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چڪیده

هدف :امریۀ کشف حجاب ،مهمترین اقدام پهلوی اول(-1304
1320ش ).در روند مدرنیزاسیون بود .بررسیهای تاریخی صورت
گرفته تاکنون بخشی از اسناد این واقعه را منترش ساخته است و
اسناد قابل توجهی همچنان در آرشیوها موجود است .در این نوشتار،
در گسرتۀ جغرافیایی فارس– آن زمان استان هفتم – و در محدودۀ
زمانی  1314تا 1317ش .مهمترین اسناد موجود با محوریت  .1نوع
برنامهها و اقدامات حکومت ،و  .2چگونگی مقاومتهای مردم
بررسی شده است.
روش/رویکرد پژوهش :روش پژوهش در این بررسی به شیوۀ
پژوهشهای تاریخی است؛ بدین ترتیب که دادهها از منابع ،بهطور
خاص اسناد ،گردآوری و حول محور مسئلۀ پژوهش نظام یافته
است .در پژوهشهای مسئله محور ،رویکرد تبیینی مبنای بسیاری از
بررسیهاست .بر این اساس ،روند شبهمدرن سازی پهلوی اول ،مبنای
طرح کشف حجاب و همچنین اساس چگونگی پیشربد آن قلمداد
شده است.
یافتهها و نتایج پژوهش :در بررسی اسنادی نگاه پژوهشگر به
تعداد اسنادی است که در اختیار دارد و بسته به دادههای آن قادر
به بازسازی واقعه است ،اما بهطور معمول میتوان چشمانداز قابل
درکی ارائه کرد .حاصل این بررسی تأیید این نکته است که برنامهها
از مرحلۀ تبلیغ و ترویج آغاز ،و به تهدید و اجبار منتهی شد .متناسب
با این روند ،مقاومتها به شیوههای گوناگون سلبی و ایجابی بروز
یافت و از نهادینهشدن آن جلوگیری کرد .در مجموع ،باورهای دینی و
سنتهایپایدار،مهمترینمانعدرروندسیاستهایشبهمدرنسازی
دورۀ پهلوی اول ،از جمله کشف حجاب بود.

ڪلیدواژهها
کشف حجاب ،فارس ،رضا شاه ،برنامهها ،مقاومتها ،بررسی اسنادی.
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1

مقدمه

پژوهش مبتنی بر سند در مواقع متعدد ،تکمیل کردن پازلی را میماند که همة قطعات آن
در دسترس ما نیست ،اما درهرحال ،نمایی از کلیت را بهدست میدهد که قابل فهم است.
موضوع رخدادهای پس از صدور امریة کشف حجاب(1314ش ).در فارس از مواردی
است که باید به کم قانع بود و کوشید از نشانهها به خطوط اصلی و کلی راه برد .از همة
شهرستانها و از همة رویدادها به شکل منظم سند در دست نیست ،اما آنچه وجود دارد از
همسانی چگونگی پیشبرد امریة کشف حجاب و پیامدهای آن حکایت دارد .براین اساس ،در
دو محور ،دادههای اسناد در کنار هم قرار گرفتهاند .1 :برنامهها و سیاستها ،و  .2واکنشها و
مقاومتها  .اخبار رویدادهای فارس در موضوع کشف حجاب با بررسی تعداد قابل توجهي
سند ،با طرح این پرسش به مطالعه درآمده است:
 .1نوع برنامهها و اقدامات حکومت برای پیشبرد برنامة کشف حجاب چه بود؟ و
 .2مقاومتهای مردمی چگونه خود را نشان داد؟
برنامهها و سیاستهای کشف حجاب در قالب پروژة مدرنیزاسیون پهلوی اول ،از
تبلیغ و ترویج آغاز و در نهایت به تهدید و اجبار ختم شد و واکنشها به شکل مقاومت به
شیوههای گوناگون خود را نشان داد و در مجموع حاکی از این شد که نمیتوان با تحکم در
بافت فرهنگی -ارزشی جامعهای دگرگونی ایجاد کرد .گسترة این مطالعه استان فارس -در آن
زمان استان هفتم -است ،شهرهای آباده ،سمیرم ،ارسنجان ،کازرون ،داراب ،جهرم ،فسا ،نیریز،

 .1استادیار بخش تاریخ دانشگاه شیراز
ranjbar@shirazu.ac.ir
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اصطهبانات ،الر ،اوز ،فیروزآباد ،اردکان ،و اقلید موضوع اسناد موجود است .ازآنجاکه شرایط
حاکم بر شهرها و روستاها با شیراز ،مرکز استان ،متفاوت بود؛ به بررسی اسناد مناطق خارج
از مرکز پرداخته شد .نتایج این مطالعه در موضوع کشف حجاب در فارس ،میتواند نمونهای
از شرایط حاکم بر کل کشور باشد و در اساس چگونگی و نتایج ورود دستوری و تحکمی
را به عرصههای فرهنگی و اعتقادی آشکار سازد.

