
  سمانه صادقي
روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا گذش�ت،تداعي گر 
س�الروز اع�ام تصمي�م رضاخ�ان مبن�ي ب�ر 
كش�ف حج�اب بان�وان ب�ود. مقالي ك�ه پيش 
روي شماس�ت، زمينه ه�ا و پيامده�اي اي�ن 
رويك�رد را م�ورد خوان�ش ق�رار داده اس�ت.

  
  بسترهاي يك تصميم

پس از انقالب صنعتي در اروپا، نظام سرمايه داري 
غرب براي دس��تيابي به بازارهاي بيش��تر تصميم 
گرفت با تغيير مذهب و فرهنگ كشورهاي اسالمي 
بر آنها تس��لط يافته و آنها را به بازاري براي عرضه 
محصوالتش مبدل س��ازد. از اين روي انگليس با 
توطئه اي زيركانه فرد گمنامي را كه همان رضاخان 
ميرپنج باشد، طي كودتايي موسوم به سوم اسفند 
1299 بر مردم اي��ران تحميل ك��رد و از طريق او 
توانست اهداف خود را عملي سازد. در واقع باسواد 
نبودن رضاخان و عدم پايبندي اش به شعائر مذهبي 
سبب انتخاب انگليسي ها شد. آنها به دنبال فردي 
مي گش��تند كه عالوه بر اطاعت پذي��ري، تعلقات 
مذهبي محكمي نداشته و شيعه اثني عشري خالص 
هم نباشد تا بتوانند او را مطابق خواسته خود تربيت 
نمايند. اين نكته اي اس��ت كه تاج الملوك همسر 
دوم رضاخان هم در خاطراتش به آن اش��اره كرده 
و مي نويس��د: »رضا اهل نم��از و روزه و اين قبيل 
امور نبود. به اصطالح هره��ري مذهب بود. اما يك 
اعتقادات سنتي داشت و... به نظر من خيلي از مرگ 
مي ترس��يد. به همين خاطر حرف هاي مربوط به 
بهشت و جهنم را اوايل ازدواجمان قبول داشت و... 
حتي قبل از رسيدن به پادشاهي دنبال دسته سينه 
زدن راه مي افتاد اما كم كم حرف هاي فروغي در او 
اثر كرد و كار به جايي رسيد كه به كلي منكر بهشت 
و جهنم شد... حس��ينقلي خان اسفندياري شوهر 
خواهرم هم كه پزشك مخصوص رضا بود اعتقادي 
به حرف هاي مذهبي نداش��ت و حتي با عزاداري 
امام حسين)ع( هم مخالف بود و مي گفت در هيچ 
كجاي دنيا مردم براي دشمنان خودشان عزاداري 
نمي كنند... اي��ن افراد فكر رضا را در مورد اس��الم 
عوض كردند و رضا مصمم شد دست متعصبين را 
كوتاه كند... بعد هم كه رضا به تركيه رفت و اوضاع 
آنجا را ديد دس��تور داد در ايران هم كشف حجاب 
شود و زن ها چادر سياه س��ر نكنند.« ِسر اردشير 
ريپورتر )مهره اطالعاتي س��طح باالي انگلستان( 
نيز در وصيتنامه اش نوش��ته است: »من شب هاي 
متم��ادي را در بيابان هاي آق بابا )آق باب��ا يا آقابابا 
منطقه اي در قزوين( س��پري و در آنجا با رضاخان 
ميرپنج درباره ايران باستان و لطماتي كه اسالم و 
روحانيت به ايران زدند، صحب��ت كردم«. درواقع 
اردشير ريپوتر همان شخصي است كه رضاخان را به 

عنوان گزينه مناسب انتخاب و به ژنرال آيرونسايد 
)فرمانده نيرو هاي انگليس��ي شمال ايران( معرفي 
مي كن��د. ناگفته نماند كه رضاخ��ان در ابتدا براي 
جلب حمايت و نظ��ر مردم مس��لمان و روحانيت 
سعي مي كرد خود را در نظر مردم فردي خيرخواه، 
معتقد به اسالم و مخالف استعمارگران معرفي كند. 
حتي به همين منظور دستگاه تبليغاتي رضاخان 
در تيرم��اه 1۳۰1 از عتب��ات عاليات شمش��يري 
)به اصطالح از جانب حض��رت ابوالفضل( را برايش 
ارس��ال نمود. البته اين اقدامات ه��م مؤثر افتاد و 

