
رضا شاه، مدعی بود که وقتی مردم لباس متحدالشکل بپوشند و کاله 

پهلوی بر رس گذارند و نسبت به  اعتقادات دینی سست شوند، متمدن 

خواهند شد. براین اساس، به ستیز با منادهای سنتی و دینی، نظیر لباس 

و پوشاک سنتی پرداخت.

رضاشاه، فکر متمـدن شدن ایران را از آغـاز سلطنت خود در سـر 

می پروراند و متحدالشکل کردن لباس در سال 1307 ، و نوع پوشش 

اعضای خانوادۀ  شاه، مؤید این واقعیت بود. اما سفر ترکیه این تلقی را 

تقویت کرد و رضاشاه بعد از مسافرت ترکیه از رفع حجاب زنان و آزادی 

آنها صحبت کرد. در 17 دی 1314 کشف حجاب به  صورت علنی اعالم 

شد. انتشار این خرب موجب تشدید واکنش های اجتامعی شد. 

در این مقاله، تالش بر این است که به  این سؤال پاسخ داده شودکه 

علل،  زمینه و پیامد های کشف حجاب در ایران چیست؟ پاسخ به 

 این سؤال براساس این فرضیه ارائه می شود که به  دلیل مقاومت زنان 

و روحانیون در برابر رژیم، کشف حجاب در ایران به  نتیجه نرسید. 

بنابراین، در پژوهش حارض، تالش بر ریشه یابی  مقولۀ کشف حجاب 

است. ابتدا، به  ریشه های کشف حجاب در ایران پرداخته می شود و در 

ادامه به  نتایج و پیامدهای آن اشاره خواهد شد.

ڪلیدواژه ها 
کشف حجاب/رضاشاه/علام 

امیر مسعود شهرام نیا   |نجمه سادات زمانی
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1. استاديار علوم سياسی دانشگاه اصفهان

 m_shahramnia@yahoo.com

2. دانش آموخته کارشناسی ارشد 

علوم سياسی دانشگاه اصفهان

علل و پیامدهای شکل گیری  پدیدۀ
 کشف حجاب در دورۀ پهلوی

مقدمه
حجاب، يکي از مهم ترين مسائلي است که در دين اسالم وجود دارد و بر روي آن تأکيد 
زيادي شده است.»حجاب«  در لغت به  معناي پرده، حاجب، پوشيدن، و پنهان کردن است. 
اين واژه، تنها به  معناي پوشش ظاهري يا پوشاندن زن نيست و در اصل به  مفهوم پنهان 
کردن زن از ديد مرد بيگانه است. کلمۀ »حجاب« مصدر از ريشه )ح ج ب( است که اهل 
لغت تعاريف مختلفي براي آن ذکر کرده اند. برخي گفته اند: »الحجاب ما حجب به  شيٌء 

عن شيء« )فراهيدي، 1405، ج3 ،ص 86(.
بنابراين،  تعريف حجاب آن چيزي است که به  واسطۀ آن چيزي از چيزي در حجاب 
قرار گيرد. روشن است که نبايد در تعريف چيزي از خود آن امر يا مشتقات آن استفاده کرد 
تا مصادره به  مطلوب رخ ندهد؛ اما در اينجا، براي روشن شدن معـناي حـجاب از فـعل آن 
)َحَجَب( استفاده شده است،پس بهتر آن است که گفته شود: »الحجاب کّل ما حاَل بين شيئين« 

)طريحي، 1375،ص 34(، يعنی: هر آنچه ميان دو چيز حائل شود، حجاب است.
امروزه، نزد عامۀ مردم آن معنايي از حجاب که بيش از همه به  ذهن مي آيد و مورد 
استعمال است، همان معناي فقهي حجاب مي باشد. يعني حجاب به  معناي پوشش خاص 
زنان که همۀ بدن را به جز صورت و دو دست از نامحرمان بپوشاند و حکم آن در شرع 
مقدس اسالم »وجوب« است)مطهري، 1368،ص 64(. حجاب، فقط در دين اسالم مطرح 
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نيست؛ بلکه در اديان مسيحي و يهودي هم وجود دارد، ولي در اينجا حجاب در اسالم مدنظر 
است.

يکي از مسائلي که مخالفان بر آن پافشاري و اصرار ورزيده اند، رواج بي حجابي  و برداشتن 
چادر و روسري از سر زنهاست. مخالفان، حجاب را نوعي زندان براي زن مي دانند. مهم ترين 
و شايد اصلي ترين مسائلی که غربي ها و مخالفان حجاب به  دنبال آن هستند، مسئلۀ آزادي 
زنان است. مخالفان حجاب سعي کردند با استناد به  اينکه حجاب مخّل آزادي زنان است، 
بي حجابي را رواج دهند؛ اما از ديد مردان مسلمان نه حجاب امري صلب و سخت براي زنان 
محسوب مي شد و نه زنان محجبه  حجاب را مانعي براي آزادي خود مي ديدند، بلکه آن را يک 
منفعت و حسن به  حساب مي آورند)جعفريان ،1383 ،ص 14(.  در ادامۀ بحث سعي مي شود 

اين پديده  به  طور مفصل بررسي شود.

چگونگی پیدایش واقعۀ کشف حجاب
1 .  سابقه و چگونگی پیدایش حجاب در اسالم و ایران

1. 1.  پيشينۀ حجاب در صدر اسالم

زنان در قبل از اسالم حجاب داشتند اما با ورود اسالم به سرزمين عربستان تحول عظيمي 
در مورد حجاب رخ داد و آيات و روايات فراواني در اين باره  بيان شد. از جمله: خداوند 
در سورة نور فرموده است:) َو ُقْل لِْلُمْؤمِناِت يَْغُضْضَن مِْن أَبْصارِِهنَّ َو يَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو 
ال يُبْديَن زينَتَُهنَّ إاِلَّ ما َظَهَر مِنْها َو لْيَْضرِبَْن بُِخُمرِِهنَّ َعلی  ُجيُوبِهِنَّ َو ال يُبْديَن زينَتَُهنَّ إاِلَّ 
لِبُُعولَتِهِنَّ أَْو آبائِهِنَّ أَْو آباءِ بُُعولَتِهِنَّ أَْو أَبْنائِهِنَّ أَْو أَبْناءِ بُُعولَتِهِنَّ أَْو إِْخوانِهِنَّ أَْو بَني  إِْخوانِهِنَّ 
جاِل أَِو  أَْو بَني  أََخواتِهِنَّ أَْو نِسائِهِنَّ أَْو ما َمَلَکْت أَيْمانُُهنَّ أَوِ التَّابِعيَن َغيْرِ أُولِي اْلِْربَۀِ مَِن الرِّ
ْفِل الَّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلی  َعْوراِت النِّساءِ َو ال يَْضرِبَْن بِأَْرُجلِهِنَّ لَيُْعَلَم ما يُْخفيَن مِْن زينَتِهِنَّ  الطِّ
َو تُوبُوا إِلَی اهللِ َجميعاً أَيَُّه الُْمْؤمِنُوَن لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن ( )21( و به زنان با ايمان بگو چشمهاى 
خود را)از نگاه هوس آلود( فروگيرند و دامان خويش را حفظ کنند و زينت خود را جز آن 
مقدار که ظاهر است آشکار ننمايند و)اطراف( روسرى هاى خود را بر سينۀ خود افکنند)تا 
گردن و سينه با آن پوشانده شود( و زينت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، يا 
پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران 
برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم کيششان، يا بردگانشان ) کنيزانشان (، يا افرادى 
که تمايل به زن ندارند يا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نيستند؛ آنها هنگام 
راه رفتن پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهاني شان دانسته شود)و صداى خلخال که 
برپاى دارند به گوش رسد( و همگی بسوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد: 

امیر مسعود شهرام نیا
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در اين آيه ابتدا به زنان با ايمان همچون مردان با ايمان توصيه می کند تا نگاه هاى خود را 
کنترل نموده، دامان شان را نيز حفظ نمايند) آيه 31 نور(. ما نيز در مسئلۀ وضعيت حجاب 
در صدر اسالم، با استناد به  قرآن و آيات نوراني، آن را بررسي مي کنيم. آنطور که از تاريخ 
استناد مي شود قبل از نزول آيات، مسلمانان ملزم به  رعايت حجاب نبودند؛ اما با نزول 
آياتي که به  صراحت دستور به  رعايت حجاب مي داد تمام مسلمانان حجاب را رعايت 

مي کردند.
آيه ديگر که به اين موضوع مي پردازد آيه 59 سوره احزاب مي باشد خداوند در اين 
آيه مي فرمايد:»اي پيامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو که جلباب ها)روسري 
هاي بلند( خود را بر خويش فروافکنند که اين کار براي اينکه )از کنيزان و آلودگان ( شناخته 
شوند و مورد آزار واّذيت قرارنگيرند بهتر است«)مکارم شيرازى ،1371،ج 14،ص 425( و 
در اين آيه هم خداوند زنان پيامبر و مؤمنان ديگر را به رعايت حجاب و پوشانيدن بدن و 
سروگردن امر مي کند و باز اين امر چيز اخالقي و اختياري نيست بلکه يک امر اجباري براي 
زنان مي باشد.روايات و شواهد ديگري از اين آيه در صدر اسالم موجود است که همگي 
نشانگر رعايت حجاب توسط زنان مي باشد. به عنوان نمونه در تاريخ نقل شده است که 
حضرت فاطمه زهرا )س( وقتي مي خواستند به بيرون منزل و نزد پيامبر اکرم )ص( بروند 
از پوشش هاي خاصي مثل چادر و روپوش صورت استفاده مي کردند.در جريان داستان غم 
انگيز غصب فدك آن حضرت با شکل خاصي از حجاب و پوشش براي دفاع از حق خويش 
از منزل به مسجد آمدند. راوي داستان شکل خاص حجاب حضرت را اين گونه توصيف 
نموده است :»ال نت خمارها علي راسها و اشتملت بجلبابها و اقبلت في لمه من حفدتها و 
نساء قومها نطا ذيولها« »آن حضرت هنگام خروج از منزل مقنعه را محکم برسر بستند و 
جلباب و چادر را به گونه اي که تمام بدن آن حضرت را مي پوشاند وگوشه هاي آن به 
زمين مي رسيد ،به تن کردند و به همراه گروهي به مسجد حرکت نمودند«)طبرسی، 1386، 
ج1،ص 98(. زنان هم در پيروي از حضرت زهرا)س( با حجاب بيرون مي رفتند و ايشان را 

