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مقدمه

ین گفتهبود»گستردهتر کنیایی،زمانی علیمزروعی،جامعهشناسواسالمشناسمشهور
بودهاست« غربی پوشاک کند بقیۀجهانصادر به موفقشد کهغرب فرهنگی میراث
)Mazrui, 1970, 22(؛واقعیتیکههمچنانبرقراراست.پوشاکایرانیهیچگاهدردورههای
کهایرانهموارهعرصۀتبادالتفرهنگیبودهاست.اما طوالنیصورتیثابتنداشته،چرا
بخشی که بیستم، سدۀ آغاز و نوزدهم سدۀ در ایران  در پایی ارو لباس سبک پذیرش
برتریسیاسی،اقتصادیوفرهنگیغربوبخشیمعلولتبعِیپیدایینظامهای ناشیاز
يخیديگرسرعت ایرانبود،بیشازهردورۀتار یندر سیاسی،اقتصادیواجتماعینو
گرفت.هرچنددردورههایايلخانیياصفویهمتأثیراتخارجیدرلباسایرانیانوجود

ً
داشت،اینتأثیراتبهاندازۀدورانمدرنسببتحولیکالندرپوشاکایرانینشد.غالبا
عصرصفویرازماِنآغازآشناییجهانایرانیباجهانغربیمیدانندامادرآنزمانهنوز
کهبعدهاتمامیجهانراتحتتأثیر ِنبرترنبودوهنوزنظامپوشاِکمدرنی پاغرِبمدر ارو

گرفت،پديدنیامدهبود.
پاییرادورانسلطنتفتحعلیشاه)۱2۱2  اقتباسفرهنگپوشاکمدرنارو میتوانآغاز
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کهاولین تا۱2۵۰ق./۱۱7۶تا۱2۱۳ش./۱797تا۱8۳۴م.(دانست.درایندورانبود
کردند.عباسمیرزا پایمدرنسفر کارگزاردولتبهارو مردانایرانیدرمقامسیاح،تاجريا
يان دانشجو گروههای اولین زد؛ پوشاک نظام در قابلتوجه بهاصالحاتی ولیعهددست
کهبرایآموزشبهایرانآمدنددرتماسنزديک پاییانی پااعزامشدندواولینارو بهارو
باسیاستهای

ً
يخی،عمدتا ایران،بهلحاظتار گرفتند.مدرنیزاسیونلباسدر بامردمقرار

شناخته لباس تغییر فرامین صدور و حجاب حذف يعنی اول، پهلوی دولت پوشاک
يانیسیاسیکههمدرزمانخودوحتیدرزمانحاضر،بهشدتمنازعهبرانگیز میشود؛جر
بودهاست.بااینوصف،اینمقطع،نهنقطۀصفِراینفرايند،بلکهازنقاطاوجآنبود.
که شرايطیبود يکزمینهساِز شبکهایازتحوالتاجتماعی،فرهنگی،سیاسیوايدئولوژ

ایرانانجامید. پاییدر بهاخذشیوههایپوشاکارو
که چرا است، شده بررسی شهری جامعۀ در پوشاک نظامهای تحول کتاب این در
يتهای فرايندهایاجتماعیوفرهنگِیشهرنشینیواثراتآنبرشکلگیریطبقاتوهو
ینغربگرايانهدرایرانمنجرشد.پوشاک يختارهای*نو یناجتماعیبودهکهبهپیداییر نو
درسپهرجامعۀشهریایراناقتباسشد.درفرهنگهایاقواممحلی

ً
مدرنغربیاساسا

با تنها نه محلی اقوام بنابراین بود؛ قومی يت هو کلیدی بسیار نشانگان از لباس ایران
در

ً
ِککاماًلمنحصربفردشانخودراازيکديگرمتمایزمیکردندبلکهمشخصا نظامهایپوشا

اقوامایرانیتازمانیکهجبِرقانوِن برابرنظامپوشاکغربینیزمقاومتمیکردند.هیچيکاز

رضاشاهیآنانراملزمبهتغییرلباسدرجهتغربیشدنکرد،تمايلیبهاینکارنداشتند.
شهرنشیناندرمعرض

ً
کهصرفا اماانحصاربحثبهجامعۀشهریبهاینمعنانیست

فرهنگ از که اشخاصی ین متجددتر و ین الُمدتر آ از برخی بودند. لباس در تجددگرایی
کهبهلحاظ کلیدیاقواممحلیبودند پوشاکغربیاستقبالمیکردندازشخصیتهای
سران از بسیاری داشتند. خارجی فرهنگهای به بیشتری دسترسی اجتماعی موقعیت
طوايفوخانوادههایشاندرشهرهایبزرگخانههایمجللیداشتندوبههنگاماقامت
پاسفر درشهردرزمرۀافرادبانفوذشهربودند،ازتحصیالتجديدبرخوردارمیشدند،بهارو
يادیبهفرهنگمتجددپوشاکوسبکزندگیغربیداشتند.امااین میکردندواقبالز
تنهادرسپهرزندگیشهریمعناداشت،نهزندگیايلیاتی.بنابراینوقتیازجامعۀ يختار ر
و وعشایری روستایی پوشاک نظامهای به که معناست این به ییم شهریسخنمیگو

