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مقدمه

رهبرانواروپاییامپراتورانسهراموجبصغیر،آسیايوافریقاشمالطریقازاروپا،مرکزيوجنوبیهايسرزمینتااسالمگسترش
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قبیلازهاییتالشکشید،طولنسلچندکهصلیبیهايجنگنیزایران،خصوصبهاسالمیهايسرزمینبهحملهبهمغولتحریک

.استبودهزمینههمیندردیگر،هايتوطئهواسالمیمذاهببیناختالفتشدید

حیاتتجدیدیارنسانسبهمسلمانانبااروپاییانتماسنتیجهدرمدت،درازدرامابود،مسلماناننفعبهمقطعیطوربهصلیبیهايجنگ
ازغربیممالک. بودآننتیجهمختلفهايزمینهدراکتشافاتواتاختراعوصنعتیانقالبکهانجامیدغربدرهنروادبیاتعلوم،
کشورهايبهخود،مصرفبرمازادتولیدمصرفبازارتأمینبرايدیگرطرفازوصنایعایناولیهخامموادتهیهبرايطرفیک

.آوردندرويایرانجملهازآسیایی،وافریقایی

.برگرفتدرنیزراخانوادهواخالقاعتقاد،دین،بلکهنشدمتوقفجاهمیندرصنعتیانقالبآمدپی
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مدارس،برايجدیدطبقهداشت،نیازکردهتحصیلمدیرانوکارگرانبهزمانهرازبیشگسترش،حالدرصنعتیانقالبچون«
فنیاستعدادتربیتهدفکرد،میخرجپولشد،میدیدههمآنخوابگذشتهدرسختیبهکهمقیاسیبههادانشگاهوها،خانهکتاب

شرایطبافلسفه،درمشابهتمایالتوعلومدرتحوالتاین... . بودغیرمذهبیدانشسابقهبیگسترشکار،اینفرعیمحصولو
.کنندضعیفرامذهبیمعتقداتتاشدندترکیبثروتافزایشوشهرياجتماعات

ومفیدبدويزندگیبرايکهقدیمیغرایزبهولینکرد،عوضرابشرماهیتانقالبنایداد،شکلتغییررااخالقیاتصنعتیانقالب
کهدادقرارتأکیدموردجاآنتاراسودجوییانگیزهانقالباین. دادايتازههايفرصتونیروهاپردردسرند،اجتماعیزندگیبراي

تلقیناتومدارسدراخالقیتعلیماتپدارانه،تحکمگذشتهدر،کندمیتشدیدوتشویقرابشرطبیعیخودخواهیرسیدمینظربه
کشاورزي،اقتصادنظامدرکرد،ضعیفراجلوگیرندهعواملاینهمهصنعتیانقالببودند،گرفتهراغیراجتماعیغرایزجلومذهبی
ونظمووالدینانضباطتحتمزارع،درخانوادهافرادبود،اجتماعینظاموهانسلدوامواحدچنینهمواقتصاديتولیدواحدخانواده
افرادتعدادشدنمحدودچون... دادنددستازراخوداخالقینقشوقدرتاقتصاديپایهخانوادهوکردندمیکارهمبافصول،ترتیب
کشاندهاداراتوهاکارخانهخلدابهزنانساخت،میآزادخانهکارهايومادرانهتوجهازرازنانماشینی،وسایلوجودوخانواده

.»بودشدنصنعتینتیجهزنانآزادي. شدند

:فرمودنیز) سرهقدس(خمینیامامکهچنانهم

بهراهشانکهاخیرهايسدهایندردانند،میاسالمیهايملتویژهبههاملتاسارتدرراخویشحیاتادامهکهکارانجنایتابر«
آناناستثمارواستعمارراهدرخاريتواندمیکهاستمذهبیقشرتنهاکهدریافتندشد،بازمندثروتوخیزنفتاسالمیکشورهاي

مندقدرتدرباروانگلستاندولتکهاستقدرتیچناندارايمردمعالقهموردمذهبیمرجعیکسطرينیمحکمکهدیدندوباشد
بهزناننیزآنازپسومشروطهدرکهشدندمتوجهوداشتنداساسینقشنهضتآندرزنانکهدریافتندنیزودرآوردزانوبهراقاجار
خودقوتبهعواملاینتاکردنداحساسوبکشندمیدانبهرامردانخود،قیامباتوانندمیکههستندآنانمحروممتوسطقشرویژه
ومذهبهايپایهآنهاسرشارمخازنوکشورهااینبهیافتندستبرايدیدندالزمواستآببرنقشآنانهاينقشههستند،باقی

دستبههمهاییتوفیقوافتادندآننمودنعملیونقشهاینفکربهزمانهمانازوشودسستمذهبیقشرهايومذهبیرهبري
.»آوردند

دخترانهمدارسترویجوتأسیس

میآموزشبایدزناننبود،کافیولیبود،الزمحجاببامقابله. شودگونهمروپاییازنبابایستمیاستعمارياهدافبرابرایرانیزن
.بروندغربدنبالبهخودوکندتغییرآنانعقیدهتادیدند
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آرامیبهوحوصلهوصبرواحتیاطباودقیقهايبرنامهباکهشدمیترویجوتأسیسمدارسیدخترانبرايایراندرمنظور،بدین
.بودماکشوربهغربیهاياندیشهگشاییراهآنهاهدفویافتمیعهتوس

جهانیاولجنگازبعدوقبلهايسالدرکهانگلیسمسیحیتبلیغیـمذهبیهیئتمأمورانازیکیهمسررایس،کالراکولیورخانم
:نویسدمیداشته،سکونتایراندر

رهاییاحتمال،به. کردهمکاريبهدعوتبسیاريامریکاییمذهبیمبلغانازگشود،رانتهدررامعمولیمدرسه] ایران[دولتکهزمانی
طریقازهدفاینبهنیلبلکهشود،نمیحاصلزنانهايدادخواهیوهااعتراضطریقازاوگردنازرقیتطوقشدنبرداشتهوزن

. ...استپذیرامکانمردان،وخودشانسويازنیازها،دریافتودرك

ندرتبهگمانبیلکناست،مشکلیکارآمد،خواهدپیشچهدخترانفکريرفتپیشمورددرآیندهدرکهمسئلهاینگوییپیش
آمادهتماممهارتبامانظربهگرچهواستافزایشحالدرموجوددرسیهايکتاب... . باشدداشتهوجودگراواپسحرکتیتواندمی

درخودکههستندتريبزرگدختراندولتی،مدارسمعلمانازبسیاري. شمارندمیپسنددلراآنهابومیاگردانشومعلماناند،نشده
راراهغربیمدارس. کنندمیمنتقلدیگرهايکالسبهراايمدرسهکالسروحبالطبعودارنداشتغالتحصیلبهمذهبیمبلغانمدارس

.بودخواهدغربیهايشیوهوهااندیشهنفوذزیرآیندههايلسادرایرانپرورشوآموزشوگشودند

امیدآنان. دهدمینشانماکشوررامدارسدرآنموءسساندوراندیشیودقتهاغربیگامیپیشباایراندرمدارستأسیسروند
.بودآنهاسلطهمانعاسالمزیرا؛کنندزداییاسالمنهایتدرونفوذمردمهايتودهقلبدردرازمدتدروسیلهبدینداشتند

آموزشآشکار،تبلیغاتجايبهاو. داندمیناقصونتیجهکمرامسیحیمبلغانفعالیتروندانگلیسی،معروفمدارسیاستکرزن،لرد
:کندمیتبیینآید،وجودبهبایدراچهآندارد،وجودچهآنتحلیلضمنوکندمیپیشنهادرامدارسطریقاز

هیئتکهشدممواجهانگیزغمخودمنظربهوعجیبمسئلهاینباژاپونتاسوریهازام،کردهسفرمنکهشرقمتعددکشورهايرد
.دارنددستدرهمراکشیبرادراسلحهکهحالیدرگرفتند،پیشپیکارراه) مسیححضرت(صلحسلطانلقايزیردرمسیحیهاي

بهراجعاشاراتممورددر. بیاوریمنظرمددراند،نداشتهآهنگیهمهموارهکههرچندرا،عالیتأسیساتیناتمامعملینتایجحال[...] 
دکترکاربهراجعوانددادهانجامستایشیقابلخدمتموردایندرمذهبیهايهیئتکهکردخواهمذکرمسیحیهاينسطوري

رضایتودارندتبلیغیجنبهواقعدرهاهیئتاینرفتههمرويولیداشت،اظهاررانظرهمینتوانمیهمجلفاارامنهمیاندربروس
راحاضرپیوستگانایمانوعالقههموبیفزایندپیروانعدهبرهمکهآنمگرشود،نمیحاصلآسانآنبهوابستهغیورنفراتقلبی
درنگبدونبایداند،برگشتهاسالمازکهاستافراديتعدادایرانردروحانیهايدستگاهکارمقیاساگربنابراین،. سازندترراسخ
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ناقصکلیبهنتایجاست،شدهواقعسرزمینآندرکهزحمتورنجتحولوصمیمانهنیرويصرفهنگفت،مبالغخروجکهافزود
.استداشته

راهکیشان،تازهاینبیشترکهزیراکرد؛نبایداشتباهیباطنگرایشباراعملاینولیاست،یافتههمتعمیدغسلجوانیمسلمانگاهی
تاکنوننهادهشیرازبهپامارتینهنريکهروزگاريازپرسممیحتیمنوگیرندمیپیشدربازراخودخویشانوقومودینهمان
گاههیچولیام،برآمدهوجوجستمقامدربارهاخودمواندکردهحاصلمسیحیتایماندلوجانبهایرانیانازمحدودتنچندفقط

ومستثناستاند،شدهبزرگمسیحیمدارسدرکودکیدورانازکهیتیمانیعدهالبتهام،نیافتهباشد،کشیدهدستاسالمازکهرافردي
هرکیشتازهجانبروجسمبرتسلطگاههرمسیحیتتبلیغمجالوتوفیق... . ندارمحیرتیوجههیچبهشکستفاحشاثراینازمن
....استمحدودبسیارایراندرکهراستیبهباشد،منظوردو

