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هاي مختلف مقاومت مردم ايران در برابر دستور حكومتي كشف شيوه

 اول پهلوييدر دورهحجاب 
 ∗∗رضويليال نجفيان،∗غالمرضا جمشيديها

و تشكيل حكومت قدرتمند مركزي، زمينه: چكيده ريزيي برنامهپس از روي كار آمدن رضاخان

اين اصالحات بهبود وضعيت زنان در جامعه بودي از جمله. براي انجام اصالحات در ايران فراهم شد

ميكه با هدف شبيه و تغيير وضعيت سازي ايران به غرب انجام و از اين رو كشف حجاب گرفت

و توضيح است در پژوهش حاضر پس از بررسي چگونگي. ظاهري مردم در اين راستا قابل فهم

و تطبيق آن با شاخصهانهدستور كشف حجاب با استفاده از روش كتابخمخالفت مردم با  هاي اي

و اقتصادي مقاومت در برابر تغييرات، اين نتيجه حاصل شد كه  مختلف فرهنگي، اجتماعي، رواني

و ارزش و ديگر عوامل فرهنگي اصلي هايپايبندي مردم به اعتقادات ترين دليل مخالفت مردم ديني

آن. ايران با كشف حجاب بوده است و حتي اقتصادي نيز در هاي اجتمكه شاخصهضمن اعي، رواني

.اندگذاري در عدم استقبال از كشف حجاب در ايران بودههاي بعدي تأثيررده

. مردمرضاشاه، تغييرات، كشف حجاب، مقاومت،: هاي كليديواژه

 مقدمه
و نقشي بيش از يك وسيله و سيماي اشخاص در ايران قديم، اهميت و وضع ظاهري لباس، سر

درصرفاً  و جزي پوششي و سرما را داشت و شناختو عامل طبقهي از فرهنگ مليبرابر گرما بندي

مذ. ها بودشخصيت و و بيش به منزله تغيير هويت، مليت و صورت، كم هب محسوب تغيير لباس

و حمله كردن دولت مي جسشد و و سبيل، مستلزم جرأت و قبا يا به ريش العاده ارت فوقها به كاله

و كوشش در چنين جلوگيري در استفاده از لباسهم.)120: 1375، جاتين(بود  و بومي هاي محلي
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در. جهت رفع حجاب زنان در ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و فرهنگ اين آميختگي مذهب

و به خصوص زنان باعث شد تا پس از مشروطه نيز، با وجود كوشش عده اي، نوع پوشش مردم ايران

آناز موضو و حتي پس از و–كهع كشف حجاب در ايران استقبال چنداني نشود با رعايت اصول

دررسمي از سوي دولت ايران در دوره كشف حجاب به صورت-تمهيداتي باي رضاشاه به اجرا آمد

و به اين واكنش. رو شودهواكنش منفي اقشار مختلف مردم ايران روب ها اگرچه سازمان يافته نبود

قيام تبديل نشد، اما باعث شد تا اجراي اين دستور حكومتي با روندي بسيار كند دنبال شود جنبش يا

االجرا شدن اين دستور تا خروج رضاشاه از ايران، توفيق چنداني چند ساله ميان الزميو در فاصله

.براي دولت در اجراي اين دستور حاصل نشود

بيدر اين پژوهش پس از بيان مسأله، چهارچوب نظ و روش تحقيق، ابتدا روند و ري حجابي در ايران

و سپس واكنش مردم در نحوه مقابلي عملكرد رضاشاه براي رسيدن به اين مهم مورد بررسي قرار گرفته

 ها با علل مخالفت در برابر اين تغييراتي كشف حجاب، ضمن تطبيق اين واكنشدستور حكومت

با ريزيبرنامه شده مورد توجه قرار خواهد گرفت كه اين امر در نهايت ما را به چرايي مخالفت مردم ايران

و پيشرفت كند اين برنامهك .پهلوي اول خواهد رسانيديي اصالحي دولت در دورهشف حجاب

لهطرح مسئ
و آشنايي با عقبجلوگيري از شاه قاجار بود كه به تدريج روشنفكران ايراني براي الديناز زمان ناصر ماندگي

و پيشرفتعلوم  ي كتب، به كارگيريو با ترجمههاي آن توجه نشان دادندو تكنولوژي روز، به غرب
و دانجام پارهمعلمان خارجي، اعزام محصل به خارج، ايجاد دارالفنون اخلي كوشيدند تا اي از اصالحات

نمي ايران را از شكل سنتيحداالمكان جامعه و با پيشرفتخود خارج از.هاي جهاني هماهنگ سازندوده
وجمله و يا مرتبطتوجه به غرب، تمايل افراد تحصيلي دستاوردهاي اين ارتباطات  كرده در خارج از كشور

و شيوه از.ي آن روز اروپا بودشان با جامعهي زندگيبا آن، به تطبيق ظاهر اين امر باعث شد تا پس
با اين. هايي در خصوص كشف حجاب نيز به صورت پراكنده مطرح كندحثبمشروطه شدن دولت ايران 

.خان پيشرفتي حاصل نشددر اين خصوص تا روي كار آمدن رضاحال بيش از اين 
و جامعهتمايل رضاشاه به انجام اصال ربي باعث شد تا تغييرغاي شبهحات، ايجاد ايراني نوين

و در رأس بخشي از برنامهو كشف حجاب زنان لباس مردان هاي اصالحي دولت پهلوي قرار گيرد

اناقدامات گستردهدولت براي نيل به اين منظور  گام بودنبهبا اين حال با وجود گام. جام دهداي را
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و تمهيدات فراوان دولت مركزي براي پيشگيري از مخالفت مردم با اين  تغييرات،اين اصالحات

حالزم يو برنامهي مردم همراه بود آميز گستردهزنان ايراني با عملكرد اعتراض جاباالجرا شدن رفع

و سختگيري مأ .مورين بر مردم نيز چندان به پيشرفت اين امر كمك نكرداجباري دولت

ي اول پهلوي تحقيقات زيادي انجام شده در خصوص موضوع كشف حجاب در دورهكهبا وجود آن

بامر توجه نشان داده ايناست، اما محققين كمتر به و مرورا بررسي اسناد منتشر شدهاند كه ي دولتي

و درباريان از يك و خاطرات مردم ي رضاشاه حكومت پهلوي در دورههاي با در نظر گرفتن شاخصهسو

و روشنفكر تمايل قشر تحصيل، همانند)حكومت مطلقه( و تمهيدات گستردهكرده ي دولت جامعه به تغيير

ي كشف حجاب از سوي ديگر، به پاسخي براي اين پرسش بپردازند كه چرا ام مرحله به مرحلهانجبراي

ش بر آن است تا با دولت پهلوي اول در اجراي طرح كشف حجاب توفيق چنداني حاصل نكرد؟ اين پژوه

رفع هاي مختلف به عنوان موانع تغييرات، چرايي مخالفت عام مردم ايران در مقابل توجه به شاخصه

و تغيير پوشش زنان را دريابد .امري كه از اين منظر كمتر مورد توجه قرار گرفته است. حجاب

 نظري مباني
دامري اجتناباي دادن تغييرات در هر جامعهطور كه رويهمان و مقاومت ر ناپذير است، مخالفت

هاي حاكم بر جامعه مانعي اصلي در برابر تغييرات توجه به ارزشبرابر تغييرات نيز در صورت عدم
مي. خواهد بود براي توان هر جرياني دانست كه به بقاي وضع موجود در مقابل فشارمقاومت را

ريزي حتي اگر تغييرات به صورت برنامه.)52: 1380، يگانهجوادي( كندجايگزيني وضع موجود كمك مي
و از سوي نهادي قدرتمند هم چون  و شده دولت اعمال شود، در صورتي كه در تغاير با فرهنگ

و حتي اقتصادي فراواني روب رو خواهدهباورهاي مذهبي مردم باشد با موانع فرهنگي، اجتماعي، رواني
و جامعه.شد هماگر چه محققان بهدهدر ضمن تحقيقات گستر1چون فاسترشناسان مختلفي ي خود

برعوامل مختلف تأثير هكرده مقاومت در برابر تغييرات اشارهروي گذار مگان بر اين امر نيز اند اما
هاي مختلف براي مقاومت در برابر تغيير ند كه بنا به نوع تغيير، ميزان تأثير شاخصهااذعان داشته
اي جامع در خصوص علل مخالفت مردم با تغييرات را براي توان نظريهاگرچه نمي.متفاوت است