يم،چراکههريکازآنهاسازوکاروداللتهایمنحصربهخودرادارند. قومینمیپرداز
يانتغییرالگوهایپوشاکرا يخمعاصر،جر کتابقصدداردبانگاهیمتمرکزبرتار این
یرقابلشناختیازچگونگیوقوع يخیبیرونبکشدوتصو ازالبهالیصدهامتنوسندتار
یریازموهبتهای يخِینوشتاریوتصو آنمجسمکند.سهولتدسترسیبهانبوهمنابعتار
يخیموردارجاعدراینجامنابعی تار ایراناست.عمدۀمتون يخمعاصر تار  پژوهشدر
کهدرزمانموردمطالعهثبتوضبطشدهاندوشاملشمارقابلتوجهیسفرنامه بودهاند
کهدرآندوران يخیهستند پاوخاطراتوتوار ارو ایران،ونیزایرانیاندر پاییاندر ارو از
بهشکلسفرنامه

ً
بهنگارشدرآمدهاند.انبوهاسنادومدارکبرجایماندهازایندورهغالبا

گاهمتناقضاند.شايداین کندهازپیشداوریهایشخصیوفرهنگیوحتی وخاطره،آ
که متونبازتاببینقِصواقعیتنباشندامادستکمتوصیفاتشخصیمتنوعیهستند
ياداستوتنوع يخرامجسمکنند.تعداداینمنابعز تار یرزندهوجذابیاز میتوانندتصو
برخاطراتوسفرنامهها،رساالتاجتماعی،سیاسی آنهابسیارجالب.عالوه نگاهدر
رسالههای کرمانی، آقاخان میرزا يا طالبوف چون تجددگرايانی رساالت نظیر مذهبی، و
ياتآنزمان کهدرنشر بیشمارحجابیه،آثارادبی،نظیراشعاردورانمشروطهومقاالتی
قوانین میکشند. یر تصو به نظریتر نگاهی از را دوران يکردهای رو میرسید، انتشار به

ارتباطبا کهدر يختار«است يۀمشهورپیربوردیويعنی»ر *ازچهارچوبهاینظریمناسبدرفهمسازوکارجامعهشناختیپوشاک،نظر
يۀکنش)۱977(،تمایز)۱98۴(ومنطقکنش)۱99۰(  ياتمبسوطویدرزمینۀ»میدان«و»سرمايه«قراردارد.بوردیودرسهکتابنظر نظر
يهپردازیمیکند.اینمفهومدرعرصۀ يختار«)habitus(رانظر »بدن«رامحورتجربیاتانسانیوتئوریاجتماعیقرارمیدهدومفهوم»ر
يادیپیداکردهوتحلیلگرانبسیاریدرزمینههایمتعدد،وبهکراتدرزمینۀتحلیلپوشاک،ازآنبهعنوان انديشۀجامعهشناختیاهمیتز
کهچگونگیادراکفرد يف،مجموعهایازطبیعتهاياسرشتهای»مجّسم«افراداست يختاردرتعر کردهاند.ر چهارچوبنظریاستفاده
کهمن خودمختار،

ً
يد»تمامیجهانهایاجتماعینسبتا کنشبهآنراسازماندهیمیکند.بوردیومیگو ازجهاناجتماعیاطرافخودووا

واژۀحوزه]میدان[رابهآنهااطالقمیکنم،ازکسانیکهبهآنواردمیشونديکتسلطعمومیبهقوانینکارکرداینجهانهاراانتظاردارند،
کهازدرونحوزهاعمال یقاجتماعیشدنی یقاجتماعیشدنپیشازورودبهحوزهوياازطر کهازطر راانتظاردارند يختار يعنیيکر

میشودبهدستمیآيد«)بوردیو،۱۳9۳الف،2۳۱(.
يختار« کتابتمایزبه»ر يۀ کنشبه»عادتواره«وحسنچاوشیاندر کتابنظر اصطالحhabitusبوردیورادرفارسیمرتضیمردیهادر

يختار«استفادهشدهاست. ترجمهکردهاست.درمتناینکتاببرایارجاعبهمفهومذکرشدهازواژۀ»ر
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ً
گاهمستقیما يامصوباتمجلسشورایملینیز بار دولتیواسنادرسمی،نظیرقوانیندر

بهپوشاکمرتبطبود.
یری،مثل يخیموردمطالعهدراینجامکتوباتهستندامامنابعتصو اغلبدادههایتار
يکاتورها،تبلیغات کار گراوورها، کارتپستالها،عکسها،فیلمهایسینمایی،نقاشیها،
یرینقش یرسازیهایروزنامههانیزازمنابعباارزشمحسوبمیشوند.متونتصو وتصو
گاه ایندوران از باقیمانده يخیدارندوعکسهای تار منحصربهفردیدراینخوانش
از ملموستری و يحتر صر گاهی آ که میکشند یر تصو به را وضعیتهایی بهخودیخود
يخ،بهمامیدهند.ياحتیگاهواقعیتیرامجسممیکنندکهدرمتون نوشتار،نسبتبهتار
ین نو مدارس گردان شا ازجمع گروهی يادیعکس ز مثاًلشمار است. غايب نوشتاری
دورانمظفریوپسازآنوجودداردکهبهروشنیاهمیتکاربردلباسمتحدالشکلغربی
یر کمبرایننهادهایجديدراتصو يختارمنظمومدرنحا گرداناینمدارس،ور رابرایشا
گرداناینمدارسيادستوراتیکهبانیان میکند،حالآنکهخیلیبهندرتبهنوِعلباسشا

