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  )اجتماعيـ  قدرت و مديريت فرهنگيرابطة رويكرد نظري به ( مقدمه. 1
 در كـه  استاز جمله مباحثي  و رويكرد پوشش فرهنگي بدن شناسي جامعهمطالعات حوزة 
 نبـه آ  ،يحيمسـ  اتيـ اله و ينـ يد مباحث در خصوصاً ،شامدرنيپ اتيادب مختلف يها قالب

 ،يرو  كج و گناه تيقابل با ،يمنف يعنصر ةمثاب به بدن غالباً اتيادب نيا در .است شده پرداخته
ثر از ورود تحـوالت  أكـه متـ  جديـد ايـران،    اوضـاع در  .شـود  يم دانسته روح يتعال مانع و

در طيف وسيعي از  ،هاي مراقبتي  سياستشكل  به ،روزافزون اي گونه بهقدرت  ،بودنوگرايانه 
از  را مسـئله اعمال نظم بر جامعه انعكاس يافت. ايـن   و از طريق يهاي نظارت دولت  دستگاه

روابـط قـدرت در    بـه ارزيـابي   وكرده مطرح  ،تيجنس خيتار در كتابِ ،فوكو حيث نظري
كند   استدالل مي فوكو .)166 - 157 ،1 ج :1384 ،فوكو( استپرداخته مسائل جنسيت حيطة 

به موضـوع اصـلي پـژوهش علمـي و      هجدهم و نوزدهم ميالدي جنسيت هاي طي قرنكه 
قـدرت   ناشي از گسـترش زيسـت   مسئلهاين  اوو از نظر  اجتماعي تبديل شده استدغدغة 
بلكـه در جهـات    ،شود  به نهادهاي سياسي محدود نمي صرفاًات فوكو قدرت تأليف. در است

 در ،كـو فوشـود.    اين نوع قدرت هم از پايين و هم از باال اعمال مـي  ؛كند  گوناگون عمل مي
 نشـان  و كـرد  بدن يشناس جامعه اتيادب وارد را يا تازه يها بحث ،يالديم 1980 ةده لياوا
 .(همان) باشد خيتار يدارا تواند  يم نفسه في بدناعمال سياست فرهنگي بر  كه داد

را كنـار   شـناخت  بـودن   ينـ يعة دربـار ي رنگروشـ ية فرض ته،يمدرن منتقد در مقام ،فوكو
 هـر  امـا  ،اسـت  قدرتة رابط كي ياجتماعة رابط هر كه بود معتقد چهينچون  گذاشت و هم

 ازي نظـام  مـدرن  اجتمـاع  در قـدرت  يو نظر از. شود ينم ختم سلطه به الزاماً قدرتة رابط
يعني  .دهد يم يجا خود درون را فرد كه است) قدرت ـ دانشة شبك( دانش بر  يمبتن روابط
يـا  ، شـده  ليـ تحم دانش و هنجارها مطابقيا  را خود ،شناسد را مي شخود كه مانز مه ،فرد

و  ،يپزشـك چـون   يي هـم هـا  دانـش  نظـام  تحـت  ايـ و  اجتمـاع ي سـو  ازشده   ارائه  آموزش
. رديـ گ يمـ  قـرار  قـدرت ة طريسـ زيـر   گونه اين و كند يمي بند طبقه و فهمد يمي شناس روان
 ،يزنـدگ  طيمحـ  بـه  دندا  نظـم  و آموزش قيطر از ،زين را افراد بدن تقدر« ،ديدگاه فوكو  از

 قدرت ـ ستيز از توان يم ،علت نيهم به). 42 - 41: 1390فوكو،(» دهد يم قرار تأثير  تحت
 خود نظرِدم نظمِ در ار  نآ وود ش اعمال بدن بر خواهد يم كه زد حرفت اسيس ـ ستيز اي

 يباورهـا  وي جنسهاي   كنش و اخالقة دربار ،تيجنس خيتار كتابدر فوكو،  .دهد سازمان
 در كنكـاش ش هـدف بلكه  ،گويد  ي سخن نميجنس آداب و رفتارمربوط به ي علم وي مذهب
 مناسـبات  و انيـ آدم بـر  نظارت و ،ديتول اداره،ي براي راهبرد ار  نآ كه است تيجنسة ديپد
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 بري گيرچي براي اهرم صورت به تيجنس ،مدرن فرهنگ در، قعوادر. داند  يمن آناي اجتماع
 مناسـبات كـه   كنـد  ثابـت درصدد اسـت  خود  كتاب درفوكو . رود  يم كار به ها انسان وجود
 درفقـط   ديـ نبا را دهيپد نيا كه استي مدعو  شده دهيتن هم در دانش و قدرت با تيجنس
. شـمار آورد  بهي خيتاراي   دهيپد ار  نآ ديبا بلكه ،كرد پنهانشناسي   ستيز قواعد ارچوبهچ

ي زندگ بر حاكمي اجتماع وي اسيسي فراگردها با را دهيپد نيا به مربوط واژگاني حت فوكو
  ).84 :1392، بروتون لو ؛75 - 57: 1381، انيچاوش و يارمك ادآز(دهد   يم ونديپ انيآدم

اعمـال  از طريـق  تأثيرگـذاري   از الگوهاي اعمال مديريت قدرت بر فرهنـگ اجتمـاعي  
 ظـارت و بـازبيني  هـاي ن  واژهاسـت كـه بـا     (پوشش ظـاهري)  كنترل اجتماعي بر بدن افراد

و متقـابالً   انـد  تنيده و با هـم مـرتبط    هم آميخته است. كنترل اجتماعي و كنترل بر بدن دردر
مفهوم نظارت و بـازبيني از   ).79 - 76: 1391 پور،  ذكايي و امن( كنند ميديگر را تقويت  يك

 ت،اخـو ( شناسي بدن بسيار بدان پرداختـه شـده اسـت    جامعهمفاهيمي است كه در ادبيات 
 تـر  بـيش از نيچه، درك خاصي از قـدرت دارد كـه در آن    پيرويبه  ،فوكو ).26 - 25: 1388

نظـام  حتـي   اواسـت.   مدنظرو ابزارهاي اعمال قدرت  تكنولوژي،چگونگي اعمال قدرت، 
بدن و نيروهـاي   ،در اين نظام زيرا ؛كند  تنبيهي مدرن را نوعي اقتصاد سياسي بدن معرفي مي

بـدن و   بـارة جا در بودن آن هدف اصلي است. دانشي كه در اين  ي و مطيعمند آن و نيز فايده
تكنولوژي « شود كه فوكو آن را ميمنجر گيري چيزي  تسلط بر آن وجود دارد به شكل ةنحو

نامـد    انضباط مي را هايي  فوكو روش ).143: 1387 ،يديحم و ياباذر( نامد  مي» سياسي بدن
انقيـاد هميشـگي    زند و ضـمن تضـمين  سـا   ميپذير  امكانا هاي افراد ر  كه كنترل دقيق كنش

حـوزة  در  .ننـد ك تحميـل مـي   ي بـدن مندي را بر نيروهـا   فايده ـ اطاعت ةرابطنيروهاي بدن 
  .كردتمركز  ،مفهوم سمبليك روزمره ةمثاب به ،بر اين مباحثتوان  ميمطالعات تاريخ فرهنگي 

از را در ساختار و بافـت سـنتي ايـران     ، برخي بر اين باورند كه تغييراتهمين زمينهدر 
نوعي سياست كنترل اجتماعي و مـديريت بـدن از   توان  مي در ابعاد گسترده رضاشاه اندور

 يجـواد (گرفـت   ميهاي توسعه صورت  برنامهسوي قدرت ارزيابي كرد كه با هدف اعمال 
مـه بـه ظـواهر    ). درواقع، ايـن برنا 21/4/1391، رساني و خبري جماران ، پايگاه اطالعگانهي

هرگونـه   ،از منظر قـدرت حـاكم   ،زيرا؛ كرد ميتحول در جامعه از جمله پوشش زنان توجه 
سـطح  توسـعة  تحول و از وضعي به وضع ديگـر شـدن نـاگزير از دگرگـوني اجتمـاعي و      

شـد.   مياين سياست نوگرايانه اجرا  سو با هم كشف حجاببرنامة مناسبات اجتماعي بود و 
 مسـئول در  هـا و نهادهـاي اجتمـاعي    سـازمان و  اين روند نوخـواهي پهلوي اول  اندوردر 

و  هـا  خـانواده زيـرا  ؛ تنـد در محور توجهات فرهنگي و اجتماعي حكومت قـرار گرف  جامعه
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مسائل مرتبط با نيمة خـاموش جامعـه و   ، كشف حجاب موضوعدر عرصة  ان،زن مخصوصاً
سويي بـا   هماهنگي و هم يجادبا هدف اهاي اجتماعي،  نحوة واردكردن آن به عرصة فعاليت

ـ تأثير ، متمايل به فرهنگ غربو تغييرات جديد  ). 118: 1384، صـالح ( سـزايي داشـتند   هب
چـه در   سـازي هـر آن   پارچه يكمنظور تمركزگرايي و  به ،ترتيب، حكومت پهلوي اول بدين

ولتـي  الگـويي د ة مثاب كشف حجاب را بهبرنامة  ،ايران تا آن زمان وجود داشتجامعة آشفتة 
هـاي    يكـي از راه  چـون  هـم  شده و القامعيارها و اصول  ساسارب ،فرهنگ جديد ايجادبراي 

اصلي توجـه   از عللاجرا درآورد.    فرهنگي و اجتماعي بهعرصة در زنان تحول و دگرگوني 
بـا  مشـروطه و پـس از آن   دوران آفرينـي زنـان در    تأثير نقـش  ،در اين دورهبه پوشش زنان 

گونـه ارزيـابي كـرد كـه در گفتمـان       ايـن تـوان    ميبود؛ زن ايراني جديد ر تصويهدف ارائة 
 يبايـد بـازتعريف   ،ايران بودجامعة  دددهي اجتماعي مج  كه درصدد سازمان ،سياسي رضاشاه

