
 

 بازنمایی و تحلیل رویکردهاي ادبیات داستانی معاصر به موضوع کشف حجاب

 
 دکتر مریم عاملی رضایی

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -استادیار

 سمیرا فرقانی
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی -ارشددانشجوي کارشناسی 

 چکیده
هایی  تفاوت نقد هدف پژوهش، بازخوانی مسائل اجتماعی در قالب ادبیات داستانی، از رویکردهاي نقد اجتماعی است.

 گرفته شکل داستانی آثار نگارش زمان و ایدئولوژي موقعیت، با توجه به مسأله کشف حجاب، با برخورد در است که
 هویت با مستقیم حجاب، ارتباط آثار، کشف این در شد با نقد آثار داستانی مرتبط با موضوع و تحلیل آنها، مشاهده .است

است. این ارتباط، خواسته یا ناخواسته در آثار نویسندگان منعکس شده  داشته وي زندگی بر ژرف تأثیري و زن ایرانی
توان در آثار نویسندگان مذکور به وضوح دید. این  حجاب را می است. در نگاهی کلی، موضع مخالف اقدام به کشف

ها ،دالیل متفاوتی دارد. نخستین تفاوتی که در مقایسه دیدگاه نویسندگان، مشهود است، دیدگاه مخالف  مخالفت
بومی در برابر لیبرال با ایدئولوژي مبارزه علیه تجدد تحمیلی و دفاع از سنت  نویسندگان پیش از انقالب و حامی گفتمان

دینی  که مخالفت نویسندگان پس از انقالب و حامی گفتمان اجتماعی است، در حالی -کشف حجاب با رویکردي سیاسی
توأم با دیدگاه ارزشی در راستاي گفتمان نظام برتر همراه با رویکردي دینی است. تفاوت دیگر در زبردستی نویسندگان 

در  هاي ایشان واکنش و خلقیات ترسیم بهتر در زنان، خصوصاً  یق شخصیتدق توصیف زن نسبت به نویسندگان مرد و
 شود. ختم می ها آن سرنوشت به تغییر مستقیماً که تحوالتی است و جامعه نوتعریف هاي ارزش مقابل

 دینی گفتمان لیبرالی، گفتمان داستانی، ادبیات حجاب، واژگان کلیدي: کشف
 
 مقدمه .1
 در تبلیغاتی کاالي عنوان به یا سراها حرم هاي خاتون تا گرفته خدایگان از متفاوت هایی نقش با تاریخ، طول در زن  

 اجتماعی و سیاسی نخبگان و ها نظام سوي از در طول تاریخ توجه به مسئلۀ زن. است نمایش داده شده مدرنۀ جامع
 اتفاق مدرنیته نیز آغاز از ویژه به که مدعا این هاي نمونه. بوده است آنان اغراض و اهداف پیشبرد براي دستاویزي عموما
 رضاخان زمان در زنان حجاب  کشف  بسته، نقش ایرانیان ما ذهن در کم دست که اي نمونه بارزترین. نیست کم  افتاده
 .شد می تلقی همفکرانش و شاه شخص سوي تجدد از اصلی نماد که است

 وارد ایران به  مدرنیته و اروپایی فرهنگ از مظاهري فرنگ، به روشنفکران و شاهان  مسافرت افزایش با قاجار دوران در  
 برانگیزترین چالش از هم هنوز که آورد می پدید تحوالتی اسالم، از پسۀ سال هزار فرهنگ در نفوذ با که شود می

 و فکران روشن برخی آشنایی از ناشی ایران، در حجاب کشفة پدید. است معاصر بحث دوران مورد موضوعات
 رسمیت پهلوي رضاشاه دوران در بعدها که پدیده این هاي نشانه نخستین. است غربۀ اندیش و فرهنگ مردان با دولت
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ۀ مسئل که گفت توان می لذا. نمود مشاهده فکري روشن محافل در سپس و قاجار شاه ناصرالدین دربار در توان می را یافت
 پوشش از فرنگ به سفرش در شاه ناصرالدین مثالً است؛ گرفته شکل قاجار دوران در آن بنیادین تفکر و پوشش تغییر
 زنان از کدام هیچ چند، هر بپوشند، اروپایی لباس نیز حرمسرایش زنان که داشت تمایل و آمد خوشش اروپایی زنان

. رك. (بود اروپایی نیمی و ایرانی نیمی که پوشیدند می هایی لباس لیکن نشدند ظاهر بدون حجاب ناصري حرمسراي
 )11: 1384، ابوزرجمهري

 شدند و فرنگ می سفر به بودند موفق محصل یا تاجر معموالً شماري که کم افراد مشروطه، از پس نخستین هاي سال در  
 دانستند می آنان. دانست اهمیت بی توان نمی حجاب کشفۀ واقع تحقّق و اشاعه در را مردان دولت نقش ها آن میان در

 ایران در حجاب کشف« .آید عمل به الزم اقدامات ها، خانواده کانون در باید ابتدا پدیده این به بخشیدن رسمیت براي
 این اجراي. کرد دگرگون عمیقاً نیز را جامعه بلکه داد تغییر را زنان وضعیت تنها نه که بود اقدامی اول، پهلوية دور

 که این با. بود ها آن کردن غربی و پرده پس از ایرانی زنان آوردن بیرون آن از هدف و کشید طول سال هفت سیاست،
ۀ نیم پایان و ،1314 ماه دي 17 آن آغاز رسمی تاریخ اما نیست برخوردار مشخصی چندان بندي زمان از حجاب کشف
 )12: 1392 صادقی،.» (بود 1320 شهریور در سلطنت از رضاخان خلع با مصادف آن رسمی

ۀ هم با و افتد می رضاشاه سر در 1313 خرداد 12 تاریخ در ترکیه به سفر از پس واقع در حجاب، کشف فکر  
 به بتواند که نبود اي مسئله رویداد، این آوردند، فراهم حجاب کشف سازي زمینه براي مردانش دولت و او که هایی تالش
 دار ریشه تفکر پنداشت می که رضاشاه. داشت تبعاتی ناگزیر، و شود مواجه مردمة عمد استقبال با تنش بدون و آسانی
 واقع آتاتورك اقدامات تأثیر تحت سفر، این طی است مدرنیته راه سر بر جدي مانع جامعه، بر حاکم ارزشی مبانی و دینی
 نکته این به مشاورانش وي و لیکن. برد کار به  جامعه کردن غربی براي را خود تالش تمام ایران به بازگشت از بعد و شد

 عدمة عمد دلیل توانست می تفاوت همین و بود نشده اجباري حجاب، گاه، کشف هیچ ترکیه در که نداشتند توجه
 . باشد آتاتورك با مقایسه در رضاشاه موفقیت

 شناخته قانون خالف امري گاه هیچ حجاب، داشتن اما شدند، تشویق چادر از استفاده عدم به زنان اگرچه« ترکیه در  
 منع در قانونی تا آمد برمی درصدد آتاتورك کمال اگر که چرا) Kandiyoti,1991: 23 ؛ 380: 1372لوئیس،. (نشد