شبه مدرنیسم دورۀ پهلوی اول

جریانهای فرهنگی عصر پهلوی اول(1320-1304ش) ادامة منطقی حوادث و تحوالت
جنبش مشروطه(1286ش1324/.ق ).است و از اینرو شکلگیری حکومت پهلوی در
آغاز در پیوند با گروههایی از روشنفکران بود.
تأثیرات فکری نهضت مشروطیت بهموازات اهداف طبقة حاکم ،که معتقد بودند جامعه
را باید بر پایة تحول فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن پیش برد ،در واقع بیانگر چشمانداز
سیاستهای فرهنگی این دوره است .تالشهایی که در این زمینه انجام شد ،چیزی نبود که
از روحیة نظامیگری رضاشاه برخاسته باشد ،بلکه تبلور خواستها و آرمانهای آن گروه از
روشنفکرانی بود که تنها راه رسیدن به شیوة غربی را دوری از سنتها و فرهنگ دینی حاکم
بر جامعة ایرانی و پذیرش مدرنیسم میدانستند.
مدرنیسم به مفهوم نگرشی منسجم است که از تحوالت اروپا در چند قرن اخیر پدید
آمد و نماد دورانی است که حوزههای دینی و دنیوی از یکدیگر تفکیک شدند و از آن میتوان
به رویارویی و مقابله با سنتها یاد کرد .کاتوزیان بر این باور است که مدرنیسم نگرشی کلی
است که دانش را تا حد قوانین تکنولوژیک یا مکانیکی عام تقلیل میدهد و پیشرفت اجتماعی
را به رشد ک ّمی تولید و تکنولوژی محدود میکند.
اما بسیاری از روشنفکران و رهبران سیاسی جهان سوم ،داوطلبانه اسیر برداشتی سطحی
از مدرنیسم اروپایی ،یعنی شبهمدرنیسم شدند .همانگونه که گفته شد ،مدرنیسم محصول
تحوالت خاصی در کشورهای پیشرفتة غربی است .اما عدم آشنایی این روشنفکران با
مبانی این تحوالت موجب شد که تکنولوژی جدید را با علوم جدید یکی انگارند و آن را
درمان قطعی و قادر به هر معجزهای دانند که به محض دریافت آن میتوانند همة مشکالت
اجتماعی و اقتصادی را حل کنند و از همین رو ،ارزشهای اجتماعی و روشهای تولید
سنتی درحقیقت علل عقبماندگی و سرچشمة شرمساری ملی انگاشته میشوند(کاتوزیان،
،1380صص .)438-439
نخستین جرقههای تجددطلبی ،بهعنوان درآمدی بر مدرنیسم پس از جنگهای ایران
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و روس ،درواقع واکنشی دفاعی برای مقابله با تهاجم روسیه و پس گرفتن سرزمینهای از
دست رفته بود .اما عصر ناصری و دوران صدارت سپهساالر و مشیرالدوله فراز مهمی از
تاریخ ایران دوره قاجار است که فرهنگ غربی در جامعة ایرانی رخنه میکند ،و با شروع
آشنایی با علم و دانش جدید ،باور به دانش کالسیک درهم میشکند(ابراهامیان،1377 ،
صص .)50-48
با شکلگیری تفکر تجددخواهی در ایران ،تجددطلبان هر عامل و مانع را نوعی ارتجاع
تلقی و با آن مقابله میکردند .آرمانها و راه حلهای پیشنهادی این روشنفکران ،به ایجاد
زمینههای ظهور سلطنت پهلوی -که به هر حال تبلور خواسته بخشی از روشنفکران ایرانی
بود -کمک فراوانی کرد .این روشنفکران ،با ترویج افکار و اندیشههای غربی در قالب
مشروطهخواهی ،پایههای اقتدار سیاسی قاجاریه را سست کردند؛ و با حمایت آنها قاجاریه
ساقط و سلسلة پهلوی رخ نمود و بدینترتیب رضاشاه ،مجری قهاری برای اندیشة آنان بود.
برنامهها و رویکردهای فرهنگی ،که رژیم پهلوی بر اجرای آن پافشاری میکرد ،همان اهداف
و برنامههایی بود که گروهی در دورة مشروطیت با کنار زدن رهبران دینی و سنتی قصد
اجرای آن را داشتند.
حکومت پهلوی ،بهعنوان یک دولت شبهمدرن ،با بهرهگیری از نیروی ارتش و
بوروکراسی متمرکز و گسترده ،تجددطلبی را به ایدئولوژی و سیاست رسمی خود تبدیل
کرد ،تا از آن جهت مشروعیت بخشیدن به کلیة سیاستها و اقدامات خود در جهت نوسازی
بهره ببرد(بشیریه،1374،ص .)89
عمدهترین عناصر و ارزشهای جریان فرهنگی رسمی ،که دولت عامل اجرا ،حامی یا
مشوق آن بود به شرح زیر بود:
 ناسیونالیسم باستانگرا :دوران حکومت رضاشاه عصر خوشبختی ناسیونالیسم در آسیاو اروپا بود(بروجردی ،1382 ،ص  .)223مبانی ناسیونالیسم پهلوی که در دهههای قبل توسط
کسانی چون آخوندزاده(1228-1294ق ،).میرزاآقاخانکرمانی(1232-1275ق).؛ و محافلی
چون کاوه ،ایرانشهر ،و فرنگستان ساخته و پرداخته شده بود ،توسط نظریهپردازانی چون
محمدعلی فروغی(1254-1321ش ،).پیرنیا(1251-1314ش ،).بهار(1265-1330ش ،).و
دیگران به اجرا درآمد .البته ،قابل ذکر است که ناسیونالیسم نیز بیشتر در جهت تقابل با دین
مطرح شد .نگاهی گذرا به قوانین تصویب شده در زمان رضاشاه نشان میدهد که باستانگرایی
و ناسیونالیسم معطوف به آن ،در بسیاری از قوانین ،مقررات ،و تصمیمات رژیم عنصر مسلطی
ّ
سجل احوال(1304ش ،).تبدیل ماهها به نامهای فارسی(1304ش ،).بهکارگیری
است .قانون
سال شمسی به جای قمری(1304ش ،).تغییر اسامی نقاط و شهرهای کشور به فارسی و
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نامهای باستانی آنها(1309ش ).و ساخت نمادین آرامگاه فردوسی(1313ش ).نمونة اقدامات
و اصالحاتی است که این گرایش حکومت رضاشاه را به وضوح نمودار میسازد.
 غربگرایی و تجددطلبی :بسیاری از اقدامات و اصالحات رضاشاه در راستای تجددطلبیصورت میگرفت .غربگرایی تأثیرات زیادی بر آرمانهای روشنفکران و سوق دادن آن به
اهداف خود داشت .این تفکر ،راه چارة کشورهای عقب مانده را تقلید صرف از غربیان
میدانست .روشنفکرانی که ریشة عقبماندگی را در سنتگرایی میدانستند ،اخذ صنعت و
فرهنگ غرب را در کنار هم و توأم با یکدیگر توصیه میکردند(توکلی طرقی،1382،ص.)42
تالش برای صنعتیسازی ،توسعة راههای ارتباطی ،اسکان عشایر ،نوسازی و تجهیز ارتش،
ایجاد بوروکراسی و توسعة متمرکز ،توسعة نهادهای آموزشی نوین ،تالش برای حضور بیشتر
زنان در عرصة عمومی ،کشف حجاب ،متحدالشکل کردن البسه ،ایجاد دادگستری نوین و
عرفی ،و تالش برای تضعیف نهادها و نیروهای سنتی و مذهبی همه در راستای بازسازی
کشور بر طبق تصویر غرب یا به تعبیر هدایت «تشبه به اروپایی» صورت میگرفت(هدایت،
 ،1385ص .)405
 عرفیگرایی(سکوالریزم فرهنگی) :همانطور که سکوالریزم از مبانی عمدة مدرنیتهبود ،دولت پهلوی نیز اساس نوسازی جامعه و فرهنگ را برمبنای عرفیسازی قرار داد.
بنابراین ،الزم بود نهادها و نیروهای سنتی و مذهبی ،محدود یا حذف شوند و جامعه از زیر
نفوذ آنها خارج شود .اقداماتی چون اجباری کردن ثبت احوال ،تصویب قانون جدید مدنی و
اعالم ازدواج بهعنوان امری اجتماعی نه مذهبی ،تسلط دولت بر اوقاف و خارج ساختن آن از
اختیار روحانیت ،استفاده از تقویم شمسی به جای قمری ،ممنوعیت حجاب ،محدود کردن
مراسم و عزاداریهای مذهبی ،محدودیت برای لباسهای مذهبی ،غیرمذهبی کردن امور
آموزشی و اداری و قضایی ،و حضور زنان در امور اجتماعی از جمله اقدامات دولت برای
عرفیسازی جامعه بود(اکبری ،1384 ،ص242؛ هدایت ،ص .)415
رضاشاه ،با ایجاد یک نظام حقوقی و قضایی جدید و سکوالر ،به دوگانگی دیرینه میان
محاکم شرع و محاکم عرف پایان داد .مقدمات این نظام حقوقی جدید در دورة مشروطه و با
قانون اساسی و متمم آن فراهم شد ،ولی پس از به سلطنت رسیدن او ،رفته رفته در رویارویی
مستقیم با دین و روحانیت ،درصدد محدودسازی نقش ،نفوذ ،اقتدار ،و حوزة فعالیت و
اختیارات علما در امر قضاوت ،معامالت ،و عقد و ازدواج برآمد(دیگار و دیگران،1378 ،
ص  .)100نوسازی در حوزة آموزشی نیز یکی از پردامنهترین اقداماتی بود که در چارچوب
سیاست های دولت پهلوی در ایران به اجرا گذاشته شد(تکمیل همایون ،1385 ،ص.)87
از سال  1304شمسی ،نظام آموزشی رشد چشمگیری پیدا کرد ،که طی آن با ایجاد
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مدارس جدید ،مکتبخانههای قدیمی تحت نظر روحانیان تعطیل شد .دانشسراهای مقدماتی
در سال  1307شمسی تأسیس شدند که به تربیت آموزگاران میپرداختند و معلمان نظام
جدید باید غیرروحانی و تابع ضوابط وزارت فرهنگ باشند(تکمیل همایون ،1385 ،ص)159
و محتوای جدید مطالب درسها چون تاریخ و علوم اجتماعی جایگزین عالیق مذهبی شده
بود(خلیلی خو ،1373،ص.)166
رضاشاه ،در ابتدای قدرت ،طبق اصول نظام مشروطه به مدارا با روحانیت پرداخت .او،
ت های فرهنگی و مذهبی خاصی در پیش گرفت که وی را یک مسلمان معتقد نشان
سیاس 
دهد .در واقع ،او از رویارویی با روحانیت برحذر بود(اعظام قدسی ،1356 ،ج،2ص.)693
طی ماجرای جمهوریخواهی ،بعد از اینکه متوجه شد علما از این کار ناراضی هستند ،طی
یک سخنرانی خود را حامی دین اسالم معرفی کرد(بهار،1378 ،ج،2ص .)63اما پس از
آنکه پایگاه خود را مستحکم نمود تغییر رویه داد ،بهویژه آنکه طرفداران جوان و سکوالر
او-در پرتو حمایت یک دولت قدرتمند که ادعای احیای ناسیونالیسم و رویکرد به گذشته
باستانی مینمود -قدرت یافته بودند و شاه جدید را برای اجرای قوانین نوین ضدمذهبی
ترغیب و تشویق میکردند(زرنگ،1381،ص .)360چنانچه کارگزاران رژیم رضاشاه،
همچون داور(1246-1315ش ،).تیمورتاش1262-1312ش ،).تدین1260-1330ش ،).و
فروغی(1254-1321ش ).از وابستگان به حزب تجدد بودند که از اصول آن جدایی دین از
سیاست و استقرار یک بوروکراسی مدرن بود .از سویی ،تبلیغات ملیگرایانه و تجددخواهانة
روشنفکران این عصر ،که شیفتة کوشش رضاشاه برای مدرنیزه کردن کشور شده بودند ،گاه
تا حد افراطی تجلی و نمود پیدا میکرد ،از جمله احیای فرهنگ باستانی ایران بهشکل رسمی
و دولتی یا جدا کردن حوزههای کارکرد دین از نهاد سیاست ،با الهام از شیوة غرب(کاتم،
 ،1371ص .)46
این نکته درخور تأمل است که چون حکومت غربگرای رضاشاه ،برخی خواستههای
روشنفکران ایران ،از جمله جلوگیری از نفوذ روحانیت و احیای مفاخر ایران باستان و تجدید
ناسیونالیزم ایرانی را برآورده ساخت آنها نیز «پشتوانه فکری الزم برای اصالحات و نوسازی در
زمان رضاشاه را فراهم کردند» .در ادامه «اقتباس از قوانین غربی در حوزههای مختلف ،نقش
و اهمیت شرع اسالم را در زندگی اجتماعی کاهش داد»(بشیریه ،1374 ،صص  244و .)259
یکی از مهمترین دستاوردهای ورود مدرنیسم و نهضت مشروطه ،ساختاری شدن
تدریجی سکوالریزم و جدایی دین و دولت بود .در حقیقت ،مشروطه ،زمینة سازماندهی
دولت مدرن را بنا نهاد و جدایی دین و دولت را تا حدی نهادینه کرد و نقش علما را به ناظران
غیررسمی قوانین و گاه معترضان به دولت محدود ساخت (ابراهامیان ،1377 ،ص .)151
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درواقع ،رضاشاه در برخورد با مذهب هدف تضعیف تشیع و سنن آن و نیز محو
نهادهای اجتماعی مذهبیون را دنبال میکرد(کاتوزیان ،1372،ص  ،)174زیرا «ساختار قدرت
سلطانی و مطلق رضاشاه با قدرتگیری نیروهای اجتماعی و مذهبی...در تعارض بود»(امینی،
 ،1382ص  .)235هدف دولت از این حرکتهای ضد دینی ،ایجاد یک فرهنگ جایگزین
و متکی بر کیش مدرنیسم و ملیگرایی بود که به سیطرة فرهنگی اسالم در ایران پایان
دهد(کمبریج ،1375 ،ص  .)283بهعبارت دیگر ،اقتباس مفاهیم و واقعیتهای اقتصادی و
سیاسی و قضایی از غرب ،از لباس و معماری شهری تا قوانین کیفری و نظام آموزشی و
ایدئولوژیهای غیردینی -که شکوه دولت و ملت را پاس میداشتند -و نوعی ناسیونالیسم
غیردینی -که در آموزههایش ،اسالم ،ارمغانی از سوی بیگانگان تلقی میشد -اساس کسب
مشروعیت و تحکیم حاکمیت شده بود(فوران ،1377 ،صص  )338-337و در این شرایط
کشف حجاب بهعنوان بخشی از سیاستهای حکومتی مطرح شد.