گفتمـان  زيـرا   ؛شـد   مـي دسـت داده   بهو موقعيت زنان ) gender relation( از روابط جنسيتي
نـوآوري در   و ،ها در تاريخ، ايجـاد واژگـان    اي از بازخواني  مجموعهة ناسيوناليسم دربردارند

بر تحـول در شـناخت و آگـاهي     بود. اين تغييرات هاي قدرت  و مكانيسممفاهيم و ساختار 
). رويكـرد  18: 1392 صـادقي، (بـود  مبتنـي  آنـان  وابسـته بـه   هاي عملـي   سياستنظري و 

تصـوري جسـماني   ارائة طوري كه با  به ؛از مفاهيم جنسيتي بود ومملخواه   ناسيوناليسم ترقي
كه دفـاع از آن   )45 - 37: 1382توكلي طرقي، ( خواند  مي» وطنمادرانة پيكر «را   از وطن آن

دوران  در . تغييـرات در شـكل و ظـاهر اجتمـاع ايـران     بودو تالش براي ترقي آن ضروري 
انجـام  زي جديـد  سا لتمـ   دولتبا هدف  ،بنا به روايت و ادعاي قدرت حاكم ،پهلوي اول

نوعي تشابه با غرب و تالش براي تغييـر نگـاه غربيـان     ها ايجاد شد و هدف اين فعاليت مي
رضاشـاه   ،طوري كـه  به .بود» نهاي آ  ماندگي عقبجبران «ايران و  ةحاضر در ايران به جامع

 رفـت  بايد با تمـام قـوا بـه پـيش     هنوز عقب هستيم و فوراً: «پس از سفر به تركيه گفته بود
حقيقت، رضاشاه بر آن بود  در ).157: 1358 مكي،( »اقدام كنيم ،زنان خصوصاً ،سريع مردم

بـه عـالم   ايـران را  زعم خـود    با اعمال سياست كشف حجاب به تقليد از غرب بپردازد تا به
ــدد وارد  ــتجـ ــلي     و  دكنـ ــدام اصـ ــار اقـ ــه چهـ ــدف بـ ــن هـ ــه ايـ ــل بـ ــراي نيـ   بـ
  :مبادرت ورزيد

  ؛در ايران رواج و نشر افكار خارجي. 1
  ؛اقتباس و اثرپذيري از الگوي برخي كشورهاي عربي. 2
  ؛راهي با اقدامات آتاتورك در تركيه گامي و هم هم. 3
  ).40 - 39: 1383جعفريان، (هاي جديد از راه هندوستان   انتشار انديشه. 4
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  تاريخ معاصر ايرانگسترة پوشش فرهنگي در  ـ قدرترابطة  ةمسئلتبارشناسي . 2
توانـد در   مـي ترين مباحثي است كه  مهماز  ،اولپهلوي  دوران در ،شف حجابك ةمسئل

مهـم   هـاي اثرتـاريخي   رخـداد  ايـن  .شـود قدرت و جنسيت ارزيابي و نقد قالب رابطة 
جا گذاشـت و نقـش مهمـي در سـير      هايران ب ةجامعاي در   و انديشه ،اجتماعي، فرهنگي
در اين از مفروضات اصلي  .كردايفا سقوط پهلوي سياسي منتهي به  ـ تحوالت اجتماعي

بـين   ةرابطـ فـرض   پـيش  طرح بهرضاشاه دوران نوگرايان برخي از اين است كه تحقيق 
هاي اجرايـي   سياست همين فرض ا توجه بهد و بدنبوقائل » توسعه«و » حجاب« اهيممف

متفـاوت   ،رضاشـاه ان دورمنطق كشف حجاب در شد و  عمالدر ادوار مختلف ا يخاص
بـا توسـعه    هرچنـد غيرمنطقـي   پيونـد  در ،عمال اين برنامهاگسترة منطق و و  از ماهيت

 شـاه قاجـار   ناصرالدين يها مسافرت طيتر از آن،  صورت گرفت. در ادوار تاريخي پيش
هـايي از نگـرش قـدرت      نشـانه  يي،اروپا زنان پوشش تيوضع از مشاهداتش و اروپا به

هاي تاريخي بازتاب  عكسنابع نوشتاري و در م ،فرهنگي يامرمثابة  به ،حاكم به پوشش
 محافـل  بـه  يخواهدتجـد  قالـب  در» حجـاب  كشـف « موضـوع  ،جيتـدر  به .يافته است
ــن ــر روشـ ــعار و يفكـ ــعرا اشـ ــوذ شـ ــرد نفـ ــات در و كـ ــنعكس مطبوعـ ــد مـ   شـ

  ).118: 1384، صالح(
در برخي رسايل  ،مشروطيت ازپيش  اندوراز جريان موافق با كشف حجاب را شواهد 

 ،خانرضـا پـيش از  دوران و سـپس در   ،قاجـار  الرئيس شيخهاي   جمله در نوشته از ،سياسي
دوران  در شـده  نوشـته  يچه در متـون تـاريخ   يافت. آن توان مي ،منابع ادبي منظومعمدتاً در 
بـا  آمـده اسـت    ،كشـف حجـاب   ةمسئلمربوط به مضامين شعري از جمله در  ،پهلوي اول
تـوان   ميسان است. بر اين اساس،  هم مسئله اينجيه او در تو رضاشاه و دولت هاي  استدالل

در مشـهورات  چنان كه  يا آن الساعه، خلقاي  پديدهنه كشف حجاب  ةمسئلنتيجه گرفت كه 
 هـاي  درخواسـت از  اشـي نبلكه عمـدتاً   ،سفر رضاشاه به تركيه ناشي از تاريخي آمده است

و شاه  ناصرالدين روزگارچون  هم ،قاجاردوران اي  فرقههاي  طي جنبشگرفته  شكلاجتماعي 
، ايـن  درواقـع  .را شـكل داد   بسـترهاي اجتمـاعي آن  هـا   و اين خواستبود  ،هاي بابيان  قيام

حتـي قبـل از    داشـتند.  ميمعارضين اعتقادي و حكومتي قاجارها بربود كه گامي  ها خواسته
هـاي بابيـه     هتخواس ازبخشي  ،قاجار محمدشاه دوران از جمله در ،نيز شاه دوران ناصرالدين

حـوزة  « در حضـور  اين بود كه به زنـان حـق   و مذهبي ،سياسي ،اجتماعي يجنبشمقام   در
بود  بدشت و كشف حجاب او در اجتماع »العينةرقطاهره «اين امر  نماد .داده شود» عمومي
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 لعـين ةاقـر رويكردهاي متضادي در ارزيابي شخصيت و اقدامات  ).104: 1381جوانبخت، (
  :شود ديده مي و در منابع سياحان خارجي نوعي نگرش ايجابي به وي مطرح بوده است

در  ويكـه   آننخسـت   .از چند جهت حائز اهميت استالعين ةقربررسي شخصيت طاهره 
سرا محبوس بودند، دورانـي كـه    هاي حرم پردهدوراني كه زنان در پستوي خانه يا در پشت 

دور از هرگونـه   و در چـادر و روبنـده  پيچيـده  ، ”هـوو “ زن ايراني با درد و رنج و كابوس
عنوان يكي  هسوخت، ب ميجادوجنبل خرافات، حسد، و  در آتش ،امكان حضور در اجتماع

نظير پـا بـه ميـدان     سرآمدان رفرم ديني و اولين مبشر آزادي زن، با شجاعتي كم نخستيناز 
ي زنان را هاي تربيت  رسوم و سنت ،حتي زندگي خصوصي ،ويكه  اين دوم مبارزه گذاشت.

نفسـي    بـه  بردار، بلكه بـا اعتمـاد   نه فرزندي مطيع بود و نه همسري فرمان؛ چالش كشيد به
نظيـر او در   دانش و توانايي كم ،پنداشت قدم گذاشت. سوم ميعجيب در راهي كه درست 

 يعنوان شـاعر  هاهميت حضور اوست ب ،چهارم و گرايي است وري و مباحثه و منطق سخن
  .)1385 ،ييضايب( توانا و آگاه

 يخواه يماگر  :گفتند يمها زنان و مادران به دختران خود  در ايران تا مدت« لرد كرزنبه باور 
 - 174: 1367كـرزن،  (» از كمال و جمال بـود  ي. طاهره نماديبايد درس بخوان يمثل طاهره شو

  :است نوشته هم ،وزير مختار فرانسه در ايران ،كنت دو گوبينو ).17: 1361واحد،  ؛175
وي بـوده  هـاي    انير سخناي موجب استقبال مردم از طاهره و   خواستم بدانم چه انگيزه مي

سـخنانش   :گفتنـد  مـي كـردم.   الؤسهاي او را شنيده بودند  راني سخناست. از چند نفر كه 
 ،گفت ميكه علم بسيار داشت ساده سخن  كرد. با آن ميثير أقدري نافذ بود كه در شنونده ت هب
  ).149: 1384مجتهدي، ( كه براي همه قابل درك بود يطور هب

و رويكردهـاي   شاه كـه مسـافرت بـه خـارج زيـاد شـد       ناصرالديندر دوران ، رفته رفته
دچار  افرادي كه با غرب مواجه شدند نخستين گروهي از ،نوگرايانه در ايران انعكاس يافت

 ،بعـدي مرحلـة  در  يت گرويدنـد. مسـيح به  ضمن تغيير دين و گروهي ديگر شدند حيرت
 رويكـرد  در ،جايگاه زنـان  اساساً« كه در ذهن خود رسيدندپرسش اين به ايرانيان در فرنگ 

بر     مبتني الؤساين گروه ابتدا در پاسخ به اين  »كجاست؟كشورهاي فرنگي  در ،گرايي توسعه
رز فرهنـگ و طـ   پرداختند كـه  مسئلهاروپا به طرح اين  ةفهم خود از تغييرات ظاهري جامع

در بازگشـت   و در اروپا داردتوسعه  ناگسستني با يارتباطمردمان اروپايي پوشش و ظواهر 
را تحقـق و اقتبـاس ايـن    وضـعيت زنـان   در شرط توسعه هماني،  اينبا طرح نگرشي  خود،

