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که شاه    1357خورشیدی تا    1314صدور فرمان کشف حجاب در سال    وقتِاز  

حجاب«  »بی    وقتزنان ایران به تشخیص و حکم شاهِ  گذشت از زمانی که   سال   43رفت  

های حجاب گرا و رهبر جدید زمزمه از سوی انقالبیون اسالم  1357سال  خر  ااز اودند.  ش

های دولتی روسری اجباری شد زمانی بعد در سازمانرسید و اندکاجباری به گوش می 

سال   که  امروز  تا  و  شد  تصویب  اجباری  قانون حجاب  بعد   یسال  43ست  ا  1401و 

  سال  43. این دو  اندشده»باحجاب«    حاکمانشود که زنان ایران به تشخیص و حکم  می 

هایی است که در های عمر چند نسل از ایرانی ی سال واقع شمارهبه   -  هیچ قیاسیبی   -

طی آن نه آن دو شاه خواستند به انتخاب، عاملیت و تشخیص آنها اعتماد کنند و نه 

خود تصمیم گرفتند و با تحکم و اجبار نظامی تصمیم    حاکمان. شاه و  حاکمان بعدی 

حجابی« به  با تکیه بر ستون »بی  نه آن سلطنت  بینیم کهمی خود را اجرا کردند، اما  

با تکیه بر ستون »باحجابی« به اخالق  و  ترقی رسید،  مدارِی مذهبی  نه این حکومت 

 رسیده است. 

از کشته  از دو هفته  بیش  اتهام  اکنون  به  زمانی که  امینی در  ژینا )مهسا(  شدن 

بود می  ارشاد  بازداشت گشت  در  و در  »بدحجابی«  ایران  در  اعتراضات  و  نقاط  گذرد 

بسیاری از جهان علیه این فاجعه ادامه دارد. مطالبات معترضان ایرانی فراتر از لغو قانون 

حجاب اجباری است، اما لغو این قانون همچنان جزو مطالبات اصلی معترضان است.  

ها جهان به حمایت از معترضان ایرانی به خیابان  شهرِ  160مردم سرتاسر دنیا در بیش از  

اکتبر   اول  روز  میان   2022آمدند.  در  هنرمند،  فوالدی،  نیلوفر  آمستردام  شهر  در 

با پستان برهنه و بیمعترضان  باالپوشی ظاهر شد و سخنرانی پرشوری در های  هیچ 

؛  ه است شدگرفتنِ بدن زنان« ارائه کرد. این کنش سبب نگرانی دو گروه  مورد »پس

اول طرفداران حکومت قانون حجاب   هستند  گروه  نفع  به  اعتراضی  این کنش  از  که 

هستند  برند و گروه دوم افرادی  حجابی بهره می اجباری و گسترش رعب و وحشت از بی 

اعتراضی علیه حجاب کنند چنین کنش رادیکالی میکه فکر می  تواند مسیر جنبش 

 1یافتن سرکوب و سکوت شود.اجباری را منحرف کند و سبب ادامه
 

 یشنهادها یپ  و  خواندند  را  جستار  نیا  اول  ینسخه   که  سپاسگزارم  نژاداسداله   مهسا   دکتر  از***  

 .کردند ارائه  یروشنگر
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کنش    ی ه درباری لغو قانون حجاب اجباری و نیز  هایی که درباره نگرانی ها و  ترس

یادآور   شده  عیان  فوالدی  نیلوفر  کهترساعتراضی  است  تردیدهایی  و  و   رضاشاه   ها 

آن زمان هم .  داشتند کردن قانون کشف حجاب  تصویب و اجرایی  ی درباره  دولتمردانش

گروه و  داشت  وجود  آرا  نظرات  اختالف  مردم  مختلف  کشف درباره گوناگونی  های  ی 

 ی که اندیشیده شده بودریتداب  تمامیبا وجود    ی کشف حجابحجاب داشتند، اما فقره 

ی سو زنان   کی: از  گیرددر معرض مخاطره قرار  ی دو گروه از مردم  از دو سو  توانستی م

