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 چکیده

ن آثار، حلیل ایتاند. بررسی و ای هستند که در آن خلق شدهکنندۀ شرایط جامعهآثار ادبی بیان

 الوه بروشش عپدهد. حجاب و فضای حاکم بر زمانه و محیطی که اثر در آن تبلور یافته را نشان می

های دهژه سروباشد که در ادبیات بویاینکه حکم الهی است، یک مسألۀ اجتماعی و فرهنگی نیز می

ندات تفاده از مستتحلیلی و اس -. مقالۀ حاضر با رویکرد توصیفیشاعران معاصر مطرح شده است

الیل دای، نخست اشعار شاعران معاصر مدافع و مخالف حجاب را بررسی کرده سپس کتابخانه

 ه حجابکهای ایشان را تبیین نموده است. شاعران مدافع حجاب معتقدند مطرح شده در سروده

ت اب و عفمدافع حجنیست و مرد غیور آموزی زنان علم دستور دین اسالم است و مانع پیشرفت و

انع جاب محبر این باورند که وجوب حجاب در دین اسالم نیست.  ،است، اما شاعران مخالف حجاب

 پیشرفت و کسب دانش است و تأثیری هم بر عفت زن ندارد.
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  شگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایرانگرمسار، داناستادیار گروه زبان و ادبیّات عرب، واحد - 1

t.chaldareh@yahoo.com 
 20/09/98: تاریخ پذیرش  10/05/98: تاریخ دریافت 

mailto:t.chaldareh@yahoo.com


 4شماره/  2دورۀ /  1398پائیز و زمستان / فارسی ادبیات و زبان تخصصی دوفصلنامۀ/   / 64

 مقدمه -1

روبند و ... آمده  در لغت به معنای پوشش، چادر، پرده، نقاب، حجاب جمع حُجُب

و هم به معنی پرده و  کلمۀ حجاب هم به معنی پوشیدن(. 108: 1384)آذرنوش،  است

دهد که پرده وسیلۀ پوشش این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می است. حاجب

آن اصل لغت هر پوشش حجاب نیست، که بر حسب و شاید بتوان گفت است 

 ریق پشت پرده واقع شدن صورت گیردشود که از طپوشش حجاب نامیده می
 .(78: 1374)مطهری، 

حجاب با بسیاری از مسائل پیوند خورده و دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی،  مسألۀ

باشد. این مسأله بدان جهت که خطاب آن با زنان است به اقتصادی و فرهنگی می

دد و از آن جهت که در تنظیم روابط بین زن و مرد گرنیمی از جمعیت جامعه بازمی

 نقش دارد به تمام افراد جامعه مرتبط است.

قابل توجهی از مسلمانان حجاب و پوشش را به عنوان ضرورت دین  عدۀ

کنند و در از آن دفاع می اند و رعایت آن را در جامعه الزم و ضروری دانستهپذیرفته

و پوشش اسالمی را مانع حضور زنان در اجتماع ای دیگر رعایت حجاب مقابل عده

های دارند که رعایت حجاب مانع فعالیت زنان در عرصهدانند و اذعان میمی

های اقتصادی به خاطر آسیبشود و بدینسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می

 شود و برای زنان نیز پیامدهای روحی و روانی در بر خواهد داشت.جامعه وارد می

معنی شایع لغت حجاب پرده است و اگر در مورد »شهید مطهری معتقد است: 

ن است و همین امر شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زپوشش به کار برده می

زیادی گمان کنند که اسالم خواسته است زن همیشه پشت  موجب شده که عدۀ

ر اسالم برای زنان پوشش که د ه محبوس باشد و بیرون نرود. وظیفۀپرده و در خان

معنی نیست که از خانه بیرون نروند. زندانی کردن و حبس مقرر کرده است بدین

زن در اسالم مطرح نیست. پوشش زن در اسالم این است که زن در معاشرت خود با 

حجاب  .(79)همان: « گری و خودنمایی نپردازدمردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه

ن در جامعه است و حضور کنند برای حضور سالم زنابرخالف آنچه برخی تصور می

این اقتضا را دارد که با رعایت عفاف و حجاب وارد اجتماع گردد و اگر  اجتماعی زن
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: 1395)اختری، گردید بنا بود حضوری در جامعه نداشته باشد، چنین قانونی وضع نمی