 ش1284در  ،نويسنده بود كه زني ،شاه يندناصرالاز دختران  السطنه تاجالگوها تصور كردند. 
  :نويسد ميپرداخته است و در خاطرات خود ن ايراني موقعيت زبه شرح 
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هايي كه ديوارهايش  خانهايران افكنيد و ببينيد در  ةگوشطلب اروپا نظري هم به  حقوقزنان 
هـاي زرد و   شكسته، بعضـي بـا رنـگ    دستمخلوقاتي سر و  از سه تا پنج ذرع ارتفاع دارد

سـر   هكننده در زنجير اسارت ب گريهو روز منتظر  پريده، برخي گرسنه، قسمتي در تمام شبانه
سياه تن كنند و به هيكـل   ةپردبرند. زندگي زنان ايران يا به رنگ سياه است يا سفيد. يا  مي

هاي  هاي سفيد پوشند و از دنيا رخت بربندند. من يكي از اين زن كفنموحش عزا درآيند يا 
در مقابل اين  ،زيرا ،دهم  بدبخت هستم و آن كفن سفيد را ترجيح به اين هيكل موحش مي

  ).56 - 33: 1362السلطنه،  تاج( زندگاني تاريك، مرگ روز سفيد ماست

از سوي برخـي   مناسب حقوق و سبك زندگي داشتن خواستشدن   مطرحترتيب،  بدين
السـلطنه و   تـاج  ش، 1286 در در همـين دوران،  حجـاب فراتـر رفـت.    ةمسئلزنان دربار از 

و گروهـي   الملـوك جـواهركالم   شمس ،شاه، افسرالسلطنه رالدينافتخارالسلطنه، دختران ناص
كـه  دوران بود ين همدر ). 12: 1347بامداد، ( را تشكيل دادند »نسوانحرّيت  انجمن« ديگر

سـيس  أت و وآمـدها بـه فرنـگ    رفت و ها روزنهبازشدن برخي  علت به ،برخي از زنان ايراني
آفرينـي در   نقـش و  ت دنياي جديـد شـدند  تحواليافتن آموزش، متوجه   اهميتدارالفنون و 

شـاه تـا    از آغاز جنـبش تنبـاكو در دوران ناصـرالدين   ؛ كردندتجربه هاي اجتماعي را   عرصه
كنشـگري   ةعرصسياسي خاص آن دوران زنان وارد  وضعيتاقتضاي  انقالب مشروطه و به

در نيـز   شـاه  سـراي ناصـرالدين   برخي از زنـان حـرم   ،طوري كه به .شدند سياسي ـ اجتماعي
 ،جنبش تنباكو شركت داشتند و كشيدن قليان را تحريم كردند. مبارزات زنان در ايـن دوران 

خواهانه   طلبانه و آزادي حول محور مبارزات استقالل تر بيش ،زمان بر مقتضيات خاص آن  بنا
 نجاميـد ا »رات وطـن انجمـن مخـد  «تشـكيل   بـه  و شـكل گرفتـه بـود    آندر وجه سياسي 

گري  آنان در تداوم اقدامات و كنش .)242: 1385شوستر،  ؛197، 3 ج :1371آبادي،  دولت(
و دارااللتيـام  پرداختنـد و  تحـريم كاالهـاي خـارجي    بـه   هاي وطني با پوشيدن پارچه خود

در اين اقدامات، زنان دربار در فرايند تحـول و اعتـراض و    تأسيس كردند. مدارس دخترانه
ـ    ،كه نحال آ .آفريني كردند نقشزني  چانه  ه گفتـة منـابع  در كاركرد پيشين و متـداول آنـان ب

 محرم، ماه يعزادار مراسم در شركت قاجار اندور در زنان ياجتماع حضور بعد نتري فعال«
  ).111: 1332ديوالفوا،  ؛420 ،1 ج :1344بهرامي، ( »بود هيتعز هاي  شينما و ،خواني  روضه

 با هدف مدرنيزاسيون فرهنگي اعمـال  شاه  ناصرالدين را در لباس زنان تغييراتن نخستي
براساس  كه با توجه به اين. برگزيد لباس زنان دربار برايهاي مسكو را  لباس بالرين او ؛كرد
اي   تحول در هر عرصـه طبعاً  گرفت مي نشئتاز دربار  تغييريگونه هر الياسنوربرت  ةنظري
. يافـت   عمومي) تبلور مـي حوزة ( جامعهسپس در و شد  ميكشيده دربار  سرا به از حرمابتدا 
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بـه دربـار و    تغييـرات شاه در انتقال امور جديـد و     فرنگي ناصرالدينسفرهاي  بيان ديگر، به
  ).241: 1364حائري، (بود مؤثر ايران جامعة 

زنـان   اين بود كـه  مشروطههاي پس از  سالدر خواهان  هاي مشروطه ترين برنامه از مهم
 تأكيـد  تصور قـالبي   زنانه هم بر اين هاي در اولين مجلهند. ببينجديد و رايگان آموزش بايد 
، جـوادي يگانـه  ( كننـد  آزادانه در جامعه حضور دارند و كـار مـي  در غرب  كه زنانشد  مي
ضـمن   ،ايـران جامعـة  در  نيـز كنشگران مشـروطيت   ناممكن بود كه بنابراين، .)21/4/1391

 و به بحـث و بررسـي  ارائه كنند كشور  ةعتوس رةطرحي دربا ،تحوالت اروپا الگوبرداري از
حضـور   رضاشـاه  اندورعمومي و بيرون از خانه توجهي نكننـد. در  عرصة حضور زنان در 

تبـديل   ،خواهـان  مشـروطه ويژه در ميان  هب ،كالن و عام يموضوع بهاجتماع  ةعرص زنان در
بـا پيامـدهاي    مواجههجسارت زيرا  ،ديدند مصلحت نميطرح اين مسئله را به  ماا، شده بود

  :آبراهاميان ةگفت به .را نداشتند آن
خواستند اجرا كنند  مي ،از زمان عباس ميرزا به بعد ،قاجار ةدورصلحين ساير كارهايي كه م
به  مثل حضور زنان در جامعه بود كه اغلب هايي خواستهآنان  ةاز جملكه  رضاشاه انجام داد

  .)148: 1377آبراهاميان، ( شد ميدر آن دوره بيان  فكران زبان شعر توسط روشن

 و كردند پيدا مي را شانيها تواناييدادن  خواندن و نشان درسامكان  بايد زنان ،از نظر آنان
شود شـديدتر از حـد    چه در جامعه بر زنان اعمال مي آنبر اين باور بودند كه  اين گروه نيز

 ظهـور ي بسـته  هايدر فضـا ديـده   از زنان آموزشهايي  نمونه ،رفته رفتهت. شرعي حجاب اس
 درسامكانـات و شـرايط الزم بـراي     از عموم زنـان  و عموميت نداشت ، اما اين امركردند

 ،اجتمـاعي عرصة ي دولت در ها گيري تصميم ).1391جوادي يگانه، ( بهره بودند بيخواندن  
گرچـه ايـن    .با تغيير در پوشـش زنـان شـروع شـد     ،تحصيل و تسريع روند نوگراييبراي 
آن دوران اران ذگـ  سياسـت امـا   شهرت يافت، »كشف حجاب«در تاريخ به رخداد ات اقدام

وزيـر معـارف،    ،نصـيرالدوله  نند.استفاده ك» سياست تربيت نسوان« نام  از آن بهكوشيدند تا 
سيس مدارس دولتي را صـادر  أپس از جنگ جهاني اول دستور ت ،اوقاف و صنايع مستظرفه

 شددولتي دخترانه در تهران احداث  ةبيت نسوان ده مدرساجراي سياست ترمنظور  به وكرد 
اين رويكـرد   هدف كه )76 : ش1297، صنايع مستظرفهوزارت معارف، اوقاف و  ةنام سال(

  بود.آموزش در بين زنان  ةنوگرايانه توسع
اصالح روبناها و توجه اندك به زيربناهاي تحـول  با هدف  ياقدام نهايتاً ماهيت اين پديده

و در مقابـل   بـود جديد ن ةدورگوي نيازهاي  سنت پاسخاين . و علمي و آموزشي بوداجتماعي 
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خوانـدن و    درسكـه   شد شنيده مي همواره اين پاسخ تكراري تقاضاها براي آموزش زنان ةهم
ترتيـب،    بـدين . داري است خانه آنانآموزش جديد براي زنان الزم نيست و علم مطلوب براي 

 هـم زنـان   ةمسـئل  ،رفـت  مـي و مدرنيزاسـيون پـيش   توسـعه   ةنامـ بررضاشاه  اندوردر  هرچه
و  مجالت زنانجمله   از ،مختلفهاي  راهكشف حجاب دوباره از  و تقاضاي شد مي تر پررنگ

 ةدولـت اراد . با توجه به اين نكته كـه  شد مطرح مي ،بودند  زناني كه از خارج برگشته چنين هم
با  را زنان ،مدارس دخترانطريق   از ،در نظر داشتو  ه بودكردمتمركز زدايي  گذشتهخود را بر 

بـه يكـي از   عمـومي   ةرفع تقيدات از دختران در عرص كند،وارد عرصة اجتماع  فرم جديد به
تـرويج  به كه شد جديدي  ةسلط »تجدد« گونه تبديل شد. اينگذاران  سياستاهداف اجتماعي 

بـر ايـن اهـداف بـه اظهـارات       نمادهاي بيروني گفتمان خود پرداخت. دولت در تمركز خـود 
كرد و معتقد بود كه با تغيير ظاهر و فـرم    واقعيت زندگي زن ايراني استناد مي بارةها در  خارجي

). 88: 1355 حكمـت، ( شـود   تدريج ذهن زنان و مردان جامعـه هـم عـوض مـي     هزن ايراني ب
 ،ايراني نه با اسم خـود زنان «كه  گفتند گونه مي اينطعنه  سياحان و مقامات خارجي در ايران به

گيرند و اسـم زن   مي و يا با اسم پسر بزرگ خانواده مورد خطاب قرار  ها بلكه با اسم مادر بچه
: 1372 ،جيكمبـر  خيتـار  تيروا به يمذهب يروهاين و يپهلو ةسلسل(» نبايد به زبان آورده شود

ز قـرار گرفـت   مشروطيت اين مبحث محور مطالعه و بررسي متون شعر و طنـ دوران ). در 36
  ).112- 107: 1388  ،و عزيزي گانهيجوادي (