آنهادراینرابطهطرحمیکردند،درمتوننوشتاریاشارهشدهاست.
اساسروشمطالعهدراینجاخواندنانبوهمتون،يافتنشواهدیازمیانآنهاوتحلیل
يخباقیماندهازایندوراناشاراتیکوتاه،گاه کیفیآنهاست.دربسیاریازخاطراتوتوار
این يحی،بهشیوههایپوشاکطبقاتمختلفاجتماعیوداللتهای تلو گاه و يح صر
شیوههاياتقابلهایسیاسی-اجتماعیایکهبرمیانگیختندوجودداردکهمیتواندمارادر
همۀکسانی

ً
یبا کند.بهطورمثالتقر کارکردنظامهایقديمیوجديدپوشاکياری تحلیل

ینمظهراجتماعی يداتر بارۀهو پادستبهنگارشسفرنامهمیزدند،در کهدرسیاحتارو
پاییانوایرانیان،يعنیپوشاکوآدابمعاشرت،اظهارنظرهایانتقادیداشتند. تمایزارو
يچۀمغتنمیبرای يسینیزکهدرایندورانبهشدتمتداولبود،در ازسویديگر،خاطرهنو
ازعاملیت

ً
کهدستیبرقلمداشتندويقینا گروههایاجتماعیاست درکافکاروعقايدآن

خودازسیاستگذاران
ً
فرهنگیبیشترینسبتبهمردمعادیبرخورداربودندويااحیانا

نوشتارخود يسندهدرسرتاسر نو گاه اینسفرنامههاوخاطرات بودند.در فرهنگیدوران
اظهارنظرمعّینیدربابپوشاکدوراننمیکند،اماحتیکنايهایگذرامیتواندگوشۀجالبی

کند.مثاًلامینالدولهدرخاطراتشهیچاشارهایبه ازذهنیتدورانرادراینبابروشن
يسد یمینو

ّ
کل تغییرفاحشلباسزنانيامرداندورانناصرینداردولیدرجاییبهطور

کهازشخصهمایون کهناصرالدینشاه»درلباسسلیقۀخوبنداشتوتفننوهوسی
درالبسهوتزئیناتآنمیشد،ذوقسلیمنمیپسنديد«)امینالدوله،۱۳7۰،۱۵(.ایناشاره
امروز که ناصری بار در برظاهرآرایِی یباییشناسیحاکم ز که این بر باشد گواهی میتواند

يبمینمايدحتیدرهماندورانهمبهمذاقبرخیمعاصرانویخوشنمیآمد. غر
گفتمانهای در کماهمیت 

ً
متعاقبا و عامه، فرهنگ در روزمره مقولهای 

ً
غالبا پوشاک

نقش به است کتابدرصدد این بههمیندلیل است؛ تلقیشده کادمیک آ و پژوهشی
کهبهابزاریسیاسی اجتماعِیقدرتمندآندرجامعۀایرانبپردازدوسازوکارآنرا،آنجا
ینلباسمدرن،تأثیراتچشمگیر يدانمايد.تکو يههایقدرتبدلمیگردد،هو برایسو
وپايداریدرساختاجتماعی،فرهنگیوحتیسیاسیمعاصرایرانداشتهاست.بنابراین
هدفازنگاهعمیقتربهفرايندهایتحولپوشاکدراینجا،نهتنهاصرِفپیبردنبه
بتوان آن کمک به که است منظری آوردن فراهم بیشتر بلکه داده، رخ گذشته در آنچه
کهبرمیانگیزد،بهتر اجتماعیپوشاکدرحالحاضررا،باهمۀحساسیتهایی سازوکاِر

فهمیدوبرایساختنآيندهایبهترروشهاییتازهانديشید.
يک«، تحوالتنظامپوشاکدراینکتاب،بادرنظرگرفتنتغییراتدرنظامهای»ايدئولوژ
گرفتهاست.درفصلاولبهپیدايش »طبقاتی«،»فرهنگی«و»سیاسی«موردبررسیقرار
دوم درفصل يم؛ میپرداز مدرن« »لباس و »لباسسّنتی« مفهوم دو يِک ايدئولوژ تقابل
و ایران اداریمدرندر و آموزشی نهادهای شکلگیری»طبقۀمتوسطجديد«بهواسطۀ
يکردبهنظامپوشاکمورد رادررو باطبقاتسّنتی،مثلاشرافیتوروحانیت تقابلآن
بررسیقرارمیدهیمودرفصلهایسوموچهارم،بهپیدايشنظامهایفرهنگیجديد،
ازآن، ینومهمتر یرینو پاییمآبوظهوررسانههایتصو ارو مثلمعماریوشهرسازِی
فصلهای در نهايت در و میکنیم اشاره خودی قديمِی فرهنگ با آن تقابل شکلگیری
دردوران

ً
پنجموششم،بهتغییراتدرعملکردسیاسترسمیدولتبهپوشاک،خصوصا

که پهلوی،نظیرقوانینلباسمتحدالشکلمردانوحذفحجابزنانخواهیمپرداخت
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يکردهای يکردهایمعطوفبهجهانیسازیورو منجربهشکلگیریتضادیپايدارمیانرو
سّنتگرایمعطوفبهخودبسندگیدرایرانشد.