حجابی را و اجتماعی قرار داشتند که بی   شدهیدرون  یت یکه خود در معرض ذهن  بودند

  ح یترج   زیچرغم همهبهاین گروه    و ممکن بود  نددانستعفتی و نانجیبی می برابر با بی 

از   منزوی شوند،   در نتیجه  به پس پرده برگردند و  هات ی ذهن  نیفرار از ا  ی بدهند برا

بودند  گرید  ی وس افراد  ا  برخی  بود  ممکن  جواز  نیکه  را  و    یعفت ی ب  ی برا  ی واقعه 

»القیدی« در پوشش و در مراودات میان در نتیجه  و    دننگار ی خارج از عرف ب  ی رفتارها

   2. زن و مرد به قدری افزایش یابد که کنترل آن از دست خارج شود

و وقایع روزگار ی لغو قانون حجاب اجباری  طالبهمپیرامون  وقتی به وقایع امروز  

 با دو بستر تاریخی متفاوت نگریم  میکشف حجاب اجباری  پیرامون    سلطنت رضاشاه

در این دو    -  هاسیاست و    نه اقداماتو    -و تردیدها    هاترس. اما به نظرم  شویممواجه می

بدن زنان بوده ناظر به  و تردیدها    هاترس  : در هر دو دورهمشابه است دوره تا حدی  

ی کشف حجاب، که به تعبیر شاه و  اندرکاران نگران بودند پروژه آن زمان دست است.  

امروز    راهِدولتمردانش   و  شود  منحرف  مسیرش  از  بود،  کشور  اند نگران  برخیترقی 

حجامطالبه  قانون  لغو  استی  بشر  اساسی  حقوق  تحقق  که  اجباری،  از   ب  ارعاب  با 

 ، از مسیرش منحرف شود.  هایی نظیر کنش نیلوفر فوالدی حجابی و کنشبی 

 

 ن ی به ا  «هایتان را عادت دهیدچشم رادیو زمانه با عنوان » سایت  وب ی در  ادداشتیدوستدار در    مهینع   1

 . بحث پرداخته است

ی  درباره ها و تردیدهای رضاشاه و دولتمردانش  ی ترس که نشانه  مصادیق تاریخی   بسیاری در این متن   2

از این کتاب است: صادقی، فاطمه،  کشف حجاب است   کشف   ،ی مدرنبازخوانی یک مداخلهبرگرفته 
 ، تهران: نشر نگاه معاصر. 1396، حجاب

https://www.radiozamaneh.com/733815
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نویسد وزیر رضاشاه بود می خورشیدی نخست 1312تا  1306مخبرالسلطنه که از 

خواهد که آبرومند  »روزی به شاه عرض کردم اگر باید روگیری موقوف شود، پرُگرام می

حجابی« را تا جایی برقرار خواستند »بی و مقرون به عفت باشد«. شاه و دولتمردانش می

قدری متناقض بود که وقتی رضاشاه  میان نرود. وضعیت بهکه اقتدار پدرساالرانه از    سازند

بی  پیراهن  دخترش  اشرف  است  دید  نوشته  علم  اسداهلل  شد.  متغیر  پوشیده  آستین 

هایش بیفتد اما چاره نداشت  داد به این که چشم غریبه بر زن رضاشاه مرگ را ترجیح می 

بی اگر  نمیچون  دیکته  را  »ایرانیحجابی  عقبکرد  و  وحشی  حساب ها  به  مانده 

آمدند«. تیمورتاش وزیر دربار معتقد بود که کشف حجاب جزو ترقیات است و از دو  می 

ی اجناس وارده به ایران سفارش سال پیش از صدور فرمان کشف حجاب در سیاهه 

شود« و وقتی به رضاشاه گفته  کاله زنانه داده بود چون نظرش این بود که »الزم می 

این برای  بود »خیلی   بود کشف حجاب  گفته  در جوابش  شاه  است  مملکت ضروری 

ها چادرشان را بردارند من هر دو ی زنخوب، اگر واقعاً ... یک روزی الزم باشد که همه 

طور فکرش بود«، اما بعد در یک روز دهم«. رضاشاه »اول اینهایم را طالق می تا زن

الملوک و دو  مت تاج ها و تردیدهایش همراه همسرش عصسرد زمستانی با تمام ترس

اعالم رسمی  مناسبت  به  بودند در مراسمی عمومی  دخترش که کشف حجاب کرده 

 کشف حجاب حضور یافت.  

