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 شناختی واقعه کشف حجاب  تحلیل جامعه

  مدرنیسم رضاخان  زنان و شبه

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

.......................................................  

ای دارد که اروپاییان در مورد مسلمانان اندلس  ناخواه شباھت به ھمان شیوه کشف حجاب زنان در دوره رضاخان، خواه

. ه قھقرا ببرندرانی مسلمانان فاتح و پرشور را ب بندوباری و شھوت کار بستند تا از طریق ترویج بی  به) اسپانیای فعلی(

تا جامعه را از داشتن » به سراغ زنان ما آمدند«کشیدن ما ابتدا  یوغ کرد استعمارگران برای به تاکید می) ره(خمینی امام

ھایی از سیاستھای استعماری در قبال زنان ایران و نتایج  مقاله حاضر گوشه. مادران خوب و متقی و دانا محروم سازند

  . کند زگو میاسفبار تاریخی آن را با

  

که   است  آن  دورانت  ویل  تفسیر سخن» .است  جھان  شدن صنعتی  زنان، نتیجه  آزادی«: است  گفته  دورانت  ویل

رو،  ازاین. ترویج نمود  و ایران  مسلمان  زنان  آزادیخواھی را در میان  را آزاد کرد و سپس  غرب  زنان  شدن، نخست  صنعتی

و   برداشتن حجاب  را از طریق  مسلمان  بود که زنان  آن  اسالمی  کشورھای  به  راھیابی  برای آنھا  اقدام  ثرترین مؤ

  وزارت  باره به دراین  دوازدھم ھجری  قرن  در اوایل  انگلیسی،  معروف  ھمفر، جاسوس. اعتبار کنند او بی  قراردادن  ملعبه

در   بوده و ریشه  عباسی  خلفای  دوره  از عادتھای  حجاب  که  توجیه  ینبا ا  است  الزم«: پیشنھاد کرد  بریتانیا  مستعمرات

مردم،   که  استناد کنیم  توانیم می  رابطه  در این. بردارند  دست  از حجاب  کنیم  را تشویق  مسلمان  ندارد، زنان  اسالم

  از حجاب  مسلمان  زنان  که  بعدازآن. کردند یم  کارھا شرکت  در عصر پیامبر در تمام  دیدند و زنان پیامبر را می  ھمسران

از   با آگاھی) ره(خمینی  امام» .فساد ایجاد شود  آنان  تا بین  کنیم  و تحریک  تشویق  آنان  به  را نسبت  آمدند، جوانان  بیرون

  برجسته  ، نقشاز آن  و پس  مشروطه  در نھضت  زنان  دیدند که می  چون  آنان«: فرموده است  غرب  سیاست  این

  » .ما آمدند  زنان  سراغ  به  مبارزه بکشند، نخست  میدان  را به  مردان  توانند حتی می  اند و آنھا ھستند که داشته

  

  ھستند که آزادساختن  ھا و سیاستھایی غربی، آکنده از برنامه  و ماموران  گردشگران  خاطرات  ھا و کتابھای سفرنامه

و   گردشگران  خاطرات  ھا و کتاب سفرنامه  تاریخی  بررسی. اند غربی مدنظر و تاکید قرار داده  سبک  را به  ایرانی  زنان

  چھره  دیدن  دھد در زمان برخورد اولیه آنھا با جامعه ایرانی، حتی برای گردشگران زن اروپایی می  نشان  غربی  ماموران

  ھنگام  به  ایرانی  زنان«: نویسد می  باره شاه، دراین فتحعلی  ر زمانگاسپاردروویل، گردشگ. بود  غیرممکن  ایرانی  زن  یک

  غیرممکن  آن  و یا رنگ  چشم  و درشتی  ریزی  دیدن  حتی  گیرند که خود را می  روی  مرد بیگانه، فورا طوری  برخورد با یک

خود او ببیند، با   خواست  به  و نه  را اتفاقی  ایرانی  زن  کرد تا چھره می  گردشگر تالش  زن  اگر یک  حتی  شود، و اغلب می

از   شدم، متاسفانه  ھا نزدیک کجاوه  قصد به  این  به«: نویسد می  باره دیوالفوا دراین  مادام» .شد می  مواجه  ناکامی

  در لباس  غییر و تحولت  اروپا، دستور او به  به  شاه از آثار آشکار سفر ناصرالدین  اما یکی» .نگرفتم  ای خود نتیجه  زحمت

  روابط  به  شرعی  از روابط  آرام  دوره، شاھد تحول  در این  حتی. کرد  نیز سرایت  جامعه  سطح  به  تدریج به  دربار بود که  زنان

از   ــ یکی  اقدس  امین  امر فرمود که  شاه«: کند می  نقل  اعتمادالسلطنه  که ھستیم، درحدی  و مردان  زنان  غیرشرعی

رضاخان، روند   سلطنت  در اوایل» .نماید  از او پرستاری  برود و حتی  صدراعظم  السلطان امین  عیادت  ھمسرانش ــ به

  ھمواره سخنرانیھایی درخصوص  السلطنه، قوام  خیابان  ھای زرتشتی  در سالن. گرفت  بیشتری  زنان، شتاب  تغییر لباس
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در   ھایش از سخنرانی  امریکا، در یکی  خواه ترقی  انجمن  ، نماینده شافالخر امریکایی  مادام. شد برگزار می  زنان  پیشرفت

غرب   تمدن  را بر پایه  و رفتار با مردان  و نیز روش  مدرن  پوشیدن  باید طرز لباس  ایرانی  خانمھای«: گفت  سالن  ھمان