ینعامالنتغییر اشارهبهایننکتهضروریاستکه»نظاماقتصادی«نیزيکیازمهمتر
يخاقتصادیایراندردورۀقاجار،اثرچارلزعیسوی، ایرانبود.درکتابتار نظامپوشاکدر
درطولسدۀسیزدهمق./ پوشاک و نساجی کاالهای واردات میزان بیسابقۀ افزايش
نوزدهمم.بهخوبیگزارششدهاست)عیسوی،۱۳۶2،۱۳8-۱۰7(.اینافزايشواردات،
پاییبا باتوجهبهمنافعاقتصادیخارجیوداخلیوتصرفبازارهایایرانباپوشاکارو
تنوعوکیفیتباالتروقیمتنازلتر،کهناشیازتفاوتنظامدیزاینوتولیدمدرنبود،ودر
اثربحرانهایاقلیمیوناآرامیهای کهدر نتیجهوابستگیاقتصادیایرانبهاینتولیدات
گاهبهگاِه اقدامات بهرغم شد سبب همه میيافت، شدت بهروز روز داخل سیاسِی
کنترلوارداتپوشاکواعماِلسیاستهای اصالحگرانینظیرعباسمیرزاياامیرکبیربرای
يج کشیدهشود.بهتدر بهنابودی

ً
یبا ایرانتقر حمايتیدرداخل،تولیدسّنتیپوشاکدر

ایرانتغییرماهیتداد.تاپیش کاالیپوشاکبهعنوانسرمايۀاقتصادیدر ارزشمادی
ایران،مثلطاقهایشال کاالیپوشاکدر پایی،يک ازوابستگیبهتولیداتپوشاکارو
يشمی،میتوانستهمچونِملکياجواهراتيااحشام، ياقوارهاینفیسازدستاریابر
يدوفروشوهبهقرارگیرد.اما درزمرۀسرمايۀشخصیياخانوادگیيادولتیباشدوموردخر
ازایندورانبهبعد،پوشاکبهکاالییمصرفیدرچرخۀُمدهایزودگذربدلشدکهنهبه
سببارزشمبادلهای،بلکهبهعلتارزشنمادینآندرفرايندمصرفاهمیتمیيافت.
کشورهای از گرفتندرمسیراقتصادجهانیبودوبرایبسیاری اینوضعیتمعلوِلقرار
غیرغربیديگرنیزرخداد.امابررسیسازوکاراقتصاددرتحوالتنظامپوشاکمطالعات
مستقلیمیطلبد.بههمیندلیلهرچنددرفصلهایمختلفگاهبهجنبههایاقتصادی

تحوالتاشارهشدهاماازورودبهجزئیاتآنپرهیزشدهاست.
کهدرمتنحاضرتکرارمیشود»نظامپوشاک«است؛ یناصطالحاتی يکیازمهمتر
دارد.يک پوشیدنی مادِی ازچندعنصر فراتر بسیار کردنبدنداللتهایی شیوۀملبس
کالناقتصادی،سیاسیو شیوۀپوشاکدرچهارچوِبسیستميانظامیازسازوکارهای

تولیدوعرضهومصرفآنمعنامیيابد.»نظامپوشاک«بهمعنای زمینۀ اجتماعی،در
یتروابطوعواملدخیلدرموجوديِتيکشیوۀپوشاکاست.خودواژۀ»پوشاک«

ّ
کل

يحبرپوششبدنداردامابهطورضمنیدالبرتمامِیعناصردخیلدر هرچندداللتصر
بازنموِدظاهریبدن،مثلشیوههایآراستنبدن،مو،صورتونیزرفتارهایاجتماعیو
رفتارهای مالزِم پوشیدن لباس خاص شکل يک که چرا میباشد، جسمانی ژستهای
خاصیچونطرزايستادنونشستنوراهرفتناست.دراینجانهعناصِرپوشاک،بلکه
که کهاینعناصررابههمپیوندمیدهندمطالعهشدهاست؛امری شبکۀپیچیدۀروابطی
یزان کنونیوآتیجامعۀما،سیاستگذارانوبرنامهر شناختآنمیتوانددرروندتحوالت
رابهاهمیتتحوالتپوشاکآشناترنمايدوپوشیدهنیستکهاینآشناییتاچهمیزاندر