ها با کاله و پالتوهای بلند آمدند.  در تاالر دانشسرای عالی زن  1314دی ماه    17در  

سر موی  و  برای  بدن  سرد  روز  یک  انتخاب  نداشتند.  چادر  فقط  و  بود  پوشیده  شان 

رگزاری چنین مراسمی اقدامی عمدی و از پیش اندیشیده بود. سرمای زمستان سبب  ب

ی شان را خوب بپوشانند و در نتیجه خشم و رنجش روحانیون و تودهشد زنان بدن می 

بایست با نظارت و مدیریت دولتیان و شخص شد. کشف حجاب میمردم برانگیخته نمی

کشف حجاب تشویق زنان به رفتارهای منافی   شد تا تلقی نشود که غرض ازشاه اجرا می

عفت است. شاه و دولتیان بسیار مراقب بودند که کل ماجرا از کنترل خارج نشود که 

ی مردم، بلکه سبب  شد نه فقط سبب انزجار و واکنش اعتراضی روحانیون و تودهاگر می

می  زنان  از  بیشتری  شمار  درونی انزوای  ذهنیت  با  که  نیز  شدهشد  و  ذهنیت  شان 

به تعبیر  دانستند.  عفتی میحجابی را نانجیبی و بی شان بیی مردان اطرافشده درونی
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اندیشیده بودند   برای کنترل این وضعیت  تدبیری که شاه و دولتمردانشفاطمه صادقی  

 مراتب اجتماعی به لحاظ منزلت و قدرت بود. کردن سلسلهواژگون

سرای عالی اعالم شد و این مسئله التحصیالن دانشکشف حجاب در مراسم فارغ 

شان به مدرسه و دانشگاه بروند و در های مذهبی که مایل بودند دخترانبرای خانواده

توانستند با عین حال حجاب داشته باشند به معنای از دست رفتن منزلتی بود که می 

 ی تحصیالت به دست آورند. بر اساس فرمان کشف حجاب زنان و دختران محجبهادامه

با  از سوارشدن بر کالسکه و درشکه نیز محروم شدند و همچنین دیگر نمی توانستند 

درمانگاه  به  منع شدند، چون چادر  از کشف حجاب  نیز  روسپیان  بروند.  های عمومی 

ردیف سایر زنانی دیده شوند که کشف حجابی روسپیان ممکن بود سبب شود آنها هم بی 

های خود ها و نگرانی ها ترسمردانش با این شیوه حجاب کرده بودند! در واقع رضاشاه و  

می  کنترل  بخشنامه را  مرتب  آنها  مقامات می   صادرهایی  کردند.  از  آن  در  و  کردند 

مهمانی می  در  مردان  و  زنان  نامتعارف«  و  »ناپسند  رفتارهای  مراقب  های خواستند 

ها شرکت  نی شد با همسران خود در مهمامختلط باشند. از زنان و مردان خواسته می 

ودستگاهش این بود که مبادا کنند و از رفتارهای منافی عفت بپرهیزند. نگرانی شاه و دم 

بخشنامه این گردهمایی لعب شود. همچنین در  و  لهو  به محافل  تبدیل  در   ای که ها 

رئیس   1314آذرماه   و  داخله  وزیر  »اگر   صادرالوزرا  از سوی  که  بود  شده  تأکید  شد 

مقصود فواحش به کشف حجاب اقدام نمایند باید قویاً جلوگیری شود که صدمه به این  

آن  .نزنند«  مقدس مگر  شدند؛  منع  حجاب  کشف  از  روسپیان  واقع  ازدواج در  که 

به می  از حجاب جدا کنند و  را  نجابت  نظر داشتند عفت و  منظور کردند. دولتیان در 

حجاب و زن روسپی، روسپیان از کشف حجاب منع و ملزم شدنِ زن بیاجتناب از یکی

 به سرکردن چادر شدند. 

