
سمت گيري تکاپوهاي فرهنگي در جهت کشف حجاب از زنان

مريم فتحي

تغيير بافت سنتي کشور ايران٬ در دوره انتقالي از قاجاريه به پهلوي٬ که دگرگونيهايي
را از جهت اجتماعي و گسترش روابط بين المللي مي طلبيد٬ منجر به شکل گيري تفکرات

متجددمآبانه غربي شد.
بديهي است در پي هدايت سازمانها و نهادهاي اجتماعي جامعه در جهت هماهنگي
و همسويي با تغييرات جديد و متمايل به فرهنگ غرب٬ به دليل اثراتي که خانواده و٬ به
ويژه٬ زن در اين باب داشت٬ زنان و مسائل آنان در کانون توجهات فرهنگي حکـومت

پهلوي قرار گرفت.
طبق مستندات تاريخي که از وابستگي سياسي حکومت پهلوي به قدرتهاي غربي و
در رأس آنها انگليس حکايت مي کند٬ بنابر ميل انگليسيها٬ که خـود عـامل بسـياري از
آشفتگيهاي سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي در ايران بودند٬ تمرکزگرايي و يکپارچه سازي

١. رحيم زاده صفوي. اسرار سقوط احمدشاه . به کوشش بهمن دهگان. تهران٬ فردوسي٬ ١٣٦٢. صص ١٣٢-١٣١؛
ا.س ملينکف. استقرار ديکتاتوري رضاخان در ايران . ترجمه سيروس ايزدي٬ تهران٬ جيبي ـ اميرکبير٬ ١٣٥٨.
ص ٢٨؛ نامه محرمانه ٢٢١ مورخ ٢١ ماه مه ١٩٢١ از سرپرسي لورن به لرد کرزن به نقل از: علي دشتي. پنجاه

و پنج . تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٥٤. صص ٨٥-٨٤ .

تمامي آنچه در جامعه آشفته ايران اواخر قاجاريه وجود داشت٬ ١ از وظايف اساسي آن
حکومت به شمار مي رفت. بنابراين٬ ايجاد فرهنگي جديد با معيارها و اصول القاء شده٬
در جايگاه نخست اين وظايف قرار داشت و يکي از راههاي اين تـحول٬ دگـرگوني در

معيارهاي فرهنگي ـ اجتماعي زن ايراني بود.
شايان ذکر است که٬ از ابتداي امر٬ اقداماتي صورت گرفت که هم بـاعث انـحراف
اذهان عمومي شود و هم درجه ظرفيت فرهنگي و اجتماعي مردم نيز ارزيابي گردد. از



جمله با شکل گيري کودتاي ١٢٩٩ ه.ش٬ سيدضياءالدين طباطبايي به منظور جلب افکار
عمومي جامعه و انحراف اين افکار از اهداف واقعي کودتا٬ سعي در ظاهرسازي داشته
اعالم مي دارد که زنـان مسـلمان در خـانه اروپـاييان و مـردم بـيرون از مـذهب اسـالم٬
خدمتگزار نشوند. به کالنتريهاي تهران دستور داده شد که زنان مسلمان٬ در خيابانها و
معابر عمومي٬ کامًال محجوب باشند؛ چنانچه زني بدون حجاب ديده شود٬ و يا احيانًا
پيچه اش باال باشد٬ به کالنتري جلب شود. زنان ايراني مسلمان مکلّف بودند چهره خود

٢. حسين مکي. تاريخ بيست ساله ايران . تهران٬ علمي٬ ١٣٢٣. ج ٬١ ص ١٦٧.

را با روبنده بپوشانند و به جاي جوراب٬ چاقچور در بر نمايند. ٢
اين اقدام در حالي صورت مي گرفت که در خالل سالهاي پس از مشروطيت افراط در
ترويج فرهنگ غربي در کشور تغييراتي در نوع پوشش بانوان به وجود آورده بود و حتي٬

٣. فاطمه استادملک٬ همان٬ ص ٩٧.

به تقليد از زنان ترکيه و مصر٬ چادرهاي نازک متداول شده بود. ٣
اين دعوت اوليه به حجاب با به حکومت رسيدن رضاخان و تأسيس سلسله پهلوي٬
تالش براي همسوسازي حضور زنان در جامعه به شرط رفع حجاب٬ و قـرار دادن زن
ايراني در بستر تقابالت و تبادالت فکري و فرهنگي غرب از دو راه صورت پذيرفت:

١. اقدامات غيرمستقيم
فعاليتهاي فکري و فرهنگي در آماده سازي بستري که زنان ايراني به راحتي در جهت
اگير غرب قرار گيرند٬ اهميتي بسزا داشت. اين امر٬ تالشي بود در فرهنگ جهاني و فر
جهت برداشتن پوسته شکاف خورده اي که در انگاره هاي اجتماعي و فرهنگي مربوط به
زنان٬ در بافت سنتي از سالها قبل (به صورت جدي از دوره مشروطه) به وجود آمده بود.
بدين ترتيب٬ القائات و تراوشهاي فکري روشنفکران ايراني٬ به ديـدگاه حکـومت و
جامعه٬ در مسيري که در پيش گرفته بود٬ وضوح و شفافيت مـي بخشيد. اگـر چـه ايـن
حرکت روشنفکري٬ از تحوالت مربوط به مشروطيت شکل گرفته و آغاز شده بود٬ اما
تمايالت سياسي و فرهنگي حکومت پهلوي آن را هماهنگ ساخته و در يک راستا قرار

