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 گیری قرآن از آسان 

 گیری فقیهانختتا س
 

موضوع حجاب و نحوه برداشت از آن، در عصر حاضر از موضوعات پر مناقشه در میان مسلمانان است، و سخن  
تواند موجی  گفتن از آن، جز در چارچوب روایت رسمی، درد سر ساز است، حتی اگر مطابق با قرآن باشد، و می

های کار، نیاز است که مردم با حقایق آشنا شوند،   غم دشواریرهم، و علی از تهاجم و تهمت را در پی بیاورد. با این 
تر کرده هایی که در نیم قرن اخیر در این باب صورت گرفته و سستی روایت رسمی را آفتابیبا پژوهش  خصوصبه  

 .است
از  رود و سلب این حق  : انتخاب پوشش بخشی از حقوق اولیه شهروندان به شمار می سبب مناقشه این است که اولً 

های فکری در این باب اتفاق نظری آنان توجیهی معقول و پذیرفتنی ندارد؛ و ثانیا در میان مذاهب فقهی و جریان
نیست، به این علت که میان دیدگاه قرآن در این زمینه و دیدگاه افراز شده در تاریخ مسلمانان تفاوت است؛ و ثالثا: در  

های دیگر، به  ت و آگاهی مردم از سبک زیست و تجربه ملترسی به انترنعصر جهانی شدن و با گسترش دست
هایی در باره کارکرد حجاب، به معنای مروج، به میان آمده است که آیا به راستی این  ویژه از حیث اخالقی، پرسش

 .کار به مصئونیت زنان و یا به بال رفتن سطح اخالق در جامعه کمک کرده است یا خیر
م که به اختصار به این موضوع پرداخته و نکات محوری آن را از دید خود با خواننده در  کندر این نوشته تالش می

 :میان بگذارم
 

 :از منظر تاریخی .1
های تاریخی حجاب از موضوعاتی نیست که اسالم ابداع کرده باشد، و به عبارتی از احکام انشائی اسالم باشد. بررسی

رسد. های بین النهرین می های آن به تمدن دهد که حجاب از هزاران سال قبل از اسالم به وجود آمده و ریشه نشان می
تر از این دارد و رّد پای آن را تا تمدن  او البته تاریخی طولنیآغاز دخالت مرد در پوشش زن و تصمیم گرفتن برای  

توان پی گرفت، و این بخشی از تالش برای مالکیت بر بدن زن بود. تعیین نحوه سومری در شش هزار سال قبل می
پرست و کشورگشای آشوری،  پوشش برای زنان و از جمله حجاب هم بخشی از آن میراث تاریخی است. پادشاه بت

زیست چنین دستور داده بود: "واجب است که زن تیگالت پیلسر، که یک هزار و صد سال قبل از میالد مسیح می
همسردار هنگام بیرون شدن به خیابان سرش را بپوشد، ولی زن بدکاره ناپاک نباید حجاب داشته باشد." )پاتریک  

ین قرن پیش از آن یعنی به عصر حمورابی گران قدمت تاریخی حجاب را به چند( شماری از پژوهش۲۰18بانون،  
گذار زیست و ششمین پادشاه بابل و بنیانرسانند، پادشاهی که سه هزار و هفتصد و پنجاه سال قبل از امروز می می

های حقوقی دنیای قدیم را دارد،    نامهامپراطوری آن بود. قانون حمورابی که نقش قانون مادر برای بسیاری از نظام
های باقی مانده از آن دوران وجود دارد و امروزه در دسترس است. بخشی از این قانون مربوط به تهنوش در سنگ

احوال شخصیه یعنی روابط مرد و زن، امور ازدواج و طالق، تنظیم خانواده، و نحوه پوشش زن است، که با فقه  
پس از حمورابی، طبق روالی که در داد  توان یافت.  های حجاب را در آن جا میسنتی ما قرابت زیادی دارد، و ریشه

تر وارد و ستدهای فرهنگی وجود دارد، حجاب وارد فرهنگ یهودی گردید، و از آن طریق وارد مسیحیت و پسان
های یونانی، رومی و فارس باستان نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. در قوانین فرهنگ مسلمانان شد. در فرهنگ

