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سفر رضاخان به تركيه نقش زيادي در تصميم وي به كشف حجاب زنان ايراني داشت

نيايش در برابر شكنجه
به روايت مبارزان انقالب اسالمي

خداآگاهي
پشتوانه مقاومت زندانيان
محمدرضا كائيني
اثري كه هم اينك
ب��ه ش��ما معرفي
ميشود ،خاطرات
برخ��ي مب��ارزان
انقالب اس�لامي از
تأثير دع��ا و نيايش
در بازسازي روحيه
ايش��ان در زندانها
و ش��كنجهگاههاي
رژيم پهلوي است.
«جلوههای ذکر خدا» ،توس��ط علي مرتضوي قهي
تدوين شده و انتش��ارات موزه عبرت ايران به انتشار
آن همت گمارده اس��ت .گردآورن��ده اين مجموعه
يادمانه��ا در ديباچه خويش بر اين كت��اب درباره
موضوع مشترك آنها چنين آورده است:
«انقالب شكوهمند اسالمي ،دستاورد ميليونها انسان
ارزشمند و هزاران شهيد جاويد آن و آسيبديدگان
عزيز اين شهيدان زنده است كه برخي از آن انسانهاي
بزرگ ،مرداني هستند كه به جهاد و مبارزه علمي و
عملي با نظام طاغوت پرداخته و جمعي نقش برجسته
ِ
سخت
و ماندگاري داشتند و س��الها شرايط بسيار
تبعيد ،اس��ارت ،زندان و انواع شكنجههاي جسمي
و روحي طاقتفرس��ا را عاش��قانه به جان خريدند و
برخي در ميثاق با خ��دا و امامش��ان ،جاودانه تاريخ
شدند و به فيض شهادت رس��يدند و برخي صادق و
صابر ،به عهد خ��ود وفادار و اس��توار ماندند .آنان كه
در سالهاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي ،ساكت
ننشستند و عليه ظلمت و سياهي حكومت طاغوت،
قيام و به مبارزه پرداختند را ميتوان در دو دسته كلي
قرار داد .دس��تهاي كه معتقد به اصل بودن مبارزه با
رژيم شاه و بر اين باور بودند كه هيچ چيز نبايد مانع
تحقق اين هدف قرار گيرد ،حتي اعتقادات ،الزامات و
واجبات ديني و دستهاي كه با هدف اعتالي اسالم،
امربهمعروف و نهيازمنكر ،محو فساد ،ظلم و استبداد
حاكم و ايجاد حكومت اسالمي ،پاي به ميدان مبارزه
گذاشتند .وجه اشتراك هر دو گروه ،اسقاط رژيم شاه

روشنفكران و سلب آزادي
از نصف جامعه ايراني
سمانه صادقي

روزهاي�ي ك�ه بر م�ا ميگ�ذرد ،تداعيگ�ر رويداد
كش�ف حج�اب رضاخان�ي اس�ت .در مق�ال پ�ي
آمده ،تالش ش�ده اس�ت بس�ترهاي اي�ن رويداد،
مورد بازخوان�ي قرار گي�رد .اميد آنك�ه مفيدآيد.

نمايي از كميته مشترك ضد خرابكاري ساواك

شاهزادگان فرنگ رفته ،آغازگران بيحجابي!