. نماند  باقی  زنانه  ھای حجابی بی  برای  د و مرزیسفید، دیگر ح  و انقالب  حجاب  کشف  از حادثه  پس» .بیاموزند

  آنان  و انسانی  واقعی  آزادی  ، به و حجاب  به تغییر لباس  دریافتند که تشویق  زنان  اعظم  تدریج بخش ھمه به بااین

کردند  تصور می  مردماز   بسیاری  بود که  در برابر فساد غربی  العملی چادر تاحدودی عکس  به  انجامد و لذا بازگشت نمی

  . است  شده  بر آنھا تحمیل  سلطنتی  به واسطه خاندان

  

از آن، از   بخشی  و دولتیھا، بلکه  دولت  تنھا از سوی با مردان، نه  آنان  و نیز در نحوه سلوک  زنان  تغییر در لباس  برای  تالش

  ــ ناگھان١: شود ردی از این اقدامات غیردولتی اشاره میدر اینجا به موا. گرفت می  صورت  غیردولتی  و مردان  زنان  سوی

  آمد و به  پیش  جمع  طرف  به  حجاب  سکون، وقار و بدون  با نھایت  العین، قرهًْ  به  ، ملقب تاج زرین  نمودند که  مشاھده  ھمه

از   مانع  شما و زنان  میان  را که  حجابی  بیایید و این  بیرون  اجتماع  سوی  به  از تنھایی  زنان  ای«: ایستاد و گفت  سخن

  پھلوی  و اوایل  در اواخر قاجاریه  حجاب  کشف  از پیشتازان  منگنه،  ــ نورالمھدی٢» .کنید  است، پاره  و استماع  استفاده

  و شالوده  دهکر  ریزی را برنامه  و ترقی  تمدن  مبانی  ھستید که  شاھنشاھی  سلطنت  شما در زمان«: گفت می  که  است

  از کشور فرار کرد و احتمال  رضاشاه  که ١٣٢٠از شھریور   ــ پس٣» .آورد  فراھم  زنان  را برای  علوم  و کسب  تحصیالت

چادر، چادر   این«: چنین نوشت  وحشت  شدید و احساس  با نفرت  آبادی دولت  رفت، صدیقه می  حجاب  بازگشت

  مذھب  که آن  کشند، نه فحشا می  بر روی  که  است  عفتی بی  بکشند، پرده  سر زنانخواھند بر  می  که  است  عفتی بی

  » .باشد  را گفته  این

  

سیاستھای   راه، ھمپای  در این  نیز که  از مردان  ھایی چھره  بودند، باید به  حجابی بی  و مدافع  مروج  که  در کنار زنانی

  : ردک رفتند، اشاره   پیش در ایران  غرب  

  

  نام  به  اش سیاسی  تشکل  اولین  مرامنامه ٢۵  پھلوی، در ماده  و از کارگزاران  اکبر سیاسی، استاد دانشگاه  ــ علی الف

  گسترش  دختران  را در بین  تعلیمات  باید بکوشیم«: ، نوشته است نسوان  و آزادی  ترقی  موانع  جوان، با تاکید بر رفع  ایران

  » .کنیم  را فراھم  خارج  به  آنان  اعزام  دھیم و وسیله

  

  گونه را این  حجاب  علیه  خود در مبارزه  و انگیزه  پھلوی، شیوه  در دوره  و استاد دانشگاه  ــ سعید نفیسی، نویسنده ب

  این  مدیره  ھیات  در جلسات  من. بودم  بود، من  خواه وطن  نسوان  اعتماد جمعیت  طرف  که  تنھا مردی«: شمارد  برمی

  کشور بر من  این  چرانان چشم  برم، ھمه می  لذتی  دانستند چه روزگار می  آن  و اگر مردم  کردم می  شرکت  جمعیت

  » .بردند می  رشک

  

ثر  او را بسیار مو  ، تالش رضاشاه  نیک  در زمره کارھای  حجاب  و مورخ، با برشمردن کشف  ، نویسنده ــ احمد کسروی ج

  و برخی  برگشته  ازجھان  ھای زال پیره  برخی  که  پیدا نشده  نتیجه  از این  بیش  بینیم، می  ما در تھران  آنچه«: ستدان می

  » .سر کنند  سواد و نافھم، چادر به  بی  از زنھای
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  غرب قرار داشتند، به  گتاثیر فرھن استعمار، اما تحت  عامل  دربار بودند و نه  به  وابسته  نه  و بھار که  عشقی، اعتصامی

  : تاختند می  حجاب

  

  : عشقی  ــ میرزاده١

  

  سر برده   کفن  زن  این  تا که

  

    مرده  ایران  از ملت  نیمی

  

  : اعتصامی  ــ پروین٢

  

  اما از عفاف   بایست می  را پرده  و دل  چشم

  

    نیست  مسلمانی بنیان  چادر پوسیده 

  

  : الشعرا بھار ــ ملک٣

  

  بد اغیار مترس   و زچشم  بگشای چھره 

  

  بد خار نشد   از چشم  دل آزرده گل  که 

  

. گرفت  را نباید نادیده  میسحی  و مبلغان  تبشیری  آنان، ھیاتھای  سفرا، ھمسران  حجابی، نقش بی  ترویج  در راه  البته

با   راه، صرفا مبارزه  در این. سوق دھند  روپاییا  ایرانی را به سمت ھمسانی با زنان  زن  بودند که  آن  در پی  استعمارگران

