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  چكيده
جاب جمله حهاي مختلف، از نان با دنياي مدرن آنان را به بازنگري در حوزهمسلما مواجهة

معطوف به تبيين  حاضر مقالة درتمركز بين،  اينداشت. دروا ،زنان و حضور اجتماعي آنان
 .استحجاب و مشاركت اجتماعي زنان  ئلةبه مس مالنصرالدينتجددطلب  ةنشريرويكرد 

چه بود و چگونـه   مالنصرالدينال در اين تحقيق اين است كه مصاديق حجاب ازنظر ؤس
اجتماعي زنـان پيونـد    حضور ةهاي مدرن از آن و مسئل بين معاني سنتي حجاب و داللت

در پنج سال  مالنصرالدين هاي هتوصيفي و تحليل محتواي مقال برقرار كرد؟ روش پژوهش
 را حجاب گرايي بحث به تجدد تأسي با مالنصرالديندهد  نخست آن است. نتايج نشان مي

 ارتبـاط  هرگونـه  صـريح  رد و بـا  حمايت كرد زنان اجتماعي حضور از و كشيد  چالش به
 نداشـتن  بودن حجاب و مغايرت دانست و بر انتخابي سنتي برداشتي را آن عفاف و حجاب

 د.كركيد أهاي سنتي ت آن با آموزه
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ماندگي برآمدنـد. ايـن مواجهـه مسـلمانان را بـه       خروج از عقب منظور بهاصالحات بنيادي 
طريق بتوانند در راه تجدد گام  هاي مختلف ازجمله زنان واداشت تا ازاين حوزه بازنگري در

وضعيتي بـود كـه در آن    كردنسنتي و ايجاد مفهوم از نهند. فرايند اين بازانديشي خروج زن
 در زن از اي تـازه  گرايي شـد و تصـوير   جددگرايي و ت جدال جريان فكري سنت ةزن عرص
 و زنـان  حجـاب و پوشـش   ،بـين  گرفـت. درايـن   شـكل  قبـل  ةدور از كامالً متفاوت جهتي

  به چنان هم امروز تا كه آورد  وجود به ييها و جدالشد بنياديني تبديل  ةبه مسئل آن چگونگي
تـرين   مهـم  منزلة به ،تغيير در وضعيت حجابنگران  است. جريان سنتي دل باقي خود تقو

و  پوشـش  نـوع  زنـان و  حجـاب  ،ديگـر  . ازسـوي و حضور اجتماعي زنان بـود  ،نماد سنت
 حجـاب  بـي  زنـان  طوركه حضور همان .نمود انگيز مي حيرت فرنگيان نگاه مستوري آنان در

). 129: 1382طرقـي   (تـوكلي  بـود  انگيـز  مسلمانان شـگفت  براي همگان حريم در اروپايي
 زنان و تغيير پوشش لزوم بر ،بود آن منادي مالنصرالدين ةكه نشري مدرني جريان ،بين دراين
اين جريان حجـاب سـنتي   . داشت كيدأت شان اجتماعي حضور و منازل از آنان كشيدن بيرون

گسترش در وضعيت فردي و  عصر جديد و تغييرات روبه هاي زن مسلمان را باتوجه به الزام
. كـرد  مـي كيـد  أدانست و بر تغيير و تعـديل آن ت  جديد مناسب نمي ةاجتماعي زنان در زمان

هاي انـدروني   از محيط ،جامعه ةنيمي از پيكر منزلة به ،گرايان بر اين بود كه زنان را تالش نو
 ةپـذير بـود؟ نشـري    امكـان  اما اين امر چگونه با مستوري زنـان  ،ندكناجتماع وارد  ةبه عرص

 اختصـاص  زنـان  پوشش و حجاب ةمسئل به را ديمتعد هاي همقال مالنصرالدين تجددطلب
 و ،اوف نجـف   عليقلـي  اردوبادي، سعيدمحمد صابر، چون نويسندگاني با مالنصرالدين. داد

 تأثيرگـذارترين  از يكـي  جـزو زاده و شـمرلينگ   عظـيم  ي چـون عظـيم  يهـا  كاريكاتوريست
 بـه  وقفـه  چنـدين  بـا بود كه  م 1931 تا 1906 هاي سال طول در عصر مشروطه هاي هنشري

. يافـت  انتشـار  بـاكو بـه زبـان تركـي     و ،تبريـز  تفلـيس،  در زاده قلـي  محمدجليل مديريت
 مثابـة  بـه  ،را زنـان  بـه  مربوط مسائل و احكام خود انتقادي ـ اجتماعي ةروي با مالنصرالدين

 ،مختلف مناطق در خود آغازين هاي نسخه همان از و داد قرار نقادي مورد ،سنت از بخشي
 ةدور نگـاري  روزنامـه  ةشـيو  بـر  اين نشريه درادامه. شد مواجه وسيعي اقبال با ،ايران ويژه به

 صوراسرافيل چون ييها روزنامه الگوي محتوا و اسلوب ازلحاظ و گذاشت ثيرأت مشروطيت
شـد. ايـن نوشـته     ديگر ةروزنام چندين و ،شمال  نسيم ،آذربايجان ،چرندوپرند ةمجموع در

بـه پوشـش زنـان    را  مالنصـرالدين  رويكرد تحليلي ـ روش توصيفيبا تا درصدد آن است 
 و بـود  چـه  مالنصـرالدين  ازنظر حجاب مصاديقكه  ال پاسخ دهدؤو به اين س بررسي كند

 زنـان  اجتمـاعي  حضور ةمسئل و آن از مدرن هاي داللت و حجاب سنتي معاني بين چگونه
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در طرح و حمايت از حقوق زنـان   كرد؟ با عنايت به نقش مهمي كه اين نشريه برقرار پيوند
دگرانديشـان مسـلمان    ةين انديشيشناخت و تب در زيادي بررسي اين مسئله اهميت داشت،

  آنان با مدرنيته دارد. ةزنان مسلمان و مواجه ةاوايل قرن بيستم دربار
بررسي  زنان قابل ةو اهميت آن در حوز مالنصرالدينگذار  ثيرأت ةنام هفته ةپژوهش دربار

. موضـوع  اسـت اين حـوزه   ةمجموعمنظر ادبيات موضوعي زيرپژوهش حاضر نيز از است.
تاكنون موضوع پژوهشي مستقل در اين زمينه نبوده اسـت.   مالنصرالدين ةحجاب در انديش

ـ  رايب ؛صورت گرفته است مالنصرالدين ةتحقيقاتي چند دربار  ةمثال، فرهاد دشتكي در مقال
اي را بـه حجـاب    ضـمني در بحـث از زنـان، مقولـه      طـور  بـه » زنان ةمالنصرالدين و مسئل«

ـ  هـا  سرگذشـت سـايه   چنـين كتـاب   اختصاص داده است. هـم  را  مالنصـرالدين  هـاي  همقال
 مالنصـرالدين و ايـران  در كتاب  ،آنبر است. عالوه ترجمه كردهدرخصوص زنان و كودكان 

