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 هپیامدھاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشا

  شرحیم روحبخ

- شمسي به عنوان يک واقعه مھم در تاريخ معاصر کشور محسوب مي ١٣١۴دي ماه  ٧آغاز رسمي کشف حجاب در 

ھاي انجام شده ، برخي ابعاد و زواياي اين واقعه مورد بررسي قرار گرفته است، ولي در اندک پژوھش تاکنون. شود

اين نوشتار بر آن است که . درباره پیامدھاي اجتماعي و به خصوص اقتصادي آن پژوھش مستقلي صورت نگرفته است

  .اب را مورد بازکاوي قرار دھدبا استناد به حجم انبوه اسناد منتشر شده، اين ابعاد از واقعه کشف حج

  

در کشوري مثل ايران که دين . رسد که لباس مردمان ھر کشور معرف ھويت و فرھنگ آن کشور استچنین به نظر مي

دھد، لباس و نوع پوشش نیز از اين در تمام ابعاد زندگي مردم حضور و نمود دارد و جانمايه فرھنگ را نیز تشکیل مي

مقاومت . از اين رو صیانت از اين ارزش و ھنجار اجتماعي داراي بعد ملي و ديني است. پذيردمؤلفه تأثیر عمیقي مي

ھا در قبال تغییر پوشش در دوره رضا شاه بیانگر تعمیق اين ھنجار در جامعه و تقیدات مردم به سنن ملي و توده

  .باشدمذھبي مي

  

او تصور . از فرھنگ و سنت جامعه را نیز متحول سازدرضاشاه در جريان مدرن سازي کشور، در صدد برآمد اين حوزه 

تواند گامي اساسي در راه تجددگرايي مردم ايران بردارد و در ھمین راستا به موازات کرد که با تغییر پوشش ميمي

مردم ھا، دستور داد که تغییراتي نیز در پوشش برخي اقدامات ديگر نظیر تأسیس نھادھا و مراکز نوين و مقابله با سنت

  .صورت گیرد

  

در مجلس شوراي ملي ه تصويب  ١٣٠٧در مرحله اول قانون اجباري شدن لباس متحدالشکل به تاريخ ششم دي ماه 

اجباري ) لبه دار(ھاي يکدست براي کارکنان دولتي و به خصوص کاله پھلوي بر اساس اين قانون پوشیدن لباس. رسید

البته برخي . ممنوع اعالم شد –به جز برخي موارد استثنايي  –نیون و ھمچنین استفاده عبا و عمامه از سوي روحا

دھد، ولي تعمیم ھا از اجراي رسمي اين قانون در میان مستخدمین ادارات از يک سال پیش از آن نیز خبر ميگزارش

حجاب در آن و ديدن کشف  ١٣١٣اين برنامه در مباني مردم در پي سفر چھل روزه شاه به ترکیه در خرداد و تیرماه 

  .کشور در دستور کار ھیأت حاکمه قرار گرفت

   ٣٢پیامدھاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه

  

دستورالعمل مربوطه حاکي است که در اين مرحله مردان موظف به پوشیدن يک دست کت و شلوار يکدست و 

بر سر و زنان نیز کشف ) مام لبه، بین الملليمشھور به اسامي ديگر نظیر کاله کلني، کاله ت(گذاشتن کاله شاپو 

  .حجاب نموده و به جاي چارقد، با کاله زنانه در انظار عمومي ظاھر شوند

  

پرواضح است که چنین تغییراتي در پوشش، در گام نخست تناسبي با تولیدات داخلي البسه وطني نداشت و الزم 

توان به پیامدھاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب از ھمین منظر مي. نمود که خارج از کشور وارد شودمي

دھد که متولیان اين برنامه در آغاز راه، از بسیاري از ابعاد و پیامدھاي آن غافل بررسي اسناد نشان مي. نگريست
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  .ھاي متناقض براي حل برخي معضالت مبتال به مؤيد اين نظر استصدور دستورالعمل. بودند

  

  :گیردتصادي و اجتماعي کشف حجاب به شرح ذيل مورد بازکاوي قرار ميبا اين مقدمه دو پیامد اق

  

  :پیامدھاي اقتصادي – ١

  

اين خطر يک بار . مھمترين پیامد کشف حجاب، تعطیلي بسیاري از مشاغل مرتبط با تھیه و تولید کاالھاي وطني بود

در آن سال در پي واردات حجم عظیمي  .شمسي، اقتصاد کشور را تھديد کرده بود ١٣٠۵ديگر نیز پیش از آن در سال 

ھا، در ھا و ايجاد تشکلھايي در شھرستاناز کاالھاي روسي از شوروي، سران اصناف به تکاپو افتاده، با صدور اعالمیه

  .صدد مقابله با اين بحران برآمدند

  

وعناوين » تصاد قزويننھضت اق«، »نھضت اقتصاد رشت«، » نھضت اقتصاد خراساني«: ھايي نظیرآنان در قالب تشکل

چه در پي پخش قطعنامه يکي از جلسات ديگر به روحانیون که متحد سنتي آنھا در اين زمینه بودند روي آورند؛ چنان

که راجع به امتعه وطني و مضرات ورود امتعه خارجي، در » وطن در خطر است«تحت عنوان » اتحاديه اصناف اصفھان«

اي به عنوان اتحاديه اصناف اصله از سوي آيت اهللا حاج آقا نوراهللا اصفھاني، اليحهصادر گرديد، بالف ١٣٠۵آذرماه  ٢٢

اسالم در خطر «اي تحت عنوان ايشان با صدور بیانیه. شرف صدور يافت که حاوي نکات عالیه و حقايق اسالمیه بود

ان فراخوانده و در پايان آن بر نھضت ملي اقتصادي اصناف مشروعیت ديني بخشیدند و عموم را به حمايت از آن» است