ل و استدال .شدمطرح  تر  بيش تدريج ، بهاجتماعي ينياز ةمثاب به ،حضور زنان در جامعه ةمسئل
بـراي موافقـت بـا كشـف حجـاب و       ،كنشگران سياسي دستگاه حكومتي اورضاشاه و  ارزيابي

ند كـه  شـت توانند درس بخوانند و اصـرار دا ب و رعايت شودزنان منزلت كه بود اين  ،ضرورت آن
: 1382حسـام،  ( برهنگي در آن نيسـت و  حجاب شرعي است دكشف حجاب همان ح بگويند

از  رضاشاه ،. در اين روزفتگر صورت  1314دي  مهفدهاولين كشف حجاب در  .)158 - 153
 بازديـد  يـن ا .بازديـد كـرد   ،عـالي پرسـتاري   ةسراي عالي و مدرس دانش يدو مركز آموزشي، يعن

درس بخوانند و درس بدهنـد  خواهند  ميكساني كه كه  اين بر  مبنيبود سال پيش  اعالمبراساس 
كشـف حجـاب   با كه موافق  اب باشند. درخواست كسانيحج و مدرك آموزشي بگيرند بايد بي

 از ايـن نـوع رويكـرد   بخشي هر روي،    به». حجابي اجبار به بي«بود نه  »حجابي  آزادي بي« بودند
  .)21/4/1391، گانهي يجواد( بودرضاشاه ناشي از فهم نظامي شخص 

 و ي خـود بـود  هـا  شاه خواستار حاكميت بر بدن براي بازنمـايي سياسـت   رضادرواقع، 
قـانون  « ماننـد  ،را ي اجـراي آن هـا  سـازي  زمينـه  همـة و » كشـف حجـاب  « رخداد توان مي

 بـراي  بـدن  مـديريت  سـتفاده از  ا ،»مملكـت ة اتباع ايران در داخلـ  ةنمودن البس متحدالشكل
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: 1380 منظوراالجداد،( كند اجراتلقي كرد كه رضاشاه سعي داشت  ديدتجسمت  حركت به
  ).http://anthropology.ir/node/16471 ← نيز ؛9

  
 رويكرد رضاشاه به تحوالت دنياي پيراموني. 3

  رضاشاهدوران ي وضعيت تاريخ 1.3
 انو در ايـن دور  ين ادوار تاريخي استتر مهم از  ،تحوالت بيروني لحاظاز  ،رضاشاهدوران 
 ،در ايـن ميـان   .مواجـه شـد  ايران در برخورد با وضعيت بيروني با بحـران مدرنيتـه    ةجامع

  بـراي دگرگـوني  اصلي مثابة رويكرد  به ،حكومت پهلوي به تجدد آمرانه تأسيس رضاخان با 
  توجه با ،يپهلو ةسلسل سيتأسمبادرت ورزيد.  ،و اقتصادي ايران ،وضاع اجتماعي، فرهنگيا
 باعث بود، وابسته يغرب ياه تدول   استيس به كه ،آن بر حاكم ةشياند و حكومت تيماه به
 . رضاشـاه رديـ بگ قـرار  حكومـت  يها  استيس رأس در انهيتجددگرا يها  يزير برنامه تا شد
 ييتجـددگرا  ةعمد بخشتالش كرد تا  يفرهنگ يها استيس در كننده نييتع قدرتمقام   در
 زن دادن سـوق  يبرا برنامه نيتر ياصل ان،يم نيا در. ابدي  اختصاص زنان ياجتماع يزندگ به
 ياجرا يبرا ،يرانيا زن و بود حجاب برداشتن استيساعمال  يغرب فرهنگ سمت به يرانيا

زن  كـرد.  ايجاد مـي خود  يزندگ ودر ظاهر  يا عمده راتييتغ ديبا ،و حضور در اجتماع آن
 ةزمـر   در ،پوشش خـود  يالگو از اروپا در ضمن اقتباس ،خود پوشش شكل رييتغ با يرانيا

 جوانب در ياريبس تحوالت پوشش در رييتغ رايز ؛درآمد زين يغرب يكاالها كنندگان مصرف
 ةعرصـ  بـه  زنـان  طـرح  نيـ ا گسـترش  مراحـل  در و آورد ديـ پد ياجتماع و يفرد يزندگ
ـ  منظـور  بـه  ،حـاكم  ياسـ ي. قـدرت س نـد افتي راه يخـدمات  و ياجتماع ياه تيفعال  بـرد  شيپ
 چـون  ينيواعنـ به  تمسكو با  گرفت كار بهرا  يمتفاوت يابزارها حجاب، ضد ياه تاسيس

 رضاشـاه  ابـزار  نيتـر  مهـم . كـرد  غيـ تبل را برنامـه  نيـ ا زنان حقوق ياجرا و تمدن، ،يآزاد
 در و منـد شـدند   او بهـره  تيـ حما از اش يريگ قدرت يابتدا از كه بودند زنان ياه تيجمع
. پرداختنــد يآموزشــ و يغــاتيتبل خــدمات ةارائــ بــه حجــاب كشــف يهــا برنامــه ياجــرا
 يابزارهـا  بـه  كردنـد  رشـد  يپهلـو  دوران لياوا دركه  يمجالت و ها روزنامه ن،يا  بر  عالوه

 قـرار  هـا   تيجمع ارياخت در زين آنان از تعداديو  شدند دلب حكومت يها  استيس يغاتيتبل
 زنـان  يفرهنگـ  يارتقـا  زمينة در ،ياسالم شعائر حفظ شعار با ابتدا ،ها  تيجمع نيا. گرفتند

 جـذب  و دادنـد  جهـت  رييـ تغ سـرعت  بـه  امـا  ،كردنـد  كسـب  ياجتمـاع  تيمشروع رانيا
 زيـ تجه دفهـ  با ،يمدت از پس حكومت. شدند يحكومت يها  طرح در يغاتيتبل يها  تيفعال



 11   محمدامير احمدزاده

  

 سيتأسـ  بـه  ،يتجـددخواه  ياهـ  تحرك به دنيبخش تيرسم و تجددخواه يروهاين رت شيب
صـورت علنـي    كه حكومت از آن به بود زنان تيجمع نينخست نيا. كرد اقدام بانوان كانون

 حكومـت  طرف از زين حجاب ضد يها  حركت ،كانون نيا سيتأس كنار در. كرد حمايت مي
. بودنـد  يتجـددخواه  و غرب از يالگوبردار دار طرف زنان غلبا كانون يروهاين. شد آغاز
 يغـات يتبل يهـا   تيـ فعال گـر يد يسـو  از و حكومـت  ارعاب و زور سو كي از ب،يترت نيا به

  حجـاب  كشـف  استيس و گرفت قرار مردم يمذهب افكار مقابل در مطبوعات و ها  تيجمع
 بخش فقط ار،يبس امكانات زيجهت وجود با ده،يپد نيا اگرچه. شد ليتحم جامعه بر ياجبار

 دولـت  يبرا زنان يغاتيتبل نقش تياهم شد تا باعثاما  ،گرفت بر در را جامعه از يمحدود
 يرويـ نبـه   راگـ  بغـر  و تجـددخواه  زنـان  يپهلـو  حكومـت  يطـ  پس آن از. ودش روشن
). سياسـت  377: 1325سـاتن،  (شـدند   ليتبد ياسيس اهداف ردب شيپ يبرا يتوجه  درخور

ـ  تمـدن  سمت به حركتدر  رضاشاه حكومترويكرد  مثابة به اجباري كشف حجاب ي غرب
ـ يتجددگرا يهـا   اسـت يس رأس درشكلي آمرانـه    به وشد اتخاذ  قـرار گرفـت    حكومـت  ةان

 مـدنظرِ  كردن انضباط جديد  ). قدرت سياسي در تالش براي مسلط52 - 35: 1385اتابكي، (
 و زنـان  پوشش و لباس يعني ،را يمل ـ يمقو مظهر نيتر ياصل در تحول خود بر آن بود كه

مانع  نيتر مهم. اجتماعي قرار دهد ـ تحول فرهنگي ةاقدامات خود در عرص ةسرلوح ،مردان
 بـه  دنيرسـ  يبـرا  حكومت شد باعث كه بود انيرانيا يمذهب ةشياند استيس نيا بر سر راه
ـ  . برخي ديدگاهكند استفاده يمتعدد يياجرا عوامل و نهادها از مقصود  ةمسـئل ثير أها نيز به ت

  .)60- 41 :1388توكليٍ، (اند  توجه و تمركز كردهاقتصادي  ةر عرصدحجاب 
  

  ديني ايران)جامعة (اعمال ظواهر مدرن بر  اوآمرانة  دشناسي سياسي رضاشاه و تجد روان 2.3
گيـري مشـروطيت در    شـكل ر اثر بحران امنيت پس از برضاخان ميرپنج از نظامياني بود كه 

 ،1305در  را، و حكومت پهلويرا منقرض قاجار حكومت  ،آلترناتيو در مقام ،ان توانستاير
 ،سرعت طي كـرد و حضـور بيگانگـان    بهمدارج ترقي نظامي خود را رضاخان . تأسيس كند

ـ داشت. با اين حال وي در ايران نقش مهمي در ظهور و بروز  ،ويژه انگلستان به  رخالفو ب
دگرگوني وضع ايران با هدف ي فرهنگي ها درت به طرح برنامهبودن، پس از كسب ق  نظامي

اعمـال   بـا  شـكل اجبـاري و    را بـه  ها اين فعاليت عمدةنظامي خود  ةپرداخت و بنا به روحي
اصل   آموزشي او بر سه ـ ي فرهنگيها داد. مبناي سياستارائه ي فرهنگي ها اجباري سياست

شناسـي   روان ديـدگاه ). از 186: 1387 ،يمـات (استوار بـود  گرايي   لي، مركزگرايي، و مددتج
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باعـث   در او چون خودمحـوري و تجـددگرايي   هم اي تركيب خصوصيات اخالقي ،سياسي
يند تولـد و  آاو بر خودمحوري. شدها   اريذگ  سياستو  ها گيري خاصي از تصميماتخاذ نوع 
 خـدمت  بـه  سـالگي  پانزده . درداشت پيوند گري  نظامي محيط با بود كه اي خانوادهرشد در 