الگوي خود قرار مي دادند.
پيروان اديان ديگر هم که در ميان مسلمانان زندگي مي کردند، الزم بود قوانين ظاهري 
اسالم را در اجتماعات و کوچه و بازار مسلمانان رعايت کنند، از جمله حجاب اسالمي  که 
زنان ملزم به  رعايت آن بودند. از اين گذشته، ادياني که در ميان مسلمانان زندگي مي کردند، 
مثل يهودى و مسيحی، خودشان قائل به  حجاب زن بودند و همان طورکه گفته شد قبل از 

اسالم هم حجاب را رعايت مي کردند) دورانت،1363، ص30(.

علل و پیامدهای  شکل گيری  پديدۀ 
کشف حجاب در دورۀ  پهلوی... 
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2. حجاب در ايران
مسئلۀ کشف حجاب در ايران، همزمان با آشنايي ايرانيان با علم  و تجدد غرب  مطرح شد، 
و نخستين تأثيرپذيري از غرب، در نتيجۀ جريان تجددطلبي  و غرب گرايي در شکل پوشش 
ايرانيان از دورة ناصرالدين شاه آغاز شد. در اين دوره، اعزام دانشجويان براي تحصيل به  غرب، 
باعث آشنايي آنها با تفکرات جديد غرب شد و در هنگام بازگشت از غرب خواستار اجراي 

اين تفکرات در ايران شدند و زمينه را براي بي حجابي  در ايران فراهم کردند.
در دورة حکومت رضاشاه، با رسيدن اخبار از کشور هاي ترکيه و افغانستان، در سال هاي 
1302 و 1303 ، موضوع کشف حجاب جدي تر شد و در تهران سخن از انجمن ضدحجاب 
به  ميان آمد. در چنين فضايي، به  نظر مي رسد کشف حجاب در ايران آغاز شد و رضاشاه 
تحت فشار کشور هاي خارجي، کشف حجاب را در برنامه هاي خود قرار داد و سعي کرد 
حجاب را از ميان بردارد و زنان را از محيط خانه بيرون آورد و به  کارخانه ها و انجمن ها و 
گردشگاه ها بکشاند. اجراي کشف حجاب، در 17 دي 1314 ، با فشار هرچه تمام تر و با زور 
شهرباني آغاز شد و چند سال مداوم ادامه داشت. نقشۀ  کشف حجاب را کساني طراحي 
کردند که رضاشاه را به  قدرت رسانده بودند و قرار بود وي مجري آن باشد، چنان که همفر در 
خاطرات خود مي نويسد: »در مسئلۀ بي حجابي  زنان بايد کوشش فوق العاده به  عمل آوريم تا 
زنان مسلمان به  بي حجابي  و رها کردن چادر مشتاق شوند... پس از آنکه حجاب زن با تبليغات 
وسيعي از ميان رفت، وظيفۀ مأموران ما آن است که جوانان را به  عشق بازي و روابط جنسي 
نامشروع با زنان تشويق کنند و بدين وسيله، فساد را در جوامع اسالمي گسترش دهند«) مدنی، 

1377، ص84(. 
اهميت واقعۀ کشف حجاب، به  عنوان نماد و نشان استيالي فرهنگ غرب، در دوره اي 
از تاريخ ايران بر کسي پوشيده نيست. روشنفکران تجددگرايي ايراني، از زمان آشنايي با 
تمدن غرب، از حيث  فرهنگي کوشيدند با تقليد  از غرب، خود را به  عالم تجدد وارد کنند و 
عده اي از آنها، با ديدگاه هاي ساده انگارانه، نوع لباس و پوشش سنتي ايرانيان را مانع پيشرفت 
کشور مي پنداشتند و تصور مي کردند که پيروزي غربي ها به  دليل همين ظواهر بوده است. 
بنابراين، گروه گسترده اي از روشنفکران متجدد، براي مبارزه، به  منظور تغيير نوع لباس و 
پوشش سنتي ايران، زمينه را براي کشف حجاب فراهم کردند. مهم ترين هدف رضا شاه در 
زمينۀ کشف حجاب، ويران کردن سنت هاي ديني و ملي بود که سبب شد ايرانيان هويت 
گذشته خود را از دست بدهند. طرفداران رضا شاه، با تمام وجود، به  ياري وي شتافتند تا 

بتوانند حجاب را به  طور کامل ازبين ببرند.
بنابراين، کشف حجاب در اين دوران، از يک طرف مقطع مهمي  در اجراي برنامه هاي 
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 شاه محسوب مي شد و از طرف ديگر، سخت گيري هايي که نسبت به  زنان محجبه  در سطح 
جامعه اعمال مي شد، باعث شد که مشارکت سياسي زنان را در جامعه کاهش دهد و مخالفت 

آنها را برانگيزد.

راه های ورود پديدۀکشف حجاب به  ايران
پديدة کشف حجاب تحت تأثير چهار عامل به  ايران رسيد، که در زير بررسي مي شود:

1. نشر افکار خارجي در ايران: نشر افکار اروپايي در ايران از راه هاي مختلفي صورت 
گرفت. ايرانياني که به  نوعي شيفتۀ غرب بودند، اين  انديشه را در ميان هموطنان خود مطرح 

کردند. مسير هاي ورود اين افکار ايجاد مدارس نوين به  خصوص مدارس نسوان بود.
2. تأثير پذيري از کشور هاي عربي: دومين مسير، افکار و تجربه هايي است که از طريق 
کشور هاي عربي  وارد ايران مي شدند. البته، اين افکار، برگرفته از افکار اروپايي است که در 

محيط هاي اسالمي  و ديني کشور هاي عربي  بازخواني اسالمي  و پس از آن وارد ايران شد.
3. تأثير پذيري از  ترکيه: سومين مسير، افکار و تجربه هايي است که از ترکيۀ نوين به 
 ايران می رسيد. جداي از تأثير پذيري رضا شاه از تحوالت ترکيه، از زماني که افکار جديد در 
ترکيه شکل گرفت و تجددگرايي رواج يافت و تجددگرايان به  قدرت رسيدند، اخبار آن به 
 داخل ايران  رسيد. با سفر رضا شاه به  ترکيه، در سال 1313، و اعالم دستور کشف حجاب در 
سال 1314 ، اين مسئله تقويت شد که تحوالت مربوط به  مدرنيزه کردن ايران همان مسيري 

را دنبال مي کند که ترکيه آن را تجربه کرده است.
4. نشر انديشه هاي نوين از مسير هند: چهارمين مسير، نشر انديشه هاي نوين از طريق هند به 
 ايران است. نمونۀ روشن آن نشرياتي مانند حبل المتين است که در آن مقاله هاى متعددي دربارة  

لزوم کشف حجاب به  معناي خاص آن  نوشته شده است) جعفريان ، 1383،ص 40-39 (.

مراحل توسعۀ بی حجابی در ایران
کشف  حجاب در ايران، از زمان قاجار ها، به  خصوص دورة ناصر الدين شاه  آغاز  شد و در 
دوران پهلوي به  طور رسمي  مطرح شد. در زير به  طور مفصل به  اين دوران پرداخته مي شود.