اي  مقاله خصوص زناندرده است. شترجمه  ايران ةبار در مالنصرالدين هاي هاي از مقال گزيده
ــار ــاريخي  ةاز كــاظمي درب ــه مســئل مالنصــرالدينرويكــرد ت ــ ةب ــان و مقول آمــوزش  ةزن

 بررسي رويكـرد  نظر استمدطور خاص  اين پژوهش بهدر چه  اما آن ،رسيده است  چاپ به
 نـوگرايي  رونـد  در مسـلمان  زنان اجتماعي مشاركت لزوم و حجاب ةمسئل به مالنصرالدين

  است.شرقي  جوامع
  
  فرنگي زن با مسلمان زن مقايسة. زنان مستور: 2

بـود. ايـن    مالنصـرالدين موردتوجـه   هاي ترين موضوع مستوري زنان در شرق يكي از مهم
 اسـالمي  جوامـع  مرسـوم  حجـاب  و ها خانه در زنان بودن محبوس از صراحت به نشريه

 شرط فكران پيش از روشن گروهيدوره ازنظر  اين در چنين، هم. انتقاد كرد) و روبنده چادر(
 زن الگـوي  ،باره دراين .سنتي بود حجاب كنارگذاشتن جامعه حضور اجتماعي زنان و ترقي
 و اجتمـاع  محـيط  از زنان كامل جدايي شد. واقعيت اين بود كه در جوامع سنتي ارائه غربي
 بـه  مـرد  تعلق و اندروني محيط به زن تعلق ،جنسيتي بندي طبقه برمبناي جامعه بندي تقسيم
رضـايي   (عـاملي  بـود  حـاكم  نيـز  ادبيات و فرهنگ دركه  اجتماع، در تنها نه بيروني، محيط
 اوضـاع و احـوال  سختي و آن هم در  عمومي به ةگونه حضور زنان در عرص). هر16 :1389

. بـود  پـذير  روبنـده) امكـان   خاص و با حضور يكي از محارم و استفاده از پوشش (چادر و
شـد   نمـي  ديـده  نيـز  شصـورت  و مسـتور بـود و دسـت    كامـل  شـكل  بـه  زن ،حالت دراين

 عمـومي  ةعرصـ  كـه  بـود  اعتقاد اين دهندة نشان مسئله ). اين8 ،5ش  :1325 مالنصرالدين(
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 بماند و مستوره بايد بگذارد گام مردانه قدرت ميدان به بخواهد زني هر. است مردان جايگاه
عمـومي ناپسـند و حتـي     ةبـه عرصـ   حقيقت است كه تحرك زنان و ورود آنان اين يادآور

 را زن حضور نوگرايي گفتمان سياسي منطق كه حالي در ).215: 1379 (ميالني استشيطاني 
 نداشـتن مسـتوري زنـان و حضور   ،رو ). ازايـن 91 :1384 آبـادي  طلبيد (نجم مي مرد كنار در

پوشـي   پـرده دنبال رفـع   توانست مورد پذيرش جريان نوگرايي باشد كه به اجتماعي آنان نمي
 زنـان  آنـان نوشـت و   وضـعيت  و اروپايي زنان حقوق از مالنصرالدين ،باره زنان بود. دراين

  .مقايسه كرد مسلمان زنان بارا  فرنگي
 كشـيد، كـه   تصوير به را مسلمان زن سيماي بار در جهان اسالم اولين براي مالنصرالدين

 زن نبـودن  پوشـيده . )3 ،28 ش :1324 مالنصـرالدين ( درپي داشـت  را زيادي هاي اعتراض
 ةمجموع در. بود غرب و فرهنگي شرق تفاوت موارد ترين مهم مرد و زن اختالط و فرنگي

 در زنـان . اسـت  نمايـان  خوبي به فرهنگي تفاوت اين مالنصرالدين هاي همقال و كاريكاتورها
 پوشـش متعـارف اسـالمي    بـدون  مـدرن و  زن انـد:  شـده  ترسيم شكل دو به مالنصرالدين

چـادر   سنتي درقالب زن پوشش موهاي سر) و براي(درقالب پيراهن بلند و استفاده از كاله 
  كوتاه. هاي زيرجامه و و بعضاً با پيراهن روبنده و

گفتمـان  در ،رو ازايـن . بـود  عمومي فضاي به خصوصي فضاي از زن آمدن بيرون هدف 
). 4  ،40 ش :1326 مالنصرالدين( شد مقايسه فرنگي زن با مسلمان زن پوشش مالنصرالدين

 چشـم  دربرابـر  پوشـش  بدون زنانشان كه بود اين مردان از بسياري ةدر جوامع سنتي دغدغ
چشم غربيـان چگونـه    اين نگراني وجود داشت كه زنان مسلمان درنيز،  .دننشو ظاهر اغيار

 دهنـدة  نشان مالنصرالدين هايركاريكاتو شد. مي چگونه داوري آنان ةدربار شدند و ديده مي
 ).5 ،41 ش همـان: ( نبـود  نمايان آنان نيز صورت كه است زنان مسلماني غيرمسلمانان از تعجب

. بـود  بـاره  درايـن  موهومـات  كردن رفع و مسئلهاين  ايبر جويي چاره درصدد مالنصرالدين
، طرز پوشش و رنگ سياه چـادر  مورد. در اين بحث كرد آن مباني و اصول ةدربار ،بنابراين
كـه در چـادر سـياهي     ها چنـد زن درحـالي   مورد توجه قرار گرفت. در يكي از شماره زنان
مرد عابر پياده در تشخيص  اند. به مردان ترسيم شده اند، پشت ود را پوشاندهشكل كامل خ به

محض دورشدن مرد، زنان سر خود را بلند كرده و به عقب  سياهي درمانده است. درادامه، به
 هسـتند دهد كه آنان زن  شود و مرد غريبه تشخيص مي آنان ديده مي د و صورتنكن نگاه مي

  ).5 ،38 ش :1324 مالنصرالدين(
 تركيبي ،ايران و قفقاز ةمنطق در ويژه به ،مسلمان زنان از اي عده پوشش ،ديگر ازسوي

 كــرد هــاي كوتــاهي بــود كــه عمــالً پاهــاي آنــان را نمايــان مــي زيرجامــه و پيــراهن از
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ايـن نـوع    مالنصـرالدين  ).1 ،22ش  :1326 مالنصرالدين ؛1 ،14 ش :1324 مالنصرالدين(
 پوششي ازاروپايي  زنان مانند مسلمان زنان داد مي ترجيح دانست و مي» حيايي بي«ا پوشش ر

 اروپايي مقايسه، زن براي كوتاه. در كاريكاتوري هاي جامه تا كنند استفاده بلند هاي پيراهن با
 اسـت  شـده  ترسـيم  زيرجامـه  و كوتـاه  پيـراهن  بـا  كنـار زنـان ايرانـي   بلنـد در   پيراهني با
ايـن نـوع پوشـش را     »زنان ةمسئل« ةدر مقال مالنصرالدين). 5 ،36 ش :1324 مالنصرالدين(

