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با انقراض سلسله قاجار و استقرار دولت پهلوي اول ، مناسبات دولت 
اي گردید . تجدد گرایی و نوسازي از عمدهو مردم دچار تغییرات 

گراي او در پی اعمال آن در شاه و مشاوران غرباهدافی بود که رضا
جامعه اسالمی و سنتی ایران بودند. کشف حجاب یکی از این 

گرایانه بود که با شدت و خشونت از سوي رژیم بر مردم اهداف غرب
مینه ورود آنان به مسلمان تحمیل گردید تا با تغییر ظاهر زنان ز

ها در برابر این قانون در ها و مخالفتجامعه فراهم گردد. موافقت
دافعه تاریخ معاصر ایران شهرهاي مختلف یکی از حوادث مهم و پر

است. در همدان نیز روند کشف حجاب با حوادثی اکثراً تلخ همراه 
 تحلیلی و –بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی 

براساس منابع تاریخی و بررسی اسناد معتبر، نخست به روند آغاز 
قضیه کشف حجاب در همدان پرداخته شده است و در ادامه موارد 
خاص پدید آمده در پی اعالم این قانون در همدان مورد بررسی قرار 

 گرفته است.
 

همدان، کشف حجاب، پهلوي اول، چادر،   :هاي کلیديواژه
 علینقی بیگلري.

 
 

By the demise of the Qajar dynasty and the 

establishment of the Pahlavi government, relations 

between the government and people experienced major 

changes. Modernism and modernization were  the aims 

that Reza Shah and his West-oriented advisors wanted 

to fulfill  in Iran’s Islamic and traditional society. 

Removing Hijab was one of the aims imposed brutally 

by the regime in order to pave the way for women to 

enter the society. Agreements and disagreements 

against this law in different cities,  was one  of the most 

prominent incidents in Iran's contemporary history. In 

Hamedan, removing Hijab also faced with bitter 

incidents. The current study, first, explores the process 

of removing hijab in Hamedan by using descriptive-

analytic method based on historical sources and valid 

documents. Then, it examines the consequences of 

announcing this law in Hamedan. 

 
KeyWords: Hamedan, Removing Hijab, First Pahlavi 
dynasty, Chador, Alinaghi Biglari. 
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 همقدم
ش، 1304با اعالم انقراض سلسله قاجاریه در آبان ماه 

پنج، با نام جدید میرزمینه به قدرت رسیدن رضاخان 
پهلوي، فراهم گردید. جریان نوگرایی و تجدد طلبی که 
سابقه در قبل از انقالب مشروطیت داشت با ظهور پهلوي 

-اول نمود و بروز بیشتري یافته و با یاري، مساعدت و هم
فکري دولتمردان، نویسندگان، شاعران و روشنفکران 

ایرانی را به سمت سویی با اروپا و فرنگ، جامعه طرفدار هم
هاي اسالمی پیش گرایی، بدون رعایت ارزشو سوي غرب

برد. پس از استقرار رضا شاه و ایجاد یک نظام جدید مبتنی 
-بر بوروکراسی، ارتش نوین و حمایت دربار، امکان برنامه

ریزي براي اصالحات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی زیر 
: 1389 ،راهامیانیران فراهم می گردد (اَبنظر حکومت در ا

طلبانه حکومت پهلوي اول بر این مبنا ). اهداف تجدد169
گذارده شده بود که حضور دین در جامعه و در بین اقشار 

رنگ گردد. رضا مختلف مردم مسلمان جامعه ایرانی کم
شاه قصد داشت ایرانی بسازد که دور از نفوذ روحانیون و 

، ر آن کمترهاي خارجی دنیروهاي مذهبی باشد. دسیسه
اي و اختالفات قومی در آن خاموش، هاي قبیلهشورش

پا ، زنان تجدد نهادهاي آموزشی به سبک غربی در آن بر
قولی امروزي که در بیرون از خانه هم شاغل طلب و به

 ).174باشند در آن فراوان باشند (همان: 
آنچه شاه جدید ایران خواستار آن بود، از سویی، 

ز دستاوردهاي تمدن اروپایی و از سویی استفاده کامل ا
) البته 421: 1379دیگر، پیروي از  غرب (ساالر کسرایی، 

 هاي آن در داخل کشور. توجـه بــه ظرفیتبی
طلبی بی تردید شاه جهت این نوسازي آمرانه و تجدد

هاي آموزشی و ترتیبات شدید خود، نیاز به استفاده از برنامه
در ادامه آن را از رجال فرنگی  تربیتی اروپایی داشت که

کوب، مآب و تقلید از آتاتورك به عاریت گرفت (زرین
). بنا به قول مستشارالدوله صادق، سفیر کبیر 872:  1378

ایران در ترکیه، آنچنان وضعیت زنان آن کشور در شاه 
تأثیر داشت که اقدام فوري و با قدرت تمام را در امر به 

انوان خواستار شد (مکی، اصطالح تربیت دختران و ب
1362 :6/157.( 

ش به  علی دشتی  1307شاه روزي در ســال   
 بود: گفتــه
قدر از فرنگ تعریف کنند، باید آید اینخوشم نمی "

 ).40: 1361 (واحد، "ایران را چون فرنگ ساخت
بود که در رضا شاه  این مطلب را به خوبی دریافته

مخالفت روحانیت و قشر  هایش باپیشبرد اهداف و برنامه
رو خواهد بود. از این رو، از یک وسیعی از مردم متدین روبه

طرف  با پشتیبانی افسران در ارتش به قلع و قمع مخالفان 
گرفته از خود پرداخته، سپس با وضع قوانین جدید که بر

قوانین کشورهاي اروپایی بوده و از سوي مشاوران متمایل 
گردید ، بناي سازمان هاي د میبه غرب به ایشان پیشنها

اسالمی را دگرگون ساخته و با ایجاد و  –سنتی ایرانی 
وضع قوانین عرفی در دادگستري جدید و در ادامه آن با 
تغییر نظام آموزشی کشور به شیوه اروپایی و غربی 
مخالفت علنی خود را با حضور روحانیت و وجود قوانین 

 اسالمی در جامعه اعالم نمود. –شرعی 
رخ کشیدن قدرت خود، به پهلوي اول در ادامه و با به

اجباري کردن عمومی قانون اتحاد شکل البسه و تبدیل 
ش فرمان داد تا همچنان مردم را در  1307کاله در سال 