درنهايت رضاخان بر تخت سلطنت نشست. 
  نخس�تين اقدام�ات ب�راي بي حجابي در 

ايران
اولين پيشنهاد براي برداش��تن حجاب مربوط به 
دوران سلطنت ناصرالدين شاه مي شود. ميرزاحسن 
جابري اصفهاني، سياس��تمدار و مورخ عصر قاجار 
در ش��رح حوادث س��ال 1۳۰6 ق مي نويسد: »به 
ناصرالدين شاه پيشنهاد دادند كشف حجاب را در 
كشور معمول دارد. موضوع با آيت اهلل حاج مالعلي 
كني، فقيه وارس��ته و پرنفوذ تهران در آن روزگار، 
مطرح شد و او به شاه گفت: هرگاه كشف حجاب را 
در دربار خودت جاري ساخته و همسرت را مكشفه 
و بي حجاب بيرون آوردي، در كشور هم همين كار 
را بكن.« همين مسئله باعث شد طرح بي حجابي 
در دوران ناصرالدين شاه با شكست روبه رو شود، اما 
تا پيش از وضع قانون منع حجاب از سوي رضاخان 
اقدامات ديگري نيز براي آم��اده كردن جامعه در 
همين رابطه انجام ش��د؛ ازجمل��ه اقدامي بود كه 
براي تضعيف مش��روطيت از سوي سعيدالسلطنه 
صورت گرفت. يحيي دولت آبادي در بيان مبارزات 
بين رژيم استبداد و مشروطه مي نويسد: »ازجمله 
اقدامات آنكه حسن خان اجالل السلطنه اصفهاني 
كه رئيس نظميه است و با خياالت درباريان همراه 
نيس��ت او را عزل كرده رياس��ت نظميه را به ميرزا 
فتح آهلل خان سعيد السلطنه مي دهد. سعيدالسلطنه 
كه از قديم با ش��اه محرم بوده و كمال اطمينان را 
به او دارد دسته اي از زنان بدكاره را رشوه مي دهد 
كه در ماه رمضان يك روز با صورت هاي گش��اده و 
بي حجاب در بازار تهران وارد شوند و بگويند آزادي 
است و ما بايد بي حجاب باشيم. به خيال اينكه البد 
بر س��ر اين كار هيجان عمومي مي شود و از نتايج 

سوءمشروطيت محسوب مي شود.« 
  اجراي دستور اربابان انگليسي

در ادامه پروس��ه فراهم س��اختن بازارهايي براي 
عرضه محصوالت اروپايي كشف حجاب به صورت 
رسمي در سه كش��ور افغانس��تان، تركيه و ايران 
تقريباً همزمان اتفاق افتاد. ابتدا در تركيه مصطفي 
كمال پاشا )آتاترك( پس از آنكه روي كار آمد عالوه 
بر تغيير تعطيالت هفتگي از جمعه به يك ش��نبه، 