1 .كشف حجاب قبل از رضاشاه
آشنايي تجددطلبان ايراني با مظاهر تمدن غرب اين فکر  را در آنان به  وجود آورد که زنان 
نيز مي توانند در جامعه مسئوليت  هاي اجتماعي و سياسي بر عهده گيرند. يکي از اين زمينه ها 
حق تساوي حضور زن و مرد در اجتماع بود. بر اين اساس، يکي از مسائلي که تجددگرايان 
در مواجهه با فرهنگ و آداب و رسوم غربي  سخت به  آن توجه نشان دادند شکل لباس هاي 
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مردان و کشف حجاب زنان بود) صالح ، 1384 ،صص60 -61(.
نخستين تأثيرپذيري از غرب، در نتيجۀ جريان تجددطلبي  و غرب گرايي، در شکل پوشش 
ايرانيان، از دورة  ناصرالدين شاه  آغاز شد. در اين دوره، رفت وآمد هيئت هاي اروپايي به  دربار 
ايران براي عقد قراردادهاي سياسي ـ نظامي،  سبب شد دربار ايران به  تدريج، با تحوالت 
سياسي، نظامي،  و اجتماعي اروپا آشنا شود. جالب اين است که فرانسوي ها در کنار بهره گيري 
از فناوري هاي خود در افزايش نفوذ در ايران چند خياط فرانسوي را به  دربار قاجار اعزام 
کردند تا براي  شاهزادگان قاجار لباس هاي اروپايي و متفاوت با جامعۀ  ايراني بدوزند. مقدمۀ  
دگرگوني پوشش زنان در دورة  ناصرالدين شاه، به  دنبال مسافرت وي به  اروپا فراهم شد. 
سفر شاه به  اروپا و مشاهده  بالرين هاي سن پترزبورگ در روسيه و طرز لباس آنها وي را بر آن 
داشت که پس از بازگشت به  ايران زن هاي حرمسراي خود را به  لباس آنها درآورد. اما نبودِ 
شرايط مساعد براي عمومي کردن اين رفتار سبب شد اين فضا فقط تاحدودي در داخل دربار 
ايجاد شود. زمينۀ  تغيير در پوشش خارج از منزل زنان با تأسيس مدارس دخترانه در سال 
1282ق. از سوي اروپائيان فراهم شد)صالح، 1384 ،صص 70-76(. در اين مدارس، نوعي 
توجه به  شيک پوشي و تقليد در ميان دختران و زنان به  چشم مي خورد) ملک ، 1367 ،ص 
59(. تحول اساسي که تا اين زمان در ميان زنان ايراني رخ داده بود، قرار گرفتن روبند به  جاي 

نقاب بود) صالح ، 1384 ،ص 78(.
نخستين زن بي حجاب در تاريخ معاصرايران»طاهره قره العين« بود. زني که در خانواده اي 
مذهبي  به  دنيا آمده بود، ولي پس از ورود به  فرقه بهائيت به  تبليغ بهائيت پرداخت. مي توان 
به  درستي ادعا کرد که سنگ بناي کشف حجاب را  قره العين با حمايت فرقۀ بهائيت  ايجاد 
کرد)واحد،1361،ص13(. انجمن هاي فراماسونري و غربزدگان نيز آن را دنبال کردند. برخي 
 انديشمندان مشروطه، که کم و  بيش با فرهنگ غرب آشنا بودند و با شعار »حجاب زدايي« 
تنها راه رهايي زن را از عقب ماندگي رفع حجاب عنوان مي کردند، باعث شدند که  قبل از 
تغيير سلطنت قاجار به  پهلوي زمينه برداشتن چادر نيز فراهم شود. همچنين، با آغاز نهضت 
مشروطيت، ازآنجا که  برخي نظريه پردازان آن غربگرا بودند، در پيشبرد اين جريان تالش 

بيشتري صورت پذيرفت. اين وضعيت، کم و بيش تا پايان دورة قاجار ادامه داشت.

2 . سفر رضا شاه به  ترکيه
در زمان رضاشاه، برخي روشنفکران پشتوانۀ فکري الزم جهت تحوالت و اصالحات 
پهلوي اول را فراهم کردند؛ به  اين ترتيب، در چند سال نخست سلطنت رضا شاه، تبليغات 
بر ضد حجاب را به  اوج رساندند، براى مثال، در روزنامۀ ايران جوان، که اعضاي آن را 
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عده اي جوانان فرنگ ديده و از اروپا برگشته تشکيل مي دادند - و بعدها امور حساس 
مملکت را در دست گرفتند - مبارزة پيگير و شديدي را بر ضد حجاب با عنوان »نامه هاي 
بانوان« آغاز کردند. شاه، در خرداد1313 ، جهت ديدار از کمال آتاتورك، وارد ترکيه شد. 
آتاتورك، براي غربي کردن اين سرزمين دست به  اقداماتي زده  بود، از جمله الفباى خط 

ترکی  را به  ال تين تبديل کرد و تعطيلي جمعه را به  روز يکشنبه آورد.
رضاشاه، در تنها سفر خارجي خود به  ترکيه، در 1313 ، با سياست هاي اسالم زدايي 
آتاتورك آشنا شد و بيش از پيش مجذوب وي گرديد؛ به  گونه اي که در سخنان خود چنين 
گفت: »به  واسطه برداشتن خرافات مذهبي  در مدت سلطنت من، هر دو ملت بعد از اين، با 
يک روح صميميت متقابل دست در دست هم داده و منازل سعادت]و[ ترقي را طي خواهند 

کرد« ) هدايت ، 1372 ،ص404 (.
تأثير سفر رضاشاه به  ترکيه به  قدري بود که وي پس از سفر، به  مستشارالدوله صادق، 
سفير کبير ايران در ترکيه گفت: »هنوز عقب هستيم و فوراً بايد با تمام قوا به  پيشرفت سريع 
مردم خصوصاً زنان اقدام کنيم«)مکي ، 1358 ،ص157 (. صدراالشراف نيز در خاطرات خود 
از تأثير سفر ترکيه بر رضاشاه ياد کرده و نوشته است: »رضاشاه پس از مسافرت به  ترکيه در 
اغلب اوقات ضمن اشاره به  پيشرفت سريع ترکيه از رفع حجاب زن ها و آزادي آنها صحبت 
و تشويق مي کرد« )1364 ،ص302(. به  نظر مي رسد رضا شاه، در مدت اقامت خود در ترکيه، 
به  شدت تحت تأثير ظواهر ترکيه قرار گرفت و در بازگشت از ترکيه دست به  ايجاد تحوالت 
اساسي عميقي در زمينۀ اوضاع اجتماعي زد که اصل برجسته آن رفع حجاب و آزادي و 

شرکت دادن زنان در کارهاي اداري و اجتماعي بود)اعظام قدسي،1356، ج2 ،ص79 (.
به  گفتۀ  حسن ارفع »مصلح ايراني به  ديدار همتاي ترکش آمده بود تا بياموزد و با 
ديدار از يک کشور پيشرفته تر، از پيشرفتي که در ترکيه حاصل آمده بود، بهرة  فراوان برد 
و پس از بازگشت بي درنگ دست به  کار شد تا آنچه را در آنجا آموخته بود، به  کار گيرد« 
)اتابکي،1385 ،ص220(. يحيي دولت آبادي نيز نوشته است: ازآنجاکه آتاتورك دعوت متقابل 
را پذيرفته بود، رضاشاه مي خواست تا زمان بازديد او، ايران را با چنان سرعتي مدرن  سازد که 
آتاتورك عقب ماندگي نسبي  ايران را مشاهده نکند) اتابکي ، 1385 ،ص221(. بر اين اساس، 

اعمال زور و خشونت در اجراي برنامۀ کشف حجاب الزم شد.

3 . اعالم رسمی كشف حجاب
در17  دي ، قانون کشف حجاب زنان، به  طـور آشکار و رسمي اعالم شد. بنابراين،  زمان 
عمومي کردن  بردن سرعت  باال  مردمي،  براي  مقاومت هاي  بر خالف  که  بود  رسيده  آن 
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کشف حجـاب، خانوادة  سلطنتـي جدي تر وارد عمـل شوند و رضـاشاه به  طور علنـي و 
رسمي کشف حجاب را اعالم نمايد. اين برنامه، در دانشسراي مقدماتي، ضمن اعطاي ديپلم 
به  فارغ التحصيالن با حضور بي حجاب خانوادة سلطنتي و حاضران اجرا گرديد. در فاصلۀ 
 سال هاي  1313ـ 1314 اقدامات وسيع تبليغاتي به  منظور آماده ساختن افکار عمومي  براي 
کشف حجاب انجام گرفت. جشن ها و مجالس سخنراني متعددي در اين زمينه در پايتخت 
و ديگر شهرها برپا شد)مدني،1361، ص117(. در بـهـمـن 1313، کـه دانـشـگـاه تـهـران 
افـتـتـاح شـد، به  دخـتـران دسـتـور دادنـد بـا پـوشـش غـيـر اسـالمي )بـدون حـجـاب(، 
به  تـحـصـيـل مـشـغـول شـونـد تـا در آيـنـده اي نـه چـنـدان دور پـيـشـتاز نـهـضـت 
کـشـف حجاب گردند. در نشريات نيز مقاله هايي دربارة پند و  اندرز و انتقاد از حجاب به 
 چاپ رسيد. اما اين قبيل اقدامات و برنامه ها پيشرفت چنداني نداشت و بيشتر مردم نه تنها 
استقبالي از آن به  عمل نياورند، بلکه با ديدة تحقير به  آن نگريستند. رضاشاه، در قسمتي از 
سخنان خود در روز 17 دي اظهار کرد: »تاکنون نصف جمعيت کشور به  حساب نيامده و 
خانم ها را از هرگونه حقي محروم کرده... در صورتي که صرف نظر از وظايف مادي مي توانند 

دوشادوش مردها خدماتي را عهده دار باشند«)صالح، 1384 ،ص142(.
کانون بانوان نيز در ارديبهشت 1314 ، تحت نظارت وزارت معارف، و به  رياست 
شمس پهلوي، تأسيس شد. در اين کانون،  اشخاصي نظير صديقه  دولت آبادي، فاطمه سياح، 
بدرالملوك بامداد،  هاجر تربيت، فخرالزمان غفاري بايندر، و پري حسام شهيدي فعاليت داشتند. 
اين کانون، موظف بود که مجالس مختلف سخنراني برگزار کند و از اشخاص معروف دعوت 
نمايد تا براي حضار راجع  به  مقام زن و مرد سخنراني کنند. در تعقيب اين سياست، به  وزارت 
معارف دستور داده شد که در مدارس کشور، مجالس جشن و سرور و خطابه،  با روي باز و 
بدون حجاب، برگزار شود و نيز تصميم گرفته شد مدارس ابتدايي تا سال چهارم به  صورت 

