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 چكيده
مثابـه   ها موضوعي قابل توجه است؛ چـه زمـاني كـه بـه     حجاب و پوشش در همه اديان و فرهنگ

اي  بدان نگريسته شود و چه زماني كـه همچـون مقولـه    و محافظت از بدن،» زيستي−طبيعي«امري 
هـاي بـومي و اعتقـادي و همچنـين      ، نشان از باورهاي ذهني و شناختاري، سـنت »ارزشي−فرهنگي«

شناختي و سمبوليك مورد توجه قرار گيرد. نظر به اهميت اين مسـئله، در پـژوهش   موضوعي نشانه
ه رويكردهاي موجود به حجـاب و عفـاف در   تحليلي و با هدف دستيابي ب−حاضر با روش توصيفي

ايمـاني)، رويكـرد تبيينـي    −ايران، سخنان انديشمندان اين حوزه واكاوي شد. رويكرد سـنتي (تعبـدي  
اجتماعي)، رويكرد روشنفكران مذهبي و رويكرد فمينيستي غالب رويكردهاي موجود در −(كالمي

ا خوانش مبتني بر انـزوا و انتخـابگري،   دهد رويكرد فمينيستي ب ها نشان مي امر حجاب است. تحليل
بر نقد ديدگاه مسلط، به نفي حدود شرعي و عرفي حجاب قائل اسـت. رويكـرد روشـنفكران     افزون

مذهبي، با فروكاستي حجاب به يك امر حداقلي در پوشـش، اعتقـادي بـه پيونـد ميـان حجـاب و       
داند. همچنين نگـاه سـنتي بـه     يعفاف نداشته و آن را جداي از الزامات اخالقي، فقهي و حكومتي م

گـوي   مقوله حجاب، با توجه به روند تحوالت جهاني و حضور زنان در مشاركت اجتمـاعي، پاسـخ  
مسائل زنان نخواهد بود. درنهايت، رويكرد تبييني، ضمن تأكيد بر حفظ عفت و حجاب عمومي در 

هاي معطوف  ان، سياستجامعه، كوشيده است با در نظر گرفتن تحوالت جهاني در حوزه مسائل زن
داشـته و بـر    هاي رقيب دور نگه هاي برخاسته از ديدگاه به حجاب در ايران را تا حدودي از چالش
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 مسئله طرح و مقدمه .١

 امـری مثابـه به که زمانی چه است؛ توجه قابل موضوعی ها فرهنگ و ادیان همه در پوشش و حجاب
 ای مقولـه همچـون کـه زمـانی چـه و شـود نگریسـته بـدان، بدن از محافظت و »زیستی−طبیعی«
 همچنـین و اعتقـادی و بـومی های سنت، شناختاری و ذهنی باورهای از نشان، »ارزشی−فرهنگی«

 و جهـانی تحـوالت گسـتره در امـروزه گیـرد. قـرار توجه مورد سمبولیک و شناختینشانه موضوعی
، فرهنگـی نمـاد مثابـه به پوشـش و حجـاب بحث، اجتماعی مناسبات در فرهنگی مرزهای نزدیکی
 دارد؛ مدرن پست دوران شناختِی  جامعه مطالعات فرایند در ای ویژه جایگاه، مسلمان زنان اجتماعی

 و پوشش تحوالت و تغییر فرایند، حجاب معناشناختی قلمرو مورد در زیادی مناقشات که نحوی به
 از، حجـاب واژه بـا پوشـش دانستن مترادف دارد. وجود اجتماعی های مؤلفه با آن ارتباط و حجاب
 معـادل هـیچ عربی زبان در معتقدند غربی) اندیشمندان (از برخی، استمسئله  این های پیچیدگی
 حجـاب زیرا است؛ مهم واژه دو این میان نهادن تمایز بنابراین ندارد. وجود »پوشش« چون واحدی
 و مرتبط های واژه جمله از نیز »عفاف« )Ruby, 2006, p57( است دینی و اسالمی معنایی بار دارای
 اسـت شـهوت غلبـه مـانع کـه نفسانی و درونی حالتی معنای به که است حجاب معنای به نزدیک
 زیبـا و غیرحالل امور از داری خویشتن معنای در همچنین و )۵٣٧ق، ص١۴١٢، اصفهانی (راغب

 نفسـانی حالتی دامنی پاک و عفاف بنابراین است. رفته کار به )٣۵٠، ص٩جق، ١۴٠۵منظور،  ابن(
 است نبودن شهوانی قوه تأثیر تحت، ایمان و عقل حکومت تحت شهوانی قوه بودن رام یعنی است؛

 و حکـم یـک حجـاب اما ندارد؛ خاص زمان و مکان به اختصاص که )١۵٢، ص١٣٧٣، (مطهری
  است. عفت چون اخالقی فضائل، آن خاستگاه و ریشه که است دینی و شرعی تکلیف
 افـزایش و زنان مسائل در جهانی تحوالت وجود، ایران در اخیر قرن نیم طول در رسد می نظر به
 این در غالب گفتمان و رقیب های گروه میان چالشی و برانگیختگی، عمومی فضای در زنان حضور
 ابتنا، پساانقالب ایران در حجاب از مختلف های قرائت بر برانگیختگی این است. کرده ایجاد زمینه
 های برداشـت دستخوش جامعه عمومی گفتمان در حجاب، اخیر های دهه در که معنی بدین دارد؛

 شـیوه با مخالفت گاه و مختلف های قرائت ناشی، نظری ساحت در توان می را آن که است مختلفی
 عصـر به آن تسریو پیامبر دوران در حجاب اصل حتی یا )١٢٨، ص١٣٧٩، (کار رایج پوشش
 و )٩، ص٢، ج١٣٨٧، سروستانی (شفیعی آن نمادین نوعی یا سو یک از )١٣٨٩، (ترکاشوند حاضر
 در چنــدگونگی وجــود دانســت. )٣٢٠، ص١٣٨٧، (ابتکــار حجــاب سیاســی های ســویه تفــوق
 بـه اسـت؛کـرده  چـالش دچـار، را حجـاب رسمی و غالب قرائت، حجاب از مختلف های قرائت
 موجـب کـه اسـت دگرگونی و تغییر های رگه حاوی، آن جنسیتی گفتمان و سیاسی اسالم که نحوی
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 معنـای بـر مبتنـی که است شده مواضعی و جدید فقهی های استدالل گیری شکل و زنان برانگیختن
 رقیـب های بـدیل واکـاوی، فضـایی چنـین در است. زنان برای انتخاب و حق یک عنوان به حجاب
 نقـاط و شـد خواهـد غالـب گفتمـان تقویت و توسعه موجب زمینه این در، حجاب مسلط خوانش
نگارنـدگان پـژوهش ، مهـم ایـن بـه دسـتیابی جهـت شود. می آشکار رویکردها این ضعف و قوت
 رویکردهـا نماینـدگان ینتر ، مهممعاصر ایران اندیشمندان میان از تااند داشته تالشان محققحاضر
 اســنادپژوهی روش بــا ســپسکننــد،  انتخــاب، بودنــد تأثیرگــذار جامعــه گفتمــانی فضــای در کــه

 تکنیــک بــا، غیرمکتــوب و مکتــوب آثــار و ها نوشــته، ها  ســخنرانی میــان از ای) (کتابخانــه
   .در اطالعات به دست آمده بپردازند  واکاویبه   تحلیلی−توصیفی

  
  عفاف و حجاب سیاست های چالش .٢

، هفتـاد) های (دهـه اسـالمی انقـالب از پـس های سـال در حجاب های واقعیت بررسی و مطالعه
، پور (رفیع بوده رسمی قرائت سبک به اسالمی پوشش به زنان گرایش کاهش به رو روند دهنده نشان
 است. حجاب به سنتی رویکرد اقناعی−دفاعی قدرت تضعیف از حاکی امر این، )١۶۶، ص١٣٧۶

 تغییـر و فرهنگـی تهاجم موج و ایرانی−اسالمی فرهنگ موضع تضعیف با همراه، دهه این اوایل در
 الملـل بین عرصه در زدایی تنش، سیاسی باز فضای ایجاد سمت به حرکت و سیاسی ساختارهای در
 چـون جهـانی عرصـه در رایـج مفاهیم بر غیردولتی و دولتی نهادهای، جهانی جامعه با همنوایی و