برانگیزترین قوانین تنگنا و فشار قرار دهد. اما یکی از بحث
اول که موجب حوادث تلخ  پیاده شده دردوره پهلوي

بسیاري نیز گردید، قانون رفع حجاب است که در 
شد. اشاره به این ش، به مرحله اجرا گذارده 17/10/1314

نکته ضروري است که رفع حجاب  بانوان البته به صورت 
کامل یکباره به اجرا درنیامد، بلکه مدتی بعد از مشروطیت 

ي پاشنه بلند هابود که پوشیدن چادرهاي نازك و کفش
-هاي غربی همچنان که از عکسخارجی و حتی آرایش

جاي مانده از آن دوره مشهود است، متداول شد که هاي به
تردید در مورد اعتراض روحانیون نیز قرار گرفت. اما بی

اوایل سلطنت پهلوي اول است که این روند تغییر لباس، 
حوالت صورت تمام و کمال و بر اثر تغییر و تهم بهآن

جامعه، شتاب بیشتري به خود گرفت. به قول یکی از 
نزدیکان به حکومت، شخص شاه حجاب را دشمن تمدن و 

علت  ترقی و عدم حضور زنان در عرصه تالش و کار را به
 ی از ـ). یک88: 1355ت، ـت (حکمـدانساب میـود حجـوج
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طرفداران رفع حجاب  نیز اعتقاد دارد که از دالیل  عقب 
ی ملت ایران  از قافله دنیا، همین جدایی زن و مرد از ماندگ

 –هاي اجتماعی یکدیگر و عدم حضور زنان در فعالیت
). یک ناظر  4/432:  1331اقتصادي است (دولت آبادي ، 

زنانی که مایل بودند  1310نویسد که در سال  اروپایی می
بانی بردارند و آزادانه با حمایت شهرتوانستند چادر را از سرمی

). جاي تعجب 206: 1368در شهر گردش نمایند (هاکس، 
طلبی، حضور زن در است که وابستگان و طرفداران تجدد

خانه، مسئولیت تربیت فرزندان و ایجاد محیطی آرام براي 
خانواده را به هیچ انگاشته و چشم خود را بر روي هنر زن 

نها ایرانی در ساخت صنایع دستی، از جمله فرش را که گاه ت
محل درآمد خانواده ایرانی بسته است. همین شخص مدعی 

ها قبل از رفع حجاب به فروغی (رئیس  است که مدت
هاي ما دیر یا زود از این الوزراء) یادآوري کرده است که زن

). از نظر شاه و 435چادر سیاه بیرون خواهند آمد (همان: 
بود و هم  "سرشکستگی"مشاورانش ، حجاب  هم موجب 

). پس 175:1366ایرانیان (کاتوزیان،  "ماندگی عقب"رف مع
انسانی از روي اي حتی خشن و غیرباید چادر به هر وسیله

 شد.سر زن ایرانی برداشته می
خصوص انجام شد، تغییر از اولین کارهایی که در این

دهی به زنان از قوانین  اسالمی جامعه در جهت امتیاز
) بود. 122:1383طالق (فتحی، جمله در قوانین ازدواج و 

در ادامه مدارس نوین دخترانه، درگیري با روحانیون، ایجاد 
کانون ها و انجمن هاي زنان، تغییر نظام آموزشی و...  را 

-حجاب میتوان عنوان کرد. به دستور شاه زنان بیمی
ها و سایر اماکن عمومی  رستوران  بایست در سینماها،

-ین امر مجازاتی سنگین در پیپذیرفته شده و تخلف از ا
). برنامۀ رسمی از ابتدا 130: 1377  داشت (فرمانفرماییان،

این بود که زنان ایرانی می بایست خود را با انتظارات رژیم 
: 1376جدید و نظام حاکم بر آن مطابق سازند  (آوري، 

حجابی نیز با  هاي طرفدار بی). در این راه روزنامه2/37
نظر   در بین خوانندگان خود،» رفع حجاب«اندازي بحث راه

آنان را نسبت به این حرکت رژیم مثبت ارزیابی کردند 
هایی  ). و یا با راه انداختن انجمن98: 1384  (ساناساریان،

زنان را با حقوق و » جمعیت نسوان وطنخواه«چون 
 ). 27: 1377  هاي غربی آشنا می ساختند (آفاري،آزادي

مالحظه در قضیه کشف حجاب یک نکته مهم و قابل 
رساند ، که اهمیت خاص آن را براي رژیم به اثبات می

سراسري بودن است. بدان معنی که این فرمان حتی 
هاي کشور را نیز (براساس اسناد دورترین روستاها و آبادي

 و مدارك) تحت تأثیر خود قرار داده است .
ع در همدان نیز این قانون حکومتی توانست بر اجتما 

مردم سنتی و مسلمان منطقه تأثیر خاص خود را بگذارد. 
هاي بسیاري باآن شد و مسئلۀ کشف ها و مخالفت موافقت

 برانگیز در همدان شد.حجاب از مسائل بحث
ست که آیا بنابراین پرسش اساسی در این پژوهش آن

رژیم در اعالم و استقرار قانون کشف حجاب در همدان با 
گردد رو بوده است یا خیر ؟ یادآور میمشکالت خاصی  روبه

که مبارزه و درگیري با قانون رفع حجاب از زنان در دوران 
هاي ها و مخالفتپهلوي اول و همینطور نتایج و روند موافقت

مردم ایران در برابر این فرمان زورمندانه، عنوان بسیاري از 
 هاي دانشگاهی در پس از پیروزيمقاالت، کتب و پایان نامه

انقالب اسالمی ملت ایران بوده است و هر محقق نیز از زاویه 
اي خاص بر این حادثه نگریسته است که خارج از موضوع 

-این مقاله است. اما آنچه تفاوت عمده این تحقیق با پژوهش
ست که به موضوع کشف حجاب در هاي مشابه است آن

دیگر همدان صرفاً و براي اولین بار و جدا از حوادث شهرهاي 
هاي دولت در ها و شکستپرداخته و مشکالت، موفقیت

جا پیشبرد امر کشف حجاب را از طریق مطالعه اسناد دولتی به
مانده از آن دوران بار رعایت ترتیب زمانی مورد بررسی و 
مداقه قرار داده است. تا این موضوع در یک محیط جغرافیایی 

ریک آن بر خاص و در قالب تاریخ محلی تحلیل و نکات تا
همگان روشن و آشکار گردد . هدف پژوهش حاضر، آشنایی 
محققان و پژوهشگران تاریخ معاصر در برخورد با یک قضیه 
تاریخی مهم در دوره پهلوي اول و پی بردن به شیوه هاي 