با آنكه در تقوي��م تاريخ معاصر اي��ران ،هفدهم ديماه
8(1314ژانوي��ه  ،)1936روز كش��ف حج��اب ناميده
ميشود ،اما مقدمات و زمينه اين اقدام ،پيشتر فراهم
شده بود .نخستين گروهي كه زمينههاي تغيير پوشش
زنان و ب��ه نوعي بيحجابي را در محافلش��ان باب كرده
بودند ،ش��اهزادگان تحصيلكرده و فرن��گ رفته قاجار
بودند .از جمله اين ش��اهزادگان قاج��ار كه تحت تأثير
روش��نفكران اروپا رفته قرار گرفت ،تاجالسلطنه دختر
ناصرالدين شاه بود .او كه در همان دوران به مخالفت با
حجاب پرداخته است ،در خاطراتش علت عدم پيشرفت
در كارها را حجاب زنان عنوان كرده و مينويس��د« :در
مسافرت تبريز ،در تمام عرض راه و دهات ،زن و مرد را با
يكديگر بدون حجاب مشغول كار ديدم .در تمام ده ،يك
نفر بيكار ديده نميشود .يك نفر مستخدم خواستم در راه
براي خودم بگيرم ،هيچيك از اين دهاقين راضي نشدند
و زندگاني آزاد صحرايي خود را نفروختند .يك زن فاسد
در تمام دهات وجود ندارد ...چون روي ايشان باز است،
همديگر را خودشان انتخاب ميكنند و بعد از عروسي
هم بالمشاركه در تمام روز و شب ،با هم مشغول زراعت
و رعيتي هستند ...هزار مفاسد اخالقيه ،از همين روي
بستن زنها ،در اين مملكت نشر داده شده است .»...او كه
بعدها به وسوسه معلم خود كه يك نفر از اقوام نزديكش
بود ،از همسرش جدا ش��ده و علناً به مخالفت با مذهب
پرداخت ،در خصوص تأثير صحبتهاي اطرافيان خود
در گرايش جديدش مينويسد« :اين متملقين ،مذهب
و جديت من در اوامر آس��ماني را هم مخالف با خياالت
فاس��د خود ديدند ،خواس��ته مرا از قيد مذهب خالص
كرده ،بعد با كمال آساني ،از شوهرم هم جدا كنند .يك
نفر از اقوام نزديك من كه خيلي عال��م فاضل بود ،ولي
بياندازه مرا دوست داشت ...،خود را براي اين كار حاضر
و به من تكليف كرد فالني بيایيد تحصيل كنيد .فرانسه
بخوانيد .شخص بيسواد انسان نيست .من هم به واسطه
اينكه فوقالعاده راغ��ب بودم ،قبول ك��ردم .اين جوان
نجيب ،هفتهاي سه روز به من درس ميداد .در تنفس و
موقع استراحت ،صحبت مذهبي ميكرد و از طبيعيون
قصه ميكرد .من اوايل خيلي متغير شده ،با او مجادله
ميكردم .بعد كمكم گوش ميكردم .پس از مدتي باور
كردم .اول كاري كه كردم ،تغيير لباس دادم .لباس فرنگي،
سر برهنه .در حالتي كه هنوز در ايران ،زنها لباس فرم
قديم را داش��ته .پس از لباس ،ترك نماز و طاعت را هم
كردم ،زيرا كه با ...آستينهاي تنگ لباسهاي چسبيده،
وضو ساختن و نماز كردن مشكل بود .پس از اينكه نماز
ترك شد ،تمام مذاهب و اعتقادات را باطل شمرده ...،و
هرچه روز به روز در تحصيل پيش ميرفتم ،بر المذهبي
دامن زدم .تا اينكه به كلي طبيعي شدم .»....تاجالسلطنه
حتي در پاسخ به پرسش باغه آنوف(يكي از آزاديخواهان
دوران مشروطه) در خصوصراهحل ترقي ايران ،آن را در
گرو «اجازه باز كردن روي زنها و كمك و معاونت آنها
بالشراكه با مردها» عنوان ميكند.
مهين بانو دختر شعاعالس��لطنه و نوه مظفرالدينشاه
نيز در كتاب خاطرات خود به تأثير س��فرهاي خارجي
در نوع پوش��ش بانوان خانوادههاي قاجار اشاره كرده و
مينويسد« :در زمان پهلوي همزمان با چادر ،چارقد هم
برداشته شد .البته خانوادههايي بودند كه خانمها چارقد
به سر نميكردند كه بسيار كم بودند .مث ً
ال پدرم وقتي از
اروپا برگشت ،چادر را از س��ر مادرم و خانمها برداشت،

به اس��تثنا ش��ازده جان ،مادرش كه هميشه چارقدش
را نگه داش��ت .»...در واق��ع تغييرات در پوش��ش زنان
قاجار در همان دوران به قدري چشمگير بود كه ليدي
شيل(همسر سفير انگليس) در خاطراتش مينويسد« :در
عيد نوروز ،همانطور كه نمايندگان خارجي براي سالم
به دربار دعوت ميشدند ،همسران آنها هم براي تبريك،
خدمت بانوان سلطنتي ميرسيدند .در يكي از عيدهاي
نوروز موفق شدم به حرمسرا بروم .ناگاه در تاالر ...دختر
زيباي  20سالهاي را ديدم كه با مد پاريس لباس پوشيده
بود .چارقد هم نداشت .سر و زلفش آرايش فرنگي داشت.