کید مرد و زن برابری و بشر حقوق، آزادی  نـوعی بـه تمایـل خـود بسـتر در مفـاهیم ایـن کردنـد. تأ
، ١٣٨٧، شـناس (حـق داشـت درپـی را حجاب سیاست، تبع به و پوشش و رفتار در گریزی ضابطه
 و پوشـش تبیـین نیازمنـد اجتمـاعی مختلـف مناصـب در زنـان حضـور، امر این دنبال به )۴٢ص

 لئفضـا برای الزم بستر، حاکم ساختارهای که آنجا از ولی بود؛ عفیفانه رفتار چارچوب در حجاب
 امر این و داد می بروز را ریاکارانه عفاف جنبه پوشش و حجاب بود؛ نکرده فراهم را عفاف و اخالقی
  شد. حجاب از متعدد هایی خوانش گیری شکل موجب

تنها  ، نهمسلمان زن پوشش و حجاب، پسامدرن و شدن جهانی فرایند و سوم هزاره در نیز امروزه
، ضـمیر (روشن است اطالعاتی باالی ارزش دارای خود بلکه است؛ ایران زنان از اطالعاتی گویای
 سـبک، نمادشناسـی چـون پسـامدرنی مسـائل بـر کـه شده سبب را مناقشاتی و )١۴٠، ص١٣٨۵
 انتظـارهرچنـد  )٣١٠، ص١٣٨٢، (واتسـون دارد ابتنـا، ...و قدرت مسائل و گرایی مصرف، زندگی
 های مؤلفه احیای ولی، شود کمرنگ فرهنگی تمایزات های مشخصه، شدن جهانی فرایند در رود می
 سیاست با تقابل در دارد. وجود جوامع از بسیاری در، اسالمی حجاب چون ملی های سنت و دینی
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انقالب اسالمی ایران، بـا تبیـین نسـبت میـان دیـن و سیاسـت و درهـم تنیـدگی آن در ، سازی جهانی
های  شمولی مؤلفـه ) و داعیه جهان۴٠٣−۴٠٢، ص١٨، ج١٣۶٨خصوص مسائل زنان (امام خمینی، 

ت مقام معظـم رهبـری، کند (بیانا االذهانی ترسیم می اندازی گسترده در فضای بین چشم تمدنی خود،
اقتصادی، تعدیل قوانین و بازسـازی حقـوقی مسـائل زنـان، از جملـه −) عدالت اجتماعی٩/٢/١٣٩٢

های تمدنی کارآمدی نظام دینی اسـت؛ بـدین  سیاست فرهنگی پوشش و حجاب زنان و یکی از سنجه
رتباطی قوی را بـه دهد و وسیله ا معنا که امروزه حجاب اسالمی، حلول و بازنمایی خاصی را نشان می

عنوان نماد محصول جهـانی معرفـی  خیزی از معانی را به گذارد و در عین حال بستر حاصل نمایش می
) در چنین شرایطی، تغییرات پوشش و حجاب در ایران؛ نشان ١۴٧، ص١٣٨۵کند (روشن ضمیر،  می

را در چـالش میـان های تغییر و دگرگونی در گفتمان جنسیتی و سیاسـت حجـاب دارد کـه زنـان  از رگه
  دهد. های مختلف از انتخاب تا حجاب اجباری قرار می رویکردها و خوانش

  
  نظری ساحت در حجاب بندی صورت .٣

 بـا حجـاب مقولـه که است این از حاکی، معاصر ایران جامعه اندیشمندان سخنان بررسی و استقرا
 معرفـی در اسـت. تقسـیم قابـل کلـی دسـته چنـد بـه، حجـاب اصـل موافقان و مخالفان به توجه
 درون در دیـدگاه و آرا تفـاوت وگرنه، گرفته قرار تقسیم مبنای، اساسی و کلی های تفاوت، هادرویکر

  دارد. وجود رویکردها ازهریک 
  
  ایمانی)−(عبادی سنتی رویکرد .١−٣

متعـدد  این رویکرد که سابقه طوالنی نسبت به سایر رویکردها در ایران معاصر دارد که با نگارش آثـار
در قالب مقاالت و رسائل، به بحث حجـاب، پرهیـز دادن زنـان از آمیختگـی بـا مـردان و حضـور در 

گونه رسائل، سرآغاز مباحث دیگـر در مـورد زنـان شـد (ر.ک:  های مردانه پرداختند. چاپ این عرصه
خـود را  ) به نحوی که این رویکرد در تداوم سیر خود، درصدد برآمد تا دیدگاه٣۴۴، ص١جعفریان، ج

های میان زن و مرد و کمال آنان، مسـتند کنـد. هرچنـد سـابقه ایـن  شناختی و تفاوت به مباحث انسان
گردد؛ ولی نگاه سنتی به حجاب و قلمـرو در دوران پسـاانقالب نیـز می  رویکرد به پیش از نقالب باز

واجب و مطابق بـا  شود؛ از جمله فقهای معاصر که پوشش تمام بدن زن حتی وجه و کفین را یافت می
، ١ق، ج١۴١٢دانند. سیدمحمدصادق حسـینی روحـانی (سـیدطباطبایی و سـیدروحانی،  احتیاط می

)، گلپایگـانی (سـیدگلپایگانی، ۵٢١، ص١٢تا، ج )، شیخ علی پناه اشتهاردی (اشتهاردی، بی٣٣٢ص
کـرد اند. روی ) نیز بر همین عقیده۵۴، ص١٣٨۴) و خویی (احمدی جلفایی، ۴١٣، ص١ق، ج١۴١٣
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سنتی، با نگاهی عبادی و ایمانی به مقوله حجاب، مطابق رأی مشـهور علمـای شـیعه، ایـن مقـدار از 
  اند. پوشش برای زنان را یا واجب دانسته یا قائل به احتیاط در آن شده

  
  حجاب امر به نواندیشانه رویکرد .٢−٣
 و زمانه مقتضیات طابقم و فلسفی و منطقی، علمی بحث الگوی با اسالم علمای، معاصر دوران در
 در حجـاب از متعـددی های خوانش ارائه به، مدرنیته های مؤلفه از متأثر معاصر روشنفکران نیز گاه

 آیـات نـزول شـأن از مکـان و زمـان عنصـر زدودن با برخی، رویکرد این در پرداختند. اسالم قالب
 هـای آموزه همراسـتای و نو تبیینی ارائه درصدد پویا فقه بر تکیه همچنین و پوشش احکام و حجاب
، مختلف منظرهای از را جامعه در آن رعایت الزام، نبود فروکاستی نوعی با نیز برخی، برآمدند دینی
  جمله: از، گرفتند نتیجه

 الـزام عـدم تبیـین به خود های سخنرانی ضمن در سروش عبدالکریم اجتماعی:−خوانش عرفی
 کنـونی جامعـه در، عفیفانه کنش و حجاب میان نسبت عدم و سو یک از حجاب و پوشش اخالقی
 شـود؛ می محسـوب عرفـی و غیرکالن ای ، مسئلهزنان، هرچند مسئله سروش نظر از است. پرداخته

 دینی روشنفکران تالش است؛ تبیین قابل اخالقی و حکومتی) مسلط (خوانش فقهی منظر دو از اما
 از انتقـاد ضـمن وی )٢٠١۴، (سـروش اسـت اخـالق حیطـه بـه توجه و فقه سلطه از شدن خارج
 حجـاب بـودن بـد یا و خوب مورد در اخالقی حکم هیچ که است معتقد، اجباری شیوه به حجاب
 حجـاب چون و است جامعه عقالی قبح و حسن به معطوف حجاب، دیگر عبارتی به ندارد؛ وجود
 چنین با وی )١٣٨٩، (سروش شود می قلمداد اجتماعی−عرفی امری عقالست؛ ذم و مدح از تابعی

 اسـت معتقـد، داده سـرایت نیز اخالقیات سایر به، را حجاب بودن حقیقی پشتوانه فاقد، رویکردی
 کسـی کمتـر و شـود می تعیین اجتماعی های سرزنش و ها ستایش همین با نیز اخالقیات از بسیاری
 و پوشـش فروکاستی و انگاری عرفی وی نظر از (همان) باشد نیک و خیر حقیقت دنبال به که است