) 116: 1342اسپنسر،( .شد می مواجه کاران محافظه شدید العمل عکس با صورت این در برساند، تصویب به حجاب
 یابیم می زنان حجاب کشف با رابطه در مردم طرف از سخت واکنش بر دال اي نشانه تر کم نیز مختلف منابع در بنابراین

 و قیداري.» (است بوده روند این بودن تدریجی چنین هم و حجاب کشف براي قانونی اجبار نبودۀ نتیج سویی از امر این
 )9:چاپ حال در جنگجو،

 عملکرد یک عنوان به آنکه از بیش او که بود شده باعث رضاشاهۀ دیکتاتورمآبان رفتار که دارد وجود باور این ایران در 
 در سرباز عنوان به جامعه افراد نظم و دستی یک باعث که نظامی عمل یک عنوان به بپردازد قانون این اجراي به خواه دل

 کشف و پهلوي کاله و متحدالشکل لباس با رضاشاه، نظر به. بخشد سامان را حجاب کشف است، شده می پادگان
 این بوده که روبند و چاقچور چادر، زنان حجاب نوع اول پهلوية دور در. رسیدند می تمدن به زودتر مردم حجاب،
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نگرش آن  و شده می تلقی حجابی بی مانتو و کاله پوشیدن دوران این در پس است پوشانده می را بدن تمام تقریباً حجاب،
 به نسبت ترکیه کشور گزاري سیاست هاي تفاوت از یکی نیز حائري .است بوده متفاوت امروز با حجاب کشف زمان به

 ترکیه، در مسلمان غیر توجه قابل جمعیت است معتقد او. داند می کشور دو این مسلمان جمعیت تفاوت سبب به را ایران
 صرافت به باشد برابر مسلمان غیر و مسلمان براي که قوانینی تدوین براي تا کرد مجبور را کشور این گزاران سیاست
 )283: 1392 حائري،. رك. (هستند مسلمان ایران مردم اتفاق به قریب اکثریت که است حالی در این و بیافتند

 و ها، احساسات اندیشه نمود ادبیات. بود تأثیرگذار نیز ادبیات بر اجتماعی رویدادهاي غالب مانند حجاب کشف  
 عواطف و نگرش نوع در کند، تغییر اي جامعه سیاسی و اجتماعی فرهنگی، هاي ارزش است. هرگاه هنرمند عواطف
 را اجتماعی ساختارهاي و سیاسی شکل تنها نه مشروطه انقالب اوایل از ایران تحوالت. شود می ایجاد تغییر نیز هنرمند

 دوران به ایران ورود گر بیان که نمود ایجاد فراوان تغییرات نیز داستانی ادبیات و شعرۀ زمین در بلکه ساخت، دگرگون
 چگونگی و زنۀ مسئل حجاب، کشفۀ مسئل به پرداختن اهمیت وجوه از یکی. بود تجدد و سنّت میان چالش و مدرنیته
. دارد هم شعر در ویژه به ادبی هاي زمینه اجتماعی، و فکري هاي زمینه بر عالوه حجاب کشف .است جامعه در او حضور
ۀ برجست شاعر سه که طوري به دارد، بارزي نمود مشروطیت دوران در زن حجاب با موافقت و مخالفت در شاعران پیکار

 با را خود مخالفت مطبوعاتی، هاي فعالیت و اشعار سرودن با عشقی  میرزاده و قزوینی عارف میرزا، ایرج یعنی دوره این
 آقا ضیایی، به متخلص کاظمینی طبرسی چون سنت، به پایبند و مدار دین شاعران دیگر سوي از. کردند عنوان حجاب
 به حجاب کشف بررسی رو این از. اند سروده ها آن اشعار رد در هایی جوابیه... و طباطبایی نطنزي رشتی، عاصی محمد
 .دارد ضرورت اجتماعی، مسائل از ادبیات تأثیرپذیري و پیوند به توجه با ادبیات در اجتماعیۀ مسئل یک عنوان

 کند بررسی می و پردازد می داستانی ادبیات بر حجاب کشف اجتماعی -تاریخیة پدید چگونگی تأثیر به پژوهش این  
 مسئله این. اند کرده اتخاذ آن مقابل در رویکردهایی چه نویسندگان و شده بازنمایی داستانها در شکل چه به موضوع این
 به. شد خواهد بررسی کوتاه، داستان و رمان نمونۀ دو در انقالب، از پیش و پس داستانی ادبیات در تحلیلی شکل به

ۀ مسئل به رمان اصلی پیرنگۀ حاشی در نویسنده،  شده نوشته انقالب از پیش که »شوهرآهوخانم«  رمان در مثال عنوان
 حجاب کشفۀ مسئل داستان، اصلی پیرنگ که فرخنده جشن کوتاه داستان در همینطور پرداخته است. حجاب کشف
 از پس هاي بررسی داستان به ، ادامه در. ببریم پی حجاب کشف با نویسنده طنز و انتقاد با توأم رویکرد به توانیم می است

 به پدیده این با آنان مخالفت آمده، وجود به شرایط و ها زمینه به توجه با نویسندگان رویکرد. پرداخت خواهیم انقالب
 مانند هایی داستان. است بوده  موضوع این به پرداختن براي داستان اصلی پیرنگ در بیشتر فضاي از گرفتن بهره صورت

 موضوع این به تفصیلی شکلی به اند، شده نوشته انقالب از پس که »او من« و تا حدودي »نبود سرخ گل کاش اي«
   .پردازند می
 زوایاي و اطالعات، نگاشته شده است، نخست ابعاد تحلیل استقرایی و و تجزیه اي پژوهش که به روش کتابخانه این در  

 در زنان حضور بررسی چگونگی همچنین. گیرد می قرار بررسی مورد زنان با مرتبط مسائل برخی نیز و حجاب کشف
 به ها آن در چهار داستان که .گیرد می قرار بحث مورد داستانی ادبیات در حجاب کشف بازنمایی و ادبیات و اجتماع
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 دینی، هاي گفتمان و ها دیدگاه قالب زاویه در همین از گرفته قرار اشاره مورد زنان عفتۀ مسئل و حجاب کشف نوعی

 ادبیات در حجاب بازنمایی کشفۀ زمین در گیري نتیجه مذکور به هاي گزاره به اتّکاء شود و با می نقد ادبی و اجتماعی
 .پردازیم می ایران داستانی

 هاي کشف حجاب  ریشه .2

 آخوندزاده کرمانی، آقاخان میرزا مشروطه؛ زمان روشنفکران از تن سه عقاید به هاي کشف حجاب بررسی زمینه ضمن  
 بدون زنانشان دادند می که اجازه کند می ستایش اسماعیلیهۀ فرق از مکتوبات، در کنیم. آخوندزاده می اشاره کسروي و

 را اناثۀ طایف اي جماعت،: گوید می فرقه این رهبران از السالم؛ ذکره علی قول از و شوند ظاهر عموم معرض در حجاب
 نیز ذکورۀ طایف براي از بشریت، نصف این حق در است، عظیم ظلم که آن از نظر قطع داشتن نگاه حجاب و حبس در

 )135: 1280 تا 1279آخوندزاده،. رك(مدارید.  نگاه حجاب و حبس در را اناثۀ طایف امروز از. دارد التحصی خسارت
 مکتوب می نویسد: سه در کرمانی آقاخان میرزا  
 و مهجور دانشی هر از بلکه اسیرند مانند و ضعیف و ذلیل یا حقیر و [وقار] وقر بی و خفیف نظرها در تنها نه ایران زنان«