من تصور كردم يك دختر اسپانيولي است اما مادام عباس
به من گفت اين دختر مشيرالدوله سفير كبير ايران در
استانبول است .در مدرسه سن مارتين فرانسويها تربيت
شده است.»...
روشنفكران و زمينهسازي براي تجددگرايي
از س��وي ديگر پيش از واقعه كش��ف حجاب ،عالوه بر
شاهزادگان قاجار ،برخي روش��نفكران فرنگ رفته نيز
درصدد برآمده بودند كه طبق مت��د اروپايي ،وضعيت
پوش��ش زنان و مردان ايران��ي را تغيير دهن��د ،چراكه
آنها پيش��رفت كش��ور را در گرو تجدد و تغيير پوشش،
بهخصوص پوش��ش بانوان ميدانس��تند .آنان از ترس
جامعه مذهبي ايران ،چندان جرئت ابراز علني اين تفكر
را نداشتند ،اما در جلس��ات خصوصي و نيمه خصوصي
و نشرياتش��ان ،زمينههاي ترويج انديشه غربي و عادي
شدن بيحجابي در ايران را فراهم ميساختند .از جمله
اين نشريات ،نشريه «عالم نسوان» بود كه توسط «انجمن
فارغالتحصيالن مدرس��ه دخترانه امريكايي تهران» و
نخستين بار در س��ال 1300انتشار يافت .اين مجله كه
بارها مقاالتي در خصوص القاي سبك زندگي غربي به
بانوان ايراني ،برابري زن و مرد ،تقبيح ازدواج زودهنگام

تاجالسلطنه دختر ناصرالدين شاه قاجار

و افتراق و تمايز آن ،اينكه گ��روه اول ،براي رضايت
خلق و گروه دوم براي رضايت خالق و انجام تكليف و
وظيفه ديني و اعتقادي ،به صحنه كارزار با رژيم شاه
وارد شدند .اين افتراق و تمايز ،در مقطعي از مبارزه،
منجر به تغيير ايدئولوژي گروهي از مبارزان گرديد
كه رژيم شاه از آن به ماركسيست اسالمي تعبير كرد
و شكاف و ريزش در صفوف مبارزه را به دنبال داشت
و رهبران روحان��ي زندان را بر آن داش��ت كه فتواي
جدايي مب��ارزان مذهبي از غي��ر مذهبيها را صادر
كنند و به اين ترتيب ،مانع از انحراف و بيدين شدن
جوانان مبارز ش��ده و از ريزشها در صفوف مبارزه،
جلوگيري نمايند .از غور و بررسي در خاطرات مبارزان
انقالب اسالمي ،ميتوان چنين برداشت كرد كه اين
مردان مرد روزگار خويش ،ب��ا بصيرت از بحر مواج و
طوفاني انحرافات جامعه ،فش��ار و خفقان حاكميت
طاغوت و اس��ارت و تبعيد ،به سالمت عبور كردند و
در دوران سخت زندان و پشت ديوارهاي بلند اسارت
و ش��كنجهگاهها و در بيدادگاههاي رژيم و حتي تا
پاي چوبهدار ،از اصول و اعتقادات عدول نكردند و
با اميد به وعدههاي خداي سبحان ،سرافراز از بند
رس��تند .نگارنده با ارج نهادن به تالشهاي انجام
ش��ده در جمعآوري ،تدوين و انتشار تاريخ انقالب
اسالمي و خاطرات مبارزان انقالب اسالمي ،بر اين
باور است كه وزن كارهاي انجام شده در برابر حجم،
بزرگي و اهميت آن ،اندك و ح��ق اين بخش مهم
از دوران مبارزه به خوبي ادا نش��ده و از راز پايداري
اين پوالدمردان رمزگشايي نشده است .اكنون آن
چه فرا روي شماست ،برگزيده خاطرات جمعي از
زندانيان سياس��ي قبل از انقالب است كه در شش
فصل تنظيم و تدوين گرديده اس��ت .از ميان انبوه
مطالب ،نوشتهها و گفتارها ،خاطراتي گزينش شده
كه مويد ويژگي بصيرت و بيانگر اعتقادات اسالمي،
ايمان ،واليتمداري و پايبندي به آموزههاي ديني
است و در استقامت ،پايداري ،اطمينان قلب ،اعتماد
به نفس ،آرامش و ايمان ب��ه تحقق وعدههاي الهي
و تحمل ماهها و سالها ش��رايط سخت زندانهاي
مخوف ،تأثيرگذار بوده است.»...

