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همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

تاریخ معاصر ایران در عصر قاجار و پهلوی صحنۀ رویارویی اندیشه های 

و  درس ها  از  انباشتی  است.  متعارض  و  مختلف  سیاست های  و  گون  گونا

عبرت هاست که در یک سو تالش و جهاد و مبارزه برای احیای عظمت ایران 

و اسالم، شکوفائی و پیشرفت، برپایی عدالت و آزادی و در دیگر سو دولت ها 

و حکومت های مرعوب یا دلباخته و وابسته به بیگانگان بوده اند. نمونه ای 

از این رویارویی را می توان در عصر رضاشاه پهلوی دید. وابستگی مرئی و 

نامرئی او به بیگانگان، همگرایی سیاست هایش با سیاست های انگلیس 

در ایران و منطقه و تالش برای تخلیۀ ایران از عناصر اصیل هویتی و ملیتی و 

تبدیل کردن نهادهای هویت ملی دینی این ملت به نهادهای وارداتی غربی 

کم سابقۀ او، فضایی ملتهب و معترض و  کنار دیکتاتوری و خودکامگی  در 

که روز به روز فاصله بین دولت-ملت را بیشتر می کرد؛  متشنج  را ایجاد نمود 

که حکومت او در دهۀ دوم جز به طریق سرنیزه نمی توانست ادامۀ  تا آن جا 

کم بر  گفتمان استعماری حا که او، با تقلید  حیات دهد. در همین دهه بود 

کشورهای منطقه مبنی بر تغییر لباس، طرح تغییر لباس ایرانیان را که هویتی 

که به شدت  که او  کار خود قرار داد. شگفت آن  دینی-ملی داشت در دستور 

دم از ملی گرایی و ناسیونالیسم و باستان گرایی می زد، لباس ملی ایرانیان را 

حذف و لباس بیگانه را بر قامت ایرانی پوشاند، آن هم به زور سرنیزه! فرزندش 

محمدرضا با صراحت و جسارت اذعان می کند که: » در سال 1313 آموزگاران 

پیش گفتار
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و دختران دانش آموز از داشتن حجاب ممنوع شدند و افسران ارتش با زنانی همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

که حجاب داشتند راه نمی رفتند. باالخره روز 17 دی 1314 پدرم با اعالم کشف 

حجاب قدم نهایی را در این راه برداشت... به موجب این دستور هیچ زن و 

گر زنی با روبند و چادر  یا دوشیزه ای  حق پوشیدن چادر و نقاب نداشت و ا

گر  در کوچه پیدا می شد پاسبان از وی تقاضا می کرد که روبند خود را بردارد و ا

امتناع می کرد، جبرا چادر او را بر می داشتند و تا زمانی که پدرم سلطنت می  کرد 

کشور این امر بر قرار بود. بدین ترتیب ایران پس از ترکیه دومین  در سراسر 

کشور مسلمانی بود که رسما حجاب را ممنوع ساخت«1. 

گاهانه و به نیابت از بیگانه، عزم جنگ با فرهنگ ایرانی   در واقع رضاشاه آ

اسالمی و عمل به دکترین »فرنگی شدن از فرق سر تا ناخن پا« را در دستور 

که حتی غرب گرایی او هم  نه معطوف به فهم و  کار قرار داده بود. شگفت آن 

دریافت مبانی بنیادین رشد و پیشرفت آن تمدن، بلکه متکی به درکی بس 

سطحی و ساده انگارانه از تمدن غرب و علل توسعۀ آن بود؛ چنان که به گفتۀ 

که شش سال نخست وزیر رضاشاه  مهدی قلی خان مخبرالسلطنه هدایت 

بوده او در پی »تمدن بولواری« غرب بود نه »تمدن البراتواری« آن2.

اما برغم آن که این سیاست با تبلیغات شدید و با نهایت خشونت اعمال 

می شد، نمی توانست مورد اقبال و پذیرش ملت غیور و صبور ایران زمین 

باشد. مقاومت دینی و ملی در این زمینه آن قدر گسترده و قدرتمند بود که به 

اذعان همۀ پژوهشگران، رضاشاه قلدر را به زانو درآورد و او و دوستانش بارها 

عجز و ضعف و شکست خود را در این مسیر ابراز می کردند3. اما این سیاست 

اسالم ستیز که باعث تحقیر ملت بزرگ ایران مقابل بیگانه می شد، در مشهد 

که در نهایت در  گردید  منجر به اعتراض علما، روحانیون و مردم مجاور و زائر 

قیام مسجد گوهرشاد در تیرماه 1314 به اوج خود رسید؛ همانسان که چهرۀ 



19

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کریه فرهنگ ستیز و ضدمردمی رضاشاه نیز در همین صحنه به وضوح نمایان 

شد.

عنوان  به  آن  از  که  مؤثر  و  مهم  قیام   این  دربارۀ  گفت  باید  متأسفانه 

کنون کار در خوری، نه در  »جدی ترین حادثۀ حکومت رضاشاه« 4 یاد شده تا

عرصۀ مطالعات علمی و پژوهشی و نه در قلمرو فعالیت های فرهنگی انجام 

نشده است. هم از این رو با مساعدت همه جانبۀ معاونت محترم فرهنگی 

و اجتماعی شهرداری مشهد و همچنین استادان و پژوهشگران برجستۀ 

دانشگاهی و حوزوی، طرح برگزاری همایش ملی با هدف بازخوانی و تحلیل 

گون این حرکت مهم ملی دینی به اجرا درآمد؛ همایشی  گونا ابعاد و جوانب 

کنار آن، برنامه های مفید  کامال علمی  پژوهشی دارد و البته در  که رویکردی 

کمیتۀ علمی همایش نیز مرکب از  و ارزشمند فرهنگی نیز تدارک شده است. 

کپور، دکتر سید  اساتید ارجمند: آقایان دکتر موسی حقانی، دکتر براتعلی خا

السادات، دکتر علیرضا روحی، دکتر عباس سرافرازی، دکتر  حسین رئیس 

مهدی صالح، دکتر اصغر منتظرالقائم و دکتر هادی وکیلی و خانم ها: دکتر 

سهیال پیروزفر و دکتر ناهید مشایی؛ از آبان ماه جلسات و کار خود را شروع کرد 

و فراخوان محورها و موضوعات مقاالت منتشر شد. وصول حدود یکصد و 

گرفته و در  که تعداد 124 چکیده مورد تأیید داوران قرار  پنجاه چکیده مقاله 

مجموعۀ حاضر به زیور چاپ آراسته شده و حدود یکصد و بیست مقالۀ کامل 

کشور  که به زودی منتشر خواهد شد(، نشان دهندۀ اقبال جامعۀ علمی   (

به این مقولۀ مهم است و موجب دلگرمی دغدغه مندان مباحث تاریخی - 

فرهنگی می باشد.

ضمن تقدیر و سپاس از تمام اساتید، پژوهشگران و نویسندگان، مدیران 

مجموعه های مرتبط و تشکل های همراه و همکار در این مسیر، به ویژه 
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چکیده مقاالت
شهرداری همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد اجتماعی  و  فرهنگی  محترم  معاون  جلیلی  وحید  آقای  جناب 

مشهد، امید است این همایش، مقدمۀ تشویق و انگیزش بیشتر عالمان و 

کشور و نظام ارزشی جمهوری اسالمی ایران برای ورود  دلسوزان و مدیران 

گسترده تر کمی و کیفی به عرصه هایی از این گونه باشد.

 والحمد هلل رب العالمین

هادی وکیلی

دبیر علمی همایش ملی قیام گوهرشاد

پی نوشت ها:

1-  پهلوی، محمدرضا ، 1349. مأموریت برای وطنم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب ، صص 466-464.

خاطرات و خطرات،  2- هدایت، مهدی قلی خان مخبرالسلطنه ، 1375. 

تهران، زوار، ، ص 383.

3- دربارۀ اعتراضات رجال و عناصر رژیم پهلوی  به مقاومت شدید مردم و 

کامی طرح نگاه کنید به مجموعه های اسناد کشف حجاب همچون: کتاب  نا

تغییر لباس و کتاب کشف حجاب به روایت اسناد.

4- آوری، پیتر و دیگران،1371.  سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت 

تاریخ ایران کمبریج ، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، ، ص 285.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گسترش و عمق بخشیدن  کشف حجاب در  پیامدهای 
به اسالم سیاسی

محمدمسعود آقایی1

چکیده

کار آمدن رضاخان روند روبه رشد غرب زدگی، عالوه بر عرصۀ صنعت  با روی 

در رفتارها و ارزش های اجتماعی نیز دگرگونی عمیقی به وجود آورد. در این 

دوره حوزۀ ترسیمی فعالیت زنان در اذهان عمومی از محدودۀ خانواده فراتر 

کشف حجاب  گرفت. اعالم رسمی  رفت و شکلی اجتماعی و عمومی به خود 

َده سال  به  نزدیک  از طی مقدماتی  از سوی رضاخان در 17دی1314، پس 

که یکی از سیاست های ضداسالمِی بارز رضاشاه  کشف حجاب  کشید.  طول 

بود، باعث رویارویی علنی غرب گرایان با علما و متدینان شد. از نظرگاه سیاسی 

اجباری شدن کشف حجاب، بسیاری از نیروهای اجتماعی ازجمله متدینان را 

کنش و مقاومت واداشت و آنان را به مخالفان بالفعل رضاشاه تبدیل کرد.  به وا

که می دانیم، در دورۀ رضاشاه فشار بر نیروهای مذهبی دوچندان  همان طور 

شد و آن گونه که مورخان و جامعه شناسان تحلیل کرده اند، فشارهای این دوره 

به فشردگی نیروهای اجتماعی انجامید. جالب آنکه همان چند اعتراض مهم 

1 . دانشجوی دکتری تاریخ اسالم، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
کشف حجاب یا همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد که در تاریخ ثبت شده است، بعد از ماجرای  و درخوِرتوجهی 

کاله پهلوی اتفاق افتاد. براین اساس، مسئلۀ این تحقیق این است: »آیا کشف 

حجاب در سیاسی ترشدن اسالم در آن دوره نقش داشت یا خیر؟« واقعیت این 

کمیت سیاسی شد و از  که این اقداِم حکومت باعث فاصلۀ توده ها از حا است 

رضاشاه و حکومت پهلوی در اذهان و افکار عمومی چهره ای منفی به وجود 

که به اصل  آورد. این اقدام، عامل برانگیزاننده ای شد تا بسیاری از روحانیان 

کشیده شوند. در این مقاله سعی بر  تقیه معتقد بودند، به عرصۀ سیاست 

کشف حجاب و بالطبع، حادثۀ مسجد  که به پیامدهای سیاسی  این است 

گوهرشاد پرداخته شود و دربارۀ نقش این موضوع در سیاسی شدن جامعۀ 

کنکاشی تاریخی  کم  مسلمان و متدین و رویارویی آن ها با نظام سیاسی حا

صورت گیرد. پرسش اصلی این مقاله این است: »کشف حجاب تا چه اندازه در 

گسترش و عمق بخشیدن به اسالم سیاسی مؤثر بود؟«

کلیدواژه ها: کشف حجاب، اسالم سیاسی، واقعۀ مسجد گوهرشاد، روحانیان، 

رضاخان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

حجاب اسالمی و حضور زن در اجتماع
رضا الهامی1

مریم احمدی آذرداش آتان2

چکیده

که در همۀ اقوام و ملل و ادیان وجود داشته و مورِدنیاز  یکی از مسائل مهمی 

فرد و جامعه است، مسئلۀ حجاب و عفاف است. فرد و جامعه و خانواده برای 

داشتن تعادل روانی و آرامش و امنیت، نیازمند حجاب و عفاف از جانب مرد 

و زن است تا با عفت و حیای باطنی و حجاب ظاهری با معیارهای انسانی، 

در سالم سازی فضای جامعه و ایجاد امنیت روانی در آن مؤثر باشند.البته این 

پوشش در اسالم نوعی ارزش گذاری است که خداوند به عنوان تاج کرامت برای 

ک ارتباط،  انسان در نظر گرفته و خواسته است در معاشرت افراد با یکدیگر مال

که اسالم دینی جامع و معتدل است،  انسانیت فرد باشد، نه جنسیت او. ازآنجا

کرده و آن را به محیط  به صفت فطری زن برای خودنمایی و جلوه گری توجه 

خانوادگی و شوهر اختصاص داده است؛ ولی برای اینکه همین زن بتواند در 

جامعه حضور فعال و سالمی داشته باشد، حجاب را برای او تشریع کرده است.

1 .  استادیارگروه فقه و حقوق، دانشگاه تبریز.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد
چکیده مقاالت
کتابخانه ای به این همایش علمی  قیام مسجد گوهرشاد در این نوشتار تالش شده است به روش تحلیلی و تحقیق 

سؤاالت پاسخ داده شود: »کیفیت حجاب اسالمی چگونه است؟« و »چگونه 

می توان با رعایت حجاب از نقش اجتماعی زنان مسلمان نیز برخوردار بود؟« در 

پایان نیز نتیجه گرفته شده است که منظور از حجاب اسالمی، صرف پوشیدگی 

زن نیست؛ بلکه هدف اصلِی آن این است که تمتعات مرد از زن به محیط خانه 

اختصاص یابد و ارزش زن حفظ شود؛ ازاین رو حکومت اسالمی وظیفه دارد، 

برای رساندن فرد و جامعه به سعادت در اجرای این قانون الهی اقدام بکوشد.

کلیدواژه ها: حجاب، ستر، فطرت، زن، جلباب، عورت.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

چکیده مقاالت
همایش علمی  قیام مسجد گوهرشاد

گفتمانی دو رویداد تاریخی  تحلیل 
گوهرشاد در مسجد 

فریدون اله یاری1
سمیه بختیاری2

چکیده

گوهرشاد یکی از شاهکارهای معماری ایرانی در دورۀ تیموری است  مسجد 

که در جنوب آرامگاه علی بن موسی الرضا7 قرار دارد. در سال 1290ش برابر 

که به تحریک روس ها به  با 1330ق، این مسجد محل تجمع شورشیانی شد 

مخالف با مشروطه و حمایت از محمدعلی شاِه مخلوع پرداختند و سرانجام 

باعث تهاجم نظامیان روس با توپ و تفنگ به حرم مطهر شدند.سردستۀ 

که از حمایت  این شورشیان، محمد طالب الحق و یوسف خان هراتی بودند 

روسیه برخوردار بودند و پس از تصرف حرم رضوی، به تعرض به مردم و غارت 

اموال آنان و آستانه پرداختند. در سال 1314ش، نیز این مسجد محل تجمع 

کشف  که در برابر دیکتاتوری رضاشاه و طرح  روحانیان، علما و مردمی شد 

کردند.حکومت، این مقاومت را با قتِل عام مردم شکست  حجاب مقاومت 

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
2  دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
کرد. سردستۀ این حرکِت همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد و رضاشاه برخی روحانیان و علما را از مشهد تبعید 

انقالبی، آیت اهلل العظمی حاج آقا حسین قمی و شیخ محمدتقی بهلول گنابادی 

که طیف فکری آن ها مبارزه با استعمار و استکبار جهانی بود.این دو  بودند 

که  گوهرشاد اتفاق افتاد، برایند دو جریان سیاسی است  که در مسجد  رویداد 

یکی رویکرد استعماری داشت و دیگری رویکرد ضداستعماری. این پژوهش با 

گرفته،  گفتمان براساس آن شکل  که این دو  بررسی چهارچوب و مؤلفه هایی 

درصدد تحلیل گفتمانی این دو رویداد تاریخی در مسجد گوهرشاد است.

کلیدواژه ها: گفتمان، مسجد گوهرشاد، مشروطه، دورۀ قاجار، کشف حجاب، 

استعمار، دورۀ پهلوی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب؛ 
راهبرد نوین شبکۀ بی بی سی فارسی

منیره اخوان1

چکیده

دولت انگلیس دیپلماسی رسانه ای اش را از طریق سرویس جهانی بی بی سی 

برای جذب مخاطب و هدایت افکار عمومی جهان با هدف برآوردن منافع 

غرب )بریتانیا( با جدیت پیگیری می کند. به ویژه شبکۀ بی بی سی فارسی که در 

شکل دهی به تحوالت ناهنجار در ایران نقش مهم و ویژه ای بازی کرده است و 

اغلب در تضاد با اصول و سیاست های کشوِر هدف، به برنامه سازی می پردازد.

شبکه  این  اینکه  و  بی بی سی  شبکۀ  در  مخاطب  جذب  اهمیت  باتوجه به 

کرده است، روش  به موضوع حجاب و »کشف حجاب« بانوان ایرانی هجوم 

گاندا به تحلیل  این پژوهش تبیینی تحلیلی است و با بهره گیری از مدل پروپا

کشف  با محوریت موضوع  راهبردهای شبکۀ بی بی سی  و  بررسی اهداف  و 

که شبکۀ مذکور از  حجاب می پردازد. در انتها نیز، این نتیجه حاصل می شود 

کشف حجاب و مخدوش کردن مسئلۀ حجاب با روش های  طرق مختلف به 

نوین در ایران می پردازد.

رسـانه ای،  دیپلماسـی  حجـاب،  کشـف  بی بی سـی،  شـبکۀ  کلیدواژه هـا: 

نـرم. جنـگ  مشـروعیت زدایی، 

1 . دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب  واقعه 
و عکس العمل مردم سبزوار در مقابل آن

محمد اسماعیلی1

چکیده

در این تحقیق بر آنیم تا با روش اسنادی تاریخی و بااستفاده از چهارچوب نظرِی 

کشف حجاب در شهرستان سبزوار بپردازیم.  جامعه شناسی ِوِبر به موضوع 

کنش ها و اعتراضات مردمی ریشه در اعتقادات و سنت ها و  طبق نظر وبر، 

مسائل عرفی جامعه دارد. اهمیت این موضوع در شناخت دقیق و جزئی تر 

ابعاد این مسئله در ایراِن عصر رضاشاهی است.سؤال مهمی که در این نوشته 

کنش مردم این  در پی پاسخ دادن به آن هستیم، »نحوۀ عمل حکومت و وا

کشف حجاب« است. بدین منظور، به بررسی اسناد  شهرستان به مسئلۀ 

کار را در  به جامانده از آن دوره می پردازیم تا با ارائۀ این مقاله، نتیجه و حاصل 

هویت بخشی و بازگشت به اعتقادات دینی، به ویژه در حیطۀ حجاب و حفظ 

آن در میان مردم و به طور خاص در میان نسل جوان بیان کنیم.

کشف حجاب، مردم و علما، رضاشاه،  کلیدواژه ها: سبزوار، تاریخ شفاهی، 

اسالم، اسناد.

1 . کارشناسی ارشد تاریخ انقالب اسالمی، پژوهشکدۀ امام خمینی و انقالب اسالمی تهران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

حجاب زنان ایران باستان
مجتبی اخوان ارمکی1

چکیده

و  افـکار  البـه الی  در  بایـد  را  جـوان  نسـل  اخالقـی  انحرافـات  بیشـتِر  ریشـۀ 

گاهـی دادن بـه ایـن نسـل  کـرد. راهنمایـی و آ اندیشـه های آنـان جسـت وجو 

اهمیـت فوق العـاده ای دارد. یکـی از مسـائل مهـم جامعـۀ امـروز مـا، مسـئلۀ 

کـه  کـرده اسـت؛ تـا جایـی  کـه اندیشـه های بسـیاری را مشـغول  حجـاب اسـت 

گروهـی از مخالفـان حجـاب، پوشـش زنـان ایـران را بـه دوران اسـالمی نسـبت 

که عفت و  داده و زنـان ایـران قبـل از اسـالم را بـی حجاب معرفـی کرده اند.ازآنجا

حیا فطری است، انسان به صورت طبیعی پوشش را دوست دارد و از برهنگی 

گذشـته پوشـش داشـته اند. شـاهنامۀ  گریـزان اسـت؛ لـذا زنـان از دوران هـای 

کـه کهن تریـن سـند تاریخـی ایـران باسـتان اسـت، زنـان اصیـل ایـران  فردوسـی 

کیفـی  کـه بـه روش پژوهـش  کـرده اسـت.در ایـن تحقیـق  را بـا حجـاب معرفـی 

مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد، بعد از بررسی چگونگی 

حجـاب پیـروان ادیـان و تمدن هـای قبل از اسـالم، حجاب زنـان دوره های ماد 

کـه در  کـرد و بـا ذکـر شـواهدی از زنـان آن دوره  تـا ساسـانی را بررسـی خواهیـم 

کتیبه ها به دسـت آمده اسـت، به این نتیجه خواهیم رسـید: زنان اصیل ایران 

کـه از سـر تـا پـا را می پوشـانده اسـت. باسـتان پوششـی داشـته اند 

کلیدواژه ها: حجاب، شاهنامه، ایران باستان، زنان.

1 . دانش آموختۀ دکتری منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
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چکیده مقاالت
گوهرشادهمایش ملی قیام مسجد گوهرشاد نقش روشن فکران در قیام 

مهدی احمدی1

چکیده

یا روشن فکران است  اجتماع در دست دولت  در هر جامعه ای، رهبری فکری 

و بسته به نوع و ماهیت نظام آن جامعه، این نقش به یکی از این دو یا هر دو 

محول شده است. نقش و دغدغۀ روشن فکران در نظام های اقتدارگرا بیش از آنکه 

کم  دستخوش نیازها و آرمان ها و ایده آل های مردم باشد، درگیر تنش با نظام حا

است.به طوری که روشن فکران به جای تجویز و توصیۀ راهکارها برای برون رفت 

کم و سامان دادن به جامعه و مهندسی فکری  از نظام بسته و انعطاف ناپذیر حا

جامعه، وقت و انرژی شان را صرف شیوه های مبارزه و ایجاد شکاف در ساختارهای 

بستۀ نظام برای اصالحات کوچک می کنند.تردیدی در این مسئله نیست که هر 

ایدۀ اصالحی نیازمند نهادهای پشتیبانی کننده ای است تا بتوانند آن ایده ها را اجرا 

کنند. در جوامعی مثل ایران به واسطۀ خأل ناشی از نهادهای مدنی، این پشتیبانی 

را نظام سیاسی برعهده دارد. نوسازی در زمان رضاشاه،  طی فرایند مدرن سازی 

شده  تدوین  توصیفی تحلیلی  به روش  که  مقاله  است.این  شده  انجام  باال  از 

گوهرشاد  کرده است: »روشن فکران چه تأثیری بر قیام  است، این سؤال را مطرح 

که روشن فکران این دوره در ظاهر با  گذاشتند؟« استدالل نویسنده این است 

ترویج گفتمان هویت، استفاده از گفتمان مخالف و گفتمان نفی استبداد مطلقه، 

خواهان تغییرات اجتماعی به منظور عقالنی شدن جهان سنتی و تحقق نیازهایی 

نظیر آزادی، عدالت و مبارزه با استبداد مطلقۀ رضاشاه بودند.

کلیدواژه ها: روشن فکران، قیام گوهرشاد، هویت، اسالمیت، غرب، رضاشاه.

1 . دانش آموختۀ کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی تهران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

ثار شاعران و نویسندگان  کشف حجاب در آ بازتاب 
در دورۀ پهلوی اول

پریسا امینیان1
کیمیا کشتی آرا2

چکیده

با شکل گیری حکومت پهلوی، ایران با تحوالت عمده ای روبه رو شد. به دنبال 

سیاست تجددگرایی پهلوِی اول در ایران، وی سیاست ضدمذهبی شدیدی 

کشف حجاب نمونۀ بارز به کارگیری  گرفت.  را در برابر مردم و روحانیت به کار 

سیاست ضددینی و تجددگرایی این حکومت در ایران بود. این عمِل پهلوی 

اول، در میان گروه ها و اقشار مختلف مردم موافقان و مخالفان زیادی داشت.

که در آن برهه از زمان به فعالیت های ادبی، فرهنگی و  نویسندگان و شاعران 

کنش های متفاوتی را در برابر  اجتماعی مشغول بودند نیز، به شیوۀ خودشان وا

کشف حجاب نشان دادند. هدف از این پژوهش، معرفی شاعران و نویسندگاِن 

گروه در آثارشان به وسیلۀ  کنش های موافق و مخالف این  آن دوران و بررسی وا

آثار نوشته شدۀ آن ها به روش کتابخانه ای است.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، پهلوِی اول، شاعران و نویسندگان.

1 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد.
2 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مشکله حجاب در عصِر پهلوی: 
هوّیت ستیزی یا دین گریزی

حسین اطهری 1 
امید حسینی2

چکیده 

گروه ها، قوم ها و افراد از  “هوّیت” از مهم ترین شاخصه های تمایز و جداسازی 

یکدیگر  محسوب می گردد. به عبارتی هوّیت با ابتناِء بر ویژگی های فرهنگی/

گروه ها را فراهم  انسانی مشّخِص خود، می تواند موجبات تمایز میان افراد و 

کاو” در زیسْت جهاِن انسانی بر  کارکردی “معناساز” و “معنا  آورد زیرا هوّیت، 

عهده دارد. “بر ساختی”،  “فرا زمانی و فرامکانی بودن” هوّیت مهمترین ویژگی 

که می بایست در بررسی این موضوع مورد توجه خود  فرهنگ  انسانی است 

الزامات و بایسته های  از مهمترین  گیرد.  مسئله حجاب و عفاف یکی  قرار 

که با هدِف مصونّیِت انسان در مقابل  بنیادیِن دیِن مبین اسالم می باشد 

عوامل نفسانی و کژکارکردی های ساختاری و  نامالیمات اجتماعی در نظر گرفته 

شده است. هر چند این امر در ارتباِط با جنسّیِت زن از توجه بیشتری برخوردار 

1 - دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد .
2  - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد است اما حجاب، امری جنسیتی نیست و همه انسانها را شامل می گردد. به 

که نوعی عمِل   کشِف حجاب در دوره پهلوی اول از آنجا  نظر می رسد واقعه ی 

هویت ستیز تلقی گردید، اعتراضات و مخالفت هایی را ترتیب موجب داد. بر این 

که چرا رهبران و علماِی  اساس این مقاله درصدد  پاسخ به این سوال است 

به  حجاب-  -کشف  شاه  رضا  دولِت  اقدام  این  با  مردم،  همراه  به  مذهبی 

مخالفت و ستیز برخاستند. با توجه به این سوال به نظر می رسد از آنجایی که 

مسئله حجاب امری هوّیتی - هوّیِت دینی - برای ایرانیان محسوب می گردید 

و اقدام رضاشاه نیز در خصوص کشف حجاب، عملی هویت ستیزانِه ضد دینی 

گردید، منجر به مخالفت های  و در راستای سیاست های نوسازی وی تلقی 

گروه های مختلِف اجتماعی و گروه های مرجِع دینی شد.

هوّیْت ســتیزی،  دولــت،  نوســازی  حجــاب،  کشــف  هوّیــت،  واژه هــا:  کلیــد 

هوّیِت دینــی.
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چکیده مقاالت
حجاب و عفاف قرآنی در سیرۀ حضرت زهرا همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

رضا الهامی1
سید امیر جهدمیر2

چکیده

کت باشد، نیروی مفیدی است؛  روح و روان زن مانند رودی است که چون آرام و سا

کمبود در  کند، نتیجه ای جز تخریب ندارد. این طغیان نتیجۀ  گر طغیان  ولی ا

شخصیت و تربیت اوست؛ بنابراین هرگاه دختران خوب تربیت شوند و روح سالمی 

کمال است.در  که رو به رشد و  داشته باشند، شخصیتی متعالی خواهند داشت 

غیر این صورت، بی حیایی دامن دختران را می گیرد و با بی حجابی سعی در تکمیل 

کمبودهای شخصیتی شان می کنند و این نتیجه ای جز ویرانی و تباهی نخواهد 

داشت. این مقاله، حجاب و عفاف قرآنی را با استناد به سیرۀ حضرت زهرا3 

بررسی می کند. ضرورت این تحقیق در ارائۀ راهکاری عملی برای ترویج یکی از 

مظاهر عمومی سبک زندگی اسالمی یعنی »حجاب مطابق با سیرۀ حضرت فاطمه 

در جامعه« است که با نگاهی به مبانی »حجاب و عفاف« برخاسته از حقایق دین، 

تدوین و تبین شده است.در عصر برهنگی، تنها پاسخ مثبت و حقیقی به نیازهای 

کمال را در  گرایش فطرِی جامعۀ انسانی، سالمت، امنیت و  درونی و بازگشت به 

خانواده و اجتماع میسر می سازد. مبانی، ریشه ها و راه های این حقیقت را می توان 

از بطن قرآن و روایت های اصیل اسالمی الگو قراردادن حضرت زهرا به دست آورد. 

این مقاله درصدد بیان مفاهیم حجاب و عفاف و رابطۀ بین آن ها، ویژگی های 

حجاب حضرت فاطمه و ارزش زن ازنظر ایشان است.

کلیدواژه ها: حجاب، عفاف، زن، سیره، حضرت زهرا3.

1 . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه تبریز.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه تبریز.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب  بازتاب واقعۀ 
در مطبوعات اصفهان

سید علیرضا ابطحی1
پریسا امینیان2

چکیده

واقعۀ کشف حجاب در دورۀ پهلوی اول، از وقایعی بوده است که از هنگام وقوع 

کنون درباره اش بحث و گفت وگوی بسیاری شده است. موضوع این مقاله  آن تا

این است: »این واقعه در مطبوعات اصفهان، همچون اخگر، فرهنگ اصفهان 

و صدای اصفهان چه بازتابی داشته است؟« تالش می شود دربارۀ آن به روش 

تاریخی و به شیوۀ توصیفی و تحلیلی، با رجوع به مطبوعات منتشرشده در 

اصفهان در دورۀ پهلوی اول بحث و بررسی شود.باتوجه به تالش های گسترده 

برای تبلیغ این رویداد در مطبوعات و همچنین فضای مذهبی و سنتی شهر 

اصفهان، باید دید روزنامه های منتشرشده در این شهر، چه نوع دیدگاهی به 

این واقعه داشته اند و چگونه آن را منعکس کرده اند.

کلیدواژه ها: پهلوی اول، کشف حجاب، اصفهان، مطبوعات.

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد.
2 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد.



36

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی انگیزه های مبارزاتی روحانیان و علما 
کشف حجاب در جریان 

)براساس اعتقاد به وجوب فردی یا اجتماعی بودن مسئلۀ حجاب(

فاطمه اسحاقیان1
بتول سلیمانی2

چکیده

کشف حجاب تا به سرانجام رساندن این طرح، اقشار مختلف  از آغاز طرح 

کنش های زیادی علیه رژیم پهلوی نشان دادند. یکی از این اقشاِر  جامعه وا

بانفوذ، علما و روحانیان بودند. درمبانی فقهی و اعتقادی شریعت اسالم، 

حجاب جایگاه مهم، حساس و پرچالشی داشته و دارد؛ لذا باتوجه به اقدامات 

گریزناپذیر بود. اولیۀ رژیم برای برقراری تجدد در سطح جامعه، این مقابله ها 

کنون مباحث مختلفی دربارۀ این موضوع مطرح شده است؛ ازجمله دیدگاه  تا

جنجالِی وجوب فردی یا اجتماعی بودن مسئلۀ حجاب و چگونگی برخورد 

کشف حجاب، برخالف دیدگاه های  با آن در سطح جامعه است. در جریان 

که در  نوین امروزی در این رابطه، در پی بررسی های تاریخی دریافت می شود 

1 . کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم.
2 . کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد آن دوران، حجاب مسئله ای شخصی و فردی به حساب نمی آمده است؛ بلکه 

امری اجتماعی و دینی تلقی شده و تاحد به خطر افتادن دین و ارکان اسالم نیز 

پیش رفته و منجر به اعتراضات وسیع در سطح علما و مردم شده است.این 

مقاله بر آن است تا بارویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی انگیزه های دینی 

برخورد علما با موضوع کشف حجاب و نحوۀ این اقدام بپردازد و در مقام پاسخ 

به این پرسش برآید: »رویکرد غالب و محرک اصلی روحانیان و نحوۀ برخورد 

بوده  آن چگونه  اجتماعی  یا  و جنبۀ وجوب فردی  با مسئلۀ حجاب  آن ها 

است؟«

کلیدواژه ها: کشفِ حجاب، علما و روحانیان، واجب فردی، واجب اجتماعی، 

رضاشاه.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گروه های متأثر از آراء و آثار متجددان عرب 
کنش علما در برابر آن ها در جریان کشف حجاب و وا

فاطمه اسحاقیان1

چکیده

کشف حجاب زمینه های مختلف فرهنگی، دینی و اجتماعی و در دو  جریان 

گروه های زمینه ساز و موافق جریان  جهت موافق و مخالف داشته است. از 

و  روشن فکران  آن ها،  همراه  مردم  و  روحانیان  مقابل  قشر  و  حجاب  کشف 

متجدداِن ازفرنگ برگشته یا مقیم اروپا و متأثر از فرهنگ های خارجی، ازجمله 

متجددان کشورهای همسایۀ متجدد، مثل ترکیه و هند و به ویژه مصر هستند.