 اگـر حجاب و پوشش لذا ندارد؛ وجود زا مشقت حکم اسالم در گوید می که بدانجاست تا حجاب
 این عبارتی به )٢٠١٠، (سروش ندارد وجود آن رعایت بر اخالقی الزام، کند ایجاد سختی و مشقت
 و طاقـت فوق آنها رعایت که وقتی تنها و هستند متبع و محترم همچنان اند الهی که آنجا از ها ارزش

 که دارد ابتنا امر این بر خوانشی چنین اتخاذ )١٢۶، ص١٣٧٩، (سروش افتند برمی، شود غیرعملی
 درک بـا سـازگار قرائـت و باشد بروندینی های اندیشه با منطبق باید دروندینی مقررات از انسان فهم

  .)٣۵٨، ص١٣٨٧، (سروش شود ارائه بشری حقوق از معاصر انسان
پوشش و حجاب، از زاویه اخالق، خـوانش سـروش دبـاغ از  سنجشخوانش عدم الزام اخالقی: 
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حجـابی یـا  بی«و » حجـاب در تـرازوی اخـالق«این مقوله است. وی با نگارش دو مقالـه بـا عنـوان 
دباغ نیز با تأسی به پدر، در دو مقاله خـود، ضـمن انتقـاد از روش » عفتی؛ کدام غیراخالقی است؟ بی

ن در بحث حجاب، غلبه نگاه هوّیتی و فقهی به این مسئله را مورد نقد قرار داده، معتقد اسـت گذشتگا
که در گذشته فلسفه حجاب، تمایز میان زنان برده و آزاد بـوده اسـت و امـروزه الزم اسـت تـا از زاویـه 

حـدود و  بر این، نظر بـه اینکـه ب) افزون ١٣٩٢اخالق نیز حدود این حکم فقهی کاویده شود (دباغ، 
دار  شـمولی خدشـه آنکـه آن ارزش جهان ثغور کنش عفیفانه از عصری به عصری دیگر تغییر کرده، بی

) نپوشاندن گردن و مـوی سـر، غیراخالقـی و غیرعفیفانـه محسـوب ٨۵، ص١٣٩٣شده باشد (دباغ، 
ب) مطابق این خوانش، حجاب خود به خود، مشمول حکم اخالقی نیسـت؛ ١٣٩٢شود، (دباغ،  نمی
که برای قضاوت اخالقی درباره حجاب، باید ربط اخالقی وجود داشته باشد، در حـالی کـه چنـین بل

نیست (همان) دباغ برای تبیین نظر خود، ربط اخالقی میان حجاب و عفت را بیان کرده، معتقد اسـت 
ه که عفت یک وظیفه است که از ترکیب سه وظیفه دیگر چون وفاداری، بهبود خود و آسیب نرساندن بـ

عدم پوشش موی سر و گردن و بسنده کردن «افزاید که  دیگران حاصل شده است. نویسنده در ادامه می
به حجـاب عرفـی، متضـمن نقـض وفـاداری، آسـیب نرسـاندن بـه دیگـران، بهبـود خـود، عـدالت، 
سپاسگزاری، مهربانی و جبران نیست؛ چراکه نه متضمِن نقض کرامت انسانی و وفاداری و مهربـانی و 

  الف). ١٣٩٢(دباغ، » لت است، نه آزار و اذیت دیگران را در پی داردعدا
کدیور در برخی گفتارها و نوشتارهای خود، پوشاندن گردن به بـاال و زانـو و بـازو  عدم الزام فقهی:

داند. وی ضمن تقسیم حکم حجاب به دو حکم اولِی حجـاب و ثـانوِی  به پایین را برای زنان الزم نمی
دانـد کـه تـابعی از  ی و واجب را حکم ثابت و همیشگی حجاب در مقابل نامحرم میمتغیر، حکم اول

شرایط جامعه نسیت؛ اما پوشاندن همه بدن جز وجه و کفین، وابسته به عرف و شرایط مکانی اسـت و 
) ایشان مالک حکم ثـانوی را جلـوگیری ٢٠۶، ص١٣٩۴پور،  حکم قطعی بر وجوب آن نیست (علی

نحوی که در صورت فقدان مفسده، الزام فقهی در پوشاندن موارد ذکر شـده وجـود از مفسده دانسته به 
) از نظر وی فقدان دلیل قرآنی در پوشاندن برخی از اعضای بـدن از نـامحرم، Kadivar.comندارد (

عنوان حکم ثابـت دینـی پذیرفتـه  شود تا تنها پوشش حداقلی عقالنی (گردن تا زانو و بازو) به سبب می
  ).٢٠١٢یرش بیش از این پوشش، تابعی از شرایط مکانی و عرفی است (کدیور، شود و پذ

 را حجـاب اصـل، پوشـش دامنـه بـه گرایانـه تقلیل نگاهی با افراد از برخی عدم الزام حکومتی:
گاهی برای تبلیغی فعالیت و سازی فرهنگ و دانسته واجب  وظیفه را مهم این به نسبت مردم بخشی آ
 آن بـر حکـومتی الـزام و ندانسـته کیفـر مستلزم را شرعی حجاب رعایت عدم ولیاند؛ دانسته الزم
 را عمـومی عفـت، حجـاب رفـع کـه صـورتی در مگـر )١٨٧، صالـف ١٣٨۶، (ایـازی بینند نمی
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 که است معتقد، فقها بین در حجاب شرعی حدود پذیرش ضمن همچنین ایشان نماید. دار جریحه
 محـدوده ایـن نـافی بـر حدیثی هیچ و نیامده حجاب الزام جهت در مطالبی، منابع از کدام هیچ در

 بـا، اسـاس ایـن بـر وی )۵٨، صب١٣٨۶، (ایازی است نشده نقل خاطی افراد مجازات و شرعی
 اجـرای بـرای حکومـت الزام، پوشش بد ناهنجاری با اسالمی حکومت قهری برخورد کردن خارج
  داند. می شرعی وجاهت فاقد را حجاب حکم

 در زنـان وضـعیت از رسمی قرائت نقد به تاریخی−تفسیری خوانش تاریخی:−تفسیریخوانش 
 دینـی روشـنفکران برخـی های اندیشـه در تـوان می را رویکرد این خاستگاه پردازد. می معاصر ایران
 تـا کنـد می بازسازی را دین، دینی روشنفکری دانست. ترکاشوند و علیجانی، شبستری مجتهد چون
 نقـد بـه ناگزیر، مهم این پیشبرد برای و )١٧، ص١٣٧٧، (نراقی دهد کاهش را مدرنیته تحقق موانع

، دینـی روشـنفکران جملـه از شبستری ).۴۵، ص١٣٧٩، تبار (علوی شود می زنان موجود موقعیت
 رعایـت حقوقی و ارزشی، فلسفی مالحظات آن در که را انسانی قرائت، دین از رسمی قرائت نقد با

 اسـتوار انسـان آزاد خـرد بـر را آن و )٨٢−٨١، ص١٣٨٣، شبسـتریمجتهـد ( کشد می پیش، شود
 ایـن در ).٢٢، ص١٣٧۵، (شبسـتری شـود زاده آن از انسـانی هّویـت و اراده کـه نحوی به ساخته؛
 )١٨، ص١٣٨١، (شبسـتری نیسـت پذیر امکان فقهی حرام و حالل با جامعه اداره، انتقادی خوانش
 آن فلسـفی مبانی زیرا نیست؛ برخوردار علمی اعتبار از امروزه، دین از رسمی قرائت که معنی بدین
 بـن بـه آن کالمـی نگـرش و فقه اصول بر مبتنی سّنتی قرائت )٣١، ص(هماناست،   مقبولیت فاقد
، (علیجـانی است گردیده حقوق وشناسی  نانسا فلسفه بین پارادوکس و ناسازه دچار و رسیده بست
 حقـوقی وضعیت و زنانمسئله  در، نوگرایی و سنتی قرائت میان مهم بسیار چالش )١٨٧، ص١٣٨١
  است. داشته بروز آنان

 و هـا فرض پیش بـر مبتنـی خـانواده حقـوق و نظـام دربـاره را فقیهـان مختلف فتاوای شبستری
 چنـین توجیـه بـر شـده اقامـه ادله است معتقد، دانسته دینی احکام از آنها های فهم پیش و انتظارات