 یک آنکه حال و نباشد چرا. ثمر بی و بهره بی آدم بنی هنرهاي تمام از و خبرند بی عالم چیز همه از و دور بینشی هر از
 130:  م2000 چوبینه، کوشش به کرمانی...» (دور معاشرت از و مستورند چادر در که است سال هشتاد و دویست و هزار

،131( 
 زنان داند که می سیاسی و اجتماعی نظامی قربانی و »زنده مردگان« ایرانی را زنان صدخطابه، کتاب در همچنین کرمانی  
 برخاسته این کرد و غیر ممکن میزنان را  تربیت فاسد، محیط وي نظر به. است ساخته محروم خود طبیعی امتیازات از را
  )31:1384 رك. صادقی،. (اسالم و دیگري قاجارۀ سلسل ثروتمند نخبگان نخست بود؛ منبع دو از

 حجاب هوادار که کسانی: «گوید می »ما خواهران و مادران« عنوان با زنانة دربار اثر خود ترین در معروف کسروي نیز
رك. ...» (بودند روباز زنان پیغمبر، خود زنان و ندارد حکمی چنین اسالم پندارند، می اسالم حکم را آن اگر هستند،
 )97،98،99: 1384صادقی،

هاي کشف حجاب  قاجار از دیگر زمینهة دور اروپایی در با کشورهاي رونق روابط دخترانه و مدارس تأسیس نخستین  
 ها آن پوشش تغییر فرهنگی، تحول اینۀ نتیج اولین و داد رخ تحولی آموزان دانش فرهنگ مدارس در احداث است. با

 و درباریان و زادگان اشراف از و فرادست طبقات از تر بیش جدید که مدارس به پسران و دختران ورود با«. بود
 اروپاییة رسید راه از و جدید فرهنگ نشر جایگاه اولین واقع در مدارس کرد، تغییر نیز پوشاکشان نوع بودند، زادگان خان

ۀ مدرس در که بردارد را خود چادر توانست موقع آن تنها شاه ناصرالدین زمان در ایرانی مسلمان دختر اولین. بودند
 )120: 1372 پناهی، شریعت.» (بود یافته تربیت آمریکایی

 با ها فرقه این معتقدند و دانسته اهمیت با حجاب، کشف سازي زمینه در را بهائیت و ظهور بابیه گرا اسالم منتقدان برخی  
 کنند؛ گونه تفسیر می بابیه را این نهایی برخی هدف .گردیدند تشکیل حجاب براي کشف شده کشیده ، پیش از هایی نقشه



 ۱٤۲۱/ بازنمایی و تحلیل رویکردهاي ادبیات داستانی معاصر به موضوع کشف حجاب
 

 از که نیست جایز مسلمانی هیچ بر دیگر باب، ظهور هنگام از ولی بود، واجب اسالم دین احکام از تبعیت امروز تا
 )12: 1363 ، واحدرك. . (کند پیروي این دین دستورات

 ملقب »حقیقت وادي باب« به بشرویه مالحسین توسط بار نخستین که بود »شیرازي محمد علی سید« بابیه گذار بنیان  
یکی از نخستین  )88: 1392حائري،.رك( .ببرند سر به عزلت در نباید زنان که بود این هاي او بدعت جمله از. شد

 قزوینی برغانی تاج زرین فاطمه بار، نخستین براي که هنگامی است، بدشت روستايۀ هاي کشف حجاب، واقع ریشه
 البته او،) 67: 1384 رك.آفاري،( .کرد سخنرانی و شد حاضر بابی رهبران جمع در روبنده بدون العین قُره به مشهور

 .شد می تلقی او حجابی بی متدوال، حجاب گذاشتن کنار واقع در و نبود حجاب بدون گاه هیچ
 به »بانوان کانون« که کرد بانوان هاي تشکل گسترش و حمایت به شروع گذاري تاج از مدتی پس و باألخره رضاشاه 

 مسائل اجتماعی در کنار زنان هاي سازمان نشریات و مطالب اکثر بود. محتواي ها آن رأس آبادي در دولت صدیقه ریاست
 مساوي حقوق به لیبرال مجالت و زنان نشریات و ها سازمان از بسیاري و زنان بود رأي حق و حجابة دربار حقوق، و

نبودند  مستقل چندان ها فعالیت این هرچند) 81،65: 1384ساناساریان،.رك. (کردند می اشاره حجاب لغو و زنان براي
  .شود وجو جست هایی فعالیت در چنین توانست می بود، زنان مدت بلند اهداف جزو آنچه

 آثار پیش از انقالب .3

دهیم. از  می قرار بررسی مورد را است داشته تري بیش نمود ها آن در زنان وضعیت و حجاب کشف اثر که در اینجا چهار 
ها خودداري  پردازیم و از آوردن خالصه داستان آنجا که آشنایی خوانندگان با داستان، فرض است، تنها به تحلیل آثار می

 کنیم.  می
 

 )1340( افغانی محمد علی خانم؛ آهو شوهر
. است چهلۀ ده یعنی بازیابی؛ و تأملۀ ده و سیۀ ده یعنی کودتا از پس گیجیۀ ده دو انتشار این رمان مابین زمان  

 ادبیات مرز در تواند می ادبی ویژگی لحاظ به شود می منتشر ادبی و اجتماعی مرز دورانی در که گونه همان شوهرآهوخانم
ۀ حاشی در) 57: 1384 ارتباطات، و فرهنگی مطالعاتۀ فصلنام امیري، و رك. اباذري. (گیرد قرار فرهیخته و پسند عامه

 و اداري نظام صنفی، برخوردهاي حجاب، کشف و کاله و لباس تغییر ماجراي گذرد می داستان قهرمانان بر که حوادثی
: 1366 سپانلو ك.ر. (است شده روشن و کشف قدرت، هاي کانون با مردمۀ رابط روستا، و شهرۀ رابط حکومتی،

 .داند می ایرانی زنۀ غمنام را خانم شوهرآهو سپانلو،) 170،167
 شخصیت سه ها آن ترین مهم شخصیت، باب در. حادثه و شخصیت هستیم؛ رو روبه مهم عامل دو با این رمان بررسی در  

 بنابراین. است حجاب کشف رویداد ماست، نظر مد آنچه حادثه، باب در و هستند هما و میران سید آهو، یعنی اصلی؛
 . است حادثه این به نسبت مردمة تود از نظر صرف اصلی شخصیت سه این واکنش بررسی، قابلۀ مسئل

 جاي رمان، زمانیة باز در که دورانی متناسب و سنتی کامالً معناي به زنة نمایند اجتماعی، بستري در آهو شخصیت  
 برخورد در اما. برند می سر به همسري، نقش از متزلزل جایگاهی در که است زنانی از واقعیۀ نمون یک و است گیرد می

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱٤۲۲

 
از  پارادوکسیکال، موقعیتی در ماهیتش رغم به که سنتی است؛ سنت نماد او عام، معناي به رضاخانی حجاب کشف با