تغيير تقوي��م هجري به مي��الدي و ممنوع كردن 
حجاب، الفباي ترك��ي را نيز به التي��ن تغيير داد 
و باع��ث قطع ارتباط نس��ل جوان با آث��ار مكتوب 
كشورش شد. سردارسپه نخستين كسي بود كه به 
محض اعالم جمهوريت در تركيه، تغيير حكومت را 
به آتاترك تبريك گفت و يك جلد كالم اهلل مجيد و 
يك قبضه شمشير مرصع به عنوان هديه براي وي 
فرستاد. س��ردار س��په كه در آن زمان به تازگي به 
نخست وزيري منصوب شده بود، آنچنان تحت تأثير 
اقدامات آتاترك قرار گرفت كه 2۰ مهر 1۳۰۳.ش 
روزنامه »مورنينگ پست« در مقاله اي تحت عنوان 
»م��رد تواناي ايران« ب��ه اين ش��يفتگي رضاخان 
نس��بت به تركيه اشاره كرد و نوش��ت: »رضاخان 
نسبت به كارهاي بزرگ و عمليات نظامي همسايه 
ترك خود مصطفي كمال بسيار شيفته شده و در 
تقليد از برنامه سياس��ي او نيز ترديدي به خود راه 
نداده اس��ت.« در افغانس��تان نيز امان اهلل خان در 
بازگشت از س��فر به چند كش��ور اروپايي دست به 
اقداماتي چ��ون رفع حجاب زنان، الزام پوش��يدن 
لباس اروپايي -برداش��تن عمامه و سرنهادن كاله 
ش��اپو- تعطيلي در روز يك ش��نبه ب��ه عوض روز 
جمعه، فرس��تادن دختران به خارج از كش��ور به 
خاطر تحصيل و... زد. در ادامه روند ايجاد تغييرات 
در پوش��ش و فرهنگ كشورهاي اس��المي، ايران 
ششم دي 1۳۰4.ش قانون لباس هاي متحدالشكل 
را در مجلس شوراي ملي به تصويب رساند و طبق 
آن كليه اتباع ذكور ايراني ملزم به پوش��يدن كت 
و ش��لوار ش��دند. اجراي اين سياس��ت نيز با زور و 
ش��دت همراه بود به طوری كه مأموران رضاخان 
در معابر مي ايستادند و لباس هاي مردم را با قيچي 
مي بريدند. دوم تيرماه 1۳۰6.ش نيز كاله جديدي 
به نام »كاله پهلوي « در كشور معمول و استفاده از 
آن اجباري ش��د. تفاوت اين كاله با كاله سابق اين 
بود كه در جلوي آن سايه بان نصب مي شد. ال  پي 
الول ساتن، درباره تصويب قانون متحدالشكل شدن 
لباس، ضمن تعبير اين حركت ب�ه   »ع�القه مندان  
ج�نون آميز « مي نويسد: »در تعقيب عالقه مندي 
جنون آمي��ز جديد ش��رقي درباره متحد الش��كل 
ش��دن لباس ها، ش��اه  ايران در س���ال 1928 .م 
دستور اجباري ش��دن لباس متحدالشكل را براي 
مردان صادر كرد  كه   تاكن��ون ه�م ب�ه ق�وت خود 
باقي اس��ت. اين جريان كه آن را  »انقالب  لباس« 
بايد ناميد، ع��الوه بر وزرا، وكال ، رؤس��اي  ادارات  و 
م�ستخدمين دولت كه به تدريج لباس متحدالشكل  
در بر مي كردند، رفته رفته س��اير طبق��ات ن�يز از 
لب�اس هاي م�ختلف الش��كل بي��رون آمده  و كاله  
پهلوي كه كاله لبه دار بود ، سر  مي گذاشتند...« پس 
از آن از اول فروردين م��اه 1۳۰7 قانون لباس هاي 
متحدالشكل در شهرها الزم االجرا اعالم  شد. درواقع 

از ترفندهايي كه براي موفقيت اجراي طرح 
منع حجاب زنان به كار گرفته شد، جلوگيري 
از ب�ي حجابي زن�ان معروفه و اجبار آنان به 
اس�تفاده  از  چادر بود. در بخش�نامه اي كه 
در اين باره صادر ش�د، آمده است: »چون 
اين ط�ور مق�رر گرديده  كه  كلي�ه  زن هاي 
معروفه و معلوم الحال بايستي با چادر ب�وده 
ب�اشند، مراتب را به وسايل مقتضي به عموم 
افسران آن قسمت  گوشزد و حالي نمايند  
كه  افسران  ارتش شاهنشاهي به هيچ وجه 
حق ندارن�د آنه�ا را بدون حج�اب داخل 
مجامع نسوان  و خانواده هاي نجيب  نمايند«
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 گذري بر زمينه ها و پيامدهاي منع حجاب رضاخاني در آيينه روايت و تحليل