 همچنـین وی )۵٠۴−۵٠٢، ص١٣٨١، شبسـتری (مجتهـد رسـد نمی نظر به کننده عقان، هایی نظام
 دانـد می یکـی گذشـتگاه سنتی تفسیر با، را مطهری چون متفکرانی نگاه در، زن از شده ارائه تصویر

 در فرهنگی و اجتماعی تحوالت به توجه ضمن، زنان مسائل در تغییر جهت است معتقد و (همان)
، (همان است بنیادین کار نیازمند حقوقی و فقهی نظام بازسازی، اخیر دهه چند در مسلمان جوامع
 تبیینـی تحول نیازمند نیز زنان پوشش و حجاب بحث به پرداختنمضاف بر اینکه  )۵٠٨−۵٠٧ص
  است. تفسیری و

 لحـاظ بـه افـراد وضـعیت، پیـامبر عصـر در شـرعی حجاب کتاب نگارش با نیز ترکاشوند
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 بـه نسـبت آنـان پوشـیدگی بـودن کمتـر و اسالم آمدن ازپیش  و جاهلیت دوران در روابط و پوشش
 گرفتـه نتیجـه را بـازو و ران، تنـه پوشاندن لزوم تنها و کشیده تصویر به را امروزی متدّینان و مؤمنان
 کنـد می اذعان اگرچه است. پرداخته حجاب فقهی مباحثخود به   کتاب سوم بخش در وی است.

 کفـین و وجـه از غیـر بـه انـدام همـه پوشـاندن«، زن شرعی حجاب درباره فقها مشهور دیدگاه که
 عصـر در حجـاب بـا نبـودن غیرمطـابق، (مقصـود غیرمطـابق و نادرسـت را رأی ایـن اما ؛»است
 معرفـی، پیـامبر عصـر با متناسب رأیعنوان  به را خود خاص نظر و خواند می است) پیامبر
 دوران در حجـاب تصـویر کشـیدن چـالش بـه با وی )۶٨۴−۶۴۵، ص١٣٨٩، (ترکاشوند کند می

 بـه را حـاجز حجـاب، هشـتم قـرن تا فقها فتاوای به اشاره با که رود می پیش آنجا تا اسالم نخستین
  ).۶٩۶، ص(همان است دانسته معتبر نقلی استناد فاقد را سر پوشش و گرفته عفت معنای
  

  اجتماعی)−(کالمی تبیینی رویکرد .٣−٣
 در طباطبـایی عالمه و مطهری چون کسانی گیری موضع با انقالب ازپیش  های سال در رویکرد این
 برابـری و زن انسانی هویت از دفاع یافت. تازه حیات، انقالب از پس و شد آغاز زنان مباحث مورد
، جسـمی تفـاوت وجـود بـه اعتقاد و پذیرش، اسالمی عرفان گاه و برهان و قرآن، پایه بر مرد با وی

کید و زنان اجتماعی مشارکت و حضور از دفاع، جنس دو میان تدبیری و روانی ، درنهایت و آن بر تأ
 ینتـر مهم از )٨٠ص، ١٣٨٩، (مهریـزی مـردان و زنـان میان های تفاوت اجتماعی و کالمی تبیین

 اسـت داشته دربر را هایی خوانش، خود حیات سیر در رویکرد این است. رویکرد این های مشخصه
  شود: می اشاره بدان که

 پدیـده کـه دهـد می نشـان رویکـرد ایـن اندیشـمندان سـخنان بررسی خوانش مبتنی بر عفاف:
 کـه معنـی بـدین اسـت؛ یافتـه تـازه تفسیری »عفاف« مرکزی دال با، دهه چند سیر یک در حجاب
مثابـه  به حجـاب از نـو خوانشی بیانگر )٨٨، ص١٣٩۶، (توفیقی اخیر سال صد در تفاسیر بررسی
 خمینـی امام و مطهری استاد، طالقانی مرحوم های اندیشه در پساانقالب ایران در که دارد عفت
 میـان نسبت برقراری با طالقانی است. تبیین قابل، حجاب سیاست غالب گفتمان پیشروانعنوان  به

 حفظ گرو در را جامعه یک واقعی استقالل، زن شخصیت و وقار حفظ و آن لغوی معنای به حجاب
 نیـز مطهـری )١٣۵٨ سـال اسـفند تلویزیـونی مصـاحبه، (طالقانی است دانسته تاریخی سنت این

ــمن ــرد ض ــای ط ــاب معن ــه حج ــینی پرده ب ــتوماندن در و نش ــری، زن پس ، ١٩ج، ١٣٨۵، (مطه
، پوشـش و سـتر و عفـاف و حیـا است معتقد، عفاف و حجاب میان زدن پیوند با )۴٣٣−۴٣٢ص

 برابـر در خـود موقعیـت حفـظ و خود کردن بها نگرا برای الهام نوع یک با زن خود که است تدبیری
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(ره) خمینـی امـام اندیشه در معنادهنده و وحدتبخش اصل )۴٢١، ص(همان است برده کار به مرد
 از نشان، آنان اجتماعی های فعالیت و زنان پوشش به نسبت ایشان سخنان بررسی است. عفاف، نیز

 دیگـر سـویی از اجتمـاعی های عرصـه در حضور و سو یک از عفاف حفظ و پوشش میان مناسبت
 حجـاب و عفـت رعایـت و حفـظ با زنان ایشان نظر از )٢٩۴، ص۵ج، ١٣۶٨، خمینی (امام دارد

 داشـته فّعـال حضـوری، مـردان همدوش سیاسی و اجتماعی های عرصه تمام در توانند می اسالمی
 در زنـان حضور و عفت با همراه حجاب حفظ بر بارها ایشان )٢۶۴، ص١٨ج، خمینی امام( باشد
 اند کرده اشاره بدان مختلف های مناسبت به و )١٨۵، ص١٩ج، خمینی (امام داشته پافشاری جامعه
 تمـام در انقـالب مهـم های مشخصـه از یکـی کـه روسـت همین از )۵۴١، ص۵ج، خمینی (امام
 حجـاب حفـظ و اسالمی حدود رعایت، کرد می آفرینی نقش مستقیم صورت به زن که هایی عرصه
 خـوانش )١١٧، ص١٣٧٨، (مرتضـوی گرفت نام »چادرها انقالب« اسالمی انقالب که آنجا تا بود

 چنـین کارگیری بـه و اسـت حجـاب آیـات از ناب قرائت نوعی، پوشش و حجاب از غالب گفتمان
 حجـاب کـه باشـد امـر ایـندهنده  نشـان توانـد می مصلحان و اندیشمندان این سوی ازی رویکرد
  کند. می تضمین نیز را اجتماعی قوام و شود می زنان درونی های ارزش یافتن اهمیت موجب

 نـوع بـه دادن اهمیـت و توجـه، قـدیم از انقالبـی):−خوانش هوّیت محوِر سمبولیکی (نمـادی
 معنای به پوشش امروزه است. داشته وجود دینی و ملی سنن برای، نماد یکمثابه  ، بهلباس و پوشش
 ضــرورت معنــای در، آن زیســتی ضــرورت جنبــه از گــذر بــا، خــاص معنــای بــه حجــاب و عــام

 اسـتعمارگر جوامع و مسلمان های دولت توجه مورد، مسلمان یک هویت نمادِ ، اجتماعی−فرهنگی
 و انقـالب از قبـل ایـران تـاریخ در حجـاب رونـد و وضـعیت مـورد در کـه هـایی بازخوانی است.
 کـه زمـانی در حجاب کشف« که است این گویای گرفته صورت، حجاب کشف چون هایی پدیده
 متوسـط و بـاال طبقـه زنان حمایت جلب برای سیاستی، بود برخوردار محبوبیت کمترین از دولت
 از قبـل ایـران در، پوشـش و لبـاس شـدن سیاسـی بـا که نحوی به )۴٣، ص١٣٩٣، (صادقی »بود

عنوان  بـه نیـز حجاب )٩۵، ص١٣٩۶، آبادی (نجم سیاسی ای مسئله به عرفی موضوعی از انقالب
 از حکومـت مشـروعیتبـر ضـد  مقاومـت سـمبل و سو یک از اسالمی هویت احراز برای نمادی
 مسـلمان زن ماندگی عقب و سرکوبی نماد پهلوی دولت آغاز در که حجابی یعنی شد؛ دیگر سویی
 نظر از ).Mir hossini, 2011, p198( شد تبدیل هویت سپس و مقاومت برای سمبلی به، بود ایرانی
 سـمبل بـه، مسـلمان زن ماندگی عقب سمبل از اجتماعی رویکرد در حجاب معنایی تحول، احمد

