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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲دی   ۱۷ ]تاریخ:[

 

 ی  رانیدر کشف حجاب زن ا تی بهائ یشتازیپ

پوشش را از   یمکتب استعمار کیبراساس دستورالعمل  ران، یمعاصر ا خیاست که در تار یزن نینخست نیالع قرة

را در   یحجابیب یسنگ بنا  نیاقدام گستاخانه، نخست نیمسئوالن ظاهر شد. و با ا عو تن برگرفت و در اجتما یرو

 .به جا گذاشت رانیا یجامعه اسالم

مورد   ربازیاست که از د یخیتار ریدناپذ یترد تیواقع ،یالمحجاب از زنان مسلمان و انهدام وجدان مشترک اس کشف

و   یفرهنگ  ،یروان یهانهیشده است تا زم یفراوان یهادور کوشش یهابوده است. از سال  یاستعمار جهان یتوجه جد

.  کندیم بیمقصود را تعق نیهم زین رانیدر ا یگریباب کمسل شیدایشود. پ جادیا یاسالم یهااز ارزش  زیگر یاجتماع

قرار   یبودند، مورد بررس رانیتوطئه کشف حجاب در ا یو مجر سازنه یرا که زم ییزنان بها تینوشتار شخص نیا

 .دهدیم

 که روان است چو آب یطبع تو عشق آتش

 نگر از چه فکنده است نقاب  زهیدوش رخ

 قوم خرابند خراب  نیحجاب است که ا از

 ۱ به حساب د یزحجاب است که نا یخراب نیا

  نی. اکردندیم نیریشاه را ش نیبود که کام ناصرالد یشاعران نوگرا و متجدد  یو چرب زبان یرقصخوش اتیادب نیا

  هیو مطبوعات نفوذ کرد که شاه از سفر روس یبه محافل روشنفکر یزمان ،یمنظوم در قالب تجددخواه اتیادب

تئاتر توجه   نیا یهانی رفت. لباس بالر نیکارول ترمسکو به تئا ییاز نقاط تماشا داریسفر ضمن د نیبازگشت. او در ا

 ...  .شاه را جلب کرد نیناصرالد

کرد. تا زمان کشف حجاب و شروع  دایخود ادامه پ یخیبه همان صورت تار با  یاز حجاب توسط زنان تقر استفاده

سر برهنه و  ،یبانوان دربار یو حت یرانیکه زنان ا شودینم افتی یانمونه ،یرضاشاه سمیپردامنه مدرن راتییتغ

  یدعلیبه س شیکه او را تا قبل از گرا تاجن یبه نام فاطمه زر یزن! زن کیدر مأل عام ظاهر شوند مگر  حجابیب

 .ستودندی محمد باب، به عالمه و فاضله و شاعره بودن م

مجتهد   یبرغان یو برادر مال محمدتق نیآمد. پدرش از مجتهدان معروف قزو ایبه دن یروحان یادر خانواده  فاطمه

خوش آمد، خود را بر خالف حکم   تاجن یکه سخنان محمدباب به مذاق زر یبود. زمان رانیمشهور و قدرتمند آن موقع ا

را آغاز نمود.   تیمرام بهائ   عیوس غیباب شد و تبل دیسمطلقه و فرزندانش را رها کرد؛ او شاگرد  ،یاسالم عتیشر

.  خواندندیم یالضحو شمس یو به خاطر حسن و جمالش او را بدرالدج  گشتندی پروانه وار گرد او م زیشاگردان باب ن

 ۲ماندگار شد. یو یوصف برا  نیخواند و هم نیرا قرةالع تاجنید زردر مکاتبات خو باب دیس

و تن   ی پوشش را از رو یمکتب استعمار کیبراساس دستورالعمل  ران، یمعاصر ا خیاست که در تار یزن نینخست او

را در   یحجابیب یسنگ بنا نیاقدام گستاخانه و متهورانه، نخست   نیبرگرفت و در اجتماع مسؤوالن ظاهر شد. و با ا

 .و بر افروختن جهنم توطئه جرقه نخست را زد یماراستع یهاشروع هدف یبه جا گذاشت و برا رانیا یجامعه اسالم
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 شیآن دوران و با نما یو اجتماع یروح طیشرا زیاسالم و ن نیکامال  متضاد با دستور د یبا ارائه رفتار نیقرةالع

گسترش   یاجتماع یهانهیو زم بردیم نیباشد که رسوم گذشته را از ب یکس نیاول دیکوش ش،یبرهنة خو یمایگذاشتن س