گرفتند و از میان این   حذف حجاب در پیش  پروژه  تکمیل  را برای  دیگری  ھای نبود و لذا آنھا شیوه  کافی  حجاب  اصل

طریق، فکر و   یندادند؛ زیرا از ا بیشترین اھمیت را می  زنانه  و مطبوعات  مدارس، مجامع  و ترویج  ھا، به تاسیس برنامه

  به  که  مدارسی«: نویسد بامداد می  بدرالملوک. رفتند می  غرب  دنبال  شد و آنھا خودشان به می  عوض  زنان  عقیده

  بعدی  در فعالیتھای  مھمی  منتشر کردند، نقش  ھا که و روزنامه  گردید، مقاالت  تشکیل  زنھا برپا شد، جمعیتھا که  سعی

  ] i[».داشت  زنان

  

  

  

  اقدامات نھادمند جھت تغییر در وضعیت سنتی زنان ایرانی 

  

  : ــ مدارس١
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  و بعد از جنگ  قبل  در سالھای  مسیحی که  و تبلیغی  مذھبی  ھیاتھای  از ماموران  کالرا کولیور رایس، ھمسر یکی  خانم

  را در سالھای  ، ایران وپرورش  و آموزش را گشودند  راه  غربی  مدارس«: نویسد داشت، می  سکونت  در ایران  اول  جھانی

دانستن  نتیجه انگلیسی، با کم  لرد کرزن، سیاستمدار معروف» .قرار داد  غربی  ھای ھا و شیوه زیر نفوذ اندیشه  آینده

  آمیزی ننحو اطمینا  مدارس، به  با تاسیس«: کرد می  را توصیه  مدارس  از طریق  ، آموزش مسیحی در ایران  مبلغان  فعالیت

  مدرسه  سیاستھا، نخستین  این  در اجرای» .اند، تاثیر نمود محکوم  رکود فکری  به  که  خاصی  توده  در قلوب  توان می

  ھای الزاریست  فرقه  بعدی، توسط  مدرسه. شد  تاسیس  در ارومیه  امریکایی  پروتستان  مذھبی  ھیات  توسط  دخترانه

از   پس  مدارس  این. ایجاد گردید  و سلماس  ارومیه  نشین  مسیحی  ھای در روستا  فرانسه  ککاتولی  کلیسای  به  وابسته

  سیستم  شدند اما پس از تغییر مبانی  شدند و سرانجام تعطیل  مواجه  مردم  فعالیت، با اعتراض  تا دو سال  یک

را   اسالم  ھالل  جای  مسیح  دادند تا صلیب  دامها  دیگری  شیوه  خود را به  رضاخان، آنھا راه  کشور در زمان  آموزشی

  . بگیرد

  

  

  

  : ــ مجامع٢

  عادت  حجابی بی  غربی  ھای شیوه  پذیرش  را به  ایرانی  آن، زنان  وسیله  برگزیدند تا به  استعمارگران  که  دیگری  شیوه

  پای  زنان، جای  فعالیتھای  صحنه  در پشت  د کهبو  طبیعی. انجمنھا، جمعیتھا، و تشکلھا بود  اندازی و راه  دھند، تاسیس

  تشکلھا، دختر، ھمسر و یا خواھران عوامل  در این  فعال  از زنان  کامال مشھود باشد؛ زیرا بسیاری  فراماسونری

و   دایتبا ھ  بودند که  حجاب  کشف  جدید و مشوقان  مدارس  مروجان  عرصه، ھمان  این  فعاالن  عمده. بودند  فراماسونر

  زن  از ھزاران  متشکل  رایس، انجمنی  گفته خانم  به. کردند می  فعالیت  و امریکایی  انگلیسی  و مبلغان  ماموران  حمایت

از   در برخی. بریتانیا بنا شد  و ھدایت  کمک  به  تاحدود زیادی  این انجمن. گرفت  نام  ایران  آھنین  انجمن  شد که  تشکیل

) ١٢٨۶  تاسیس(  آزادی زنان  مثال، در انجمن  عنوان به. در کنار ھم عضویت داشتند  و خارجی  ایرانی  انھا زن این تشکل

و   انجمن، ایجاد زمینه اختالط  این  از اھداف  یکی. داشتند  عضویت  ھم  بویس  استاکینگ  و خانم  جردن  پارک  مری  خانم

  مثال مجمع عنوان شدند؛ به می  خارجیھا اداره  توسط  ایرانی،  زنان  نجمنھایاز ا  برخی. بود  و زنان  میان مردان  ارتباط

  . توان نام برد را می) ١٣٠١تاسیس(  در تھران  امریکایی  عالی  مدرسه  التحصیالن فارغ

  

  

  

  : ــ مطبوعات٣

این نشریات .  قرار گرفت  تجددطلب  ننیز در دستور کار زنا  زنانه  زنان، انتشار نشریات  و مجامع  مدارس  توسعه  موازات  به

را گرفتند   نشریاتی  آنھا درواقع جای. قرار داشتند  مسیحی  مبشرین  و حمایت  ھدایت  ، تحت و مجامع  نیز ھمانند مدارس

و بیشتر   قصد داشتند مستقیما و ھرچه  زنانه  نشریات. دادند می  اختصاص  زنان  خود را به  از صفحات  تنھا بخشی  که

  ، اولین١٢٨٩  راستا در سال دراین. دھند  آشنا کنند و آنھا را به این شیوه زندگی عادت  غرب  را با فرھنگ  تر، زنان سریع