نوشـت مـا    صـراحت  بهدار دانست و  كشيد و آن را از نگاه غيرمسلمانان خنده  نقد مجدداً به
رود لباسـي بپوشـد كـه هـيچ كجـاي       از خانه ميخواهيم زن مسلمان زماني كه به بيرون  مي

از سياحت در ايران و توران در بازگشت به وطن  بدنش بيرون نباشد تا مسافران خارجي بعد
  ).6 - 3 ،1 ش :1325 مالنصرالدينخود نگويند اين است مسلماني (

  
  حجاب و عفاف ةرابط جنسيتي: اخالق و . حجاب3

 ةعرص فعاالن ايران در كه بررسي كرد گسترده شكل بهرا  حجاب مسئلة زماني مالنصرالدين
 بودنـد  آورده روي ديگـر  و به طـرح مسـائل  بودند شده  جدا حجاب ةمسئل از زنان حقوق
 حقوق از زنان محروميت عامل را حجاب كه كساني ،دوره  اين در .)126: 1384آبادي  (نجم

در  ،ديگـر  ). ازسـوي 121 :1382 نبودنـد (خسـروپناه   توجه قابل دانستند چندان مي اجتماعي
گرو حجاب و پوشيدگي كامـل زنـان    سالمت جامعه در كه جوامع سنتي فرض بر اين بود

تبع آن فسـاد در   و به رفت ميدامني آنان از بين  زنان نجابت و پاك حجاب نبود و با برداشت
شـود.   منجـر  حجـابي  بـي  بـه  زنـان  روبازگشـتن  كـه  بود اين از ترس د.كر جامعه رشد مي

سنتي را ضامن حفظ عفت زنـان و  كيد كرد و حجاب أبر نادرستي اين تفكر ت مالنصرالدين
 اما ،بود سنتي جوامع اتفاق مورد حجاب اصل چندهرديگر،  سوياز سالمت جامعه ندانست.

 يتمـام  غالب بود. نگاه فقها بين برانگيز مناقشه اي مسئله و اختالف مورد پوشش اين حدود
 .دانست و استفاده از روبنده را الزامي مي» عورت«را  صداي زن و ،صورت دست، حتي بدن

دانسـت.   جامعـه مـي   در مسـلمان  زن حضـور  اقتضاي زمانـه را در  كه جريان نوگرا درحالي
 امـا  ،شـد  تبديل گرايي سنت با مبارزه ابزاري براي به روبنده از ترتيب، مقابله با استفاده اين به

بـا آگـاهي از نقـش زنـان در ترقـي       مالنصرالدينشود؟  حل توانست مي چگونهاين مسئله 
حجـاب و   ةبـار  در رايـج  ياهـ ، نظربـاره  اين. درداشتجويي  سعي در چاره جوامع اسالمي

 موضـوع  دينـي،  منـابع  به اتكا با ندانست و حقايق كل ةو دربرگيرند كالم ختم را حدود آن
  .چالش كشيد به را حجاب سنتي
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  حجاب ةقرآني در مسئل ةكيد بر ادلأ. ت4
كشيد   بحث موضوع استفاده از روبنده و وجه ديني آن را به مالنصرالدين حجاب موضوع در
 داليـل مـذهبي   بـا بـازخواني   ،بـاره  اين در. شود رجوع )قرآن( مسئله اصل به كرد نهاد پيش و

 ضـمن  مالنصـرالدين . را بررسـي كـرد   حـدود آن  ةبـار  در فقها هاي انديشه و اهحجاب نظر
 را زنان روبازبودن ،قرآن در حجاب آيات روبنده، با ذكر از استفاده خواندن شرعي با مخالفت

 ةروبنـد  كه چرا مسلمانان مخالف حضـور بـدون   يابي كرد را ريشهاين مسئله  وجايز دانست 
 دانست و اعـالم  قرآنمسلمانان را دورشدن از  اصلي مشكل مالنصرالدين .ندا جامعه در زنان
اسـت نـه تفسـيرها و     قـرآن  آيـات  حجـاب و حـدود آن   ةمرجع براي فهـم مسـئل  تنها  كرد

 خود استدالل مبناي مالنصرالدين .)3 - 2 ،20 ش :1325 مالنصرالدين( هاي شخصي برداشت
 شـيخ  و ،بحرانـي  شـيخ  طوسـي،  شـيخ  چون يعلماي كه دهد مي قرار شواهدي و آيات بر را

 در چراكـه  نيسـت؛  شـرع  خالف زنان روبازبودن اساس، براين. كردند كيدأت آنان بر نيز كليني
 رسيده مسلمانان به كه بود سنتي نداشت؛ بلكه آن وجود بودن حرام بر مبني روشن اي آيه قرآن
 نوع دو بر روايات و آيات به استناد با مالنصرالدين گرفته بودند. خو سنت اين به آنان وبود 
 زينت آشكارشدن رب طبيعي، هاي زينت پوشيدن يدأيت با و است قائل ظاهري و طبيعي زينت

 دنيـوي  زنـدگي  براي گذرانـدن  زنان اساس، براين. )3 - 2 ،23 ش همان:( دارد كيدأت ظاهري
 مالنصـرالدين زعـم   بـه . )7(همـان:   بودنـد  خود هاي دست و صورت كردن بازجايز به  خود

بـا   را مسـاوي  هـا  دسـت  و صورت لحاظ، پوشاندن كرده و بدين گم را آيات روح مسلمانان
 در بايـد  بلكه دين، در نه را دست اين از مسائلي ةريش بنابراين،. اند دانسته »عورت« پوشاندن
 روبنـده  از اسـتفاده  بـه  مجبور را زنان شريعت اسم كرد كه به جوو جست ها سنت و فرهنگ

 كـه  اسـت  مرنيسـي  سـخن  ةكننـد  تداعي نوعي به برداشتاين . )3 ،20 ش همان:( كردند مي
 نامشـروع  هاي ييسودجو علت به كه اند منافع صاحبان اين شرقي جوامع در يقين به گويد: مي
  .)51  :1380 (مرنيسي كنند مي تراشي مانع زن حقوق احقاق راه در خود

 رجـوع  از و دارد استناد قرآن آيات بر فقط آن حدود و حجاب بررسي در مالنصرالدين
 آنان، تفسير و حجاب آيات ذكر كه با طوري به كند، مي خودداري نبوي احاديث و روايات به