 .کندیرا فراهم م  یگریو اباح ینیدیب

و با   نشستیآراسته بر منبر م ییمایبا س نی. قرةالعرفتیرا پذ عتیبود که منسوخ شدن شر یکسان نیاز نخست او

و منسوخ است و چون باب قائم حق دارد که   یچه اسالم آورده در هنگام ظهور باب ملغ: »آن گفتیصراحت تمام م

 دیجد فیاست و چون قائم هنوز احکام و تکال خاسالم بعد از ظهور قائم، منسو عتیپس شر د،یدر مذهب تصرف نما

  نیاز احکام د تی از گردن مردمان ساقط. تا امروز تبع فیتکال هین فترت است وکلنکرده است زما لیرا مدون و تکم

اسالم   نیکه از دستورات د ستین زیجا یمسلمان چی بر ه گری از هنگام ظهور باب د یاسالم بر شما واجب بود، ول

 ۳.«د یآزاد باش یدیو از هر ق دیکن یلذت کامل زندگ با. دینما  یرویپ

هوش سرشار و   ی دارا ینابغه و زن کیمخالف اسالم، از او به عنوان  یاسیو س یفکر یهاانیو جر انیبهائ التیتشک 

 یشد، ناش تیجست و مروج باب  یاز اسالم دور نیادعاست که اگر قرةالع نی. و هدفشان اثبات اکنندی م ادی ،یقو یذوق

 .از دانش و استعداد و نبوغ او بوده است

 محمدی دعلی. او سداندیم انهیگراحرکت اصالح کیرا  زشیخ نیاست، ا یگریکارال سرنا که به شدت طرفدار باب خانم

را  نیبه وجود آورد. کارالسرنا قرةالع ینید نیادیاصالحات بن رانیکه قصد داشته در ا خواندیم یباب را همان لوتر

 :دیستایگونه م نیا

که از تخته درست شده بود و  یمنبر یشد. از باال لیتشک  نیقرةالع یدر دشت بدشت با رهبر هایباب ییگردهما نیاول»

  جیرا نیی. صورت او به خالف آداب و آکردیم یحاضر، سخنران تیجمع یبرا نیانداخته بودند، قرةالع یآن قال یرو

از سخنان او   یاریداشت. بس یاش تجلخاص در چهره   یتیروحاننور و  ،یمیقد یهاکشور کامال  باز بود و چون راهبه

  نییاز مردم را هوادار آ یو انبوه  کردی و جوان اثر م ریبرخوردار بود که در دل پ یخاص ییبایاز چنان فصاحت و ز

 ۴.«ساختیم دیجد

او بود. او   یپرستبلکه به علت شهوت ،یبه باب نه از جهت فکر نیکه جذب قرةالع دهدیم یگواه خیتار اما

مظهر زهد و قناعت و عصمت و عفت بودند  ،یخاندان و گریاکتفا کند، از طرف د یشوهر روحان کیبه  توانستینم

خود  کبارهیگرفت که  می سبب تصم نیوجود نداشت. به هم یو عشرت و آزاد شیع لیاو وسا یبرا یخاندان نیو در چن

 .همراه شود ستین دیمق یانظم و قاعده  چیکه به ه یو مذهب آزاد سازد و با حزب نیو بند د د یرا از ق

  نیخورد و اول وندیها پبا آن  نیرو قرةالع نیبودند. از هم یمرام اشتراک جنس یبودند که دارا  یتنها حزب انیباب

 .معاصر مطرح کرد خیتار حجابی زن ب نیزنان را سر داد و خود را به عنوان اول  یحجابیشوم ب یهانغمه

و به  کردی وصف م یرا دربارة اشتراک جنس انیباب ف یسخ دیعقا یاواهمه  چیبدون ه ت،یمرام بهائ غیدر خالل تبل او

 تواندیزن م کیبلکه  ابند،یآزاد و رها در اجتماع حضور  توانندی پس زنان م نیکه نه تنها از ا دادیحضار بشارت م

 ۵مرد ارتباط داشته باشد. نیبا چند

جانبه دور کرد. اما شبکه  موضع قاطع و همه کیرا از گرفتن  تیروحان ریدر آن عصر، ناگز یامکانات ارتباط نبود

 یرا برا غاتیتبل کرد،یرا دنبال م یبرخوردار بود و هدف روشن یخوب یاستعمار که از امکانات ارتباط یپلماسید

