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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 عنوان : حجاب در دوران رضاشاه و محمدرضاشاه

 با دستور رضاشاه متحصنین مسجد گوهرشاد در حرم رضوي به گلوله بسته شدند  1314تیرماه  21

مردم ایران می  رین علت تحصن این افراد قانون اجباري بودن کاله شاپو براي مردان بود؛ علماي دینی و  مهمت
. خود رضاشاه هم در جلسه اي که با هیئت  لغو حجاب براي زنان بود داسنتند که این قانون زمینه اي براي قانون

ها تبدیل به شاپو بشود و بعد  و سنتا غربی بشویم و باید در قدم اول کاله   دولت داشت گفته بود : ما باید صوره 
دست به تحصن  مردم مشهد  دلیل و دالیل دیگر (که در ادامه می آید)    ؛ به همین ها نمود  شروع به رفع حجاب زن 

 در مسجد گوهرشاد زدند 

و  به مناسبت این قیام که توسط رضاخان به حمام خون بدل شد قصد داریم تا روند حجاب را از دوره پهلوي اول 
 بررسی کنیم :  دوم 

 پیش زمینه : 

 فاقات عجیبی در حال رخ دادن بود. ایران ات در اوایل قرن نوزده میالدي در همسایگی 

اهللا خان  پادشاه همسایه و هم زبان ایران (افغانستان)  ان  ام
در حال تجدد گرایی و حذف حجاب در کشور مسلمانش  

اهللا خان هم که ملکه افغانستان به  ان  همسر امثریا،  بود .
  شمار میرفت در انظار عمومی بدون حجاب حاضر می شد 

اهللا خان  در این  ان  درباریان هم پا به پاي امرخی از  و ب
 مسیر کوشش میکردند . 

رك هم مشغول حذف عالئم مذهبی و  ویم . مصطفی کمال آتات وبه غرب بر   ایران  از شرق
افغانستان که بدلیل   به  تفاوت نسبت  این  با  بود  ترکیه  از جمله حجاب در کشور  سنتی 

سریعتر  در ترکیه  با کمک تبلیغات اروپاییها  نزدیکی بیشتر با اروپا روند حذف عالئم سنتی  
  شد ان انجام می از افغانست
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در این رقابت عقب نماند پس او هم مانند دو کشور همسایه تصمیم به حذف عالئم    نیز تالش کرد تا رضا شاه  
مذهبی گرفت و این در حالی است که تا چند سال پیش رضاخان براي خودنمایی و نشان دادن جلوه مثبت در  

 داد. بین مردم، در عزاداري هاي ماه محرم شرکت می کرد و خود را شخصیتی متدین نشان می 

ف آیین ها و نشانه هاي مذهبی را شروع کرد اما با یک تفاوت مهم نسبت به دو همسایه خود؛ نه آتا  رضاخان حذ 
ترك در ترکیه و نه امان اهللا خان در افغانستان هیچ کدام از قوه قهریه و اجبار براي اینکار کمک نگرفتند و سعی  

با استفاده از روزنامه ها و  با تبلیغات و  این مسئله را بین مردم جا    جامعه خود    کرانروشنف  به اصطالح   کردند 
 بیندازند اما رضا خان از همان اول دست به نیزه برد 

 

آنها با دیدن پیشرفت هاي   پایشان به فرنگ باز شد.در اواخر دوران قاجار بعضی از اشراف قاجار و ثروتمندان ایرانی  
را مرهون حذف عالئم مذهبی مخصوصا حجاب می  عظیم در فرنگ مبهوت مانده بودند و به غلط این پیشرفت ها 

دانستند. آنها بعد از بازگشت از فرنگ معتقد می شدند؛ آن ها پیشرفت کردند چون زنانشان در چادر نیستند،  آنها  

. این  تپیشرفت کردند چون زنان هم پاي مردان در جامعه حضور دارند و این مستلزم حذف حجاب براي زنان اس 
اك می شد که این اشراف از فرنگ برگشته دور شاهان ایرانی را می گرفتند و این تفکرات را  تفکرات وقتی خطرن
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به شاه می گفتند و بعضی هایشان هم که روزنامه و مطبوعات دستشان بود در مورد نقش حجاب در عقب ماندن  
 جامعه می نوشتند. 

انقراض سل  از  بعد  را  قاجاریهاشراف  و    سه  می  تر  اسفناك  وقتی  این  اوضاع  که  شود 
مانند  آنها  از  برخی  حتی  و  میبینیم  پ کنار  در  پهلوي  آمدن  کار  هلوي  روي 
تخت نشاندن رضاشاه انجام داد. از نزدیکان   به   براي  زیادي  کمک  فروغی  محمدعلی 
را عامل عقب ماندگی کشور می دانستند   دیگر رضاشاه که فرنگ رفته بود و حجاب  
اشاره   داور  آخوندزاده و  زاده،فتحعلی  تقی  به   توان  حسن می  خان،سید  ملکم  میرزا 
رضاشاه  به  که  خدماتی  تمام  با  افراد  این   که  است  این  اهمیت  حائز  نکته  کرد. 

گرفتند  قرار  رضاشاه  صحنه    غضب  از  و  مورد   واهی  دالیل  به  بنا  و  بعدها  داشتند، 
 رفتند  سیاست کنار

 به سلطنت رسیدن رضا میرپنج :

 برگزار شد. 1305اردیبهشت  مراسم تاجگذاري رضا خان در 
انتشار مجالتی مخصوص  و     "جمعیت نسوان وطنخواه"و  "نسوان  جمعیت بیداري "جمعیت هایی مانند    تـشکیل

در سال تاجگذاري رضا شاه،از جمله مقدماتی بود که براي انجام کشف حجاب،طراحی    "دختران ایران "زنان مانند  
 شد

 سال شروع : 
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 سال شروع روند قانون ممنوعیت حجاب در ایران دانسترا می توان  1307سال 

در برخی موارد زنان دربار بدون حجاب  بتدا از  نزدیکان خود شروع کرد و حجابی، ارضاخان براي شکستن قبح بی
 در انظار عمومی حاضر می شدند

حجاب بودند وارد حرم حضرت    : زنان دربار رضاشاه که اغلب بی   1307اول فروردین  
ه (س) در قم شدند. خبر به عالم بزرگ آیت اهللا بافقی رسید . ایشان با عتاب معهصوم

و عصبانیت زنان دربار را از حرم بیرون و اعالم کردند تا وقتی حجاب نداشته باشند حق 
ستان رفت و خبر را به رضاشاه  ورود به حرم را ندارند. همسر رضاخان به منزل تولیت آ

ت اهللا بافقی را به  می به سمت حرم رفت و عالم بزرگ آیداد. رضا شاه هم با قشون نظا 
 باد کتک گرفت. ایت اهللا بافقی دستگیر و سپس تبعید شد 

 

ــ ــد ام ــاه بع ــد م ــزم ن ااچن ــتان ع ــه افغانس ــود، ملک ــر خ ــراه همس ــه هم ــان ب هللا خ
ســـفر بـــه اروپـــا را کـــرد و بعـــد از مســـافرتی طـــوالنی و دیـــدار بـــا ســـران و 

ــاه  ــرداد مـ ــتان، در خـ ــه افغانسـ ــت بـ ــایی در راه بازگشـ ــاهان اروپـ  1307پادشـ
ــت.  ــاه رف ــدار رضاش ــه دی ــتقیم ب ــرد و مس ــفر ک ــران س ــه ته ــان در ب ــان اهللا خ ام