 در حجـاب پوشـش در مسـلمان زنـان« کـه: بوده صورت این به )Ahmad, 1992, p145( مقاومت
 غیرمسلمان زنان، وضعیتی چنین در گرفتند. قرار آمریکا مردم توسط اذیت و آزار یا حمالت معرض
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 حجـاب کـه دادنـد ترتیب، حجاب با زنان از طرفداری و حمایت برای را (روسری) حجاب زور به
 نگاه )Ahmad, 2011, p204( »گرفت سرکوبی مقابل در پایداری و مقاومتعنوان  به را خود معنای

 هـا غربی بـا نیسـتند مایـل دیگـر مسلمان زنان که است این از ناشی، غرب در حجاب به نمادگونه
 مسلمان یکعنوان  به خود هویت مجدد تأیید و آوردن دست به درصدد آنان، شوند نگریسته یکسان
 حجـاب خود آنان بلکه نیست؛ دینی و سنتیمسئله  یک تنها، حجاب سنتی پوشش انتخاب، بودند

 اگرچـه بنـابراین )؛Daly, 1999, p149( پذیرنـد می رغبـت بـا شان اسالمی هویت نشانهعنوان  به را
 بـه اکنـون است) اسالمی جوامع فرودستی و تفاوت نشانه مشهورترین، غربیان نگاه در (که پوشش
 نقطـه و شده تبدیل اسالمی ارتجاع و اسالم) در زن جایگاه تنزل، امروز تعبیر (به زنان سرکوب نماد

 شـده بـدل مسـلمان جوامع به تهاجمات تیز نوک به و گشته استعمارگران حمالت مقابل در ضعفی
، ایـران معاصـر دوران در، حجـاب محـوری هوّیـت تطـور سـیر ).Ahmad, 1992, p152( اسـت

، (شـریعتی دارد را جامعـه دینی روشنفکران اندیشه در حجاب ارزشمندی سوی به مثبت چرخشی
، حجـاب مـورد در حقـارت بـا همـراه اسـتعماری نمادهـای زدودن با که )٢٧۴، ص٢١ج، ١٣۶٠
گاهانه انتخاب   دهد. می نشان را اسالمی فرهنگ نمود و تجّلی، آن آ
 ضمن، ای رسانه و رسانی پیام زاویه از، حجاب و پوشش به نمادگونه نگرش با، اخیر رویکرد در
 مشـتمل که است پیام انتقال خاص شیوه رسانه شود. می گفته سخن آن، دینی و ایمانی بعد به توجه
 دربردارنـده، ارتباط مکانیسم )٢٢، ص١٣٧٧، دیگران و (هارجی رمزهاست یا نمادها از نظامی بر

 بـا ).۴٨، ص١٣٨٠، راد (محسنیان است ...و کلمات، صدا طنین، حرکات، رفتارها، چهره حاالت
، ١٣٩٢، (لوبروتـون اجتمـاعی ساختار بازتولید در آن نقش و بدن بودن نمادین و ای رسانه به توجه
 نوع یعنی هست؛ نیز نمادین، دیگران به خاص پیامی بودن دهنده لانتقابر  عالوه نیز حجاب )١٣ص

، رمـز و نمـاد، نشـانه یـکمثابـه  به حجـاب، بنـابراین دهـد؛ می انتقـال سایرین به را معنی خاصی
 مفـاهیم به نظر است. داشته اخیر دهه چند درویژه  به پساانقالب ایران حاکمیت که است رویکردی
 از جمعـی بـا (دیـدار ایرانی ملی لباسمثابه  به حجاب دهد می نشان انقالب رهبر منظر از برخاسته
 بـه پیـامدهنده  انتقال و اسالم گسترش نماد«، متفاوت خوانشی در حتی یا )٢٠/٧/١٣٧٣، پرستاران

 شـود. می شـناخته )٢۶/١٠/١٣۶٨، کشـور سراسـر پزشک بانوان از جمعی با (دیدار »جوامع سایر
، بــانوان از کثیــری جمــع بــا (دیــدار »ایــران علیــه دشــمن تبلیغــاتی ابــزار« چــون مضــامینی تــواتر
 ورزش شـهدای کنگـره اندرکاران دست با (دیدار »کشور پرچم بر، حجاب برتری« )١٠/١٣۶٨/٢۶

 قهرمان کرمانشاهی بانوی با (دیدار »مسلمان زن هویت و شخصیت نماد« )٢١/١٠/١٣٩۴، کشور
 امـری از حجـاب چـرخش از نشـان انقالب رهبر سخنان در )٢٠/٨/١٣٩٢، انقالب رهبر با ووشو
  اعات در منابع نیستند.است. انقالبی ماهیتاً  ای رسانه به عبادی صرفاً 
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  فمینیستی رویکردهای .۴−٣
 بـه گـاه، حجـاب پدیده دینی و شرعی وجه پذیرش از امتناع با شود می تالش فمینیستی رویکرد در
 را اختیار بر مبتنی خوانشی گاه و پرداخته زنان انزوای و محرومیت عامل به آن تفسیر و حجاب نفی
  کشد. پیش

خوانش مبتنی بر انزوا: با وجود تحوالت جهانی نسـبت بـه زنـان، فمینیسـت اسـالمی بـه تفسـیر 
مثابه ابزار انزوا و محدودّیت زنان اشاره دارد. خاستگاه ایـن رویکـرد بـه حجـاب را بایـد در  حجاب به
) وی با یکسانانگاری میـان ١۶۴، ص١٣٩٠مرنیسی جستجو کرد (مرنیسی، های کسانی چون  اندیشه

ای جهـت پوشـش از نگـاه مـردان، تهـی  مفهوم عرفانی و لغوی حجاب، فروکاستن آن را به تکه پارچه
) معتقـد اسـت مضـمون آیـات ١۶۶نمودن واژه حجاب از معنـای اصـلی خـود دانسـته (همـان، ص

بر ایـن افـراد،  ) عالوه١۶٩−١٣٨ن است نه زنان (همان، صحجاب، دربردارنده توصیه پوشش به مردا
زاده، فـائزه هاشـمی،  های اسالمی مشهور در ایران، مثل شهال شرکت، محبوبه عبـاس قلـی فمینیست

های سکوالر در ایران مثـل شـیرین عبـادی، مهرانگیـز کـار، شـهال  اعظم طالقانی، همراه با فمینیست
یاری از دانشـگاهیان در خـارج از کشـور، در خصـوص الهیجی و نوشـین احمـدی خراسـانی و بسـ

موضوعاتی مثل مدرنیزاسیون قـانون خـانواده، حمایـت از اقـدامات اصـالحات و حجـاب، تشـریک 
تنها یـک امـر قـانونی،  ). در این خوانش، داشتن حجـاب نـهMoghadam, 2004, p8اند ( مساعی کرده

) مهرانگیـز کـار، ضـمن Afshar, 1999, p198شـود ( بلکه الزام اسالمی است که بر زنان تحمیـل می
دانـد کـه دیـن را وسـیله اعمـال  انتقاد قوانین حقوقی ایران، جامعه را گرفتار نیروهـای سـرکوبگری می

ستیز، راه را بر تعدیل قوانین و بـازنگری آن در  خشونت و سلب آزادی قرار داده و با ائتالف نیروهای زن
) وی همچنـین ١٢۴، ص١٣٧٩بندنـد (کـار،  جاب زنان، میامور زنان از جمله وضعیت پوشاک و ح

های اولیه انقالب، دستور مبنی بر الزام حکومتی و اجبار حجاب و پوشش وجـود  معتقد است در سال
خریدنـد؛ امـا بعـد از  نداشت؛ زنان در برابر حجاب اجباری مقاومت نموده خطـرات را بـه جـان می

سـازی  حجاب در معـابر عمـومی و پاک داشت زنان بیقانونی شدن حجاب اجباری و دستگیری و باز
آنها در مراکز شغلی و آموزشی، حجاب اجباری مراعات شد و بـه حـدی کـه دیگـر در جامعـه ایـران 