 گرفت شكل قزاقي و سربازي خشن ةروحي و نظامي بافت با او شخصيت و درآمد قزاق تيپ
ديـده   او زنـدگي  سراسـر  در كـه  ،شـديد  انضباط و نظم خشونت و و تندخويي. كرد رشد و

 ــ  تربيـت و حيـات خـانوادگي    حاصـل  كهداد   را تشكيل مي اش يشخصيت ويژگي دو ،شد مي
 انضباط در افراط ،گيري سخت ،خشونت ميزان بر كسب قدرت با تدريج و به بود.اجتماعي او 

 و شـد   افزوده رضاشاه فردي استبداد و ،خودمحوري ،ديگران برابر در تحكم داشتن و خشك
 بهپادشاهي  ةمطلق قدرت ةاريك بر زدن  تكيه و سلطنت به او رسيدنبا ي رفتار هاي ويژگي اين
 و بيگـانگي  در كه است شاهارض شخصيتي يها ويژگي از ييتجددگرا ةروحي .رسيد خود اوج

بيگانگـان بـر ايـران     ةسـلط  البتـه و  ملـي  فرهنگ و جامعه سنن و آداب به اونداشتن  وابستگي
جديـد   تمدن مظاهر گسترش با كرد تالش بنا به تصور خود رضاشاه. داشت ريشه او روزگار

 ايـران  ايراني ةجامع سنن و آداب و فرهنگ تغيير در ظواهر و غربي فنون و علوم از استفاده و
؛ 287: 1371 مـذهبي،  نيروهاي و پهلوي ةسلسل( كند تبديل رفته پيش و متمدن كشوري به را
  ).http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=448805 ← نيز

 مصـطفي كمـال آتـاتورك اولـين     روزگـار  ةسـفرش بـه تركيـ    از گرفتنتأثير با  رضاشاه
 در تـا  داد دسـتور  طبقـه  نيا به و كرد صادر ونياسيس و مرفه زنان يبرا را يعمل دستورات

 طـرف  از ،1314 يد از پـس ). 264: 1348پهلـوي،  ( بپوشند يياروپا يها لباس خود منازل
 و شـد  برگـزار  يمتعدد يها جشن و ها يمهمان ها شهرستان در ،ادارات يرؤسا و استانداران

ـ  همسـران  همـراه  هب بودند مجبور يدولت ادارات ياعضا مراسم نيا در  در خـود  حجـاب  يب
 كيـ تبر يهـا  اميپ يياروپا يكشورها از ياريبس حجاب، كشف از پس. شوند حاضر مراسم

ـ عمرا رنجبر( كردند اعالم ي اوها سياست از را خود تيحما و فرستادند رانيا شاه يبرا ، ين
1376 :82 -85.(  
  

گيـري   جهـت قدرت سياسي در اعمـال   ةكنند نقش تعيين ةمثاب كشف حجاب به. 4
  فرهنگي جامعه

 ايـ شـامل اصـالحات از بـاال     ،جامعـه  يتحول ساختار سـنت  يبرا ،حكومت رضاشاه ةبرنام
 نـد يفرا شـتابان  آهنگ وتحميل شد جامعه  يميقد اقدام بر بافت نيآمرانه بود كه ا ينوساز



 13   محمدامير احمدزاده

  

 ينـاهمگون  ،ينـ يد ئربا شـعا  ژهيو هب ،ياجتماع وضع با يدولت يها برنامه تعارض و يسازنو
كارمند در  ديقشر جد شيدايهمراه نداشت. پ  را به يعموم رشيكه پذ آورد ديپد يمحسوس

اين طبقة  شاه ياصالح يها برنامه علت به آغاز در كه بود اين اقدامات يامدهايپ از تختيپا
 حكومت به آنان دگاهيدرفته  رفته ، اماشد يم محسوب شاه  ياجتماع گاهياپ اجتماعي كارمند

 گرفتنـد  قـرار  شـاه  مخالفـان  ةزمـر   طبقـه در  نيـ ا تـر  جوان نسل يحت و افتي رييتغ يپهلو
اران ذگـ  سياسـت در بررسي تقدم و تأخري كـه   ،. با اين حال)192 - 190:1377 ان،يآبراهام(

ـ  ،نظر گرفتنـد  سازي جامعه در دولت پهلوي براي مدرن خصـوص بـا بررسـي محتـواي      هب
 مسـئله بلكـه   ،نبودآن دوران   سياستي ها اولويت از زنان ةمسئلتوان گفت كه  مي  ،تغييرات

 ،نظام قدرت تغييراتي در آموزش زنانخواست اين بود كه ضمن اعمال تغييرات متناسب با 
انجـام   ،جتمـاعي و شـهري  سـاختار ا  با هدف تربيت نسل آينده و البته تغييرات در بافت و

 17، تهـران  مقـدماتي  دانشسـراي  افتتـاح  روز در ة خود،افتتاحي در سخنراني ،. رضاشاهشود
توانيد  مي شما هستيد كه « بيان كرد:و  خواند نسل آينده  ةكنند تربيتدختران را ، 1314 ماه دي

  ).378: 1337ساتن، (» آموزگاران خوبي باشيد و افراد خوبي از زير دست شما بيرون بيايند
اما اين تغييـر   ،است جايگاه زنان به رويكردتغيير  ةدهند نشاني شاه ها درواقع، اين گفته

در تربيـت  واسـطة تـأثير    بـه تابع  يچون نقش همبلكه  ،مستقل يموضوعمقام در نه  رويكرد
 نظرِمـد  مـدرنِ  شـبه  ةدر جامع ،ترتيب  . بديناست   كارآمد مورد توجه دولت واقع شده ينسل

 بـا الزامـي تلقـي شـد تـا      ،عيحداقل در فرم و سيماي اجتمـا  ،قدرت حاكم تغيير نقش زن
زن ايراني با دورانداختن حجاب  ةمسئل ،كه حال آن رو نشود. روبهسرزنش و تمسخر غربيان 

ي هـا  از جمله شـركت سـمبليك در مراسـم و جشـن     ،عموميحوزة و حضور فيزيكي در 
تحوالت جديد عرصة در  اوآفريني  نقشتحول جايگاه و و وضعيت و شد  حل نمي ،مختلط

 ،جــم محمـود  بـه  1314 آذر دررضاشـاه   بـه سرنوشـت كـل جامعـه پيونـد خــورده بـود.      
  گويد: مي چنين ،ءالوزرا رئيس

 داشته مشغول خود به مرا فكر سخت حجاب كشف موضوع اين كه است سال دو نزديك
 دور را حجـاب  كـه  مديـد  را اهـ  نآ يهـا  زن و مرفـت  تركيه به كه وقتي از خصوصاً ،است
. است آمده بدم بود چادري زن هرچه از ديگر كنند مي كار امرده دوش به دوش و اند هانداخت
 پيدا را دمل يك حكم درست. استم مردم رفت پيش و ترقي دشمن چاقچور و چادر اصالً
  ).24 :1379زهيري، ( برد بينش از و زد نيشتر آن به احتياط با بايد كه كرده
 طـرف  از 1314 آذر 27 در ،رضاشاه تصويببراي  حجاب كشف ةامن خشب بر اين مبنا،

 غيررسـمي  اجراي دستورالعمل سال همان دي اول در تا شد فرستاده دربار به ،ءالوزرا رئيس
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 بـراي كه  ،1314 دي 17 در رضاشاه. دشو ارسال ايران واليات تمام به حجاب كشف قانون
 و ايـران ة ملكـ  كه حالي در ،بود رفته عالي رايس شدان به التحصيالن غفارة نام گواهي اعطاي
 كشـف  از نطقـي  طي داشتند، تن به اروپايي يها لباس وند بود حجاب بدون بزرگش دختر

  :گفت سخن زنان رفت پيش و حجاب
 از و بدانيـد  بزرگـي  روز شماسـت  موفقيـت  و سعادت روز كه را روز اين بايد اه نز شما

 شـما ...  كنيـد  اسـتفاده  آن از خـود  كشـور  بـه  خـدمت  براي ايد آورده دست هب كه فرصتي
 كشـورتان  و خـود  رفت پيش براي و ايد شده جامعه داخل كه حاال من دختران و خواهران

 كـار  خودتـان  كشـور  براي كه است اين شما ةوظيف كه بفهميد بايد ايد، برداشته را قدم اين
  ).همان( شماست دست در آينده سعادت كنيد،

 برگـزار  حجاب كشف جشن يشانها خانه وزارت در تا خواست خود وزراي از رضاشاه
 در چـادر  كـردن  سـر  بـر . بياورند مراسم اين به حجاب بدون را خود دختران و زن و نندك

 شـدند  موظـف  كشور در يياجرا يها دستگاه ديگر و دولت و شد ممنوع تهران يها خيابان
 اقدامات از حاكميت ،منظور همين به. بكوشند گوناگون واليات در طرح اين برد پيش براي

 قهريه ةقو كاربرد موارد از بسياري در نمسئوال حتي و نهايت بهره را برد انتظامي و تبليغاتي
  ).http://gozarestan.ir/show.php?id=751 ←( ندداد قرار اولويت در نيز را

بداننـد و   برابـر  ها با اين اقدام بايد خود را با خارجيايرانيان رضاشاه بر اين باور بود كه 
تفاوتي از لحاظ روح و جسم و استعداد در بين نيست و بايد اين كاله را بردارنـد و  «بدانند 
  ).227، 6 ج :1370 مكي،( »دها برسانن كار كنند تا خود را به آن عمالً
 سـوادي  بيو  ،داري  خانه نشيني، پرده نيب ديبا ايران ةجامع زنان ابحج كشف ةمسئل در

ـ  فضـاي  بـه  ورود و ،بيـرون  در كـار  جديد، آموزش و سو كي از حجاب حفظي برا ة مردان
 فيطي برا ها اين راه دو هر و كردند مي انتخاب را يكياز سوي ديگر  حجاب بدون جامعه