شود و به  دینی محسوب می -سنتیي است که ترکیبی الینفک از نظام  ا آهو نماینده و مدافع جامعه. شود درون متحول می
رود را ندارد. به همین خاطر حتی  آن به شمار میۀ هیچ وجه قصد پذیرش تجدد بیرونی که کشف حجاب بارزترین نمون

ریشه در سنت و دیده بر تجدد است، ۀ میران که نماد جامعۀ در مواقعی که حضور او ملموس نیست و چه بسا به وسیل
در واقع تسلیم نشده است و به صورت تلویحی در زیرزمین پنهان شده یا به هنگام اضطرار، تنها  شود نیز، بیرون رانده می

 دست از. دهد می رخ او درون در تحول این سنتی زن یک عنوان به نیز خاص معناي ملجأ و مشاور میران اوست. در
 و دهد می رخ آهو براي که اتفاقی همان است؛ زن هویت تمام رفتن دست از معناي به سنتی زن یک براي مرد دادن

 محرك یکۀ وسیل به است، نبردة بازند اندیشد تنها می او که زمانی در درست اما شود می همسرش و خانه ترك موجب
 و گرفته بازپس اوست، کامل رفتن دست از معناي به او رفتن شهر به که را شوهرش و شده متنبه) خورشیدخانم(خارجی

 پیروز کامالً اگرچه عطف سیر تحول آهو در همان بستر اولیه و سنتی خود است. اوۀ و این نقط گرداند می باز خانه به
  .یابد دست تکامل و شخصیت استحکام به تواند می نیز خود سنّتی قالب همان در زن که دهد می نشان اما شود نمی قلمداد

 این کنار در. است اصناف در داخل و اداري غیر متوسطۀ طبق به متعلق مردي اجتماع، در موقعیت نظر میران از سید  
 هما ورود از پیش تا که میران سید. است حجاب کشف قانون با شخصیت این برخوردة نحو ماست نظر مد آنچه ها نقش

 جایگاهی در و کرده متزلزل را اش خانواده و خود ثبات هما ورود با رسد، می حاشیه بی و سنتی مردي نظر، به داستان، به
 با سبب همین به. را دیگر چیزي قلبش و خواهند می را چیز یک هایش آموزه و عقل. است تالطم در سنت و تجدد بین

 متمایل گاه و هما به متمایل گاه است، مذهبی -سنتی اي خانواده به تجدد ظواهر ورود تجسم که اش زندگی به هما ورود
صنف نانوایان  سرآمد میران. است ثباتی بی و شد و آمد در) است سنت که نخستینش انتخاب واقع در(اولش همسر به

 وجود کنه در دارد اختیار در که ابزارهاییۀ وسیل به خویش نوعان همة زمر در باالتر موقعیت کسب به داشت است، چشم
 با را متجددش همسر دهد می ترجیح خویش شغلی موقعیت ترفیع براي میران. است نویافته ابزار همان هما و او است

طی  براي وي. بماند محفوظ و محصور خودۀ قلع در همچنان نخستینش همسر و ببرد جشن کشف حجاب به خود
 تغییر غیرقابل همانقدر او رسد می نظر به که چرا کند نمی هم فکر آهو از استفاده به حتی خویش، نظر مد ترقی مدارج

در واقع میران در مقابل پذیرش یا عدم پذیرش کشف حجاب سه موضع را پیش  .جامعهۀ سال چندین سنت است که
یابد  گیرد؛ نخست مخالف تمام عیار تجدد است. سپس وقتی ابزاري دلخواه چون هما براي طی ترقی یک شبه را می می

ن تغییرات است شود لیکن در ساختار ذهنی خویش کماکان مخالف ای سو می خواهان و کشف حجاب هم به ظاهر با ترقی
 که گردد می باز جایگاهی به آهوۀ وسیل به مطیع و مأیوس میران، کشاکش، و سرگردانی این انتهاي سوم درۀ و در مرحل

 از توانسته او رفتن با که این از خوشحال و است معترف هما مقابل داري خویشتن عدم به که درحالی است، متعلق آن به
 .شود خالص تردد

 از پس است، زاده کولی یک واقع در. اند شده رها جامعه در طالق از پس که است زنانی پذیر آسیب طیفۀ نمون هما  
 معاش، امرار براي دیگر مردي نزد و شده جدا فرزندش دو از طالق از بعد. نیست برخوردار برتري خانوادگی موقعیت



 ۱٤۲۳/ بازنمایی و تحلیل رویکردهاي ادبیات داستانی معاصر به موضوع کشف حجاب
 

 صاحب مردي که حالی در. ایران هاي سال آن زنان از طیفی سرنوشت از است آشنایی تصویر این. کند می رقاصگی
هما نیز در برابر کشف حجاب چند موضع متفاوت دارد؛ ابتدا در ابهامی . دهد می نجاتش و شده اوۀ دلباخت موقعیت،

رفته با اشراف بر اینکه این موقعیت  ترسد اما رفته حاصل از عدم آشنایی با این تغییر بیگانه است حتی از عواقب آن می
توان  کند. لیکن نمی تواند راهی براي نجات وي از عدم استقالل و تنگنا باشد تن به تغییر داده و کشف حجاب می می

خواهد  هایی همچون خیاطی نیز می خواهد؛ چرا که او از راه گفت حتی این زن کشف حجاب را براي نفس ترقی می
ترین راه  شود و در نتیجه کشف حجاب را به عنوان آسان می درآمدزا و به تبع مستقل باشد اما با مخالفت همسرش مواجه

 از رمان ابتداي در. یکبارگی به نه و دهد می رخ مستمر نیز هما شود. تغییرات اي مبهم می تشخص برگزیده و راهی آینده
 تغییر و کردن کار به تمایلش رفته رفته اما کند می نگرانی اظهار حتی پرسد می حجاب کشف خطرات به راجع میران

 ظاهر به هما تحول خورد؛ می رقم بعد یک در تنها آهو همچون نیز او تغییر حال این با. شود می آشکار رفتار و پوشش
 براي را شهرستان فضاي هما که وقتی شود، می نیز تر پیچیده موضوع، ولی. است درونی آهو تحول و بیرونی و سطحی

 این نهایت در. گیرد کار به اساسی، تحول براي را شهر به رفتن یعنی تالشش آخرین کوشد می و بیند می محدود خود
 هم به هنوز گویی که شود می نامعلوم سرنوشتی رهسپار داده دست از را) میران( خود حامی که حالی در پذیر تجدد آسیب

  .است نرسیده مقصد
 

 )1350( احمد آل جالل فرخنده؛ جشن
 آن، دنبال به و جامعه به غرب فرهنگ وارداتۀ مسئل بود، کرده مشغول خود به را جالل ذهن که مسائلی از یکی  

 و رویکرد یافته، انعکاس نیز او نثر در که احمد آل از خصلتی آخرین. «بود غربی متجدد فرهنگ با بومی سنت برخورد
 )1382:203 رضایی، شیخ.» (است ها سنت و اجتماع مختلف هاي الیه مردم، اجتماع، به او توجه

. دهد را نمایش حاکم فضاي از خود نارضایتی خواهد می که است راوي احمد آل همان عباس، داستان، این در 
 مذکور سیاسی و اجتماعی جریان دو هر به که است منتقد فکري روشن مقام در نویسنده نارضایتی متن، پنهان ایدئولوژي

