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ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب

ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﺟﻮش داﺧﻠﯽ ﻧﺒﻮد و ﻣﺤﺮكھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و
آداب و رﺳﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﯽ« در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻛﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻜﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اراده دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﻘﺶ ﻣﻜﻤﻞ داﺷﺘﻪ و در اﺷﺎﻋﻪ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻛﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﯾﻚ ﭘﺪﯾﺪه دروﻧﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﺸﺄ ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺴﺦ ھﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم ،اﯾﺠﺎد اﻧﺸﻘﺎق و ﺟﺪاﺋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮب ،رواج اﺑﺘﺬال در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎً اﻧﮫﺪام اﺳﺎس اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»ھﻤﻔﺮی« ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺟﺎﺳﻮس ﻣﻌﺮوف اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻛﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻛﻪ از ﻓﻌﺎﻻن رواج ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻛﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ،
ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻧﻮﻧﮫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان از روش ﭘﺪران و ﻧﯿﺎﻛﺎن اﺷﺎره ﻛﺮده و ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ارزش ھﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ (١).وی ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﻋﺰاﻣﯽ وزارت ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ،از ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن و رواج ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻜﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﺖ ھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی »ھﻤﻔﺮی« در ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ھﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻟﻨﺪن و ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪان اروﭘﺎﺋﯿﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ در ﻣﺼﺮ ﻛﻪ در
 ١٨۶٣ﻣﯿﻼدی ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ در  ١٨٧٠ﺑﻪ آزادی زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم اروﭘﺎﺋﯽ آن در ﻛﺸﻮرش رﺳﻤﯿﺖ داد .در
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮای در ھﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن روی آوردﻧﺪ.
در ﺗﺮﻛﯿﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻛﻤﺎل آﺗﺎﺗﺮك ﺑﺮای اﺳﻼم زداﺋﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﻛﻪ در
ﻛﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮخﻛﺮدن دادﮔﺎه ھﺎی ﺷﺮﻋﯽ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻛﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻈﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،رواج رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﻻﺗﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺠﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﻼدی ،اﻋﻼم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﻜﺸﻨﺒﻪھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺟﻤﻌﻪھﺎ و  ...ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﺪ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ »اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺴﻮان« در  ،١٩٢٨ﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آن ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب در اﯾﺮان ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﺟﻮش داﺧﻠﯽ
ﻧﺒﻮد و ﻣﺤﺮكھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﯽ« در
ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻛﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻜﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اراده دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﻘﺶ ﻣﻜﻤﻞ
داﺷﺘﻪ و در اﺷﺎﻋﻪ آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب از درﺑﺎر
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮫﺎی ﺷﺎه ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﻣﺸﺎھﺪات وی از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن اروﭘﺎﺋﯽ در اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﺮھﻨﮓ آن دﯾﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﻮر و در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ درﺑﺎر و داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﺠﺪد ﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺷﻨﻔﻜﺮی و اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮا ﻧﻔﻮذ ﻛﺮد و درﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻛﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﻗﺎﺟﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻣﯿﻞ ﺣﻜﺎم ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
از درﺑﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ ﺷﺎه ،رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ در اواﺧﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎر و در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺲ از
آن ،ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن »ﻧﻮﮔﺮا« و »ﻣﻨﻮراﻟﻔﻜﺮ« ﮔﺎم ھﺎﯾﯽ در ﺣﺬف ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﻮان و اﺷﺎﻋﻪ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا ،ﻣﯿﺮزاده ﻋﺸﻘﯽ ،ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﻣﻠﻚاﻟﺸﻌﺮای ﺑﮫﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ
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ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﻛﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺪد ﺧﻮاھﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ را از ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻻزم اﺑﺘﺪا در
ﻛﺎﻧﻮن ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ .از دﯾﺪ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ھﻤﺴﺮ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اوﻟﯿﻪ درﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ذھﻨﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺟﻨﺒﻪ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .در وھﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن در ﻛﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﺎن داﺷﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راه را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﻮار ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮای رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎد ﺷﻜﻞ اﻟﺒﺴﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﻼه در ﭼﮫﺎر
ﻣﺎده و ھﺸﺖ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ  ۶دی  ١٣٠٧و در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺿﺎﺧﺎن ـ دوره ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ـ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ،اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ،ﻣﻔﺘﯽھﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ و  ...از
اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣّﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺗﮫﺮان و ﭼﻨﺪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺪاری ﻧﺴﻮان ـ دی ١٣٠۵ـ ﺗﺮوﯾﺞ دﻛﻠﺘﻪ و ﻣﻨﻊ ﭼﺎدر از ﺳﻮی ﻣﻠﻜﻪ،
ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ زﻧﻨﺪه در ﻗﻢ ـ ﻧﻮروز ١٣٠٧ـ  ،ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻣﺎناﷲ ﺧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮش ﺛﺮﯾﺎ ﺑﻪ
اﯾﺮان ـ ﺧﺮداد ١٣٠٧ـ و ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه آﻧﮫﺎ ﻛﻪ در ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ ھﺎ ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﻛﺮدﻧﺪ و در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ﻛﻼه اروﭘﺎﯾﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ ،از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﮔﺮاﯾﺶ درﺑﺎر رﺿﺎﺧﺎن
ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد ٢.در  ١٣١٠ش .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ورود ھﯿﺄﺗﯽ از ﺳﻮی »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ« را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻧﭽﻪ
ﻛﻪ »ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن در ﺷﺮق« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺻﺎدر ﻛﺮد .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺿﺎﺧﺎن »زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺣﺠﺎب ﺧﻮد آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﻣﻼﯾﯽ ﻣﺘﻌﺮض آﻧﺎن ﺷﺪ ،ﺷﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺎن ﺑﯽﺣﺠﺎب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻛﻨﺪ ٣«.ﺗﺸﻜﯿﻞ
»ﻛﻨﮕﺮه زﻧﺎن ﺷﺮق« در  ١٣١١ش .در ﺗﮫﺮان و دﻋﻮت از زﻧﺎن ﺑﯽﺣﺠﺎبِ ﻛﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ از دﯾﮕﺮ ﮔﺎم ھﺎی رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻛﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ »ﺷﻤﺲ ﭘﮫﻠﻮی« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،از ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﮫﺮی از
ﺗﻤﺪن ﯾﺎد ﺷﺪ ودر ﻣﻮرد آن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ
ﺳﺒﻚ اروﭘﺎ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب در اﯾﺮان ﻋﺼﺮ رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دوره
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ،اﻣّﺎ رﺿﺎﺧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،ﻣﺸﻮق ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻮد .ﺳﻔﺮ رﺿﺎﺷﺎه
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﯿﻪ در ﺧﺮداد  ١٣١٣و ﻣﺸﺎھﺪات وی از ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ در آن ﻛﺸﻮر ،او را در ﭘﯽﮔﯿﺮی روﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺖ .رﺿﺎ ﺷﺎه در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ اﯾﺮان »ﻣﺴﺘﺸﺎراﻟﺪوﻟﻪ ﺻﺎدق« ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻓﻮراً ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺮدم ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻧﺎن اﻗﺪام ﻛﻨﯿﻢ ۴ «.و در  ١١آذر  ١٣١۴ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻢ رﺋﯿﺲاﻟﻮزرا ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺰدﯾﻚ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ـ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ـ ﺳﺨﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً از وﻗﺘﯽ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﯿﻪ رﻓﺘﻢ و زﻧﮫﺎی آﻧﮫﺎ را دﯾﺪم ﻛﻪ »ﭘﯿﭽﻪ« و »ﺣﺠﺎب« را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ و دوش ﺑﺪوش ﻣﺮدھﺎﯾﺸﺎن در ﻛﺎرھﺎی
ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ از ھﺮ ﭼﻪ زن ﭼﺎدری اﺳﺖ ﺑﺪم آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺻﻼً ﭼﺎدر و ﭼﺎﻗﭽﻮر دﺷﻤﻦ ﺗﺮﻗﯽ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ۵ .رﺿﺎ ﺷﺎه در  ٢٢اردﯾﺒﮫﺸﺖ » ١٣١۴ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن آزادﯾﺨﻮاه اﯾﺮان« را ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻤﺲ ﭘﮫﻠﻮی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد روﻧﺪ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻛﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻛﺮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وزارت داﺧﻠﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﻣﺮدان و ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ،ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ وﺿﻊ ﻛﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وزرا و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺬف ﺣﺠﺎب زﻧﺎن را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ .در ﻗﺪم اول ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ از زﻧﺎن
