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  دغدغه ها و تردیدها ،حجاب
  احمد ترابی                                                                                             

ـ ناخته شـده و ترد از احکام شـ  یکیحجاب و پوشش زنان    یر اسـالم ید ناپـذ ی
ـ  یاست که اصل آن مورد وفاق همۀ مذاهب اسـالم  باشـد و در عصـر حاضـر،     یم

زن مسـلمان   يهـا و نمادهـا   از مشخصه یکیمختلف،  يحجاب زنان از نگاه ملتها
  شود. یشناخته م

ن اسـالم قـرار دارد،   یـ ات دیا حرمت شراب، درشمار ضـرور یاگر اقامۀ نماز و 
  د.یآ یز در همان سطح و اندازه  به شمار میحجاب زن ن

ن اسـالم نداشـته و   یـی ژة زنان، اختصاص به آیالبته موضوع حجاب و پوشش و
ت و یحیماننـد مسـ   یآسـمان  يهـا  نیـی ندارد، بلکه پوشش خاص زنـان، در همـۀ آ  

هـم   ان حجاب وجود داشته وین زرتشتیز مطرح بوده است؛ چنانکه درآئیت نیهودی
ـ  یان زنـدگ ینیشـ ین پیـی که بر آ یان زنان سنّتیز در میاکنون ن کننـد و از فرهنـگ    یم

ت یـ رعا یک به حجـاب اسـالم  یاند، همچنان پوششی نزد مسلط زمان رنگ نگرفته
  شود .  یم

مختلـف،   ين هـا و فرهنـگ هـا   یـی ن در آیشـ یمانده از ملتها و اقوام پ یآثار باق
ر حضـرت  یوده اند.  تصاوده تر از مردان بیت از آن دارد که زنان معموال پوشیحکا

ت از حضـرت  یا پوشش زنان راهبه که به تبعیان یحیتر مس کهن يها یم در نقاشیمر
قـاً  یو خـدمت بـه بنـدگان خـدا کـرده انـد، دق       يل معنـو یم، خود را وقف مسایمر
ـ  يارهـا یان مسـلمانان را دارد و از نظـر مع  یـ ج در میـ حجاب را يارهایمع و  یقرآن

  د.یآ یب مکامل به حسا ی، حجابییروا
تـر و   یمـذهب  يان خـانواده هـا  یـ ز حجاب مطـرح بـوده و در م  یهود نین ییدر آ

  تر آنان، هنوز موضوع حجاب زنان مورد توجه است. یسنت
خمند ی، تارییایجغراف يا دهیدهد که اصل حجاب زنان، پد یت نشان مین واقعیا

 یا عالقــۀ شخصــیــخاســتگاه اســالم،  ییط آب و هــوایو نشــأت گرفتــه از شــرا
  ره العرب نبوده است. یط خاص مردم جزیا شرایو مردم  (ص)امبریپ
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مصـدقاً  «قبل از خود است.  یان آسمانیاد يها د آموزهییدگاه اسالم در تأیبلکه د
  )48(مائده /»  لما بینَ یدیه منَ الْکتابِ

و فرهنـگ و اقتضـائات و مناسـبات عصـر      یاجتمـاع  ین همه روند زنـدگ یبا ا
از زنان  ياریژه قرن حاضر ـ باعث شده تا بسیر ـ و به ویته در دو، سه قرن اخیمدرن

ـ نـه تنهـا از حجـاب زنانـه خـود بکاهنـد، و بـه دال        یو زرتشت یحی، مسيهودی ل ی
دهند  ی، فراتر از آنچه مردان همان جامعه انجام میو برهنگ ییمختلف، به خود آرا

  رو آوردند. 
ن ها، اکنون حجاب و پوشش خاص زنان ین آئیااز زنان در  ياریتا آنجا که بس

 یشناسند و آن را متأثر از آداب و رسوم ملّ ینم یا حکم آسمانی ینید یرا، ضرورت
آن قائل نشده، اثرسـازنده و   يبرا یکنند!  و ارزش یم یان خود تلقیشینیپ یطیو مح

  نند. یب یرا برآن مترتب نم یثمربخش
ـ اجداد خود و  یدگبلکه به عکس، آن را نشانه عقب مان  ییا سـلطه و زورگـو  ی

  کنند. یم یمردان در جوامع پدرساالر و مرد ساالر تلق
، يزیـ غر يالت و عالقـه هـا  یآن با تما یت رو به گسترش تجدد، هماهنگیماه

و  یغـ ی، تبلی، صـنعت يزنان با عوامل متعدد، اقتصـاد  يو جلوه گر یبرهنگ ییهمپا
 ياز زنان در کشورها یسبب شد تا بخش، ییاروپا يدر کشورها یاسیو س یاجتماع
رغـم صـراحت، و    ی، علـ ید از فرهنـگ مسـلط جهـان   یت و تقلیز به تبعین یاسالم
 يج از آن بکاهند و در مواردیت ضرورت حجاب آن را کنار نهاده و یا به تدریقطع

  ند!  یبربا ییاز زنان اروپا يو جلوه گر یسبقت را در برهنگ يهم گو
از زنان مسلمان، همچنان بر اصل حجاب اسـتوارند و   يارین همه، بسیبا ا یول

ـ  یک ضرورت و ارزش میبدان معتقدند و آن را  آنـان کـه گـام از     یشمارند و حت
ن باورنـد کـه بـه    یدانند، بر ا یخود را مسلمان م یرون نهاده اند ولیرة حجاب بیدا