خوانشي از بسترهاي رويداد كشف حجاب ،در دوره حاكميت رضاخان

نخس�تين گروهي كه زمينههاي تغيير
پوش�ش زن�ان و نوعي بيحجاب�ي را در
محافل عمومي باب كردند ،شاهزادگان
تحصيلكرده و فرنگ رفته قاجار بودند.
از جمله اين ش�اهزادگان كه تحت تأثير
روش�نفكران اروپ�ا رفته ق�رار گرفت،
تاجالس�لطنه دخت�ر ناصرالدين ش�اه
اس�ت .او در همان دوران ب�ه مخالفت با
حجاب و تظاه�ر به بيدين�ي پرداخت!

دختران و ...منتشر س��اخته بود ،نهايتاً پس از  12سال،
انتش��ارش متوقف ش��د .از ديگر اقداماتي كه در جهت
قبح شكني بيحجابي انجام شد ،كنسرت «قمرالملوك
وزيري» در سال  ۱۳۰۳و در گراند هتل تهران بود .اين
وضعيت ادامه داشت تا آنكه رضاخان ،اواسط سال1935
( )1313و پس از س��فرش به كش��ور تركيه اعالم كرد
ميخواهد چادر را از سر زنان ايراني بردارد! اما اين اقدام
رضاخان كه تح��ت تأثير تعليم غي��ر ديني محمدعلي
فروغي انجام ش��ده بود ،با مخالفت جدي علما و خشم
عموم مردم مواجه شد! چراكه اقدام جديد رضاخان در
حالي صورت ميگرفت كه هنوز خشم مردم ،بابت تغيير
كاله پهلوي به كاله اروپايي فروكش نكرده بود .از جمله
اين اعتراضات ،قيام مردم و علما در مس��جد گوهرشاد
مشهد در  22تيرماه  1314است كه به دستور رضاخان
به خاك و خون كشيده شد!
تبليغات در راس�تاي عاديس�ازي بيحجابي
در جامعه
گستردگي اعتراضات و مخالفتهاي مردم و علما در اين
دوران به حدي باال گرفت كه حتي بسياري از اطرافيان
رضاخان معتقد بودند شاه مرتكب اشتباه بزرگي شده و
حتي ممكن اس��ت در نتيجه اين اقدام ،سلسله پهلوي
به پايان برس��د! البته اي��ن گمانه از آن جه��ت رخ داده
بود كه اماناهلل خان پادشاه افغانستان نيز در پي تغيير
وضعيت حجاب زنان كش��ورش تاج و تخ��ت خود را از
دست داد! با اين حال به روش��نفكران دستور داده شد
در جهت آمادگي اف��كار عمومي ،با انجام س��خنراني و
نوشتن مقاالت ،هر روز ه در مطبوعات استدالل كنند در
اسالم هيچ اصلي كه ضرورت حجاب زنان را تأييد كند،
وجود ندارد! معلمان و دانشآموزان نيز به بيحجابي و
حتي بدون حجاب عكس انداختن تش��ويق ميشدند!