خانه نشين كردن نيمي از جامعه!
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  محمدرضا كائيني
اث��ر تاريخي-پژوهش��ي 
»كش��ف حجاب« در عداد 
كتب قط��ع پالتويي مركز 
اس��ناد انق��الب اس��المي 
اس��ت ك��ه ب��راي جوانان 
منتش��ر مي ش��ود. اين اثر 
ب��ه زمينه ه��ا و پيامدهاي 
تصمي��م رضاخ��ان براي 
خانه نشيني نيمي از جامعه 
ايراني)!( پرداخته اس��ت. 
مركز اسناد انقالب اسالمي ناشر اين كتاب، در مقدمه 
چاپ جديد اين تحقي��ق آورده اس��ت:  »زندگي با 
حقيقت هاي اسطوره اي و نمادهاي شورآفرين نشاط 
مي يابد، تحرك مي آفريند و هدفمند مي گردد. نسلي 
كه از گذش��ته خويش ببرد چونان گياهي بي ريشه 
خواهد شد كه با وزشي از جا كنده مي شود. آيندگان 
هرچه بيشتر ريشه در اعماق تاريخ خويش فرو برند، 
شاخ و برگ محكم تر و بيش��تري در آسمان زندگي 
مي گس��ترانند. كمتر ملت و مكتب��ي همانند ايران 
اسالمي از اسطورها و نمادهاي زندگي ساز بهره مند 
مي باشد. وظيفه  فرهيختگان است كه فرهنگ گذشته 
را به آينده منتقل كنند و الزم��ه اين عمل، انتخاب 
زباني اس��ت كه نس��ل جوان آن را دلپذير بيابد؛ و ما 
ساده نويسي را برگزيديم. ساده نويسي روشي وحياني 
است: ما قرآن را با شيوه اي ساده بيان كرديم. سادگي 
آيات الهي را در شعر عرب و حتي در كالم پيامبر)ص( 
نمي توان ديد. از اين رو، قرآن كتاب بيان و روش��ن 
لقب يافته است و آنچه بر اهميت آن مي افزايد، اين 
است كه كتاب الهي در عين سادگي، از وزانت علمي 
بي نظيري برخوردار مي باش��د: ] اي پيامبر[ ما بر تو 
سخني وزين نازل مي كنيم... و همين امتزاج سادگي 
و سنگيني است كه گذشت زمان از تازگي آن نكاسته 
است. مركز  اسناد انقالب اسالمي به حكم رسالتي كه 
بر دوش دارد، مصمم است تا با زباني شيوا اما محتوايي 
مس��تند، زندگي نقش آفرينان و آفريده ش��ده ها را 
براي جوانان ترسيم كند. اين نوع نگارش كه بر پايه 

مستندات تاريخي و نثر ادبي و درنهايت معطوف به 
خواننده خاص و جوان است خود سبكي خاص است 
كه ش��خصيت ها، رويدادها و مفاهيم و اصطالحات 
سياس��ي و اجتماعي تأثيرگذار در انقالب اسالمي را 
به روان ترين ش��كل آن به آيندگان و جوانان معرفي 
مي نمايد. اميدواريم كه مورد قبول جوانان و رضاي 

خداوند بزرگ قرار گيرد.« 
فاطمه حيدريان مؤلف اين كتاب، در بخشي از آن و در 
توصيف چند و چون سفر رضاخان به تركيه -كه منجر 
به تصميم وي براي كش��ف حجاب شد- مي نويسد: 
»مسافرت رضاشاه از س��اعت 5 بعداز ظهر شنبه 12 
خرداد 1۳1۳، از قصر سلطنتي در تهران آغاز شد و 
به طرف قزوين، زنجان و تبريز ادامه يافت. به محض 
نزديك شدن شاه به مرز تركيه، چند گلوله  توپ، به 
نشانه خوشامدگويي شليك شد و نظاميان با نواختن 
مارش ايران و استقالل تركيه، مراسم احترام را به جا 
آوردند. بخشي از مسير به وس��يله كشتي زره پوش 
و بخش��ي ديگر با ترن مخصوص طي شد. با رسيدن 
قطار، واگن مخصوص مهمانان در مقابل رئيس جمهور 
ايستاد و طي تشريفاتي، پادش��اه ايران در برابر همه 
ظاهر ش��د. رئيس جمهور، با گفتن تبريك، مراسم 
رسمي اس��تقبال را آغاز كرد. رئيس جمهور تركيه، 
همراهان خود را به پادش��اه ايران معرفي كرد، آنگاه 
براي اجراي ديگر مراحل استقبال، به اتفاق از عمارت 
خارج شدند تا به ميدان شهر برسند. در معابر مختلف 
شهر، طاق نصرت گذاشته شده بود و اداره هاي دولتي، 
در طول مسير با بيرق هاي ايران و ترك تزئين شده 
بودند. دانش آم��وزان به همراه جمعي��ت، دو طرف 
خيابان را احاطه كرده، با ك��ف زدن هاي ممتد ابراز 
احساس��ات مي كردند. ايرانيان مقي��م تركيه نيز، با 
پرچم ايران و كاله پهلوي به اس��تقبال پادشاه خود 
آمده بودند. رضاشاه پس از عبور از جلوي صف رؤساي 
اداره ها، نظاميان، طبقه  محترم شهر و جمعيت مردم، 
مجدداً سوار اتومبيل شد. از قلعه نظامي شهر، چند 
گلوله توپ ش��ليك شد و س��وت كارخانه ها به صدا 
درآمد. در اين مراس��م استقبال، س��عي شده بود تا 
تمام امكانات شهر به نمايش درآيد. در مدت اقامت، 
رضاشاه به همراه رئيس جمهور به محل اسب دواني 
رفت و به افتخار پادشاه ايران، از طرف رئيس جمهور 
تركيه، مهماني مفصل و بزرگ ترتيب داده ش��د. در 
مهماني ديگري كه از طرف وزير امورخارجه ترتيب 
يافته بود همه سفرا با خانم هايشان حضور داشتند و 
هنگام اقامت در آنكارا از موزه هاي شهر و مؤسسات 