این پژوهش تأثیر آثار و آرای روشن فکران عرب در جریان کشف حجاب در بین 

کنش علما و روحانیان در برابر آن ها را بررسی می کند. روشن فکران ایران و وا

عرب،  متجددان  تجدد،  روحانیان،  و  علما  حجاب،  کشف   کلیدواژه ها: 

رضاشاه.

1 . کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نقش خانوادۀ قرآنی 
در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در عصر حاضر

محمد اسماعیل زاده1

چکیده

بدون تردید فرهنگ حجاب و عفاف نمادی از روح همزیستی و عطوفت انسانی، 

برخاسته از ایدۀ واال و ایمان است. حجاب ازیک طرف، وسیله ای بسیار خوب 

برای ایجاد مصونیت و جلوگیری از تجاوز به حقوق فردی است و ازطرِف دیگر، 

وسیله ای برای ارتقای سطح سالمت رفتاری جامعه است؛ لذا به جرئت اذعان 

می کنیم که بسط فرهنگ حجاب و عفاف یکی از کارهای شایسته ای است که 

باقی می ماند و آثار و برکات آن نصیب افراد جامعه می شود. خانوادۀ مطلوب 

که نقش مفید و مؤثری دراین زمینه داشته است.  قرآنی ازجمله ارکانی است 

این مقاله درصدد است ضمن تبیین ارزش و اهمیت خانوادۀ مطلوب قرآنی و 

کارکرد ویژۀ آن در بسط  مبانی و مؤلفه های آن از دیدگاه اسالم، به بیان نقش و 

فرهنگ حجاب و عفاف بپردازد.

خانوادۀ مطلوب قرآنی، اسالم، قرآن، اهل بیت:، حجاب و  کلیدواژه ها: 

عفاف، راهکار.

1 . سطح چهارم حوزه رشته فقه و اصول، حوزه علمیه قم.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد  نقش واقعۀ 
در مشروعیت زدایی از رژیم پهلوی

کبرزاده1 حمیدرضا ا

چکیده

این  از  برخی  است.  مؤثر  متعددی  عوامل  حکومت ها  کار  ادامۀ  و  ایجاد  در 

عوامل، مشروعیت زا و برخی دیگر مشروعیت زدا هستند. این نوشتار به بررسی 

عامل حجاب به عنوان یکی از عوامل مشروعیت زدا از حکومت پهلوی پرداخته 

کرده است نقش این عامل و میزان تأثیرگذاری آن بر سقوط حکومت  و سعی 

پهلوی را بررسی کند.

کلیدواژه ها: حکومت پهلوی، مشروعیت، عوامل مشروعیت زدا، واقعۀ مسجد 

گوهرشاد.

1 . کارشناسی ارشد تاریخ ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نقش بازیگران و ستاره های سینماهای ایران
در ترویج بدحجابی جوانان

محمدرضا براهویی1

چکیده

که نمی توان  سینما به عنوان یکی از مظاهر تمدن هنر جدید، صنعتی است 

گستردۀ آن در تثبیت ارزش های اجتماعی و فردی شد.  منکر تأثیر شگرف و 

به گفتۀ نیچه، ذاتًا هنر بر ادارۀ اجتماعی تأثیر می گذارد؛ لذا نظام های هوشمند 

باید توجه ویژه ای به این عرصه داشته باشند.سینما می تواند در ارائۀ الگوهای 

حجاب، بدحجابی و بی حجابی بر نسل جوان ما، به ویژه بر دختران و زنان تأثیر 

بسیار اعجاب آوری داشته باشد. بی توجهی به این مسئلۀ مهم موجب ترویج 

فرهنگ بی بندوباری در میان نسل جوان می شود و شبیخون فرهنگی در 

جامعه به راه می اندازد و جامعه را به ورطۀ سقوط می کشاند.ازنظر روان شناسِی 

کارسازتر از آموزش های  تربیتی نیز این گونه یادگیری ها به مراتب اثربخش تر و 

گفتار صرف و محض ارائه شود. در این  که به شکل  مستقیم و کالسیک است 

میان، سینما مجموعه ای از جاذبه های تصویری و صوتی در حد بسیار باالیی 

است و طبیعتًا اثرگذارِی آن هم بسیار زیاد است.به تبِع این اثرگذاری زیاد، رسالت 

1 . کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات، دانشگاه پیام نور زاهدان.
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چکیده مقاالت
فناوری، همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد سریع  بسیار  پیشرفت های  به دلیل  امروزه  باالست.  بسیار  سینما 

خانواده به عنوان بهترین نهاد اجتماعی در تربیت و شناخت شخصیت انسان 

به تنهایی، شاید کمتر از عهدۀ این مهم برآید. امروزه رسانه ها و نهادهای قوی 

به موازات خانواده عمل می کنند و برخی از آن ها به دلیل جاذبه ها، زیبایی ها و 

شگفت هایی که می آفرینند، اثرگذاری بیشتری بر تربیت مستقیم نسل جوان 

که به نحوی الگوی جوانان و نوجوانان ما می شوند،  دارند.الگوهای تصویری 

زیرا  دارند؛  اهمیت  بسیار  ارزش های دینی مثل حجاب،  و  فرهنگ  ارائۀ  در 

به ویژه در اوایل و پایان دورۀ نوجوانی، فرد خودش را در نهادها و منابع دیگر 

را به دو شیوۀ  انتقال فرهنگ  که وظیفۀ  جست وجو می کند.به جز خانواده 

کرداری برعهده دارد، جوان مجذوب نهادها و به ویژه رسانه هایی  گفتاری و 

که تصاویر بسیار جذاب در حد اعجاب آور دارد. سؤاالت  مثل سینما می شود 

گرایش به حجاب بیشتر بوده است  مطرح شده عبارت اند از: »نقش رسانه در 

گرایش به بدحجابی؟«»آیا جوانان از تصویر بازیگران در جلوی دوربین  یا در 

الگو می پذیرند یا از زندگی آنان در پشت دوربین؟« »خانواده ها تا چه اندازه در 

معرفی الگوهای درست به جوانان نقش دارد؟« »رسانه تا چه اندازه توانسته 

است الگوی حجاب را در جامعه ترویج دهد؟«

کلیدواژه ها: سینما، روان شناسی تربیتی، حجاب، ترویج بدحجابی، ایران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب اجباری دورۀ رضاشاه  تأثیر 
بر افزایش شکاف اجتماعی زنان ایران

صدیقه بیات1

چکیده

از اوایل حکومت رضاشاه )1304 تا 1330(، اقداماتی تدریجی برای تغییر پوشش 

مردان و زنان ایران به شیوۀ غربی آغاز شده بود. سرانجام در 17دی1314 این 

روند تدریجِی رفع حجاب، با دستور رضاشاه اجباری شد. سردمداران حکومت 

پهلوی هدف از این اقدام را پیشرفت با هدف وفاق و همدلی و یکسان سازی 

روش  به کارگرفتن  با  است،  شده  سعی  مقاله  این  می کردند.در  عنوان  زنان 

سنادی به توصیف تحلیل پاسخ این سؤال پرداخته شود: »آیا 
َ
ا ِاسنادی و 

به راستی حجاب در دورۀ رضاشاه در به هم خوردن طبقات جامعۀ زنان ایران 

تأثیر داشته است؟«به نظر می رسد تنفر و انزجار زنان مذهبی و سنتی از کشف 

و  هواداری  عشایر،  و  روستایی  زنان  مخالفت آمیز  کنش  وا اجباری،  حجاب 

و  فاصله  رضاشاه،  اقدام  از  متجدد  و  روشن فکر  زنان  سرسختانۀ  طرفداری 

شکاف اجتماعی زنان را افزایش داده است.

کلیدواژه ها: رضاشاه، زنان، کشف حجاب، شکاف اجتماعی.

1 . دانشجوی دکتری تاریخ تمدن ملل اسالمی، دانشگاه آزاد مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب بازتاب مسئلۀ 
کرات مجلس شورای ملی دهم در مشروح مذا

علی باغدار دلگشا1

چکیده

سال 1314ش به دلیل طرح مبارزات فرهنگی، اعتراضات اجتماعی و همچنین 

کشف حجاب، سالی مهم در  تصمیمات آمرانۀ رضاشاه دربارۀ اجباری کردن 

بررسی تحوالت اجتماعی جامعۀ ایران است. دلیل این اهمیت را در وقوع دو 

رخداد باید جست وجو کرد: 1.واقعۀ قیام گوهرشاد در تیرماه 1314ش؛ 2.مسئلۀ 

کشف حجاب در دی ماه سال 1314ش.در این سال از یک سو مردم به تقابل 

با برخی اقدامات فرهنگی رضاشاه روی آوردند و از دیگر سو، چند ماه پس از 

طرح اعتراضات اجتماعی، رضاشاه براساس الگوی تجدد آمرانه و بر پایۀ قدرت 

سیاسی اش دستور ممنوعیت حجاب برای زنان ایرانی را صادر کرد. دراین بین 

باتوجه به وجود نوعی تقابل فرهنگی و اجتماعی میان باورهای اجتماعی و 

تصمیمات حکومتی، این سؤال مطرح است: »وقایع مذکور چه بازتابی در 

نهادهای مدنی مانند مجلس شورای ملی داشته است؟«پژوهش حاضر که به 

روش اسنادی، بااستفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی و با برشماری کامل مشروح 

1 . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کرات 71 جلسه از جلسات مجلس شورای ملی دهم، به عنوان مجلس  مذا

گردآوری شده، به این نتیجه رسیده است  هم زمان با وقوع دو واقعۀ مذکوِر 

کرات مجلس شورای ملی دهم هیچ سخنی دربارۀ واقعۀ  که در مشروح مذا

کشف حجاب درج نشده  گوهرشاد و اقدام آمرانۀ رضاشاه دررابطه با مسئلۀ 

است.

دلیل این امر را عالوه بر انتصابی بودن و وابستگی مجلس به سیاست های آمرانۀ 

برای  ایجادشده توسط دستگاه حکومتی  باید در محدودیت های  رضاشاه 

که رویکردهای مذهبی  مطرح نشدن آن دسته از مطالبات اجتماعی دانست 

داشته اند.

دهم،  ملی  شورای  مجلس  گوهرشاد،  قیام  حجاب،  کشف  کلیدواژه ها: 

رضاشاه.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مسئلۀ  حجاب »نسوان ایرانی« 
در مطبوعات دورۀ مشروطه

علی باغدار دلگشا1

چکیده

با ورود اندیشه های غربی، آشنایی سطحی با سبک زندگی فرنگیان و ایجاد 

رویکردهای  از  خاص  نوعی  پهلوی  دورۀ  و  قاجار  دورۀ  در  فرنگی  مدارس 

صاحبان  و  دگراندیشان  ذهن  در  زنان  پوشش  نوع  دربارۀ  تجددگرایانه 

که روش آن تجددی آمرانه،  گرفت؛ رویکردی  قدرت سیاسی در ایران شکل 

مدرن شدنی ظاهری و البته اجباری بود. هدف این پژوهش بررسی مسئلۀ 

مهم  منابع  به عنوان  مشروطه  دورۀ  مطبوعات  در  ایرانی«  نسوان  »حجاب 

اطالع رسانی در زمانۀ خود و منابع ارزشمنِد سندی درحال حاضر است. اهمیت 

توجه به زمانۀ مشروطه را باید در ورود بسیاری از نگرش های تجددگرایانه برای 

گردآوری شده،  که به روش اسنادی  نخستین بار در ایران دانست. این مقاله 

در پی پردازش این موضوع است: »باتوجه به ورود اندیشه های نوگرایانه در 

دورۀ مشروطه، مطبوعات دورۀ مذکور به ویژه نگارش های مندرج دربارۀ زنان 

1 . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد و جرایِد انتشاریافته توسط خوِد آنان در قبال مسئلۀ حجاب نسوان ایرانی 

روزنامۀ  از 19  شماره  بررسی 2687  با  نگارش  داشته اند؟«این  موضعی  چه 

که به دلیل وجود  منتشرشده در دورۀ مشروطه به این نتیجه رسیده است 

نگرش های اسالمی ایرانی، به جز برخی موارِد معدود در هیچ کدام از مکتوبات 

زنان و مطبوعات دورۀ مشروطه به ارزِش دانستن نبود حجاب برای نسوان 

ایرانی اشاره نشده است. عالوه براین، برخی از مطبوعات زنان، مانند روزنامۀ 

شکوفه نیز با درج ستونی با عنوان فلسفۀ حجاب بااستفاده از پردازش های 

اسالمی  ایرانی در تقابل با فرهنگ غربی به دفاع از نوع پوشش نسوان ایرانی 

پرداخته اند.

کلیدواژه ها: حجاب، نسوان ایرانی )زنان ایرانی(، مطبوعات، دورۀ مشروطه، 

تجدد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

تببین آزادی حجاب زنان بهایی 
کشف حجاب در پیشبرد اهداف رضاخان در 

حسین بخشنده1
ملیحه زمانی2

کبر جعفری3 علی ا

چکیده

بهاییان اولین گروهی بودند که در ایران کشف حجاب و اختالط زنان و مردان 

بیگانه را تحت عنوان »حّریت نساء« مطرح ساختند. طبق فرمانی از عبدالبهاء، 

کشف حجاب  گفت  زنان بهایی را از داشتن حجاب بازداشته اند؛ لذا می توان 

کرد، بدون سابقه نبوده است و بهاییان در عصر  که رضاشاه آن را به زور اجرا 

کشف حجاب  گام های آن را برداشته بودند. آنان پیشگامان  مشروطه اولین 

هستند؛ زیرا اولین بی حجابی در سال 1227ش را قرۀالعین در اجتماع مردان 

در منطقه ای به نام بدشت رقم زد. با تشکیل حکومت پهلوی، بهاییت برای 

کم رنگ ساختن  یعنی  برنامه هایش،  و  اهداف  به  هرچه سریع تر  دستیابی 

ارزش های دینِی مردم مسلمان ایران تالش های زیادی انجام داد. رضاشاه 

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه اصفهان.
2 . کارشناس ارشد تاریخ اسالم، دانشگاه اصفهان.

3 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد بهاییت را ابزار مناسبی برای سرکوبی نهادهای دینی و روحانیت می دانست 

گرفت  او تصمیم  که  و در تقویت بهاییان می کوشید. در سال 1314، زمانی 

کند، بهایِی شاخصی به نام »فرخ روی پارسا« انتخاب  کشف حجاب را اجرا 

با  و  کند؛ به همین سبب  تبلیغ  تا دربارۀ مزایا و محسنات بی حجابی  شد 

حمایت و سرمایۀ مستقیم بهاییان، مجلۀ ویژۀ زنان با نام جهان زنان را منتشر 

کشف حجاب توسط رضاشاه، بهاییان برنامه داشتند تا با  کرد. قبل از اعالم 

فعالیت های فرهنگی و همین طور آماده سازی افراد جامعه برای پذیرش این 

کنند. براین اساس، این پژوهش بااستفاده از منابع  امر، بستر مناسبی را مهیا 

دست اّولی چون اسناد و سفرنامه و دیگر منابع کتابخانه ای، قصِد پاسخ گویی 

به این سؤال را دارد: »آزادی حجاب زنان بهایی چقدر در فرمان کشف حجاب 

توسط رضاشاه مؤثر بوده است؟« یافته های پژوهش نشان می دهد از عوامل 

مؤثر و اصلی در طرح و پیشبرد این اقدام ضددینِی رضاشاه، دیدگاه، عملکرد و 

موقعیت بهاییان بوده است.

کلیدواژه ها: آزادی حجاب، زنان، بهایی، رضاشاه، کشف حجاب.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی عملکرد سیاست مداران اصفهان 
کشف حجاب در واقعۀ 

حسین بخشنده1
ملیحه زمانی2

چکیده

مقام های  صدر  در  تجددگرایان  و  روشن فکران  رضاشاه،  آمدن  کار  روی  با 

حکومتی قرار گرفتند. از اولین اقدامات مدرنیتۀ ایراِن آن روز، تغییر در لباس بود 

که این کار از تغییر لباس مردان آغاز شد و بعد از سفر رضاخان به ترکیه، منجر به 

کنش های مختلفی را در  فرمان کشف حجاب زنان شد. واقعۀ کشف حجاب وا

پی داشت. دراین بین، سیاست مداران اصفهانی روش کاری متفاوتی داشتند. 

آن چنان که در اسناد هم به همین موضوع اشاره شده است، مأموران شهربانی 

باید با متانت و آرامش این دستور حکومتی را اجرا کنند و ادارۀ شهربانی خواستار 

کمک به این امر شده است. در نامۀ وزارت داخلۀ ادارۀ حکومت  مبلغی برای 

اصفهان به ریاست الوزرا ذکر می شود: »باتوجه به مذهبی بودن مردم اصفهان، 

بهتر است این قبیل مسائل و ترک عادت چندصدساله، به تدریج عملی گردد.« 

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه اصفهان.
2 . کارشناسی ارشد تاریخ اسالم، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کشف حجاب در اصفهان به راحتی  حال باتوجه به فضای مذهبی شهر، آیا 

کنش سیاست مداران با آرامش یا خشونت همراه بوده  گرفته است؟ وا صورت 

است؟ سیاست مداران جنبۀ مذهبی را در نظر داشتند یا به موقعیت سیاسی 

که استفاده از اسناد و منابع  کرده اند؟ باتوجه به روش نگارش  خودشان توجه 

موقعیت  حفظ  هدف  با  امر  این  که  می شود  مشخص  است،  کتابخانه ای 

سیاسی، نسبتًا با آرامش و تدریجی صورت گرفت.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، اصفهان، سیاست مداران، رضاشاه.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی نقش ماهواره در ترویج بدحجابی 
بین جوانان شهر زاهدان در سال 1394

آمنه براهویی خوش روز1
حلیمه شیبانی مقدم2

چکیده

در  درحال حاضر  که  عاملی  مهم ترین  اما  دارد؛  گونی  گونا علل  بی حجابی 

مخرب  تأثیر  است،  مؤثر  بدحجابی  و  بدپوششی  فرهنگ  به  دامن زدن 

شبکه های ماهواره ای و برنامه های غیراخالقی این شبکه ها بر جوانان است. 

پدیدۀ بدحجابی موضوع جدیدی نیست و پس از پیروزی انقالب اسالمی 

هم، همواره حضور افرادی هنجارشکن و با پوشش نامناسب را در جامعه 

و  اخیر  سال های  طی  هنجارشکن  پدیدۀ  این  گسترش  اما  بوده ایم؛  شاهد 

نگران کننده  آن،  به  زاهدان  شهر  جواناِن  به ویژه  و  جوانان  روزافزون  گرایش 

است.درک زمینه های چنین پدیده ای، نیازمند ریشه یابی و برنامه ریزی برای 

ارائۀ راهکارهای عملی توسط نهادهای فرهنگی است. در بررسی رویکردهای 

شبکه های غیراخالقی به وضوح مشاهده می شود که برنامه های آن ها در ابتدا بر 

1 . کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان.
2 . کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد روی تخریب حیا فعالیت می کند و با ساده انگاری َاعمال َمنافی حیا و عفت، پای 

به مرحلۀ بعدی می گذارد؛ یعنی ترویج انواع و اقسام بی حجابی، از بدپوششی 

که به طور  کنارگذاشتن حجاب.الزم است ذکر شود تعداد شبکه هایی  گرفته تا 

اختصاصی به تبلیغات ُمد لباس می پردازند، ۷۴ شبکه است. این شبکه ها 

که  به طور شبانه روزی اقدام به پخش برنامه و تبلیغات لباس هایی می کنند 

هیچ تناسبی با پوشش و فرهنگ ایرانی و مسلمانی ندارد. با این اوصاف، 

جای تعجب نیست که چرا ظاهر و رفتار جوانان جامعه با سرعت سرسام آوری 

سؤال ها  این  کنون  می رود.ا پیش  ارزش ها  وارونگی  و  غربی شدن  به سمت 

گرایش جوانان به این نوع پوشش غربی  مطرح می شود: »علت های اصلی 

چیست؟« »خانواده چقدر در عالقه مندکردن جوانان به پوشش ایرانی اسالمی 

نقش دارد؟ و »قصد اصلی این رسانه های بیگانه از هدف قراردادن جوانان و 

به ویژه مبحث پوشش و حجاب چیست؟«در این مقاله سعی شده است به 

این سؤاالت پاسخ روشن داده شود. روش جمع آوری اطالعات در این مقاله، 

گردآوری اطالعات، پرسشنامه است. حجم  نمونه گیری تصادفی است و ابزار 

نمونه، 100 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد زاهدان بوده اند که در بازۀ سنی 

19 تا 30 سال به سر می برده اند.

کلیدواژه ها: ماهواره، ترویج بدحجابی، نمونه گیری، جوانان زاهدان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گلوله مرضی به نام اصابت 
گوهرشاد( کشته شدگان واقعۀ  )در جست وجوی نام 

حسین بیات1

چکیده

واقعۀ مسجد گوهرشاِد مشهد برای اهل خراسان ماجرای ناشناخته ای نیست. 

این واقعه که در تیرماه 1314 رخ داد، از رخدادهای مهم دوران حکومت پهلوی 

اول و نخست وزیری محمدعلی فروغی به شمار می آید. این واقعه در اعتراض به 

اجباری شدِن بر سرنهادن کاله شاپو توسط حکومت مرکزی رخ داد و به کشته 

و مجروح شدن جمعی از اهالی مشهد و زائران امام رضا7 منتهی شد.دربارۀ 

که مسببان و تأثیرگذاران این  واقعۀ مسجد گوهرشاد اسناد زیادی وجود دارد 

واقعه را معرفی می کند و زوایای حضور آن ها را تا حدودی روشن می سازد؛ اما 

که تا امروز برای بسیاری از مردم این دیار مشخص و روشن نیست،  موضوعی 

گرچه تعداد کشته شده های  تعداد کشته های این واقعه است.در این مقاله نیز ا

کشته شدگان  این واقعه مشخص نمی شود، اما سندی از اسامی نوزده تن از 

پژوهش های  در  نویسنده  که  سندی  می شود؛  ارائه  نخستین بار  برای  آن 

میدانی اش از میان دفاتر ثبت فوتی های مشهد در سال 1314، معروف به دفاتر 

1 . خبرنگار و پژوهشگر.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد گوهرشاد شهره شده است. کرده و به نام سندی نویافته از واقعۀ  گلشور، پیدا 

در دفاتر ثبت فوتی های مشهد قدیم و در فاصلۀ روزهای 19 تا 25تیر1314، 

که مربوط به فوت شدگاِن آن روزها  به نکتۀ جالبی برمی خوریم. در صفحاتی 

وجود دارد، علت فوت 20 نفر »اصابت گلوله« و »ضربۀ گلوله« ثبت شده است. 

به یقین، این افراد در واقعۀ گوهرشاد تیر خورده اند و به طریقی از مهلکه بیرون 

آمده و به بیمارستان یا جایی دیگر منتقل شده اند.

اصابت  کشته شدگان،  اسامی  اول،  گوهرشاد، پهلوی  کلیدواژه ها: مسجد 

گلوله.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب  علل و پیامدهای 
در دورۀ پهلوی اول

حمید بصیرت منش1
فرهاد سهامی2
سمانه کرمیان3

چکیده

با استقرار و تثبیت سلطنت پهلوی، دورۀ اجرای سیاست های نوین استعمار 

انگلیس فرا رسید و سیاست مذهب زدایی و استحالۀ فرهنگی از طریق اشاعۀ 

گرفت. رضاخان  کم قرار  کار هیئت حا فرهنگ تجددگرایی غربی در دستور 

خودش را تا پیش از رسیدن به سلطنت، فردی مذهبی نشان می داد؛ اما 

سیاست های  با  داد.او  رویکرد  تغییر  به تدریج  سلطنت،  به  رسیدن  از  بعد 

ضدمذهبی مانند کشف حجاب در یک کشور اسالمی، به بزرگ تریِن دشمنان 

دین و مذهب مبدل شد و البته نتایج شوم این سیاست ها پس از چندی 

خودش را نشان داد. جامعۀ ایران برای تبدیل شدن به جامعه ای بی هویت 

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران.
2 . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه انقالب اسالمی اصفهان.

کارشناســی ارشــد تاریخ انقالب اســالمی، پژوهشــکدۀ امام خمینی1 و دانشــگاه انقالب  3 . دانشــجوی 
اسالمی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد و غیرمولد باید از فرهنگ و ارزش ها و سنت های اسالمی تهی می شد.به دلیل 

و سنن ملی، سیاست  و عرف  تقیدات مذهبی  و  تفکر دینی  ریشه داربودن 

بنابراین  بود؛  با مشکالت جدی و مقاومت اجتماعی مواجه  مذهب زدایی 

دولتمردان و روشن فکران رژیم جدید، همانند تجربۀ اروپا تهاجم به مذهب 

را ابتدا از طریق رواج سکوالریسم و بی قیدی و بی اعتنایی و تحقیر نمادهای 

کردند.این  دینی و سنن ملی، مدت ها قبل از شروع سلطنت رضاشاه آغاز 

کتابخانه ای  پژوهش بااستفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع 

می کوشد تا به این سؤال پاسخ دهد: »چه انگیزه ها یا عواملی حکومت پهلوی 

را وادار به درپیش گرفتن کشف حجاب از سوی حکومت کرد.«

کلیدواژه ها: کشف حجاب، رضاشاه، مذهب، سکوالریسم، علما، روشن فکران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب و دربار رضاشاه پهلوی
محمدحسین پندار1

چکیده

کشف حجاب را حکومت رضاشاه پهلوی در دهۀ دوم قرن حاضر به اجرا درآورد. 

این واقعه، نه محصول یک نیاز مبرم اجتماعی و مذهبی و تاریخی بود و نه برآیند 

یک پروژۀ تحقیقِی علمی و دانشگاهی از سوی عالمان دین و اجتماع. کشف 

حجاب برنامه ای خلق الساعه در چهارچوب تجدد آمرانۀ حکومت استبدادی 

پهلوی بود که در سفر رضاشاه به ترکیه و مشاهدۀ پیشرفت و توسعۀ آن کشور 

آغاز شد.این پروژۀ حکومتی بنابه دالیل عدیده، به ویژه دالیل مذهبی مورد 

گون جامعه، ازجمله دربار قرار نگرفت. این مقاله  گونا اقبال اقشار و طبقات 

به شیوۀ توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع و اسناد در پی نشان دادن 

کشف  کم بر دربار و خانواده های درباریان در قبال پروژۀ حکومتی  اوضاع حا

حجاب است.

کلیدواژه ها: رضاشاه، دربار، کشف حجاب، تجددآمرانه.

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور بهشهر.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب در اصفهان؛ برنامه ها و مقاومت ها
)بررسی اسنادی(

محسن پرویش1

چکیده

زمینۀ  مرکزی،  قدرتمند  حکومت  تشکیل  و  رضاشاه  آمدن  کار  روی  از  پس 

برنامه ریزی برای انجام اصالحات در ایران فراهم شد. ازجملۀ این اصالحات، 

بهبود وضعیت زنان در جامعه بود که با هدف شبیه سازی ایران به غرب انجام 

می شد. کشف حجاب ازاین رو قابل فهم و توضیح است.واقعۀ کشف حجاب 

در دورۀ پهلوی اول در ایران، یکی از جریان های بسیار مهم تاریخ معاصر و برای 

بسیاری درخوِرتوجه است. اسناد به دست آمده از دوران پهلوی نشان می دهد 

رکود  باعث  دینی،  باورهای  نشانه گرفتن  عالوه بر  حجاب  کشف  پدیدۀ  که 

اقتصادی اصفهان نیز شد.این پژوهش بااستفاده از روش توصیفی و تحلیلی 

گزارش ها، مطبوعات و منابع مطالعاتی به بررسی چگونگی  باتکیه بر اسناد، 

و  کنش ها  وا و  اصفهان  در  پهلوی  دورۀ  در  حجاب  کشف  سیاست  اجرای 

مقاومت های مردمی در برابر آن می پردازد.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، برنامه ها، مقاومت ها، رضاشاه، اصفهان.

1 . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی1قزوین.



60

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

زمینه های داخلی کشف حجاب در دوران پهلوی
اعظم تقی پور جاوی1
غدیر تقی پور جاوی2

چکیده

با تشکیل سلطنت پهلوی، سلطۀ سیاسی و اقتصادی و سرمایه داری بر ایران 

تقویت شد؛ اما تعلقات فرهنگی و وابستگِی جامعۀ ایران به ارزش های ملی و 

اسالمی به قوت خودش باقی بود. رضاشاه پهلوی در امتداد سیاست هایش به 

اجرای طرح های مدرن روی آورد.در این دوران، در داخل ایران وضعیتی وجود 

داشت که او را هرچه بیشتر به اجرای این سیاست هایش ترغیب می کرد و زمینۀ 

مناسبی را برای او او مهیا می کرد. یکی از طرح های مهمی که در دوران رضاشاه 

کشف حجاب بود.هرچند اجرای این برنامه با سنن  به آن توجه شد، مسئلۀ 

مذهبی و دین ایرانیان ضدیت داشت، وضعیت جدید و داخلی ایران اجرای 

آن را ممکن می کرد. برخی از عوامل در داخل کشور نقش مهمی در زمینه های 

کشورهای  از  رضاشاه  تأثیرپذیری  ازجمله:  داشت؛  حجاب  کشف  داخلی 

کسب  کشورهای خارجی برای تحصیل و  همسایه، مسافرت های ایرانیان به 

علم، انتشار روزنامه های متأثر از غرب، تظاهر رضاشاه به دین داری و احترام به 

روحانیان در ابتدای سلطنت.در این مقاله سعی داریم با روش توصیفی تحلیلی 

کتابخانه ای، زمینه های داخلی کشف حجاب را در دوران  و با استناد به منابع 

پهلوی بررسی کنیم.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، زمینه های داخلی، مدرن سازی، دوران پهلوی.

1 . دانشجوی دکتری تاریخ اسالم، دانشگاه اصفهان.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد  گزارش های واقعۀ  بررسی و تحلیل 
در مطبوعات

کبر جعفری1 علی ا
عظیمه پاینده2

چکیده

دوران سلطنت رضاشاه پهلوی نتیجۀ دو دهه زمینه سازی سکوالریسم بعد از 

مشروطیت و دوران مبارزه با مذهب و از میان بردن نهادهای مدنی و دینی توأم 

با فشار و استبداد بود. نتیجۀ ِاعمال چنین سیاستی انتشار مطبوعات محدود 

توأم با حذف و تحقق اهداف سیاسی فرهنگی رضاشاه بود. جزئیات و واقعیات 

سیاست های  علیه  مردمی  حرکتی  سرکوبی  نمایانگر  که  گوهرشاد  حادثۀ 

تحریف  بلکه  نشد؛  منعکس  مطبوعات  در  نه تنها  بود،  رضاشاه  ضددینی 

گذشت هشتاد سال از  زیادی هم دراین باره در مطبوعات منتشر شد. پس از 

آن واقعه، هنوز هم ابعاد و چگونگی واقعه و آمار شهدای حادثه به طور دقیق 

مشخص نیست و آمار نسبتًا ناقصی در برخی مطبوعات محلی دیده می شود. 

