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در این ملالککه ، گزارشککی تحلیلی- تککاریخی  ا  وضککعیت حجککاا قبککل ا  اقلما اسککممی و دوران حکککومت
پهلوی می خواقیم . این ملاله به همت پایگاه حیات برتر گردآوری شده است . 

 
 بخش اول

ابتدا قگکاهی اجمکالی خکواهیم داشکت بکه وضکعیت حجکاا در قبکل ا  اقلما ) سکال های پایکاقی حککومت
محمد رضا شاه( و تما رژیم پهلوی در قابودی حجکاا. یکی ا  دییکل مخکالفت مکردم بکا رژیم گذشککته،

مبار   شاه با ار ا های قاا دینی، ا  جمله حجاا، بوده است.

 حجاب در زمان محمدرضا پهلوی
درباره تاریخ حجاا در ایران، ا  جمله مسئله کشککف حجککاا در دوره رضاشککاه و قککیز وضکعیت حجکاا در
دوره پهلکککوی دوم، کتاا هککای بسکککیاری قوشکککته شکککده اسکککت، امکککا یکی ا  مبکککاحثی ککککه بکککه دییلی مغفکککول

ماقده، وضعیت  قان است.

و ا  بککاا »چککون قدیدقککد حلیلت ره افسککاقه  دقککد«، اظهککار قظرهککای متفککاوت و بعضککاً متناقضککی در این
خصوص دیده می شود.  

وضعپا پووش زن ایرانی پپش از انقلب اسلمی
یکی ا  پدیده های بسیار مؤثر بر فرهنگ و آداا و رسوم مردم ایران مسئله کشککف حجکاا بکود؛ مسککئله
ای که شاید بتوان آن را در قوع خود یک اقکدام منحصکر بکه فکرد در تکاریخ این کشکور داقسکت ککه توسکط

رضا شاه بعد ا  دیدار ا  ترکیه اجرا شد.

پس ا  اعمم کشف حجاا، علما و عام  مردم به مخالفت شدید با آن برخاستند:

در حومه تهران و شهرهای بزرگ ملاومت بسکیار  یکاد بکود. در خراسکان تظکاهراتی علیکه رفکع حجکاا برپکا
گردید. مردم در صحن حضرت رضا علیه السمم متحصن شدقد و ) قتل عکام معکروف مسکجد گوهرشکاد
اتفاق افتاد( آیت ل شیخ عبدالکریم حائری،  عیم حو ه علمیه قم، مطلب را با وحشت تللی کردقککد و
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ا  غصککه این موضککوع بیمککار گردیدقککد و حککدود یککک سککال پس ا  کشککف حجککاا ا  همککان بیمککاری ا  دقیککا
(۱۲۵، ص۱۳۷۳رفتند. )مؤسسه فرهنگی قدر وییت. 

بسیاری ا   ن ها تا آخر سلطنت رضاخان ا  خاقه خارج قشدقد. در بسیاری ا  خاقه ها حمام سککاخته شککد
(۲۴۱ و ۱۴۲، ص ۱۳۶۷تا  ن ها برای استحمام مجبور قباشند ا  خاقه خارج شوقد و … . ) استاد ملک ، 

این قلشه را کساقی طراحی کردقد که رضاشاه را به قدرت رساقده بودقد و قرار بود وی مجری آن باشد؛
چنان که مستر همفر )جاسوس اقگلیسی( در خاطرات خود می قویسد:

در مسئله بی حجابی  قان، باید کوشش فوق العاده به عمل آوریم تا  قان مسلمان به بی حجکابی و رهکا
کردن چادر، مشتاق شوقد… پس ا  آقکه حجکاا  ن بکا تبلیغکات وسکیعی ا  میکان رفت، وظیفک  مکأموران
ما آن است که جواقکان را بکه عشکق بکا ی و روابکط جنسکی قامشکروع بکا  قکان تشکویق کننکد و بکدین وسکیله

(۸۴، ص۱۳۷۷فساد را در جوامع اسممی گسترا دهند. )همفر، 

میشل هولبکاک، قویسکند  اسکمم سکتیز فراقسکوی قکیز ککه اخکیراً دین اسکمم را »حمکاقت« و »خطرقکاک«
توصیف کرده، در جدیدترین اظهارات خود گفته است:

بککرای غلبککه بککر مسککلماقان بایککد آن هککا را بککه فسککاد کشککید. مککا ا  راه  ور قمی تککواقیم افککراط گککرایی دیککنی را
متوقف سا یم، پس بهکتر اسکت مسکلماقان را بکه فسکاد بکشکاقیم.جنکگ بکر ضکد افکراط گکرایی اسکممی بکا
کشتن مسلماقان فایده ای قدارد، فلط با فاسد ککردن آن هکا می تکوان بکه این پکیرو ی دسکت یکافت. بایکد
به جای بمب، دامن های کوتاه و تعدادی گوشواره فکرو بریکزیم؛ چکون ضکعف واقعی مسکلماقان در همین

(۱۰، ص۱۳۸۰جاست. )سروا باقوان، آذر

پس ا  روی کککار آمککدن محمدرضککا، گککروهی ا   قککان کککه ا  فشککار حکککومت پککدرا سککخت بککه سککتوه آمککده
بودقد در مخالفت با کشف حجاا، در معابر عمومی با چادر ظککاهر شککدقد و مککأموران حکومککتی هم علی

رغم وجود قاقون کشف حجاا چندان که باید با آقان ملابله قمی کردقد.

 آیت ل سید ابواللاسم کاشاقی طی قام  شدید اللحنی به قخست و یر وقت خواهککان۱۳۲۰در مهرماه 
کم کردن فشار بر  قان محجبه شد.
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 قیز آیت ل سید حسین طباطبایی قمی ا  مراجع وقت، قامکه ای بکه شکاه جدیکد قوشکت۱۳۲۳در سال 
و ا  وی خواست کشف حجکاا اجبکاری را الغکا کنکد. سکراقجام بکا مخکالفت علمکا و ملکاومت مکردم، قکاقون

کشف حجاا لغو گردید.

پس ا  لغککو قککاقون، بسککیاری ا   قککان مسککلمان بککه حجککاا روی آوردقککد، امککا بککر خمف دور  پیش ا  کشککف
حجاا که  قان چکادر و روبنکد  مشککی می پوشکیدقد، ا  این  مکان بکه بعکد اسکتفاده ا  چکادر رقگی بیشکتر

متداول گردید.

البتککه بککرخی ا   قککان هم کککه چنککد سککال طعم آ ادی بککه سککبک غککربی را چشککیده بودقککد دیگککر حاضککر بککه
با گشت به فرهنگ حجکاا قبودقکد. مهم تکرین تفکاوت کشکف حجکاا در عصکر پهلکوی اول و دوم این بکود
که کشف حجاا در عصر رضا شاه به  ور سر قیزه و در عصر محمدرضا به پشتیباقی تبلیغکات گسکترا

(.۱۶۳، ص۱۳۷۹یافت. ) یبابی قژاد و سبحاقی، 

در واقکع، پهلکوی دوم بکا برقامه هکای حسکاا شکده تما ککرد تکا  قکان را بککه بی حجکابی و بکرهنگی تشکویق
قماید و ا  طریق رساقه های گروهی، مراکز آمو شی، ادارات و سینماها در دین  دایی متمرکز شد.

محمککد رضککا بککا این کککار دو هککدف را دقبککال می کککرد: اول رواج بی حجککابی و بی عفککتی؛ و دوم قشککان دادن
چهره ای طرفدار حلوق  قان ا  خود.

وی می خواسککت بککا وارد کککردن  قککان بککه صککحنه های اجتمککاعی، خککود را مککدافع حلککوق آقککان جککا بزقککد، حککال
آقکه  قان قیز هماقند مردان ا  ابتدایی ترین حلوق اقساقی ماقند حق اقتخابات آ اد محروم بودقد.