بايـد گفـت كـه اگرچـه در منـابع نوشـتاري        ،تـاً نهاي .بود ناخوشايند جامعه افراد ازي عيوس
چـون   هـم  ،هـا  برنامه مجموعة دررضاشاه اما  ،ذكر شده است مسئلهپيشامشروطه طرح اين 

پرداخت و بر اين باور بود  ميبه اعمال نظر و قدرت  ،ي عمراني و بهداشتي و امنيتيها برنامه
  .شودري اجرا روش دستو هيد بخواهي با تحولبرد  پيشبراي كه هر قانوني 

ـ   هاي دولتي مبني  نامه با اعمال بخش  هـا و دسـتورات رضاشـاه طبعـاً      مين خواسـت أبر ت
در ايران مدنظر قـرار   دگيري تجد سياسي و وجهي براي تحول و شكل يامر ةمثاب پوشش به

در ذيل مسائل مربـوط بـه    كهي پيدا كرد تر بيشپوشش عموميت  ةمسئلگرفت. از آن پس، 
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مثابة  به ،است. پوشش مردم ايران پذير دي از سوي قدرت سياسي رسمي تفسيرمديريت كالب
شكل قواعدي منظم و اجتمـاعي   بهمعاني و قراردادهايي بود كه  ةدربردارند ،امري اجتماعي

اجتمـاعي آنـان بـود. حجـاب     ــ   برآمده از فرهنگ و باورهاي ديني عمدتاً اين امر درآمد و
شناسـي   بـر مبنـاي نشـانه    ،دال و مـدلولي را  ةكـه در آن رابطـ   فرهنگي بود اي نشانهمنزلة  به

. معناي هر سبك لباس و يا پوشش در هـر فرهنگـي از درونِ   كردتوان تبيين  مي  ،سوسوري
 ها اجتماعي، منزلت و نقش اجتماعي، ارزش ةزنانگي، طبق ـ ي مردانگيها نسبتي كه با مقوله

قابـل   در فهـم اجتمـاعي   كند مي اعي برقرار طور كلي ساختارهاي اجتم و به ،ها و ضد ارزش
ي اخالقـي و سياسـي باشـد و    هـا  دال اي از مجموعهالقاكنندة تواند  مي تفسير است. پوشش 

دو نوع تحليل است دربردارندة  ،امري كه قراردادي و اجتماعي است منزلة به ،پوشش ةمسئل
: 1383موريس، (شود   ميزماني) را شامل  (هم زماني) و سطح اجتماعي (در سطح تاريخيو 
 اثـر  ربتكوين و تحول نمادها  ،كه ل آنوا :بودن پوشش به دو معناست ). درواقع، قراردادي6

 ، ممكن اسـت كه دوم اين ؛تاريخ رخ بدهدطي دادها ممكن است در گذر زمان و رتغيير قرا
ـ تفاوت روابـط نمـادين و پوشـش فرهنگـي      فرهنگـي در ميـان    ي درونهـا  ر اثـر تفـاوت  ب

اجتماعي رخ بدهد. بر اين اسـاس، هـر   عرصة ثر از فرهنگ مسلط در أيا مت ها فرهنگ هخرد
امـا بـا    ،نمادي از يك حالت يا وضعيت استكنندة  بيانپوشش و لباسي در تحليل فرهنگي 

زيرا مدرنيته به معنازدايي از پوشش پرداخـت   شد؛نمادين تضعيف  ةظهور مدرنيته اين رابط
 با اين حـال،  .پوشي بيش نبود تن بر اين اساس پوشش كه كرد أكيدت و بر وجه كاركردي آن 
. نشـود طـور صـرف مسـلط     كه معناي كاركردي لبـاس بـه  شد  باعثخصلت تمايز جوامع 

بخشيدن به طبقات   كه به تغيير ساختارهاي اجتماعي و شكل آن ا وجودمدرنيته ب ،حال  هر  به
كـه   را، ي فرهنگـي هـا  بر پوششثر مؤنتوانست عوامل ساختاري  ،اجتماعي جديد پرداخت

به چالش بكشد و نقش آنان  ،عوامل ساختاري ديني و عوامل ساختاري سياسي بودند عمدتاً
محـوري    ي مدرن در تنظيم پوشش فرهنگي برآمـده از هويـت  ها را تقليل دهد. نقش دولت

ظام رضاشاه پهلوي در اين عرصه به ايفاي نقش پرداخت. نو پوشش در جوامع مختلف بود 
عصر  ةمسئل ،درواقعنقش داشت و گرفتن فرد   اسارت  اقتصادي در كنار ساختار سياسي در به

بلكـه   ،اجتمـاعي  ــ  يسياست بر ساختار حيات فرهنگـ  ةغلبفقط  پهلوي نهدوران مدرن در 
مـدرن   شـبه . دولت بودگرفتن وجوه فرهنگي ايرانيان   اسارت  به نظام اقتصادي درايفاي نقش 

 ـ خود بر كالبدها و لباس و پوشش فرهنگي ةتجدد آمران ةبا برنام رصة سياسي،، در عپهلوي
(سـبك   گيري رفتارهـاي پوششـي   شكلاجتماعي مردم اعمال نظارت كرد. اين دو عامل در 
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اما عوامل ساختاري از جمله رويكـرد   ،پهلوي ايفاي نقش كردنددوران پوشش عمومي) در 
در  ،عامـل مقابلـه و مقاومـت   مثابـة   بـه  ،ظاهري نيـز  به تغييرات و نگرش ديني افراد جامعه

را  هـا  از تـالش  اي دورهاين دو رويكرد  ميانبود و نزاع مؤثر كُندكردن مسير حركت جامعه 
دهنـدة   نشان تاريخي حقايقعلماي ديني  ديدگاه براساسزيرا  ؛در مسيرهاي مخالف رقم زد

 نسبت نيز برادران و پدران حتي و دان داشته يسخت حجاب زنان باستان ايران در كه آن است
 ).22: 1362مطهري، ( اند  شده مي شمرده نامحرم شوهردار زن به

 
ـ گفتمان  ةمثاب به كشف حجاب ةمسئلطرح . 5 نـوگرايي از سـوي    ةنمادين عرص

  قدرت حاكم
 ش1315 در رضاشـاه  حجـاب بـود.  كشـف   كانون بانوان پرداختن به موضوع يها از برنامه

كـه   ،را ديـ جد سبك يها  دستور داد كه لباس ها زن به و كرد اعالم ممنوع را چادر دنيپوش
 كشـف  يها زهيانگ و وهيش به تن كنند. ،دنديپوش يم و زنان دربار  كرده بود يحكومت طراح

 ،»زنـان  يآزاد«روز  عنـوان  با ،يد 17روز گيري  شكل يچگونگ و رضاشاه فرمان  به حجاب
ـ  بتواننـد  مخـالف  يها گروه كه بود كرده فراهم يا  نهيزم خود  بـا  را زن يآزاد و يحجـاب  يب

اگرچـه   يكشف حجاب اجبار ةمسئلگره بزنند.  ياستعمار يها  طرح و يسلطنت يكتاتوريد
 دگاهيـ و د يمناسـبات جنسـ   ةدر عرصـ  »چادر ياسينقش س« به آشكارشدن يكمك چندان

كشاند.  يو قدرت دولت يعموم ةعرصبه  ياسيس يابزار ةمثاب چادر را به ،به زن نكرد يعموم
زمان بود كه اغلـب فقـط    مه ةمسئلدو  ةدربردارند حجاب كشف رضاشاه در زمينة استيس

 ارادة يعني ،يگريد كه آن حال ؛استنظر شده  اظهار ،رفع پوشش يعني ،ها آن از يكي ةدربار
، هـا  بـان اي، خها ، هتلها مردان در رستوران بامراوده و اختالط زنان بدون پوشش  براي ميرژ

 ،يصـادق ( اسـت  بوده برخوردار ياديز تياهم از زين ،يعموم يها مكان ديگرو  ،ها يمهمان
  شد: منجر مدرن و يسنت زن انيم تمايز و شكافي عميق به حجاب كشف .)50: 1384

ـ  كـه  بود قدرت بر  يمبتن يكشف حجاب گفتمان گفتمان  ،قـدرت  ،يآزاد بـا  را يحجـاب  يب
كـه   يزنان .و ركود ،يماندگ عقبخت و حجاب را با ضعف، و تمدن مرتبط سا ،رفت شيپ

ان آن و شدند يم برخوردار  يتر شيباز اقتدار  ،مناسبات نيا در گرفتنمحجبه نبودند، با قرار
. در گرفتنـد  يمـ  قـرار در معرض سركوب  باشندكه مجبور بودند خارج از مناسبات قدرت 

ـ  كردند و عقب يم  ريحقت را ها محجبهمحجبه ريغ زنان مناسبات، نيبستر ا تمـدن   يمانده و ب
شد كه  يرانيدر زنان ا يشكاف جاديموجب ا ”زيكشف حجاب قهرآم“خواندند. گفتمان  يم 

 ونيزاسيمدرن يها استيس ستميس با خود قيتطب بهناچار  ينحو  رابطه را به نيا يهر دو سو
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و كسـب   ،آمـوزش  و ليچون تـردد در اجتمـاع، تحصـ    يكرد و زنان محجبه را از امكانات
ـ   يو آزادساز يساز  توانمند ،گفتمان نيامحروم كرد. در بستر  معارف رفـت و   شيزنـان و پ

و  ،ياجتمـاع  ،ياسـ ينـوع بسـتر س   چيهـ  ،اوالً رايز ؛قرار نداشت تيآنان در اولو ةهم يترق
تر زنان  شيشدن ب در عمل به ابژه ،اًيزنان و مردان وجود نداشت و ثان يتساو يبرا يفرهنگ

  ).53: همان( ديجامان

 يديـ جد گفتمـان  شيدايـ پ بـه  كه داشت تياهم نظر آن از همه از شيب حجاب كشف
 مطـرح  يني. گفتمان كشف حجاب در قالب شهرنشـ ديانجام يو زنانگ ،تيبدن، جنس ةدربار
 از ينيشهرنشـ  يزنـدگ  يها ارزش گفتمان نيا در. بودند يشهر زنان زين آن مخاطبان و شد
 نيشـ يو پ يسـنت در گفتمـان   درواقـع، . )140: 1384 ،يصادق( رآمدد گريد وضع به يوضع