ــه  ــران ب ــور در ای ــدت حض ــا م ــرد؛ ام ــفر ک ــی س ــاط مختلف ــتان نق ــه افغانس ملک
 ایــران در چنــد روزي کــه درکــه در ایــن ســفر همــراه امــان اهللا خــان بــود 
مـــی شـــد کـــه ایـــن ســـبب  بـــود در انظـــار عمـــومی بـــدون حجـــاب حاضـــر

 مسلمانان ایرانی شد اعتراض مردم ، علما و 

 

زنان باشد زیرا باعث خشم مردم می شود پس تصمیم  رضاخان میدانست اغاز (به اصطالح ) اصالحاتش نمی تواند از  
 گرفت ابتدا براي مردان لباس متحدالشکل انتخاب کند 

 تصویب گام اول :
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(  ششمیندر   ماه همان سال  از دي    )  1307روز 
ایران  "قانون   اتباع  البسه  نـمودن  الشـکل  متحد 

به شرح زیر به تصویب مجلس  "در داخله مملکت
 :شوراي ملی رسید 

موجب   به  که  ایران  ذکور  اتباع  اول:کلیه  ماده 
مشاغل دولتی داراي لباس مخصوصی نیستند در  
داخله مملکت مـکلف هـستند که ملبس به لباس  
دولت   مستخدمین  کلیه  و  بشوند  متحدالشکل 
موقع   در  هستند  مکلف  اداري  و  قضایی  اعماز 
اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا  

شون ملبس  بـه اداري  موقع،بـاید  آن  غیر  در  و    د 
 لباس متحد الشکل ملبس گردند.

 دادگـر - رئیس مجلس شوراي مـلی

الول ساتن در خصوص فرمایشی بودن تـصویب قـوانین درمجلس شـوراي مـلی مـینویسد: پس ازآنکه قوانین در  
ی که شـاه بـراي رفاه و  جلسه علنی مجلس طـرح و تـصویب میشود.براي اجرا به صحه شاه میرسد اماعمال قوانین

منبع  (  آسایش ملت الزم تشخیص داده اسـت به وسیله وزیران دیـکته مـیشود و نمایندگان آن را تصویب میکنند. 
 )234ال پی الول ساتن صفحه -: رضاشاه کبیر یا ایران نو

 و اما کشف حجاب زنان: 

هللا خان و ملکه ثریا، شاه و ملکه  ن  اگردد؛ زمانی که ام  بازمی  1308نخستین شایعات درباره کشف حجاب، به سال  
  ممنوعیت   ◌ٴ حجاب بود. در این دوره نیز شایعاتی درباره افغانستان به ایران آمدند. ملکه افغانستان در این سفر بی 

 .نشد  تصویب  راستا این در  قانونی  ولی شد، پخش  دخترانه هايمدرسه   در حجاب
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ر گذاشته شد و محمدعلی فروغی به جاي وي نشست. روي کار آمدن فروغی  ، مخبرالسلطنه کنا1312در سال  
رضاشاه  فروغی بدون شک اصلی ترین مشوق تجددخواه، سیاست هاي نوسازگرایانه و تجددمآبانه را شدت سرعت.  

  40این سفر اولین سفر و تنها سفر رضاشاه به خارج از کشور بود اقامت  .بود 1313سفر به ترکیه در خرداد  رايب
روزه رضاشاه در ترکیه، وي را مجذوب سیاست هاي اصالح طلبانه آتاتورك در تمامی زمینه ها و از جمله در حوزه  

 و پیشرفت هاي کشور ترکیه ساختزنان 
(منبع : مهدیقلی خان مخبرالسلطنه    به سر پهلوي آمد   ه] فکر تشبه به اروپایی از آنجا [ترکی :  نویسد مخبرالسلطنه می 

 )  405هدایت، خاطرات و خطرات، ص
تا به ایران برگردد؛  رضاخان در زمینه کشف حجاب انقدر مصر بود که   در ترکیه دستوري    ويحتی صبر نکرد 

خطاب به نخست وزیر وقت صادر کرد که اجبار می کرد از آن پس تمام کارگران ایرانی کاله هاي لبه دار به سبک  
اروپایی بر سر بگذارند و توجیه او این بود که لبه ي پهن کاله، کارگرانی که در هواي آزاد کار می کردند از آفتاب  

 سوختگی حفظ می کند 
در جلسه اي با هیئت    1314در اوایل خرداد  کرد و  مسافرت ترکیه، از رفع حجاب زن ها صحبت می   رضا شاه بعد از

شروع به رفع    بعد ها تبدیل به شاپو بشود و  و سنتا غربی بشویم و باید در قدم اول کاله   گفت: ما باید صوره   دولت 
، شما وزراء معاونین باید پیشقدم شوید...  ي مردم دفعتا مشکل است اقدام کنند ها نمود و چون براي عامه حجاب زن 
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به حکمت، وزیر فرهنگ، دستور داد که در مدارس زنانه معلمان و دخترها باید بدون حجاب باشند و اگر زن و  
 ) 302، صسن صدر، خاطرات صدراالشراف(منبع : مح دختري امتناع کرد او را در مدارس راه ندهند».

شاه پس از بازگشت از سفر مازندران از میزان موفقیت و پیشرفت بی حجاب  به هنگامی که    1314در آبانماه سال  
اکنون دختران خردسال باروي گشاده به مدرسه می روند ولی  ل می کرد، وزیر معارف پاسخ داد:  کردن بانوان سؤا

عمل جدي به  نسبت به زنان سالخورده، تنها این اقدام معارف کافی نیست، باید در خانواده هاي عالی مملکت یک  
ظهور برسد، و اگر شخص اعلیحضرت همایونی پیشقدم شوند، مردم همه تأسی خواهند کرد که از قدیم گفته اند:  
الناس علی دین ملوکهم. شاه پس از شنیدن سخنان وزیر معارف و در حالی که بنظر قبال در این زمینه هماهنگی  

 کنند، من پیرمرد حاضرم که جلو بیفتم و سرمشق بشوم   شده است، پاسخ داد: بسیار خوب، دیگران که اقدام نمی

امر مبارك را اطاعت می کنم، این رسم نه تنها  با رضاشاه در مورد لغو حجاب گفت:  ي دیگردر جلسه وزیر معارف 
برخالف تمدن است بلکه برخالف قانون طبیعت است، زیرا که در دنیا هیچ دو جنس ذکور و اناث در نباتات و  

نشده که جنس ماده از جنس نر روي خود را پنهان کند... بعالوه یکی از علل بزرگ عقب افتادن    حیوانات خلق
 ز بدن ملت ما بکلی فلج مانده استمملکت ما از غافله تمدن دنیا همین است که نیمی ا

مقایسه  براي طبیعی جلوه دادن قانون لغو حجاب، بین انسان و حیوان    طور که خواندید وزیر معارف پهلوي ن(هما
 )  !!! کرد

غالباً مطالبی که در ضرورت رفع حجاب از سوي شاه و اطرافیان تحت عناوین متعدد از جمله نهضت آزادي زنان  
بوده و ثالثا    "خالف قانون طبیعت"ثانیا    "خالف تمدن"مورد تاکید قرار می گرفت این بود که وجود حجاب اوال  

 می شود  "کاراز مردم جامعه در عرصه ي  سبب عدم حضور زن به عنوان نیمی"

اقدام به فعالیت گشترده    رسمی کشف حجابسازي اعالم زمینه   ش،روزنامه و مجالت،براي   1313از اوایـل سال  
 کردند که به برخی از آنها اشاره میکنیم : 