  خانم  توسط  شکوفه  نام  به  زنان  نشریه  دومین ١٢٩٢  و در سال  در تھران  کحال  خانم  توسط  دانش  نام  به  زنان  نشریه
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  مندرج در  موضوعات  مھمترین. شدت یافت  نشریات  گونه بعدازآن بود که روند انتشار این. شد منتشر  السلطنه مزین

  باره دراین  ھایش از شماره  در یکی  نسوان  عالم  نشریه: دختر و پسر  روابط  ــ ترویج الف: موارد زیر بودند  زنانه  نشریات

: فساد و فحشا  ــ ترویج ب» .کنید می  ریزد، جلوگیری می  دوستی  طرح  با پسری  که  دختر جوانی  چرا از یک«: نوشت

  است  خوب  ھر مرد و زن  بسیار برای  دالیل  به«: فساد و فحشا نوشت  ترویج  بعد، درباره  در چند شماره  نشریه  ھمین

  » .باشد  داشته  مقابل  از جنس  چند رفیق  که

  

از   ایرانی  زنان  دورکردن  ستعمارگران، دولتھای استبدادی و روشنفکران برایا  گسترده  این تالش  اما سرانجام علیرغم

گذاشتند و پروسه بازگشت به حجاب را با پیروزی   نمایش  را به  آن  عکس  ایرانی  زنان  و دینی، توده  ملی  ارزشھای

  . کامل کردند ١٣۵٧انقالب اسالمی در سال 

  

درنگ ماجرای کشف حجاب در عصر رضاشاه را در ذھن تداعی  تاریخ معاصر بیبحث درباره وضعیت و جایگاه زنان در 

نظران مورد تحلیل و ارزیابیھای گوناگون قرار گرفته است، در این نوشتار با اتخاذ  این رخداد از سوی صاحب. کند می

به بررسی این جریان  گیری از مدل وی در بحث ارزشھا، شناختی و با تکیه بر آرای پارسونز و بھره ای جامعه شیوه

  . خواھیم پرداخت

  

  

  

  سازی جھت تحقق رسمی کشف حجاب  زمینه

  

نظران  در مورد سیاست تجددخواھی و اقدامات رضاشاه در نوسازی کشور، تعبیر و تحلیلھای گوناگونی از سوی صاحب

اند،  را به کار برده] ii[»ناسیونالیسم سکوالر مستبدانه«برخی در مورد ایدئولوژی وی، اصطالح . صورت گرفته است

ھای  کند، جان فوران با اشاره به ابعاد و جنبه مدرنیسم مطلقه تعبیر می کاتوزیان از حکومت رضاشاه به حاکمیت شبه

خواند و معتقد است این  می» فرایند تجددخواھی نظامی به رھبری دولت«مختلف اقدامات رضاشاه، این اقدامات را 

ھریک از تعابیر، بخشی از ویژگیھای سیاست رضاشاه را ] iii.[کند ی را نیز توجیه مینامگذاری، استبداد نظامی و

  . گیرند دربرمی

  

ویژه حجاب آنان، بنا به اقتضای موقعیت  رضاخان از ھنگام ورود به صحنه سیاسی تا پایان سلطنتش، در مورد زنان، به

ــ عمدا و ھوشیارانه از طرح موضوع  ١٣٠۴تا  ١٣٠٢ز وزیر بود ــ ا که نخست وی ھنگامی. مواضع گوناگونی اتخاذ کرد

اش سیاستی محتاطانه در مسائل دینی در پیش گرفت تا دینداران از وی  کرد و ھمانند آغاز قدرتیابی حجاب پرھیز می

اله به ای در نشریه خود چاپ کرد و در این مق نگار مشھور، مقاله نوری، روزنامه ابراھیم خواجه ١٣٠٢در شھریور . نرنجند

وجود  این مقاله جنجالی در پایتخت به. زنان ایرانی توصیه نمود مانند زنان ترکیه به جای چادر از روسری استفاده کنند

رضاخان شخصا . نوری به سه ماه زندان و پرداخت جریمه محکوم شد آورد و در نتیجه اعتراض جامعه دینی، خواجه

در این دوران . ین سه ماه را به جای زندان در بیمارستان شھربانی بگذراندنوری ا ترتیب کار را به نحوی داد که خواجه

رضاشاه  ١٣٠۶حال در اردیبھشت  بااین. یافت مخالفت با حجاب در میان ایرانیان تحصیلکرده شھری پیوسته افزایش می
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حجابی زنان در  ره بیای دربا ھنوز درباره موضوع حجاب تاحدودی تردید داشت؛ زیرا وقتی نشریه عالم نسوان مقاله

مساله تغییر لباس مردان شکل قانونی یافت  ١٣٠٧و سراسر  ١٣٠۶از پاییز . ترکیه چاپ کرد، به آن نشریه ھشدار داد

  ] iv.[اما ھنوز در مورد پوشش زنان تصمیمی گرفته نشده بود

  

  . گرفت نجی مردم صورت میس منظور انحراف اذھان عمومی و ظرفیت رسد اتخاذ مواضعی از این دست، به نظر می به

  

راستا موثر  سازی برای کشف حجاب، برخی عوامل داخلی و خارجی نیز دراین افزون بر اقدامات دولت رضاشاه در زمینه

روشنفکران، شاعران و نویسندگان ایرانی با آثارشان درباره زنان به دیدگاه حکومت و جامعه وضوح و . واقع شدند