خصوص در شهر همدان با هاي مردم بهها و موافقتمخالفت
تردید رضا یطلبی و غرب گرایی میباشد. باین رهاورد تجدد

نظامی خود فرمان کشف  –شاه با تکیه بر قدرت سیاسی
ش صادر کرد، فرمانی که کمتر کسی 1314حجاب را در سال 
را در یک کشور اسالمی داشت، نه آتاتورك جرأت اجراي آن

ها هیچ کدام به این صراحت مبادرت به این و نه بلشویک
 عمل نکرده بودند. 
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 ها در همدان سرآغاز درگیري
از اولین اقدامات حکومت پهلوي اول در راستاي تحکیم 
مواضع خود در برابر جامعه مذهبی ایران و البته در تنگنا 
گذاردن جامعه روحانیت، دستور و اصرار بر اجراي قانون 

ترین اهداف باشد که از مهممتحد الشکل نمودن البسه می
عملی آن جدا کردن روحانیت از لباس خود و به حاشیه 

اندن این نیروي فعال اجتماعی از دایره مخالفت با رژیم ر
در «بود. بعضی به این حرکت رژیم عنوانی جالب دادند 

مندي جنون آمیز جدید شرقی در باره تعقیب عالقه
ش/  1307ها شاه ایران در  متحدالشکل شدن لباس

م دستور اجباري شدن لباس متحدالشکل را براي 1928
). این مطلب از این 234: 1337  ،(ساتن» مردان صادر کرد

جهت مهم است که درگیري حکومت با روحانیت، تنها در 
مورد قضیه کشف حجاب نبوده، بلکه در ادامه مبارزه 

تور نوگرا قابل بررسی و تعمق   روحانیت با فرامین دیکتا
است. یکی از موارد این مبارزه رژیم و روحانیت در قضیه 

ته اختصاص به شهر همدان ترك لباس مردان است که الب
دارد. زمان اجراي این قانون در شهرها از اول فروردین 

ش و در روستاها و قصبات از اول فروردین ماه  1308
 ). 98: 1384  تعیین گردید (صالح ، 1309

، ریاست 1308فروردین  7در سندي به تاریخ 
تشکیالت نظمیه از تعداد معممین شهر همدان (عده آنها را 

شمرده است) که هنوز لباس روحانیت بر نفر بر 135بر بالغ 
تن دارند و ،همچنین، از اینکه تعداد مجتهدین این شهر 
احتماالً در پی اقدامات شدید حکومت، نه تنها کم نشده 

شده است، بلکه هر روزه بر تعداد آنان نیز افزوده می
برآشفته شده و با اعالم این خبر به وزارت داخله، خواستار 
یافتن راه حلی (یا احتماالً برخوردي شدیدتر) براي رفع این 

، سند  40:1373مشکل شده است (واقعه کشف حجاب ، 
). در پی این تحرك رژیم و فشار بر حکومت همدان در 15

که ناشی از ترس آنان از  "ارباب عمائم "جهت برخورد با 
حضور روحانیت در جامعه بوده است، حکم به استرداد اجازه 

الشکل داده هاي معافی موقتی لباس متحدها یا ورقهنامه
را شود تا هر چه بیشتر از قدرت روحانیت که رژیم آنمی

دیده است کاسته شود در ظاهر و لباس روحانیت می
). البته این اقدام با اعتراض روحانیون 17، سند 44 (همان:

رو شده است. اما نظمیه با حضوري قاطع به همدان روبه

تر لباس بایست هر چه سریعدهد که میآنان اخطار می
رنگ جماعت الشکل دستوري را بر تن نموده و بهمتحد

ها خود بر درگیري و عدم امکان  درآیند که این نمونه
شاه افزوده و بر بین روحانیت و شخص رضاسازش فیما

تري بخشیده است. در جدایی حکومت و مردم روند سریع
ش، وزارت داخله  1311مهر ماه  9تاریخ سند دیگري، به 

اي به حکومت همدان از وضع لباس متحدالشکل  در نامه
-مطلوب انجام شدهکه در این حوزه  به صورت خیلی نا

هاي را از خواستهاست، اعتراض کرده و اجراي صحیح آن
-ذات اقدس ملوکانه دانسته که از هیچ گونه غفلتی صرف

شده که در شهر مجدداً خواسته نمایند و از نظمیهنظر نمی
هاي قدیم را متروك و به فوریت و با نهایت جدیت لباس

هاي سابق را بر سر هر کس دیدند بردارند (سازمان  کاله
اسناد ملی، سند شماره 

39415
290
/

).  حوادث همچنان در پی 

هاي کشف حجاب در همه کشور شنیده آیند. زمزمههم می
یم که از مخالفت روحانیت و مردم متدین با شود . رژمی

-این امر آگاه است، خود را آماده برخوردي شدید با کوچک
طور مثال در نماید. بهترین مخالفتی از طرف روحانیت می

(هنوز  1314آذر ماه  18طی دستوري محرمانه به تاریخ 
مدتی تا اعالن رسمی قانون مانده است) که به امضاي 

است از حاکمان چند والیت از جمله دهوزیر داخله رسی
ها و برخورد با قانون فرمایشی همدان (که احتمال مخالفت

اگر کسی از  "در آنها بیشتر بوده است) خواسته شده تا 
وعاظ یا غیره مخالفت یا اظهاراتی بر ضد / کشف حجاب / 

 "بنمایند فوراً توسط شهربانی جلب و تنبیه شود ...........
). و بدین صورت  86:1378س و کشف حجاب ، (تغییر لبا

اي در شهري مذهبی چون همدان و با داشتن پیشینه
قدر، قدرت رژیم بر ارعاب، روحانی و حضور علمایی گران

سرکوب و خاموش نمودن هر گونه اعتراضی نهاده شده 
العمل منفی از طرف هیچ عکساست تا تجدد نسوان بی

 وب خود برسد . مردم و روحانیت به سرانجام مطل
 

 هماهنگی حکومت و شهربانی در همدان 
یکی از نکات مهم و برجسته درباره قضیه کشف حجاب در 

است که فشار  دست آمده آنهمدان که از البالي اسناد به
درآمد در جهت پیشبرد امر به اصطالح آزادي زنان که پیش