 .زنانه چـاپ تـصاویر زنان بـدون حـجاب و نـیمه برهنه براي تبلیغ جـوراب و لباسهاي زیر -1
 .هاي زن کشور ترکیه به ایران به همراه عکس و توضیحاتگزارشهایی از ورود هنرپیشهدرج -2
 .گـزارش هـمراه با عکس رژه دختران بدون حجاب در حـضور رضـاشاه در تـرکیه-3
 .زنان داخلی و خـارجی دربـاره عشق،جوانی و تحصیالت عالیه  نویسندگانمـقاالت مـتعدد از -4
 .کننده در هزاره فردوسی در کنار اعضاي دولت چاپ عکس زنان بدون حجاب شرکت -5
 ...هـمسران وبااروپایی و شرح چگونگی رفتار آنان زنـانچـاپ عـکس-6
 .اتـبلیغ شـنا در کـنار دریـا و درج عـکس زنان خارجی با لباس شن-7

http://www.reihane.ir/


Www.Reihane.ir    |  @Reihane_kheybar                                       حجاب در دوران رضاخان و محمدرضا  

۸ 
 

و کشف  و ترکیه (منبع : تغییر لباس  :مصر مقاالت و بحث راجع به آزادي زنان در کشورهاي مختلف از جمله -8
 )81حجاب به روایت اسناد، ص 

 1314حســـاب شـــده،در ســـال  تبلیغـــی متعاقـــب ایـــن حرکتهـــاي
ــت ــه ریاس ــانون بانوان»ب ــت ش«ک ـــدیقه دول ــاديص ــال -آب ــد س ــه چن ک

رســــمی،بدون حجــــاب در مألعــــام حاضــــر قبــــل از کشــــف حجــــاب 
  تأسیس گردید -شد می

 
 
 
 که بدون حجاب وارد دانشگاه شوند. در مراسم افتتاح دانشگاه تهران به دختران دستور داده شد   1313در بهمن  
 

فروردین   و  1314در  شد  برگزار  شیراز  شاپور  مدرسه  در  جشنی   ،
به اجراي مراسم ورزشی و   پایکوبی در حضور  دختران بدون حجاب 

علی اصغر حکمت، وزیر معارف و از فعاالن کشف حجاب پرداختند.  
این مسئله اعتراض علما را به دنبال داشت و در تلگرافی به رضاشاه  

  22نارضایتی خود را اعالم نمودند، اما رضاشاه به آنها پاسخی نداد. در  
هدف  به دعوت علی اصغر حکمت با    "کانون بانوان"  1314اردیبهشت  

آزادي زنان از حجاب به ریاست شمس پهلوي و هاجر تربیت تشکیل  
شد. از دیگر اقدامات این بود که براي خو گرفتن مردم با اختالط زن  

، رضاشاه به کلیه وزرا، مدیران، رؤسا و  1314و مرد، در اوایل خرداد  
کارمندان دولت دستور داد که هفته اي یک شب با خانم هاي خود  

، شاه از وزرایش  1314ان حضور یابند. همچنین در خرداد  در کلوپ ایر
 خواست تا کاله شاپو (کاله بین المللی) را جایگزین کاله پهلوي کنند 
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 قیام خونین مسجد گوهرشاد :

 
 . این اقدامات رضاشاه در شهرهاي مذهبی به دلیل مقاومت مردم دیرتر انجام می گرفت

وقتی قرار شــد تا در خراســان هم این قانون اجرا شــود، حکام وقت خراســان نزد    
ـشیخ حـسین طباطبایی قمی رفتند تا اول جریان را با او در میان بگذارند . ـشیخ در  
ت اما  کل طرح خوبیـس اه بگویید لباس متحدالـش ان گفت : به ـش جواب حکام خراـس

د  کل انتخاب ـش ی که االن بعنوان متحدالـش ت و در  این لباـس یحیان اـس ه لباس مـس
دین اســالم تشــبه به کفار حرام اســت . لباس دیگري را انتخاب کنید تا هم خودم  
بپوـشم و هم خانواده و مردم را به پوـشیدنش تشویق کنم.حکام خراسان می دانست 
رـضاخان هیچ نـصیحتی را قبول نخواهد کرد پس پیـشنهاد ـشیخ را رد کردند؛ ـشیخ 

اه نه تنها او را   خود همراه با فرزندانش اه گفتگو کند اما ـش د تا با ـش عازم طهران ـش
 نپذیرفت که حتی او و فرزندش را در باغی در شهر ري محصور کرد. 
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خبر حصر این عالم بزرگ به خراسان رسید و مردم هم که مرجع تقلید خود را در بند می دیدند  
مامورین براي    تحصن زدند   با رهبري شیخ بهلول گنابادي در مسجد گوهرشاد مشهد دست به 

حرم را محاصره کردند و با کسانی  این که کسی از خارج حرم به جمع متحصنان اضافه نشود  
که تالش داشتند تا به این تحصن بپیوندند درگیر می شدند که حتی کار به تیراندازي و کشته  

 شدن چند نفر هم رسید.

.  2. آزادي شیخ حسین طباطبایی قمی  1تحصن اعالم کردند :  روز بعد تحصن کنندگان سه شرط براي خروج از  
متحدالشکل   لباس  قانون  به  3ممنوعیت  اضافه شدن  قصد  که  را  قبل کسانی  روزهاي  در  که  افرادي  مجازات   .

 متحصنین را داشتند کشته اند 

شت : همه افرادي  شاه با هیچ کدام از این سه طرح موافقت نکرد و در عوض در تلگرافی به فرمانداري خراسان نو
 د حتی اگر هزاران نفر کشته شوند.که در مسجد هستند محکوم به اعدامند. امشب باید مسجد و شبستان فتح شو

تیرماه مامورهاي رژیم از زمین و ماذنه ها به سمت متحصنین شلیک می کردند. آنها راه    21در نیمه شب شنبه  
فرار  که قصد  و کسانی  بودند  بسته  را هم  عینی    خروج حرم  شاهدان  گفته  داشتند هم کشته می شدند. طبق 

تیراندازي تا صبح ادامه داشته است . صبح آنروز هم کامیون هایی می ایند تا قربانیان این حمام خون را به نقطه  
اي خارج از حرم ببرند و دفن کنند . جنازه ها را پشت کامیون می انداختند و به سمت گورهاي دسته جمعی می  

آنها برخی از افراد بودند که با وجود زخمی شدن در    نکته جالب در مورد این اجساد این است که در بی بردند. ن
حیات بودند اما همراه اجساد به کامیون ها سپرده می دند تا به گور دسته جمعی بروند و اصطالحا زنده به گورشان  

 می کردند 

و چه بسا دست و پاهی قطع شده اي که روي زمین افتاده    فاجعه اي که رخ داده بود در و دیوار حرم را خونی کرد 
پاك کنند و در این سه روز تنها   ار خون را از دیوار ها و کف مسجد بودند. سه روز در حرم را بستند تا بتوانند آث

 افراد خاص و با اجازه نامه حق ورود به حرم را داشتند 

 نفر هم گفته اند  2000اهدان عینی این عدد را تا کشته  داشت البته ش  50طبق اعالم خود رژیم این قیام 

به دنبال این حادثه، نائب التولیه آستان قدس به دلیل سهل انگاري در سرکوب مخالفان و عدم توجیه آنها اعدام  
شد. همچنین محمدعلی فروغی به دلیل خویشاوندي با نائب التولیه آستان قدس از مقام نخست وزیري برکنار  

 جم به جاي وي منصوب شد  گردید و محمود 

 روز ازادي زنان : 
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این چادر چاقچورها را  انجام گرفته، چنین تشریح میکند: رضاشاه، براي محمود جم که کشف حجاب در کابینه او 
دو سال است که این موضوع فکر مرا بخود مشغول داشته، از وقتی که به ترکیه رفتم  شود از بین برد؟!  چطور می 

کنند، دیگر از هر چه زن  دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردها کار می و زنهاي آنها را  
و در ادامه، برداشت خود را از کشف حجاب ترکیه چنین تحلیل می نماید که: اصالً     چادري بود بدم آمده است

ه باید با احتیاط به آن  درست حکم یک دمل را پیدا کرده ک .چادر و چاقچور، دشمن ترقی و پیشرفت مردم ماست
 نشتر زد و از بینش برد!! 