گوهرشاد در  گزارش های واقعۀ  این پژوهش بر آن است تا با بررسی و تحلیل 

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
2 . کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
گوهرشاد چگونه در همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد گوید:»گزارش های واقعۀ  مطبوعات به سؤال زیر پاسخ 

مطبوعات منعکس شده است؟«

و  خفقان  که  می رسد  به نظر  چنین  گفت:  می توان  سؤال  این  به  پاسخ  در 

کم در دورۀ رضاشاه باعث نشر مطالب محدود  استبداد و فرهنگ ضددینِی حا

و البته خالف واقع در مطبوعات شده است.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، واقعۀ گوهرشاد، مشهد، مطبوعات، محمدتقی 

بهلول.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد؛ الگویی برای تحلیل عکس العمل های  واقعۀ 
کشف حجاب مردمی علیه 

)مطالعۀ موردی: نائین(

کبر جعفری1 علی ا
بهناز قائدشرفی2

مینا معینی3

چکیده

واقعۀ گوهرشاد به عنوان شاخص ترین اعتراض مردمی علیه اقدامات ضددینِی 

کسب  که  رضاشاه، با تحریم )بایکوت( شدید خبری روبه رو شد، به گونه ای 

اطالع یا اظهارنظر دربارۀ این واقعه نیز جرم محسوب می شد؛ اما درعیِن حال 

کشف حجاب  از ظرفیت باالیی برای تحلیل عکس العمل های مردمی علیه 

برخوردار است. درواقع، استخراج مؤلفه های این واقعۀ عظیم و تالش برای 

تطبیق این شاخصه ها با عکس العمل های مردمی در سایر نواحی و مناطق، 

برای یک تحلیل تاریخی الگویی مناسب است. بر همین اساس، این پژوهش 

مردم  عکس العمل های  از  بازمانده  گزارش های  و  اسناد  بررسی  هدف  با 

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
2 . کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی، دانشگاه اصفهان.
3 . کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
و همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد حجاب  کشف  موضوع  دبارۀ  تا 1314ش  سال های 1321  فاصلۀ  در  نائین 

برخوردهای نیروهای دولتی با مردم این منطقه تهیه شده است. پس از این 

کشف حجاب را با شاخصه های  بررسی، عکس العمل های مردم نائین علیه 

قیام  این  با  نائین  مردم  هم آوایی  میزان  و  می دهد  تطبیق  گوهرشاد  قیام 

کاوی می کند. سؤال اصلی پژوهش این است: »عکس العمل های  دینی را وا

گوهرشاد  کشف حجاب به چه میزان با شاخصه های قیام  مردم نائین علیه 

همخوانی دارد؟«

کلیدواژه ها: کشف حجاب، واقعۀ گوهرشاد، مشهد، نائین، هم آوایی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی علل و تحلیل پیامدهای 
گوهرشاد مشهد قیام مسجد 

کبر جعفری1 علی ا
زهرا حسین هاشمی2

فاطمه علیان3

چکیده

از  زیرا  دانست؛  ملی  هویت  چالش  تاریخ  می توان  را  ایران  معاصر  تاریخ 

دوران قاجار به ویژه از زمان پهلوی اول، هویت ملی ایرانیان تحت تأثیر ورود 

اندیشه های جدید غربی و رشد ملی گرایی، با چالش ها و بحران های مهمی 

روبه رو شد. رضاخان پس از به قدرت رسیدن، به تدریج ماهیت اصلی اش را 

نمایان ساخت. او با تجددگرایی و تضعیف ارزش های دینی، برنامۀ نوسازی 

فرهنگی اش را با هدف تغییر هویت ملی در ایران آغاز کرد. ازجملۀ این اقدامات 

مذهبی  مبّلغان  روزافزون  حضور  اجازۀ  کرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان 

مسیحی، تأسیس مدارس جدید، استفاده از اشراف زادگان تحصیل کرده در 

آموزشی،  نظام  تغییر  انجمن های روشن فکری،  و  کانون ها  تأسیس  فرنگ، 

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
2 . دانشجوی دکتری تاریخ اسالم، دانشگاه اصفهان.

3 . کارشناس ارشد تاریخ علم طب، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
لباس ها، همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد متحدالشکل کردن  قانون  کاله شاپو،  از  استفاده  اجباری کردن 

کشف حجاب بانوان، ترویج بی قیدی در میان زنان، جلوگیری از حضور زنان 

کوشید تا هویت ایرانی را  کز عمومی.لذا رضاشاه ازنظر سیاسی  باحجاب در مرا

در یک دولت مرکزی با ایده های مشخص به صورت متمرکز درآورد. رضاشاه 

تالش های  غرب،  جهان  مترّقی  به اصطالح  مدارج  به  ایران  رساندن  برای 

که با مخالفت مردم و روحانیت ایران مواجه شد؛ نمونۀ این  زیادی انجام داد 

مخالفت ها واقعۀ گوهرشاد است؛ براین اساس، چنین به نظر می رسد که قیام 

گوهرشاد در چالش هویتی در ایران ریشه داشته است و علل این واقعه را در 

کرد. همچنین، پیامدهای این قیام نیز در تثبیت  این موضوع باید پیگیری 

که در فرهنگ ایرانی و باورهای دینی ریشه  هویت ملی ایرانی مؤثر بوده است 

داشت. بررسی علل و تحلیل پیامدهای این قیام از این منظر، هدف اصلی این 

پژوهش است که به شیوۀ تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه ها: رضاشاه، روحانیت، تجدد، گوهرشاد.



67

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گنابادی  بررسی تحلیلی نقش محمدتقی 
گوهرشاد در قیام 

علی جعفری1
مرضیه یحیی آبادی2

معصومه بندانی3

چکیده

رضاشاه پس از تأسیس حکومت پهلوی طی فرایندی کاماًل برنامه ریزی شده، 

قصد داشت با الگوبرداری از غرب تغییراتی در زمینه های مختلف سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی و حتی مذهبی در کشور ایجاد کند. در ُبعد مذهبی، قصد 

کم رنگ کردن نقش مذهب و مظاهر آن را داشت؛ تا جایی که دستور داد مردان 

کشورهای غربی در جامعه حضور یابند و زنان نیز  با ظاهری متفاوت به شکل 

حجابشان را بردارند. با اعالم دستور ممنوعیت حجاب توسط رضاشاه، مردم 

کنش سختی نشان دادند.یکی از قیام های  به رهبری روحانیان و واعظان وا

در  قیام  این  در  است.  مشهد  گوهرشاد  مسجد  قیام  ایران،  مردم  خونین 

تیرماه ۱۳۱۴ روی داد و یکی از رخدادهای مهم در دوران حکومت رضاشاه و 

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان .
2  کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه اصفهان.

3  کارشناس ارشد شیعه شناسی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
به همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کنش  نخست وزیری محمدعلی فروغی به شمار می آید. قیام مزبور در وا

سیاست های ضدمذهبی حکومت رضاشاه به وجود آمد که در شکل گیری آن 

نیز، علما و روحانیان مشهد سهم بسزایی داشتند.یکی از شخصیت های بسیار 

گنابادی،  که در برابر برنامۀ کشف حجاب رضاشاه ایستاد، محمدتقی  مهمی 

که  معروف به بهلول، بود. وی یکی از واعظان فعال در دوران پهلوی اول بود 

گوهرشاد مشهد نقش اساسی داشت. مقالۀ حاضر با روش  به ویژه در قیام 

توصیفی تحلیلی و باتکیه بر منابع کتابخانه ای درصدد بررسی نقش محمدتقی 

گنابادی در واقعۀ گوهرشاد مشهد می باشد.

گنابادی  گوهرشاد، محمدتقی  کشف حجاب، قیام  کلیدواژه ها: رضاشاه، 

)بهلول(.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی تأثیر رهبری و حضور روحانیان و علما 
بر قیام گوهرشاد به روش سری زمانی رگرسیون

محمد جهانگیری1
مهتاب عشقی عراقی2

میترا محمدطالبی3

چکیده

کشتار آن بیانگر ارادۀ جدی رضاشاه برای انجام اصالحات  گوهرشاد و  واقعۀ 

و  روحانیان  و  علما  ضعف  نشانگر  قیام  این  است.  ایران  در  مورِدنظرش 

سوءمدیریت آنان درمورد تهاجم فرهنگی غرب به ایران است؛ زیرا بعد از این 

کشتار، سرعت کشف حجاب و بعدها، سرعت ازبین بردن فرهنگ و ارزش های 

ایرانی افزایش می یابد.در بررسی این قیام دو فرضیه را باید در نظر گرفت:

کلِی روحانیان و استبداد پهلوی )علمای عتبات، علمای مبارز  1.رویارویی 

سیاسی(؛ 2.سکوالریزه شدن، تجددگرایی، ناسیونالیسم باستان گرا. درمورد 

فرضیۀ اول، علت این واقعه را رویارویی روحانیان و نشان دادن چنگ و دندان 

توسط رضاشاه به روحانیت می دانند؛ اما درمورد فرضیۀ دوم، این واقعه را 

ک. 1 . کارشناس ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی ارا
ک. 2 . کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه آزاد ارا

ک. 3 . پژوهشگر و کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد ارا
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چکیده مقاالت
نشئت گرفته از تجددگرایی و سکوالریزه گرایی رضاشاه می دانند و شاید به نوعی، همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

علت آن را برخورد مردم و مخالفت آنان با قضایای کشف حجاب و متحدالشکلی 

کاربردی و برحسب  لباس تصور می کنند.روش پژوهش حاضر براساس هدف 

گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی به شمار می آید.  نحوۀ 

برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامۀ چندعاملی رهبری بأس و آوولیو، ویرایش 

آماری  تخمین های  و  برآوردها  تحقیق،  این  در  است.  شده  استفاده   2000

الگوها و تأثیر چندگانۀ تمامی متغیرها و داده های جمع آوری شده بااستفاده از 

نرم افزارهای Eviews5 و SPSS صورت می گیرد و روش تخمین مدل ها، ترکیب 

دادهای مقطعی سری زمانی است.یافته های پژوهش این رابطه ها را نشان 

داد: بین الگوی رهبری بأس، روحانیان و علما با استبداد پهلوی و تجددگرایی 

)r=248،0 و 05،0p≥(؛ سبک رهبری تحول گرا با استبداد پهلوی و تجددگرایی 

)r =356،0 و 05،0p≥(؛ بین سبک رهبری بدوِن مداخله با استبداد پهلوی و 

تجددگرایی )r=-21،0 و p 05،0≥( تأثیر مثبت و رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بین 

 )≤05،0p و r=013،0( سبک رهبری تعامل گرا با استبداد پهلوی و تجددگرایی

رابطۀ معناداری وجود دارد. از بین سبک های رهبری تحول گرا، تعامل گرا و 

بدوِن مداخله، بهترین پیش بینی کننده با استبداد پهلوی و تجددگرایی سبک 

رهبری تحول گراست.

بدوِن مداخله،  رهبری  تعامل گرا،  رهبری  تحول گرا،  رهبری  کلیدواژه ها: 

روحانیان، تجددگرایی، استبداد پهلوی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

زمینه های تاریخی واقعیت حجاب در ایران
محمدجعفر چمنکار1

چکیده

پوشش زنان در ایران باستان همواره سبک خاصی داشته است. بررسی ها 

که پوشش تمام بدن در دوره های مختلف تاریخی، چه نزد  نشان می دهد 

زنان و چه نزد مردان، در ایران حقیقت بوده است و به هیچ وجه ایرانیان در 

کامل و  که پوشش  برهنگی به سر نمی برده اند؛ اما این را باید در نظر داشت 

آراستۀ همراه با تزئینات زنان در ایران، با پوشش چادر سیاِه اسالمی بسیار 

متفاوت بوده است. تاریخچۀ پوشش در ایران با حجاب به معنای پوشش 

متون  برابر  دارد.  عمیق  پیوندی  زیبایی دوستی،  و  زیبایی شناسی  و  کامل 

تاریخی، در همۀ زمان ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر 

رایج بوده است و زنان با آزادی در محیط بیرون خانه رفت وآمد و همپای مردان 

کامل و پرهیز شدید از اختالط های  کار می کرده اند. این فعالیت ها با حجاب 

فسادبرانگیز همراه بوده است. در ایران باستان، حجاب از حضور دین مبین 

که برخی محققان و  اسالم به عنوان مقوله ای ملی مطرح بوده است، تا آنجا 

اندیشمندان، پوشش اسالمی را نتیجۀ تعامل فرهنگی بین اعراب و ایرانیان 

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه ارومیه.
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چکیده مقاالت
که بر همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد که مبانی فقهی و احکام اسالمی، ازآنجا دانسته اند؛ اما درست آن است 

پایۀ فطرت و ارزش های واالی بشری بنا نهاده شده است، با ُمهر تأیید زدن 

کنون،  بر حجاب ایرانی موجب تقویت و اعتالی فرهنگ حجاب شده است. ا

حجاب ایرانی مترادف با پوشش اسالمی است. هدف از این پژوهش، بررسی 

پیشینه ای  ایران  در  حجاب  رعایت  مسئلۀ  که  است  موضوع  این  تاریخی 

طوالنی دارد.

کلیدواژه ها: حجاب، ایران، زمینه های تاریخی، جایگاه، حکومت های ایران 

باستان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب بررسی زمینه ها و مقدمات اعالم 
محمدجعفر چمنکار1

نشان پرندی2

چکیده

که در دوران پهلوی صورت  کشف حجاب یکی از مسائل بسیار مهمی بود 

بلکه  است؛  نبوده  داخلی  واقعه ای  به صورت  ایران  در  پدیده  این  گرفت. 

محرک های خارجی زیادی داشته است. کشورهای استعمارگر، مانند انگلیس، 

شوروی و آمریکا برای اینکه جای پای محکمی برای استعمارگری در کشور ایران 

ایجاد کنند، به نفوذ در افکار و اندیشه و فرهنگ مردم نیاز داشتند؛ بدین ترتیب 

که  کرد:زمینه هایی  کشف حجاب را می توان در دو دوره بررسی  زمینه های 

در دوران قاجار ایجاد شده بود؛حضور مأموران قدرت های استعماری به ویژه 

انگلستان و شوروی در ِکسوت بازرگانان و مشاوران و مستشاران که باعث تأثیر 

بر شاه و شناسایی ساختار اداری و تغییر آن همسو با سیاست های استکباری 

شد.دعوت و تشویق شاهان و وزرا برای سفر به کشورهای غربی و مجذوب کردن 

آداب ورسوم  به  پیشرفت ها  این  ارتباط دادن  و  غرب  پیشرفت های  به  آنان 

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه ارومیه.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه ارومیه.
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چکیده مقاالت
که مجذوب فرهنگ غرب شده بودند و سعی همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد مردم؛بازگشت افراد فرنگ رفته 

که  داشتند فرهنگ غرب را در میان مردم اشاعه دهند.عالوه بر این زمینه ها 

از قبل برای رسوخ فرهنگ غرب به جامعۀ ایران ایجاد شده بود، در دوران 

کمیت رضاشاه پهلوی نیز زمینه هایی فراهم شد؛ اما وی باتوجه به وجود  حا

موانع نمی توانست به یک باره کشف حجاب را اعالم کند و به ایجاد زمینه هایی 

سرپرست  ذهنیت  تغییر  برای  اولیه  برنامه های  براین اساس،  داشت.  نیاز 

زیرا آن ها در  کردند؛  آغاز  کارکنان دولت  از  اول  خانواده تدوین شد.در وهلۀ 

اختیار دولت بودند و دولت نظارت بیشتری بر آنان داشت. بدین منظور، برای 

رسمیت یافتن کشف حجاب قانون یک شکل شد و لباس ها و تبدیل روسری 

کنگرۀ زنان  کاله در 6دی1307 به تصویب رسید. از دیگر زمینه ها، برگزاری  به 

شرق در سال 1311ش بود. سفر رضاشاه به ترکیه و مشاهدۀ پوشش زنان آنان بر 

تصمیم وی برای اعالم کشف حجاب تأثیر زیادی داشت.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، رضاشاه، انگلیس، جامعۀ ایران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد  زمینۀ تأثیرات واقعۀ 
در روزنامه های سال 1314ش.

ابوالفضل حسن آبادی1

چکیده

واقعۀ گوهرشاد یکی از وقایع بسیار تأثیرگذار شهری در دورۀ معاصر در ایران بوده 

که ابعاد آن از جنبه های مختلفی درخور بررسی است. یکی از این حوزه های 

بسیار مهم، ساختار اجتماعی شهر مشهد و چگونگی تأثیر واقعۀ گوهرشاد بر آن 

گوهرشاد متناسب با اوضاع سیاسی و اجتماعی آن  است.»آیا رخ دادن واقعۀ 

دوره بوده است؟«»این واقعه چه تأثیری بر وضعیت اجتماعی بعد از آن داشته 

است؟«

در این مقاله به بررسی محتوایی روزنامه های در دسترِس سال رخداد پرداخته 

می شود. در این بررسی با تألیف مؤلفه هایی مانند فعالیت های اجتماعی، 

چگونگی انعکاس اخبار مربوط به واقعه در روزنامه ها بعد از واقعه به بررسی 

چگونگی انعکاس این مسئله در آن زمان و تأثیرش در روند جریانات اجتماعی 

می پردازد و سعی می شود، میزان تأثیرگذاری آن در دوره اختناق سیاسی در 

مطبوعات بررسی شود.

کلیدواژه ها: واقعۀ گوهرشاد، مشهد، روزنامه، مؤلفه های اجتماعی. 

1 . دکتری تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

در آمدی بر بازشناسی خاطرات 
گوهرشاد در مشهد واقعۀ 

ابوالفضل حسن آبادی1

چکیده

واقعۀ گوهرشاد یکی از وقایع تاریخ معاصر به شمار می رود که علی رغم اهمیت 

کرده اند. نوع نگاه به این قیام در دوره های  کمتر به آن توجه  آن، پژوهشگران 

که در دوره ای با حساسیت منفِی بیش ازحد و در دوره ای با  مختلف زمانی 

حساسیت مثبت زیاد همراه بوده، باعث شده است کمتر به ابعاد و انگیزه های 

کمتر روشن شود.در این مقاله به بررسی  مختلف آن توجه و زوایای تاریك آن 

خاطراِت در دسترس دربارۀ واقعۀ گوهرشاد پرداخته می شود و سعی می شود 

که در زیر می آید، با نگاهی انتقادی و تحلیلی به خاطرات، از  با طرح سؤاالتی 

جنبه های جدید به ابعاد مختلف واقعه پرداخته شود.»اهمیت خاطرات در 

روایت حوادث تاریخی چگونه است؟»چه عناصری بر ضعف و قوت خاطرات 

کدام اند؟«»ساختار  تأثیر می گذارد؟«»انواع خاطراِت در دسترس دربارۀ واقعه 

روایتی خاطرات واقعه چگونه است؟«»این ساختار از چه ضعف و قوت هایی 

کتابخانه ای و آرشیوی است. اهمیت مقاله  برخوردار است؟«روش پژوهش، 

ازآن روست که تا کنون کمتر به بازشناسی خاطرات و بررسی تحلیلی ساختار آن 

پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:واقعۀ گوهرشاد، خاطرات، مشهد، بازشناسی و تحلیل.

1 . دکتری تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد بررسی آموزه های تربیتی حماسۀ 
مریم حق وردی طاقانکی1

چکیده

روشن شدن  در  که  است  مهمی  امور  از  یکی  مردمی  حرکت های  بررسی 

و  تاریخ  ارتباط  درزمینۀ  می کند.  کمک  ما  به  معاصر  تاریخ  هرچه بیشتِر 

گر واقعیت های تاریخی در بافت و زمینه ای  که ا تعلیم وتربیت باید دانست 

گسترده و عمیق جای نگیرند، به زودی به فراموشی سپرده می شوند. فهم تاریخ 

و گذشتۀ یک ملت، جریان تعلیم وتربیت آن ملت را عمیق تر و سریع تر می کند. 

یکی از جریانات بسیار مهم تاریخ معاصر ایران، واقعۀ مسجد گوهرشاد است که 

در سال 1314 در مشهد اتفاق افتاد. حماسۀ گوهرشاد برخاسته از روح مذهبی و 

اسالم گرایی مردم خراسان و شهر مشهد بوده است. هدف این پژوهش بررسی 

گوهرشاد است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از  آموزه های تربیتی حماسۀ 

نوع تحلیلی اسنادی است. جامعۀ تحقیق، شامل تمامی منابع غنی تاریخی از 

دوران رضاشاه و قیام مسجد گوهرشاد است که در متن های مکتوب، شفاهی 

و تصویری موجود است. نمونه گیری به شیوۀ هدفمند انجام شده است و 

براین اساس، ابتدا منابع دست اّول انتخاب و سپس، به سایر منابع مرتبط با 

1 . کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه امام صادق7.
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چکیده مقاالت
موضوع توجه و از آن ها استفاده شده است. ابزار مورداستفاده در این پژوهش همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کی از آن است  برای گردآوری داده ها، فیش برداری است. یافته های پژوهش حا

که از منظر علم اسطوره شناسی و حماسه شناسی و با بررسی های صورت گرفته 

گوهرشاد  قیام  برای  »حماسه«  عنوان  به کاربردن  لغت شناسی،  منظر  از 

مناسبت دارد. برخی از آموزه های تربیتی حماسۀ گوهرشاد عبارت اند از: احیای 

ارزش های اسالمی و احیای امربه معروف و نهی ازمنکر؛ دفاع از حجاب و عفاف؛ 

گری دربارۀ ظالمان. غیرت و شجاعت؛ بصیرت بخشی و افشا

حماسه،  روحانیت،  گوهرشاد،  مسجد  اسالم،  تاریخ  ایران،  کلیدواژه ها: 

آموزه های تربیتی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب  کنش مردم دزفول به  وا
باتکیه بر تاریِخ شفاهی 

)1314-1320ش(

حبیب حیاری1

چکیده

غربی ها  ظاهر  و  تفکر  از  دنباله َروی  را  ایران  پیشرفت  ارکان  از  یکی  رضاشاه 

می دانست؛ به همین منظور برای رهایِی ایران از جهل و خرافه و قرارگرفتن در 

مسیر پیشرفت، الگوی غربی را مناسب تشخیص داد و با نزدیک شدن به این 

الگو سعی در تحقق چنین هدفی داشت.مقابله با حجاب بانوان نیز به عنوان 

کشف حجاب به دستور  یکی از ظواهر نادانی و موانع ترقی و تمدن، با اجرای 

که با مبانی اعتقادی جامعۀ ایران  گرفت. این مسئله ازآنجا رضاشاه صورت 

کنش های متفاوتی را به دنبال داشت. ضرورت توجه به این  در تعارض بود، وا

مسئله ازآنجا اهمیت دارد که مذهب در تاروپود جامعۀ ایران درهم تنیده شده 

کمتر به  بود.از سوی دیگر، اهتمام بیشتر تحقیقات به شهرهای بزرگ و توجه 

شهرهای کوچک، خأل تحقیقاِت محلی دراین زمینه را به وضوح نشان می دهد؛ 

که توجه به تمام نقاِط مرِز جغرافیایی ایران تحلیل جامع تری را در  در صورتی 

1 . دانشجوی دکتری تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
پی خواهد داشت.از این نظر، شهرستان دزفول که در آن زمان یکی از شهرهای همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

سنتی و مذهبی خوزستان به شمار می رفت، درخوِرتوجه است. این تحقیق 

کشف حجاب در این منطقه و به دنبال  کنش مردم دزفول به  در پی وصف وا

پاسخ دادن به این سؤاالت است: 1. کشف حجاب در شهرستان دزفول در چه 

که  کنش مردم دزفول چه بود؟ ازآنجا سطحی و به چه شکلی اجرا شد؟ 2. وا

کنان قدیمی این  منابع مکتوب اندکی در این ارتباط وجود دارد، مصاحبه با سا

شهرستان )تاریِخ شفاهی( مبنای این تحقیق را شکل می دهد.

کلیدواژه ها: دزفول، کشف حجاب.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

آسیب شناسی حجاب زنان ایرانی در عصر حاضر
بی بی حکیمه حسینی1
سیده جمیله هاشم نیا2

چکیده

که امروزه به صورت یک معضل اجتماعی مطرح می شود،  از مباحثی  یکی 

که با وجود فرهنگ غنی اسالمی ایرانی دچار  مسئلۀ پوشش زنان ایرانی است 

اصیل  الگوی  معرفی  ضمن  حاضر،  مقالۀ  است.  شده  فراوانی  آسیب های 

نظری  مبانی  نیز  و  میدانی  تحقیقات  بررسی  و  تحلیل  به  اسالمی  حجاب 

درزمینۀ آسیب شناسی حجاب زنان و دختران ایرانی در عصر حاضر پرداخته 

است.در این مقاله، ابتدا باتوجه به آیات صریح قرآن الگوی حجاب حقیقی و 

که مسلمًا منطبق بر میل فطری او نیز هست، تبیین  مورِدنظر اسالم برای زن 

که امروزه به طور روزافزونی بر پیکرۀ آن وارد شده است،   شده و آسیب هایی را 

برخی  و  فردی  عوامل،  و  ریشه ها  این  از  برخی  می کند.  ریشه یابی  و  بررسی 

اجتماعی هستند.چند نمونه از عوامل فردی این آسیب ها عبارت اند از: ضعف 

گوش دادن به موسیقی های  اعتقادی،ضعف در پایبندی به انجام عبادات، 

1 . استادیار گروه علوم و معارف قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد.
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چکیده مقاالت
کسب زیبایی و جلوه گری )تبرج(. همچنین، نمونه هایی از عوامل همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد مخرب، 

و  ماهواره ای  شبکه های  تأثیر  از:  عبارت اند  حجاب  آسیب های  اجتماعی 

اجتماعی، تأثیرپذیری از جّو غالب، نظام خانواده، جامعه و رسانه، اختالط زن 

که قرآن  و مرد و مدگرایی. درنهایت، به برخی از راهکارهایی اشاره شده است 

کریم برای پیشگیری از ابتال به این آسیب ها توصیه می کند.

فردی،  زمینه های  اسالمی،  پوشش  آسیب شناسی،  حجاب،  کلیدواژه ها: 

زمینه های اجتماعی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

روان شناسی برچسب
 به مثابه زیرساخت اجتماعی حجاب بانوان

بی بی حکیمه حسینی1
معصومه بیات2

چکیده

یکی از مباحث مطرح شده در روان شناسی، نظریۀ برچسب زدن به افراد است. 

کلی براساس  که طی آن یک صفِت شخصیتِی  برچسب زدن فرایندی است 

یک یا دو خصوصیت جزئی به فرد اختصاص داده می شود و موجب تلقین 

و ایجاد باور در فرد شده و تدریجًا به عنوان حقیقت ذاتِی او پذیرفته می شود.

با  تعامل  در  الهی  فطرت  براساس  انسان  شناخت  به  اسالمی  روان شناسی 

و  حیا  ذاتًا  انسان  است.  کرده  ویژه  توجه  اجتماعی  قراردادهای  و  اجتماع 

احساس نیاز به پوشیدگی دارد. بر این مبنا درمی یابیم، برچسب زدن به عنوان 

یک فرایند روانی، تأثیری جدی در عملکرد بانوان دربارۀ حجاب داشته باشد.

این مقاله باتکیه بر آیۀ 59 سورۀ مبارکۀ احزاب، نخست استراتژی های ترغیبی 

کرده و  برچسب را در تطبیق با مسئلۀ حجاب به روش توصیفی تحلیلی بیان 

1 . استادیار گروه علوم و معارف قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد.
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چکیده مقاالت
سپس، اجمااًل به تأثیر منفی برچسب زنی بر مسئلۀ حجاب در سایۀ روایات همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کرده است.نتیجه آنکه با برچسِب ترغیبی می توان با  معصومان: اشاره 

کرد؛ زیرا تأثیر روانی برچسب زنی بر ایجاد موضع مثبت یا  بی حجابی مقابله 

گاه است و رفتار انسان را جهت دهی می کند. از  منفی دربارۀ حجاب، ناخودآ

نتایج مثبت این فرایند ایجاد اعتمادبه نفس، استفادۀ مناسب از فرصت ها و 

مساوات اجتماعی است و تخریب شخصیت و طرد افراد، ایجاد مقاومت در 

آنان و... از پیامدهای منفی برچسب نادرست به شمار می رود.

کلیدواژه ها: روان شناسی برچسب، فلسفۀ حجاب، قرآن، قرارداد اجتماعی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نقش حجاب و عفاف در کاهش آسیب های اجتماعی
فرشته حسین آبادی1

چکیده

حجاب به عنوان یک ارزش اسالمی در فرهنگ ملی و اسالمی ما از جایگاه 

بلندی برخوردار است و این منش اسالمی به شدت با هجوم دشمنان اسالم 

اهداف  به  رسیدن  برای  مانع  اولین  را  ارزش  این  آنان،  است.  شده  مواجه 

کریم و منابع مکتوِب در  خود می دانند. در این پژوهش با بهره گیری از قرآن 

دسترس که به روش تحلیلی و توصیفی صورت گرفته است، به دنبال پاسخ این 

کاهش آسیب های اجتماعی  سؤال هستیم: »آیا حجاب و عفاف می تواند در 

که حجاب و عفاف، الگوی  کی از آن است  مؤثر باشد؟«یافته های تحقیق حا

کاهش آسیب های  پذیرفتنی زنان و جامعه به حساب می آید. مسئلۀ مهار و 

گر در جامعه به طور کامل  اجتماعی با حجاب و عفاف رابطۀ تنگاتنگی دارد که ا

کاهش بسیاری از  و طبق قوانین شرعی و اسالمی رعایت شود، به طوِرقطع 

آسیب های اجتماعی را دربردارد. نهایتًا دررابطه با حجاب و عفاف و آسیب های 

گرفت که حجاب و عفاف برابر با کاهش آسیب های  اجتماعی می توان نتیجه 

اجتماعی است.

کلیدواژه ها: قرآن، حجاب، عفاف، کاهش، آسیب های اجتماعی.

1 . کارشناس ارشد فقه ومبانی حقوق اسالمی، دبیر آموزش وپرورش سبزوار.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مسئلۀ تغییر لباس در ایران و ترکیه
حسین خمسه ای1

چکیده

سفر  از  پس  ایران،  در  حجاب  کشف  واقعۀ  پس ازآن  و  لباس  تغییر  موضوع 

رضاشاه به ترکیه و اطالع از اجرای این سیاست در آن کشور، اجرا شد. آنچه در 

کمتر موردپرسش  کشور  طول نزدیک به هشتاد سال از عمر این قانون در دو 

بوده، علل توفیق دولت ترکیه و شکست دولت ایران در اجرای آن بوده است.

در مقالۀ حاضر تالش شده است، با طرح این سؤال به این فرضیه پاسخ داده 

که »میزان پایگاه مردمی دولت در تحقق یا شکست اجرای قانون مؤثر  شود 

بوده است.« درواقع، میزان مشروعیت دولت و پشتوانۀ حقوقی قانون؛ یعنی 

میزان حمایت مردم از دولت و مجلس در آن مؤثر بوده است.در ترکیه تأسیس 

جنبش ملی آزادی بخش در جنگ جهانی دوم زمینۀ شکل گیری نظام سکوالر 

بود و قانون توسط دولِت برخاسته از مجمع ملی اجرا شد. این مجمع شامل 

سازمان های طبقۀ متوسط بود. در ایران، باآنکه قانون با تصویب مجلس به 

دولت تکلیف شد، نه آن احزاب برخاسته از متن جامعه بودند و نه سلطنت.

حتی برخی از نمایندگان و احزاب مجلس با قانون مخالف بودند. نحوۀ اجرای 

1 . کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی ابهر.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد به ریاست رضا  ایران دولت  به آن مؤثر بود. در  اقبال عمومی  قانون هم در 

پهلوی، شاه کشور، به شیوۀ دستوری و ازباالبه پایین و با اجبار اداره می شد؛ اما 

کشور، در  در ترکیه حضور یک مقام ملی به نام آتاتورک به عنوان رئیس جمهور 

گروه ها و حمایت مردم تأثیرگذار بود. شکست اجرای قانون در ایران  حمایت 

به دلیل مخالفت مردم و علما در جامعه، مخالفت علمای حاضر در مجلس، 

واقعۀ قیام مذهبی مسجد گوهرشاد و ورود بیگانگان به ایران در جریان جنگ 

جهانی دوم بود.