مختلط توسط زنان اداره گردد ) صفايي ، 1365 ،صص102 (.
در روز17 دي 1314، جشني از طرف علي اصغر حکمت، که خود نقش فعال و مؤثري در 
اين ماجرا داشت، در دانشسراي مقدماتي و درحضور رضاشاه برپا شد. در اين جشن، همسر و 
دختران او و جمعي از همسران وزيران و وکال، بدون حجاب، شرکت داشتند)حکمت،1355،ص 
90( و  شاه، طي نطقي همه  زنان را به  عدم استفاده از حجاب تشويق و اعالم کرد که تاکنون نيمي 
 از جمعيت کشور به  حساب نمي آمدند، زيرا در پرده بسر مي بردند) گرامي ، بي تا ،ص26(. او، 
همچنين افزود که نجابت و عفت زن به  چادر مربوط نيست و زن روحاً و اخالقا ًبايد عفيف 
باشد.  رضاشاه، در اين مراسم، خطاب به  فارغ التحصيالن گفت: »بي نهايت مسرورم که مي بينم 
خانم ها در نتيجه دانائي و معرفت به  وضعيت خود آشنا شده و پي به  حقوق ومزاياي خود 
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برده اند. ما نبايد از نظر دور بداريم که در سابق نصف جمعيت کشور ما به  حساب نمي آمد 
و نصف قواي عامله مملکت عاطل بود....شما خانم ها اين روز را يک روز بزرگ بدانيد و از 

فرصت هائي که داريد براي ترقي کشور استفاده نمائيد«)مکي،1362،صص 259-258(.
با اين اقدام رضا شاه، پروژة کشف حجاب، به  طور رسمی آغاز شد.کشف حجاب در 
ايران، مستلزم زمينه سازي فرهنگي و در ادامه قدرت اجرايي بود که در زمان رضاشاه زمينه هاي 
آن مهيا شد. با آنکه زمزمۀ تغيير حجاب از سال 1307 و همزمان با قانون متحدالشکل کردن 
لباس ها مطرح شد؛ اين قانون، به  دليل حساسيت جامعه در آن سال، جدي گرفته نشد و 
حالت غير رسمي  به  خود گرفت تا در سال1314 عملی شد. حکومت، که  از  حساسيت 
موضوع آگاه بود، براي آنکه زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن را فراهم کند، علي اصغر 
حکمت، وزير معارف را به  عنوان عامل اصلي اجراي اين سياست، در سال 1313 برگزيد. 

اقداماتي که حکمت براي بستر سازي در اين زمينه انجام داد عبارت اند از: 
1. ايجاد کانون بانوان؛

2. تشکيل مجالس وعظ و خطابه؛ 
3. انتشار سلسله مقاالت نظم و نثر در جرايد؛ و

4. ادارة مدارس ابتدايي تا سال چهـارم به  صورت مختلـط توسـط زنان) اسماعيلـي، 
1386،ص175(. 

رضاشاه، همچنين معتقد بودکه حجاب دشمن تمدن و ترقي است و موجب شده که 
نيمي  از افراد جامعه در کار و تالش حضور نيابند)حکمت،1355 ،ص88(. رضاشاه، از همان 
سال هاي نخست حاکميت در پي اين امر بود. اما سفر به  ترکيه در سال 1313 ، اين نگرش 
را تقويت کرد. مخبر السلطنه مي گويد: » فکر تشبه  به  اروپايي ها از آنجا )ترکيه( بسر پهلوي 
آمد«)1375،ص302(. رضاشاه، پس از بازگشت از ترکيه زنان را به  کشف حجاب و مردان 
را به  پوشيدن لباس متحد الشکل مجبور ساخت. مهم ترين راهبردهاي رژيم در نهادينه ساختن 

کشف حجاب عبارت اند از:
-  پيش قدم شدن رجال دولتي؛

-  برگزاري مراسم دولتي در سراسر کشور و الزام افراد و گروه ها به  شرکت در مراسم؛ 
-  تبليغ و ترويج بي حجابي  از راه هاي متنوع فرهنگي، هنري، و ادبي؛ 

-  ايجاد محدوديت براي زنان محجبه؛
-  کاربرد زور و تهديد و تنبيه براي اجراي قانون کشف حجاب؛ و

-  تشويق افرادي که داوطلبانه تن به  قانون کشف حجاب دهند)سازمان مدارك فرهنگي، 
1371 ،ص18(. 
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4.تالش برای نهادینه سازی بی حجابی و واكنش علام و مردم
حکومت توانست با گذر از سّد  نيرو هاي مذهبي، با آرامش خاطر بيشتري، از دي ماه سال 
1314، با خشونت تمام در شهر هاي مختلف ايران بي حجابي  را گسترش دهد) اسماعيلي، 

1386 ،ص176(. حکومت در مقابل  پديدة کشف حجاب، با واکنش هايي مواجه شد: 
-  قيام مردم در مشهد به  رهبري مراجع؛

-  عدم شرکت مردم در مجالس و جشن هاي دولتي؛
-  عدم خروج بانوان از منزل؛ 

-نگارش نامه هاي اعتراض آميز و تالش در جهت ايجاد اعتراض عمومي؛ و
ـ تنوع بخشيدن به  پوشش به  نوعي که کارکرد حجاب را نيز داشته باشد) سازمان مدارك 

فرهنگي انقالب اسالمي،1371 ،صص43-25(.
  اما پديدة کشف حجاب همزمان داراي دو پيامد بود. نخست، برداشتن پوشش از سر 
و رو؛ و دوم از  بين بردن جدايي ميان زن و مرد)desegregation(. اما به  نظر مي رسد که پديدة  
دوم يعني اجبار دولت در اختالط زنان و مردان در مکان هاي عمومي،  بيشتر مورد نفرت 
قشرهاي گوناگون جامعه قرار گرفته است)کاتوزيان، 1368 ،ص174(. در واقع، سياست 
کشف حجاب رضاشاهي، در بردارندة  دو بعد همزمان بود که بيشتر اوقات فقط دربارة يکي 
از آنها يعني رفع پوشش حجاب، اظهار نظر شده و ديگري، يعني تعمد رژيم در مراوده و 
اختالط زنان بدون پوشش و مردان در رستوران ها و هتل ها و ساير مکان ها، مورد غفلت واقع 
شده است؛ در حالي که، اين بعد داراي اهميت زيادي است. در تحميل اجباري رفع پوشش 
از زنان، زن بدون حجاب نمادِ گذار از توحش به  تمدن است. از اين رو، کشف حجاب را 
مي توان اقدامي  مشابه  ديگر اقدامات پروژة  مدرنيزاسيون ارزيابي کرد که بيش از آنکه آزادي 
زنان را در نظر گيرد هدف از آن هنجارسازي و مدرن سازي مظاهر جامعه است) صادقي، 

1384 ،ص50(. 
بنابراين،  تحميل پديدة کشف حجاب، حتي اگر با هدف آزادسازي زنان همراه بود؛  
باعث ايجاد شکافي عميق ميان زن سنتي و زن مدرن  شد و دوگانگي هايي را به  وجود آورد 

که بخش زيادي از جامعه را از نخبگان سياسي جدا کرد)صادقي، 1384  ، ص52(.
 مـحـمـد رضا شاه در کتاب مأموريت براى وطنم  می نويسد:» تا آنجايی که اطالع 
دارم اين اولين بار بود که در تاريخ ايران بـانـوان بـدون حـجـاب در مراسم رسمی عمومی 
شرکت می کردند و پر واضح است که موفقيت در اين آزمايش بزرگ ، مرهون نيروى ابتکار 
پدرم و تا درجه اى مديون شجاعت مادر و خواهرانم بود که در برابر رسوم کهنه )حجاب زنان 
مسلمان ( که مورد حمايت اکثريت مردم از جمله بسيارى از روحانيون بزرگ و رجال کشور 
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بود قيام کنند... از اين تاريخ به بعد، استفاده از چادر يا هر سرپوشي بجز کاله هاي اروپايي 
ممنوع اعالم شد. زنان محجبه حق ورود به خيابان ها يا استفاده از وسايط نقليه را نداشتند. 
کسبه نيز مجاز به فروش اجناس به زنان با حجاب نبودند«)آوري ، 1367 ،ص 27(. زناني که 
جرئت مي کردند در مقابل اين بي قانوني خشونت بار ايستادگي کنند، به  شدت مورد حمله و 
بي حرمتي مأموران شهرباني قرار مي گرفتند. شايان ذکر است که مأموران انتظامي  مجاز بودند 
زنان محجبه  را تعقيب نموده و به  منزل آنها وارد شوند، صندوق هاي لباس آنها را تفتيش کرده 
و اگر چادر بيابند به  غنيمت برده يا آن را پاره کنند. به  عالوه، به  وزارت معارف نيز دستور داده 
شده بودکه در کليۀ  مدارس دخترانه، معلمان و دانش آ موزان بدون حجاب باشند و در  غير  اين 