زندگانیاعمالوتکالیفوجوانبهمهشاملاستشریعتیکهاسالمرسوخقابلغیروسنگیدیوارهايبامذهبیهیئتمجاهدتامواج
وضعوموقعواخالقیواقلیمیشرایطبانیکوبسیاروجهیبههکاسالم. ماندمیبازخویشهدفاحرازازوکندمیبرخوردانسان،

ودینفقطاوشرقاهلنظردر. داردچنگدرراخودپیروانارادهعنانگورتاگهوارهازاست،منطبقیافتهدستکهکشورهایی
اگریاومذهبیاستدولتیدانچننهمحمديشریعت. استدانشوعلمچنینهمواستفلسفهاست،حکومتبلکهنیست،ایمان

روحانیمقولهازبلکهنیست،مدنیاند،بستهفراآنباراجامعهخودکهپوديوتارآن. دولتیاستدینیباشد،رواعبارتاینآوردن
اعمالقسمهمهوتکالیفهمهبراست،گرفتهبردررازمینمشرقازمردمزندگانیساحروقهريقاعدهاینکهزمانیتااست

پاكایشانهايفداکاريومذهبیهايهیئتجانبازمالصرفاعظمقسمت. استنهاییرستگاريمتضمنوحاکمآنهازندگانی
.استبیهوده

بردباري. سازندپیشهشرقیمتعصبسرزمینیکدرمذهبیمیسیونرهايکهاستکاريبدترینآشکار،تبلیغاتمننظربهواقع،در
اینخدمتاستعلنیتبلیغاتکارازمذهبیهايهیئتمرهونزیاديدرجهتاامدادهنسبتایراندولتبهمنکهیدینسرشار

.بودخواهدحصولقابلمذهبیتأسیساتازبیشترمشهودوغیردینیامورطریقازراآنهاپاداشسرانجامحضرات

قلبدرآمیزياطمیناننحوبهورفتهرفتهدرمانیهايکمکمجانیدنکرنثارخصوصبهوپرورينوعاقداماتومدارستأسیسبا
کارثوابودرستیشایدباشند،رفتهیادازومردههمهکهروزي. نمودتأثیرتوانمیاست،محکومفکريرکودبهکهخاصیتوده

.شدخواهدنموداربهترایشان

ایراندردخترانهمدارستاریخچه



٥

پس. نهادندبنادینیهاياقلیتآموزشبرايراپسرانهچنینهمودخترانهمدارساولینبودند،آمدهایرانبهخارجازکهمسیحیمبلغان
برايمدارسیکشورداخلیهودیانومسیحیانزرتشتیان،آنازبعد. کردندمدارساینواردنیزرامسلماندخترانآرامآرامچندي،از

ومعلمانازخودبعدهامدارساینالتحصیالنفارغ. شدندمشغولتحصیلبهمسلمانآموزاندانشازتعدادياآنهدرکهنمودندبناخود
درکهبردنامتوانمیرارخشانمهرتاجبدرالدجیخانماینان،جملهاز. شدندایراندرکالسیکشیوهبهسازيمدرسهمروجان

:نویسدمیخاطراتش

مدرسهبرايکاملايبرنامهکهخواستمنازمعارفوزیر. گذراندممدرسهدرراخودوقتبیشترشدم،التحصیلفارغکهآنازپس
صفحاتدرکهکردمآمادهرابرنامه. بنویسمبود،شدهزیادایراندرآنتعدادکهامریکاییمدرسهدرتدریساصولبرايایرانیهاي

همامریکاییمدرسهدرتحصیلموضوع. شدنوشتهاساساینبرپسرانهودخترانهيهامدرسهنظاماتوشدچاپمعارفمجلهنخستین
راهازروزیکگذاشتیمقرارخواهربابنابراین،. بفرستدامریکاییمدرسهبهراخواهرمومنکهکردنمیقبولپدرونشدحلآسانیبه

سوارحماممراجعتراهازقبلیتداركبا. شویممتحصنبود،پدرمدشمنانازکهاتابکخاناصغرعلیمنزلدروکنیمفرارحمام
.بگذاردامریکاییمدرسهبهراماکردموافقتپدرمتانشستیمبستماهیکمدت. رفتیماتابکخانهاندرونبهوشدیماسبیواگن

دخترانهمدارسنخستینگرفتنشکلچگونه

مشابهمدارستدریجبهوکردتأسیسارومیهدررادخترانهمدرسهنخستینکایی،امریپروتستانمذهبیهیئتشمسی1217سالدر
سالازچنینهم. پذیرفتندمینیزرامسلمانکودکانمسیحی،آموزاندانشبرعالوهکهآمدوجودبهآناطرافوشهرایندربسیاري

وارومیهنشینمسیحیروستاهايدررامتعدديمدارسشدوفقمفرانسه،کاتولیککلیسايبهوابستهها،الزاریستفرقهشمسی1218
دیگريدخترانهمدارسزمانهموارومیهدرراپلدوونسانسندخترانهمدرسهفرانسويمبلغان1243سالدروکندتأسیسسلماس

.کردندتأسیسسلماسوارومیهروستاهايدررا

طرفیکازایران،ملتودولتکهبوداینماکشورسیاسیواجتماعیفرهنگی،اوضاعازغربمسیحیمبلغانوریزانبرنامهتحلیل
وگذشتهازگرفتنفاصلهوبیداريحالدرجدید،تحوالتمالحظهبادیگر،طرفازودارندقرارماندگیعقبوضعفاوجدر

شکلخوداهدافجهتدرراآنکردندمیتالشوداشتندرنظزیرراایرانتحوالتدقتبهلذا. اندغربیتمدنوفرهنگازاستقبال
خودخواهدلبهراایرانآیندهجاهمهازبهترتوانستندمیمختلف،قشرهايازکودکانپذیرشبامدرسهدرآنهاتصوربه. دهند

:نویسدمیبوده،طرحیچنینجریاندرهاکهامریکاییازیکی. بسازند

کهحالیدر. استآندرشدهنامثبتآموزاندانشطبقه) تهراندرهاامریکاییمدرسه(مدرسهاینبابردذکرقابلنکاتازیکی
نامتعارفیطرزبهتعدادکنند،نامثبتمدرسهایندرتبعیضبدونتوانندمیعقیدهونژادهرواجتماعیردههربهمتعلقآموزاندانش
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... کنندمیتحصیلهمسلطنتیخانوادهفرزندانامریکاییمدارسدرعالوهبه... . هستندنجباوافاشرفرزندانآن،آموزاندانشاززیاد
داشتهبیداريحالدرملتیکجدیدحیاتبهدهیشکلبرايموقعیتیچنینکهشودنمییافتايمدرسهگاههیچشایدوندرتبه

.باشند

جايرامسیحیتصلیبتوانندنمیزودياینبهونشدهتضعیفایراندراسالمکهیدنددمیبازهاتالشاینتمامرغمعلیمبلغاناین
:بودگفتهانگلیسیمدارسیاستکرزنلردکهچناننمایند،اسالمهاللگزین

وداردرواجمندهوشطبقاتمیاندرایمانیبیوشکچندهرکهاستساختهنمایانکافیاندازهبهایراندرمذهبیآزاديوضع
آنباواستسازگاريقریننمایند،نمیدخالتیدیگرانکاردرومشغولندخودکاربهکهمذهبیهايفرقهبهنسبتهمدولترفتار

وجههیچبهایراندراسالمشریعتسلطهبازنیست،کاردرغروريوسرفرازيسابقعکسبرواستیافتهکاهشمالّهانفوذکه
ایراندرکهنمایدمیبعیدودوروسختنیزروزآنوسازندگرمراتعصببازارايعدهاستممکنهنوزواستنشدهتضعیف
.کنداشغالرااسالمهاللجايمسیحصلیب

:داردتوجهبداننیزکرزنکهاينکتهنبود؛هاصلیبیمقابلدرشیعهروحانیتناپذیرخستگیایستادگیجزامرایندلیل

ومزاحمرفتاربااصفهاننامیساداتازیکیمسافرتمموقعدر. داشتنظردررامالّهاناپذیرخستگیدشمنیبایدکهتاسبدیهی
اعقابازکهساداتآقایانازبعضی. برانگیزدعیسویانضدبررامردمکهنمودمیفراوانسعیبود،گرفتهپیشکهآمیزيتعصب
درکهقایلندخودبرايخاصیحقّسبز،عمامهبابتونسببرکتاز. اندشدهمملکتبرايتصدیعیاسبابروند،میشماربهپیغمبر
.اندعذابدرجهتآنازخارجیان،چنینهموایشانوطنانهمآن،نتیجه

زنانمجامعوهاانجمننقش

علتبهآنفعالیتآغازکهآوردندوجودبهنريفراماسونامبهایراندرراغربیفرهنگترویجهدفباتشکیالتاولینهاانگلیسی
.استبودهقاجارشاهعلیفتحفرزندانازایران،درفراماسوناولیناندزدهحدسولینیست،معلومدقیقاًبودنشسرّيوپیچیدگی

وکردچینیمهرهسطوحمتمادرکرد،عضوگیريجامعهمختلفقشرهايازتدریجبهاست،آنمعمولشیوهکهچنانهمفراماسونري،
ايگونهبهگرفت؛دستدرراکشورادارهنبضوپرداختسازيجریانبهنظامی،حتیواقتصاديسیاسی،فرهنگی،ارکاندرنفوذبا

دولتصدهامیانازگرفت،شکلهاانگلیسیهدایتوخانهعدالتنهضتانحرافباکهمشروطیتپیروزيازپسگفتتوانمیکه
ومجمعهیچ. بودکمتردستانگشتانتعدادازنبودند،فراماسونريعضوکهکسانیتعدادرفتند،وآمدندکهمنصبیصاحبومرد

.باشدنبودهفراماسونآن،اعضايیاموءسسانازبرخیکهاستنبودهمحفلی
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است؛آشکارکامالًفراماسونريپايجايهلوي،پوقاجاردورهدرآنهابهمربوطمحافلومجامعوزنانهايفعالیتصحنهپشتدر
واقعدر. اندبودهفراماسونريعواملخواهریادخترهمسر،شد،خواهداشارهبعضیبهکهچنانصحنه،ایندرفعالزنانازبسیاريزیرا