امام خمینی رحمه ل در توصیف وضعیت فرهنگی باقوان در دوران شاهنشاهی می فرماید:

در رژیم سابق شأن و مرتبت عبارت ا  آرایش مهوع و لباس های کذا و کذا بکود… آن رو  بککاقوان اسکممی
خجالت می کشیدقد که با لباس اسممی و لباسی که در آن مراعات شده باشد، ]ظکاهر بشکوقد[ طبلکات
ضککعیف هم اگککر این کککار را می کردقککد خجککالت می کشککیدقد در بین قشککرهای فاسککد و مرفککه بودقککد. )امککام

(۳۵، ص۱۳۸۳ به قلل ا : شیدائیان، ۱۹۸، ص۱۴، ج۱۳۶۲خمینی، 

به طور کلی، باید گفت: عشکرت طلکبی، مکدگرایی وتللیکد ا  فرهنکگ منحکط غکرا  مینکه حضکور گسکترده
غرا را، هم به لحاظ فکری و هم فکیزیکی، در ایکران فکراهم ککرد و همکان گوقکه ککه خکاقم رایت قویسکنده

آمرکیایی گفته، در  مان شاه آمریکایی ها در همه جای ایران حضور داشتند:
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ایران در آن  مان کشوری بود که برای  قان آمریککایی جاذبکه داشکت. من در سکفر بکه آن کشکور، خکود را
در یککک کشککور اروپککایی حس می کککردم. همککه جککا می تواقسککتم بککروم، عممً هککر کککاری می تواقسککتم بکنم،
می تواقسکتم بکا هکر کسکی صکحبت کنم و هکر لباسکی ککه می خواسکتم بپوشکم. دامن هکای کوتکاه مکد بکود…

(۱۳-۱۲، ص۱۳۸۲گاهی خارجی ها بیشتر ا  ایراقیان احساس آسودگی می کردقد. )رایت، 

 

بخش دوم
در این بخش، تما دولت پیش ا  اقلما اسککممی بککرای تفکیککک مفهککوم چککادر و حجککاا را می خککواقیم

که فوق العاده جالب خواهد بود…

خاقم رایت به خوبی چهره آن رو  ایران را به تصویر می کشد. آری، خارجی ها بیشتر ا  ایراقیان احسککاس
آسودگی می کردقد؛  یرا تمام برقامه های فرهنگی- آمو شی و حتی سیاسککی- اقتصککادی بککر اسککاس منککافع

و خواست های آن ها تنظیم شده بود.

البته مردم ایران در برابر این وضعیت، بی تفاوت قبودقد. بلکه همچون آتشی  یر خاکستر بودقد که بکه
دقبال رو قه ای برای  باقه کشیدن می گشکتند و هکر چکه  مکان می گذشکت و حککومت محمکد رضکا بیشکتر

خواسته های اجاقب را دقبال می کرد، این آتش بیشتر شعله ور می شد.
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 اوج سیاست های ضد حجاا پهلوی به شمار می رود. در این سال رسککماً دولت طکرحی را در۱۳۵۵سال 
 مینه کشف حجاا تدوین کرد و بمفاصله بخشنامه آن را بکرای اجکرا بکه ادارات مربکوط ارسکال قمکود. در

اینجا به دلیل اهمیت طرح مزبور، بخش هایی ا  آن بخشنامه دولت پهلوی آورده می شود:

»برای مبارزه با این پووش حقپر کننده این راه ها پپشنهاد می وود:

- اقداماتی که در درا  مدت مؤثر خواهد بود ۱
الکف( ایجکاد همکاهنگی ی م بین رسکاقه های گکروهی و متکون کتاا هکای درسکی بکرای دگرگکوقی باورداشکت

های فعلی در  مینه ارتباط چادر با معتلدات اخمقی و مذهبی؛

ا( ایجاد هماهنگی کامل بین برقامه های تلویزیون، رادیکو، محتکوای مطبوعکات بکا متکون کتب درسکی در
تغییر تصویر ذهنی  ن…؛

ج( بهککره گکیری ا  سککهم تلویزیککون در بزرگداشکت پوشکاک محلی و قشککان دادن جنبه هکای دسکت و پکا گکیر
چادر.

 استفاده ا  قفوذ روحاقیون و سپاهان دین:۲٫
الککف( اقتشککار ملککایت و قشککریات مخصککوص و اشککاعه محتککوای این قشککریات توسککط روحککاقیون معتککبر و

سپاهیان دین؛

ا( بهککره گککیری ا  قفککوذ کمم روحککاقیون داقشککمند و شککناخته شککده در جهت تفکیککک مفهککوم حجککاا ا 
چادر.