 

 

 

از    بعد 
قیام   واقعه  
روند   گوهر شاد  

قانون  
ممنوعیت  
با  حجاب 

سرعت 
طی   بیشتري  

تا  شد 
اینکه  
در دانشسراي عالی تهران مراسمی برگزار گردید. در این مراسم    1314دي    17ماه بعد از قیام گوهر شاد و در    شش

سر و دختران شاه به دستور خود شاه رسما بدون حجاب ظاهر شدند و این روز آغاز  همسران صاحب منصبان، هم 
 نامگذاري شد  "کشف حجاب"و   "روز آزادي زن"کشف حجاب در ایران بود که به نام 

جم در خاطرات خود از روز هفدهم دي نوشت که رضاشاه لباس و آرایش زنان را تحسین کرد و گفت که اگر هم  
دوزها را تشویق کرد که مدهاي قشنگ و سنگین  ها و کاله هست، خودشان باید رفع کنند: باید خیاط عیب و نقصی  

 و ارزان به بازار بیاورند 

در مورد زنان انجام داد و در مورد آزادي زنان اظهار نظر می کرد؛    هم   رضا خان در این مراسم سخنرانی طوالنی
ه بعضی از بانوان چنان از بی حجابی خود ناراحت بودند که رو به  این در حالی بود که  در تمام طول سخنرانی شا
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رفع حجاب  ؛ در واقع  دیوار ایستاده و روي خود را بر نمی گرداندند و از گریه خود نمی توانستند جلوگیري نمایند 
 پذیرفت حتی نزدیکان شاه هم در ابتدا راحت نبودند.  به آسانی صورت نمی 

رضاشاه، در خاطرات خود از روزهاي کشف حجاب ذکر کرده و گفته که در آن ایام مسئله  دولتشاهی آخرین همسر  
آید ما حتی موقعی که در اتومبیل  چادر نبود، بلکه بیشتر زنان چاقچور داشتند که با روبنده همراه بود: یادم می 

ه بود که همه ما باید  رضاشاه دستور داد  کشیدیم.ز دیدن عابرین خجالت می نشسته بودیم و حجاب نداشتیم ا
بود، خجالت می بی اول بسیار مشکل  این کار  باشیم.  اوایل کاله پوست  حجاب  بودیم.  ناراحت  کشیدیم و خیلی 

 .پوشیدیمگذاشتیم و پالتو پوست با یقه بلند می سرمان می 

 ، سر کردن چادر در خیابانهاي تهران ممنوع گردید. دي)   17( |از فرداي آن روز

نون و برخورد خشن ماموران با زنان با حجاب و چادري بسیاري از زن ها تا آخر سلطنت رضاخان  با تصویب این قا
از خانه خارج نشدند در بسیاري از خانه ها حمام ساخته شد تا زن ها براي استحمام مجبور نباشند از خانه خارج  

 ب انجام می شد شوند و کارهاي بیرون از خانه به فرزندان کوچک و دید و بازدید اقوام در ش 

... بعضی از مأمورین  در کتاب «خاطرات صدر االشراف» آمده است: «در اتوبوس زن با حجاب را راه نمی  دادند 
کردند و  پاره پاره می   هایی که پارچه روي سر انداخته بودند اگر چه چادر معمولی نبود از سر آنها کشیده [و] زن

ها و صندوق لباس آنها  د و به این هم اکتفا نکرده اتاق زنکردناش تعاقب می کرد او را تا توي خانه اگر زن فرار می 
محمدعلی   .  ي مأمورین پست فطرت را در والیات زیاد شنیده بودم  را تفتیش کرده، ... من این حرکات وحشیانه 

هرگاه امنیه [مأمور انتظامی دولتی] وارد دِه می شد، [زن ها] می بایست  ندوشن هم در خاطراتش می گوید  :  
  زیرا   ماندند،  نمی   مصون  تعرض  از  هم  رعیتی  هاي   زن  حتی  امنیه،   ب باشند که از خانه بیرون نیایند. با بودن مراق

 ] گردید   می برخورد آن  با شدت با و [ شد  می  محسوب  حجاب مصادیق جزو  نیز چارقد 

بجز زنان، مردانی هم بودند که براي جلوگیري از دیدن زنان بی حجاب از منازل خود بیرون نیامدند. دکتر حداد  
در شیراز ،   1346می نویسد : من خود در سال  42در صفحه عادل در کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی 

ا آن زمان پاي خود را از خانه اش بیرون  ت  1314پیرمرد محترم معممی را در خانه اش مالقات کردم که از سال  
 نگذاشت 

http://www.reihane.ir/


Www.Reihane.ir    |  @Reihane_kheybar                                       حجاب در دوران رضاخان و محمدرضا  

۱۳ 
 

 
فشــار کشــف حجاب و ترس بانوان از ماموران  
ــهربانی به حدي بود که زنـهاي یزد در تاریخ  شـ
ــرح  ــتـند و شـ ـبه نـمایـندـگان مجلس ـناـمه نوشـ

ــتمهایی ک ــرح دادند:  س ه بر آنان می رفت را ش
متأســفانه آنچه در رادیوها شــنیده و روزنامه ها 
مطالعه می شود، هیچ اسمی از ظلم و ستمهایی 
ــده،   ــت به ما بیچارگان ش ــال اس که چندین س
نیسـت که به واسـطه یک روسـري یا چادر نماز 
ــاـیه طوري در   در محـله ـها حتی از ـخاـنه همسـ
فشـار پاسـبان و مأمورین شـهربانی واقع بوده و  

ه خدا ـشاهد اـست از فحاـشی هنوز هم هـستیم ک
ــایقه نکرده و   و کـتک زدن و لگد زدن هیچ مضـ
نمی کنند و اگر تصــدیق حکما آزاد بود از آمار  
د که تا به حال چقدر زن حامله یا  معلوم می ـش
مریضه به واسطه تظلمات و صدمات که از طرف  
پاـسبانها به آنها رـسیده، جان ـسپردند و چقدر از 

ــدند و چـق در مال ما را به  ترس و حرس فلج شـ
اسـم روسـري یا چادر نماز به غارت بردند و چه  
پولهایی از ما به اسمی و رسمی گرفته شده. خدا می داند اگر یک نفر از ماها با روسري یا چادر نماز به دست یک 
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ام با ماها رفتار می کردند. بهترین رفتار آنها با ماها همان چکمه ها لگ  راي ـش بان می افتاد مثل اـس د بر دل و پاـس
ر می   هربانی و کمیـس تیم به آنها بدهیم ما را به ـش دند یا پولی نداـش پهلوي ما بود و اگر به پول گرفتن قانع نمی ـش

 .بردند اذیت ما بیشتر و مخارج ما زیادتر

ممانعت حکومت از داشتن حجاب بر سر زنان، آنان را مجبور کرده بود که به فکر راه حلهایی براي این مساله  
د. در سبزوار زنان با بلندتر کردن لبه دور گردون پالتو یا روپوش، سعی می کردند که حتی االمکان حجاب  بیفتن

این منظره در معابر بد نما و    انی دستور می دهد که «چون مشاهده ي  داشته باشند.. حکومت سبزوار به شهرب
بانوان که با این طریق لباس بیرون می    مخالف وضعیت امروزه می باشد الزم است در حدود دستورات از این قبیل 

 آیند جلوگیري و ممانعت به عمل آید 

 

عمر قانون کشف حجاب شش سال بود و پس از سقوط رضا شاه، ظاهراً قید اجبار از کشف حجاب برداشته شد امّا  
هی از  پس از روي کار آمدن محمدرضا، گرومطبوعات حکومتی همچنان در ستایش اقدام رضاخان قلم می زدند.  

