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 سپاسگزاری 

ارباز مرا یاری دادند،   انجام این ژپوهشی هک ردن ساک مامی ت  هب اتب امتنان و سپاسگزاری خود را مر نم دا ربخود الزم می

 دارم، هب وژیه
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 چکیده 

و مطابق با سبک ال معموآنان  بود،ن مساله زنان پوشش و آرایش برای و فرم سبک دورۀ ناصریتا قبل از 
تا پایان دورۀ اصری ناز دورۀ  ، اماکردندپوشیدند و آرایش میخود لباس می پیشینیانپوشش و آرایش فرم 

تهرانی  نانزسنتی  و آرایش پوشش ، نه تنها سبکم(1941 -1848ش/ 1320 -1227) حکومت رضا شاه
 ، بلکه همچنینغربی داد سنتی آنان ج خود را به سبک پوشش و آرایش و آرایش سبک پوشش و تغییر کرد

رایی در این عرصه و پدیدۀ مدگ دش لهتبدیل به یک مسأ پوشش و آرایش در نزد برخی از آنانسبک  دریجبت
مد و آرایش جدید  ایش زنان بهگر علل موثر در مسالۀ اصلی پژوهش حاضر، شناسایی. بین آنان ظهور نمود

مکان ظهور ا در بین زنان پدیدۀ مدگراییدر آن است که  اجتماعی رسیم فضای فکری، فرهنگی وو ت
اسنادی  -ایها، کتابخانهعلیلی و روش گردآوری دادهت -. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفییابدمی

ل از دورۀ ناصری نان از قبز و آرایش در بینهای گرایش به مد زمینه دهداست. نتیجۀ پژوهش نشان می
باس و آرایش خود لتوجه زیادی به تجمل به ویژه زنان طبقۀ باال و متوسط جامعه،  آنان داشته و وجود

پوشاک و سترسی به دآشنائی و  عوامل مختلفی مانندنیز  از دورۀ ناصری تا پایان دورۀ رضا شاه داشتند.
وجه به پوشش ترفع حجاب که  سپس و تضعیففکری و فرهنگی جامعه،  ، تغییر فضایلوازم آرایشی غربی

سیاست اشت و سالمت، نوسازی در عرصۀ بهد تغییر در سامان جنسی ایرانیان، ،نمودالزامی میو آرایش را 
شی به عنوان یکی از مدگرایی و استفاده از لوازم آرای تبلیغ و تشویق نشریات وو  پهلویفرهنگی حکومت 

  .ن به مد و آرایش موثر بودنداگرایش زندر  ،مدرنزن  هایمولفه

 

: مد و آرایش، زنان، تهران، آشنائی با غرب، سبک زندگی، تغییر فرهنگیهای کلیدیواژه
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 مقدمه
ای پیش از تاریخ هبوده و سابقۀ استفاده از آن به دوره وشاک از نیازهای اساسی و طبیعی انسانپ
ا بوده و متناسب با ای برای محافظت انسان در برابر گرما و سرمبیشتر وسیله در ابتدا رسد. پوشاکمی

ن و با گسترش فناوری، اما به مرور زما ،شدتهیه میهای آب و هوایی هر منطقه شرایط جغرافیایی و ویژگی
دیدۀ فرهنگی پوشاک دستخوش تغییرات بسیار شد و تبدیل به یک نیاز و ضرورت اجتماعی و نیز یک پ

شود. در آن متجلی می های جمعی افراد یک گروه، قوم و یا جامعهها، عقاید، باورها و تجربهشد که ارزش
 ساز افراد شد.تهای هویز نظم ارزشی جوامع و یکی از مولفهپوشاک تبدیل به بخشی ا به عبارت دیگر،

گردد. شواهد میالد برمی های قبل ازسابقۀ استفاده از لوازم/ وسایل آرایش نیز به مانند پوشاک به هزاره
ز زیب و ا -ست کم از هزارۀ چهارم ق.مد - دهد ساکنان فالت ایران در پیش از تاریخموجود نشان می

: 1386بهرامی، )کردند وانی و سنگی و بعدها، فلزی و همچنین مواد آرایشی استفاده میزیورهای استخ
های متاخر ت از دورهمتفاو های اولیۀ زندگی بشر، آرایش، هدف و کارکردیدر این دورهالبته (. 165، 160

ان و مردان وسط زنو بیشتر به عنوان یک عالمت و نشانه برای شناسایی افراد یک گروه یا قوم، تداشت 
رکرد آرایش تغییر کاهای بعد در دوره . اما(102: 1386شد )هنسن و دیگران، بصورت یکسان استفاده می

 . گرفتو بیشتر تبدیل به امری زنانه شد که برای زیبایی مورد استفاده قرار می هکرد

. مردم و هنجاری بوداخالقی  و آرایش در نزد ایرانیان، بیشتر امری پوششتا پیش از آغاز عصر جدید، 
مد و مدگرایی در این عرصه برای آنان ناشناخته  پدیدۀ دادند، اماگرچه به پوشش و آرایش خود اهمیت می

ای داشته باشد، معموال مطابق با فرم و سبک پوشش و بود، هر کس بدون اینکه خود انتخاب آگاهانه
نمود، بدون اینکه فرم و سبک وشید و آرایش میپآرایشی که از اجداد خود به میراث برده بودند، لباس می
 مردم تهران، به ویژهپوشش و آرایش سو، سبک آن برایش مسأله باشد، اما از اواسط دورۀ قاجاریه بدین

کنار گذارده و سبک  سبک پوشش و آرایش سنتی خود رادچار تحول اساسی گردید. آنان زنان تهرانی 
در این دوره، سبک پوشش و آرایش، تبدیل به یک مسأله و دغدغۀ  پوشش و آرایش غربی را اتخاذ کردند.