ينههایاجتماعیمؤثرخواهدبود. کاهشهز
کهبرخیاسنادنوشتاری کارهایپژوهشیایناست ازمحدوديتهایایننوع يکی
يخیحذفمیشونديابهطور بهدلیلمالحظاتاخالقیازمتونتار

ً
یریاساسا وتصو

يا کاملدراختیارافکارعمومیقرارنمیگیرند.نمونۀآنشماریازعکسهایدورانقاجار

جمالتوواژگانفراوانیدرمتونشعرایعصرمشروطه،مثلایرجمیرزا،يارساالتاخالقی-
اجتماعیایندوران،نظیر»تأديبالنسوان«استکهدرمجموعههایقابلدسترسوجود
ندارندوحتیدرصورتدسترسیقابلارائهنیستند.بهاینترتیب،اليههایینشانهشناختی
يخیحذفمیشوندوازآغاز،بهصورتنظاممند،خوانشیسانسورشده ازيکدورانتار
ازآنعصرصورتمیگیرد.عالوهبراین،باوجودآنکهبسیاریازمتوننوشتاریبهکوشش
يااسنادقانونی،مثل يسیواصالحوقابلدسترسیشدهاندو پژوهشگرانبرجستهبازنو
کراتادوارمختلفمجلسشورایملیبهصورتديجیتال جزئیاتمصوباتياحتیمذا
که یریصدقنمیکند.واقعیتایناست دردسترسهستند،اینامردرموردمنابعتصو
يخیبهشدتمحدوديتوجود یریمربوطبهافرادياوقايعخاِصتار دربررسیمتونتصو
که دارد وجود معتبر کتابهای در ياحتی مجازی درفضای یر تصو يادی ز دارد.شمار
ثبتشده آنها مورد در اشتباه اطالعات گاهحتی يا ندارند، يخی تار اطالعاتمستند
نیزدسترسیوجودندارديابرخیسازمانهاونهادهای است.بهآرشیوهایخارجازکشور



۱۶

دوگانۀ سّنت/تجدد 

وطه ک طبقات شهرِی عصر مشر در شیوه های پوشا

يادیازعکسهایموجوددرآرشیورادراختیارعمومقرارندادهاند.شايد داخلیتعدادز
یریمفّصلتریرادراینجابهنمايشگذاشتاماهمبه يِختصو بهنظربرسدکهمیشدتار
يتناشیاز يخیوهممعذور بارۀبسیاریازعکسهایتار دلیلکمبوداطالعاتموثقدر
افزايشحجمکتاب،بهحدودصدعکسبسندهکرديمکهالبتهبادقتانتخابشدهاند.
کهدرسال۱۳97دردانشکدۀعلوم يسندهاست کتاببرگرفتهازرسالۀدکتراینو این
نظریومطالعاتعالیهنر،دانشگاههنرتهران،ازآندفاعشدهاست.ازاستادبزرگوارم
کمالقدردانیرا کهراهنماییاینرسالهرابرعهدهداشتند يه جنابآقایدکترسعیدزاو
گرامیجنابآقایدکترایرجداداشیبرایحمايتپدرانۀايشان دارم.همچنینازاستاد
کتاببسیار بارۀمحتواوساختار ياربرایپیشنهاداتارزشمندشاندر ونیزازدکترامیرماز

سپاسگزارم.
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پاییروبهروشدندودرشیوههای درمیانۀسدۀسیزدهمقمریایرانیانبیشتریبافرهنگارو
ِکاغلبآنانتغییراتیبهوجودآمدواینتغییراتدراندکزمانیواجدداللتهای پوشا
را پوشاک متمایز شیوۀ دو تجددطلبان، و سّنتگرايان عام بسیار گروه دو يحیشد. صر
يدندوطیفهایمیانیبینایندوقطبنیزبرآيندیازشیوههایموجودرااقتباس برمیگز
هم و بود تقابلهمحاصلسیاستهایجهاِنغرب گفتماِن این میکردند.شکلگیری
کیراکهبهجهانعرضهمیکرد،مدرنودر فضایفکریایران.ازيکسوغربنظامپوشا
يف گروهمدارتعر کهآنراپیشاتمدنی،ايستاو تقابلباپوشاکسّنتِیغیرغربیمیدانست
يت میکردوازديگرسوجامعۀسّنتیایراننهتنهااینتمایزگذاریرامیپذیرفت،آنراتقو
کهبینامرسّنتیوامرمدرن نیزمیکرد.هردوچهارچوبفکریباتمایِزانعطافناپذیری
ایرانعرضهمیکرد؛حالآنکهنه قائلمیشد،تحلیلیمطلقوقطبیازنظامپوشاکدر
آنچهلباسسّنتینامیدهمیشدبیتغییروايستابود،ونهآنچهلباسمدرنخواندهمیشد