داد.
از جمله آنها شعرا و نويسندگاني بودند که قبل از روي کار آمدن رضـاشاه٬ چـه در
 داخل و چه در خارج از کشور٬ در اين طيف روشنفکري قرار داشـتند و٬ خـواسـته يـا



ناخواسته٬ در تکوين و تقويت اين تفکر سهيم بودند. از نمونه هاي بارز اين افراد٬ ايرج
ميرزا٬ ابوالقاسم الهوتي و ميرزاده عشقي بودند که در اشعار و نوشته هاي خود به آزادي

٤. پري شيخ االسالمي٬ همان٬ ص ٧٢.

زن از طريق کشف حجاب اشاره کردند. ٤
ايرج ميرزا جالل الممالک٬ فرزند غالمحسين ميرزا پسر ايرج ميرزا بيست و هفتمين
پسر فتحعليشاه قاجار٬ در سال ١٢٩١ه . ق در تبريز زاده شد. وي٬ که سالها به کارهاي
ديواني در دستگاه وليعهدي در تبريز و بعدها در تهران و شهرهاي مختلف مشغول بود٬
در شعر و شاعري نيز يد طواليي داشت. ازجمله آثار ادبي او زهره و مـنوچهر و عـارفنامه

جال ايران . تهران٬ زّوار٬ ١٣٧٤. ج ٬١ ص ١٧٤. ٥. مهدي بامداد. شرح حال ر

است. ٥
وي در عارفنامه ٬ ضمن هجو ابوالقاسم عارف٬ بـه نـقد اوضـاع و احـوال اجـتماعي ـ

سياسي ايران پرداخته و در مورد وضعيت زنان اين چنين سروده است:
خدايا٬ تا کي اين مردان به خواب اند زنــان تــا کـي گـرفتار حـجاب انـد
چــرا در پــرده بــاشد طــلعت يـار خــدايــا زيــن مــعما پـرده بـردار
مگــر زن در مـيان مـا بشـر نـيست مگر در زن تميز خير و شـر نـيست

٦. يحيي آرين پور٬ همان٬ ج ٬٢ ص ٣٩١ و ٤٠٠.

زنان را عصمت و عفت ضرور است نه چادر الزم و نـه چـاقچور است ٦
و در جايي ديگر اين گونه مي گويند:

٧. فاطمه استادملک٬ همان٬ ص ٩٩-٩٨.

نقاب بر رخ زن٬ سـد بـاب مـعرفت است کجاست دست حقيقت که فتح باب کند ٧
ايرج ميرزا به منظور استحاله فکري جامعه٬ به ويژه زنان٬ ديدگاهها و طرز تلقيهاي
جديدي ارائه مي دهد که بر اساس آن٬ گويا ناآگاهي مردان٬ بي عصمتي و بي عفتي زنان و

بسته بودن باب معرفت براي آنان٬ همه به خاطر حجاب زنان به وجود آمده است!!
الهوتي از ديگر شعراي اين زمان بود٬ که اشعار خود را در روزنامه هاي حبل المتين و
ايران نو به چاپ مي رساند. وي٬ که در جواني از طريق پدرش با افکار ميرزا مـلکم خان
آشنا شده بود و از اعضاي انجمن آدميت بود و در محافل ماسوني زمان خود نيز حضور

اموشخانه و فراماسونري در ايران . تهران٬ رائين٬ ١٣٤٧. صص ٦٢١-٦١٩. ٨. اسماعيل رائين. فر

داشت٬ ٨ تحت تأثير افکار زمان خود از مخالفان سرسخت حجاب بود. او٬ که در جريان



جنگ جهاني اول سه سال در استانبول اقامت داشت٬ تحت تأثير محيط آنجا خطاب به
دختران ايران شعري سرود که در آن خواهان ترک حجاب براي زنان شد:

نـنگ بـاشد کـه تـو در پـرده و خـلقي آزاد شرم باشد که تو در خواب و جهاني بـيدار
حيف نبود قمري مثل تـو مـحروم از نـور عيب نبود شجري چون تو تهيدست از بـار
ترک چادر کن و مکتب برو و درس بخوان شــاخه جــهل نــدارد ثــمري جــز ادبـار

٩. يحيي آرين پور٬ همان٬ صص ١٧١-١٨٦ و ٣٨٣-٣٨١.