.بودندفراماسونريزاییدهکردند،میفعالیتمربوطهمبههاییحلقهصورتبهکهایراندرزنانمجامعوهاانجمن

. کردندشروعغربفرهنگترویججهتدررافراوانیمخفیوآشکارهايفعالیتمشروطه،پیروزيازپسخصوصبهها،انجمناین
مبلغانیاومأمورانحمایتوهدایتبهکهبودندحجابکشفمشوقانوکالسیکمدارسمروجانهمانعرصه،اینفعاالنعمده

ایندرامریکاوانگلیسنقشازصراحتبهخودکتابدرکالراکولیوررایسخانم. بودندآمدهگردتشکیالتیدرریکاییامیاانگلیسی
:گویدمیسخنزمینه

وبخشیدنسیاسیتواناجتماعی،دموکراسیوگرفتنام»ایرانآهنینانجمن«کهشدتشکیلزنهزارانازمتشکلانجمنیمدتی
بودندمردوزنازاعمآناعضاي. شدنهادهبنابریتانیاهدایتوکمکبهزیاديحدتاکهانجمنیداد؛قرارخودفهدراایرانپالودن
تمامبابدروضع،اینبا. شناختندمیرادیگرهمندرتبهوکردندنمیمالقاترادیگریکهرگزانجمنمرکزيشوراياعضاي
اعضايکهکجاهرنتیجه،در. بودنددیگرايحلقهرأسدریکهروشدمیمشورتآنانباکارپیشرفتومشیخطبهمربوطمسائل

هايآییگردهمازبعضیدرشدتقاضامنازبارچندین. نهادمیفزونیبهروتعاونودوستیواندیشهدین،آزاديبودند،انجمناین
ایرانیزنامر،بانی. شدواقعتوجهموردبسیارگرفت،صورتزنیکجانبازکامالًکهدیگريپرستانهمیهناقدام. کنمشرکتآنان
بزرگاندیشه»اولالمللبین«جنگمتارکهازپس. بوداصفهاندخترانهمدارسازیکیمسئولوتهرانامریکاییمدرسهالتحصیلفارغ

ایرانیوانگلیسیزندوهربودآنفکرش. کردگرفتنشکلبهشروعبخواند،»ایرانی-انگلیسیخواهراناتحاد«راآنبودمایلکهاو
انجامتوانستمیایرانیزنبهکمکبرايچهآنبابدروکنندمالقاترادیگریکباردویکیايهفتهکنند،کارمشتركطوربه

انگلیسیزنانتعدادچهگیرند؛عهدهبهارایرانیزنانازايحلقهرهبريدوآنازیکهرگاهآن. کنندوگوگفتونظرتبادلگیرد،
مقرراتوقوانیننویسپیشکردیم،میبررسیراطرحودیدیممیرادیگریکمداماوومن. زنندسرجاهمهبهکهبودآنازکمتر

دراتحادیهبودیمامیدوارومگرفتیتصمیمیادداشتهايبرگهوبرنامهعناوینمورددرساختیم،آمادهراانجمنمهرکردیم،میتهیهرا
.کندکاربهآغازشیرازواصفهانتهران،

تهراندرهفتگیايجلسهکرد،امضارامشروطیتشاهمظفرالدینکهآنازپسماهیکدرستشمسی،1285ماهشهریورپانزدهمدر
:استنوشتهبارهایندرنشریاتازیکی. گرفتشکلزنانازبرخیمدیریتبا

امسالپانزدهمدرجلسهاولین. نمایندمیبحثسیاسیواجتماعیمسائلدربارهوکنندمیشرکتجلسهایندرهاخانمچهارشنبه،هر
مراعاتوجلساتدرحضورکهکرداعالمجلسهرئیسعمومی،قوانینبرتفاهموهاپیشرفترويپافشاريازبعد. گردیدآغاز
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خوردنوسیگارکشیدنوکودکانآوردنهمراهازبانوان،داشتاینبرتکیهبیشتربردهنام. شوداجرایواقعوظیفهیکمانندقوانین،
تکلیفتجارتتوسعهوکشورشانرفتپیشدربانوانکهاینبراصرارباپایاندرونمایندخودداريجداًسخنرانیحیندرچاي

.نمودتأکیدبسیاردارند،

شمسیزدي،صفیهآبادي،دولتصدیقه: ازبودندعبارتآنمعروفاعضايکهشدتشکیلتهراندرزنانزاديآانجمن،1286سالدر
السلطنهتاجبویس،استاکینگآنینامبهدیگريامریکاییبود،امریکاییمسیحیمبلغکهجردنپاركمريخانمجواهرکالم،الملوك

وطنمخدراتانجمنعضوحال،عیندرآبادي،دولتصدیقههمچونبرخی. دیگرايعدهوشاهناصرالدیندخترانافتخارالسلطنه،و
.بودندنیز

کهکردندمیشرکتجلسهدرخودهمسریابرادرپدر،همراهبهبایستمیاعضا. شدمیتشکیلباریکهفتهدوهرانجمنجلسات
واجتماعیمسائلدربارهاعضاداشت،تبلیغیوآموزشیجنبههکجلسههردر. استبودهزنانومردانارتباطواختالطآن،هدف

.پرداختندمیبحثورانیسخنبهسیاسی

محضبهنداشتند،راحجاببیزنانومردانمختلطجلساتتحملکهمتدینمردمبود،تهرانازخارجباغیدرجلساتتشکیلمحل
.زدندمیهمبهراهاجلسهوکردندمیحملهاطالع

دررااصفهانبانوانانجمنآباديدولتصدیقه1288سالدرکرد،آغازراخودفعالیتنسوانغیبیاتحادیهتهراندرسالهماندر
.دادتشکیلاصفهان

دولتصدیقه: ازبودندعبارتآناعضاي. بودفعالبسیارهايانجمنازکهآمدوجودبهتهراندروطنمخدراتانجمن،1289سالدر
درچنینهم. رشدیهحسنمیرزاحاجهمسروآغابیگمالمتکلمین،ملکبانوالمعالی،درةگوهرشناس،ماهرخامین،زادهآغاشاهآبادي،

.شدتشکیلتهراندرایران،خواتینخیریهشرکتوایرانخواتینانجمنهاينامبهدیگرانجمندو1290سال

به،1297سالدر. کردندمیشرکتمختلططوربهمردانوزنانآندرکهآمدوجودهبتهراندرآزاديانجمن1293سالحدود
.کردمنتشرنیزرازنانروزنامهبعد،سالدوهمووآمدوجودبهاصفهاندرخواتینشرکتآبادي،دولتصدیقههمت

.انداختراهبهانتهردر1299سالدرآباديدولتصدیقهکهبوددیگريانجمنبانوان،آزمایششرکت

حزبکنگرهآمدپیتوانمیراآنکهکردندتأسیسرانسوانسعادتپیکجمعیترشتدرهاکمونیستازايعده،1300سالدر
.بودشدهتشکیلانزلیبندردر،1299سالدرکهدانستایرانکمونیست
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آموزشهايکالسساالن،بزرگآموزشیهايکالس،کمونیستیعقایدتبلیغضمناعضا،جذبوافکارجلببرايجمعیتاین
وپذیرفتزنانالمللیبینروزنامبهرامارسهشتمروزبارنخستینبرايجمعیتاین. بودکردهبرقرارآنمانندودستیصنایع

.کردبرگزارمناسبتاینبهمراسمی

امریکاییعالیمدرسهالتحصیالنفارغمجمعسالهمیندر. گذاشتبناتهراندرراخواهوطنزنانجمعیتفیروزصفیه،1301سالدر
آنتاداشتفعالیتدههچندامریکایی،مسیحیمبلغانهدایتباکهبودایراندرزنانفعالمجامعازمجمع،این. شدتشکیلتهراندر
.شددغاماایرانیزنانسازماندرزنانتشکیالتازدیگرايعدههمراهبه1345سالدرکه

اسکندري،ملوك: ازبودندعبارتآنفعالاعضاي. شدتشکیلاسکندريمحترمسرپرستیبهخواهوطننسوانجمعیت1302سالدر
آفاقفخرفروهر،فخرالسلطنهشریفی،الملوكعصمتافشار،مستورهافشار،هایدهمشیري،قدسیهاسکندري،صفیهاسکندري،مهرانگیز

.ارغونفخرعظمیونگنهمنورالهديپارسا،

بودمادههجدهدراينامهمرامدارايجمعیتاین. شدندمیدعوتآنبهنیزمردانوشدمیبرقراراعضامنزلدرجمعیتاینجلسات
نسوانجلهمنامبهاينشریهنیزوبوددادهقرارخودهدفرازنانهايتعاونیتشکیلوزنانبهداشتتوسعهدخترانه،مدارستوسعهکه

.کردمیمنتشرخواهوطن

کهبودندمجامعیازدیگريهاينمونهنسوان،انجمنونسواناتحادیهخواتین،همتانجمنمرکزي،خواتینهیئتوطن،نسوانانجمن
.داشتندفعالیتتهراندر

زناننشریات

دخترانهمدارستأسیسچونهمکهگرفتقرارخواهانددتجکاردستوردرنیزنشریاتانتشارزنان،مجامعومدارستوسعهموازاتبه
المتین،حبلاسرافیل،صورچوننشریاتیآنازقبلالبته. بودبرخوردارمسیحیمبلغانحمایتوهدایتاززنانههايانجمنتشکیلو

میزنانبهمربوطمسائلبهخود،بمطالازهاییبخشدرکردند،میمنتشرآقایانکهمالنصرالدینووطننو،ندايایرانمساوات،
شدمیمنتشرمستقیماًزنانبهمختصنشریاتبایستمیلذا. نبودکافیبود،شدهتعیینپیشازکهاهدافیبهرسیدنبراياماپرداختند،

مدیران،هماننشریاتاینکنندگاناداره. شوندآشنابود،شدهسرازیرغربازآنامواجکهفرهنگیبازنانترسریعوبیشترهرچهتا
.بودندهاانجمنومدارسهماناعضايیاالتحصیالنفارغمعلمان،

سالدرمزینیهدخترانهمدرسهمدیرالسلطنهمزین. کردمنتشرتهراندررادانشنامبهزناننشریهاولینکحالخانم،1289سالدر
درنخستآباديدولتصدیقهمدیریتبازناننشریه1298سالدرودادنتشاراتهراندرراشکوفهنامبهزناننشریهدومین1292