 بهره گیری ا  فعالیت سا مان های اجتماعی و آمو شی :۳٫
الککف( اسککتفاده ا  خککدمات سککا مان های اجتمککاعی و آمو شککی در دگرگککوقی بنیککادی باورداشککت همگککان ا 

رابطه بین چادر و معتلدات مذهبی و اخمقی؛

ا( بهککره گککیری ا  فعککالیت کککاقون پککرورا فکککری کودکککان و قوجواقککان در تهیککه متککون کتب و فیلم هککا در
جهت دگرگوقی های ذکرشده؛

ج( آمو ا غیر مستلیم کودکان در مدارس به منظور اقتلال این دریافت ها به بزرگ ترها؛
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د( گنجاقدن مواد خاص در آمو ا های جنبی کاقون ها.

- اقداماتی که در کوتاه مدت مؤثر خواهد بود۲

بکککا اسکککتفاده ا  روقکککد گسکککترا همکککه جاقبککک  خکککدمات بخش عمکککومی بکککرای همگکککان و افکککزایش گروه هکککای
استفاده کننده ا  خدمات مزبور می توان به اتخاذ تدابیر مطلوا، تعداد استفاده کنندگان ا  چککادر را در

گروه هایی ماقند داقش آمو ان، کارمندان، کارگران کاهش داد.

 ممنوع بودن چادر برای داقش آمو ان و داقشجویان؛۱-۲٫

 استفاده ا  پوشاک متحد الشکل در مدارس؛۲-۲٫

 اجرای کامل قاقون تعلیمکات اجتمکاعی اجبکاری در مکورد خاقواده هکایی ککه ا  مدرسکه رفتن دخکتران۳-۲٫
خود جلوگیری می کنند؛

 ممنوعیت باقوان کارمند ا  استفاده ا  چادر؛۴-۲٫

 محککرومیت  قککان کارمنککدی کککه ا  چککادر اسککتفاده می کننککد، ا  دسترسککی بککه ملام هککا و موقعیت هککا و۵-۲٫
همچنین ا  تشویق؛

 تشویق کارمندان  ن به برگزیدن لباس متناسب با کار و شرایط؛۶-۲٫

 صککدور بخشککنامه بککه کلیککه کارخاقجککات و ملککزم کککردن کککارگران بککه پوشککیدن لبککاس متحدالشکککل،۷-۲٫
متناسب با کار و شرایط محیط؛

 تشویق کارگران  ن به استفاده ا  لباس متناسب با لباس متحدالشکل خود؛۸-۲٫

 ممنوعیت  قان چادری ا  مراجعه به و ارت خاقه ها و سا مان های دولتی؛۹-۲٫

 ممنوعیت  قان چادری ا  مسافرت با شرکت هواپیمایی ملی ایران؛۱۰-۲٫

 ممنوعیت  قان چادری ا  استفاده ا  اتوبوس های شرکت واحد؛۱۱-۲٫
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 ممنوعیت ورود  قان چادری به سینماها؛۱۲-۲٫

 ممنوعیت ورود  قان چادری ا  خرید در فروشگاه های شرکت های تعاوقی شهر و روستا؛۱۳-۲٫

 ممنوعیت  قان چادری در استفاده ا  خکدمات اجتمککاعی ماقنککد جمعیت بهزیسککتی و آمککو ا فککرح۱۴-۲٫
پهلوی، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و اقجمن ملی حمایت کودکان؛

 ممنوعیت ورود کودکان و قوجواقان چادر به سر به کتابخاقه ها؛۱۵-۲٫

 محرومیت ا  شرکت در هر گوقه مجامع عمومی.۱۶-۲٫

- اقدامات جنبی۳

اجرای مطلوا تصمیمات کوتاه مدت مستلزم اقداماتی به شرح  یر است:

 همکاری وسایل ارتباط جمعی در توجیه ملام  ن و برداشت همه جاقبه در این  مینه؛۱-۳٫

 همکاری وسایل ارتباط جمعی در ارائه جنبه های منفی چادر و ارتباط آن با علب ماقدگی؛۲-۳٫

 همکاری وسایل ارتباط جمعی در ایجاد برداشت صحیح ا  لباس متناسب؛۳-۳٫

 تحلیق، قگارا و چاپ ملایت مستند در  مینه های مربوط؛۴-۳٫

 توسع  کارخاقجات پوشاک و در دسکترس قکرار دادن لباس هکای ار ان قیمت همکراه بککا روسککری ککه۵-۳٫
 (۶۵-۶۴، ص۱۳۷۴خرداد .  مستان ۱۵جایگزین چادر گردد.« ) به قلل ا  : قشریه 

همکان گوقککه کککه مشکاهده می شککود، مبککار ه علیککه چکادر در تمکام جممت مزبککور بککه چشککم می خککورد. حککتی
رژیم بککرای اینکککه بککه ملصککود خکود برسککد تما می کککرد تککا ا  طریکق اسککتفاد  ابککزاری ا  روحککاقیت، مفهککوم

چادر را ا  مفهوم حجاا تفکیک کند. 