ها باشد و آثار ادیبان، تبلور اندیشهتمام نمای جامعه می . از آنجا که ادبیات آیینۀ(6

حجاب و دیدگاه شاعران معاصر را م جامعه است بر آن شدیم تا مسألۀ و افکار مرد

 هایشان بررسی کنیم.در میان سروده

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

و دهی تغییرات اجتماعی و توضیح و تبیین مسائل اجتماعی ادیبان در شکل

توان پیرامون ویژه شعر میخالل آثار ادبی ب کنند و ازفرهنگی سهم مهمی را ایفا می

مسائل و مباحث اجتماعی، فرهنگی و... جامعه به تحقیق پرداخت. این پژوهش 

حجاب به  های شاعران معاصر دربارۀبا تکیه بر سروده صدد آن است تادر

 های ذیل پاسخ گوید:پرسش

 ب در شعر معاصر چگونه است؟حجا بازتاب مسألۀ -1

شاعران معاصر برای موافقت و مخالفت با حجاب چه دالیلی را مطرح  -2

 ند؟کرده

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

حجاب و پوشش همواره در جامعه و به تبع آن در ادبیات  نوع و حد و اندازۀ

است. های مختلفی در این باره مطرح بازتاب و انعکاس داشته است و دیدگاه

ای که اگر به درستی مورد واکاوی قرار گیرد و نگاه قرآن کریم و علت تأکید مسأله

بر پوشش مناسب و رعایت حجاب و عفاف که منجر به سالمت روحی جامعه خواهد 

 شود.شد به طور دقیق تحلیل شود، رفع ابهام می

 و مخالف حجاب وهای شاعران موافق های مطرح شده در سرودهبررسی علت

افراد  شش به عنوان بازتاب تفکر و اندیشۀحجاب و حد و حدود پو مراد آنان از واژۀ

کند که به نقد و بررسی و تحلیل دیدگاه آنان پرداخته شود و جامعه کمک می

کننده برای علل مطرح شده، فراهم آید و شبهاتی که در این زمینه هایی قانعپاسخ

 شود برطرف گردد.بیان می
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 تحقیق پیشینۀ -3-1

توان به موارد می انجام شده که های بسیاری در مورد حجاب و پوششپژوهش

 ذیل اشاره کرد:

نامه کارشناسی ارشد، نسرین حجاب در ادبیات معاصر فارسی و عربی؛ پایان

 .1393کریمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، 

ا امروز، مهدی کتاب پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی از انقالب مشروطه ت

 .1389محبتی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

مهدی احمد امین،  ،«پوشش معشوق در غزلیات سعدی»مقاله با عنوان: 

 .1393، پاییز 8های ادبی و بالغی، شماره پژوهش احمدی، فصلنامه

، محمدسبحان «پیکارهای شاعرانه در معرکه کشف حجاب»مقاله با عنوان: 

 .1387، 76-75زمانه، شماره  نشریهراستگو، 

بازتاب فرهنگ پوشاک و لباس در ادبیات ایران )با نگاهی به »مقاله با عنوان: 

، زمستان 1، اسداهلل زارعی، فصلنامه هنر علم و فرهنگ، شماره «دیوان حافظ(

1392. 

هایی که شاعران معاصر با توجه خاص به موضوعاست در این تحقیق سعی شده 

 پرداخته شود. ، به این موضوعاندفقت و مخالفت با حجاب بر آن تکیه زدهبرای موا

 حجابدیدگاه شاعران دربارۀ  -2

 شاعران موافق حجاب -1-2

 حجاب دستور دین اسالم و آیات قرآن است -1-1-2

رمان یکی از احکام مشترک ادیان ابراهیمی پوشش است که زن در برابر نامح

قرآن کریم، مسألۀ  درنماید. گری و خودنمایی پرهیز باید استفاده کند و از جلوه

و آیات الهی به حجاب های مبارکه احزاب و نور مطرح شده است حجاب در سوره

چشم که رعایت آن از سوی مردان و زنان الزم است اشاره دارد و بر حجاب در 

ود. از تا حریم میان زنان و مردان نامحرم حفظ ش ورزدگفتار و پوشش نیز تأکید می
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 کنند:در دین اسالم را بیان میرا این رو برخی از شاعران این مسأله 