١٠

فارغوشاگردانکاريهموصفوينوابهخانمامتیازيصاحببهنسوانعالمسالهماندر. شدمنتشرتهراندرسپسواصفهان
.یافتانتشارامریکاییمدارسالتحصیالن

.نیسترسدستدرآنازبیشترياطالعوشدمنتشر1299سالدرکهبوددیگرينشریهایرانزنان

منتشرتهراندرسپسومشهددررازنانجهاننشریه1301سالدرپارساآفاقفخرودادنشررابانواننامهآزادشهنازسالایندر
.کرد

ارگانواقعدرکهنمودمنتشرخواهوطنواننسنامبهايمجلهکرد،آغازراخودفعالیتخواهوطننسوانجمعیتکه1302سالدر
.دیگرايعدهوارغواناعظمیفخرمنگنه،نورالهديفروهر،فخرالسلطنه: ازبودندعبارتمجلهکارانهم. رفتمیشماربهجمعیت

درکهبوددیگريزنانهمجالتازاسران،دخترانوسعادتنسوان،. کردمنتشروچاپضرابیمرضیهراشرقنسوان1304سالدر
.افزودبایدنیزرابوشهردرنورافشاننشریهآنهابهوشدمیمنتشرتهران

دورهایندرمطبوعاتمطالببهنگاهی

:کردتقسیمتوانمیقسمتدوبهدورهایندررامطبوعاتمطالب

آن؛مانندوداريخانهبهداشت،رعایتداري،بچهآشپزي،خیاطی،آموزشمانندنیاز،موردگاهوعاديمطالب) الف

یامسیحیمبلغانهدایتبامطالباین. کردندمیمقابلهاسالمباودادندمیترویجراغربفرهنگآنوسیلهبهکهاصلیمطالب) ب
اوسیاستاساسیزدایاسالمکهرضاخانسلطنتاوایلدرهاسازيفرهنگاین. گردیدمیمنتشرونوشتهآنهاافکارازتأثیرپذیريبا

.گرفتاوجبیشتريصراحتبابود،

:استچنیناند،پرداختهآنبههانوشتهاینکههاییموضوعازموردچند

زنانماندگیعقبعلل. 1

وزحمتدراوفرزندانازیکیکهنیستراضیهیچخداوباشدمییکیوعزیزنظرشدراناث،چهوذکورچهتماماًخدا،فرزندان
غامضمطالبومشکلکارهايدرمردانوهستندداراوداشتهراتقدمحقکاريهردرماعکسبرزمینمغربنسوان... باشدکنجهش
وتهاجماتوتحکماتنداشتنوآزاديداشتنصورتدرشکبدونایرانهايزن... . کنندمیمشورتهازنباهاسیاستحتیو

)... . هستیمقابلیشناگرگرنهوبینیمنمیآب(دهیممیانجامآنهاازبهترمراتببهمرتبهصدهزارارمرجوعهکارهايمردانمانترس
مخصوصمهربانیورفتاروسلوكحسنماآیاباشیم؟نمیخودقدیماالصلایرانیوالدینفرزندانآیا! ماخواهرانايوبرادراناي
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پسندیدهاخالقوحمیدهخصایلهزاراندارايمردمشکهایرانهزارسالهچندینمملکت... ایم؟گذاردهنسیانطاقبرراخودایرانیت
فقطنهایرانبررواییفرمانواستیالازپساعراباین. استرسیدهروزبدینایرانخاكبهتازیانتخطیوهجومواسطهبهبودند،
وزشتهايخصلتبلکهبردند،بینازراماصادقوپاكروحنآهمهازباالتروفکروهوشوتجارتوصنعتوخطوزبان

مامن،برادارنومحترمهخواهراناي... دادندیادماعهدآنمادرانوپدرانبهداشتند،نسوانشانطبقهباکهراخویشناهنجاربدسلوکی
زندهوکشیدمیراآنهامرتبههزارروزيشمابردند،میگوربهزندهرادخترهایشانمرتبهیکآنهااگرایمگذاراندهوحشیتازیاناز

کفنزندهزندهفرساطاقتزحماتوشدایدبرعالوهراماکههاستقرن. گذاریدنمیراحتخودحالبهرامادمیشما. سازیدمی
یکازچرا!... کنندمیفراروکردهوحشتآندیدارهیبتازهموحشیحیواناتحتیکهسیاهیکفنکفنی؟چههمآناید؛کرده
نبایددخترراکارهااینگوییدمیوبکشیدرااوخواهیدمیوکنیدمیجلوگیريریزدمیدوستیطرحپسريباکهجوانیدختر

دهدرخشنستارهکهموقعیازکهگوییممیشکرمرتبههزارراخداکند؟زندگیخواهدنمیدخترمگرنیست؟آدمدخترمگربکند؟
تعدیاتآناز. کنیممیمالحظهاساسیمهمموضوعاینبهنسبتفاحشیفرقکرده،طلوعمادارتاجپدرپهلويحضرتاعلیزوالبی
داشت،کاملیرواجقاجاریهسلطنتتااعرابهجومدورهوقدیمازمنهدرکهراحتیوسایلنوعهرازبودنمحروموعالقگیبیو

.ایمیافتهخالصی

شروعازکهحالیدرگردید،معرفیهماتاجنامبهشخصیآننویسندهوشدهچاپ»مجلهدفتربهرسیدهنامهیک«عنوانبامقالهاین
.اندبودهمجلهمسیحیمسئوالنهمانازآننویسندهواستمعلومنامهبودنجعلی،»خدافرزندان«عبارتازونامه

اسالمیآداببامقابله) ب

ومحرومخودمادريزبانازاجباربهدیدهستمنوعاینعجم،برعرباستیاليازپسکهاستمسلمومعلومایرانیافرادازرديفهربر
بهرا»علیکمسالم«کلمهدیگر،یکمالقاتبهوطندرسواديبییاباسوادهرامروزکهچنانپذیرفت،خودبرراعربیکلماتبسا
یکدیدار،وقتدرشادروحباقومنوجواناناست،گرفتهسرازوطنباستانتاریخنوبهکهپهلويزماندرانهبختخوش. بردمیکار

چنینهم. سازندمیآشنا»خوششب«لفظبارایکدیگرپسآنازو»نیکپسین«غروبموقعو»خوشروزنیم«لفظبارادیگر
راقوممادرانکهتهرانامریکاییکالجهايدیپلمهازیکیپیشنهاداستاینوشوندیمدورهماز»باششاد«لفظبابدرودموقعدر
.دهندشادزيدستوربدرودراخودفرزندانتادادهبشارتبداننیز

ایرانیزنانالگوي) ج
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نصفکهنسوانهیئترايبوکنندمیرفتارچگونهخودهايزنبابدانیمکهاستاینوسیلهبهترینملتیهرتمدنسنجیدنبراي
. باشندحائزرارفیعیبسیارمقامبختخوشومتمدنممالکدرتوانندمیهازن... . باشندمیقائلمقامیچهدهد،میتشکیلراجامعه

.نمایندلتحصیبخواهندکهراعلومازرشتههروشوندداخلباشند،داشتهمیلکهايمدرسههربهتوانندمیغربممالکدرهازن

کمکراخودمرامکههستندبزرگیجمعیتیکامریکادر. شودمیصرفپولووقتمردهاازبیشترامروزهازنتربیتبراي
: استسادهخیلیجوابشنمایند،میهازنتعلیمدرجدیتقدراینهاامریکاییچرادانستباید... . انددادهقرارمادرانبهنمودن

.استمادرانوجودبهبستهآنهاآتیهوحالدانندمیهاامریکایی

ازپردهبیستمقرناوایلدرمعروف،نویسندهپیرلتی،کهزمانیاز. استآمدهپیشتبدالتخیلیترکیههايزنزندگانیوضعدر[...] 
نهضت. استآمدهوجودبهتركواننسحیاتوارکاندرتصوريقابلغیرمهمتغییراتحالبهتابرداشته،آنهااخالقوعادتروي

حقیقیمعنویتترکیهمحیطدرفعالًمقدسنقابیعنیحجابعامل،ترینمهم. پنداشتیافتهخاتمهتوانمیامروزرازمانآنبیداري
رامچتاکهیچاقچورهای. داراستراروزمدوزینتجنبهفقطشود،استعمالمواردبعضیدرهماگرودادهدستازکلیبهراخود

رويوعرشهرويیکشنبهتعطیلیروزهاي... اندنمودهواگذارپاریسمدآخرینکوتاههايلباسبهراخودجايداشتند،میمستور
وکارطرزکههستندساعیخیلیتركهايزن... نمایندمیتجمعهمباتفریحوگردشبرايمردوزنبوسفوروبغازهايکشتی

بلکهرود،نمیشماربهناالیقیروحبیعنصریکالمللیبینعالمدردیگرترکیهدولت... . فراگیرندراخوداروپاییخواهرانفکر
.استبشرنوعترقیمهمعواملازیکیامروز

زناناصلیمشکلحجاب

ونوشتارگفتار،دربارها. گرفتقرارحمالتترینتوزانهکینهمعرضدرایرانیزنحجابما،کشوربهغربفرهنگیهجومبدواز
انتشارفلسفهتنهاگویی. داشتندراتالشبیشترینزناننشریاتمیانایندر. استمعرفتبابسدزن،حجابکهشدمیوانموداشعار
.بودزنانحجابعلیهتبلیغآنها

:بودکردهدرجشعريچنینخودهايشمارهازیکیدربود،زمینهایندرفعالنشریاتازیکیکهنسوانعالممجله

شودنقاباینازناموسخانهخراب

شود؟نقابزنناموسحافظگفتکه

استناموسسدعلمشدعالمارکهزن
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شودخرابگرزنیبودجهلزفقط