کلیدواژه ها: ایران، پهلوی، ترکیه، آتاتورک، حکومت، مشروعیت.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کنش مردم به آن کشف حجاب در بیرجند و وا
علی خسروی1

عباس سرافرازی2

چکیده

فرهنگی،  درزمینه های  مختلفی  اقدامات  حکومتش  دوران  در  رضاشاه 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام داده است که دسته ای از این اقدامات با 

کنش مواجه شد. یکی  استقبال گروه هایی از اقشار جامعه و دسته ای دیگر، با وا

از اقدامات رضاشاه در حوزۀ فعالیت های فرهنگی، تغییر پوشش زنان و کشف 

حجاب بود که در سال 1314 اجرایی شد.این اقدام، متقاباًل با اعمال سیاست 

خشن و سرکوب گرایانه توسط حکومت رضاشاه پیگیری می شد. اجرای این 

کنش هایی از سوی اقشار مختلف مردم در شهرهای مختلف ایران،  طرح با وا

ازجمله شهر بیرجند روبه رو شد؛ لذا پژوهش مورِدنظر بر آن است تا جریان 

کنش های صورت گرفته توسط مردم را بااستفاده از  کشف حجاب در بیرجند و وا

منابع بایگانی شده و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی بررسی و تجزیه وتحلیل 

کنش های صورت گرفته در بیرجند، حرکتی مردمی  که وا کند. به نظر می رسد 

بوده است؛ چون همۀ اقشار به این مسئله عکس العمل نشان دادند.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، بیرجند، رضاشاه، اقدامات فرهنگی.

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب در آیینۀ تجددگرایی
)بررسی مسئلۀ حجاب در اشعار میرزادۀ عشقی و سید اشرف الدین گیالنی(

طهورا خجستۀ ثانی1
بهاره عرفانی2

چکیده

این پژوهش با بررسی نظرهای سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( و میرزادۀ 

عشقی به صورت تطبیقی، مقایسه ای به تحلیل آرا و نظرهای آن دو به عنوان 

دو شاعِر تجددطلب و مشروطه خواه در دورۀ مشروطه می پردازد.اهمیت این 

که در دورۀ  که دربارۀ آن بحث شده است، در این امر باید دانست  موضوع را 

زمانِی مذکور به دلیل نوعی نزاع میان سنت و تجدد، برخی از دگراندیشان آن 

دوره حجاب را یکی از نمادهای سنت معرفی کردند و در اشعار و نگارش هایشان 

به مذمت آن پرداخته اند.پرسش اصلی این است: »سید اشرف الدین گیالنی و 

میرزادۀ عشقی به عنوان روزنامه نگاران ترقی طلب و مدافع حقوق زنان در عصر 

که به  مشروطه، در قبال مسئلۀ حجاب چه موضعی داشته اند؟« متن حاضر 

گردآوری شده، به این  روش اسنادی و بااستفاده از رویکرد توصیفی تطبیقی 

1 . دانشجوی کارشناسی تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . دانشجوی کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشگاه خیام مشهد.
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چکیده مقاالت
که هرچند دو شاعر مذکور نگرش طرفدارانه ای از حقوق همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد نتیجه رسیده است 

اجتماعی زن داشته اند، در قبال مسئلۀ حجاب نظرهایی مخالف یکدیگر 

هستند.این نکته، نشان دهندۀ قرائت متفاوت آن دو از مسئلۀ تجدد است. 

گیالنی در اشعاری چون خواهران بخوانند، حجاب را مایۀ عفت و عصمت  زنان 

دانسته و در تالش است میان مفاهیم اسالمی و پردازش های تجددگرایانه 

کفن سیاه، در  تعامل برقرار سازد. در مقابل، میرزادۀ عشقی در اشعاری چون 

قالبی ترقی خواهانه و به تقلید از اسلوب های غربی، حجاب را نماد سنت و مایۀ 

عقب ماندگی زنان ایرانی معرفی می کند.

گیالنی، میرزادۀ عشقی، تجددگرایی، مسئلۀ  کلیدواژه ها: سید اشرف الدین 

حجاب.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب کنش زنان ایرانی به مسئلۀ  وا
طهورا خجسته ثانی1

شادی حاجی زاده2

چکیده

کنش زنان ایرانی )تعامل یا تقابل( به مسئلۀ  هدف این پژوهش، بررسی وا

کشف حجاب در دورۀ پهلوِی اول )1304تا 1320ش( است. اهمیت این مسئله 

بررسی مواضع زنان به عنوان نیمی از جامعه است که برای نخستین بار با مسئلۀ 

کشف حجاب از نوع آمرانۀ آن روبه رو شده اند. پرسش اساسی  اجباری شدن 

این است: »زنان در قبال مسئلۀ مذکور چه موضعی گرفته اند؟« متن حاضر که 

به روش اسنادی و رویکرد توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، به این نتیجه 

رسیده است که گروه اقلیتی از زنان به دلیل وابستگی به دربار و ارتباط خانوادگی 

با رجال درباری و گروهی به دلیل داشتن گرایش های غرب گرایانه، مانند برخی 

کثریت زنان  کشف حجاب پرداخته اند و ا روشن فکران به حمایت از مسئلۀ 

جامعه به دلیل داشتن گرایش های مذهبی به مخالفت با آن روی آوردند.

کلیدواژه ها: زنان ایرانی، کشف حجاب، رضاشاه، حقوق اجتماعی.

1 . دانشجوی کارشناسی تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . دانشجوی کارشناسی تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.



92

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب؛ از زمزمه ها تا اجرا
ملیحه خوش بین1

چکیده

کار آمد، با آهنگی شتابان و آمرانه  که رضاشاه پهلوی در ایران روی  از زمانی 

ایران  جامعۀ  از  سنت  مظاهر  زدودن  درجهِت  را  نوگرایانه اش  سیاست های 

کرد. یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار غرب گرایانۀ وی، تغییر لباس و کشف  آغاز 

حجاب از بانوان در 17دی1314 بود.اقدام رسمی حکومت پهلوی در این تاریخ 

کلۀ سنتی جامعۀ ایران را دستخوش دگرگونی و آشفتگی کرد. این تحول، نه  شا

با میل مردم ایران مطابق بود و نه با باورها و آداب آنان؛ بلکه به اجبار و به وسیلۀ 

زور فیزیکی و خشونِت عریان رخ داده بود.اما به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه و 

سرکوب گر رژیم رضاشاه، مخالفت ها و مبارزات مردم راه به جایی نبرد و تا شهریور 

1320 و سقوط رضاشاه سیاست های تقلیدی و غرب گرایانۀ وی ادامه یافت. 

کرد تا او  کمک  حال سؤال این است: »چه جریانات و زمینه هایی به رضاشاه 

بتواند گستاخانه کشف حجاب را در ایران رسمی کند و آن را جشن بگیرد؟« به 

دیگر سخن: »زمینه ها و مقدمات چنین اقدامی چگونه فراهم آمد؟«در پاسخ 

که ریشه هایی عمیق  کشف حجاب در جامعۀ ایران  گفت:  به این سؤال باید 

1 . کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد مذهبی و سنتی دارد، اقدامی نبوده است که رضاشاه به تنهایی و به یک باره به 

آن مبادرت ورزد؛ بلکه سال ها قبل از اعالم رسمی کشف حجاب، حتی سال ها 

قبل از روی کار آمدنش، جریانات و زمینه هایی برای زدودن حجاب در جامعه 

وجود داشته است. زمزمه هایی بود که بنا داشت مقدمات چنین اقدام شومی 

را فراهم آورد. پژوهش حاضر به بررسی آن مقدمات و زمینه ها می پردازد.

کلیدواژه ها: رضاشاه، کشف حجاب، زمینه ها، غرب، سنت.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

متدولوژی ترمینولوژی دینی 
با تطبیق بر معناشناسی اصطالح حجاب

مرتضی خرمی1 
جواد سلمان زاده2

چکیده

شاخۀ علمی ترمینولوژی )اصطالح شناسی( عهده دار معناشناسی اصطالحات 

گون دینی و غیردینی است که این شاخۀ علمی در هر حوزه،  در حوزه های گونا

به فراخور زمینه ها و اقتضائات آن حوزه، روش ویژه ای را به کار می گیرد. این 

روش در شاخۀ علمی دیگری به نام متدولوژی )روش شناسی( طراحی و ترسیم 

می شود.این نوشتار توانسته است با تجزیۀ روش به منبع و اصول و قواعد، 

همۀ منابع مورِدنیاز جهت ترمینولوژی دینی را شناسایی و برخی از اصول و 

قواعد مورِدنیاز برای کار با این منابع را ارائه کند. روش ارائه شده در این مقاله بر 

اصطالح »حجاب« به عنوان یک اصطالح دینی تطبیق و پیاده سازی می شود 

تا فایده مندی و کارایی آن ها در صحنۀ کاربرد و تطبیق روشن و شفاف شود.

کلیدواژه ها: ترمینولوژی، متدولوژی، روش شناسی، حجاب، اصطالح شناسی 

حجاب

1 . دانشجوی دکتری علوم و قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران.
2 . دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد و نسل امروز قیام 
حسین خزایی1

چکیده

در روش های آینده پ ژوهی اهمیت زیادی به »روندها« داده می شود و روندها 

تصاویر  و  وقایع  می کند.  پیروی  خاصی  منطق  از  که  است  وقایعی  حاصل 

گذشتۀ تاریخی هر ملت و چشم اندازهای آینده، در شکل گیری تمدن »تصویر 

آینده« عمیقًا تأثیرگذار است. تصویر مثبت هر ملتی از آینده پیامد موفقیت آن 

ملت است یا موفقیت هر ملتی پیامد تصویر مثبت آن ملت از آینده است.و 

تصاویر آینده و چشم اندازهای الهام بخش بر کامیابی جمعی مقدم است. قیام 

مسجد گوهرشاد یکی از مصادیق این تصویر سازی است. در این مقاله به این 

فرضیات پرداخته ایم: تأثیر وضعی عمل جمعی این واقعه بر آینده )امروز و...(؛ 

گذشته نگر؛ چرایی انتقال درست این  عبرت های آن برای ما برمبنای تحلیل 

واقعه برای ما و آیندگان؛ سنت های مسلم در این واقعه؛ شبیه سازی منطق 

مقابله با تهاجم فرهنگی و... .

کلیدواژه ها: آینده پژوهی، قیام گوهرشاد، تصویرسازی، پهلوی.

1 . استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی1قزوین.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نقش حجاب و عفاف در کاهش آسیب های اجتماعی
کبری خواجه پور1

چکیده

درونی.  پوشش  به معنای  عفاف  و  است  بیرونی  پوشش  به معنای  حجاب 

این دو عامل باعث سالمت جامعه است و نبود این دو موجب به وجودآمدن 

آثار مخرب زیادی در جامعه خواهد شد. حجاب یک خواستۀ  مشکالت و 

که بر تمای اسرار و رموز  که به اسالم محدود نمی شود.خالق بشر  فطری است 

آفرینش عاِلم خبیر است، زیبایی، امنیت و رشد انسان ها، به ویژه زن را در 

کریم ضرورت این حکم الهی  عفاف و حجاب دانسته است. آیات نورانی قرآن 

که دستوری دینی است،  کرده است. مسئلۀ حجاب  را به نحو مطلوب تبیین 

از مسائل مهم جامعۀ ماست و حجاب با بسیاری از مسائل پیوند خورده است 

و ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد.این مسئله ازآن جهت که 

خطابش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و ازآن جهت 

که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد، به همۀ افراد جامعه مربوط می شود. 

رعایت حجاب، نه تنها برای زن ارزش آفرین است؛ بلکه باعث حفظ ارزش های 

1 . مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی ایذه.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد انسانی، جامعه، مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، کاهش چشمگیر مفاسد فردی 

کار در  و اجتماعی، آرامش و پایداری نهاد مقدس خانواده و استیفای نیروی 

که حفظ حجاب و عفاف نقش بارزی در کاهش  سطح جامعه و... است.ازآنجا

آسیب های اجتماعی و حفظ کیان خانواده دارد، سعی شده است با رویکرد به 

جایگاه نهاد خانواده نقش آن در پایداری اجتماع روشن شود.

کلیدواژه ها: حجاب، عفاف، آسیب اجتماعی، آرامش خانواده.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب  بررسی مقدمات اعالم 
در زمان رضاشاه 

حسن دهنوی1

چکیده

کشف حجاب، یکی  کار آمدن رضاشاه در سال 1304ش، مسئلۀ  پس از روی 

و  مالحظات  وجود  شد.  پهلوی  حکومت  سیاست های  در  مهم  مسائل  از 

ضرورت هایی باعث شد که طرح مسئلۀ اعالم کشف حجاب با دشواری هایی 

همراه شود؛ همین مسئله، سیاستگذاران عصر پهلوی را بر آن داشت تا برای 

هموارکردن و بسترسازی، انجام مقدماتی را در سرلوحۀ سیاست هایشان قرار 

که بررسی این مقدمات و شناسایی و تحلیل آن، به درک دقیق تر  دهند. ازآنجا

کوشیده است تا با طرح  کمک می کند، نوشتۀ حاضر  کشف حجاب در ایران 

مقدمات اعالم کشف حجاب، به تبیین ابعاد مختلف آن بپردازد.

کانون  کشف حجاب، رضاشاه، مدارس دخترانه، مطبوعات،  کلیدواژه ها: 

بانوان، متحدالشکل کردن لباس.

1 . کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب
گوهرشاد در آیینۀ مطبوعات خراسان واقعۀ 

علی درویشانی1

چکیده

وسایل  سایر  کنار  در  نیرومند  رسانه های  از  یکی  به عنوان  مطبوعات 

ایران شده  و فرهنگ و تمدن  تاریخ  وارد عرصۀ  که  زمانی  از  ارتباط جمعی، 

است، در ایجاد، تقویت یا تضعیف جریان های مختلف اجتماعی، سیاسی و 

مذهبی نقشی مهم داشته و دارد. خراسان ازنظر تعداد جراید به عنوان یکی از 

کنار شهرهایی همچون تبریز، تهران و شیراز مطرح  قطب های مطبوعات در 

بوده است. از دیگر سو، بررسی مطبوعات به عنوان یکی از منابع دست یافتن 

به حقایق تاریخی همیشه مورد توجه و استناد محققان و پژوهشگران بوده 

گوهرشاد  است. ما در این مقاله با بررسی نشریات خراسان، به بازبینی واقعۀ 

و بازنمایی حقایق این اتفاق مهم و تأثیرگذار در تاریخ ایران خواهیم پرداخت.

مطبوعات  مشهد،  تاریخ  حجاب،  کشف  گوهرشاد،  واقعۀ  کلیدواژه ها: 

خراسان.

1 . پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی، آستان قدس رضوی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مستندات دینی و تاریخی حجاب 
کید بر عامل حّریت و شخصیت زن مسلمان با تأ

محمدکاظم رحمان ستایش1
فاطمه اسحاقیان2

چکیده

حجاب زن مسلمان از صدر اسالم از مسائل مهم و سفارش شدۀ آیات قرآن و 

معصومان: بوده است؛ لذا اقتضا می کند به کنکاش دقیق اساس این واجب 

دینی پرداخته و فلسفۀ وجودی این حکم شرعی تبیین شود. بررسی های 

که  گزارش های تاریخی روشن می کند  مستندات دینی، اعم از آیات، روایات و 

حجاِب زنان مسلمان یکی از مشخصه های حریت آنان در برابر کنیزان و طبقۀ 

پایین جامعه بوده است.حریم قائل شدن برای زن آزاده به واسطۀ حجاب یا 

مالقات و صحبت از ورای حجاب نشانۀ تشّخص و جایگاه ویژۀ اجتماعی او 

بوده است. توجه به این مسئله رویکردهای جدیدی در برخورد، ترویج و تبلیغ 

حجاب اسالمی ارائه می کند.

کلیدواژه ها: حجاب، حریت زن، شأن اجتماعی، مستندات دینی )یا آیات و 

روایات(، مستندات تاریخی.

1 . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم.
2 . کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن، دانشگاه قم.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

روند صدور قانون متحدالشکل کردن البسه 
گوهرشاد و واقعۀ مسجد 

سید حسین رئیس السادات1

چکیده

ماجرای واقعۀ مسجد گوهرشاد به قانون متحدالشکل ساختن البسۀ مردان در 

دولت مخبرالسلطنه و مجلس پنجم برمی گردد؛ اما پیش از صدور این قانون، 

است.  بررسی  شایستۀ  که  شد  مطرح  دیگری  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل 

آرایش نیروهای سیاسی در سال های اولیۀ قرن چهاردهم شمسی در ایران که 

که  به تدریج به پیروزی رضاشاه و دولت مردان الئیِک وی انجامید، نشان داد 

گام نهاده است. با هدف اعمال مدرنیته، عالوه بر مسائل  ایران در راه تازه ای 

فرهنگی، قانون نظام وظیفۀ عمومی یکی از مؤلفه های ارتش نوین ایران شد. 

این قانون سبب اعتراض و تجمع علمای اصفهان و شیراز در قم شد؛ چنان که 

حضور همسر رضاشاه بدون پوشیه )روبند( سبب اعتراض برخی علمای قم 

و تبعید و زندانی شدن شیخ محمدتقی بافقی شد. برای ادامۀ روند مدرنیته، 

کم قضایی الزم بود تا نظام قضایی ایران  مقدمات دیگری از قبیل قانون محا

کند؛ اما آنچه بیشتر از همه سبب تنش و  کارآمد  را برای اجرای قوانین مدنی 

1. استادیار بازنشسته گروه تاریخ ، دانشگاه بیرجند.
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چکیده مقاالت
چالش بین دولت و روحانیت شد، قانون متحدالشکل کردن لباس مردان بود همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

که باتوجه به آماده نبودن جامعه ازنظر فرهنگی، اعتراضات و حتی برخوردهایی 

گوهرشاد  فیزیکی را به دنبال داشت. این قانون سبب و مقدمۀ واقعۀ مسجد 

شد. برای اجرای مستثنیات همین قانوِن متحدالشکل کردن البسه، موضوع 

امتحان از طالب پیش آمد که در اجرا با اعتراض و درهم ریختگی روبه رو شد. در 

واقعۀ مسجد گوهرشاد، تجمع اعتراض آمیز مردم به خشونت کشیده شد و به 

کشته و زخمی شدن بسیاری انجامید؛ البته دربارۀ این رویداد و علل آن اقوال 

مختلف و بعضًا متضادی بیان شده است که این پژوهش سعی دارد بر مبنای 

سنجش های تاریخ نگاری به جمع بندی تازه و حتی متفاوتی دست یابد.

رضاشاه،  مشهد،  گوهرشاد،  مسجد  گوهرشاد،  مسجد  واقعۀ  کلیدواژه ها: 

قانون متحدالشکل البسه، اسدی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی اشعار شاعران دورۀ مشروطه 
در مخالفت با حجاب زنان

)ایرج میرزا، عارف قزوینی، میرزادۀ عشقی(

تهمینه رئیس السادات1

چکیده

کشف حجاب در تاریخ معاصر ایران، یکی از مباحث بحث انگیز و مهم  مقولۀ 

حجاب  کشف  است.  رضاشاه  فرهنگی  فعالیت های  و  اقدامات  حیطۀ  در 

از  تأثیرپذیری  کنار  در  رضاشاه،  دورۀ  در  زنان  سنتی  پوشش  با  مخالفت  و 

اقدامات فرهنگی اجتماعی آتاتورک، شاید بیشتر ریشه در اندیشه و خواست 

داشت. مشروطه  از  پس  به ویژه  و  قاجار  دورۀ  متجددان  و  تحصیل کردگان 

دیدگاه های زندگی به سبک اروپایی پس از انقالب مشروطه، روشن فکران را 

بر آن داشت تا حضور هرچه بیشتِر زنان را در صحنۀ اجتماع مطرح سازند و 

یکی از راه های آن را تغییر پوشش سنتی زن ایرانی دانستند. در همین رابطه، 

عالوه بر تحصیل کردگان و اهِل سیاست، نویسندگان و شاعران نیز درزمینه های 

ادبی دست به قلم بردند و در جریان اندیشه های تجددخواهی در مخالفت با 

1  . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
حجاب زنان اشعاری سرودند.شاید پیشگامان شعر نفی حجاب، در ادبیات همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

باشد و  و میرزادۀ عشقی شروع شده  قزوینی  میرزا، عارف  ایرج  با  مشروطه 

کشف حجاب از سوی رضاشاه، شاعران دیگر  پس ازآن، در زمان اعالم رسمی 

سرودن این نوع اشعار را ادامه دادند. این نوشتار بر آن است تا ابتدا اندیشۀ 

شاعران پیشگام این تفکر را دررابطه با مسئلۀ تجدد به عنوان مقدمه و سپس، 

سروده های این شاعران را در مخالفت با حجاب زنان بررسی کند و درنهایت، به 

نتایج این روند نیز بپردازد. این پژوهش به شیوۀ کتابخانه ای انجام شده است.

کشف حجاب، حجاب و شعر، ایرج میرزا، عارف  کلیدواژه ها: اندیشۀ تجدد، 

قزوینی، میرزادۀ عشقی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد بررسی قیام 17 دی زنان، آخرین حلقه از 

مبارزات مردمی با سیاست کشف حجاب رضاخانی
سمیه ذوقی1

ملیحه بخشی نژاد2

چکیده

کشف حجاب رضاخانی پیامدهای مختلف سیاسی و اجتماعی در  سیاست 

جامعۀ ایران داشته است. در این میان، شهر مشهد به عنوان یکی از شهرهای 

با این سیاست ضددینی شناخته  کشور، پیش گام مبارزه  مهم مذهبی در 

می شود.

کشف حجاب محسوب می شد. زنان مشهدِی  17دی1356 روز آزادی زن و 

پیش گام تظاهرات انقالبی و در اعتراض به این روز، به خیابان آمدند و دست 

به راهپیمایی زدند. آنچه باعث نگارش این مهم شده است، عالوه بر اهمیت 

است.در  شده  زنان  مبارزات  سایر  با  مبارزه  این  خلط  حرکت،  این  تاریخی 

اولیۀ ماجرای  کشف حجاب، هستۀ  به ماجرای  این تحقیق، ضمن اشاره 

17دی1356 به بیان روند اجرایی و کیفیت راهپیمایی افراِد شرکت کننده در آن 

گوشه ای از  و بازتاب های این حادثه می پردازد. امیدواریم نتایج این تحقیق 

کند. روش این پژوهش در جمع آوری  واقعیات مغفول در این تاریخ را بیان 

اطالعات، میدانی )مصاحبه( و کتابخانه ای است.

کلیدواژه ها: تظاهرات، کشف حجاب، 17دی1356، تاریخ شفاهی، زنان.

1 . کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب کنش زنان در قبال مسئلۀ  وا
حسن زندیه1

ماریا اسرافیلیان2

چکیده

با استقرار و تثبیت سلطنت پهلوی در سال 1304ش، دورۀ اجرای سیاست های 

از طریق  فرهنگی  استحالۀ  و  و سیاست مذهب زدایی  بود  فرا رسیده  نوین 

گرفت. رضاخان پس  کار دولت پهلوی قرار  اشاعۀ فرهنگ غربی در دستور 

از رسیدن به سلطنت، سیاست های فرهنگی و اجتماعی اش را تغییر داد و 

رویکرد دین ستیزانۀ او بر حذف یا کم رنگ کردن نقش مذهب، رویکردهای آتی 

حکومتش را نشان می داد.او از حدود سال های 1307 تا 1304ش زمینه های 

کرده بود. برخی  ترویج فرهنگ غربی را در جامعۀ ایرانی، بیش ازپیش فراهم 

از مظاهر فرهنگ غربی در پی فعالیت برخی از روشن فکران پس از مشروطه 

در جامعه مشهود بود؛ اما در دوران رضاخان، این فعالیت ها جنبۀ رسمی 

گرفت.حکومت پهلوی می خواست به هر شکل ممکن، آن فرهنگ  به خود 

غربی را به هنجار عمومی جامعه تبدیل کند. شاید رضاخان به دلیل نداشتن 

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران.
2 . کارشناس ارشد تاریخ ، دانشگاه آزاد اسالمی مرکز علوم تحقیقات تهران .
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد شناخت صحیح از جامعۀ ایرانی، از جایگاه واالی دینی اسالم در تاروپود زندگی 

مسلمانان متدین آن روز غافل بود.ازجمله سیاست های رضاخان درزمین. 

کشف حجاب اجباری زنان بود. وی به نام تمدن و تجدد،  فرهنگی، دستور 

به متحدالشکل کردن لباس و برداشتن حجاب زنان اقدام کرد. مردم متعصب 

کنش به سیاست های رضاخان در هر نقطه ای از ایران،  و متدین ایران در وا

کشف حجاب اجباری در شهر مذهبی  به مخالفت برخاستند. برنامۀ اجرای 

گسترده ای اجرا شده بود.از واقعۀ مسجد  مشهد به دالیل سیاسی، به شکل 

گوهرشاد، در 21تیر1314 به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی مردم مشهد در برابر 

کشف حجاب رضاشاهی یاد می شود. براساس یافته های تحقیق، هیچ کدام از 

کنش ها و آماده سازی اذهان عمومی  مالحظات و تدابیر فراوانی که برای مهار وا

کشف حجاب اجباری انجام شده  و تغییر نگرش های جامعه دربارۀ موضوع 

بود، کارساز نبود.سیاست کشف حجاب، نه تنها در بین مردم راهی پیدا نکرد؛ 

بلکه برعکس، بستر اصلی بحران مشروعیت و دیکتاتوری پهلوی اول را رقم 

کنش های منفی مردم، دولت به سرکوب خشونت بار جامعه و  زد.چون با آغاز وا

اجرای اجباری کشف حجاب زنان متوسل شد.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، رضا شاه، زنان.



108

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کنش مطبوعات دینی به مسئله زنان  وا
کشف حجاب در عصر پهلوی اول و 

حسن زندیه1
حسینعلی قربانی2

چکیده

با تغییر سلطنت در ایران از قاجار به پهلوی، اوضاع فکری و فرهنگی ایران دچار 

تغییرات گسترده ای شد: گسترش نظام آموزشی غیردینی، کشف حجاب زنان، 

ایجاد محدودیت های وسیع برای حضور روحانیان در امور دولتی و اجتماعی، 

تمسخر و تحقیر عمدی بسیاری از سنت های جامعه ازجملۀ این تحوالت 

با  گرفت.هم زمان  اندیشه های دینی صورت  به  که به منظور ضربه زدن  بود 

کمیت، برخی از نشریات نیز  اتخاذ سیاست های فرهنگی غرب گرا از سوی حا

کردند. در این روزنامه ها و  در ترویج چنین سیاست هایی نقش بسزایی ایفا 

کمی پیش ازآن، مقاالت متعددی دربارۀ  کشف حجاب یا  مجالت هم زمان با 

آزادی زنان به سبک و سیاق فرنگ می نوشتند: دستورالعمل هایی برای طرز 

تصاویری  هم  .همه روزه  و...  سر  موی  آرایش  لباس،  مدل  لباس پوشیدن، 

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه تهران.
2 . دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی، پژوهشکدۀ امام خمینی1 و انقالب اسالمی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد از دختران دانشجو، ستاره های سینما و... را چاپ می کردند. این وضعیت 

کنش نشان دهند  که مردم دین دار جامعه در برابر این اقدامات وا سبب شد 

مردمی  گروه های  کنش های  وا از  بخشی  بایستند.  متجددان  مقابل  در  و 

در مطبوعات دینی این عصر نمایان شد.با بررسی آن ها می توان نشانه ها و 

کنش را دریافت. در میان این نشریات، دو مجلۀ االسالم  نمودهایی از این وا

به مدیریت محسن فقیه شیرازی و دعوت اسالمی به مدیریت سید محمدتقی 

واحدی که بیش از یک دهه به چاپ رسیدند، به سیاست های فرهنگی رژیم و 

کنش نشان دادند. دستیاران مطبوعاتی آن ها به شدت وا

برای در نظر گرفتن و متصور شدن ابعاد تبلیغاتی جنبش غرب گرایان در مسئلۀ 

که مدیرمسئول االسالم بخشی از فعالیت هایش را  حجاب، همین نکته بس 

صرف پاسخ گویی به حامیان کشف حجاب و ترجمۀ کتاب هایی دراین زمینه 

کرد.

از سال 1312ش که فضای عمومی کشور تحِت تأثیر تبلیغات طرف داران کشف 

حجاب قرار داشت، فعالیت مجلۀ دعوت اسالمی نیز دراین خصوص بیشتر 

می شد؛ به طوری که در هر شماره از آن، مقاله ای دررابطه با زنان و لزوم حجاب 

انتشار می یافت. از شمارۀ دوم، آذرماه 1313ش، دیگر مقاله ای دربارۀ حجاب 

زنان در دعوت اسالمی دیده نمی شود. با این توصیفات، مسئلۀ اصلی این 

کنش مطبوعات دینی آن دوران به سیاست های  مقاله این سؤال است: »وا

فرهنگی و ضددینی دولت و حامیان مطبوعاتی آن ها چه بود و چه اقداماتی در 

مقابله با آن انجام دادند؟«

کلیدواژه ها: مطبوعات دینی، سیاست های فرهنگی، حجاب، مجلۀ االسالم، 

مجلۀ دعوت اسالمی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب کنش اقشارمختلف زنان به  وا
از 1314 تا شهریور 1320

)مطالعۀ موردی: زنان روستایی و عشایر(

بتول سلیمانی1
مینا معینی2

بهناز قائدشرفی3

چکیده

گرچه باتوجه به زمینه سازی هایی همچون  خبر اعالم رسمی کشف حجاب، ا

برای مردم  به نظر نمی رسید،  از ذهن  لباس متحدالشکل، چندان هم دور 

ایران بسیار غیرمنتظره بود. این خبر به منزلۀ به کارگیری هرگونه اقدام علیه زنان 

کنش های زیادی را به همراه داشت.اعتراض ها با شدت گرفتن  محجبه بود و وا

ممنوعیت حجاب و همین طور، بخشنامۀ کشف حجاب افزایش یافت. اقشار 

کنش های  وا رویه  این  مقابل  در  زنان،  ازجمله  جامعه،  مختلف  طبقات  و 

متفاوتی نشان دادند. برنامۀ دولت برای زنان عشایری، تغییر لباس سنتی و 

که این سیاست پس از اسکان اجباری عشایر  تبدیل آن به فرم اروپایی بود 

1 . کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی، دانشگاه اصفهان.
2 . کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی، دانشگاه اصفهان.
3 . کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسالمی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد انجام شد.اجرای این طرح برای زنان عشایری باتوجه به اوضاع طبیعی و روند 

زندگی شان میسر نبود و ازلحاظی، آنان نمی توانستند مانند زنان روستایی 

کنند وخانه نشین شوند. بااین وجود، سیر  در مقابل این دستور مبارزۀ منفی 

این قانون در مناطق روستایی و عشایری به آرامی و بعضًا در برخی موارد با 

اهمال گری از سوی مجریان آن پیش رفت. بر همین اساس، این پژوهش با 

کشف حجاب در فاصلۀ  کنش زنان عشایری و روستایی به  هدف »بررسی وا

سال های 1320 تا 1314ش« تنظیم شده است و قصد دارد با شیوۀ کتابخانه ای 

و توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد: »چرا اجرای طرح کشف حجاب در 

بین زنان این قشر از جامعه، به کندی و با بی توجهی از سوی مجریان آن اجرا 

می شد؟«

کشف حجاب،  رضاشاه، زنان روستایی و  کلیدواژه ها: لباس متحدالشکل، 

عشایر.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کتاب شناسی واقعۀ کشف حجاب
محسن سعیدی1

چکیده

دورۀ پهلوی اول از دوره های بسیار مؤثر و بحث انگیز تاریخ ایران بوده است. 

عرصۀ  شکل گیری  به  ایران،  جامعۀ  نوسازی  و  سیاسی  استبداد  و  خفقان 

جدیدی در سیاست و حیات انجامید. این سیاست زنان را هدف قرار داده بود 

گذاشت. کل جامعه آثار مخربی تا بعد از پیروزی انقالب اسالمی برجای  و در 

کتاب ها  کرد.  تأثیرهای آن را می توان در مسائل فرهنگی و اجتماعی مشاهده 

و مقاالت و نیز اسناد تاریخی و بایگانی های مختلف نشانگر فاجعه ای است که 

به ارث گذاشته شده است. برای اینکه محققان و پژوهشگران و نیز نسل های 

آینده پی به تأثیرگذارترین و بحث انگیزترین دورۀ کشف حجاب ببرند، تجمیع 

کشف  کار را سهل و آسان می کند.بخش مهمی از واقعۀ  منابع در این برهه 

گزارش های برجای مانده در تاریخ است. تاریخ نگاری با این  حجاب اسناد و 

کتاب شناسِی این دوره، ویترینی از آثار  واقعه در هم ادغام شده است؛ ازاین رو 

که نویسندگان و محققان را مطلع می سازد. الزم است ذکر  منتشر شده است 

کتاب و  شود، این مقاله شامل یک مدخل 20صفحه ای و معرفی 200 عنوان 

مقاله است.

