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محمود جم؛ نخست وزیر
مجری فرمان کشف حجاب

...

تاریخانقالب
واپسین تقالهای ناکام برای بقا
تهرانی (وسط) رئیس شورای سلطنت

علی امینی در آبان و آذر سال  ،1357بارها
از شاه خواسته بود که ضمن موافقت با ایده
شــورای نیابت سلطنت ،مقدمات تشکیل
آن را فراهم کند .به گزارش پایگاه مؤسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران ،او تأکید داشت
که این شورا باید از بین افرادی با وابستگی
کمتر به ر ِژ یم پهلوی و شخص شاه تشکیل
شود .پس از رفت و آمدهای فــراوان و رد و
قبولهای مکرر از سوی شخص محمدرضا
پهلوی ،در نهایت بــا او جگــیــری جریان
انقالب و در پی تظاهرات عظیم روزهــای
تاسوعا و عــاشــورای ســال  ،57پیشنهاد
امینی پذیرفته و در تاریخ  24دیماه ،57
دو روز قبل از فــرار شــاه از ایــران ،شــورای
نیابت سلطنت تشکیل شــد .با این حال،
شــورای سلطنت به چند دلیل ،نتوانست
موقعیت خود را حفظ کند و کــاری انجام
دهد .یکی از این دالیل ،استعفای رئیس آن،
سیدجاللالدین تهرانی ،تنها چند روز پس
از تشکیل اولین جلسه بود .تهرانی برای
دیدار با امام خمینی(ره) به پاریس رفت و
بنا به دستور ایشان ،نه تنها از سمت ریاست
بر این شورا کنار هگیری کرد ،بلکه حسب
فتوای امــام(ره) ،تشکیل آن را غیر شرعی
و غیر قانونی اعــام کــرد و به ایــن ترتیب،
جلسه دوم این شورا بدون حضور رئیس آن
برگزار شد .همچنین ،گفته شده است که
برخی از اعضای شورای سلطنت ،همچون
علیآبادی ،به طور خصوصی استعفای خود
را از این شــورا ،در اختیار شــورای انقالب
گذاشته بودند تا در صــورت لــزوم منتشر
شــود .بنابراین ،بهنظر میرسد آن چه در
ابتدا ،دلیل تشکیل شورای سلطنت اعالم
شده بود ،یعنی ارائه راه حلی عاجل برای
برونرفت رژیم پهلوی از مشکالت پیش رو
و در نهایت ،انتقال سلطنت از محمدرضا
پهلوی به پسرش ،با شکست جدی مواجه
شــد .بــه ایــن ترتیب ،شــورایــی کــه پــس از
درگــیــر یهــای فـــراوان ،از بین جماعتی
بسیار ناهمگون تشکیل شده بود ،در نهایت
دو جلسه کاری تشکیل داد که در یکی از آن
ها ،نیمی از اعضایش حاضر نشده بودند.
درواقع حواشی این شورا و نام و عنوان آن،
بسیار بیشتر از اصل آن ،مسئلهساز بود.
خألهای متعدد قانونی ،ناهمگونی اعضا،
مخالفت شخص شــاه با آن و اجبارش در
پذیرفتن این شورا ،طمع برخی افراد برای
به دست آوردن منافع حاصل از ِق َبل آن و
موارد بسیار دیگر ،باعث شده بود که شورای
سلطنت به شورایی کام ً
ال ناکارآمد تبدیل
شود و پهلو یها از آخرین حربه خود برای
بقا هم ،طرفی نبندند.
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گرایش به فرهنگ غربی در ایــران ،از اوایل دوره
قاجار و با عزیمت نخستین سفرای دربــار قاجار
و اع ــزام اولــیــن محصالن ایــرانــی بــه اروپـــا ،آغــاز
شد .با این حال ،اعتقادات دینی مردم از چنان
استحکامیبرخورداربودکهبادیدگاههایمبتنی
بر فرهنگ غرب و افــرادی که معتقد به آن شده
بودند ،برخوردی توام با انزجار و تنفر داشتند .با
آغاز سلطنت رضاشاه و تالش او برای غربیسازی
ظاهری در ایران ،موضوع کشف حجاب با شدت و
حدت بیشتری دنبال شد و در نهایت ،پس از سفر
پهلوی اول به ترکیه و دیدار با آتاتورک ،اجرای آن
در دستور کار رژیم قرار گرفت 17 .دی ماه سال
 1314بودکهرضاشاهدستورالعملمعروفخود
رامبنیبرمنعحجابوبرداشتناجباریآنازسر
بانوانایرانی،صادرکرد؛دستورالعملیکهتبعات
منفیفرهنگیواجتماعیفراوانیدرپیداشت.در
گفتوگوبادکترموسیحقانی،مورخ،تاریخپژوهو
معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران،بهبررسیابعادمختلفواقعهکشفحجاب
پرداختیم.اودرمصاحبهباخراسان،کشفحجاب
را نوعی تقلید ظاهری پهلوی اول از فرهنگ غربی
دانستکهبربسترسیاستهایاستعماریتبلیغ
وترویجمیشد.
برخی از مــورخــان معتقدند که
اقدامات رضاشاه ،اصو ً
ال نوعی تقلید ظاهری و
صوریازفرهنگغربیبود.آیامیتوانموضوع
کشف حجاب را هم در همین زمینه ارزیابی و
تحلیلکرد؟
رضاخان در ماجرای کشف حجاب هم به دنبال
تقلید ظاهری از غرب بود .البته باید توجه داشت
که آغاز ماجرای کشف حجاب و روندی که تا سال
 1314در راستای تالش برای عادیسازی آن
طی شد ،به پیش از قدرت گرفتن رضاخان و دوره
مشروطهبازمیگردد؛زمانیکهبرخیروشنفکران
شیفته فرهنگ غربی ،از کشف حجاب جانبداری
و آن را تبلیغ میکردند .رضاخان در جلسهای که
در آن دستور منع حجاب را صادر کرد ،علن ًا گفت