اروپوآمریکزنگیريمشقچگونه

شودشابوشیخخیرهزنتمدنازکه

استمعرفتبابسدزنرخبرحجاب

شود؟بابفتحکهتمدندستستکجا

عملیاقداماولین

سالحلولمنتظروبودندکردهاجتماعقمدر) ع(معصومهحضرتحرمدرمردممختلفاقشارازانبوهیکهحالیدر،1307سالآغازدر
چون. بودندنوسالآغازانتظاردرونشستهصحنهايایوانازیکیدرحجاببدوندخترانش،ورضاخانهمسرانازیکیبودند،جدید
وکنیدرعایتراحجاببایدمسلمانیداگرکندمیاعالمآنهابهبافقیتقیمحمدشیخاهللاآیتنداشت،سابقهمکانآندروضعیچنین
وبیفتدهراسبهشاههمسرشدباعثغیرمنتظرهوپروابیبرخورداین. نیستجایزمکاناینبهمسلمانغیرورودنیستیدمسلماناگر

به. رساندقمبهتهرانازراخودنظامیوسربازايعدهبابالفاصلهرضاخان. بخواهدکمکويازودهدقرارجریاندرراشاهتلفنبا
ومضروبرامحترمپیرمردشاه،. بردنداوپیشوکردنددستگیربود،نمازمشغولسرباالمسجددرکهرابافقیمرحوماودستور

.دادتبعیدشوحبسبهحکموکردمجروح

.نباشدمقاومتیارايرااحديکهآوردوجودبهوحشتیورعبچنانآغازهماندربودگرفتهتصمیمبرخورديچنینبادیکتاتور

عمومیافکارکردنآماده

وحجابیبیدررازنانرفتپیشکهانیکسکارشدنآسانبرايدولتبود،شدهتثبیترضاخاندیکتاتوريکهزمانی1309سالدر
ازحمادهنورهاينامبهعربزنانازتنسه1311سالدر. کرداعالمآزادرازنانههايکالهوروددانستند،میاروپاییلباسپوشیدن

کنگرهایندر. نمایندافتتاحرانتهدرراشرقیزنانکنگرهدومینتاآمدندایرانبهعراقازفاطمهسیدهومصرازخوريحنینهلبنان،
:کردآغازگونهاینراخودسخنآمیزيتملقعباراتباکنگره،رئیسحماده،نورخانمشد،شروعسالآنآذرشانزدهمدرکه

!عزیزمهايخانم

افکندهزمینبرایهسخودزیبايهايشاخهازوکشیدهآسمانبهسرخرموسبزدرختیپرطراوت،زاريچمنومصفامرغزاريدر
دروسیاسرودممیاشعاريآرمیدم،میدرختاینسایهزیرروزها. کردممیتحصیلبیروتانگلیسیمدرسهدروبودمطفلمن. بود
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دیدم،خوابحالتآندر. داددستمنبهاغمایاخواببهشبیهحالتیوآمدغالبمنبرخستگیروزيکردم،میمطالعهراخود
قوسمیاندرطالازنردبانی. گذشتمنمخیلهبهچیزيحالهربهدانم،نمی. رسیدمنبهالهامیووحییاکردمشهودومکاشفه

میصعودنردباناینازرحمتمالئکه. رسیدمیعلییناوجبهآنسروداشتجايزمینرويبهآنپایهکهدیدمنورازدرخشانی
نورکهدرخشانوعظیمملکآنبااليبروبودگرفتهجايتختیفرازبرترباشکوهوتربزرگت،رحمملکنردباناینپاي. کردند

عظیمعرشووسطیملکتختبهورومباالنردباناینازخواستمورفتمپیشمن. داشتقرارعظیمیعرشبرتابید،میعالمبر
ملکدودامنبهدستکهگفتمنبههاتفیحال،ایندر. کردندمیمنعمراکهبودندجاآندرشیاطینیولی. برسمرحمتملک
دوآنبهرسیدمتاشدممتوسلملکدواینبهمن. رسانیدخواهدتربزرگملکبهراتواووبرساندبزرگملکبهراتوتازنپایین
بهقادرایاممروروماندباقیمنقلبدرخاطرهیناوروءیااین. اعلیملکآنبهرسیدمشد،حالمشاملاوالطافچونودیگرملک
قراراعلیعرشدرکهرحمتملکآنکهدانستم. دیدمچشمبهراروءیاآنحقیقتوشدمواردسرزمیناینبهتانبودآنمحو

دربارمحترمزیروتاشتیمورآقاياعظماشرفحضرتداشت،جايرفیعتختبرکهملکیوپهلويقدرتقدرحضرتاعلیداشت،
روءیايبوداین.[!!] هستنداورنگآقايوافسرشاهزادهآقايرسانیدند،عالیملکدوآنبهمراکهدیگرملکدووپهلوياعظم

... .داشتمعرضهتشکرادايبرايودیدمچشمبهشمامملکتدرکهآنحقیقتومنطفولیت

ترکیهرهبر) آتاتورك(پاشاکمالمصطفیزداییاسالمهايسیاستمجذوبجاآندروي. رفتترکیهبهرضاخان1313سالدر
دروينطقازقسمتیدر. کنددنبالایراندررامذهببامبارزهسیاستکشور،آنرهبرانچونهمدادقولجاهماندروگردید
:استآمدهترکیه

دستدردستمتقابلصمیمیتروحیکباهماینازبعدملتدوهرامیدوارممن،سلطنتمدتدرمذهبیخرافاتبرداشتنواسطهبه
.کردخواهندطیراترقیوسعادتمنازلداده،

مکلفمقاماتدستوربهآموزدانشدخترانشد،برگزارمعارفوزیرحضورباکهشیرازدرجشنیمجلسدر1314ماهفروردیندر
حسامسیدخشمموجباقداماین. بپردازندژیمناستیکگروهیورزشبهسپسونندبخواسرودجمعیدستمعمول،پوششبدونشدند
حبسودستگیريباقیاماین. شدتعطیلشیرازبازاروکردندتحصنوکیلمسجددرمردماوامربه. شدشهرمتنفذروحانیفالی،الدین

حجابکشفبودنالوقوعقریبشایعه. شودمختلطپسرانودخترانمدارسشددادهدستورسالهماندر. گردیدسرکوبفالیمرحوم
.گرفتفراراشهرهانفرتوخشموشدملتهیجانموجبرسمیطوربه

ظهیراالسالم،کوچهدرواقعدارالمعلماتدرزنانازايعدهوقت،معارفوزیرحکمت،اصغرعلیدعوتبه1314ماهاردیبهشت22در
راآننامهاساسمعارف،وزیرنظرزیروبدهندتشکیلجمعیتییافتندمأموریتوشدندجمع،)فعلیاسالمیجمهوري(آبادشاهخیابان
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نامهاساسشد،نامیده»بانوانکانون«بعدکهجمعیتاین. نمایندفعالیتحجاباززنانآزاديجهتدردولتحمایتباوکنندتنظیم
:کرداعالمشرحاینبهراخود

زیرمقاصداجرايبرايمعارفوزارتمراقبتومعاضدتوپهلويشمسدختشاهواالحضرتعالیهریاستبهایراننوانباکانون
:شودمیتأسیس

واکابرهايکالسنشریات،ها،خطابهوسیلهبهعلمیقواعدمطابقطفل،پرورشوداريخانهتعلیموبانواناخالقیفکريتربیت. 1
غیره؛

صحی؛اصولرعایتباجسمانیتربیتبرايمتناسبهايورزشهبتشویق. 2

سرپرست؛بیاطفالبضاعت،بیمادرانبهامدادبرايخیریهموءسساتایجاد. 3

وطنی؛امتعهاستعمالوزندگیدرسادگیبهترغیب. 4

.بودخواهدکانوننمایندهآنرئیسوداردحقوقیشخصیتتجارت،قانون587مادهطبقبرکانوناین. 5

افسرالملوكسپاهی،مهربانوشیوایی،بتولبامداد،بدرالملوكکامبخش،اخترنبوي،اشرف: ازبودندعبارتکانونمدیرههیئتاعضاي
افخمی،منیرافخمحکمت،الملوكتاجاعتصامی،پروینکیا،قمرتربیت،هاجرغفاري،فخرایراناحتشامی،همایونبتولآریایی،
مهرانورریاضی،صدیقهفخر،بانوشاهنشاط،الضحیشمسارغون،فخرعظمیکالم،جواهرالملوكشمسدولتداد،الملوكعصمت
.سلیمینصرتوسمیعی

ساالنبزرگبرايآموزشیهايکالسنمایش،رانی،سخنمجالسبرگزاريبااعضاوشدانتخابکانونریاستبهتربیتهاجرخانم
عمومیکشفبرايزمینهایجادوزنانحجاببامبارزهکانون،پنهانواصلیهدف. کردندآغازراخودفعالیتورزشیهايتمرینو
دستوراتپلیسکردند،میبرخوردزنانیچنینباونمایندتحملراحجابیبیتوانستندنمیمردمکهدلیلاینبه. بودآنرسمیو

بهمشهد،مردم1314تیرماهدر. کندحمایتیافت،میفزونیآنهاتعدادتدریجبهکهابحجبیزنانازتاکرددریافتايمحرمانه
باارتشوگرفتخودبهقیامشکلتحصن،این. شدندمتحصن) ع(رضاامامحرمدربهلولشیخمهیجهايسخنرانیباوعلمارهبري

التولیهنایباسدي،ورساندشهادتبهرامردمازبسیاريتعدادوکردسرکوبراآنسنگینسالحوتوپبارحمیبیوخشونت
.شداعدامحجاب،کشفاجرايدرانگاريسهلوتعللجرمبهرضوي،قدسآستان
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ضیافتیمجلسبرگزاريدستورکشورش،بهایران،ارتشمستشارانازفرانسوي،ژانژنرالبازگشتمناسببه،1314ماهديآغازدر
:نویسدمیدورهآنرجالازیکی. نمایندشرکتآندرحجاببدونخودهمسرانباهمراهارتشامرايونافسراکهشدصادر

احترامپاسبهدانستمقتضیجنگوزارتایران،ازژانسپهبدمراجعتتشریفاتبراي،1314سالماهدياوایلهايشبازیکیدر
وقتآنکهازقبلساعتیک. سازدمنعقدشاهفرمانحسببرارشدامرايورتبهعالیافسرانازضیافتیمجلس) ژانژنرالبهنسبت(