)جالب اینجاست که روشن فکران و طرفداران حلوق  قان امرو ه قیز همان خطر فکری را دقبکال ککرده و
در تما اقد تا مفهوم چادر را ا  حجاا جدا سا قد(.
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به دقبال اعمم این سیاست قظام شاهنشاهی، جامعه اسممی قیز واکنش مناسبی ا  خود قشان داد.

 بککه بعککد تلریبککاً همککه سککا مان های مخفی و مبککار ، یککا ا  بین رفتنککد و یککا بککه اقککزوا۱۳۵۴اگککر چککه ا  سککال 
کشیده شدقد، اما درست در همان  مان که هر صدایی در قطفه خفه می شد، صدای ملت در دی مککاه

 ) یک سال بعد ا  ابما سیاست مزبور ( ا  حللوم مردم قم بلند شد.۱۳۵۶

این دستورالعمل که دو سال پیش ا  پکیرو ی اقلما اسکممی صکادر شکد قکه تنهکا قتواقسکت حجکاا را در
جامعه ا  بین ببرد، بلکه موجب شد تا صف آرایی در ملابل دولت کثیف پهلوی آشکککارتر و محکم تکر ا 

گذشته خود را قشان دهد.
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 بخش سوم

 اوضاع به طوری پیش می رفت که جامعه دو تکه شد: کساقی که می خواسکتند حجکاا داشکته باشکند و
کساقی که قمی خواستند…

تشدید تضاد آوکار در وضعپا پووش زنان

هککر چککه ا  اجککرای برقامه هککای ضککد حجککاا محمدرضککا شککاه می گذشککت صککف بنککدی موافلککان و مخالفککان
آشکارتر می شد تا حدی که در آخرین سال های حکومت شاه، در ظاهر و رفتار  قان در شهرهای ایککران،
بکه ویکژه در تهکران، قکاهمگوقی شکدیدی پدیکد آمکد. این مسکئله حکتی ا  دیکد خارجی هکا قکیز مخفی قماقکد.

خاقم دیل عباسی در این خصوص می قویسد:

چادرهایی سیاه یا رقگی در مناطق فلیر قشککین ککه اغلب جامعکه ایکراقی را تشککیل می داد، و بی حجکابی
تکا مکر  بکرهنگی در منکاطق مرفککه قشککین همکراه بکا آرایش بیش ا  حکّد و بی دیککنی آشککار. )دیل عباسکی،

(۱۵۹، ص۱۳۸۴

قویسنده دیگری قیز که شاهد حجاا مردم تهران در قبل ا  اقلما بوده می قویسد:

حجاا  قان را در قبل ا  اقلما اسممی در تلویزیون دیکده بکودم. بعکدها شکنیدم در آن  مکان حجکاا در
-۱۸۸، صکک۱۳۸۴ایران خیلی کم رقگ تر شکده بککود و  قکان سکنتی فلکط آن را رعکایت می کردقکد. )پلنگی، 

۱۸۹)

البته این وضعیت منحصر به تهران قبود، بلکه  قان در شهرهای کوچککک، روسککتاها و منککاطق فلیرقشککین
شهرهای بزرگ همچنان بر رعایت حجاا خود اصرار می ور یدقد.

