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سيری در واقعه کشف حجاب در مراغه

منصور پورمؤذن1

مقدمه
لباس و طرز پوشش افراد يك جامعه، نقش مهمی در تشخيص فرهنگ ملی و ديدگاه های 
مذهبی آن جامعه دارد و همواره در طول تاريخ عامل طبقه بندی و شناخت شخصيت افراد 
بوده است؛ لذا تغيير آن كم و بيش به منزله تغيير هويت، مليت و مذهب محسوب می شود. 
آميختگی مذهب و فرهنگ با نوع پوشش مردم ايران و به خصوص زنان باعث شد كه در 
دوره قاجار با وجود تالش چندی از وابستگان به غرب برای رواج بی حجابی و بی بند و باری 

در ايران، اين تالش ها به جايی نرسد. 
با كودتای سياه انگليس در ايران و به قدرت رساندن رضاخان قزاق، بی اعتنايی و مقابله 
با نمادها، ارزش ها، سنت های دينی و ملی و چاپ و انتشار مطالب در ضديت با اين ارزش ها 
در رســانه های جمعی آن دوره نظير مطبوعات، كتاب ها و حتی نظام های آموزشی شدت 
بيشتری به خود گرفت و وارد فضای جديدی شد. يكی از مهم ترين مأموريت هايی كه اربابان 

1. دكترای تاريخ ايران )ايران پس از اسالم( 
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رضاخان و در رأس آن انگلستان به وی داده بودند قضيه كشف حجاب و تغيير لباس مردم 
ايران از لباس های ملی و سنتی كه عموماً توسط صنعت كاران ايران در داخل توليد می شد و 
تبديل كشور به بازار مصرف البسه فرنگی كه عموماً توسط انگليسی ها در هند توليد می شد، 
بود. سياســت های گام به گام دولت و ترفندهای متنوع مجريان اين امر برای پيشگيری از 
مخالفت های مردم حتی با مقدس كردن كفش و كاله و ســاير داستان بافی های ابلهانه در 
نهايت ناموفق بود و با اعتراض گسترده مردم همراه گشت و در نتيجه رژيم وابسته پهلوی را 
به سمت اتخاذ روش های سركوبگرايانه، كشت و كشتار مردم و شيوه های خشن پليسی سوق 
داد. مراغه نيز به عنوان يكی از شهرهای مذهبی كشور از اين امر مستثنی نبود. با وجود اينكه 
در قضيه كشف حجاب، تحقيقات بسياری انجام شده است ولی كمتر با استناد به مدارك 
موجود و مصاحبه های شفاهی با شاهدان عينی به اين امر پرداخته شده است. در اين مقاله 
سعی شده كه بررسی واقعه كشف حجاب در مراغه با توجه به اسناد موجود و شاهدان عينی 

صورت پذيرد. 

نظری به وضعيت حجاب در ایران تا دستور کشف حجاب در دوره پهلوی اول
با توجه به اسناد موجود در دوره  حكومت صفويه، حجاب زن ايرانی همان لباس های بلند 
سنتی و ملی بود كه در ادوار مختلف تاريخی به عنوان پوشــش استفاده می شد. بر اساس 
خاطرات برادران شرلی حتی در دوران صفوی نيز زنان صورت و اندام خود را با چادر و روبند 

پوشانده و از شلوار و چاقچور استفاده می كردند.1 
با به قدرت رسيدن سلسله  قاجار و افزايش ارتباط با كشورهای غربی و سفرهای متعدد 
بعضی از شاهان قاجار به اروپا و تأثيری كه اين مسافرت ها در خلقيات درباريان می گذاشت 
دربار قاجار به ســرعت متأثر از فرهنگ ظاهری و سطحی غرب گرديد و بالطبع وضعيت 
پوشش زنان و مردان دربار و كارگزاران ديوانساالری اين دوره نيز از اين وضعيت مصون 
نبود. تغيير وضعيت ظاهری زنان ابتدا از ســوی تعدادی از شرق شناسان و ميسيونرهای 
مسيحی و يهودی و درباريان غرب پرست رژيم قاجاريه آغاز گرديد و آنها همواره سعی بر 

اين داشتند كه حجاب را به عنوان عامل عقب ماندگی زنان در جامعه  ايران معرفی كنند.
با آغاز جنبش مشروطه و ايجاد تحول در ابعاد سياسی، فرهنگی و اجتماعی ايران، تحوالت 
مربوط به بُعد جايگاه زن در اين دوره وارد مرحله جديدی گرديد. به عنوان مثال، جلسات 
گردهمايی زنان تشكيل شد و هدف آن، ترغيب بيشتر اين قشر عظيم جامعه جهت شركت 