که باید «صورت ًا و سیرت ًا غربی شویم ».بدیهی بود
که این تغییر ظاهری ،به تغییر در فکر و اندیشه نیز
میانجامید .رویکردی که روشنفکران هم دنبال
میکردند،کموبیشمنطبقباهمینبینشبود.اما
افزونبراینمباحث،رضاخانمجریسیاستهای
استعماری استعمارگران نیز بود و این مسئله ،در
ماجرای کشف حجاب ،نمود بیشتری پیدا کرد.
سیاستهای استعماری ،بــرای درهــم کوبیدن
مقاومتهایمردمی،رکناساسیاجتماع،یعنی
خانواده را ،آماج حمالت خود قرارداد و در این
میان ،بانوان ،با توجه به نقش محوری و راهبردی
آن ها در تربیت نسل جدید ،بیش از دیگر اعضای
خانوادهدرمعرضاینهجمهقرارگرفتند.پساگر
از این منظر به ماجرای کشف حجاب نگاه کنیم،
درمییابیمکهرضاخان،افزونبرتالشبرایایجاد
ظاهریغربیدرایران،بهدنبالاجراینقشههای
ِ
فرهنگانسانساز
استعمارگرانوزدنریشههای
وقهرمانپروراسالمیایرانیهمبود.
کشف حجاب ،بدون تصویب قانون
در مجلس شــورای ملی و تنها با بخشنامه و
دستورالعمل ،آن هم به صورت اجباری و آمرانه،
اجراشد.دلیلنادیدهگرفتنمجلسچهبود؟آیا
امکانداشتمخالفتهاییصورتبگیرد؟
رضاخان چندان در پی قانونی کردن اقداماتش
نبود.البتهاینکهبگوییمممکنبودمجلسدربرابر
خواسته او ایستادگی کند ،کام ً
ال منتفی است؛
چراکهمجلسدرایندوره،تنهاآلتفعلرضاخان
بود و اصو ًال جرئت هیچگونه مخالفتی را با اوامر و
دستورهایاونداشت.باچنیندیدگاهی،رضاخان
اص ً
ال ضرورتی نمیدید که بخواهد موضوع کشف
حجاب یا منع حجاب را به صــورت یک قانون از
تصویب مجلس بگذراند .او هر جا به مجلس نیاز
داشت ،از نهاد تقنینی کشور استفاده میکرد و
هر کجا که ضرورتی نمیدید ،اص ً
ال توجهی به آن
نداشت .رضاخانازهمانابتدا،یعنیزمانیکهبا
همکاریسیدضیاءالدینطباطبایی،کودتایسوم
اسفندراانجامداد،چنداندربنداحترامگذاشتن
به مجلس نبود .حتی یک بار در مجلس چهارم،
وقتیمخالفتنمایندگانراباخودشدید،ازلفظ