ميانجام اين پژوهش  مؤشاخصهتوان با توجه به مورد استفاده قرار داد اما مقابله با ثر در هاي
»ريزي شدهتغييرات برنامه«مؤلف كتاب.وجهي در اين خصوص دست يافتتغييرات، به پاسخي چند

1 .Faster,George 
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و سازماني اي از موانع مختلف فرهنگي، اجتماعي، رواني، اقتصادي به مجموعه) 1380، يگانهجوادي(
بكه شاخصه ميريزي شده رنامههاي مقاومت در برابر تغييرات بر اين. دهند اشاره كرده استرا تشكيل

و ارزشاساس  و حفظ آبرو از جملهمداري هاي فرهنگي، خوداعتقادات فرهنگي موانعيفرهنگي، غرور
همچنين شاخصههم.)139- 152: 1378،و فاستر59-65: همان( در مقابل تغييرات هستند  چونهايي

و ميزوايي با هنجارها، تضاد ميان گروههمنهمبستگي منافع گروهي، عدم ان بصيرت هاي مختلف جامعه
-70: همان( توان به عنوان موانع اجتماعي يك تغيير مورد بررسي قرار داددر خصوص يك تغيير را مي

وهم.)65 جود تعهد براي عمل به چنان كه درك افراد از تغيير، تمايل به سكون، همنوايي با تغيير يا
و عوامل شخصيتي ميكنيز در رديف موانع رواني مقابله هنجارها باشند ننده با تغييرات قابل شناسايي

و يا سود اقتصا.)70-77: همان( و قيمت پذيرش تغيير دي حاصل از تغيير نيز از عوامل در برخي موارد بها
اسمؤ كه مقاومت مردم ايران با توجه به اين).86: همان(ت ثر در پذيرش يا رد يك تغيير در بعد اقتصادي

و در عين حال پراكند و البته گويا است، در مقابل دستور حكومتي كشف حجاب امري گسترده ه؛ خاموش
ايدهندهنشان و ارزشي آن است كه بان مخالفت ريشه در معيارها ي روزمرهزندگي هاي مختلفي دارد كه

مي مردم آميخته است فورسد كه با توجه به شاخصهلذا به نظر ميهاي توان علل مخالفت مردمق
تأ ايران با دستور حكومتي كشف حجاب را و ميزان درثمورد بررسي قرار داده ير هر يك از موارد فوق را

ميبا مدنظر قرار دادن اين شاخصه. سريع اين تغيير ارزيابي نمود پيشرفتعدم ايها در نهايت ن توان
و حتي اقتصادي در مخالفت مردم فرضيه را در اين تحقيق مطرح نمود كه موانع فرهنگي، اجتماعي، رواني

د و مقاومت آنان .گذار بودر برابر دستور حكومتي كشف حجاب تأثيرايران

 روش تحقيق
و مخالفت مردم ايران در مقابل دستور حكومتي كشف با توجه به اين كه در اين پژوهش واكنش

اي اسناد منتشر شده از روش كتابخانهنظر قرار گرفته است بنابراين محقق با استفاده از حجاب مد
و از خالل نامه اول پهلوي را موردي دوره هاي روشهاي مبادله شده،و تلگرافهابررسي قرار داده

مهم.مبارزاتي مردم را استخراج كرده است ي مورد بررسي به خاطرات دربارياني كه در دورهيان چنين از
و دولتي در مقابل اين دستور را مورد مالحظه واكنش طبقهاند نوشتن خاطرات خود پرداخته ي درباري

و در نهايت مصاحبه با افرادي كه مستقيماً در قرار داده است اند را نيز ذهن داشتهخاطراتي از آن دوران
و دسته.رزاتي مردم از نظر دور نداشته استهاي مبابراي تكميل شيوه بندي محقق پس از استخراج

هاي مطرح شده به عنوان ها را با شاخصهبه دستور كشف حجاب، اين شيوههاي متفاوت اعتراض شيوه
و از اين ميان، علت مخالفت مردم در مقابل تغيير و رفع موانع تغييرات مورد مقايسه قرار داده پوشش

.گذاري عوامل مختلف در اين مخالفت را مورد بررسي قرار داده استو ميزان تأثيرحجاب زنان 
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بيي تاريخچه  حجابي در ايرانروند

راي مبارزهپيشينه م1848توان از سالمي جويي زنان با هنجارهاي سنتي حجاب در ايران
زن) 289: 1382، شهابي(العين آغاز كرد با قرهو)ش1227( حجاب معاصر دانستبيو او را اولين

ميكه در دوره آني ناصرالدين شاه و با وجود بهائيت اي مذهبي بود، جذب فرقه كه از خانوادهزيست
و به تبليغ آن پرداخت [تاريخي وزارت اطالعات به كوشش مركز بررسي اسناد( شده او.)78:]نابي.

د.ه 1268در ذيقعده و جسدش را و اگرچهق در باغ ايلخاني اعدام شد ر چاهي در همان باغ انداختند
بي حجاب معاصر بسته شد، بدين ترتيب پرونده اولين زن بي حجابي زنان نه تنها از بين اما انديشه

و افرادي نيز در مدح بي و در واقع اينان ادامه حجابي قلم نرفت، بلكه تقويت شد دهنده چرخاندند
شالعين آغازگر آن بود مسيري بودند كه قره آنكننده اه تكميلو رضا .)38-39: 1363، واحد()1(ي

و تغيير وضعيت ظاهري پس از قرهبي و تدريجي ادامه يافت حجابي خود. العين به صورت آرام
بدين ترتيب كه پس از سفرش به روسيه در سال. ناصرالدين شاه نيز از عامالن اين تغيير لباس بود

و رفتن به تئاتر كارولين،1266 و در برگشت به ايران،ش  لباس بالرينهاي اين تئاتر توجه او را جلب نمود
در،هاي خود را كوتاه كردندها نيز دامنآن. كه مدل لباس جديد را بپوشند به زنان حرم دستور داد ولي
بيپايان سلطنت ناصرالدين د توجهي نشان دادند، شاه، زنان به اين مد ر ولي همين عمل موجب تغييراتي
و مدل لباس زنان جامعه شد، و ربطي به تزلزل هاي ظاهري بود كه البته اين تغيير بيشتر در نوع دوخت
ت( بناي حجاب نداشت [اريخي وزارت اطالعاتبه كوشش مركز بررسي اسناد .)80-81]:نابي.

و مشروطه شدن ايران، م بعد از انقالب سياسي يان مذاكره در خصوص روگشودن زنان بيشتر به

و. اما صورت عملي پيدا نكرد)2( آمد بازگشت آنان بار ديگر كشف با مسافرت زنان ايراني به اروپا

كهش به سعي ميرزاابوالقاسم آزاد 1298كه از حدود حجاب مورد توجه قرار گرفت، تا اين آذربايجاني

و زنان، به صورت ها در هندوستان اقامت داشت، انجمني مركسال ي او پنهان، در خانهنيمهب از مردان

مي يا ديگران تشكيل مي و افراد حاضر در آن راجع به كشف حجاب به مذاكره پرداختند با اين حال شد

.)291: 1382، شهابي؛ 433- 435: 1361، آبادي دولت(كشف حجاب از اين حوزه فراتر نرفت موضوع 

و ايجاد نظامي جديد مبتني بر و ارتش نوين، بوروكراس پس از روي كار آمدن رضاخان ي
شدپشتيباني دربار امكان برنامه و فرهنگي در ايران فراهم . ريزي براي اصالحات اجتماعي، اقتصادي

به.)169: 1377، ابراهاميان( انجام در واقع رضاشاه پس از تحكيم كامل قدرت سياسي خود
ساي عالقهاصالحاتي پرداخت كه نشانه يكي شديد او به تالش در راه ختن ايران نويني بود كه از

و نيروهاي مذهبي و هاي قبيلههاي خارجي، شورش، دسيسهسو به دور از نفوذ روحانيون اي
و از سوي ديگر  و اي نهادهاي آموزش غربي، زنان غربداراختالفات قومي مĤب فعال در بيرون از خانه
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و سرمايههاي هاي دولتي، بانكختار اقتصادي نوين داراي كارخانهسا درازمدت او هدف. باشد ...گذاري
و ابزارهااي شبهايجاد جامعه سازي، مبارزه با يش براي رسيدن به اين هدف را غيردينيغربي بود

و سرمايهگرايي، توسعه، مليگراييقبيله ميي آموزشي با اين.)174: همان(دادند گذاري دولتي تشكيل
ميم در راه انجام توصيف او قد بيتغييرات وسيعي . هاي فراواني را در پي داشتشك مقاومتنهاد كه