رضاخان همچنين مقامات عاليرتبه و با نفوذ كش��ور
را به پيروي از اين برنامه خود مجب��ور کرد .حتي براي
آمادگي خانوادههاي مقامات ،ابتدا ش��ال بلندي همراه
روپوشي به آنها تحويل داد ش��ده بود كه هنگام خروج
از منزل و ش��ركت در محافل ،به جاي چادر اس��تفاده
كنند! از جمله مجالسي كه در همين دوران از مقامات
خواسته شد تا با همسران خود و البته بدون حجاب در
آن شركت كنند ،مهماني شام وزارت امورخارجه در 18
آگوست  1935است .عالوه بر اين به مقامات برجسته و
با نفوذ دستور داده ش��د در برگزاري تجمعات مختلط،
اهتمام ورزند .همچنين در همين دوران ،هاجر تربيت
كه به تازگي به رياست دارالمعلمات تهران(دانشسراي
مقدماتي دختران) رسيده بود نيز مأموريت يافت بانوان
را به حضور در اجتماع و ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي
تش��ويق كند.بنابراین در پي حمايتها و تش��ويقهاي
حاكميت ،به تعريف علي اصغر حكم��ت «زنان معلوم
الحال» به زودي ش��روع ب��ه حضور ب��دون حجاب در
خيابانها كردند! عالوه بر اين به منظور به دست آوردن
حمايت فعالتر زنان و براي داش��تن تشكيالتي دائمي
براي پيشبرد اين اهداف تجددگرايانه ،رضاخان در 25
اكتبر(1935ارديبهشت )1314دستور تأسيس «باشگاه
زنان» را به وزارت معارف داد .اين سازمان كه توسط هاجر
تربيت اداره ميشد ،بعدها «كانونبانوان» نام گرفت .در
نهايت و رفته رفته ،زمينهها براي تصويب قانون كشف
حجاب فراهم شد ،چراكه رضاخان آنچنان تحت تأثير
پوشش زنان در تركيه قرار گرفته بود كه در آذرماه ۱۳۱۴
به محمود جم(رئيسالوزرا) گفته بود« :نزديك دو سال
است كه اين موضوع ،س��خت فكر مرا به خود مشغول
داشتهاست ،خصوصاً از وقتي كه به تركيه رفتم و زنهاي
آنها را ديدم كه پيچه و حج��اب را دور انداخته و دوش
به دوش مردهايشان در كارهاي مملكت به آنها كمك
ميكنند ،ديگ��ر از هر چه زن چادري اس��ت ،بدم آمده
است .اص ً
ال چادر و چاقچور ،دشمن ترقي و پيشرفت مردم

گس�تردگي اعتراضـــ�ات و
مخالفتهاي مردم و علما در مقطع
كش�ف حجاب ،ب�ه حدي ب�ود كه
حتي بسياري از اطرافيان رضاخان
معتقد بودند ش�اه مرتكب اشتباه
بزرگي شده و حتي ممكن است در
نتيجه اين اقدام ،سلسله پهلوي به
پايان برس�د! البته اين گمانه از آن
جهت رخ داده بود كه اماناهلل خان
پادشاه افغانستان نيز در پي تغيير
وضعيت حج�اب زنان كش�ورش،
تاج و تخ�ت خود را از دس�ت داد!
است .درست حكم يك دمل را پيدا كرده كه بايد با
احتياط به آن نيشتر زد و از بينش برد! .»...از همين
رو در  ۲۷آذرماه  ،۱۳۱۴بخشنامه كشف حجاب از
طرف رئيسالوزرا جهت تصويب رضاخان به دربار
فرستاده ميشود تا در آغاز ديماه همان سال فرمان
اجراي رسمي قانون كشف حجاب به تمام واليات
ايران ارسال شود .البته محمود جم در خاطراتش به
ترديد و نگراني خود و ساير اعضاي هيئت دولت در
خصوص بازتاب اين مسئله در جامعه آن روز اشاره
كرده و مينويسد« :مهمترين نگراني كه نه تنها من،
بلكه گريبانگير ساير اعضای دولت نيز بود ،مسئله
عكسالعمل افراد متعصب در برابر اين اقدام بود.»...
خبر اين نگراني و ترديد به ش��اه ميرسد و او ضمن
تأييد آن اظهار ميكند« :ممكن است اقداماتي عليه
اين كار صورت بگيرد و مسئله عفت و نجابت زن را
پيش بكشند ،اما نجابت و عفت زن ،به چادر مربوط
نيست .مگر ميليونها زن بيحجاب كه در ممالك
خارجه هستند ،نانجيبند؟ از اين گذشته همسر من
و دختران من ،در اين كار پيشقدم هستند.»!...