1. حبيب شيری آذر، واليان آذربايجان )از 1304 تا 1320(، تهران، خجسته، 1387، ص175. 
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در مجالس، سخنرانی ها و برنامه های سياسی ای بود كه عمومًا به تقليد از فرنگی ها برگزار 
می شد. به تدريج جمعيت های مختلف زنان از جمله »شركت خواتين اصفهان« با مديريت 
خانم دولت آبادی و جمعيت موسوم به »پيك سعادت« در رشت تشكيل گرديد و در اين 
زمينه چندين مجله كه منحصراً در ارتباط با زنان بود منتشر شد كه می توان به عنوان مثال 
به مجالت جهان زنان با مديريت فخرآفاق پارسا و عالم نسوان با مديريت ربابه نوابه صفوی 
اشاره كرد. اين تالش ها در جهت رواج بی حجابی و بی بند و باری زنان همچنان ادامه داشت 

و پس از وقوع كودتای رضاخان، ادامه  اين روند سرعت بيشتری به خود گرفت.
از آنجايی كه كارگزاران دولت دست نشانده رضاخان مأموريت داشتند اگر شد با استفاده 
از ابزار هنر سينما و تئاتر، و اگر نشــد با زور سرنيزه تغييرات سطحی و ظاهری فرهنگی در 
ايران ايجاد كنند از همان ســال های اوليه، دولت كودتا از همه  امكانات دولتی و ابزارهای 
قدرت برای تحقق هدف خود استفاده كرد. به عنوان مثال اولين سالن رسمی سينما در ايران 
در سال 1305 در تهران ساخته شد و اولين فيلم صامت ايرانی به نام »آبی و رابی« در سال 
1309، اولين فيلم ناطق به نام »دختر لر« در سال 1312- كه هدفش عادی سازی جريان 
بی حجابی و روابط زن و مرد در جامعه بود- و اولين فيلم دوبله فارسی به نام »دختر فراری« 
توسط اسماعيل كوشان در سال 1325 در سينما به نمايش درآمد. آنچه قابل توجه است اين 

كه عموماً اين فيلم ها در مورد ساختارشكنی عفت و شرافت زن ايرانی بود. 
يكی از نمايش هايی كه با همين هدف در هفدهم تيرماه 1305 از سوی »جمعيت تمدن 
نسوان« اجرا شد، تئاتری با عنوان »تمدن نسوان« بود كه دست اندركاران آن قصد داشتند 
تا در پشت پرده  اين گونه نمايش ها، حضور زنان را در مجالس عمومی، عادی جلوه داده و 
آنان را برای بی حجابی ترغيب كنند. انتشار اخبار اجرای اين نمايش در روزنامه ها باعث شد 
كه علمای بزرگواری چون شهيد مدرس، سيد محمد بهبهانی و ميرزا هاشم آشتيانی، نامه  
اعتراض آميزی خطاب به مستوفی الممالك )نخست وزير وقت( نوشته و خواستار جلوگيری 
از پخش نمايش شوند.1 متعاقب اين اقدامات، مدارسی تأسيس گرديد تا نحوه  آزاد زيستن 
و بی قيد و بند بودن را به دختران تعليم دهد و اقدامات ديگر كه مسلماً در برخی از مردان و 

زنان بی ثبات در اراده و اعتقادات مذهبی مؤثر واقع می شد. 
در نتيجه بايد اذعان كرد كه كشف حجاب در ايران از هفدهم دی ماه 1314 آغاز نگرديد، 
بلكه در اين تاريخ رسماً از سوی حكومت به عنوان يك سياست اعالم شد. زمينه و ريشه اين 
جريان سال ها قبل در خارج از مرزهای ايران بسته شده بود كه ابتدا به ايجاد آمادگی فكری 

1. آذربايجان در اوايل دوره پهلوی )گزارش محرمانه ســال 1927 به ارتش تركيه(، ترجمه توحيد ملك زاده، 
تبريز، اختر، 1388، ص85. 
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و زمينه  ذهنی در ميان حداقل قشر خاصی از زنان پرداخته شد. 
بعد از اين پيش زمينه ها بود كه كارگزاران انگلوفيل دربار رضاخان موفق شدند نسبت به 
تنظيم برنامه های ضد مذهبی خود از طريق كشف حجاب اقدام نمايند؛ بنابراين برای اعالم 
رسمی اين جريان برنامه هايی ترتيب داده شد تا باألخره روز 17 دی ماه 1314 فرا رسيد. 
هشت سال پيش از آن، در چنين ماهی تصميم گرفته شده بود كه نخست ذهنيت مانع اصلی 
و عمده در خصوص حضور زن در اجتماع، يعنی مرد برای اين دگرگونی آماده شود؛ لذا با 
برنامه اتحاد شكل لباس مردها به اروپايی شــدن فرا خوانده شده بودند. بعد از اجرای اين 