 اثر، این زمان )59: 1392زبانی جستارهايۀ فصلنام درپر،. رك. (کند می اعتراض روحانیت، و حاکمیت یعنی متن؛ در
 نویسنده، پدر همچون پدرش که است عباس نام با ساله دوازده اي پسربچه نیز راوي است، نویسنده سالگی دوازده دوران

 تفاوت نخستین .دهد می رخ در این دوران است حجاب کشف قانون فرمان اجراي که حادثه ترین اصلی. است روحانی
 نقش ایفاي آن در که است اي خانواده انقالب، از پیش ادبیاتة حوز قبل در داستان به نسبت فرخنده جشن کوتاه داستان

 کنار در البته. است شده کشیده تصویر به حجاب کشف به نسبت جامعه روحانی قشر واکنش داستان، این در. کنند می
 فرد چنانچه است، خانواده پدر داستان، اصلی شخصیت. شود می ارائه نیز، مردمۀ عام برخورد از تصاویري خانواده، این

 به نسبت واکنش کمترین زن، این است، مرد همسر با مرتبط بیشتر حجاب، کشف موضوع اگرچه. اوست نیز خانه اصلی
 نظام گویی. داند نمی چیزي کرده تهدید را اش خانواده که خطري از داستان، از جایی تا که درحدي دارد را موضوع این

 پاي پیش که حلی راه در چون است داده قرار هدف جشن کشف حجاب، به دعوت براي را روحانی تر، بیش نیز، حاکم
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 و محل نماز پیش و روحانی عنوان به او نقش. دهد می نشان را او حقیقی همسر حضور بودن غیرضروري گذارد، می او

 به او حضور که چرا نیست؛ تأثیر بی مقابل، قدرت گیري تصمیم در است برخوردار مردم میان اي ویژه نفوذ از که کسی
 به پس شود، می محسوب حکومت براي بزرگی امتیاز جشنی، چنین در کنند می اقتدا الگوهایش به مردم که نمادي عنوان

 تحت قشر یک به متعلق ابزاري دادن قرار اختیار در وقت، با حکومت. شود می او کردن موافق در سعی شده قیمتی هر
 خود اینکه بی دارد سعی) روحانی مرد( است قانون اجراي به مکلف نیز او که دیگري قشر به) نظامی مرد دختر( خود امر

 .بزند رقم خود سود به را نتیجه کند، ایفا آمیز مسالمت بازي این در اي ویژه نقش
 به میل عدم و میل و تفاوتی بی طرفی، بی با ظاهراً شده موفق نویسنده زیرا است روایت قوتۀ نقط داستان، راوي سن  

 گزارشگر یک نقش تر بیش عباس. کند روایت را است داستان استوار کودکانه، منطقی بر که داستان اشخاص و رویدادها
 مخالفت بر عالوه  که کند می تأکید هست، نیز او گیر دامن که البسه شکل اتحاد موضوع با ارتباط در مثالً. دارد را کاو کنج
 دلیلی آوردن با نه هم آن ندارد، موضوع این به نسبت خوبی نظر او خود مدارس، پوشش پیشنهادي طرز با پدر

 به واکنش در وي بینیم می دیگر سویی از. خود ساالن هم توسط شدن مسخره از ماندن مصون خاطر به بلکه گرایانه آرمان
 غرولندکنان، کرده، ترحم اظهار و دیده خیابان در مدرسه به رفتن براي شلوارش هاي پاچه زدن باال حال در را او که زنی
 تلقی او حامی هرحال به که کسی به واکنش و قضاوت چنین این. کند می دخالت مردم کار در که خوانده فضولی را زن
 .دهد نمی نشان خوشی روي او به زن، همدردي بابت ساالنه، بزرگ منطقی با عباس و اوست سال و سن خاص شود، می
 در یا حرمت در ماجراي کشف حجاب هتک از فرار براي که هستند سرهایی به گلدار چادر داستان، این زنانة عمد  

 زیر پوشیده کوچک چارقدي با سر به کاله زنی یکی زن؛ دو مگر هستند، گریز حال در یا و محبوس خویش هاي خانه
 مذکور، آقاي حاج با شدن صیغه براي که دختري دیگري و است حجاب کشف پذیراي ، ظاهر به هاي زنة نمایند که کاله،

» صیغه«داند  ندارد و حتی نمی خود از استقاللی که حالی در است مترقی ظاهر به هاي زنة نمایند نیز او و است کاندید
    چیست.

. است تحمیلی حجاب کشف مقابل در مهمی بازیگر مذهب، و سنتة نمایند عنوان به است روحانی یک که راوي پدر  
. جوید می سود گریز و تعقیب نوعی به و آمیز مسالمت هاي شیوه از حکومت خواست پذیرش از زدن باز سر در او البته

 چندان ها زمان آن در که( منزلش در حمام کردن برپا از شده تحمیل واقعیت این به وي واکنش شد گفته که گونه همان
 براي را خود عزم که) حاکم دستگاه( مقابل طرف. شود نمی ختم جا همین به قضیه اما است شده آغاز) نبوده متداول
 با جویانه مبارزه اقدامی در و کشد نمی دست ها سادگی این به است، کرده جزم جامعه آحاد به تصمیمش کردن نهادینه
 پدر رو همین از. دهد قرار شده انجام عمل مقابل در را او خواهد می همسرش، با همراه فرخنده جشن به وي دعوت
 نیز حکومت گویی که آید می بر چنین داستان فحواي از. بیندیشد اي چاره راه برادرش کمک با کند می تالش راوي

 پایش پیش مشروع حلی راه جشن، در شرکت به او کردن وادار براي لذا. نماید برخورد مقاوم مردم با نرمی به خواهد می
 یک از جستن یاري با تا شوند می ويۀ خان وارد دخترش با است سرهنگ نایب  ظاهراً که منصبی صاحب. دهد می قرار
 که پدر بینیم می داستان پایان در. آورد فراهم را جشن مراسم در وي شرکت مقدمات صیغه، یعنی شریعت در موجود امر



 ۱٤۲٥/ بازنمایی و تحلیل رویکردهاي ادبیات داستانی معاصر به موضوع کشف حجاب
 

 خانواده پدر که این تردید لیکن. کند شرکت جشن مراسم در نشود مجبور تا رود می قم به دیده، تنگ را عرصه احتماالً
 هایی سنتی و ها مذهبی از دسته آن واکنش که است این آن و کند می پاسخ بی پرسشی درگیر را ما ذهن رفته، کجا به واقعاً

 سنت گفت بتوان شاید بود؟ چگونه مسئله، این به کردند رد را آن صراحتاً نه و شدند تسلیم نه حجاب کشف مقابل که
 نظامی در و گریخته شده خطرآفرین تجدد، توسط که هایی موقعیت از دهد، می رخ داستان انتهاي در که هجرتی همراه به
  .است گرفته مأوا سو هم گفتمانی با
 

 آثار پس از انقالب

 )1378( امیرخانی رضا او؛ منِ
هاي  تحلیل رمان«نویسد:  امیرخانی می رضا هاي رمان در پردازي شخصیت و خود با عنوان شخصیتۀ نام پرواز در پایان  