ها قبل از اعالن است، از مدتقانون رفع حجاب بوده
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در همدان به مرحله اجرا درآمده  17/10/1314در  رسمی
تردید نقش پلیس و شهربانی در ایجاد این فشار، است. بی

آزار و اذیت و راه اندازي جو رعب و وحشت در میان مردم 
ساده دل و متدین شهر همدان ، بسیار مهم و از نظر 

-در سندي بهمسئولین در خور توجه و تقدیر بوده است . 
، حاکم همدان بدنبال سلسله 314آذر ماه  30تاریخ 
ترقی و تمدن "خصوص با پیشرفت امر هایی که درگزارش
به عرض ریاست وزراء رسانیده است، از زحمات  "نسوان

ریاست شهربانی همدان سرگرد (یاور) خاتمی به جهت 
همکاري با وي در این زمینه و حسن انجام وظیفه نامبرده 

دانی نموده و خواهان تشویق قدردر رابطه با امور محوله، 
، 307:1371 است (خشونت و فرهنگ،ایشان نیز گردیده

 ).537سند 
بایست فقط در بدیهی است که این تقدیر و تشکر نمی

مورد امور ساده پلیسی و امنیتی بوده باشد و البته این تنها 
موردي نیست که علینقی خان بیگلري، حاکم همدان، از 

رین شهربانی در جهت پیشبرد امر زحمات و تالش مأمو
دانی کرده است. در موردي آزادي زنان در این شهر  قدر

، حاکم همدان ضمن اعتراف  20/1/1315تاریخ دیگر به
به تعصب دینی مردم همدان در مقابله با امر کشف حجاب 

دارد که با زحمات و زنان و دختران خود اعالم می
یی) کارکنان اداره هاي (فشار، تعدي و زور گوپیگیري

شهربانی ، امریه حکومتی (کشف حجاب به هر قیمتی) 
دانی و است و ضمن قدرپیشرفت شایان توجـهی داشتـه 

سپاس مجدد از این همه زحمات ، از رئیس الوزراء خواهان 
، 311تشویق رؤساي شهربانی شهر گردیده است (همان :

 ). 545سند 
ی همدان ، این هماهنگی بین حاکم شهر و شهربان

جا مانده یکی از موارد خاصی است که در تمام اسناد به
دیده شده و از آن به عنوان یکی از عوامل پیشرفت نهضت 
بانوان این شهر، به عرض مقامات دولتی نیز رسانیده شده 

ها و قدردانیها، همان شور است. اما در وراي این راپورت
بل اعتنا و مذهبی و تعصب دینی مردم مسلمان همدان قا

دقت است که اگر نبود فشار و ظلم مأمورین در حق مردم 
روز همدان پناه، این امر به سادگی در جامعه متدین آنبی

قابل اجرا نبوده است. سران شهربانی همدان در این دوران 

از یاور خاتمی تا نایب اول سلیمان محتشم و از سروان 
از وحشت، اي درخشان تا سرهنگ وحدانی، همگـی سایه

ترس و هجوم را بر سر زنان و دختران شهر همدان تا 
هاي ها افکنده بودند . هر چند که اسنادي از مخالفتمدت

مردم به علت ترس حکام محلی از مورد غضب قرارگرفتن 
شود اما مواردي از توسط رضاشاه، در منابع یافت نمی

درگیري زنان و دختران همدان با مأمورین شهربانی در 
بعضی از کتب آورده و ذکر شده که نگارندگان به علت 
عدم اطمینان از سندیت آنها از آوردن و ذکر آن در این 

اند که این البته چیزي از ارزش  پژوهش خودداري نموده
مخالفت بانوان متدین در مقابل خواسته تحقیرآمیز رژیم 
کم نکرده، بلکه از نیروي نا برابر بین اسلحه و چادر 

 دارد. حکایت 
 

 برخورد با اولین مشکالت نوگرایی 
در پی فشار و تحمیلی که حکومت در جهت آغاز هر چه 

کرد، تر نوگرایی فرمایشی در جامعه بر مردم وارد میسریع
اعالم نظري از سوي رئیس یک اداره در شهر همدان ، 

تر روز ایران آگاههمگان را بر واقعیت پنهان در محیط آن
نهضت آزادي و تجدد  "آوردیم که مدافعان تر نمود . پیش

تــر از اعالم شده از سوي حکومت بسیار قبل "نسوان 
خصوص در شهر همدان، شروع زمان اعــالن رسمی، به

به مقابله با پوشش مردم را کرده بودند. قرار بر این بود که 
مسائل و مشکالت از سر راه   17/10/1314تا قبل از 

که بر  باشد. اما یکی از نکاتیه شدهقانون تحمیلی برداشت
خبري بــود، بی مسئولین امر نــوگرایی پوشیده مانده
خصوص کارمندان عمیق آنان از وضعیت معیشت مردم ، به

ادارات دولتی بود. ناآگاهی از این امر که چگونه ممکن 
است با حقوق ناچیزي که به این قشر پرداخت می شد 

رج لباس، کاله و اجناس فرنگی را آنان توانایی تأمین مخا
-که قرار بود جهت خانواده خود خریداري نمایند را، داشته

اي مهم و قابل باشند. در نامه رئیس اداره ثبت همدان نکته
تصدیق می فرمائید که با این  "تعمق فاش می گردد که 

هایی که حاال به صورت ناشناخته حقوق تغییر لباس زن
انی یومیه از خانه خارج و در آینده براي خرید معاش زندگ

در مقابل چشم و هم چشم با مد جدید باید بیرون بروند 
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چه تفاوت فاحشی و چقدر تهیه آن مشکل خواهد بود 
 ).539، سند 308:1371(خشونت و فرهنگ ، "............. 