هر چه به رو های پایاقی عمر رژیم شکاه قزدیکک می شکدیم جریکان رواج حجکاا شکدن می گکرفت و اقشکار
گوقاگون به اقگیزه های متفاوت به پوشش اسممی روی می آوردقد.
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بککرای مثککال، حجککاا در محیککط داقشککگاهی عککاملی بککر حفککظ اصککالت ها و ملککاومت در برابککر فرهنککگ غککرا
شمرده می شد و چون استفاده ا  چادر در محیکط داقشکگاه ممنکوع بکود بکرخی ا  داقشکجویان چکادری بککه
جلوی داقشگاه که می رسیدقد چادر را در کیف دستی خود مخفی می کردقد. )مصاحبه قگارقککده بککا دکککتر

صدیق سروستاقی، عضو هیئت علمی داقشکده(

در این  مککان تأکیککد بککر حجککاا سیاسککی بککا تأکیککد بککر حجککاا آگاهاقککه و قککرار دادن آن در ملابککل حجککاا
کورکوراقه، به حجاا رقگ و بوی ایدئولوژیک بخشید. او در سخنراقی هایش تأکید می کککرد کککه حجککاا ا 

دو قوع اقگیزه برمی خیزد:

]قککوع اول[ تللیککد ا  گذشککتگان و وارث حجککاا گذشککتگان بککودن، بککه عنککوان یککک عککادت سککنتی. این قککوع
حجاا قشاقه هیچ ار شی قیست و خود قیز ار ا قدارد. اینان حجاا بی ریشه ای دارقد ککه در برخکورد

با دقیای جدید آن را ا  دست خواهند داد.

اما قوع دیگر حجاا برای قسل آگاهی است که به پوشش اسممی بکرمی گکردد و آگاهاقکه آن را اقتخکاا
می کنککد. او مظهککر یککک فرهنککگ خککاص، یککک مکتب خککاص، یککک حککزا فکککری خککاص، یککک جنککاح و یککک
جبهه خاص است و این ار شمند است. این افراد عموه بکر تحصکیمت، راهشکان را،  قدگی شکان را، طکر 

 (۷۷، ص۱۶۹۵فکرشان را، بودقشان را خودشان اقتخاا می کنند ) قشریه  ن رو : ا 

این جریان هر چه به رو هکای پایکاقی عمکر رژیم قزدیکک می شکد بکر شکدت آن افکزوده می گشکت. بکه گوقکه
ای که  قان مرفه طبله بایی جامعه که بی حجاا بودقد سعی می کردقد به رقگ  قان مذهبی درآیند.

**********
برای مثال، خانم پی یربلنشه خبرنگار خارجی که آن زمان در تهران حضور داوا می گوید:

یک وب پس از ساعا منع عبشور و مشرور، بشا یشک خشانم چهشل سشاله ]ایشرانی[ کشه کشاملً غشربی وشده و در
لندن زندگی کرده بود و در ومال تهران خانه داوا، بپرون رفتم.

یک وب در ایام قبل از محرم بود و او به محل اقاما ما در یک مرحله پایپن وهر آمده بود.
از همه طرف صدای تپراندازی می آمد.

ما او را به کوچه پس کوچه ها بردیم تا نظامی ها و مردم و فریادهای روی پشا بام ها را ببپند.
این نخسشتپن بشار بشود کشه پشای پپشاده بشه این محلشه می آمشد و نخسشتپن بشار بشود کشه بشا مشردم فقشپر کوچشه و

خپابان که فریاد می زدند هل اکبر”، صحبا می کرد.
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او از اینکه چادر بر سر نداوا کاملً پریشان و سراسپمه بود، نه به این دلپل که می ترسششپد اسششپد روی
صورتش بپاوند، بلکه می خواسا مثشل زنشان دیگشر باوشد، مسشئله چشادر آن قشدرها هم مهم نبشود، بلکشه

آنچه اهمپا داوا حرف هایی بود که مردم برایمان بازگو می کردند.
آنشششان بشششه وششپوه ای مششذهبی صشششحبا می کردنششد و همپششششه در پایششان می گفتنششد: هخششدا حفظتشششان کنششد” و

(۶۴، ص۱۳۸۰بسپاری از عبارت های تا حدودی عرفانی. )فوکو، 
**********

آری، به تصریح خاقم پی یربمقشه ، در کوران مبار ه با شاه مسئله چادر آن قدر اهمیت پیدا کککرده بککود
که شعار مبار ه محسوا می شد. گویی همان گوقه ککه رژیم تمکام همّ و غمّ خکود را صکرف قکابودی چکادر
کککرده بککود اینککک این چککادر بککود کککه تمککام سککعی خککودا را در قککابودی رژیم و برقامه هککای   بککه اصککطمح-

مدرقیزاسیون او به کار می گرفت.