اعطاي آزادي يا ايجاد زندان؟
پس از س��ركوب مخالفان در  17دي ماه8(1314
ژانوي��ه  ،)1936رضاخ��ان هم��راه با همس��رش
تاجالملوك و دو دخترش ش��مس و اش��رف  -كه
بيحجاب بودند -در مراسم جشن فارغالتحصيلي
«دانشس��راي مقدماتي دختران» شركت ميكند.
البته با آنكه عوامل رضاخان به بانوان شركت كننده
اطالع داده بودند بايد در اين مراسم علني بيحجاب
ظاهر شوند ،اما به دليل نگراني از برانگيخته شدن
احساس��ات مردم ،چند روز مانده به آغاز مراس��م
تصميم گرفته ميشود كه بانوان كاله بر سر بگذارند!
حتي به نقل از مجله زن روز در س��ال  ،1344براي
آراستگي س ِر بانوان در مراسم« :از ساعتها قبل ،دو
س��لماني مردانه در يكي از اتاقهاي دانشسرا آماده
كار بودند ،مو ش��انه ميكردند ،اضافهها را ميزدند
و س��ر خانمها را چون تازه از زير چادر درآمده بود و
جلوهاي نداشت ،به سبك مردانه ميآراستند! .»...با
اين حال در نوشتههاي برخي از حاضران جلسه ،به
دس��تپاچگي و خجالتزدگي برخي بانوان از بابت
پوشيدن لباس اروپايي و كاله بر سر گذاشتن اشاره
شده است .رضاخان در اين مراسم ،از زنان ميخواهد
كه امتيازات و نيز مسئوليتهاي تازه خود را بپذيرند و
بر عهده بگيرند .محمود جم در خاطرات خود ،درباره
نظر رضاخان نسبت به برگزاري مراسم هفدهم دي
ماه در دانشسراي مقدماتي مينويسد« :مرا احضار
فرمودند و گفتند ما ميلههاي زندان را شكس��تيم،
حاال خود زنداني كه آزاد شده اس��ت ،وظيفه دارد
براي خودش به جاي قفس ،خانه قشنگي بسازد...
دقت كنيد كه اين قبيل مراسم و جلسات تكرار شود
تا خانمها مرتب در آنها حضور يابند و بيشتر به آداب
و رسوم اجتماع و معاشرت عادت كنند .»...در تمجيد
از اين فرمان رضاخان ،روزنامه تجدد  -كه از جمله
ارگانهاي غير رس��مي تبليغاتي حكومت بود -در
شماره نوزدهم دي ماه خود مينويسد« :قرنها زنان
اين كشور ،در حالت خمود و مذلت به سر برده و در
حقيقت نيمي از پيكر اين اجتماع ،فلج و از كار افتاده
بود .ديروز به اين سيه بختي و جهالت ،خاتمه داده
شد .»...پس از سخنراني هفدهم دي ماه رضاخان
كه به منزله س��رآغاز رس��مي مبارزه عليه حجاب
بود ،مقامات و افراد با نفوذ در نقاط مختلف كشور با
يكديگر براي اجراي بيحجابي به رقابت پرداختند!
بنابراین مهمانيهاي ش��ام ،چاي و ديگر تجمعات
مختلط در بسياري از شهرها و شهرستانها برگزار،
مدارس مختلط بسياري تأسيس شد و پيشاهنگي
دختران سازمان يافت .مأموران رضاخان نيز از همان
س��اعات اوليه اعالم رس��مي قانون كشف حجاب،
زنان از همه جا بيخبر
در ش��هرها و دهات به جان ِ
افتاده و چادر و روس��ري را از سرشان ميكشيدند!
اما آنچه رضاخان مجذوب غرب به آن توجه نداشت،
فراهم آوردن امكانات اوليه زندگي در نقاط مختلف
كشور بود .فرد ريچارد  -كه اوايل حكومت رضاشاه
از جلف��اي اصفهان دي��دن كرده ب��ود -دراين باره
مينويسد« :در پي دس��تور رضاشاه مبني بر تغيير
لباس ايرانيان و ترك البس��ه محلي زن��ان ،جوان
جلفايي نيز مانند خواهران مغ��رب زميني خود به
تدريج بنده و برده لباس پوشيدن به طرز متداول در
پاريس ميشوند .با اينكه آنها در دهكدهاي زندگي
ميكنند كه براي رسيدن به آن بايد از معابر مرتفع و
فالتهاي عريضي عبور كرد.»...