مختلف نيز ديدار به عمل آمد.«

به بهانه انتشار اثر تاريخي- پژوهشي 
 »كشف حجاب«

 از سوي مركز اسناد انقاب اسامي

پيامدهاي تنها سفر خارجي!

قانون متحدالشكل كردن لباس  مقدمه اجراي 
منع حجاب در كشور بود. 

  تبليغات براي رواج بي حجابي
در جهت زمينه س��ازي ب��راي رواج بي حجابي 
در كشور، در س��ال 1۳۰9.ش در اولين  كنگره 
زنان  شرقي  كه  در  س�وريه  ت�شكيل  شد، زناني 
از ايران نيز ش���ركت ك�ردند و ق�رار ش��د دو 
سال  ب�عد اي�ن كنگره در ايران تشكيل ش�ود. 
در كنگ��ره اي ك��ه س��ال 1۳11.ش در تهران 
به رياس��ت »ش��مس پهلوي« برگزار ش��د، از 
بي حجابي به عنوان مظهري از تمدن ياد ش��د 
و در مورد آن تبليغ��ات فراوان ب��ه عمل آمد. 
پ��س از آن براي  زمينه س��ازي اعالم  رس��مي 
بی حجابی از اواي�ل سال 1۳1۳.ش روزنامه ها و 
مجالت، اقدام به درج مطالبي همچون »چ�اپ 
ت�صاوير زن��ان ب�دون ح�ج��اب و ن�يمه برهنه 
براي تبليغ ج�وراب و لباس هاي زير زنان، درج  
گزارش هايي از ورود هنرپيش��ه هاي زن كشور 
تركيه به ايران به همراه عك��س و توضيحات، 
گ�زارش ه�مراه با عك��س رژه دختران بدون 
حجاب در ح�ضور رض�اش��اه در ت�ركيه، چاپ 
عكس زنان بدون حجاب شركت كننده در هزاره 
فردوسي در كنار اعضاي دولت، چ�اپ ع�كس  
زن�ان  اروپايي و ش��رح چگونگي رفت��ار آنان  با  
ه�مسران، ت�بليغ ش���نا در ك�نار دري�ا و درج 
ع�كس زنان خارجي با لباس شنا، درج مقاالت و 
بحث راجع به آزادي زنان در كشورهاي مختلف 
ازجمله مصر  و تركيه، كردند. استفاده از مراكز 
تعليم و تربي��ت و ايجاد مدارس آموزش��ي به 
سبك اروپا از ديگر عوامل زمينه ساز بی حجابی 
در ايران عصر رضاخان بود. متعاقب حركت هاي  
تبليغي  جهت بی حجابی، در فروردين 1۳14 با 
هدف زمينه سازي جهت »اعالم آزادي نسوان« 
و تحقق بي حجابي، »كانون بانوان ايران« تحت 
نظارت وزارت معارف و به رياست  شمس پهلوي 