  :ابراز امیدواري کردند

  

امتعه داخله رواج و احتیاجات از خارجه بالمره مقطوع و ثروت مملکت زياد و شوکت و اقتدار و عزت اسالم و مسلمین « 

ت و ھاي صنفي و انجام تبلیغاايجاد تشکل)١.(»...فوق العاده بشود و توازن صادرات و واردات ايران کامًال بشود

-باشد؛ چناناعتراضات مذکور، بیانگر رشد آگاھي سیاسي و اھتمام صنفي به دفاع از موضع اقتصادي و اجتماعي مي

به طور مثال پس از . چه در يکي دو سال بعد از آن نیز در پي رسمیت کاله پھلوي، چنین اعتراضاتي صورت گرفت

-در بیانیه ١٣٠۶شھريور  ٢٩دوزان، آنان در رگ و کسادي کار کالانحصار بازار کاله کرمانشاه به دست چھار تن از تجار بز

  :اعتراض خود را به مقام رئیس الوزراء چنین ابراز داشتند» ھاي دارالدولهمالبدبختان جماعت کاله«اي با عنوان 

  

  )دامت عظمته(مقام منیع رفیع رياست محترم کابینه وزراء «

  

مال از میان رفته و به شام شب محتاج گرديده، به ما بدبختان اصناف کالهقريب صد نفر : رساندتضرعًا به عرض مي

کنند و ما بیچارگان در فشار و پريشاني گرفتار گرديده؛ اوًال در واسطه ضديت سه چھار نفر که کاله از خارج وارد مي

سختي و ضعف و پريشاني از  کنند و چاکران با نھايتکرمانشاه کارخانه دارند و به عالوه از خارج ھم کاله وارد مي

نموديم و الحال که از طرف دولت حکم شده که ادارجات و عموم نظامیان و غیره و ادارجات، لقمه ناني تحصیل مي

اي بگذارند، چاکران مأيوس وناامید و کسب ديگر ھم بلد نیستیم و راه چاره مسدود، سواي مستضعفین کاله پارچه

  مي صادر شود، حضراتي که کاله واردآستان مقدس استدعا داريم که حک
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آنقدر باشد که ما . يا کاله وارد کنند، کارخانه نداشته باشند –کاله وارد نکنند  –کنند يا کارخانه داشته باشند مي

  .بیچارگان عیادت خود نگذاريم و فرار به دولت خارجه ھم شويم

  

  )٢( »ھاي دارالدولهمالدکان استاد صفرخان، نماينده کاله: آدرس

  

- در ھمین راستا مخبرالسلطنه ھدايت، يکي از کارگزاران نظام حاکم و از منتقدان کشف حجاب در خاطرات خود به نکته

  :نويسداو مي. کنداي اشاره کرده است که از تسھیالت ارائه شده از سوي دولت براي واردات کاله حکايت مي

  

در يکي از جلسات ھیأت دولت که بحث پیرامون [ ٢٢/۶/١٣١٢ الي ١۶/٣/١٣٠۶]اش در اواخر دوره رياست الوزرايي«

[ واردات]کاله زنانه را داخل امتعه مجاز [ وزير مقتدر دربار رضاشاه]تیمورتاش . محدوديت اقالم صادراتي و وارداتي بود

  )٣. (»شودکرد و گفت الزم مي

  

یت استفاده از عبا و عمامه از سوي روحانیون يکي از مفاد اصلي قانون متحدالشکل کردن لباس، ماده مربوط به ممنوع

  :ذيل از مقررات اين قانون مستثني بودند[ علما]بر اساس ماده دوم اين قانون، فقط طبقات ھشتگانه . بود

  

  .از مجتھدين مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحاني داشته باشند -١

  

  .رآمدن از عھده امتحان معینهمراجع امور شرعیه دھاتو قصبات پس از ب -٢

  

  .مفتیان اھل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اھل سنت اجازه فتوا داشته باشند – ٣

   ٣۴پیامدھاي اقتصادي و اجتماعي کشف حجاب در دوره رضاشاه

  

  .پیشنمازان داراي محراب – ۴

  

  .داشته باشندمحدثین که از طرف دو نفر مجتھدين مجاز اجازه روايت  – ۵

  

  .طالب و مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عھده امتحان برآيند – ۶

  

  .مدرسین فقه و اصول و قسمت الھي – ٧

  

  )۴(روحانیون ايرانیان غیرمسلم – ٨

  

زارشي در اي که بنا بر گطلبگي بود؛ به گونهاز جمله پیامدھاي اين قانون؛ کاھش کمي روحانیون و از رونق افتادن زي 

  )۵.(نفر کاھش يافت ٧٨۴نفر به  ۵٩٨۴پايان اين دوره، تعداد روحانیون از 
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يکي از گزارشات اسنادي . ناگفته پیداست که اين امر، تھديدي جدي براي شاغالن صنايع تھیه و تولید عبابافي بود

اين جان نثاران صنف بافنده و .. ..«: اي به رضاشاه با اعالم اينکهحاکي است که صنف عباباف اصفھان در تقاضانامه

در حدود عراق عجم از شھري و بیروني قريب يک کرور خرد و بزرگ از شغل بافندگي و تجارت و .... ريسنده و کسبه

حال در اين قانون اتحاد شکل؛ اگرچه رسمًا «: اندبه اعتراض برآمده و خاطرنشان کرده» کرديمکسب عبا زندگاني مي

پوشیدن « : اندسپس در ادامه پیشنھاد کرده» انداند، اما اجازات صريحه نیز در استثناي عبا ندادههعبابافي را منع نکرد

عبا روي لباس متحدالشکل نیز منافي با کاله و لباس نیست و حافظ و جلوه دھنده آن لباس ھم ھست که از آلودگي و 