-نکته همین جاست که رژیم بدون ایجاد زیر ساخت
تحمیل زور و وحشت هاي نوسازي و نوگرایی و صرفاً با 

هاي خود را داشته است . در جامعه، قصد پیاده کردن آرمان
اي از فقر توانست گوشهزن همدانی که تا دیروز با چادر می

خود را پوشیده داشته و آبروي خود را حفظ نموده و خرج 
اضافی بر خانواده تحمیل ننماید ، اینک باید با فشار رژیم 

اید که تامین مخارج آن از عهده ظاهر خود را در حالی بیار
آمد . در ادامه بیگلري، حاکم نمیاش به سادگی برخانواده

هاي شهر همدان، پس از مشورت با رؤساي ادارات و بانک
رساند که در صورت همدان، به اطالع رئیس الوزرا می

اختصاص و پرداخت چند ماه حقوق به کارمندان ادارات 
توان امیدوار بود که که نه هم به صورت مساعده، میآن

تنها مشکل پیشرفت نهضت ترقی نسوان حل گردد بلکه 
توان از حقوق صورت چند ماهه نیز میاین مساعده را به

). تا  540، سند   309-308کارمندان کسر نموده (همان :
مگر به خزانه شاهنشاهی نیز خللی وارد نیاید. این مساعده 

شدن مسیر نوگرایی و  و قرض به کارمندان براي هموار
رنگ کردن ظاهر جامعه بود تا شاید دیکتاتور را خشنود 
گردانند. که در نهایت، هوشیاري و درایت حاکم همدان در 
مورد این مسئله نتیجه داده و وزارت مالیه موافقت خود را 
با این امر اعالم نموده و نسبت به پرداخت مساعده به 

ع، کارمندان سایر کارمندان ادارات همدان و، بالطب
-شهرهاي کشور که همین مشکل را دارند نیز اقدام می

). تا یکی دیگر از موانع  541، سند 309نماید (همان :
گونه مرتفع گردیده موجود بر سر راه پیشرفت نسوان بدین

تا چشم همگان بر روي مشکالت عدیده جامعه براي 
 مدتی هم که شده ، بسته بماند . 

 
 در مجامع و مدارس برپایی جشن ها 

در پی اعالم رسمی کشف حجاب در سراسر کشور و با 
شروع جشن هاي پیروزي این با صطالح تجدد نسوان در 
پایتخت و سپس تسري آن به شهرهاي دیگر، در همدان 

هاي رژیم از نیز اقداماتی در جهت هماهنگی با سیاست
سوي تجار، رؤساي ادارات دولتی و معتمدین محلی و 

-ن مدارس با هدایت اداره معارف شهر صورت میمعلمی

هایی در وصف پذیرد که عموماً با ایراد و استماع سخنرانی
این اقدام شجاعانه شاهانه ، شروع و ادامه پیدا کرده و پس 
  از صرف شیرینی نیز خاتمه یافته است. در اوایل قضیه،

هنوز مشخص است که تربیت مذهبی و وضعیت فرهنگی 
داده است و زنان و مردان اندکی کامل را نمی  اجازه آزادي

با خجالت و گاهی با پوشاندن خود در یقه لباس با امریه 
). در این 300: 1383  اند (کرونین، دولتی همراهی می کرده

جلسات نکته مهم آن که اکثر رؤساي ادارات مجبور بودند 
که حتماً با همسران خود که کشف حجاب نیز نموده بودند، 

صورت با برخوردي شدید از ت نمایند زیرا در غیر اینشرک
 اند .  شدهسوي مسئولین ذیربط مواجه می

، یعنی چند روزي 314دیماه  29تاریخ اي بهدر نامه
، می، که از طرف علنیقی خان بیگلريپس از اعالم رس

حاکم همدان ، خطاب به رئیس الوزرا ارسال گردیده است  
 ). 542، سند 310-309(همان:

پس از اظهار مسرت از پیشرفت ترقی و تربیت نسوان 
در همدان که در نهایت سرعت و با تدبیر حاکم صورت 
پذیرفته است، به چند مطلب اساسی اشاره دارد که از خالل 

ها و گردد. اول آنکه اکثر گردهماییهمین نامه روشن می
زمان در ها در چند محل بزرگ و بالنسبه آبرومند آنجشن
همدان از جمله سالن سینما، مهمانخانه ایران و سالن  شهر

دبیرستان پهلوي صورت پذیرفته تا حضور مردم از تمام 
طبقات و وجوه شهري در آن نمود بیشتري داشته باشد. 

هاي اعیان، تجار و مطلب بعدي، جلسات اختصاصی خانم
آموزان اعضاء ادارات دولتی با یکدیگر و دانشجویان و دانش

وده که عموماً از طرف همسر یکی از رؤساي ادارات و دختر ب
مند به امر رفع حجاب و درباره هاي بانوان عالقهبا سخنرانی

نظر گردیده است. اشاره دیگر که بهفواید این امر منعقد می
است که حاکم همدان پیشنهاد (دستور)  آید آنجالب می

ها و ههایی میان خانوادها و دعوتداده است که مهمانی
طبقات مختلفه جهت آشنایی و تجانس بیشتر به عمل آید 

ها و با باید بدون حجاب خانمها میکه البته این گردهمایی
-لباس و مد جدیــد غربـی صورت پذیرد که این خـود می

توانسته به شکستن حرمت حجاب در بین مردم سنتی شهر 
ایـن  بسیار کمک نماید. در ادامه حاکم همـدان از یکی از

کند که به همین مناسبت، از سوي صاحب ها یاد میبرنامه
است و در آن مهمان خانه ایران در این شهر برگزار شده
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روساي ادارات و سایر اشخاصی که با هم تجانس فکري و 
ها هم رسانیده و ضمن ساعتاند حضور بهاجتماعی داشته

دامه صحبت در مورد آزادي نسوان که تا پاسی از شب نیز ا
اند. داشته است، به تأیید مواضع رژیم در این مورد پرداخته

این موارد که حاکم از آن به عنوان رضایت مردم از ترقی 
برد، با تأیید اداره معارف همدان رنگ و بوي نسوان نام می

اي دیگر چنانکه در نامهتاییدیه حکومتی نیز داشته است. آن
شود که در آن نی یاد میاز جش 1314تاریخ اول بهمن ماه به

توسط علینقی بیگلري، جوایزي را که از طرف اداره معارف 
محصلین دختر مدارس همدان تهیه شده است به چند تن از 

بودند اعطاء شده که در مسابقه خطابه ترقیات نسوان برنده
، پانویس). تا نشانی از حکومتی و 310کرده (همان: 

نمایی شد و البته بزرگگونه مراسم بافرمایشی بودن این
-هاي اینشرکت بانوان و دختران و محصالن در جشن

 چنینی و رضایت از امر رفع حجاب و آزادي زنان در جامعه.
 