تشكيل شد. 
  تصويب قانون منع حجاب

از اولي��ن حركت هاي��ي كه درخص��وص رواج 
بي حجابي بانوان در كشور انجام گرفت، حضور 
همسر رضاخان و عده اي از زنان درباري بدون 
رعايت حجاب براي ش��ركت در مراسم تحويل 
سال 1۳۰7.ش، در حرم حضرت معصومه)س( 
بود كه با اعتراض روحانيون و مردم اين بانوان 
از ح��رم اخراج  ش��دند. ام��ا در پي اي��ن اقدام 
رضاخان ب��ه اتفاق ع��ده اي از صاحب منصبان 
نظامي و قشون و زره پوش هاي آنها وارد صحن 
حضرت معصومه ش��ده و با چ��وب به ضرب و 
شتم روحانيوني كه باعث اخراج زنان درباري از 
حرم ش��ده بودند، مي پردازد. پس از اين واقعه 
س��فر يك ماهه رضاخ��ان در دوازدهم خرداد 
1۳1۳ .ش، انگيزه ه��اي رضاخان را براي رواج 
بي بندوباري و الئيس��م، شبيه آنچه آتاترك در 
كش��ورش ايجاد كرده بود، بيشتر تقويت كرد. 
»مستشارالدوله صادق« س��فر كبير ايران در 
تركي��ه در بيان خاط��رات خود براي س��ناتور 
صديق اعلم، نسبت به تحت تأثير قرار گرفتن 
رضاخان از مشاهداتش در كشور تركيه چنين 
نقل كرده است: »ش��بي پس از پايان ضيافت 
رسمي باشكوه وقتي رضاشاه به عمارت حزب 
خلق كه محل اقام��ت او در آنكارا بود مراجعت 
كرد تا پاسي از ش��ب نخوابيد و در تاالر بزرگ 
خانه ملت قدم مي زد و فك��ر مي كرد و گاه گاه 
بلند مي گفت: عجب! عجب! وقتي چشمان شاه 
متوجه من شد كه در گوشه تاالر ايستاده بودم، 
فرمود: »صادق من تصور نمي كردم ترك ها تا 
اين اندازه ترقي كرده و در اخذ تمدن اروپا جلو 
رفته باش��ند. حاال مي بينيم كه ما خيلي عقب 
هستيم مخصوصاً در قس��مت تربيت دختران 
و بانوان«. رضاخان كه پس از سفر ش به تركيه 
تحت تأثي��ر اقدامات آتاترك ق��رار گرفته بود، 
آذرماه 1۳14.ش به محمود جم رئيس الوزراي 
خود مي گويد: »نزديك دو س��ال است كه اين 
موضوع -كشف حجاب- سخت فكر مرا به خود 
مشغول داشته اس��ت،  خصوصاً از وقتي كه به 
تركيه رفتم و زن هاي آنها را ديدم كه »پيچه« 
و »حج��اب« را دور انداخت��ه و دوش به دوش 
مردهايش��ان در كارهاي مملكت به آنها كمك 
مي كنند، ديگر از هرچه زن چادري است بدم 
آمده است. اصاًل چادر و چاقچور دشمن ترقي 
و پيشرفت مردم است. درست حكم يك دمل 
را پيدا كرده كه بايد با احتياط به آن نيشتر زد 
و از بينش ب��رد«. به دنبال اجراي دس��تورات 
اربابان انگليسي، بيست وهفتم آذرماه بخشنامه 
منع حجاب جهت تصوي��ب رضاخان از طرف 
رئيس الوزرا به دربار فرس��تاده و از اول دي ماه 
1۳14.ش دس��تورالعمل اجراي غيررس��مي 
قانون منع حجاب به تمام واليات ايران ارسال 
 مي شود. نهايتاً هم رضاخان هفدهم  دي ماه در 
جش��ن فارغ التحصيلي دانشس��راي مقدماتي 
دختران در تهران، اج��راي قانون منع حجاب 
را اعالم مي كند. در اين مراسم، عالوه بر همسر 
و دختران رضاخ��ان، بانوان ديگر مس��ئوالن 
كشوري دعوت شده به اين جشن نيز طبق يك 
برنامه از پيش طراحي شده، بي حجاب شركت 
می كنند و رضاخان در س��خنراني آن روز خود 
مي گويد: »بايد خياط ها و كاله دوزها را تشويق 
كرد كه مدهاي قش��نگ ب��ه ب��ازار بياورند. ما 
ميله هاي زندان را شكستيم. حاال خود زنداني 
آزاد شده وظيفه دارد كه براي خودش به جاي 