پيامدهاي كشف حجاب به مدد چماق
ماجراي كش��ف حجاب در غايت خوي��ش نه تنها
موجب آزادي و افزايش حضور اجتماعي زنان نشد،
بلكه موجب شد تا زنان ايراني ،براي حفظ آنچه كه
نشانه هويت مذهبي خود ميدانستند ،خانهنشيني
پر مرارتي را تجربه كنند! بانوان محجبهاي كه تا پيش

از آن به واسطه حجابش��ان از آزاديهاي بيشتري
برخوردار بودند ،به دس��تور رضاخ��ان از حضور در
خيابان و بس��ياري از مكانها منع شدند .آزادياي
كه حتي ويبرت بلوشر(مأمور دولت آلمان در دوران
جنگ جهاني اول) در خاطرات خود به آن اشاره كرده
و مينويسد« :چادر پوششي است اغلب به رنگ سياه
كه سراس��ر بدن و سرانجام قس��مت اعظم صورت
را نيز از نگاه مردان پوش��يده ميدارد ...چادر براي
زنان فوايدي نيز داشت .نخست اينكه مطلوبترين
پوشش از نظر آنان به شمار ميرفت .ديگر آنكه در
خارج از منزل ،به آن��ان اين امكان را ميداد بيآنكه
شناخته شوند ،از بعضي آزاديها برخوردار باشند،
آزاديهايي كه بدون حجاب ،فك��ر برخورداري از
آنها نيز به خاطرشان خطور نميكرد .»...البته در آن
دوران بودند زناني كه از قانون كشف حجاب اجباري
استقبال كنند و در خيابان بدون حجاب ظاهر و در
ادارات دولتي مشغول كار ش��وند و به مناصبي نيز
برسند .همچنين اين اقدام رضاخان مورد تشويق
غربيان نيز قرار گرفت .دريفوس ،وزير مختار امريكا
در گزارش12فوري��ه  ،)1319(1941خ��ود تحت
عنوان «پنجمين س��الگرد كش��ف حجاب زنان در
ايران» اق��دام رضاخان را مورد س��تايش قرار داده،
مينويسد« :اينكه وي آنقدر شجاع بود كه اراده كرده
بود دست به چنين كار انقالبياي بزند و اينكه وي
آنقدر با قدرت و كاردان و اليق بود كه توانست اين كار
را به هر زحمتي به انجام رساند ،جدا ً محل تحسين
و احترام است .زير پا گذاشتن آداب و رسوم قديمي
و احساسات مذهبي عميق و ريشهدار ،كاري نبود
كه حتي كساني كه به پايمال شدن و نابودي حقوق
مدني خود تن داده بودند و انواع و اقس��ام فشارها و
اجبارها را تحمل ميكردند ،به آساني و بدون اعتراض
و مخالفت ،به آن گردن نهند»...
پايان قانون بيحجابي رضاخان!
با آنكه هر ساله در سالروز كش��ف حجاب ،از سوي
دس��تگاه تبليغاتي حكومت ،برنامههاي مختلفي
در دس��تور كار قرار ميگرفت ،اما باز هم اين قانون
مورد اقبال عمومي قرار نگرفت! از جمله برنامههاي
رژيم پهلوي ب��راي از ياد نرفتن هفده��م دي ماه،
تغيير نام يكي از خيابانهاي ش��هر تهران اس��ت.