و در كردن كشف حجاب كوشيد تا با زمينهرضاخان با آگاهي از اين امر، پيش از رسمي سازي
لذا در زماني كوتاه. نظر گرفتن تمهيدات الزم، تا حد امكان از مقاومت مردم در برابر اين تغيير بكاهد

و گسترش كانونگذ پس از تاج و انجمناري به حمايت چرا كه اين اماكن)3( هاي بانوان پرداخت،ها
در. محل مناسبي براي تبليغ كشف حجاب بود تشكيل جمعيتي به نام بيداري نسوان در تهران

اخ.ش1305 اولين.ش1309در سال.ي اين تمهيدات بودتران ايران در شيراز نيز از جملهو يا مجله
شديكنگره به.ش1314در. زنان شرق با حضور زناني از ايران در شهر دمشق تشكيل نيز كانوني

مركز بررسي اسناد(آبادي بود صديقه دولتينام كانون بانوان تشكيل شد كه رياست آن به عهده
[اريخي وزارت اطالعاتت نظ.ش1314در خرداد.)81-82]:نابي. ر يك مركز فرهنگي زنان كه زير

تأيكي و در آن دختران با لباس ورزشي رژه رفتنداز دختران شاه قرار داشت (سيس شد آوري،.
و جمعيت.)70: 1369 وهها با انتشار روزنامهاين افراد ميا از. پرداختندمجالت به تبليغ افكار خود
ميجمله بهي آنان به» بانواننامه«آبادي در اصفهان، به مديريت صديقه دولت» مجله زنان«توان

به» عالم نسوان«به سردبيري آفاق پارسا در مشهد، مجله» جهان زنان«مديريت شهناز آزاد در تهران،
در واقع.)252- 254: 1382، كرونين؛63: 1384، صالحي(ت نوابه صفوي در تهران اشاره كردمديري

و مجالت روزنامههاي مختلف زنان، جمعيتها، تشكيل كانون بيكه به تبلها مييغ اگر، پرداختندحجابي
ميهاي مخاباعث مقاومت بيشتر در ميان گروه چه خود اما) تضاد ميان گروهاي اجتماعي(شد لف تغييرات

.هاي سنتي را نيز به دنبال داشتد رواني به لزوم استفاده از پوششاين تبليغات كاهش تعه
آنشاه براي اينرضا خان در افغانستان آمده بود، مواجهاهللامانچه كه بر سر كه با واكنشي مشابه

و تغيير لباس را از مردان شروع كرد)4( نشود،  هاياستفاده از لباس.ش1308و در سالا. كشف حجاب

س و و پوشيدن لباسمحلي و استفاده از كاله پهلوي را براي نتي را ممنوع نمود هاي مدل غربي

كمردان بز رضاخان با آغاز تغيير لباس.)178: 1377، ابراهاميان(ردرگسال به جز روحانيون اجباري

براي دولت از مردان كه در خصوص وضعيت ظاهري خود حساسيت كمتري داشتند اين امكان را 

آنسازي براي دگرگون كردن ارزشفراهم كرد كه به زمينه كه در اين ميان دولت ها بپردازد ضمن

نتوانست واكنش مردم به تغيير مي د به كوشش مركز بررسي اسنا( يز مورد ارزيابي قرار دهدات را

مي، همان)تغيير لباس(ته مورد اخير الب.)81-82]:انبي[ تاريخي وزارت اطالعات، رفت طور كه انتظار
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ازهبا مقاومت مردم روب مسجديتوان به واقعهمي ها، جمله معروفترين اين مقاومت رو شد، كه

،، صفايي102:،مجله سروش؛ 281ـ287]:تابي[، مكي؛76-79: همان( كردگوهرشاد در مشهد اشاره 

، تفرشيفمي؛ سيفي202-203: 1385، شهابي؛149: 1376مجله تاريخ فرهنگ معاصر،؛37ـ38: 1356

).31: 1361و دو لت آبادي، 181: 1368

م اي اهميت ويژهسازي براي كشف حجاب نيز از يان اقدامات شخص رضاخان در زمينهدر اين
از 1306تقي بافقي در نوروز كه ماجراي برخورد او با شيخ محمدچنان. برخوردار بود ش، كه مانع

م ي اين موارد است معصومه در قم شده بود، از جملهلكه با پوشش نامناسب به حرم حضرتحضور
ب.)293: 1382، شهابي؛68-1369:69، فردوست( رتر دانستن فرهنگ در اين اقدام رضاخان به دليل

ميجامعه توسط كارگزار تغيير  و باورهاي رضاشاه به لزوم سوق دادن) خودمداري فرهنگي(كند بروز
سويجامعه ميي تجدد چنين رفتارهايي را اجتنابايران به مي. نمودناپذير توان عالوه بر اين موارد

او در مورد. نيز اشاره كرد» مأموريت براي وطنم«هاي محمدرضا پهلوي در كتاب به نوشته
هاي نخستين بار بعضي از بانوان طبقه اول در خانه 1309در سال…«: نويسد اصالحات پدرش مي

و عدهخود در مجالس مهماني به لباس زنان  ت كرده، بدون حجاب كمي هم جرأياروپايي درآمدند
مي خيابان در و دختران 1313در سال.شدند ها ظاهر آموز از داشتن حجاب ممنوع دانشآموزگاران

و افسران ارتش با زناني كه حجاب داشتند راه نمي از؛ 1355پهلوي،(»…رفتند شدند به: به نقل
با اين حال).39: 1381، اميني؛29: 1373كوشش واحد تبليغات موسسة فرهنگي قدر واليت،

ت.ش1314رسميت كشف حجاب تا سال  و در فاصلهأبه سخير افتاد كه قانون.ش1307هايالي
و كشف.ش1314لباس ايرانيان به اجرا گذاشته شد تا دي ماه سازي يكسان كه برداشتن چادر

.)31: 1380، جعفريان( فراواني براي كشف حجاب صورت گرفتحجاب رسميت يافت، تبليغات 
ميدر كنار آن اين تغيير زير نيز به عنوان مقدمات اجرايي توان به موارد چه در باال ذكر شد،

حض1:بزرگ اجتماعي اشاره كرد و سرودخواني با ور نمايندگان مجلسـ برگزاري مجالس سخنراني

و بانوانو مقامات عالي م2؛هاي دخترانه شان در دبيرستانرتبه دولتي دارس مختلط تا سالـ تأسيس

گس3؛)303: 1382، شهابي(چهارم ابتدايي  ـ آماده4؛ترش پيشاهنگي دختران در مدارس دخترانهـ

و مجله شدن افكار عمومي به وسيله روزنامه وـ توجه به آزادي بانوان به وسيله5؛ها ها ي شاعران

و حجاملك:ي چوننويسندگان كه تمامي اين موارد را)5(زي الشعرا بهار، رشيد ياسمي، سعيد نفيسي

غتوان در قالب كاهش موانع مي و بهلبه بر تعهد انجام يك هنجار كهنهرواني كارگيريي اجتماعي با

در-6؛ها گنجانيدمحرك (ش1311افزودن كاله زنانه به كاالهاي وارداتي .)294: همان.
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ب اين گونه برنامه و وزير فرهنگ هر هفته چگونگي پيشرفت را رنامهها تا دي ماه ادامه داشت ها

ميبه  و آموزش تهران،؛ 102- 103: 1356ايي،صف(داد شاه گزارش : 1371مديريت پژوهشي انتشارات

در،)137ـ139]:تابي[، ملك؛ استاد172- 173: 1368تفرشي، فمي؛ سيفي11ـ12 سرانجام هيات وزيران

و اجزاي موضوع 1314دي ماه4جلسه  را آزادي زنان را مطرح ساخت و گزارش جلسه آن را تصويب كرد

ـ نخ ـ به عرض شاه رسانيد محمود جم .)1356:104صفايي،(ست وزير وقت

شاه به همراهارض.ش1314دي ماه17سه روز پس از اين جريان باالخره براي اولين بار، در

شتاج و دو دخترش و اشرف براي انجام مراسم فارغالملوك شسراي مقدماتي التحصيلي در دانمس

[مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات( بدون حجاب ظاهر شد .)6()82:]نابي.