) مطابق این دیدگاه، اجباری شدن حجـاب، ١٢۶شد (همان، ص حجاب دیده نمی طور علنی زن بی به
) Afshar, 1999, p199بین آنها را درپـی داشـت (استلزام جدایی جنس زن و مرد و ممانعت از ارتباط 

شـود  بدین معنی که حجاب، چون یک ساختار فیزیکـی، مـانع حضـور زنـان در فضـای عمـومی می
)ibidترین حقوق فردی خود از جمله حق انتخاب همسر  ساز قانونی است که زن را از طبیعی ) و زمینه

  ).١٧۶، ص١٣٨۵سازد (وحدتی،  و لذت جنسی محروم می
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امروزه افراد با نوع خاص پوشش و حجاب خود و نحوه بـه نمـایش گذاشـتن  خوانش انتخابگری:
شـوند، نـوعی  هـایی کـه بـدان راضـی نمی بدن، در حقیقت در برابر جامعه و گفتمـان غالـب و ارزش

، ١٣٨٣دهند تا آنجا که پیوند وثیـق میـان بـدن و نمـاد مقاومـت (فوکـو،  مقاومت نمادین را نشان می
ها را بر آن داشته که اجباری نمودن حجاب و تحمیل به سبک پوشش بـر  برخی از فمینیست )١۶٧ص

ها و  زنان، مقاومت زنان ایرانی را برانگیخته؛ به نحوی که زنان نسـل جـوان در مقابـل ایـن محـدودیت
ر د ١٩٩٠شود که با ایجاد فضای باز سیاسی در جامعه ( کنند. این امر موجب می اجبارها مقاومت می

) و Mir hossini, 2011, p202کنفرانس برلین) چالشی تـازه بـر سـر مسـئله حجـاب بـه وجـود آمـد (
ای جهت نقد گفتمان  مثابه امری اجباری در مقابل گفتمان غالب به چالش کشاند تا حربه حجاب را به

ی مطهـری و هـا رو این افراد معتقدند که امـروزه بـا گـذر از گفتمان رسمی به دست داده باشند. از این
شریعتی، نوعی انتخابگری در پوشش و حجاب مطرح است، چیزی که جامعه امروز ایران بیش از هر 

  چیزی بدان نیاز دارد.
 

   بررسی و تحلیل .۴

 عفـاف و حجـاب مقولـهبـه  خاصـی زاویـه از کـدام هر، معاصر ایران در گرفته شکل رویکردهای
 نسـخه کـردن مشـخص که است جداگانه ساحتی کدام هر بررسی و نقد روی همین به، اند هریستن

 در، ها رویکرد این میان، اساسی و کلی اختالف به توجه با اما نیست؛ پذیر نامکا همه برای واحدی
  شد. خواهد اشاره اجمالی نکاتی به ها خوانش تحلیل

  
  دینی روشنفکران رویکرد
 مسـتلزم فقهـی احکـام از فرزنـدش و سـروش عبـدالکریم تکاملی و بسطی و قبض خوانش −
 موضـوعّیت از حجـاب فـرض این در است؛ »گری عرفی« نوعی و سکوالریسم فرض پیش پذیرش
 و گیـرد؛ می قـرار اجتمـاعی کنشـگر اختیار در و کرده چرخش اجتماعی شناخت در امری به فقهی
 حجـاب آیـا کـه فرض پیش این، رو نای از بود؛ خواهد اعتبار فاقد نخبگان سوی از حکمی هر مآالً 

 پـیش از توانـد نمی، اسـت کرامـت نقـض و دیگری به آزار، وفاداری چون قیودی شکست متضمن
 نیـز نخبگـان کـه معنی بدین مبناست؛ خبره ذمی و مدح، فرض این خود که چون شود گیری نتیجه
 حجـاب بـودن غیراخالقـی یا اخالقی حکم که فرض پیش این پذیرش اند. پذیرفته را ذم و مدح این
چراکـه  )Suterwalla, 2013, p( نیسـت شـده پذیرفتـه نیـز لیبـرال جوامع در حتی است؛ عرف تابع

 رود مـی پیش آنجا تا سروش اینکه کند. می تحمیل »اجتماعی عرف« به را »فردی ذوق« آن پذیرش
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 بـه دیـن مناسـک اعتبـار فروکاسـتگی نوعی، پذیرد می آن مشّقت عدم استناد به را احکام اعتبار که
 مشـّقت اسـتناد بـه، ایشان سوی از طرد شرف در، دینی احکام و مناسک همچنین است. فرد سطح
 از غیـر بـه آن ارجـاع بـرای معیاری و است فرد، مشّقت تحلیل سطح، صورت این در بود؛ خواهد
 و آن احکـام و اسالم از پلورالیستیک برداشت امکان لذا بود؛ نخواهد خود محورانه مفسر برداشت
 داشت. خواهد وجود احکام و مناسک گزینش همچنین
 تیمـاهیّ  فلسـفی نظـر از اخـالق و حجـاب تنـاظرنبـود  از، گرایان قاخال خوانش تقدیر هر به

 ایـن دهـد. دسـت بـه آن نقـد برای مبنای تواند نمی چیز هیچ به نداشتن اشارهچراکه  دارد؛ متناقض
 که انگیزد می بر ذهن در را ای فزاینده غایت به ناچیزانگاری، »ها ارزش« از گونه نمدر پست خوانش
 حتـی و نـدارد وجـود آن پیامـد و نـص) حکمی (به حجاب ایمانی امر بین نسبتی هیچ دهد نشان
، اینبر  افزون  است. انتزاعی سطحی در و نخبگان ویژه و عقالنی صرفاً  خوانشی آن اخالقی تضمن

 خـود، سـروش منطـق در آن بـه التـزام و ایجاب ضرورت و حجاب اخالقی تضمن بین همبستگی
 بـه پاسـخ مستلزم نیافتد؛ اعمال ذاتی قبح و حسن مناقشه دام به اگر اثبات این است؛ اثبات نیازمند

 اگـر و یافـت؟ نخواهـد سـوق گرایـی کثرت به کنشگران نظر از اخالق چگونه که استپرسش  این
 بـه الجـرم را دلبخواهانـه خـوانش کدام اجتماعی نزاع، است گرایی کثرت خوانش این مستور فرض

 دلیـل بـه نه است؛ اخالقی امری آن پیامد دلیل به حجاب، رسد می نظر به کشاند؟ خواهد سکوت
  ؛شود جسته بایستی اجتماعی سطح در که فرد سطح در نه پیامد این و اخالق به آن تناظر
در نقد خوانش عدم الزام حکومتی که کسانی چون ایازی بدان قائلند باید گفت که حجاب امـری  −

گونه نیست که خطابات حکومتی فقط در موارد احکام اجتماعی صرف باشد و  اجتماعی است؛ ثانیًا این
ن این امر برداشت شود که هرجا خطاب حکومتی بود، متعلق حکم اجتماعی است؛ زیرا موارد نقـض آ

در روایات و ابواب مختلف فقه وجود دارد. مثًال برای زنا، لواط و... مجازات تعیین شده در حالی که این 
حجابی در صدر اسـالم،  موارد فردی است. همچنین در مورد عدم ذکر گزارش تاریخی در برخورد با بی

ازمنـد اثبـات از سـوی حجابی در صدر اسـالم نی زمانی قابل استناد است که اول: اصل وجود پدیده بی
مدعی است؛ دوم: میزان و عمق این پدیده و آثار آن در زمان خـود معلـوم گـردد؛ سـوم: معنـای الـزام و 
برخورد مشخص شود؛ نمونه برخورد وجود دارد و در نهایت اینکه منابع تاریخی به درستی بررسی شود 

  در حالی که این کار از سوی مدعی این خوانش صورت نگرفته است؛
 از نیـز، دارد آن رعایـت در فقهـی الـزام عدم بر فتوا، حجاب پذیرش ضمن که کدیور نظرگاه −