کردند مورد مجازات طبقات برتر جامعه بود و اگر کنیزان حجاب به سر میروم باستان، حجاب مخصوص زنان  
گرفتند. در امپراطوری فارس، از داریوش کبیر، پادشاه بزرگ هخامنشی نقل شده است که حجاب برای زنان قرار می

ر پیشااسالمی های عصواعیان و مرتبط با دربار او الزامی بوده است. بنا بر این، حجاب در اصل خود از فراورده 
 .است نه از دستاوردهای اسالم

 

 حجاب
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 :پوشش زن در قرآن .۲
شود و در میان مسلمانان رواج یافته است در قرآن وجود ندارد. این  کلمه حجاب به معنایی که امروزه استفاده می

زن نیست.   واژه و مشتقات آن هشت بار در قرآن به کار رفته است، و در هیچ یک از این موارد در باره نحوه پوشش
سوره    46سوره مریم، آیه    1۷سوره إسراء، آیه    45نگاه کنید به آیاتی که متضمن این کلمه و مشتقات آن است: آیه  

سوره مطففین،   15سوره شوری، و آیه    51سوره فصلت، آیه    5سوره ص، آیه    3۲سوره احزاب، آیه    53اعراف، آیه  
در باره پوشش زن سخن گفته از آن به حجاب تعبیر نکرده و که هیچ یک در باره پوشش زن نیست. جایی که قرآن  

تر  دردسر اکتفا کرده است. مجموع آیاتی که در باره پوشش زن آمده است بیشبه صدور رهنمودهایی کلی، ساده و بی
آیه   آیه نیست.  د گاه خوچرانی بپرهیزند، از شرم گوید که زنان مومن باید از چشم سوره نور می  31از چهار پنج 

های خویش بزنند، و زینت خود را جز به شوهران، پدران،  های لباسنگهبانی کنند، و ِخمارهای خود را بر چاک
اند  سوره نور می گوید: و بر زنانی که به خانه نشسته  6۰برادران و شماری دیگر از محارم خود نشان ندهند. در آیه  

که زینت خود را به نمایش بگذارند.  د را فرونهند بدون اینهای خوو سن نکاح شان گذشته است گناهی نیست که جامه
گوید: و اگر از زنان او  . و در ادامه می های پیامبر بدون اجازه داخل نشویدگوید: به خانه سوره احزاب می  53در آیه  

نت و به زنان گوید: ای پیامبر به زنان و دختراسوره احزاب می 59خواستید از پس پرده بخواهید. در آیه چیزی می
که شناخته شوند و آزار نبینند بهتر  ها )عباها(ی خود را بر خویش نزدیک کنند و این برای آن مومنان بگو که جلباب

شود دهد دانسته می است. از بررسی این آیات و آیات دیگری که آداب معاشرت اجتماعی میان مرد و زن را نشان می
ای است که، بدون تعیین سبک خاصی برای پوشش، حشمت و پوشیدن به گونه ترین تاکید قرآن بر شیوه لباسکه مهم

وقار زن محفوظ باشد تا مورد آزار افراد فرومایه قرار نگیرد و کسی جرئت تعرض به وی را پیدا نکند. قرآن به  
نشود، و نگفته ها و بازوها پوشیده شود یا  زنان نگفته است که باید موی سر پوشیده شود یا نشود، نگفته است دست

رسد که در این زمینه ُعرف پسندیده را مبنا قرار داده و به همان  ها پوشیده شود یا نشود. به نظر میاست پاها و ساق
به امکانات  اکتفا کرده است، زیرا پوشش در اساس از یک سو بسته به آب و هوای منطقه و از دیگر سو بسته 

جتماعی است. البته برای زنان پیامبر که به تصریح قرآن جایگاهی ویژه اقتصادی و از سویی دیگر بسته به ُعرف ا
تری شده است که مواظب رفتار خود با مردان باشند، و به "تبّرج" و خودنمایی روی نیاورند، و  داشتند تاکید بیش

ین مطلب در آیه  گرانه سخن نگویند تا افراد بیماردل به وسوسه نیفتند. اعالوه بر پوشش مناسب، کوشش کنند عشوه
سوره احزاب به این عبارت آمده است: "یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن فال تخضعن فی القول فیطمع   3۲

الذی فی قلبه مرض و قلن قول معروفا" یعنی: این زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید، اگر تقوا را مراعات  
ویید تا آن کس که در دلش بیماری است به شما امید ببندد، و سخن به شایستگی کنید، پس به ناز و عشوه سخن نگ 