«طویله»برایمجلسشورایملیاستفادهوتهدید
کردکهد ِرآنرامیبندد.بنابراین،بدیهیاستکه
چنینشخصی،وقتیبهدیکتاتورتبدیلمیشود،
هر صدایی را در گلو خفه میکند و خانه ملت را به
صورت ابزاری در راستای پیشبرد سیاستهای
خودشدرمیآورد،هیچتوجهیبهجایگاهمجلس
نکندوکارشرادرقالبدستوروفرمانانجامدهد.
کشف حجاب و دستور رضاخان در
 17دیماه  ،1314چه پیامدهای فرهنگی و
اجتماعیبرایمردمایراندرپیداشت؟
اولینپیامدایناقدام،رسمیتدادنبهبیحجابی
بــود .بخش محدود و کوچکی از زنــان که عموم ًا
وابسته به خانوادههای طرفدار فرهنگ غربی
بودند،پیشازاینتاریخ،حجابراکنارگذاشتند؛
امــا تــوان اظهار وجــود در جامعه را نداشتند .با
صــدور فرمان کشف حجاب از یک سو و تشکیل
جمعیتهایی مانند «کانون بانوان» از سوی دیگر،
راه بــرای رسمی کــردن بیحجابی هموار شد.
این اقدام ،بخشهایی هرچند کوچک در جامعه
را تحت تأثیر قرار داد .اما فراتر از این اثر ،زجر و
فشاریبودکهبرقاطبهبانوانایرانی،بهواسطهاین
دستور نامتعارف و خارج از آموزههای دینی وارد
شد .بانوان ایرانی ،شش سال از داشتن زندگی
عادی محروم شدند؛ آن ها نمیتوانستند برای
انجام امور ضروری ،مانند استحمام ،از خانه خارج
شوند؛ نمیتوانستند در اماکن عمومی ،مانند
بازار و  ...حضور پیدا کنند؛ حتی نمیتوانستند
بــرای زیــارت اهل قبور و خواندن فاتحه ،بر مزار
عزیزانشان حاضر شوند .بانوان ایرانی ،از یک
هواخوری معمولی و تفرج در طبیعت هم محروم
شدند .به این ترتیب ،باید گفت که حقوق نیمی از
جمعیت کشور ،با این دستورالعمل ،رسم ًا نادیده
گرفته و پایمال شد .تعدادی از مردم ایران ،در پی
صــدور این دستورالعمل ،جالی وطن کردند و
تابعیتکشورهایدیگرراپذیرفتندوحاضرنشدند

با صدور دستور کشف حجاب
اجباری توسط رضاخان ،بانوان
ایرانی ،شش سال از داشتن
زندگی عادی محروم شدند؛
آن ها نمیتوانستند برای انجام
امور ضروری ،مانند استحمام ،از
خانه خارج شوند؛ نمیتوانستند
در اماکن عمومی ،مانند بازار و ...
حضورپیداکنند
زیر بار این خفت بروند .حتی برخی از کارکنان
دولتکهحاضرنبودندباهمسرانشاندرمجالس
ِ
مختلطپسازماجرایکشفحجابشرکتکنند،
خودکشی کردند و مرگ را بر زندگی توام با ننگ
ترجیح دادند .حتی مقامات و اطرافیان رضاخان
هم از آسیب این دستورالعمل ضددینی مصون
نماندند .صدراالشراف ،یکی از این افراد بود که
با تهدید رضاخان ناچار شد به همراه همسرش
در یکی از این مجالس شرکت کند و در پی این
اقدام ،همسر او که بانویی متدین بود ،بیمار شد،
در بستر افتاد و در مدت کوتاهی ،دار فانی را وداع
گفت .اینها فقط گوشهای از پیامدهای این اقدام
ضددینی،ضدمردمیوضدملیرضاخانبود.
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گزارشتاریخی
پشت پرده تأسیس
«کانون بانوان» در دوره پهلوی
کــانــون بــانــوان کــه در ابــتــدا «جمعیت زنــان
آزادی خواه ایران» خوانده میشد ،از نخستین
انجمنهای بانوان بود که در دوره پهلوی اول
و در  22اردیبهشت سال  1314پایهگذاری
شد .به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایران ،در این تاریخ ،به خواست و اراده
رضاخان و همراهی علیاصغر حکمت ،وزیر
معارفوقت،بهعدهایاززنانماموریتدادهشد
که جمعیتی تشکیل دهند و با حمایت دولت،
در زمینه نهضت به اصطالح آزادی زنان ایران
پیشقدمشوند .مهمترینتاثیرعینیحکومت
پهلویدرشکلگیریاینگونهانجمنها،شیوه
دستوریمدیریتآنهابود.درعرصهفکرینیز،
انحرافیجدیدرمسئلهحرکتهایاجتماعی
زنــان رخ داد و این جمعیت ،به ابــزاری برای
تطبیقسیاستهایفرهنگیجامعهبااهدافو
برنامههایحکومتیتبدیلشد.بعدازمسافرت
رضاخان به ترکیه و تاثیرپذیری از آتاتورک،
صدیقه دولتآبادی با اشــاره شاه ،مامور شد
مدیرانومعلمانمدارسرابههمکاریباکانون
بانوانتشویقکند.بافراهمشدنمقدماتکار
از سوی کانون بانوان ،سرانجام شاه در 17دی
ماه  1314در سخنرانی خود در دانشسرای
مقدماتی دختران ،دستور کشف حجاب را
صادرکرد .بهاینترتیب،کانونبانوانکهقرار
بود به یکی از مهمترین نهادها در حوزه زنان
تبدیلشود،بهدلیلماهیتحکومتیخود،از
همانابتدایامر،کارکردیرسمیوسیاسی
پیدا کرد و به ابــزاری برای پیشبرد سیاست
تضعیف حجاب و عفت زنــان تبدیل شد .در
نیمه نخست اردیبهشت سال ،1338زمانی
کهحکومتمتوجهشدکانونبانواناصو ًالفاقد
کارایی است ،آن را منحل و در شورای عالی
زنانادغامکرد.