 و غيراسالمي سنتي را آن و دكر رد ادله با را آن بودن اسالمي و روبنده از استفاده لزوم ةعقيد
 آن براسـاس  كه دهد ارائه حجاب از جديدي تعريف دكر سعي و دانست زنان ترقي مخالف
 مدرن رويكرد در بلكه كرد، نمي پيدا معني) روبنده و چادر از استفاده( سنتي تعريف در ديگر
 بـود  دروني حجاب و عفت بر بلكه ،بيروني حجاب و اسالمي ظواهر بر نه كيدأت حجاب، به
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 نظـر  مـورد  حجـاب  كشـف  كـه  است گفتني البته. نداشت شريعت با منافاتي لزوماً امر اين و
 و برداشـتن روبنـده   معني به تر بيش بلكه نبود، حذف پوشش موي زنان معناي به مالنصرالدين

زنـان در   حجاب در اسالم نه حـبس  هدف مالنصرالدين ازمنظر. بود چادر براي گزيني جاي
 ،بـاره  درايـن . اسـت  مـردان  بـا  معاشـرت  از خودنمـايي در  بلكه پوشش زنان و پرهيز ،منازل

 .كنـد  روشـن  و بيـان  قـرآن  بـه  اسـتناد  بـا  را پوشـش  ايـن  حـدود  دكـر  سعي مالنصرالدين
 ةدربار تجديدنظر ةآماد جامعه بود كه واقف مسئله اين رب خوبي به مالنصرالدينديگر،  ازسوي
دانسـت؛ چراكـه    راه مبارزه را در آمـوزش و تربيـت دختـران مـي     ،نبود، بنابراين زنان پوشش
  .)3 ،20 ش :1325 مالنصرالدين( دانند چه رفتاري كنند صورت قدر خود را دانسته و مي درآن

 سنتي جوامع در مردساالر فرهنگ ةغلب مالنصرالدين ديني، متفاوت هاي خوانش بر عالوه
 بيرون روبنده بدون زني اگر آن در كه اي جامعه. داند مي روبنده از استفاده ديگر علت را
 مردانشان غيرتي بي ةنتيج را آن و دادند مي قرار اذيت و آزار مورد را او مردان رفت، مي
 به منتج زنان روبازگشتن مردساالرانه، ديدگاه برطبق ،ديگر ازسوي). 3 - 2: همان( دانستند مي

 معتقد »باغيرت مردان. «شد مي ديگر مردان با خانواده چهارچوب از خارج و پنهاني روابط
مقابله  ديدگاه آن با مالنصرالدين. »شد مي آشنا ديگر مردان با ،گشت مي روباز اگر زن« بودند
 عمومي عفت منافي خالف اعمال كه آن بي گشتند مي روباز كه درك ياد ارمني زنان از و كرد
 به بايد چرا كه كند مي مطرح ال راؤس اين عمومي افكار به خطاب ،باره دراين. دهند انجام
 است؟ عفتي بي و اخالقي بي بر دليلي حجابي بي آيا و بود اعتماد بي گونه اين زنان

 در كه زناني بسا چه كه كرد اعالم خصوص اين در تربيتي مباحث بر كيدأت با مالنصرالدين
 مالنصرالدين. نيستند اخالقي اصول بند پاي چندان اما ،اند يافته پرورش ها چهارديواري

 گناهي چه ما زنان كنيم؟ فكر گونه اين يممجاز ما آيا: كشد مي پيش را الؤس اين ،درادامه
 كه داشت اعالم صراحت به مالنصرالدين). 3 :همان( يمبدگمان آنان درمورد ما كه دارند
 با داريم نگه سرمستي از را مردان ،است حرام شراب« عبارت با ايم نتوانسته طوركه همان

  ).8 ،17 ش :1327 مالنصرالدين( »داريم نگه اخالقي بي از را زنان توانيم نمي هم حجاب
 موجب مسئله اين و ديد نمي عفاف و حجاب ميان داريمعنا ةرابط مالنصرالدين

 با مالنصرالدين زعم آنان به. شد گرايان سنت جمعي وجدان شدن دار جريحه
يكي از زنان به  ةدر نام مذهب بود. دوركردن زنان از درصدد روبنده خواندن شرعيغير

 را ما. بگرديم روباز ارمني هاي زن مثل مسلمان زنان ما داري قصد«: آمده است مالنصرالدين
 :1324 مالنصرالدين( »شويم ها آن مانند به خواهي مي و كردي مقايسه ارمني هاي زن با

 جامعه سطح در زنان حضور خطر وصف براي جناح سنتي ،ديگر سوياز ).7 - 6 ،21  ش
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 آمدند مي ها خيابان به در حالت مستي روسي زنان در آن كه كرد مي توصيف را رواياتي
 به كه بود نگرشي فراساخته هاي پردازي داستان ،حقيقترد. )3 ،15 ش :1326 مالنصرالدين(

 ياييرؤ و خيالي اي رهزنجي آنان نداشت و براي عادت خانه از در خارج زنان روبودن گشاده
 ذهنيت به باتوجه سنتي، طيف ازجانب .)91: 1370كرد (توكلي طرقي  مي تداعي را مست
 در ،ويژه زنان غربي به حجاب، بدون زنان از بسياري پوشي، پرده و عفت تالزم بر دال رايج

 زنان چون هم »حجاب كشف« مداران گيتي كه بود درحالي اين .بودند عفتي بي اتهام معرض
 نگاه از). 135: 1382 طرقي توكلي( پنداشتند مي آزادي و ،ترقي كمال، ةزمين را فرنگ

. داشت غربي زنان ةدربار يحقيقت از دور و نادرست نگاه شرقي ذهن مالنصرالدين
چالش كشيد و ضمن برشمردن  آن را به »ها خانم«و  »فيلسوفان«هاي  لحاظ در مقاله بدين

انديشمندان جامعه دانست  ةزنان را وظيف ةگونه اظهارنظر دربارقهرمانان زن اروپايي، هر
 معارف و علوم با آشنا غربي زنان از مالنصرالدين). 3 - 2 ،15 ش :1326 مالنصرالدين(

نبود  از ناشي را آن غربي زنان به حرمتي كردن هرگونه بي جديد سخن گفت و با نكوهش
 را اروپايي زنان كه آناني مالنصرالدين ازنظر غرب دانست. از اسالمي جوامع صحيح شناخت

). 5 - 4 ،13 ش :1327 مالنصرالدين( خبرند بي اروپا مدنيت و تاريخ كنند از مي عفتي بي به متهم
 از طيفي اين از بود. البته پيش نبايد نوع پوشش محكي براي تعيين عفت زنان مي ،اساس براين

 نجيب زن ةاولي الگوي خودي، زن به بازنگري و يفرنگ زن به نگرش در ايراني سياحان
. بود او نفساني معرفت و تربيت كه پيكر، پوشش نه نجابتش معيار كه فراساختند را مدرني

  ).175 - 174: 1382 طرقي توكلي( داشتند سان يك نقشي حجاب و تربيت مقايسه اين در
  
  عمومي به عرصةورود زنان  به دعوت: زنان اجتماعي . محروميت5

را  زنان اجتماعي حضور ضرورت ةمسئل ،زنان حقوق مدافع و فعال درجايگاه ،مالنصرالدين
 نـد ا جامعـه  بـدبختي يـك ملـت زنـان     يـا  بختـي  كيد قرار داد؛ چراكه ضامن خوشأمورد ت