که تا به ای مهم برای آنان شد و پدیدۀ مد و مدگرایی در این عرصه در بین آنان مطرح گردید. دغدغه
 شود.امروز ادامه داشته و روز بروز بیشتر می

ک مسأله، همزمان دیل آن به یبه لحاظ تاریخی، آغاز تغییر در نوع پوشش و آرایش زنان تهرانی و تب
ف زندگی سیاسی، های مختلکه از اواسط دورۀ قاجاریه در عرصه ای استبا تغییر و تحوالت همه جانبه

دگرگون د زیادی تا حآنان را  سبک سنتی زندگی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایرانیان به وجود آمد
دورۀ جدیدی در  نیان،جریان تجددخواهی در بین ایرا آغاز برخورد با غرب و در این دوره، به دنبال. کرد

 کرد.  را متحول جامعۀ ایرانو اجتماعی قتصادی ا -بندی و ساختار سیاسیصورتتاریخ ایران آغاز شد که 

های ایران از روس در نیمه اول سدۀ سیزدهم/ نوزهم، در پی تجددخواهی در ایران به دنبال شکست
ر برابر غرب، آگاهانه و با هدف نوسازی و اخذ تمدن غرب و هماهنگی با آگاهی از عقب ماندگی ایران د

های ایران از روس، در واقع، نخستین مواجهه و رویارویی جدی تحوالت دنیای مدرن شروع شد. شکست
بود که ذهن بعضی از زمامداران و در راس آنان، عباس میرزا « تازیانۀ عبرت»ایرانیان با غرب و به تعبیری 

: 1340و لزوم اخذ مدنیت جدید متوجه ساخت )آدمیت، « کاروان علم و صنعت»عقب ماندگی ایران از  را به
اما از نظر (. این سرآغاز پذیرش برتری غرب و تالش برای اقتباس تکنولوژی فنی و نظامی آغاز شد، 23

کند، بلکه نمی، هرگز در یک مسیر انتزاعی و از پیش تعیین شده حرکت اصالحشناختی تحول یا جامعه
بدین ترتیب،  .کندالزامی می را هادگرگونی در بخشی از سیستم اجتماعی، خواه ناخواه، تغییر در دیگر بخش
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در دیگر  ی، تغییراتسیاسی -و اقتباس از نهادهای اداریبه فراگیری علوم نظامی  ایرانیانبدنبال روی آوری 
  صورت گرفت.ها نیز بخش

طی سدۀ سیزدهم/ ایران در برخورد با مشکالت داخلی و خارجی  و ناتوانیضعف  ادامۀبا ضمن اینکه 
همچنین افزایش آشنائی با ابعاد مختلف تمدن  ،ماندگی ایرانن بیش از پیش عقبنوزدهم و آشکار شد

، «انحطاط»، «ترقی معکوس»غرب، ایرانیان هرچه بیشتر به لزوم نوسازی و تجدد ایران واقف شدند. 
از جمله مفاهیمی بودند که در سدۀ سیزدهم/ نوزدهم « بیماری مادر وطن»و « اب غفلتخو»، «هوشیبی»

( و گروهی از 54: 1382رفت )توکلی طرقی، برای تشریح موقعیت ایران در مقایسه با فرنگ به کار می
گ بزرگان و روشنفکران ایرانی، راه برون رفت از اوضاع نابسامان کشور را اخذ و اقتباس از تمدن فرن

خواهد باید بداند آخراالمر هر کس غیرت اسالمی دارد و عزت ایران را میدیدند. ذکاءالملک نوشت: می
ها عدل و داد تر از همۀ کارها این است که بزودی تمدن وقت در این مملکت منتشر گردد و مدار کارواجب

 (.405-403: 1318فروغی، )و حرف حسابی شود ... 

)بهار،  «دادیا مرگ یا تجدد و اصالح را سر می»شعار  الشعرای بهار کهملک بعدها افراد دیگری مانند
ایران باید ظاهرا و باطنا که حتی یک گام جلوتر نهاده و معتقد بود  زادهتقیسید حسن ( و 232-233: 1382

به گونۀ ، (2، ص1920ژانویه  22، 1، ش1دورۀ جدید، س کاوه،)و جسما و روحا فرنگی مآب شود و بس
 بر این اخذ و اقتباس تأکید کردند.ی یگرد

ترین تجربۀ تاریخی غربی، مهم« تجدد»رویی با یای ایرانیان با دنیای جدید و روآشنایدر هر حال، 
م، در 1935-1931 ش/1314-1310 هایدر دورۀ جدید است. بلوشر، سفیر آلمان در ایران در سال ایرانیان

ای را مطرح کرده که یران و همچنین سراسر مشرق زمین مسألهعصر جدید برای ا»نویسد: این زمینه می
سراسر حیات دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن را تا آخرین زوایا به لرزه افکنده است، چنانکه در تاریخ 

توان همسان دانست و بس. این مسأله، موضوع برخورد با اروپائیگری ایران آن را فقط با پیروزی اسالم می
« دهددر نیمۀ دوم قرن نوزدهم آغاز شده و در قرن بیستم محتوای اصلی تاریخ ایران را تشکیل می است که
 (. 15: 1363)بلوشر، 

، سیاسی، تحوالت فکریدر سرآغازی  است، امروزه جامعۀ ایران با آن روبروتر مسائلی که بیش 
چگونه  ،با تمدن غرب برخورد انیان درایراین پرسش که  .این دوره دارد جامعۀ ایران در اجتماعی و فرهنگی

به تقلید صرف از تمدن غرب پرداختند، یا اینکه تحت تأثیر آن، به بازاندیشی در فرهنگ و  عمل کردند، آیا
در کشورهای  فرهنگی خود را مطابق با شرایط روز-تمدن خود پرداخته و شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

 . تی اسجد یپرسشتغییر دادند،  غربی

و اصالحات حکومتی  اغلب به مسائل کالن جامعه در ایران،تجدد دورۀ معاصر و تجربۀ تاریخ  بررسی در
معاصر دوران ت تحوالی هاسرچشمه و فهم زوایا و درکدر حالیکه  شود،و تغییرات سیاسی پرداخته می

قعیت عملی تجدد در سی وابررو برای  تاریخ معاصر ایران است های مختلفجنبهایران، مستلزم آشنایی با 
به ، له مسائل خاص زنانفرهنگی و از جم ویژه مسائلهای مختلف و بهرا از جنبه باید تاریخ معاصر ،ایران