 دانش آمــوز و از احـوال جـهان آگـه شـو و ايـن نـقاب سـيه از روي مـبارک بـردار ٩
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در بيت الغزل همه اين اشعار٬ درس
و معرفت آموزي زن در تضاد با حجاب
قرار مـي گرفت و گـويي کـه هـيچ رابـطه
مــنطقي بــين حــجاب زن بـا بـيداري٬
پرباري٬ کسب دانش و آگاهي از احوال
جهان وجود ندارد٬ و چاره دست يافتن
به همه اين نعمات در سايه رفع حجاب

خواهد بود!!
ميرزاده عشقي نيز در اين زمينه سر و
صــــداي زيــادي بــه راه انــداخت. او
گستاخي را بدانجا کشاند که حجاب زن
را کفن سياه ناميد و اين امر٬ معنايي جز
مرده تلقي کردن زنان نداشت٬ تا جايي که در زمان کشف حجاب از زنان در عهد رضاشاه

عينًا همين تلقي ميرزاده عشقي براي حجاب زنان بيشترين استعمال را يافت:
شرم چه؟ مـرد يکـي بـنده و زن يک بـنده زن چه کرده است که از مرد شود شـرمنده
چــيست ايــن چــادر و روبــنده نـازيبنده گرکفن نيست٬ بگو چيست پس اين روبنده؟
مرده باد آنکـه زنـان زنـده بـه گـور افکـنده تــــا کـــه ايــن زن بــه کــفن ســر بــرده

نـيـمـي از مـلـت ايـران مـرده!
از ميان نويسندگان اين دوره٬ محمدعلي جمالزاده ــ فرزند سيد جمال الدين واعظ که
 از مشروطه خواهان معروف بود ــ نيز از طريق نوشته هاي خود در القاي بي حجابي براي



زنان ايراني مي کوشيد. همسر اروپايي وي در ترغيب زنان ايراني همراه با او به تقليد از
امور زنـان اروپـايي مـقاالتي در روزنـامه ها و مـجالت مـي نوشت. جـمالزاده مـجموعه
داستانهاي کوتاه خود را به سال ١٣٤٠ه . ق با عنوان يکي بود يکي نبود در برلين مـنتشر
ساخت. در قسمتي از اين کتاب٬ نظرات يک خارجي را درباره زنان ايران چنين عـنوان

مي کند:
فهميدم که در اين مملکت نه فقط زن وجود ندارد٬ بلکه اسم زن را هم نمي توان بر
زبان آورد. چيز ديگري که در ايران خيلي عجيب است٬ اين است کـه يک قسـمت
عمده مردم٬ که تقريبًا نصف اهل مملکت مي شود٬ خودشان را سر تا پا توي کيسه
سياهي مي بندند٬ و حتي براي نفس کشيدن هم روزنه اي نمي گذارند و همين طور در
همان کيسه سياه توي کوچه رفت و آمد مي کنند و اين اشـخاص هـيچ وقت نـبايد

١٠. همان٬ صص ٢٨٨-٢٧٨؛ محمدعلي جمالزاده. يکي بود٬ يکي نبود . برلين٬ چاپخانه کاوياني٬ ١٣٣٩. ص ١٠٣.

صدايشان را کسي بشنود.... ١٠

ابراهيم خـواجـه نوري از ديگـر کسـاني بـود کـه در سـال ١٣٠٢ه . ش٬ مـقاله اي در
مخالفت با وجوب حجاب در روزنامه نامه جوانان نوشت که البته مورد تعقيب دادگستري
قرار گرفت. ابراهيم خواجه نوري از افرادي بود که در جلسات انجمن نسوان وطـنخواه
شرکت مي کرد. به همين دليل اعضاي انجمن به منظور حمايت و تبرئه خواجه نوري با

١١. فاطمه استادملک ٬ همان٬ ص ١٠٥؛ اقبال يغمائي٬ همان٬ صص ٤٣٨-٤٣٧؛ بدرالملوک بامداد٬ همان٬ ج ٬١
ص ٦٣.

پيچه و چادر در جلسه دادگاه حضور يافتند و خواهان آزادي وي شدند. ١١
با شروع حکومت پهلوي٬ اين امور صراحت و وسعت بيشتري يافت و٬ بـرخـالف
دوره کودتا٬ نه تنها مخالفتي از طرف حکومت در برابر اين افکار صورت نگرفت٬ بلکه با
تسامحي که در پيش گرفته شد٬ مناديان اين افکار با جرئت٬ جسارت و اطمينان بيشتري
به تبليغ نظريات خود پرداختند. از جمله علي اکبر سياسي نيز با اهانتهاي فراوان نسبت به

حجاب٬ مشوق زن در رفع حجاب بود.
در اين ميان٬ روزنامه ها و نشريات مربوط به زنان٬ ازقبيل عالم نسوان و دختران ايران و...
و همچنين نشرياتي چون ايرانشهر و آينده بيشترين فعاليت را براي تثبيت نظريه هاي جديد

١٢. ح. سگزاده بوشهري٬ «زن مگر بشر نيست»٬ مجله عالم نسوان ٬ آبان ماه٬١٣٠٧ س ٨ ٬ ش ٬٦ صص ٢٠٧-٢٠٤؛

درباره آزادي زنان از خود نشان دادند؛ ١٢ از جمله٬ روزنامه حبل المتين در سال ١٣٠٦ در



Ø محمدحسين شهريار٬ «اي زن»٬ همان٬ ديماه ٬١٣٠٧ س ٬٩ ش ٬١ ص ٢٧ به نقل از روزنامه ناهيد ٬ و «نامه
يک زن به نام بلقيس از کرمانشاه»٬ همان٬ آبان ماه ٬١٣١٠ س ٬١١ ش ٬٦٧ صص ٢٨٢-٢٧٩.