شود تری که در باره حجاب مطرح میهای بیشبگویید. این، همه دستورات قرآن در باب پوشش زن است و بس. بحث
عصر قرآن به ثبت   هایی دارد که دو صد سال بعد از ریشه قرآنی ندارد، و اجتهادات فقیهان است، و تکیه بر روایت 

های فکری مختلف اسالمی تفاوت نظر و  ها از همان آغاز تا امروز میان مکتبرسیده و در باره وثاقت و اعتبار آن 
ها میان شیعه و سنی، میان اهل رأی و اهل حدیث، و میان اشاعره و  بلکه مناقشه جریان داشته است. اعتبار روایت

ای که مکلفیت مومنان سته محل مناقشه بوده است. از نظر دینی، احکام اساسیهای اسالمی پیومعتزله و دیگر فرقه
ها دهد و جای چندانی برای اختالف ندارد، جز در حد تأویل، همه در قرآن آمده است، و اگر کسی به آن را نشان می

 .توان بر وی ایراد گرفتاکتفا ورزید نمی
 

 :حجاب، امر حقوقی یا اخالقی .3
یدن در اسالم از موضوعات اخالقی است و نه حقوقی. یعنی لباس پوشیدن در اصل تابع کلیات اخالق نحوه لباس پوش 

توان قانون تعیین کرد، و برای تارکان آن  گویی، نیکوکاری، مهربانی و غیره، که برای آن نمیاست، مانند راست
شان بستگی  هیختگی و تکامل اخالقی ها و میزان فربه وجدان انسان   اً مجازات در نظر گرفت. امور اخالقی عموم

که رذایل اخالقی  چنانها تاکید دارد، هم دارد. موضوعات اخالقی فراوانی وجود دارد که تمام بشریت بر خوبی آن 
ها ُمحَرز است، اما تا زمانی که آسیبی به حقوق دیگران نرساند جنبه حقوقی پیدا  فراوانی وجود دارد که زشتی آن

توان برای  شود. مثال نمیشود، و از این حیث برایش مجازاتی در نظر گرفته نمیقانون وارد نمی کند و به حوزهنمی
راست گفتن پاداش مشخصی و برای دروغ گفتن کیفر خاصی در قوانین تعیین کرد. تجربه تاریخی مسلمانان در چند  

مردم کاری نداشتند و جایی را سراغ  کردند به نحوه پوشش هایی که فتح میدهد که در سرزمینقرن نخست نشان می
نداریم که پس از حاکمیت مسلمانان به لباس آن مردم پرداخته و شیوه پوشش قبل از اسالم شان را عوض کرده باشند،  
در حالی که شماری از مناطق فتح شده قبال یهودی و مسیحی، شماری زرتشتی و مانوی، و شماری بر دیانت هندویی 

های مختلف پوشش انجامیده بود. مباحثی که در آن  های مختلف به پیدایش سبکو طبعا فرهنگ  اند،یا بودایی بوده
باره پوشش زن به میان می  شد، نه در  آمد در چارچوب و کانتکست اخالقی مطرح میزمان در میان فقیهان در 

ین زمینه لوایحی صادر یا شد که در اها خواسته نمیکانتکست حقوقی و تقنینی، و از این رو هیچ گاه از حکومت
گیری وجود دارد، و بسیاری از  قوانینی وضع کنند. در جوامع امروز مسلمان نیز در زمینه پوشش زنان تنوع چشم 

زنان مسلمان در اندونزی، مالیزی، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، مراکش، تونس، الجزایر، پاکستان، هند، 
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های متفاوتی در نحوه پوشش داشته، و  رزگوین، و نیز اروپا و امریکا، سلیقهآسیای میانه، تاتارستان، بوسنی و ه
توان آنان را به این علت اهل فحشا و منکرات خواند و منحرف پسندند، و نمیهای مختلفی را در این زمینه میسبک

 .از اسالم به شمار آورد
انساناخالق در اساس برای ممکن شدن زیست مسالمت تا  آمیز  اجتماعی مردم  هاست  از زندگی  آزار  مزاحمت و 

ها همین  برداشته شده، و جسم و روان آنان در معرض آسیب قرار نداشته باشد. معیار اخالقی دانستن اعمال انسان 
است، و آداب دینی نیز در اساس برای همین هدف به میان آمده است. برای سنجش اخالقی بودن جوامع راهی جز  