 رو گرفتن ز شروط مذهب و آیین ما
 

 ما مسلمانیم عصمت از شروط دین ما 
 

 (766: 1371)حسینی گیالنی، 

 زن های مسلمان را آییین حجیاب امیروز
 

 باید که رخ گیرند در کوچیه نقیاب امیروز 
 

 آیییات حجییاب آمییداز بهییر رسییول اهلل 
 

 باید که بگیرد رو هر زن که مسلمان است 
 

 زیرا که حجیاب زن معلیوم ایمیان اسیت
 

 هم عصمت و هم عفت در پردۀ نسوان اسیت 
 

 (179)همان: 

فت به عفت زنان مسلمان و زنان عفیف طرح شده است. ع در این ابیات مسألۀ

های مادی و نفسانی لذتداری در برابر تمایالت افراطی نسبت به معنای خویشتن

و شامل منزه بودن و  روددر تفکر اسالمی زیربنای علم اخالق به شمار می است و

 پاکی دست و زبان و شکم و دامن و ... از هر نوع عیب و بدی است.

 خدا ستوده به قرآن که زن بپوشیید رخ
 

 دری که بسته از او شد که فتح باب کنید 
 

 نخوانیده حیرفرا « یدنین»مگر که آیه 
 

 که جهل بیهوده دایم به شیخ و شاب کند 
 

 حجاب بهیر مسیلمان و اهیل ایمانسیت
 

 کسی که این دو ندارد چه احتجاب کنید 
 

 نبی ز تیابع قیرآن حجیاب میی خواهید
 

 نه آن که جهل به قانون آن جنیاب کنید 
 

 «فیییهنّ قاصییرات الطییرف»رمییوز آیییۀ 
 

 ندیده آن کیه بیدین گونیه التهیاب کنید 
 

 (229: 1383)نطنزی طباطبایی،  

کند که به زنان و احزاب اشاره می ۀمبارک سوره 59 ۀشاعر در این ابیات به آی

دختران پیامبر و زنان مؤمن سفارش شده که روسری و چادرهای خود را بر خویش 

به  باشد وفکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، میابی

کند که خداوند متعال در مبارکه الرحمن نیز اذعان می سوره 56 ۀاسرار آی رموز و

 باشند.توصیف زنان بهشتی آورده است که این زنان به صفت حیا مزّین می

 سورۀ نور به خواندن آیه سی و یک و بگییر
 

 نقابی بر رخ چون قمیرت« خمرهنّ» ز  
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 زیور و زینت خود جیز بیه محیارم منمیای
 

 بیگانیه نیدزدد ز تیو یکتیا گهیرتتا که  
 

 (230: 1329)دهقان، 

کند که مبحث نور را توصیه میمبارکه  سوره 31 ۀبه صراحت خواندن آی شاعر

نماید که می« خمرهنّ» به واژۀ حجاب نگاه و حفظ عفت و پاکدامنی است و استناد

آن سر شود که زنان با به معنای پوشش است و به طور معمول به چیزی گفته می

 .پوشانندخود را می

 پییاکی انییدوز و راسییتی آمییوز
 

 بعد از آن هر چه خواستی آموز 
 

 کان که مذهب نهاد و آیین کرد
 

 راسییتی را مییالزم دییین کییرد 
 

 زن که با کژی و بدی خیو کیرد
 

 پرده عافیت به ییک سیو کیرد 
 

 زن که با راستیش جنیگ افتیاد
 

 نقیید آیییین ز دسییت خییواد داد 
 

 کیش روی نهفت چون ز آیین و
 

 کرد با عصمت آنچه نتوان گفت 
 

 (81: 1313)امیری فیروزکوهی، 

در حقیقت راستی همان  ؛راستی و پاکی نماد مذهب و آیین مطرح شده است

 باشد.است که حافظ عفت و عصمت می« صراط مستقیم»

 گفت پیغمبر، که زن ریحانه است
 

 همچو گل پیرورده طیرف آسیتان  
 

 سنگ ره شدی خرمن گل، از چه
 

 بهییر دیییدار جمییال گییل رخییان 
 

 حکم قرآن است ، این امر حجاب
 

 نصیییب بنماییییید روی دییییدگان 
 

 تییابع اسییالم کییی باشیید چنییین
 

 نی روا باشد کیه بیه داب کیافران 
 

 (73: 1379)نوری تویسرکانی، 

اند، در این ابیات به روایت مشهوری که زنان را به ریحانه یعنی گل تشبیه کرده

 دارند که مسأله حجاب از احکام قرآن کریم است.اشاره شده و اعالم می

 هر آن که کوشش رفیع حجیاب بنمایید
 

 خییدای خانییه عمییر ورا خییراب کنیید 
 

 کسی که در دل او بهره ای ز ایمان ست
 

 چه بحث او بیه فقییه و ییا کتیاب کنید 
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 اگر به حکم خیدا و صیریح قیرآن اسیت
 