ر در نقل حوايج خود ھستند، بھتر راغب به دارد و عموم را ھم که محتاج به ستکھنگي آن البسه را محفوظ مي

امید داريم امر اکید فرمايید به اولیاي مجلس تا «: اندو در پايان درخواست نموده» نمايدپوشیدن لباس متحدالشکل مي

اگر «: در غیر اين صورت» نظري جديد نموده و ترتیبي بدھند که عبا ممنوع نباشد و با لباس متحدالشکل پوشیده شود

افي موقوف گردد، تمام اين جماعت کسبه، پريشان و گدا و ارازلشان از شدت فقر به فساد اخالق مورد توجه و عباب

  .»خود و نژادشان ننگ ايراني خواھد شد

  

براي اعاده مرغوبي امتعه خود پارچه ببافید که به کار لباس معمول بخورد، .... «: در جواب اين بیانیه چنین آمده است

  )۶.(»راي زمستان و حفظ از سرما ممنوع نیستوانگھي عبا ب

  

ھا، نشان از ايجاد بحراني گسترده دربرخي مشاغل مرتبط با ترديدي نیست که ھمین اشارات مختص در اين عريضه

ھا در اين مرز و بوم شکل گرفته و تکامل اصناف و مشاغل مربوط به اين نوع تولیدات، طي سده. تولید البسه وطني بود

کردند که ھمه آنھا به يکباره در معرض نابودي ھا از طريق اين کسب امرار معاش ميھا از اين خانوادهد و نسليافته بو

اعتنايي ھیأت حاکمه به دغدغه و بحران شغلي اين صنف جوابیه عريضه صنف عباباف اصفھان بیانگر بي.قرار گرفته بود

  .ھرھاي کشور نیز رخ دادھايي از اين نوع در ساير نقاط و شقطعًا بحران. است

  

در بررسي توزيع مکاني برخي مشاغل و اصناف به تولید نوع خاصي از لباس، پارچه، کفش و يا کاالھاي ديگر در 

خوريم که اين امر بیانگر عمومیت يافتن آن تولیدي در آن شھر بوده و بالطبع اھالي آن شھر از شھرھاي مختلف بر مي

ھايي، حیات اقتصادي چنین شھرھايي دچار خطر حال در مواجھه با چنین بحران. دندکرھمین طريق گذران زندگي مي

به عنوان نمونه در گزارشات متعددي که در خصوص مقاومت اھالي قائنات در قبال کشف حجاب . شدو تھديد جدي مي

  :آمده، به اين نکته درخور توجه اشاره شده است که

  

بافي بوده که از اين راه، قائن، گناباد و بیرجند، شغل اصلي زنان و مردان کرباس: در شھرھاي عمده اين منطقه از قبیل

از اين رو در پي کشف حجاب . نمايندکنند، بلکه به مناطق اطراف نیز صادر مينه تنھا البسه موردنیاز خود را تھیه مي

ا از دست داده و حتي بعدھا به کلي ھاي خارجي، آنان رونق شغلي خود ردر اين منطقه و ورود ھزاران لباس و پارچه

از جمله علل اصلي مخالفت اھالي آن منطقه، جنبه : توان گفتکه در نیتجه مي) ٧.(اين شغل را کنار گذاشتند

  .اقتصادي آن بوده است
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-ھاي خارجي و استفاده از آن به جاي البسه وطني، ميدر پايان اين نکته نیز ناگفته نماند که متعاقب ورود لباس

شد و صد البته که اگر بايست بسیاري از ملزومات متناسب با آن پوشش از جمله زيورآالت و لوازم آرايش نیز وارد مي

توان زواياي پنھان ديگري از رواج بازار مصنوعات ھاي معمول را نیز اضافه کنیم، ميخلق و خوي زنانه و مدپرستي

  .رنگارنگ خارجي در کشور سخن گفت

  

تکلف در لباس به جايي کشیده «: نويسدن جنبه از مساله را مورد توجه قرار داده و در خاطراتش ميمخبرالسلطنه اي

لباس صبح، لباس ظھر، لباس عصر، لباس شب، . کندکه عايدات مشروع و حالل ھشتاد درصد، وفا به ايفاي مد نمي

بستند و چون پول به خارج ا حنا ميسر انگشتان ر. کشیدندسابق وسمه مي... کفش و جوراب و کاله ھمرنگ، دامن

بگويیم مد ھم . رود، نشانه ترقي و تمدن استحال که مبلغي گزاف به بھاي ماتیک مي. رفت، وحشیگري بودنمي

وسیله انتشار ثروت است؛ در صورتي خواھد بود که از متاع داخله باشد، نه از جنس خارجه و منحصر به 

  ) ٨.(»..ثروتمندان

  

  :جتماعيپیامدھاي ا – ٢

  

اگر پیامدھاي اقتصادي کشف حجاب را امري مقطعي و گذرا تلقي کنیم، بدون ترديد پیامدھاي اجتماعي آن پايدار و 

توانست صورت بگیرد، مگر آنکه با دھھا عامل اصوال تحقق کشف حجاب به عنوان پديده به تنھايي نمي. گسترده بود

  .ديگر مالزمت يابد

  

شدند، چگونه حاضر مي –به جز موارد ضروري  –نشین بوده و به ندرت در خیابانھا البًا خانهاي که زنان آن غدر جامعه

شد و با رفت که کشف حجاب به سرعت تعمیم يابد؛ مگر اينکه براي حضور اجتماعي آن تدابیري اتخاذ ميانتظار مي

- راي تئاتر و مواردي از اين قبیل، زمینهھا، برگزاري جشنھا، تاسیس سینماھا و مراکز اجايجاد گردشگاھھا، تفريحگاه