برنامه، راه برای عملياتی شدن ديگر برنامه های زمينه ساز فراهم شد. 
برگزاری دومين كنگره زنان شرق در ايران در سال 1311 خود دليل ديگری بر اجرای 
كشف حجاب و ضرورت آن در ايران بود. اگرچه در اين كنگره از كشف حجاب سخنی به 
ميان نيامد، اما جو حاكم بر اين كنفرانس حكايت از اين مسئله می كرد. عده ای به دروغ ديدار 
رضاخان از تركيه در سال 1313 و ديدارش از مراكز علمی و صنعتی و مشاهده  آراستگی اين 
كشور را عامل مهمی در ذهن وی جهت تسريع در اعالم رسمی كشف حجاب القا می كنند و 
می گويند يكی از عوامل مهم پيشرفت تركيه در آن دوره، كشف حجاب بانوان بود.1 اما هر 
كسی درك اندكی از تاريخ داشته باشد می داند كه اوالً رضاخان قزاقی بود كه جز زبان شالق، 
اسلحه و سرنيزه زبان ديگری بلد نبود؛ ثانياً بی سوادتر از آن بود كه دركی از معنای تجدد و 
ترقی داشته باشد؛ چه برسد به آن كه انديشه منسجمی پيرامون آن ارايه نمايد. اغلب منابع 
رضاخان را فردی بی سواد، عياش، دائم الخمر، قمارباز و فاسد معرفی كرده اند كه از بداقبالی 
ملت بافرهنگ ايران در حساس ترين مقطع تاريخی اين سرزمين، دشمنان ايران به قول سيد 
اسداهلل رسا- يكی از روزنامه نگاران مبارز دوره پهلوی- اين »جلنبر الت« را خضر نجات ايران 

معرفی كردند و بالی جان استقالل و آزادی كشور ساختند.2 
هوشنگ نهاوندی يكی از وزرای دوره پهلوی دوم می نويسد: 

رضاخان در حد خواندن و نوشــتن سواد داشــت. البته در سطح نازل. 
دست نويس هايی كه از او بجا مانده همه به خطی ساده و تقريبًا كودكانه و 

مملو از غلط های اماليی است. رضا هرگز مرد با فرهنگی نشد...3

1. محمد رضايی، »كشف حجاب در آذربايجان«، مطالعات تاريخی، تابستان 1385، ش13، ص155. 
2. مظفر نامدار، چند قطره خون برای آزادی، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1391، ص368. 

3. هوشنگ نهاوندی، محمدرضا پهلوی آخرين شاهنشاه، ترجمه دادمهر، شركت كتاب، لوس آنجلس، 1392، 
ص19. 
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کشف حجاب در مراغه 
بررسی اسناد و گزارش های به جا مانده از آن دوران نشان می دهد كه ميزان و چگونگی 
پيشبرد طرح كشف حجاب در مراغه با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و موقعيت 
جغرافيايی و اقليمی و همچنين نحوه  فعاليت نهادها و سازمان های ذيربط از قبيل انجمن ها و 

سازمان های زنان به يك باره ميسر نگرديد و دست خوش تحوالت بسيار شد. 
بدين صورت كه از يك سو اقدامات سازمان يافته از سوی فرماندار مراغه و فرماندهان 
نظامی و انتظامی و رؤسای ادارات در مورد زمينه سازی برای اجرای كشف حجاب و از سوی 
ديگر واكنش علما و روحانيان، معتمدين و بازاريان و توده مردم برای مقابله با اين امر، مراغه 

را آبستن حوادث بسيار می نمود. 

اقدامات تبليغی دولت
در آستانه  كشف حجاب در مراغه يك سری اقداماتی از سوی مستوفی فرماندار مراغه 
جهت آمادگی اذهان مردم صورت  گرفت. سياست وی، تالش در جهت زشت نشان دادن 

چهره  حجاب و معرفی بی حجابی به عنوان يكی از مظاهر تمدن و ترقی بود.
به موجب ســندی كه به تاريخ 29 مردادماه 1314 موجود است، به هنگام بازديد وزير 
فرهنگ و معارف از مراغه، اشــعاری توســط خانم نير سينا سروده شــده بود، كه توسط 
دانش آموزان دختر و پسر در مراسم استقبال از وی خوانده شد. نير سينا در اين ارتباط طی 

درخواستی به اداره تعليمات واليات چنين می نويسد: 
مقام رياست اداره تعليمات واليات

سروده هايی كه اثر قريحه اينجانب نير سينا می باشد و در مراغه محصلين 
و محصالت آنجا آموخته و در حين تشريف فرمايی جناب وزير خوانده اند 
به انضمام نت سرودها تسليم و تمنا دارد در صورت مقتضی به مقام وزارت 
متبوعه تقديم داريد كه هر گاه مورد قبول افتد به تصميم و شــيوع آن در 