 امـر  ايـن  ولـي  ،يافتنـد  بايد در اجتماع حضور مي ،بنابراين ؛)6 ،6 ش :1327 مالنصرالدين(
واقعيت اين بود كـه در فرهنـگ    بود؟ پذير امكان زدن زنان) سنتي (روبنده پوشش با چگونه
 نشـين  پـرده  و نشين خانه اغلب زنان آن، مندي گونه يعني مكان، كردن مردانه و زنانه سنتي با

 دودمع در ). زنان180: 1382 طرقي توكلي( بود ناپسند مردانه مكان در حضورشان و ندبود
 زن سوارشـدن  گرفتند و حتي مي قرار مردان از جدا بايد منزل از بيرون در خود حضورهاي

 ؛8 ،6 ش :1327 مالنصـرالدين ( شـد  مـي  تلقـي  گـري  اباحه نوع يك درشكه يك در مرد و
 مشـكل  زنـان  از بسـياري  براي وضعيت. )4 ،24ش  :1324 مالنصرالدين ؛8 ،51 همان: ش
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 كردنـد و  ايسـتادگي مـي   سـنتي فرهنگ  مقابل بايد ،كنند پيشرفت خواستند مي اگر زنان .بود
 زنـان  بـه  اگـر  كـه  بود عقيده اين بر سنتي اما ديدگاه ،آوردند مي  دست را به هاي الزم آزادي
 ودر مــي دســت از ايمــان و ديــن و شــوند مــي كهنــه چــادر و روبنــده ،شــود داده آزادي

  .)7 ،51ش  :1327 مالنصرالدين(
 حقوق و آزادي به جوامع اسالمي زنان يابي دست كه بود واقف خوبي به مالنصرالدين

  حق ، كسب»يونيورسيته«و ها  دانشگاه به ورود مردان، با مساوي حقوق آموزش، چون مدني
 اي مقاله در ،باره دراين است. آنان اجتماعي حضور و تحرك نيازمند ها آزادي ديگر و ،يرأ
 صحنة در آينده نسل رايب هم و خود رايب هم كه آورد  عمل به دعوت زنان از صراحت به

 فرهنگ با اساساز ). اين مسئله6 ،31 ش :1325 مالنصرالدين( باشند حاضر اجتماعي
 فضايي در زن مهاركردن هرچند .بود تضاد در آنان محدودكردن و زنان محصوركردن

 هاي فعاليت ةدر عرص وا فعال مشاركت و حضور مجازندانستن و اي حاشيه و فروبسته
 به شرق در را مسئله اين چه آن ولي ؛)214: 1379 ميالني( بود جهاني اي پديده اجتماعي
  .بود مذهبي مباحث و ها سنت با آن پيوند كرد تبديل برانگيز حساسيت موضوعي

 حضورنبود  اصلي عوامل از يكي مداري، غيرت فرهنگ ةغلب مالنصرالدين زعم به
 تا شدند مي برانگيخته ديني غيرت از استفاده با مردان ،اساس براين .بود زنان اجتماعي
 كيدأت آن رب مالنصرالدين كه جديدي گفتمان در اما ،كنند مقابله حجابي بيهرگونه  درمقابلِ
مردان نقش  ،اساس براين .گرفتقرار نقد  و شناسي آسيب مورد »مردانه غيرت« ةمقولداشت، 

 كارهاي به زنان نقش مالنصرالدين ةنمون جوامع در ها داشتند. مهمي در حبس زنان در خانه
 بود زن ةزيبند سكوت و كرد مي اعتراض نبايد زن. بود محدود همسر از اطاعت و منزل

 و نبيند كس  هيچ را او زن كه بود كسي واقعي مسلمان). 6 ،30 ش :1326 مالنصرالدين(
 زمين روي از بركتو  خير رفتن ازبين معني به اجتماع در زنان حضورنشنود.  را او صداي

. است نديده خانه از بيرونحال كسي  تابه را ها آن دختران كه كردند افتخار مي مادران. بود
 هاي خانواده هاي مجازات و خشونت مورد شدند مي ديده خانه از بيرون كه زناني و دختران
 حتي). 5 ،37 ش :1326 مالنصرالدين ؛1 ،32 ش :1328 مالنصرالدين( گرفتند مي قرار خود
 كه بود اينتمامي عمرشان  در مردم ةعام تالش و شد مي تلقي گناه زنش با مرد رفتن بيرون

 در چراكه بود؛ خانه در زن حبس جامعه اين در زن تعريف. نشوند گناهي چنين مرتكب
 در حضور ةاجاز و كرد مي عمل آن برخالف مردي اگر و اشتند اعتباري زن ديدگاه اين

 هاي ارزش با تضاد در چراكه ؛شد مي غيرتي بي به متهم ،داد مي را خود زنان به اجتماع
 حضور از ممانعت در غيرت آفريني نقش). 6 - 5 ،27 ش :1324 مالنصرالدين( بود جامعه



  1396سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، تحقيقات تاريخ اجتماعي    200

 

 و ،سفرها ،عمومي اماكن اجتماع، در زنان با مردان همراهي كه بود حدي به زنان اجتماعي
 اين بر افتخارشان مردان از بسياري). 5 ،4 ش :1328 مالنصرالدين( پذيرفتني نبود ها مهماني

 :1324 مالنصرالدين( بودند نرفته كوچه سر تا بلكه مسافرت، به تنها نه خود زنان با كه بود
 ،اساس براين. دكر مي تقويت را زنان اجتماعي حضور منعروحانيت سنتي ). 7 ،26 ش

 لقب »ناموس بي« رفتند مي مسافرت يا آشنايان و اقوام زيارت به خود زنان با كه مرداني
 ها آن روي بر نيز خانه در« و »شده حبس خانه در« كه بود آن زن ةزيبند رو، ازاين. گرفتند مي
 نكردن يتؤر و زن كردن پنهان با برابر »مردانه غيرت« و ،»باناموسي« ،»داري دين. «»شود قفل

 در زنان اجتماعي حضور مانع آنان ،لحاظ بدين ).3 ،27 ش :همان( بوداز زنان  ديگر مردان
 در راحتي به غيرمسلمان زنان كه درحالي. شدند مي ،ها گاه تفرج و ها باغ مانند ،عمومي اماكن
 اماكن اين در حضور ةاجازبه زنان خود  مسلمان مردان. يافتند مي حضور اماكن گونه اين
 از استفاده(را  خود ةزمان سنتي مفهوم در كامل حجاب و پوشش زنان اگر حتي دادند، نمي