زنان که از فشار حکومت پدرش سخت به ستوه آمده بودند در مخالفت با کشف حجاب، در معابر عمومی با چادر  
 ظاهر شدند و مأموران حکومتی هم علی رغم وجود قانون کشف حجاب چندان که باید با آنان مقابله نمی کردند 

از زنانی بود که پرده از رخ و چادر از سر برداشته  بیشتر    در جامعه   حضور زنان چادري   1320در آخر شهریور سال  
آیت اهللا سید ابوالقاسم کاشانی طی نامه ي شدید اللحنی به نخست وزیر وقت خواهان کم    1320در مهرماه  بودند.  

نیز آیت اهللا سید حسین طباطبایی قمی از مراجع وقت، نامه اي    1323کردن فشار بر زنان محجبه شد. در سال  
اه جدید نوشت و از وي خواست کشف حجاب اجباري را الغا کند. سرانجام با مخالفت علما و مقاومت مردم،  به ش 

 قانون کشف حجاب لغو گردید.

مهم ترین تفاوت کشف حجاب در عصر پهلوي اول و دوم این بود که کشف حجاب در عصر رضا شاه به زور سر  
 ترش یافتنیزه و در عصر محمدرضا به پشتیبانی تبلیغات گس
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د. ارائــه تصــویر زن مــدرن در مجــالت، شــپیگیــري مــی اصــطالحا چــراغ خــاموش  در ایــن دوره پوشــش زن  
گیـرد. امـر هـا و مراسـم فرهنگـی شـکل جدیـدي بـه خـود مـیهاي صوتی و به ویـژه تصـویري، جشـنرسانه

بلکـه تصـاویر و     یابد. دیگـر بحـث بـر سـر برداشـتن پوشـیه و نقـاب نیسـت،  جنسی، بدن و زن محوریت می

 .کننـــــد هـــــایی از پوشـــــش زن را حـــــذف مـــــیبخـــــش  کلمـــــات یکـــــی پـــــس از دیگـــــري
هــا و اقــدامات هــاي تلویزیــون، ســینما و برگــزاري جشــنهــاي حجــاب، از برنامــهکــارگزاران دولتــی سیاســت

گرفتنـد. تلویزیـون و سـینما نقـش مهمـی در فرهنگی در جهت بازنمـایی تصـویر زن مـدرن ایرانـی بهـره مـی
 .کنند این تصویر جدید ایفا می ایجاد

پهلوي دوم با برنامه هاي حساب شده تالش کرد تا زنان را به بی حجابی و برهنگی تشویق نماید و از طریق رسانه  
محمد رضا با این کار دو هدف را دنبال  .هاي گروهی، مراکز آموزشی، ادارات و سینماها در دین زدایی متمرکز شد 

بی و بی عفتی؛ و دوم نشان دادن چهره اي طرفدار حقوق زنان از خود. وي می خواست  می کرد: اول رواج بی حجا
با وارد کردن زنان به صحنه هاي اجتماعی، خود را مدافع حقوق آنان جا بزند، حال آنکه زنان نیز همانند مردان از  

 .ابتدایی ترین حقوق انسانی مانند حق انتخابات آزاد محروم بودند 
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همان  دفتر    یا  مخصوص 
سال   از  فرح    1338بنیاد 

به   نزدیک  شد.    40تاسیس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و  
هنري تحت سرپرستی ملکه  
در   مهمی  نقش  فرح  بود. 

بر  سیاست فرهنگی  هاي 
تالش  می عهده   و  گیرد 

از  می  متفاوتی  بازنمایی  کند 
و   سنت  فرهنگ،  ترکیب 

 . مدرنیسم ارائه دهد 
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بود که  جشن هاي هنر شیراز   فرهنگی که مستقیماً فرح پهلوي ریاست آن را بر عهده داشتهاي  از دیگر برنامه 

شدن هاي مهم این جشن به موسیقی و تئاتر اختصاص داشت. برهنه برگزار شد. بخش  1346اولین دوره آن در سال  
پشت ویترین    آشور بانیپال بابال ها، در جشن هنر هفتم، عریان شدن بازیگري به نام ها ونسناس بازیگر تئاتر ملوس 

کشتی  "یک مغازه، عریان شدن بازیگران زن و مرد در نمایش دیگر و روي صحنه رفتن زنی کامالً عریان در نمایش  
رمضان) از جمله  (همزمان با ماه    1356و    1355هاي  ها در سالهاي دهم و یازدهم این جشن در دوره   "جنون
  .سازدهاي پوشش را آشکار میهایی است که مسیر سیاستبرنامه 

 
اي را براي ممانعت از آن به عمل آورد. مسئوالن کانون پرورش تصمیم  با گسترش حجاب رژیم شاه تالش گسترده 

(منبع : احمدعلی  د هاي کانون پرورش فکري جاوگیري به عمل آورنگرفتند از ورود دخترانی با روسري به کتابخانه 
 )   143مسعود انصاري، پس از سقوط ، ص 

 1321دهــد کــه در ســال مقایســه قــوانین مــرتبط بــا سانســور در ســینماها و موسســات نمایشــی نشــان مــی
و مـوارد دیگـر منـع شـده اسـت، امـا ایـن   "زنـان لخـت"و    "روابط نامشروع زنـان شـوهردار"مواردي از جمله  

جزئیــات روابــط جنســی "حــذف شــده و بــه منــع نمــایش  1344نامــه مصــوب در ســال هــا در آیــیننمونــه

http://www.reihane.ir/


Www.Reihane.ir    |  @Reihane_kheybar                                       حجاب در دوران رضاخان و محمدرضا  

۱۸ 
 

آن قسـمت از انـدام برهنــه "و همچنـین  "هـاي پسـت و جلـب مشــتريمنحصـرا بـه منظـور ارضـاي خواســت
 .اکتفـا شــده اســت "کنــد دار مــیزن و مـرد، دختــر یــا پسـر کــه عیــان سـاختن آن عفــت عمــومی را جریحـه

کـه نمـایش روابـط جنسـی و بـدن برهنـه شـدند؛ چنـانبا این حال همین قوانین هـم بـا جـدیت اعمـال نمـی
هـاي داخلـی و خـارجی در سـینماها سـرانجام بـه جـایی رسـید کـه سـاواك در گزارشـی کـه در زنان در فیلم

ــاریخ  ــی 1351آذر  28ت ــیلمنویســد: تنظــیم شــده م ــران ف ــرا ســینماهاي ته ــک اخی ــث تحری ــه باع ــایی ک ه
شــود بــر روي اکــران ســینما آورده و ایــن موضــوع باعــث عصــبانیت اکثــر مــردم شــده جوانــان بــه فســاد مــی

 است

به نقل از دستور امیرعباس هویدا نخست وزیر به وزیران علوم و آموزش عالی و آموزش و   ك ساوا:  1355آبان  16
 .پرورش اعالم کرد در داخل مدارس، دانشکده ها و مؤسسات آموزشی، استفاده دختران از چادر ممنوع است