 مورد بررسی قرار داد. عنوان یکی از مسائل جدی پیش روی تجدد ایران

ابعاد مهم مسألۀ  زیکی ا نیز آنان به مد و آرایش جدیدو گرایش نان سبک پوشش و آرایش زدر  تغییر 
و انتقادات ، در این دوره به مد و آرایش آنانبطوریکه توجه بیش از حد برخی از است،  زنان در این دوره
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چه شرایط اجتماعی و تحت تاثیر گرایش زنان به مد و آرایش بررسی اینکه برانگیخت. را هایی نگرانی
 باشد. ف اصلی مطالعۀ حاضر می، هدچه بود در این زمینه صورت گرفت و علل موثر فرهنگی

 بخش ارائه شده است.  8حاصل تحقیق در 

رورت و های پژوهش، اهداف، اهمیت و ضبخش اول، کلیات رساله: در این بخش مسأله و سوال
و معرفی و نقد  اند. همچنین پیشینه تحقیقهمچنین روش پژوهش بیان شده و مفاهیم کلیدی تعریف شده

 آمده است.منابع نیز در این بخش 

در دو «: اییپوشش و آرایش زنان: تغییر الگوی سنتی و ظهور پدیدۀ مدگر»بخش دوم، تحت عنوان 
ل از آغاز تغییر در فصل اول، سبک پوشش و آرایش زنان، تا اواسط دورۀ ناصری، یعنی تا قب فصل است.

عیت خانوادگی و به موق. در این فصل ابتدا اشارۀ مختصری شودبررسی میدر پوشش و آرایش سنتی زنان 
نک بین باورها، اجتماعی زنان در این دوره شده است و سپس سبک پوشش و آرایش زنان و ارتباط تنگات

ه است. فصل دوم، ها و نیز سبک زندگی زنان با نحوۀ پوشش و آرایش آنان مورد بررسی قرار گرفتارزش
ی یعنی از دورۀ ناصری ر در پوشش و آرایش سنتبه تشریح روند تغییر در پوشش و آرایش زنان، از آغاز تغیی

ین مدت، عناصر اپردازد. در این فصل اشاره شده است که چگونه در طی تا پایان دورۀ پهلوی اول می
وشش زنان پشده شده و در دورۀ پهلوی مختلف سبک پوشش غربی، جایگزین عناصر پوشش سنتی زنان 

رود و ی از بین میمزمان تفاوت بین پوشش اندرونی و بیرونگیرد و هفرم و شکل کامال غربی به خود می
تغییر در لوازم آرایشی و  کند.  در ادامۀ فصل،  روندمیپیدا  متفاوتی از گذشته ی و کارکردها لباس معناها

ایرانیان و همچنین  نحوۀ آرایش زنان و جایگزینی لوازم و سبک آرایش غربی با لوازم و سبک آرایش سنتی
یزان توجه زنان به مشناختی نیز بحث شده است. افزایش کارکردها و معیارهای زیبایی/ زیبایی تغییر در

نان و تبدیل آن به سبک و فرم پوشش و آرایش و اهمیت آن در نزد زنان و ظهور پدیدۀ مدگرایی در بین آ
 باشد. یک مسالۀ اجتماعی و اقتصادی مبحث آخر این فصل می

فکری جامعه و موقعیت زن از دورۀ ناصری تا پایان حکومت  -ع اجتماعیتغییر در اوضا»بخش سوم، 
که در طی دورۀ ناصری تا  پردازدای میدر دو فصل است. فصل اول به بررسی تغییرات کلی«: پهلوی اول

پایان حکومت پهلوی اول در فضای سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی جامعۀ ایران رخ داد و زمینه را 
سأله زن فراهم نمود. در فصل دوم، موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن از دورۀ ناصری تا پایان برای طرح م

 حکومت پهلوی اول بررسی شده است. 

آشنائی با پوشش و آرایش غربی و ورود ابزارهای فنی و علمی مدرن مربوط به »بخش چهارم،      
پوشش و آرایش غربی و ورود ابزارهای فنی و  هایی آشنائی ایرانیان بادر این بخش، راه«: پوشش و آرایش

شود. این بخش در سه فصل تنظیم شده است. در فصل علمی مدرن مربوط به پوشش و آرایش بررسی می
اول افزایش رفت و آمدها بین ایران و غرب، به عنوان اولین و مهمترین عامل آشنائی ایرانیان با پوشش و 

، به بررسی نقش عکس و فیلم در آشنائی ایرانیان با پوشش و آرایش غربی بررسی شده است. فصل دوم
آرایش اختصاص دارد. بحث مربوط به واردات روزافزون کاالهای غربی مربوط به پوشش و لوازم آرایش و 

دهد. در نیز ابزارهای فنی و علمی مربوط به پوشش و آرایش نیز مبحث فصل سوم این بخش را تشکیل می
هایی نشان داده شده که چگونه به دنبال آشنائی با پوشش و آرایش غربی، پوشش و لاین بخش، با ذکر مثا

 شد. آرایش زنان ایرانی به چالش کشیده می
 -یفکر یفضا در رییتغ و الگوی سنتی حضور زن در اجتماع در چالش ظهور»بخش پنجم، با عنوان     
گیری مسالۀ حجاب و انزوای به بررسی شکلدر دو فصل است. فصل اول «: جامعه یاجتماع بافت و یفرهنگ
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زن ایرانی و تبدیل آن به یک موضوع مهم در نزد روشنفکران و متجددان ایرانی و تالش آنان برای تغییر 
اجتماعی  –های آنان در این زمینه اختصاص دارد. در فصل دوم نیز تغییر در بافت فرهنگی این الگو و استدالل

های فرهنگی و اجتماعی و فضاهای مختلط و تأثیر آن بر پوشش و ۀ فعالیتجامعه و ورود زنان به عرص
 شود.آرایش زنان بررسی می

ه بررسی ب«: مرد و زن نیب اختالط و حجاب کشف ی:پهلو حکومت یاستهایس»، با عنوان مشش بخش
ن و تأثیر آن ا مردابهای حکومتی در زمینۀ تغییر اجباری پوشش و آرایش زنان و نیز اختالط آنان سیاست

