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 اسنادی از سیاست رضاشاه در متحدالشکل کردن لباس زنان بی بضاعت 

  فائزه توکلی 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

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

ھجری شمسی با توسل به زور و فشار، تعرض به خصوصی  ١٣١٠کشف حجاب اجباری زنان ایرانی در نیمه دوم دھه 

رضاشاه با ایدئولوژی ملی گــــــرایی غیرمذھــــــبی مبتنی بر نظام پادشاھی، . ترین حریم زندگی زنان ایرانی بود

ر راستای اجرای کامل این سیاست دستور داد که ھمه زنان، باید از زنان دولت د. شالوده دولت جدید را پی ریزی کرد

به این منظور در . خاندان سلطنتی که در مراسم رسمی و ضیافت ھا بدون حجاب ظاھر می شدند، سرمشق بگیرند

ھجری شمسی در سراسر کشور جشن ھایی برای گرامیداشت بی حجابی برگزار شد و  ١٣١۴ماه ھای دی و بھمن 

، ١٣٨٣کرونین، . (برای اصالحات را چاپ می کردند! اید ھر روز گزارش ھای این جشن ھا و اشتیاق ھای خودجوشجر

  )٣٠٠ص

  

واکنش عمومی در برابر بیحجابی اجباری دولتی بر حسب ھر طبقه و ھر منطقه فرق می کرد و یک مشکل مھم این 

  . عام حاضر شوندبود که زنان شھری ایرانی نمی خواستند بدون پوشش در مالء 

  

چنان که مردان و زنان طبقات باال در برخی محافل دوستانه یا مکان ھای رسمی، با تابعیت از مدھای اروپایی، آرایش و 

لوازم آرایش چھره و شیوه آرایش موھا که در آگھی ھای تبلیغاتی و مقاالت نشریاتی مانند عالم نسوان و انتشارات 

مجله عالم نسوان از ھمان سال ھای آغازین انتشار خود، . امع ظاھر می شدنددولتی به چاپ می رسید، در مج

چاپ تصاویر لباس ھای زنان و کودکان و ترجمه مقاالت زنان آمریکایی . بخشی را به لباس و پوشاک زنان اختصاص داد

ھمچنین این . بوددرباره آخرین مدھای اروپایی از جمله سیاست ھای حمایت غیرمستقیم این نشریه از بی حجابی 

نشریه زنان را تشویق می کرد که لباس ھایشان را خودشان در خانه بدوزند، بنابراین الگوھای خیاطی ضمیمه مجله 

برای زنان طبقه متوسط، که توانایی پرداخت دستمزد خیاط ھایی که لباس ھای آخرین مد را می دوختند، نداشتند از 

  )٢۵٩ ٢۶٠، صص ١٣٨٣رستم کالیی، . (این دوران رایج شد

  

زنان طبقات پایین و مستضعف جامعه برای تابعیت از این سیاست رضاشاه در شھرھای گوناگون بیش تر با مشکل 

چنان که دستور داده شده بود پاسبان ھا در کوچه ھا و خیابان ھا روسری ھا را از سر زنان بکشند و پاره . مواجه بودند

، بخشنامه ای را در تاریخ »١«کشف حجاب رضاشاه بر طبق سند شماره  کنند، وزارت داخله برای ترویج سیاست

  .لباس و کاله زنانه به زنان فقیر داده شود: به تمامی شھرستان ھا ابالغ می کند، مبنی بر این که ٢٧/١١/١٣١۴

  

  ۶٩١٠/  ٧٠٢٠۵وزارت داخله نمره 

  

  اداره سیاسی متحدالمال

  

بضاعت در این موقع نھضت نسوان مقتضی است از محل جرایم ماخوذه از  از نقطه نظر مساعدت به نسوان فقیر و بی
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متخلفین قانون البسه متحدالشکل، لباس ھای مناسب و ارزان تھیه و بر اشخاص مزبور داده شود در این صورت چنان 

فورًا لباس و  چه از این بابت وجوھی موجود است به بلدیه دستور بدھید که با تصویب انجمن این کار تخصیص بدھند و

  .کاله زنانه خریده به نسوان بی بضاعت داده شود و نتیجه اقدامات را اشعار دارند

  

  از طرف وزیر داخله

  

  امضاء

  

٢٧/١١/١٣١۴  

  

در این سند منابع کمک مالی به بانوان بی بضاعت از محل جرایم متخلفین قانون البسه متحدالشکل ذکر شده و نشان 

ه از قانون فوق تبعیت نمی کردند عالوه بر ضرب و شتم، جریمه مالی نیز می شدند دھنده آن است که اشخاصی ک