اي خشنود و خوشوقت بسازیم  جامعهتوانیم در آینده چگونه می » :گفتاو چنان از آینده و چادر نگران بود که می 
 ) 234(منبع : محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاریخ، ص  ها داراي مادرانی در کفن سیاه باشند که در آن بچه 
ها سختگیري بیشتري کند. این موضع رژیم  سعی کرد تا نسبت به حجاب در مدارس و دانشگاه   1350رژیم از سال  

علی دوانی، نهضت روحانیون ایران،    (منبع :نشینی کرد؛رژیم موقتا عقب  با مخالفت جدي روحانیت روبه رو شد و
حجاب کردن دختران مدارس موفق شود. در این  اما فشارهاي بعدي موجب شد تا رژیم در بی  )   279، ص  5ج  

کردند، ولی چیزي نگذشت که وزیر آموزش و پرورش  دستورات رژیم پیروي نمی  اسالمی از  - میان تنها مدارس ملی
 . اي دستور داد که پوشیدن چادر براي دختران دبیرستان ممنوع استطی بخشنامه  1352در سال 

هاي به اصطالح اسالمی اجازه ندارند در مدارس  آموزان دبیرستاندانش » :شاه مجددا به نخست وزیر دستور داد
شاه به هیات    1355گرایی موجب شد تا خرداد  اما موج اسالم (منبع : خاطرات اسداهللا علم )چادر به سر بکنند 

 ها ندارد اما چادر اصال امکان ندارد مخالفتی با روسري سر کردن دختران در مدارس یا دانشگاه :دولت ابالغ کند 
ر این سال رسماً دولت طرحی را در زمینه  اوج سیاست هاي ضد حجاب پهلوي به شمار می رود. د  1355سال  

 جرا به ادارات مربوط ارسال نمود.کشف حجاب تدوین کرد و بالفاصله بخشنامه آن را براي ا

 یک عکس ساده که دردسرساز شد : 
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سی  سال  همنبام  روز  صفحه  1355ماه  ،در 
اطالعات روزنامه  مراسم  از  ،عکسیشهرستانهاي 

شهرستان   در    درشهرضاپیشاهنگی 
میاسـتان عـکس،  اصـفهان،چاپ  این  گردد.در 

حال   در  که  هستند  چادر  پیشاهنگی،زنانی  مـربیان 
پیشاهنگی پهلوي اداي  رضا  دیدن   اند.محمد   این  با 

اللّه معینیانبرافروخته می   تصویر  - شود و به نصرت 
دفتر ر پیگیري  -  شاهنشاهیمخصوص ئیس  دستور 

 .دهد می 

بنایی دکتر حسین  به  تـلفنی  صـورت  به  را  پیشاهنگی-معینیان،دستور  سازمان  گنجی -رئیس  منوچهر    وزیر -و 
- رئیس سازمان پیشاهنگی استان اصفهانورزنده کند.در تعقیب این موضوع،شکرالهابالغ می-و پرورش وقتآموزش 

 :کند شرح زیـر،اعالم می ه شهرضا رفته و حاصل این مـأموریت را بـه ب
 مدیریت کل آموزش و پرورش استان اصفهانمحسن آقاي  جناب»

]به شـهرستان شهرضا عزیمت و در مورد عکسی که در  1355[ 4/12/35چهارشنبهاحتراما طبق دستور آنجناب روز 
 :رسد شـده بـود تـحقیق و بررسی و نتیجه به شرح زیر به استحضار عالی می چاپبهمن30روزنامه اطالعات مورخ 

خـیابانها  در اصوال-1 و  عمومی  مجامع  در  بانوان  عموم  شهرضا  شرکت شهرستان  چادر  نمایند؛حتی می بـا 
زنان اصفهان    شوراي   که اینجانب در شهرضا بودم شوراي زنان شهرضا نـیز بـا حـضور خانم صانعی دبیر مذکور روزدر 

فرماندار مرد دیگري در شورا نبود مع الوصف کلیه    آقاياز  در محل شورا تشکیل شده بود و با توجه به ایـنکه غیر 
جلسهشرکت در  چـادر  با  نقیصه شرکت کنندگان  این  فع  در  امور  اولیاي  اسـت  فراوان  داشتند.بـدیهی  [!]تالش 

 .نیستثربخش  نمایند ولیمی 
 پیشاهنگی  فرماندار و اعضاي شوراي در روز مراسم تحلیف مربیان پیشاهنگی شهرستان مذکور که با حضور آقاي  -2

با چادر شرکت  عموما   نیزکنندهکه بانوان شرکت و تعدادي مدعوین و رؤساي مدارس تشکیل شـده بود،طبیعی است
 .اند داشته 

شهرضا در آن روز  پیشاهنگی زن   و مربیان نبوده   عکسی که در اطالعات چاپ شده بود در مراسم رسمی تحلیف -3
 .اند شهرستان برداشتهاعضاي شوراي پیشاهنگی آنبا اند و عـکسی نـیزنگی بوده با لباس پیشاه

تاریخ  -4 در  که  شهرضا  شهرستان  پیشاهنگی  شوراي  جلسه  همین 1355[ 3/12/35در  تشکیل    ]به  منظور 
زن  مربیان  و  پیشاهنگی  مسئول  اعتراض  عکسشهرضاشده،مراتب  این  چاپ  سیاره از  آقـاي  و    راهنماي  مـطرح 

 .گیري گردیده استشهرضا مشغول رسیدگی و پی  پیشاهنگی
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ارسال  علتخواسته شد که   روزنامه اطالعات توسط جناب آقاي فرماندار احضار و از او توضیح و خبرنگارعکاس -5
تحریف  داده شده در تهران  روزنامه داشت خبري که توسط نمایندگی به اظهارخبر.در مـورد اسـتاین خبر چه بوده 

 .شودمیشده و فتوکپی خبر ارسالی به همره ارسال 
بـه روزنـامه فـرستاده    طریق  از کـانونهاي حزبی به همین  یـکییک قطعه عـکس از   درباره عکس نیز گفت به اینکه 

 .ندارد  این عکس اشکالیکردم ارسالمی تصوربودم آن را چاپ نمودند و مورد تشویق قرار گرفتم لذا 
از اعتراض -6 پیشاهنگی  نـامه درج شوراي  طـی  عکس  و  عکس  1355[ 12/35/ 4-527  شـمارهخبر  قطعه  دو  با   [

 .نمایند  تصحیحفرستاده شد که خبر مذکور را اطالعاتتوسط جناب آقاي فرماندار بـه روزنـامه 
اند و در شـهرضا مـذکور را بـوده مراسم فرستاده شد که خبر  آموزش و پرورش شهرضا روز  رئیسصدرزاده  آقاي -7

 .اند حضور نداشته 
 20»اصفهانرئیس سازمان مـلی پیشاهنگی استانورزنده شکراله با تقدیم احتراما

 :کند ارسال می  پیشاهنگی این گزارش را براي دفتر مخصوص شاهنشاهیسازمان این پیگیریها،رئیساز پس
  آریامهر در تعقیب مذاکره تلفنی جهت بـررسی   شاهنشاهیمخصوص ر جـناب آقـاي مـعینیان ریاست محترم دفت»

 :مربی پیشاهنگی با چادر اقدامات زیرین صورت گرفتنامزدان عکسچاپموضوع  و پیـگیري 
موضوع را  با آقاي مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان اصـفهان تلفنی مذاکره شد و از ایشان خواسته شد که -1

 .و چگونگی آن را گـزارش دهـند  شخصا تعقیب 
خـوبی مـطلع  از رئیـس پیشاهنگی استان نیز خواسته شد که به شهرضا مسافرت کرده و بدوا از جریان امر بـه -2