 پردازدبر گرایش زنان به مد و آرایش می

«: د و آرایشمفرهنگی نشریات و کتب: ترغیب و تشویق به توجه به  سیاست»بخش هفتم، با عنوان 
آرایش جدید و  به سیاست فرهنگی نشریات و کتابها در زمینۀ تشویق و ترغیب زنان به اتخاذ پوشش و

خش شامل سه بپردازد. این مطابق مد روز در کشورهای غربی می لزوم توجه آنان به پوشش و آرایش
ر زمینۀ گرایش های تجاری منتشر شده در نشریات دفصل است. فصل اول به بررسی نقش و کارکرد آگهی

ورت موردی، صپردازد. در فصل دوم به زنان به پوشش و آرایش مطابق مد روز در کشورهای غربی می
ه مد و آرایش در برۀ پهلوی که سیاست فعالی در زمینۀ تشویق و ترغیب زنان چهار نشریه از نشریات دو

ه ویژه بعد از بپردازد که هایی میپیش گرفته بودند، بررسی شده است. فصل سوم نیز به بررسی کتاب
 اند.هکشف حجاب با هدف آموزش طریقۀ پوشش و آرایش به شیوۀ مدرن و غربی به نگارش درآمد

پردازد واملی میعبه بررسی «: یت یافتن بدن و تغییر در مناسبات و تمایالت جنسی اهم»بخش هشتم، 
زد.  این بخش پرداکه موجب اهمیت یافتن بدن، هم به لحاظ سالمت و هم به لحاظ بعُد جنسی بدن می

و پهلوی بصورت  در حوزۀ سالمت که در دورۀ قاجاریه ینوسازدر دو فصل تنظیم شده است. فصل اول به 
ناسب و زیبایی بدن الصحه و تربیت بدنی نمود یافت و نیز اثرات آن بر توجه به سالمت، توجه به حفظت

زۀ مناسبات و تمایالت پردازد که در دورۀ مورد بررسی در حوپردازد. فصل دوم، به بررسی تغییراتی میمی
ییر در آن را الزامی رانی، تغجنسی ایرانیان رخ داد و با به چالش کشیدن نحوۀ پوشش و آرایش سنتی زن ای

 کرد. 
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 بخش اول: کلیات
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 مسألۀ پژوهش-1-1

مر در اتوجه به پوشش و آرایش همیشه در کلیه جوامع بشری کم و بیش مطرح بوده است، اما این 

صرف م ر میزانزنان ایرانی دگیری یافته است، بطوریکه رواج چشم ،های اخیر، در بین زنان ایرانیسال

یان، )موسو رکوردار هستندای منطقه و همچنین کشورهای دنیا لوازم آرایشی نسبت به زنان کشوره

قتصادی حتی ا(.  این موضوع از منظر اجتماعی، فرهنگی و 7، ص3/3/89،  6992افضلی، ش ؛ 33: 1386

 (.33: 1386هایی را برانگیخته است)موسویان، تبدیل به یک مسالۀ شده و  نگرانی

یه، به عنوان اجارهای پایانی حکومت قبرای اولین بار در سال، ه مد و آرایشب تهرانی زنان زیاد شگرای

شد. این  های بعد ادامه یافت و  تشدیدمطرح شد و در دورهیک موضوع مورد بحث اجتماعی و فرهنگی 

ای زنان بر (،ه )پوشش کاملدر حالیست که تا کمی قبل از آن، بیرون آمدن زنان بدون چادر و روبند

لی شامل چادر جامعۀ شهری ایرانی غیرقابل تصور بود و همۀ آنان در بیرون از خانه، با پوشش متحدالشک

نزدیکانشان  یافتند، بطوریکه تمییز آنها از یکدیگر در این پوشش، اغلب حتی برایو روبنده حضور می

، مفهوم چندانی با پوشش بیرون از خانه ناممکن بود. در چنین وضعیتی، مد و مدگرایی به ویژه در ارتباط

رد توجه بود، اما برای آنان نداشت. استفاده از آرایش نیز گرچه در بین زنان ایرانی از زمانهای قدیم مو

 بود.  کارکرد و ساز و کاری متفاوت داشته و بیشتر مختص فضای اندرونی )خصوصی( و محافل زنانه

، نقطه ر دوره قاجارظاهر اجتماعی و فرهنگی تمدن غرب دگسترش ارتباطات با غرب و آشنایی با م

انی به مد و های گرایش روزافزون زنان ایرشود.  علل و زمینهتاریخ ایران معاصر محسوب می عطفی در

دن غرب صورت آرایش را نیز باید از زمان آغاز تحوالت جدیدی که در جامعۀ ایران در پی آشنائی با تم

ایی، به مانند عبارت دیگر طرز جدید پوشش و آرایش زنان و گرایش آنان به مدگرگرفت، ردیابی نمود، به

وامل موثر در عبسیاری دیگر از مسائل زندگی امروز ما، نسبتی با چگونگی طرح اولیۀ آن در جامعۀ ما و 

 ادامه و تشدید آن دارد. 

ایرانیان با نحوه پوشش و با گسترش ارتباطات بین ایران و غرب از اواسط دوره قاجاریه و آشنایی 

آرایش زنان غربی و طرز حضور اجتماعی متفاوت آنان در فضاهای عمومی، پوشش و آرایش سنتی زنان 

ایرانی به چالش کشیده شده و با ادامۀ ارتباطات و تحت تاثیر تغییر و تحوالتی که در فضای فکری، 

ستخوش تغییرات جدی شد. همچنین فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایران صورت گرفت، در اندک زمانی د

عنوان یکی از مسائل مهم جامعۀ ایران، مورد توجه روشنفکران در این دوره، نحوۀ پوشش و آرایش زنان به

و متجددان قرار گرفت و دولتمردان با توجه به مبانی فکری، عقیدتی و ایدئولوژیک خاص خود، سیاست 

 گذاریهایی در این زمینه داشتند. 