زمینهها و روند کشف حجاب

سیاست شبهمدرنسازی پهلوی اول با اعالم امریة کشف حجاب(منظوراالجداد،1385،ص
 )29به اوج خود رسید .در پیگیری این مورد به دو محور میتوان اشاره کرد .نخست،
آشنایی ایرانیها با وضع جدید زن در فرهنگ غرب که با ورود و نفوذ فکر غربی آغاز
شد و سیر خود را داشت .دوم ،برنامة مدرنسازی و همانندسازی اجباری در مورد رفع
حجاب که موضوع این نوشتار است .بر این اساس ،کشف حجاب یکی از اقدامات
«پروژه مدرنیزاسیون» قلمداد میشود که هدفش هنجارسازی و مدرنسازی مظاهر
جامعه بود(صادقی ،1384 ،ص  )50و بی تردید قدرتزدایی از روحانیت شیعه را دنبال
میکرد(توفیق ،1385 ،ص.)106
بهعنوان مقدمهای بر امریة کشف حجاب ،از «قانون استعمال البسه وطنی» در سال
 1304ش .باید نام برد که با ارائة الیحة اتحاد لباس از طرف دولت به مجلس ششم شورای
ملی در تاریخ هشتم اردیبهشت  1307ادامه یافت و با تشکیل مجلس هفتم در اول آذر
 ،1307بهصورت طرحی  4مادهای به تصویب رسید .گمان بر این است که ناکامی در
اجرای کشف حجاب توسط اماناهللخان ،شاه افغانستان ،که در باز گشت از سفر ایران در
سال  1307با شورش عمومی روبهرو شد و منجر به فرار او به ایتالیا گردید ،موجب تعویق
در تصمیم رضاشاه گردید ،اما باالخره در سال  1314به اجرا درآمد.
« نهضت بانوان»« ،تربیت و تجدد نسوان» یا «نهضت آزادی زنان» اصطالح حکومت در
اعالم کشف حجاب بود ،چنانچه به حکمران بنادر جنوب دستور داده شد که « ...نباید بهعنوان
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کلمه کشف حجاب تلگراف یا راپورت و مذاکراتی نمایند و باید مراقبت بشود که از ذکر
کلمه کشف حجاب خودداری و بهعنوان تربیت و تجدد نسوان اکتفا گردد»(اتحادیه،1373،
ص  .)212این تعابیر از یک سو حکایت از نگرانی حکومت از واکنشها داشت و از سوی
دیگر تبلیغ و معرفی مبانی نظری کشف حجاب بود.
همانطور که اشاره شد ،حکومت که از حساسیت وضع آگاه بود ،برای آنکه زمینههای
اجتماعی و فرهنگی آن را فراهم کند ،علی اصغر حکمت(1271-1359ش ،).وزیر معارف
را بهعنوان عامل اصلی اجرای این سیاست ،در سال  1313برگزید .اقداماتی که حکمت برای
بسترسازی در این زمینه انجام داد عبارت بودند از :ایجاد کانون بانوان ،تشکیل مجالس وعظ
و خطابه ،انتشار سلسله مقاالت به نظم و نثر در جراید و ادارة مدارس مختلط .بهطور کلی،
تا اعالم کشف حجاب در هفدهم دی  ،1314سه واقعة مهم روی داد .1 :برگزاری دومین
کنگره زنان شرق در ایران در سال  .2 ،1311ایجاد کانون بانوان به ریاست شمس پهلوی و
تحت نظارت وزارت معارف در ،1314/2/22و  .3سفر رضا شاه به ترکیه از  1313/4/12تا
.1313/5/18
کانون بانوان ایران ،در سال  1314به دستور رضاشاه و با حمایت وزیر فرهنگ ،علیاصغر
حکمت ،تأسیس شد .بدرالملوک بامداد(1277-1366ش ).دربارۀ هدف اصلی کانون بانوان،
که شمس پهلوی ریاست افتخاری آن را برعهده داشت ،نوشته است« :ضمن سایر اقدامات،
منظور اصلی یعنی ترک چادر سیاه متدرج ًا پیشرفت میکرد .به این طریق که زنان عضو
جمعیت ،با راضی کردن خانوادههای خود یکییکی به برداشتن چادر مبادرت میکردند و در
مجالس سخنرانی ،سایر بانوان را تشویق به ترک کفن سیاه میکردند؛ بهطوریکه در هر نوبت
از مجالس و اجتماعات کانون ،عدۀ تازهای از بانوان ،بدون چادر حضور مییافتند»(بامداد،
 ،1347ص.)62
یکی از ابزارهای جدّی کشف حجاب ،بهرهگیری از نظام آموزشی برای تربیت نسلی
موافق با کشف حجاب بود .تا قبل از سال  1307دانشآموختگان این مدارس فقط در مقطع
ابتدایی بودند و در دورۀ متوسطه ،تا قبل از این سال ،فارغالتحصیلی ثبت نشده است .اما در
سال  ، 1307شمار فارغالتحصیالن نخستین دورۀ مدارس متوسطۀ دخترانه به چهل نفر رسید
و تا سال  1312افزون بر  235نفر شد.
برنامههای جشن و خطابه در ذ ّم حجاب و مدح بیحجابی و انجام حرکات ورزشی
و سرودهای مخصوص با ظاهری بیحجاب ،مدارس دخترانه و دانشسراهای مقدماتی را
محل مناسبی برای ترویج فرهنگ بیحجابی نموده بود .عالوهبر اینها ،همانطور که پیشتر
اشاره شد ،مقرر گردید مدارس ابتدایی تا سال چهارم بهصورت مختلط باشد ،و کالسهای
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درس با پسربچهها و دختربچههای دوازده-سیزده ساله و معلمهای زن تشکیل شود(صالح،
 ،1384صص .)113-111
عالوه بر این ،آموزش دانشآموزان در مدارس مسیحی ،که زیر نظر مستقیم افراد خارجی
اداره میشد ،نسل جدید را بهطور تدریجی از تعالیم مذهبی و ملی دور میکرد .میسیونرهای
مسیحی ،افرادی بودند که وظیفة تبلیغ دین مسیحیت را در نقاط مختلف جهان برعهده داشتند.
تعلیم و تربیت دختران در این مدارس ،کام ً
ال با شیوة تربیتی سنتی تفاوت داشت .معلمان نیز
که الگوهای رفتاری برای دانشآموزان بودند ،سبب رواج بیشتر سبکهای اروپایی میشدند.
کسانی که در این مدارس آموزش میدیدند راحتتر از سایرین میتوانستند رفع حجاب و
جدا شدن از سنن پیشین را بپذیرند(حیدریان ،1379 ،ص .)37
سفر رضا شاه به ترکیه ،بهعنوان نقطة عطف در تصمیم اعالم کشف حجاب مطرح شده
است و شاید دشواری نیل به این اقدام با این سفر آسان شد .به نقل از او آوردهاند...« :این
چادر چاقچورها را چطور میشود از بین برد؟ دو سال است که این موضوع فکر مرا به خود
مشغول کرده است .از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور
انداخته و دوش به دوش مردها کار میکنند ،دیگر از هرچه زن چادری بود بدم آمده است».
وی تحت تأثیر آنچه در ترکیه روی داده بود میگوید «:اص ً
ال چادر و چاقچور دشمن ترقی و
پیشرفت مردم ماست ،درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نشتر زد و
از بینش برد»(حکایت کشف حجاب ،1373،ص  .)22تا پیش از این سفر ،زمینههای حضور
زنان بدون کشف حجاب در میان مردم آماده بود ،اما تسلط هنجارهای اعتقادی و پایبندی
به سنن و تعالیم مذهبی به قدری قوی بود که این تحوالت را به قشرهای خاصی محدود
میکرد و عموم افراد جامعه را دربر نمیگرفت .نکتة مهمتر اینکه کشف حجاب جنبة الزامی
نداشت و هرکس بنا به خواست و سلیقه خود به سهولت میتوانست با این سیر همراه شود
یا خود را از این دگرگونی دور نگاه دارد و در پوشش گذشتة خود باقی بماند(حیدریان،
 ،1379صص .)25-24
دربارۀ شیفتگی رضاشاه به ترکیه و اقدامات آتاتورک و الگوپذیری از وی ،حتی قبل از
سلطنت رضاشاه ،مطالب بسیاری گفته شده است .از جمله روزنامۀ «مورنینگپست»(اکتبر
 20/1924مهر  )1303در مقالهای باعنوان «مرد توانای ایران» به این شیفتگی اشاره کرده
و نوشته است« :رضاخان نسبت به کارهای بزرگ و عملیات نظامی همسایۀ ترک خود،
مصطفی کمال ،بسیار شیفته شده و در تقلید از برنامۀ سیاسی او نیز تردیدی به خود راه نداده
است»(صالح،1384 ،ص  .)114رضاشاه در نخستین و آخرین سفر خارجی خود به ترکیه
در  12خرداد  ،1313با سیاستهای اسالمزدایی آتاتورک آشنا شد و بیش از پیش مجذوب
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وی گردید؛ بهگونهایکه در سخنان خود چنین گفت« :بهواسطۀ برداشتن خرافات مذهبی در
مدت سلطنت من ،هر دو م ّلت بعد از این ،با یک روح صمیمیت متقابل دست در دست هم
داده و منازل سعادت ترقی را طی خواهند کرد»(هدایت،1372 ،ص .) 404
تأثیر سفر رضاشاه به ترکیه آنقدر زیاد بود که وی پس از سفر به مستشارالدوله صادق،
سفیرکبیر ایران در ترکیه ،گفت« :هنوز عقب هستیم و فورا ً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع
مردم خصوص ًا زنان اقدام کنیم»(مکی،1358 ،ص  .)157صدراالشراف(1250-1341ش).