و تردیدها برای به رسمیت شناختن حق آزادی پوشش و لغو قانون حجاب   هاترس

اسالمی دولتمردان جمهوری  و  رهبران  میان  در  میان    و    اجباری  در  نیز  از و  برخی 

اند بارها اعالم کرده   هابرخی افراد وابسته به این گروه هم وجود دارد.    مذهبیون ایرانی

های از سوی این گروه  رند. در هر دو دورهحجابی در جامعه وحشت داکه از عواقب بی 

مرددترس و  می   خورده  و  شده  گرفته  نادیده  زنان  نمی عاملیت  رضاشاه  دید،  شود. 
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انقالب مشروطه خواهان   دورانتوانست ببیند، که زنان پیش از او، از  خواست یا نمینمی

د. در دوران  آمدن از پرده و داشتن نقش بیشتر در امور سیاسی و اجتماعی بودنبیرون

انقالب مشروطه بسیاری از زنان شهری چادر سنتی کمردار و روبنده را کنار گذاشتند  

تدریج به سمت پوشیدن چادر چرخی رفتند که چیزی شبیه همان چادری است  و به

وقتی از اروپا به ایران   1305آبادی در سال  کنند. صدیقه دولتکه زنان امروز بر سر می 

در وزارت آموزش و پرورش بدون چادر حضور یافت و این امر  بازگشت در محل کارش

آن زمان جنجال زیادی به پا کرد، چون شخص شاه هنوز تصمیم نگرفته بود پوشش  

 زنان چطور باشد و چطور نباشد!  

اجرایی از  مقاومتپس  حجاب  کشف  فرمان  سوی  شدن  از  کشف هایی  مخالفان 

کردند و کاله صورت گرفت؛ برخی تغییر لباس را رسیدن آخرالزمان تعبیر می   حجاب

های بسیاری از کارشکنی و اخالل مأموران دولتی نامیدند. گزارشپهلوی را خر دجال می 

ها در هنگام اجرای قانون کشف حجاب ثبت شده است. مقاومت   در دفاع از زنان محجبه

دی بود و گاه به دلیل ایستادن در برابر تحمیل و گاه به دلیل باورهای مذهبی و اعتقا

همسران همراه  به  مردان  که  شد  بخشنامه  وقتی  مهمانی اجبار.  در  مختلط  شان  های 

شرکت کنند برخی مردان ترجیح دادند زنی صیغه کنند و با او به مهمانی بروند ولی 

عقدی  نشود.  همسر  ظاهر  اغیار  چشم  برابر  در  رریشهبساکه  شان  چنین  فتارهایی ی 

این  بلکه  نبود،  ناموس«  و  »غیرت  عنوان  تحت  فرهنگی  تعصبات  و  مذهبی  باورهای 

 شان از بین برود. مردان دلواپس بودند سلطه و اقتدارشان بر همسران

فشار   مخالف کشف حجاب  شدن قانون کشف حجاب از دو سو بر زنانبا اجرایی

ه حجاب را کنار بگذارند و از سوی از یک سو تحت فشار دولت بودند ک  آنهاشد؛  وارد می

ها« باشند. زنانی که کشف دیگر تحت فشار اجتماع و خانواده بودند تا حافظ »سنت 

در زیست    ان نیزمردگروهی از  عفتی بودند.  حجاب کرده بودند همواره در معرض انگ بی 

نیز   دانستند وحجابی را نانجیبی می اجتماعی و فرهنگی این زنان حضور داشتند که بی 

کشیدند. از مردانی در کوچه و خیابان در لباس نظامی با خشونت چادر از سر زنان می 

برای   میانسال و کهنسال  برخیسویی  فرهنگی خود زنان  و  باورهای مذهبی  به  ی که 

شدند  شدن عین شکنجه بود و وقتی بدون چادر از منزل خارج می حجاببی   پایبند بودند
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گرفتند و شان را میی لباسشدند و با دست یقهله می طوری در خود فرو رفته و مچا

به هر روی در برابر رفتند که گویی دزدی بخواهد خود را استتار کند.  خمیده راه می 

ها سبب  و بساکه همین مقاومت   گرفتهایی صورت می کشف حجاب اجباری مقاومت 

را کنار ی کشف حجاب اجباری  شد که به محض سقوط رضاشاه دولت سهیلی برنامه

می  زنان  از  باید  دلجویی  که  حالی  در  کند.  دلجویی  روحانیت  از  و  از بگذارد  نه  شد، 

