمان رو نظام نیآید. از همدل فرهنگ برمی

توانند با  های جدید فرهنگی را فراهم آورند اما نمی های فرهنگی شده و زمینۀ اندیشه نگرش
نوان ع توسل به قدرت خود، فرهنگی را ایجاد یا محو کنند. شاهد مثال دربارۀ پدیدۀ لباس به

یک عنصر فرهنگی در ایران و رابطه آن با سیاست و حاکمیت آنکه، قانون کشف حجاب در 
به لغو شد  گفتمان پهلوی اول، تاب مقاومت در برابر فرهنگ اسالمی ایران را نیاورد و محکوم

عنوان یک عامل تأثیرگذار مهم بر وضعیت پوشاک زنان معاصر ایرانی، همچنان  اما تبعات آن به
 مالحظه است. قابل

نسبی پوشش  1«سازی همگون»ها، همچنین نوعی های گفتمانی پهلوی سیاست ۀجیدرنت
 های فرهنگی پوشاک اقوام گوناگون در نظر گرفته نشد. زنان در ایران رخ داد که در آن، تفاوت

های مختلف و  این امر ناشی از غفلت از چندگونگی طبیعی نوع و حدود پوشش در بافت
وضوح کارکرد  بسترهای متفاوت فرهنگی اجتماعی است. در نظر نیاوردن این اصل که به

ها، موجب نوعی آشفتگی در نظام پوششی و کند در این دوره فرهنگی لباس را دگرگون می
 ات آن تاکنون نیز مشهود است.پوشاک زنان ایران شد که تبع

ها و سیاست ۀجیبا قانون کشف حجاب و درنت ۀمقاومت زنان در مواجه در یک نگاه کلی،
هایی در کردارهای گوناگون گفتمانی دورۀ پهلوی، با تلفیقی از مذاکره و مقاومت، به تفاوت

گرچه شکل  شناسی لباس منجر شد. همچنیننوع و سطح پوشانندگی بدن و نیز نوع زیبایی
سیاسی  ـ ایران، تابعی از مناسبات اجتماعی ۀدینی در جامع ۀمثابه یک گزار پوشش زنان به

گردید اما نوع پوشاک زنان، در مواجهه با کردارهای گفتمانی، همواره متأثر از عوامل متعدد 
 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باقی ماند که گاه همراه )مذاکره( و گاه در تعارض

 )مقاومت( با نوع پوشاک از منظر گفتمان حاکم بود.
  

 

1. Homogenize 
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ی، حمدابراهیم فتاحم و محمدی احمد گل ۀ، ترجمایران بین دو انقالب .(1388آبراهامیان، یرواند )
 نی.نشر چاپ سیزدهم، تهران: 
و  ارزیابی و نقد مسئلۀ کشف حجاب از منظر رابطۀ قدرت» .(1394احمدزاده، محمدامیر )

 .1-26: 1، شماره پژوهی فرهنگی جامعه، «ش( 1305-1320های فرهنگی ) سیاست
 ، تهران: اطالعات.گفتمان ادبیات سیاسی ایران در آستانه دو انقالب .(1390اكبر ) امینی، علی

 بابك احمدی، تهران: كهکشان. ۀ، ترجممیشل فوكو .(1373برنز، اریک )
تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت  .(1378) اسنادتغییر لباس و کشف حجاب به روایت 

 اطالعات.
های مختلف مقاومت مردم ایران در  شیوه .(1390ها، غالمرضا و لیال نجفیان رضوی ) جمشیدی

-56: 3شماره  زن در فرهنگ و هنر،برابر دستور حکومتی کشف حجاب در دوره اول پهلوی، 
37. 

 نشر شیرازه. تهران:، تورج یاراحمدی ترجمۀاعی، هویت اجتم .(1381جنکینز، ریچارد )
اصغر خان  های میرزا علی ها و سفرنامهشرح مسافرت ره آورد حکمت .(1379اصغر )حکمت، علی

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ،به اهتمام سیدمحمد دبیر سیاقی حکمت
تهران: مدیریت  .(1371) (1313 – 1322خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب )
 پژوهش و انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی.