 نشـان، حجـاب آیات ذیل در تفسیری و فقهی متون به مراجعه اینکه جمله از برد می رنج مشکالتی
 نـداده؛ فتوا بازوو  زانو و باالتر و گردن بودن عریان فقهی نادر و شاذ حکم به فقیهی هیچ که دهد می
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 ساختارشـکنانه و برانگیـز چـالش زمینـه این در، مشهور رأی با ناسازگاری ضمن رأی این رو نای از
 داللـت ولـی، کند می رد را گردن و سر پوشش بر قرآن داللت جا یک در ایشان، اینبر  عالوه است.
 تـا گـردن زیـر همان را حجاب حدهرچند  پذیرفته؛» حجابمسئله  در تأملی« مقاله در را روایات

 که نداشته بدان التفاتی نویسنده که است این از ناشی تعارض و تناقض این، کند می بیان بازو و زانو
 بـه اسـتناد صرفاً  نه است دخیل فقهی حکم استنباط در عقل و اجماع، سنت، کتاب چهارگانه منابع

 داللـت اگـراز این رو   الهی. وحی بر تکیه بدون بشری خودمختار عقل بر تکیه یا و صرف روایات
 حکمـی، آیـات ناکـافِی  داللـت پایه بر کلی حکم و قضاوت، نیست کافی وجوب بر حجاب آیات
 ؛کرد نخواهد بیان را شرع حکم و بود خواهد ناتمام و ناقص
 در، سّنت مدرنیزاسیون و دین بازسازی فرایند در، دینی روشنفکران تاریخی−تفسیری خوانش −
 بـا، نگـاه ایـن مـدافعان اسـت. برآمـده زنان پوشش و حجابویژه  به زنان موجود وضعیت نقد پی

 مـورد در قرآنـی احکـام، »عصری معرفت« فرض پیش با، آن مسائل و زن به ابزارانگارانه رویکردی
 گـزاره همـان بـا نیـز خـود و داننـد می اعصـار همـه بـه ارجاع غیرقابل، را حجاب وضعیت و زنان

، زنـان مسـائل بـه پرداختن اینبر  افزون  دچارند. »متون فهم در ها فهم شپی دخالت« نمای متناقض
 چـالشمسئله  باب در روشنی و شفاف نظر تاکنون زیرا است؛ خوانشی چنین فرعی و تبعی دغدغه
 نادیـده بـا، رسـمی قرائـت نارسـایی بـه زنان مسائل ارجاع و تحویل اند. نداده ارائه حجاب برانگیز
 و دیـن از زدایی سـّنت جهـت، خوانش این مدافعان تالشدهنده  ، نشانایران جامعه واقعیات گرفتن
 یـک بازیـابی بـا دین اصالح راستای در که معنی بدین است؛ مدرن اسالم به وحیانی اسالم از گذر

 جامعه توسعه و بشر حقوق راهگشایعنوان  به که هستند دین از خوانشی ارائه به، دینی مدرن الگوی
  است. زنان مسائل جمله از مسائل از بسیاری در

 بسـتری در، بوده غربی های جنبش و مکاتب از متأثر، فمینیستی رویکردهای رویکرد فمینیستی:
 برآمـده گرایی تجربـه و تفردگرایی، سکوالریزم چون مبانی با رویکرد این است.ه یافت نضج اسالمی

 و انسان فردی های جنبه به افراطی توجه با بلکه نداشته؛ توفیقی زنان از حمایت درتنها  ، نهمدرنیته از
 فردگرایـی کنـد. می وارد انسـان فردی و اجتماعی حیات در هایی آسیب، او اجتماعی بعد از فلتغ

، ١٣٨٣، (قنبری مسلکی اباحی و پذیری فانعطا با همراه گیری آسان نوعی اخالقی بعد در، افراطی
 جامعه در عفاف و حجاب چون معنوی های ارزش باختن رنگ آن نتیجه که دارد پی در را )١٣٣ص

 پوشش و حجاب که دینی و اخالقی های ارزش از بسیاری، گرایی تجربه پذیرش با، همچنین است.
 ایـن در و )٢٢، ص١٣۶٨، (آربالسـتر »کنـد می سقوط انسان اراده دامان به«، است آن از ای نمونه
 بـد و خـوب کـه معنـی بدین بود؛ خواهد آن ثغور و حدود، ها ارزش کننده نتعیی مالک فرد، حالت
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 بلکـه شـد؛ خواهد منتفی اصول در توافقتنها  ، نهرو این از، گرفته نشأت فرد اخالقی داوری از بودن
  آورد. درخواهد نسبیت از سر، دینی همچنین و اخالقی و ارزشی کلی معیارهای و اصول

 اتکـای و دینـی احکام در تعبد به اعتقاد با، نگاه نوع این طرفداران، روش نظر از رویکرد سنتی:
، زنـان مسـائل از دقیـق عقلـی تبیین و فلسفه بیان از پرهیز حدودی تا و یاتارو و احادیث بر شدید

، ١٣٨٩، (مهریـزی زنـان مسائل حوزه در قرآنی آیات به مناسب توجه و کامل اهتمام عدم همچنین
 اند. شده رو روبه حجاب و پوشش قلمرو بحث با، آنان اجتماعی حضور و مشارکتویژه  به )٨٠ص
 علـوم از استفاده و دینی ادله پرتو در، زنان بر مردان تکوینی برتری، رویکرد این در، اینکه دیگر نکته
 گـذارد. اثـر نیـز فقهـی و حقوقی مباحث در تا شده سبب امر این و، گرفته قرار تفسیر مبنای جدید
 سـوی از نیـز انقـالب از پیش های سال همان در که دارد طوالنی سابقه نگاه این، شد اشاره چنانچه
 و زنـان نشـینی پرده و مسـتور بـه ایشـان های پاسـخ گرفـت. قرار ارزیابی و نقد مورد مطهری استاد

 اسـت گرفتـه صـورت رویکـردی چنـین نقـد در کـه اسـت هـایی تالش جمله از، حجاب مباحث
 عرصـه در جهانی تحوالت و ارتباطات گستردگی با امروزه، اینبر  عالوه ).٧ص، ١٣٧۴، (مطهری
 زنـان معضـالت بـر معضـلی خـود کفـین و وجه پوشاندن چون مسائلی و سنتی نگاه، زنان مسائل
، اینکه دیگر نکته کند. می رو روبه تردید با را اجتماعی های فعالیت در آنان مشارکت و افزود خواهد
 بلکـه معقـول امـریتنها  ، نـهنباشد تحریک و اختالط ای نشانه آن در که پوشش از حدودی رعایت
  کند. می تضمین اجتماع در را زنان مشارکت و حضور

 راسـتای در، محـوری توحیـد و اسـالم دیـن جامعّیـت مبنـای بر تبیینی رویکرد رویکرد تبیینی:
 خود اجتماعی و فردی اعمال برابر در را انسان، اعتدالی عقلگرایی بر ابتنا و انسان به بخشی کرامت
 دنیـوی صـرفاً  ای مقولـه بـه زنـان پوشـش و حجـابتنها  نـه رویکـرد این در داند. می آزاد و مسئول

 و انسـانی ارزشـمند جایگـاه از زنان، دین در انسانی واالی کرامت به توجه با بلکه نشده؛ فروکاسته
 بررسـی دارنـد. حضـور اجتمـاعی مختلـف های عرصه در عفت رعایت با، بوده برخوردار کرامت
 عرصـه در زنـان وضـع در دگرگونی وقوع با، اخیر سال صد در که دهد می نشان تبیینی های خوانش
، شـده معنـایی تطـور دچـار حجـاب سو یک از، زنان از حمایت های سازمان گیری شکل و جهانی
 از و اسـت شـده تفسـیر باز، حوزه این نظران صاحب سوی از »عفاف« مؤلفه با خوردن پیوند ضمن
 به و کند مهفرا را جامعه در زنان حضور زمینه، جهانی تحوالت با همگام است توانسته دیگر سویی
 زنان درونی های ارزش یافتن اهمّیت موجب »عمومی و خصوصی عرصه در عفت حفظ« با نحوی
 نقش یافتن اهمیت و اسالمی انقالب وقوع با، اینبر  عالوه کند. می تضمین نیز را اجتماع قوام، شده

 هـای اولویت از یکی به جامعه فرهنگی بازسازی، اسالمی نمادهای خصوص به، فرهنگی نمادهای
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 بـدیل قرائـت سـرآغاز خـود، زنـان حجاب و پوشش به توجه شد. تبدیل انقالب از پس های دولت
 بـودن تیهـویّ  داشـت. مسـلمان زن بـه هـوّیتی نگاه در ریشه که بود ای نمادگونه و نمادین رویکرد
 نشـانه و نمـاد نوعی که دارد بازگشت رضاخانی حجاب سیاست در، خود تاریخی عقبه به، حجاب
 و اصـرار و پافشـاری داد. می بازتاب را استعماری و غربی تجددگرای اندیشه و دینی فکر میان تقابل