قفس، خانه قشنگي بسازد«.
حضور بان��وان دربار و اجب��ار رضاخان در منع 
حجاب بانوان در حالي انجام گرفت كه آتاترك 
با آنكه حج��اب را در تركيه قدغ��ن كرده بود 

برخالف رضاخان به تعقيب وحش��يانه زنان با 
حجاب دس��ت نزد و خانواده اش را هم مجبور 
به بي حجابي ننمود. به طوري كه لطيفه خانم 
همسر آتاترك در تمام مجامع با حجاب ظاهر 
مي شد و بي حجابي در تركيه بيشتر در آنكارا و 
استانبول كه بخشي از ساكنانش غيرمسلمان و 

اروپايي بودند، اجرايي شد. 
  بخشنامه هايی برای رواج بي حجابي

چ�هار روز پس از واقعه 17 دي ماه 1۳14.ش، 
سرلش��كر نخجوان كه كفال��ت  وزارت  جنگ  
را به عه��ده  داش��ت، در بخش��نامه  اي از اداره 
شهرباني خواست   از  ورود خانم هاي ب�اح�جاب 
به اماكن تفريحي همچون س�ينماها و ت�ئاترها 
و كافه ها و رس��توران ها  و غيره  جلوگيري  كند. 
در بخشنامه ديگري نيز از فرماندهان واحدهاي 
ارتش خواس��ته شد براي تش��ويق و پيشرفت 
رفع حج��اب، مجالس مهماني براي افس��ران 
ترتيب دهند تا آنان در معيت بانوانشان بدون 
حجاب در آن مجالس شركت نمايند. البته اين 
دستورالعمل، كار را براي افراد با ايمان سخت تر 
كرد. به عنوان مثال غالمرضا )امير( فضلي يكي  
از  افسران  ارتش رضاخان كه مأمور ساختمان  
اصطبل  براي اص�الح ن�ژاد اس���ب در خرم آباد 
بود، پس از آنكه عرصه را  اين گونه  تنگ  يافت، 
در ن�امه اي ب�ه مادر خود چنين نوشت: »خانم 
والده عزي��زم را قربان مي روم . پ��س  از  تقديم  
ع��رض ارادت... راجع به وضعي��ت تهران براي 
بنده مرقوم ف�رماييد. راج�ع ب�ه   بي حجابي  اگر 
امر خيلي سخت شد، عالقه مند مي باشم قدري 
ت�رياك شما و خواهرهاي عزيزم  ميل نماييد كه 
ديگر  اين  قسمت را نبينم. البته پس از مطالعه 
اين كاغ��ذ را فوراً آتش  بزني��د «. اي�ن ن�امه در 
س�انسور پستي شهرباني رضاخان ، كشف  شد  و 
مفاد آن به اطالع رضاخان رسيد . رضاخان نيز  
در حكمی نوشت: »به لشكر 6 نوشته شود اين 
نوع  افسران  خشك و احمق چه فايده دارن�د  و 
چ�ه  ن�وع مي شود  به  آنها  اطمينان داشت. بايد 
نصايح و تذكرات الزم  به  او بدهند ت�ا اگ�ر ف�ايده 
نبخشيد اخراج گردد«. از ترفندهايي كه براي 
موفقيت اجراي طرح منع حجاب زنان ايران به 
كار گرفته شد، جلوگيري از ب�ي حجابي زن�ان 
معروفه و اجبار آنان به استفاده  از  چادر بود. در 
بخشنامه اي كه در اين باره صادر شد، آمده است: 
»چون اين طور مقرر گرديده  كه  كليه  زن هاي 
معروفه و معلوم الحال بايس��تي ب��ا چادر ب�وده 
ب�اشند، علي هذا مقتضي  است  قدغن  فرماييد 
مراتب را به وسايل مقتضي به عموم افسران آن 
قسمت  گوشزد و حالي نمايند  كه  افسران  ارتش 
شاهنشاهي به هيچ وجه حق ندارند با اين قبيل 
زن هاي م�عروف��ه در مجام��ع و معابر  عمومي  
رفت وآمد نموده يا آنه��ا را بدون حجاب داخل 