  .شد وحال آنکه چنین امکاناتي به ندرت و آن ھم در شھرھاي بزرگ وجود داشتسازي براي خروج آنان فراھم مي

  

چون در اين ... «: ضمن اشاره به اين نکته که ١٨/٢/١٣١۵در گزارشي از حاکم بجنورد به والي ايالت خراسان به تاريخ 

بازار و خیابان يا محل تفريحگاه معیني نیست که نسوان خودشان مجبور شوند که به عنوان خريد [ھرھا ش]قبیل نقاط 

آنان به ناچار شبانه روز در خانه کما في السابق ھستند، و نتیجه « : و غیره از منزل خارج شوند، خاطرنشان گرديده

  )٩.(»اندکشف حجاب نکردهخارج نشدن نسوان از منزل مثل اين است که «: گرفته شده است که

  

در بعضي ... «: حاکي است ١۵/١٢/١٣١۶ھا به تاريخ در تايید اين مطلب بخشنامه وزارت داخله به کلیه وزارتخانه

حتي مامورين دولتي از . آيندھا بیرون نميشھرستانھا موضوع رفع حجاب پیشرفت کامل ننموده و اغلب نسوان از خانه

  )١٠. (»نمايندن خودداري ميبیرون آوردن بانوان خودشا

  

-زيرا مشتري اصلي اينگونه مغازه. فروشي، بزازي و غیره را در پي داشتعدم خروج زنان از منازل، کسادي بازار پارچه

در برخي شھرھا در صدد  –به خصوص کلیمیان  -در چنین شرايطي برخي از افراد . دھندھا را غالبًا زنان تشکیل مي
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اين اقدام يھوديان موجب اعتراض . برداري نمايندي و فروش پارچه در درب منازل، از اين فرصت بھرهگردبرآمدند با دور

« : با اعالم اينکه ٢۶/١/١٣١۵کسبه سمسار و بزاز اصفھان شد و آنان در نامه اعتراضیه خود به حکومت اصفھان در 

آن را ھم حضرات « : طر نشان ساختندخا» ماھا منحصر به چند جور اجناس پشمي و ريسماني شده اينک اجناس

مانع بیرون آمدن [ از اين طريق]کلیمي به وسیله بقچه گردي درب منزلھا برده و به قیمت گزاف به فروش مي رسانند و 

حال آنکه مالیات و مخارجات فوق العاده به عھده ما بیچارگان خواھد «: سپس يادآوري نمودند» بانوان محترمه شده

گرداني در درب منازل و ھا و غیره از بقچهمقرر فرمايند که کلیمي«: از حاکم اصفھان درخواست کردند در پايان. »بود

  .»گذرھا خودداري نمايند

  

  

توان مانع فعالیت کلیمیان شد، ولي از جوابیه حکومت اصفھان حاکي است که چون کسب دورگردي آزاد است نمي

  )١١.(»شودمي آنان نیز ھمچون کسبه مالیات بر عايدات اخذ

  

بیني دھد که کارگزاران نظام در مواجھه با پیامدھاي غیرقابل پیشساز و کارھاي حل و فصل اين معضالت نشان مي

  .اندکشف حجاب، سر در گم شده و از اين راه نیز به سوداگري پرداخته

  

اين اصل در علم اقتصاد . طه بوداما يکي ديگر از پیامدھاي اجتماعي کشف حجاب، افزايش قیمت کاالھا و البسه مربو

اين عدم . يابدپذيرفته شده است که ھرگاه تقاضا براي کااليي زياد و عرضه آن کم باشد، بالفاصله نرخ آن افزايش مي

  .شود که میزان عرضه و تقاضا يکسان باشدتعادل زماني حل مي

  

نوع پوشش زنان و مردان تغییر کند، با چنین در ماجراي کشف حجاب نیز که قرار شد در فاصله زماني اندکي لباس و 

البته برخي صاحبان اين مشاغل نیز که بازار را پررونق ديدند، از عرضه کاالھاي خود اجتناب کرده و . بحراني مواجه شد

و واليات  دھھا گزارش از اياالت. با احتکار آنھا، درصدد برآمدند تا در آينده آن کاالھا را با سود بیشتري به فروش برسانند

از اين رو حکام اياالت، اين امر را يکي از علل تعويق و تاخیر در کشف حجاب . باشدھا ميحاکي از گراني اين لباس

براي تايید اين نکته فقط به ارائه دو سه گزارش مربوط به اوايل و اواخر اين دوره اکتفا . کردنداھالي شھرھا قلمداد مي

  .عضل در تمام اين دوره وجود داشتشود تا معلوم شود که اين ممي

  

لباسي و [ نشدن]پیدا شدن .... «: آمده است ١۶/١٠/١٣١۴در گزارشي از ايالت خراسان به رياست وزراء در تاريخ 

شرکت کاال مقداري کافي پارچه و پالتوي دوخته و کاله ارزان [ از طرف]پالتو و کاله به قیمت مناسب موجب تعويق امر 

  )١٢.(»حمل گردد[ راسانبه خ]قیمت فورا 

  

در بدو جريان نھضت بانوان « : در گزارشي مشابه در فاصله زماني يک ماه بعد، از ايالت کردستان نیز با اعالم اينکه

کشف حجاب به تاخیر » اي از بانوان طبقه سومکردستان و حاضر نبودن کاله و لباس زنان به حد کفايت براي عده

ترک چادر نمايند تا به تدريج تھیه کاله و ) کردي(اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس محلي «: نمايدافتاده، پیشنھاد مي

اگر آنھا ھمان لباس و کاله کردي محلي خود را «: که در جواب عنوان شده» لباس نموده، ھم صورت ساير بانوان شوند
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ھايي از اياالت از وجود چنین گزارش بررسي اسناد کشف حجاب نشان)١٣.(»نگه دارند، تغییر آن مشکل خواھد شد