آثار و . کرد برداری می در راستای تمایالت سیاسی ــ فرھنگی خویش از آنھا بھره بخشیدند و حکومت شفافیت می

سازی  ای غیرمستقیم، خواسته یا ناخواسته در تکوین اھداف رضاشاه و زمینه ھای این افراد و گروھھا به شیوه اندیشه

پادشاھی رضاخان منتشر  مطبوعات و نشریات مربوط به زنان که قبل از] v.[برای تحقق خواسته او سھیم بودند

، روزنامه زبان )ش.١٢٩١(، روزنامه مصور شکوفه )ش.١٢٨٩(مجله دانش : کردند راستا ایفای نقش می شدند، دراین می

  ) ش.١٣٠٢(، مجله جمعیت نسوان وطنخواه )ش.١٢٩٩(، جھان زنان )ش.١٢٩٩(، مجله عالم نسوان )ش.١٢٩٨(زنان 

  

ش منتشر .١٣٠۴ش تا .١٢٨٩از پادشاھی رضاخان، یعنی از حدود سالھای  در ھمه نشریات مربوط به زنان که پیش

گردید، اما ھنوز زود  داری و مسائل بھداشتی زنان درج می شدند، مقاالتی درباره آموزش و پرورش، کودکان، خانه می

  . بود که از آزادی زنان، روابط مرد و زن و الغای شرایط سخت زندگی زنان آشکارا سخن به میان آید

  

میرزا، عشقی،  الھوتی، ایرج. نوعی به مسائل مربوط به زنان نپردازد ای نبود که به در این دوران ھیچ شاعر و نویسنده

البته نوع نگرش و ] vi.[ھایی از این افراد بودند الدین حسینی نمونه پروین، کمالی، بھار، شھریار، دھخدا و سیداشرف

  . ت داشتگران با ھم تفاو سبک بیان این اندیشه

  

در (اهللا پادشاه افغانستان و ھمسرش در تھران  از عوامل خارجی موثر در تسریع جریان کشف حجاب، یکی توقف امان

عامل ] vii.[اهللا در این سفر بدون حجاب ظاھر شد ھمسر امان. به ھنگام بازگشت از سفر اروپا بود) ش.١٣٠٧خرداد 

  ] viii.[گرفته در ترکیه بود تاتورک و بازدید وی از دستاوردھای تحوالت انجامدیگر سفر رضاشاه به ترکیه و مالقات او با آ

  

حجابی،  سازی جھت ترویج بی سازی زنان جامعه ایران با جوامع اروپایی و زمینه رضاشاه برای تحقق سیاست ھمگون

  : گام در پیش گرفت به سیاستی تدریجی و گام

  

کس  قول کاتوزیان، تعویض کاله مردان مقدمه کشف حجاب زنان بود، که ھیچبه . ــ تغییر اجباری کاله و لباس مردان١

ــ حضور یکی از زنان خاندان سلطنتی بدون حجاب مناسب در حرم حضرت ix] 2[جرات نکرد علنا به آن اعتراض کند

ترض را به باد رضاشاه با شنیدن این خبر عازم قم شد و فرد مع. و اعتراض یکی از روحانیون به وی) ش.١٣٠٧(معصومه 

ــ ۴حجابشان در تفرجگاھھا و اماکن عمومی  منصبان حکومتی به ھمراه ھمسران بی ــ حضور صاحبx] 3[کتک گرفت

سازی و آمادگی  پخش شایعاتی از این دست، در زمینه. ش.١٣٠٨حجابی عمومی در نوروز  انتشار شایعه اعالم بی
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حجاب در آنھا و در مواردی  ط و مراسم مختلف و حضور زنان بیــ برگزاری جشنھای مختل۵اذھان عمومی تاثیر داشت 

 [xi)[شمس(ــ تاسیس کانون بانوان به ریاست دختر بزرگ شاه ۶انجام عملیات ژیمناستیک و رقص و سرود توسط زنان 

ش وپرور ــ صدور بخشنامه وزارت آموزش٨حجابی در مسجد گوھرشاد  آمیز با مخالفان بی ــ برخورد نظامی خشونت7

مبنی بر محرومیت دختران باحجاب از دریافت جایزه یا دیپلم و عدم پرداخت حقوق به آموزگارانی که از چادر یا پیچه 

ــ حضور ملکه و دخترانش بدون حجاب به ھمراه رضاشاه در مراسم افتتاح دانشسرای ٩) ١٣١۴بھار (کنند  استفاده می

حجابی در ماھھای دی و بھمن  گزاری جشنھای گرامیداشت بیــ بر١٠) ١٣١۴ھفدھم دی (مقدماتی نوبنیاد تھران 

  ] xii.[در سراسر کشور ١٣١۴

  

منجر گردید و پس از اعالم  ١٣١۴گامھای تدریجی دولت سرانجام به اعالم رسمی کشف حجاب در ھفدھم دی 

  : رسمی کشف حجاب، دولت برای تثبیت این قانون و اجرای جدی آن، اقدامات خاصی را انجام داد

  

ــ اعطای وام به کارمندان دولت جھت خرید لباس مناسب برای ھمسرانشان به منظور حضور در جشنھا و میھمانیھا ١

ــ xiii] 3[در ضیافتھا) بدون حجاب(ــ توبیخ و در مواردی اخراج کارمندان دولت در صورت عدم حضور آنھا و ھمسرانشان ٢

ھای  از ورود زنان باحجاب به فروشگاھھا، سینماھا، گرمابهــ ممانعت ۴بازداشت و مجازات مخالفان کشف حجاب 

