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 كشف حجاب 

  

این پدیده ناشی از تأثیر فرھنگ و . ھای خارجی داشت كشف حجاب در ایران نیز پدیده خودجوش داخلی نبود و محرك

در میان ایرانیان، به ویژه كسانی است كه افكار و زندگی غربی را » تجددخواھی«آداب و رسوم غربی تحت عنوان 

این مقاله به . دولتمردان نقش مكمل داشته و در اشاعه آن تأثیر بسزایی داشته است در این بین اراده. اند تجربه كرده

  . بررسی روند تاریخی كشف حجاب می پردازد

   

مبارزه با حجاب اسالمی زنان مسلمان در كشورھای اسالمی ھیچگاه یك پدیده درونی نبوده و منشأ بیرونی داشته 

مسخ ھویت اسالمی مردم، ایجاد انشقاق و جدائی در میان ملل  این پدیده، تھاجمی استعماری با ھدف. است

. باشد مسلمان، ترویج فرھنگ غرب، رواج ابتذال در جوامع اسالمی و نھایتًا انھدام اساس استقالل مسلمانان می

كارشناس و جاسوس معروف انگلستان در كشورھای اسالمی كه از فعاالن رواج فرھنگ غربی در میان ملل » ھمفری«

باشد، در كتاب خاطرات خود به موارد متعددی از خصوصیات مسلمانان از جمله اعتقاد به مبانی اسالمی،  سلمان میم

حفظ حجاب اسالمی، استحكام كانونھای خانواده و تبعیت فرزندان از روش پدران و نیاكان اشاره كرده و لزوم مبارزه با 

وی كه مأمور اعزامی وزارت مستعمرات انگلیس به كشورھای ) ١.(تاین مبانی و ارزش ھا را مورد تأكید قرار داده اس

بند و باری به عنوان یكی از مؤثرترین روش ھا در مبارزه با  حجابی و برداشتن حجاب زنان و رواج بی اسالمی بوده، از بی

دولت  در بسیاری از كشورھای اسالمی توسط» ھمفری«ھای  توصیه. استقالل ملت ھای مسلمان یاد كرده است

اسماعیل پاشا در مصر كه در . اند، به اجرا گذارده شده است ھائی كه به دربار لندن و یا متحدان اروپائیش وابسته بوده

در . به آزادی زنان با مفھوم اروپائی آن در كشورش رسمیت داد ١٨٧٠میالدی بر تخت سلطنت نشست در  ١٨۶٣

. ستن انقالب مردم، از جمله به مبارزه علیه حجاب زنان روی آوردندالجزایر نیروھای اشغالگر فرانسوی برای در ھم شك

ای بود كه در  این برنامه. زدائی بود  ھای كمال آتاترك برای اسالم در تركیه، مقابله با حجاب اسالمی از نخستین برنامه

ین كردن قوانین كردن دادگاه ھای شرعی، تعطیل مدارس علوم دینی، جایگز كنار سایر تصمیمات از جمله منسوخ

ھا به جای  الخط التین، تغییر تاریخ ھجری به میالدی، اعالم تعطیلی یكشنبه اروپایی به جای نظام شریعت، رواج رسم

، بانی ١٩٢٨در » انجمن حمایت از نسوان«اهللا خان با تأسیس  در افغانستان نیز امان. به اجرا گذارده شد... ھا و  جمعه

كشف حجاب در ایران كشف حجاب در ایران نیز پدیده خودجوش داخلی . ن آن كشور گردیدمبارزه با حجاب زنان مسلما

در » تجددخواھی«این پدیده ناشی از تأثیر فرھنگ و آداب و رسوم غربی تحت عنوان . ھای خارجی داشت نبود و محرك

ین بین اراده دولتمردان نقش مكمل در ا. اند میان ایرانیان، به ویژه كسانی است كه افكار و زندگی غربی را تجربه كرده