کند، از جمله در گزارش ديگري مربوط به اواخر مقطع زماني کشف حجاب که به مختلف در تمام طول دوره حکايت مي

از ... اولیاي امور در مرکز« : از فرمانداري سبزوار به شھرباني آن شھر ارسال شده با اعالم اينکه ١۵/١/١٣٢٢تاريخ 

شیرازه اوراق، نیروي استعداد مالي ھر فردي از افراد رو به انحطاط گذاشته : ھا چونري که در شھرستانآواوضاع اسف

با فاقد بودن تمام [ مردم]آيا « : افزايدھا اشاره کرده و ميآور قیمتبه افزايش سرسام» باشنداطالع مياست بي

جوراب متوسط جفتي از دو ريال به بیست و پنج  وسايل صوري و معنوي که چیت متري از سي شاھي به چھل ريال و

ريال و کفش از سي ريال به ششصد ريال و بلکه خیلي باالتر ترقي يافته است، خواھند توانست بدون پیچیدن چادر 

آمیز بودن صراحت بیان گفتار اين سند به خوبي ھم بیانگر فاجعه) ١۴.(»، بیرون بیايندستر عورت نموده... نماز به خود

شايد اگر چنین . دھدران گراني قیمتي بوده و ھم فضاي آزادي بیان و قلم بعد از سقوط ديکتاتوري شاه را نشان ميبح

ھاي بیشماري از اياالت در خصوص عمق اين معضل نوشته و فضايي در دوره کشف حجاب ھم وجود داشت، گزارش

  .شدارسال مي

  

؟ اسناد متعددي حاکي از تالشھاي ناکام کارگزاران نظام براي تثبیت اما چه تدابیري براي حل اين بحران اتخاذ گرديد

در اين موقع که عموم اھالي « : درگزارشي از اداره کل شھرباني به رياست وزرا خاطرنشان گرديده. باشدقیمتھا مي

اجناس از موقع ھاي واصله فروشندگان براي رفع حجاب به خريداري پارچه و کفش و کاله احتیاج دارند، طبق راپورت

-کنند واز اين طريق يک تحمیل فوق العاده به مردم مياستفاده نموده و در فروش پارچه به قیمت عادله قناعت نمي

مستدعي است براي جلوگیري از اين گونه اجحافات و تسھیل اساس رفع حجاب، « : سپس درخواست نموده» شود

  )١۵. (»مر به اقدام فرمايندنسبت به قیمت پارچه و اشیاء مورد احتیاج عمومي ا

  

کمیسیوني به عضويت نمايندگان اداره تجارت و اداره : آيد کهاز اقدامات صورت گرفته در ادامه اين گزارش چنین برمي

ھا بیش از يک ده فروشبزازھا و کاله « : اندتشکیل و تصمیماتي به اين شرح اخذ نموده[ شھرداري]شھرباني در بلديه 

که در اعالني اين ) ١۶.(»روي اجناس خودشان اتیکت چسبانید که قیمت ثابت و معین نمايند[ و کسبه.]..منفعت نبرند

  :تصمیم به شرح ذيل به اطالع عموم رسیده است

کلیه فروشندگان پارچه فاستوني، کفش، دستکش زنانه و انواع پوست وغیره موظفند که براي تمام اجناس و .... « 

تعیین و امضاء .... رسانند، طبق قیمتي که با حضور نماينده شھرباني و بلديهروش مياشیاء فوق که به مصرف ف

  )١٧.(»روي آنھا الصاق نمايند) ورقه مشخص(اند اتیکت نموده

  

  

تصمیم گرفته شد که  ١۴/١/١٣١۶دھد اتخاذ اين تدابیر سودي نبخشیده و دو سال بعد در گزارشھاي بعدي نشان مي

نمايندگان ادارات تجارت و شھرداري و گمرک کمیسیوني داير و کلیه اجناس وارده به منظور  خانه با حضوردر گمرک

تجارت و فروش را پس از انجام تشريفات گمرکي و قبل از خروج از گمرک به قیمت تمام شده با رعايت منافعي که براي 

اما اداره کل تجارت » مصرف فروش برسد شود، اتیکت نمايند که در ھر نقطه و محل، از آن قرار بهھر جنس منظور مي

ھا در سرحدات مخالفت ورزيده و خانهھاي زياد اعزام نمايندگان به گمرکبا تشکیل کمیسیون مذکور به دلیل ھزينه

فروشي، تجسس علل آن است و مسلم است پس از معلوم بھترين طريق جلوگیري از گران... «: خاطرنشان کرده
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  )١٨.(»شودع آنھا مبادرت شد، گرانفروشي به خودي خود موقوف ميشدن علت، ھمین که به رف

  

آيد که تنھا نرخ اجناس و کاالھاي وارداتي ھا در اين خصوص چنین برميدر ادامه از بررسي ساير اسناد و گزارش

ن با کاھش نیافت، بلکه با شروع جنگ جھاني دوم، قیمتھا بیش از پیش افزايش يافت؛ به طوري که شھرداري تھرا

نظريه آنکه بعضي از دوافروشان و آھن فروشان و پارچه فروشان و به طور « : اعالم کرد ١۴/۶/١٣١٨اي در صدور اعالنیه

کلي اغلب فروشندگان کاالھاي خارجي در اين دو سه روز که نايره جنگ در اروپا مشتعل شده، در مقام سوء استفاده 

اگر يک « : دھدھشدار مي» د را در انبارھا و منازل خود احتکار کردهبرآمده و عالوه بر آنکه قسمت مھم اجناس خو