پیشرفت کشف حجاب (در گزارش حاکم همدان 
 ها در قبال آن) و واکنش

دفاع و هدایت تبلیغات حکومتی  با ادامه فشار بر مردم بی
از طرف حاکم و اداره معارف شهر مبنی برآزادي نسوان ، 

در مدارس دخترانه و در بین همسران کارمندان دوایــر 
حجاب که اینک آزادانه گمان بر تعداد زنان بیدولتـی، بی

شد. اند در سطح شهر تردد نمایند افزوده می توانسته نیز می
ها ادامه دارد. حرکتی نمادین که رضا شاه بانی اما مقاومت

آن بانوان را به عنوان یک رکن جامعه در  آن شد و در
اجتماعی جامعه قرار داد  –مقابل اسالم و مسائل فرهنگی 
از سمبل » نهاد مذهب «باعث عصبانیت و اعتراض 

حجابی زنان، گردید. نوسازي و اصالحات شاه یعنی بی
) و این البته خشم رضاشاه و رؤسا 285: 1380(مک کی ، 

ید نخستین قربانی این خشم نیز تردانگیزد . بیرا بر می
توانند باشند.  حاکم هر شهر و رؤساي شهربانی آن می

سازي ها و ترفندهایی که این افراد در جهت خنثیروش
برده اند متفاوت بوده و کار میعصبانیت شاه و مسئولین به

همگی در جهت نشان دادن پیشرفت کشف حجاب در 
ها اعالم  آن روشحوزه مسئولیت خود بوده است. یکی از 

صورت درصدي روند ترقی و پیشرفت امر آزادي زنان به

است، که خود حالتی نمایشی و تمسخر آمیزي به موضوع 
 داده بود .

حاکم  1314اسفند ماه  10طور مثال در تاریخ به
اي به رئیس الوزراء که قید فوري و همدان با ارسال نامه

دارد که صدي میمحرمانه نیز داشته، با اطمینان اعالم 
هفتاد بانوان شهر همدان رفع حجاب نموده اند که البته 

 بیشتر هم خواهد شد (همان: –با پشتکار حاکم  –بزودي 
) و در ادامه معروض داشته که در حوالی  544، سند  311

و اطراف شهر هم طبق اخبار بدست آمده به همین روش 
ها ارقام پیشرفت زیادي صورت پذیرفته است . این آمار و

نمایی و اظهار وجود توانسته باشد به غیر از خودچیزي نمی
حکام شهرها در جهت بدست آوردن محبت شاه و امید به 

است که دفتر  دریافت پاداش و مقام باالتر. جالب آن
مخصوص شاهنشاهی در پاکنویس این نامه به جهت 

) 86سند   ،181استحضار شاه (واقعه کشف حجاب، همان :
-صد رفع حجاب در همدان را افزایش داده و آنرا صد دردر

طور کلی و تحت مراقبت حکومت و شهربانی  صد و به
محل، خاتمه یافته عنوان کرده تا خاطر شاه از این همه 
فداکاري و وطن پرستی مأمورین آسوده گردد. ترفند بعدي 
اینجاست که حاکم همدان که احتماالً از متن دفتر 

مطلع گردیده، در جهت تأیید این  مخصوص به نوعی
اسفند ماه (همان :  29تاریخ  اي دیگر بهموضوع، در نامه

-) پا را فراتر نهاده و با شجاعت اعالم می85، سند  179
دارد که با مراقبتی که شخص وي (حاکم) در همین چند 

عمل آورده،  روزه اخیر بعد از مورد هفتاد درصدي قبلی به
-ن با چادر سیاه در همدان دیده نمیدیگر حتی یک نفر ز

هایی بود از بازي با اعداد و ارقام شود. اینها تنها نمونه
خصوص در همدان، با مسئولین رده حکام شهرها و، به

هاي خود در فشار باالي کشور و داد سخن دادن از توانایی
-آوردهو تحمیلی کـه بر مردم مسلمان و متدین وارد می

ها از ترس آنها مجبور شدنــد سال انـد. مردمی که از
نگیرند. البته این اعداد برها بیرون نیایند تا چادر از سرخانه

دهد که روند کشف حجاب در شهرها با و ارقام نشان می
پشتکار مسئولین پیشرفت بسزایی داشته و هدف رژیم در 

ضجه آوردن زنان جواب داده است. اما سوال اینجاست به
 آمار و درصدها حقیقت داشت، پس چگونه بود ه اگر این ـک
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ناگاه اکثر  ، به 1320که با خروج شاه از کشور در شهریور 
همه پشتکار دولتیان را  زنان دوباره چادر بر سر کردند و آن

 به سخره گرفتند. 
 

 اجباري بودن چادر براي بعضی از زنان 
از دیگر وقایع قابل تأمل در قضیه کشف حجاب که نشان 

ز دشمنی حکومت با چادر و حرمت آن در جامعه مذهبی و ا
دربین زنان داشت، موضوع اجباري بودن چادر براي زنان 

تردید رژیم هاست. بیمعروفه (بدکار) و معلوم الحال شهر
کوبیدن مقاومت زنان مؤمن و مسلمان در  همبراي در

نوایی با غرب دست کشیدن از بر سر کردن چادر و هم
آبرو کردن رنگی مآبی تحمیلی حکومت ، فکر بیگرایی و ف

سرعت عملی نمود. مسئولین که ممنوعیت  چادر را به
پوشیدن چادر را در سراسر کشور به اجرا درآورده بودند تنها 

وسیله با چادري بودن زنان بدکاره موافقت کردند تا بدین
نشان دهند که چادر نه تنها حرمتی ندارد، بلکه این تصور 

جامعه عمومیت بدهند که هر خانمــی که چادر بــر  را در
هاي سر دارد از قشر زنان بدنــام است. حتی در بخشنامه

خود،  به طور مثال از افسران ارتش درخواست شده است 
که با این گونه زنان بدنام و چادري در مجامع و معابر 
عمومی رفت و آمد ننمایند و یا آنکه سعی کنند آنان را بی 

ب نمایند تا اجازه ورود به مجامع نسوان را بیابند حجا
-). اما این جریان از پیش برنامه90، سند224(تغییر لباس: 

ریزي شده، در شهر همدان بحدي توهین آمیز به اجرا 
درآمده  که پس از مدتی از طرف حاکم همدان (بیگلري ) 
توضیحی به دفتر ریاست الوزرا ارسال گردیده که در آن 

آنکه عنوان شده که در همدان رفع حجاب کامالً  پس از
به اجرا درآمده، از حضور عده اي زنان بدنام با چادر سیاه 
که با وضع فوق العاده رکیک و توهین آمیزي در شهر تردد 

کنند اظهار نگرانی شده و با توجه به ناتوانایی مسئولین  می
در ممانعت از رفت و آمد آنان در سطح شهر، خواستار 