 مسئوليت چراكه شوند؛ غيرتي بي به متهم كه داشتند ترس آنان. كردند مي رعايت نيز) روبنده
 علت يك فقط اجتماع در زن حضور و بود مردان ةبرعهد زنان داري نگه و حفظ
 غيرتي بي از تهمت مردانشان كه اين براي نيز، زنان. مردان غيرتي بي :باشد داشته توانست مي
 :1328 مالنصرالدين( دادند مي ترجيح اجتماعي حضور بر را ماندن خانه در ،باشند امان در
 به محدود عمومي فرهنگ در رايج مفهومي منزلة به غيرت آفريني نقش). 3 - 2 ،23 ش

 قتل و زن فيزيكي حذف سبب مواردي در بلكه ،شد نمي اجتماع در زن حضور از ممانعت
 است شده تعبير »شيكُ زن« به غيرت از مالنصرالدين در كه است علت همين به. شد مي او
 اجتماعي امنيت فقدان مالنصرالدين زعم به ديگر، سوياز .)158: 1395 نيا دشتكي(

 ةاجاز مردان چراني چشم و ها مزاحمت ايجاد منظر، ازاين. كرد مي تشديد را زنان پوشي پرده
 كه بود آزاردهنده زنان براي قدر آن مسئله اين. داد نمي مسلمان زنان بهرا  اجتماع در حضور

 هنگام امر اين. بودند شدن پنهان به مجبور خيابان و كوچه در مردان ةمشاهد محض به
 از »كشيدن نفس ةاجاز« مردان وآمد رفت كه طوري به. داشت جلوه تر بيش قطار با مسافرت

نقش  لزوماً حجاب ،اساس اينبر .)7 ،21 ش :1325 مالنصرالدين( كرد مي سلب را زنان
  اجتماعي زنان نداشت. امنيت چنداني در
 بـود  ايـن  از نگراني .بود عمومي پذيرش نيازمند اسالمي جوامع در زنان اجتماعي حضور

 عـرف  در. خطـر بيفتـد   بـه  عمـومي  عفـت  در اجتماع زنان حضور و حجاب سنتي رفع با كه
 رواج زن، بـودن »بـدكاره « ةنشـان  نامحرم مردي با »بيرون« در حجاب بي زن آميزش ،اجتماعي

 ).140 :1388 فارسـاني  ترابي( شد مي پنداشته حاكم اخالقي نظام فروپاشي علت و باري،وبند بي



  201...   از ديدگاه  آمدهاي مشاركت اجتماعي زنان از مستوري تا حضور اجتماعي: موانع و پي

 

 درصـدد  رضاشاه كه زماني ايران در بعدها كه طوري به ؛نبود دوره اينبه  مختص نگراني اين
 داده دسـتور  ،تعل همين به .داشت وجود نگراني دل اين ،برآمد حجاب كشف فرمان صدور

 و عفتـي  بـي  بـا  برابـر  حجـابي  بـي  تا كنند حجاب كشف نبايد ها معروفه و روسپيان كه شد
 حضـور  براي كه نمود مي الزم ،بنابراين). 32: 1392 گيوي صادقي( نشود تلقي گري روسپي

اروپـايي   از زنان تصويري ةئاار با مالنصرالدين ،باره دراين. دوش انديشي چاره زنان اجتماعي
 .بـود  آنـان  بـراي  جديـد  منـابع  و حقوق به يابي دست منظور به زنان شرقي سازي آگاه درصدد

اجتمـاع،   مختلـف  هـاي  صـحنه  اروپـايي را در  زنان مدرن كاريكاتوري قالب در مالنصرالدين
هـاي   نداشـتن مهـارت   و ناآگـاهي  علت به مسلمان زنان كه د. درحالياد نشان ،مردان دوشادوش
 ).5 - 4 ،39ش  :1324 مالنصـرالدين ند (بود  قرار گرفته اجتماعي هاي عرصه از دور اجتماعي به

 دوران از اروپـايي  زنكه  بود. درحاليتربيت زنان و جايگاه خانوادگي آنان  اين امر ناشي از
 كـودكي  سـنين  شـرقي در  زن هاي الزم بود، دانش كسبتربيت و  و تعليم حال در كودكي
 كـه  كند مي مطرح را الؤس اين مالنصرالدينشد.  مي نشيني اجباري و پرده ازدواج به مجبور
 حـبس  خانه در را ها آن و شود مي بد گمان ها آن ةدربار كه اند شده مرتكب گناهي چه زنان
 از صـراحت  به مالنصرالدين ؟ايم ساخته بازي اسباب و آشپز و كنيز ودمانخ براي و ايم كرده
 ،نباشـند  صـحنه  در و نياينـد  ميـدان  به دختران اگر«بيايند:  صحنه به كه كند مي دعوت زنان

 مقاومـت  از خوبي به مالنصرالدين ،حال اينبا .»بود خواهد مشكل وطن فرزندان ةآيند مينأت
 جواب ،بيايند صحنه به زنان تبريز در اگر كه نوشت طنز كه به طوري بود. به آگاه سنتي طيف
 را نـورش  خورشـيد  كـه طور همـان  مالنصـرالدين  ازمنظرداد؟  بايد چه راملت  دو و هفتاد
 مالنصـرالدين ( ببخشـند  فرزندانشـان  بـه  بايد را خود كمال نور نيز مادران و زنان بخشد مي

 فعـاالن  ديگـر  ماننـد  مالنصـرالدين  كـه  پيداست خوبي به سخنان اين از. )6 ،31 ش :1325
 در را آتـي  هـاي  نسـل  و جامعـه  در تحـول  و تغيير هرگونه شرط دوره اين در زنان حقوق
 و فكـري  تحول نيازمند امر اين ولي ،دانست مي آنان اجتماعي مشاركت و ،، آگاهيآموزش
  كيد داشت.أبر آن ت مالنصرالدينبود كه  جامعه فرهنگي

  
  اجتماعي زنان حضور نخست گام آموزش تحصيل علم و 1 .5

 ،ديگـر  شد. ازسـوي  زنان تلقي مي ةمندان حضور در اجتماع و زندگي سعادت ةمقدم آموزش
هـاي   يابي بـه فرصـت   تفهم اين نكته مهم است كه فشارهاي شديد اجتماعي و مذهبي دس

 از لحـاظ يكـي   ). بـدين 31: 1384بـود (سانسـاريان   آموزشي را براي دختران محدود كرده 
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 ،علـم  بـا  شـدت  بـه  سـنتي  ةجامعبود.  زنان آموزش ةمسئل مالنصرالدينهاي اصلي  دغدغه
 و جامعـه  در فسـاد و تبـاهي   ةاشاع عامل را آن و كرد مي مخالفت ،زنان آموزيسواد ويژه به

 و علـم  بـه  نيـازي  ،زنـان  ويـژه  بـه  ،مسـلمانان  آنـان  نظـر از. دانست مي ها حرمت رفتن ازبين
 اين مقابلدر سخت ،بود. بنابراين »حيايي بي« نوعي زنان علمِ نداشتند و تحصيل سوادآموزي