تـر در   كـم  ديبا ،باالتر بود يعموم ةعرص در نيزن شهرنش ياجتماع ةمرتب و تيهرچه موقع
ـ  دوراندر  ،زن ينينش پرده و داشت يم بر تن  يتر شيبو پوشش  شد يم ظاهر ار ظان  از شيپ

كه زنـان  رفت  شمار مي بهممتاز  يجتماعا تيدر كسب مقام و موقع يازيامت ،حجاب كشف
 .شـد  يمـ   فيـ زن بـه مـرد تعر   يبا وابسـتگ  تيموقع نيبهره بودند. ا يباز آن  نينش پردهريغ

بـاالتر   ين اجتماعأو ش ،مرتبه، تياز موقع ،زنان گريد در مقايسه با ،نينش زنان پرده ،نيبنابرا
 نيـ عمـده در ا  يرييـ حجاب تغبرخوردار بودند. در گفتمان كشف  يتر شيبقدرت  البتهو 

 ةن و مرتبـ أشـ  از نينـو  يمراتب اجتماع هدر سلسل يزن نامرئ گريد و آمد ديپد ينظام ارزش
زنـان مكشـوفه از    يمراتب قـدرت اجتمـاع   سلسله دربار   نيا بلكه برخوردار نبود، ياجتماع

 ياجتمـاع  زاتايـ به امت يابي دست دررده  نيتر نييپا به محجبه زنان و شدند برخوردار ازيامت
 ،نبـود  قـدرت  بـه  يابي دست يبرا ينيتضم تنهايي، ، بهرفع پوشش  حال، ني. با اكردند تنزل
 يو آمادگ ،بودن مكشوفه يمعنا  به ،»بودن زنانه« با را خود زناندر گفتمان كشف حجاب  بلكه
مراتـب   سلسـله سـاختار   رشيپـذ  تـر  مهـم  و از همـه   يو همسر يمادر فيانجام وظا يبرا

قـدرت   ياز سـو  يكشـف حجـاب گفتمـان    ،نيبنابرا كردند. متمايز مي يتيجنس ـ يعاجتما
در قدرت  رييتغ يمعنا به و شد  يم را شامل تمام عناصر مذكور اي از هبود كه مجموع ياسيس

 ييدر نـوگرا  ،بيـ ترت نيبد كرد. مي فيبازتعر ززنانگي را ني كه بود آنبر  يمبتن يهارو هنجا
زن بـه حضـور او در اجتمـاع و     ياجتمـاع  ةكل گرفت كه مرتبـ ش يتلق نيعصر رضاشاه ا

و  يتحرك بيبر  يگفتمان پوشش سنت ،كه آنحال  .مرتبط است اوتحرك  زانيم وشدن  يمرئ
  اشت.د ديتأك بودن  همستور) و ياجتماع و يكيزي(ف ييستايا

 حجـاب شد كه  مي  تأكيد در رويكرد موافقان با كشف حجاب بر نقض اين تصور سنتي 
هاي سنتي  گروهبرخالف ي رويكرد تأثيرگذار است. موافقان با كشف حجاب زنان عفت بر
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 ضـامن  و دامني پاك و نجابت با مساويرا  زن پوشيدگي و حجاب هاي سنتي گروه داشتند.
 حاكم جامعه بر فساد حجاب برداشتن با كه بر اين عقيده بودند دانستند و مي جامعه سالمت
 دانسـتن  تبطنامر با ضدحجاب شعرهاي ازبسياري ز مشروطه به بعد ا . در مقابل،شد خواهد

 حفـظ  ضـامن  حجاب كه بودند معتقد و كردند مي كيدأت تفكر اين نادرستي بر دو مقوله اين
 تـر  راحت پوشش حجاب در زن و باشد عفاف اهل بايد خود زن و نيست جامعه در عفت
ن گفتمـان نـوگرايي مشـهود بـود     رويكرد ديگري كه در ميـا . شود خالف مرتكب تواند مي

 ايـن  دربـود كـه    باستان ايران به تمايلو  اسالم با مخالفت و راييگ نباستابرآمده از نگرش 
 ايران از آرماني يتصوير ساختن). 265، 2 ج :1375پور،  آرين( بود يافته بسياري رواج دوره
 چنين براساس .شد مي يدهد دوره اين آثار از بسياري در آن به افتخار و اعراب ورود ازپيش 

ه شد زنان بدبختي عامل و هيافت رواج ايران به اعراب ورود زمان از زنان حجاب ،رويكردي
  .)111 - 110: 1388ي، زجوادي يگانه و عزي(است 
  

 ساز جديد و الگوي مدرنيزاسيون  وجه هويت ةمثاب بهنگرش قدرت پهلوي به پوشش . 6

 اسـت  جوامع معنوي و ماديو  اقليمي نيازهاي و تتفكرا برمبناي پوشاك تحول و پيدايش
 و گرفتـه  شـكل  گوناگون يها سرزمين خيتار در كه يفرهنگ تاريخ از نماست تمام يا   آينه و

 يهـا  نشانه انتقال مظهر ينتر مهم  فرهنگي، نماد بارزترين ةمنزل به ،پوشاك. است يافته تحول
 جامعه يك پوشاك تغيير با توان مي حتي ،كه يطور به .است انساني جوامع ميان در فرهنگي

 سـاختار  در تحـوالتي  و تغييـرات  و كـرد  دگرگـون  نيـز  را اه نآ توليد ةشيو و معيشت نوع
 تابع سپس و جامعه فرهنگ تابع نخست انسان لباسِ. آورد پديد جامعه آن اجتماعي زندگي
 و اسـت  فرهنگـي  ملتعا يبرا مناسبي بسيار ةزمين منطقه هر در پوشاك. اوست خود   ةسليق
 جنبـي،  هـاي   فعاليـت  معيشـت،  نوع طبيعي، اوضاع و احوال مذهب، چون عواملي توان  مي

 . دانست دخيل قومي هر محلي پوشاك تركيب و گيري  شكل در را اجتماعي منزلت و توليد،
 يعنـ ي ؛دهـد  را نشـان مـي   پوشاك گريد تياهم افراد جامعه اجتماعي جايگاه ر تغييردتأثير 

 يناتئتزو  است بودهآنان  ةمرتب و جايگاه تحول ةكنند بيان ايران مردمان پوشاك در اترييتغ
 اعـتالي  دنبـال    به كه بوده مهارت و سليقه نوعي كنندة نبيا ها لباس در كاررفته  به هاي  طرح و

 نيثرترؤمتحوالت آن  ريو س فرهنگ ن،ي). بنابرا1382متين، ( ته استگرف  شكل  انساني مقام
 بـه  مربـوط  مطالعات زمينة در ،جهيدر نت بوده است. آن كاربرد و پوشش نوع رييتغ درل عام

 خيتـار « يـة نظر در اين ميانكه است شده  ديتول يشناس جامعهدر  يخاص يها  هينظر پوشاك
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 را آن رد بيروني فرهنگي تأثيرات وپردازد  مي تاريخ طي البسه تكامل يبه بررس ، كه»توسعه
 تـري دارد  تـر اسـت و بـه آن ربـط بـيش      راي موضوع تحقيق مـا مناسـب  ب ،كند مي بررسي

- 193: 1393موسوي حـاجي و ظريفيـان،   ؛ 91: 1347، بامداد ؛290: 1372پناهي،  شريعت(
 ،هـا  زبـان  نظيـر  اي نشـانه  يها نظام ةمطالع به كه است علمي پوشاك در شناسي نشانه). 204
 كه يمئعال و ها نشانه از است اي وعهممج يزن پوشاك. پردازد مي عالمتي يها نظام و ،رمزها

 مـذهبي،  تـاريخي،  ميهنـي،  ملـي، ( خـاص  تعـاريف  ةبرپايـ  ،را واحـد  نظـامي  هـم  كنار در
 توان  مي را ها نشانه اين از يك هر و دده مي شكل تعريف يالقا منظور به و ...) و ،اي  اسطوره

 اسـت  انديشـه  انتقـال  هـا  انهنش اصلي كاركرد. كرد بررسي اجتماعي و زيباشناختي لحاظ از
 عامـل  كـه  اي انديشه ؛است اي انديشه ةدربردارند نيز پوشاك ازيك هر و) 31: 1391الهي، (

 اسـت  ممكـن  لباس از قسمت هر در مستتر پيام. است بوده لباس آن طراحي و توليد اصلي
 بـراي  ديننما رمزگان از اي مجموعه هك نآ يا باشد داشته زيباشناختي يا كاركردي ةجنب فقط

 را سياسي و ،اجتماعي مذهبي، اي، اسطوره فرهنگي، بزرگ معاني با عميق ييها پيام رساندن
 نيـ بـا ورود اسـالم ا   امـا  ،برخـوردار بـوده   ياز اشتراكات پوشش باستان  ايران. بگيرد بر در

 ايرانيان  صفويه تغيير چنداني در لباس اندورتا  دگرگون شده است. از ورود اسالم تيوضع
بندي است و پوشش مردمـان   طرح و يا رنگ ةزمينتر در  اندك تغييرات هم بيش .يد نيامدپد

 ةصفويه را بايـد نقطـ  دوران  .و الگوهاي بومي است ،در اين دوره براساس فرهنگ، مذهب
زمـان در مقابـل    نيـ ايرانيـان در ا  هرچنـد  ،آغازين نفوذ فرهنگي اروپاييان در ايران دانست

 بـه  صفويه روزگار در كه سياحاني. كردند مي مقاومتاز خارج  ثرأمت يفرهنگ رييتغ هرگونه
 اشاره و اند داده خبر صنعت اين پويايي و نساجي رواج از خود يها سفرنامه در آمدند ايران
 آنـان  اعتقادي و بومي ةانديش و فرهنگ از برگرفته اندور اين در ايرانيان پوشش كهاند  كرده
توجـه بـه غـرب و نـوعي تمايـل بـه        قاجـار  اندور يابتـدا ). از 88: 1360فـر،  پكم( است