سلسله انتشارات نگرش  ،ها و یادها ها، نوشته آبادی؛ نامه صدیقه دولت .(1993آبادی، صدیقه ) دولت
: برنارد یکاآبادی. چاپ اول. جلد دوم. آمر و نگارش زن، ویراستاران مهدخت صنعتی و افسانه نجم

آبادی با همکاری میس  . نسخه اصلی: جزوة آداب معاشرت. صدیقة دولتکالج دانشگاه کلمبیا
 تهران: مطبعة مجلس.. (1315دولیتل و اشرف نبوی. )
بررسی چگونگی تجدید نظر در قانون کشف حجاب در » .(1398نژاد ) زائری، قاسم و فاطمه یوسفی

، زن در توسعه و سیاست فصلنامه، «های فردی و نهادی  با تکیه بر مقاومت 1322ـ  1320مقطع 
 .173 -192 : 2شماره 

کشف ۀ علل و پیامدهای شکل گیری پدید» .(1392سادات زمانی ) نجمه و نیا، امیرمسعود شهرام
 .62-85 : 89، شماره گنجینۀ اسناد، «حجاب در دوره پهلوی

، مجموعه مقاالت چگونگی پیدایش کشف حجاب در عصر رضاخان .(1381صالحی، علی ) 
 سناد و تاریخ معاصر ایران، مرکز بررسی اسناد تاریخی.همایش ا

 ، تهران: وحید.خاطرات صدراالشراف .(1364صدر، محسن )
 ، جلد دوم، تهران: شرکت سهامی طبع کتاب.یادگار عمر .(1338صدیق، عیسی )
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 ، تهران: عصر جدید.شناسی مبانی انسان .(1376فربد، محمدصادق ) 

فاطمه شایسته پیران و همکاران. تهران:  ۀ، ترجمگفتمان انتقادیتحلیل  .(1379فرکالف، نورمن )
 ها. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
تبیین گفتمانی تبدیل شدن زنان به موضوع .»(1390) کچویان، حسین و قاسم زائری

زن در توسعه و  فصلنامه، «های رسمی در دوره رضاخان با تأکید بر نظریه نژادی گذاری سیاست
 .7-34: 33شماره ، سیاست

، بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا 1298 -1309از قاجار به پهلوی  .(1389مجد، محمدقلی )
 های سیاسی. سسه مطالعات و پژوهشؤترجمۀ سیدرضا مرزانی، مصطفی امیری. تهران: م

معرفت فرهنگی ، «نظریه تحلیل گفتمان الکالئو و موف و نقد آن» .(1390مقدمی، محمدتقی )
 . 91-124:  2 ه، شمارجتماعیا

، فصلنامه گفتمانحسینعلی نوذری،  ۀ، ترجم«های گفتمانای بر نظریهمقدمه» .(1377مك، دایان )
 .25-58:  2 هشمار

مذهبی پهلوی اول -های فرهنگیدرآمدی تحلیلی بر سیاست» .(1395زاده، الهام و محمد بقایی ) ملک
 .76-95 : 2شماره  فصلنامۀ گنجینۀ اسناد،، «و دوم

ای از تاریخ شش پادشاه  خاطرات و خطرات: گوشه .(1388خان )مخبرالسلطنه( ) قلی هدایت، مهدی
 ، تهران: زوار.ای از دوره زندگی من و گوشه

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی .(1378ورجاوند، پرویز )
، تهران: پژوهشگاه پوشش و منش زنان در نقاشی و ادبیات ایران .(1394یاسینی، سیده راضیه )

 فرهنگ، هنر و ارتباطات.
هادی جلیلی،  ۀ، ترجمنظریه و روش در تحلیل گفتمان .(1394یورگنسن، ماریانه؛ فیلیپس، لوئیز )

 نی.نشر  تهران: 
 (.1345)سازمان زنان ایران  مجله

تا انقالب  1280)طغیان، افول و سرکوب از  ایران جنبش حقوق زنان در .(1384ساناساریان، الیز )
 .تهران: نشر اختران ،چاپ اول(. 1357

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.مأموریت برای وطنم .(1349) پهلوی، محمدرضا