مدارس اناث و ذكور امر صادر گردد. 
 14/5/29
نير سينا

قسمتی از سروده های نير سينا به شرح ذيل بود:
ترقی نسوان

رخشــــــان ماه بخت نســوان شـد روشن شد تا كــه روز ايــران شـــد  
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طی شــــــــد دور نـادانی ديــــگر هان ای دختــران نـيــــك اختـــر  
اين زمــان ببايـــد زان حذر نمــود

رونق بخـش آب و خاك ما زينت جهان هر سو ببينی دختران فرزانه اين زمان  
خــــادم وطـــــن، خادم بشـــــر دختــــران با  دانـــش و هنـــــر  

چنين اقداماتی توسط فرمانداری و اداره فرهنگ مراغه اجرا می شد تا اذهان مردم نسبت 
به قبح عمل از بين برود.

تشکيل کانون بانوان مراغه
در ارتباط با تشكيل كانون بانوان مراغه در كتاب واليان آذربايجان چنين نوشته شده است: 

در نتيجه توجه آقای مستوفی فرماندار مراغه و بنا به دعوتی كه از طرف 
خانم ايشان از عده ای از بانوان به عمل آمده بود، مجلس مركب از كارمندان 
فرهنگ و خانم های محترم در عمارتی كه قباًل به منظور تأســيس كانون 
تعيين شــده بود، با حضور آقای فرماندار و آقای فريدی رئيس فرهنگ 
تشــكيل گرديد. آقای فرماندار در نطق خود در ارتبــاط با كانون بانوان، 
راهنمايی های الزم را به اعضای كانون و ساير خانم ها در مورد تجدد و اصالح 
و ضرورت توجه به مقتضيات عصر حاضر، نمودند. بانوان ذيل با اكثريت 

آراء به سمت های پايين انتخاب گرديدند:
1. بانو نسرين مستوفی )خانم آقای فرماندار( رئيس كانون

2. بانو اختر فريدی )خانم رئيس فرهنگ( نايب رئيس
3. عزيزالسادات صديق يحيوی، مديره  دبستان دولتی صدر، خزانه دار

4. خانم شمس الســادات صديق يحيوی، آموزگار كالس پنجم صدر، 
منشی

قرار شد بانوان هر هفته روزهای دوشــنبه مرتبًا تشكيل جلسه داده و 
مشغول انجام وظيفه باشند.1 

نقش ارامنه در زمينه  کشف حجاب در مراغه
در دوره  پهلوی اول حدود 2500 نفر ارمنی در مراغه زندگی می كردند. جمعيت ارامنه 
همواره دارای روابطی مسالمت آميز با مســلمانان در مراغه بودند و با توجه به اينكه نقش 

1. حبيب شيری آذر، همان. 
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مهمی در فعاليت های اقتصادی و صنعتی داشتند لذا در تحوالت سياسی و فرهنگی مراغه نيز 
بدون تأثير نبودند. در زمينه  كشف حجاب نيز با توجه به اينكه تأسيس اولين مدرسه ارامنه 
توسط دو تن از ارامنه مراغه با نام های ملكم خاالقيان و هاكوپ خاچاطوريان به سال 1277 
شمسی برمی گردد لذا در زمان كشف حجاب نيز ارامنه مراغه و دانش آموزان دختر ارامنه 

از اين امر استقبال كردند.1 

اقدامات بازدارنده و انتظامی دولت
محدوديت هايی نظير ممانعت از رفتن زنان باحجاب به حمام ها و نظارت دقيق بر اجرای 
اين قانون، گماردن پاسبان ها در مراكز عبور و مرور شــهر مخصوصًا بازار جهت اخطار به 
زنان باحجاب و راه ندادن زنان باحجاب به ادارات دولتی از جمله مواردی بود كه در مراغه 

همچون ساير شهرها اجرا می شد.

واکنش مردم مراغه در قبال اجرای کشف حجاب
اعمال قانون كشف حجاب در شهر مذهبی و حسينی مراغه به يك باره ميسر نمی گرديد و 
پيشرفت در آن بسيار كند بود. پای بندی مردم مراغه به مذهب باعث تبديل آن به يكی از 
مراكز مهم ضد قانون كشف حجاب در كشور شد و اجرای اين طرح با مشكل روبه رو گرديد.