کلیدواژه ها: گوهرشاد، کشف حجاب، کتاب شناسی، منابع. 

1 . کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب در همدان جریان 
فرهاد سهامی1

سمانه کرمیان2

چکیده

اول در به اصطالح مدرن کردن و در جرگۀ ملل  که پهلوی  اقداماتی  ازجمله 

کشف حجاِب بانوان ایرانی بود. او به خیال  متمدن درآوردن ایران انجام داد، 

از  بی خبر  بردارد،  راه  سر  از  خشونت  با  نیز  را  مانع  این  می خواست  خویش 

کرد.در  گرفت یا به آن ها تزریق  اینکه فرهنگ را نمی توان با خشونت از مردم 

کشف حجاب در تمامی نقاط ایران اجرا شد. یکی از این  17دی1314، قانون 

مناطق، شهر همدان و نواحی وابسته به آن بود. در این پژوهش بااستفاده از 

روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می کوشیم تا به این 

سؤال پاسخ دهیم: »کشف حجاب در همدان چه پیامدهایی داشت و مردم 

کنشی در برابر این رویداد از خود نشان دادند؟« چه وا

کلیدواژه ها: کشف حجاب، فرهنگ عمومی، پهلوی اول، همدان.

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ انقالب اسالمی، پژوهشکدۀ امام خمینی1 و دانشگاه انقالب اسالمی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

معلمان سپاه دانش 
گسترش بی حجابی و نقش آن ها در 

عباس سرافرازی1
کرانی2 رضا عباسی ما

چکیده

سپاه دانش یکی از موارد چندگانۀ انقالب سفیِد محمدرضاشاه پهلوی بوده 

است. این سپاه در اصل به منظور ترویج سوادآموزی بین مردم تشکیل شده 

بود؛ اما شاید رژیم به جز این هدف، اهداف دیگری را نیز دنبال می کرد.زنان 

که باید با لباس مخصوص و بی حجاب در محل  در سپاه دانش به این دلیل 

گسترش بی حجابی تأثیرگذار  خدمت حاضر و به تدریس می پرداختند، در 

زیاد  بسیار  احترام  به دلیل  روستایی  قشر  تأثیرپذیری  دراین  بین،  بوده اند. 

به معلم و شخص باسواد روستا، دوچندان بوده است.این تحقیق با روش 

که  توصیفی تحلیلی و بااستفاده از منابع و اسناد موجود به دنبال این است 

کند؛ البته  نقش معلماِن سپاه دانش در ترویج فرهنگ بی حجابی را بررسی 

که این مخالفت ها و نوع رفتار  گرفته بود  دراین زمینه مخالفت هایی صورت 

عموم مردم، به ویژه روستاییان با معلمان سپاه دانش تحلیل خواهد شد. 

به نظر می رسد یکی از اهداف حکومت پهلوی برای ارسال معلمان به ویژه خانم 

به روستاها، ترویج بی حجابی و فرهنگ سازی دراین زمینه بوده است.

کلیدواژه ها: سپاه دانش، گسترش بی حجابی، روستاها، حکومت پهلوی دوم.

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کنش زنان منطقۀ خواف به فرمان کشف حجاب وا

)بررسی میدانی اسنادی(

عباس سرافرازی1
رحیم جوان الجی2

مصطفی لعل شاطری3

چکیده

صدور فرمان کشف حجاب در سال 1314ش به دلیل پایبندی مردم به باورهای 

عقیدتِی منبعث از دین مبین اسالم، نفرت و انزجار شدید از حکومت پهلوی را 

در سرتاسر ایران و به ویژه در ناحیۀ خواف در شرق کشور به دنبال داشت. در پی 

اعالم رسمی این فرمان طیف مردم، علما و خاصه بانوان به صورت خودجوش 

عکس العملی قاطع در راستای مقابله با این حرکِت الگوبرداری شده از غرب نشان 

کنش سبب درگیری مأموران حکومتی با مردم و قتل و خونریزی  دادند.این وا

گون زنان از اهمیت قابل توجهی  گونا آنان شد که در این میان اقدامات سریع و 

برخوردار است. این پژوهش باتکیه بر روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحقیقات 

میدانی و بهره گیری از اسناد موجود، بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد: 

»هم راستا با سایر نقاط ایران، در خواف صدور این فرمان چه حرکاتی، به ویژه 

که زنان این  کی از آن است  از سوی زنان را به همراه داشته است؟«یافته ها حا

که  منطقه براساس آموزه های دینی شان به اقداماتی گسترده مبادرت ورزیدند 

به عنوان نمونه می توان به مهاجرت گروهی از آنان به افغانستان اشاره کرد.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، رضاشاه، زنان، خواف.

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد.
3 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد تأثیر سفر آیت اهلل قمی به تهران در قیام 
صفورا سلیمانی1

چکیده

گردان میرزای شیرازی بزرگ بود که در پی تقاضای  آیت اهلل حسین قمی، از شا

کرد  خراسانی ها از میرزای شیرازی دوم، برای ارشاد مردم به مشهد مهاجرت 

و مورد وثوق اهالی این خطه واقع شد. وی باوجوداینکه مرجعی بسیارمعتقد 

بود، از اظهاِرنظر در امور سیاسی خودداری می کرد؛ تا اینکه با انتشار اخبار جشن 

میدان جاللیۀ تهران و عکس های بدون حجاب تعدادی از بانوان در این مراسم، 

کرد. با حضور وی در تهران، حکومت  به قصد دیدار با رضاشاه به تهران سفر 

کرد. اخبار این مشکالت در مشهد به  شروع به ایجاد مشکالتی برای ایشان 

شایعۀ شکنجه و قتل ایشان مبدل شد و احساسات مردم را که پیش ازاین نیز از 

قانون کشف حجاب بسیار خشمگین بودند، به شدت تحریک کرد. سخنرانی 

گوهرشاد به مردم برای اعتراض علنی به وقایع اخیر  شیخ بهلول در مسجد 

کشته شدن صدها تن  کنش حکومت به این اعتراض منجر به  مجالی داد. وا

گوهرشاد شد.این پژوهش با روش اسنادی کتابخانه ای و  از زائران در مسجد 

1 . کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد با بررسی روزنامه های آن ایام، سعی دارد به تأثیر سفر آیت اهلل قمی به تهران در 

کی از آن است  شکل گیری قیام مسجد گوهرشاد بپردازد. فرضیۀ این مقاله حا

که حضور آیت اهلل قمی و حبس شدن ایشان در تهران از علل اصلی اعتراضات 

منجر به قیام گوهرشاد و کشته شدن صدها تن از مردم در این مسجد شد.

کلیدواژه ها: آیت اهلل قمی، قیام مسجدگوهرشاد، شیخ محمدتقی بهلول.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

روایی جرم انگاری بدحجابی در فقه و حقوق موضوعه
عباس علی سلطانی1

میثم شعیب2

چکیده

از فضایل اخالقی که در فطرت انسان ریشه دارد، »عفاف« است. این فضیلت 

گسترۀ وسیعی دارد که نمود آن در پوشش با مقولۀ »حجاب« معنا پیدا می کند. 

در سیستم حقوقِی هر کشوری نیز، برای پوشش شهروندان مقرراتی متناسب با 

کم آن جامعه وضع شده است و در الزامی بودن پوشش و دخالت  ارزش های حا

حکومت در آن تردیدی نیست. در حکومت اسالمی هم این مقوله با نگارش 

مادۀ 638 و تبصرۀ آن، جرم انگاری شده بود که با نقدهای فراوانی همراه بود. 

کاوی و  این جستار در تالش است تا مبانی فقهی جرم انگاری این پدیده را وا

روایی آن را تقویت کند.

کلیدواژه ها: جرم انگاری، عفت عمومی، بدحجابی، تعزیر، نظم اجتماعی.

1 . دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . دانشجوی دکتری الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کبر نهاوندی  بررسی نقش و مواضع آیت اهلل شیخ علی ا
گوهرشاد در قیام 

علی جان سکندری1

چکیده

گوهرشاد در 11ربیع االول1354 برابر با 21تیر1314 به وقوع  قیام خونین مسجد 

که در عصر سلطنت رضاشاه  پیوست. این قیام یکی از وقایع مهمی است 

شده  تالش  کتابخانه ای  و  اسنادی  روش  باتوجه به  گفتار  این  داد.در  روی 

است، با نگرشی نو و باتوجه به دیدگاهای مطرح شده به این محورها پرداخته 

کشور  سه  در  غربی  فرهنگ  مرّوج  عناصر  حجاب،  کشف  شود:مقدمات 

کشف حجاب در مشهد،  اسالمی، برپایی مراسم جشن، زمینه چینی های 

تماس با آیت اهلل نهاوندی، سفر آیت اهلل حاج حسین قمی به تهران، تلگراف 

علمای مشهد به رضاشاه، تحصن مردم در مسجد گوهرشاد، دخالت آیت اهلل 

نهاوندی، تلگراف علما به رضاشاه و اطالعیۀ تحصن علما، تهدیدات دولت، 

تخریب مدارس علمیه.

کبر نهاوندی،  کلیدواژه ها: قیام مسجد گوهرشاد، روحانیت مبارز، آیت اهلل علی ا

حوزۀ علمیه خراسان، پهلوی.

1 . کارشناسی ارشد الهیات، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد؛ اوج ایستادگی مردم و روحانیان  قیام 
در برابر مدرنیتۀ آمرانۀ رضاشاه

اسماعیل شرفی1

چکیده

حکومت  دورۀ  در  می توان  را  ایران  به  مدرنیته  گستردۀ  ورود  نشانه های 

کتاب ها و  که روزنامه ها،  کرد؛ یعنی زمانی  ناصرالدین شاِه قاجار جست وجو 

از  اروپایی خبر می آوردند و فرنگ دیده ها  کشورهای  از پیشرفت  سفرنامه ها 

کنارگذاشتن سنت و نوکردن جامعۀ ایرانی دم می زدند. فرایند نوگرایی ملت 

گذر از مشروطه و تأسیس مجلس نمایندگان، با تصویب قانون اتحاد  ایران با 

شکل لباس )1307( و کشف حجاب زنان )1314( توسط رضاشاه به اوج رسید.

کیاولی  که از نفوذ علما بر مردم باخبر بود، ابتدا با اتکا به سیاست ما رضاشاه 

کرد و پس از به سلطنت رسیدن، سیاست های ضددینی اش  به دین تظاهر 

گرفت. نوشتار حاضر بااستفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رجوع به  را پیش 

کتابخانه ای، تاریخ شفاهی )Oral History( و اسناد به جای مانده از آن  منابع 

که در دورۀ رضاشاه به  دوران به سیر نفوذ و پیشروی مدرنیته اشاره می کند 

گوهرشاد بزرگ ترین نمود مخالفت  که قیام  اوج رسید؛ سپس تصریح می کند 

مردم و روحانیان در مقابل این مدرنیته و سیاست های ضددینی است. قیام 

که امیدوارم در این نوشتار و  گوهرشاد به خودِی خود، ابهام های بسیاری دارد 

باتکیه بر بررسی اسناد و گفته های برخی شاهدان قیام روشن شود.

کلیدواژه ها: قیام گوهرشاد، رضاشاه، کشف حجاب، مدرنیته.

1 . کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی1 قزوین.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد  بررسی فلسفه و اهداف قیام 
گی های تربیتی آن و ویژ

شهرزاد شاه سنی1

چکیده

هدف این پژوهش بررسی فلسفه و اهداف قیام مسجد گوهرشاد و ویژگی های 

کیفی است.  تربیتی آن است. این، پژوهشی تاریخی و الگووارۀ )پارادایم( آن 

روش جمع آوری داده ها، اسنادی و روش تجزیه وتحلیل، توصیفی تحلیلی 

است. نوگرایی یا همان مدرنیته، یک تغییر اجتماعی بنیادین در غرب محسوب 

می شود که به زعم بسیاری از متفکران علوم اجتماعی، دورانی تاریخی است و 

کم وبیش از قرن شانزدهم میالدی در اروپا آغاز شد و تا عصر ما ادامه یافت.

مدرنیته، نه تنها غرب را؛ بلکه شرق را هم تحِت تأثیر قرار داد. ایران از زمان 

قاجار با مسافرت های مکرر پادشاهان آن و سپس اعزام دانشجویان به غرب، با 

مظاهر مدرنیته آشنا شد و دوران گذار از سنت به مدرنیته در ایران شکل گرفت؛ 

اما به طور آشکار انقالب مشروطیت را می توان آغاز دوران گذار دانست.

از آن زمان نیز تعارض بین سنت و مدرنیته در ایران به وجود آمد. رضاشاه 

1 . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
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چکیده مقاالت
وقتی که پس از سلسلۀ قاجاریه به حکومت رسید، در سال های آغازین ورود همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

که فردی  کرد  به صحنۀ سیاست ایران، سیاست مذهبی اش را چنان تنظیم 

دین دار و مقید به شعائر و احکام اسالمی و حفظ آن ها به نظر می رسید. او بعد از 

سفر به ترکیه و دیدار با آتاتورک، پادشاه سکوالر ترکیه، تأثیر زیادی از اندیشه های 

او گرفت و یگانه راه پیشرفت را پیروی از غرب دانست.

بخشی از ملی گرایی مدرنیته رضاشاه حمله به لباس سنتی در ایران بود. وی 

دو سال بعد از سفر به ترکیه دستور لباس متحدالشکل و کشف حجاب را صادر 

کرد. این امر موجب نارضایتی روحانیت و مردم شد و اعتراضاتی را به وجود آورد. 

واقعه ای خونین در مسجد گوهرشاد در مشهد، در مسجدی که قدمتی دیرینه 

دارد، به وقوع پیوست. قیام مسجد گوهرشاد اهداف و ویژگی هایی دارد.

کلیدواژه ها: فلسفۀ قیام مسجد گوهرشاد، مدرنیته، تعارض سنت و مدرنیته، 

اهداف و ویژگی های تربیتی قیام گوهرشاد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کارکردهای تربیتی حجاب و نقش آن در سالمت روان 
براساس آیات و روایات

وحیده شهریاری1

چکیده

یکی از قوانینی که در شرایع الهی عاملی برای رسیدن بشر، به ویژه زن به کمال 

واقعی شمرده شده، مسئلۀ حجاب و پوشش مناسب است و تبیین آثار تربیتی 

آن از راه های نهادینه کردن حجاب در جامعه است؛ لذا پژوهش حاضر در پی 

بررسی تأثیرات متقابل حجاب بر سالمت روان از دیدگاه قرآن و روایات است. 

به  مراجعه  با  قرآنی  روایی  رویکرد  با  توصیفی تحلیلی  روش  به  پژوهش  این 

کتاب های حدیثی و تفسیری چون نهج البالغه، االمالی، تحف العقول، تفسیر 

المیزان و... به بررسی آن پرداخته است و چنین نتیجه می گیرد:همواره روح 

هر انسانی از جسم او تأثیر می پذیرد و بدون تردید حجاب و پوشش، نه تنها بر 

سالمت جسمانی؛ بلکه بر روح و روان زن نیز تأثیرات بسیار مثبتی دارد. از دیدگاه 

قرآن و روایات، حجاب در بعد تربیتی سبب می شود، آرامش روانی، سالمت 

جسمی، آزادی فکری و معنوی، استحکام پیوند خانوادگی و... حاصل شود.

نتیجۀ همۀ این ها آرامش روحی و رهایی از نگرانی و اضطراب است؛ بنابراین 

حجاب یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار بر سالمت روان است.

کلیدواژه ها: حجاب، تربیت، سالمت، زن.

1 . کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیت، دانشگاه زاهدان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب در خراسان  امریۀ 
کنش مردم به آن( )اقدام ها، پیامدها و وا

حمیده شهیدی1

چکیده

کشف حجاب توجه بیشتری  از میان جریانات اصالحی دورۀ پهلوی اول، به 

شده است. این توجه را می توان ناشی از بازتاب نادرست و فهم اشتباه از عوامل 

کنون دربارۀ روند اجرایی شدن  و ماهیت دستاوردهای اروپائیان دانست. تا

کنش های مردم خراسان به طور جامع تحقیق  کشف حجاب و پیامدها و وا

نشده است. باتوجه به اهمیت خراسان، همچنین وقوع واقعۀ مهم گوهرشاد 

که جزو اعتراض های اول به اصالحات تجددگرایانۀ رضاشاه در جامعه و  در آن 

به اهمیت این استان از منظر سیاسی و اجتماعی در این زمان می افزاید. این 

نوشتار بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و شناسایی اقدام های 

کشف حجاب، مشکالت پیش روی آن،  حکومت خراسان در اجرایی کردن 

کنش مردم خراسان در برابر پدیدۀ رفع حجاب بپردازد. پیامدها و وا

مردم،  خراسان،  حکومت  حجاب،  کشف  پهلوی،  رضاشاه  کلیدواژه ها: 

کنش ها و پیامدها. وا

1 . دانشجوی دکترای تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کنش نخبگان حکومتی رضاشاه به کشف حجاب وا
مهدی صالح1

عباس سرافرازی2

چکیده

که با تمهیداتی همراه بود، یکی  کشف حجاب در 17دی1314  اعالم رسمی 

از وقایع بسیار مهِم اجتماعی در تاریخ تحوالت ایران معاصر به شمار می آید. 

برای  کوششی  و  بانوان  نهضت  طبیعِی  نتیجۀ  برخی،  نزد  در  واقعه  این 

که از مشروطه به بعد داعیۀ آن را داشتند. به دست آوردن آنچه تلقی می گردد 

اقدام رضاشاه دراین زمینه، حرکتی طبیعی با هدف توسعه و پیشرفت ایران 

گستردۀ زنان تحقق می یافت و حامیان آن  که با حضور  نوین به شمار می آید 

در زمرۀ روشن فکران، و مخالفان آن در ردیف مرتجعان به حساب می آمدند. 

که به اجرای این حکِم دولتی  از این منظر، طبیعتًا اقشار مختلف اجتماعی 

عکس العمل نشان دادند، در زمرۀ مرتجعان به حساب آمدند. در اینجا این 

سؤاالت مطرح می شود:»باتوجه به ساختار حکومتِی دولت رضاشاه و ریاست 

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
2 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
از همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد خانواده شان  به همراه  حکومتی  نخبگان  همۀ  چرا  امور،  اجرای  در  وی 

این طرح استقبال نکردند؟« »آیا آنان نیز در زمرۀ مرتجعان و مخالفان ترقی 

کنش برخی از آنان برای  بودند؟!«دو فرضیه قابل طرح است: یکی اینکه وا

حفظ حریم خانواده شان از دید رعیت، عامل اصلی همراهی نکردنشان به شمار 

می رود )اندیشۀ ایران باستانی، ضرورت حجاب در نزد خانواده اشراف(.  فرضیۀ 

کنش و این همراهی نکردن ها ریشه در اعتقادات سنتی و  دیگر آنکه این وا

مذهبی آنان داشت.این مقاله، قبل از آنکه به پرسش های فوق پاسخ دهد، 

کنش ها  کنش نخبگان دراین باره است. شاید از رهگذر وا درصدد بررسی وا

کرد یا با مقداری تفاوت به تأثیر هر فرضیه  بتوان یکی از این دو فرضیه را اثبات 

کنش ها از همان ابتدای اجرای  در این مورد رسید. الزم است ذکر شود، این وا

گون، ازجمله قضیه ای که حتی منجر به قیام گوهرشاد  طرح و در حوادث گونا

در مشهد شد؛ یعنی قبل از اجرای رسمی طرح رضاخانی و پس از اعالم رسمی 

در 17دی1314 شایستۀ ارزیابی است.

کنش. کلیدواژه ها: رضاشاه، کشف حجاب، نخبگان حکومتی، وا



127

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کشف حجاب دورۀ رضاشاه جریان روشنفکری و 

مهدی صالح 1
معصومه یاراحمدی2 

چکیده

جریان روشنفکری در هر دوره ای از تاریخ معاصر جامعۀ ما، موضوع مهمی است 

که در پرتو آن، بسیاری از رخدادهای اجتماعی و فرهنگی را می توان تحلیل کرد. 

در این میان مسألۀ زنان و مطرح ساختن حقوق اجتماعی آنان، مخصوصًا 

کشف حجاب زنان یکی از مباحثی بودکه توسط روشن فکران  مطرح ساختن 

راه  افراد  این  از  بسیاری  گرفت.  قرار  توجه  و مورد  دوره مشروطه مطرح شد 

گام نهادن وی را در مسیر ترقی، رفع حجاب  رهایی از عقب ماندگی زن ایرانی و 

کشف حجاب را  که چنین اندیشه گرانی موضوع  می دانستند. اما علی رغم آن 

کمیت در اواخر دورۀ قاجار و مخصوصًا رضاشاه  مطرح کردند، اقدامات عملی حا

در تغییر پوشش زنان و مردان، بیش از نظرات ارائه شده مؤثر بود؛ به طوری که با 

تغییر سلطنت در ایران و اقدامات تجدد گرایانۀ حکومت رضاشاه، این روند رشد 

سریع تری یافت تا جایی که به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست فرهنگی 

حکومت جای گرفت. در این پژوهش تالش شده ضمن گریزی کوتاه بر جریان 

کشف حجاب زنان پرداخته  روشنفکری در ایران به تفکرات این افراد دربارۀ 

که  برای عملی ساختن کشف حجاب زنان  شود. سپس به زمینه سازی هایی 

کارگزاران حکومت و تنی چند از مردان و زنان روشنفکر  در دورۀ رضا شاه توسط 

صورت گرفت، پرداخته می شود. 
 

کلید واژه ها: روشنفکری، کشف حجاب، رضا شاه، زنان.
1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

2 . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه پیام نور واحد تهران
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

 بررسی نقش روشن فکران 
در سیاست های فرهنگی رضاشاه 

)با تکیه بر  نقش محمدعلی فروغی» ذکاءالملک«(

مهدی صالح 1
معصومه یاراحمدی2 

چکیده

که دولت جدید رضاشاه بر سرکار آمد نخستین هدف آن ایجاد دولتی  زمانی 

اقدامات  بر  عالوه  هدف  این  به  رسیدن  برای  رضاشاه  بود.  تمرکزگرا  و  ملی 

خشونت باری مانند اسکان عشایر، در عین حال به اقداماتی در حوزۀ قضایی، 

اداری، اقتصادی، و فرهنگی جامعه دست زد. بدون تردید رضاشاه تنها معمار 

اصالحات دورۀ خود نبود. او یک متفکر سیاسی نبود و برای تجدید بنای کشور 

نیز طرح جامعی نداشت. در واقع بسیاری از اقدامات و نوآوری های انجام 

که در آن زمان به  گرفته در حکومت رضاشاه مدیون برخی روشن فکرانی بود 

طور رسمی در حکومت حضور داشتند و بیشترشان محصول انقالب مشروطه 

و در واقع، همان کسانی بودند که در روی کار آمدن و تثبیت حکومت رضاشاه 

نقشی اساسی داشتند و بعد از آن نیز در دولت و تشکیالت حکومتی رضاشاه در 

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 
2 . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه پیام نور واحد تهران
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مصدر بسیاری از امور قرار گرفتند. در این بین محمدعلی فروغی)ذکاءالملک( به 

عنوان یکی از روشن فکران برجستۀ این دوره از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

که نام و اندیشه اش بر فرهنگ رسمی این  وی سیاست مداری با استعداد بود 

دوره سایه افکنده است. زندگی و افکار  او معرف سازش و آمیزش دو فرهنگ 

غربی و ایرانی  به نظر می رسد هدف و امید فروغی آن بود که با تمرکز توان خود بر 

اصالحات از باال، شرایط مناسب در کشور برای بهره جویی از ارزش های مدرن و 

لیبرال فراهم آید. این مقاله در پی پاسخ به سوالتی چون: طراحان یا به عبارتی 

گرفت  که در حکومت رضا شاه انجام  مجریان اصلی  بسیاری از نوآوری هایی 

کسانی بودند؟ اندیشه های فروغی در جامعه ایران در چه قالب هایی  چه 

نمود پیدا کرد؟ فروغی در سیاست گذاری های فرهنگی حکومت رضاشاه چه 

جایگاهی داشت؟ می باشد.

کلید واژه ها: روشن فکران، سیاست فرهنگی، رضا شاه، محمدعلی فروغی



130

چکیده مقاالت
نگاهی قرآنی به پیامدهای ایجابی، سلبی، اجتماعی همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

پایبندی و بی اعتنایِی آن به حجاب
علیرضا طبیبی1

نازی نجات2

چکیده

از  کیفیت ظهور و بروزش در حوزۀ اجتماعی، در زمرۀ یکی  حجاب به دلیل 

مسائل شرعی مهم درآمده و به یکی از دغدغه های بزرگ دینداری در جوامع 

که مخالف اصل حجاب را منکر ضروری  اسالمی تبدیل شده است، تا آنجا 

دین به حساب آورده اند؛ اما حجاب در نگاه قرآنی را می توان به عنوان یکی از 

زیرمجموعه های مسئلۀ عفاف برشمرد. در این صورت، موضوِع موردپژوهش 

که آیات 59 سورۀ مبارکۀ احزاب و 31 سورۀ مبارکۀ  گسترده تر از آنی خواهد شد 

خوشایند  پیامدهای  انسان  نه تنها  دیگر،  سویی  از  پرداخته اند.  آن  به  نور 

که  جامعه ای  در  را  دینی  خوش منشی های  و  کج رفتاری ها  ناخوشایند  و 

زندگی می کند، دیده است؛ بلکه قرآن نیز براساس ساختار پاداش و جزا به 

گوار آن ها در زندگی دنیوی اشاره کرده است. حجاب  دستاوردهای میمون و نا

و عفاف یکی از دستورهای بسیار مهم دینی به حساب می آید و پایبندنبودن به 

آن، همان طور که آسیب های اجتماعِی فراوانی دارد، وفاداری به آن نیز برکات 

گونی به دنبال خواهد داشت. گونا

کلیدواژه ها: حجاب، عفاف، قرآن، کاهش، آسیب های اجتماعی.

ک. 1 . استادیار گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه ارا
ک. 2 . استادیار گروه علوم پزشکی، دانشگاه ارا
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد پیامدهای اقتصادی کشف حجاب 

در دورۀ رضاشاه پهلوی
آرزو علومی بایگی1

چکیده

گسترش تجدد و مدرنیته  کشف حجاب در ایران، درست هم زمان با  بحث از 

و بیشتر در روزهای پس از مشروطه در ایران به طور جدی مطرح شد. رضاشاه 

کاله پهلوی بر سر  که وقتی مردم لباس متحدالشکل بپوشند و  مدعی بود 

بگذارند و در اعتقادات دینی شان سست شوند، متمدن خواهند شد. رضاشاه 

در جریان مدرن سازی کشور، درصدد برآمد این حوزه از فرهنگ و سنت جامعه 

را نیز متحول سازد.او تصور می کرد که با تغییر پوشش می تواند گامی اساسی در 

راه تجددگرایی مردم ایران بردارد و با همین هدف، به موازات برخی اقدامات 

که  کز نوین و مقابله با سنت ها، دستور داد  دیگر نظیر تأسیس نهادها و مرا

گیرد.رضاشاه فکر متمدن شدن ایران  تغییراتی نیز در پوشش مردم صورت 

را از آغاز سلطنتش در سر می پروراند. متحدالشکل کردن لباس در سال 1307 

و نوع پوشش اعضای خانوادۀ شاه، مؤید این واقعیت بود. سفرش به ترکیه 

کرد و رضاشاه بعد از مسافرت ترکیه، از رفع حجاب زنان و  این تلقی را تقویت 

آزادی آن ها صحبت کرد. در 17دی1314 کشف حجاب به صورت رسمی اعالم 

شد.این پژوهش که بااستفاده از روش کتابخانه ای صورت گرفته، بر آن است تا 

پیامدهای اقتصادی کشف حجاب را در دورۀ رضاشاه باتکیه بر اسناد و منابع 

متقن مطالعه کند.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، رضاشاه، پیامدهای اقتصادی.

1 . کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه تهران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

فرهنگ سازی حکومت پهلوِی اول
گسترش بی حجابی در مازندران برای 

کرانی1 رضا عباسی ما

چکیده

از  بعد  تمایل  این  و  داشتند  تمایل  حجاب  به  باستان  دورۀ  از  ایرانی  زنان 

غربی کردن  برای  اول  پهلوِی  حکومت  شد.  دوچندان  ایرانیان  اسالم آوردن 

که  کرده بود. این موضوع برای مردمانی  کشف حجاب را اجرا  ایران، قانون 

گرفته بودند، تحمل ناپذیر بوده و اعتراضاتی را به  چندین قرن با حجاب خو 

این قانون  برای فرهنگ سازی  را  اقداماتی  همراه داشته است.رژیم پهلوی 

و  توصیفی تحلیلی  با روش  پژوهش  این  انجام داده است.  کشور  در سطح 

بااستفاده از منابع و اسناد موجود، چگونگی فرهنگ سازی حکومت پهلوی اول 

برای گسترش بی حجابی در مازندران را بررسی خواهد کرد و نمونه هایی هم از 

مخالفت های قشر مذهبی استان مازندران و برخورد رژیم با این مخالفت ها 

بیان خواهد شد. به نظر می رسد رژیم پهلوی به دلیل دورِی استان مازندران 

از شهرهای مذهبی کشور؛ مثل مشهد و قم، برای گسترش بی حجابی در این 

استان تالش بیشتری کرده باشد.

کلیدواژه ها: فرهنگ سازی، بی حجابی، مازندران، حکومت پهلوی.

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد گوهرشاد  بررسی میزان تأثیرگذاری قیام 

بر سیاست های رضاخان در مشهد به روش رگرسیون
مهتاب عشقی عراقی1

محمد جهانگیری2
میترا محمدطالبی3

چکیده

بر  گوهرشاد  قیام  تأثیرگذاری  میزان  بررسی  تحقیق،  این  اصلی  هدف 

سیاست های رضاشاه در مشهد به روش رگرسیون است. هدف های فرعی 

این تحقیق، اوضاع مذهبی شهر مشهد و میزان حساسیت مردم به مسائل 

که مردِم درگیر قیام در جریان آن نبودند، ارادۀ  مذهبی است.یکی از مسائلی 

که  کلی عامه  رضاخان برای انجام اصالحات مورِدنظر خودش بود؛ اما تفکر 

شاه را بی گناه و دست اندرکاران حکومت را مقصر می دانستند، بر این موضوع 

هستند.برای  شاه  ارادۀ  مطیع  حکومتی  رجال  تمام  که  بود  نشده  کم  حا

گردآوری داده ها از پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه 

کرانباخ به دست آمد. داده ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS و  89.0 از طریق آلفای 

بااستفاده از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، پیرسون، t، رگرسیون چندگانه 

داخلی  سیاست های  تأثیرگذاری  شدند.میزان  تجزیه وتحلیل   Anova و 

رضاشاه با متغیرهای اصطالحات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رابطۀ معناداِر 

مثبت دارد. تحلیل های رگرسیون چندگانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر، 

که سیاست های داخلی شاه مهم ترین و تعیین کننده ترین عامل  نشان داد 

تأثیرگذار مستقیم و مثبت بر تجدد و مدرنیته محسوب می شود.

کلیدواژه ها: قیام گوهرشاد، سیاست رضاخان، مدرنیته، کشف حجاب.