... بگذرد به کلي وضعیت زندگاني مردم مختل و براي مردم و اولیاي امور[ افزايش روز به روز قیمتھا]ھفته بدين منوال 

گشت قیمتھا به پیش از منع احتکار اجناس، باز: سپس در ادامه با اعالم اتخاذ چھار تصمیم» زحمت تولید خواھد کرد

آغاز جنگ، تعیین قیمتھا بر اساس راي کمیسیون نرخ و اعزام بازرس براي نظارت بر نرخھا و مجازات متخلفین، در صدد 

  )١٩. (حل بحران برآمده است

  

يکي پرداخت مساعده به کارکنان دولت و  -بر اساس دھھا سند  -گفتني است که راه حل نھايي براي حل اين معضل 

گري واگذاري رايگان لباس و به خصوص کاله به قشر مستضعف بود؛ چنانچه در يک اعالن از حکومت بسطام و دي

-يکصد عدد کاله از جرايم، خريداري شده در بلديه حاضر است، اشخاص بي: براي اطالع عموم« : شاھرود آمده است

  )٢٠.(»عه نمايند، به آنھا کاله مجاني داده شودبضاعت که قادر به تھیه لباس نیستند به اداره نظمیه يا بلديه مراج

  

  .رسد که اين تنھا قشر مستضعف دوره رضاشاه بود که از کشف حجاب به نوايي رسیده استبه اين ترتیب به نظر مي

  

ھاي مربوط به کشف ھا با مد و طرح و بعضًا نوع پوششھاي شھرستاننکته در خور توجه ديگر، عدم آشنايي خیاط

ھا و دوخت اين نوع البسه فرانگرفتند؛ چنانچه در به تعبیر ديگر آنان ھیچگونه آموزشي جھت فراگیري طرح. حجاب بود

ساوه به واسطه کنار بودن، فاقد خیلي چیزھا است من جمله « : گزارش از حکومت ساوه و زرند با اشاره به اينکه

[ طرح]به عالوه خیاطي که متناسب « : کندميخاطر نشان » دوزمعمولي ھم ندارد و کاله اھالي نمدي استکاله

در شھر شیراز، سلماني و « : ھاي مشابه و عجیب ديگري از شیراز حاکي استگزارش) ٢١.(»بتواند بدوزد نیست

ھاي مزبور را براي اعزام به اي از صنفاز تھران عده« : سپس درخواست شده. »شوددوز زنانه ابدًا يافت نميکاله

  )٢٢.(»انتخاب کنندشیراز معین و 

  

شود و چون در محل، کاله ارزان قیمت يافت نمي«: اما حکومت کاشمر براي حل اين معضل در گزارشي با اعالم اينکه

ھا را احضار و دستور و مالبراي رفع اين بھانه، کاله« : خاطرنشان نموده» باشندزنان ناگزير از استعمال چارقد مي

و در ... ھا دستور داده شد که از نمد کاله تھیه کننداله تھیه کنند و ھمین طور به خیاطنمونه داده شد که از نمد، ک

  )٢٣.(بدوزند) لبه(کاله، تاي ساده 

  

اي بود که کارگزاران نظام با توسل به آن در ترفند مذبوحانه -بر اساس اسناد  -يک بعد ديگر اجتماعي کشف حجاب 

اي به بر اساس اين توطئه طي صدور بخشنامه. ت اخالقي و اجتماعي قرار دھندصدد برآمدند زنان چادري را در محذورا
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حکام اياالت و واليات دستور داده شده که اجازه دھند تنھا زنان بدکاره و فاحشه حق استفاده از چادر را داشته باشند 

 –ستور العملي از سرپاس مختاري چنانچه در د. تا در جامعه عامل تمیز زنان فاحشه از ديگران، چادري بودن آنان باشد

- در ضمن، دستورات و تعلیمات صادره راجع به رفع حجاب، زن« : آمده است ٨/١١/١٣١۴در  –کفیل اداره کل شھرباني 

از کشف ]ھاي نجیب نموده و در صورت رفع حجاب ھاي معروفه حق ندارند خود را در داخل در مجامع نسوان و خانواده

  )٢۴. (»آيدعمل مي جلوگیري به[ حجاب آنان

  

به عمل آمد؛ چنانکه در بخشي از آن  ٢٧/٩/١٣١۴رسد اين اقدام در پي بخشنامه وزارت داخله در چنین به نظر مي

بايد [ جشن کشف حجاب]ھاي بدسابقه در اين قبیل مجامع از دخول بعضي عناصر بد و زن... «: اشاره شده است

اقدام نمايند، بايد قويًا جلوگیري شود که صدمه به اين مقصود  ممانعت شود و حتي اگر فواحش به کشف حجاب

  )٢۵.(»نزند

  

- اما علیرغم اعمال ھمه اين راھکارھا، اسناد بیشماري حاکي از ناکامي ھیأت حاکمه از نیل به مقصود خود موجود مي

ددي مورد اشاره قرار گرفته که در آثار متع –ھاي روحانیون و از جمله قیام مسجد گوھرشاد صرف نظر از مخالفت. باشد

  .شوددر اينجا به زواياي اجتماعي اين ناکامي پرداخته مي –است 

با اشاره به پیشگامي اھالي آن  –سند فاقد تاريخ است  –ھاي مربوط به کشف حجاب در فردوس در يکي از گزارش

-ھاي اولي خود درآمده، چاقچور ميبه صورت لباس[ مردم]اما اخیرًا « : شھر براي کشف حجاب، خاطرنشان گرديده

» گذارنديک چشم خود را باز مي[ فقط]پوشند و چادر شب يا چادر نمازھاي سابق را به سر و صورت تا کمر پیچیده و 

چون « : در بخش پاياني اين گزارش در خصوص تبیین اين وضعیت به فراست به اين واقعیت اشاره شده است که