 ؛4 ،4 ش :1327 مالنصرالدين( نمودند مي استغفار آن از وكردند  مي مقاومت نوظهور ةپديد
 تبع به و سوادي بي و جهل مقهور زنان كه بود درحالي اين. )3 ،23ش  :1324 مالنصرالدين

  .)6 ،27ش  همان:( بودند خرافه آن
 اي نامه در زنان از يكي كه طوري به در بين زنان نيز مخالفان زيادي داشت؛ زنان آموزش

 را الؤس اين تعجب اظهار با و دانست عقل خالف را زنان رفتن مدرسه مالنصرالدين به
 با درادامه و بروند؟ مدرسه به روسي و ارمني دختران مثل مسلمان دختران كه كرد مطرح
 زمان و زمين« كه است جديد افكار اين علت به كه نويسد مي غيرت ةمسئل طرح

 با رتباطا بي منطقه نظامي هاي همنازع و طبيعي بالياي وقوع او نظراز .»است خورده  هم هب
 مالنصرالدين ،وضعيتي چنين در .)6 ،29 ش همان:( نبود عادت خرق و دختران رفتن مدرسه

 »واجب عملي« را آن وكرد  مي كيدأت دخترانه مدارس افتتاح لزوم و زنان آموزش بر
 :1327 مالنصرالدين( بود» مادران دست« در آينده نسل و فرزندان تربيت كهچرا؛ دانست مي

تري خواهند بود  متعهد همسران كرده تحصيل زنان دوره اين فكران روشن نظراز. )6 ،28ش 
 بنابراين، .)261: 1379 (آفاري خواهند كرد تربيت ملت براي بهتري شهروندان فرزندان وو 

 چگونه سنتي جوامع در امر اين اما ،شدند مي توانمند ابتدا زنان بايد امر اين تحقق براي
 آموزش ديدگاه اين طبق. بود زنان آموزش مسئله اين به مالنصرالدين پاسخ بود؟ پذير امكان
 مشاركت براي الزم هاي مهارت كردنايجاد و سواد تعميم زيرا داشت؛ ضرورت زنان

 از را ها آن و انجاميد مي زنان استقالل به درآمد كسب و جامعه در حضور و اجتماعي
 مطرح زنان تحصيل ضرورت ةدربار مالنصرالدين كه ديدگاهي .رهانيد مي مرد به وابستگي

 و زنان آموزش اهميت از بلكه نبود، مبتني مادر درمقام زن نقش بر صرفاً درك مي
 و خودآگاهي بر كيدأت با و رفت مي فراتر فرزندان و خانه بهتر ةادار براي او توانمندسازي

 سازي فراهم به) همسر ـ مادر درجايگاه( آنان به سنتي نگاه به بخشيدن پايان و زنان استقالل
 ،درحقيقت .رسيد مي فرهنگي و اجتماعي هاي فعاليت و درآمد و كار براي زمينه

 دادن به آموزش زنان اهميت با اسالمي جوامع بر حاكم سنتي فضاي برخالف مالنصرالدين
 درمورد آگاهي منظور به زنان تحصيالت گسترش ضرورت به را خود دگانخوانن توجه
كرد  مي جلب مردان كنار در حتي اجتماعي هاي فعاليت در حضور امكان و خود حقوق
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ل ياي كه تحص در زمانه مالنصرالدين .)6 ،13 ش همان: ؛1 ،18 ش :1327 مالنصرالدين(
 مدارس و تأسيس زنان تحصيل لزوم بر شد، مي محسوب »اسالم شرع خالف« دختران
 كسب و نسوان ةطايف در آموزيسواد مكان فقط دخترانه مدارس كهچرا كرد؛ كيدأت دخترانه
بلكه پايگاهي بود براي آموزش  نبود، علم تحصيل راه از تمدن كارزار به پيوستن و معارف

 براساس جديد علوم تحصيل بر مالنصرالدين. )20 :1384 آبادي (نجم و تمرين شهروندي
 باشد اجباري بايد آموزش و تعليم كه بود معتقد كرد و مي كيدأت اروپايي قواعد

 هاي و واهمه ها دغدغه از آگاهي با ،حال عين) و در3 - 2 ،28 ش :1328 مالنصرالدين(
 علم« مدارس اين در بود قرار. دكر كيدأت مدارس گونه اين بودن اسالمي بر سنتي ةجامع
استفاده از  ،حال اين). با1 ،14 ش :1324 مالنصرالدين( باشد »اسالميت و انسانيت همراه به

 براي روبنده از استفاده چراكه ؛روبنده را مانعي براي حضور دختران در مدارس دانست
 شده منجر تربيت و علم مراكز از حتي و اجتماع از مسلمان زن حذف به رفته رفته حجاب

  .)1: 1394 (اروجي بود
  

  پوشش سنتي تغيير لزوم و زنان اشتغال 2 .5
 از يكـي  اجتماعي هاي عرصه به زنان ورود مالنصرالدين صاحبان چون تجددخواهاني ازنگاه
 بـه  ورود آنـان  و اروپـايي  زنـان  هـاي  تجربـه . شـد  مـي  محسـوب  مرد و زن برابري هاي پايه

 داشـت.  دگرانديشان گونه بر اين زيادي تأثير كشورها اين در اقتصادي و اجتماعي هاي عرصه
 حضـور آنـان را در   و زنـان داشـت   ةاي دربـار  گيرانه كه فرهنگ سنتي مواضع سخت درحالي
داد؛  مـي  قـرار  حملـه  مـورد  )روبنـده  از اسـتفاده ( كامـل  پوشـش  بـدون  عمومي هاي عرصه

تعـديل در حجـاب سـنتي     با مستقيم ارتباط در را زنان اجتماعي حضور ةالزم مالنصرالدين
با رد هرگونه پيوند ميـان حجـاب و عفـاف از ورود     ،باره اين در دانست. (چادر و روبنده) مي

 شرط دوره، تجددخواهان در اين ازمنظر كه دنمانَ ناگفته. حمايت كردعمومي  ةزنان به عرص
  .بود مستوري از خروج و عمومي ةعرص در زنان حضور اسالمي پيشرفت جوامع و تغيير

 با مسلمان زنان اشتغال امكان چگونگي ساز زمينه زنان اقتصادي فعاليت بحث طرح
 مانع را )چادر و روبنده( سنتي حجاب از استفاده مالنصرالدين. شد روبنده از استفاده
دانست.  مي ،كرده و جوياي كار تحصيل زنان براي ويژه به ،زنان اجتماعي حضور

اسالم و  به مند هعالق مسيحي نگار روزنامه زن موضوع ها شماره از يكي در كه طوري به
 روبنده را مطرح كرد از استفاده درصورت اش اجتماعي هاي فعاليت ةادام براينگراني او 
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 روبنده از استفاده و حجاب نبايد مالنصرالدينازمنظر  .)3 - 2 ،31 ش :1328 مالنصرالدين(
 حجاب از استفاده و اسالم قبولاساس،  براين .شد مي اسالم دين بهگرايش زنان  براي مانعي
 مرتبطو  شخصي كامالً امري را روبنده از استفاده ،حال اينبا .نداشت ديگر هم با منافاتي هيچ
 كه است افراد شخصي ترجيح اين ،منظر ايناز .دانست زنان مي عاليق و ،تربيت سليقه، با