م.( از نظر 1941 -1848ش/ 1320-1227ی بین دورۀ ناصری تا آخر دوره پهلوی اول )فاصله زمان

تغییراتی که در پوشش و آرایش زنان صورت گرفته و ظهور پدیدۀ مدگرایی در بین زنان قابل تامل است، 

 در ایران تبدیل به مسأله شده و امکان بازاندیشی و« زن و زنانگی»ویژه که در این دوره همچنین به

بازنگری در برخی ابعاد هویتی و شخصیتی زن ایرانی ایجاد شده بود و طرز حضور اجتماعی جدید زن و 

حال اینکه تغییر در پوشش و  شد.محسوب میها پوشش و آرایش وی نیز، در واقع یکی از این مولفه
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این اینکه  چگونه و توسط چه عواملی در جامعه ما صورت گرفت و آرایش زن و گرایش به مد و آرایش

دارد. بنابراین مسالۀ اصلی این یافت، نیاز به بررسی  جدید چه نسبتی با هویت زنان پوشش و آرایش

اجتماعی علل موثر در گرایش زنان به مد و آرایش و ترسیم فضای فکری، فرهنگی و بررسی  رساله، 

  یابد.است که پدیدۀ مدگرایی در آن امکان بروز می

 های پژوهشسوال-2-1

 

 سوال اصلی

 چه بود؟ رضا شاهدورۀ ناصری تا پایان حکومت  علل موثر در گرایش زنان به مد و آرایش از اواخر

 های فرعیسوال 

 د؟پوشش و آرایش زنان از چه زمانی، چگونه و تحت تأثیر چه عواملی تبدیل به مسأله ش .1

ش پوشش و آرایتغییر در فضای فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه، چگونه بر اهمیت یافتن  .2

 زنان تأثیر گذارد؟

 های پژوهشفرضیه -3-1

حجاب  فرضیه اصلی: دسترسی به پوشاک و لوازم آرایش غربی، تغییر در سبک زندگی زنان، تضعیف

شریات از و ورود زنان به اجتماع، تغییر در سامان جنسی ایرانیان و سیاست فرهنگی حکومت و نیز ن

 بودند.در دورۀ مورد بررسی آرایش ن به مد و امهمترین علل گرایش زن

 های فرعیفرضیه

. پوشش و آرایش زن ایرانی به دنبال آشنائی ایرانیان با زن غربی و نحوۀ پوشش و آرایش وی، به 1

های چالش کشیده شد. روشنفکران ایرانی که حضور فعال زن غربی در فضاهای بیرونی و عرصۀ فعالیت

ویژه با حجاب وی به عنوان عامل و ه مبارزه با انزوای زن ایرانی و بهدیدند، باجتماعی و اقتصادی را می

ماندگی نه تنها زن بلکه کل جامعۀ ایرانی پرداختند. در دورۀ پهلوی اول، نمود بارز این انزوا و عامل عقب

د تغییر در پوشش زن ایرانی، تبدیل به اولویت اصلی حکومت پهلوی در ارتباط با مسائل زنان شد که نمو

ش بود. به دنبال اعالم کشف حجاب، توجه به 1314دی  17اصلی آن، اعالم کشف حجاب اجباری در 

های نحوۀ پوشش و آرایش و اتخاذ پوشش و آرایش غربی، برای زنانی که خواهان حضور در عرصۀ فعالیت

 فرهنگی بودند، تبدیل به یک الزام شد.  -اجتماعی

 

فرهنگی و اجتماعی و همچنین فضاهای عمومی مدرن شهری های .  ورود زنان به عرصۀ فعالیت2

هایی که در زمینۀ بهداشت و سالمت و تربیت همزمان با تضعیف حجاب و اختالط با مردان، نوسازی
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داد، توجه به پوشش بدنی صورت گرفت، به همراه تغییراتی که بتدریج در تمایالت جنسی ایرانیان روی 

 الزامی نمود.  و آرایش و نحوۀ مدیریت بدن را

 تعريف مفاهیم  -4-1

از ایرانی  rāyā-پهلوی و اسم مصدر از ماده مضارع« آرایشن»آرایش: واژه آرایش مأخوذ از واژۀ 

نگها و زیورهای و به معنی آراستن، پیراستن و زینت کردن چهره و موی و اندام با ر ārāda-باستان

ده است: آراستن در معنا و صورتهای مختلفی آمگوناگون است.  در فرهنگهای فارسی، واژه آرایش و 

ا رزیب و زینت کردن، زیور به خود گرفتن، خویشتن را ساختن، جمال گرفتن، آذین کردن، خود 

ر برابر پیرایش نما ساختن و جز آنها. برخی واژه آرایش را در معنای آراستگی با افزودن زیورها، دخوش

ش به معنی (. در این پژوهش، آرای174: 1386ند )ابراهیمی، اکه زدودن و کاستن اضافات است، آورده

یورهای زاصلی آن، یعنی به معنی آراستن، پیراستن و زینت کردن چهره و موی و اندام با رنگها و 

 باشد.گوناگون می

ردن زیبایی بلوازم آرایشی: موادی هستند که به طور خاص برای آراستن، زیباسازی و به منظور باال 

 (. 160: 1386شوند )بهرامی، ت چهره، مو، دستها یا ناخنها تهیه مییا سالم

 تعاریف مختلف از مد ارائه شده است:  :1مد

انحای بالنسبه زودگذر کنش در مورد آرایش شخصی یا طرز گفتار و بسیاری دیگر از رفتارها. مد »

  2اجبار به جانب همگونگیهای شخصی متفاوت است که تا حد معینی افراد را به از آن حیث از سلیقه

 (.482: کتاب اول، ص1377مهر، ن)شایا« دهدسوق می

ف رسم مد بخشی از عرف است و در جایی مستقل و متمایز از آن است که رفتار مورد بحث برخال»

نزدیک است،  گیرد. مد به قراردادکه دوام و دیرپایی ویژگی آن است، بیشتر به خاطر تازگیش صورت می

 (.482 : کتاب اول، ص1377مهر، )شایان« گیردتا از تمایل به حیثیت اجتماعی نشات میزیرا عمد