 کنیید زنییان مسییلمه باییید بییه رخ نقییاب 
 

 (211: 1306)نجفی گیالنی، 

گشاید که در صدد گسترش بی حجابی هستند و شاعر لب به نفرین کسانی می

بر این باور است که زنان مسلمان باید به حکم خدا و قرآن کریم حجاب داشته 

 باشند.

 چراغ روز فرداییت، حجیاب خیوب امروزسیت
 

 نهایت چادر شب را سیحرگاهی اسیت مینیایی 
 

 «کرّمنا» عصمت و تقواست نشانه حکملباس 
 

 میییفکن سییایۀ طییوبی اگییر هشییدار و بینییایی 
 

 تو رمز خلقتی ای زن، تو محبیوب خداونیدی
 

 دل مردان حریم اوست رها کن این خیودآرایی 
 

 پرده میگویم اگر گوشت خریدار استبدان بی
 

 مییرو از چییادر عصییمت اگییر در راه زهرایییی 
 

 (315: 1381)احمدی جلفایی، 

اسراء  ۀمبارک سوره 70 ۀگشته و به آیدر این ابیات بحث کرامت انسانی مطرح 

و به راستی ما ...« »وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ »فرماید: استناد شده است که می

بنابر باور شاعر، عصمت و تقوا علت برتری  ....«فرزندان آدم را گرامی داشتیم و 

کند که از حریم و به زنان توصیه می باشدانسان بر بسیاری از موجودات مادی می

 عصمت خارج نشوند.

 آموزی نیستحجاب مانع علم -2-1-2

های اهمیت علم و دانش اندوزی بر هیچ کس پوشیده نیست و طبق آموزه

ها بر یکدیگر است سانی و معیار برتری انسانعلم یکی از کماالت مهم ان ،قرآنی

و از آنجا که زنان نیمی از جمعیت کشور هستند و نقش تربیت فرزندان  (11)مجادله: 

نماید. نیز به آنها اختصاص دارد باال رفتن سطح علم و دانش آنان بسیار ضروری می

و علم حجاب معتقدند که حجاب مانع کسب تحصیل مدافع در این زمینه شاعران 

 اند:نیست و در این باره سروده

 یک چادری از عفت و ناموس به سر کن
 

 آن گاه برو مدرسیه تحصییل هنیر کین 
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 خیود را ز کمیاالت هنیر نیور بصیر کین
 