. باز شـد پيش   از  بيشو پاي كشورهاي اروپايي به كشور يافت كشورهاي اروپايي گسترش 
در پوشش و  تغييرات بنيادينايجاد با تحوالت مدرن اروپا  رانيا ييارويرو جينتا نيتر مهم از 

امـور نظـامي و دانـش     ازتوجه به غـرب  گرايي و  اگرچه رواج غرب .بود مردم ايران لباس
جـا   بـه  ،از جمله پوشـش  ،ي فرهنگيها ثيرات خود را در حوزهأاما ت ،افزاري آغاز شد جنگ
موقعيت اجتماعي برخـي   تغييرغربي به ايران تحول نهادي و  فناوريورود  گريثير دأنهاد. ت

ت و بـوروكرا هـور  نوظ هـاي  طبقـه پديدآمـدن   نيز گرفتن نظام اداري جديد و  يپاطبقات و 
ـ     نفسه في بود كه هركدام فكر تكنوكرات و روشن ـ أدر تغييـر پوشـاك ايرانـي ت سـزايي   هثير ب

 بسياري ةعالق علت به ،شاهان قاجار نيز ،ر اين مياند). 107: 1362كنت دوسرسي، (داشتند 
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 ا نفوذه غربي دادند و اين نفوذ مياز خود نشان  يانبه فرنگ شيگراكه به اروپا داشتند، نوعي 
ايـن   ة). از جملـ 97 - 93: 1383الگـار،  (در پـي داشـت   نيـز  را  غربيتر فرهنگ  هرچه بيش

 ،شـاه  وليعهـد فتحعلـي   ،ميرزا اعزام جوانان ايراني به فرنگ بود كه در زمان عباس ها سياست
ي بعـدي پـس از بازگشـت از اروپـا آداب و     هـا  ها در دهه صورت گرفت و ادامه يافت. آن

و از پيشگامان تغيير و تحول  دادند جيتروحتي تفكر اروپايي را در ايران رسوم و فرهنگ و 
اي و   ي كوچـك منطقـه  هـا  كارگـاه  ،بـه دنبـال ايـن امـر     .شدند يم  محسوبلباس  ةدر زمين
اصـل    اگرچه هنوز به ن،يبنابرا شد.ها محدود شدند و كاالهاي خارجي وارد كشور   نساجي

گونه  در اندروني از اين فقط ها آنو  بوداي وارد نشده  خدشه  در بيرون از خانه نحجاب زنا
  ي سنتي گام جديدي در پذيرش فرهنـگ ها لباس گذاشتنكنار كردند، اما مي  استفاده ها لباس
اعضـا و   توان گفت كه مي تغيير پوشاك و اخذ فرهنگ پوشاك اروپايي زمينةبود. در  ديجد

ي هـا  دهه طياين طبقه  گوناگون رفتند. اقشارفرادست خيلي سريع اين امر را پذية افراد طبق
رفتـه   را مردماني متمـدن و پـيش   ها در تماس بودند و اروپايي ها نحوي با اروپايي متمادي به

  ).121: 1366كوليور رايس، (پنداشتند  ميتر  پستدانستند و خود و فرهنگ خويش را  مي
پوشاك مـردان و زنـان   در  ولسازي فرهنگ و عادات و تح دگرگون جريانبه هر حال، 

يي هـا  ي مختلف دنبال شد و از جريـان ها در حوزه ها كردن ايراني  داشت. روند مدرنيزهادامه 
امور آموزشي و تربيتي بود. از اواخـر سـلطنت    دفرهنگ پيدا كر ةكه ارتباط بسياري با مسئل

 اًعموميرات تغينيامد و پديد مردم شاه تا وقوع مشروطه تغيير محسوسي در لباس  ناصرالدين
 ةشد. وقوع مشروطه و موج نويني كه با آن ايجاد شد در زمين اقشار باالي جامعه را شامل مي

ساز تحوالت بعدي شـد. بعـد از مشـروطه     كه زمينه ايجاد كرد پوشش خوانين نيز تغييراتي
 سلطنت اندورو  آمد ديددر زندگي ايرانيان پ ،از لحاظ سياسي و اجتماعي ،تحوالت مهمي

كيـد بـر   أعمـدتاً بـا ت   ايـن اقـدامات   فرهنگـي متعـددي بـود كـه     ماتشاه متضمن اقدارضا
 .بود قداماتترين اين ا از مهم حجاب  كشف شد. انجام مي ديجدآوردن به مظاهر تمدن   روي

  امكان بـروز اسـتعداد و لياقـت   «با  كهاهميت داشت  نظر نياز ا ، اين امررضاشاه  از ديدگاه
تغييـر   منظـور  بـه هـاي رسـمي    گـذاري  اين سياست). 40: 1336ذكاء، ( همراه بود» ذاتي زن
نمادين و با هدف تغيير در نمادها و طرح معـاني متفـاوت و جديـدي     يامر ةمثاب بهپوشش 

امـا   ،قرار دهد ،خود ةگذشتدر مقايسه با  ،گرفت تا جامعه را در مسيري متفاوت صورت مي
به فرهنگ دينـي جامعـه    هيتوج بيين چن زده و هم كاربست روش اجراي تحكمي و شتاب

 مواجه شود.هاي اجتماعي  تمبا مقاوشد تا اين روند باعث 
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 گيري نتيجه. 7
رفـت؛   شـمار نمـي   بـه اساسي در تحـوالت نـوين    يپوشيدن در جوامع مدرن اصل مقررات لباس

فاده جامعه و مديريت فرهنگي اسـت در هاي اجتماعي   تمايز بين گروه ايجاد از آن با هدف هرچند
بخشيدن به ايـن    دنبال تقدم به ،پسامشروطهدوران در  ،هاي مشترك ايران و تركيه  اند. سياست  كرده

مدرنيزاسيون انطباق و هماهنگي قائل  ةو مديريت پوشش با برنام اهريبود كه بين تغيير ظفرض 
د بـر تجـد    مبتنـي  ،ارچوب رويكـرد خـود  ه. رضاشاه اين سياست فرهنگي را حركتي در چشود

اعمال كرد. بر اين مبنا بود كـه دولـت    ،ماندگي رفت ايران و رفع عقب آلترناتيو پيش منزلة آمرانه به
 منزلة به ،كه مشابه كاله فرانسوي بود ،تصميم گرفت كاله پهلوي را ،1306در اواسط مرداد  ،ايران

عمـومي و   ةزمـان بـا تصـويب قـانون وظيفـ      اما چون هـم  ،كندكاله رسمي مردان ايران متداول 
  يعني در دي ،در كشور منجر شد. مدتي بعد اي كردن محاكم قضايي بود به ناآرامي گسترده  عرفي
تبديل شد كه اين مسـائل در قالـب    لتمو  بزرگ ميان دولت ةبه مناقشهم حجاب زنان  ،1314

در  ايـن مقـوالت   درآوردن كنتـرل  دخالت قدرت در دانش و نمادهاي فرهنگي و تالش براي بـه 
كه توانست در ايران بـه تحكـيم    مدرنيستي قابل تفسير است. رضاشاه پس از آن پستي ها ظريهن

گام  ،رفت در ايران آوردن پيش  ارمغان بر به ، مبنيخودبراي برآوردن خواست  قدرت خود بپردازد
ـتي   ةبرنام زمينه و در اينبرداشت  ترتيـب، قـدرت حـاكم      . بـدين را اجـرا كـرد  فرهنگي مدرنيس
بال   اين مهندسي داراي دو ؛فرهنگ و پوشش برآمد ةر در عرصممهندسي اجتماعي مست درصدد

 ةزمينـ  پـيش  مثابـة  بـه  ،سـازي  سـان  كشف حجاب بر يـك  ةمسئلخواهانه بود. ددگرايانه و تج ملي
هـاي تنـد     بـا واكـنش   ،اش ماهيـت آمرانـه  با توجه بـه   ،فشرد كه البته اين امر مي پاي  ،سازي ملت

هـاي    ي فرهنگـي در تحليـل  هـا  ايـن نـوع سياسـت    شد.مراكز ديني مواجه اض اعتراجتماعي و 
ي فرهنگي و پوشش فرهنگي از ها عنوان مديريت قدرت سياسي بر ظواهر و نشانه امدرن ب پست

  است.  تفسير  قابل ،ز جمله كشف حجابا ،ي فرهنگياه تطريق اعمال سياس
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  .ياسيس يها  پژوهش
ـ ا در حجـاب  كشـف  يفرهنگـ  و يادب يها نهيزم« .)1388( محمدرضا گانه،ي يزيعز  و مخالفـان  شـعر  ران،ي

   .بهار ،1 ش دهم، ةدور ،رانيا يشناس جامعه ةمجل ،»موافقان
ـ جهاند نيافشـ  و سـرخوش  كـو ينة ترجم ،دانستن به اراده، تيجنس خيتار). 1384فوكو، ميشل (  :تهـران  ده،ي

 ني. نشر
ترجمـة رضـا    ،1979- 1978گفتارهـاي كلـژ دوفـرانس     درستولد زيسـت سياسـت؛   ). 1390فوكو، ميشل (

  ني. رنش زاده، تهران: نجف
  .يفرهنگ يعلم تهران، ،يمازندران ديوح. ع ةترجم ،رانيا ةيقض و رانيا). 1367( جرج ،كرزن
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  .ثالث: تهران فكوهي، ناصر ةترجم ،بدن شناسي جامعه). 1392( داويد بروتون، لو
 يمصطف ةترجم ،نينو رانيا يريگ شكل و رضاشاه ،رضاشاه ةدر دور پرورش و آموزش). 1387( يرود ،يمات

  .لين: هرانت فر،  ثاقب
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  اسالمي. ةانديش و  گ ن ره ف
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  .سازمان اسناد ملي ايران :تهران
 :تهـران  ،يفوالد محمد و نيالد شرف نيدحسيس ةترجم ،نيد يشناخت مردم مطالعات). 1383( انيبرا س،يمور
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 ةدور ،يخيتـار  يسـ شنا جامعـه  ةمجلـ  ،»)اول يپهلو ةدور انيپا تا قاجار ةدور يابتدا از( انيرانيا پوشاك
  .تابستان و بهار ،1 ش ،ششم
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