صورت به  مدارس راه داده نشوند) صدر ، 1364 ،ص302(.
کليۀ حکام واليات نيز دستور داشتند از پذيرفتن زنان باحجاب که به  ادارات مراجعه 
مي کردند، خودداري کنند. اما از سوي ديگر، مطابق بخشنامه هايي که از طرف دولت صادر 
مي شد، شهرباني موظف بود که در نهايِت حفظ امنيت، از هر نوع بي احترامي به  زنان بدون 
حجاب جلوگيري کند. شدت تبليغات بر ضد حجاب چنان گسترده بود که بسياري از زنان 
معتقد و مؤمن، که با مشکل منع استفاده از چادر مواجه بودند، منزوي شدند و تعداد قابل 
توجهي از عرصۀ  کار و فعاليت فرهنگي و سياسي و علمي  دور ماندند. عده اي نيز بنا به 
 ذوق و سليقۀ  خويش، با پوشيدن پالتو و مانتو و سرکردن چارقد و شال گردن يا استفاده از 
کاله هاي بزرگي که تمام موهاي آنها را در بر مي گرفت،  سعي مي کردند حجاب اسالمي  را 
حفظ کنند. اما دولت براي مقابله با اين قبيل اقدامات نيز دستوري به شمارة 2970 مورخ 
1315/3/11 صادر کرد، مبني بر اينکه از استعمال چارقد بانوان جلوگيري به عمل  آيد . اعمال 
کشف حجاب در شهرهاي مذهبي با مشکالت بيشتري همراه بود. در شهر مقدس قم بانوان 
معلم تهديد به استعفا کردند. همچنين بسياري از اهالي شهر، حتي پيش از 17 دي که »روز 
آزادي زن و کشف حجاب« نام گرفت، به دليل انتشار خبر برداشتن حجاب از رفتن دختران 
خود به مدرسه ممانعت به عمل مي آوردند. اعالناتي نيز از طرف مردم عليه حجاب زدايي بر 
ديوارهاي شهر نصب شده بود.)گنجينه اسناد، 1370 ،ص 10(. حکمت، از افراط و تفريط بعد 
از مراسم 17 دي ياد کرده است: »بالفاصله بعد از مراسم 17 دي در تهران دو امر پيش آمد که 
يکي به  حد افراط و ديگري به  حد تفريط بود، از يک طرف بعضي زنان معلوم الحال به  کافه ها 
و رقاص خانه ها هجوم آوردند و همه در مرئي و منظر جوانان بوالهوس به  رقص پرداخته و... 
از طرف ديگر مأمورين شهرباني و پليس ها در تهران و فرمانداري ها و بخشداري ها در شهرها 
و قصبات مملکت به  حسب دستور وزارت کشور مزاحم زنان شده و آنها را به  اجبار وادار به 
 کشف حجاب مي کردند و حتي چادر و نقاب آنان را پاره مي کردند«) صالح ، 1384،ص46(.
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کشف حجاب، در سال هاي باقي ماندة حکومت رضاشاه اجباري بود، و حجاب اسالمي 
 مظهر عقب ماندگي شمرده مي شد. به  همين دليل،  برداشتن چادر از سر زنان، به  اجبار، بخشي 
از وظيفۀ مأموران شهربانی  شده بود.کشف حجاب، برخی از مفاسد اخالقي را در جامعه 
در پي داشت و خشم بسياري از مردم، به ويژه مذهبيون را برانگيخت. بسياري از زنان ، براي 
حفظ حجاب از منازل خارج نمي شدند و خود را در خانه حبس کردند .بسياري نيز تالش 
مي کردند تا حجاب خود را درکوچه و خيابان، به  دور از چشم مأموران، حفظ کنند. پس 
از سقوط رضا شاه، ظاهراً قيد اجبار از کشف حجاب برداشته شد؛ اما مطبوعات حکومتي 
همچنان در ستايش اقدام رضاشاه قلم مي زدند و دربارة  مظاهر »تمدن« و »تجددخواهي« و 

»عقب  نماندن از پيشرفت اروپايي ها« مطلب مي نوشتند.

5.  برخورد پهلوی دوم با كشف حجاب
پس از روي کار آمدن محمدرضاشاه، گروهي از زنان، که از فشار حکومت قبل به ستوه آمده 
بودند، در مخالفت با کشف حجاب در معابر عمومي  با چادر ظاهر شدند و مأموران حکومتي 
هم با وجود قانون کشف حجاب، با آنان مقابله نمي کردند. در مهرماه 1320 آيت اهلل سيد 
ابوالقاسم کاشاني طي نامۀ شديد اللحني به نخست وزير وقت خواهان کم کردن فشار بر زنان 
محجبه شد. در سال 1323 نيز آيت اهلل سيد حسين طباطبايي قمي از مراجع وقت، نامه اي 
به شاه جديد نوشت و از وي خواست کشف حجاب اجباري را الغا کند.)سبحانی،1379، 
ص162(  سرانجام، با مخالفت روحانيون و مقاومت مردم، قانون کشف حجاب لغو شد. 
پس از لغو قانون، بسياري از زنان مسلمان به  حجاب روي آوردند. اما بر خالف دورة پيش 
از کشف حجاب، که زنان چادر و روبنده مشکي مي پوشيدند، از اين زمان به  بعد، استفاده از 
چادر رنگي بيشتر متداول شد. البته، برخي زنان هم، که چند سال طعم آزادي به  سبک غربي  را 
چشيده بودند، ديگر حاضر به  بازگشت به  فرهنگ حجاب نبودند. در عين حال تالش گستردة 
دستگاه هاي فرهنگي دولت براي گسترش بي حجابي بيش از پيش ادامه داشت. به نحوي که 
مي توان گفت مهم ترين تفاوت کشف حجاب در عصر پهلوي اول و دوم اين بود که کشف 
حجاب در عصر رضا شاه به  زورِ سر نيزه و در عصر محمدرضاشاه به  پشتيباني تبليغات 
گسترش يافت)سبحاني، 1379،ص163(. محمدرضاشاه، با برنامه هاي حساب شده، تالش 
کرد تا زنان را به  بي حجابي  و برهنگي تشويق نمايد و از طريق رسانه هاي گروهي، مراکز 
آموزشي، ادارات، و سينماها در دين زدايي متمرکز شد. محمدرضاشاه، با اين کار دو هدف را 
دنبال مي کرد: نخست، رواج بي حجابي  و بي عفتي؛ دوم نشان دادن چهرة طرفدار حقوق زنان 
از خود. وي مي خواست، با وارد کردن زنان به  صحنه هاي اجتماعي، خود را مدافع حقوق 
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آنان جا بزند؛ در حالي که زنان نيز همانند مردان، از ابتدايي ترين حقوق انساني، مانند حق 
انتخابات آزاد محروم بودند)شيدائيان، 1383،ص35(. به  طور کلي، بايد گفت: محمدرضاشاه 
]با ترويج[ عشرت طلبي، مدگرايي، وتقليد از فرهنگ غرب، زمينۀ حضور گستردة غرب را از 
 لحاظ فکري و فيزيکي در ايران فراهم کرد و همان گونه که  رايت، نويسندة آمريکايي، بيان 
کرده در زمان محمدرضاشاه، آمريکايي ها در همه جاي ايران حضور داشتند و ايران، در آن 
زمان، کشوري بود که براي زنان آمريکايي جاذبه  داشت وگاهي خارجي ها بيشتر از ايرانيان 

احساس آسودگي مي کردند)1382،صص13-12(.  
سال 1355 اوج سياست هاي ضد حجاب پهلوي به شمار مي رود. در اين سال رسمًا 
دولت طرحي را در زمينۀ کشف حجاب تدوين کرد و بالفاصله بخشنامه آن را براي اجرا به 
ادارات مربوط ارسال نمود. به دنبال اعالم اين سياست نظام شاهنشاهي، جامعۀ اسالمي نيز 
واکنش مناسبي از خود نشان داد. اگر چه از سال 1354 به بعد تقريباً همۀ سازمان هاي مخفي 
و مبارز يا از بين رفته بودند  يا به انزوا کشيده شده بودند. اما در همان زمان صداي اعتراض 
مردم در دي ماه 1356 ) يک سال بعد از ابالغ سياست مزبور ( از سوى اهالی قم بلند شد. اين 
دستورالعمل که دو سال پيش از پيروزي انقالب اسالمي صادر شد نه تنها نتوانست حجاب 
را در جامعه از بين ببرد بلکه موجب شد تا صف آرايي در مقابل دولت آشکارتر و محکم تر 

از گذشته خود را نشان دهد. )نشريه 15 خرداد،1374،صص 65-64(

علل و زمينه های كشف حجاب
برخی عوامل داخلي و خارجي زمينه را براي کشف حجاب فراهم کرد. در اين بخش به 

 بررسي اين عوامل مي پردازيم.
1.  زمینه های بین املللی

شرايط جهان در قرن بيستم به  گونه اي بود که اروپايي ها، به  دليل دستيابي  به  توسعه، در پي 
گسترش فرهنگ خود به  ساير نقاط جهان بودند و مي خواستند فرهنگ غرب را بر جهان 
مسلط کنند در اين ميان انگلستان با وقوع جنگ جهانی اول و وقوع انقالب کبير روسيه 
و شکست تزارها در موقعيت برتر قرار گرفت و به دنبال بحران هاى ناشی از جنگ و نيز 
بيم از گرايش جامعۀ فقر زده ايران به کمونيست مي کوشيد  بر جهان مسلط شود و اوضاع 
مستعمرات براي اين کشور اهميت فراواني داشت. کشورهاي تحت سلطه و جهان سوم 
تأمين کنندة  اصلي مواد اوليۀ کارخانه ها و مصرف کنندة اصلي توليدات غرب بودند و از 
بين آنها ايران يکي از مناطق حياتي تحت نفوذ انگلستان و شوروي در منطقۀ خاورميانه 
بود که اغلب هر دو کشور ادعا هايي در مورد آن داشتند. بر اثر هرج و مرج و اغتشاش 
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به  وجودآمده از انقالب اکتبر و برکناري خاندان تزار در شوروي، تا حدودي از نفوذ اين 
کشور در شمال ايران کاسته شد و فرصت مناسبي  براي انگلستان پيش آمد تا نفوذ خود 
را در ايران گسترش دهد. اگر انگلستان مي توانست اقداماتي در ايران به  نفع خود انجام 
دهد، هم منافع شرکت هاي تجاري خود را تأمين مي کرد- يعني بازار ايران در اختيار 
توليدکنندگان انگلستان قرار مي گرفت- و هم در رقابت هاي بين المللي، ساير رقيبان خود 