...(«  یابند و عمری نسبتا محدود دارند)در هنر، لباس، سخن ودگرگونیهایی که زود رواج می»

 (.1370:263)ساروخانی، 

ه است، بطور دان وابستای ناپایا دارد و افراد به جهت اعتباری که بای از فرهنگ که جنبههر چهره

 (. 263: 1370دهند )ساروخانی، سطحی گرایش به آن نشان می

 فرهنگ) «گیردمی قرار نظر مَدّ که عالقه یک یا دکوراسیون رفتار کردن، پوشیدن، لباس برای روشی»

 .(825: 1986 وبستر،

                                                           
1 .Mode  ای فرانسوی و معادل آن در انگلیسی واژهFashion 

2 . Conformity. 
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در این  ، ولییردگزندگی اجتماعی را در بر میوسیعی دارد و ابعاد مختلف  ۀگستر مد و مدگرایی

 مورد نظر است. آرایش و شپوشرساله، مد صرفا در عرصۀ 

 تعاریف مختلفی از فضای عمومی ارائه شده است: 1فضای عمومی

دیده  بینند و توسط دیگراناند، میطور که درگیر موضوعات عمومیجایی است که افراد همان»

یگری که گذاری، یا هر مکان دجلس قانونشوند. بنابراین این مکان، فضای جلسات سالن شهری، ممی

 (. 441:  1393)اشرفی، « گیرد، استکسب و کارهای عمومی در آن انجام می

 فضای عمومی مرتبط با آن بخش از محیط طبیعی و ساخته شدۀ شهری است که دسترسی عمومی»

ای استفادۀ خواه دارها و دیگر حقوق گذر، ها، میدانبه آن آزاد است. چنین فضایی شامل همۀ خیابان

می/ خصوصی ها و فضاهای عموغالب مسکونی، تجاری یا اجتماعی/ مدنی باشد و نیز فضاهای باز و پارک

باط با که دسترسی عموم به آنها بدون محدودیت است)حداقل در طول ساعات روزانه(. این شامل ارت

« تآنها معموال آزاد اس شود که دسترسی عموم بهفضاهای کلیدی خصوصی، و داخلی و خارجی می

 (.442)همان: 

فضای عمومی به معنای فضاهای فیزیکی و روابط اجتماعی است که استفاده از آن فضا را در درون » 

ها، های رسمی، جادهکند. فضای عمومی شهری شامل میدانقلمرو غیرخصوصی شهرها مشخص می

شود این شامل همۀ می «2ایفضاهای لبه»ای و دیگر های خالی و حاشیهها و همچنین زمینخیابان

پذیرد، خواه در مالکیت عمومی، خصوصی، فضاهایی است که دسترسی همگان یا حقوق استفاده را می

اشتراکی و نامشخص باشد. یک منبع دارایی همگانی است، اما مرزهای آن ممکن است در گذر زمان 

 (.439)همان: « تغییر کند

ذهبی و مها، بازار و اماکن های عمومی چون خیابانن پژوهش، مکانمنظور از فضای عمومی در ای

 عموم در آن آزاد است. هر مکان دیگری است که دسترسی و حضور 

 

 : در مورد فرهنگ نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است. برخی از این تعاریف عبارتند از:3فرهنگ

ه ادی، معنوی، فکری و احساسی کتوان کلیتی دانست مرکب از خصوصیات خاص مفرهنگ را می»

ت زندگی، شاخصه یک جامعه یا گروه است. فرهنگ نه تنها هنرها و آثار مکتوب یک جامعه، بلکه حاال

الحی امیری، )ص« گیردها و باورهای آن جامعه را در برمیهای ارزشی، سنتحقوق بنیادین افراد، نظام

1392 :27 .) 

                                                           
1 . Pubilc space 

2 . Edge- space. 

3 . Culture. 
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روهی از گهای رفتاری( ها، عقاید و واکنشعی )نهادها، رسمهای اجتمافرهنگ عبارت است از ارزش

 (.33مردم، چه بدوی چه متمدن)همان: 

 (.33ها )همان: فرهنگ اشارتی است به راه و روش مشخص یک گروه از آدمیان یا طرح زندگی آن

ه نحوه اعی کها، باورها و هنجارهای اجتممنظور از فرهنگ در این رساله، عبارت است از کلیه ارزش

 کند.می را تعیین و سبک زندگی افراد یک جامعه، از جمله پوشش و آرایش و بایدها و نبایدهای آن

 : ارائه تعریفی واحد از هویت مشکل است:1هویت

شناختی عبارت است از: کوشش فرد به منظور تحقق یکتایی ، هویت در معنای جامعه2از نظر گافمن 

در شرایط « من»سان فرد بین ل دادن به رفتار خویش است. بدینخویشتن در شرایطی که در حال شک

فرد در چارچوب  Virtual selfدر شرایط موجود « من»واقعی قرار دارد. منظور از « من»موجود و 

شرایطی است که در درون آن جای یافته است، منی است منبعث از پایگاه اجتماعی، نقشهای محول و 

تواناییهای فرد و ویژگیهای اوست بیرون از شرایطی که در آن جای   Actual selfواقعی « من»....، اما 

یابد همتا، خاص و ممتاز میگیرد و صورتی بیگرفته است. رفتار انسانی از پیوند این دو شکل می

 (.382، ص1: ج1380)ساروخانی، 

ند از فرآی از نظر کاستلز، هویت، در صورتی که سخن از کنشگران اجتماعی باشد، عبارت است

ر منابع بای از ویژگیهای فرهنگی که پیوستهمعناسازی بر اساس  یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه بهم

ندین شود. برای هر فرد خاص یا برای هر کنشگر جمعی ممکن است چمعنایی دیگر اولویت داده می

مه تنش و تناقض ازنمایی و کنش اجتماعی سرچشب-هویت وجود داشته باشد. اما این کثرت برای خود

ها عه نقششناسان بطور سنتی نقش و مجمواست. دلیل این امر آنست که باید هویت را از آنچه جامعه