 اسـت و دسـتکم بـه هنگـام نمـاز و عبـادت       يو معنـو  ینید يهرحال حجاب امر
  حجاب را الزم می دانند. 
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ت یسـه بـا آمـوزه هـا، احکـام و آداب مسـح      ین اسـالم در مقا ییآ یات درونیح
 يت، سبب شده است تا حجـاب، هماننـد نمـاز همچنـان بـه عنـوان نمـاد       یهودیو

  مختلف شناخته شود . يان ملت هایدر م یاسالم
ر یسـا سـه بـا   یدر مقا یان جوامـع اسـالم  یحجاب در م يداریچه بسا دوام و پا

باشـد کـه    یآسمان ير کتابهایقرآن بر سا يمن بودن آموزه هایاز مه يجوامع نمود
  )48(مائده /»  مصدقاً لما بینَ یدیه منَ الْکتابِ و مهیمناً علَیه فَاحکُم«فرمود: 

ن یـ سـت و اسـالم در ا  ین (ص)امبر خـاتم یـ گرچه اصل حجاب، ره آورد پ یعنی
ن است، اما هـم در نـوع نگـاه بـه     یشیپ یان آسمانیاد يندة آموزه هاقانون، امضا کن

و دوام، بـر   يداریـ ط آن، و هم در سطح پایحجاب و ارائه الگوها و ضوابط و شرا
صراحت قـرآن درامـر حجـاب     -1   به هرحال دارد. ين برتریها و قوان ر آموزهیسا
ـ  ينظـر  يبنـد یپا -3برآن  (ع)وعترت (ص)امبرید سنت پیتأک -2 ـ اکثر یو عمل ت ی

ـ از زنان مسلمان بـر ا  ياریبس ياستوار -4قاطع اسالم باوران به حجاب  ن اصـل،  ی
گونـاگون و   يهـا  زهیسبب شده است تا موضوع حجاب از جوانب مختلف و با انگ

ن نابـاوران  یا اساساً دیرمسلمانها و یغ يراد از سویمتفاوت مورد نقد و ا يوه هایش
اسـالمی نیـز    -ضرورت حجاب به قلمرو محافـل دینـی  رد !البته تردید در یقرار بگ

که به هر حال منکر اصل  -رخنه کرده است و در میان گروهی از روشنفکران دینی
این ذهنیت شکل گرفته است که حجاب رایج در جوامـع اسـالمی،    -دیانت نیستند

نبوده است.در میان طبقه اي کـه اصـطالحاً روشـنفکران     (ص)توصیۀ قرآن و پیامبر
عه اسالمی نامیده می شوند، تشکیک در ضـرورت حجـاب بـه دو گونـه بـروز      جام

  داشته و دارد.
یک. بعضی رسماً ضرورت دینی حجاب را انکار کرده و براي اثبات نظریۀ خود 

کـه برخـی از آن    -به دالیل تاریخی و روایی و یا حتـی قرآنـی تمسـک کـرده انـد     
طرح شده و مورد نقد و ارزیابی قرار دیدگاهها در مقاالت این شماره از این نشریه م

   -گرفته است
دو. گروه دیگري که اکثریـت ایـن جمـع را شـکل مـی دهنـد، نـه در مباحـث         
استداللی که در شیوة عمل و زندگی خود، موضوع حجاب را قابـل چشـم پوشـی    
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شمرده اند؛ چنانکه زنان و دختران و خانوادة آنان، پایبندي چندانی به مسألۀ حجاب 
نشان نمی دهند. و یا از میان آموزه هاي دینی به تأیید و توضیح جنبه هـاي  از خود 

اجتماعی، اخالقی و عرفانی دین بسنده کرده اند و موضوع حجاب را به عنوان یک 
از سـوي حکومـت    -ضرورت مورد توجه قرار نداده اند! و تأکید بر رعایـت آن را 

  الزم نشمرده اند. -دینی
  

  رت حجابزمینه هاي تردید در ضرو
چنان که گفته شد، تردید در ضرورت حجاب، داراي زمینـه هـا، ذهنیـت هـا و     
انگیزه هاي متفاوتی بوده و است ولی آن ها را می توان در یک جهـت، مشـترك و   
همراه دید و آن این است که به هر حال، حتی کسانی که در عمق جانشان دغدغـه  

اد از حجـاب، بیشـتر بـه جنبـه هـاي      منافع مادي و جسمانی را دارند، به هنگام انتق
انسانی تکیه می کنند و از آن جهت حجاب را نفی می کننـد کـه جلـوي     -حقوقی

منافع طبیعی زنان را گرفته و یا زیان ها و محـدودیتهایی را بـراي آنـان بـه وجـود      
  آورده است.

اگر مهمترین دغدغۀ منکران حجاب یا تردید کنندگان در وجوب شـرعی آن را  
یم که حکم حجاب را براي زنان و جامعۀ انسانی مفیـد و سـازنده ارزیـابی    این بدان

نکرده اند! در این صورت مهمترین رسالت پژوهشهاي قرآنی، تبیین مبـانی ارزشـی   
حجاب و بیان فلسفه این حکم و مفید بودن امر حجاب براي جامعۀ زنان، بلکه کل 

تکیه بر مـتن وحـی و تفسـیر    جامعۀ انسانی است.چه این که باید این پژوهش را با 
علمی و معتبر آن سامان داد و از واقعیت هاي عینی و تجربی نیز در ارائـه شـواهد   

  بهره جست.
در مطاوي مقاالت این شماره دنبال شده اسـت   -اجماالً -بخشی از این رسالت

  ولی موضوع نیازمند مطالعات فزونتر و پیگیري هاي علمی بیشتر است.
ظر گامهاي بعدي را برداشته و با نقد و تحلیل مباحث ارائـه  بدان امید که اهل ن

  شده، بر غناي بحث ها بیفزاید.