.كسبه از فروش اجناس به زنان با حجاب منع شدند. از اين زمان بود كه حجاب ممنوع اعالم شد

هم.)39: 1381، اميني(ر شدن به وسايل نقليه را نداشتندها يا سوازنان با حجاب حق ورود به خيابان آنان

و گرمابهورود به فروشگاهي چنين اجازه .)301: 1382، شهابي(ها را نداشتند ها، سينماها

ازيوارد مرحله ران، دولت براي نيل به مقصود خودپس از كشف حجاب رسمي در اي جديدي

مي سياست :توان به مواد زير اشاره كرد گذاري خود گرديد كه از آن جمله

تهـ پرداخت يك ماه حقوق به بعضي از و بازپرداخت آن در نظاميان براي قسط6يه لباس

و قابل،)206:]نابي[، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات( در راستاي زدودن موانع اقتصادي

.ذيرش ساختن تغيير از بعد اقتصاديپ

مـ اتيكت : مانه(ها اني قيمتبارزه با افزايش ناگهدار كردن اجناس موردنياز براي مردم، براي

(217ـ218 .زدودن موانع اقتصادي تغيير،)7)

و جلوگيري از راه رفتن مأمورين دولت با آنان) 301: 1382، شهابي(ـ چادر بر سر كردن زنان معروفه

ب( براي كاهش ارزش چادر : 1371، جعفري؛ 221:،]نابي[ ررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعاتمركز

تأسازي سعي در برطرف(،)235- 240 و احترام به هنجارهاي جديدموانع رواني تغيير با .)ييد

مديريت(بضاعت در مازندرانـ استفاده از چادرهاي ضبط شده از افراد براي پيراهن افراد بي

و آموزش تهران،  ).290: 1371پژوهشي انتشارات

ا .)81: همان(قدامات نظامي دولت براي كشف حجابـ
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س سازي متناسب(،)107ـ108: 1356، صفايي(انتظامي بر بانوان گيري نيرويختـ منع رويه

.)فرهنگ با تغيير

و ابالغ دستور اجراي آن به با اين حال بالفاصله پس از رسمي شدن كشف حجاب در ايران

و  مناطق مختلف كشور، طبقات مختلف مردم ايران به طرق مختلف به مقابله با اين دستور پرداخته

و حجاب تمام كوشش خود را به كار بستند براي برخورداري از .امكان استفاده آزاد از پوشش

 واكنش مردم ايران به دستور كشف حجاب

بواكنش عمومي در برابر بي ميحجابي اجباري دولتي و هر منطقه فرق در. كردر حسب هر طبقه
مها بود كه از طريق روسيه با اروپا ارتباط داشتند، اين شمال ايران كه مدت قاومت چنداني امر بدون

بر. پذيرفته شد و آموزش تهران، مديريت پژوهشي( آن همراهي كردندخي از روحانيون با حتي انتشارات
شدهخواه نيز اين امر با عنوان آزادي زنان با استقبال روبدر ميان اقشار تجدد.)17: 1371 بههم. رو چنين

تعداد.ش1310ي آموزشي براي زنان، در اواخر دههيهاحجابي با بهبود فرصتدليل ارتباط زياد بي
و دبيرستانشده در دبستاننامران ثبتدخت و زنان به دانشگاه راه ها ها به ميزان چشمگيري افزايش يافت

بر. يافتند .)301: 1382شهابي،(اي دشوار آغاز شد اي اكثريت زنان شهري ايراني دورهاما
مخدر چا ميرچوب نظري به داليل مقها انگيزهتواند به انسانتلفي كه دري كافي براي اومت

شد-ف حجابكش–ي دولتي ريزي شدهبرابر تغييرات برنامه ي عوامل مذكور همه. را بدهد، اشاره
و كارمندان هاي مردمالعملدر ذيل به عكس. اري يكسان نيستندبه جهت تأثيرگذ ، علماي ديني

و درباريان نسبت به مي دستور حكومتي كشفاداري .شودحجاب با تكيه بر اسناد اشاره
ي كشف حجاب العمل مردم نسبت به پديدهعكس

و موظف بودن مأمورين دولتي براي برخورد با زنان ابالغ دستور كشف حجاب به سراسر كشور
بهبا حجاب محدوديت را دارها حتي زندگي زنان خانهاين محدوديت. وجود آوردهاي زيادي را جامعه

و امكاننيز تحت تأثير قرار مي و به همين دليل آنان براي حضور در جامعه ي انجام امور روزمره داد
. هاي مختلف به مقابله با اين دستور پرداختندخود با روش

باستفاده از پوشش - هاي رايج جاي استفاده از چادربرخي از مردم به: جاي چادرههاي ديگر
ر شب، چاقچور هنگام خروج از خانه از چارقد، چادر نماز، چاد–كه دستور منع استفاده از آن صادر شده بود

: 127، سند126:74، سند 1371و آموزش تهران، مديريت پژوهشي انتشارات(كردندو سربند استفاده مي
سن320: 564، سند 269: 481، سند 249ـ251: 445ـ447، سند 190: 339، سند 114: 199، سند 74 د،

برخي با استفاده از چادر)432: 209و سند 246: 115سند،1371جعفري،؛ 143: 254و سند 110: 194
مش()8(مري سعي در حفظ پوشش خود داشتندك .))دار خانه( 8/3/1384:هدمصاحبه با خانم عذرا جاللي،
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واي روپوشعده ، استاد ملك،42ـ43: 1370سنجر،(يا مقنعه را جايگزين چادر كردند ها بلند، روسري
باعده.)141ـ142:تابي[ و واحد( پوشش كامل از خانه خارج مي شدند اي نيز كاله گيس برسر كرده

،  ). 132: 1373تبليغات موسسه فرهنگي قدر واليت
در حالي كه گروهي از زنان نيز براي:ر ساعت تردد براي استفاده از تسهيالت عموميتغيي

شبمصون ماندن از تعرض مأمورين دولتي فق ميط :]تابي[ ملك،استاد(شدند هنگام از منزل خارج

با اين حال انجام بسياري از امور ضروري خارج از منزل براي.)42-43: 1370، سنجر؛142-141

به. آن دسته از زناني كه مقيد به حفظ حجاب خود بودند بسيار مشكل بود  رفتن به حمام نيز با توجه

مياين كه مردم در آن زمان از حمام با توجه. كردند از جمله اين مشكالت بودهاي عمومي استفاده

يا ها آنان براي حفظ حجاب مجبور بودند كه صبحن با حجاب در خياباننعت تردد زنابه مما و زود

(9(شب هنگام به حمام روند مالزيان، مشهد…و مصاحبه باخانم ماشاءا15ـ1372:16حائري،)

ح.))خياط(7/3/84 ميگاهي نيز مردان در بين راه خانه تا پرداختند مام در فواصل مختلف به مراقبت

(10( هاي عمومي استفاده كنندبدون تعرض مأمورين دولت از حمام شان بتوانندجابحتا زنان با به)

.)15-16: 1372؛ حائري، 128- 129: 1373تبليغات موسسة فرهنگي قدر واليت، كوشش واحد

ها خود را بام خانه همسايهها قرار داشت از روي پشتشان در نزديكي حمامبرخي از افراد نيز كه خانه

ميبه  و البته) 176: 312، سند 1371و آموزش تهران، مديريت پژوهشي انتشارات(رساندند حمام

شان هاي خود حمام ساختند تا زنانبودند در خانه برخي نيز كه از تمكن مالي بيشتري برخوردار

(وج از خانه نباشندمجبور به خر :]اتبي[؛ استادملك،48: 1363عادل،؛ حداد15-16: 1372حائري،.