شوند که یف میاند، متمایز ساخت. نقشها )مثال کارگر، مادر، سیگاری( بر اساس  هنجارهایی تعرنامیده

فتار مردم راز آنها در اثرگذاری بر ساخته دست نهادها و سازمانهای جامعه هستند. وزن نسبی هر یک 

نبع معنا برای خود بستگی به توافقها و آرایشهای موجود بین افراد و این نهادها و سازمانها دارد. هویت م

ال ممکن حشود. با این کنشگران است و به دست خود آنها از رهگذر فرآیند فردیت بخشیدن، ساخته می

اهند بود ی شوند. اما حتی در این صورت نیز هنگامی هویت خواست هویتها از نهادهای مسلط نیز ناش

ند سازی بیافرینکه کنشگران اجتماعی آنها را درونی کنند و معنای آنها را حول این درونی

 (.23-22: 1380)کاستلز،

ز هویت ادر این تحقیق هویت بیشتر به معنای، منبع معنا برای کنشگر، یعنی تعریفی که کاستلز 

ه ناشی از هد، مد نظر است خواه این منبع معنا به دست خود آنها ساخته شده باشد و خوادارائه می

 نهادهای مسلط باشد.

                                                           
1 . Identity 

2 .E. Goffman. 
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 تعاریف مختلفی از جنسیت ارائه شده است:  :1جنسیت

ه شود. جنسیت بانتظارات اجتماعی در مورد رفتاری که بر اعضای هر جنس مناسب دانسته می

 (.212: کتاب اول، ص1377مهر، شود )شایانو زنانه مربوط می ویژگیهای اجتماعی رفتار مردانه

 شناختیهای زیستهای اجتماعی روابط بین دو جنس است و از جنبهجنسیت، به معنای جنبه

 وشود های زندگی اجتماعی برساخته و متجلی میجنس متفاوت است. جنسیت در بسیاری از حیطه

وژی و آید. جنسیت در فرهنگ و ایدئولمینه به شمار میسازمان اجتماعی مهمترین عامل در این ز

ر خانه و شود. تقسیم کار جنسیتی دها محدود نمیهای گفتمانی حضور دارد. ولی فقط به آنفعالیت

مان اجتماع های دیگر سازیابی خشونت و بسیاری از جنبهبازار کار، سازمان دولت، گرایش جنسی، ساخت

های روهگهای تاریخی، قش دارند. روابط جنسیتی در جوامع مختلف، دورهدر برساختن روابط جنسیتی ن

مایز میان تکند. با این وجود های متفاوتی پیدا میهای مختلف شکلهای اجتماعی و نسلقومی، طبقه

ه تفاوت های بسیار رایج و مشترک این است کزنان و مردان وجه مشترک همه آنهاست. یکی از ویژگی

اصطالحات  شود و مردان قدرت بیشتری از زنان دارند. یکی ازبرابری جنسیتی همراه میجنسیتی با نا

پردازی فهومای اجتماعی ممربوط به جنسیت، پدرساالری است که نابرابری جنسیتی را به مثابه برساخته

 (.370: 1392کند)آوتویت و باتامور، می

ز دو امورد رفتاری است که برای هر یک در این پژوهش، جنسیت به معنی انتظارات اجتماعی در 

 شود. جنس زن و مرد مناسب دانسته می

نیز در جامعه شناسی به وظایف و انتظاراتی اشاره دارد که برای هر « نقش»: مفهوم 2نقش جنسیتی

فرد برحسب پایگاهی که در جامعه احراز نموده، تعیین شده است. بنابراین نقش جنسیتی عبارت است 

توانند توانند یا نمیات غالب در یک جامعه در مورد فعالیتها و رفتارهایی که مردان و زنان میانتظار»از 

 ( در این پژوهش نیز به همین معنی بکار رفته است.(Kammeyer 1989: 325« در آنها درگیر شوند

ی، سیاسی، های مختلف فرهنگها و موقعیتها در جریان، فعالیت: حضور افراد یا گروه3حضور اجتماعی

(. 391: کتاب چهارم، ص1384تواند تاثیرگذار یا تاثیرپذیر باشد )شایان مهر، اجتماعی و اقتصادی که می

 در این پژوهش نیز به همین معنی بکار رفته است.

نظام اجتماعی است که در آن مردان بر زنان سیطره دارند و آنها را مورد ستم قرار : » 4پدرساالری

های گوناگون قدرت و سلطه مردان ری مفهومی است که با آن بر ارتباط متقابل شیوهدهند. پدرساالمی

شوند کنند. آن دسته از روابط اجتماعی را که مردان از طریق آنها بر زنان مسلط میبر زنان تاکید می

 اند. رهیافت سنتی به پدرساالریشامل تولید مثل، خشونت امور جنسی، کار، فرهنگ و دولت دانسته

                                                           
1 . Gender 

2 . Gender’s role 

3 . Social Participation 

4 . Patriarchal Domination/ Patriarchy 
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نگرند. در این بود که پدرساالری را بر اساس  موقعیت مردان بعنوان سرپرست خانوار و خانواده می

شود که خانوار فقط یکی از تر میتر و گستردهکاربردهای اخیرتر معموال معنای پدرساالری چنان کلی

رساالری بر تقسیم های پدشود. در همه نظریههای پدرساالری یا یکی از صورتهای آن محسوب میجنبه

اند و آن را نتیجه ساختار اجتماعی ساختار روابط بنیادی منافع اکثر مردان و زنان انگشت گذاشته

 (. 194-193)آوتویت و باتامور: « اندجنسیتی دانسته

های اصلی جامعه منظور از پدرساالری در این پژوهش، نظام اجتماعی است که در آن مزایا و موقعیت

 ن است و مردان بر زنان قدرت و سلطه دارند.در دست مردا

 آوری اطالعاتروش جمع  5-1

 

منابع مورد استفاده  باشد.ای میکتابخانه -فنون و ابزار گردآوری اطالعات در این رساله، روش اسنادی

تصویری هستند. ابتدا منابع مرتبط با موضوع شناسائی شد. منابع منابع نوشتاری و  پژوهش،در این 