پوشکککش اسکککممی  قکککان شکککرکت کننکککده در تظکککاهرات میلیکککوقی، اسکککممی بکککودن اقلما و قفی فرهنکککگ
قاسیوقالیستی و وارداتی غربی را که هکر دو در پی محکو اسکمم ا  اقدیشکه و حیکات ایراقی هکا بودقکد قشکان

می داد.

ا  این رو، چادر بعدها قماد و پوشش رسمی همه  قان ایراقی شد و کساقی که به خصوص در حکککومت
(۱۶۰-۱۵۹، ص۱۳۸۴مناصب بای را عهده دار می شدقد، ا  الگوی چادر پیروی می کردقد. )دیل عباس، 

 
انقلب اسلمی و حجاب

بککا توجککه بککه مطککالبی کککه بیککان گردیککد، این سککؤال بککه ذهن می رسککد کککه آیککا اقلما اسککممی مککوجب روقککق
گرفتن حجاا شد یا بالعکس، این حجاا بود که اقلما کرد؟

بککه عبککارت دیگککر، آیککا جمعی اقتککدارگرا کککه خواهککان قلش هککای سککنتی بککرای  قککان و اختفککای آقککان ا  سککر
اقحصار طلبی بودقد، به قدرت رسیدقد یا قه، مردم، اعم ا   ن و مرد، به خاطر سیاست های ضککد دیککنی
و ضکککد حجکککاا رژیم شکککاه، بکککرای حفکککظ و  قکککده ککککردن ار ا هکککای معنکککوی ا  جملکککه حجکککاا، علیکککه شکککاه

شوریدقد؛ یعنی به خاطر حجاا اقلما کردقد؟

اگککر مککورد اول را بپککذیریم، پس اجبککاری کککردن حجککاا قککوعی خودخککواهی مککردان و اقلما ایککران قککوعی
اقلما مردسایر است که جنبش های دفاع ا  حلوق  قان حق دارقد با آن مبار ه کنند.
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امککا در خصککوص مککورد دوم، یعککنی اینکککه بککه خککاطر فراگککیری فرهنککگ دیککنی و حفککظ معنویککات ا  جملعککه
حجککاا این اقلما صککورت گرفتککه باشککد. در این صککورت، طککبیعی اسککت کککه مککردم تککا حککد امکککان در راه
گسکککترا آرمان هکککایی ککککه بکککه خکککاطر آن اقلما کرده اقکککد تما قماینکککد و سکککعی کننکککد فرهنکککگ اقلما را

فراگیر سا قد و چناقچه موفق به این کار قشوقد اقلما شکست خورده است.

بسیاری ا  قویسندگان خارجی عمقکه مندقکد بکه قکوعی ثکابت کننکد ککه رابطکه اقلما و حجکاا در ایکران ا 
 قوشت:۲۰۰۰قوع اول بوده است. یکی ا  رو قامه های اتریشی در اول خرداد سال 

سال حجاا را قشاق  فشار بر  ن ایراقی می داقست. )همان(۲۰غرا به مدت 

نشریه انگلپسی »مپدل الپا« نپز در این باره می نویسد:

اقلما بککه دخککتراقش خیککاقت کککرد… چنککد رو  پس ا  پککیرو ی کامککل علیککه رژیم شککاه،  قککان را ا  ادارات
(۱۲۰، ص۱۳۸۴بیرون ریختند و امر به سر کردن چادر به آن ها قمودقد. ) به قلل ا : راغبی، 

 قوشت:۹/۶/۱۹۸۲رو قامه »کاقبرا تایمز« چاپ استرالیا هم در تاریخ 

حجکاا در میکان وحشکی گکری و تهدیکدها بککه ایکران بککا  می گککردد. بککه  قکان طبلکه متوسککط کککه  مکاقی خکود
شککیک پککوا تککرین  قککان خاورمیاقککه بککه حسککاا می آمدقککد دسککتور پوشککیدن چککادر داده می شککود. ممهککای
ایککران و پیرواقشککان طککوری بککا  قککان رفتککار قمی کننککد کککه آن هککا بتواقنککد در مککورد لباسشککان تصککمیم بگیرقککد.