 شدن سیاسی در بسزایی تأثیر، انقالب ازپیش  دوران در حجاب فرایند برپهلوی اول  دولت دخالت
 هوّیـت درآوردن نمـایش به جهت سیاسی پوششی به سنتی پوشش یک از آن شدن تبدیل و حجاب
 کشـف عوامـل رفـتن میـان از بـا، سـو ایـن بـه انقالب پس دوران در است. داشته ایرانی−اسالمی
 در امـا نباشد؛ نامشروع حکومت برابر در اسالمی هوّیت نمادعنوان  به حجاب دیگر شاید، حجاب

، اسـالم جهـان با فرهنگی مقابله در جهانی ترفندهای و ها استراتژی در تغییر با، اخیر دهه چند این
 شـده بازتولیـد، ایرانی زن اجتماعی سیاسی مبارزه و مقاومت سمبل همچون تازه نقشی در حجاب

، انسـان ذات بودن معنادار اما است؛ مدرن دوران های ویژگی از لباس و پوشش از معنازدایی است.
 رغم علـی که است علت همین به دهد؛ توفق آن معناداری جنبه بر را پوشش کاربردی جنبه نتوانسته
، پوشـش سـمبولیکی های سـویه و پوشـش بـودن معنـادار دیگـر بار ،مدرنیته ابزاری عقالنّیت غلبه

 بـودن دینـی و سـّنتی به توجه ضمن نیز، ایران نظام مسئوالن سخنان در بازنمایی این شود. بازنمایی
  است. داشته تبلور، ایمانی امریعنوان  به حجاب

 مطرح امروزه آنچه با آن تفاوت ولی بود؛ مبارزه و مقاومت سمبل، حجاب نیز گذشته در گرچه
 نیسـت؛ مطـرح دیگـر و شـده دگرگونی دچار امروزه، نگاه نوع این استعماری آبشخور اینکه، است
 بـود؛ شـده تبـدیل مقاومت سمبل به حجاب، استعمارگران و شناسان شرق نگاه از، گذشته در یعنی
 دینی و سّنتی رویکر به توجه و سو یک از حجاب بودن هوّیتی میان وثیق پیوند وجود با، امروزه ولی
 رفـتن بـین از که یافته نمود چنان یالملل نبی عرصه در ایرانی زن حجاب، دیگر سویی از حجاب به

 دسـت از آن تبـع بـه و مسـلمان زن انقالبـی و اسالمی شخصّیت شدن مخدوش معنای به حجاب
 خـود بیشتر زمانی ارتباط این است. بوده قرین ایرانی زن چادر با اش پیروزی که است انقالبی رفتن
، ایرانـی جامعـه خصـوص به مسلمان زنان حجاب با مبارزه امروزه، شود دانسته که دهد می نشان را

 ای مسـئله بـه، بـرده فراتـر دیـن فروع از را حجاب تلقی این شود. می تلقی اسالم با مبارزه همچون
  است. کرده تبدیل ایران جامعه مسائل صدر در برانگیز چالش

 از پـس های سـال در تـا شـده سـبب، جهانی عرصه در هوّیت و منزلت نمادهای شدن بصری
، مسـئله دینی فرهنگ ارتقای میزان ارزیابی معیارهای و ها سنجه نخستین زمره در، اسالمی انقالب
 بـودن دینی و ایمانی عین در حجاب نمادین جنبه به توجه عطف از نشان امر این گیرد؛ قرار حجاب
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 و کـنش بـر، اش اجتمـاعی پیامـدهای دلیـل به پوشش و حجاب که است این دیگر نکته است. آن
 توأم فضای یابد می مضاعف اهمّیتی دیگر واجبات بین دراز این رو  گذارد؛ می تأثیر دیگران ذهنّیت

 پوشـش و حجـاب بـه نمادین نگاه بنابراین دهد؛ می سوق وقار و حیا به نیز را دیگران، حیا و وقار با
 وجـود بـا کـه اسـت غالـب فرهنگـی گفتمـان در حجاب معنایی تطور ادامه، خود پیوستار در زنان

کیـد ضـمن اسـت توانسته، رقیب های گفتمان  های عرصـه در زنـان حجـاب و عفـت حفـظ بـر تأ
 سیاسـی مبـارزه و مقاومـت سـمبل چـون را آن نمـادین های سـویه و پوشـش معناداری، اجتماعی
  کند. بازنمایی ایرانی زنان اجتماعی
، نگریسـت بدان توان می پیوستار یک در که خود های خوانش با رویکرد این، گذشت آنچه بنابر

 هایی آسـیب ایـن بـا، نباشـد رو روبه ریز برنامه نهادهای و مسئوالن تیزبینی و دقت با که صورتی در
 و خشـونتی های الزام یا و حکومتی توجه بود. خواهد ضعف نقاط جمله از که هست و بوده رو روبه

 گسـترش و رشـد بـه کمکـیتنها  ، نـهمسـلط رویکرد حفظ جهت، غیرتبیینی برخوردهای همچنین
 سیاسـیت بـا اعتـراض نشـانه بـه »حجابی بی لج« نوعی بلکه کرد؛ نخواهد عفت بر مبتنی حجاب
 و انقالبیگـری هویـت، آن ای رسانه انعکاس درازمدت در که کند می ایجاد موارد برخی در حجاب
 پوشـش بـر تبیینی های سیاست تمرکز، این  بر عالوه کند. می رو روبه چالش با نیز را آن بودن نمادین

 سویی از و شده عفاف از حجاب تفکیک موجب، عمل در سو یک از، عفاف از غفلت و حداکثری
 ابـزاری حجـاب و پوشـش که معنی بدین شود؛ می جامعه در »شده نهادینه ریاکاری« رشد موجب
 نیـز را حجـاب بـودن هویتی، امر این که، شده آن بر مترتب منافع کسب و جامعه در حضور جهت
 محسـوب مسـلمان زن هویـت نشـانه زمـانی که حجاب که معنی بدین دهد. می قرار خدشه مورد
 به حجاب های سیاست که صورتی در، است جدی توجه مورد نیز تبیینی رویکرد همین در و شد می

 فراینـد در بلکه بود؛ نخواهد هویت نشانهتنها  نه دیگر، شود فلتغ آن از یا، نرود پیش عفاف سمت
 این و رفت خواهد جهانی یکدست های پوشش از استفاده سمت به جامعه الگوی، سکوالریزاسیون

 سیاست گفتمان، مسلط وجه رویکرد این چه اگر، رو این از بود. خواهد رویکرد این بر جدی آسیبی
 رقیب های گفتمان حضور از تواند می ها آسیب به توجه اما، دهد می نشان را معاصر ایران در حجاب
  نماید. تضمین را آن تدوام، کردهی جلوگیر
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  گیری نتیجه

 اقتبـاس با، اجتماعی−کالمی رویکرد که است این از حاکی مختلف رویکردهای تحلیل و بررسی
 ارائـه بـه پویـا صـورت بـه، زنـان مسائل در جهانی تحوالت به توجه ضمن، وحی بر مبتنی عقل از

 معنـادار ضـمن نمـادین خـوانش است. برآمده حجاب و پوشش از ناب اسالم با متناسب خوانشی
 ایـن در اسـت. جهـانی سـطح در ارزشـی مقوله این بودن کنشی بیانگر، مسلمان زن پوشش کردن

 کـه شـده زنـان انسـانی کرامت حفظ ضامن، جهانی های عرصه در عفت بر مبتنی حضور، خوانش
 گفتمانی قاعده در عفت دال گرفتن قرار است. حجاب و پوشش در عفت حفظ رعایت نیازمند خود
 های چالش از حدودی تا را معاصر ایران در حجاب و پوشش به معطوف های سیاست، رویکرد این

 های سـویه اینکـه بـر معطـوف دارد؛ می نگه دور فمینیستی های نگاه و رقیب های قرائت از برخاسته
  نشود. واقع غفلت مورد عفت بر مبتنی حجاب دینی و ایمانی
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