دهند اما این گزینش موجب کمرنگی نقش و  هاي داستانی را مردان تشکیل می دهد که غالب شخصیت امیرخانی نشان می
ي ها هاي قالبی دور و به شخصیت نویسی امیرخانی، زنان به تدریج از نقش ها نگردیده است. در سیر داستان حضور زن

پندارد دست کم در این داستان،  ) با این وجود، نگارنده می3:1389(پرواز،» گردند. محکم و منحصر به فرد نزدیک می
شوند؛ مریم  تر شدن نقش زنان می رود که به خودي خود موجب کمرنگ ماجراها تحت تأثیر تصمیمات مردانی پیش می

نظام ة نشاند شود. (عزتی خود نیز دست ه مهاجرت میدرازي عزتی در ماجراي کشف حجاب مجبور ب به خاطر دست
تواند هرچه زودتر با او ازدواج کند  مردساالر است.) همچنین مهتاب به خاطر اعتقادي که علی در مورد ازدواج دارد نمی

ز حجاب ا به همراه کشف ،»مهتاب« و علی شود. ماجراي عشقی دیگران مجبور به مهاجرت میۀ و نهایتاً نیز با دسیس
پگاه ۀ پور، مجل گیرند. (رك. حقی شکل می ها آن دل از بسیاري فرعی حوادث که هستند رمان محوري و مهم حوادث
 )1380حوزه، 

 چه قانون اینة پذیرند افراد نخستین اینکه قبیل از سئواالتی به پاسخ و آن حواشی و آثار و حجاب کشف به پرداختن  
 تحت هایی که مستقیماً یکی از شخصیت. است بوده رمان این نوشتن به نویسنده ترغیب عوامل از یکی بودند، کسانی

 تجار صنف در داخل که یی روحانیة خانواد دختر است؛ گیرد مریم می دیگر جهتی اش زندگی حجاب، کشف آسیب تاثیر
 که است مذهبی اي خانواده به متعلق دخترانة نمایند مریم .هستند دینی گفتمانة نمایند و آفرینند می نقش بازاریان، و

 که خطرهایی مقابل در. کند می حفظ را آن و پذیرفته را خاندانش هاي آموزه و دین چرایی، و چون هیچ بی و مطیع بسیار
 نیز اش تحصیلی موقعیت افتادن خطر به از و کرده ایستادگی دارد، دنبال به او براي حجاب کشف قانون از زدن سرباز
 گرفته قرار حرمت هتک مورد حجاب رعایت خاطر به ورزانه غرض دولتی، مجریان از یکیۀ وسیل به که او. ندارد ابایی

 حفظ براي ها سنت جایی به جا همان نیز مهاجرت این شود؛ می مهاجرت خواستار و نشیند نمی عقب موضعش از است،
 به منجر که است الجزایري مبارز با آشنایی مهاجرت، این نتایج از یکی. دارد خود اهداف راستاي در را دینی موازین
 خیر به ختم او مسلمان همسر عاقبت اینکه از پس. است دینی هاي ارزش اتحاد نماد تلویحاً که شود می ها آن ازدواج

 در قلب دو داشتن با که است دختري و پیوند اینة ثمر ماند، می باقی مریم براي آنچه شود، می شهادت چون خوشایندي
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 نماد طرزي به) است. خورده را آن مریم شهادت، هنگام که است شهیدش پدر به متعلق واقع در اضافی، قلب( سینه
 نیز او دختر. شود می شهادت به نائل بازگشته ایران به نیکة ثمر این با مریم وقتی نیز آخر در. است همسرش و او اتحاد

 .گردد می باز اوست ازان که اي جامعه به دینی گفتمانۀ یافت تقویت نماد عنوان به
 مریم سر از چادر را خیابان در و کرده بهانه را وظیفه مریم، از خواستگاري در ناکامی خاطر به که مأموري عزتی؛ 

 فرصت بخشیده، آنان به برتر نظام که قدرتی از سوءاستفاده با حجاب، کشف ماجراي در که است اشراري نماد کشد، می
 یی، حرمتی بی چنین ارتکاب از پس بخت، نگون مرد این. کنند تخلیه را خویش شخصی هاي عقده تا شمرده مغتنم را

 . رسد می عملش سزاي به خورده چاقوۀ ضرب هفت که حالی در ناشناس افرادي توسط فجیعی و نامعلوم طرز به و شبانه
 تبیین براي شود می اي مایه است، دست زمان هم داستان ابتدایی هاي بخش با تاریخی لحاظ به که واقعه کشف حجاب

 دیگر گفتمان جنگ به سنتی هاي ارزش و دینی گفتمان از نمایندگی به مریم لیبرالیستی لذا و دینی گفتمان دو میانۀ منازع
 برخوردار نیز الزم حمایت و قدرت از دارد، تعلق آن به و کند می داري طرف آن از که کسی مسلط، گفتمان در. رود می

. بودند مند بهره موقعیتی چنین از شاه رضا دوران در حجاب کشف مدافعان و حجاب بی زنان که اي گونه به است
 حجاب، موضوع کشف نمادین، و ارزشی داستان این در. است عزتی سرکار داستان این در دست این از بارز شخصیت

 است دینی گفتمان مدافع نوعی به که نویسنده اوالً باشد؛ دلیل دو از ناشی امر این رسد می نظر به که نیست داستان اصلی
از  که رمان زمانیة باز ثانیاً. بیند می است زنان و مردان خاص زمان هم که عفت نام به تري کلی مفهوم  از جزئی را حجاب

 نباشند تأثیرگذارتر و تر اهمیت پر حجاب کشف از اگر که است رخدادهایی حاوي گیرد، می بر در را 1367 تا 1312 سال
 .هستند تر نزدیک روایت آغاز زمان به کم دست

 
 )1378( آرمین منیژه نبود؛ سرخ گل کاش اي
ها نقدي است که مریم سادات حسینی، با عنوان  ترین آن رسد فنّی با نگاهی به نقدهاي این رمان، به نظر می   
او ابتدا سیر زندگی و تحول شخصیت اصلی داستان را به نوشته است. » پهلوي اولة حجاب در دور هاي بی بریده گیس«

داند که به عنوان  هایی می عنوان یک دختر مذهبی تا یک زن متجدد بررسی کرده و در نتیجه، این زن را یک نمونه از زن
 و سیاسی رویدادهاي ترین مهم در که است زنی گللر«شوند.  ها و فرامین حکومتی چرخانده می ابزار در دست حزب

 و آگاهی سر از نه حضوري رویدداها، این در او حضور رسد می نظر به ولی دارد، مستقیم حضور خود زمان اجتماعی
 حساب به زنانیة نمایند عنوان به را او بتوان شاید. است شرایط به وابسته و اجبار روي از ناآگاهانه، حضوري که انتخاب

 شعار با ها آن. بودند دربار مقاصد خدمت در ابزاري تنها حجاب، کشفۀ واقع در و رضاخانی حکومت دوران در که آورد
 طلب تا شدند می گرفته خدمت به تجدد،ة نمایند زنان عنوان به حکومت، به وابسته مردان توسط مرد، و زن برابري
 اي خواسته که بومی اي خواسته نه دوران، آن در خواسته این اینکه جالب اما کنند، گوشزد زنان به را زنان حقوق احقاق