ستور مستقیم رژیم براي حل این موضوع شده است تا د
شاید با برداشته شدن چادر ازسر این گونه زنان ، مسئله نیز 

).  110، سند 227مرتفع گردد (واقعه کشف حجاب، همان :
رسد که حاکم همدان از عکس العمل مردم به نظر می

متدین شهر نسبت به این بی حرمتی به چادر از سوي 
تر گردیده و تقاضاي حل و فصل سریع رژیم، بیمناك

الـوزرا  از ریاست شهربانی، موضوع را دارد. در ادامه رئیس
الدین مختاري، تقاضا کرده تا در صورت امکان با رکن

گونه زنان داده شود شرایطی، ترتیب برداشتن چادر این
).  زیرا که حضور آنان با چادر 109، سند 225(همان: 

خوبی نخواهد داشت. نکته جالب آنکه بیشتر از این صورت 
مطرح شدن این قضیه از طرف حاکم همدان، سبب آن 

هاي گردیده که سرتیپ مختاري، دستوري به شهربانی
ایاالت و والیات کشور ابالغ کرده و در آن از رؤساي 

گونه زنان در ها خواسته شده تا از عبور و مرور اینشهربانی
عمل آمده تا آنان محدود سطح شهر و معابر جلوگیري به

، 230شده و در معرض دید عموم قرار نگیرند  (همان: 
). بی گمان با توجه به عجله مسئولین در صدور 112سند 

آید، به ها بر میدستورات الزمه، کــه از تاریخ بخشنامه
رسد که رژیم در بدنام کردن چادر به عنوان آنکه نظر می

ناموفق مانده است. زیرا پوشش زنان معلوم الحال گردد ، 
الي نامه حاکم نظر به جو ملتهب شهر همدان که از البه

برده پیداست ، دیگر حضور این به رئیس الوزرا و جوابیه نام
گونه زنان در شهر و با این وضعیت را رژیم به نفع اهداف 

آوري آنان را صادر خود ندانسته و به سرعت دستور جمع
هاي حکومت در از پیش بینی کرده است ، تا یکی دیگر

 مقابله با پوشش سنتی مردم نقش بر آب گردد. 
 

 روند عادي سازي کشف حجاب 
سال از اعالم رسمی قانون کشف حجاب در با گذشت یک

اي هاي مردم در هر قشر و گروه و طبقه کشور، مخالفت
افزایش یافته بود. نارضایتی مردم به سایر امور هم رسیده 

، بود (مؤمنلسردي در میان مردم شدهبود و موجب د
فرهنگی و   ها از نظر مذهبی،). مخالفت319: 1390

اقتصادي کامالً مشخص بود اما مشاوران رضا شاه به علت 
-174:  1377  دوري از وضع زندگی مردم عادي (حجتی ،

) از درك آن عاجز بودند. رژیم همچنان در پی اثبات 171
و تجدد نسوان پیشرفت این مطلب بود که نهضت ترقی 

بسیار خوبی داشته و در بین مردم از تمامی طبقات و اقشار 
-عمومیت پیدا کرده است. از نظایر این عادي سازي می

توان به مراسمی اشاره کرد که هر ساله و به هر مناسبتی 
کارمندان ادارات و دوایر دولتی و ،همچنین، پسران و 

اند تا اعالم ی کردهدختران دانش آموز را بدور هم جمع م
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هاي رژیم بنمایند. در همدان نیز در یکی وفاداري به آرمان
از این مراسم که به مناسبت تولد رضا شاه در اسفند ماه 

بر پا شده است، ضمن اقدام به درختکاري از طرف  1315
پیشاهنگان  که در حضور رؤساي ادارات و بانوان ایشان و 

همدان انجام شده  ر و پسر مدارسدانش آموزان دخت
هایی که جهت دانش )،  لباس 160، سند 326همان: (

آموزان بی بضاعت شهر از طرف کمیسیون بینوایان تهیه 
شده را بین این شاگردان تقسیم کرده اند تا نشانی باشد از 
مهربانی و بزرگواري مسئولین شهر، و در انتهاي مراسم 

ولیعهد،  است که حاضران با شعارهاي زنده باد شاه و
داشته اند. نکته قابل تأمل  مجدداً وفاداري خود را اعالم می

خصوص در همدان، حضور محصلین گونه مراسم، بهدر این
دختر و پسر در مقاطع مختلف است که می تواند از 

گونه افراد براي پیشبرد گذاري رژیم بر روي اینسرمایه
داشت که تا توان اظهار اهداف سرچشمه گرفته باشد و می

اي هم موفق شده است. اما در مورد واقعه کشف اندازه
توان همه مطالب را عنوان کرد ولی حجاب در همدان نمی

از نقش فردي که در این قضیه بسیار فعال  و مؤثر بوده 
است،  به آسانی گذشت، حاکم همدان، شخص علینقی 

هاي خان بیگلري، کسی است که در بزنگاه شروع زمزمه
ف حجاب، چنان با مهارت و هوشیاري توانست مسائل کش

و مشکالت ایجاد شده در پی این اقدام رژیم را حل و 
فصل نماید و از یک قیام عمومی در شهر مذهبی همدان 
بر علیه این قانون جلوگیري کند که در این زمینه گوي 

گذاران این امر و حاکمان دیگر شهرها سبقت را از سیاست
ور ایشان در اکثر رویدادهاي این دوره از ربوده بود. حض

ها و مراسم مختلط و افتتاح مدارس گرفته تا افزایش جشن
حقوق کارمندان و همکاري بی دغدغه شهربانی همدان با 
وي، همگی نشان از تجربه و قدرت وي داشته است. 
تفاوت عمده وي با بیشتر حاکمان شهرهاي دیگر این بود 

خبر بودند و یا فقط با تماعی بیکه آنان یا از روابط اج
اند. خشونت و فشار و زور قصد تحکیم اعمال خود را داشته

شناخت وي از محیط مذهبی همدان و آشنایی کامل از 
-طبقات اجتماعی مردم بود که توانست با وجود مخالفت

هاي جسته و گریخته اهالی، اوضاع امنیتی شهر را به 
ي کارکشته چون دست بگیرد. بی تردید حضور افراد

بیگلري، در شهرهاي ایران بود که توانست از یک قیام 

گیر بر علیه این قانون فرمایشی  جلوگیري عمومی و همه
نماید. چرا که این حاکمان را آموخته بودند که با افزایش 

عقب نشینی کنند تا  موقتاً  اعتراضات و مخاطرات احتمالی،
 بر اوضاع مسلط شوند . 