را از مداخله در اين منطقۀ  حياتي منع مي کرد که پيروزي بزرگي براي انگلستان بود.
هدف اصلي سرمايه داري غرب، استفاده از منابع سرشار طبيعت و بهره برداري بهينه از 
بازار ايران بود. بنابراين،  از هرگونه تغييرى براي رسيدن به  اهداف سياسي و اقتصادي خود 
استقبال مي کرد؛ به  طور مثال، حضور علني زنان در جامعه و گسترش مصرف گرايي در بين 
آنها تا حدودي خواسته هاي اين کشور را محقق مي ساخت. با ايجاد وضع جديد در ايران، 
توليدکنندگان اجناس لوکس، تبليغات وسيعي را براي به  دست گرفتن اين بازار آغاز کردند 
که جريان کشف حجاب را در ايران سرعت مي بخشيد. با ايجاد فرهنگ مصرفي غرب در 
ايران، توازن اقتصادي اين کشور بهم مي خورد و تناسب بين ميزان واردات و صادرات کاال از 
بين مي رفت. مصرف مداوم کاالهاي خارجي، سبب گرايش عمومي  به  سوي غرب مي شد و 
هر مصرف کننده، در گذر زمان، به  مصرف اين نوع کاالها عادت مي کرد و هميشه به  صورت 

منبعي سودآور براي غرب باقي مي ماند.
براي رسيدن به  اهداف گفته شده، بايد اصالحاتي در مناطق تحت نفوذ، مثل ايران، انجام 
مي شدکه ورود زنان به  صحنۀ  فعاليت هاي اجتماعي از جمله آنها بود. با تحقق اين هدف، و 
ايجاد فرهنگ مصرفي و نيازهاي کاذب به  کاالهاي لوکس و تجملي، در ايران، بازار عظيمي 
 براي فروش محصوالت غربي  ايجاد مي شد و با گذشت زمان استفاده از کاالهاي غربي  در 
ايران رواج مي يافت. اين برنامه بايد به  صورتي اجرا مي شد که دو هدف عمده را تأمين کند: 
1. سود رساني به  صنايع توليدي غرب؛  و 2. دور کردن مردم از فرهنگ گذشته خود، زيرا 
تا زماني که مردم به  آداب و رسوم سنتي خود پايبند باشند  امکان گرايش به  سوي غرب و 
پذيرش فرهنگ بيگانه ممکن نيست) حيدريان ،1379 ،صص18-21(. عوامل بيان شده سبب 
شد غرب و به ويژه انگلستان، براي اجراي سياست کشف حجاب در ايران تالش کنند؛ زيرا 
رواج بي قيدي در قالب طرح کشف حجاب بانوان، سبب هدر رفتن نيروهاي جامعه و ايجاد 
بي حسي و بي تحرکي در سراسر ايران مي شد و امکان توليد و نوآوري را در کشور پائين 
مي آورد و در مجموع وضع مناسب تري را براي حفظ منافع غرب مهيا مي ساخت)حيدريان، 

1379 ،صص23-22(.
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2 . زمینه های داخلی 
با تشکيل سلطنت پهلوي، سلطۀ سياسي و اقتصادي سرمايه داري بر ايران تقويت شد؛ ولي 
هنوز تعلقات فرهنگي و وابستگي جامعۀ  ايران به  ارزش هاي ملی و  اسالمي  به  قوت خود 
باقي بود. رضاشاه، در امتداد سياست هاي خود )تشديد سير وابستگي به  نظام بين المللي، که 
نظام سنتي جامعۀ ايران بزرگ ترين مانع دروني آن به  حساب مي آمد(، به  اجراي طرح هاي 
مدرن روي آورد. در اين دوران، در داخل ايران وضعي وجود داشت که او را هر چه بيشتر 
به  اجراي اين امر ترغيب و زمينۀ  مساعدي را براي اجراي برنامه هاي او مهيا مي کرد. يکي 
از طرح هاي مهمي که در دوران زمامداري رضاشاه به  آن توجه فراوان شد کشف حجاب 
بانوان بود. هرچند اجراي اين برنامه با سنن مذهبي  ايرانيان ضديت داشت،  اما وضعيت 
جديد اجراي آن را ممکن کرد ) حيدريان ، 1379 ،ص23(.برخی عوامل، در داخل کشور، 

نقش مهمي در طرح کشف حجاب داشت که در زير به  آنها پرداخته مي شود.
2 . 1 . تأثیر پذیری رضا شاه از کشور های همسایه

مهم  ترين عامل پيدايش و اجراي طرح کشف حجاب، سفر شاه به  ترکيه بود. تا قبل از اين 
سفر، زمينه هاي حضور زنان بدون حجاب در ميان مردم آماده بود، اما تسلط هنجارهاي 
اعتقادي و پايبندي به  سنن و تعاليم مذهبي  به  قدري قوي بود که اين تحوالت  را به 
 قشرهاي خاصي محدود مي کرد و عموم افراد جامعه از همۀ  طبقات و خانواده ها را 
در برنمي گرفت. نکتۀ  مهم تر آنکه کشف حجاب، جنبۀ  الزامي  نداشت و هرکس بنا به 
 خواست و سليقۀ خود به  سهولت مي توانست با اين سير همراه شود يا خود را از اين 
دگرگوني ها دور نگاه دارد و در پوشش گذشتۀ خود باقي بماند. رضاشاه، از سال ها پيش، 
خواستار اصالحاتي در ايران بود و هم شکل کردن لباس مردان و رفتار ناخوشايند با 
روحانيون مؤيد اين واقعيت است. گرچه رضاشاه فکر تجددگرايي را از اوايل سلطنت 
در سر مي پروراند، سفر به  ترکيه اين تفکر را تقويت کرد. ترتيب دادن اين سفر و دعوت 
مصطفي کمال از رضاشاه براي ديدار چند روزه از ترکيۀ جديد، به  سير دين زدايي در ايران 

سرعت بخشيد) حيدريان ، 1379 ،صص 25-24(.
2 . 2.  تظاهر رضا شاه به  دین داری

رضاشاه، در زمان نخست وزيري خود، همواره مي کوشيد با تظاهر به  دين داري حمايت 
عامۀ مردم و روحانيون را به دست آورد. او خود را در نظر سايرين، مردي متدين و مدافع 
شريعت معرفي مي کرد. او از اين طريق توانست حمايت گروه هايي از مردم را به  خود 
جلب کند. بخشي از مردم، دين داري وي را باور کردند و به  حمايت از او برخاستند. 
همين امر، يکي از زمينه هاي داخلي توفيق رضاشاه در رسيدن به  قدرت بود. اما زماني 
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باصراحت،  برداشت و  از چهره  از دين را  نقاب طرفداري  به  سلطنت رسيد،  که وي 
مذهب را مغاير با ترقي و تجدد معرفي کرد. بااين حال، مردم هرگز تصور نمي کردند 
رضاشاه به  برداشتن حجاب زنان، که جزئي جدانشدني از اصول دين اسالم بود، دست 

بزند)حيدريان،1379،ص28(.
2 . 3. مسافرت خارجی تجار و ارشاف زادگان

عامل ديگري که زمينه را براي اجراي طرح کشف حجاب آماده کرد،  بازگشت اشراف زادگان 
ايراني از کشورهاي اروپايي است. آشنايي اين افراد-که براي تحصيل و کسب علوم و فنون 
غرب به  اروپا عزيمت کرده بودند- با نوع زندگي و فرهنگ مردم آن ديار و بازگشت آنان 
به  ايران، زمينۀ مساعدي در طبقۀ اشراف جامعۀ شهري براي اجراي سياست کشف حجاب 
فراهم کرد. برداشت هاي اشتباه اغلب تحصيل کرده هاي اروپا باعث شد که پس از بازگشت 
به  ايران در جايگاه قشر روشنفکر جامعه ظاهر شوند و خواسته يا ناخواسته در جهت اجراي 
اين سياست قدم بردارند. وجه مشترك بيشتر آنان ضديّت با دين بود. اين عقيده، در نتيجۀ 
مشاهدة پيشرفت هاي کشورهاي اروپايي پس از دوران اصالح مذهبي  و جدا شدن علم و 
زندگي روزمره ازآموزه هاي ديني در آنها ايجاد شده بود. اين افراد، ديدگاه هايي در مورد اصل 
آزادي زنان و فکر تشبه  به  غرب را همراه خود به  ايران آورده بودند و اغلب عقب ماندگي 
ايران را حاصل دوري مردم از فرهنگ متجدد اروپا مي دانستند و بر اين عقيده بودند که ايران 
براي رسيدن به  پيشرفت و ترقي بايد از اروپا تقليد کند تا زمينه اي مساعد براي پيشرفت آن 