این . بی بضاعت، استفاده می کردند_که بودجه آن را از محل این جریمه ھا برای کمک به تھیه پوشش بانوان 

گواه بر آن » ٢«بخشنامه به تمامی شھرستان ھا از جمله به شھرستان گرگان نیز ارسال شده است که سند شماره 

  :نوشته شده آمده است ١١/١٢/١٣١۴_در این سند که در تاریخ . است

  

  پاکنویس کننده ھمایونی

  

  وزارت داخله 

  

  ۶٩١٠/ ٧٠٢٠۵نمره 

  

  اداره سیاسی 

  

متحدالمال وزارت داخله ارسال شد به  ۶٩١٠به طوری که ضمن نمره  ٢٣۶٨اداره شھردار گرگان در جواب نمره 

داد، محل تدارک البسه برای زنان بی بضاعت، جرایم حاصله از متخلفین البسه متحدالشکل است  شھربانی نیز تذکر

اینک مھم است نسبت به متخلفین اقدام شود، اخذ جرایم . تلقی می کنند... که تاکنون چندان بدان ترتیب اثر نداده

  .گشایشی برای آسایش زنان بی بضاعت

  

رگان به دنبال بخشنامه وزیر داخله در تذکر به شھربانی است که چرا با متخلفین در این سند اقدامات اداره شھردار گ

البسه متحدالشکل برخورد قاطع و جدی نشده تا از طریق اخذ جرایم در جھت کمک به زنان بی بضاعت برای تھیه 

اد فوق الزم االجرا سیاست رضاشاه در تمامی شھرستان ھا با دستورالعمل ھای مشابه اسن. لباس و کاله اقدام کنند

  .شد

  



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

  نتیجه

  

کشف حجاب رضاشاه در بین اقشار و طبقــــــات مختلف زنـــــان در شھرھا و شھرستان ھای ایران چالش ھایی را در 

اسالمی را که طی -سطوح اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی جامعه ایرانی به وجود آورد و دستاورد تمدن با شکوه ایرانی

حجاب زن ایرانی برگرفته از پیشینه فرھنگی اسالمی جامعه ایرانی بود که طی . مخدوش کرد قرن ھا حفظ شده بود،

حجاب زنان به لحاظ تاریخی نیز ابتدا برای زنان . قرن ھا زنان ایرانی با حفظ حجاب خود را از چشم اغیار می پوشاندند

. وی کردند و با چنین فرھنگی به موانست رسیدندطبقات باال مطرح بود، اما زنان طبقات مختلف به تدریج از این امر پیر

رضا شاه با بدعتی که در جریان مدرنیزاسیون . چنان که در مورد زنان اقلیت ھای مذھبی نیز این امر کامًال مشھود بود

مھم تر تحمیلی خود در ایران ایجاد کرد، نه تنھا بر ھویت فرھنگی مذھبی خدشه وارد کرد، بلکه با زور و اجبار و از ھمه 

بنابر اسناد فوق از محل جریمه ھای مالی که از مردم می گرفت در جھت گسترش سیاست خود اقدام می کرد و 

تمامی زنان شھرستان ھا و حتی زنان ایالت و عشایر را تحت پوشش سیاست خود قرار داد تا جایی که زنان فقیر و 

ارند و این در حالی بود که پیش از آن کمکی برای پوشش بی بضاعت را صاحب البسه و کاله کرد تا چادر را زمین بگذ

  .لباس عادی این زنان ھرگز از طریق شاه صورت نگرفته بود

  

  منابع

  

  .برگ سند ٢_اسناد سازمان کتابخانه ملی ایران )١

  

  .١٣٨٣کرونین، استیفانی، رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، ترجمه مرتضی ثاقب فر، انتشارات جام، تھران )٢

  

  .١٣٨۵پژوھشگاه علوم انسانی، تھران » تاثیر روند کشف حجاب رضا شاه بر رکود بازار اصفھان«توکلی، فائزه، )٣

  

  ۶تا  ۴:) ١٣٠١آبان ( ٢، عالم نسوان »مخارج کافی است«و ) ١٣٠١شھریور ( ١، عالم نسوان »قدردانی و اطالعیه«)۴

  

.١٨۶ and Baker ،"Politics of Dress" ،p 218 ‚216.) Chehabi ،Staging the Emperor،s New Clothes ،pp5   

  

i کارشناس ارشد تحقیقات پژوھشکده تاریخ پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، عضو انجمن زنان پژوھشگر

  تاریخ