 ی زنان!های خودخوانده قیم 

اجباری   43در   از  که  میسالی  ایران  در  حجاب  توانیم می   نیز  گذردشدن 

برابر  متفاوت  ییهامقاومت  در  قانون  متفاوت  یفشارهای  را  قِبل  از  که   حجاب  ببینیم 

ایران هم   ی هر دو دوره  از زبان حاکماناما  شود.  اجباری بر زنان و نیز بر مردان بار می 

شده  بی  دانسته  مقدس«  »مقصود  باحجابی  هم  به  وحجابی  روانیِ  شدت فشارهای 

 است.  بوده زای ناشی از اجبار حجاب روی زنان ایران بسیار باال آسیب 

در تاریخ معاصر  و تردیدهای برآمده از کنش نیلوفر فوالدی بازگردیم.  ها  به ترس

قدرت میدان  اجراییایران  است.  بوده  زن  بدن  همواره  حاکمان  مالکیتِ  نمایی  شدن 

که سبب   است  رادیکال  کنشی  زن  بدن  بر  مذهبی،  چه  سکوالر  مستبد، چه  شاهان 

سازی »دیگری« امری غیرعادی است که عادی   شود. مالکیت بر بدنِواکنشِ رادیکال می

سازی شده پاسخی شبیه  شده و در واقع پاسخ به چیزی که غیرعادی است اما عادی 

به گوش    کنش پیام  تا  آنِترسبرسد: »  گانهمنیلوفر فوالدی است  از  تردیدها  و   ها 

ی  بدن مرا پس بدهید«. عادی نیست که فرد یا افراد شماست و این بدن از آنِ من:  

و   زور  و  یافته  دوام  قدری  به  زن  بدن  بر  مالکیت  ذهنیت  باشند.  دیگران  بدن  مالک 

خشونت نظامی برای حفظ حجاب به قدری عیان و فراوان شده که زن جز با چنین  

تواند اعالم کند که »این بدن به هیچکس تعلق ندارد، جز خود من«. از حرکتی نمی 

بلکه در نقاط بسیاری از جهان مخالفانی    سویی کنش نیلوفر فوالدی نه فقط در ایران

گذاران و حاکمان عاجز از شنیدن صدای اعتراض مردم هستند یا اما وقتی قانون  ،دارد

به  و  نخوت  بی با  مردم  از  بخشی  به صدای  می عمد  به  اعتنایی  دست  معترضان  کنند 

جنسهایی  کنش  این  سال  می   از  در  با    1913زنند.  پنجم  جرج  انگلستان  پادشاه 

نادیده میسنگدالنه  اعتناییِبی  را  برای حق رأی  زنان  ها گرفت، سافرجت ای مبارزات 

شاه و مجلس بریتانیا با سرکوب   زدند ومیدست به مبارزات رادیکال و پرسروصدایی  
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بی و  زنان  نخوتاین  جهان اعتنایی  مدیریت  سرگرم  زنان  مطالبات  به  نسبت  آمیز 

ها و خبرنگارهای دوانی که دوربیناسببزرگ  ی  مسابقه روز  در    کهخودشان بودند، تا این

به سرتاسر جهان    وقایع آن روزبسیاری   از کردند  می   مخابرهرا  امیلی دیویسون یکی 

خود را زیر اسب پادشاه انداخت و جانش را از دست داد. ها  اعضای جنبش سافرجت

واقعه جنبش سافرجت آن  از  تمامپس  در  پادشاه  یها  دیگر  و  و   جهان شناخته شد 

توانیم به از این رو می   3د. نرا به ندیدن و نشنیدن بزن  ان ودشخ  ندتوانستنمی   مردانش