مدتھا وقت و مدت زمان الزم [ کشف حجاب]عادت مردم بوده، اعتیاد به عکس آن مسأله چادر و حجاب مدتھاست 

  )٢۶.(»دارد

  

در ھمین راستا اسناد ديگري حاکي است که زنان در برخي نقاط کشور از کشف حجاب خودداري نموده و در ھمین 

  .کردندعارف حفظ حجاب مياي نامعمول و غیرمتحال براي اينکه بھانه نیز به مأموران شھرباني ندھند، به شیوه

  

. نمايندبانوان در واليات با چارقد در معابر عبور و مرور مي« : آمده است ١١/٣/١٣١۵در گزارشي از ايالت خراسان در 

  )٢٧. (»دارندھا به طور مضحک خود را به اشکال مختلف و عجیبي درآورده و مستور ميحتي بعضي

  

من جمله اکثر بانوان آنجا، سر و کله خود را به « : کندنیز تصريح مي ٢/۴/١٣١۵گزارش ديگري از کرمانشاه به تاريخ 

پوشانند و قسمت ديگر با استعمال چارقد و روسري روي خود را مستور و در معابرعمومي به شکل اشکال مختلف مي

  )٢٨.(»نمايندناشايسته و مضحکي عبور و مرور مي

  

اقدام برخي  -بر اساس برخي اسناد  -رين نوع مقابله با کشف حجاب تشايد شديدترين و در حین حال قابل تأمل

در چندين سند به اين نکته اشاره شده است که در مناطق مرزي ايران با . ھا به مھاجرت از کشور بودخانواده

. اندرت کردهاند و برخي نیز مھاجافغانستان و عراق، برخي افراد و به خصوص عشاير در صدد انجام چنین اقدامي برآمده
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چون اطالعات واصله حاکي بود که «: با اشاره به اينکه ٢٧/۴/١٣١۵در گزارش از ايالت خراسان به رياست وزرا به تاريخ 

مأمورين امنیه در سرحدات براي برداشتن چارقد مستمسک به خشونت و سختي شده و در بعضي موارد نیز منافع 

ادامه اين ترتیب، ممکن است مشکالتي تولید نمايد و «: ن گرديدهخاطرنشا» گیرندشخصي خودشان را در نظر مي

  )٢٩.(»به طرف افغانستان کوچ نمايند[ کشاورزي]بعضي از ساکنین نقاط سرحدي پس از رفع محصول 

  

صراحتًا از مھاجرت چندين خانواده به عراق اشاره  ٨/١١/١٣١۴در ھمین راستا در گزارش ديگري از خرمشھر به تاريخ 

... از خرمشھر اھالي به طور قاچاق در نتیجه تجدد و تربیت نسوان به خاک عراق رفته اند... «: افزايدميشده و 

در ادامه از لزوم اتخاذ تدابیري براي معاودت آنان سخن به میان آمده » قونسول بصره ھم خبر مزبور را تأيید کرده

  )٣٠.(است

  

به عکس العمل مردم در خوزستان و به خصوص اھواز در مقابله با  سپھبد فريدون سنجر نیز در خاطرات خود با اشاره

فرار از کشف ]ھا، فقط و فقط به ھمین انگیزه در بسیاري از خانواده« : کشف حجاب، اين نکته را تأيید کرده است که

ه عراق و قصد دو گزارش ديگر نیز از مھاجرت برخي از عشاير ب)٣١.(»به عراق مھاجرت کردند و ديگر برنگشتند[ حجاب

اي از با اشاره به مھاجرت عده ٢٧/١/١٣١۵در گزارش از دشت میشان به تاريخ . کندشورش برخي ديگر حکايت مي

اند، علت آن ھم ظاھرًا از مھاجرت فقط اين عده نبود، از طوايف ديگر ھم مھاجرت نموده« : افراد خاطرنشان گرديده

تحقیقات محرمانه داللت دارد که آنھا از طرف دولت عراق « : يدافزاسپس در ادامه مي» ترس کشف حجاب بوده

گزارش پاياني نیز که از سوي کمیسر ) ٣٣.(»شونداند و به عالوه در اينجا نیز مورد تعدي واقع ميتشويق گرديده

بر اثر فشار نايب الحکومه سردشت براي « : ارسال شده است ھم حاکي است که ١٧/١/١٣١۵سردشت و به تاريخ 

ھاي کوچ و طغیان، تولید و آنان براي کمک به مقاصد خود با تغییر لباس نسوان، بین عشاير آنجا يک نوع زمزمه

ھا به عشاير سردشت قول روابطي حاصل و رؤساي پشندري[ از طوايف کرد عراقي نزديکي در مرز ايران]ھا پشندري

  )٣٣.(»اند که در موقع لزوم با آنھا معاونت کنندداده

  

ھا حاصل میان کارگزاران نظام و مردم در دوره رضاشاه به فاصله تودهل سخن اين که قريب يک دھه، اين چالش بيحاص

اي که اين اقدام برخي تکاپوھاي مدرن سازي شاه را تحت الشعاع قرار داد و از حکومت، بیش از بیش دامن زد به گونه

  .نموداي منفي در اذھان و افکار عمومي ايجاد از او چھره

  

  .ھا برآيندھا و مطالبات تودهتوانند از مقابله با خواستهھا به ندرت ميدھد که حکومتتاريخ نشان مي

  

  

  

  

  :ھانوشتپي
  
رضا معاونت خدمات و اطالع رساني دفتر رئیس جمھور، به کوشش : جلد اول، تھیه و تنظیم) ھـ ش ١٣٠٠ – ١٣٢٠(ھاي بلدي، تجار و اصناف اسنادي از انجمن – ١