1 . کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
ک. 2 . کارشناس ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی ارا

ک. 3 . کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد ارا
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

سیاست های پهلوی دوم 
کشف حجاب درمورِد قانون 

کبر عباسی1 علی ا
اعظم تقی پور2

چکیده

رضاشاه پهلوی برنامۀ کشف حجاب را به طور رسمی آغاز کرد. کشف حجاب در 

که  ایران مستلزم زمینه سازی فرهنگی و در ادامه، مستلزم قدرتی اجرایی بود 

در زمان رضاشاه زمینه های آن مهیا شد. رضاشاه فکر متمدن شدن ایران را از 

آغاز سلطنتش در سر می پروراند و بعد از مسافرت به ترکیه از وضع حجاب زنان 

کشف حجاب را به صورت علنی  کرد. او در 17دی1314  و آزادی آنان صحبت 

کشف حجاب در دوران محمدرضاشاه پهلوی، با مخالفت  کرد. قانون  اعالم 

گستردۀ دستگاه های  روحانیان و مقاومت مردم لغو شد. درعیِن حال، تالش 

فرهنگی دولت برای گسترش بی حجابی بیشتر از قبل ادامه داشت. مهم ترین 

کشف حجاب در  که  کشف حجاب در عصر پهلوی اول و دوم این بود  تفاوت 

عصر رضاشاه به زور و اجبار بود و در عصر محمدرضاشاه به پشتیبانی تبلیغات 

1 . استادیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
2 .  دانشجوی دکتری تاریخ اسالم، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد گسترش یافت. محمدرضاشاه با برنامه هایی حساب شده تالش کرد تا از طریق 

کز آموزشی، ادارات و...، بی حجابی و بی عفتی را تبلیغ  گروهی، مرا رسانه های 

کند. سال 1355، اوج سیاست های ضدحجاب پهلوی دوم به شمار می رود. در 

این سال دولت رسمًا طرحی را درزمینۀ کشف حجاب تدوین و بخشنامۀ آن را 

که دو سال پیش از پیروزی  کرد. این دستورالعمل  برای اجرا به ادارات ارسال 

انقالب صادر شد، نه تنها نتوانست حجاب را از جامعه از بین ببرد؛ بلکه موجب 

شد صف آرایی در مقابل دولت آشکارتر شود. در این گفتار می خواهیم با روش 

توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، سیاست های پهلوی دوم را 

دربارۀ قانون کشف حجاب بررسی کنیم.

رضاشاه،  اقدامات  حجاب،  کشف  زمینه های  حجاب،  کشف  کلیدواژه ها: 

سیاست های پهلوی دوم.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کاوی مسئلۀ پوشش در برابر محارم وا
کبری1 احسان علی ا
زهره آقائی خوزانی2

چکیده

طبق  می شود.  محسوب  الهی  نعمت های  از  یکی  و  است  فطری  پوشش، 

مستندات تاریخی نیز هر جامعه ای برای خودش پوششی داشته و برهنگی در 

طول تاریخ امری مذموم تلقی می شده و جز در برخی طبقات خاص اجتماعی 

و در زمان های خاص، معمول نبوده است.در این  بین، دین اسالم به مسئلۀ 

پوشش توجه ویژه ای دارد و برای آن احکام قابل تأملی وضع کرده است. موردی 

که هر زمان سخنی از پوشش و  که به وفور با آن مواجه می شویم، این است 

حجاب به میان می آید، خیلی سریع اذهان سراغ حجاب بانوان می رود و اینکه 

حجاب زن در برابر نامحرم چگونه باید باشد.حال این سؤال مطرح می شود: 

»آیا واقعًا مسئلۀ حجاب محدود به حوزۀ حجاب بانوان است؟ «و اینکه »نظر 

کید می کند؟«  اسالم درزمینۀ پوشش در برابر محارم چیست و بر چه مواردی تأ

در مقالۀ حاضر، نگارنده قصد دارد بگوید: »پوشش مختص بانوان نیست و 

1 . استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه اصفهان.
2 . کارشناسی ارشد مطالعات زنان، گرایش حقوق زن در اسالم،دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد همه، اعم از زن و مرد را شامل می شود.«نکتۀ دیگر اینکه پوشش فقط مربوط 

به حجاب زن در زمان حضور نامحرم نمی شود و طبق دین مبین اسالم، 

احکام پوشش دسته بندی گسترده ای دارد؛ به طوری که شامل پوشش زن در 

برابر زن، مرد در برابر مرد، زن در برابر محارم، مرد در برابر محارم هم می شود. 

که در بیشتر آثار مرتبط با حجاب به کم و کیف حجاب زن در برابر نامحرم  ازآنجا

پرداخته شده است؛ بر آن شدیم طی این مقاله به بحث پوشش در برابر محارم 

بپردازیم و این موضوع را به صورت جزئی تر بررسی و تحلیل کنیم.

کلیدواژه ها: پوشش، محارم، روابط زن و مرد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

ثار رعایت نکردن پوشش مناسب  کاوی آ وا
در برابر محارم
کبری1 احسان علی ا
زهره آقائی خوزانی2

چکیده

انسان  را در جسم  زیبایی ها  این  دارد. خداوند  انسان جذابیت هایی  بدن 

به ودیعه نهاده است و در مقابل، آدمی باید به بهترین نحو از این نعمت و 

کند و آن را ارزان و در هر راهی خرج نکند. اسالم بر حفظ  امانت الهی نگهداری 

کرده است. کید فراوانی  حریم عفاف و حجاب و رعایت هنجارهای الهی تأ

حفظ حجاب، موجب باالرفتن بهداشت روانی فرد و جامعه و تطهیر ذهن و 

که فرد برای  روان انسان از مسائل ضداخالقی می شود. نوع و حدود پوششی 

که پوشیده  از بدن  خودش برمی گزیند، تعیین نوعی حریم است و بخشی 

می ماند، جزو حریم خصوصی فرد محسوب می شود؛ لذا هرچه فرد عفیف تر 

باشد، در پوشیدگی بدنش دقت بیشتری می کند و اجازه نمی دهد چشم 

هرکسی به بدن او بیفتد.این سؤال پیش می آید: »ازنظِر فقهی و اخالقی، حدود 

1  استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه اصفهان.
2  دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کجاست و در صورت رعایت نشدن حدود فقهی و  پوشش در برابر محارم تا 

گریبان گیر فرد  اخالقِی پوشش در برابر محارم، چه پیامدهایی ممکن است 

و جامعه شود؟« نگارنده معتقد است پوشش در برابر محارم، عالوه بر حدود 

برابر محارم  الزامی حقوقی، حدود اخالقی نیز دارد.در فقه برای پوشش در 

حدودی تعیین شده است؛ ولی این حدود دسِت کم پوشش واجب و الزم را 

مشخص می کند؛ برای مثال: واجب است انسان در برابر هم جنسش عورتینش 

گناه الزم است به  را بپوشاند؛ ولی ازنظِر اخالقی و برای حفظ جامعه از فساد و 

کتفا نکنیم. کمترین حد حجاب ا

به طورکلی رعایت نکردن پوشش مناسب در برابر محارم پیامدهایی را به دنبال 

دارد؛ ازجمله ارتباط جنسی با محارم، همجنس بازی و... . در این مقاله قصد 

کنونی مسئله ساز  که به ویژه در جامعۀ  کنیم  داریم این موضوع مهم را تبیین 

شده است.

کلیدواژه ها: عفاف و حجاب، پوشش، محارم.
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چکیده مقاالت
کاهش آسیب های همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد بررسی نقش حجاب و عفاف در 

فردی و اجتماعی
مجید عسکری1

ملک سیما تقی زاده2
مریم حاجیلو3

چکیده

امروزه بسیاری از جوامع در پی آن هستند که بدون استفاده از روش های کیفری 

گرایش به آسیب های  و با اتخاذ سیاست ها و برنامه های پیشگیری، زمینۀ 

فردی و اجتماعی را کشف کنند و راهکارهایی عملی و کاربردی برای کاهش آن 

ارائه دهند.یکی از این موارد، توجه به خط مشی ها و اهمیت دادن به هنجارها 

که در دین اسالم بیان شده است؛ مانند توجه به  و بایدونبایدهایی است 

حجاب و عفاف که راهگشای مشکالت اخالقی و اجتماعی جوامع است. مقالۀ 

گردآوری مطالب و بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و  که با شیوۀ  حاضر 

استفاده از منابع معتبر و مستدل ِگردآوری شده است، ضمن تبیین و توضیح 

برخی از علل و عوامل بروز آسیب های فردی و اجتماعی، به بررسی و تحلیل 

کاهش آسیب های فردی و اجتماعی  نقش حجاب و عفاف در پیشگیری و 

پرداخته است.

و  پیشگیری  اجتماعی،  و  فردی  آسیب های  عفاف،  حجاب،  کلیدواژه ها: 

کاهش.

1 . کارشناسی مدیریت آموزشی.
2 . کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی.

3 . دیپلم ریاضی.



141

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

تأثیر فرهنگ غرب در دگرگونی اندیشۀ حجاب 
و لباس متحدالشکل

سعداهلل غدیری جز1

چکیده

لباس و پوشش هر ملتی نمایانگر هویت آن ملت است؛ بنابراین محروم کردن 

یا پوشش ملی ضربه زدن به هویت آن مردم  لباس محلی  از  اجباری مردم 

است. این موضوع را می توان یکی از چالش برانگیزترین حوادث دورۀ معاصر 

که »فرهنگ غرب چه  برشمرد. مسئلۀ پژوهش شده در این مقاله این است 

تأثیری در دگرگونی اندیشۀ حجاب و لباس متحدالشکل داشته است؟« یکی از 

اهداف مهم این پژوهش، روشن شدن زوایای تاریک تأثیر فرهنگ غرب بر تغییر 

گاهی بخشی نسل های آینده بسیار مؤثر است.  که در آ پوشش ایرانیان است 

کوشیده شد، ابتدا برای روشن شدن موضوع به ریشه های  در این پژوهش 

تاریخِی تحوالتی در اروپا پرداخته شود که می توانست بر روند تغییر پوشش در 

خارج از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی ایران و دیگر کشورها مؤثر باشد؛ ازجمله 

کشورهای جهان سّوم. پس ازآن، به  انقالب صنعتی و نقشه های استعمار در 

اقدامات دولتمردان و روشن فکران در ارتباط با غرب در دورۀ قاجاریه و نیز، تأثیر 

1 . کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود.
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چکیده مقاالت
تحوالت سیاسی اجتماعی دورۀ ناصری و نهضت مشروطه بر تغییر پوشش همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

که رضاشاه و سیاستمداران  مردان و زنان بررسی شد. در ادامه نیز، اقداماتی 

و  مردان  لباس  متحدالشکل کردن  برای  تجددطلبی  هدف  با  او  به  وابسته 

کنش ها و پیامدهای آن، ازجمله قیام  کشف حجاب بانوان انجام داده اند، وا

گوهرشاد تجزیه وتحلیل شد.

کشف حجاب،  ایرانیان، قاجاریه، لباس متحدالشکل،  غرب،  کلیدواژه ها: 

رضاشاه، قیام گوهرشاد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب و مقاومت در برابر آن 
در شهرها و روستاها

سعداهلل غدیری جز1
مرضیه رادمهر2

چکیده

کشـف حجـاب یکـی از حوادث فراموش نشـدنی در حافظۀ تاریخی مـردم ایران 

در دورۀ معاصـر اسـت. بایـد بـا مطالعـه و پژوهش و ثبت خاطرات کهن سـاالن، 

آن را بـه نسـل های آینـده انتقـال داد؛ مبـادا افـراد وابسـته بـه غـرب بـا تطهیـر و 

موجـه جلـوه دادن خانـدان پهلـوی، بـار دیگـر آن را بـه شـکل های نویـن تکـرار 

کننـد. مـا در ایـن پژوهش به دنبال پاسـخ این پرسـش هسـتیم: »مردم شـهرها 

چـه  بـه  حجـاب  کشـف  اجرایی شـدن  و  رسـمی  اعـالم  به هنـگام  روسـتاها  و 

شکل هایی در مقابل آن مقاومت می کردند؟«در این مقاله سعی شده است، 

کارکنان رده باالی دولت و روشـن فکران  کنش مثبت اقلیت اشـراف،  عالوه بر وا

گسـتردۀ مـردم و اقشـار جامعـۀ شـهری و  کنـش منفـی  تحصیل کـردۀ غـرب، وا

روسـتائیان نیـز در مقابـل ِاعمـال اجباری کشـف حجاب بررسـی شـود. در انتها 

1  .کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود.
2  کارشناس آموزش ابتدائی.
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چکیده مقاالت
کنش اجتماعی مردم و تغییر نگرش نمایندگان مجلس پس از شـهریور همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد نیز، وا

کنش منفی نشـان داده اند، تجزیه وتحلیل شـد. الزم  که به این قضیه وا  1320

اسـت ذکـر شـود، در ایـن پژوهـش بـا روش کتابخانه ای در تحقیقـی میدانی و با 

کنش مـردم به  مصاحبـۀ حضـوری با کسـانی که شـاهد حـوادث بوده انـد، به وا

قضیۀ کشـف حجـاب پرداخته شـد.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، رضاشاه، مقاومت، شهرها، روستاها، مصاحبه.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی رابطۀ نگرش به حجاب 
با نگرش دانشجویان به آیندۀشغلی

)مطالعۀ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد(

فریبا غالمی چه کند1
محمود سعیدی رضوانی2

اعظم محمدزاده قصر3

چکیده

باتوجه به جایگاه حجاب به عنوان یکی از احکام مهم و اساسی برای بانوان در 

دین مبین اسالم و نقش آن در استقالل فکری، سیاسی و اجتماعی جامعه، 

این تحقیق با هدف بررسی رابطۀ نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 

به حجاب با نگرش آنان به آیندۀشغلی شان انجام شد. جامعۀآماری مشتمل 

بر 20300 دانشجو بود که از این تعداد، 363 دانشجو به شیوۀسهمیه ای انتخاب 

شدند. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار این پژوهش، 

پرسشنامۀ نگرش به حجاب )سنجۀ دین داری( و پرسشنامۀ محقق ساختۀ 

نگرش به آیندۀ شغلی بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و از 

1  دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد
2  دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

3  دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد
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چکیده مقاالت
آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمونتی تک نمونه ای، همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

شد.  استفاده  ساده(  رگرسیون  و  پیرسون  همبستگی  مستقل،  آزمونتی 

یافته های این پژوهش نشان داد بین نگرش دانشجویان به حجاب و نگرش 

که به حجاب نگرش  به آیندۀشغلی رابطه وجود دارد )P>05/0(. دانشجویانی 

مثبت داشتند، به آیندۀشغلی نگرش مثبت تری داشتند؛ همچنین، نگرش 

کند.  به حجاب توانست نگاه دانشجویان به آیندۀ شغلی شان را پیش بینی 

که بین نگرش به حجاب و نگاه به آیندۀ  درنهایت، این مطالعه نشان داد 

شغلی در دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. دراین رابطه، 

پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی به سایر ابعاد دین داری دانشجویان 

با دیدگاه آنان درخصوص اشتغال توجه شود.

کلیدواژه ها: نگرش به حجاب، نگرش به آیندۀ شغلی، دانشجویان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

رضاشاه و روحانیت
کبر غفوری1 ا

چکیده

رضاخان، فرمانده تیپ قزاق مستقر در قزوین، در سال 1299 با کودتا به قدرت 

رسید و با تاج گذاری در سال 1305 به سلسلۀ قاجار پایان داد و به عنوان اولین 

پادشاه سلسلۀ پهلوی برای اولین بار در ایران دست به یک سری اصالحات 

کرد.در آن  زد و با الهام از غرب، اقدام به ایجاد جامعه و حکومتی غیرمذهبی 

زمان مذهب اسالم و به ویژه پس از حضور تأثیرگذار روحانیان و رهبری نهضت 

کو و مشروطه، قدرت زیادی به دست آورده بود و یک نهاد مهم اجتماعی  تنبا

و سیاسی به شمار می رفت. رضاخان در دورۀ حکومتش سعی در کاهش نفوذ 

این گروه کرد.

هدف این مقاله بررسی سه رویکرد مختلف مواجهۀ رضاشاه با روحانیت در 

کنش روحانیان  طول حضورش در صحنۀ سیاسی ایران و هدف فرعی آن، وا

در برابر سیاست های مذهب زدایی رضاشاه است. روش جمع آوری مطالب، 

کتابخانه ای و از نوع تحلیلی توصیفی است.

کلیدواژه ها: رضاشاه، علما، روحانیت، شیعه، رضاخان.

1 . استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یزد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب در ایران
کبر غفوری1 ا

چکیده

که از دورۀ رضاشاه )دی ماه  کشف حجاب است  موضوع این مقاله مسئلۀ 

سعی  مقاله  این  در  بودند.  او  ُعّمال  و  رضاشاه  عامالنش،  و  شد  آغاز   )۱۳۱۴

می شود، ابتدا تعریفی از حجاب و مضرات رعایت نشدن آن ارائه شود؛ سپس 

کشف حجاب در ایران بررسی شود و نهایتًا، تأثیرات سیاسی،  سیر تاریخی 

اجتماعی اقتصادی و اقتصادی فرهنگِی کشف حجاب در ایران ذکر شود.سؤال 

اصلی مطرح در این مقاله این است: »کشف حجاب با چه هدفی صورت گرفته 

است و تا چه حد به موفقیت رسیده است؟« این پاسخ می تواند فرضیۀ ما 

کشورها با هدف غارت  کشف حجاب در ایران و دیگر  که  در این مقاله باشد 

دستاوردهای فرهنگی و دورکردن آن ها از هویت و تاریخ شان اجرا شده است تا 

این گونه، راهی برای غارتگری غارتگران غربی باز شود. روش جمع آوری مطالب، 

کتابخانه ای و از نوع تحلیلی توصیفی است.

کلیدواژه ها: حجاب، کشف، گوهرشاد، رضاشاه.

1 . استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یزد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب در آیینۀ تجددگرایی
کبر غفوری1 ا

معصومه قاسمی مصرمی2

چکیده

کشورهای جهان سوم با اقدامات و عکس العمل های مشابه  ورود تجدد به 

مشروطیت  انقالب  پیامدهای  ازجمله  است.  بوده  مواجه  متعارضی  گاه  و 

در ایران، ورود برخی مفاهیم مدرنیته است. با ورود استعمار نو به ایران و 

شد.ازجملۀ  آغار  تجددگرایانه ای  به ظاهر  تحوالِت  رضاشاه،  آمدن  کار  روی 

این اقدامات تجددگرایانه، می توان این ها را برشمرد: اصالح نظام آموزشی، 

ایجاد ساختارها و نظام های جدید حکومتی و در حوزۀ فرهنگی، مقابله با 

دین مانند: مخالفت با روحانیت، محدودکردن حوزه های علمیه، برداشتن 

ایران،  تقویم  تغییر  مذهبی،  مراسم  برگزاری  ممنوعیت  علما،  سر  از  عمامه 

متحدالشکل کردن لباس مردان و از موضوعات بحث برانگیز آن: کشف حجاب 

زنان.این اقدامات به قیام گوهرشاد منجر شد. درواقع هدف اصلی این مقاله 

پاسخ دادن به این سؤال است: »آیا واقعًا حجاب با مدرنیته به معنای واقعی 

1 . استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یزد.
2 . کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه یزد.
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چکیده مقاالت
آن در تضاد و تعارض است؟« ضمنًا این مقاله به دنبال آن است که به سؤاالت همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

فرعی زیر نیز پاسخ دهد: »مفهوم حجاب چیست؟« »سابقۀ حجاب و جایگاه 

کجاست؟« »آیا حجاب برای زنان واقعًا محدودیت  آن در دین مبین اسالم 

که حجاب با  است یا مصونیت؟«پاسخ این مقاله به سؤاالت فوق این است 

کون سیاسی و اجتماعی  مدرنیته ای که خواستار حضور زنان در عرصه های گونا

است، هیچ گونه تضادی ندارد؛ ولی متأسفانه آنچه در دورۀ رضاشاه در ایران 

انجام شد، شبه تجدد و مظاهر مدرنیت بود و نه تجدِد واقعی. روش تحقیق در 

این مقاله کتابخانه ای و از نوع توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه ها: حجاب، مدرنیته، قیام گوهرشاد، رضاشاه.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نقش تجددگرایی در حجاب زدایی فرهنگ ایران
یونس غالمی1

مرتضی طهماسبی2
مسعود رسولی3

چکیده

از مسائل مهم در فرهنگ و تمدن اسالمی، مسئلۀ رعایت تفکیک فضاهای 

جدا  هم  از  تدریجی  به صورت  شهرسازی  در  که  است  عمومی  و  خصوصی 

شده اند و زندگی خصوصی را از عمومی جدا می کنند. حجاب در شهرسازی 

بی حجابی  و  شهرها  به  مدرن  تفکر  ورود  با  اما  است؛  می شده  رعایت  نیز 

کن را در بر داشت.شهرسازی اسالمی  کنان، بی حجابی شهر و درنتیجه مسا سا

درخشش مفاهیم آسمانی در رعایت حرمت انسان هاست. تجلی آیۀ حجاب 

در سورۀ نساء و تفسیر آن بخشی از تأثیر عمیق آیات الهی در شهرسازی ایرانی و 

اسالمی است. مسئلۀ حریم و حجاب و صیانت از محرمیت زنان یکی از اصول 

مهم شهرسازی ایرانی در خلق فضای شهرسازی بوده است.واژۀ حریم در لغت 

گرد و مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است، معنا  به معنای پیرامون، گردا

کوتوریسم، دانشگاه کاشان. 1 . استادیار گروه جغرافیا و ا
2 . کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور.
3 . کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور.
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چکیده مقاالت
شده است. حریم مرز ایجاد می کند؛ ولی فقط هدف، جدایی نیست. ازطرفی، همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مراعات اصل حجاب در سطوح مختلف شهرسازی اسالمی به طور کامل لحاظ 

شده است.چنانچه در طراحی و ساخت بناها به حجاب دیداری، حجاب 

صوتی و حجاب رفتاری توجه ویژه ای شده است، در این پژوهش به شناخت 

تأثیرات فرهنگی تجددگرایی در بین مردم ایران و حجاب زدایی از فرهنگشان 

پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: تجددگرایی، حجاب، اشراف، زن، فرهنگ.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

تأملی در مفاهیم حجاب و عفاف باتکیه بر مبانی دینی
منصوره فصیح رامندی1

چکیده

کارکردهایی در ُبعد فردی و اجتماعی دارد.  حجاب به عنوان ارزشی اخالقی 

مهم ترین دلیل و اثر آن هم حضور عفیفانۀ زن در اجتماع خواهد بود. پوشش 

اسالمی یا حجاب به عنوان حفاظی ظاهری و عفاف به عنوان حفاظی باطنی 

در برابر افراد نامحرم، دربردارندۀ نوعی مصونیِت اخالقی و اجتماعی است. علت 

توصیه به حجاب و عفاف در اسالم و رعایت هنجارهای الهی، متجلی شدن 

ارزش های عالی انسانی و اخالقی، باالبردن بهداشت روانی افراد جامعه و حفظ 

که سالمت اخالقی در  سالمت اخالقی آن ها در برابر تحریکات جنسی است؛ چرا

هر جامعه ای به عنوان پایۀ اصلی تعالی و پلکان ترقی آن جامعه است.بنابراین؛ 

گره خورده و  که سالمت جامعه با حجاب و عفاف  گفت  به جرئت می توان 

درنتیجۀ اتحاد و مقارنت این دو ارزِش اخالقی در جامعه است که دستیابی به 

گوهر کمال در آن جامعه ممکن خواهد بود. در بحث حجاب و عفاف به عنوان 

کرد؛ چون  دو ارزش اخالقِی همسو، نباید از تفاوت های این دو مقوله غفلت 

1 . دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی.
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چکیده مقاالت
کثرت استعمال آن ها در مباحث همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد که  از مفاهیمی هستند  حجاب و عفاف 

مختلف موجب غفلت از حقیقت آن دو شده است.تبیین معنای دقیق این 

ک این  دو واژه، عالوه بر شناسایی معنای واقعی موجب پرهیز از مغالطۀ اشترا

دو لفظ خواهد بود. این مقاله درصدد است تا از طریق روش تحلیلی و توصیفی 

کاوی و مداّقه درزمینۀ مفهوم حجاب و عفاف بپردازد؛ اما باتوجه به اینکه  به وا

این دو واژه از جنبۀ فقهی و عرفانی و باتکیه بر مستندات قرآنی و روایات معانی 

گزیر به بررسی و مداقه در مستندات دینی  خاصی دارند، در خالل بحث نا

موجود خواهیم بود که مهم ترین منبع در اثبات حجاب و ماهیت و چگونگی 

آن به شمار می آید.

کلیدواژه ها: حجاب، عفاف، عفت، پوشش، ستر، وجه، کفین.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نظریۀ نوسازی؛ 
کشف حجاب در عصر رضاخان زمینه ای برای 

یوسف فتحی1

چکیده

نظریۀ نوسازی در قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم در عرصۀ توسعۀ اقتصادی 

و اجتماعی نظریه ای غالب بود. نوسازی با اصالحات اجتماعی و اقتصادی 

مالزم بود. این اصالحات از طریق دگرگون سازی ارزش ها، سنت ها، الگوهای 

گسترش ارتباطات، آموزش و دنیوی ساختن زندگی عمومی فراهم  رفتاری، 

می شد. دولت رضاخان پس از استقرار و استحکام پایه های قدرت خویش، 

تداوم دولت خویش را در روی آوری به نظریۀ نوسازی برای پاسخ به »چرایی 

که نزد مشاوران داخلی و خارجِی  عقب ماندگی ایران« یافت. آن عامل اصلی 

ایشان در پاسخ به این سؤال مطرح شد، عقب افتادگی از قافلۀ نوسازی بود. 

این نظریه با ریزش ها و رویش ها همراه بود. دو عنصر اصلی عقب افتادگی، 

الگوهای رفتاری مذهبی و سنتی بود و در مقابل سکوالریسم و سنت ستیزی، 

دو عامل مهم، موتور حرکت نوسازی تفسیر شدند. باید دو عنصر اول ریزش و 

1  . استادیار گروه علوم و معارف اسالمی ،دانشگاه زنجان.
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چکیده مقاالت
دو عنصر دوم رویش می کردند. برای برون رفت از عقب ماندگی، تحقق ریزش ها همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

و رویش ها در جامعه ضروری بود. از جنبۀ عالیق شخصی، مشاوره های فکری و 

تجربِی رضاشاه از ترکیه، ریزش حجاب به عنوان پدیده ای مذهبی و تنوع لباس 

ضرورت های  از  دگماتیستی(،  مسئله ای  )و  سنت گرایانه  پدیده ای  به عنوان 

کشف حجاب  نوسازی و مدرن سازی جامعه و در مقابِل رویش بی حجابی یا 

بودند. تصور رضاخان این بود که تمدن غرب، حاصل دوری از تقیدات سنتی 

و مذهبی و تغییر ظواهر متشّرعانه است. روش تحقیق مقاله، اسنادی و تحلیل 

آن هاست.

کلیدواژه ها: حجاب، کشف حجاب، رضاشاه، نظریۀ نوسازی و سکوالریسم.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد آرمان ها و اهداف قیام 
یوسف فتحی1

معصومه رجبی2

چکیده

برابر ظلم  تمام قرون در  ایران در  باألخص مردم شمال شرق  و  ایران  مردم 

ایستاده اند. با انقراض سلسلۀ قاجار و روی کار آمدن سلطنت پهلوی، رضاشاه 

کند. اولین اقدام او از بین بردن  کم رنگ  سعی می کند نقش علما را در جامعه 

نقش علما در اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر بود که اعتراض ها و شورش هایی 

را در پی داشت. سفر به ترکیه وی را در این امر جدی تر می کند و او پس از 

برگشت از ترکیه مطابق مشاهداتش تغییری در زیرساخت ها و روساخت های 

فرهنگی و اجتماعی ایران ایجاد می کند. اقداماتی چون کشف حجاب، جشن 

دانشسرای مقدماتی، متحدالشکل کردن لباس ها به فرم غربی و اجباری شدن 

کت وشلوار و کاله پهلوی ازاین دست بود. مشهد به عنوان مرکز فرهنگی شیعه 

در مقابل این اقدامات سکوت را شکست. اعتراضات مردم، بیش ازپیش در 

شهرهای ایران به ویژه در تبریز و مشهد شروع شد. این شورش ها در مشهد 

1 . استادیار گروه علوم و معارف اسالمی ،دانشگاه زنجان.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه زنجان.
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چکیده مقاالت
کاله همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد گوهرشاد و دادن شعارهایی بر ضد سلطنت،  با تجمع مردم در مسجد 

بین المللی و کشف حجاب آغاز شد. در نیمه شب 22تیر1314 قزاق ها و قشون 

گوهرشاد  شرق به رهبری سرلشکر ایرج مطبوعی به اجتماع مردم در مسجد 

کردند. رژیم رضاخان، با عامل شورش و عامل انگلیس خواندن شیخ  شلیک 

کرد یک اعتراض مذهبی و  محمدتقی بهلول و یک شخص ناشناس، سعی 

مردمی را به توطئه تبدیل کند.

کلیدواژه ها: قیام گوهرشاد، پهلوی اول، کشف حجاب.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی حجاب از منظر روان شناسی
فتحیه فتاحی زاده1

فاطمه ترکاشوندزاده2

چکیده

مسئلۀ حجاب در طول تاریخ یکی از مسائل بسیار مهم و سؤال برانگیز در 

که بسیاری از زنان آن را  بین مسلمانان و غیرمسلمانان بوده است؛ تا جایی 

کرده اند. عالوه براین، بسیاری از  نوعی محرومیت و ظلم به خودشان تلقی 

سودجویان و کسانی که منفعتشان را در هرچه دورترکردن زنان از این نیاز فطری 

و به طورکلی، بی ایمانی انسان ها جست وجو می کنند، این مسئله را دستاویزی 

کنند.  قرار داده اند تا دین را زیر سؤال ببرند و آن را محدودکنندۀ بشر معرفی 

نگارنده در این مقاله می کوشد تا باتوجه به آموزه های روان شناسی، ثابت کند 

که مقولۀ حجاب، مسئله ای فرامّلی است و نه مسئله ای مختص یک دین 

خاص.

کلیدواژه ها: حجاب، روان شناسی، زنان.

1 . استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا تهران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

اهمیت حجاب و عوامل مؤثر بر رعایت نشدن حجاب
امان محمدقلی راد داشلی برون1

زهره قلی راد داشلی برون2

چکیده

گوهر و اساس اسالم، سعادت و نجات آدمی است و باورهای دینی و احکام 

اخالقی و فقهِی مربوط به حجاب زن و مرد نیز، با این فلسفه و حکمت صادر 

شده است. امروزه بعضی از خانواده ها از وضع پوشش ظاهری نوجوانان و 

جوانانشان رضایت ندارند و ظهور پدیده ها و رفتارهای نامناسبی در جامعه 

آزردگی  سبب  است،  وقار  و  حیا  به دوراز  که  رفتارهایی  و  بدحجابی  مانند 

خاطرشان شده است.به همین دلیل، هدف از نوشتار حاضر بررسی اهمیت 

که  ارائۀ راهکارهایی است  بر بدحجابی و همچنین،  حجاب و عوامل مؤثر 

موضوع  ماهیت  براساس  حاضر  مطالعۀ  روش  می کنند.  تقویت  را  حجاب 

گرفته  کتابخانه ای بوده و بااستفاده از فیش برداری از منابع مختلف صورت 

است تا به این سؤاالت پاسخ دهد:»چرا امروزه حجاب در جامعه کم رنگ شده 

که باعث بدحجابی شده  است و دلیل آن چیست؟«»آیا جامعه با عواملی 

1 . دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان گنبد کاووس.
2 . دانشجوی رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور گنبدکاووس.



161

چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد است، آشنایی دارند و عواقب آن را می دانند؟«»آیا خانواده ها نحوۀ صحیح 

رعایت حجاب را به فرزندانشان آموزش می دهند؟«مهم ترین نتایج مقاله این 

گر ضرورت و نقش حجاب در جامعه به خوبی تبیین شود، زمینه های  است که ا

توسعه و ترویج آن به راحتی و با مشارکت مردم فراهم خواهد شد؛ بنابراین الزم 

است که همۀ مردم و نهادهای آموزشی برای مقابله با بی حجابی که به ثبات و 

استحکام خانواده ها لطمه وارد کرده است، تمهیداتی بیندیشند.