هایی از جنس کنش نیلوفر فوالدی نیز بیندیشیم و برنده و مؤثر کنش های پیش سویه

رفتن  ها و تردیدهای گروهی از مردم است که مانع پیش در نظر بگیریم که این ترس

 زنند. شود، نه صداهایی که بلندتر فریاد می بخش زنان می جنبشِ رهایی 

جبر « دستوری به  « دستوری و »باحجابیِحجابیِاز قِبل »بیاکنون روشن است که  

بر مردم   های باالی مالیو هزینه   جانیروحی و  ناپذیر  های جبرانخسرانضرب و شتم  و  

، از جمله اتشدن جوانان بسیاری است که در اعتراضاش کشتهشود. نمونهایران بار می

مان رفت،  اعتراض به قانون حجاب اجباری، به خیابان آمدند و ثروت وجودشان از دست

گانی که معترض هم نبودند اما به نام حجاب و عفت به قتل رسیدند  و چه بسیار کشته

اجبارها از ایران رفتند و آسیب بزرگی به   این قِسمی که به دلیل  و چه بسیار جوانان

های دستگاه تمامی  ی جمعیتِ مولدِ ایران وارد شده است و چه مبالغ هنگفتی که در  بدنه 

خسران به رقم  دولتی و نیروهای نظامی و مسلح برای حفظ این اجبار خرج شده است.  

 رسد.  است که جبرانش ناممکن به نظر می  باال قدری 

ی خود  ایم. مردم ایران امروز به شیوه ایم و امروز اینجا ایستادهما راهی را طی کرده

شان به بلوغ اند، بسیاری از آنها از حکمتی خودآموخته برخوردارند و در فکر و عملعاقل

اسب با حقوق اساسی انسان به قیم نیاز ندارند و در نتیجه به قوانین نامتن  ،اندرسیده 

طلبد تالش برای شناخت  نیاز ندارند. آنچه اینک توجه، حساسیت و کنش مؤثر ما را می

ی متکثر ایران است.  نهادن به حقوق همگان در جامعهها و حرمتنهادنِ تفاوتو ارج

 

اتکینسون، »   3 ی شیرین «، ترجمه ی اسبان یادمان امیلی دیویسونضربهدی زیر سمرؤیای آزادایان 

 کریمی، نقد اقتصاد سیاسی.

https://pecritique.com/2021/04/14/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%90-%D8%B3%D9%8F%D9%85%E2%80%8C%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7/
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 تواند تحتهایی که می ی گوناگونی دارند، ذهنیت شده های درونیافراد گوناگون ذهنیت 

ترس و که هر چه باشد بی ،  ی فرهنگی و اعتقادی قرار داشته باشدتأثیر هر مشخصه

 .  قدرت تشخیص پوشش متناسب خود را داردتردید بی 

راه سوای  پوشش  آزادی  حق  مورد  فرهنگدر  در  جهان  در  مردم  که  های هایی 

کرده طی  ما  گوناگون  یکنیز  اند،  ایران  این  در  کرده  راهبار  طی  آزمونایم  را  و    هاو 

ی گرفتن حق و درباره   ها بنگریمراه  نایتوانیم به  اینک می   ایم،خطاهای بسیاری داشته

که   مان نکندو طوری ترس و تردید متوقف  مان نلرزدودلآزادی پوشش طوری دست

تارگویی   اساس  نداشته    یخیاز  بهوجود  راهی  در  است  قرار  قدم   تمامیو  ناشناخته 

تصمیم  از  مهم  بسیار  اما  ساده  پرسشی  آخِر،  در  دربارهبگذاریم.  شیوه گیرندگان  ی ی 

کنید؟ توانید به تشخیص و خِرد مردم اعتماد  زندگی مردم ایران وجود دارد: چرا نمی

شود خیابان اجرا می ی پوشش مردم، فارغ از جنسیت، از آنچه امروز در  باری، در حوزه

توان آید، دیگر نمیشود که دیگر از شاه، چه سکوالر چه مذهبی، کاری برنمیمعلوم می 

شخص واگذار   آندر این مورد را به یک شخص یا یک شورای سرسپرده به    حق تصمیم

توان به ساحت نیک سرشت بشر، به تنوع، رنگارنگی، کثرت و به تشخیص کرد، اما می

  در این سرزمین   و  نوبت »زندگی« استمردم اعتماد کرد، چون اکنون    و انتخاب خود

 »پادشاه« مرده است. 

 