  . عمومی، درمانگاھھا، و یا ممانعت از سوارشدن آنھا به درشکه و اتومبیل

  

مجله شھربانی نیز آماری از جرایم اعمال . شدن نداشتند حجاب برای اھانت بیشتر به زنان چادری، روسپیان حق بی

کرد نماد عفت را به سمبل  حکومت با اقدام به این تبلیغات سعی می. بود، ارائه دادمنافی که در زیر چادر انجام شده 

  ] xiv.[عفتی تبدیل کند بی

  

  

  

  پیامدھای کشف حجاب 

  

در نتیجه اقدامات رضاشاه اگرچه از لحاظ مشارکت زنان در زندگی اجتماعی، اشتغال و ورودشان به قلمروھای 

ھای خاص و در مقایسه با مردان و شرایط طبقاتی به  پیشرفتھا در محدوده آموزشی، پیشرفتھایی حاصل شد اما این

از جنبه حقوقی ھم تغییراتی صورت پذیرفت، اما تغییر بنیادین در وضعیت قانونی ] xv.[شانس و تصادف بستگی داشت

مردان ھنوز امتیاز داشتن . تدانس قانون ھنوز ھم در امور مھم مردان را برتر می. ویژه در امر ازدواج، ایجاد نشد زنان، به

براین سرپرست قانونی خانواده مرد بود و مردان از  افزون. چھار ھمسر در یک زمان و طالق آنھا را به اراده خود داشتند

  ] xvi.[اما زنان ھمچنان از حق رای و نامزدی در انتخابات عمومی محروم بودند. شدند حقوق ارثی بیشتری برخوردار می

  

حجابی، مناسبات متقابل اجتماعی و تعامل میان زنان و مردان در مجامع عمومی افزایش یافت و در میان  ھمراه با بی

این دوره، دوره رونق کار . زنان طبقات متوسط و باال، مدھای اروپایی و آرایش به سبک اروپاییان محبوبیت پیدا کرد

تاثیر روحیه ناسیونالیستی حاکم بر آن دوره، تاکید  البته انتشارات دولتی تحت. ھا و سلمانیھای زنانه بود خیاطی
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  ] xvii.[شوند ھای وطنی ساخته می کردند که بھترین و زیباترین لباسھا و لوازم آرایش زنانه در ایران و در کارخانه می

  

، ھرحال در زمان رضاشاه موانع عمده پیشرفت زنان برطرف نشدند و ھرچه دولت متجدد رضاشاه نیرومندتر شد به

  . تر گردید نھضت مستقل زنان ایران ضعیف

  

گرفت و با گذشت زمان شکلی صوری و  در ایران نیز، ھمانند ترکیه، این تحوالت شتابان و بدون تعمق صورت می

آنکه در ترکیه که به  جالب] xviii.[تقلیدی از ھنجارھای غربی پیدا کرد و بعضا از سوی جامعه با مخالفتھایی روبرو شد

رای رضاشاه تبدیل شده بود، آتاتورک ھیچ قانونی برای ممنوعیت حجاب به تصویب نرساند اما رضاشاه به این الگویی ب

  ] xix.[عمل مبادرت کرد

  

اش، موجبات  ھای اصالحی کردن برنامه آمیز وی در راه پیاده اصالحات ظاھری و مستبدانه رضاشاه و اعمال خشونت

این اقدامات که با ھدف رھایی و آزادی زنان و حضور آنان در صحنه اجتماع صورت . دنارضایتی و بیزاری مردم را فراھم آور

در مواردی این تغییرات حتی نتیجه . گرفت، فقط مورد استقبال برخی زنان طبقه متوسط و باالی جامعه قرار گرفت می

در شھرھای مذھبی مثل . ان شدکه به رھایی زنان بینجامد، عمال سبب مھجوریت زن معکوس به بار آورد و به جای این

بسیاری از زنان به . حجابی به محرومیت دختران از تحصیل انجامید شدن بی ھای سنتی، اجباری قم و در میان خانواده

رفتن ــ البته با تدابیر  آمیز ماموران در خانه ماندند و فقط برای مسائل ضروری ھمچون حمام علت برخوردھای خشونت

. رساندند ھای مجاور زنان خود را به حمام می بام خانه آنھا گاه از طریق پشت. شدند رج میخاصی ــ از خانه خا

برای نمونه برخی زنان خرمشھر از مرز گذشتند . بسیاری از مردم به دلیل این فشارھا تصمیم به خروج از کشور گرفتند

بدترین و . و دست به خودکشی زدنددر مواردی کاسه صبر برخی زنان لبریز شد ] xx.[و به عراق مھاجرت کردند

ترین جنبه دستور کشف حجاب از نظر زنان، این بود که آنھا حتی اجازه نداشتند روسری بپوشند و فقط مجاز  آزاردھنده

  ] xxi.[بودند از کاله استفاده کنند

  

قامات انگلیس از حق م. یکی دیگر از پیامدھای ممنوعیت حجاب، ایجاد تنشھای دیپلماتیک میان ایران و انگلیس بود

ھمچنین در چگونگی رفتار دولت ایران با زائران افغانی در . کردند زنان مسلمان ھندی برای داشتن حجاب دفاع می

مشھد نیز دردسرھایی پیش آمد؛ چراکه زنان افغانی از ممنوعیت حجاب معاف شده بودند اما تشخیص و شناسایی 