ھای كشف حجاب از دربار  براساس شواھد تاریخی اولین نشانه. داشته و در اشاعه آن تأثیر بسزایی داشته است

مسافرتھای شاه به اروپا و مشاھدات وی از وضعیت پوشش زنان اروپائی در انتقال . ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد

به تدریج موضوع كشف حجاب در قالب . در ابتدا به دربار و دارالخالفه تأثیر به سزایی داشتفرھنگ آن دیار به كشور و 

این وضعیت كم و بیش تا پایان . تجدد خواھی به محافل روشنفكری و اشعار شعرا نفوذ كرد و درمطبوعات منعكس شد

بب شد تا پدیده كشف حجاب به غیر ھا س میل حكام قاجار به كشف حجاب و مقاومت خانواده. دوره قاجار ادامه داشت

ھر چند در اواخر دوره قاجار و در جریان نھضت مشروطه و پس از . از دربار و محافل نزدیك به شاه، رشد چندانی نیابد

حجابی در جامعه  گام ھایی در حذف پوشش اسالمی بانوان و اشاعه بی» الفكر منور«و » نوگرا«آن، سیاسیون 

ھا  الشعرای بھار در این زمینه شعرایی چون ایرج میرزا، میرزاده عشقی، عارف قزوینی و ملك برداشتند و نویسندگان و
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حجابی را از مظاھر تجددخواھی قلمداد  آنان مشروطه را به معنای تجدد خواھی خوانده و بی. قلم فرسایی كردند

ھای الزم ابتدا در  پدیده باید زمینه دانستند كه برای رسمیت بخشیدن به این طراحان و منادیان كشف حجاب می. كردند

حجابی ھمسر در معابر عمومی عامل اصلی عدم  از دید آنان مخالفت مرد با بی. كانون ھای خانواده فراھم آید

ھای اولیه درجھت تغییر ذھنیت سرپرست خانواده تدوین شد و سپس  از این رو، برنامه. پیشرفت كشف حجاب بود

در وھله نخست از كاركنان دولت آغاز كردند، زیرا آنان در كنترل دولت بودند و دولت نظارت . جنبه رسمی و قانونی یافت

توانست راه را برای پذیرش سایر افراد  از سوی دیگر، پذیرش این تغییرات توسط آنان، می. بیشتری بر رفتار آنان داشت

ون اتحاد شكل البسه و تبدیل كاله در چھار بدین منظور و برای رسمیت یافتن كشف حجاب، قان. جامعه نیز ھموار كند

و در سومین سال پادشاھی رضاخان ـ دوره ھفتم قانونگذاری مجلس  ١٣٠٧دی  ۶ماده و ھشت تبصره در جلسه 

از ... ھای اھل سنت و  گرچه بسیاری از روحانیون از جمله مراجع، ائمه جمعه، مفتی. شورای ملی ـ به تصویب رسید

ای در تھران و چند شھر دیگر روبرو شد و روحانیون  گسترده  ند، اّما اجرای این قانون با مقاومتاین مقررات مستثنی شد

ـ ترویج دكلته و منع چادر از سوی ملكه، ١٣٠۵تشكیل جمعیت بیداری نسوان ـ دی . نیز پیشتاز این مخالفتھا بودند

اهللا خان افغان به ھمراه ھمسرش ثریا به  مانـ ، مسافرت ا١٣٠٧حضور خانواده سلطنتی با وضع زننده در قم ـ نوروز 

كردند و در  ـ و حضور تعدادی از زنان افغانی ھمراه آنھا كه در میھمانی ھا حجاب را رعایت نمی١٣٠٧ایران ـ خرداد 

ن ھای گرایش دربار رضاخا كردند، از نشانه بازگشت به افغانستان نیز با لباس و كاله اروپایی از شھرھای ایران عبور می

را برای جلوگیری از آنچه » جامعه ملل«مجلس شورای ملی ورود ھیأتی از سوی . ش ١٣١٠در  ٢.به كشف حجاب بود