مي). 141ـ142 هاي فرهنگي با دستور كشف حجاب دانست كه توان مخالفتتمامي اين اقدامات را

و  و عدمارزشبه دليل تعارض با اعتقادات با تغيير مورد تناسب فرهنگ هاي فرهنگي، حفظ آبرو

.داداعمال دولت روي مي

ب: درگيري با مأمورين سياري از موارد زنان با حجاب با تمام تدابير اتخاذ شده در برابر مردم

و خي ميضمن تردد در كوچه و خاطرات مردم اسناد منتشر. شدندابان با مأمورين سختگير مواجه شده

ورين، حجاب همسران خود را حاكي از آن است كه در اين گونه موارد گاه مردان با دادن رشوه به مأم

گاه زنان با ). 122: 214:، سند1371،و آموزش تهرانمديريت پژوهشي انتشارات( كردندحفظ مي

، حائري؛128- 129: 1373، فرهنگي قدر واليتيواحد تبليغات موسسه(شدند مأمورين درگير مي
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مديريت پژوهشي؛42-43: 1370، سنجر؛141-142:]تابي[ ملك،، استاد18و16-15: 1372

و آموزش تهران،  .)132ـ133: 230سند،1371انتشارات

مي بالفاصله پس از مشاهده مأمورين روسري خودگاهي نيز و دوباره بر سر دگذاشتنرا مخفي كرده

يا) 110: 193، سند 1371و آموزش تهران، مديريت پژوهشي انتشارات()11( و پوششو اگر چادر

همگرديد از روسريي كه بر سر كودسر آنان توسط مأمورين ضبط مي داشتند استفاده راه خود كان

البته گاهي.))دار خانه(9/3/84فاطمه ذبيحي ثاني، مشهد: مصاحبه حضوري()12( كردندمي

ميرفت يك محله با مأموري تنها مواجه شد تا هنگامي كه اهالي ارهاي خشن مأمورين دولتي باعث

و سپس فرار كنند شدنمي : 1373،ي فرهنگي قدر واليتواحد تبليغات موسسه(د او را كتك زده

موظف به اعمال واكنش مردم در مقابل مأمورين دولتي.)19/1/73به نقل از مصاحبه 129-128

مداري فرهنگي مردم دانست كه به دليل برتر دانستن فرهنگ توان ناشي از خودكشف حجاب را مي

مي سوي دولت مجبور به انجام خود در مقابل تغييري كه از . كردندآن بودند مقاومت

اما مبارزه با كشف حجاب تنها محدود به تدبير روش:هاحجاببي واكنش منفي نسبت به

مديريت پژوهشي(هاي مختلف براي حفظ حجاب نبود، بلكه مردم در سطح جامعه با استهزاء 

و آموزش تهران،  ، سند58ـ98:59و99، سند64:39و نيز سند 254: 452، سند 1371انتشارات

؛)354: 169سند؛ 1371جعفري،؛ 181: 321و سند 180: 318، سند 145: 259، سند98: 170

همان، سند(هو كردن)91-92: 1347، بامداد، 123: 215و سند 145: 259همان، سند( فحاشي

و ايجاد)91-92: 1347بامداد،؛192: 345و سند64:39سند، همان(كتك زدن)98: 170

ك و آزار براي زناني ميه به دستور كشف حجاب مزاحمت : 2/346همان، سند( كردنددولت عمل

مي)98: 170و سند 192: 345، سند 193 بي. كردندبا اين تغيير مخالفت حجاب با عالوه بر آن زنان

و مالمت شديد بانوا مياعتراض فرهنگي قدريواحد تبليغات موسسه(شدندن باحجاب نيز مواجه

مي)91-92: 1347، بامداد؛24:64، سند 1373، واليت شد تا بسياري از زنان كه اين امر هم باعث

در مقابل اين واكنش مردم جامعه. در عدم استفاده از پوشش مورد قبول جامعه دچار ترديد شوند

مي كشف حجاب كه.ي موانع رواني در برابر دستور كشف حجاب قرار دادتوان در زمرهزنان را چرا

و اگر در اجراي مردم نياز دارند كه در هنگام انجا و تأييد ديگران باشند يكم يك عمل مورد احترام

مي تغيير اصل همنوايي رعايت نشود . گرددروند پذيرش آن تغيير از سوي مردم جامعه با مشكل مواجه
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و مردان با دستور كشف حجاب، عملكرد: ها گروهيحركت عالوه بر برخوردهاي انفرادي زنان

و فردي برخي افراد  بگروهي هاي دولت برايه مانعي ديگر براي پيشبرد برنامهدر سطح جامعه نيز

و شبيهمدرن در. سازي آن به كشورهاي غربي تبديل شده بودسازي كشور و شركت بستن بازار

ب(ها، ترك جشن)281:]تابي[، مكي()13(اجتماعات  ررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات،مركز

و پخش اعالميه،)281]:تابي[، به نقل از مكي؛187]:نابي[ و()14(نصب مديريت پژوهشي انتشارات

فرهنگي قدريتبليغات موسسه، به كوشش واحد219ـ220: 387، سند 1371آموزش تهران، 

و مغازهپناه)24:64سند،1373،واليت 11/1/73مصاحبه؛ 128: همان()15( دادن به فراريان در خانه

و استفاده از چادر)17-18: 1372حائريو و(، بهانه كردن سردي هوا مديريت پژوهشي انتشارات

).210: 375همان، سند(سرزنش خياطان) 193: 1/346سند،1371آموزش تهران، 

و متمولين هر منطقه از : نقش متنفذين محلي در مقابله با كشف حجاب استفاده متنفذين

ا و آموزش(ز رفع حجاب از موارد قابل توجه استموقعيت خود براي جلوگيري مديريت پژوهشي انتشارات

و 150ـ151: 267، سند98:58سند63: 1/106سندو 124: 216، سند 123: 215، سند 1371تهران، 

 ). 354: 1371، جعفري؛ 302ـ303: 528ـ530سند
و لغو شايعه پراكني در مو: شايعه پراكني در مورد لغو دستور كشف حجاب رد بخشيده شدن

مردمي در مقابله با كشفي هاي مبارزهيكي ديگر از روش) 145: 259همان، سند(دستور كشف 

.)16( حجاب بود

و نخست وزير، صريحاً: نويسيعريضه اعتراض خود مردم هم چنين با عرض حال نويسي به مجلس

ميرا اعتراض خو و آموزش( كردندد را به دستور كشف حجاب اعالم تهران، مديريت پژوهشي انتشارات

).25:66و سند30:75سند،1373تبليغات موسسة فرهنگي قدر واليت،، واحد320: 567، سند 1371

و طالق ع: مهاجرت اي از مل دولت براي كشف حجاب زندگي عدهبا اين حال به دليل شدت

آن. مخاطره افتادمردم ايران كه به شدت با اين دستور مخالف بودند به  جا پيش برخي از مردان تا به

خا) 315ـ317]:تابي[ مكي،( تند كه همسران خود را طالق دادندرف خود به ساير هاي نوادهيا با

.)14: 1371اصالحي،؛315ـ317:]تابي[ مكي،؛42ـ43: 1370 سنجر،()17( كشورها مهاجرت كردند

محاي از دختعده مديريت پژوهشي، 315ـ317:]تابي[ مكي،( روم شدندران از رفتن به مدرسه

گذ،)219: 387، سند 1371و آموزش تهران، انتشارات شتن از مرز خرمشهر به برخي از زنان نيز با
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از.)302: 1382 شهابي،( عراق رفتند .)219: 387همان، سند( معلمان به كار خود ادامه ندادند گروهي

آناي از زنان طور كه عدههمان : 1372، حائري()18( نشين شدندها خانهاز ترس تعرض مأمورين به

فرهنگي قدريواحد تبليغات موسسه،48: 1363عادل،؛ حداد141ـ142:]تابي[ استاد ملك،؛15ـ16

ب؛42-43: 1370سنجر،؛ 132: 1373واليت،  ]:نابي[ ررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات،مركز

و آموزش تهران، مديريت پژوه؛196ـ197 ، سند 109: 191، سند 108: 190، سند 1371شي انتشارات

با 312: 176ـ177، سند 159: 285، سند 150: 267 و عذرا جاللي وطنعلي اصغر:و نيز مصاحبه خواه

با()19(نيز پزشك به منزل آوردندو حتي براي درمان بيماري))8/3/84( خواه اصغر وطنعلي: مصاحبه

اين.)جاهمان()20( هاي خود آب گرم كردندهيا براي استحمام در خان.) مشهد، كفاش)8/3/84(

ميواكنش مها را همتوان در قالب و ارزش چونوانع فرهنگي در برابر تغييرات هاي فرهنگي، اعتقادات

وعدم يك تناسب فرهنگ با تغيير واهميت حفظ آبرو براي مردم از هنجارهاي همنوايي تغيير با عدم سو

.از سوي ديگر بازشناخت) موانع اجتماعي تغيير( اجتماعي

و پا مأدرحالي كه در شهرهاي بزرگ و مورين دولتي در يتخت ايران درگيري ميان مردم

م و در اكثر خصوص كشف حجاب ادامه داشت در مناطق دور افتاده زنان كمتر به خاطره افتاده

و اعتبار خانوادگي اده چنان حجاب خود را با استفمناطق هم و(از نفوذ مديريت پژوهشي انتشارات

،98: 170، سند 176ـ177: 312، سند 181: 321و نيز سند 182: 322، سند 1371آموزش تهران، 

، 122: 214، سند62: 1/106، سند 216: 384و سند69: 117، سند 133: 232، سند 122: 214سند