  .١۶٣ – ١۵٨صص  ۴٠و  ٢/٣٩، ١/٣٩، ٣٩، سند شماره ١٣٨٠مختاري اصفھاني، تھران، وزرات فرھنگ و ارشاداسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، 
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  .٢٣٣، ص ۵۶ھمان، سند شماره  – ٢

  
ره زندگي من، چاپ دوم، انتشارات زوار، تھران، اي از دواي از تاريخ شش پادشاه و گوشهگوشه: ھدايت، خاطرات و خطرات) مخبر السلطنه(مھديقلي خان  – ٣

  .۵١٩٢، ص  ١٣۴۴
  
  .١١ – ١٠، صص ٢، سند شماره ١٣٧٨تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، تھران،  – ۴

  
  .٨٧ ، ص)فاقد ساير مشخصات(ايوانف، تاريخ نوين ايران، با مقدمه احسان طبري . س.م – ۵

  
  .٣۶١ – ٣۵٩، صص ١/٩۵و  ٩۵، پیشین، سند شماره ١ھاي بلدي تجار و اصناف، جاسنادي از انجمن – ۶

  
  .٣٨۶ – ٣٨۴و  ١۶٧، صص ١٩٢ – ١٩٠و  ۶۴تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پیشین، سند شماره  – ٧

  
  .٣٨٣خاطرات و خطرات، پیشین، ص  – ٨

  
، ١٣٧١به کوشش مديريت پژوھش و انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملي ايران، تھران، ): ١٣١٣ – ١٣٢٢(انه کشف حجاب اسناد محرم: خشونت و فرھنگ – ٩

  .٩٧، ص ١۶٨سند شماره 
  
  .٢۶ – ٢۵اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، صص : ، ھمچنین خشونت و فرھنگ ۴٠٨تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پیشین، ص  – ١٠
  
  .٧۴٠ – ٧٢٢، صص  ٢٢٨و  ٢/٢٢٠و  ٢٢٠، پیشین، سند شماره ٢ھاي بلدي تجار و اصناف، ج اسنادي از انجمن – ١١
  
، از مجموعه مقاالت ھمايش اسناد و تاريخ معاصر ايران، مرکز بررسي اسناد تاريخي، )مقاله(علي صالحي، چگونگي پیدايش کشف حجاب در عصر رضاخان  – ١٢
  ).باشندھا فاقد شماره ميسناد اين مقالهضمنًا ا( ٩١، ص ١٣٨١آذر 
  
  و.٩٢ھمان، ص  – ١٣
  
  .١١٣، ص ١٩٧اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، سند شماره : خشونت و فرھنگ – ١۴
  
  .٧٠٣ – ٧٠٢، صص ۵/٢١۴، پیشین، سند شماره ٢ھاي بلدي تجار و اصناف، ج اسنادي از انجمن – ١۵
  
  .٧٠۴ – ٧٠٣، صص ۶/٢١۴و ۵/٢١۴ھمان، اسناد شماره  - ١۶
  
  .۵٢٨تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پیشین، ص : براي عین متن اعالن توزيع شده مذکور در گرگان رک – ١٧
  
  .٧۶٩ – ٧۶۶، صص ٣/٢٣٨ – ٢٣٨، پیشین، اسناد شماره ٢ھاي بلدي تجار و اصناف، ج اسنادي از انجمن – ١٨
  
  .٨٢٠ -٨١٩، صص ٢۵٣ھمان، سند شماره  – ١٩
  
  .٣۶، ص ۶تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پیشین، سند شماره  – ٢٠
  
  .١١۴، ص ٢، سند شماره ١٣٨٠مؤسسه فرھنگي قدر واليت، تھران، مؤسسه فرھنگي قدر واليت، :حکايت کشف حجاب، تدوين – ٢١
  
  .٢٠٨ – ٢٠٧صص  ،٣۶۶ – ٣۶٩اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، اسناد شماره : خشونت و فرھنگ – ٢٢
  
گذاري گفتني است که شماره. (١١٩ – ١١٨، صص ١٢۴، سند شماره ١٣٧٨مھین نوري، مروري بر کودتاي سپاه و تاريخچه کشف حجاب، تھران، مھین نوري،  – ٢٣

  ).ات آمده استاسناد اين کتاب به ترتیب نبوده، بلکه بر اساس تصويربرداري از اسناد ساير کتب و به طور پراکنده در البالي صفح
  
  .٢٢١، ص ٨٩تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پیشین، سند شماره  – ٢۴
  
  ).ضمنا عین متن بخشنامه در اين صفحه درج شده است. (٩٨، پیشین، ص ١مقاله (چگونگي پیدايش کشف حجاب در عصر رضاخان  – ٢۵
  
  .٩۵ھمان، ص  – ٢۶
  
  .١٨، ص ٢٧حجاب، پیشین، سند شماره  اسناد محرمانه کشف: خشونت و فرھنگ – ٢٧
  
  .٣۶٧، ص ١٨٣تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پیشین، سند شماره  – ٢٨
  
  .٩۵، ص ١۶۴اسناد محرمانه کشف حجاب، پیشین، سند شماره : خشونت و فرھنگ – ٢٩
  
  .٢٠١، ص ٣۵٧ھمان، سند شماره  – ٣٠
  
  .٢٢٩تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پیشین، ص : ، به نقل از۴٣ – ۴٢شسته فريدون سنجر، صص حاصل چھل سال خدمت، خاطرات سپھبد بازن – ٣١
  
  .٢٠٢، ص ٣۵٩تغییر لباس و کشف حجاب به روايت اسناد، پیشین، سند شماره  – ٣٢
  
   – ٣٣٧، صص ١۶١ھمان، سند شماره  – ٣٣
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