١٣. روزنامه حبل المتين ٬ ٣٠ آبان٬ ١٣٠٦ه . ش٬ س ٬٣٥ ش ٤٦ و ٤٧.

مقاله اي به ذکر داليل رفع حجاب پرداخت. ١٣ و روزنامه مالنصرالديـن در سـال ٬١٣٠٧
تصويري از سفير انگلستان همراه با همسرش به چاپ رساند که همسر سفير را در تهران

١٤. اســناد وزارت امــور خــارجــه. کـارتن ٬٦٤ دوسـيه (١) ـ شـماره رديـف ٢٨ و ٬٢٩ ١٣٠٧ه . ش٬ روزنـامه
مالنصرالدين ٬ ٣١ نوامبر ٬١٩٢٩ بادکوبه.

با چادر و چاقچور نشان مي داد. ١٤
نکته جالب توجه اينکه در مجالتي چون ايرانشهر ٬ عالوه بر مطالب صريحي کـه در

١٥. زين العابدين حکمت شيرازي متخلص به فرح. (مقيم بمبئي)٬ «زن و حجاب»٬ س ٬٢ مجله ايرانشهر ٬ س ٬٢
ش ١١ و ٬١٢ صص ٦٦٥-٦٦٠.

مورد کشف حجاب بيان مي شد٬ ١٥ سلسله مباحثي نيز دربـاره اخـتالط نـژاد و ازدواج
ايــرانــيان بـا زنـان اروپـايي بـه مـيان مـي آمد کـه ايـرانـيان مـقيم خـارج و روشـنفکران
شــناخته شده اي٬ اعــم از زن و مــرد٬ دربــاره مــعايب و مــحاسن آن بــه اظــهارنظر

١٦. «اخــتالط نژاد»٬ هـمان٬ س ٬٢ ش ٬٤ ص ٢٢١-٬٢١٨ بـه نـقل از جـريده ستاره ايران ٬ ش ٬١٣ ٢٩ ذيـحجه
١٣٤١ه . ق؛ يحيي دولت آبادي٬ «مرد ايراني و زن اروپـايي»٬ مـجله آينده ٬ بـهمن ١٣٠٥ه . ش٬ مـجلد دوم٬
ش ٬٢ صص ١٣٧-١٣١؛ «عقيده خانم بدرالملوک صبا»٬ مجله ايرانشهر ٬ س٬٢ ش ١١و٬١٢ صص ٦٧٥-٦٦٥.

مي پرداختند ١٦ از جمله٬ صديقه دولت آبادي در مجله ايرانشـهر ٬ يکـي از داليـل تـمايل
مردان تحصيلکرده ايراني را به ازدواج با زنان خارجي نبودن علم و تربيت و شناخت در

زنان و مقيد بودن آنان به حجاب مي داند و مي نويسد:
بله٬ زن اروپايي حق دارد... به عنوان تفرج به شهرهاي ديگر برود و به عياشي بـا
ديگران مشغول بشود. اما زن ايراني حق ندارد٬ به خانه پدرش بي اجازه برود. آري٬
همين بيعدالتيهاست که دسته دسته زنان ايراني را به گور جا مي دهند... علت ايـنکه

١٧. «عقيده خانم دولت آبادي»٬ مجله ايرانشهر ٬ س ٬٢ ش ١١ و ٬١٢ صص ٧٠٨-٧٠٢.

خالي اززن يااحساست مي دانند٬اين است که حشر بازنانندارند. ١٧ ايران را مردان ما

و از همه اينها نتيجه مي گيرد:
... آري٬ آن بدبختان در پشت پرده ضخيم حجاب مرده اند؛ واال قطع دارم اگر آنها را
مي ديدند يک مرد ايراني٬ پست ترين دختر ايراني را به بهترين دختر اروپايي ترجيح
 مي داد. خيلي از بخت خودم راضي ام که توانستم بيايم به اروپا تا از اشتباه به درآيم و



[ ٣٩٦٦-٧ ع]  صديقه دولت آبادي

: بازنگري٬ تجديدنظر revision ١٨. همان.*

بـزرگي در ايـن رويـزيون] * ] اگر موفق به بازگشت شـدم٬ امـيدوارم کـه روسـيون
خصوص بکنم و ديگران را هم از اشتباه به درآورم.... ١٨

وي درباره ازدواج ايرانيان با خارجيان٬ نظر تازه اي مي دهد که قابل تأمل است و آن
اين است:

... اما من عقيده دارم براي گرفتن آن نتيجه که خون مخلوط شود و قوه تازه توليد
گردد٬ اين کار خوب است. در صورتي که زن ايراني با خارجي شوهر کـنند٬ البـته
بچه هاي آنها ايراني خواهد شد. و اين مردان اروپايي که امروز از کثرت زشتي اخالق
 زنهايشان به ازدواج به آنها راضي نيستند٬ با زن باوفاي ايراني خوب رفتار مي کنند و

١٩. همان.