نیز در خاطرات خود از تأثیر سفر ترکیه بر رضاشاه یاد کرده و نوشته است« :رضاشاه پس از
مسافرت به ترکیه در اغلب اوقات ضمن اشاره به پیشرفت سریع ترکیه از رفع حجاب زنها
و آزادی آنها صحبت و تشویق میکرد»( ،1364ص. )302
به گفتۀ حسن ارفع «مصلح ایرانی به دیدار همتای ترکش آمده بود تا بیاموزد و با دیدار
از یک کشور پیشرفتهتر ،از پیشرفتی که در ترکیه حاصل آمده بود ،بهرۀ فراوان برد و پس
از بازگشت بیدرنگ دست به کار شد تا آنچه را در آنجا آموخته بود ،به کار گیرد»(اتابکی،
 ،1385ص. )220
بهنظر میرسد رضاشاه در مدت اقامت خود در ترکیه ،بهشدت تحت تأثیر ظواهر ترکیه
قرار گرفت و در بازگشت از ترکیه دست به ایجاد تحوالت اساسی عمیقی در زمینة اوضاع
اجتماعی زد که اصل برجستة آن رفع حجاب و آزادی و شرکت دادن زنان در کارهای اداری
و اجتماعی بود(اعظام قدسی،1356،ج ،2ص.)79
عبدالرسول نیَّر شیرازی ،چهرة فعال سیاسی اجتماعی دوران مشروطیت فارس از تأثیر
سفر به ترکیه اینگونه یاد میکند« :عجب درسی به چشم و گوش و زبان و فهم و استعدادش
دادند و به زبان حال و قال به او اشاره نمودند که این هم دولت اسالم است و تابع پیغمبر
آخرالزمان است .با این زندگی جدید و لباس جدید و ایجاد رسوم جدید هیچ کجای دنیا هم
بهم نخورد...این سفر خیلی تأثیرات در روحیة او ایجاد کرد .خیلی مشکالت را از پیش پایش
برداشت .خیلی عقاید او را تغییر داد .خیلی سختیها را برایش آسان کرد»(نیر شیرازی،1387،
ص .)316
پس از این سفر ،اوایل خرداد  ، 1314یک روز رضاشاه هیئت دولت را احضار کرد و
گفت« :ما باید صورت ًا و سنت ًا غربی شویم و باید در قدم اول کالهها تبدیل به شاپو بشود...و نیز
باید شروع به رفع حجاب زنها نمود و چون برای عامه مردم دفعت ًا مشکل است اقدام کنند،
شما وزراء و معاونین باید پیشقدم بشوید و هفتهای یک بار با خانمهای خود در کلوپ ایران
مجتمع شوید»(صدر ،1364،ص .)291در پی آن ،به حکمت ،وزیر فرهنگ ،دستور داد که
در مدارس ،دخترها و معلمان بدون حجاب باشند و به حکام والیات و استانداران نیز تأکید
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شد که ترک حجاب را با تشویق یا با زور و به هر بهانه که ممکن است با ترتیب مجالس
عمومی فراهم کنند.
به سفر اماناهللخان اردالن(1271-1339ش ).پادشاه افغانستان نیز بهعنوان یکی از
حوادثی که در کشف حجاب تأثیر داشت ،اشاره شده است .البته ،قابل ذکر است که سفر
پادشاه افغانستان و همسرش به ایران مدتها قبل از سفر رضاشاه به ترکیه صورت گرفت.
او در خرداد ماه  1307شمسی ،به همراه همسرش ،ملکه ثریا طرزی ،که کشف حجاب کرده
بود ،به ایران آمدند.گفته شده است که توقف اماناهللخان در تهران تأثیر بسیاری بر رضا شاه
داشت(صادقی ،1392 ،ص.)40
ثریا طرزی ،همسر اماناهللخان ،دختر محمودطرزی ،روشنفکر تجددخواه افغان بود.
اماناهلل خان از مریدان او محسوب میشد؛ ازدواج او با ثریا نیز تحت تأثیر این رابطه قرار
داشت .ثریا نمایندة زن روشنفکر و متجدد افغان بود .در زمان توقف در تهران ،ثریا در بحث
با رضاشاه شرکت میجست و از این طریق او را تحت تأثیر قرار داده بود(صادقی،1392 ،
ص .)44
نخستین واکنشها به برنامة کشف حجاب مربوط به علمای شیراز است .در فروردین
 ،1314دختران مدرسة مهرآیین شیراز با حضور وزیر معارف در «صف منظمی آراسته ،بعد
از آنکه الیحه خواندند و سرود سراییدند به ورزش و ژیمناستیک مشغول شدند» .این خبر
تکاندهنده بود .مردم در مسجد وکیل اجتماع کردند و سیدحسامالدین فالی به منبر رفت
و اعتراض کرد .تلگراف اعتراض نیز از سوی علمای شیراز به شاه مخابره شد که پاسخی
دریافت نشد .اما دستگاههای تبلیغاتی حکومت زبان به هتاکی گشودند و کوشیدند از طریق
اشاعة پارهای سروده ها در ذ ّم حجاب به آداب و سنن مذهبی حمله کنند(مکی ،1362،ج،6
ص.)252
نیَّرشیرازی ،توصیفات قابل تأملی در چگونگی پیشبرد برنامههای اجرایی کشف
حجاب دارد .ازآنجا که بخش قابل توجه گزارشهای او دیدهها و شنیدههایش در
شیراز است میتواند بیانگر شرایط حاکم بر فارس باشد« :تا شيپور دهن گشاد كشف
حجاب زنها را زدند ،تمام عمال جور و ستم حاضر خدمت شدند ،كشوريها به طرزي،
لشكريها بهطوري ،البته عمل لشكريها با خشونت توأم بود .مأمورين شهرباني كه
عبارت از آژان باشند پيشاهنگ اين قافله بودند و بار قباحت و وقاحت را آنها به منزل
رسانيدند»(نیر شیرازی ،1387،صص.)362-361
از ديدگاه نیَّر ،مقاومت زنان اين «عنصر ضعيف» باشكوه و خيرهكننده بود تا شايد بتواند
«مفري» بجويد(نیَّر شیرازی ،1387 ،ص .)363تفصيل بيشتر از مقاومت در اين عبارات آمده
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است...« :توسري خوردند ،توهين ديدند ،زير لگد شمرهاي نوعي ،سينه و پهلوشان خرد و
خمير گرديد ،هر دسته از موي سرشان به دست يك نانجيبي قسمت شد ،به اين كميسري و
آن كالنتري كشيده شدند...براي نگاه داشتن يك پارچه لچك روي سر خود چون ديوانهها به
اين امامزاده و آن امامزاده دويدند ...ختم و توسالت به جا آوردند ،تا جايي مقاومت كردند كه
بچة در رحم را دادند و جان خود را فدا كردند ،با كمال فقر و پريشاني چادرها ،سراندازها و
روسریها تهیه کرده همه را تحویل آژان بی ایمان نمودند .چند انبار از چادر و روسری جمع
شد که به قیمت گزاف به یهودیها فروختند»( نیر شیرازی ،1387،ص .)363
در جای دیگر ،نیّر از جلوگیری مردم از رفتن دختران به مدارس میگوید تا جایی که
«دستور رسید متعلمات هر مدرسهای که غیبت کرده جدا احضار و در صورت تمرد بهوسیله
آژان او را جلب ،ولی او را تحت بازجویی سخت درآورند که سبب تمرد امر دولت چه
بود؟»( نیر شیرازی ،1387،ص .)164
بدین ترتیب ،برنامهای آغاز شد که واکنشهای خاص خود را در پی داشت .اجرای قانون
کشف حجاب جسورانهترین تصمیم حکومتی در دورة پهلوی اول بود که پیامدهای ویژهای
در پی داشت .در اجراي برنامة كشف حجاب در فارس ،نخستين مرحله ،برگزاري مهماني
و برپايي جشن براي كارمندان دولت و متنفذان محليهمراه همسرانشان بود تا با حضور
بدون حجاب در انظار عمومی عادت نموده و الگويي براي ساير زنان از طبقات مختلف
اجتماعي باشند .در اين رابطه ،دولت با جديت و پيگيري دائمي از مسئوالن ميخواست با
ارسال گزارشها ،اجرايي شدن قانون و پيشرفت كار را اطالع دهند تا مراتب دستيابي به
موفقيت را ارزيابي نمايند .اجراي قانون كشف حجاب در شهرها و واليات پس از ابالغ آن و
پيگيريهايي كه توسط مراکز مختلف كه اين مسئوليت برعهدة آنها گذاشته شده بود ،به اجرا
در آمد .در استان فارس ،اين قانون از سوي ادارة معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه به همة
شهرها و واليات ابالغ شد.
ادارة معارف و دايرة تفتيش اين اداره ،ماموريت پيگيري و ارسال گزارش اجراي
آن را برعهده داشت .اجراي اين قانون ،درآغاز ،بهشكل برگزاري مجالس و نشستهاي
عمومي بود كه باعنوان «جشن كشف حجاب» در اسناد ديده ميشود .مكان برگزاري اين
جلسات نيز مراكز دولتي چون دبستانها و باغهاي حكومتي بود؛ و در ادامه در منازل
تجار و افراد
رؤسا و كارمندان بلندپاية دولتي برپا گرديد ،سپس اين جشنها در خانة ّ
معتمد محلي ادامه يافت .شركتكنندگان اين جشنها ،ابتدا ،كارمندان دولتي و ارتشي
تجار ،متنفذان ،و
همراه همسرانشان ،زنان شاغل ،معلمان و دانشآموزان دختر بودند سپس ّ
اصناف نيز به اين جلسات دعوت شدند.
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برنام هها