 .و ماوقع را گزارش دهند 
شوراي پیشاهنگی   نوشته شد که مسئولین امر پیشاهنگی در شهرضا از فـرماندار کـه ریاستاستانشرحی به -3

پیشاهنگی شـهرستان شـهرضا و اعـضاي    رئیس شوراي دار است و رئیس آموزش و پرورش که نایبرا عهدهاستان  
سیاره رئیس پیشاهنگی مورد بازخواست قرار گیرند و هرکسی در این امر مقصر واقـعی تـشخیص داده    آقاي شورا

 .شد تنبیه گردد
 .عـکسها را برداشته و گزارش نموده ایـنگونهکه چـرا  خواسته شده است توضیح  از عکاس و مخبر روزنامه نیز-4
لباس مقدس  شرحی به کلیه سازمانهاي پیشاهنگی کشور نوشته شد که مسئولین پیشاهنگی وقـتی مـلبس به -5

در مـجامع ظاهر شوند و سعی    دیـگريپوشـش  گونه آالیش و بدون هیچساده،بیکامال   پیشاهنگی هستند بایستی
الزم است ذهن جـنابعالی را مـتوجه نـکات زیرین  ت نمونه خوبی از براي سایرین باشند.در خاتمه شود که هرجه

 :بنماید 
مذهبی زیاد تا به حال  مربیان دختران در شهرضا در این سـنوات اخـیر به علت تعصبکالس   به قرار اطالع تشکیل 

نمی  دفعه میسر  اولین  این  و  است  صورت  شده  بـه  کـه  است  عدهتوانسته  جمعیدسته اي  این  جذب رااند 
اند و  پیشاهنگی نمایند و شاید هم عـوامل اجـرایی انجام این کار را براي خود موفقیتی مـحسوب کـرده کالس 
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اند در این جلسه بوده شهر  اهالیاي ازآموزش و پرورش و عده   بود که با وجودي که فـرماندار و ریـاسترو هم ازایـن
ایـن خـانمها با که اند ولی اینجانب اطـمینان دارم کـه طولی نخواهد کشید  ننموده   ن عکس جلوگیري از برداشت

لباس پیشاهنگی ظاهر بـاو مـجالس نـهایت سـربلندي و افـتخار لباس پیشاهنگی را خواهند پوشید و در مجامع 
 .خواهند شد 
در مجالس  لباس پیشاهنگی و سربرهنه وارد شدن کدام از خانمها خودشان در مورد ملبس شـدن بـه ضمنا هیچ

باشند و مردساالري را فقط به  و سـختگیر مـی   مقید که در این مورد اعـتراض ندارند و این مردهاي آنـها هـستند 
 .توانند اعمال کنند این طریق در خانواده خودشان می 

 .متعاقبا نیز گـزارش داده خـواهد شد 
 21حسین بنائی -ارادتمند 

 :نویسد رساند و شـاه در ذیـل آن می رؤیـت مـحمد رضا پهلوي می نـصرت اله مـعینیان ایـن گزارش را به 
 «باید مسئولین حتما تنبیه شوند »

 :شودگردد و حـاصل آن چـنین گزارش می دستور شاه جهت اجراي دقیق ابالغ می 
احتراما در خصوص عـکسی    نیان ریـاست دفـتر مـخصوص شاهنشاهیاله معینـصرت  سرور گرامی جناب آقـاي »

شده،ضمن اجراي دقیق اوامر مطاع مـبارك  که ازمراسم تحلیف پیشاهنگی در شهرستان شهرضا در جراید درج 
 :رساند استحضار می به ذات هـمایونی لزوما 

خ شانزدهم تا پایان روز بیست و یکم  به مـنظور تـوسعه مـکتب پیـشاهنگی و تـأمین مربی مورد نـیاز از تـاری
بـرگزار و مـراسم تـحلیف در  شهرضاماه جاري کالس کارآموزي با تصویب شوراي پیشاهنگی در شهرستانبهمن

 .شودبهمن ماه)انجام می 21پایان کالس(روز 
و  آموزش   اي بـا ایـنکه در روز مـزبور رئیـس اداره آمـوزش و پرورش بـه منظور شرکت در جلسات ماهانه رؤس 

سیاره،مسئول پیشاهنگی شهرستان  خویش برکنار و آقاي عباس سمتاز،در اصفهان بوده است،معذلک استانپرورش 
 .نیز از کار کنار گذاشته شد 

آمده  عمل  به  که  بررسیهایی  با  شوراي مزبور مراسمضـمنا  رئیس  سمت  که  فرماندار  آقاي  نظارت   پیشاهنگی  با 
 .شهرستان را نیز دارند برگزار گردیده است

 .ابالغ فرمایند را امر به  همایونیمطاع تمنا دارد مراتب را به شرف عرض پیشگاه مـبارك شـاهانه برسانند و اوامر 
 22و پرورش»وزیر آموزش  منوچهر گنجی -ارادتمند 

ذیـل ایـن گزارش  در   دیگرکند.شاه باررسد ولی خشم او فروکش نمی این گزارش نیز به رؤیت محمد رضا پهلوي می 
 «نویسد:«فرماندار هم معزول شودمی 

 :گرددکشور ابالغ می  وزیر این دستور به 
دو مورخ  /37763شماره  جناب آقاي امیر قاسم معینی وزیر کشور حسب االمر مـطاع مـبارك ملوکانه فتوکپی »

 .شودمی پیوست ارسال]وزارت آمـوزش و پرورش بـه 1355[  21/12/2535
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 :مطاع مبارك ملوکانه به این شرح شرف صدور یافت اوامر 
 «فرماندار هم معزول شود»

 :گزارش اجراي ایـن دسـتور به شرح زیر اسـت 23شاهنشاهی»مخصوص دفتر  رئیس
بهمن » دوم  نـیمه  شهرضا  1355[2535سالماهدر  پیشاهنگی  مربیان  خانمهاي  و  آقایان  تشکیل  ]براي  کالسی 

 و مراسم تحلیف و اهدا دستمال گردن به مربیان، خانمهاي مربی با چادر اقدام به اداي دوره   پایانگردیده که در 
حضور فرماندار شهرضا  بامراسم  داشتن چادر به سر)این   نـموده بـودند(سالم پیشاهنگی به سرانگشت در حیناحترام

اطالعات یا کـیهان  روزنامه و پرورش شهرضا انجام گرفته و خبرنگار عکس  آموزش آقاي حیدري و آقاي نعیم معاون
مالحظه  مزبور را شاهنشاه آریامهر ضمن مطالعه روزنامه عکستصادف مـراسم عکس تهیه که بر حسب   نـیز از این 

موزش و پرورش از  که از طریق دفتر وزارت آ  خواهند می  توضیح   بارهنمایند و از وزیر آمـوزش و پرورش در این می 
شود  شهرضا و مسئول پیشاهنگی خواسته می رئیـس آمـوزش و پرورش  ،تـعویض مدیرکل آموزش و پرورش استان

وسـیله مدیرکل آموزش و  صدرزاده از شهرضا بـه    آقايو بر حسب دستور تلفنی دفتر وزارت آموزش و پرورش 
آقاي    و هـمچنینشـهرضا  شود و آقاي سیاره رئیس پیـشاهنگی پایان داده می   وي پرورش استان احضار و به کار

از واقـعه  روز قبل   15شوند.توضیحا اینکه آقاي بیوك صدرزاده  می   تعویض   حیدر فرماندار شهرضا از طریق استانداري
به  در   اینفوق  و  بود  گردیده  منصوب  حضور مراسمسمت  آنـ   ،زیرا نداشتهمذکور  در تاردر  اصفهان  در   سمیناریخ 