رفتار آنان سرمشق ديگران مي شود.... ١٩



همچنين٬ در سال ١٣١٠ه . ش کتابي با عنوان زن در جامعه منتشر شد کـه نـويسنده٬
عالوه بر پرداختن به وظايف مختلف اجتماعي براي زنان٬ تربيت و آگـاهي زنـان را بـا

٢٠. حبيب الله آموزگار٬ «زن در جامعه»٬ اطالعات ٬ تهران٬ ١٣١٠. ص ١٠٢.

بيحجابي در يک راستا مي بيند ٢٠ و بر اين مدعا پاي مي فشرد که حجاب ظاهري کنوني
بايد به حجاب باطني تبديل شود!! وي در اين مورد مي نويسد:

از نقطه نظر اخالقي و اجتماعي٬ اصالح وضعيت حجاب فعلي زنان٬ حتمي و بدون
ترديد است؛ چه٬ همان طور که ناموس نشو و ارتقاء٬ اسب و شتر را تبديل به موتور
و عمامه را تبديل به کاله کرد٬ بايد حجاب دروغين زنان هم به صـورت حـجاب

٢٢. فخري قويمي٬ همان٬ ص ٢١.١٠٩. همان٬ ص ١٠٥.

ناموس پرستي وعلم وتربيت٬جانشين بي عفتي وجهالت گردد. ٢١ راستين درآيد وعفت و
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عد عملي نيز٬ بعد از دستيابي رضاشاه به حکومت٬ موقعيتي به طور غيرمستقيم بُ در
فراهم آمد تا مانعي بـراي زنـاني کـه
بــــيحجاب در جــــامعه حــــضور
مــي يافتند٬ بــه وجـود نـيايد و ايـن
اقــدامــات مــي توانست زمـينه ساز
خوبي براي اقدامات مستقيم بـعدي
رژيــم بــاشد. از جـمله٬ زمـاني کـه
صــديقه دولت آبــادي بـعد از شش
سـال تـحصيل در فـرانسـه در سـال
١٣٠٧ه. ش بـه ايـران بـازگشت٬ بـه
شرطي حاضر به خدمت در مدارس

نسوان شد که بدون حجاب باشد! و مخالفتي در اين امر صورت نگرفت. ٢٢

٢٣. هاجر تربيت٬ همسر محمدعلي تربيت٬ نماينده مردم تبريز در سال ١٣١١ه . ش بود. وي٬ به جهت سوابقش
در مدارس تبريز٬ در تهران به رياست دار المعلمات (دانشسراي مقدماتي دخـتران) انـتخاب شـد. در سـال
١٣١٤ به رياست کانون بانوان رسيد و در سال ١٣١٩ به رياست دبيرستان رضاشاه پهلوي انتخاب شد. در
سال ٬١٣٢٤ شوراي زنان را تشکيل داد و در دوره هاي بيست و يکم و بيست و دوم مجلس شوراي ملي به
نمايندگي مردم تهران انتخاب شد و بعدها به مقام سناتوري مجلس سنا نيز دست يافت. (منصوره پـيرنيا٬

همان٬ ص ١٣٥-١٣٤).

 همچنين هـاجر تـربيت٬ ٢٣ يکـي ديگـر از زنـان مـتجدد آن زمـان٬ در اسـفند سـال



١٣١٣ه . ش با عده اي از دبيران و دوستان خود مصمم شدند که بعد از تعطيالت نوروز
١٣١٤ه . ش٬ بدون حجاب٬ با لباسهاي اروپايي در مدرسه و اجتماع حاضر شـوند کـه

٢٤. فخري قويمي٬ همان٬ صص ٢٠١-١٩٨.

بدون ايجاد مشکلي اين کار را نيز انجام دادند. ٢٤ شايان ذکر است که هر دوي اين افراد به
سرپرستي کانون بانوان نيز رسيدند.

همچنين٬ طـبق خـبري در روزنـامه ريـنولدوز درسـال ١٣١٠ه . ش٬ بـا افـتتاح اوليـن
تماشاخانه دائمي تئاتر در تهران٬ هنرپيشگان زن٬ جملگي بي حجاب٬ در صحنه نمايش

٢٥. «نخستين شبها در تهران٬ زنان بي حجاب در روي صحنه تماشاخانه»٬ نشريه رينولدز ٬ ١١ اکتبر ١٩٣١م / ١٨
مهر ١٣١٠ه . ش٬ به نقل از فتح الله نوري اسفندياري٬ همان٬ ص ٥٤٥ .