صورتیمطلقداشت.
ایندونظامپوشاکهريکدرطولزماندستخوشتحولشدهوحتیعناصریاز

ً
يکديگررامصادرهنمودهانداماتاامروزبهصراحتخطتمایزمیانشانراحفظومداوما
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بازتولیدمیکنند.چراتضادمیانایندوگفتمانچنینپايدارومناقشهبرانگیزبودهاست؟در
ایندعوابازمیگرديم؛بهزمانیکهگفتمانلباسسّنتی،درواکنشبهديگرِی اینجابهآغاِز
کهتاپیشازآنهرچهبودخودشبود-  خود،لباسمدرن،تازهخودموجوديتيافت-چرا
ودعوایبینایندودربحبوحۀمشروطیتبهدعواییسیاسیبدلشد.اینفصلدرپی
کهچگونه»لباسسّنتی«و»لباسمدرن«درتقابلمعناییباهمقرار پاسخبهآناست
يتبنیادبدلشدند؟وچگونه گرفتند؟چگونهایندوشیوۀپوشاکبهابزارهایسیاسِیهو

يکرابطۀموازیمیان»سّنت«و»مذهب«دررابطهبالباسشکلگرفت؟
نیزازمناقشاتعمدۀ هدفایننوشتارروشنشدنمبنایتضادهاییاستکهتاامروز
سیاسی،اجتماعیوفرهنگیماست؛هرچنداینتضادهاینظریهرگزمانعقابلیتهای
برابرقواعدمسلطفرهنگیيانظامهای دگرگونشوندهودگرگونکنندۀنظامهایپوشاکدر
يانداشته،بهتغییرو کهبرسرآنجر قدرتنبودهاند.لباسدرپسزمینۀتمامیمجادالتی

تحولادامهدادهاست.

یان تغییر لباس در دوران قاجار ― ویکردهای متفاوت به جر ― ر

یژهازآغازسلطنتناصرالدینشاه،درمواجههبامسئلۀلباسدو ازمیانۀعصرقاجار،بهو
گرفتهو کهجانبتجددرا يکردی يهپردازانوجودداشتهاست:اول،رو يکردمیاننظر رو
کرمانیوتاجالسلطنهبه میتوانازمیرزافتحعلیآخوندزاده،میرزاملکمخان،میرزاآقاخان
کهخواهانسّنِتمطلقدرنظامپوشاکبود يکردی کرد.دوم،رو عنواننمايندگانآنياد
ین وحتیدرمیانتجددگرايانهمهوادارانراسخیچونطالبوفداشت،ولیمشهورتر
پیروانآنروحانیونعصرمشروطه،نظیرشیخفضلاهللنوریوديگرانبودند.بهعبارتی،
يهپردازانایرانیدوقطبیبودهوبهندرتکسانی درمیاننظر

ً
يکردبهمسئلۀلباسغالبا رو

پاییو ارو تلفیقیدرنظامهایپوشاکمدرن ياضرورِتشیوههای کهبهامکان بودهاند
پوشاکسّنتیایرانیمعتقدباشند،هرچندکهدرعملبهاینتلفیقدستمیزدند.

را تجدد لباس جانب گود، از بیرون يا خارجنشین، تجددگرايان
سّنت از وجهی هر با مقابله که ناصری دوران در 

ً
خصوصا داشتند،

هنوزمخاطرهآمیزبود.مثاًلمیرزافتحعلیآخوندزاده)۱228ق.تا۱29۴ 
ق./۱۱9۱تا۱2۵۵ش./۱8۱2تا۱878م.(ساکنتفلیس،عرفهای
ايجاد وی افکار ین مترقیتر از میگرفت.۱ انتقاد به را ایرانی پوشاک
مساواتکاملزنومرددرهمۀحقوقاجتماعیبودکهآشکارابهمسئلۀ
حجابزناناشارهمیکرد.اودررسالۀملحقات2،وقتیاززندگیپیامبر
يد،نزولآيۀحجابرا»حبسابدیطايفۀاناث« اسالمسخنمیگو
میداندواعتقادداردکهقانونحجابسرچشمۀمفاسدمدنیگوناگون
بودهاست:خشونترفتارمرداننسبتبهزنان»درمعاشرتومخالطت
و علوم در نسوان  ِ

ّ
کل تربیت است،»عدم يه« دنیو نعمات الذ از که

فنونوصنايعوسلبحقوقانسانیتوآزادیازايشاندرجمیعمواد«
کردناطفالبیگناهورونقکسبنکوهیدۀ و»رواجظلمعظیمخواجه
آیینحجاب آثار از وهمه ازعاداتمسلمانان -همه خواجهفروشی
هستند«)آخوندزاده،۱۳8۴،۵۱8-۵۱۳(.مهمترآنکهآخوندزادهامکان
تغییردررسمحجابرادرچهارچوبسّنتاسالمپیشمیکشید؛از
يخیآنرادرمذهب »پروتستانتیسماسالمی«سخنمیگفتوتبارتار
يسداماماسماعیلیعلیذکرتالسالم: اسماعیلیهمیجست.اومینو