مجامع نسوان  و خانواده هاي نجيب  نمايند«. 
  پيامدهاي منع حجاب

مهديقلي خان هدايت)مخبرالسلطنه( كه شش 
سال و نيم نخس��ت وزير رضاخان بود در كتاب 
»خاطرات و خطرات« مي نويسد: »به شاه عرض 
كردم، تمدنی كه آوازه اش عالمگير اس��ت، دو 
تمدن است؛ تمدنی كه مفيد است و قابل تقليد، 
تمدن ناش��ی از البراتوارها و كتابخانه هاست. 
يكی هم تم��دن بولوارها. گمان ك��ردم به اين 
عرض من توجهی فرموده  اند، آثاری كه بيشتر 
ظاهر ش��د تمدن بولوارها بود كه به كار الله  زار 
مي خورد و مردم بي بندوبار خواستار بودند«. در 
واقع اقدامات رضاخان نه براي پيشرفت كشور 
بلكه براي همرنگ شدن با جهان بود. نكته اي 
كه خودش هم در توجيه استفاده از كاله فرنگي 
به مخبرالسلطنه اشاره كرده و مي گويد: »آخر 
من مي خواهم همرنگ شويم كه ما را مسخره 
نكنند«. هدايت در ادامه خاطراتش با تأس��ف 
مي نويس��د: »كاله اجنبي مليت را از بين برد و 

برداشتن چادر عفت را«.
قانون منع حجاب كه قرار بود س��بب آزادي و 
حضور زنان در جامعه ش��ود بدتر باعث عزلت 
و خانه نش��يني طوالني مدت زنان جامعه ايران 
آن روز ش��د. به طوري ك��ه ديگر زن��ان حتي 
براي درمان بيم��اري هم حاضر ب��ه خروج از 
خانه  هايشان نبودند. چه كودكاني كه گم شدند 
و مادرانشان از ترس نتوانس��تند آنها را بيابند. 
چون اين بان��وان در تناقض ميان »حفظ عفت 
يا حفظ جان و فرزن��د«، حفظ عفت را انتخاب 
مي كردن��د. وضع قان��ون منع حج��اب با آنكه 
نتوانست گرهي از مش��كل زنان ايراني باز كند 
اما ب��ازار خوبي براي ف��روش كاالهاي اروپايي 
به وجود آورد. البته مزدوران قلم به دست پهلوي 
بعدها در توجيه اقدام��ات رضاخان براي منع 
حجاب زنان عنوان كردند اين اقدامات در جهت 
آزادي و پيشرفت زنان كشور بوده اما با نگاهي 
به نح��وه ازدواج دختران رضاخان و ش��وهران 
تحميلي ش��ان به خوبي مي توان به باس��مه اي 
بودن اي��ن توجيهات پي برد؛ كس��ي كه آنقدر 
دغدغه آزادي و پيشرفت زنان كشورش را دارد 
چطور در قبال ازدواج دخترانش چنين مستبد 
عمل مي كند. نكته جالب آنك��ه با وجود تمام 
محدوديت ها و خشونتي كه مأموران رضاخان 
در اجراي قانون منع حجاب ب��ه كار بردند، باز 
هم نتوانس��تند كاري از پيش ببرند. به طوري 
كه وزير كشور ش��انزدهم بهمن 1۳2۰.ش در 
گزارش��ي محرمانه اعالم مي كند: »با وجودي 
كه متجاوز از شش سال است كه رفع حجاب در 
تمام كشور اجرا مي شود ولي طبق گزارش هاي 
رسيده از شهرس��تان ها، غالباً در كوچه و بازار 
زن ها با چادر نماز و گاهي با چادر س��ياه ديده 

مي شوند«.

      خرداد  1313. رضاخان در كنار مصطفی كمال پاش�ا 
)آتاترک( در سفر به تركيه 