حاضر مي شدند. ٢٥

٢. اقدامات مستقيم
از همان سالهاي اول حکومت رضاشاه٬ در کنار اقداماتي که غيرمستقيم در جـهت
عادي سازي روند بي حجابي در نگاه مردم انجام مي گرفت٬ به طور مستقيم نيز کارهايي

صورت گرفت.
واقعه ١٣٠٦ه . ش در حرم حضرت معصومه(ع) در قم٬ از جمله وقـايعي است کـه
مستقيمًا موضعگيري رژيم پهلوي در برابر حجاب را نشان داد: در شب اول فـروردين
سال ١٣٠٦ه . ش همسر رضاشاه (ملکه تاج الملوک) بـه اتـفاق دو دخـترش (شـمس و
اشرف) و همراهان در حرم حضرت معصومه(ع) حضور يافتند که ظاهرًا حجاب معمول
را رعايت نکرده بودند و مورد اعتراض واعظي که مشغول وعظ بود٬ قرار گرفتند. حاج
شيخ محمدتقي بافقي٬ از علماي قم٬ نيز به حمايت از واعظ برخاسته به طرز حـجاب

ملکه و همراهانش اعتراض کرد و دستور اخراج آنها را از رواق داد.
جريان ماوقع را به رضاشاه اطالع دادند. روز بعد٬ وي با نيروي نظامي وارد قم شده و
امي٬ در حرم حضرت ضمن اينکه شخص شاه٬ حاج شيخ محمدتقي بافقي را٬ با بي احتر
معصومه به باد کتک گرفت و دستور تبعيد وي به تهران را نيز صادر کرد. شيخ تا آخر عمر

الحجه . قـم٬ ٢٦. محمود طلوعي. پدر و پسر . تهران٬ علمي٬ ١٣٧٢. صص ٢٤٩-٢٤٨؛ مـحمد شـريف رازي. آثار
الکتاب٬ ٬١٣٣٢ صص ٣٦-٣٥؛ «اهانت به ملکه در حـرم مـطهر»٬ روزنـامه ديلي هرالد ٬ ١٦ اوت برقعي٬ دار
Ñ

در جوار حضرت عبدالعظيم مي زيست. ٢٦



Ø ١٩٣٢/ ٢٥ مرداد ١٣١١؛ و. ويلسن کش٬ «ايران در حال تحول٬ تغييرات شايان توجه»٬ نشريه چرچ اف انگلند
مه ١٩٢٨م/ ٥خرداد١٣٠٧ش٬ به نقل ازفتح اللهنوري اسفندياري٬همان٬صص ٥٦٣ و٤٣٦. ٢٦ نيوزپي پر ٬

سفري که امان الله خان٬ پادشاه افغانستان٬ با مـلکه اش بـه صـورت بـي حجاب و در
لباس غربي در سال ١٩٢٩م به ايران داشت نيز از جمله نمونه هاي ديگر براي کمرنگ

کردن حجاب در جامعه بود. مهديقلي خان هدايت درباره اين سفر نوشت:
پادشاه افغانستان٬ امان الله خان٬ به تقليد کمال پاشا٬ دست بـه تـجدد اروپـايي زده
است٬ آن هم آنچه به سليقه اراذل و دوره گردان بولوار پسنديده است و به مراحل
دور از اموري که مايه تعالي قوم است. براي خودنمايي که «منم کـه کـاله خـود را

٢٧. مهديقلي خان هدايت٬ همان٬ ص ٣٧٩.

عوض کرده ام»٬ در اروپا چرخي زده٬ حال از راه ايران به وطن مراجعت مي کند. ٢٧

در واکنش به اين سفر و تأثيراتي که در ايران به جاي گذاشت٬ کاردار سفارت انگليس
طي نامه شماره ٤٠١ درشهريور ١٣٠٧ه.ش به وزارت امورخارجه انگلستان٬چنين نوشت:

براي من باعث افتخار است که به اطـالع بـرسانم کـه در طـول چـند مـاه گـذشته٬
گردانندگان اين کشور از شاه تا سطوح پايين٬ فعاليت شديدي را براي مدرن کـردن
ايران انجام مي دهند و کوشش مي نمايند که استاندارد زندگي روزانـه را بـر اسـاس

اک ملي خود از تمدن غرب پي ريزي نمايند: ادر
١. از هنگام بازديد پادشاه افغانستان و ديده شدن ملکه ثريا (همسر امان الله خان)
بدون چادر در خيابانهاي پايتخت٬ آزادي زنان ايران بيشتر به چشـم مـي خورد. تـا
چندي قبل٬ زنان ايران نمي توانستند بعدازظهر جمعه در خيابانهاي اصلي تهران با
مردان از يک طرف خيابان عبور نمايند؛ ولي اکنون اين مسائل از ميان رفته و زنان
اجازه دارند با مردان به رستورانها بروند و٬ در کنار مردان٬ گرد يک ميز بنشينند...