وز هفدهم  گرد آورد و ر وانش را  »چون به امامت فرقۀ اسماعیلی رسید، پیر

حبس  در  را  اناث  طایفۀ  وز  امر از   ... خواند:  خطبه  قمری   ۵۵۹ رمضان 

وز  ر آن  فردای   ... ید.  مگذار بیت  بی تر را  ایشان  و  ید  ندار نگاه  حجاب  و 

که از دودمان بود  رگ درۃ التاج را،  ِن خود، بانوی بز پیشوای اسماعیلی دست ز

را برانداخت و  گردش پرداخت. پس حجاب  وگشاده در الموت به  گرفت و ر

و او جاری شد« )آخوندزاده، 1280، 138-13۵(. وگشادگی زنان در قلمر آیین ر

يخ. ۱.میرزافتحعلیآخوندزاده.بدونتار

يخ. کرمانی.بدونتار 2.میرزاآقاخان

۱
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ییچنینروايتی،کهبیشباهتبهروگشودنطاهرهقرۃالعیندرجمعبابیاننبود، بازگو
يعتدربابحجابراتابعشرايط نشانمیدهدکهآخوندزادهتالشداشتاحکامشر
 عربیوبهطورضمنیضّدِ يکردیبسیارضّدِ یرو

ّ
کل  اوبهطور زمانومکانبداند.

اسالمیداشت،هرچندادعاداشتاینتحوالترابرایمنافعملتاسالممیخواهد.
کرمانی)۱27۰تا۱۳۱۴ق./۱2۳2تا۱27۵ش./۱8۵۳تا۱89۶  آرایمیرزاآقاخان
م.(نیزدربابمسائلفرهنگی،همچونلباسياحجاب،بهآرایآخوندزادهشباهت
ایرانزندگیمیکردتمايلداشتهمچونجوانانتجددگرای کهدر داشت.اوتازمانی
پاییان ارو با نیز استانبول تجددخواهان محفل در بعدها بپوشد.۳ لباس خوشپوش
همه تنها نه که جوانی روشنفکران داشت؛ دوستی جوان« »ُترکاِن متجّدد گروه و
کتوشلوارپوشبودندبلکهبرخیحتی»فینه«راهمکهنمادیازناسیونالیسمومتعلق
ترکیه بهفرهنگترکیبودبهسرنمیگذاشتند)Baker, 1986, 72-85(.دوراناقامتدر
که دورۀرشدشخصیتعقالنیمیرزاآقاخاناستودرنتیجهطبیعیبهنظرمیرسد
پاییرادرآنمحافلکسبکردهباشد.کرمانیاقتباسآدابوعادات تأثیراتلباسارو
یقمیکردومیگفتتجارتواقعینهتنها پاییرانیزعالوهبرعلوموصنايعتشو ارو
معیشتوحیاتبنیانسانبر پایی،بلکه»مبادلۀاعمالاستکهمداِر ورودامتعۀارو
آنمیباشد«)آدمیت،۱۳۵7،۱۳9(.اواعتقادداشتآدابورسومعربیحتیطبع
یبایایرانیانرا کردهاستواندامهایرساوز وشکلورنگورویایرانیانراعوض
مبدلبهچهرههایزرد،قیافههایُترِشغبارآلوده،قدهایخمیده،گردنهایبهشانه
یرافتاده،گونههایکجوکوله،حوصلههایتنگوُخلقهایخفه فرورفته،سرهایبهز
کردهاست.حجابزنانرانقدمیکردوحقآزادیرانهتنهابرایفکروقلموبیان،

بلکهبرایلباسوآدابورسومنیزالزممیشمرد:

مانند  ایران  زنان  است  سال  هزار  حال   ... است.  زنان  ّوت  بی مر حجاِب  بدتر  آن  از   ...«

کور محجوب  کفن جلباب مستور، و در خانه ها چون  یر  پردۀ حجاب و  یان در  ز زنده بگوراِن تاز

وزنۀ تنفس دارد و نه منظرۀ تجسس. خردمندان جهان  وبندهای زنان نه ر گشته اند. ر و مهجور 

کات عقالنی را از این دو معبر و  گوش می شمارند و ادرا راه دانایی و بینایی معنوی را چشم و 

َمَمر می دانند. اما در زنان ما این دو راه مسدود است. عیب دیگِر  پرده داری و به خانه نشستن 

این که آنان را از معاشرت و حشر و نشر با مردان مانع شده، از شرکت در تجارت و صنعت و 

یف، و آموختن دانش و فنون و آداب تمدن، و پیدا نمودن قوۀ معاونت در معیشت،  هنرهای ظر

کرده است. چون عضوی شکسته  وم  زند و ادارۀ منزل یکسره محر بیت فر گرفتن اصول تر و یاد 

و دست بسته در زندان به سر می برند. تأثیر سوء دیگِر  پرده داری در امر  ازدواج است. ناآشنایی 

کند و عدم آزادی در انتخاب شوهر خود منشأ  که می خواهد با او زندگی  ن با اخالق شوهری  ز

ن و شوهر غیرممکن می سازد.  گونه همکاری را میان ز مفاسد عمدۀ اجتماعی می شود و هر 

و بستن و به  کل راجع به ر ن ندیده و نشناخته است، و  تمام این خرابی ها ناشی از ازدواج به ز

خانه نشستن آن هاست« )همان، 2۵8(. 