زنان باید در برداشتن «در این سال به دستور رضاخان . شد، صادر كرد خوانده می» تجاوز به حقوق زن در شرق«كه 

تشكیل  ٣».حجاب حمایت كند شھربانی باید از زنان بی حجاب خود آزاد باشند و اگر فردی یا مالیی متعرض آنان شد،

حجاِب كشورھای دیگر از دیگر گام ھای رضاخان برای  در تھران و دعوت از زنان بی. ش ١٣١١در » كنگره زنان شرق«

حجابی به عنوان مظھری از  برگزار شد، از بی» شمس پھلوی«در این كنگره كه به ریاست . مبارزه با حجاب بانوان بود

استفاده از مراكز تعلیم و تربیت و ایجاد مدارس آموزشی به . تمدن یاد شد ودر مورد آن تبلیغات فراوان به عمل آمد

گرچه سابقه ایجاد این مدارس نیز به دوره . ساز كشف حجاب در ایران عصر رضاخان بود سبك اروپا از دیگر عوامل زمینه

سفر رضاشاه . تانه اعالم كشف حجاب، مشوق توسعه این مدارس بودگشت، اّما رضاخان در آس ناصرالدین شاه باز می

تر   گیری روند مقابله با حجاب مصمم حجابی در آن كشور، او را در پی و مشاھدات وی از بی ١٣١٣به تركیه در خرداد 

ورًا باید ما عقب ھستیم و ف«: گفت» مستشارالدوله صادق«رضا شاه در جریان این سفر به سفیر كبیر ایران . ساخت

: الوزرا گفت  به محمود جم رئیس ١٣١۴آذر  ١١و در  ۴» .با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم خصوصًا زنان اقدام كنیم

نزدیك دو سال است كه این موضوع ـ كشف حجاب ـ سخت فكر مرا به خود مشغول داشته است، خصوصًا از وقتی «

را دور انداخته و دوش بدوش مردھایشان در كارھای » حجاب«و » هپیچ«كه به تركیه رفتم و زنھای آنھا را دیدم كه 

اصًال چادر و چاقچور دشمن ترقی و . كنند، دیگر از ھر چه زن چادری است بدم آمده است مملكت به آنھا كمك می

 را تحت ریاست شمس پھلوی» جمعیت زنان آزادیخواه ایران« ١٣١۴اردیبھشت  ٢٢رضا شاه در  ۵. پیشرفت مردم است

در مرحله بعد وزارت داخله برای ایجاد . حجابی در كشور تأسیس كرد ای برای پیشبرد روند بی به عنوان گام تازه

. ھماھنگی بیشتر میان لباس متحدالشكل مردان و كشف حجاب زنان، مقررات جدیدی در مورد نوع پوشش وضع كرد

حجابی از زنان  در قدم اول بی. ب زنان را آغاز كنندسپس شاه نیز به وزرا و نمایندگان مجلس اعالم كرد كه حذف حجا

دی  ١٧حكومت، قانون كشف حجاب را پیش از اعالم رسمی آن در . وزرا، معاونان، وكال و مسئوالن كشور آغاز شد

این قانون در مرحله اجرا با مقاومت ھای خونینی روبرو شد و قیام در مسجد گوھر . ، به والیت ابالغ كرده بود١٣١۴
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اهللا سید یونس اردبیلی،  اهللا شیخ عبدالكریم حائری، آیت اهللا قمی، آیت  آیت. ھای آن است از نمونه ١٣١۴در تیر  شاد

اهللا میرزا محمد آقازاده از جمله مراجع وعلمای  ای و آیت كمره اهللا حجت كوه اهللا سید محمد تقی خوانساری، آیت آیت

بسیاری از علما و روحانیون . حجابی شدیدًا اعتراض كردند ترویج بیسرشناس بودند كه نسبت به اقدامات رضاخان در 