،)79: 134، سند 227: 397، سند 203: 360، سند 135: 231، سند 133: 232و سند 124: 216سند

: 327سند، 181: 321، سند 176: 313، سند 179: 317همان، سند()21(نبود شهرباني در منطقه

ب) 193: 1/364و سند 184 مركز(ه اعمال آن در شهرهاي بزرگتر منوط كردن كشف حجاب خود

ا ي مديريت پژوهش()22(و حفر چاه آب در خانه) 153]:نابي[سناد تاريخي وزارت اطالعات، بررسي

و آموزش تهران، مي)98: 170، سند 1371انتشارات كردند كه تمامي با سهولت بيشتري حفظ

فواكنش ميهاي تغتوان ناشي از عدموق مردم را در برابر كشف حجاب ييرات تناسب فرهنگ با

.دانست) موانع اجتماعي(رها همنوايي تغييرات با هنجاو عدم) موانع فرهنگي(

)23( برخورد علما با كشف حجاب

و علماء ديني در برخورد با پديده شاد در مشهد كه نماد همراهي مردم عالوه بر قيام مسجد گوهر
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و شكل. باشدكشف حجاب مي مانند. مدارك گزارش شده استهاي ديگر از مخالفت علماء در اسناد

مركز؛16: 145، سند 1371و آموزش تهران، مديريت پژوهشي انتشارات()24(نگاري به مقامات نامه

و فرهنگ327:]نابي[ررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات،ب و واحد 283ـ284:؛ به نقل از خشونت

، يا)22:62، سند 1373تبليغات موسسة فرهنگي قدر واليت ها به همراه همسران حضور در جشن،

در)124: 216، سند 1371و آموزش تهران، پژوهشي انتشاراتمديريت( شانحجاببا ، تبليغ

و روزهخصوص عدم بيقبولي نماز به) 216: 384همان، سند(حجابي زنان و حتي اخطار به ملكه

اد)68-69: 1369 فردوست،(معصومه با پوشش نامناسب در حرم حضرت دليل حضور امه مردم را به

ميمخالفت با كشف حجاب تش . كردندويق

و مسؤلين طراز اول  واكنش كاركنان دولت

ادولت پهلوي براي پيشبرد ترويج بي و تشويق زنان به عدم استفاده  هايز پوششحجابي در كشور

و جشن مخسنتي با طرح برگزاري مراسم و مسئوهاي لين طراز اول را تلف، دعوت از كاركنان دولت

ودر دستور كار خود قرا ميعامالت برگزاري جشنر داده بود ي كرد تا گزارش نحوهها را موظف

انبرگزاري جشن و موفقيت طرح كشف حجاب را به مراتب باالتر و ميزان پيشرفت  عكاس دهندها

و 108: 190سند63: 108سند,98:58، سند59:37، سند1371 مديريت انتشارات وآموزش،(

همي رضاشدر دوره كاركنان دولت). 109: 191سند و همانند مردم با پديدهاه ي كشف حجاب راه

مياند كه مخالفت كرده .شوددر ذيل به مواردي از آن اشاره

و مجالس بيانگرو مكتوبات گزارش برگزاري اين جشناسناد: شركت در جلسات جشنعدم ها

مي آن است كه مردم در مقابل دعوت براي حضور در اين از اي عده: دادندمراسم به دو شيوه واكنش نشان

و بدومأمورين و مردم عادي به تنهايي مي، كاركنان دولت  شدندن زنان خود در اين مجالس حاضر

و آموزش تهران، مديريت پژوهشي انتشارا( : 315، سند 176: 312و نيز سند 131: 228، سند 1371ت

و به تمسخر افرادي حضور اي عده) 169: 304و سند35ـ36: 953، سند 183: 325، سند 178 يافته

با پرداختندمي ميهمسران خود در جشن كه ).272: 459همان، سند( يافتندها حضور

و عكس به برخي افراد ضمن حضور در اين: العمل منفيحفظ پوشش مجالس به فحاشي

اي جز اي از افراد كه چارهو در نهايت همسران عده) 188: 335همان، سند(پرداختند بانيان آن مي

واحد تبليغات(در آن مراسم حاضر شوند كوشيدند تا با حداكثر پوششحضور در جشن نداشتند مي
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، به كوشش مديريت پژوهشي 302- 303]:تابي[ مكي،؛ 130و26: 1373موسسة فرهنگي قدر واليت،

و آموزش تهران، از نهايتاً) 324: 575،سند 1371انتشارات و بدون گروهي پس شركت اجباري

ميها، حجاب در جشن ، 1371و آموزش تهران، مديريت پژوهشي انتشارات(كردند دوباره چادر برسر

ااما دسته). 180: 318و نيز سند 146ـ147: 261، سند63: 108، سند89: 152سند ز مردمي ديگري

و افراد درباري عادي، مأمورين دولت، اعضاي و حتي وزرا ميت ادارات دادند كه از شركت در شكيل

ميجشن و آموزش تهران،()25( كردندها خودداري ،59:37، سند 1371مديريت پژوهشي انتشارات

و به كوشش35ـ36: 953، سند 61:146و سند 228: 131، سند 124: 216، سند 108: 190سند

ب از 139:]نابي[ررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، مركز .)1344هدايت، به نقل

م مختلف را با كارت دعوت براي شركت در مراس اي ديگر از كاركنان دولتعده: تراشيبهانه

و آموزش تهران،(پذيرفتند عذرهاي متفاوت نمي و سند 108: 190، سند 1371مديريت پژوهشي انتشارات

آن) 124: 216 و بهانهيا مسافرت لباس همسرشان، يي چون آماده نبودنهاكه كارت دعوت را پذيرفته

و يا باردار بودن،بودن آنان ميشركت در جشنآويز عدمشان را دستمريض مديريت(دادند ها قرار

و آموزش تهران،  : 228، سند 124: 216و سند 131: 228، سند 314: 550، سند 1371پژوهشي انتشارات

در مراسم مختلف به اي نيز در زمان دعوت براي حضور عده.)131: 228و سند 129: 225و سند 131

اييهو بدين ترتيب سعي در حفظ ارزش) 124: 216و سند 108: 190سند همان،(رفتند مسافرت مي

هاي برشمرده شده براي موانع تغييرات، با توجه به شاخصه. ها داشتآن داشتند كه دولت سعي در تغيير

ج بيهاشنواكنش مردم در مقابل شركت در و به دستور دولتو مراسمي كه به منظور ترويج حجابي

مييافت در چند قالب از نحوهانعكاس مي بدين ترتيب كه مواردي. گنجدهاي مخالفت مردم با تغييرات

و عدمچون بهانههم ها، حضور آنان به تنهايي در مراسم مختلف، قبول شركت مردم عادي در جشنتراشي

مسنكردن كارت دعو و حضور بانوان محجبه در جشنت، رفتن به ميافرت ان ناشي از اعتقاداتتوها را

و ارزش و اهميت حفظ آبرو توسط افراد دانست كه از هاي فرهنگي، عدمديني تناسب فرهنگ با تغيير

و اعضچنين عدمهم. موانع فرهنگي در برابر تغييرات هستند و افراد شركت مأمورين دولت اي ادارات

و درباري در جشن ميها و عدميا حضور انفرادي اين افراد را درك كارگزاران از نقشي توان در قالب تعارض

داي تغيير به عهدهكه در برنامه و در نهايت فحاشي برخي از شركتي آنان است قرار كنندگان به بانياند

همبرگزاري جشن و تمسخر افرادي كه به ميشان در جشنراه همسرانها ميها حضور توان از يافتند را
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و احترام به آنان در هنگام عمل بر تغيير بر تغييرات دانست كه به دليل عدمموانع رواني در برا تأييد افراد

مي، واپس)نواييهم( . آوردزدگي آنان را به دنبال

 دستورات مأمورين دولتي نيز اگرچه مجبور به انجام: عدم اجراي دستور حكومتي توسط مأمورين

دستورات صادر شده از سوي دولت بودند، اما مانند بسياري از مردم ايران با كشف حجاب

و مخ مديريت(لين تعيين شده توسط مسئوهاي الفت خود را با عدم اجراي برنامهمخالف بودند

و آموزش تهران،  تأ)62: 1/106، سند 1371پژوهشي انتشارات خير اجراي كشف، درخواست در

ب(در مناطق مختلف حجاب و)60سند،]نابي[ ررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات،مركز ، تسامح

:، واحد تبليغات موسسة فرهنگي قدر واليت15-16: 1372، حائري()26( گيري بر زنان باحجابسهل

ان؛19/1/73به نقل از مصاحبه 128ـ129 و آموزش تهران، مديريت پژوهشي ، سند1371تشارات

، عدم گزارش)150ـ151: 267ـ268و سند 146ـ147: 261ـ262، سند 159: 285، سند 302: 528

و آموزش تهران،(واقعيت به مركز و عدم حضور) 176: 312، سند 1371مديريت پژوهشي انتشارات

مي) 159: 285همان، سند( شان در سطح شهربا همسران . كردندابراز

رضاشاه براي تغيير ظاهر مردم ايران حتي از سوي طرح:مخالفت درباريان با كشف حجاب

ح و افراد تأكومتي نيز حمايت نميتمامي درباريان و برخي از درباريان با خير در اجراي قانون كشف شد

درو بهانه) 364به نقل از صدر، 184: 1368تفرشي، فميسيفي()27( حجاب در خانواده تراشي براي شركت

مي) 407: 1344 هدايت،(مجالس  آن. دادندنارضايتي خود را نشان با كه مخالفت برخي از اين افراد ضمن

آنكشف حجاب زنان در دست نوشته و خاطرات ميها ، 412، 405ـ408: همان(شود ها نيز ديده

و عدم اجراي نقش محوله به كارگزاران براي اعمال) 492و426  تغييربنابراين موانع رواني در برابر تغييرات

عو)ادراك متفاوت از نقش( هم، از جمله مأاملي بود كه به و دربارراهي برخي از يان با مورين دولتي

.شدمخالفان كشف حجاب منجر مي

 گيرينتيجه
ميهر تغييري در هر جامعه هماي هاي اين موانع در يك تحليل نهايي ريشه. اه باشدرتواند با موانعي

و يا كنش متق توان در ساختارهارا مي ي كشف پديده. ابل بين اين دو جستجو كردو يا در عامليت
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شاه به منظور همنوايي با غرب صورت گرفت در جامعه ايران توفيق چنداني حجاب كه توسط رضا

بادر. بدست نياورد هاي مختلف تكيه بر چارچوب نظري به كشف شيوهاين تحقيق سعي شد

و كاركنان دولتي به تصويري مردمها مبارزهاين راستا شيوهدر. دم اشاره شودمقاومت منفي مر ، علما

مي كشيده شد، تا نشان داده شود كه بر درتوان اظهار داشتاساس مستندات اين تحقيق ، مقاومت

جحجابي يك پديدهبرابر الزام ساختار سياسي به بي و همه جانبه بوده كه تمام اقشار امعهي گسترده

ميو حتي درباريان چه مردم برحسب در اين تحقيق نشان داده شد كه اگر. گرفته استرا در بر

ميشرايط متفاوت شيوه آنهاي مختلفي را براي مقابله با كشف حجاب بر ه در ذهنچگزيدند، ولي

و اعتقادات ديني بودكنشگران صحنه نقش تعيين ه كه افراد از كننده را داشته است عناصر فرهنگ

. اندپذيري دريافت داشتهجامعه طريق فرايند

 نوشتپي

بي-1 سراغلب پذيرفته شده كه و نشان دادن تردقيق هايبا اين حال پژوهش.و موي زن است حجابي به معناي باز كردن

و چادر به سبك ايراني بودهي رضادهد كه كشف حجاب در دورهنشان مي شاه بيشتر به معناي برداشتن پوشش صورت

مي غالباً است كه مي(اند پوشاندهبا همان چادر صورت خود را نيز رو) اندگرفتهرو سري يا تا باز كردن كامل سر بدون

و روشن كردن آن براي پژوهش هاي تاريخي روشناين تفاوت در گزارش. كاله  كرونين،( هاي بعدي اهميت داردنيست

آن.)249: 1382 و يا به عشاير تعلقكه اكثريت زنان ايراني كه در ضمن داشتند، حجابي به معناي روستاها زندگي كرده

و روي خود را از مردم پوشاندن نداشتندچادر سر و خاورم. كردن و بيشتر يانه پديدهبه طور كلي حجاب در ايران اي شهري

بي(زارش اين امرگ) 250: 1382 كرونين،(ي باال بودمختص به طبقه در اسناد) اصفهان دهاتحجابي در به عنوان نمونه

).464: 225سند،1371، جعفري( خوردنيز به چشم مي

ص-2 رالحي بر اين عقيده است كه انديشهآقاي دكتر مهدي در. شاه مطرح نكردضاي كشف حجاب را او تنها اين انديشه را

نچهره از نظر ايشان پيش از آن،. حد گسترده عملي ساخت زاده، آخوندخانملكمچون ميرزاوانديش جنبش مشروطه هم هاي

).56: 1384، صالحي( زدايي نقش داشتندي حجابن كرماني بودند كه در طرح انديشهو ميرزا آقاخا

آنو فعاالنه براي رفع، بسياري از زنان فعال سياسي، علنا1310ًيو اوايل دهه 1300ي در دهه-3 حجاب كوشيدند اما

بيچه آنان مي و نه لغو اجباري حجاب خواستند آزادي .)292: 1382، شهابي(حجابي بود

خان در بازگشت از اروپا در سالاهللامان. افغانستان بود نخستين كشور اسالمي كه اقدام به كشف حجاب كرد،-4

و اقداماتي را در جهت پوشي1306 باش اعالم كرد كه زنان بايستي بدون حجاب باشند و دن لباس اروپايي آغاز كرد

شدهم و محافل ظاهر قي.سر خود بدون حجاب در مجامع و ام عمومي در افغانستان شد اين امر موجب واكنش روحانيون

و كشور را ترك كرداهللاو امان ).37: 1381، اميني( خان به ناچار استعفا داده

و كشف حجاب در شعر فارسي معاصر وجود داردبراي اطالع از آثاري كه درباره-5 ).159- 237: 1383، جعفريان(ي حجاب
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پ-6 اياعالميهمعلم زنان در تهران، دولت به صدور التحصيلي كالج تربيتس از اعالم كشف حجاب در جشن فارغبالفاصله

و مجامع خصوصي پرداختدرباره ش.ي چگونگي رفتار زنان در مالء عام د كه حتي در خانه وقتي در اين اعالميه به زنان توصيه

و نيماي هست غريبهمرد درنبايد كاله خود را بردارند و دستكش را .)252: 1382، كرونين( بياورند تنه

ا-7 كمي از چادر ستفادهبا وجود اين تدابير، برخي از زنان و مينماز را با استناد به گراني . كردنديابي پارچه توجيه

.)438: 212سند،1371، جعفري(

مي…«-8 بي ياد و ميبي آيد كه مادر و با آن بيرون .»…رفتند ام چادر كمري درست كرده بودند

مي گهگاه در ساعات آغازين بامداد كه هوا هنوز تاريك بود، زنان به گرمابه…«-9 .»…رفتند هاي عمومي

مي بعضي وقت…«-10 مي ها كه مادرم و به حمامي خواست به حمام برود، چندين نفر گفتيم حمام را شب بازميشديم

و همگي اين چند زن را به حمام مي .»…برديم نگه دارد

مي]و[ها ترك عادت ديرينه خود را ننمودهزن…«-11 آن دستمال بر سر خود و در موقعي كه چشم ها به يك بندند

م نفر امنيه يا مأمور ديگر از دو اثر دولتي مي .»…دارنديافتد دستمال از سر خود برداشته مخفي

و او هم روسري مرا…«-12 و زير پايش پاره كرد يك بار كه با هم بيرون رفتيم پاسبان چادر را از سر مادربزرگم كشيد

و سرش كرد .»…كه كوچك بودم برداشت

و مردم در مسجد وكيل اجتماع 1313پس از جشن- 13 .كردندو رقص دوشيزگان سر لخت در شيراز، روز بعد بازار تعطيل شد

شد پس از كشف حجاب در قم اعالميه-14 .هايي بر روي ديوارها مبني بر خارج كردن دختران از مدرسه نصب

و بعد با باطوم به دست…«-15 و روسري را از سر او كشيد هاي مادربزرگم كه بر روي موهايش گرفته بود مأمور چادر

و بعد به خانه بيايد و او به مغازه شاگرد پدربزرگم پناه برد تا آن مأمورها بروند ».زد

به…«-16 رعايا واگذار گرديده حجاب را انتشاراتي در بين مردم شنيده شده كه چون از طرف دولت امالك اختصاصي

.»…اند هم بخشيده

و ديگر برنگشتند بسياري از خانواده…«-17 و فقط به همين انگيزه به عراق مهاجرت كردند .»…ها فقط

بي«-18 و ناچار ماه زناني كه مايل نبودند و بازار روند سخت دچار زحمت بودند هاي متوالي از خانه حجاب به كوچه

.»ندرفت بيرون نمي

و كارهاي واجب بيرون نمي«-19 و بيمارستان مي حتي براي حمام و مثالً طبيب را به خانه .»…آوردند رفتند

آن«-20 ميكه براي حمام رفتن از منزل خارج نشوند در منزلمادرم براي مي شان آب گرم و حمام ».كردند كردند

وا«- 21 كند زيرا هروقت مأمور الحكومه موفقيت حاصل نميانتظامي كفيل نايبسطه نبودن پست در قسمت نهضت بانوان نيز به

و غيره مبادرت مي و پس از خروج مأمور از محل باز به استعمال چارقد .»نمايند انتظامي به محل برود موضوع عملي

.»اند خود حفر نمودهشان از منزل براي آب آوردن خارج نشوند، چاه آب در منازل هاي كه خانمعده كثيري براي اين«-22

ي كتاب رسائل حجابيه خود به چگونگي عملكرد علما براي مبارزه با كشف حجاب آقاي رسول جعفريان در مقدمه-23

ن حجاب در ايران پيش ايشان در كتاب ديگر خود با عنوان داستا.)35: 1380، جعفريان( طي دو مرحله اشاره كرده است

.اندر پرداختهاز انقالب، به شرح مبسوط اين ام
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هم…ا آيت-24 و حائري نمايندگان را كه به راه يكي از علماي برجسته تهران براي كسب تكليف به قم آمده بودند

كه سؤال مي و بازارها را تعطيل كرد،: كردند و يا مبارزه منفي نموده آيا در برابر كشف حجاب بايد سكوت كرد يا قيام

مي تا پاي جان بايستي«: گفته بودند و من هم رگ ايستاد و اشاره به .»هاي گلوي خود نمودند ايستم

.»…سراي مقدماتي نرفتمكه مجبور نشوم خالف وجدان تصديقي نمايم، به آن مجلس دانشبراي اين…«-25

آن…«- 26 ميبرخي از آن ديدند كوچه ها كه و كسي ديگر يكپايد، ها را نميها خلوت است و حضور زن چشم خود را بسته

ميبا و به يك يادآوري مانند حجاب را ناديده به! ايد؟ چرا چادر به سر كرده«انگاشتند مي»!خانه بازگرديد زود .»كردند بسنده

مي-27 آن«: نويسد صدراالشرف وزير دادگستري رضاخان در حضور هيأت 1314كه شاه در اوايل خرداد ماه پس از

بيجريان رفع حجاب زنان را مطرح نمود چو گفن متوجه بود كه براي من اقدام به اين كار شما«:تنهايت شكل است

.)364به نقل از صدر، 184: 1368تفرشي، فميسيفي(».حاال معاف هستيد

 منابع
.موسسه مطبوعاتي عطايي: تهران آبادي،مهرريخ معاصر ايران، محمد رفيعيتا)1369( پيتر آوري،

گلاحميترجمه ايران بين دو انقالب،) 1377( يرواند ابراهاميان، .نينشر: تهران ابراهيم فتاحي،محمد محمدي،د

و كشف حجاب در ايران،]تابي[ استادملك، فاطمه .موسسة مطبوعاتي عطايي: تهرانحجاب

].جابي[ابوبكر مدني، نشر احسان،يترجمه احكام حجاب در قرآن،) 1371( احسناصالحي، امين

و اجتماعي ايران در دوره پهلوي،)1381( اميني، عليرضا .صداي معاصر: تهران تحوالت سياسي

.انتشارات ابن سينا: تهران زن ايراني از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد ايران،)1347-1348( الملوكبدر بامداد،

و ترجمه كتاب،) 1355( پهلوي، محمدرضا ].جابي[مأموريت براي وطنم، بنگاه نشر

ب و كشف حجاب به روايت اسناد)1383( ررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعاتمركز .جابي نا،بي،تغيير لباس

و ديگران جعفري، ري، مقدمه)اسناد منتشر نشده از واقعه كشف حجاب( واقعه كشف حجاب) 1371( مرتضي ضا شعباني دكتر

و مطالعات فرهنگي: تهران اسالمي،سازمان مدارك فرهنگي انقالب نژاد،و دكتر غالمحسين زرگري .موسسه پژوهش

.تهران مركز اسناد انقالب اسالمي، داستان حجاب در ايران پيش از انقالب،) 1383( جعفريان، رسول

.قم دليل ما، رساله حجابيه، شصت سال تالش علمي در برابر بدعت كشف حجاب،) 1380( -----------

و توسعه صدا: تهران شده،ريزياجتماعي برنامهتغييرات) 1380(؛ عباسي،مهديمحمدرضا يگانه،جوادي .اداره كل تحقيق

.انتشارات معين: تهران چه گذشت،آن) 1372( عبدالهادي حائري،

و برهنگي فرهنگي،) 1363( حدادعادل، غالمعلي .انتشارات سروش: تهران فرهنگ برهنگي

].جابي[ موسسه فرهنگي قدر واليت،،حكايت كشف حجاب) 1373( واحد تبليغات موسسة فرهنگي قدر واليت

و و فرهنگ) 1371( آموزش مديريت انتشارات .، تهران]نابي[،خشونت

.انتشارات عطار:تهران حيات يحيي،) 1361( آبادي، يحيي دولت

].جابي[ انتشارات پروين، حاصل چهل سال خدمت،) 1370( سنجر، فريدون
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.انتشارات ققنوس:تهران پليس خفيه ايران،)1368( تفرشي، مرتضيفميسيفي

.فروشي برقعيكتاب:قم آثار الحجه،) 1332( رازي، محمدشريف

و دولت در عصر رضا در كتاب تجدد) 1385( شهابي، هوشنگ  خواه،ي مهدي حقيقتترجمه تورج اتابكي، شاه،آمرانه جامعه

.ققنوس: تهران

و جامعه در دوران رضاشاه، ثاقب: نوينگيري ايران شكل استفاني، در كتاب كرونين،) 1382( ------- .جامي: تهران فر،دولت

].جابي[، خاطرات صدراالشرف،انتشارات وحيد،)1364( صدر، محسن

و تحوالت فرهنگي ايران،) 1356( صفايي، ابراهيم و هنر: تهران رضاشاه كبير .انتشارات وزارت فرهنگ

و پژوهش: تهران تخصصي كشف حجاب،نشست) 1384( مهدي صالحي، .هاي سياسيموسسه مطالعات

.انتشارات جاويدان: تهران نخست وزيران ايران از مشيرالدوله تا بختيار،)1370( عاقلي، باقر

و تغييرات فني،) 1378(م.فاستر،جورج .نشر كتاب افرا: تهران سيد مهدي ثريا،يترجمه جوامع سنتي

و سقوط سلطنت پهلوي،) 1369( فردوست،حسين .انتشارات اطالعات: تهران ظهور

و جامعه در دوران رضاشاه، ثاقب: نوينگيري ايران شكل) 1382( كرونين،استفاني .تهران جامي، فر،دولت

].جابي[ انتشارات اعلمي، ايران،يتاريخ بيست ساله]تابي[ مكي، حسين

و مقاومت، موسسة خدمات فرهنگي رسا، خاطرات بازرگان، شصت]تابي[ غالمرضا نجاتي، ].جابي[سال خدمت

بي قره العي،) 1363( سينا واحد، و انتشاراتي نور، حجابي در ايران، درآمدي بر تاريخ ].جابي[ موسسه تحقيقاتي

و،»كشف حجابيواقعه«) 1373( معصومه، فرشچي، صغري؛زادهاسماعيل مرتضي؛ جعفري، سازمان مدارك

].جابي[ پژوهش،يموسسه

و خطرات،) 1344( هدايت، مهديقلي ].جابي[ فروشي زوار،انتشارات كتاب خاطرات

).نامه گوهرشادويژه(، سال دوم، شماره نود،»به ياد حماسه خونبار گوهرشاد«) 16/12/1359( مجله سروش

تاريخ فرهنگ معاصر، سال ششم،يمجله،»گوهرشاد در آيينه اسناد نويافتهيپيامدهاي واقعه«) 1376( علي كريميان،

و دوم، .145-220صص شماره اول