  ] xxii.[کرد اھا معضالتی ایجاد میآنان از زنان ایرانی کار دشواری بود و گ

  

دارند که در دوران رضاشاه به  اند، اظھار می شناسان که در مسائل اجتماعی ایران مطالعاتی انجام داده برخی جامعه

کردن اجباری کشور، میان ارزشھای غربی و ارزشھای اسالمی ــ ایرانی چالشی  دلیل اتخاذ ارزشھای غربی در مدرنیزه

البته تردیدی نیست ] xxiii.[که جامعه را با بحران ھویتی مواجه نمود و این بحران تا امروز ادامه یافته است وجود آمد  به

ناپذیر است، اما نوع رویکرد و شیوه اقتباس عناصر جدید در  که تبادل فرھنگی میان نظامھای اجتماعی امری اجتناب

  . کننده دارد کاستن از تنشھای فرھنگی نقشی تعیین

  

آنکه عینی ھستند، مطابق  لحاظ تواند با اتخاذ ترتیباتی مبتنی بر اجبار، ھنجارھا را به ومت و قدرت سیاسی میحک
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  ] xxiv.[خواست خود کنترل و ھدایت کند، ولی این ابزار برای تغییر ارزشھا که ذھنی ھستند، موثر نیست

  

ی تعریف کرد که گروه یا جامعه، بر مبنای آنھا اھمیت توان به عنوان معیارھای شناختی، ارزشھا را می از دیدگاه جامعه

ارزشھا معیارھایی ھستند که . کند اشخاص، الگوھای رفتاری، ھدفھا و دیگر اشیای فرھنگی اجتماعی را ارزیابی می

شناس ھستند، با مشخصات زیر  ارزشھایی که در حیطه بررسی جامعه. دھند به فرھنگ کلی و به جامعه معنا می

  : شوند یشناخته م

  

). وفاق اجتماعی(اند  اند و شمار کثیری از افراد درباره اھمیت آنھا به توافق رسیده ــ ارزشھا میان مردم مشترک١

یکی از . ــ ھنجار با ارزش تفاوت داردxxv] 2[کنند ارزشھا با عواطف ھمراھند و اشخاص برای صیانت ارزشھا مبارزه می

. کنند ھستند اما ھنجارھا معموال قواعد ویژه یک جمع ھمبسته را معین میاین تفاوتھا آن است که ارزشھا کلی 

بخش اصولی نیستند  دھندگی حائز اھمیتند اما تجسم ھنجارھا برای فرایند و ارتباطات اجتماعی از جھت قدرت سامان

دھند و از لحاظ  میھنجارھا از یک لحاظ به ارزشھا جنبه عملی . باشند که در ورای سازمان اجتماعی قابل اعمال می

  ] xxvi.[گیرند دیگر مشروعیت خود را از ارزشھا می

  

ای اعوجاج  نمونه] xxvii[آنچه در جریان ممنوعیت حجاب در دوره رضاشاه اتفاق افتاد، مطابق نظریات تالکوت پارسونز

ارسونز در بحث تغییر، ھای پ ھای مھم نظریه یکی از مولفه. بود) value-environment distorition(ارزشی ــ محیطی 

بر مبنای این دیدگاه، ھرگاه ارزشھا نتوانند تغییرات محیط را توجیه نمایند و یا تغییرات به صورت . موضوع ارزشھا است

دلیل اھمیت ارزشھا و ارتباط . تلقی نادرست از خود محیط صورت پذیرند، نظام اجتماعی با مشکل مواجه خواھد شد

مھمتر ارزشھا  باشند و ازھمه نھفته است که ارزشھا دربرگیرنده ھنجارھا و نقشھای ما می آنھا با محیط در این نکته

وقتی چنین ارزشھایی دیگر قادر به تبیین محیط نباشند، نظام اجتماعی وارد . علت موجودیت مستمر جمع ھستند

   .این امر، ھمان اعوجاج ارزشی ــ محیطی است. ای از دشواریھای بزرگ خواھد شد دوره

  

ای را برای زنان  ارزشھای تحمیلی در مورد سبک پوشش دوران رضاشاه به دلیل ناھمخوانی با محیط، مشکالت عدیده

ھمین بدعتگذاری ارزشی و ھراسی که . لباس جدید، نوآوری و بدعت کاملی برای زنان شھری بود. به ھمراه داشت

ای تھدیدکننده از سوی دولت شد تا با اعمال زور و ھ ساز صدور بخشنامه دولت از عدم تابعیت مردم داشت، زمینه

تعارض ارزشی ــ محیطی در آن دوره به ] xxviii.[خشونت، شرایط الزم برای تثبیت ارزشھای تحمیلی آماده شود

. ای بود که حتی کارگزار این بدعتگذاری، یعنی رضاشاه، قلبا و در درون از این امر ناخشنود و مضطرب بود گونه

شد، یک موضوع  اش مربوط می عنوان یک مرد ھرچه به ھمسر و خانواده به«: نویسد رف در این زمینه میشاھدخت اش

آستین سر میز نھار  به یاد دارم یک بار که با پیراھن بی. عیار نسل گذشته بود پدرم در خانه یک مرد تمام. خصوصی بود

شاه خود را آماده کرده بود احساسات نیرومند شخصی خود عنوان  او به. آمده بودم، دستور داد فورا لباسم را عوض کنم

ترین کاری است  این سخت“: وقتی تصمیمش را گرفت، نزد ما آمد و گفت. را به سود پیشرفت کشور خود کنار بگذارد