 
 دیکتاتور و بازگشت چادر رفتن 

فرمایشی و تحمیلی بودن رفع حجاب در دوران پهلوي اول 
کرد که با حمله  خوبی در اجتماع نمود پیداهنگامی به

و سرنگونی  1320نیروهاي متفقین به ایران در شهریور 
رضاشاه و برداشته شدن تهدید شهربانی، زنان و دختران 

حجاب و چادر برگشته و  بار با اختیار به سويمجدداً و این
هاي سریع زنان العملرا انتخاب کردند. یکی از عکس آن

به آزادي پس از رفتن دیکتاتور، در همدان و در همان سال 
ها و جمعی و منظم زنصورت پذیرفت. اقدام دسته 1320

اي در استفاده مجدد دخترهاي همدانی از هر قشر و طبقه
س و واهمه آنان در سطح از چادر و عبور و مرور بدون تر

شهر و معابر، موجب برآشفتگی فرماندار جدید شهر شده و 
اي از نخست وزیر وقت در وي را وا داشت که طی نامـه

رفتار  " -به تعبیر وي  -گونه تر با اینجهت برخورد سریع
، 396زنان و دختران کسب تکلیف نماید (همان :  "ناپسند 
خست وزیر) نیز ضمن ). در جواب، فروغی (ن195سند 

مخالفت با این حرکت زنان و دختران در همدان، طی 
اي از تمام  استانداران و فرمانداران سراسر کشور بخشنامه

خواهد که به هر نحو مقتضی از برگشت چادر در بین می
بانوان شهرها جلوگیري نمایند و البته نگذارند آن همه 

ل بماند. فروغی حاصهزینه رژیم در از بین بردن چادر بی
خواهد حتی پا از این هـم فراتر نهاده و از شهربانــی می

ن خود دستور دهد تا از این حرکت بانوان که اکه به مأمور
دهن کجی به آن همه زورگویی است حتی المقدور 

 عمل آید . جلوگیري به
تردید قانونی که از سوي پهلوي اول بدون هیچ بی

هاي فرهنگی کافی در زمینهزمینه سازي منطقی و تحقیق 
اجتماعی مردم مسلمان و تنها با اهرم زور و فشار و  –

تهدید بر مردم تحمیل شده بود در نهایت با برداشته شدن 
امنیتی رژیم، به آسانی در هم  –قدرت وحشتناك پلیسی 

 تاریخ پیوست. شکسته شد و به
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گونه خوبی اثبات کرد که هراین تجربه تلخ تاریخی به
نوسازي فرهنگی و اجتماعی بدون توجه به مالحظات 

اي مثل ایران که ب و سنن اجتماعی در جامعهمذهبی و آدا
مسئله حجاب، ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ اسالمی 

کوم به شکست است. بنابراین، تجدد و دارد محتوم و مح
بایست خود بنیاد باشد و از ها مینوگرایی در تمامی زمینه

 رآید و در پیوست با آن شکل بگیرد. دل سنت ب
 

 گیري بحث و نتیجه
براساس آنچه گفته شد، رژیم پهلوي اول پس از برکناري 
سلسله قاجار در پی آن بود که با یک مدرنیزم وارداتی و 

 غربی، مردم ایران را فرنگی مآب گرداند .
تغییر لباس و کاله و در ادامه کشف حجاب از این 

فکرانش راهکار فت که رضا شاه و همگرواقعیت نشأت می
کرده فرنگی مآبی را در تغییر پوشش ظاهري جستجو می

هاي آن از سالیان اند . اعالم رسمی این قانون که زمزمه
هاي متفاوتی را در شهرهاي قبل آغاز شده بود، واکنش

ها مختلف ایران در پی داشت. در شهر همدان نیز مخالفت
ه در بعضی مواقع و موارد خاص ها با این قضیو موافقت

بوده است. مردم مسلمان و مذهبی شهر همدان که قدمت 
گردد، براحتی ها پیش برمیپایگاه روحانیت در آن بـه قرن

الساعه از طرف حاضر به قبول این رفرم اجتماعی خلق
اند، البته این مقاومت از نظر حامیان و دیکتاتور نبوده

پوشیده نمانده است. بنابراین، اندرکاران حکومت نیز دست
با استقرار یک جو پلیسی در شهر از طرف شهربانی و به 
کار گماردن یک حاکم با تجربه و مسلط بر امور در این 

هم شکستن هر گونه اعتراض مردمی اقدام شهر ، در
اند تا راه پیشرفت نهضت آزادي و تجدد نسوان کرده

وند اجراي کشف هموارتر گردد. اما در کنار بررسی ر
طور حجاب در همدان به موارد خاصی نیز اشاره شد که به

واضح آغاز و انجامش در این شهر اتفاق افتاده و منشاء 
ها و اقدامات رژیم در آغاز برخوردها، صدور بخشنامه

شهرهاي دیگر نیز شده است. از مورد کارمندان بی 
د بضاعت این شهر و مساعده مالی دولت به آنان بحث ش

هاي که خود به ناتوانی دولت در شناخت زیر ساخت
گذاشت . همچنین در مورد اقتصادي اجتماع صحه می

هدف دولت در بدنام کردن چادر در جهت مقابله با 

پوشیدن آن توسط زنان و دختران مطالبی آورده شد که با 
نگرانی به موقع حاکم همدان در رفع آن و اقدام دولت در 

عمل ز اعتراضات بیشتر مردمی جلوگیري بهلغو اقدام خود، ا
العمل سریع زنان و دختران همدانی آمد و سپس از عکس

از هر طبقه  و پایگاه اجتماعی در بازگشت به چادر پس از 
تبعید رضاشاه از کشور بحث شد که نشان دیگري بود از 
پوشالی بودن آن همه تبلیغات دروغین در بحث آزادي 

مدار حاکم زیرك و سیاست نسوان و درآخر به نقش
-همدان، یعنی علینقی بیگلري، در هماهنگ نمودن ارگان

ها، نهادها و ادارات، بخصوص شهربانی، با اهداف رفع 
حجاب حکومتی پرداخته شده و تا حد امکان بر پایه اسناد 

عمل آمد . هر چند پژوهش در موجود تحلیل و بررسی به
عاصر همدان، نیازمند مورد نقش علینقی بیگلري در تاریخ م

 تري است.فرصت جداگانه و جامع
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