 چون دختر بی علم نزد همه خوار اسیت 
 

 (309: 1371)حسینی گیالنی، 

 آن که گوید حجاب واجب نیست
 

 آگه از این همیه معاییب نیسیت 
 

 گوید آمد حجیاب صیورت و سیر
 

 حاجییب اکتسییاب علییم و هنییر 
 

 زن اگیییر دسیییت و رو بپوشیییاند
 

 دانییییش آمییییوختن بِنتوانیییید 
 

 غافل از این که ستر و پوشش زن
 

 نیست هرگز حجاب دانش و فین 
 

 زن اگییر در پییالس باشیید نیییز
 

 نبییییود علییییم را از او پرهیییییز 
 

 زن نه بل میرد هیم درون پیالس 
 

 برون ز قییاسعلمی آرد به کف  
 

 هیچ گیه از نخسیتین روز وجیود
 

 چییادر و علییم را خییالف نبییود 
 

 علییم از چییادری گریییزان نیسییت
 

 علم را پرده دار و دربیان نیسیت 
 

 (78: 1313)امیری فیروزکوهی، 

آموزی آنها کنند که چادر و پوشش بانوان مانع علمشاعران در این ابیات اشاره می

 که زنان نیز باید خود را به کمال علم و هنر آراسته نمایند.کنند باشد و تأکید مینمی

 حجاب زن کجا سدّ باب معرفت است
 

 ز رفع پرده چه معلومی اکتساب کند 
 

 کدام ملتی از علم زن ترقی کند
 

 کسی بگوید این کلمه تا ثواب کند 
 

 ز رو گشادن زن ها چه معرفت خیزد
 

 به جز مبادی اخالق را خراب کند 
 

 (210: 1383)نطنزی طباطبایی، 

این ابیات در پاسخ کسانی است که بر این باورند حجاب مانع کسب علم و دانش 

ه دری بحجابی و پردهاست و شاعر معتقد است که علم و دانش که همراه با بی

بلکه اصول اخالقی را نیز  ،شوددست آید نه تنها باعث رشد و ترقی جامعه نمی

 سازد.ویران می

 کندغیرت مرد از حجاب زن دفاع می -3-1-2

غیرت در اصطالح به معنای تالش در محافظت از چیزهایی است که حفاظت از 
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رود. غیرت ریشه در ترین فضایل اخالقی به شمار میآنها الزم است و یکی از شریف

ای آفریده شده که از امور مورد فطرت آدمی دارد و آدمی به طور فطری به گونه

ر این ابیات کند. شاعران داحترامش مانند زن، فرزند، مقام، ثروت و ... محافظت می

 سرایند:و می اندغیرت پیوند زده بحث حجاب را به مسألۀ

 کسییی کییه غیییرت و نییاموس را نفهمیییده
 

 که گفته است که نیاموس او حجیاب کنید 
 

 دری استکسی که پرده ندارد به فکر پرده
 

 انقییالب کنیید هییوای فتنییه و آشییوب و 
 

 کسی که مرد شد از زن حجاب می طلبید
 

 که مردمیی خیود از ایین ره انتخیاب کنید 
 

 ز مرد خواهش بی پردگی زن عجب اسیت
 

 عجیب تر آن که به خود آدمی خطاب کند 
 

 (229)همان: 

 هییان ای علمییا امییروز، تییرویک شییریعت کییو
 

 دین می رود از طهران، از شرع حماییت کیو 
 

 را آثیییار نجابیییت کیییوزن هیییای گرامیییی 
 

 مییردان عظییامی را آن غیییرت و همییت کییو 
 

 ها مخمور و خراب آمدها به خیابانزن
 (156: 1371)حسینی گیالنی، 

ها از غیرت مردان سخن به میان رفته است و مرد باغیرت را کسی در این سروده

که  را کشف حجاب شود. آنها مسألۀحجابی زنان میدری و بیدانند که مانع پردهمی

کنند که شریعت و ترویک احکام مطرح میمعاصر ایران اتفاق افتاده است در تاریخ 

 باشد.های غیور میشرعی نیازمند حمایت از سوی علما و انسان

 شاعران مخالف حجاب -2-2

 حجاب مانع کسب علم و دانش زن و پیشرفت جامعه است -1-2-2

که حجاب و پوشش مانع کسب برخی از شاعران مخالف حجاب بر این باورند 

 اند:اجتماع است و در این باره سروده ۀعلم و دانش و مانع ورود زن در عرص

 چییادر و روی بنییید خییوب نبیییود
 

 زن چنییان مسییتمند خییوب نبییود 
 

 جهیییل اسیییباب عافییییت نشیییود
 

 زن روبسییییته تربیییییت نشییییود 
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 کار زن برتیر اسیت از ایین اسیباب
 

 هست یکسان حجاب و رفع حجاب 
 

 قیییوانین میییا همیییین باشیییدگیییر 
 

 ابدالییییدهر زن چنییییین باشیییید 
 

 (146: 1380بهار، ملک الشعرای )

 ای دختییییر نامییییدار ایرانییییی
 

 از روی خییود اییین نقییاب بییردار 
 

 چیییون دخترکیییان ازبکسیییتان
 

 چیییادر بنیییه و کتیییاب بیییردار 
 

 (101: 1357)الهوتی، 

دانند و از زنان آموزی میچادر و روبند زنان را مانع علمدر حقیقت این شاعران 

خواهند که چادر را کنار بگذارند و به تأسی از زنان ازبکستان در پی کسب علم و می

 دانش باشند.