 حجابی بی بر را خانه در ماندن که هستند زنانی آنۀ هم نیز ادعا این شاهد. بود تجویزي و دستوري تحمیلی، وارداتی،
 )1392خبري خانواده و زنان،  -(مهرخانه؛ پایگاه تحلیلی» .دادند ترجیح



 ۱٤۲۷/ بازنمایی و تحلیل رویکردهاي ادبیات داستانی معاصر به موضوع کشف حجاب
 

 بهترین به زن خلق شخصیت یک بخشد، می تمایز وجه رمان، این به نخستۀ وهل در آنچه انقالب از پس آثار میان از 
 زن که است هایی مضمون اصلی این رمان آسیب. است بین نکته نگاهی و حساس قلمی با زن اي نویسندهۀ وسیل به حاالت
 است، پژوهش مبناي آنچه نیز رمان این باب در است. شده متحمل تجدد به سنت از گذار جریان در تجدد به متمایل
 است، روحانی که گللر پدر اصلی، بازیگران بنابراین. است حجاب کشف تاریخیۀ واقع بستر در ها شخصیت بررسی

 . دارند رخدادها مقابل متفاوتی هاي کنش نیز شخصیت سه این از یک هر. هستند مهدي و گللر
 گللر روحانی پدر. است گرفته قرار دولت کار دستور در تجدد به سنت از حکومت میل دنبال به حجاب کشف قانون  
 معیارهاي ترین ابتدایی که است مردي از دخترش گرفتن بازپس براي تالش در است دینی گفتمان مدافع و نماینده که

 و شده تسلیم نهایت، در کند می مقاومت متمادي هایی سال که وجودي با مبارزه این در او. کند نمی رعایت را گفتمان این
 ازدواج به کراهت با ها سال از پس مرد این. کند می جدید زندگی راهی کردن، عاق تعبیري به و نارضایتی با را دختر

 و متجدد هاي گروه به دخترش گرویدن شنیدن با و دهد می تن نیست نمازخوان که مردي با دخترش قانونی و شرعی
 تجددي مقابل دارد خود با که سنتی شکست از اي نشانه حتی او مرگ. میرد می و کرده دق گویی حجاب، گذاشتن کنار
 این و است راسخ عقایدش سر بر او حد چه تا که دهد می نشان مرگ این اتفاقاً شود، نمی محسوب است، دخترش با که

 آن در که باشد مسیري درستی در تردید اش نتیجه که کند مبتال وجدانی عذاب به را گللر تواند می کم دست مرگ،
 . است شده رهسپار

 این و است تغییر یک کشاقوس در او هستند، دینی گفتمانة نمایند که بزرگ شده است روحانی اي خانواده در گللر  
 وامدار ازدواج، از پیش گللر. است تجدد به سنت از سوق تعبیري به یا و همسرۀ خان به پدرۀ خان از رفتن تغییر،
 که شود می تجددي به سرسپرده نیز ازدواج از پس و است کرده حاصل مدارش دینة خانواد از که است هایی ارزش

 به بسته که است تغییراتی بلکه نیست تحول نهد، می تأثیر زن این هویت در آنچه پس است؛ زده رقم او براي همسرش
 مهدي با ازدواج از پس. دهد می رخ اش زندگی داستان جاي جاي در تغییرات، این و کند می کسب مختلف، هاي موقعیت

 شوهرش که شود می اي نمایشنامه بازیگر رود، می افراطی متجددهاي و فکري روشن هاي جمع و ها نشست به او دنبال به
 کارهاي به آنچه مسائل، این ارزشی بار از نظر  صرف. کند می حجاب کشف و زند می ساز است، نوشته تجدد از دفاع در
 و زرق با سنتی کامالً است زنی او. است اعمال این انتخاب در او شخص اختیار عدم بخشد نمی اي ویژه ارزش او

 دست از نیز را سپهر فرزندش مهدي، خودکشی از پس. شود می گذاشته نمایش به همسرش توسط که متجددانه هاي برق
 که سپهر کنایی، اي گونه به و شود می پایمال نیز او که بوده گللر تغییر نیکة ثمر و امید نماد فرزندش، شاید. دهد می

 کلی به زن امید کورسوي و روشن افق گونه این و میرد می و کرده سقوط خانه بام پشت از کند می تداعی را آسمان نامش،
 است رژیم مخالف و کرده فعالیت توده حزب در که کسی اوست، برادر گللر زندگی در مؤثر مرد سومین. گردد می محو

 به را او پاي و شده حزب در فعالیت براي خواهرش مشوق اکنون است، آن از بخشی نام، تغییر که ظاهري، تحوالت با و
 و بازگشته پیشین دین به شده متحول آسانی به چندي، از پس خودش که درحالی کشاند می حزبی و سیاسی هاي صحنه
 براي جدید مردي شوهرخواهرش یاري با گللر نیز بار این مرده، برادرش که اکنون. شود می شهید حزب، سران توسط
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 محسوب نیک ي ا ثمره نیز چندان که هستند فرزندي چهار او با ازدواج حاصل و ساده و روستایی مردي یافته؛ اتکا
 .شوند نمی

 صورتی به. زنند می رقم برایش مردها خصوصاً و جامعه که شود می تغییراتی دستخوش زندگی، مراحل تمام در گللر  
 بازیگر زندگی، طول تمام در زن این گفت توان می همسرش، هاي نمایش در او بازیگري از الهام با تلویحی
 و کند کسب مستقلی هویت اینکه بی پیر بازیگر یک مثل آخر در و اند نوشته اطرافش، مردهاي که است هایی نامه نمایش

 این از فرار براي تالش در سنتی زن یک کاملۀ نمون گللر .شود می گذاشته کنار داده، دست از را اش کارآیی که حالی در
 . آن از پیش چه ازدواج از پس چه. است جایگاه

 باشد اما او حجاب کشف حامیان رأس در است طبیعی موقعیتش، و شغل به توجه با که است نظامی مردي مهدي  
 و تبلیغ در سعی و داده نشان خوش روي تجددخواهی و قانون این به اشتیاق و رغبت با که است هایی نظامیۀ نمون

 حجاب کشف قانون به اعتراض در او سید پدر. است مذهبیة خانواد یک حاصل گللر همچون نیز او. دارند آن گسترش
 براي را خود حجاب بی همسر قانون، همان تبلیغ براي فرزندش اکنون و است شده شهید مشهد، گوهرشادۀ واقع در

 از که فشارهایی تحت است شکننده تجدد نماد خود، که مهدي. است کرده همراه خود با مختلف هاي جمع در حضور
 و او شکستۀ نشان گللر، پدر مرگ برعکس او مرگ. کند می خودکشی و نیاورده دوام شود، می متحمل جانب، دو هر

 انگیزي غمۀ خاتم نیز باشد او معرف و جایگزین توانست می که فرزندش تنها سقوط مرگش، از پس و است هایش آرمان
 به نیز ایران در خواهی تجدد و تجدد سرنوشت ناکام و تلخ قدر همین که بینیم می شکل این به و او ماجراي براي است
 خود در و نیاورده تاب را تغییرات دارد، سنت در ریشه که حالی در مهدي، همچون تجدد این و شود می منتهی مرگ