از پیش ایراِن به و دارد ناسیونالیستی و عربی  ضّدِ آشکار يکردهای رو هم کرمانی،
پاپیرویمیکندو آرایانديشمندانعصرروشنگریارو اسالم۴اقتدامیکند،وهماز
ین يدشیفتگیخودبهسبکزندگینو آنجاکهازوضعیتاجتماعیزنانسخنمیگو
تابعشرايطزمانومکان را يعت اوهمچونآخوندزادهشر رانشانمیدهد. پایی ارو
يعتاسالمیمبتنیبراقتضا میداندوبههمینترتیباعتقاددارد:»حجابزناندرشر
یهیچکسمالحظۀآنحکمتومصلحت

ّ
کهامروزبهکل ومصلحتیمخصوصبوده

رانمینمايد«)صادقی،۱۳92،۱۵(.بااینحال،کرمانیاستعماراقتصادیغربرانیز
نکوهشمیکردوهمچونبسیاریازروشنفکرانایندوران،وابستگیبهمنسوجات
پاییراازعواملعمدۀضعفاقتصادیایرانبرمیشمرد.۵این کاالهایپوشاکارو و
يا گو ایندوران يهپردازان نظر از برخی که ینوجهنشانمیدهد بهتر به تضادنظری
گاهانهيا توجهیبهوابستگیمیانابعادمادیوغیرمادیفرهنگغربینداشتندوآ
اقتصاد سازوکارهای و پایی ارو زندگی اقتباسسبک میان موازی رابطۀ بر گاهانه ناآ

سرمايهداریغربچشممیپوشیدند.
با مشابهی کموبیش يکردهای رو نیز دوران این تجددگرای زنان معدود از برخی
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 ۱۳۴۳ )در ناصرالدینشاه دختر تاجالسلطنه، خاطرات دارند. مردان
يکردبرخیاززنانتجددطلب ق./۱۳۰۳ش./۱92۴م.(درانعکاسرو
بهمسئلۀلباسوحجاببسیارروشنگراست.تاجالسلطنهدرحالیکه
شیوههای به میخورد، را يکایی آمر و پایی ارو زنان زندگی افسوس

پوشاکایرانیبهشدتحملهمیکند:

تاجالسلطنهدخترناصرالدینشاهبالباسو
يخ. پایی.بدونتار آرايشارو

۳

و بهایم و وحوش هستند. ... زندگانی  ن های ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جز که ز »افسوس 

و  آمدن  ون  بیر موقع  در  سفید.  دیگری  و  سیاه  یکی  شده:  ترکیب  چیز   دو  از  ایران  ن های  ز

از  یکی  که  من  و  سفید.  کفن های  مرگ  موقع  در  و  عزا  سیاِه  موحِش  کِل  هیا کردن،  گردش 

کفن سفید را ترجیح به آن هیکل موحش عزا داده و همیشه  ن های بدبخت هستم، آن  همین ز

ماست«  سفید  وز  ر یک،  تار زندگانی  این  مقابل  در  که  یرا ز دارم  انگار  را  ملبوس  آن  پوشش 

)تاج السلطنه، 1362، ۹2(.

تاجالسلطنهيکیازمعانیمشروطهرا»آزادی«ويکیازشرايطتحققآنرابرداشتن
کهروگیریوعدممشارکتاجتماعیزنان نقابوبازشدنرویزنانمیدانست؛چرا
ضرراقتصادیبرایخانوادههاو

ً
راسبببیکارگیآنانورویآوردنبهخرافاتونهايتا

مملکتمیدانست)همان،۱۰2-۱۰۱(.
ینطرفدارانتجددنیزباتحوالتفرهنگ امادرهمیندورانحتیبرخیازپرشورتر
 ۱۳29 تا )۱2۵۰ یزی تبر طالبوف نمیآمدند. کنار زنان، پوشاک 

ً
خصوصا پوشاک،

کهدردورانشروعحرکتمشروطهخواهی ق./۱2۱۳تا۱289ش./۱8۳۴تا۱9۱۱م.(
کهاخذاصولتمدن ازمرّوجانافکاراجتماعیوسیاسیجديدبود،بههماناندازه
جديدراواجبمیدانست،برآنچه»تقلیِدمضحک«ازغربمینامیدانتقادداشت.
میگفتازهیچملتی»جزعلموصنعتومعلوماتمفیدهچیزیقبول...وجزنظِم
ُملکچیزیاستعارهنکنیم«و»درهمهجاوهمیشهایرانیباشیم«)آدمیت،۱۳۴۶،
کردهبودوبافرهنگ 2۶(.بااینکهاونیزازهفدهسالگیدرتفلیسزندگیوتحصیل
پاییراجایزنمیدانست.به کاملداشت،تقلیدازسبکزندگیارو پاییآشنایی ارو
او،لباسهرقوموملتدرتناسبباآبوهواوشرايطجغرافیاییوطبیعیآنکشور باور
پديدآمدهوتقلیدازديگراندراینزمینه،خالفطبیعتوتقلیدیسطحیاست.در
ينهتشبیهمیکردودشمن پاییرابهبوز دانُمدلباسارو

ّ
اینانتقادچنانتندبودکهمقل

ملتمینامید:




