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در » كشف حجاب«نظر در قانون  بررسي چگونگي تجديد
  هاي فردي و نهادي با تكيه بر مقاومت 1322ـ1320مقطع 

  2نژاد ، فاطمه يوسفي*1قاسم زائري

  چكيده
سياسـت رسـمي حكومـت پهلـوي اول بـه اجـرا درآمـد و         منزلة به 1314اجباري از دي » كشف حجاب«سياست 

در دورة پهلوي دوم، دولت  ،1322در شهريور . ملزم شدندحجابي  براساس آن، با اعمال قدرت شهرباني، زنان به بي
ويـژه عامليـت    به ،اين مقاله به بررسي مقاومت عامالن اجتماعي. در اين سياست حكم داد» اجباري«به حذف قيد 

 ،1314 ــ  1306در مقابل اجراي اين قانون اختصاص دارد و نشان خواهـد داد كـه در سـه مقطـع اصـلي، از       ،زنانه
آغاز جنگ جهاني . حجابي شكل گرفته است سه صورت متفاوت مقاومت در برابر بي، 1322ـ1320و  1320ـ1314

ند كـه زمينـه را بـراي    ا ترين تحوالت ساختاري مهم 1320متفقين در از سوي و حادثة اشغال ايران  1318دوم در 
مخالفـت علمـا و    كـم عـدم    نياز پهلوي دوم بـه حمايـت يـا دسـت    . گري عامالن اجتماعي فراهم آورده است كنش

عنوان يك نيروي مهـم در موضـوع    روحانيت با سلطنتش، تغيير مهم ديگري است كه به احياي نهادي روحانيت به
كشـف  «اي در مواجهة زنـان بـا    شده ريزي مقاله نشان خواهد داد كه روند يكنواخت و برنامه. كند حجاب كمك مي

بازگشـت بـه   «وهاي پراكندة تاريخي و اجتماعي است كه زمينه براي و در برآيند تأثيرات نير وجود ندارد» حجاب
اي از راهبردها نظير مقاومت مثبت و نـوآوري در طراحـي لبـاس،     زنان مجموعه. شود فراهم مي 1322در » حجاب

و نيـز   نشيني و پذيرش محروميت اجتمـاعي  مقاومت منفي و درگيري فيزيكي با مأموران شهرباني، مهاجرت، خانه
در جريـان همـين   . حجابي در پيش گرفتنـد  نويسي به مراجع قانوني و نظاير آن را در مقابله با سياست بي ييهشكوا

يا مسئوليت دولت به ترويج حجاب، و » آزادي ةمثاب حجاب به«مثل  ،مقاومت و بازگشت، احكام گفتار بعدي حجاب
و از اسناد دست اول  دهاي تاريخي استفاده شدهفوكويي تحليل رون ةاز شيو ،در اين مقاله. گيرد نظاير آن شكل مي

  .گفته بهره برده شده است و تاريخ شفاهي در مقاطع زماني پيش هاي رسمي شهرباني و وزارت كشور و گزارش

  كليدواژگان
  .كشف حجاب، مقاومت، زنان، فوكو، جنگ جهاني دوم، علما
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  مقدمه
اهميـت فراوانـي يافـت و در جريـان انقـالب      در ايران، مسئلة زنان از همان ابتدا براي متجددان 

مشروطه، موضوعاتي نظير حقوق زنان، پوشش زنان، كار زنان، آموزش زنان و نظاير آن مورد بحث 
تمايالت متجددانه داشت، قاجارها تا پايان دورة سلطنتشان » دولت مشروطه«هرچند . قرار گرفت

با . ها و تمايالت خود نيافتند گيري خواستپادشاهي سنتي باقي ماندند و متجددان امكاني براي پي
روي كار آمدن رضاخان، برنامة نوسازي دولت و جامعة ايـران در دسـتوركار شـاه و روشـنفكران     

كردن آن از وضعيت  مند به نوسازي سريع جامعة ايران و خارج ها عالقه آن. نزديك به او قرار گرفت
دولت رضـاخان   .و با اتكا به زور باشد 1اهريتوانست ظ اين نوسازي حتي مي. ماندگي بودند عقب

فرمان استفاده از  1306در مرداد : ها صادر كرد مجموعاً پنج فرمان در مورد پوشش و لباس ايراني
نامـة   اساس« 1308و در » متحدالمĤل اتحاد البسه و تبديل كاله« 1307، در دي »كاله پهلوي«

نهايت  و در) دار لبه(» كاله شاپو«ن استفاده از فرما 1314، در »رسمي مأمورين كشوري لباس تمام
طـور   به» كشف حجاب«ها، فرمان  از ميان اين فرمان. »متحدالمĤل كشف حجاب« 1314  در دي

شامل تغيير در پوشش زنان با اتكا بـه سـركوب و اعمـال زور از    مستقيم بر زنان تمركز داشت و 
ها در ميان عامالن  اي از مخالفت وج گستردهنتيجة اجراي اين سياست، م در. شد سوي شهرباني مي

، كه در قدرت بود، قاطعانه از اجراي اين 1320هرچند رضاخان تا شهريور . اجتماعي شكل گرفت
اش به خارج از كشور، ابزار قدرت  كرد، با بركناري او از قدرت و تبعيد اجباري سياست حمايت مي

خصـوص در   از رفتن او، بسياري از زنان، بهبالفاصله پس  .دولتي حامي اين سياست تضعيف شد
 .مناطق عشايري و روستايي و شهرهاي كوچك و مناطق غيرمركزنشين، باحجابي را از سر گرفتند

در اوضاع آشفتة اشغال ايران از سوي نيروهاي متفقين و ضعف دولت مركزي، مخالفان سياسـت  
نهايت دولت  با افزايش فشارها، در. تري براي فعاليت پيدا كردند كشف حجاب اجباري امكان وسيع

حذف و » كشف حجاب اجباري«را از » اجباري«قيد  1322نشيني شد و در آبان  مجبور به عقب
  .گرانه كرد هاي سركوب حجابي را جايگزين روش هاي تشويقي ترويج بي شيوه

                                                        
تـوان در خـاطرات    از بهترين اشارات در مورد درك رضاخان و نخبگان تجددگراي هـوادارش از نوسـازي را مـي    .1

ميـل بـه   . وزيري رضاخان را به عهده داشـته اسـت، ديـد    سال نخست ششمخبرالسلطنه هدايت، كه به مدت 
پاسخ به در خان رضا. نسبت به خود، دو ويژگي اصلي اين درك است» شرمندگي«به اروپا و حس » شدن شبيه«

رنگ شويم كـه مـا را مسـخره     خواهم هم آخر من مي«: گفته استبه او  فرنگي اعتراض هدايت از سياست كاله
، 23[ »حكمت كنند و تقليدهاي بي در دلم گفتم زير كاله است كه مسخره مي«: با خود گفتههدايت و  »نكنند

اش  روزي به شاه عرض كردم تمدني كـه آوازه  ،قاتدر اين او«: همچنين هدايت نقل كرده است كه .]520ص
تمدني كه مفيد است و . رهاايكي تظاهرات در بلوارها و يكي تمدن ناشي از البراتو؛ گير است دو تمدن است عالم

آثاري كه . اند گمان كردم به اين عرض توجهي فرموده. هاست تمدن ناشي از البراتوارها و كتابخانه ،قابل تقليد
 ].488، ص23[» بندوبار خواستار بودند خورد و مردم بي زار مي ظاهر شد تمدن بلوارها بود كه به كار اللهبيشتر 
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سـه  در » بازگشـت بـه حجـاب   «و » حجـابي  بي«ها براي مقابله با  اين مقاله به بررسي تالش
دورة زماني منتهي به تصويب قانون كشف حجـاب اجبـاري    ،نخست: مقطع اصلي اختصاص دارد

) 1320تـا   1314(اجراي قانون كشف حجاب اجبـاري   ةسال مقطع شش ،دوم ؛)1314تا  1306(
و سوم، مقطع بركناري رضاخان و استقرار شاه جديـد تـا تجديـدنظر در قـانون كشـف حجـاب       

ويژه عامليت زنانـه، در هريـك    به ،شان خواهد داد كه عامالن اجتماعيمقاله ن). 1322تا  1320(
و چـه    چگونه در مقابـل سياسـت كشـف حجـاب اجبـاري مقاومـت كـرده        از اين مقاطع زماني

  .اند ايي در پيش گرفتهه سياست

  سؤال تحقيق
كشـف  «سؤال اصلي مقاله اين است كه عـامالن اجتمـاعي چگونـه در مقابـل سياسـت       ،رو اين از

شود كه شرايط ساختاري  اند؟ ضمناً به اين سؤال فرعي نيز پاسخ داده مي مقاومت كرده» حجاب
  چگونه فراهم شد؟» كشف حجاب اجباري«ضروري براي تجديدنظر در قانون 

  اهميت و ضرورت
تـاريخ ايـران،   . حجابي در ايران است ترِ تاريخ كوتاه بي توضيح دقيقترين فايدة اين پژوهش،  مهم

در  فقـط . شـود  فرهنگ و زندگي ايرانيـان محسـوب مـي    بخشي از تاريخ باحجابي است و حجاب
گرانـة دولتـي و بـا پشـتيباني منـورالفكران و       دورة رضاخان و با مداخلة مستقيم قدرت سركوب

سياست رسمي مبارزه بـا حجـاب در    نزديك به شش سالپردازان نوسازي است كه به مدت  ايده
گرانـة دولتـي،    سـركوب  ةشود و در اولين فرصت، با رو بـه افـول نهـادن مداخلـ     پيش گرفته مي

اين در حالي است كه اين بخش . گردند مي عامدانه به حجاب باز ،ويژه زنان به ،نيروهاي اجتماعي
هـاي اخيـر پيرامـون     مباحثات و مناقشات سالهاي آگاهانه براي بازگشت به حجاب در  از تالش

بـا نـوعي    ،هـاي اخيـر   الواقع، در سـال  في. اهميت پنداشته شده است ناديده يا كم حجاب ةمسئل
مواجهيم؛ كانّه حجاب امري مربوط بـه پـس از   » حجاب«كاري در تصوير ذهني ايرانيان از  دست

. ط به حجاب پس از انقالب آمده اسـت انقالب اسالمي و ناشي از الزامي است كه در قوانين مربو
  .دكنتواند به اصالح چنين ذهنيتي كمك  اين مقاله مي

  بررسي سوابق موضوع
انجام گرفتـه و بـه   » كشف حجاب«هاي مهم و البته محدودي در مورد سياست  تاكنون پژوهش

و نيـز پيامـدهاي فرهنگـي و اجتمـاعي آن     )) 1384و  1371(نظير آشنا (توصيف ابعاد نوسازانه 
ها، به برخي موانـع فـراروي حكومـت و     در عمدة اين پژوهش. اند پرداخته)) 1384(نظير صالح (
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ي بر سر راه اجراي اين قانون اشاره شده؛ اما تاكنون كار مستقلي در زمينة مقاومت مأموران اجراي
آنچه اهميت دارد اين است كه در برخي موارد، . اجتماعي در برابر اين قانون صورت نگرفته است

مثابة امري ضدنوسازي و  ها به ها ارائه شده، اين مخالفت كه گزارشي از مخالفت برخي افراد يا گروه
واقع، بررسي روند مقاومت در مقابـل   در)). 1392صادقي، (نظير (بعي دانسته شده و نه مستقل ت

منزلة يك امر تبعي و انفعالي به قانون جديد پوشش يا نحوة اجراي آن، بلكه  كشف حجاب را نه به
يران هاي اجتماعي ديرپاي جامعه و فرهنگ ا مثابة تداومي از روندهاي كالن تاريخي و سنت بايد به

در نظر گرفت كه از جمله در اين مقطع، خود را در مخالفت بـا سياسـت كشـف حجـاب نشـان      
واقع، مقاومت در مقابل سياست كشف حجاب يكي از ظهورات مهم تاريخي نيروهاي  در. دهد مي

هـا و نيـروي    دهد كه چگونه همة امكان سنت در تاريخ معاصر ايران است و بررسي آن نشان مي
  .براي مقابله با آن بسيج شده استاجتماعي سنت 

  روشي ـ مالحظات نظري   
و  خطاها از انبوهى« كه »است درهمبرهم رويدادهاى فراوانىِ جهانْ«فوكو معتقد است كه 

 »پيشامدها« و »تصادفها«او با تكيه بر نقش  .]384، ص18[ »تــاس كرده خلق را آن خيالها
 ،تقديرند يك تابع نه ،مىكنند عمل تاريخ در كه «نيروهايى: مدعي است كه پديده هر وقوع در
 برنامهريزى صورت به ،پديده]. 384، ص18[ »مبارزهاند تابع تصادف بلكه ،سازوكار يك تابع نه

 بلكه ؛گيرند نمي شكل ،مىخواهند مدرن مورخان كه آنگونه ،عقالنى سبةمحا مبناى بر و شده
 تصادف نيروها همواره در اين«: دان اتفاقى و محاسبهنشدنى عوامل مؤثر بر آن و نيروها از بسيارى

 و ها گزاره مبناى بر عوامل و نيروها اين]. 384ص ،18[ »مىشوند ظاهر منحصربهفرد رويداد
 و يكشكل نيستند همهجا، تصادفى ويدادهاىر .نيستند محاسبه قابل موجود گفتمانى احكام

ما بر بررسي اشكال و  ،در اين مقاله. اما همهجا هستند ؛داد ارائه ها آن از معينى الگوى نمىتوان
حجابي و همچنين شناسايي امور عينيِ غيرگفتماني و  تحوالت مقاومت اجتماعي در برابر بي

اسناد دست اول رجوع به آرشيو و بررسي . تصادفي مؤثر بر اين تحوالت متمركز خواهيم بود
  .له خواهد بودتاريخي و تاريخ شفاهي، شيوة اصلي كار اين مقا

  حجابي در ايران درآمدي تاريخي بر بي
حجاب زنان مسلمان به بدترين وجه ممكن مـورد   ،هاي انتقادي منورالفكران دورة قاجار در متن

بـر  » دولت جديـد «عنوان يك  هرچند دولت مشروطه به. گرفت نكوهش و حتي تمسخر قرار مي
حجـاب در بطـن    ،با روي كار آمدن رضاخان. توفيقي در تغيير پوشش زنان نداشت ،سر كار آمد

. گفتـاري عليـه حجـاب توليـد شـد      ها ها و سخنراني هاي نوسازي قرار گرفت و در روزنامه برنامه
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آبـادي   كه با حمايت مستقيم دولت همراه بود، حضـور صـديقه دولـت    ،حجابي نخستين مورد بي
]. 171، ص14[بـود   1306هـا در سـال    وشـش اروپـايي در خيابـان   بدون حجاب و بـا كـاله و پ  

 1.به دفـاع از آن پرداختنـد   ،»رسائل حجابيه«خصوص در قالب  به ،ن و موافقان حجاب نيزامتدين
، شاه را به اقدام عليه حجاب مصـمم كـرد؛ امـا    1307افغانستان به تهران در  ةسفر پادشاه و ملك

ان و قيـام علمـا و نيروهـاي اجتمـاعي سـنتي عليـه اقـدامات        به افغانسـت  2خان اهللا بازگشت امان
هرچند اقدامات عملـي ضـدحجاب فروكاسـته    . كردرضاخان را در تصميم خود مردد  نوسازانة او

اي عليه حجاب  فعاليت گسترده هاي فرهنگي در فضاي عمومي و در قالب سخنراني و برنامه ،شد
  3.و پوشش زنان جريان داشت

  )1314ـ1306(هاي نهادي در برابر تغيير پوشش زنان  مقاومت: دورة اول
بنابر روندهاي تاريخي و اجتمـاعي   ،واقع در. در اين مقطع، اولويت با مقاومت عامليت ديني است

هاي مشروع و جـاري اجتمـاعي تعـدي     ها به رويه مسلط در جامعة ايران در مواردي كه حكومت
اهللا  نخسـت، آيـت  . هـا هسـتند   مـردم بـا حكومـت   كنند، علما و مراكز ديني خط تماس اولية  مي

در اعتـراض بـه حضـور همسـر و      ،قم ةن سرشناس حوزة علمياروحاني يكي از  ،محمدتقي بافقي

                                                        
 ].12[ :به بنگريد. 1
زمان با آتاتورك در تركيه و رضاخان در ايران، يـك برنامـة    ، هم)1307ـ1297(اهللا خان، پادشاه افغانستان  امان .2

ماهه به اروپا، در مسير بازگشت بـه كشـورش، در خـرداد     از سفري ششاو پس . نوسازي اجتماعي را آغاز كرد
حجاب ظـاهر شـد و    ملكة افغانستان در تهران بي. مدتي در تهران توقف كرد و مهمان دولت ايران بود 1307

افتـادگي   اين امر بر رضاخان و ديگر نخبگان حكومتي تأثير زيادي گذاشت و موجب شد كه نوعي حس عقـب 
اهللا  امـان . مردان ايراني پديد آيد نيز در ميان دولت» شرقي«نها از دول اروپايي، بلكه از همسايگان ت مضاعف، نه

هـاي سـنتي    هاي نوسازانة مغاير با ارزش به افغانستان بازگشت و به پيگيري برنامه 1307خرداد  31خان روز 
با استفاده از زور و سركوب مخالفان،  جامعة افغانستان، از جمله در زمينة لباس و پوشش و ظاهر مردان و زنان

اسـتفاده از قـوة قهريـه بـراي     . زودي، با مخالفت متنفذان محلي و نيروهاي مذهبي مواجـه شـد   به. اقدام كرد
مجبور به استعفا از سلطنت و فـرار   1307در دي . پيشبرد تغييرات اجتماعي موجب قيام عمومي عليه او شد

 . به ايتاليا از طريق هند شد
سازي اختالط زنان و مردان  ها براي عادي اي از سياست مجموعه 1313اصغر حكمت، وزير معارف، در سال  علي .3

ايجاد كانون بـانوان، تشـكيل مجـالس وعـظ و خطابـه، انتشـار       : شمرد مي حجابي را بر سازي شرايط بي و آماده
م بـه صـورت مخـتلط از سـوي زنـان      مقاالت نظم و نثر در جرايد و ادارة مدارس ابتدايي تا سال چهـار  سلسله

به دستور رضاخان و به رياست افتخاري شـمس   1314از همين رو، مثالً، در سال ]). 176، ص7: [بنگريد به(
بـه  «: بـود » ترك چادر سياه«تأسيس شد كه منظور اصلي از تأسيس آن پيشرفت در » انون بانوانك«پهلوي، 

كردند  يكي به برداشتن چادر مبادرت مي هاي خود يكي نوادهكردن خا با راضي اين طريق كه زنان عضو جمعيت
كه در هر نوبت از مجالس  طوري كردند؛ به ساير بانوان را تشويق به ترك كفن سياه مي و در مجالس سخنراني

   ].62، ص9[ »يافتند بدون چادر حضور مي اي از بانوان و اجتماعات كانون، عدة تازه
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هـا اعتـراض كـرد و از     بـه آن  1306در عيد نـوروز  ) س( دختر رضاخان در حرم حضرت معصومه
اعتـراض   هش در حرممردم خواست كه به پوشش غيرشرعي و نامناسب همسر شاه و زنان همرا

سر و روي همسر شاه و همراهانش باز بود و اين آشكارا برخالف شئونات مذهبي و حضور . كنند
وقتي مخالفت عمومي باال گرفت و بـه تظـاهراتي عمـومي تبـديل     . زنان در يك حرم مقدس بود

جمعيـت پراكنـده شـد و او شخصـاً     . شد، رضاخان خود در رأس يك يگان موتوري راهي قم شد
بعد دستور داد او به تهران منتقل و تا پايـان عمـر در شـهر    . بافقي را مورد ضرب و شتم قرار داد

سازي براي اعالم سياست كشف  پس از آن، دولت به زمينه]. 264ـ262، ص20[ري ساكن شود 
هاي فرهنگي و اجتماعي را در شهرهاي مختلف به اجـرا   اي از برنامه و مجموعه 1حجاب پرداخت

از جمله در شيراز با حضـور حكمـت وزيـر معـارف     . ا ميزان حساسيت مردم را بيازمايدگذاشت ت
دختـران  از اي  هـا، عـده   شاهپور برگزار شد كه در آن، پس از پايان سـخنراني  ةجشني در مدرس

و با صورتي بـاز و موهـاي آشـكار بـه      ندجوان روي صحنه حاضر شدند و برقع از صورت برداشت
تر از آن، روز بعد، مردم در اعتراض بـه   اما مهم ،ز حاضران اعتراض كردندبرخي ا. رقص پرداختند

اين عمل، در مسجد وكيل شيراز تجمع بزرگي برپا كردند و خواهان دستورالعملي براي مواجهـه  
هـا   الدين فالي براي مردم سخنراني كرد و از آن اهللا سيدحسام آيت. با اين رفتارهاي نوپديد بودند

، 22؛  331، ص4[بالفاصـله فـالي بازداشـت شـد     . ها هشيار باشند اين توطئه خواست در مقابل
حجاب كارمندان ادارات و طبقات مرفـه در   چند روز بعد نيز جشن ديگري با شركت بي]. 38ص

ميدان جالليه برگزار شد و حكمت طي يك سخنراني از خواسـت قـاطع شـاه مبنـي بـر كشـف       
در شهر مقدس مشـهد، علمـا ابتكـار عمـل را بـه      ، تر درنهايت و از همه مهم. حجاب سخن گفت

آقا حسين قمي را به منظور مذاكره با رضـاخان   اهللا حاج ها تصميم گرفتند آيت آن. دست گرفتند
به تهران بفرستند؛ اما او با رسـيدن بـه شـهر     كردن او از تصميم به كشف حجاب زنان و منصرف

تراض به بازداشت قمي و نيز مخالفت بـا تصـميم   مردم در اع. المالقات شد ري بازداشت و ممنوع
برخـي علمـاي مشـهد نيـز بازداشـت      . به كشف حجاب زنان، در مسجد گوهرشاد تحصن كردند

ها با دولت، رضـاخان دسـتور سـركوب     كنندگان و افزايش مخالفت با افزايش شمار تحصن. شدند
زام شـد و پـس از دو روز   يك لشكر ارتش از آذربايجـان بـه مشـهد اعـ    . قيام مشهد را صادر كرد

ها در هـم   كنندگان، مقاومت شدن شمار زيادي از تحصن با كشته 1314تير  21درگيري در روز 
بـه ميـانجي نهـاد     حجـابي  مقاومت در مقابـل بـي   رسد كه در اين مقطع به نظر مي. شكسته شد

كاركردهــاي هـا و زنــان بـه    تـاريخي روحانيـت و متكــي بـه اعتمــاد مـردم و از جملـه خــانواده     
  .كنندة نهادها و ساختارهاي اجتماعي است تعديل

                                                        
كرد و عيال من، كـه بـه    ترويج دكلته و منع چادر مي«ها  ملكه در اين سال: نويسد كه مخبرالسلطنه هدايت مي .1

 ].519، ص23[» شد، آخر ترك رفتن كرد رفت و چادر نماز داشت، مورد ايراد مي اندرون مي
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  )1320ـ1314(هاي جمعي براي مقابله با كشف حجاب  استراتژي: دورة دوم
 ،و مشاهدة نتايج عملكرد آتاتورك در تغيير ظاهر تركيه 1313سفر رضاخان به تركيه در خرداد 

تغييـر در لبـاس و پوشـش زنـان      خصوص در لباس و پوشش زنان، او را بار ديگر مصمم بـه  و به
با پشتيباني شـهرباني،  ، 1315صادر شد و از ابتداي  1314  در دي» كشف حجاب«فرمان  1.كرد
  .انه پيش برده شدرمص

 ،واقـع  در. ترين تحول ساختاري در اين مقطع، غيبت نهادهاي ديرپاي جامعة ايران است مهم
داري نظير دين را تضعيف كنـد   اي دوامحكومت رضاخان توانسته است نهاده 1314تا  1306از 

وحانيت شـكل گرفتـه و همـة منـابع     رگفتـاري ضـد  . و مقاومت نهادي آن را به حداقل فروكاهد
با اعالم سياست كشـف حجـاب، عـامالن     ،رو اين از. بودنهادي و سرماية نمادينشان از دست رفته 

هـا و   نهـادي، نـاگزير از نـوآوري    ةاجتماعي در وضعيت ساختاري تـازه و فاقـد هرگونـه پشـتوان    
  .راهبردهاي خالقانة جديدي براي كردوكار اجتماعي خود بودند

هاي نهادي و در شرايط  در فقدان حمايت، ويژه عامليت زنانه به ،عامالن اجتماعي ،ن پسآاز 
  :ندفتاي از كنش را در پيش گر ساختاري، اشكال متعدد و پراكنده ساختاري بي

هاي دولت، مـأموران و   دستورالعمل بنابر. ها حجاب در جشن اد از حضور بياستنكاف افر )الف
هـا   كردة خود در جشن حجاب كارمندان دولتي موظف بودند كه به همراه همسر و دختران كشف

هـاي اجتمـاعي نيـز بـه كشـف حجـاب        ساير زنان و گروه ترتيب ها حضور يابند تا بدين و مراسم
وجود دارد كه مرد يا زن يـا دختـران خـانواده تمـارض و بـا       هاي متعددي گزارش. ترغيب شوند

از جملـه، حتـي در همـان آيـين     . نـد هـايي اسـتنكاف كرد   تراشي از حضور در چنين جشن بهانه
اش حضور داشتند، برخي مقامات از اينكـه بـا    كه رضاخان و خانواده ،رسمي اعالن كشف حجاب

هـاي   گـزارش ]. 92، ص13[نكاف كردند است حجاب خود در آن مجلس حاضر شوند بي  همسران
وجـود  هـا   شهرستان ها و متعددي نيز در مورد استنكاف همسران مقامات محلي در مراكز استان

همسر رئيس عدلية واليت ثالث، همسـران اعضـاي انجمـن شـهرداري مراغـه و همسـران       : دارد
هـا و   حجاب در جشـن ن دولتي تبريز و ساير نقاط استان آذربايجان شرقي از حضور بدون امأمور

مربـوط بـه   » جشـن «زني كه به يـك   136در سبزوار از  ،المثل ها خودداري كردند؛ في سخنراني
يك نيروي ارتشـي  ين همچن ].22، ص3[زن سر باز زدند  106كشف حجاب دعوت شده بودند، 
آبراهاميان ]. 236، ص4[ 2اش خودداري كرده بود، محاكمه شد كه همسرش از برداشتن روسري

                                                        
زمـان بازديـد   خواست تا  ازآنجاكه آتاتورك دعوت متقابل را پذيرفته بود، رضاشاه مي«: نوشته است كهآبادي  يحيي دولت. 1

  ].200، ص5[» نباشدنسبي ايران ’ ماندگي عقب‘شاهد سازد كه آتاتورك  ايران را با چنان سرعتي مدرن  او
در ارتش نيز، هنگامي كه يكي از مقامات قضايي ارتش از برداشتن روسري نازك همسرش هنگـام تشـرف بـه    «. 2

الوزرا و وزارت جنگ بـه محاكمـه    از طرف رئيساستنكاف ورزيد، با نامة آستان قدس ) ع( حرم مطهر امام رضا
  ].236، ص4[» كشيده شد
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، »بـر اثـر نارضـايتي از اجـراي ايـن فرمـان      «ز گزارش داده است كه همسر يكي از استانداران ني
  ].176، ص1[خودكشي كرد 

رسد كه عامليت زنانـه   به نظر مي. حضور حداقلي با پوشيدگي حداكثري: مقاومت مثبت) ب
» ريحجـاب حـداكث  «در جامعه، نوعي » حضور حداقلي«منظور تأمين  در اين مقطع راهبردي به

هـاي زنانـه اقـدام كردنـد كـه پوشـيدگي        جديـد از لبـاس   يزنان به طراحـي شـكل  . خلق كردند
ظـاهراً   ،حـال  عـين  در ،و در حـدود شـرعي را داشـت؛ امـا    » حجاب كامـل «حداكثري نزديك به 

هـاي   پوشـيدن پالتوهـاي بلنـد و كـاله    «از جمله . نداشت» كشف حجاب«مخالفتي هم با قانون 
نـوعي  ]. 235، ص4[» گـردن  گرفـت يـا بـه سـر كـردن چارقـد و شـال        مي بر بزرگي كه مو را در

هـاي   پيـراهن  شـدند  ها ابتداي امر وقتي از خانـه خـارج مـي    زن«: شكل گرفت» مقاومت مثبت«
سر نداشتند، دسـتور اسـالم   ه ها ضمن اينكه چادر ب آن. نهادند بلندي پوشيده، روسري بر سر مي

البتـه روشـن اسـت كـه ايـن همراهـي       ]. 141، ص6[ 1»دكردن بودن را اجرا مي مبني بر پوشيده
  .رو شد هسرعت با واكنش شديد شهرباني روب ظاهري با قانون به

هـاي زنـان بـراي مقاومـت      خواستار جلوگيري از تالش» 11/3/15ـ2970متحدالمال  ةامري«
خود را ها كه مضحك و به اشكال مختلفه  و ساير عمليات آن...  استعمال چارقد«مثبت به منظور 

اگـر  . در كوچه و بازار و معابر و غيره تفتيش كنند«شهرباني مأمور شد تا . شد» دارند مستور مي
  ].235، ص4[» اخذه و ممنوع دارندؤم بانويي با چارقد ديده شود، شديداً

ها عليه سياست مقاومت مثبـت،   گيري با سخت. پذيرش محروميت اجتماعي: نشيني خانه )ج
ها بـرخالف سـنت    برخي خانواده 2.نشيني شدند جاب شرعي، ناگزير از خانهزنان براي عمل به ح

. هاي خودشان حمام تأسـيس كردنـد   مردم از حمام عمومي، ناگزير در درون خانه ةايراني استفاد
                                                        

چيزي كه خودم «: گونه روايت نموده است جماعت مسجد عمار ياسر پل چوبي تهران اين سيد عباس موسوي، امام .1
اي  عدهرفتند و يك  هايشان بيرون نمي ها كشف حجاب بودند و البته خوب از نزديك شاهد بودم اين بود كه زن

گذاشتند و  گيس درست كرده بودند و در آخر كالهشان دمي داشت كه موهايشان را توي آن مي هم يك كاله
، 21[» كشيدند ها مي اي آن را هم از سر زن يك عده. آمدند كه خيلي هم بدقيافه بود شدند با آن مي مجبور مي

از حدود سال «كند كه  تهران، نيز روايت مي آباد جماعت مسجدالرسول نازي محمدباقر دشتيانه، امام]. 132ص
ها  ها چادر را از سر زن زمزمة متحدالشكل بودن و كشف حجاب زنان شروع شد و به آنجا رسيد كه پاسبان 1314

كردند  كردند و مجبورشان مي هاي محترم را دعوت مي گرفتند و خانواده هايي مي در آن موقع، جشن. كشيدند مي
ريختنـد و حاضـر    هاي محترم اشـك مـي   ن چادر شركت كنند و تا جايي كه ياد دارم، زنهايشان بدو كه خانم

پوشاندند و لباس  جوري سرشان را مي زدند و يك كردند، عينك دودي مي اگر هم مجبورشان مي. شدند بروند نمي
برونـد،   خواستند بـدون چـادر   كه مي پوشيدند، ولي همين بلند با آستين بلند و دستكش و جوراب ضخيم مي

 ].130، ص21[» كردند آور و مصيبت بود و گريه مي برايشان بسيار حزن
هايي  از قرار گزارش«، 15/12/1316و تاريخ  2578ها، به شمارة  خانه نامة وزارت داخله به كلية وزارت طبق بخش .2

ها  وان از خانهها موضوع رفع حجاب پيشرفت كامل ننموده و اغلب نس كه به مركز رسيده، در بعضي شهرستان
 ].25، ص3[» نمايند حتي مأموران دولتي از بيرون آوردن بانوان خودشان خودداري مي. آيند بيرون نمي
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و برخي ديگر به دليل شـدت  ] 142ـ141، ص6[كردند  وآمد مي برخي زنان شبانه و در خفا رفت
پيامـد ايـن    1.در خانـه بماننـد   و بركنـاري رضـاخان   1320سال ها مجبور شدند تا  گيري سخت
واسطة اينكه ناچـار شـدند    به ،زنان: هاي اجتماعي بود اي از محروميت نشيني، طيف گسترده خانه

] 53، ص16[» از سواد، تحصيالت و حتي دسترسي به بهداشت محروم ماندنـد «در خانه بمانند، 
در حكـم  ] و... [زنداني بزرگ«شد، همچون  خوانده مي »نهضت آزادي زنان«و آنچه در اين دوره 

  ].408ـ407، ص19[» حبس زنان نجيب و عفيف شد
بـا افـزايش فشـارها بـراي اجـراي      . نشـين همجـوار   مهاجرت به عراق و منـاطق مسـلمان   )د
هاي شهرهاي مرزي كشـور دسـت بـه     ، بسياري از خانواده»كشف حجاب«سياست  ةگيران سخت

. نشـين پيرامـون ايـران شـدند     راهي كشور عراق يا ديگـر منـاطق مسـلمان    ها آن. مهاجرت زدند
ميشان و نقاط ديگـر   مردم از شهرهاي خرمشهر، دشت ةهاي شهرباني از مهاجرت گسترد گزارش

  ].202ـ201، ص3[ 2حكايت دارد 1315ـ 1314هاي  سال به سوي كشورهاي همجوار، طي
 ةآخرين سـالي اسـت كـه همـ     1317ل دهد كه سا بررسي اسناد و مدارك رسمي نشان مي

نه تأكيـد  اقـانون كشـف حجـاب مصـر     ةگران اركان حكومت رضاخان و خود او بر اجراي سركوب
هاي عامالن اجتمـاعي در   دهندة موفقيت مقاومت نشان عمل بيشتر  درخواست براي شدت. دارند

ناد هـا در برخـي اسـ    است كـه شـكل و گسـترة مخالفـت    » كشف حجاب«مقابل اجراي سياست 

                                                        
شـهريور   ( 1941برخي از پيرزنان كه حاضر نبودند حجاب خود را بردارند، تـا سـال   «: اميني تصريح كرده است. 1

شـدن مـادر و خـواهرانش     نشـين  ر روايتي از خانهخطيبي د]. 40، ص8[» از خانة خود بيرون نيامدند) 1320
. طـور  يادم هست كه مادرم در تمام مدتي كه زنده بود از خانه بيرون نيامد و خواهرانم نيز همين«: گفته است

همچنـين سـيد   ]. 92، ص13[» وجه مورد رضايت مردم نبود هيچ كشف حجاب با خشونتي انجام گرفت كه به
حـال   عين باز هم در«: گونه روايت نموده است كه الزمان تهران، اين سجد صاحبجماعت م امام ـ جمال افتخاري

دادنـد مـانعي باشـد، بيـرون      كردند و اغلب در مواردي كه احتمـال مـي   هاي محجبه خودشان را حفظ مي زن
 ].129، ص21[» آمدند نمي

طور قاچاق در نتيجة تجدد و تربيت از خرمشهر اهالي به «: آمده 8/11/1314و تاريخ  1740در گزارشي به شمارة  .2
ها نامعلوم است،  دهد چند خانوار، كه هويت و اسامي آن حكومت محل اطالع مي. ... اند نسوان به خاك عراق رفته

، 3[» از خرمشهر و توابع به ترتيب غيرمعلومي به عراق رفته و قنسول بصره هـم خبـر مزبـور را تأييـد كـرده     
بستان كه مدتي بود از ...  علي شياع ساكن« 15/1/1315، مورخ 377مارة ش  همچنين، طبق گزارش]. 201ص

معلومي به اتفاق دو برادر و تقريباً بيست خانوار به  شب هشتم فروردين به علت غير... خاك عراق به ايران آمده
 27/1/1315، مورخ 134تر مهاجران در سند  كه علت اين مهاجرت و تعداد دقيق] 201، ص3[» عراق رفته است

ميشان مهاجرين فقط اين عده نبوده، از طوايف  طبق راپورت نيابت حكومت دشت«: گونه تشريح شده است اين
فريدون سنجر نيز در ]. 202، ص3[» ...علت آن هم ظاهراً از ترس كشف حجاب بوده. اند ديگر هم مهاجرت نموده

بسياري . نشين شدند ها خانه بسياري از خانم« :ها اشاره نموده است كتاب خاطرات خود به مهاجرت برخي خانواده
براي برخي كه اين امكانات . به عراق مهاجرت كردند و ديگر برنگشتند) فقط و فقط به همين انگيزه(ها  از خانواده

 ].43ـ42، ص15[» شدند ها از خانه خارج مي وجود نداشت، فقط شب



  1398 تابستان، 2، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   182

هـا، بـه    نامة محرمانة وزارت داخله به فرمانداري از جمله در بخش. دولتي نيز منعكس شده است
هنـوز در بعضـي جاهـا حجـاب     «پـس از بيـان اينكـه    ، 22/10/17و مورخ  3581/1099شمارة 

وزارت كشور شديداً مورد مؤاخذه واقع «ها به رضاخان رسيده و  و برخي از گزارش» معمول است
ها با حجاب يـا روسـري    زن«كند كه اگر  مي» براي آخرين مرتبه ابالغ و اخطار«، »تگرديده اس

» شديد ةمورد مؤاخذ«مقامات محلي  ،»اند به قسمي بيرون بيايند كه مثل آن باشد كه رو گرفته
اي محرمانـه از   نامـه  هـا بخـش   همچنين، در يكي از آخرين تـالش ]. 413، ص19[گيرند  قرار مي

صادر شـده كـه از    2/12/1317در تاريخ » نشاهي به رياست ادارة شهربانيدفتر مخصوص شاه«
غيـر از شـاگردان   «: ابراز نارضايتي شـده اسـت  ] اروميه[در استان چهارم » موضوع رفع حجاب«

روند و صـورت و   سايرين با روسري راه مي ،ها سا و اعضاي دواير و مسيحيؤهاي ر مدارس و خانم
االمـر مطـاع مبـارك اعليحضـرت همـايون       حسـب «لـذا  . »بندنـد  خود را هم با روسري مي ةچان

رضاييه را تغيير بدهيد و يا به ترتيب ديگر رفع ] شهرباني[يا رئيس «خواهد كه  مي» شاهنشاهي
  ].412، ص19[» شكايت استاندار را بنماييد كه در پيشرفت امور وقفه حاصل نگردد

كنـد كـه از    تغييـر مـي   1318بـه مركـز از سـال    هاي مقامات  ها و نامه نامه حال، لحن بخش اين با
دهنـدة تأكيـد    سو بيانگر استيصال مقامات استاني و محلي در اجراي قانون و از سوي ديگـر نشـان   يك

در نامـة  . حجـابي اسـت   بـراي تـرويج بـي   » اقتضـائات محلـي  «مقامات مركز بر توجه به متغير جديد 
، گزارش شده كـه در دشـتي و   27/1/1318مورخ به وزارت كشور، ] بوشهر[محرمانة استانداري هفتم 

همان اوضاع قديمة كهنه ساري و جـاري و نسـبت بـه مقـررات امـروزه در آن      «دشتستان و برازجان، 
اقـداماتي از حيـث رفـع    » «حدود با تنفذات محلي و وجود سيد اسماعيل نام كه از علماي آنجا اسـت 

» ...ن آخوندبازي و راه انـداختن هـو و جنجـال   هما«و » حجاب و اتحاد شكل و ساير اوامر ميسر نشده
اسـتاندار از وزارت داخلـه تقاضـاي    . ادامـه دارد » )هـاي قديمـه   همان خـان (نفوذ منتفذين محلي «و 
هـاي فـردي عامليـت     تنها بر مقاومت نامه نه اين بخش]. 371، ص11[كند  مي» تعليمات و دستورات«

هـاي سـاليان پـيش،     رغم سركوب ترِ ديني و اجتماعي، به هاي نهادي شدنِ مقاومت زنانه، بلكه بر هويدا
صـادره از سـوي وزيـر     23/7/1319و مـورخ   91487نامة ديگـري بـه شـمارة     بخش. گذارد صحه مي

، از »كـردن جامعـه بـه تمـدن و طـرز زنـدگاني امـروزه        آشـنا «داخلة وقت، ضمن اشاره به ناكامي در 
هـا مـردم را بـه همـان روال و لبـاس ديرينـة        ز بخـش اي ا در پاره«كه » توجهي بعضي از مأموران بي«

تـرين نكتـه در ايـن     مهم. شكايت شده و خواستار تغيير در اين وضعيت شده است» اند خود واگذاشته
... مـأموران مكلـف هسـتند   «: است» طرز خشونت و درشتي«نامه، تأكيد وزير كشور بر پرهيز از  بخش

در اصـالح  » كه با اخـالق و رويـة تـوده مناسـب باشـد      به طرقي«و » به فراخور اوضاع و روحية محل
عنصـر  » اخـالق و رويـة تـوده   «تأكيد بر اقتضائات محلي و توجه به ]. 29ـ28، ص3[وضعيت بكوشند 

اكنـون سـؤال ايـن    . شود اي است كه در اين زمان در گفتار مجريان قانون كشف حجاب ظاهر مي تازه
  ده است؟است كه چه چيزي موجب ورود اين عنصر تازه ش
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  پيشامد جنگ جهاني دوم و اشغال ايران: تحليل تصادف
آلمان به لهسـتان لشـكر   . آغاز شد) 1939اول سپتامبر ( 1318جنگ جهاني دوم رسماً در سال 

طرفـي   ايران اعالم بي ،در چهارم سپتامبر. كشيد و فرانسه و انگليس به آلمان اعالن جنگ دادند
 1939در  كـه قـبالً   ،هـا  ها و آلمان روس. اعالم رضايت كردندآلمان و انگليس از اين موضع . كرد

ژوئـن   22( 1320ناگهاني آلمان به شوروي در اول تيـر   ةپيمان منع تعرض امضا كردند، با حمل
روس و انگليس از وضعيت ستون پنجم آلمان در ايران . ، در وضعيت تخاصم قرار گرفتند)1941

 ،السـعيد  رشيدي عالي گيالني با گرايش به آلمان عليه نوريخصوص كه در عراق  به ؛نگران بودند
ايـن دو كشـور نگـران بودنـد كـه بـا تكـرار چنـين         . كودتا كرده بود ،وزير هوادار انگليس نخست
امـا  . هـا شـدند   اي در ايران، اين كشور به دامن آلمان بيفتد؛ لـذا خواسـتار اخـراج آلمـاني     حادثه

هاي هيتلر بـه رضـاخان    رخواست متفقين و نيز دلگرميكشي در پاسخ به د سياست تعلل و وقت
در  1320/ 1941انگلـيس و شـوروي در هفـدهم ژوئيـة     . موجب شد تا ايران عمالً اقدامي نكند

 1320سـوم شـهريور    /1941مورد حمله به ايران به توافق رسيدند و روز بيست و پـنجم ژوئيـه   
، رضاخان به نيروهـاي نظـامي   1320ريور در ششم شه، سه روز بعد. عمالً وارد خاك ايران شدند

مذاكرات شوروي و انگليس با رضاخان باز هم بـه نتيجـه نرسـيد و در    . دستور ترك مقاومت داد
. و عمالً به حكومت رضاخان پايـان دادنـد   ندمتفقين تهران را اشغال كرد بيست و پنجم شهريور

مـأموران و نيـز    از سـوي اي  سـترده طور گ طرفي، اخبار جنگ جهاني در ايران به رغم اعالن بي به
هواداران طرفين انگليسي و آلماني و شورويايي و بعدتر امريكايي جنگ در مطبوعـات و محافـل   

: عظيم بـود  ةمردان ايراني درگير اين مناقش شد و ذهن دولت رسمي و غيررسمي ايران منتشر مي
داري  دورة حكومـت  نمـاد ثبـات  ) 1318ـ1314(وزيري كه دورة مسئوليتش  نخست، محمود جم

اسـتعفا كـرد و احمـد     1318طرفي كرده بـود، در سـوم آبـان     رضاخان بود و در جنگ اعالن بي
جاي خود را به علـي منصـور    1319دفتري نيز در چهارم تير  متين. دفتري جانشين او شد متين
شـد و   معزول 1320عمالً در پنجم شهريور  متفقين و بركناري رضاخان ةمنصور نيز با حمل. داد

  .جاي خود را به محمدعلي فروغي داد
گيرانـة   صـورت سـخت   توانست بـه  نمي» كشف حجاب«در چنين شرايطي، پيگيري سياست 

كـه دولـت و   ، 1318رسد كه از اوايل سـال   به نظر مي. وزيري محمود جم ادامه يابد دورة نخست
 ةشوند، مردم نيـز زمينـ   الملل مي مشغول روابط و مناسبات جنگ بين دل كارگزاران حكومتي آن

هـاي   گـزارش ، به همين دليل. كنند تري براي تمرد از اجراي قانون كشف حجاب پيدا مي مناسب
 ردرسمي مملو از بيان استيصال مقامات محلي و اسـتاني در پيشـبرد اجـراي ايـن قـانون و تمـ      

  .دارد حكايت گرفتن نهادهاي سنتي ن و قدرتامأمور
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  )1322ـ1320(بازگشت به حجاب : دورة سوم
با هجوم نيروهاي انگلـيس و شـوروي در   «: تحول مهمي پديد آورد اعالم خبر بركناري رضاخان

سـاله بيـرون    شـدة شـانزده   هاي سركوب هاي استبداد، نارضايتي و فروريختن پايه 1320شهريور 
جامعه مجدداً بازگشـتي بـه اعتقـادات مـذهبي و     «شرايطي فراهم شد تا ]. 207، ص2[» ريخت
كه شاه جديد بعـدها در   نحوي به] 24، ص17[» اي اجتماعي از جمله حجاب داشته باشده سنت

ر اثر پاشـيدگي اوضـاع در   ب ،همين كه پدرم از ايران خارج شد... «: خاطراتش از آن روزها نوشت
ـ     ،دوران جنگ كشـف  ه بعضي از زنان مجدداً به وضع اول خود برگشـتند و از مقـررات مربـوط ب

ها مورخ  نامة وزارت كشور به فرمانداري در بخش، المثل في]. 468، ص10[ »حجاب عدول كردند
قـدغن  «خواهـد كـه    هـا مـي   هرچند همچنان از شهرباني 669ـ7199ة و به شمار 16/11/1320

هـاي   طبق گـزارش «: دهد ؛ اما در ضمن گزارشي از بازگشت به حجاب در ميان مردم مي»نماييد
ها با چادر نماز و گاهي هم با چـادر سـياه ديـده     كوچه و بازار زن ها غالباً در رسيده از شهرستان

بـه وزارت كشـور    7/1321/ 12همچنين، در گزارش ديگـري كـه در   ]. 390، ص11[» شوند مي
 ،كننـد  حركت ميها  تنها با چادرهاي رنگارنگ در خيابان نه] بانوان[«: ارسال شده، آمده است كه

هرچنـد  ]. 447، ص11[» شـود   حتي چـاقچور هـم ديـده مـي    نقاب، ] رفته چادر سياه بلكه رفته
شخصي خود » ترجيح«آگاهانه و » پوشي چشم«را ناشي از » تخطي«پهلوي دوم اين بازگشت يا 

بررسـي اسـناد و   ، ]447، ص11[دارد  مـي  اعـالم » سير طبيعـي خـويش  «براي واگذاري امور به 
ن اجتمـاعي بـه صـورت فـردي و     گري عامال دهد كه اين تالش و كنش شواهد تاريخي نشان مي

بازگشت بـه  «نهادي در متن تغييرات ساختاري جديد است كه شاه را مجبور به پذيرش واقعيت 
  .كند مي» حجاب

  هاي جمعي عليه كشف حجاب نامه تنظيم شكايت: عامليت اجتماعي )الف
كـر  خطاب به مجلس شـوراي ملـي، بعـد از ذ    23/7/1320نامة مورخة  در شكايت» هاي يزد زن«

مصائبي كه در جريان اجراي قانون كشـف حجـاب بـر زنـان رفتـه و خسـاراتي كـه از مـأموران         
ديدگان را از اين جـابران   اوالً انتقام ما ستم«، خواهان آن هستند كه 1ها وارد شده شهرباني بر آن

                                                        
تواند به توصيف بهتري از شرايط روحي و ذهنـي زنـان در    مي» هاي يزد زن«بيان تفصيلي اين فقرة از شكوايية . 1

زدن و لگـدزدن هـيچ مضـايقه نكـرده و      خدا شاهد است از فحاشـي و كتـك  «: دورة كشف حجاب كمك كند
حال چقدر زن حامله يا مريضه به واسـطة   به شد كه تا كنند و اگر تصديق حكما آزاد بود، از آمار معلوم مي نمي

ها رسيده، جان سپردند و چقدر از ترس و حرص فلج شـدند و   ها به آن طرف پاسبانتظلمات و صدمات،كه از 
هايي از ما به هر اسمي و رسمي گرفته شده،  چقدر مال ما را به اسم روسري يا چادر به غارت بردند و چه پول

اسراي شام با ماها  افتاد، مثل داند اگر يك نفر از ماها با روسري يا با چادرنماز به دست يك پاسبان مي خدا مي
ها لگد بر دل و پهلوي ما بود و اگر به پول گرفتن قانع  ها با ما با همان چكمه بهترين رفتار آن. كردند رفتار مي
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حجـاب  در ممالك اسالمي «تنها  افزايند كه نه و مي» آزادي حجاب به ما بدهيد« و ثانياً» بكشيد
مخصوصـاً مسـلمانان    ؛همه آزاد هسـتند ] هم... [انگلستان و هندوستان«بلكه در  ،»معمول است

خواهنـد كـه    مي» ملت ايران ةنمايندگان محترم مسلمانان كلي«ها از  آن. »داراي حجاب هستند
ــد « ــا را آزاد فرمايي ــ375، ص11[» ماه ــادن ]. 376ـ ــا » آزادي«برابرنه ــاب«ب ــي از » حج يك

تـر   هـاي بعـد برجسـته    ويـژه در دوره  حجاب است كـه بـه   ةگفتماني در مسئل مهاي مه چرخش
 ة، پيوسـت شـمار  27/1/1322 ةدر نامـة مورخـ  » اهـالي رشـت  «جمعـي از   ،همچنـين . شود مي

مـأموران شـهرباني رشـت بـه     » خشـن و ناهنجـار  «به مجلس شوراي ملي، از عملكـرد   17428
خواسـتار   كرده وشكايت ، است» ]رضاخاني[جالدهاي دورة استبدادي «كه شبيه  ،زنان» چادر«

» شـمارند  اهـالي را محتـرم نمـي    ةافكار و عقيـد «اند كه  ني شدهارسيدگي به ظلم و تعدي مأمور
ها، عالوه بـر وجـه شـرعي و دينـي      يهين در اين شكواابخشي از استدالل معترض]. 405، ص11[

 ـ كيـد بـر دوگانـة اسـتبداد    درواقـع، تأ . است» و دموكراسي» مشروطيت«حجاب، تكيه بر اصول 
: هـاي قـدرت شـاه جديـد بـود      مشروطه بخشي از طرح فروغي براي عبور از بحران و تثبيت پايه

. شد، قرار بود پهلوي دوم پادشاه مشروطه باشـد  كه پهلوي اول پادشاه مستبد معرفي مي درحالي
 هانعكاس يافت 1322 وزير در خرداد ية تجار و اصناف مركز به نخستياين دوگانه در طومار شكوا

ها نسبت بـه   خصوص عمليات خالف قانون و منطق حكومت مشروطه و دموكراسيِ پاسبان در«و 
عنـوان رفـع    آزار و اذيـت نـاموس مـردم بـه    «نواميس مسلمين، شكايت شده و پرسيده شده كه 

كـه  » اگر به استناد عمل شاه سابق اسـت «دهد كه  و پاسخ مي» حجاب مطابق كدام قانون است
نويسـندگان طومـار در بخـش ديگـري از آن،     . خواهانـه  آن به زور سرنيزه بوده است نه مشروطه

كننـد تـا دولـت را بـا      اي در دفاع از حجـاب وارد مـي   سازي جديد، استدالل تازه اساس دوگانه بر
عالوه بر اين، آزادي و دموكراسي از چه «: منطق خودش مجاب به لغو قانون كشف حجاب كنند

نـد و  كنهـا لخـت در جامعـه حركـت      محدودي بايد قابل اسـتفاده باشـد كـه آن    ةعدنظر براي 
لكن اكثريت مردم از مزاياي آن محروم و نتوانند ناموس خود را با داشتن قـانون   ،مزاحمي نباشد

استدعاي امـر اكيـد و سـريع بـر رفـع مزاحمـت       «دهد كه  و هشدار مي» اساسي محفوظ بدارند
نماييم غير ممكن است حاضر شـويم نـواميس ماهـا     ده و باز تكرار مينواميس اكثر جامعه را نمو

اسـتداللي در  ة همين شـيو ]. 434، ص11[» واقع بشوندها  بالحجاب بوده و مورد تعرض پاسبان
اهللا آقـا ميـرزا    آيـت «بـه  » آبـاد  حسن ةتهران و محل 3اهالي بخش «خواهي و استمداد  تظلم نامة

زور و فشـار و   ةدور] كه[دارند  اظهار مي...  متصديان امور«: تكرار شده است» سيدمحمد بهبهاني
ولـي   ،»سرنيزه سـپري شـده و اكنـون مملكـت دموكراسـي و مـردم آزاد و ملـت مختـار اسـت         

ها به شـرايط   آن. »دارند نمي هاي عفيف بر  و خانمها   ما دست از سر زن ةكالنتري و پاسبان ناحي«
                                                                                                                                  

بردند؛ اذيت ما بيشتر و مخـارج   مي) ي(ها بدهيم، ما را به شهرباني و كميسر شدند يا پولي نداشتيم به آن نمي
  ]).375، ص11: [بنگريد به(» ...داريم ما زيادتر، لذا استدعاي عاجزانه



  1398 تابستان، 2، شمارة 17، دورة توسعه و سياستزن در   186

نويسند كـه در   متفقين اشاره كرده و مي از سويكشور  فالكت و بدبختي عمومي ناشي از اشغال
هـا   كنند كه اگـر ايـن رويـه    و تهديد مي» فقط اصرار دولت ما در رفع حجاب است«اين شرايط، 
ايـن عبـارت آخـر    ]. 441ــ 440، ص11[» فكر ديگري ملت براي خود خواهد كـرد «ادامه يابد، 
  .اند و نيروهاي اجتماعي احيا شده دهد كه تا چه اندازه دولت مركزي تضعيف شده نشان مي

  بازسازي قدرت روحانيت: احياي نهادي )ب
خـواهي مـردم بـدل     تدريج علما و روحانيان به مرجع تظلم پس از يك دورة فترت و سركوب، به

وزيـر جديـد، در مورخـة     اهللا سيدابوالقاسـم كاشـاني طـي نامـه بـه فروغـي، نخسـت        آيت. شدند
دعوت عموم طبقات «سخنان وي در راديو خطاب به ملت، مبني بر ، ضمن يادآوري 1320/ 7 / 17

و اميدي كه در جامعه پديد آمده كه » به رعايت قانون و لزوم تبعيت آن بر عموم از ملت و دولت
هـا اشـاره    ، به كشيدن روسري از سر زن»ايام استبداد و ظلم و بيداد و نقض قانون سپري شده«

كردن اوضاع بيش از هـر   فروغي، كه براي آرام. زمينه شده است كرده و خواهان اقدام وي در اين
داند،  ها مي كم عدم مخالفت آن زمان حكومت پهلوي را نيازمند جلب نظر علما و متدينان يا دست

جواب بدهيد در باب رفتار مأمورين با نسوان دسـتور داده شـده   «: نويسد در حاشية اين نامه مي
در ساير مسـائل  «نويسد كه  جلب نظر كاشاني و ديگر علما مي و براي» است كه متعرض نباشند

انتشار اخبار اين مكاتبـه و صـدور   ]. 31ـ29، ص3[» هم به ترتيب االهم فاالهم اقدام خواهد شد
در سـند  . دهـد  تـري مـي   وزير جديد به جريان بازگشت به حجاب وجاهت رسـمي  دستور نخست

نامـة   نيـز بـه انتشـار خبـر     20/11/1320مـورخ  ديگري از ادارة كل شهرباني بـه وزارت كشـور،   
اهللا كاشاني در بين مردم و تشويق مردم به عدم رعايت قانون كشـف حجـاب    وزير به آيت نخست

موجب اين  به«اند كه  وزير به مأموران اظهار داشته دادن نامة نخست مردم با نشان: اشاره شده است
مجاز بـه اسـتعمال كـاله پوسـت      ‘جعه گرددبه خود اينجانب مرا’كارت و كلمه كه نوشته شده 

، از 2122/6140و به شـمارة   1321/ 8/10از جمله در سندي به تاريخ ]. 392، ص11[ 1»هستم
هم (هايي  برگ«ادارة كل شهرباني به وزارت كشور، به نقل از شهرباني اصفهان آمده است كه زنان 

عنوان آقاي حاج سيد ابوالقاسم  ي بهباشد كه از طرف مرحوم آقاي فروغ ظاهراً رونوشت شرحي مي
هـا آن را   را بين مردم منتشر كرده و در مواجهه با پاسـبان » )كاشاني در تهران نوشته شده است

در ]. 398، ص11[» دانند مي» حتي در درشكه و اتوبوس«مبناي عمل خود در استفاده از چادر 
به بانواني كه بدون چادر هستند  نسبت«شود كه اين دسته از زنان  اين سند، همچنين اشاره مي

  .اي از بازگشت به حجاب است اين مرحلة تازه. كنند ها را مالمت مي كرده و آن» ... اعتراض

                                                        
شود كـه كسـي بـه      است اگر واقعاً موردي پيدا مي خوب... «: اهللا كاشاني نوشته بود فروغي در پاسخ به نامة آيت .1

  ]. 388، ص11[» جانب اطالع بدهند تا اقدام الزم بشود زني تعرض كند، به شهرباني يا خود اين
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شـدن بيشـتر ضـعف دولـت،      شدن تمردها از اجراي قانون كشـف حجـاب و آشـكار    با فراگير
وضـعيات  «بـه   ضـمن اشـاره  ، 14/2/1322اي بـه وزارت داخلـه، مـورخ     اهللا كاشاني در نامـه  آيت

» هـا   متعرض چـادر زن «ن شهرباني كه ادر شرايط پسااشغال، به عملكرد مأمور» ناهنجار مملكت
معجـالً دسـتور جلـوگيري داده شـود مزاحمـت      «شود كه  شوند اشاره كرده و خواهان آن مي مي

خلـه  آمرانه خطـاب بـه وزيـر دا   ، رساند وضوح ضعف نهاد دولت را مي او در بياني كه به. »ننمايند
  ].409، ص11[» انتظار نتيجه را دارم«: نويسد كه مي

  حذف قيد اجباري: تجديدنظر در قانون كشف حجاب )ج
با وقوع تغييرات ساختاري و تالش عامالن اجتماعي، زمينـه بـراي تجديـدنظر در قـانون كشـف      

كـه از   ،اهللا سيدحسين طباطبايي قمـي  اي خطاب به آيت وزيران در نامه هيئت. حجاب فراهم شد
پيشاهنگان مخالفت با تصويب قانون كشف حجاب بود و در اعتراض به آن از مشهد بـه ري و از  
آنجا به نجف مهاجرت كرده بود و پس از بركناري رضاخان بـه مشـهد بازگشـته بـود، در تـاريخ      

آنچه راجع به حجـاب زنـان تـذكر    «: دهد ن خبر ميااز تأمين خواستة علما و متدين 12/6/1322
» ...مين نموده است و دستور داده شده كه متعرض نشـوند أاند دولت عمالً اين نظريه را ت دهفرمو

مين نمـوده  أدولـت عمـالً ايـن نظريـه را تـ     «وزير با عبارت  آنچه در نامة نخست]. 415، ص11[
مركز كشور  ةگيرند آمده، ناظر به سردرگمي و تعللي است كه تاكنون در نهادهاي تصميم» است

المثل  في: رسيد ها براي مقابله با كشف حجاب از مقامات استاني و محلي مي رخواستنسبت به د
خواهـد كـه    فرماندار قـزوين از رئـيس شـهرباني قـزوين مـي      22/7/1320در يك سند به تاريخ 

نهايت حسن سلوك و متانت از پوشيدن چادر و گذاشتن كـاله غيرمعمـول جـداً جلـوگيري      در«
نحـو   بـه «خواهـد كـه    ت كشور در پاسخ به استانداري همـدان مـي  وزار]. 373، ص11[» نمايند

همچنان كه وزيـر كشـور بـه    ]. 396، ص11[» المقدور ازين عمل جلوگيري نمايند مقتضي حتي
ـ  «كه  ،مأموران» روية نامساعد«استاندار كرمانشاه به  وضـعيت محـل و اقتضـاي    ه بدون توجـه ب

دهد كه ممكـن اسـت    تذكر داده و هشدار مي» ارندد موقع چادرها را در معابر از سر بانوان برمي
و » بـا نهايـت متانـت و بـدون اعمـال زور     «او خواهان آن است كه . رخ دهد» حوادث نامطلوبي«

هـا و   هـا و اتومبيـل   كردن بانوان بـا چـادر نمـاز در اتوبـوس     جلوگيري از سوار«هايي نظير  برنامه
كـه   نحـوي  بـه  ؛مانع از گسترش چادر شـوند » لتيها و ادارات دو ندادن به سينماها و رستوران راه
گزارش شـهرباني و فرمانـداري زنجـان، مـورخ     ]. 411، ص11[» ايجاد زحمت و شكايت ننمايد«

خوبي بيانگر سردرگمي و انفعال مجريـان قـانون كشـف حجـاب و نيـز نمـايش        به ،11/2/1322
اتحـاد شـكل لبـاس در    اجراي رفع حجـاب و  «شهرباني گزارش داده كه : شرايط پسااشغال است

 آن ،رسـد  نظر نمـي ه ديگري ب ةجبريه چار ةجز اعمال قو ،ندا كه اهالي آن كامالً متعصب ،زنجان
عصباني و مستعد بلـوا   ،ر اثر فشار اقتصادي و كمي و گراني خوارباربمناسبت اينكه مردم ه هم ب
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و فرماندار به شـهرباني دسـتور داده   » .اين اقدام ممكن است توليد بلوا و اغتشاش نمايد .هستند
]. 417، ص11[» مدارا و تدريج و ماليمت و انـدرز عملـي خواهـد شـد    ه ب«كه اجراي اين قانون 

دريافـت داشـته كـه در بـاب      7/3/1322شهرباني قزوين دستوري از مركـز در تـاريخ    ،همچنين
راجع به چادر بانوان فعالً تا صدور دستور ثـانوي زيـاد فشـار    «: گيري نكنند زنان سخت» چادر«

مطـابق دسـتورات    ،بـه اسـتعمال كـاله يكنواخـت     ،ولي چون موضوع كاله قانوني است ،نياوريد
 ةكليــ«اي بــه  نامــه نهايــت در بخــش وزيــر كشــور در]. 421، ص11[» جــديت نماييــد ،صــادره

استعمال چادر نمـاز  «ضمن تأييد  14/3/1322در تاريخ » لهاي مستق و فرمانداريها  استانداري
، راهبـرد  »هاي پوست و نمـدي و غيـره   شكري و كاله هاي شير و چادر مشكي و چاقچور و عمامه
از روي سياسـت و حسـن نيـت و بـا كمـال      «اقدامات بايد : دارد جديد وزارت داخله را اعالم مي

فق داشته باشد؛ يعني الزم نيست شـيوة مـأموران   و» مقتضيات محلي«ويژه با  باشد و به» متانت
از «: دهد كـه  نشيني توضيح مي بيني يا عقب او با نوعي واقع. در رشت و قم و مشهد يكسان باشد

ي كه براي حفاظت از سرما و تابستان در مقابل حـرارت آفتـاب اسـتعمال    يها قرار معلوم روسري
حجـاب نشـود و در سـاير كشـورها نيـز       ةسيلكه صورت را مستور ننموده و و نحوي هشود و ب مي

اند كه البته اين نوع رفتار  مورين شهرباني با نهايت خشونت از سر بانوان برداشتهأمعمول است، م
ترتيب در هشتمين سـال   و بدين] 430، ص11[» ...توليد سوء تفاهمات و مشكالت خواهد نمود

و شـرايط  » مقتضيات محلـي «بنا به را » روسري«از تصويب قانون كشف حجاب، رسماً شكلي از 
هيئت وزيران مبني بر حـذف  » ةنام تصويب«ترتيب، قبل از  بدين. شناسد محيطي به رسميت مي

بلكه به دليل  ،نامة مشابهي صادر كرده بود تنها وزير كشور بخش ، نه»كشف حجاب«بعد اجباري 
شرايط نابسامان اقتصادي و اجتماعي كشور در دورة پساجنگ و پسااشغال و نيز مقاومت عامالن 

، تمايلي يا تواني بـراي اجـراي   »كشف حجاب«نهادي و اجتماعي، عمالً مأموران اجرايي سياست 
  .اين قانون نداشتند
در منـاطق مختلـف كشـور    سـرعت   اهللا قمي بـه  وزيران خطاب به آيت هيئت ةنام خبر تصويب
ن در قالب سخنراني و اطالعيه، زنان را به بازگشت به ااساس آن، وعاظ و روحاني انتشار يافت و بر

چند تن «شهرباني كرمانشاه،  27/6/1322ـ 1102 ةطبق گزارش شمار. كردند حجاب تشويق مي
ـ    ي منبر گفتهدر مسجد باال«نامه اقدام كرده و  به نشر تصويب» بازرگان«و يك » از وعاظ ه انـد ب

طبـق سـند    ،همچنين]. 449، ص11[» ها در استعمال چادر آزاد هستند موجب امر دولت خانم
ـ  پـنج  ياهشـدن پيشـنهاد   كل شـهرباني، خبـر تصـويب    ةاز ادار 3/7/1322ديگري به تاريخ   ةگان

حجـاب   و وعـاظ راجـع بـه    در اثر اين خبر علمـا «اهللا قمي، به اطالع علماي شيراز رسيده و  آيت
لة اصلي دولـت ايـن بـود كـه     ئاكنون مس ،واقع در. »نمايند مذاكراتي كرده و بانوان را ترغيب مي

ن به حذف بعد اجباري از سياست كشف حجاب رضايت نـداده، بلكـه بـه تبليـغ حجـاب      امتدين
وعاظ را بايـد از دخالـت   «: اين گزارش نوشته است ةمقام مسئول دولتي در حاشي. مشغول بودند
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به وعـاظ  «نامه به مقامات سراسر كشور شده كه  و خواستار بخش» ر حجاب ممنوع ساختدر ام
  ].445، ص11[» اخطار نمايند

هاي عامالن اجتماعي در برابر قانون كشف حجاب اجباري و احياي نهادي،  با توفيق مقاومت
يك سند، وزير كشور در . شوند ن پا را فراتر نهاده و خواستار الزام حجاب بانوان مياعلما و متدين
و وعــاظ در  هــا بعضــي از آقايــان علمــا اخيــراً در تهــران و شهرســتان«دهــد كــه  گــزارش مــي

بـانواني كـه    ،هاي خود در مجامع عمومي و مساجد تبليغاتي داير به لزوم حجاب نموده سخنراني
 دهنـد و  قـرار مـي  » آينـد مـورد سـرزنش و تهديـد     با لباس متحدالشكل و بدون چادر بيرون مي

هـا   با اينكه دولت اجازه داده است زن] ؟[اند مردها چرا دست از مسلماني برداشته «گويند كه  مي
سـرِ بـاز در معـابر عمـومي     ] ، بـا [بدون حجـاب و چـادر  ها  شود زن باز ديده مي ،چادر سر كنند

ري رويه جداً جلوگي قدغن فرماييد از تبليغات بي«شود كه  و خواهان آن مي» كنند آمد مي و رفت
الـزام  «وزيـر خواهـان    اي بـه نخسـت   برخي از علما طي نامـه  ،حال اين با]. 428، ص11[» ]شود[

 اسـالمي  اجتماعي و اخالقي دستورات به مندان هعالق تمام با هم ما«: شوند مي» بانوان به حجاب
 ،داريـم  حجـاب  بـه  را بـانوان  الـزام  و قرآني دستورات اجراي و ديني مراجع تقاضاي انجام انتظار
 عمومي تمايل و عالقه مورد و اسالمي واجبات از كه ،حجاب اجراي از هم امور اولياي است اميد

 .»فرماينـد  جلـوگيري  اخالقـي  مفاسـد  از نفرمـوده  خـودداري  ،اسـت  اساسـي  قانون با منطبق و
اهللا سـيدمحمدتقي   اهللا سيدحسـين بروجـردي و ديگـري از آيـت     زمان دو فتوا، يكـي از آيـت   هم

، 17[كيـد دارد  أشود كه بر لزوم رعايت حجاب و مخالفت با كشف حجاب ت صادر مي ،خوانساري
اي در گفتـار حجـاب اسـت     تقاضاي الزام بانوان به حجاب از سوي حكومت، راهبرد تازه]. 27ص

گيـرد و بـه يكـي از     نامة جمعيت فـدائيان اسـالم مـورد توجـه قـرار مـي       كه كمي بعدتر در مرام
ترتيب، حجاب كـه   بدين. شود بدل مي» حكومت اسالمي«در مسير تحقق ها  هاي اصلي آن برنامه

با اجراي سياست ، شد محسوب مي» فرهنگي«اسالمي و امري  ةاي مربوط به جامع تاكنون مقوله
 كه نخستين شكل از مداخلة يك دولت در ايـران در قلمـرو حجـاب بـود، سـنگ      ،كشف حجاب

  .هاي بعدي گذاشته شد اب در دورهبناي تقاضا براي مداخلة دولت در قلمرو حج 

  گيري بندي و نتيجه جمع
حجاب «ويژه  زنان و به خواه ايراني در دورة منتهي به انقالب مشروطه ن مشروطهاچند متجدد هر

ه بودنـد، تـا پايـان قاجاريـه امكـاني بـراي       كـرد را موضـوع مهـم مباحـث انتقـادي خـود      » زنان
تنها با روي كار آمدن رضاخان است كه امكـاني بـراي   . گذاري در اين حوزه پيدا نكردند سياست

در » سياسـت كشـف حجـاب   «گذاري اجتماعي فراهم شد و از جمله  تبديل زنان به ابژة سياست
 1322ــ 1314اين مقاله به مقاومت در برابـر اجـراي قـانون كشـف حجـاب از      . پيش گرفته شد
دي به پشـتوانة نيروهـاي خفيـة    آبا بار صديقه دولت خواهان و نخستين مشروطه. اختصاص داشت
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رغم ميل و خواستش مبني  به، شاه. ها ظاهر شود روسري در خيابان شهرباني رضاخان توانست بي
. تصميم خود را عملي كند 1314ويژه وضع زنان، نتوانست تا  به ،بر نوسازي ظاهري جامعة ايران

و ديگـري تـرس از تكـرار     دو نگراني اصلي، يكي مقاومت ساختاري نهادهاي ديرپايي نظير ديـن 
اجراي برخـي  . سازي تصميمش به ترديد انداخت خان در افغانستان، او را به عملي  اهللا تجربة امان

هاي خشن براي تضعيف هرچه بيشتر نهـاد ديـن و روحانيـت و نيـز سـفر بـه تركيـه و         سياست
، او را بـار ديگـر بـه    از جمله در تغيير لباس زنان ،مشاهدة دستاوردهاي نوسازانة آمرانة آتاتورك

 1322ابالغ شد و در شـهريور   1314 قانون كشف حجاب در دي. تغيير پوشش زنان مصمم كرد
كـه تـاريخ كوتـاه     همچنـان  ،ايـن بـازة زمـاني   . در آن تجديد نظر و جنبة اجباري آن حذف شـد 

. ستايز حجابي ن حجابي در ايران است، تاريخ مقاومت عامالن اجتماعي در برابر بي سالة بي هفت
گرانـه بـه    با شـدت و سـركوب   1317تا پايان  1315قانون كشف حجاب از ابتداي سال  ،واقع در

به دليل وقوع جنگ جهاني دوم و پيامدهاي سياسـي و امنيتـي    1318اجرا در آمده و از ابتداي 
كـه  ، 1320آن براي ايران، عمالً از دستور كار اصلي حكومت رضاخان خارج شـده و از شـهريور   

ي ايـران نقـض شـده و    لـ تنها حاكميـت م  هاي استعماري درآمده، اساساً نه ران به اشغال قدرتاي
بلكه بدواً تـداوم حكومـت پهلـوي     ،اي براي پيشبرد قانون كشف حجاب وجود ندارد ارادة قاهرانه

شرايط جنگ و پسااشـغال و تضـعيف   . پس از رضاخان و موجوديت آن نيز محل ترديد واقع شد
جب شد عامالن اجتماعي امكان و توفيق بيشـتري در مخالفـت بـا اجـراي قـانون      نهاد دولت مو

و در مقدمات اعالن سياست كشـف حجـاب،    1314تا  1306در مقطع . كشف حجاب پيدا كنند
تـا   1314ترين خاستگاه مخالفت با كشف حجاب است و در مقطـع   نهاد دين و مراكز ديني مهم

اد دين و تضعيف يـا محـو سـاختارهاي سـنتي، عـامالن      اعتبارسازي و سركوب نه و با بي 1320
اجتماعي منفرد يا جمعي به ركن اصـلي مقاومـت در برابـر اجـراي قـانون كشـف حجـاب بـدل         

با شكلي از احياي نهادي، بار ديگر علمـا و مراكـز   ، 1322تا  1320درنهايت، در مقطع . شوند مي
  .شوند ل ميديني به ركن اصلي مقاومت در برابر قانون كشف حجاب بد

واقع، سياست كشف حجاب از زمان طرح ايدة آن تا مقطعي كه مورد تجديدنظر واقع شده،  در
هـاي گونـاگون در برابـر آن مقاومـت      گاه بدون مخالفت نبوده و عامالن اجتماعي بـه شـيوه   هيچ
بـا اعتمـاد بـه     1314زنان تا مقطع . اند بيش از همه، عامليت زنانه و ديني پيشگام بوده. اند كرده

كنندة ساختارهاي اجتماعي، از جمله در جامعة ايران، حضور مستقلي در مقاومت  خصلت متوازن
اعتبارسـازي نهـاد    اند؛ اما با تضعيف و بـي  تر تاريخي حجابي نداشته و تابع روندهاي كالن بيعليه 

اي نظيـر   اند و راهبردهـاي خالقانـه   حجابي برآمده دين، زنان مستقالً درصدد مقاومت در برابر بي
مقاومت مثبت مبني بر حضور حداقلي و پوشش حداكثري، يا مهاجرت يا مقاومت منفي شـامل  

با بركنـاري  . اند نشيني و پذيرش محروميت اجتماعي در پيش گرفته ي فيزيكي و نيز خانهدرگير
تر علما و روحانيان در  رضاخان و تضعيف نهاد دولت، با نوعي احياي نهادي ديني و حضور پررنگ
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. گيـرد  عرصة اجتماعي و سياسي، بار ديگر همسويي عامليت زنانـه و نهـاد روحانيـت شـكل مـي     
گـرفتن حاكميـت ملـي،     به دليل ناتواني مفرط ناشـي از اشـغال ايـران و ناديـده    سلطنت پهلوي 

رفتن ابزار سركوب آن و نيز عدم مشروعيت هيئت حاكمة آن، ناگزير از جلب نظر و حمايت  بين از
همين امر به زنان و علما اين امكان را داد كه تجديدنظر در قـانون  . نهاد ديرپا و پرنفوذ دين بود

 ـ آنچه اهميت دارد اينكه تغيير شرايط ساختاري. با موفقيت به سرانجام برسانند كشف حجاب را
اهللا خـان در افغانسـتان، وقـوع جنـگ جهـاني دوم و اشـغال ايـران و         اعم از سقوط حكومت امان

اي  هاي تازه آورندة امكان طور تصادفي فراهم ـ امور عيني فراگفتماني هستند كه به بركناري رضاخان
  .اند  وكار عامالن اجتماعي زنانه و دينيبراي كرد

هـا   هايي خطاب بـه علمـا يـا اسـتمدادطلبي از آن     يهيكه زنان با نگارش شكوا ،در اين مقطع
هـاي گفتـار بعـدي حجـاب      ند، نمودهاي اولية گـزاره ا خواهان تجديدنظر در قانون كشف حجاب

هلوي را پـس از بركنـاري   وزيري كه مشروعيت و تداوم سلطنت پ نخست ،فروغي: شود آشكار مي
مشـروطه، پهلـوي دوم را پادشـاه    ـ  رضاخان تضمين كرد، مجبور شد با ساختن دوگانـة مسـتبد  

دار اصـول  اخـواه و هـو   اسـاس قـانون اساسـي مشـروطه، مشـروطه      كـه بـر   ندمشروطه معرفي ك
همين تحول در ساختار سياسي، هرچند بـه مـدت كوتـاه، موجـب تغييـر در      . باشددموكراتيك 

هاي  را طرح كنند كه در دوره» آزادي ةمثاب حجاب به«ر مخالفان كشف حجاب شد تا گزارة گفتا
كـه بـا    چنـان ؛ خصوص در دورة منتهي به انقالب اسالمي، به گفتـار مسـلط بـدل شـد     ، بهبعدي

امر  بار حجاب از يك براي نخستين »كشف حجاب«مداخلة رضاخان و اركان حكومت پهلوي در 
مقاومت نيروهاي اجتماعي در برابر دولـت  . بدل شد» سياسي« ةبه يك مقول» اجتماعي«ديرپاي 

و موفقيت اين مقاومت موجب شد جايگاه متغير تازة  و فشار به آن براي لغو قانون كشف حجاب
حجاب تثبيت شود و ترويج يا تحديد حجاب به يكي از كاركردهـا و وظـايف    ةدر مسئل» دولت«

  .شود كه هر دو نيازمند پژوهش و تحقيق بيشتري است هاي بعدي بدل ها در دوره دولت
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 .هاي سياسي سسة مطالعات و پژوهشؤم: ، تهرانكشف حجاب .)1384(صالح، مهدي ] 17[
نيكــو ســرخوش و افشــين ترجمــة ، نيچــه، تبارشناســي، تــاريخ .)1381(فوكــو، ميشــل ] 18[

هــاي مدرنيســم و   مــتن گزيــده ) 1381(كهــون، الرنــس  : (منــدرج در ،جهانديــده
  ).ني: تهران ،عبدالكريم رشيديان و ديگرانترجمة ، مدرنيسم پست

شـف حجـاب بـه    تغييـر لبـاس و ك   .)1378(مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعـات  ] 19[
 .مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات: ، تهرانروايت اسناد

 .علمي: ، تهران4، ج سالة ايران تاريخ بيست .)1374(مكي، حسين ] 20[
 ةسسـ ؤم: ، تهـران 2و  1حكايـت كشـف حجـاب     .)1373(فرهنگـي قـدر واليـت     ةسسؤم] 21[

  .فرهنگي قدر واليت
 .وزارت ارشاد اسالمي: ، تهرانگوهرشادقيام  .)1361(واحد، سينا ] 22[
    .رنگين: ، تهرانخاطرات و خطرات .)1329(هدايت، مهديقلي ] 23[


