
 

 تصویب قانون متحدالشكل كردن لباس 
 مظفر شاھدي 

قبل از تصویب این قانون . در مجلس شوراي ملي دوره ششم بھ تصویب نمایندگان رسید 1307دي  4قانون متحدالشكل شدن لباس در 
در آغاز بھ وزرا، . رضا شاه بھ تأسي از كشور ھمسایھ تركیھ اقداماتي براي متحدالشكل كردن لباس در كشور صورت داده بود

كھ بھ كاله (نمایندگان مجلس، مدیران و رؤساي دوایر دولتي و كارمندان دولت تكلیف شده بود لباس متحدالشكل بپوشند و كاله لبھ دار 
بر سر بگذارند؛ و نیز دستور داده شده بود تا محصلین و دانش آموزان مقاطع مختلف مدارس نیز اونیفورم ویژه ) پھلوي شھرت داشت

بھ تدریج پوشیدن لباس متحدالشكل بھ . اي بھ رنگ خاكي كھ شامل یك نیم تنھ و شلوار مي شد، بر تن كنند و كاله پھلوي بر سر نھند
با این حال بسیاري از مردم كشور از این تغییر پوشش اجباري خود ناراضي بودند و در برابر فشار . دیگر اقشار مردم نیز تكلیف شد

بسیاري از مردم كشور در تھران و دیگر ایاالت مایل نبودند لباس آباء و اجداد . مأموران شھرباني مقاومت ھایي صورت مي گرفت
بھ ھمین دلیل رضا شاه دستور داد مجلس شوراي ملي الزام و اجبار . خود را بھ كناري نھاده لباس كوتاه كت و شلوار بر تن كنند

بھ . استفاده از لباس متحدالشكل جدید را قانوني كند تا مأموران شھرباني ھرگونھ مخالفتي را باشدت وحدت ھر چھ تمامتر سركوب كنند
 : دنبال آن مجلس تصویب كرد كھ 

كلیھ اتباع ایران كھ برحسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نیستند در داخلھ مملكت مكلف ھستند با لباس متحدالشكل، كاله  - 1
 : كرده بود» از مقررات این قانون مستثني [ را]طبقات ھشتگانھ ذیل « این قانون . پھلوي و نیم تنھ بافتھ شده در ایران ملبس شوند

 مجتھدین مجاز از مراجع تقلید مسلم؛  - 1

 مراجع امور شرعیھ دھات و قصبات؛  - 2

 مفتیان اھل سنت و جماعت؛  - 3

 پیشنمازان داراي محراب؛  - 4

 محصلین داراي اجازه روایت؛  - 5

 طالب محصلین فقھ و اصول؛  - 6

 مدرسین فقھ و اصول و حكمت الھي؛  - 7

 . روحانیون ایراني غیر مسلم - 8

روز محكوم مي كرد و  7قانون مذكور متخلفین از مقررات در مناطق شھري را بھ جزاي نقدي یك تا پنج تومان و یا بھ حبس از یك تا 
تاریخ اجراي این قانون براي مناطق شھر نشین اول . روز محكوم مي شناخت 7تا  1متخلفین از سایر نقاط كشور را فقط بھ حبس 

 . اعالم شده و براي سایر نقاط كشور نیز تأخیري یك سالھ قایل شده بود1308فروردین 

 ،ص 1362حسین مكي، تاریخ بیست سالھ ایران، جلد پنجم، تھران، نشر ناشر،: براي كسب آگاھي بیشتر بنگرید بھ

70 -72 .  

Page 1 of 1

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-2\112.html