 بفکییین نقیییاب و بگیییذار در اشیییتباه مانییید

 خیور بدر این حجاب و آخر به درآ ز ابر چون
 

 ماه ماندبر  گفت رختتو بر آن کسی که می 

 کییه تمییدن ار نیییابی، تییو بییه نیییم راه مانیید
 

 (136: 1381)قزوینی، 

 از حجاب است که ایین قیوم خرابنید خیراب
 

 این خرابی ز حجاب است که ناید بیه حسیاب 
 

 در حجاب است سخن گرچه بود رد حجاب

 فخر کنی بیر دگیران بیدهی درسسزد تو 

 شرم چه؟ مرد یکی بنیده و زن ییک بنیده

 چیسییت اییین چییادر و روبنییده نازیبنییده
 

 دگیران باشید تیرسعیب باشد که تو را از  

 زن چه کرده است که از بنده بود شیرمنده

 گر کفن نیست بگو چیست پس این روبنده
 

 مرده باد آن که زنان زنده به گور افکنده

 اییین سییخن مییذهب هییر کییس باشیید

 یک دو سه گوینده هیم آواز شیودار  با من

 هییا روی زنییان بییاز شییوداز همییین زمزمییه
 

 چییییادر و پیچییییه دگییییر بییییس باشیییید 

 ایین زمزمیه در جامعیه آغیاز شیودکم کم 

 لیییذت از زنیییدگی جامعیییه احیییراز شیییود
 

 عزت و فتح به این جامعه دمساز شود

 ور نیییه تیییا زن بیییه کفییین سیییر بیییرده
 

 نیمیییییی از ملیییییت اییییییران میییییرده 
 

 (329: 1375)عشقی، 
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شاعر چادر و روبند زن را به کفن تشبیه کرده است و علّت خرابی جامعه را 

معتقد است که عزت و افتخار و رشد جامعه زمانی میّسر داند و پوشش زنان می

 شود که زنان حجاب را کنار بگذارند.می

 یک دم ز حقیوق میدنی دم بیزن ای زن

 این جامه ماتم بدل میا زده صید چیاک

 بگشای چیو خورشیید رخ و تییر تجلیی
 

 وین دام سیه سلسله بیرهم بیزن ای زن 

 صدچاک در این جامه ماتم بیزن ای زن

 نیامحرم و محیرم بیزن ای زنبر دییده 
 

 (122: 1336)شهریار، 

کند که برای دهد و آنان را تشویق میاعر در این ابیات زنان را خطاب قرار میش

 احقاق حقوق شهروندی خویش تالش کنند و نقاب از روی خود بردارند.

 انکار وجوب حجاب در دین اسالم -2-2-2

عفاف و حجاب برخی از شاعران بر  با وجود نص صریح قرآن کریم بر لزوم رعایت

اند کردهبرخی بیان ناگفته پیداست که  .این باورند که حجاب، واجب شرعی نیست

های که اسالم خواسته زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و از فعالیت

پوشش برای مشارکت اجتماعی و  اجتماعی آنان جلوگیری شود؛ در حالی که فلسفۀ

وب شرعی حجاب تردید دارند، معاشرت با مردان نامحرم است. شاعرانی که در وج

 اند:سروده

 تییرک حجییاب بایییدت ای مییاه رو مگیییر

 بییاال بییزن بییه سییاعد سیییمین نقییاب را

 گوی چون شیخ مغز خالی پرحرف و البه

 آبییرو مگیییردر گییوش وعییظ واعییظ بییی 

 آن را فرو مگیر گر هر چه شد بر گردنم،

 وگیو مگییرجهت سیر هیر گفیتایراد بی
 

 (237: 1381)عارف قزوینی، 

های در این ابیات شاعر معتقد است که ترک حجاب گناه نیست و این برداشت

 شخصی افراد از دین اسالم است.
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 به دست کس نرسد قرص ماه در دل آب