پخش شب نامه عليه کشف حجاب
اولين مبارزه عليه اجرای اين قانون با پخش شــب نامه و نصب آن در ديوارها آغاز شد. 
جوانان متعصب مراغه با هدايت علما و بزرگان شــهر اقدام به نوشــتن شب نامه و تهديد 
فرماندار، رؤسای ادارات و مأموران اجرای دستور و عاملين رواج بی حجابی كردند و شبانه، 
نوشته ها را در سراسر شهر پخش كرده و به ديوارها نصب نمودند. نامه ای در اين ارتباط به 

مضمون زير به حكومت مراغه ارسال شد. متن نامه به شرح زير است: 
نمره                                                          وزارت داخله

4/13 رمز شود
تلگراف به مراغه ايالت شرقی آذربايجان

حكومت راپورت محرمانه حاكی است كه صبح 15 ماه جاری، شب نامه 
بی امضائی مبنی بر تحريك كشف حجاب و تهديد عاملين آن به ديوارها زده 

1. آذربايجان در اوايل دوره پهلوی، همان. 
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شده بود. از طرف نظميه، فوری اعالن ها كنده شده، تفصيل چيست و ناشرين 
آنها كی ها بوده اند؟ الزم است دقيقاً تحقيق و مرتكبين را معين نموده، فوری 
راپورت دهيد. مرتكبين كشف ]شوند[ و راپورت دهيد تا دستور مقتضی 

داده شود.
 14/4/17]387[ فهيمی1 

در جواب نامه  فوق، حكومت مراغه پاسخی به شرح ذيل ارسال می دارد:
وزارت داخله                                      تاريخ 1314/4/18

ايالت شرقی آذربايجان                        نمره 1661 ضميمه -2-
حكومت مراغه                                   موضوع انتشار اعالن بی امضا

مقام منيع ايالت كبری دامت بركاته
تعقيب تلگراف معروضه نمره 94 رمز به عرض می رساند كه آژان ها و 
مفتشين بلديه كه صبح خيلی زود برای تفتيش به خيابان و كوچه ها می روند، 
صبح روز 14/4/15 با اعالن هايی برخــورد نموده اند كه بی امضا بوده اند، 
فوری آنها را كنده و به اداره حكومتی آورده اند. مراتب تحت 1615 و 1616 
به اداره نظميه ابالغ و عين آن هم ارسال و تأكيد گرديد كه خيلی فوری در 
كشف و پيدا كردن نويسنده و نشركننده اعالن اقدام نمايد و اداره حكومتی 
و نظميه جداً مشغول تحقيق اســت، پس از حصول نتيجه به عرض خواهم 
رساند. سواد دو فقره اعالن هم در ضميمه از لحاظ مبارك می گذرد. حكومت 

مراغه بلوری ]مهر حكومتی[ 
در جواب حكومت مراغه، حكومت ايالت می نويسد: 

به نظميه ايالتی و حكومت مراغه بنويسيد با هر وسيله ممكن است بايد 
اين قضيه تعقيب و كشف شود. هيچ گونه مسامحه و مالحظه مورد ندارد. 
خط اعالن ها را حفظ نمايند كه بتوان در كشف مطلب موفق شد. راپورت 

محرمانه به وزارت داخله شود.2 
درجه  باورمندی مردم به مبانی اســالمی و پايبندی به نجابت و شــرافت ملی و حفظ 
سنت های اجتماعی در مراغه آن چنان شديد بود كه پيشرفت اجرای اين امر را غير ممكن 
می كرد. در عين  حال فشار مأمورين دولتی نيز روزافزون بود. همه رؤسای صنوف در بازار 

1. »كشف حجاب در آذربايجان«، همان. 
2. همان، ص156. 
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مجبور بودند كه اعضای صنف خود را به مراسمی در منزل خود و يا مكان مناسبی دعوت 
كرده و آنها مجبور بودند كه با همسران خود در آن مراسم شركت كرده و در آنجا كشف 
حجاب نمايند و از آن مراسم بدون حجاب خارج شــوند. زور و اجبار مأمورين شهربانی و 
ارتشی در اجرای اين امر سبب می شد كه خانم های بازاريان با استفاده از لباس های بلند و 
دستكش و جوراب های ضخيم در مألعام ظاهر شوند. پاسبان ها هم در مراكز پرجمعيت شهر 
همچون ميدان خان حمامی )خواجه نصير(، جلو مسجد جامع، جلو حمام ها و اماكن عمومی 

مستقر بودند و رفت و آمد زنان چادری را كنترل می كردند. 
مرحوم حاج علی صادقين، يكی از چهره های مذهبی و متشخص مراغه از شاهدان عينی 

كشف حجاب در آنجا بود كه اظهار می داشت: 
برادرم به درس مرحوم مدرس كه همچنين سردفتر اسناد رسمی شماره 
1 بود می رفت. در يكی از روزها ديديم كه برادرم با حالت گريه در حالی 
كه عبايش پاره شده بود به خانه برگشت. فهميديم كه پاسبانی كه به صمد 
آژان معروف بود عبای او و دوســتش مرحوم آقای افتخارزاده را گرفته و 