٢. اثر تغيير در لباس مردان نيز مشهود است؛ شاه متحدالشکل شـدن لبـاس را
اگ به سبک غربي را به مرتبًا ترغيب مي نمايد و استفاده از کاله پهلوي و کت و فر
جاي لباسهاي بلند چين دار طالب است. شاه کساني را که با لباسهاي جديد سـبک

٢٨. آرشيو وزارت خارجه انگلستان٬ ج ١٢-٢٠ سند ٤٦٧٢-٠١٩٦ ٬ به نقل از ابراهيم صفايي٬ رضاشاه و تحوالت
فرهنگي ايران . تهران٬ وزارت فرهنگ و هنر٬ ١٣٥٦. صص ١٠٢-١٠٠.

غربي به مالقات وي مي روند٬ تشويق مي نمايد. ٢٨

 همچنين٬ به منظور جلب افکار عمومي٬ به ويژه زنان٬ و در عين حال انعکاس آثار



[ ١٩-١ ع] امان الله خان پادشاه افغانستان و همسرش ثريا در سفر به ايران

اقـدامـاتي کـه در نـتيجه جـنبشهاي زنـان در کشـورهاي اروپـايي صـورت گـرفته بـود٬
دولت ايران رأسًا به تصويب لوايحي در امور زنان پرداخت کـه مـي توانست در زنـدگي
اجتماعي آنان مفيد باشد و درجه اعتماد آنان را به حکومت و تمامي اقـدامـاتي کـه در
مورد زنان صورت مي گرفت٬ باال ببرد. از جمله اين لوايح٬ اليحه اي براي تـغيير قـانون

ازدواج در ايران از سوي مجلس شوراي ملي در سال ١٣١٠ بود.
اين قانون در روزنامه هاي انگليسي انعکاس وسيعي يافت. روزنامه ديلي تلگراف در

اين خصوص نوشت:
تهران٬ سه شنبه: امروز يک اليحه قانوني براي تغيير قانون ازدواج در ايران به مجلس



شوراي ملي تقديم شد. به موجب اليحه جديد٬ سن ازدواج زنان به شانزده و مردان

ديلي تلگراف ٬ ٢٩ ژوئيه ١٩٣١ / ٦ مرداد ١٣١٠ش؛ «قانون ازدواج در ٢٩. «زنان ايران مي توانند طالق بگيرند»٬
ايران»٬ تايمز٬ ١٨ اوت ١٩٣١ / ٢٦ مرداد ٬١٣١٠ به نقل از فتح الله نوري اسفندياري٬ همان٬ صص ٥٣٩-٥٣٧ ؛
انيهاي سازمان پرورش افکار. تهران٬ مهرماه ٬١٣١٩ مجموعه تربيت نسوان . مجموعه سخنر دکتر سياسي.

چهارم٬ صص ١٣٧-١٢٥.

به هيجده سال باال رفته٬ و به زنان حق مي دهد که تقاضاي طالق کنند. ٢٩

سفر رسمي رضاشاه به ترکيه و مالقات با آتاتورک٬ رئيس جمهور ترکيه٬ و نيز بازديد
از دستاوردهاي تحوالت انجام گرفته در اين کشور تحت تأثير فرهنگ غرب٬ اثري عميق

٣٠. «مخبر السلطنه به درستي رفع حـجاب را سـوغات سـفر آنکـارا مـي نامد»٬ مـهديقلي خان هـدايت٬ هـمان٬
ص ٥١٦؛ عيسي صديق سفر ترکيه را علت مصمم شدن رضاشاه به اقدام براي کشف حجاب ذکر مـي کند.

عيسي صديق٬ يادگار عمر . تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٤٥. ج ٬٢ ص ٣٠١.

در تحوالت بعدي در ايران داشت که يکي از آنها کشف حجاب بود. ٣٠
روزنامه هاي خارجي به اين تأثير با دقت بيشتري توجه داشتند. در روزنامه بيرمنگام

پست آمده بود:
شاه ايران٬ به پيروي از ترکيه٬ تجدد و اصالحات را در کشور خود آغاز کرده است.
شاهزادگان شاهدخت٬ دختران بزرگ شاه٬ به فرمان پدر٬ چادر را از سر برداشـته و
اکنون گاهي با همراهان خود٬ سـوار اسب در خـيابانهاي تـهران گـردش مـي کنند.
شــاهزاده هـا٬ هـر دو چـابک سوار٬ و بـا لبـاس مـخصوص روتـن راو بـه گـردش

٣١. «نهضت تجددخواهي شاه ايران٬ رفع حجاب دختران شاه»٬ بيرمنگام پست ٬ ٢٩ مه ١٩٣٥/ ٧ خرداد ١٣١٤ش٬
به نقل از فتح الله نوري اسفندياري٬ همان٬ ص ٧١٦.

مي روند.... ٣١

در نهايت٬ قبل از اقدامات رسمي کشف حجاب٬ به گفته صدراالشراف:
شاه٬ براي اينکه مردم عادت کنند٬ امر کرد وزراء هر کدام در وزارتخانه خود يـا در

٣٢. در کلوپ ايران٬ جشن هايي به دستور تيمورتاش٬ وزير دربار رضاشاه٬ تشکيل مي شد٬ کـه هـدايت نـيز در
خاطرات خود به دعوت شدن همراه با همسرش به چنين مجالسي اشاره کرده است. مهديقلي خان هدايت٬

همان٬ ص ٣٧٩.