)همان(

بککرخی دیگککر ا  قویسککندگان خککارجی کککه کمی معتککدل ترقککد، معتلدقککد کککه اقلما اسککممی در  قککان تحککول
ایجاد کرد و موجب شد تا آن ها حجاا کنوقی را که قموقه کامل آن چادر است، برگزینند.

برای مثال، خانم وپخ نورالسلم بنگلدوی معتقد اسا:

اقلما اسممی  قدگی  قان مسلمان ایراقی را کاممً عوض کرده است. ا  روا کنوقی  قدگی آن ها هیچ
ّککد اروپاییککان بوده اقککد… اقلما اسککممی  قککان را بککا کس قمی تواقککد تصککور کنککد کککه آن هککا در گذشککته ملل

حجاا پوشاقده ولی آن ها را به سطح جامعه کشاقده است.

آن هکا همکه جکا ککار می کننکد؛ در ادارات، دادگاه هکا، مغا ه هکا، هتل هکا، بیمارسکتان ها، خطکوط هکوایی و…
(۱۲۱حتی دختران پنج ساله حجاا دارقد. ) به قلل ا : همان. ص
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اما در ملابل، بسیاری ا  قویسندگان ککه ا  قزدیکک شکاهد مکاجرا بوده اقکد معتلدقکد: این اقلما قبکود ککه
 قان را محجبه کرد، بلکه این حجاا بود که اقلما آفرید. به عبکارت دیگکر، بکه خکاطر دفکاع ا  حجکاا و
سکککایر ار ا هکککای دیکککنی، اقلما توسکککط مکککردم بکککه وقکککوع پیوسکککت. خکککاقم دیل عبکککاس در همین  مینکککه

می قویسد:

پوشکککش اسکککممی  قکککان شکککرکت کننکککده در تظکککاهرات میلیکککوقی، اسکککممی بکککودن اقلما و قفی فرهنکککگ
قاسیوقالیسکککتی و فرهنکککگ وارداتی غکککربی را ککککه هکککر دو در پی محکککو اسکککمم ا  اقدیشکککه و حیکککات ایراقی هکککا
بودقد، قشان می داد. ا  این رو، چادر بعدها قماد و پوشش رسمی همه  قان ایککراقی شککد. )دیل عبککاس.

(۵-۳، ص۱۳۸۴

خانم محبوبه امی نپز معتقد اسا:

اقطککاا اسککتکبار جهککان اسککمم را تنهککا مککاقع خککود یافتنککد و حجککاا  قککان را قککیز آشکککارترین قمککاد تظککاهر
مذهبی دیدقد.

تنها حجاا آشکار  ن مسلمان بکود ککه هنکو  بکر حفکظ حیکثیت ایکدئولوژیک کشکورا اشکعار داشکت و ا 
اینجککا بککود کککه حجککاا سیاسککی محض قککیز بککه عرصککه درآمککد و در الجزایککر بیش ا  همککه غوغککا کککرد و ا  آن

پس ا  تاکتیک های مؤثر مبار ه علیه استکبار در میان اقلمبیون مسلمان شد.

و آقگکاه در ایکران بکا حجکاا مکذهبی درهم آمیخت و اصکالتی دیکنی یکافت و در عرصکه قکبرد بکا طکاغوت بکه
(۲، ص۱۳۷۰فرم ر م مبدل شد و جهاقی شد. )امی، 

همان گوقه ککه پیش تکر اشکاره گردیکد، پیش ا  اقلما افکرادی همچکون دککتر شکریعتی بکه حجکاا شککل
سیاسی داده بودقد؛ یعنی حجاا به یک ایدئولوژی مبار ه و به هدفی برای اقلما تبککدیل شککده بککود کککه
می تواقسککتند توسککط آن بککه جهککان غککرا »قککه« بگوینککد. ا  این رو، طککبیعی اسککت کککه بعککد ا  اقلما قککیز

اقلمبیون درصدد ترویج آن باشند

source: http://hijab.hayatebartar.ir
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 یککا کاقال هککایwww.bonyana.comبککرای دریککافت دیگککر شککماره هککای پککا ل کامککل بککه وا سککایت بنیاقککا 
اجتماعی در پیام رسان گپ یا آی گپ مراجعه کنید

 https://gap.im/bonyanaلینک کاقال در گپ : 
 https://profile.igap.net/bonyanaلینک کاقال در آی گپ : 
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