کلیدواژه ها: حجاب، پوشش اجتماعی، خانواده، اسالم.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب در منطقۀ پیربکران تاریخ شفاهی 
ولی اهلل مسیبی قمبوانی1

چکیده

در دنیای امروز تاریخ شفاهی به عنوان یکی از شیوه های تاریخ نگاری جدید 

محلی  و  ملی  سطح  در  مختلف  رویدادهای  و  حوادث  از  رمزگشایی  برای 

کز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی جهان،  استفاده می شود. در بسیاری از مرا

کاربست این روش چشم اندازهای نوینی را از زوایای پنهان ماجرا در مقابل 

کاربرد  که با  گشوده است. در این مقاله سعی بر آن است  مورخان و محققان 

این ابزار مهم به حوادث مربوط به اجرای کشف حجاب در یک برش مکانی و 

پیامدهای آن بین اهالی منطقه پرداخته شود.منطقۀ پیربکران با 86 کیلومتر 

مربع وسعت و 54هزار نفر جمعیت، یکی از بخش های شهرستان فالورجان 

است که در پانزده کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است. صدور 

فرمان کشف حجاب در ایران توسط رضاشاه و اجرای آن در سال 1314، موجب 

که حاضران در این اتفاقات خاطراتش را  حوادثی در این منطقه شده است 

گاهانه،  برای اطرافیان تعریف می کنند.تهیۀ پرسشنامه و مصاحبۀ هدفمند، آ

1 - دانشجوی دکتری تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد همراه با راستی آزمایی برای درک و فهم این رویداد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 

ابعاد موضوع را بهتر روشن می کند. جامعۀ آماری پژوهش، تعدادی از عامالن، 

کشف حجاب در این منطقه  که به نحوی از اجرای  ناظران و شاهدانی بودند 

میدانی  به صورت  ماه  سه  مدت  در  انجام شده  داشتند.مصاحبه های  خبر 

کار مصاحبه به سختی  کهولت سِن مصاحبه شوندگان،  انجام شد. به علت 

انجام می شد، اما داده های جمع آوری شده بسیار ارزشمند است؛ به طوری که 

چنین محتوایی در هیچ یک از منابع تاریخی پیدا نمی شود. باتوجه به اینکه 

کهولت سن فوت  در جریان مصاحبه، سه نفر از مصاحبه شوندگان به علت 

کردند که این امر، اهمیت مصاحبه با این افراد درجهِت کشف حقایق تاریخی 

را دوچندان می کند.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، دورۀ پهلوی، تاریخ شفاهی، پیربکران. 
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب  زنان قمی و تقابل با 
در آیینۀ اسناد و خاطرات

سید حسن قریشی1

چکیده

که به تقلید  کشف حجاب یکی از اقدامات مدرنیته طلبی رضاشاه پهلوی بود 

از همسایۀ شمال غربی در ایران پیاده شد. این اقدام عجوالنه و غیرمنطقی 

موجب بازتاب هایی جدی در اقصا نقاط ایران، ازجمله شهر قم شد. اجرای 

قانون کشف حجاب از معضالت حکومت پهلوی، به ویژه در شهرهای مذهبی 

بود.عامۀ مردم و علما بیشترین تقابل را دراین زمینه ایجاد کردند. گاهی زنان با 

پوشیدن چندین چاقچور و روسری از خودشان عکس العمل نشان می دادند 

گزارش اسناد و خاطرات  از  با مأموران برخورد فیزیکی نیز داشتند.  گاهی  و 

کشف حجاب، جدی و ریشه دار بود  که مقاومت اهالی قم در مقابل  برمی آید 

کشف حجاب در قم مقدور نخواهد بود.رژیم پهلوی به این  و عملی ساختن 

که این همه تبلیغات، فشارها و تهدیدها برای برداشتن  موضوع پی برده بود 

چادر از سر زنان قم، بی تأثیر بوده و خشم و نفرت آنان را برانگیخته است. این 

1 . استادیار گروه تاریخ ، دانشگاه پیام نور قم.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کشف حجاب در نگاه اسناد و  پژوهش به بررسی برخورد زنان قمی با مسئلۀ 

خاطرات می پردازد و درصدِد تبیین این سؤاالت است: »زنان قمی باتوجه به 

کنار آمدند؟ »علما و بزرگان  جایگاه مذهبی و سنتی شان با این پدیده چگونه 

دراین باره  موجود  »اسناد  داشتند؟«  برخوردی  چه  اقدام  این  برابر  در  شهر 

گزارش داده اند و در خاطرات مردم، به ویژه زنان چه حکایات  چه مطالبی را 

و مطالبی قابل نقل و طرح است؟«یافته های این تخقیق بااستفاده از روش 

اسنادی، کتابخانه ای و بهره برداری از خاطرات کتبی و شفاهی افراد کهنسال، 

توجه جدی زنان قمی به حجاب و ممانعت آنان از حضور در محافل عمومی 

کمیت، برای اینکه  در حد ضرورت و اضطرار بود؛ گرچه برخی زناِن وابسته به حا

عملۀ دولت هستند، از این امر مستثنی بودند و در مراسم کشف حجاب حضور 

داشتند.

کلیدواژه ها: قم، کشف حجاب، رضاشاه، زنان قمی، علما.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کنش ها کشف حجاب در اصفهان؛ اقدامات، وا
مریم قانونی1

کبر جعفری2 علی ا

چکیده

اجرایی شدن کشف حجاب در ایران، پیام های متعددی را برای جامعۀ ایرانی 

به همراه داشت که اصلی تریِن آن، این بود که شاه در مقابل باورها و اعتقادات 

آن ها قرار داشت. باوجوداین و باتوجه به بافت فرهنگی متفاوت در شهرهای 

کنش های  وا و  نبود  یکسان  مختلف  نقاط  در  امر  این  اجرایی شدن  ایران، 

گونی را نیز در پی داشت. در اصفهان نیز به عنوان شهری مذهبی و سنتی،  گونا

این قانون آمرانه به شیوه ای متفاوت اجرا شد و نتایج متفاوتی را نیز در بر داشت.

کلیدواژه ها: کشف حجاب، کانون بانوان، صدیقه دولت آبادی، روزنامۀ اخگر.

1 . دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی، دانشگاه اصفهان.
2  - دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گزینشی مدرنیته  بی حجابی ره آوردی از ره آوردهای 
برای جامعۀ ایران

رضا قسیمی1

چکیده

فرهنگ اصیـل جامعۀ ایران از یک منطق خاص مبتنی بـر دین و معنویت تبعیت 

می کنـد که ریشه در جهان بینی این جامعه دارد؛ اما مدرنیته دوره ای است که 

غرب در طی آن، بر آن شده است که فرهنگش را به سراسر جهان سرایت دهد. 

جامعۀ ایران بـا ورود از عالم سنت به دورۀ مدرنیته و پذیـرش آموزه ها و آرایه های 

آن، به واقع قدم در مسیر پذیرش فرهنگ غرب گذاشت.نمودی از این فرهنگ، 

حذف حجاب و پذیرش بی حجابی در جامعۀ ایران بود؛ جامعه ای که حجاب تا 

پیش از گسترش مدرنیته در آن همیشه از مشخصه های هویت آن بوده است. 

مدرنیته این وجه فرهنگ و هویت اصیل ایرانیان را همپای وجوه دیگِر هویت 

کشانده است و می کشاند.متن پیش رو نوشتاری  این جامعه به اضمحالل 

توصیفی تحلیلی برپایۀ منابع مکتوب و در چهارچوب پژوهش های بنیادی در 

کید  حوزه های سنت و مدرنیته و مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ایران با تأ

1 . کارشناسی ارشد ایران شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
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چکیده مقاالت
که با روش همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد خاص بر حجاب و تأثیرات مخرب بی حجابی در این جامعه است 

کتابخانه ای و بر مبنای این پرسش انجام شده است: »حال برای مقابله و تفوق 

بر این نابسامانی چه باید کرد؟« البته نتیجۀ به دست آمده، تدوین چهارچوب 

اقدامی فراتر از مقابله با بی حجابِی صرف و در وهلۀ نخست، ترسیم چهارچوب 

کالن جامعه در مسیر جهان بینی اصیل اسالمی است.

کلیدواژه ها: ایران، اسالم، حجاب، بی حجابی، جهان بینی، مدرنیته.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی
کشف حجاب( )از مشروطه تا 

کروبی1 آرزو 

چکیده

عرصه های  در  زنان  نبود  یا  حضور  جامعه،  یک  ارزیابی  مهم  ک های  مال از 

مختلف اجتماعی است و  توجه به این مهم، از عوامل ترقی محسوب می شود. 

در همین رابطه، کشف حجاب ظاهرًا به منظور برطرف کردن محدودیت های 

گرفت. پرسش اصلی مقالۀ حاضر این  حضور فعال زنان در اجتماع صورت 

است: »قبل از منع حجاب، حضور زن ایرانی در عرصه های اجتماعی و با حفظ 

گرفته است؟« هدف این نوشتار بررسی نقش  حجاب اسالمی چگونه صورت 

زنان و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی در دورۀ انقالب مشروطه تا واقعۀ 

کشف حجاب است. در مقطع زمانی مورِدنظر حضور زنان در اجتماع را می توان 

اجتماعی فرهنگی  و  اجتماعی اقتصادی  اجتماعی سیاسی،  فعالیت های  در 

کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی با ذکر  کرد. این پژوهش با شیوۀ  بررسی 

شواهد تاریخی حضور زنان در اجتماع عصر یادشده درصدد مطرح کردن این 

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
دیدگاه است که زنان پیش از ممنوعیت حجاب در اجتماع منفعل نبوده اند و همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

حجاب مانعی برای فعالیت های اجتماعی زن ایرانی به شمار نمی رفته است. 

گون تاریخی  گونا که شواهد  از پژوهش حاضر، این نتیجۀ اولیه حاصل شد 

گواه حضور زنان مسلمان در روند فعالیت های اجتماعی معاصر ایران است؛ 

که منحصر به زنان یک قشر خاص نبوده است و عامۀ زنان ایرانی در  حضوری 

آن مشارکت داشته اند.

کلیدواژه ها: زنان، کشف حجاب، فعالیت های اجتماعی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کاهش انحراف جنسی نقش حجاب در 
امین کیانی1

چکیده

کاهــش انحــراف  هــدف اساســی پژوهــش حاضــر، تبییــن نقــش حجــاب در 

جنســی به عنــوان یکــی از آســیب های مهــم اجتماعــی اســت. روش پژوهــش 

تمامــی  در این زمینــه،  اســت.  اســنادی  تحلیــل  نــوع  از  و  کیفــی  حاضــر، 

کیفــی  گــردآوری و بــه ارائــۀ یافته هــای  مطالعــات و منابــع مرتبــط بــا موضــوع، 

پژوهــش پرداختــه شــده اســت. نتایــج اصلــی پژوهــش نشــان می دهــد وجــود 

ــر  ــه در ه ــی دارد؛ به طوری ک ــراف جنس ــش انح کاه ــزایی در  ــش بس ــاب نق حج

کــه زنــاِن آن محــدوده حجــاب را رعایــت می کننــد، در  محدودۀجغرافیایــی 

کــه زنــان آن حجــاب را رعایــت نمی کننــد،  مقایســه بــا آن محــدودۀ جغرافیایــی 

گــر جامعه ای  انحــراف جنســی به طــور قابل مالحظــه ای کمتر و پایین تر اســت. ا

کــه دســتگاه های متولــی  عــاری از انحــراف جنســی می خواهیــم، ضــروری اســت 

کــه نقــش مهمــی در الگوســازی بــرای افــراد جامعــه  و به طــور خــاص رســانۀ ملــی 

دارد، بکوشــند تــا فرهنــگ حجــاب در جامعــه نهادینــه شــود؛ البتــه مــردم هــم 

بایــد در حــوزۀ ارزش هــای اعتقــادی، ثبــات و پایــدارِی ارزشــی را مبنــا قــرار دهند؛ 

به عــالوه، آن هــا بایــد در حــوزۀ ارزش هــای نســبی براســاس پاالیــش و بازآفرینــی 

کــه بــا اوضاع کنونی زمان و مکان آنان متناســب اســت،  شــخصی، بهترین هــا را 

ک عمــل قــرار دهنــد. کننــد و مــال انتخــاب 

کلیدواژه ها: حجاب، انحراف جنسی، آسیب اجتماعی، جامعه.

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کمالوند.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کردن ایران کشف حجاب و مسألۀ سکوالریزه 
  نقی لطفی1

چکیده

دورۀ حکومت رضا شاه، دوره ای تقریبا بیست ساله در تاریخ ایران است. دولتی 

که همانند  کودتایی بود. دولتی  که رضا شاه تشکیل داده بود بالطبع دولتی 

دیگر دولت ها، سیاست ها و عملکردها و اقداماتی داشته است و موضوع کشف 

حجاب به عنوان یکی از اقدامات او، نمی تواند جدا از سیاست ها و عملکردهای 

دولت او باشد. توجه به این قبیل تغییرات در دورۀ رضاشاه زمانی اهمیتی افزون 

می یابد که زمینه های سکوالریزه کردن ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این بین 

گاهی های دولت پهلوی از اقدامات و تقلید محض ترکیه  باید عنوان داشت که آ

کشف حجاب  کشور باعث طرح یک بارۀ مسألۀ  از غرب و سفر رضا شاه به آن 

که می توان آن را جزئی از سیاست های سکوالریستی رضا شاه  گردید. طرحی 

که مبتنی بر جدایی نهاد دین از نهاد سیاست بود، دانست.  این پژوهش 

که در بحث   گردآوری شده  نشان می دهد  که با رویکردی توصیفی- تحلیلی 

سیاست های داخلی، مسألۀ نخست ایجاد تغییراتی بوده  که از منظر رضا شاه 

گاهی و  که یک نوع تقلید و شبیه سازِی بدون آ ضروری بوده است. تغییراتی 

عقالنیت از غرب بود و پیشرفت ایران را تنها در غربی شدن می دانسته است.   

کلیدواژه ها: کشف حجاب، سکوالریسم، ترکیه، رضاشاه.

1  - عضو هیئت علمی بازنشسته گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
بخش هایی از این گفتار در شمارۀ 14743 روزنامۀ خراسان در تاریخ 1379/4/21 مطرح شده است.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد روش مواجهۀ امام خمینی1 با قیام مردم در مسجد گوهرشاد 

رضا لکزایی1

چکیده
بررسی روش مواجهۀ امام خمینی به عنوان مرجع فکری جامعه با قیام مردم 

گوهرشاد مشهد مقدس، دغدغۀ اصلی مقاله حاضر را شکل داده  در مسجد 

است. حل این مسئله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به آثار امام خمینی 

انجام شد. تالش شد پاسخ در قالب چهارچوب نظری انسان شناسانه متخذ 

از حدیث نبوی…، در سه محور معرفتی و اعتقادی، اخالقی و ارزشی، حقوقی 

و سیاسی، ارائه شود.امام خمینی با استناد به جنایت رژیم پهلوی در یک 

گاه و بیدار انجام شد، به لحاظ  معبد مقدس و معنوی که به رهبری روحانیت آ

کار  اعتقادی و معرفتی این رژیم را ضداسالم و مذهب، به لحاظ اخالقی ریا

و به لحاظ حقوقی و سیاسی جنایت پیشه، مجرم و مستبد معرفی می کند. 

در  مردم  قیام  با  مواجهه  برای  تبیینی«  »روشی  چهارچوب،  این  در  ایشان 

مسجد گوهرشاد در پیش گرفته است.براین مبنا، تبیین کالم امام خمینی1 

ناب  اسالم  واقعی  نمایندگان  که  اصیل  روحانیت  با  پهلوی  رژیم  تقابل  در 

محمدی هستند، ارائه می شود. از این منظر، پیام تجلیل از شهدای مسجد 

گاه و  گوهرشاد، اطاعت و حمایت از اسالم ناب محمدی با تبعیت از روحانیت آ

بیدار است که در زمان حاضر در قالب نظام مردم ساالری دینی با عنوان »والیت 

فقیه« تجلی کرده است.

کلیدواژه ها: امام خمینی1، رژیم پهلوی، روحانیت، اسالم ناب محمدی…، 

مسجد گوهرشاد، مشهد.

1 . طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم و پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعةالمصطفی العالمیة.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی نقش حجاب در پویایی زنان
مصطفی لعل شاطری1

چکیده

گره  که با آسیب های اجتماعی  حجاب و رعایت نکردن آن، موضوعی است 

خورده است. معضل بی حجابی، در جامعۀ کنونی امری نسبتًا جدی محسوب 

که در دو ُبعد فردی و اجتماعی، آسیب هایی را به همراه دارد. این  می شود 

مسئله ازآن جهت که با زنان مرتبط است، به نیمی از جمعیت و ازآن جهت که 

که  در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد، به تمام افراد جامعه مرتبط است. ازآنجا

حجاب به عنوان یک ارزش اسالمی در فرهنگ ملی و اسالمی ایرانیان جایگاه 

منحصربه فردی دارد، این َمنش اسالمی به شدت با هجوم دشمنان قرار گرفته 

است و آن را اولین مانع برای رسیدن به اهداف خود می دانند. این مقاله 

به روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ دادن به این پرسش است: »حجاب 

کاهش و افزایش آسیب های اجتماعی و  و رعایت نکردن آن چه تأثیراتی در 

پویایی زنان به همراه دارد؟« بااین حال، همان گونه که رعایت حریم حجاب و 

عفاف آثار اجتماعی انکارناپذیری دارد، بی حجابی پدیده ای یا عارضۀ فرهنگی 

گاه کردن زنان از ارزش های  و درواقع معضلی اجتماعی است که برای رفع آن، آ

1 .کارشناس ارشد تاریخ؛ دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد بیهوده و کاذب، ضروری به نظر می رسد. یافته های این پژوهش نشان می دهد 

استحکام بنیان خانواده، حفظ بهداشت روانی و پیشرفت علمی جامعه و 

بهره برداری مفید از نیروی زنان، ازجمله آثار حجاب و بیماری های جسمی و 

روانی، ُمدپرستی و مصرف گرایی، تزلزل بنیان خانواده و سقوط شخصیتی زنان 

تا حد بسیار زیادی، نشات گرفته از رعایت نکردن حجاب است.

کلیدواژه ها: حجاب، بی حجابی، جامعه، زنان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی زمینه ها و مقدمات اعالم کشف حجاب در ایران
حبیبه مختاریان1

چکیده

تجددخواهی  و  غرب  با  آشنایی  از  ناشی  پدیده ای  ایران  در  حجاب  کشف 

که  به گونه ای  بودند؛  کرده  تجربه  را  غربی  زندگی  و  افکار  که  است  افرادی 

کشف حجاب را می توان در دربار ناصرالدین شاه قاجار  نخستین نشانه های 

کرد. رسمیت یافتن آن به دورۀ  و سپس، در محافل روشن فکری مشاهده 

با استقرار سلطنت پهلوی، دورۀ اجرای سیاست های  بازمی گردد.  رضاشاه 

نوین استعمار انگلیس فرا رسید و سیاست مذهب زدایی و استحالۀ فرهنگی از 

کم قرار گرفت.  کار هیئت حا طریق اشاعۀ فرهنگ تجددگرایی غرب در دستور 

رضاشاه پیشرفت غرب را به اشتباه در ورود زنان به جامعه و هرزگی آنان جست؛ 

کرد و آن هم، هویت دینی و مذهبی مردم و  اما یک مسئلۀ مهم را فراموش 

سنخیت نداشتن پیاده سازی افکار مغشوش وی در بین مردم جامعه بود.

که در این مقاله بررسی می شود:  کشف حجاب در ایران  زمینه ها و مقدمات 

کنگرۀ زنان شرق در ایران؛ 3. سفر  1. اتحاد شکل لباس ها؛ 2. برگزاری دومین 

1 . کارشناسی ارشد تاریخ اسالم، دانشگاه خوارزمی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد شاه به ترکیه؛ 4. بازگشت اشراف زادگاِن ایرانی از اروپا؛ 5. روزنامه های متأثر از 

فرنگ؛ 6. مبلغان مذهبِی مسیحی و تأسیس مدارس خارجی.کشف حجاب، 

علنًا از سال 1314 با فرمان رضاشاه وارد ایران شد. این موضوع، اعتراضات علما 

کشور و شهرهایی  گسترده مردمی را نیز در سراسر  و روحانیان و مخالفت های 

نظیر قم، اصفهان و شیراز برانگیخت که مهم ترین آن ها، قیام مسجد گوهرشاد 

در مشهد بود.

کلیدواژه ها: رضاشاه، کشف حجاب، زمینه ها و مقدمات، ایران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

تأثیر غرب در دگرگونی اندیشۀ حجاب و لباس 
متحدالشکل مقاومت مردم نورآباد ممسنی در برابر فرمان 

کشف حجاب
اصغر منتظرالقائم1

عارف اسحاقی2

چکیده

تقابل سنت و مدرنیته برای پیشرفت همه جانبۀ ایران، یکی از موانع اصلی 

کردن شکل و درون جامعۀ سنتی ایران با مظاهر  توسعه برای هم جنس یا هم آوا

فرهنگ غرب و مدرنیته بوده است. رضاخان با تأسی از دیدگاه های نوسازِی 

گرایانه، داعیه دار حقوق زنان شد. وی بااستفاده از نیروی  غرب محور و دنیا

قهریه برای ایجاد فرصت های تحصیلی، شغلی و سیاسی برای زنان به یک 

سری تالش ها دست زد که حاصلی جز ویرانی مبانی دینی، اخالقی و به حاشیه 

کشف حجاب به عنوان نماد رشد  کشیدن اجتماعی سیاسِی زن ها نداشت. 

اجتماعی زن در جامعۀ ارزشی و سنتی ایران، از دو منظِر متفاوت چالش بزرگ 

1 . استاد گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان. 
2 . دانشجوی دکتری تاریخ محلی، دانشگاه اصفهان. 
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کمیت پیشرفت را در جنبۀ ظاهری مدرنیته در  که حا کمیت و مردم بود؛ چرا حا

پدیدۀ کشف حجاب می دید و برای رسیدن به این مهم از تمام توان و ابزارهای 

موجود بهره می جست تا یکی از نمادهای اصلِی فکری، مذهبی و ملی مردم را 

از بین ببرد. ازطرِف دیگر مردم، به ویژه زنان در برابر این تحول که با سنت، شرف 

کردند. از آن جمله  کامل بود، مقاومت  دینی، فرهنگی و ِعرق ملی در تعارض 

کشف حجاب قابل  مقاومت مردم ممسنی، اعم از زن و مرد در برابر پدیدۀ 

که جامعۀ ممسنی براساس روابط ایلی عشیره ای  بررسی و تحلیل است؛ چرا

بنا شده بود و مردم این دیار ازلحاظ ُعرفی، شرعی و اقلیمی این حرکت آمرانۀ 

حکومت پهلوی با ابزار سرکوب را نپذیرفتند و به مبارزه پرداختند؛ به صورتی 

که  کشف حجاب در این منطقه عملی نشد. این مقاله بر آن است  که برنامۀ 

کشف حجاب  پدیدۀ  برابر  را در  اهالی ممسنی  چرایی و چگونگی مقاومت 

که چرا حکومت مرکزی با احتیاط  کند  دوران رضاخان توضیح دهد و تبیین 

کرد. در این پژوهش بااستفاده از  بیشتری در این منطقه با مسئله برخورد 

روش توصیفی تحلیلی باتکیه بر اسناد، گزارش ها، مطبوعات، منابع مطالعاتی و 

تحقیقات میدانی به بررسی کشف حجاب در نورآباد ممسنی یا شولستان قدیم 

می پردازد.

کشف حجاب، ممسنی و رستم، پهلوی اول، تجدد، مقاوت  کلیدواژه ها: 

مردمی.
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چکیده مقاالت
کنش اجتماعی مردم به قانون همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد بررسی عوامل مؤثر بر وا

کشف حجاب در دوران پهلوِی اول
اصغر منتظرالقائم1

زهرا سادات کشاورز2

چکیده

گونی انجام شده  دربارۀ موضوع کشف حجاب در دورۀ پهلوی اول تحقیقات گونا

که برخالف به کارگیری  کرده اند  کمتر به این موضوع توجه  است؛ اما محققان 

کشف حجاب توفیق چندانی  قوۀ قهریه، چرا دولت پهلوی اول در اجرای طرح 

حاصل نکرد؟بررسی اسناد منتشرشدۀ دولتی و مرور خاطرات مردم و درباریان و 

گستردۀ دولت وی  توجه به شاخص ها، سیاست، اهداف رضاشاه و تمهیدات 

برای انجام مرحله به مرحلۀ کشف حجاب و تمایل و همسویی روشن فکران با وی، 

نشان می دهد که دولت پهلوی در ابتدا توفیق چندانی پیدا نکرد.پژوهش حاضر 

گون و با رویکرد جامعه شناسی تاریخی به دنبال تبیین  باتوجه به شاخصه های گونا

چرایی مخالفت مردم ایران با کشف حجاب و تغییر پوشش زنان است.نتایج این 

پژوهش نشان می دهد که پایبندی مردم به اعتقادات و ارزش های دینی و عوامل 

فرهنگی دیگر، اصلی ترین دلیل مخالفت مردم ایران با کشف حجاب بوده است؛ 

گرچه شاخصه های اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی نیز در رده های بعدی در  ا

مخالفت تودۀ مردم با موضوع کشف حجاب در ایران تأثیرگذار بوده است.

کنش  کلیدواژه ها: کشف حجاب، اعتقادات دینی، جامعه شناسی تاریخی، وا

اجتماعی.

1 . استاد گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.
2 . دانشجوی دکتری تاریخ تشّیع، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

اصالحات رضاشاه و اقدامات بهلول
گوهرشاد( )مطالعۀ موردی قیام مسجد 

اصغر منتظرالقائم1
زینب احمدوند2

چکیده

رضاشاه بعد از شروع حکومتش در سال 1304ش )1925م(، دست به یک سری 

اقدامات و اصالحات به منظور مدرن کردن کشور ایران و حذف مذهب به عنوان 

عامل عقب ماندگی زد. وی با طرح شعارهای ملی گرایانه و باستان گرایانه سعی 

در احیای فرهنگ باستانی ایرانی و در کنار آن، مدرن کردن کشور ایران را داشت.

رضاشاه با اقداماتی، ازجمله کنارگذاشتن روحانیان از امور حکومتی و آموزشی، 

کشف حجاب و تصویب قانون جدایی دین از سیاست و مخالفت با فرهنگ 

و دین اسالم و تصویب برخی قوانین ضدشرعی و تغییر ماه ها و سال قمری 

به سال شمسی و...، سعی در حذف اسالم و ترویج فرهنگ غربی و اروپایی 

داشت.

اما این اقدامات وی با مخالفت مردم و روحانیان و جامعۀ مذهبی ایران روبه رو 

شد. این مخالفت ها تا پایان حکومت او در شهریور 1320ش و وقایع جنگ 

1 . استاد گروه تاریخ ایران، دانشگاه اصفهان.
2 . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه اصفهان.
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چکیده مقاالت
که تالش فراوانی در این همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد جهانی دوم ادامه داشت. ازجمله علما و روحانیانی 

دوران برای حفظ اسالم و فرهنگ اسالمی کرد، بهلول، از علمای بزرگ شیعه در 

گاهی دادن به مردم درجهِت درک اقدامات رضاشاه  آن زمان، است.بهلول با آ

به  را  روحانی  رهبران  و  مردم  تودۀ  اسالمی،  ارزش های  حذف  خطر  اعالم  و 

حفظ این ارزش ها دعوت می کرد. او با تقویت بنیۀ فرهنگی اسالم با تبلیغات 

غرب گرایانه و نوآورهای رضاشاهی مقابله کرد.

کلیدواژه: کشف حجاب، رضاشاه، بهلول، قیام مسجد گوهرشاد، غربگرایی
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نقش روحانیت و موضع گیری علما در واقعۀ گوهرشاد
)حاج شیخ عباس علی محقق واعظ خراسانی(

 محمدعلی ملکی1

چکیده

علمای شیعی در طول تاریِخ پس از اسالم یکی از پایه های تأثیرگذار و محوری و 

عوامل ایجاد جریان ها بوده اند. در جریان کشف حجاب و واقعۀ گوهرشاد نیز به 

گواهی تاریخ، روحانیان و علمای مبارز از عوامل بسیار مهم ایجاد جریان مبارز 

بودند که در مقابل ظلم ایستادند و نقش آفرینی کردند. حاج شیخ عباس علی 

کنار شخصیت هایی  که در  بود  واعظانی  و  عالمان  از  یکی  واعظ خراسانی، 

همچون بهلول به زندان رفت و تبعید شد و خانواده اش در این جریان تا مرز 

از هم پاشیدن پیش رفت. وی یکی از عالمان مشهد است که برعکس بهلول، 

کمتر به زندگی، شخصیت، آثار و خدمات وی پرداخته شده است. ما در این 

مقاله به این موضوع و به طور خاص به نقش وی در جریان گوهرشاد خواهیم 

پرداخت.

کشف حجاب، علما و روحانیان، محقق واعظ  گوهرشاد،  کلیدواژه ها: واقعۀ 

خراسانی، خدمات و آثار، زندگی.

1 . پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی، آستان قدس رضوی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی نقش خانواده های ساداِت فعال در تشکیالت 
آستان قدس رضوی در قیام مسجد گوهرشاد

قا فندرسکی، فرزند میرزا محمد از خاندان الحسینی( )مطالعۀ موردی: میرزا علی آ

امیر میرفندرسکی1

چکیده

خانــوادۀ الحســینی از ســادات حســینی و از فرزنــدان میــرزا شــاه تقی الدیــن 

کــه همــواره  محمــد الحســینی، متولــی آســتان قــدس در عصــر صفــوی هســتند 

به صــورت موروثــی در کشــیک دوم افتخــار خادمی داشــته اند و از قدیم، تولیت 

و مدیریت چند موقوفه را در مشــهد برعهده داشــته اند. ارزیابی تأثیرات نقش 

گوهرشــاد ازآن رو مســتلزم بررســی  میــرزا علی آقــا فندرســکی در قیــام مســجد 

کــرد و بــا  کشــاورزان موقوفــات خانوادگــی را بســیج  کــه او خالصانــه تمــام  اســت 

گوهرشاد حضور یافت و انجام وظیفه  کشاورزانش در صحن مسجد  جماعت 

کــرد. حــال، می خواهیــم بــه تدبیــر آن مــرد در آن روزهــای بحرانــی و بــه فرداهــای 

کــه بنــا بــه تکلیــف جــان  او و بــه فرجــام او پــس از هشــتاد ســال بنگریــم؛ مــردی 

و مــال و حیثیتــش را فقــط بــا اشــارتی بــه میــدان آورد و ایســتاد.در ایــن مقالــه 

کاوی  بــا روش توصیفی تحلیلــی و باتکیه بــر اســناد و داده هــای تاریخــی ، بــه وا

نقــش میــرزا علی آقــا فندرســکی در قیــام گوهرشــاد به عنــوان عضــوی از خانــوادۀ 

الحســینی می پردازیــم.

علی آقا  میرزا  گوهرشاد،  مسجد  قیام  سادات،  خانواده های  کلیدواژه ها: 

فندرسکی، خانوادۀ الحسینی.

1 . پژوهشگر.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب  تحلیل دستور 
در چهارچوب مدل نوسازی هانتینگتون

آرش منشی زادگان1

چکیده

حکومتی  استقرار  شاهد  که  نپایید  دیری  مشروطه  انقالب  پیروزی  از  پس 

مستبدانه از نوع رضاخانِی آن بودیم. این حکومت موجب شد دست کم بخشی 

از اهداف دموکراتیک انقالب مشروطه در حاشیه قرار بگیرد. به نظر می رسد، 

کشف حجاب را باید در چهارچوب روند مدرن سازی دیکتاتورگرایانۀ  دستور 

که از اواخر دورۀ قاجار آغاز شده  کرد؛ سیاستی تجددگرایانه  رضاخان تحلیل 

بود، با اصالحات سیاسی، اقتصادی، اداری و قضایی ادامه یافت و در عرصۀ 

فرهنگی نیز در قالب اصالحات دینی و کشف حجاب نمود یافت.ازاین رو، بهتر 

است دستور کشف حجاب را به عنوان بخشی از پروژۀ بزرگ تر نوسازی تحلیل 

بررسی  به  بااستفاده از مدل نوسازی هانتینگتون  این چهارچوب  کنیم. در 

موضوع کشف حجاب به عنوان یکی از نمادهای آن می پردازیم.

کلیدواژه ها: انقالب مشروطه، نوسازی، کشف حجاب، هانتینگتون.

1 . کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

هویت سازی و هویت ستیزی در عصر پهلوی اول و 
کشف حجاب رابطۀ آن با 

سید هاشم منیری1

چکیده

افراد  کمک  با  رضاشاهی  استبداد  پهلوی،  استقرار  و  قاجار  انقراض  با 

قابل اعتمادش دست به یک سری اقدامات شبه مدرنیستی زد. وی در مسیر 

دولت سازی و ملت سازی و استقرار نهادهای جدید که به صورت توسعۀ صوری 

و شکلی و از باالبه پایین و آمرانه صورت می گرفت، دست به اقداماتی زد. وی 

کرد  در تقابل با فرهنگ شیعی و سنت های اسالمی عامدانۀ هویت ستیزی 

کشف حجاب در سال  و در راه اعادۀ پادشاهِی آرمانی و هویتی باستانی بود. 