پاره كرده است.
مرحوم صادقين در خاطره ديگری نقل می كرد: 

شبی به منزل عمه ام كه در كوچه دكتر آستانی بود به همراه پدر، مادر، 
همسر برادرم و دختر دايی پدرم كه از روستای زوارق آمده بود می رفتيم، از 
پاالن دوز بازار كه پشت مسجد جامع بود داشتيم رد می شديم كه با صمد 
آژان روبه رو شــديم. چون پدرم همراه ما بود، به احترام وی چادرها را باز 
نكرد و گفت يا بايد چادرها را باز كرده و كشف حجاب كنيد يا بايد برگرديد. 

پدرم به ما گفت به خانه برگرديم.
و بدين ترتيب قانون كشف حجاب به شدت با دســتور تاج بخش رئيس شهربانی وقت 

مراغه در حال اجرا بود.1 
از سوی ديگر مشــكلی كه در ارتباط با اجرای كشــف حجاب در مراغه وجود داشت 
مشكالت اقتصادی مردم منطقه بود. اقتصاد مراغه بر پايه  اقتصاد كشاورزی استوار بود و اكثر 
مردم باغدار يا دارای زمين های زراعی بودند. فقر عمومی مردم و اوضاع اقتصادی نابهنجار 
باعث می شد كه نه تنها عموم مردم بلكه خود كارمندان ادارات دولتی نيز در امر خريد مانتو، 
كاله و كفش دچار مشكل شوند. قباًل با وجود چادر، پوشش های ديگر بانوان زير چادر مخفی 

1. مصاحبه شفاهی با مرحوم حاج علی صادقين. 
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می ماند ولی با اجبار كشف حجاب، ديگر استفاده از لباس های مستعمل در مجامع عمومی 
برای خانم ها امكان پذير نبود. 

با توجه به دستور حكومت مراغه مبنی بر حضور مأمورين در جلوی حمام ها كه محل رفت و 
آمد مداوم خانم ها بود، به وسيله شهرداری مراغه از حمام ها التزام گرفته شد كه هيچ زنی را بدون 
كاله به حمام راه ندهند و در صورتی كه زنی با چارقد به حمام رفت نام او و شوهرش را به حكومت 
گزارش دهند و حتی از لحاظ اينكه مبادا حمامی ها در اجرای قانون مسامحه كنند، مأمورينی به 

طور محرمانه گماشته شد كه وضعيت حمام ها و مراقبت حمامی ها را گزارش كنند.
البته در مواردی كه حمام ها در داخل كوچه يا مناطق خلوت شهر يا مثل حمام حسينيه  
حاجی غفار در داخل حسينيه قرار داشت، اهالی منزل يا همسايگان داخل كوچه و نزديك 
حسينيه می توانستند دور از چشم مأمورين شهربانی و بدون مزاحمت آنها به حمام مراجعه 
كنند ولی غالبًا وضعيت در ســاير نقاط شــهر بدين منوال نبود. به همين دليل حمام هايی 
در منازل ساخته شــد تا خانم ها جهت حفظ بهداشــت از حمام های خانگی بهره گيرند يا 
خانواده هايی كه استطاعت ساخت حمام خانگی را نداشتند از مطبخ های موجود در خانه ها 

كه غالباً دارای تنوری جهت پخت نان بود، برای استحمام استفاده می كردند. 
ادامه روند مبارزه با كشف حجاب همچنان در مراغه ادامه داشت. 

در نامه ای كه توســط آقای فرخ بايبوردی رئيس پست و تلگراف و تلفن وقت مراغه به 
وزارت متبوعه اش ارسال شده، به عدم حضور خانم های اكثر رؤسای ادارات و انجمن شهر 

مراغه در جشن ها و مراسم ها اشاره شده است. 
متن دقيق نامه به شرح ذيل است:

وزارت پست و تلگراف و تلفن، رونوشت گزارش رسيده از مراغه 
16/12/25

تهران- وزارت: 
در جشن هايی كه دعوت به اتفاق خانم هاست، غير از معدودی از رؤسای 
ادارات، از اهالی حاضر نمی شوند، متمردين هم هيچ گونه توبيخ نمی شوند. 
چنانچه در اوايل هم عده ای در مجالس می آمدند حاال رودروايستی نموده 
از حضور خودداری دارند. حتی اعضای انجمن شهرداری در دعوت ديگران 