براساس اسناد ،نخستين برنامة جشن در واليات در تاريخ  1314/11/12از داراب گزارش
شده است .همسران ،خواهران ،و مادران معلمان یکی از دبستانها بدون حجاب در باغ
حكومتي اين شهر حاضر شدند .نماينده و رئيس معارف فارس در سخنانی به لزوم
تعليم و تربيت عمومي ،در مورد بانوان و تشويق آنان به برداشتن چادر پرداخت و در
خاتمه حضار به ميدان ورزشي رفته و ازآنجا از راه خيابان عمومي به منازل خود رهسپار
شدند(ساکما.)293/13290،
در گزارشي ديگر ازنيريز و اصطهبانات اشاره شده كه پيش از برگزاري جشن كشف
حجاب در تاريخ  1314/11/9چند نشست از سوي نمايندة معارف با اهالي برگزار شد و
در ادامه ،مراسم جشني به دعوت حكومت در دبستان دولتي اصطهبانات تدارک دیده شد.
در اين جشن ،همسر مدير دبستان پسرانه «خطابهاي اخالقي و اجتماعي در طرز معاشرت و
فوايد محاسن ترك چادر» قرائت كرد .جشني ديگر به همین مناسبت در شب 1314/11/16
در منزل يكي از اهالي بر پا گرديد كه جمعي از رؤسا و نزديكان وي در اين جلسه شركت
کردند(ساکما.)293/13290،
تجار با برگزاري جشني به همراه
در سندي ديگر از اين شهر ،گروهي از اعيان و ّ
خانمهاي «بدون چادر» خود در آن جشن شركت نمودند و مدير دبستان اصطهبانات از
تاثيرات مثبت آن به ادارة ايالتي خبر داد(ساکما.)250/5412،
در تاريخ  ،1315/1/15كدخداي حاجي آباد ،از توابع ارسنجان ،گزارشي مبني بر شركت
عموم اهالي منطقه به همراه همسرانشان در جشن كشف حجاب به ادارة ایالتی ارسال
کرد(ساکما .)293/18247،در نامهاي كفيل حكومت الرستان ،بهصورت محرمانه به ادارة
ايالتي فارس در تاريخ  ،1315/1/31دربارة برگزاري كشف حجاب در شهر اوز چنين گزارش
ميدهد ...«:در تاريخ [ 29فروردين] مجلس جشن در دبستان اوز منعقد [گرديد] ...شاگردان
دبستان مشغول خواندن سرود شدند و اين بنده نطقي بر تشويق اهالي به رفع حجاب ايراد
[نمودم] ...در خاتمه اين مسئله را معروض ميدارد كه اهالي اوز مردمي چيز فهم و با ذكاوت
[هستند] و اگر تشويق شوند در اوامر مطاع پيشقدم خواهند شد.»...
وي ،در ادامـه ،از برگـزاري جشــن توســط اهالي و معتمــدين اوز خبــر
ميدهد(ساکما .)293/40328،مدير پست و مدير دبستان بدري اوز ،كه تنها مراکز دولتي
داير در اين شهـر به شمار ميرفتنـد نيز گزارشهايــي از اجراي كشف حجاب ارسال
کردند(ساکما.)350/70،
زماني كه در اجراي قانون رفع حجاب تسامحي از سوي مسئوالن صورت ميگرفت و
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حكومت گزارشهايي دال بر عدم پيشرفت دريافت مينمود ،مفتشيني به آن محل اعزام يا از
كارمندان دولتي آن منطقه خواسته ميشد كه هركدام جداگانه به اين كار اقدام نمايند.
در بخشي از گزارش مدير پست اوز به اداره ايالتي استان فارس آمده است ...«:چون
آقاي ميرممتاز حكمران سابق الرستان هيچ اقدامي براي نهضت بانوان توابع الر ننموده است
تا اينكه در اواخر فروردين آقاي رهسپار رئيس شهرباني الر و كفيل حكومت الرستان به اوز
آمدند و در دبستان دولتي جشن منعقد شد(»...ساکما.) 350/70،
رئيس شهرباني الر ،در نامهاي محرمانه ،در تاريخ  ، 1315/4/16از ضرورت اقداماتي
تجار و اعيان با
در چند روز آينده جهت برگزاري مجالس خبر ميدهد كه در آن «خانمهاي ّ
تجار سرشناس شهر
لباس مرتب» حاضر ميشوند و تدابيري جهت ادامة اين برنامه در منزل ّ
خواهد شد و برگزاري جشن در باغ ملي و دعوت از كلية طبقات از سوي ادارة شهرداري را
از برنامههای آتي ميداند كه در پيشبرد كار مؤثر خواهد بود(ساکما.)350/355،
يكي از اقدامات دولت ،رسيدگي دائمي براي دستيابي به موفقيت در اجراي کشف
حجاب است .از اين رو ،با تغيير حكمرانان جديت در پيشبرد امور را ميخواستند .در سندي،
مدير پست الر ،گزارشي در تاريخ  1315/4/24به این شرح ارائه ميدهد« :از زماني كه
آقاي مصور رحماني بسمت حكمراني الرستان منصوب و اخيرا ً وارد شدهاند بیشتر همتشان
مصروف بهبودی اوضاع اجتماعی نسوان و با جدیتی که کامال ًبه عمل آوردهاند طوری
پیشرفت منظور شده که بانوان الری که سابق با چادر در کوچه و بازار نایافت و همیشه در
گوشه منازل خود منزوی بودهاند اینک طبق دستورات و امکانات صادره غالبا به ایاب و ذهاب
در معابر[میپردازند]» .او در این گزارش به برگزاری مجالس جشن در منازل تجار و اعیان
اشارهمینماید(ساکما.)۳۵۰/۲۷۲،
در نامة محرمانة نمايندة معارف كازرون ،به ادارة معارف و اوقاف فارس در تاريخ
 1315/10/19آمده است كه جشن حجاب در  17دي  1315در دبستان دولتي دختران
كازرون برگزار گرديد و مأموران عاليرتبة دولتي چون آقاي حكمران و رئيس شهرباني و
رئيس سربازگيري و ساير سرشناسان شهر همراه خانمهايشان در اين جشن شركت کردند.
در بخشي از اين نامه دربارة چگونگي پذيرايي مدعوين آمده است ...« :براي اينكه
جشن آبرومندي منعقد شده باشد مقداري شربتي ،خربوزه ،مركبات ،قند و چاي و سيگار
تهيه و از هر حيث وسايل پذيرايي فراهم ...يك دستگاه اركست هم دعوت و از دو ساعت
بعدازظهر تا مغرب جشن مذبور با حضور آقايان و خانم ها با نهايت شكوه و تجليل ادامه
داشت (»...ساکما.) 350/2329،
حكامي كه از وضع شهرستانها آگاهي بيشتري داشتند ،دولت را از اشكاالت اجراي
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اين سياست مطلع مينمودند .در اين زمينه سندي در دست است كه نيابت حكومت سميرم
به حكومت ايالت فارس به كم كاري در اين مورد گزارش میدهد« :چندي قبل آقاي رستگار
راجع به كشف حجاب يك جلسه بيشتر در محل تعيين نكرده ،چند نفر معتمدين محلي را
با خانمهايشان در مجلس دعوت نموده و به همين مختصر رويه اكتفا نموده و بعد بواسطه
جلوگيري ننمودن تماما در معابر با حجاب عبور مينمايند»(ساکما.)350/8932،
در اينگونه جشنها ،در موارد نادری زنان نیز سخنران بودند و به بیان مطالبی ميپرداختند
كه محتواي آن ضرورت كشف حجاب بود که با تعابیری چون «قدمهاي برجسته تاريخي،
ترقي نسوان ،و ترقي روزافزون» همراه بود .دختران دبستاني را هم با انجام ورزش دستهجمعي
يا قرائت نوشته در اين امر مشاركت ميدادند .در سند جشن كشف حجاب به پيشآهنگان
دبستان شاپور[؟] اشاره شده است كه با خواندن «سرود شاهنشاهي حركات ورزشي را در
معرض ديد عموم» قرار میدادند.
در تعدادی از نامههاي دولتي ،از مجريان مراسم جشن خواسته شده بود كه در
مخارج آن صرفهجويي نمايند و هزینة اينگونه مجالس از  30و حداكثر از  50ریال بيشتر
نشود .نمايندة معارف كازرون در توجيه مخارج بيش از  50ريال در جشن مورد نظر
مينويسد...« :نظر به اينكه جشن باشكوهي منعقد شده باشد تصديق خواهند فرمود به سي
الي پنجاه ريال نميتوان وسايل پذيرايي چنين جشني را فراهم نمود و اجرت دو شماره
عكس در كازرون تقريب ًا  60ريال خواهد بود .براي اينكه امتثال امر اداره ايالتي شده باشد
ناچار بود كه جشن مزبور از هر جهت آبرومند باشد و مخارجات آن هم(غيراز دو شماره
عكس) خود اينجانب قبول خواهم نمود»(ساکما.)293/10762،
فنيريز و اصطهبانات دربارة برگزاري جشن و مخارج آن
نامة نمايندة معارف و اوقا 
نيز مؤيد اين موضوع است که جشن در عصر  17دي  1315برگزار شده و باوجود تأخير در
دريافت نامه مبني بر دستور برپایی جشن و عدم برنامهريزي و فراهم كردن مقدمات« ،جشن
باشكوهي» در دبستان دختران برگزارگردید .جمعي از اعضاي دواير دولتي و متنفذين و
سرشناسان به همراه همسرانشان حضور يافتند .يكي از معلمان زن به نمايندگي از «اداره
معارف» نطق مفصلي دربارة «نهضت بانوان و ترقي نسوان» قرائت نمود و جمعي از دختران
سرود شاهنشاهي و سرود «دانايي و توانايي» راخواندند .او دربارة مخارج جشن چنين
مينويسد« :كه عليرغم دستور نهايت صرفه جويي ليكن به علت كثرت جمعيت از پنجاه ريال
متجاوزگرديد»(ساکما.)293/13213،
به گزارش نمایندة اداره معارف و اوقاف ایالتی فارس جشن  17دی ماه در فسا
همچون سایر مناطق برگزار میشود .سخنرانیهای تبلیغاتی و تشویقی ،اجرای سرود و نمایش
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حرکات ورزشی با پذیرایی ادامه پیدا میکند در اینجا هزینه جشن معادل  120ریال مخارج
چای و شیرینی و میوه است و  80ریال قیمت عکس اعالم میشود(.ساکما.)293/10822،
بهنظر میرسد شیوة برگزاری و برنامة جشنها متناسب با فضای عمومی شهرها
متفاوت است ،بهنحویکه در مراسم جشن شهر آباده عالوه بر ایراد سخنرانی و برنامة سرود
از اجرای نمایشنامه نیز یاد شده است و در این گزارش آشکار میشود که تعداد حاضران قابل
توجه بوده است(ساکما.)350/783،
پیشبرد برنامه و سیاست رفع حجاب در دو مرحله انجام گرفت .مرحلة نخست با اعالم
امریة کشف حجاب آغاز شد و مبتنی بر آموزش و تشویق عموم مردم بهویژه زنان بود .این
بخش ،با الگوبخشی به زنان ،آنها را بهحضور بدون حجاب در مجامع عمومی ترغیب میکرد
و رفع مقاومت عمومی در برابر این پدیدة نوظهور را هدف داشت .در این مرحله ،برگزاری
جشنها و مجالس عمومی با ایراد سخنرانی ،سرودخوانی ،رژه ،و حتی اجرای نمایش انجام
میشد .هدف ،آشناسازی و هنجار شکنی بهمنظور زمینهسازی اجرای برنامة کشف حجاب
بود .مرحلة دوم ،نظارت در اجرا و در صورت مقاومت اعمال تهدید و فشار جهت ارعاب
مردم را در نظر داشت.
پیشبرد کشف حجــاب در همة مناطق یکسـان نبود ،بخشدار اصطهبانات از
«عقبماندگی» این منطقه شکوه می کند و برای آشناسازی مردم با «تمدن جدید» سخنرانیها
و جلسات مکرر خواستار است ،امری که شرایط مالی آن فراهم نیست و به این منظور
درخواست میکند انجمن شهر مصوبهای مبنی بر اختصاص مبلغی از درآمد شهرداری برای
این امر داشته باشد(ساکما.)297/31929،
طبق گزارش رئیس اطالعات ادارة شهربانی الرستان ،چگونگی پیشبرد برنامة رفع
تجار و اعیان شهر از با مشکالتی مواجه است .طبق سنت محل،
حجاب در میان خانمهای ّ
این گروه از خانمها در کوچه و خیابان رفت و آمد نمیکردند .پیشنهاد شده بود در باغ ملی
و سپس خانة اعیان برنامههای عمومی برای ترویج این موضوع و برنامههای کشف حجاب
برگزار شود .از سوی دیگر ،در همین سند ،از نامرتب بودن لباس زنان اطراف که به شهر میآیند
سخن رفته است و درخواست شده از طریق کدخدایان این نوع پوشش را «قدغن» کنند و
برای زنان فقیر و تنگدست شهر هم از طرف شهرداری لباس تهیه شود(ساکما.)355/350،
براساس گزارش نیابت حکومت سمیرم ،تا تیرماه  ،۱۳۱۵از جلسات جشن کشف
حجاب در آن شهر توفیقی حاصل نشده بود .بنابراین ،دستور داده شد «جارچی برای برداشتن
حجاب تعیین شود» .همچنین از حمامیها تعهد کتبی گرفته شد که افراد با حجاب را به حمام
راهندهند(ساکما.)293/13213،
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این شیوة عمل ،موجب نگرانی مقامات استان را فراهم کرد ،بهنحویکه در مکتوبی
پاسخ داده شد« :البته باید در نهایت مراقبت و رعایت متانت و حسن رفتار در اجرای این
سیاست اقدام به عمل آورید جارچی و هیاهو الزم نیست»( ساکما.)293/13213،
روند کشف حجاب همچنان با مقاومت مردم و با کندی پیش میرفت ،بهنحوی که
در نامة فرماندار فسا به استانداری هفتم(فارس) اگرچه برنامههای تبلیغی و ترویجی به
صورت هفتگی و به شکل سخنرانی برگزار میشود ،اما برای اعمال فشار بر زنان محجبه
نیز از شرکت «قماش» و «پیشهوران مختلفه» التزام گرفته شد تا از خرید و فروش با آنها
خودداری کنند .بههمین روال ،حمامیها هم متعهد شدند زنان را با روسری به حمام راه
ندهند(ساکما.)293/39402،
بهمنظور تسریع در استقرار و اجرای برنامههای رفع حجاب از هر مناسبتی استفاده
میشد .بهنظر میرسد این موضوع آن چنان در اولویت بود که بهعنوان برنامة عمومی و
پایدار دولت در نظر گرفته شده بود .در همین راستا در گزارش بخشداری جهرم از عدم
حضور برخی از مقامات در جشن  ۲۴اسفند(به مناسبت سالروز تولد رضاشاه پهلوی) اعالم
نارضایتی شد .پاسخ ایالت با این عبارت همراه است« :نظر به اینکه از مرکز دستورات مؤکدی
در موضوع کشف حجاب رسیده و غفلت در اجرای دستورات مسؤلیت شدیدی به همراه
دارد» تأکید بر حضور مأموران دولتی در این نوع مراسم شده است(ساکما.)350/783،
براساس صورت مجلس مقامات دولتی(رئیس فرهنگ ،بهداری ،ثبت احوال ،ثبت
اسناد ،دارایی ،و فرماندهی نظامی) شهر فسا ،برنامههای زیر برای پیشبرد رفع حجاب در نظر
گرفته شده است:
 برگزاری جلسات هفتگی برای کلیه کارمندان دولتی با خانوادههای آنها و سایر اهالیشهر به منظور «تشویق و ترغیب»؛
 اخذ تعهد از حمامیها برای جلوگیری از ورود بانوان با روسری؛ و اخذ تعهد از شرکت قماش و شعبات آن و اخذ تعهد از پیشه وران برای جلوگیریاز فروش پارچه به بانوان دارای روسری(ساکما.)350/9109،