حاصل شود) حيدريان ، 1379 ،صص 30-29(.
2 . 4. انتشار روزنامه های متأثر از غرب

انتشار روزنامه هاي متأثر از غرب نيز در اجراي سياست کشف حجاب تأثير فراواني داشت. 
در ابتدا، روزنامه، به  منظور آگاهي مردم از مسائل روز و رفع قسمتي از عقب ماندگي ها 
و کاستي هاي اطالع رساني در ايران ايجاد شد؛ ولي به  مرور زمان، به  صورت ابزاري در 
جهت اهداف صاحبان ثروت در دست قدرتمندان قرار گرفت. همان گونه که در غرب 
صاحبان روزنامه ها اغلب سرمايه داران و صاحبان صنايع بودند، در ايران نيز تالش مي شد 
از طريق چاپ مطالب گوناگون در مطبوعات، نوع تفکرات مردم را در جهت منافع دلخواه 
سوق دهند. بيشتر کساني که صاحب  امتياز روزنامه ها بودند يا مطالب خود را در آن چاپ 
مي کردند، مدتي را در اروپا گذرانده بودند. اين افراد، به  منظور آشنايي مردم با تفکرات 

غربي در مطبوعات مطالبي مي نوشتند ) حيدريان ،1379 ،صص34 -35(.
2 . 5 .  توسعۀ مدارس خارجی در داخل کشور

عامل ديگر در زمينه سازي کشف حجاب، حضور ميسيونرهاي مذهبي  و تأسيس مدارس 
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خارجي بود. آموزش دانش آموزان در مدارس مسيحي، که زير نظر مستقيم افراد خارجي 
اداره مي شد، نسل جديد را به  طور تدريجي از تعاليم مذهبي و ملي دور مي کرد. ميسيونرهاي 
مسيحي، افرادي بودند که وظيفۀ  تبليغ دين مسيحيت را در نقاط مختلف جهان بر عهده 
داشتند. استعمارگران غربي،  از بيشتر اين افراد، براي تحکيم سلطۀ  خود در مستعمرات استفاده 
مي کردند. تعليم و تربيت دختران در اين مدارس، کاماًل با شيوه هاي تربيتي سنتي تفاوت 
داشت. معلمان نيز که الگوهاي رفتاري براي دانش آموزان بودند، سبب رواج بيشتر لوازم و 
لباس هاي اروپايي ها مي شدند. کساني که در اين مدارس آموزش مي ديدند راحت تر از سايرين 

مي توانستند رفع حجاب و جدا شدن از سنن پيشين را بپذيرند)حيدريان ،1379،ص37(.

 پيامد ها و نتايج کشف حجاب
1. مخالفت روحانیون 

علما، در مقابل کشف حجاب واکنش نشـان دادند و حاضـر بودند از جان خود بگذرند. 
نمونۀ آن اقدام آيت اهلل بافقي است که به  شکنجه و تبعيد وي از قم انجاميد. در عيد نوروز 
1306 ، خانـواده رضاشاه بدون حجاب کامل به زيارت حضرت معصومه رفتند. اين عمل 
و جسـارت، سبب خشم مردم شد و روحـاني اي به  نام »واعظ« مردم را به  امر به  معروف و 
نهي از منکر فرا  خواند. اين خبر به شيخ محمدتقي بافقي )از روحانيون قم(  رسيد و ايشان 
نخست به  خانوادة رضاشاه پيام داد که اگر مسلمان هستيد نبايد در اين مکان با اين وضع 
حضور يابيد و اگر مسلمان نيستيد، باز هم حق نداريد در اين مکان حضور يابيد. پيام، مؤثر 
واقع نشد و بافقی شخصاً به  حرم آمد  و به  خانواده شاه اخطار داد. رضاشاه با اطالع از اين 
جريان شخصاً به  قم رفت و با چکمه وارد صحن مطهر شد و بافقي را مورد ضرب و شتم 
قرار داد. رضاشاه، از رئيس نظميه، بافقي را خواست و رئيس نظميه اظهار کرد که او فرار کرده 
است. به  محض اينکه اين جمله را گفت  شاه با عصا به  وي حمله کرد و او را مورد ضرب 
http://www.pajoohe.com/fa/(و شتم جدي قرار داد و دستور داد او را به  زندان انتقال دهند

index.php?Page=definition&UID=36495–ftn31( فردوست ،1373 ،ص110(.

2 . مخالفت های اجتامعی
به  دليل ريشه دار بودن تفکرات ديني و حضور طوالني مدت مذهب در ايران، سياست 
اسالم زدايي با مقاومت اجتماعي مواجه شد و در پي اجراي مقدمات طرح کشف حجاب، 
نخستين واکنش از سوي علماي شيراز صورت گرفت. علما، پس از دريافت گزارِش چگونگي 
برگزاري مراسم جشن در مدرسۀ دخترانۀ شيراز تصميم گرفتند، مخالفت خود را بيان کنند تا از 
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اعمال مشابه  در ساير نقاط ايران جلوگيري شود. آنها، طي تلگرافي به  شاه، اعتراض رسمي خود 
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36495 - _(کردند اعالم  را 

ftn29() حيدريان ، 1379 ،صص77-76(. 

حکومت، قانون کشف حجاب را پيش از اعالم رسمی آن در 17 دى 1314، به 
واليت ابالغ کرده بود. اين قانون در مرحله اجرا با مقاومت هاى خونينی روبرو شد. آيت اهلل 
قمی، آيت اهلل شيخ عبدالکريم حائرى، آيت اهلل سيد يونس اردبيلی، آيت اهلل سيد محمد تقی 
خوانسارى، آيت اهلل حجت کوه کمره اى و آيت اهلل ميرزا محمد آقازاده از جمله مراجع وعلماى 
سرشناس بودند که نسبت به اقدامات رضاشاه در ترويج بی حجابی اعتراض کردند. برخی  از 

روحانيون نيز در اعتراض به کشف حجاب تبعيد شدند.

 3 . مخالفت های زنان و اعرتاض آنها
در نتيجۀ اقدامات رضاشاه، اگرچه از لحاظ مشارکت زنان در زندگي اجتماعي، اشتغال، و 
ورودشان به  قلمروهاي آموزشي پيشرفت هايي حاصل شد؛ اين پيشرفت ها در محدوده هاي 
خاص و در مقايسه با مردان و شرايط طبقاتي به  تصادف بستگي داشت. از جنبۀ  حقوقي هم 
تغييراتي صورت پذيرفت، اما تغيير بنيادين در وضعيت قانوني زنان، به ويژه در امر ازدواج، 
ايجاد نشد. قانون هنوز هم در امور مهم مردان را برتر مي دانست. مردان، هنوز امتياز داشتن 
چهار همسر در يک زمان و طالق آنها را به  ارادة خود داشتند. افزون  براين، سرپرست قانوني 
خانواده مرد بود و مردان از حقوق ارثي بيشتري برخوردار بودند. اما زنان همچنان از حق 
رأي و نامزدي در انتخابات عمومي  محروم بودند)آبراهاميان ، 1377،صص179-180(.همراه 
با بي حجابي،  مناسبات متقابل اجتماعي و تعامل ميان زنان و مردان در مجامع عمومي  افزايش 
يافت و در ميان زنان طبقات متوسط و باال، مدهاي اروپايي و آرايش به  سبک اروپايي ها 
رواج يافت. اين دوره، دورة رونق کار خياطي ها و سلماني هاي زنانه بود. البته انتشارات دولتي 
تحت تأثير روحيۀ ملی گرايی حاکم بر آن دوره تأکيد مي کرد که بهترين و زيباترين لباس ها 
و لوازم آرايش زنانه در ايران و در کارخانه هاي وطني ساخته مي شود. به هرحال، در زمان 
رضاشاه موانع عمدة پيشرفت زنان برطرف نشد و هرچه دولت متجدد رضاشاه نيرومندتر شد 

نهضت مستقل زنان ايران ضعيف تر گرديد)کرونين،1383 ،ص262(.
ارزش هاي تحميلي در مورد سبک پوشش دوران رضاشاه، به  دليل ناهمخواني با محيط، 
مشکالت عديده اي را براي زنان به  همراه داشت. لباس جديد، نوآوري و بدعت کاملي براي 
زنان شهري بود. همين بدعت گذاري ارزشي و هراسي که دولت از عدم تابعيت مردم داشت، 
زمينه ساز صدور بخشنامه هاي تهديدکننده از سوي دولت شد تا با اعمال زور و خشونت، 
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شرايط الزم براي تثبيت ارزش هاي تحميلي آماده شود)شريعت پناهي، 1372،صص306 – 
320(. تعارض ارزشيـ  محيطي در آن دوره به  گونه اي بود که حتي کارگزار اين بدعت گذاري، 
يعني رضاشاه، قلباً و در درون از اين امر ناخشنود و مضطرب بود. اشرف پهلوي در اين 
زمينه مي نويسد: »به  عنوان يک مرد هرچه به  همسر و خانواده اش مربوط مي شد يک موضوع 
خصوصي بود. پدرم در خانه يک مرد تمام عيار نسل گذشته بود. به  ياد دارم يک بار که با 
پيراهن بي آستين سر ميز نهار آمده بودم، دستور داد فوراً لباسم را عوض کنم. او به  عنوان  شاه 
خود را آماده کرده بود احساسات نيرومند شخصي خود را به  سود پيشرفت کشور خود کنار 
بگذارد. وقتي تصميمش را گرفت، نزد ما آمد و گفت: اين سخت ترين کاري است که در 
عمرم کرده ام، اما بايد از شما بخواهم که سرمشق خوبي  براي ساير زنان ايران باشيد) کرونين، 

1383 ،ص299(.