 .گرفتیقرار م غاتیتبل نین ماجرا ناخواسته در خدمت ایدر ا زیمردم ن یعموم ی. ناآگاهدادیجهت م تیگسترش باب 

از   یک ی: او در شودی آشکار م یاند به خوبنسبت داده نیکه به قرةالع یادر جمله  یعموم یناآگاه نیبارز ا نمونة

  ۶.«شودیکه نظر کنم پاک م یزیبه هر چ نیگفته بود: »من مظهر فاطمه زهرا )س( هستم، بنابر ا شیهایسخنران

 .دندینامیم نیرا طاهره قرةالع ی ن سبب ویبه هم دانستند؛یاز مردم او را واقعا  مطّهر م یاعده

اعدام   یلخانیشاه، در باغ ا نیسردار سپاه ناصرالد زخان،یبه دست عز یقمر یهجر  ۱۲۶۸ قعدهیدر اول ذ نیقرةالع

از ملل مسلمان   ییزدافرهنگ یبرا یاستعمار یهااز برنامه یک یزنان که  یحجابیب شهیپس از مرگ او، اند ۷شد.

  نیشد. در هم تی غرب و منورالفکران تقو فتگانیو ش یونرفراماس یهانرفت بلکه با مدد انجمن نیبود، نه تنها از ب

  یروهاین ریپاشا، در الجزا لی. در مصر اسماعدیآغاز گرد یاگسترده یهاحرکت زین یاسالم یدوران، در کشورها
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در عرصه   یعیوس راتییکمال پاشا )آتاترک( و در افغانستان امان هللا خان به تغ یمصطف هیاشغالگر فرانسه، در ترک

 .دست زدند رهنگف

به گسترش  یپس از تاجگذار یمتعهد شد. او در مدت کوتاه یاستعمار یهااستیس ی هم رضاخان به اجرا ران یا در

 یبرا یها، محل مناسبها و کانونانجمن  نیکه ا دانستیم  یبانوان همت گمارد. رضاخان به خوب یهاها و انجمنکانون

 .هستند یحجابیب غیتبل

مانده با صراحت کامل اعالم شده   یشد. در اسناد به جا سیبه نام کانون بانوان در تهران تأس یکانون ۱۳۱۴سال   در

تحقق رفع   یبرا ۱۳۱۴/   ۲/   ۲۲ خیو تحت نظارت وزارت معارف در تار یشمس پهلو استیکانون به ر نیکه ا

 ۸شده است. سیحجاب تأس

  ،یآباددولت ییحیدلباختة غرب داده شد. او خواهر   انیاز بهائ یک ی ،یدولت آباد قهیکانون به صد نیا یبعد استیر

  انیرا در سوربن به پا التشیتحص یآبادبود. دولت ، ییحی اتیکتاب ح سندهیمعروف و نو یازل یخواه بابمشروطه

از  حجابیحجاب، ب  یکه چند سال قبل از کشف رسم بود یبازگشت. او از جمله زنان رانیبه ا ۱۳۰۶رساند و سال 

 .کردیو در محافل مردان شرکت م شدیخانه خارج م

  ند،یایرا که با حجاب بر مزارم ب یاش نوشت: »زناننامه تیدر وص یاصرار داشت که حت یحجابیچنان بر بآن  یو

  همه و همه ادامه هازادهیو تق رزاهایم رجیا ها،احیها، فاطمه سزندخت ها،یآباددولت قهیصد ۹ .«دینخواهم بخش

 !کامل کننده آن اهآغازگر آن بود و رضاش نیکه قرةالع بودند یریدهندگان مس

 ها نوشتیپ

 .۱۶۲از انقالب، ص  شیپ رانیداستان حجاب در ا ان،یرسول جعفر.۱

 .۱۳ص   ران،یدر ا یحجابیب خیبر تار  یدرآمد نیواحد، قرةالع نایس.۲

 .۱۲و   ۱۷همان، ص  .۳

 .۲۱همان، ص  .۴

 .۷۸اسناد، ص  تیلباس و کشف حجاب به روا رییتغ  ،یخیاسناد تار یمرکز بررس.۵

 .۳۱واحد، همان، ص   نایس.۶

 .۳۸همان، ص  .۷

 .۱۸۹اسناد، سند شماره  تیلباس و کشف حجاب به روا رییتغ.۸

 .۲۹همان، ص   ان،یرسول جعفر.۹

 پور ی حاج زهرا

 ۷شماره  ای: ماهنامه فرهنگ پومنبع

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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