 فقیه شهر به رفیع حجیاب ماییل نیسیت

 وفق خواهش اوقرآن به چو نیست ظاهر 
 

 حسیاب کنیداگرچه طالب آن جهید بیی 

 چراکه هر چه کند حیله در حجاب کنید

 رود بییه باطییل و تفسیییر ناصییواب کنیید
 

 (23: 1386)ایرج میرزا، 

فقها ؛ بنابراین کندای نمیشاعر معتقد است که ظاهر آیات قرآن به حجاب اشاره

 کنند.تفسیر میپردازند و طبق رأی خود، قرآن را به تفسیر آیات می

 کنییپس کی تو این نقاب ز رخ دور میی

 با مرد همسری تو، کی این حق خویش را

 بشیینو، اگییر ز پییرده برآیییی بییدون عیییب

 بییر ضیید خودپرسییتی مییردان قیییام کیین

 تیف بییر سییلیقۀ تییو، کییه در چییادر سیییاه
 

 کنییکی ترک ایین اسیارت منفیور میی 

 کنیییآن سییتمگر مغییرور مییی ثابییت بییه

 کنیییکییور مییی چشییم رقیییب را ز حیید

 کنیییتمکییین چییرا بییه بنییدگی زور مییی

 کنییهای زنده را همیه در گیور مییزن
 

 (93: 1357)الهوتی، 

و  در این ابیات حجاب به اسارت و زنده به گور کردن زنان تشبیه شده است

علیه خودپرستی مردان قیام کنند که مغرورانه به  شاعر از زنان خواسته است که

 کنند.زور و اجبار آنها را وادار به حجاب می کنند و بازنان ستم می

 عدم تأثیر حجاب بر عفت زنان -3-2-2

آنان  . به عقیدۀبینندای بین پوشش و عفت زنان نمی، رابطهای از شاعرانعده

 اما عفت ،داننداما حجاب نه زیرا حجاب را مربوط به ظاهر فرد می ،عفاف الزم است

دانند. این شاعران، مرتبط می ن و درون فردباط را که یک حالت درونی است با

 اند:ناکارآمدی حجاب و پوشش ظاهری در میزان عفاف سروده دربارۀ

 نشییود منقطییع از کشییور مییا اییین حرکییات

 «بهار»حفظ ناموس ز معجر نتوان خواست 
 

 تا که زن بسته و پیچییده بیه چیادر باشید 

 کییه زن آزادتییر انییدر پییس معجییر باشیید
 

 (490: 1380)بهار، 
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 شود.روسری و چادر باعث حفظ ناموس و عفت زنان نمیبه اعتقاد شاعر، 

 سنگ است و پیاکزن سبکساری نبیند تا گران
 زن چو گنجور است و عفت، گنک وحیرص و آز، دزد

 شیید میهمییاناهییرمن بییر سییفرۀ تقییوی نمییی

 بایسیت، امیا از عفیافچشم و دل را پیرده میی
 

 نبیییودپیییاک را آسییییبی از آلیییوده دامیییانی  

 وای اگیییر آگیییه از آییییین نگهبیییانی نبیییود

 دانست کانجیا، جیای مهمیانی نبیودزان که می

 چیییادر پوسییییده، بنییییاد مسیییلمانی نبیییود
 

 (153: 1373)اعتصامی، 

و معتقد کند معرفی می و پاکدامنی را گنک ین ابیات زن را صاحب گنکشاعر در ا

 ماند ودزدان در امان نمیاست اگر زن مراقب گنک خویش نباشد از گزند حرص و آز 

بلکه حجاب چشم و دل  ،بر این باور است که حجاب به معنای پوشش کارساز نیست

 الزم است.

 نتیجه گیری -3

به  ؛های بارز ادبیات، ارتباط تنگاتنگ آن با مسائل اجتماعی استاز ویژگی

 مسألۀبشر در ارتباط است. در مورد های عبارتی دیگر ادبیات با اهداف و آرمان

ی، اسماعیل یحجاب نیز، شاعران بسیاری از جمله نسیم شمال، نطنزی طباطبا

دهقان، امیری فیروزکوهی، نوری تویسرکانی و ... برای ترویک و گسترش فرهنگ 

دهد که آنان حاصل این پژوهش نشان می اند.هفرسایی کردعفاف و حجاب قلم

باشد و م قرآن کریم میمعتقدند حجاب دستور شریعت اسالم است و جزء احکا

های غیور مدافع حجاب و عفاف زنان حجاب مانع کسب علم و دانش نیست و انسان

هستند. از دیگر سو، شاعرانی چون ملک الشعرای بهار، ابوالقاسم الهوتی، عارف 

بودند و موافق کشف حجاب  پروین اعتصامی و ... با عشقی، شهریار، میرزادۀ قزوینی،

ن در دین اسالم، حجاب واجب نیست و سدّی است در مقابل کسب بنابر اعتقاد آنا

ذکر است  علم و دانش و پیشرفت جامعه و تأثیری نیز بر عفت زنان ندارد. الزم به

این گروه از شاعران را نیز باید در نظر گرفت که گاه  که حجاب و پوشش عرف زمانه

  تلقی بر عدم حضور زن در اجتماع بوده است.
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