حجاب كرده خود، در  رضاشاه با ھمسر و دختران كشف  ١٣١۴دی  ١٧در . نیز در اعتراض به كشف حجاب تبعید شدند

ھمة مسئوالن كشوری كه در این جشن  ۶. التحصیلی دختران دانشسرای مقدماتی حضور یافت مراسم جشن فارغ

رضاشاه در . وت شده بودند، طبق یك برنامه از پیش طراحی شده با ھمسران بدون حجاب خود شركت كردنددع

ما . ھا و كاله دوزھا را تشویق كرد كه مدھای قشنگ به بازار بیاورند باید خیاط«: سخنانی در این مجلس اظھار داشت

د كه برای خودش به جای قفس، خانه قشنگی حاال خود زندانی آزاد شده وظیفه دار. ھای زندان راشكستیم میله

پس از آن، مطبوعات . در حقیقت رسمیت بخشیدن به كشف حجاب در كشور بود ١٣١۴دی  ١٧مراسم روز »  ٧. بسازد

اش باپیشرفت و ترقی مردم اروپا تلقی  حجابی را آزادی زن، تجدد او و ھمتایی به تجلیل از این رویداد پرداختند و بی

ماندگی شمرده  اب در سالھای باقی مانده حكومت رضاخان اجباری بود و حجاب اسالمی مظھر عقبكشف حج. كردند

كشف . به ھمین دلیل نیز، برداشتن چادر از سر زنان به اجبار، بخشی از وظیفه مأموران انتظامی شده بود. شد می

م به ویژه قشر مذھبیون را حجاب بسیاری از مفاسد اخالقی در جامعه را در پی داشت و خشم بسیاری از مرد

بسیاری . شدند و خود را در خانه حبس كردند بسیاری از زنان مؤمنه، برای حفظ حجاب از منازل خارج نمی. برانگیخت

پس از سقوط رضا شاه، . كردند تا حجاب خود را دركوچه و خیابان، به دور از چشم مأمورین، حفظ كنند نیز تالش می

زدند و  حجاب برداشته شد، اّما مطبوعات حكومتی ھمچنان در ستایش اقدام رضاخان قلم میظاھرًا قید اجبار از كشف 

برنامه كلی حكومت . نوشتند مطلب می» نماندن از پیشرفت اروپائیھا عقب«و » تجددخواھی«و » تمدن«درباره مظاھر 

كردند و یا تبلیغ به  آن اقدام میحجابی بود و باكسانی كه علیه  نیز دردورة حكومت پھلوی دوم ھمچنان تبلیغ بر بی

این در حالی بود كه تعداد بسیاری از زنان كه در دورة رضاخان به اجبار از . شد ھایشان بود، برخورد می حجاب در برنامه

ھای اول پس از سقوط  ھای نسبی سال پوشش اسالمی محروم شده بودند، در دوره پھلوی دوم و در پی آزادی

حجاب به روایت اسناد، مركز بررسی  ـ تغییر لباس و كشف١: نوشت ھا پا. ی خود بازگشتندرضاخان به حجاب اسالم

ـ ٣. ٧۴،ص ١٣٧۶ـ فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، سال اول، شماره دوم، تابستان ٢. ٧٣اسناد تاریخی، ص 

سه مطالعات و ھا، مھدی صالح، مؤس ھا، پیامدھا و واكنش ـ كشف حجاب، زمینه۴. ٧٨فصلنامه، ھمان، ص 

ـ فصلنامه مطالعات تاریخی، مؤسسه مطالعات و ۶. ١١٨ـ كشف حجاب، ھمان، ص ۵. ١١٧پژوھشھای سیاسی، ص 

موسسه مطالعات و پژوھش ھای : منبع. ١۴٠ـ كشف حجاب، ھمان، ص ٧. ٢٢٠، ص ٣ج  ھای سیاسی، پژوھش
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