  ] xxix[”».ام، اما باید از شما بخواھم که سرمشق خوبی برای سایر زنان ایران باشید که در عمرم کرده

  

ــ ملکه مادر به وزیر دربار، اسداهللا علم، اقرار کرد که رضاشاه در مسیر رفتن به دانشسرا  ١٣۵٣ــ در سال  سالھا بعد
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دھد بمیرد و در زندگی زنش را سربرھنه به مردان  ترجیح می«: التحصیلی به وی گفته بود برای حضور در مراسم فارغ

صورت دیگران فکر خواھند کرد که ایرانیان وحشی و  غریبه نشان ندھد اما چاره دیگری ندارد؛ چون درغیراین

  ] xxx[».اند مانده عقب

  

توان احساسات درونی و ذھنیت  گونه باشد، می خاطر رضاشاه نسبت به ارزشھای اصیل جامعه این که تعلق ھنگامی

ناگاه  تغییراتی را که به توانستند اکثریت جامعه نمی. سایر مردان و زنان ایرانی را در مواجھه با ارزشھای جدید درک کرد

از سویی نیز به دلیل فشارھای دولت خودکامه و . و با سرعت رخ داده بود، بپذیرند و درصدد تغییر نظام ارزشی برآیند

دلیل برخی زنان  ھمین گر ارزشھای قبل از ممنوعیت حجاب را اعاده کنند و به مستبد، آنان قادر نبودند محیط تجلی

کردن خود در خانه نشان دادند و اگر به ضرورت گاه مجبور به خروج از  ی از محیط جدید و محبوسواکنش خویش را با دور

  . کردند وآمد می بامھا رفت شدند، از پشت خانه می

  

ــ ٢ــ منابع بیرونی تغییر ارزشھا ١: یابی این جریان باید در جستجوی منابع دگرگونی برآمد که عبارتند از برای ریشه

  . ــ منابع درونی تغییر محیط۴ــ منابع بیرونی تغییر محیط ٣تغییر ارزشھا منابع درونی 

  

عنوان مدلی در بررسی تحوالت استفاده کرده است، بدعتگذاران داخلی را  چالمرز جانسون که از رھیافت پارسونز به

ضاشاه بدعتگذاری بود مطابق این نظر، ر] xxxi.[شمارد ھای احتمالی منابع درونی تغییر ارزشھا برمی جزو سرچشمه

عنوان منبع بیرونی  به(تاثیر منابع خارجی و ارزشھای بیرونی، کوششی را در جھت ھمگونی با جوامع اروپایی  که تحت

  . آغاز کرد) تغییر ارزشھا

  

ویژه ناھمخوانی ارزشھای غربی با محیط فرھنگی ایرانی، باید گفت حرکت  با توجه به بافت سنتی تفکر رضاشاه و به

در ) ھدایت(مخبرالسلطنه . مدرنیستی و برخاسته از احساس حقارت در برابر اروپاییان بود اشاه اقدامی شبهرض

خواھم ھمرنگ اروپاییان شویم که ما  آخر می«: نویسد خاطراتش درخصوص دلیل تغییر لباس و کاله از قول رضاشاه می

کنند و تقلیدھای  لم گفتم زیر کاله است که مسخره میدر د. اند گفتم البته مصلحتی در نظر گرفته. را مسخره نکنند

  ] xxxii[».حکمت بی

  

ای نظامھای دیگر در قالب ارگانیسمھا، شخصیتھا و فرھنگھا ــ  منشأھای بیرونی دگرگونی، آنھایی ھستند که از پاره

  ] xxxiii.[شوند که با نظام اجتماعی ھدف در تماس قرار دارند ــ ناشی می

  

توان در چارچوب  خان در افغانستان و دیگری آتاتورک در ترکیه را می اهللا عملکرد دو شخصیت، یکی امان در مورد رضاخان

عوامل برونزا بررسی کرد اما منشأ اصلی بیرونی را باید ھمان نظام اجتماعی اروپاییان و سبک پوشش زنان غربی 

  . تاثیر قرار داده بود شدت رضاشاه را تحت دانست که به

  

چنانکه گفته شد، در دوران . شدند ناشی از عوامل درونی، آنھایی ھستند که از فشارھای داخلی ناشی می تغییرات

ازآن میل به تغییر و آزادی زنان و تقاضای بھبود وضعیت حقوقی و اجتماعی آنان مطرح شده بود و  رضاشاه و حتی قبل
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ھا با آنچه رضاشاه  وبند وجود داشت اما این خواستهباال اندیشه رھایی از ر به حتی در درون طبقات متوسط و متوسط

انجام داد، از نظر ماھیت و ھدف تفاوت بسیاری دارد؛ زیرا خواسته زنان طبقات باالی جامعه با رفع ممنوعیت حجاب 

  . وقت در این حد خواھان کنارزدن حجاب نبودند حتی پوشیدن روسری اصال قابل مقایسه نبود؛ درواقع آنان ھیچ

  

سطحی و در قالب ظاھر و  شکلی مدرنیستی رضاشاه در مورد زنان که صرفا به توان گفت اقدامات شبه جموع میدر م

بودن و به سبب ناھمخوانی ارزشھای جدید با محیط اجتماعی  نوع پوشش به وقوع پیوست، به دلیل اجباری و تحمیلی

  . ویتی مواجه نمودفرھنگی ایران، جامعه را با بحران و زنان آن روز را با چالشی ھ

  

  ھا  نوشت پی

 --------------------------------------------------------------------------------   
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