4 . تأثري اجتامعی
در ايران نيز همانند ترکيه، اين تحوالت شتابان و بدون تعمق صورت  گرفت و با گذشت زمان 
به  صورت تقليدي از غرب  ظاهر و از سوي جامعه با مخالفت هايي روبه رو شد. اصالحات 
ظاهري رضاشاه و اعمال خشونت آميز وي در راه اجراي برنامه هاي اصالحي اش موجبات 
نارضايتي و بيزاري مردم را فراهم آورد. اين اقدامات، که با هدف رهايي و آزادي زنان و 
حضور آنان در صحنۀ اجتماع صورت مي گرفت، فقط مورد استقبال برخي زنان طبقۀ متوسط 
و باالي جامعه قرار گرفت. در مواردي، اين تغييرات، حتي نتيجۀ معکوس به  بار آورد و به 
 جاي اينکه به  رهايي زنان بينجامد سبب مهجوريت زنان شد. در شهرهاي مذهبي،  مثل قم، و 
در ميان خانواده هاي سنتي، اجباري  شدن بي حجابي،  به  محروميت دختران از تحصيل انجاميد. 
بسياري از زنان، به  علت برخوردهاي خشونت آميز مأموران، در خانه ماندند و فقط براي 

مسائل ضروري از خانه خارج مي شدند) کرونين ، 1383،ص320(.

5 . تأثري خارجی
يکي ديگر از پيامدهاي کشف حجاب گسترش دخالت انگليس در امور داخلي ايران بود.
يکي ديگر از پيامدهاي ممنوعيت حجاب، ايجاد تنش هاي ديپلماتيک ميان ايران و انگليس 
بود. مقامات انگليس از حق زنان مسلمان هندي براي داشتن حجاب دفاع مي کردند. همچنين، 
در چگونگي رفتار دولت ايران با زائران افغاني در مشهد نيز دردسرهايي پيش آوردند؛ چراکه 
زنان افغاني از ممنوعيت حجاب معاف شده بودند، اما تشخيص و شناسايي آنان از زنان ايراني 
کار دشواري بود و معضالتي ايجاد مي کرد)کرونين، 1383 ،ص304(. برخي جامعه شناسان، 
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که در مسائل اجتماعي ايران مطالعاتي انجام داده اند، اظهار می کنند که در دوران رضاشاه، 
به  دليل اتخاذ ارزش هاي غربي  در مدرنيزه کردن اجباري کشور، ميان ارزش هاي غربي  و 
ارزش هاي اسالمي ــ ايراني، چالشي به   وجود آمد که جامعه را با بحران هويتي مواجه 
کرد) معيد فر، 1379،صص186-187(. البته، ترديدي نيست که تبادل فرهنگي ميان نظام هاي 
اجتماعي امري اجتناب ناپذير است؛ اما نوع رويکرد و شيوة اقتباس عناصر جديد در کاستن 
از تنش هاي فرهنگي نقشي تعيين کننده دارد. با توجه به  بافت سنتي تفکر رضاشاه، و به ويژه 
ناهمخواني ارزش هاي غربي  با محيط فرهنگي ايراني، بايد گفت حرکت رضاشاه اقدامي 
 شبه مدرنيستي و برخاسته از احساس حقارت در برابر اروپايي ها بود. مخبرالسلطنه)هدايت(، 
در خاطراتش دربارة دليل تغيير لباس و کاله، از قول رضاشاه مي نويسد: »آخر مي خواهم 
همرنگ اروپاييان شويم که ما را مسخره نکنند. گفتم البته مصلحتي در نظر گرفته اند. در دلم 
گفتم زير کاله است که مسخره مي کنند و تقليدهاي بي حکمت« )کاتوزيان ،1380،ص446(. 
کشف حجاب در ايران پيامدهاي سياسي ، اقتصادي، و فرهنگي داشت که باعث محروميت 

بيشتر زنان از صحنۀ اجتماع شد.

نتيجه گريی 
کشف حجاب در ايران، پديده اي ناشي از آشنايي با غرب و تجددخواهي افرادي بودکه افکار 
و زندگي غربي  را تجربه کرده بودند و مي کوشيدند زنان ايراني را نيز مانند زنان اروپايي، بعد 
از رنسانس، بدون حجاب و نيمه عريان سازند و البته لباس مردان را نيز تغيير دهند. با توجه 
به  مطالبي که در اين پژوهش مطرح شد، ريشۀ کشف حجاب به  تحوالت گسترده در ايران از 
زمان  ناصرالدين شاه و محافل روشنفکري برمي گردد اما رسميت يافتن آن به  دورة  رضا شاه 
پهلوي باز مي گردد. رضاشاه، که پيش از رسيدن به  مقام پادشاهي، خود را فردي ديندار و 
پايبند به  اصول مذهب نشان داده بود؛ پس از به  قدرت رسيدن،  به  نام تجددگرايي، تضعيف 
ارزش هاي ديني را سر لوحۀ برنامه هاي نوسازي فرهنگي خود قرار داد. کشف حجاب 
يکي از برنامه هاي مهم اين دوره بود و هرچند کشف حجاب به  نام رضاشاه تمام شد، ولي 
نمي توان آن را محصول دست يک نفر دانست، بلکه محصولي از عوامل داخلي و خارجی 
است و رضاشاه تنها عامل و مجري اين پديده بود. درسال 1313 ، رضاشاه سفري به  ترکيه 
داشت و در آنجا به  شدت تحت تأثير اقدامات کمال پاشا )آتاتورك( قرار گرفت و رمز ترقي و 
پيشرفت کشور را در تغيير رفع حجاب از زنان ديد. با آغاز سال 1314 ، تبليغات حکومتي در 
مورد کشف حجاب به  اوج خود رسيد. با وجود تمام تبليغات و اقدامات، مردم ايران در مقابل 
تغيير پوشش مقاومت  ورزيدند. برنامۀ کشف حجاب همچنين با مخالفت هاي گسترده اي از 

امیر مسعود شهرام نیا
نجمه سادات زمانی



83
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  89

سوي روحانيون مواجه شد با اين حال حادثۀ مسجد گوهر شاد اگر چه کمی قبل از الزامی 
شدن قانون کشف حجاب به وقوع پيوست اما نشان از نگرانی مردم بود که بعد از اتحاد البسه 
نوبت کشف حجاب بانوان است. اين حادثه که يک سال پس از بازگشت رضاشاه از سفر به 
 ترکيه و مشاهدات وي در مورد بي بند و باري و بي حجابي  زنان ترکيه به  وقوع پيوسته بود، از 
يک سو حکايت از تأثير بي چون و چراي رضاشاه از فرهنگ غربي داشت؛ و از سوي ديگر، از 
تعارض اين فرهنگ با فرهنگ اسالمي  جامعۀ ايران و عدم پذيرش موازين غير شرعي توسط 

مردم نيز خبر مي داد.
برنامه کشف حجاب رضا شاه  همچنين با مخالفت هاي گسترده اي از سوي روحانيون 
مواجه شد که اين اعتراضات پس از بازگشت رضاشاه از سفر به ترکيه  گسترش يافتو در برابر 
سياست هاى ضد ديني پهلوي اول همچون کشف حجاب، جدايي دين از سياست، رواج 
فرهنگ اروپايي در ايران، و اهانت به  روحانيت موضع گيري کردند .پس از سقوط رضا شاه، 
قاعدة يکساني در خصوص کشف حجاب و اتحاد شکل لباس وجود نداشت. اما لزوم پاسخ 
به  مطالبات و افکار عمومي،  مقامات را به  عقب نشيني واداشت. در مجموع، مي  توان فرضيۀ 
خود را چنين اثبات کرد که واقعۀ کشف حجاب در دوران پهلوي از يک سو حکايت از 
بحران حقوقي زنان در جامعۀ سنتي ايران داشت و از سوي ديگر زنان را به  عنوان عناصر و 
ابزار نوگرايي رژيم درآورد. کشف حجاب، فقط مورد استقبال برخي زنان طبقۀ متوسط و 
باالي جامعه قرار گرفت. در مواردي اين تغييرات حتي نتيجۀ معکوس به  بار آورد و به  جاي 
اينکه به  رهايي زنان بينجامد، سبب مهجوريت زنان شد و شورش هايي را به  وجود آورد. 
کشف حجاب در ايران تا زمان محمد رضاشاه ادامه يافت . اگرچه در اين دوره مانند دوره 
رضاشاه با خشونت و اجبار همراه نبود ولي با استفاده از ابزارهاي تبليغي به شدت دنبال مي 
شد. مهمترين استدالل در اين که چرا پهلوي دوم در برابر فرهنگ اسالمي مردم کوتاه آمد و 
سرانجام کشف حجاب نيز مانند ديگر اصالحات رضا شاهي دوامي نياورد را بايد در عدم 

همراهي مردم ،مقاومت گسترده زنان و مخالفت هاي روحانيون يافت.
در جريان مبارزات انقالب اسالمي نيز عمال موضوع حجاب به يکي از مهم ترين 
خواست هاي انقالبيون تبديل شد و اين به دليل حضور پررنگ زنان محجبه در انقالب 

اسالمي بود که در سال هاي بعد از پيروزي انقالب هم به نحو گسترده تر ادامه يافت.
آنچه ذکر شد نشان مي دهد که کشف حجاب نتوانست به عنوان عامل غربزدگي در 
ايران  عمل کند و دوام بياورد، بلکه خود زمينه شوروش و تظاهرات عليه رژيم را گسترده تر 

کرد.
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