تها
مقاوم 

سیاست تعلیم ،ترویج ،و تشویق تا مدتی ادامه یافت؛ اما بهدلیل عدم موفقیت در اجرای
این سیاست ،مرحلة جدیدی آغاز شد واز این پس روی سخن تغییر کرد .با توصیه به
مراقبت ،نظارت ،و اعمال خشونت ،حکومت پهلوی گام جدیدی در پیشبرد این برنامه را
هدف گرفت .در این مرحله ،مأموران شهربانی و سایر ادارات دولتی با ایجاد فضای رعب
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و وحشت عرصه را بر معترضان و مخالفان تنگ نمودند و به همین میزان به مقاومتها
افزوده شد .مقاومتی که به شیوههای گوناگون از نخستین روزهای اعالم اجباری کشف
حجاب شروع شده بود ،اکنون به رویارویی کامل رسیده بود .نامة فرمانداری هفتم(فارس)
به بخشداری اردکان در تاریخ  1317/2/17گویای این مرحلة جدید است« :اگر زنها از
خانه بیرون نیایند در خانه نمیتوان متعرض آنها شد ولی همین که از خانه بیرون آمدند
مأمورین امنیه و خودتان ]بخشداری[ و سایر ادارات دولتی باید به کمک یکدیگر مواظب
باشید که] زنان [روسری و روبنده و غیره استعمال نکنند .با مواظبت کامل یقین دارم بعد
از دو سه ماه این عادت زشت قدیمی[حجاب] برطرف خواهد شد»(ساکما.)350/783،
حکومت الرستان برای پیشبرد سیاست جدید در مراقبت و کنترل اهالی شهر از
نداشتن «وسایل تامینه از قبیل پلیس تأمینات و قلت پاسبان بهطوری که الزم است» گزارش
میدهد ،بهنحوی که ناتوان از انجام وظایف مقرر است و اعالم میکند« :از این نقطه نظر
وضعیت تربیت و تجدد نسوان آنطور که الزم است تکمیل نگردیده» است(ساکما.)350/355،
وضع کشف حجاب در بستک و روستاهای تابع آن ،طبق گزارش کفیل فرماندة نظامی
«به حال سابق باقی است» .از این رو میخواهد که با «اتخاذ تدابیر مقتضیه اقدامات موثره
معمول دارند ...و به وسایل مقتضی اهالی را به استقبال و عملی ساختن موضوع رفع حجاب
مراقبت نمایند [تا] از این حیث اهالی آن حدود از بقیه عقب نمانند»(ساکما.)350/858،
اذعان به عدم پیشرفت برنامة کشف حجاب ،مطلب نخست بیشتر این مکاتبات است
و در پی آن راه حل را ورود به مرحلة اقدام نظامی میدانند .چنانچه در گزارش ایالت فارس
به وزارت داخله ،از اعزام نیروی نظامی توسط شهربانی به منطقه و اجرای فرامین نظامی خبر
میرسد(ساکما.)350/8932،
استفاده از امکانات سایر ادارات دولتی در پیگیری برنامه ،امری عمومی بود؛ چنانکه از
گشایش دبستان شش کالسة بستک بهعنوان فرصتی یاد میشود که امر تبلیغ و ترویج را با
امکانات این مدرسه و حضور فرهنگیان پیگیری کنند .اما درعین حال ،به گردان امنیة الرستان
مأموریت داده شد که در اجرای منظور با نهایت متانت و پختگی اقدام کنند .در این مکاتبه،
کفیل فرمانداری الرستان خواستار مدارای نیروهای نظامی است به نحوی که بدون ایجاد
اعتراض امور را پی بگیرند و این نکته را تذکر میدهد که «اگر مأمورین بگویند به طور آرامی
نمیشود منظور را عملی کرد از آنها قبول نفرمائید زیرا عم ً
ال دیده و میبینیم که کارهای بسیار
مشکل بدون اینکه سر و صدای مردم بلند شود اجرا شده لهذا خواهشمند است اینگونه
عذرها را از مأموران نپذیرند و بر عدم کفایت آنها تلقی فرمائید که ناچار به انجام وظیفه
باشند»(ساکما.)350/858،
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در مناطقی که شهربانی مستقر نبود ،وظیفة اقدام انتظامی برعهدة حکومت محلی است؛
از جملة این مناطق فسا بود(ساکما.)350/8844،
حکومت اصطهبانات به والی ایالت فارس اطمینان میدهد که از آمد و شد زنان اهالی
در کوچه با روسری و چادر «جداً» جلوگیری خواهد کرد(ساکما .)293/13127،این در
حالی است که گزارشها حاکی از این نکته است «که موضوع نهضت بانوان در قصبه
اصطهبانات کام ً
ال عملی نشده و هنوز اغلب زنهای اهالی محل با چادر و روسری در
کوچه رفت و آمد مینمایند»؛ و طبق این گزارش مراقبت مأموران امنیه تأمین منظور ننموده
است(ساکما .)293/13213،بههمین ترتیب ،در مکاتباتی که از سایر مناطق استان بهدست آمده
سیاست «جلوگیری و قدغن» توصیه شده است(ساکما.)293/42318،
در این گزارشها عامل تنگدستی و فقر عمومی موجب عدم پوشش مناسب ذکر
شده ،اما درهرحال جلوگیری از «تخلف» تأکید شده است(ساکما .)293/13213،درصورت
مجلس مقامات دولتینيريز اشاره شده است که بهمنظور «پیشرفت امور رفع حجاب
اهالی شفاه ًا چنین قرار نمودند که از این تاریخ [ ]۱۶/۱۲/۱۳۱۶به اداره امنیه دستور
داده شود که هرگاه زنهای اهالی با سرانداز ،چارقد و روسری دیده شوند .فورا ً آنها
جلب و به اداره بخشداری و مأمور صلح ارجاع تا مطابق مقررات قانون مربوط تعقیب
شوند»(ساکما.)293/13213،
بررسی اسناد شیراز موضوع این نوشتار نیست ،اما برای نمونه در يكي از مكاتبات
دستور داده شده است در ايام سوگواري كه بانوان در مجلس روضه حاضر ميشوند در اين
باب تهديداتي به عمل آيد(ساکما .)350/9109،در مکاتبة دیگر از پایور و سرپاسبان ویژه
خواسته شده از استعمال چادر نماز جلوگیری بهعمل آید و مرتکبین را به محاکم صالحه
اعزام نمایند(ساکما ،)293/42366،و کفیل فرماندهی نظامی شیراز پیشنهاد میکند که برای
پیشبرد وسیعتر این سیاست بهجز مأموران امنیه ،سایر مناصب حکومتی مساعدت نمایند و
حتی از کدخدایان التزام گرفته شود که این دستور به شکل کامل اجرا گردد(ساکما.)350/355،
گزارشی که از رؤيت زنان با چادر نماز و گاهی هم با چادر سیاه از آباده داده شده،
موجب شده است که دستور مؤکد به شهربانی صادر شود«...که در پیشرفت دستورات
جدیت بیشتری معمول دارند»(ساکما .)293/19697،موضوع استعمال چادر زنان اقلیدی
نیز مبنای صدور چنین فرمانی میشود(ساکما .)293/14749،دشواری حکومت در روستاها
رواج لباسهای قدیمی زنان است که میکوشند از طریق کدخدایان و سپس ادارة امنیه و
شهربانی در جلوگیری استفاده از آنها اقدام کنند(ساکما.)293/14809،
برای نمونه ،در مورد زنان اقلیدی صحبت از چادرهایی میشود که روی صورت
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آنها را میپوشاند .این شکل را حکومت مخالف مقررات میداند و دستور جلوگیری آن را
میدهد(ساکما.)350/1686،
اجرای برنامة رفع حجاب در عمل با دشواریهایی همراه بود .بهنظر میرسد عدم باور
عمومی به پیشبرد این برنامه موجب شده بود نگاههای شخصی و سلیقهای رواج پیدا کند .در
چندین سند موجود به حادثهای اشاره میشودکه محل تأمل دارد .بخشدار اصطهبان در تاریخ
 1317/08/05در گزارشی به استاندار مینویسد« :با وجودی که استعمال چادر و روسری
اکیدا ًممنوع و مأمورین بخشداری موظفند جلوگیری نمایند در غیاب خدمتگزار [بخشدار] در
عزیمت به دهستان ،عباسامینه ،شکراهللسپور را بهعلت اینکه یکی ،دو روسری بدستور خانم
فدوی [از سر بانوان] برداشته سخت مضروب و بعالوه هتاکی نموده .تقاضای اقدام مقتضی
[می شود»(ساکما.)350/1686،
براساس گزارش فوق زن بخشدار در غیاب او وظیفة او را انجام میدهد و بهجای
نیروی انتظامی ،سپور(رفتگر) محل تحت امر او اقدام میکند .پوشیده است که بانوانی که
روسریشان برداشته میشود چه رابطه و نسبتی با زن بخشدار دارند .درهرحال ،آنچه در
این واقعه روی میدهد اقدام شخصی و خارج از ضوابط اجرای این برنامه است .مکاتبات
متعاقب بعدی در این موضوع ،حکایت از زندانی شدن عباسامینه به مدت یک هفته و درعین
حال تکذیب بخشهایی از گزارش بخشدار توسط فرماندهی انتظامی است که عباسامینه از
نیروهای آن محسوب میشود(ساکما.)350/8844،
ناهماهنگی مشارکت مأموران دولتی ،از موانع مهم در پیشبرد برنامة مورد نظر محسوب
میشد .تعدادی از مأموران دولتی از لحاظ شخصی باور به اجرای چنین برنامهای نداشتند و
مایل نبودند از پیشگامان هنجارشکنی باشند .از این رو ،به شیوهها و بهانههای مختلف سعی
میکردند با خانواده در برنامهها و جشنها شرکت نکنند و حتی اگر امکان داشت خودشان
نیز در این مراسم حاضر نشوند.
طبق گزارش مدیر پست اوز ،در شب پنجم اردیبهشت  ،1315در محل دبستان دولتی
جشنی برگزار و از صدو بیستوشش نفر شد که همة مدعوین حاضر شدند «بجز یکنفر خادم
محمدعقیل توفیق که خود با همان لباس قدیمی ملبس است امتناع ورزید ،حتی رقعه دعوت با
پاکت در حضور جمعی پاره نموده بود که تکه پارهی آن در دوسیه[پرونده] دبستان ضبط است
[ومیافزاید] قریب ًا یک نفر کدخدای رسمی برای اوز منصوب میشود»(ساکما .)350/70،بهنظر
میرسد محمدعقیل از ریشسفیدان محل است که سمت بزرگی و کدخدایی محل را دارد.
بهدنبال این واقعه ،محمدعقیل توفیق احضار شد و در شهربانی مورد بازجویی قرار گرفت
و پس از دو روز به قید ضمانت آزاد و پروندة او به دادگاه ارسال شد(ساکما.)293/40328،