ط با موضوع پژوهش حاضر شامل طیف وسیعی از انواع منابع تاریخی شامل اسناد، خاطرات، مرتب

ها، نشریات و کتب تعلیمی بود. بدیهی است که همه این منابع ها و سفرنامهنامهیادداشتها روزانه، زندگی

نابع شناسائی از نظر میزان اعتبار و نیز میزان اهمیت در یک سطح نیستند، بنابراین در گام بعدی، م

برداری برداری گردید. فیشبندی شدند. سپس اقدام به فیششده بر اساس میزان اعتبار و اهمیت دسته

در مورد هر یک از موضوعات، از تمام منابع شناسائی شده صورت گرفت و در مرحلۀ تصفیه و پاالیش 

نار گذارده شد. سپس نیز های نادرست کهای منابع مختلف باهم سنجیده شده و دادهها، دادهفیش

 برداری شد.های جدید شناسائی شده و اطالعات مرتبط فیشتحقیقات و پژوهش

همچنین اسناد مرتبط با موضوع پژوهش شناسائی شد. بخشی از این اسناد در سازمان اسناد و 

یه شد. بخش شوند. لذا با تنظیم درخواستی، اسناد مورد نظر از این سازمان تهکتابخانۀ ملی نگهدای می

اند. این اسناد نیز از این آوری شدهجمع« زنان دنیای قاجار»دیگر اسناد نیز اسنادی هستند که در وبگاه 

 سایت دریافت شد. 

 روش پژوهش   -6-1

 

تعلیلی است. تحقیق کیفی  -تاریخی از نوع توصیفی -روش تحقیق در این پژوهش، روش کیفی

آن موارد عینی،  های زمانمند و محلیوجه به خاص بودگی ویژگیکند تا موارد عینی را با تتالش می

مورد مطالعه، به مثابه یک فرآیند مورد بررسی  مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش وضعیت یا پدیده

قرار گرفته و سپس به تبیین علی عوامل موثر در سوق یافتن زنان به مد و آرایش پرداخته شده است. 

 شناسی نیز استفاده شده است. های تجاری، از دو روش تحلیل محتوا و نشانهآگهیهمچنین در بحث 
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 قلمروهای پژوهش-7-1

الف( قلمرو مکانی: نحوۀ پوشش و آرایش زنان شهری با نحوۀ پوشش و آرایش زنان عشایر و روستایی 

بک پوشش و آرایش ایران در دورۀ قاجاریه تا حدی متفاوت از هم  بود. همچنین زمان آغاز تغییر در س

هر یک از این دو دسته از زنان و نیز افزایش میزان توجه آنان به پوشش و آرایش تحت تأثیر عواملی 

ها مسیر متفاوتی ویژه خارج از کشور و میزان دسترسی به رسانهچون میزان ارتباط با شهرهای دیگر و به

ی تا پایان حکومت پهلوی اول، اهمیت یافتن را طی کرد. در دورۀ زمانی مورد بررسی، یعنی از دورۀ ناصر

سبک پوشش و آرایش و ظهور پدیدۀ مدگرایی در بین زنان، بیشتر یک پدیدۀ شهری بود که به ویژه در 

میان زنان شهرهای بزرگی چون شهر تهران بروز نمود. بنابراین این پژوهش از نظر قلمرو مکانی، بر شهر 

 کز شده است.تهران در دورۀ زمانی مورد نظر متمر

ب( قلمرو زمانی: دورۀ زمانی میان دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه قاجاریه تا پایان دورۀ پهلوی اول 

م(، از نظر تغییر در سبک پوشش و آرایش زنان ایرانی و ظهور پدیدۀ 1941 -1848 /1227-1320)

از دورۀ ناصرالدین حاضر، کننده است. قلمرو زمانی پژوهش مدگرایی در بین زنان ایرانی، یک دورۀ تعیین

 باشد. م می1941ش/ 1320م تا پایان حکومت پهلوی اول در 1848ش/ 1227شاه یعنی 

های موثر در گرایش زنان به مد و آرایش به قلمرو موضوعی پژوهش، بررسی زمینه ج( قلمرو موضوعی:

 باشد. سبک جدید)غربی( می

 اهمیت و ضرورت تحقیق -8-1

در ارتباط با علل گرایش روزافزون زنان ایرانی به مد و آرایش وان صورت گرفته با وجود پژوهشهای فرا

ها و علل تاریخی بحث توجه نشده است. با توجه به اینکه ، در هیچ یک از آنها، به زمینهدر جامعۀ معاصر

ه مسأل فهم دقیق هر مسأله اجتماعی معاصر، در گرو بررسی تاریخی و داشتن دید تاریخی نسبت به آن

فقدان مطالعات با رویکرد تاریخی دربارۀ گرایش روزافزون زنان ایرانی به مد و آرایش بشدت است، 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:همچنین در اهمیت و ضرورت این تحقیق می شود.احساس می

تاثیر تحت پاسخ به این سوال که گرایش به مد و آرایش در میان زنان ایرانی در دورۀ مورد بررسی،  

، شرایط متغیر اجتماعی و فرهنگی درونی جامعه ایرانبوده یا آشنایی و تاثیر پذیری از فرهنگ غرب 

تری دیگری، یعنی نحوۀ برخورد ایرانیان در برخورد با فرهنگ و تمدن بخشی از پاسخ به یک مسالۀ کالن

 باشد.غرب می

ش به مد و آرایش در میان زنان و مبانی فکری ها و عوامل تاریخی موثر در گرایآشنایی و توجه به زمینه 

تواند در عملکرد آگاهانه زنان امروز ایرانی با مسالۀ مد و آرایش راهگشا بوده و فلسفی دخیل در این امر می

 نگرشی نو در مواجهه اکنون ما با مسأله مد و آرایش بدست دهد.و 

تواند برای توسعۀ افق دید و فهم ایش میهای تاریخی در گرایش زنان به مد و آرفهم عوامل و زمینه

 ریزان و سیاستگزاران فرهنگی از موضوع مورد بررسی موثر واقع شود.کارشناسان، برنامه