مهمانی،ایندرمدعوافسرانعمومآنطبقکهگردیدصادروتنظیماينامهبخشناگهانیابد،پایانپذیراییشبازقبلروزاداري
نامهبخشاینوصول. یابندحضورشاممیزسردرخودهايخانمباکهبودندموظفباشند،حاضرهاضیافتسایرماننداینکهازگذشته
اینکهتابود،جنگجبههبهعزیمتازترسختمهمانیآنبهرفتنهابعضیبراي... . نمودایجادايمقدمهبیهراسوآشوبوولوله

وزاراللهبهمناسبوبلندپیراهنوکالهدنبالبهدیگريورفتهسلمانیدکانبهیکیشده،خارجمنزلازناكهراسشوهروزن
بهچطوررازنشگیسداندنمیدیگريآنوگذاشتند،پازیرراجاهمهوشتافتههمسایهوکلیمیانوارامنههايخانهواسالمبول

.دیگردردهزارانوکنداصالحطوريرازنشصورتخواهدمییکیآنوکندکوتاهکهبدهدنامحرمدست

اتومبیلسوارداده،عبوربازاروکوچهمیانازحجاببیرازنشچطوردانستنمیمردوشدههشتساعتها،مصیبتاینازبعدزهتا
شدندمهمانیواردبانوانشانباافسرانهمهباالخره. ببردترکیبوقیافهاینبااست،درآنمردزیاديعدهکهمجلسیبهوکنددرشکهو
میبود،آمدهاستقبالشبهکهایراننظامیوابستهبهپاریس،بهمراجعتدرژانسپهبدکهبودمضحکودارخندهشانافهقیقدريبهو

آورد،وجودبهمندرآخرشبمهمانیدیدارکهراروحیاثرآنکدامهیچایران،هايدانشکدهبنیادنهوارتشرژهمشاهدهنه: گوید
خوبیبهشد،میتزریقملتییکبهزوربهکهراطلبیتجددنهضتوایرانشاهقدرتمهمانیآنازمننگذاشته،باقیخاطرمدر

در. زیباوحقیقینشینیشبیکجزداشت،بگوییدهرچهوعزامجلسبالماسکه،محفلکارناوال،قیافهمهمانیشبآنکردماستنباط
وملتهببودند،شدهمرتکبجنایتیکهآنمانندایستادهدیگرطرفدرنیزمردهاوشدهجمعهمکناردرهازناغلبشب،آن

نمیکسیونواختمیموزیک. داشتندرامجلسپایانانتظارکرده،نگاهساعتبهدرپیپیوبودندافسردهوشرمگینوناراحت
بیدارصبحتاراشببانوانشانوافسرانازبسیاريوبودندناراحتاغلبنیزمراجعتدر. نداشتاشتهاکسهیچولیبود،غذارقصید؛

وسیاسیمحافلسراسردرسرعتبهبعدروزشب،آنداستانومهمانیاینموضوع... بودندآیندهفکردرنگرانوپریشانوبودند
وسیععملیاتمنتظروآمادهرادخومردموگو،گفتبدونوخوردهتکانتهرانیجامعهویافتانتشارتهرانروحانیوبازاريونظامی
جنگوزارتتابعهاداراتتمام. گردیدصادرفرمانبعدروزیککهبودنشدهتماممهمانیآناطرافدرصحبتهنوز. کردندتري

خوددستزیرکارمندانوافسرانکلیهازودادهضیافتیبایدادارهرئیسکهترتیباینبهکنند،شرکتمهمانییکدرکهناگزیرند
صادرنواحیمستقلواحدهايوهاگردانوهاهنگوهاتیپولشگرهافرماندهانتمامبهفرماناین. کنددعوتهایشانخانمبا

.[!!]گردیدديهفدهمتاریخیروزدربانوانآزاديروزفرمانصدورمقدمهاقداماتاینوشدگذاشتهاجراموردبهوگردید
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تشکیلومختلفهاينشریهانتشارجدید،مدارستوسعهوتأسیسمختلط،یامردانهوزنانهگوناگونهايتجمعیایجادرغمعلی
بهقریبو1314تا1227هايسالفاصلهدرکهدیگراقداماتوهانمایشاجرايها،ضیافتونشینیشبمخفی،وآشکارمجالس

بندپايومعتقددینثغوروحدودبهمردم،درمذهبیسنننفوذعلتبهارتش،افسرانوامراحتیوایرانملتکشید،طولقرنیک
چونوداشتنداصراربود،آنمرحلهترینمهمواولینحجابکشفکهزداییاسالمبراستبدادواستعماردیگر،طرفاز. بودند

.شدندمتوسلزوربهناگزیرنداد،نتیجهدههچندگذشتازپسهمآنمماشات،ومسالمت

التولیهنایباسدي،باخویشاونديعلتبهداشت،عهدهبهرادولتریاستکهذکاءالملکفروغی،محمدعلی1314آذرماهاوایلدر
کشفتاشدمأموروگرفتدستدررادولتويجايبهجممحمودوشدساقطبود،شدهمعدومومغضوبکهرضويقدسآستان
:نویسدمیخودخاطراتدروي. آورددراجرالهمرحبهرسماًراحجاب

دولت،استعفايازپس. داشتمراکشوروزیرسمتمنکابینهآندر. شدمستعفیفروغیمحمدعلیمرحومکابینه1314آذریازدهمروز
... . بودمنمیهماننهارغنیاسمقدکترمرحومروزآناتفاقاً. رفتمقلهکدرمنزلمبهوکردهخداحافظیخودهمکارانومعاونینازمن

زدیممیقدمگندمزارهايکشتازیکیطولدر... . آمدیمبیرونخانهازکردنگردشوزدنقدمبرايمرحومآنومنبعدازظهر
اند؛خواستهراشماوکردهتلفندربارازباردو: گفتمنبهخطابورسانیدمابهراخودزناننفسمنزلخدمتپیشناگهانکه[...] 
فقیدحضرتاعلی. شدمشهرعازموپوشیدمراهایملباسعجلهبا... . برسانیددرباربهراخودبالفاصلههستیدکجاهرکهگفتهچیتلفن

چرا! جم: فرمودندافتاد،منبهچشمانشکهآنمحضبهحضرتاعلی. رسیدمحضوربهمنکهبودندزدنقدممشغولکاخمحوطهدر
میکابینهتشکیلمأمورراشماحالهربه: فرمودنداضافهایشانبدهم،جوابیمنکهآنازقبلنشدي؟حاضرخانهوزارتدرمروزا

بهرامعرفیمراسموکنیداحضارراآنهازودخیلیبنابراین. باشندفروغیکابینهوزرايهماننیزتازهدولتاعضاياستبهتر. کنم
جااینشما: کردندامرمنبهحضرتاعلیشویم،مرخصحضورازخواستیموقتی. شدانجاممعرفیمراسمبعدساعتیمن... . آوریدعمل

بینازشودمیچطورراچاقچورهاچادراین: فرمودندوایستادهمنرويدرروحضرتاعلیمدتیازبعد... . دارممهمیکاربمانید
حجابوپیچهکهدیدمراآنهاهايزنورفتمترکیهبهکهوقتیاز. داشتهمشغولخودبهمرافکرموضوعاینکهاستسالدوبرد؟

وترقیدشمنچاقچوروچادراصالً. استآمدهبدمبودچادريزنهرچهازدیگرکنند،میکارمردهادوشبهدوشوانداختهدوررا
هستمفکراینبهاستمدتیمن. بردبینشازوزدنشترآنبهاحتیاطبابایدکهکردهپیدارادملیکحکمدرستماست،رفتپیش

شایستهوخوبنسلتواندمیچطورباشد،محبوسونفهمواملزناگر... . استبستهپایشودستسیاهقفسایندرایرانیزنکه
... . برداشتاوپايازرااسارتزنجیروکشیدبیروناندرونازبایدرازن! قربانفرماییدمیصحیح: کردمعرضدهد؟پرورش
افتتاحروزدربفرماییداجازهاگر: رساندمعرضبهوکردمفکريمن. کنیمشروعدرباراندرونازراتحولایناستچطور: فرمودند

بهضمناًشوند؛حاضرشنجمجلسدرحضرتاعلیاتفاقبههادختشاهحضرتعلیاوملکهحضرتعلیاتهران،مقدماتیسرايدانش
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خواهدحجابرفعبرايقدماولینعملاین. یابندحضورجشنایندرحجاببدونکهدادخواهیمدستورنیزرجالووزرابانوانهمه
عموضوکهآنشرطبه: گفتندحضرتاعلی. استچاقچوروچادربردنبینازدرشاهنشاهمقاصدونیاتاجرايبرايايزمینهوبود
انقالباین. بریزیدراالزمطرحکهکنیدفکربارهایندروبرویدحاالهمین. استخوبیفکرشود،تصویبومطرحدولتهیئتدر

بهکههستندمصممحضرتاعلیگفتموگذاشتممیاندرخودکارانهمباراموضوعمن... . بگیردصورتتدبیروفکربابایدبزرگ
بهتصمیماخذومذاکراتدنبالهوکنندفکرساعت24وزراکهشدهنهادپیش... . ببرندبینازرااجتماعیشکلماینشدهقیمتیهر

وکردندصحبتساعتنیمفقیدحضرتاعلیبعدجلسهدر. شدموکولگردید،میتشکیلحضرتاعلیحضوردرقاعدتاکهبعدجلسه
دخترانوهمسرانشرکت: افزودندبعدو... داشتنداظهارمطالبیداشت،خواهدملکتمپیشرفتدرحجابکشفکهاثراتیومزایااز

. باشدمملکتوزاريوشماهايخانممخصوصاًایرانیدخترانوزنانهمهبرايسرمشقیبایدمقدماتیسرايدانشافتتاحجشندرمن
وبازيهوچیباما. شودانجامبایدکهاستکاريحالهربهیولکند،پابهزیاديجنجالوصداوسرعملاینابتدادراستممکن
.بشودآزادسیاهچادراینازبایدزن. داریمنگهعقبرامملکتترقیاتکاروانتوانیمنمیخشکهايتعصب

استعمارصبرکاسهآمدنسربهروزدي؛هفدهم

. آوردبیرونعفتوعصمتپردهازراایرانیزنمختلفهايیوهشباکردتالشقرنیکحدودخود،داخلیعواملطریقازاستعمار
سنتچنانهمتبلیغاتاینگونهبهتوجهبیمردمهايتودهاماشدندفریفتهايعده. یافتشدترضاخانزماندرمخصوصاًهاتالشاین