 ...مـتشکله رؤسـاي آموزش و پرورش استان شرکت داشته است
 تقوي اصفهان رئیس سازمان اطالعات و امنیت

 گرایش مردم به حجاب : 
توان گرایش اسالمی مردم ایران را به خوبی درك کرد. طبق  گزارشی تهیه کرد که می   1356ساواك در اواخر سال  

 :این گزارش 
گردد که  ها به وجود آمده و مشاهده می سنوات اخیر موج جدیدي براي استفاده از چادر و مقنعه در خانواده در  

ي آن به سطح مراکز عالی  کنند و حتی دامنه گروهی از دختران خردسال و جوان از چادر و مقنعه استفاده می 
ها محسوس  ل در اغلب مجامع و خیابان هاي قبآموزشی نیز کشانده شده؛ به نحوي که افزایش آن به نسبت سال

و عده  فزونی گرفته  نیز  مذهبی  تغییرات ظاهري گرایشات  این  موازات  به  از خانواده است.  می اي  کنند ها سعی 
برنامه  ترتیب  و  لذا تشکیل جلسات  پرورش دهند؛  با روحیه و خصوصیات مذهبی  ابتدا  از  را  هاي  فرزندان خود 

اي ساواك در مورد  (منبع : آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، بولتن نوبه   است  ي وسیعی پیدا کرده مذهبی عرصه 
 روحانیون) 

هر چه از اجراي برنامه هاي ضد حجاب محمدرضا شاه می گذشت صف بندي موافقان و مخالفان آشکارتر می شد  
ویژه در تهران، ناهمگونی  تا حدي که در آخرین سال هاي حکومت شاه، در ظاهر و رفتار زنان در شهرهاي ایران، به  

شدیدي پدید آمد. این مسئله حتی از دید خارجی ها نیز مخفی نماند. خانم دالل عباسی در این خصوص می  
 :نویسد 
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مرز   تا  و بی حجابی  داد،  را تشکیل می  ایرانی  اغلب جامعه  نشین که  فقیر  در مناطق  رنگی  یا  چادرهایی سیاه 
 ) 159ص و بی دینی آشکار. (دالل عباسی، همراه با آرایش بیش از حّدبرهنگی در مناطق مرفه نشین 

بدیل شده بود و حتی زنان مارکسیت هم که در  تاز طرفی حجاب براي زنان مبارز ایرانی به نمادي براي مبارزه  
  در در این مورد می نویسد:    پی یربالنشه ل فعالیت علیه سلطنت پهلوي بودند، حجاب را رعایت می کردند؛  حا

کوران مبارزه با شاه مسئله چادر آن قدر اهمیت پیدا کرده بود که شعار مبارزه محسوب می شد.گویی همان گونه  
که رژیم تمام همّ و غمّ خود را صرف نابودي چادر کرده بود اینک این چادر بود که تمام سعی خودش را در نابودي  

 :  گرفت می  کار به  او  مدرنیزاسیون  - اصطالح به –رژیم و برنامه هاي  

یک شب پس از ساعت منع عبور و مرور، با یک خانم چهل ساله [ایرانی] که کامالً غربی شده و در لندن زندگی  
کرده بود و در شمال تهران خانه داشت، بیرون رفتم. یک شب در ایام قبل از محرم بود و او به محل اقامت ما در  

صداي تیراندازي می آمد. ما او را به کوچه پس کوچه ها بردیم تا  یک مرحله پایین شهر آمده بود. از همه طرف  
نظامی ها و مردم و فریادهاي روي پشت بام ها را ببیند. این نخستین بار بود که پاي پیاده به این محله می آمد و  

از اینکه چادر  نخستین بار بود که با مردم فقیر کوچه و خیابان که فریاد می زدند “اهللا اکبر”، صحبت می کرد. او  
بر سر نداشت کامالً پریشان و سراسیمه بود، نه به این دلیل که می ترسید اسید روي صورتش بپاشند، بلکه می  
خواست مثل زنان دیگر باشد، مسئله چادر آن قدرها هم مهم نبود، بلکه آنچه اهمیت داشت حرف هایی بود که  

هبی صحبت می کردند و همیشه در پایان می گفتند: “خدا  مردم برایمان بازگو می کردند. آنان به شیوه اي مذ 
 ) 64، ص 1380حفظتان کند” و بسیاري از عبارت هاي تا حدودي عرفانی. (فوکو، 

براي مثال، حجاب در محیط دانشگاهی عاملی بر حفظ اصالت ها و مقاومت در برابر فرهنگ غرب شمرده می شد 
ع بود برخی از دانشجویان چادري به جلوي دانشگاه که می رسیدند و چون استفاده از چادر در محیط دانشگاه ممنو
 چادر را در کیف دستی خود مخفی می کردند. 

شد و اوج گیري قدرت  نتیجه ماند و هر روز بر تعداد زنان چادري و محجبه افزوده می هاي رژیم بی ي تالش همه
دي، گرایش زنان به سوي    19بی مردم از  گذاشت. با آغاز حرکت مذهنیروهاي مذهبی را بیشتر به نمایش می

اي از روسري و چادر استفاده کرده و نسبت به  سابقه شد حتی سپاهیان دانش دختر به طرز بیحجاب بیشتر می 
 دادند.آن تعصب خاصی نشان می 

گزارش   بهمن  طبق  در  ساواك  می   1356هاي  بیشتر  حجاب  به  نسبت  دختران  نمونه  گرایش  عنوان  به  شد 
دبیرستاندانش دختر  علت  آموزان  به  میناب  شهرستان  اعتصامی  پروین  تحصیلی  راهنمایی  و  فرحناز  هاي 

هاي شیخ سعید قاسمی، شیخ علی کریمی و اسداهللا دستوران در مورد حجاب و تشکیل جلسات دینی  سخنرانی
هاي درس از روسري  س اکثر دختران مدارس فوق تحت تاثیر واقع و به همین خاطر چادر به سر کرده و در سر کال

   .نمایند استفاده می 
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ــرداد  ــري خـ ــور سراسـ ــاب در کنکـ ــار حجـ ــد  1357اولـــین آثـ ــکار شـ آشـ

ــه ــیروزنام ــی از ویژگ ــا یک ــوس ه ــزایش محس ــال را اف ــور آن س ــاي کنک ه
 هاي گذشته اعالم کردند دختران چادري در مقایسه با سال

 

کرد تا جایی که زنان و دختران با حجاب  گسترش پیدا می با نزدیک شدن به پیروزي انقالب اسالمی هر روز حجاب  
و از طرفی با توجه    اي تبدیل شدند که روزي در شهرهاي بزرگ مثل تهران در اقلیت بودند به اکثریت قابل مالحظه 

به سیاست هایی که رژیم پهلوي در باب مبارزه با حجاب در پیش گرفته بود، خوود حجاب تبدیل به یک نماد  
 رزه شد تا جایی که عالوه بر زنان مبارز مسلمان حتی مارکسیست ها هم محجبه بودند براي مبا

گرایش زنان به حجاب در دوران پهلوي نشان از آن می داد که با تمام تالش هایی که رضاخان و پسرش براي   
شاید مهمترین  که  انجام دادند به شکست منجر شد. شکستی  کشف حجاب و زدودن این عامل مذهبی در ایران  

عاملش را بتوان پیوند بین مردم ایران و اسالم دانست. از همین روست که امروزه در شبکه هاي اجتماعی دشمنان  
تالشی که ممکن است در برخی موارد به ثمر نشسته باشد ولی    ایران تالش می کنند تا این پیوند را قطع کنند. 
 تقادات دینی مردم ایران بسیار پررنگ است.براساس نظرسنجی هاي مکرر و نو به نو، هنوز اع
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