وزرا ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،وﻛﻼ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب را ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم رﺳﻤﯽ آن در  ١٧دی
 ،١٣١۴ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺑﻼغ ﻛﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻗﯿﺎم در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮھﺮ
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ﺷﺎد در ﺗﯿﺮ  ١٣١۴از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن اﺳﺖ .آﯾﺖ اﷲ ﻗﻤﯽ ،آﯾﺖاﷲ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﺎﺋﺮی ،آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪ ﯾﻮﻧﺲ اردﺑﯿﻠﯽ،
آﯾﺖاﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،آﯾﺖاﷲ ﺣﺠﺖ ﻛﻮهﻛﻤﺮهای و آﯾﺖاﷲ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎزاده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ وﻋﻠﻤﺎی
ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت رﺿﺎﺧﺎن در ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﺷﺪﯾﺪاً اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﻧﯿﺰ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در  ١٧دی  ١٣١۴رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮان ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻛﺮده ﺧﻮد ،در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺴﺮای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ ۶ .ھﻤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛﺸﻮری ﻛﻪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ
دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﯾﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .رﺿﺎﺷﺎه در
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻇﮫﺎر داﺷﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎطھﺎ و ﻛﻼه دوزھﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺪھﺎی ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯿﻠﻪھﺎی زﻧﺪان راﺷﻜﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯽ آزاد ﺷﺪه وﻇﯿﻔﻪ دارد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻔﺲ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺸﻨﮕﯽ
ﺑﺴﺎزد « ٧ .ﻣﺮاﺳﻢ روز  ١٧دی  ١٣١۴در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب در ﻛﺸﻮر ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺑﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ را آزادی زن ،ﺗﺠﺪد او و ھﻤﺘﺎﯾﯽاش ﺑﺎﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺗﻠﻘﯽ
ﻛﺮدﻧﺪ .ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن اﺟﺒﺎری ﺑﻮد و ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻈﮫﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺮده
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﺎدر از ﺳﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ،ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻛﺸﻒ
ﺣﺠﺎب ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﺧﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺸﺮ ﻣﺬھﺒﯿﻮن را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﻪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺎب از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را درﻛﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ،ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رﺿﺎ ﺷﺎه،
ﻇﺎھﺮاً ﻗﯿﺪ اﺟﺒﺎر از ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣّﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻗﺪام رﺿﺎﺧﺎن ﻗﻠﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ و
درﺑﺎره ﻣﻈﺎھﺮ »ﺗﻤﺪن« و »ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﯽ« و »ﻋﻘﺐﻧﻤﺎﻧﺪن از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اروﭘﺎﺋﯿﮫﺎ« ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﯽ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻧﯿﺰ دردورة ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﮫﻠﻮی دوم ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن اﻗﺪام ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ
ﺣﺠﺎب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻛﻪ در دورة رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر از
ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در دوره ﭘﮫﻠﻮی دوم و در ﭘﯽ آزادیھﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎلھﺎی اول ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ھﺎ١ :ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس و ﻛﺸﻒﺣﺠﺎب ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ،ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ص ٢ .٧٣ـ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،١٣٧۶ص ٣ .٧۴ـ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ،ھﻤﺎن ،ص ۴ .٧٨ـ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،زﻣﯿﻨﻪھﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و واﻛﻨﺶھﺎ ،ﻣﮫﺪی ﺻﻼح ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﭘﮋوھﺸﮫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ص ۵ .١١٧ـ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،ھﻤﺎن ،ص ۶ .١١٨ـ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،ج  ،٣ص ٧ .٢٢٠ـ ﻛﺸﻒ ﺣﺠﺎب ،ھﻤﺎن ،ص  .١۴٠ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺶ ھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ
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