آنازقبلهامدتنیزترکیهوافغانستانچونهمکشورهاییزیرانداشت؛تحملاینازبیشاستعمار. کردندمیحفظراخودهاي
امراینتحققبرايفرصتبهترینرضاخانحکومتایراندر. بودندغربفرهنگباخودکاملتطبیقآمادهوبرداشتهرازنانحجاب

.بماندباقیهمیشهبرايفرصتایننبودمعلوموبود

جشنرضاخاندستوربه. درآمداجرابهبود،گرفتهقرارکاردستوردرپیشهامدتازکهايبرنامه1314ماهديهفدهمدرسرانجام
حضورحجاببدونبایستمیمدعو،زناننیزومحصالنمعلمان،تمامجشنایندر. شدبرگزاردخترانسرايدانشدرالتحصیلیفارغ
.کردندشرکتمراسمدرحجاببیآشکاراورسمیبار،اولینبراينیزشاهدخترانوهمسران. یابند

:گفتشاهاقدامازقدردانیباسرادانشرئیستربیت،هاجرخانم

ودستنومیدانهبزرگ،مانعآنپشتدروبودندجهالتوظلمتپردهگرفتاراخیر،ادواردرخودپیشینیانبرخالفکهایرانبانوان
اسفحالمتوجهکسیوگذشتقرنچندین... . دیدندمعطوفخودبجانبهرابزرگشاهنشاهتوجهفرخندهسالایندرزدند،میپا

نیازمندآنبهجامعهکهسودمنديقوايچهرود؟میهدربهوهنیپودوتاراینزیردرخدادادياستعدادچهکهنشدایرانزنانبار
قابلغیرموجوداتیراماگویاپوشانیدند،میراحقارتوخفتهايجامهزناناندامبر... . شودمیتلفتاریکزندانایندراست،
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روشندنیايبهزندان،چالسیاهپشتازماازیکیگاهی. بودمذلتوخوارينهایتخوداینوکردندمیتصورناشایستواعتماد
وعلمدرهايخود،مصلحانهقدرتباکهتواناییدستآنکوولیدید،میممالکسایردرراخودجنسانهمخدماتونگریسته
قرارعهديدرماکهشکرهزار. برهاندجهلورخوتازراکشورمردمنصفوبگشایدمارويبهراهنرمنديوآزاديومعرفت

قرندرکهمحروممادرانآنروان! شاهنشاها. شدآوررويجانبهرازسعادتوریختفروشاهانهالتفاتاندكبهقیودکهداریم
.کنندمیگزاريسپاسایرانامروزيبانوانزبانباماندند،نصیببینعمتاینازپیش،هاي

:گفتاقداماینازحالیخوشابرازِبارضاخانسپس

سابق. اندبردهخودمزایايوحقوقبهپیوشدهآشناخودوضعیتبهمعرفتودانایینتیجهدرهاخانمبینممیکهمسرورمنهایتبی
وخدماتونماینداداعزیزمیهنوکشوربهنسبتراخودحقتوانستندنمیاجتماع،ازبودنخارجواسطهبهکشوراینهايزناینبر

باشند،میداراکهمادريبرجستهامتیازبرعالوهکهاندرسیدهمقامیبهحاالولیدهند،انجاماستشایستهکهطورآنراخودفداکاري
آمد،نمیحساببهماکشورجمعیتنصفسابقاًکهبداریمدورنظرازنبایدما. گردندمندبهرهتوانندمیهمماعاجتدیگرمزایاياز

.بودکاربیمملکتعاملهقواينصفیعنی

پیشرفتمشکلنهواستگراییغربوزداییاسالمسیاستاصلیمانعحجابکهدانستندمیرضاخانهموتربیتخانمهمالبته
شد؟نیزحیاوحجبرفعحجاب،کشفباکهآنجزبودچهآمد،وجودبهزنانیچنینزندگیدرپسآنازکهتغییريگرنهونان،ز

بهغیرمستقیمومستقیمکوششوکاربایاپرداخت،میفرزندتربیتبهمرددوشهمجامعه،درآن،ازخارجوخانهدرقبالًزناگر
هممصرفیکاالهايکنندهمصرفبرايتنهاهمآناروپایی،زنباشدمجبورآنازپسکرد،میکمکجامعهیزندگادارهواقتصاد
.شودگامهمودوش

شودگشودهایرانیزنانرويبه»هنرمنديوآزاديومعرفتوعلمدرهاي«شدموجبحجابکشفزن،آزاديمدعیانادعايبنابر
قرارخوداسوهراهاغربیکه»ايآزاده«زنانچنینمیانازآیا. بردارندقدممترقیممالکدرخودانجنسهممانندتوانستندزنانو

وجودبه»ژاندارك«یکیا»نایتینگلفلورانس«یا»کوريمادام«یکحجابکشفازپسدههچهارازبیشطولدربودند،داده
قولبهبیاموزند؟نتوانستندهمراکبکرفتنراهوکردندفراموشرادخورفتنراهکالغ،چونسرانجامکهبوداینجزآمد؟

تمدنامااندافتادهپیشهاغربیازحتیوگرفتندیادرابلواريتمدن«بود،حکومتهمانسردمدارانازکههدایتمخبرالسلطنه
:نویسدمیبود،الوزرارئیس1312تا1306هايسالمحدودهدررضاخانقدرتاوجدرکهوي. »هرگزراالبراتواري

طرزازاست،مللگیرگریبانامروزکهمعایببیشترواستآراستهبالصورت. آمدپهلويسربهجاآنازاروپاییبهتشبهفکر
ونداشتظهوربازاروبرزندرتجمالتبود،پردهدرايدرجهتااعیانیزندگینبودند،چادردرهازنفقطشرقدر. برخاستهزندگی



٢٠

افزارسازيدراروپاترقی... . استدشوارمعنابهنماید،میخوشصورتبهاروپاییتقلید... کردمیرقابتورشکبهتحریککمتر
.کردخرابرازندگانیحیاوحجبرفعباشد،حجابرفعِاگر. زندگانیبهامدادالزمهبازيفوتبالواسکیدرنهاست،

وبردبینازراملیتاجنبی،کاله... . بدهندکمتراجرتکهخواهندمیمضطررازناند،کردهتجارتفدايراناموسوعفتاروپادر
زدمدتی. تصاحبداشتارزشاگروشدپارههاروسريبکشد،هازن[سر]ازراروسريیافتدستورپلیس... . راعفتچادربرداشتن

زن. بدهندترتیبمجالسمحل،مبرزینشدامر. نیامدندبیرونخانهازکهشنیدمراهازنبسیار. داشتدوامهازنوپلیسبینخوردو
دعوتهممن. شدمرتبنشینیشببلدیهکافهدر. بودهاقدمپیشازالدولهوثوق. شودعادياختالط،کهکننددعوترامحلمردو

مجلسیچناندروسگوشهدرکهداداطالعمنبهنظمیه... . استنزاکتخالفنآمدتنهاوندارمآرامجلسخانمینوشتم. داشتم
مردانخود،جايبهبوداجباريچهآن. آمدندبازنیمهرويچادرباکهپیرزنچندواندارمنیدروسرعایايبختانهخوش. کندفراهم

کهراپاكحمامصاحبابوطالبمیرزا. سپردندهاالدنگبهوبردندرقصمجلسبهراخودشانهايزنچاپلوس،متملقانوناموسبی
: گفتکجا؟: گفتند. افتادراهبهوبرخاست. بدهندترتیبکنانآشتیمجلسیخودحوزهدرکهخواستندنظمیهازاست،ارگنقطهدر
شکرشجاي... . روممیخودمنگفته،شد،خواهمحبسبهمحکوموکردنخواهمرااخالقخالفاینمنکهدانممی. قصر[زندان[

بودندتقلیدمستعدمابانوانتقلید،حرارتدراالوبودکردهمنعپلیسبرلنوپاریسدرراآمدنکوچهدربرهنهپاسرتاکهاستباقی
وحجبحقیقتدرحجاب،رفعِواسطهبه... . پیداستهماینکتنگهايلباسرنگبهاگرچه. نمودندمیداشتند،پردهدرچهآنو

مدایفايبهوفادرصد،هشتادحاللومشروععایداتکهکشیدهجاییبهلباسدرتکلفپاریس،گردانهرزهتقلیدونابابرسومِقبولِ
راسرانگشتان. کشیدندمیوسمهسابقه... . دامنرنگهمکالهوجورابوکفششب،عصر،لباسظهر،لباسصبح،لباس. کندنمی
.استتمدنوترقینشانهرود،میماتیکبهايبهگزافمبلغیکهحال. بودگريوحشیرفت،نمیخارجبهپولچون. بستندمیحنا

حجابکشفازبعد

عبدالکریمشیخحاجاللّهآیتمرحوم. بودناپذیرتحملوسنگینبسیارمامذهبیجامعهبرايوبزرگايفتنهحجابکشفتوطئه
مشهددرکهقمیحسینآقاحاجاللّهآیت. کردفوتبیماريهمانازبعدچنديوشدبیمارآنغصهازوقت،تقلیدمرجعحائري،
کارياما.» شودانجامکاراینگذارمنمیوبوسممیراشاهپايروممی: «بودگفتهرفت،میشماربهاولطرازعلمايازوبودساکن

راآناجرايفرصترضاخاننشاندهدستحکومتدرودادهقرارخودهايبرنامهسرلوحهدرراآنقرنیکبهنزدیکاستعمار،که
وفساددیدنتحملکهاووندادندراشاهبادیداراجازهحتیمرحومآنبهلذا. نبودتغییرپذیرآنواینالتماسوخواهشبابود،یافته

مراجعازخراسانیآخوند(کفایهصاحبفرزندخراسانیمحمودمیرزامرحوم. کردمهاجرتقعرابهنداشت،راجامعهدرعلنیمنکرات
وبردهتهرانبهالحفظتحتودستگیرمشهددرکند،مقابلهتوطئهاینباوبگیردرااوکاردنبالهخواستکه) عصرمشروطهبزرگ
بهودادندادامهمبارزهبهمخفیانهونشدندناامیدعلماحال،اینبا. اندندرسشهادتشبهروایتیبهیاکرد،فوتجاهماندروشدزندانی
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زنانازبسیاري. دادندطالقراخودزنانبعضی،. کردندسکتهاندوهازمتدینانازايعدهفتنهاینجریاندر. پرداختندگريروشن
وکردندپیدامنزلازرفتنبیرونفرصت،1320ماهشهریوردردیکتاتوري،سقوطازپستنهاوکردندمحبوسخانهدرراخودمؤمن،