انگرت(کاردار سفارت امریکا) در مراسله  19آگوست
 )1318(1940خود ،در خصوص س��الروز كشف
حجاب اجباري رضاخ��ان آورده اس��ت« :مفتخرا ً
گزارش ميدهد كه نام خياباني كه سفارت امريكا در
تهران در آن واقع شده ،تغيير كرده است .اين خيابان
كه حد شمالي شهر تهران است ،از خيلي قديم و از
زماني كه هيچ س��اختمان و خانهاي در آن ساخته
نشده بود ،به جاده عباسآباد معروف بود .نامي كه
در حال حاض��ر روي خيابان گذاش��تهاند ،هفدهم
دي (8ژانويه) است 17 .دي  1936روزي است كه
ملكه و دو دختر او براي اولين بار كشف حجاب كرده
و بدون چادر ،در مراسمي رسمي ظاهر شدند .محل
مراسم ،دانشسراي تازهاي بود كه در نزديكي سفارت
ساخته شده است .شاه نيز در مراسم حضور داشت
و سخنراني كرد .سخنان شاه در اين مراسم ،همواره
مبنا ،مبدأ و سرآغاز كشف حجاب كامل و اجباري
و كنار گذاش��تن چادر در ايران ،تلقي ش��ده است.
بنابراين هم��ه س��اله در روز  17دي ،در مطبوعات
ايران مقاالتي نوشته ميشود و از اين روز ،به عنوان
روز رهايي زنان ايراني تعبير ميشود .»...اما با وجود
تمام تمهيداتي كه رضاخان براي ترويج بيحجابي
به كار برده بود ،با تبعيدش از كشور در شهريورماه
 ،1320كمكم زنان محجبه ايراني دوباره توانستند
در اجتماع حضور يابند.
سخن آخر
پس از آنكه محمدرضا پهلوي به س��لطنت رسيد،
برخي زنان محجبه ،در مخالفت با قانون كش��ف
حجاب اجباري رضاخان كمك��م در معابر عمومي
با چادر ظاهر شدند .البته مأموران حكومت هم به
رغم وجود قانون كشف حجاب ،چندان به مقابله با
آنها نميپرداختند .از سوي ديگر براي تغيير شرايط
موجود ،آيتاهلل كاشاني در مهرماه  ،۱۳۲۰طي نامه
شديداللحني به نخستوزير وقت ،خواهان كم كردن
فشار بر زنان محجبه ميشود .آيتاهلل سيدحسين
طباطبايي قمي هم كه پس از واقعه مسجد گوهرشاد
توس��ط رضاخان به عراق تبعيد ش��ده و با سقوط
حكومت او در سال  ۱۳۲۲به مشهد بازگشته بود،
در سال  ،۱۳۲۳طي نامهاي به محمدرضاپهلوي از
او ميخواهد به لغو قانون كش��ف حجاب ،انحالل
مدارس مختلط ،برپايي نماز جماعت و تعليم قرآن
و درس ديني در مدارس ،آزادي حوزههاي علميه
و . . .گردن نهد .ايش��ان عالوه بر اي��ن حكومت را
تهديد ميكند كه در صورت نافرماني ،اعالم مبارزه
مس��لحانه خواهد كرد! تهديد آيتاهلل طباطبايي
قمي و حمايتهاي مردمي،نهايتاً موجب پذيرش
خواستههاي ايشان ميش��ود .ناگفته نماند پس از
لغو قانون كشف حجاب ،برخي زنان كه چند سالي
طعم آزادي به سبك غربي را چشيده بودند ،ديگر
حاضر به بازگشت به فرهنگ حجاب نشدند! البته
نبايد اعطاي اين آزاديها توس��ط پهل��وي دوم را
به پاي خيرخواهي و اس�لام دوستياش گذاشت،
چراكه او و اربابانش اي��ن بار با برنامه هايي دقيقتر
تالش كردند تا حتي زنان و مردان متدين را نيز به
بيحجابي تشويق كنند! آنها از طريق مجالتي نظير
اطالعات بانوان و زن روز ،مراكز آموزشي و سينماها
بر دين زدايي متمركز شدند .هرچند انقالب مردم
ايران نشان داد كه چندان هم در اين طريق موفق
نبودهاند ،اما اين پايان ماجرا نيست! چراكه اربابان
غربي پهلوي همچنان با ترفندهايي نظير پويشهاي
دختران خيابان انقالب و آزادیهاي يواشكي زنان
در ايران كه از طريق مزدورانشان به راه انداختهاند،
قصد دارند تا بيحجابي را در جامع��ه ايراني رواج
دهند و چهرهاي طرف��دار حقوق زن��ان از خود به
نمايش بگذارند!