جشن بگيرند و از افراد آن وزارتخانه و وجوه رجال دعوت کنند که با کلوپ ايران ٣٢
خانمهاي خود در آن جشن حاضر شوند. ابتدا در وزارت جنگ اين امر اجرا شد٬ و

٣٣. محسن صدر (صدراالشراف). خاطرات صدراالشراف . تهران٬ وحيد٬ ١٣٦٤. ص ٣٠٦.

 خود شاه هم در آن جشن حاضر شد.... ٣٣



[ ٨٧-١٣١ن] آنکارا در ترکيه جمهور رئيس آتاتورک کمال و رضاشاه



نقطه اوج اين دسته از اقدامات٬ قبل از کشف حجاب رسمي٬ مربوط بـه بـرگزاري
جشني در مدرسه شاهپور شيراز بود که در يکي از شبهاي جمعه ماه ذي الحـجه سـال
١٣٥٣ه . ق / فروردين ١٣١٤ه . ش با شرکت علي اصغر حکمت٬ وزير معارف٬ عده اي
دختر جوان بر روي سن ظاهر شدند٬ به ناگاه برقع از روي برگرفتند و٬ با چهره اي باز و

گيسواني نمايان٬ پايکوبي را آغاز کردند.
چندي بعد٬ جشن ديگري در ميدان جالليه تهران برگزار شد. در اين جشن٬ بـيشتر
دختران بي حجاب شـرکت کننده از طـبقات مـرفه و کـارمندان دسـتگاه اداري بـودند و

٣٤. سينا واحد. قيام گوهرشاد . تهران٬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي٬ ١٣٦٦. ص ٤٠.

ذکاءالملک فروغي٬ نخست وزير رضاشاه٬ نيز در اين جشن حضور داشت. ٣٤
در يک جمع بندي از روند اقدامات تدريجي رضاشاه در اجراي برنامه هاي فرهنگي
غرب٬ اشاره به سندي از وزارت امور خارجه مفيد به نظر مي رسد. در اين سند٬ اداره
اطالعات وزارت امور خارجه٬ در تاريخ ٬١٣١٤/٩/٢٠ ضمن ارسال نامه اي به وزارت
معارف٬ تقاضا کرده است که٬ بنا به تقاضاي سفارت ايران در قاهره٬ گزارشي از پيشرفت
زنان ايران٬ براي ارائه به هدي شعراوي رئيس جمعيت اتحاد نسوان مصر ٬ به منظور استفاده
در کنفرانس نسوان عالم در استانبول تهيه شود. در اين سند٬ مـتن سـخنرانـي شـعراوي٬
بر اساس اطالعاتي که از سوي وزارت خارجه ايران در اختيار وي قرار داده شـده٬ نـيز

مندرج است. از جمله مواردي که در اين سخنراني به آنها اشاره شده٬ عبارت اند از:
قرة العين به عنوان اولين زن ايراني کشف حجاب کرده؛ حضور زنان در اعتراضي به
اولتيماتوم روسها؛ برگزاري کنگره اسالمي نسوان شرق در ١٩٣٢م در ايران؛ شرکت زنان
ايران در کنگره اتحاد نساء عالم در ماه آوريل ١٩٣٥ در استانبول؛ اعزام دختران ايراني به

٣٥. اسناد وزارت امور خارجه٬ کارتن ٬٢٦ معارف و ورزش ٬١٣١٤ شماره رديف ٬١٢٦ کـنفرانس خـانم هـدي
شعراوي٬ (سند شماره ١٧).

دانشگاههاي اروپايي و .... ٣٥
وي در پايان سخنان خود اضافه مي کند:

حجاب رفته رفته از بين مي رود و مخصوصًا بعد از ايـنکه اعـليحضرت هـمايوني
اجازه فرموده اند که خانمهاي ايراني در صورتي که وضعيت شوهران اجازه دهد در
مجالس پذيرايي دربار دعوت شده بدون حجاب حاضر شوند؛ و چون ايـران٬ در
 غالب مسائل٬ تعقيب رويه ترکيه را مي نمايد حکومت ايران اخيرًا قانوني وضع و



 تعدد زوجات و زواج متعه را منع کرده است و حکومت ايران فعًال به اصالح قانون

٣٦. همان.

احوال شخصيه مشغول است. ٣٦

بدين ترتيب٬ با عادي جلوه دادن تظاهرات فرهنگي غرب به منظور ريشه اي ساختن
اسـتا٬ ايـجاد سـازمان و تشکـلي رسـمي٬ کـه بـه فعاليت هاي صـورت گـرفته در ايـن ر
ساماندهي اين گونه امور در کشور و کنترل بهتر روند پيشرفت هماهنگ سازي زنان ايران
با زنان ساير نقاط دنيا بپردازد٬ ضروري و حتمي به نظر مي رسيد. و اين مقدمه اي براي

تشکيل کانون بانوان بود.