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نامبرده ،در دفاعیات خود اشاره به درد چشم عیالش کرد و کفیل حکومت الرستان نیز امتناع
او را «بواسطه رقابت و تعینات شخصی» دانست(ساکما.)293/40328،
در گزارش بخشدار جهرم به استاندار در مراسم جشن  24اسفند  ، 1316باوجود دعوتی
که از رؤسای ادارات و اهالی محل شده بود افراد مذکور حاضر نبودند« :نماینده فالحت،
رئیس شرکت پنبه و پشم و پوست ،رئیس مالیه» و در ادامه توضیح داده میشود «تصدیق
خواهند فرمود وقتی که آقایان رؤسای دوایر که حضور در اینگونه مجالس جشن از وظایف
حتمی آنهاست نه خود و نه خانمهایشان حاضر نمیشوند بدیهی است اهالی محل با چنین
مشاهده از حضور خودداری بنمایند»(ساکما.)293/6447،
این گزارش موجب صدور پیگیری عدم حضور اشخاصی شد که بدون عذر موجه در
این مجالس شرکت نکردند .در کنار برخی از مأموران دولتی «تعدادی از معتمدین و متنفذین
محلی» از حضور در مجالس با «مجالس تجدد نسوان در بستک و جناح و سایر قراء مهم و
پر سکنه تاکنون عملی نشده»است(ساکما.)293/40328،
براساس گزارش اسناد موجود هیچگاه برنامة رفع حجاب مورد پذیرش عمومی قرار
نگرفت .این نکته ،بهویژه در شهرستانها آشکارتر بود ،بهنحویکه از زمان شروع این برنامه از
سال  1314گزارش مأموران حکومتی حکایت از عدم ترویج بیحجابی و مقاومت در برابر
آن دارد برای نمونه به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
گزارش مبشر محل از داراب در تاریخ  1314/12/04حکایت از «رکود و وقفه» در
پیشبرد برنامة حذف چادر از پوشش زنان دارد(ساکما.)293/10473،
در گزارش مدیر دبستان دولتی الر آمده است« :در قسمت [=موضوع] برداشتن چادر از
[سوی] اهالی خوب اقبال نشده»(ساکما .)293/32818،یا در گزارش نمایندة اوقاف و معارف
فسا باوجود سیاست اخذ التزام از ریشسفیدان محالت ،بهمنظور جلوگیری از استفاده از
چادر «این اقدام اثر مطلوب را نداده و پس از یکی دو روز مجددا ً زنها با چادر نمازهای
رنگارنگ در کوچهها آمد و شد میکنند»(ساکما.)350/8844،
در گزارش حکومت الرستان نیز در تاریخ تیرماه  1315اشاره میشود «وضعیت تجدد
نسوان آن طوریکه باید پیشرفت و تکمیل شده باشد در الر نشده است و اغلب خانمها با
چادر دیده شده و یا آنکه لباس سیاهی به نام پالتو برتن نموده و چارقد سیاهتری هم روی
سرانداختهاند»(ساکما.)350/355،
در گزارش مدیر پست اوز «کشف حجاب ...هنوز کام ً
ال تعمیم نیافته است کما اینکه
مردها هنوز کامال ًمتحدالشکل نشدهاند[و] هنوز زنها چادر به سر در هر کوی و برزن دیده
میشوند»(ساکما.)350/70،
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بانوان شیوههای مختلفی بهمنظور مقابله با سیاست یکسانسازی پوشش و رفع حجاب،
بسته به موقعیت محل و شرایط اجتماعی و اقتصادی در پیش گرفتند .از جملة این شیوهها
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 عدم خروج از خانه، عدم حضور در مراسم و جشنها، خروج از خانه در هنگام شب، طعن و استهزاء زنان بدون حجاب ،و انتخاب پوششهای نامتعارف.یکی دیگر از سادهترین راههای مقابله ،عدم تردد در معابر بود .در گزارشی از اردکان
در این مورد چنین آمده است؛ «زنهای این محل به هیج وجه حاضر برای انجام این منظور
نیستند و حتیالقوه از خانههای خودشان خارج نمیشوند و چنانچه غفلت ًا یک نفر زن در
کوچه دیده شود ولو هر قدر که پیر باشد پا به فرار گذاشته و مانند وحشیها به خانه و
سوراخهای مجاور رفته و پنهان میشوند»(ساکما.)293/19059،
گزارشگر ،در ادامه از شرکت نکردن خانمها در مراسم جشن ابراز نارضایتی نموده و
مردان را مانع حضور آنان در این جلسات میداند(ساکما.)293/19059،
در گزارش فرماندهـي نظامي نيريز به مواردي از اين شيوهها اشاره شده است:
« ...پیراهن و چادر منـدرس را چندین تکه نموده هر دفعه که از خانه بیرون میآیند
یکی از تکهها را روپـوش خود قرار داده که اگر از سـرش برداشته شد فورا ً تکهای
دیگر استعمـال میکند .هرگاه زنی بهطور کشـف حجاب اتفاق ًا از خانه خود خارج
شود سایرین او را مسخـره و استهـزاء مینمایند که بیچاره مرتبة دیگر از خانه خارج
نمیشود»(ساکما.)293/13127،
به نقل از گزارش نمایندة معارف و اوقاف فسا این روش در این شهر چنین
توصیف شده است« :کارکنان دبستان دختران یا منسوبان و کسان مأمورین که با
کشف حجاب آمد و شد میکنند مورد توبیخ و مالمت بلکه استهزاء زنان دیگر واقع
میگردند»(ساکما .)293/13693،این استهزاء شامل حال کارکنان و مأموران حکومتی بود.
در گزارشی دیگر از الر در این مورد آمده است...« :چادرها را برداشته روپوش سیاهی از
گردن تا مچ پا برای خود تهیه و استعمال مینمایند و صورت خودشان را هم با دستمال
ابریشمی بزرگی میپوشانند»(ساکما.)293/1239،
در شرایطی که راهی برای حفظ حجاب سنتی باقی نمیماند ،بانوان سعی میکردند با
پوششهای ابتکاری و البته نامتعارف حدود شرعی را رعایت کنند .در یکی از گزارشها
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چنین توصیف میشود« :اگر کسی در بین آنها [بانوان] یافت شود که ترک چادر نموده [اونیز]
خود را به هیئتی در آورده که فقط و فقط هر بیننده ناچار است که به این ریخت و قیافه
بخندد»(ساکما.)293/13693،
در گزارشی ،این نوع پوشش و شکل عجیب «برخالف شئونات ملی و حیثیات کشور»
قلمداد میشود که الزم است از آن جلوگیری بهعمل آید(ساکما.)350/355،
یکی دیگر از شیوههای مقابلة زنان با اجبار کشف حجاب رفت و آمد شبانه برای رفع
حوائج بود ،بهخصوص موضوع رفت و آمد به حمام در شب مشکل مأموران دولتی شده
بود(ساکما .)350/272،همچنین ،دید و بازدیدهای فامیلی و سرکشی به اقوام و بستگان در
شب انجام میشد(ساکما)350/8844،
عدم تردد در معابر یکی از سادهترین راههای مقابله بود ،بهویژه اینکه در سنت مردم
منطقه ،بانوان بهجز برای موارد ضروری از خانه بیرون نمیآمدند .به نقل از گزارش رئیس
شهربانی الر این نکته در بین مردم آنجا جدیتر است‹‹« :خانمها[ی] تجار الر کما فیالسابق
از خانه بیرون نخواهند آمد و دأب قدیمی آنها هم همین است که آمدن در کوچه را بد
میدانند»(ساکما.)350/355،در گزارشی دیگر ،عدم تردد زنان در کوچه و خیابان الر را اینگونه
بیان میکند «چون اهالی این منطقه فوقالعاده ظاهرالصالح هستند حتی سابق ًا هم با چادر در
روز احدی از زنها در بازار و میدان و حتی کوچهها دیده نمیشد و معموالً مردها برای آنان
در بازار اجناس خریده و یا آنکه کسبه اشیاء حمل نموده به درب خانهها رفته و به آنان جنس
میفروختند» .در گزارش مأمور مالیه اردکان این موضوع به این ترتیب توصیف میشود.
«تا حال همه آنها [بانوان] با همان لباسهای دهاتی قدیمی باقی مانده و تصور نمیرود در
هیچیک از نقاط مانند اردکان زنها آنها متوقف در خانه باشند [و] در بیست و چهار ساعت
شبانه روز از خانه خارج نشوند .متحیر است برای انجام این منظور [کشف حجاب] در
ی باید کرد»(ساکما.)293/19059،
صورتی که ابدً زنها از خانه خارج نشوند چه اقدام 
براساس گزارشهای موجود نگاه کارگزاران به عدم پیشرفت برنامة کشف حجاب
سطحی است .بنابراین ،عدم حضور «اهالی با خانمهای خود در جشنها و دعوتها» در
گزارش بخشداری ممسنی علت ناکامی تلقی شده است(ساکما .)293/41254،یا در گزارش
مدیر دبستان دولتی ارسنجان «چون مأمور صالحیتداری که موضوع [کشف حجاب] را تحت
مراقبت و مواظبت مخصوص قرار داده تا قضیة ترویج و تعمیم یابد در محل نبود این است
که تا به حال وقفه باقی مانده است«(ساکما.)293/9029،
به همین منوال در گزارش نماینده معارف و اوقاف فسا میآید:
«مدتی است بحدی این قسمت [اجبار در کشف حجاب] سست و مبتذل گردیده که
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کارکنان دبستان دخترانه یا منسوبان و کسان مأمورین که با کشف حجاب آمد و شد و رفت
و آمد میکنند مورد توبیخ و مالمت بلکه استهزاء زنان دیگر واقع میگردند و علت اخیر در
اثر این است که مأمورین مربوط بر عکس گذشته بهطور قطع دست از تعقیب در این قسمت
کشیدهاند»(ساکما.)293/13213،
در این شرایط ،که برنامهها با شکست مواجه میشود ،به تعبير گزارش فرماندهی
نيريز «یک عده هم روی این اصل باطن ًا مشغــول مخالفــت و هوچیگــری میباشند» (
ساکما.)293/13213،
در گزارش دیگری مانع مهم پیشبرد ،مخالفت مردان است که به تعبیر کفیل بخشداری
اردکان «تا حال تمام آنها با همان لباسهای دهاتی قدیم باقیمانده و تصور نمیرود در
هیچیک از نقاط مانند اردکان زنهای آنان[مجبور به] توقف در خانه باشند» و در این حال
نبود «پاسبان کافی» عامل ناکامی است(ساکما.)350/355،