سهل است، در جشن خود شهرداری حاضر نمی شوند.1 
فرخ بايبوردی

1. »كشف حجاب در آذربايجان«، همان. 
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با استمرار مقاومت مردم در برابر كشف حجاب، مستوفی استاندار وقت استان چهار، دليل 
عدم اجرای قانون را بی كفايتی و سهل انگاری رئيس شهربانی وقت مراغه می داند و خواستار 

بركناری وی می گردد. 
متن نامه وزارت داخله به شرح ذيل است:

رياست اداره كل شهربانی
از قرار گزارش استاندار 4 كشف حجاب در مراغه عملی نشده و اين عدم 
پيشــرفت را بر اثر بی كفايتی و يا عدم  توجه رئيس شهربانی آنجا می داند 
و تقاضای تغيير او را نموده اســت. حسب االمر مطاع مبارك اعليحضرت 
همايون شاهنشاهی ابالغ می نمايد، اگر همين طور است كه اظهار شده، رئيس 
شهربانی مزبور را تغيير بدهيد، نتيجه اقدامات را هم گزارش بدهيد كه به 

عرض پيشگاه مبارك برسد.1 
برای رسيدگی به اين امر، از سوی ســرهنگ مختار رياست كل شــهربانی وقت، ياور 
حسام وزيری پايه ور شهربانی تبريز مأمور رسيدگی به اين امر می شود. وزيری در گزارش 
خود به سرهنگ مختار، مسئله بی كفايتی رئيس شهربانی مراغه را رد كرده و دليل عدم اجرای 
كشف حجاب را خارج نشدن بانوان مراغه ای از منزل عنوان می كند. متن نامه  مختار به دفتر 

مخصوص شاهنشاهی به شرح ذيل است:
رياست دفتر مخصوص شاهنشاهی

عطف به ابالغيه مطاع مبارك شماره 315- 17/2/16 راجع به گزارش 
استاندار 4 در موضوع عملی نشدن كشف حجاب در مراغه كه اوامر مطاع 
مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهی شرف صدور يافته است. »هرگاه 
رئيس شهربانی آنجا غفلت كرده است تغيير داده شود«: ياور حسام وزيری 
پايه ور شهربانی تبريز برای بازجويی به مراغه اعزام، طبق گزارش شهربانی 
تبريز به طوری كه بازجويی شده، رئيس شهربانی مراغه در مورد كشف 
حجاب غفلتی نكرده است، زن هايی كه در معابر ديده می شوند بی حجاب 
هستند ولی عده ای از بانوان از منزل خارج نمی شوند. متمنی است مراتب 
را از شرف عرض پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه گذرانده و 

اوامر مطاع مبارك را ابالغ فرمايند.2 

1. همان، ص156. 
2. همان. 
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رئيس اداره شهربانی- سرهنگ مختار
امضاء 
مخالفت های روزافزون مردم مراغه با كشف حجاب سبب می شود كه مستوفی استاندار 
استان چهارم از اروميه جهت رسيدگی به اين امر به مراغه آمده و خود به صراحت در نامه ای 
كه به دفتر مخصوص شاهنشاهی می نويسد نسبت به عملی  نشدن كشف حجاب در مراغه 

اشاره كند و باز به استناد درخواست فرماندار خواهان بركناری رئيس شهربانی می شود. 
متن نامه به شرح ذيل است:

از رضائيه به دفتر مخصوص شاهنشاهی 
از مراغه گزارش می دهند كشف حجاب به هيچ وجه در آن شهر عملی 
نشده است؛ بنده هم كه آنجا رفتم همين طور ديده شد. تغيير شهربانی آنجا 

را فرماندار مراغه برای پيشرفت ]كشف[ حجاب الزم دانسته است.1 
  118 مستوفی
فرمانداری مراغه عدم اجرای كشــف حجاب را به دليل كمبود تعداد پاسبان می داند و 

درخواستی به شرح ذيل را به استانداری ارسال می كند:
عده  پاسبان مراغه خيلی كم است، مجبوريم ]در[ مدارس و معابر عمومی 

پست گذارده، مراقب زن ها باشند.2 
عبداهلل مستوفی استاندار وقت عينًا درخواست فرمانداری مراغه را به وزارت داخله در 

دوم بهمن ماه 1317 اعالم می كند و در ادامه  نامه می نويسد: 
اگر مقدور باشد امر فرمايند اقاًل ده پاسبان كمك بدهند كه جداً موضوع 
تعقيب و عملی شود، و اال با كمی پاسبان، انجام كار مشكل خواهد بود. بنده در 
مدت توقف در مراغه آنچه توانسته ام جديت كرده ام. به عقيده بنده گزارش 
صحيح نوشته است زيرا عده پاسبان مراغه به قدری نيست كه در همه جا 

پست گذاشته و مراقبت شود و مردم هم از اين كار سوءاستفاده نكنند.3 
 عبداهلل مستوفی
چنانچه از نامه باال استنباط می شود عبداهلل مستوفی استاندار وقت، به ناتوانی خود در زمينه  

كشف حجاب در زمان تصدی پست فرمانداری مراغه اعتراف كرده است. 

1. تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1378، ص404. 
2. سازمان مدارك فرهنگی انقالب اســالمی )به كوشش(، واقعه كشــف حجاب، تهران، مؤسسه پژوهش و 

مطالعات فرهنگی، 1373، ص178. 
3. همان. 
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آنچه از مالحظه اسناد بعدی استنباط می شــود، به رغم درخواست های مكرر مستوفی 
استاندار وقت، باز رئيس شهربانی مراغه تعويض نمی شود و در مسئوليت خود باقی می ماند. 
مستوفی مجدداً در نامه ای به تاريخ 13 بهمن 1317 از عدم اجرا و پيشرفت كشف حجاب 
در مراغه شكايت كرده و تقصير را مجدداً متوجه رئيس شهربانی كرده و وی را فردی ترياكی 

و نااليق معرفی می كند و مجدداً خواستار تغيير وی می شود. 
متن درخواست به شرح ذيل است:

وزارت كشور به تلگراف 17/1/521، عين تلگراف رمز فرماندار مراغه 
درج می شــود تا رئيس نظميه فعلی مراغه- كه معتاد به ترياك و نااليق 
است. در شهر مراغه برای تعقيب كشف حجاب كاماًل عملی نخواهد شد. 
بنده آنچه مقدور بود شخصاً اقدام كرده ام. رئيس نظميه مراغه بايد شخص 
جدی و جوان باشد كه سوار در محالت شهر گردش و در پيشرفت كليه 

امور اقدام كند. عده پاسبان هم كم است، توجه مخصوص فرمائيد. 
556 عبداهلل مستوفی1 
در نهايت، وزارت كشور به منظور اجرای كشف حجاب در مراغه با پيشنهاد استاندار مبنی 
بر به كارگيری اضافی ده پاسبان در مراغه موافقت می كند. در قسمتی از دستور وزارت كشور 

به اداره  كل شهربانی در تاريخ هفدهم بهمن ماه 1317 چنين آمده است: 
در شهرستان مراغه نظر به اينكه مجبورند در مدارس و معابر عمومی 
پست گذارده و مراقب زن ها باشند درخواست نموده اند كه اقاًل ده پاسبان 
كمك بدهند كه جداً موضوع تعقيب و رفع حجاب عملی گردد و اال با كمی 
پاسبان كار مشكل است. لذا قدغن فرمايند نسبت به پيشنهاد استانداری 

اقدام مقتضی به عمل آمده و از نتيجه وزارت كشور را نيز آگاه نمايند.2 

نتيجه
با تمام تمهيدات و اقداماتی كه توســط حكومت مراغه و مأمورين نظامی از آغاز دستور 
كشف حجاب تا استعفای رضاخان به عمل آمد، كاماًل بديهی است كه به دليل ريشه دار بودن 
تفكرات دينی و اعتقادات شديد مذهبی در بين مردم مراغه و عرف و سنن ملی، سياست های 
ضد مذهبی رضاشاه از جمله كشف حجاب هيچ وقت در مراغه به طور موفقيت آميز به اجرا 

1. سازمان اسناد ملی ايران، سند ش1215- 17/11/22. 
2. سازمان اسناد ملی ايران، سند ش3884- 17/11/17.
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درنيامد. 
حضور علمای بزرگی همچون حضرت آيــت اهلل حاج ميرحبيب آقای مجتهد مراغه ای، 
آيت اهلل سيد كمال الدين علوی، آيت اهلل آقا محمدحسين چكانی، شيخ عبدالحسين مجتهد 
قره چپوقی و... بی شك نقش بســيار مهمی در مخالفت عامه  مردم با اين اقدام غير اسالمی 
داشت. از سوی ديگر نقش حسينيه ها و هيئت های مذهبی همچون حاجی غفار، امين حضرت، 
حاجی ميری و... كه با وجود سياست های خشن رضاشاه در محدود كردن فعاليت های مذهبی 
آنها، به حيات خود ادامه می دادند، در آگاه سازی مردم نسبت به مخالفت با اين امر بسيار 
حياتی و مهم بود. سرانجام با استعفای رضاشاه و پايان نسبی ديكتاتوری، كم كم قانون اجبار 
كشف حجاب در مراغه مثل ساير شهرها برچيده شد و بانوان مراغه ای توانستند دوباره با 
حجاب در مدارس و اماكن عمومی حضور يافته و در فعاليت های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی 

مطابق با شئونات و ارزش های دين مبين اسالم شركت كنند. 