 فرهنگي و اجتماعي جبر نه است روبنده از نكردن استفاده يا استفاده در نهايي ةكنند مشخص
 براي تحميلي عاملي نبايد حجاب داشت كيدأت مالنصرالدين ،درحقيقت .ها سنت حتي و

 ،باشد زنان استعدادهاي رشد از جلوگيري و اجتماعي هاي فعاليت آزادي و محدودكردن
 اين واقعيت ).4 - 3: همان( گيرد صورت آگاهانه شكل به و زن انتخاب براساس بايد بلكه
 از استفاده در زنان انتخاب حق و فرديت ةمقول درك از مالنصرالدين ةنمون ةجامع كه بود

 حضور براي موانع ايجاد جامعه را در امنيت و نظم برقراري راه تنها و بود ناتوان حجاب
 حجاب مالنصرالدين ديدگاهاز دانست. مي زنان سازي پنهان آن از تر مهم و اجتماع در زنان
تغيير  بر كيدأت ،دراصل. باشد زنان وكار كسب و تحصيل براي بازدارنده عامل و مانع نبايد

 ذهن بايد ،هربا دراين. نشود غيرمسلمانان تعجب و سرزنش باعث جوامع اسالمي بود، تا
 تجديدنظر و تغيير لزوم بر نگاهي نيم مالنصرالدين چندهر. كرد مي تغيير جامعه مردان و زنان
قرار  الؤس مورد را حجاب ةمسئل اصل ،داشت عصر الزامات به توجه با زنان پوشش در

 ةعمد كه داشت دور نظر از نبايد را اين البته. داشت كيدأت آن شدن مدرن بر نداد، بلكه
 سنتي فرهنگ قالب و ارچوبهدر چ تر بيش كهمردم بودند  ةعام مالنصرالدين مخاطبان

 نقد و تحصيل لزوم درباب مالنصرالدين آراي رديگ برخالف ،لحاظ بدين. داشتند جاي
 در دارد، خواني هم مدرن و جديد معيارهاي با كه زنان، آزادي حق و طالق و چندهمسري

 معني به البته اين. داد نشان زمانه عرف با تري بيش سازگاري مالنصرالدينحجاب  بحث
 جوامع در زنان حجاب حدود و پوشش ةدربار مالنصرالدين ةمنتقدان نگاه گرفتن ناديده

 تنها نه مالنصرالدين. يستن زنان ةمدرن به مقول رويكرد با آن نداشتن خواني هم و اسالمي
 كرد دفاع از آن كه حجابي كشف بلكه ،نكرد داري جانب حجاب كشف از آشكار صورت به

 لباس به سياه پوشش و چادر از آن تغيير و حجاب تعديل و روبنده برداشتن از بود عبارت
 مالنصرالدين كه يستن ذهن از دور چندان مسئله اين ،ديگر ازسوي. اروپايي مدرن و بلند

 و اجتماعي فضاي علت به ولي ،است داشته حجابي بي و چادر نبرداشت به تمايل
 احتياط با زنان ةباردر شده مطرح مباحث ديگر برخالف اسالمي جوامع سنتي ساختارهاي

 چه آن نبود؛ اسالمي سنت منزلة به حجاب چرايو چون بي پذيرش معني به اين البته. شد وارد
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 امري را حجاب آن برطبق كه است زمينه اين در مالنصرالدين استدالل است اهميت حائز
 اصل بايد انتخاب و شناخت و بگيرد صورت فرد ةعقيد روي از بايد كه دانسته فردي
  باشد. حجاب گزينش در اساسي

  
  گيري . نتيجه6

تـرين مـدافعان حقـوق زنـان دانسـت، كـه        بزرگ از يكي توان مي را مالنصرالدين ةنشري
 آنـان  براي جديد هويت ةارائ و زنان به سنتي نگاه در بازبيني مدرنيته ضرورت ثيرأت تحت

ـ   رو دانسـت و ازايـن   ضـروري مـي   امري جوامع اسالمي دررا  در جوامـع   انموقعيـت زن
(چـادر و  را حجـاب سـنتي    بحـث  ،بـاره  . درايـن كرد ميمقايسه با زنان غربي را اسالمي 
 مالنصرالدينكشيد.  چالش به ،ترين نمادهاي جوامع اسالمي يكي از مهم منزلة به ،روبنده)

و موانـع  كـرد   مطـرح  را زنان اجتماعي سنتي، حضور حجاب در كيد بر لزوم تعديلأبا ت
دار  هاي جهـت  ها و خوانش قرائت باره، . دراينشناسي كرد را آسيبحضور اجتماعي زنان 

مدار و فقدان امنيت اجتماعي را ازجمله  غيرت ةاز دين، در كنار فرهنگ سنتي مردساالران
 اجتماع در زنان حضور لزوم بر مالنصرالدينموانع اصلي حضور زنان در جامعه دانست. 

 زنـان  حجـاب  و پوشش ةنحو در تجديدنظر و ازكرد  كيدأت سنتي ةداير از آنان خروج و
 انقياد نماد را حجاب سنتي رايج زمانه مالنصرالدين گفت. سخن عصر الزامات به باتوجه
 را شخصـي  انتخـاب  اجتمـاعي و  حجاب سنتي تحـرك  كه بود معتقد و دانست مي زنان

تنيدگي حجاب  دين در جوامع سنتي و درهم درتعلت ق به مالنصرالديندهد.  مي كاهش
سنت از حجاب، امكان طرح صريح كشف حجاب  ةبا دين و غيرت و حمايت سرسختان

ـ    و مدرن  ةجنبـ  رشدن زنان مسلمان و الگوبرداري آنان از زنان اروپايي را نيافـت، ولـي ب
كيـد  أاز روبنـده ت  نكـردن  ني استفادهيع ،اصلي و مهم در لزوم كشف حجاب زنان مسلمان

 ،ديگـر  ازسـوي . دكـر  هموار جديد هاينظر طرح و بعدي ياهريتغي براي را كرد و زمينه
با رد صريح هرگونه ارتباط و التزام حجاب و عفت آن را برداشتي سـنتي و   مالنصرالدين

فردي  كه حجاب و لزوم استفاده از روبنده امري كامالً بودنادرست دانست و قائل بر اين 
  بـه  ،بودن تحميلي و اجباري ةو بايد به اختيار و انتخاب زنان صورت گيرد و از جنباست 
 كـه  اي فرهنگـي  تابوي باوجود ،استگفتني خارج شود.  ،هاي ديني و فرهنگ سنتي بهانه

 انقالبـي  عمـل  نـوعي  زمـان مطالـب در آن   گونـه  ايـن  چـاپ  ،داشـت  وجود زنان دربارة
  شد. مي محسوب
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