1314 یکی از اقدامات وی بود که بر زنان و محدودیت حضور آنان در حوزه های 

کمک گرفتن از  گذاشت. این مقاله درصدد است با  عمومی تأثیر نامناسبی 

نظریۀ »گیلرمو اودانل« و »الگوی اقتدارگرای دیوان ساالر« این نکته را مطرح 

که علت هویت سازی و هویت ستیزی رضاشاه، ماهیت رژیم اقتدارگرای  کند 

دیوان ساالِر اوست که ذاتِی آن، کاربرد اقتدار و زور و سیاست گذاری های برآمده 

از آن برای مهار و پیشبرد جامعه به سمت مدرنیسم است.

کلیدواژه ها: هویت، مدرنیسم، رضاشاه، گوهرشاد، کشف حجاب، زنان.

1  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

حجاب ستیزی، از مشروطه تا رضاشاه
طوبی مدنی1

چکیده

حجاب یکی از دستورات مسلم دین اسالم است و در تاریخ و فرهنگ ایران 

و  اعتقادی  هویت  از  مهم  رکنی  اسالمی  حجاب  دارد.  دیرینه  ریشه ای  هم 

اجتماعی زنان جامعۀ ایرانی بوده است و مبارزه با آن در مسیر تالش به منظور 

زدودن گرایش دینی جامعۀ ایرانی تلقی شده است. مخالفت با حجاب به قبل 

از دورۀ پهلوی بازمی گردد. از عصر قاجار و مشروطه مسئلۀ آزادی زنان در غرب 

کید غرب گرایان بود. آنان به  و به دنبال آن، تضییع حقوق زنان در ایران موردتأ

مبارزه با برخی مظاهر دینی، به ویژه حجاب پرداختند و خواهان رسیدن به 

سبک نوین آزادی به مفهوم غربی آن بوده اند و حجاب را مانع این امر قلمداد 

کردند. ازجملۀ این افراد می توان به سیاحان ایرانی که غرب را دیده و شیفتۀ آن 

شده بودند و نیز شاعرانی چون ایرج میرزا، عارف قزوینی و میرزادۀ عشقی اشاره 

کرد. موج وسیعی از این مخالفت ها از سال های 1344ق مصادف با 1304ش 

که محدودۀ زمانی 1324 تا 1344ق  به بعد خودش را نشان داد. این مقاله 

مصادف با 1285 تا 1304ش را دربرمی گیرد، بااستفاده از اسناد و منابع موجود 

که به بروز موج  و برخی از نشریات غرب گرا در پی شناخت زمینه هایی است 

وسیع مخالفت با حجاب در سال های پس از مشروطه و اوایل دورۀ پهلوی 

منجر شده است.

کلیدواژه ها: حجاب، حجاب گریزی، مشروطه، ایران، تاریخ.

1 . کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مقایسۀ تحلیلی حجاب در قرآن 
کالم امام حسین7 و ادیان دیگر و 

جابر مستانه1
محمدناصر مرادپور2

چکیده

کات زیادی باهم  حجاب یکی از مسائلی است که در میان ادیان مختلف اشترا

دارند. این میل درونی در ادیان مختلفی چون اسالم، مسیحیت و یهود فطری 

است و در همۀ ادیان به ویژه در دین اسالم نوعی برتری به حساب می آید. زن 

با عنصر حجاب اسالمی، به تهذیب و تزکیۀنفس و ملکات نفسانی می پردازد 

و قرب الهی را فراهم می سازد و زمینۀ رشد معنوی مردان را در اثر حفظ نگاه 

کید به پوشش و حجاب و خانه نشینی زنان در آیین  تأمین می کند. توجه و تأ

یهود و مسیحیت به عنوان حجاب، نشان دهندۀ سخت گیری های این آیین 

است؛ اما دین اسالم، نه تنها این گونه سخت گیری ها و افراط وتفریط ها را به کار 

نبرده است؛ بلکه زمینه ای را فراهم آورده است تا زنان بتوانند در اجتماع و در 

عرصه های مختلف وارد شوند و نقش خودشان را به عنوان یک شخصیت 

به خوبی ایفا کنند.

کلیدواژه ها: حجاب، اسالم، امام حسین7، زن، ادیان.

1  دانشجوی کارشناسی مشاوره، دانشگاه فرهنگیان مشهد
2  دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مبانی فقهی حقوقِی حجاب از دیدگاه اسالم
سید جمال موسوی1

چکیده

و  عالمان  همۀ  بلکه  شیعی؛  علمای  نه تنها  که  است  مباحثی  از  حجاب 

مستندات  باتوجه به  کنون،  تا اسالم  صدر  از  اسالم  جهان  اندیشمندان 

کرده اند و آن را از احکام مسّلم و ضروری اسالم  قرآنی روایی به وجوب آن حکم 

دانسته اند؛ به همین دلیل هم حجاب در بین اقوام و جوامع مختلف قبل از 

اسالم نیز ضرورت داشته است. اسالم اهمیت ویژه ای به مسئلۀ حجاب داده 

کرده اند.  است و روایات اسالمی توصیه های فراوانی دربارۀ حجاب و پوشش 

این مقاله به دو پرسش پاسخ می دهد: »کیفیت حجاب در اسالم چگونه بیان 

شده است؟« و »مبانی فقهی حقوقی مسئولیت و اختیارات نظام اسالمی در 

حجاب چگونه است؟«

کلیدواژه ها: اسالم، حجاب، مبانی فقهی حقوقی.

1 . طلبه سطح 3 ،حوزه علمیه قم.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کشف حجاب زنان ایرانی و تقابل با مسئلۀ 
حسین مهدوی پارسا1

چکیده

زن ایرانی از گذشته های دور، حجاب و عفافش را به طور کامل رعایت می کرده و 

حتی از سایر کشورهای مشرق زمین نیز، بیشتر به آن اهتمام می ورزیده است. 

این مسئله موجب می شد، به اجنبی اجازه ندهد با زن ایرانی رفتاری مشابه 

کشف  با رفتارش با زن غربی انجام دهد.یکی از اقدامات در دورۀ رضاخان، 

حجاب به منظور اجرای اندیشۀ اسالم زدایی و جایگزینی ارزش های لیبرالیستی 

در جامعه بود. قانون متحدالشکل کردن لباس در دی ماه 1307 برای مردان و 

ظهور و بروز بی حجابی در بین عده ای از زنان غرب زده، به ویژه زنان درباری و 

کشف حجاب بود؛ اما عزیمت رضاخان به ترکیه  دولتمردان، مقدمه ای برای 

که رژیم  گوهرشاد( و مشاهدۀ تغییراتی  در سال 1313 ) یک سال قبل از حادثۀ 

الئیک ترکیه درجهِت غربی کردن جامعۀ مسلمان این کشور به وجود آورده بود، 

او را در این کار مصمم تر کرد.دستور به تحصیل بدون حجاب در مراسم افتتاح 

غ التحصیلی  کشف حجاب در جشن فار دانشگاه تهران، اعالم رسمی قانون 

مسجد  در  قانون  این  به  معترضان  کشتار  دختران،  مقدماتی  دانشسرای 

1 . کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد گوهرشاد، اجبار مردان برای آوردن زنانشان بدون حجاب در مراسم ها و کشیدن 

چادر و روسری از سر زنان توسط مأموران حکومتی، دوران سیاهی را برای زنان 

که پایبند به اعتقادات دینی و سنتی بودند، رقم زد.این مقاله به این  ایرانی 

کنش زنان ایرانی به مسئلۀ حجاب چگونه  سؤال پاسخ می دهد: »نحوۀ وا

بود؟« این مقاله به بررسی متون تاریخی دربارۀ رفتار زنان ایرانی از طبقات 

اثبات  کشف حجاِب رضاخانی پرداخته و به دنبال  مختلف در قبال قضیۀ 

این فرضیه است: »زن مسلمان ایرانی با تمام تالشی که برای کشف حجاب و 

تبلیغات منفی دربارۀ حجاب در دورۀ رضاخان صورت می گرفت، شأن خویش 

که بدان اشاره شد، سران، رجال  کرده است.« منظور از زنان ایرانی  را حفظ 

سیاسی و اشراف، روشن فکر و تحصیل کرده، روحانیان و چهره های مذهبی، 

سایر طبقات شهری، روستایی و عشایری است.

کنش اجتماعی. کلیدواژه ها: کشف حجاب، زن ایرانی، پهلوی اول، وا
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نقش زن مسلمان در مبارزه با استعمار
جواد معدنی1

چکیده

نظام سلطه در امتداد روند استعمارگری )استعمار کهن، استعمار نو و استعمار 

فرانو( بااستفاده از زر، زور و تزویر، همیشۀ تاریخ در پی استثمار مستعمره های 

خودش بوده است. زمانی با اشغال سرزمین های مسلمانان، زمانی با گماردن 

دست نشانده هایش، زمانی با وابسته کردن اقتصاد و زمانی با تهاجم، شبیخون 

و ناتوی فرهنگی سعی در به استضعاف و درنهایت، اضمحالل آن ها دارند.

درحال حاضر، دنیای غرب فقط اسالم را خطر اصلی و مانع بزرگی برای اهداف 

و برنامه های خودش می داند و برای از پیش رو برداشتن آن به همۀ ابزارها و 

روش های سخت افزاری، نرم افزاری و هوشمند در ابعاد سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی، نظامی، علم و فناوری و... متوسل شده است.ازجمله 

که  زنان هستند  اثرگذار در بعد فرهنگی اجتماعی،  مؤلفه ها و شاخص های 

بیش از نیمی از این جامعۀ اسالمی را تشکیل می دهند. در چنین جامعه ای، 

شناخت الگوی راستین برای زنان مسلمان تأثیر شگرفی بر جای می گذارد. 

 1. کارشناس ارشد علوم سیاسی ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد که به زن شخصیت داده و برای او ارزش  به لحاظ هویت تاریخی، تنها مکتبی 

و اعتبار اجتماعی قائل شده، اسالم است.مختصات و ویژگی های عاطفی و 

اخالقی زن مسلمان و نیز حجاب وی به عنوان سنگری برای حفظ و حراست 

از او و مبارزه با سلطه گری استعمار فرهنگی تلقی می شود. در این مقاله تالش 

که  از داده ها  با بهره گیری  و  بااستفاده از روش توصیفی تحلیلی  شده است، 

عمدتًا از طریق کتابخانه ای و بانک اطالعاتی جمع آوری شده اند، ضمن تبیین 

موضوع استعمار نقش و ظرفیت هایی را که زنان مسلمان به منظور مبارزه با آن 

دارند، بررسی شود.

کلیدواژه ها: نظام سلطه، استعمار، استثمار، استضعاف، زنان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

دالیل و پیامدهای بی حجابی در عصر حاضر
مهدی مظفری زاده1

چکیده

از دیدگاه اسالم شخصیتی بسیار بزرگ و ارزشمند دارد و تربیت خوبان  زن 

گروی تقوای زن است. او با تربیت کردن بشر می تواند جامعه ای را  جامعه در 

که با  گرو زن پارسا و باتقوایی است  کند. سعادت و رستگاری مردان در  اصالح 

عفاف و پوشیدگی اش راه را برای تربیت بهترین انسان های روی زمین هموار 

می کند.عفاف و پوشش، ازآن جهت که فطری است، برای جامعه بسیار اهمیت 

که بیماردالن به  کند  دارد؛ لذا زن باید در جامعه به گونه ای حجابش را رعایت 

او طمع نکنند و باعث تشویش اذهان و افکار نشود. حجاب و پوشش صحیح 

زنان یکی از عوامل بسیار مؤثر در حفظ خانواده است.زن با حفظ حجاب 

اسالمی به تهذیب و تزکیۀ نفس و ملکات نفسانی می پردازد و قرب الهی را فراهم 

می سازد و زمینۀ رشد معنوی مردان را در اثر حفظ نگاه تأمین می کند. پوشش 

گون قابل بررسی و مالحظه  بانوان از مسائل مهمی است که از جنبه های گونا

می باشد. آفرینش لباس و پوشش به تناسب ویژگی های جسمی و روحی بشر 

1 . کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد و روی آوردن فطری انسان به آن، یکی از نعمت ها و هدایای الهی محسوب 

می شود و دین اسالم به این امر توجه ویژه ای داشته است.قرآن کریم برهنگی 

و کنارگذاشتن لباس را به عنوان دامی که شیطان آن را در مسیر انسان گسترانده 

است، معرفی می کند و آن را مخالف فطرت بشر می داند. تمام کسانی که زندگی 

که انسان از همان آغاز  کرده اند  کرده اند، تصدیق  بشر و تحوالت آن را ارزیابی 

کند.به گواهی  پیدایش، کوشیده است تا پوشش مناسبی برای خودش تهیه 

تاریخ، در بیشتِر قریب به اتفاق کشورهای جهان، حجاب در بین زنان معمول 

بوده است. بااینکه حجاب در طول تاریخ، فرازونشیب های زیادی را طی کرده 

کمان یا متنفذان مذهبی، شدت و ضعف یافته  گاهی با اعمال سلیقۀ حا و 

کامل از بین نرفته است.این نوشتار از منظری عام و با  است، هیچ گاه به طور 

رویکردی بیشتر جامعه شناختی به شناسایی و تحلیل علل مؤثر در شکل گیری 

و بقای این پدیده پرداخته است. در پایان نیز مجموعه ای از سیاست ها و 

راهکارهای بایسته که اجرای دقیق آن ها در کنار سایر تمهیدات بالقوه، از رشد 

روزافزون این معضل جلوگیری می کند و همگان را دربارۀ مبارزۀ ریشه ای با آن 

حساس می سازد و پژوهشگران را در دستیابی به حقیقت و زوایای بحث یاری 

می رساند، به دست داده شده است.

کلیدواژه ها: حجاب، الگوها، هشدارها، عفاف، سواد رسانه.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گسترش حجاب نقش نهادهای فرهنگی در 
محسن موحدی1

چکیده

گسترش حجاب«، در  براساس اهمیت موضوع »نقش نهادهای فرهنگی در 

کید می شود.  این پژوهش بر رابطۀ بین نهادهای فرهنگی جامعه و حجاب تأ

روش تحقیق از نوع پیمایشی است که در جامعۀ فرهنگیان شهرستان نجف آباد 

انجام شده است. سؤاالت تحقیق دربارۀ نقش سیاست های پنج نهاد مهم 

تربیتِی جمهوری اسالمی ایران تنظیم شده است.برخی نتایج و یافته های 

تحقیق عبارت اند از: غنی سازی جلسات آموزش خانواده دربارۀ اهمیت حجاب 

کارشناسان،  و تأثیر آن بر خانواده و جامعه از طریق به کارگیری متخصصان و 

مهم ترین نقش آموزش وپرورش، درک عوامل مؤثر بر جذب بانوان به رعایت 

حجاب و استفاده از نتایج حاصل در برنامه ریزی های فرهنگی، مهم ترین نقش 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ساخت برنامه هایی دربارۀ آشنا سازی خانواده ها 

با تأثیر حجاب بر عملکرد اعضای خانواده، به ویژه جوانان و نوجوانان، مهم ترین 

نقش صداوسیما، تبیین سیرۀ پیامبر اعظم… و ائمۀ اطهار: در اهمیت دادن 

به حجاب، مهم ترین نقش حوزۀ علمیه و ارائۀ اولویت های پژوهشی مطالعات 

پایان نامه های  موضوعات  برای  آن  گسترش  راه های  و  حجاب  راهبردی 

رشته های علوم انسانی به صورت فراخوان به دانشگاه ها، مهم ترین نقش وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری در گسترش حجاب.

کلیدواژه ها: نهادهای فرهنگی، حجاب، زنان، جامعه.

1 . کارشناس ارشد علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد  نسبت قیام 
با سیاست های فرهنگی رضاشاه

علی جان مرادی جو1

چکیده

رضاشاه به عنوان عامل اجرای برنامه ها و اقدامات دولت های بزرگ، فرهنگ 

کرد  اسالمی را مانعی برای اهداف دولت های استعمارگر می دانست و سعی 

به بهانۀ مدرن سازی ایران اوضاع را برای تحقق اهداف دولت های بزرگ فراهم 

آورد؛ بنابراین ضمن در پیش گرفتن سیاست شبه ترقی غرب گرا و باستان گرایی، 

مذهب زدایی را در رأس برنامه های فرهنگی اش قرار داد.سیاست کشف حجاب 

یکی از این نمونه ها بود که درنتیجۀ مقابلۀ روحانیان و مردم با این سیاست ها، 

قیام گوهرشاد به وقوع پیوست. مقالۀ حاضر بر آن است تا نسبت قیام گوهرشاد 

را با سیاست های فرهنگی رضاشاه بسنجد و راهبردهای رضاشاه را برای مبارزه 

با فرهنگ مذهبی بیان کند و نقش قیام گوهرشاد را دراین زمینه بررسی کند.

که قضیۀ  حاصل این مطالعۀ تاریخی، ما را به این حقیقت رهنمون می سازد 

کشف حجاب با سیاست فرهنگی رضاشاه و به ویژه سیاست مذهب زدایی وی 

همسو بود.

مذهب زدایی،  گوهرشاه،  قیام  حجاب،  کشف  رضاشاه،  کلیدواژه ها: 

باستان گرایی، غرب گرایی.

1 . دانشجوی دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام حسین7.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

بررسی زمینه ها و مقدمات کشف حجاب در ایران
قاسم مرادی1

چکیده

مسئلۀ تغییر لباس و کشف حجاب، مهم ترین و حساس ترین جریان در ایجاد 

تنش و اختالف بین دین و دولت در دوران رضاخان به شمار می رود که نتیجۀ 

آن، فاجعۀ خونین مسجد گوهرشاد بود و حادترین حادثه طی دهه های اخیر 

بین دین و دولت خوانده شده است.تجددگرایی و تضعیف ارزش های دینی، 

بخشی از برنامه های نوسازی فرهنگی دولت رضاخان به شمار می آمد؛ زیرا او 

کم بودن تفکر دینی و مبانی ارزشِی آن را بر جامعۀ ایران، مانعی جدی برای  حا

فرایند غربی سازی کشور می دانست؛ ازاین رو دولتمردان رژیم سلطنتی با رواج 

بی قیدی و تحقیر نهادهای دینی و سنت های ملی، مبارزه شان را علیه مذهب 

کرد.  کشف حجاب مشاهده  کردند.نمونۀ بارز این مبارزه را می توان در  آغاز 

کنش جامعۀ مذهبی ایران در قبال اقدامات تجددگرایانه و فرهنگی رضاشاه،  وا

گوهرشاد را در پی داشت. این واقعه، راه را برای تسریع  کشتار مردم در مسجد 

کرد. این مقاله درصدد است تا زمینه ها و مقدمات  کشف حجاب در کشور باز 

کاوی کند. کشف حجاب در ایران را بررسی و وا

کلیدواژه ها: کشف حجاب، رضاخان، گوهرشاد، نوسازی فرهنگی، تجدد.

1 . کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه ارومیه.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد مقایسۀ تطبیقی تجددگرایی در ایران و ژاپن

در اوایل قرن بیستم میالدی
کونومی مورایاما1

چکیده

کشور آسیایی ایران و ژاپن برای نیل به تجدد و  در حدود 80 سال پیش دو 

ایجاد تحوالت اجتماعی دست به اقداماتی زدند. در این دوره پادشاه ایران، 

رضاشاه پهلوی و امپراطور ژاپن، هیروهیتو بودند. پرسش بنیادی این پژوهش 

این است: »میان روش های اتخاذشده برای ایجاد تجدد در دو جامعۀ ایران 

تفاوت هایی وجود  و  بیستم میالدی، چه شباهت ها  قرن  اوایل  در  ژاپن  و 

دارد؟«این پژوهش که براساس منابع کتابخانه ای و به شیوۀ توصیفی تحلیلی 

گردآوری شده، به این نتیجه رسیده است که روش اتخاذشده توسط صاحبان 

کشور، وجوه تشابه و تفاوتی با یکدیگر داشته است. شباهت  قدرت در دو 

موجود، اجباری بودن یا آمرانه بودن تجدد در هر دو کشور است.این تفاوت ها 

اتخاذ  عالوه بر  تجدد،  مسئلۀ  با  رویارویی  در  ژاپن  برشمرد:  می توان  نیز  را 

رویکردهای بومی و تقلیدنکردن از سبک کشورهای دیگر، به تعامل با مذهب 

کثریت مردم ژاپن پرداخته بود. در مقابل در ایران الگوی  شینتو به عنوان دین ا

تجدد، تقلیدی از اقدامات امان اهلل خان در افغانستان و آتا ترک در ترکیه بود و 

رضاشاه برای عملی کردِن اقدامش به ستیز با مبانی دین اسالم به عنوان دین 

کثر مردم ایران می پردازد. ا

کلیدواژه ها: تجدد، تحول آمرانه، ایران، ژاپن، تحوالت اجتماعی.

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مسئلۀ حجاب و مشارکت سیاسی زنان 
در دورۀ پهلوی اول

بهرام نوازنی1
آرام یزدی2

چکیده

دولت ایران در دورۀ رضاشاه پهلوی در تالش برای همگام سازی جامعۀ ایرانی 

با انقالب صنعتی و پیشرفت های فنی ملل اروپایی و همچنین، جبران آنچه 

عقب ماندگی شدید مسلمانان در نتیجۀ بازماندن نیمی از بدنۀ اجتماع؛ یعنی 

کشور خوانده  کار و تولید و سازندگی  زنان، از تحصیل و رشد و مشارکت در 

می شد، با شتابی بیش از گذشته و اشتهایی زائدالوصف، مسیر نوسازی کشور 

که  کرد  گرفت.رضاشاه در این مسیر، سیاست هایی ضربتی را اجرا  را در پیش 

ازجملۀ آن، می توان به کشف حجاب نسوان اشاره کرد. به زعم شاه پهلوی اول 

کشف حجاب، نخستین و مهم ترین عامل انزوا و خانه نشینی زنان  با اجرای 

کشور از  کشور برطرف و عقب ماندگی  و بازماندن آنان از دانش روز و سازندگی 

قافلۀ تمدن جهانی جبران می شد.اما این نهضت یا تحول شاه خواسته، به 

1 . دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی1 قزوین.
2 . کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی1 قزوین.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد این راحتی ممکن نبود و سیل اعتراضات و مخالفت های مردمی ازجمله از 

کردن زنان ایران با دانش روز و ورود  کشاند. آشنا کار را به بن بست  میان زنان 

کز آموزِش عالی، زمینه های اولیۀ مشارکت سیاسی  عده ای از دختران به مرا

زنان و جهش آنان به ارکان باالتر اجتماع را فراهم می کرد؛ اما در مواردی نیز 

که همین  به شیفتگی و خودباختگی آنان در برابر فرهنگ غرب می انجامید 

عامل، بر اعتراض و مخالفت با دولت دامن می زد.این مقاله بااستفاده از منابع 

کتابخانه ای، به روشی توصیفی و تحلیلی، ضمن تشریح روند نوسازی ایران 

در دورۀ پهلوی اول، چگونگی و میزان مشارکت سیاسی زنان در این روند را 

توضیح می دهد.

کلیدواژه ها: ایران، پهلوی اول، کشف حجاب، مشارکت سیاسی زنان.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

کروان با ایرج مطبوعی  تحلیل مناسبات فتح اهلل پا
و محمدولی اسدی در قیام مسجدگوهرشاد

هادی وکیلی1
جلیل قصابی گزکوه2

چکیده

که در  گوهرشاد یکی از وقایع بسیار مهم سدۀ اخیر ایران است  قیام مسجد 

تیرماه 1314 به دنبال اجرای سیاست های فرهنگی رضاشاه و با هدف ضدیت 

با دین و روحانیت، به دنبال رسمی شدن لباس و استفادۀ اجباری از کاله شاپو 

به قوع پیوست.در این واقعه نهادهای دولتی و نظارتی مانند استانداری، ارتش 

و نایب التولیه آستان قدس دیدگاه ها و گاه عملکردهای متفاوتی در مقابله با آن 

داشتند. با وجود کوتاهی آستان قدس در اجرای اجباری استفاده از کاله شاپو 

و لباس رسمی، استاندار خراسان بدون تأمل، امر مرکز را به اجرا گذاشت. ارتش 

نیز در این ماجرا با استانداری همکاری و همراهی می کرد.اجرای این حکم در 

مشهد تا اندازه ای مشکل بود؛ زیرا مخالفان و متدینان و مجاوران، آشکارا و 

پنهانی بنای اعتراض گذاشتند. این اعتراض ها سرانجام به شکل قیام گوهرشاد 

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نمود یافت و نتیجۀ آن کشتار برخی از متحصنان مسجد گوهرشاد بود. مقالۀ 

حاضر بااستفاده از روش پژوهش تاریخی و به شیوۀ توصیفی تحلیلی به دنبال 

بررسی و تحلیل مناسبات شخصیت ها و نهادهای تأثیرگزار در مشهد؛ مانند 

کروان، استاندار، ایرج مطبوعی، فرمانده لشکر، محمدولی اسدی،  فتح اهلل پا

نایب التولیت آستان قدس، در جریان وقایع قیام مسجد گوهرشاد است.  

محمدولی  مطبوعی،  ایرج  کروان،  پا فتح اهلل  گوهرشاد،  قیام  کلیدواژه ها: 

اسدی، تحلیل مناسبات.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

مواضع روشن فکران عصر رضاشاه 
در برابر کشف حجاب

)فروغی، تقی زاده، عیسی صدیق، مخبرالسلطنه(

هادی وکیلی1
کرانی2 رضا عباسی ما

چکیده

کشوری یکی از جریان های مهم و تأثیرگذار در آن  جریان روشن فکری در هر 

جامعه است. در ایران این جریان به صورت زنده و پویا سابقۀ زیادی نداشته 

است. به هرحال مواضع روشن فکران در برابر برخی مسائل، مهم به نظر می رسد. 

این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بااستفاده از منابع کتابخانه ای، مواضع 

برخی از روشن فکران دورۀ پهلوِی اول نظیر فروغی، تقی زاده، عیسی صدیق و 

مخبرالسلطنه را به صورت موردی در برابر کشف حجاب بررسی خواهد کرد.

دالیل  باشند.  کرده  سکوت  دراین باره  شاید  روشن فکران  از  برخی  البته 

سکوتشان بررسی خواهد شد. به نظر می رسد، بیشتر روشن فکران شاید با اصل 

کشف حجاب موافق بوده باشند؛ ولی با روشی که حکومت پهلوی آن را به اجرا 

درآورده بود، مخالف بودند.

کلیدواژه ها: مواضع، روشن فکران، کشف حجاب، رضاشاه.

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

تأثیر آموزه های اسالمی بر مقاومت های جامعه در 
مقابل سیاست تغییر کاله در دورۀ رضاشاه

)باتکیه بر قیام گوهرشاد(

هادی وکیلی1
مصطفی لعل شاطری 2

امید مجنونی3

چکیده

یکی از موضوعات مهمی که رضاشاه با پشتیبانی کشورهای استعمارگر، ازجمله 

کار  گرفت، باورها و اعتقادات فرهنگی مردم بود. پیش از روی  انگلیس در نظر 

کم بود؛  آمدن رضاشاه، تنها فرهنگ ملی به همراه فرهنگ مذهبی بر جامعه حا

کنار دو ضلع دیگِر فرهنگ  اما پس ازآن، ضلع دیگری به نام فرهنگ غربی در 

کرد. در حکومت رضاشاه این سه ُبعد  گرفت و با نفوذ در ایران رشد  ایران قرار 

به طور کامل تحِت تأثیر افکار وی قرار گرفته بود. تغییر کاله هم از اقداماتی بود که 

رضاشاه در ادامۀ سیاست های غرب گرایانه اش عملی کرد. گرچه موضوع تغییر 

کاله در درجۀ اول، مسئله ای اجتماعی تلقی می شد، در خالل مقاومت هایی 

1 . دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.
2 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد.
3 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
از همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد رنگ وبویی  شد،  ایجاد  رضاشاه  سیاست  این  مقابل  در  جامعه  در  که 

قیام مسجد  به  نمونه می توان  به عنوان  آموزه های اسالمی دیده می شود. 

کرد. پرسش این است: »میزان و چگونگی تأثیرگذاری  گوهرشاِد مشهد اشاره 

آموزه های اسالمی بر این مقاومت ها چقدر است؟« به نظر می رسد، باتوجه به 

همزمانی تغییر کاله با مسائلی ازجمله کشف حجاب و درک این مسائل از سوی 

کاله با ارزش های اسالمی جامعۀ خودشان در  مردم، مردم خواستار مطابقت 

مقابل ارزش های غرب بودند. این پژوهش براساس روش توصیفی تحلیلی و 

کاله از سال 1314ش تا 1307ش را بررسی می کند  اتکا به اسناد، مسئلۀ تغییر 

گوهرشاد است و بر آن است تا میزان و نحوۀ  که مصادف با واقعۀ قیام مسجد 

تأثیرگذاری آموزه های اسالمی بر این قیام را تحلیل و در آن مداقه می کند.

کاله،  کلیدواژه ها: آموزه های اسالمی، مقاومت های جامعه، سیاست تغییر 

رضاشاه، قیام گوهرشاد.
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چکیده مقاالت
همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

گوهرشاد؛ قیام مسجد 
 تهدیدی برای سیاست های غرب گرایی رضاخان در 

فرایند توسعۀ ملی
ماریا یزدانی1

رضا آقایی مزرجی2

چکیده

وقوع انقالب صنعتی پیشرفت های روزافزونی را برای جوامع غربی درزمینه های 

برای  فرایند  این  در  اروپاییان  زد.  رقم  صنایع  و  تجاری  اقتصادی،  مختلف 

به دست آوردن مواد خام مورِدنیاز خودشان متوجه سرزمین های شرق شدند و 

ایران یکی از این کشورها بود که به دور از این تحوالت و خارج از این پیشرفت ها 

کشورهای  به زندگی ادامه می داد.در اواخر دورۀ قاجاریه روابط بین ایران و 

اروپایی شدت می گیرد و با اعزام محصالن ایرانی به اروپا، عقب ماندگی ایران 

از پیشرفت و تجارت غرب روزبه روز نمایان تر می شود. بعد از انقالب مشروطه 

کارآمدن سلسلۀ جدیدی به نام پهلوی، توجه به غرب و  و همچنین با روی 

توسعۀ ملی بیشتر مد نظِر روشن فکران و سیاست مداران ایرانی قرار می گیرد 

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا.
2 . دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد.
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چکیده مقاالت
مهم همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد کرد.این  تالش هایی  ایران  غربی شدن  برای  رضاخان  آن،  به دنبال  که 

می ساخت.  مهیا  را  بریتانیا  به ویژه  غربی،  قدرت های  منفعت طلبی  زمینۀ 

سیاست های غربی شدِن مردم ایران با طیفی از مخالفت مخالفان، متشکل از 

گوهرشاد  که از مهم ترین آن ها، قیام مسجد  مردم و روحانیت روبه رو می شود 

است.این مقاله بااستفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این 

سیاست های  برای  را  تهدیداتی  چه  گوهرشاد  مسجد  »قیام  است:  سؤال 

غرب گرایی رضاخان و الگوگیری از غرب در فرایند توسعۀ ملی ایران به وجود 

به  منتهی  سیاست گذاری های  و  برنامه ریزی  هرچه  می رسد  به نظر  آورد؟« 

توسعه مطابق با اوضاع آن جامعه و به دور از تحمیل باشد، امکان دوام پیشرفت 

و توسعۀ ملی در ابعاد مختلف فراهم می شود.مقاله حاضر در سه بخش ارائه 

خواهد شد: نخست، نظریه های توسعه در چهارچوب دولت و توسعۀ ملی و 

رابطۀ آن ها با الگوی غربِی رضاخان بررسی می شود؛ سپس به شاخص ها و 

گوهرشاد در سطح داخلی و خارجی می پردازیم و در بخش  زمینه های قیام 

گوهرشاد به تهدیدی برای سیاست های  سوم، چگونگی تبدیل شدن قیام 

غرب گرایانه را بررسی خواهیم کرد.
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