  .خشکد می
 
 گیري . نتیجه5
 مراودات و حوادث طول در ها سرزمین دیگر مانند نیز ایران یابیم فرهنگ اجتماعی با توجه به آنچه گفته شد در می  

 تقریباً ایران به تجدد ورود .است نهاده تأثیر نیز مردم پوشش نوع بر تبع به و پذیرفته تأثیر دیگر هاي فرهنگ از تاریخی
 جامعه بابیه، همچون جدید هاي فرقه ظهور و فکران روشن تفکرات جمله از عواملی و خورد می رقم مشروطه با زمان هم
ة استفاد نخست،ۀ وهل هاست. در آنۀ جمل از زنان ظاهر و مناسبات در تغییر که سازد می آشنا نوین مسائل برخی با را

 جهان ادبیات داستانی نیز درة در حوز .خورد می رقم شاه رضا اقدامات با ها آن پوشش و زنان از مدرن سبک به سیاسی
 حریم از دفاع هرچیز از بیشتر داشت می وا مخالفت به را مردم آنچه رضاخانی، حجاب کشفۀ مقول برابر در ها داستان
 .شد می تلقی عرف، نوعی به باشد دینی احکام از محض تابعیت آنکه از بیش که بود اي شده تثبیت آداب

 اسالمی انقالب از پس ها، داستان گواه به .دانست تحمیلی تجدد با سنتۀ مقابل توان می را حجاب کشف با مردمۀ مقابل 
 هاي ایده بین هایی کشمکش اخیر هاي سال در که اي گونه به شد ایجاد وارونگی ها مقابله  حتی و ها ارزش در نوعی به
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 ارتباط رغم به زنان، فرآیندها و رویدادها این تمام در تقریباً .شود می مشاهده محور دین دولت و جامعه در سکوالري
 .اند داشته ها زمینه این در را دخالت کمترین ایشان، با آن حواشی و حجاب مستقیم مسائلی همچون کشف

 در سعی خویش مقبول ایدئولوژي و موجود ابزارهاي به توسل با هریک که بریم می پی نویسندگان، آثار واکاوي در 
 کامالً اند برده بهره رئالیسم قالب از که حال عین در آثار این غالباً که دارند آثاري در حجاب کشف رویداد بازنمایی

انقالب،  از پیش هاي نویسنده برخی. باشند نمی اجتماعی رفتارهاي و هنجارها تمامی گویاي و بیرونی واقعیت بر منطبق
 و سیر نمایش و متجدد و سنتی زنان هاي تفاوت دادن نشان براي شگفتی نوعی از متأثر هرچیز از بیشتر افغانی همچون

ۀ جامع نمایش در سعی فئودالی ضدۀ اندیش از متأثر ها این اند؛ برده بهره رویداد این از آنان تحول و دگرگونیة نحو
افغانی از سنت ها دفاع می کند و دیدگاهی که  دارند. طیف این خاص هاي نابهنجاري و مناسبات انضمام به فرودست

 ارائه می کند در نهایت، سوگیري به نفع سنت ها است.
 رویکردي با را حجاب کشف عمل کنند، تمجید خاصی طیف از اینکه بدون نیز احمد آل ها همچون نویسنده برخی 

 آثار در رفته، هم دارند. روي تجدد و سنت جدال نابسامان اوضاع گزارش در سعی بیشتر و کرده نقد انتقادي -سیاسی
 و شعار رساندن براي نظم، از که شاعرانی از نظر صرف و نویسندگان آثار مخصوصاً انقالب، از پیشة شد بررسی

 تابعان از برخی خود کماآنکه شود می دیده استبدادي عمل این به اعتراض نوعی کردند، می استفاده مردم به عقایدشان
 به مردمۀ عام بین ها به کشف حجاب اعتراض این .اند کرده نقد سیاسی دیدگاه از را موضوع این و اند نبوده دینی گفتمان
 در که هایی شخصیت میان از .گیرد می صورت ادبی آثار نوشتن با فکران روشن بین در لیکن متفاوت هاي صورت
ة خانواد به مربوط بسآمد باالترین اند گرفته قرار حجاب کشف موضوع انقالب، از پس چه و پیش چه ها داستان

 .است اصنافۀ سردست و ها نظامی روحانیون،
 این و است برخوردار اقبال از سفارشی آثار با ارزشی نویسندگان بین بیشتر حجاب کشفۀ مقول بررسی انقالب، از پس 

 جنگ و انقالب از پس .دارند حجابی بی برابر در ارزشیۀ مسئل یک عنوان به حجابۀ مسئل اثبات در سعی نویسندگان،
 شهید، حجاب، به مربوط دوره این آثار بیشترۀ مای درون. کند می پیدا تنگاتنگی ارتباط شهادت مفهوم با حجاب تحمیلی،
 زندگی در خورده شکست زنانی عنوان به حجاب بی زنان ترسیم و زن ارزش برترین عنوان به حجاب زنان، فداکاري
 مردمی که ایرانۀ همسای کشور ترکیه؛ تعمديۀ مقایس انقالب، از پس هاي نویسنده آثار در .باشد اجتماعی می و شخصی
 نظام به دادن برتري و ایران با شود می اداره لیبرالی و سکوالر نظامی با اکنون و داشته دینی حکومتیۀ سابق و مسلمان

 هاي داستان در زنانة دربار تر اهمیت با بسا چه مسائل دیگر و حجابۀ مسئل .است شونده تکرار مسائل از ایران دینی
 این ویژگی، محسوس آرمین اثر در چه چنان. است شده داده نشان تر متعادل و تر ملموس بسیار مردان، به نسبت زنان
 .است

 در حجاب کشفۀ واقع اوالً، رسید؛ مشتركۀ نکت چند به توان می پژوهش، این در هاي منتخب داستان با بررسی   
ۀ مسئل از دیدگاه نویسندگان، ثانیاً،. است نشده کشیده چالش به جدي طور به گاه هیچ ایران اجتماعی -تاریخی هاي رمان

 ثالثاً،. رود می شمار به تر گسترده ارزشی نظام یک از اي کننده تعیینۀ مجموع زیر است، فراوان اهمیت حائز اگرچه پوشش
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 زن ستمدیدگی زنان نویسنده، نیست؛ یکی مرد و زن نویسندگان دیدگاه از وي به مربوط مسائل و زن به نگریستنة شیو

اند و زن را در درون بافتی فرهنگی و اجتماعی با  کشیده تصویر به مرد نویسندگان از تر ماهرانه بسی را وي شدن قربانی و
 آن سبب به اسالمی، انقالب دوران در چه و پهلوية دور در چه که گفت توان می سرانجام . واقع بینی بیشتري دیده اند

اند، به این  داشته حساسیت آن به نسبت حاکم هاي نظام و بوده سیاسی بار داراي حجاب کشف و حجابۀ مسئل که
موضوع به اندازة وزن و اهمیت آن پرداخته نشده است و جاي آن دارد که در ادبیات داستانی از ابعاد و زوایاي گوناگون 

 به این مسئله پرداخته شود. 
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