.ندیدندآزاديرويومردندخانهمحبسدرکهبسیاريچه

مقابلهحجابیبیبانباشد،معلومموهاکهايگونهبهروسري،یابزرگهايکالهوبلندپالتوهايپوشیدنباعملیشکلبهنیزبرخی
نابرابرنبرديترتیب،بدین. بروندمدرسهبهحجاببدوننشوندمجبورتاآوردندبیرونجدیدمدارسازراخوددخترانايعده. کردند

.بودشدهشروعسالحانواعبادولتیوپناهبیمردمیبین

سلطنتکه1320شهریورازبعدیعنیدورهایندر. آوردندرويحجابسويبهزناندیگرباررضاخاندیکتاتوريفروپاشیبا
مربوطهمقاماتازونگرانیاظهارحجاببهزنانرویکردازمأمورانمکررومتعددهايگزارشدرشود،میشروعپهلويمحمدرضا

برخوردزنانحجاببابتواندکهبودآنازترضعیفبود،درگیرفراوانیمشکالتباکهجدیدنظاماما. استشدهجوییچارهتقاضاي
:نویسدمیوطنمبرايمأموریتکتابدرپهلويمحمدرضا. کند

زیرانیست،آنبهنیازيزنانرشدجهتبهمنسلطنتدورهدرامابود،ممکنزوربهتوسلبافقطپدرمدورهدرحجاببامبارزهشاید
.گذارندمیکنارتدریجبهراحجابآگاهیباآنها

) ره(خمینیامامسیاسیودینیرهبريآغازو1342خردادپانزدهمقیامازبعدویژهبهحجاب،بهزنانتدریجیکردرويباالبته
داخلیهايدانشگاهدرکردگانتحصیلجملهازمختلف،قشرهاياززنانتوجه. استنبودهدرستمحمدرضابینیپیشکهشدمشخص

.ودبانگیختهبرراخارجیوداخلیمحافلتعجبدورهایندرحجاب،بهخارجیو

بودهرضاخاندورهوقاجاردورهاواخردرحجاببامبارزهگامانپیشازوبابیفرقهازمنشعبازلی،فرقهازکهآباديدولتصدیقه
بادبرراخودامثالوخودزحماتوبودنگرانوناراحتشدتبه1320شهریورازبعددورهدرحجاببهزنانبازگشتازواست
:دادهشدارجدیدوضعیتازوحشتاحساسونفرتوخشمابدید،میرفته

.حجاببرگشتوعمومیاخالق: مهمموضوعدوزمینهدراستاحتیاجرانم،میسخنآنپیراموندرکهموضوعی

راماگبزرخطریککهکنمیادآوريبانوانشمابهموظفممنپس. استبانوانآزاديحفظبراياتحاداحتیاجترینبزرگامروزه
خطراینازامروزاگر. بانوانآزاديواستقاللمرگخطرخطر؟کدام. استناكوحشتونزدیکبسیارخطرآنوکندمیتهدید

حجاببرگشتموضوعدرتحریکاتروزبهروزاکنون. شویممیگرفتارایراناستقاللمرگمهیبخطربهفردانکنیم،جلوگیري
.روندمیکجابهتندروهاياقدامبهدانندنمیورسندمیخودشوممقاصدبهددارنمرتجعینواستبیشتر
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هايمکاندرمختلفاشخاصکهدهممیقولشمابه. گذارندمیقدمآنهاپايجايبهکورکورانهخبربیجاهمهاززنانبدبختانه
شماکهاندکردهبازراگشادهايجیبدروزدهباالرافراخيهاآستینایرانی،افرادبدنازنیمییعنیزنان،کردنخفهبرايمختلف

صلحمیزپايدراست،فلجایرانیمردبدننصفکهرسیدثبوتبهوکشتندراماآزاديواستقاللحقکهآنازبعدوکنندخفهمراو
.شودمیکشیدهایرانیوایراناستقاللحقرويقلمیهمعمومی

روزياگرشوید؟خردجهالپايزیرحاضریدشماآیا. استزیادخوردهفریبوپرستکهنهزنانعدهواستکماربسیماعدهامروز
زنحیثیتوبرگردانندراماسالهدهآزاديوکنندقیامزنتعالیوترقیضدبرعلناًبخواهندطینتانپستونشینانتاریککهرسید
نامبهسفیدعالمتیکبادرنگبیکنم،پیشراامخانهدریاکنم،نگاهراسرمپشتکهاینبدوننیدکباورنمایند،دارلکهراایرانی
بفهمندخواهندنمیواستعظیمجنایتیدخترشانوزنخواهر،مادر،کردنکروکورفهمندنمیکهمردانیجمعمیاندرزنانآزادي

پردهبکنند،زنانسربرخواهندمیکهعصمتیبیچادراینوماندنمیمحفوظاسالمتعفنباشند،شدهتربیتوعاقلآنهامادرانکه
برخواهممردانهمانمیاندربله. اندساختهمذهبخودشانبرايآنهاچهآننهکشند،میفواحشاعمالرويبرکهاستعفتیبی

وداشتخواهمراابدافتخاربشوم،کشتهراهایندرفرضبرونیستزنازخالیایرانکهفهمانممیدنیابهرساصدايباوخاست
.استرسیدهثبوتبهمنادعاياینکهبدانید

:نویسدمیخاطراتشدربود،ایراندرامریکاسفیر1356تا1351سالازهلمزریچاردهمسرشکههلمزسینتیاخانم

تصوراینمننظربه. استشرقیزنمحدودیتمعرفچادرهستند،مردوزنبرابريدارطرفکهآنهاخصوصبههاغربیدیدهاز
خانوادهرئیسعنوانبهرامردنقش. استهمراهخاصیاجتماعیوضعباحجاب... . هستنیزامتیازاتیدارايحجابندارد،حقیقت
لحاظاینبه. بداردمحفوظحرمتهتکهگونهرازراخودخانوادگیشرفتوانستخواهدشوهرکهمعناستبدانوکندمیتسجیل
بهبرايکوششنیست،ظلموتعدينشانهحجابکهجاآناز... باشندداشتهحجابهمسرانشانکههستندآنخواستارشوهرانبعضی

دانشگاهايمیزهپشتمردانکناردرزنان[ میالدي[هفتاددههنخستینهايسالدر. استشدهروروبهموانعیباآنافکندندور
بهکهکنندتصوردوستانشانخواستندنمیگرفتند؛قرارمردانازجداهاکالسدروپوشاندندراخودزنانرفتهرفتهامانشستند،
کههایینارضایتیازبوداينشانهبود؟مذهبینیرومنداعتقاداتازاينشانهحجاببهتمایلاینآیا. پردازندمیجوانمردانتحریک

خانمدختریکازبودند؟آنشاهدغربیکشورهايدرکهبندوباريبیعلیهجديواکنشیاشد،میتشویقمذهبیرهبرانوسیلههب
دادپاسخآوردید،روحجاببهدوبارهچراکهکردمسئوالداشتیمهمباطوالنینسبتاًآشناییکهمشربخوشوجوانوسیماخوش

کردند،مینگاهاوبهدیگرطوريمردها. استکردهنمیرفتارمذهبشمنطقبردرستآنازپیشواستیافتهراخودزندگیراهکه
عکسحدوديتاچادربهبازگشت. استنمودهتشویقالمذهبیبهرابرادرانشخودشسابقرفتارباکردهمیتصوروي. اشتیاقبا

آنهامذهبیاعتقاداتبامستقیماًوکردهتحمیلآنهابرسلطنتیخاندانکردندمیورتصمردمازبسیارکهغربیفسادبرابردربودالعملی
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دریاوشدهواردکشوربهسکسیهايفیلمکردند،میآگهیراغربیآرایشلوازمگاهیپرده،بیتبلیغاتیهايآگهی. داردمنافات
تنهااسالمکهشدممتوجهرفتهرفته... کردندمیتشویقخوانندگیبهعلناًجوانزنانمطبوعاتدروشدمیگذاشتهنمایشبهتلویزیون

ایمانبههمتواندمیچگونه. نمودمدركراایرانیزنمسئلهبیشتروبیشترجهت،همینبهواستزندگیآیینبلکهنیست،مذهب
کند؟شرکتکشورپیشرفتدرهموباشدبندپايخودمذهبیونیرومند

خارجیوداخلیعواملنیزواقتصاديسیاسی،اجتماعی،فرهنگی،تاریخی،مختلفعللداراياجتماعیهايپدیدهکهاینبهتوجهبا
راآنمسائلوعواملسایرامابود،ایرانمعاصرتاریخدرحجابیبیوحجابروندسیاسیتاریخی،بررسیتنهاگذشتچهآنهستند،

پیروزيازبعدجامعهآیا: کهدهندقراربرسیمورداقتصاديوسیاسینظرانصاحبوهاتودهانشناسروانوشناسانجامعهباید
است؟بودهتأثیرگذارعمومیاخالقآیااند؟داشتهنقشآندرخارجیعواملآیااست؟داشتهگرایشبدحجابیسويبهاسالمیانقالب

آیااست؟کردهفراهمرابعضیتجريموجباتمالیم،گاهوخشنگاههايستسیااعمالآیااست؟بودهموءثرمسوءالنکردعملآیا
امرایندربعضینظرازنظاممشروعیتومسئوالنمقبولیتآیاکنند؟میتلقیسیاسیمبارزهنوعیراآنترویجوبدحجابیبعضی
است؟گذاشتهتأثیر

واستخارجمقالهاینحوصلهازآنبررسیکهاندداشتهنقشاخیردههودبدحجابیامردربیشوکمعواملاینهمهرسدمینظربه
.نمایندبیانراآنعلمیپاسخبایدشناسانجامعهوشناسانروانشداشارهکهگونههمان

:منبع
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