نتیجهگیری

دادههای اسناد حکایت از آن داشت که روند اجرای امریة کشف حجاب در فارس-
ِ
مشخص  .1تبلیغ .2 ،ترویج،
همچون سایر نقاط کشور -از سوی حکومت در گامهای
و  .3تهدید پیشبینی شده بود .آنچه از گسترة زمانی اسناد مورد مطالعه از سال  1314تا
-1317که اوج پیگیری برنامههای کشف حجاب بود -بهدست آمد نشان از عدم توفیق
کامل این برنامه دارد .پذیرفتنی است که کشف حجاب در گروههایی بهعنوان روش،
پذیرفته شده بود؛ اما این تعداد که بیشتر از راه آشنایی با جلوههایی از غرب و مدرنیسم آن
را اخذ کرده بودند ،کمشمار بودند و آنچه قاطبة مردم قلمداد میشدند در چارچوبهای
اعتقادی و سنتی رفتار میکردند و به شیوههای خاص و متناسب همچون عدم خروج
از خانه یا خروج از خانه در هنگام شب ،عدم حضور در مراسم و جشنها ،طعن ،و
استهزای زنان بدون حجاب و انتخاب پوششهای نامتعارف مقابله میکردند .از اینرو،
باوجود گذشت زمان ،پیشرفت برنامه در شهرستانها کند و بهطور جدی صوری بود و
حکایت از آن داشت که در نخستین فرصت ،آن بخش کارکنان دولتی نیز که از پیشگامان
بودند رجعت میکردند .البته ،باید در میزان پیشرفت برنامهها براساس محتویات اسناد
محتاط بود .درواقع ،ترس از حکومت مرکزی ،سطوح میانی مدیریتها را مجبور به مبالغه
در دستاوردها میکرد .درهرحال ،مقاومتها متناسب با برنامهها(تبلیغ ،ترویج ،و تهدید)
بهشیوههای گوناگون وجود داشت و مانع شد که امریة کشف حجاب نهادینه شود.
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دیگار ،ان پیر؛ هوردکاد ،برنارد؛ ریشار ،یان( .)1378ایران در قرن بیستم(.عبدالرضا هوشنگ مهدوی مترجم)،
تهران :البرز.

زرنگ ،محمد( .)1381تحول نظام قضایی در ایران .تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
صدر(صدراالشراف)،محسن( .)1364خاطرات صدراالشراف.تهران :وحید.

صادقی،فاطمه( .)1384جنسیت،ناسیونالیسم وتجدد در ایران(دوره پهلوی نخست).تهران :قصیده سرا.
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کشف حجاب در فارس؛ برنامهها و
مقاومتها(بررسیاسنادی)
صالح ،مهدی )1384(،کشف حجاب :زمینهها ،پیامدها و واکنشها .تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای
سیاسی

فوران ،جان( .)1377مقاومت شکننده ،تاریخ تحوالت اجتماعی ایران(احمد تدین مترجم) .تهران :رسا.

کاتم ،ریچارد( . )1371ناسیونالیزم در ایران(فرشته سرلک مترجم) .تهران :گفتار.

کاتوزیان ،محمدعلی همایون( . )1380دولت و جامعه در ایران(حسن افشار مترجم) ،تهران :نشر مرکز

گروه مؤلفین( .)1375سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج(عباس مخبر مترجم) ،تهران:
طرح نو.

مکی،حسین(.)1362تاریخ بیست ساله.تهران :ناشر.

نیرشیرازی،عبدالرسول( .)1387روزگار پهلوی اول.شیراز :دریای نور.

هدایت ،مهدیقلی( .)1372خاطرات و خطرات .تهران :انتشارات زوار.

حکایت کشف حجاب(.)1373تهران :مؤسسه فرهنگی والیت.

مقاالت:

آشنا،حسام الدین(.)1370کشف حجاب در آئینه اسناد.گنجینه اسناد.1،

اتحادیه،منصوره( .)1373واقعه کشف حجاب .گنجینه اسناد.53 ،

توفیق،ابراهیم( .)1385مدرنیسم و شبه پاتریمونیالیسم،تحلیلی از دولت در عصر پهلوی .جامعه شناسی
ایران.)1(7،

رمضان نرگسی،رضا( .)1383زمینهسازی کشف حجاب در ایران .بانوان شیعه.)2(1،

منظوراالجداد،سید محمد حسین( .)1385امریه کشف حجاب.کیهان فرهنگی.236،
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