عی که رفتارهای آزار دهنده را به حد اقل رسانده و امنیت جسمی و روانی مردم را فراهم  این نداریم، یعنی جوام
انسان را از میان برنداشتهآورده یا روانی  آزار جسمی  اند جوامعی غیر  اند جوامعی اخالقی هستند و جوامعی که 

کرد اخالقی مورد پرسش قرار  شود از حیث کاراخالقی هستند. حجاب به معنایی که امروزه در میان ما تبلیغ می
 گیرد که دقیقا چه نقشی در زندگی اجتماعی مردم دارد؟ می
غلط   شود حجاب برای دفع وسوسه مردان و جلوگیری از برانگیخته شدن غرایز جنسی آنان است کامالً که گفته میاین

دادند،  آن زمان کنیزان تشکیل می  دانند که بخشی از زنان جامعه اسالمی را دراست، زیرا همه فقها در همه مذاهب می
قدر فراوان بود که داشتن آن )غالم یا کنیز( از نظر فقهی یکی از سه حاجت اصلی زندگی مانند خانه  و شمارشان آن 

رفت. کنیزان در جامعه اسالمی آن زمان مکلف بودند که بدون حجاب باشند و حکومت و وسیله سواری به شمار می 
داشتند مجازات تعیین کرده  انند قوانین روم قبل از اسالم، برای کنیزانی که حجاب میزمان حضرت عمر، درست م

تر می توانستند سبب این کار بشوند و  شد کنیزان بیشبود. اگر نبوِد حجاب سبب ترویج فحشا و تحریک غرایز می 
و محترمی بود که به لحاظ  گردیدند. در واقع حجاب مخصوص زنان آزاد  تر مکلف به مراعات آن میباید آنان بیش
کشید. از این رو متفکر گاه اجتماعی آنان را به تصویر میآمیز در جامعه داشتند و جایگاهی احترامطبقاتی جای

میبرجسته طبقاتی  را  حجاب  ریشه  محمد شحرور،  مانند  از  ای  یکی  که  انسانی  جامعه  در  لباس  خود  مانند  داند، 
 .أن طبقاتی استکارکردهای اساسی آن نشان دادن ش

 

 :حجاب یا ابزار سیاست .۴
در عصر حاضر، پوشش زنان و نحوه آن بخشی از گفتمان نیروهای مذهبی خواهان قدرت بوده است، و از این رو  

اند که دخالت در  اند نشان داده چه سلطه و اقتدار تحقیق کردهموضوعی ایدئولوژیک است. کسانی که در باره تاریخ
های سلطه برای رام کردن  ای سیاسی از سوی دستگاههیئت و شمایل خاصی در این زمینه، شیوه  پوشش مردم و تعیین

از سوی حاکمان بوده است. بر اساس مطالعات  آنان  آوردن  از تحت سیطره  بند کشیدن شهروندان و نمادی  به  و 
اس گرفته  بشر شکل  تاریخ  در  دولت  که  زمانی  از  فلسفه سیاست،  اساس  بر  نیز  و  مهمتاریخی  و  ت  دغدغه  ترین 

بری بری رعایا بوده، و یکی از مهم ترین نمادهای این فرمان دهی خود و فرمان داران، تحکیم فرمانمشغولی دولتدل 
تعیین نحوه پوشش بوده است. آنان این کار را در قدم اول بر سربازان، خادمان دربار و ماموران حکومتی پیاده  

سازی قوانین و ژرفا بخشیدن به  مانده شهروندان. آنان به مرور دریافتند که با درونیکردند و در قدم دوم بر باقی می
بری می توانند راه رسیدن به این هدف را کوتاه کنند، و به این هدف کاهنان معابد را به کمک خواستند، و از  فرمان

هایی که ابزار ساختن دین  روهآن طریق همکاری نهاد حکومت و نهاد مذهب در تاریخ پدید آمد. در عصر حاضر، گ
شود، ابعاد هویتی دین را به جای حقایق برای رسیدن به قدرت را در پیش گرفتند و به آنان اسالم سیاسی گفته می

شود که در نیم قرن اخیر  داری را به ُمد تبدیل کردند. بخشی از این ُمد مربوط به نحوه پوشش میدینی برجسته، و دین 
هایی  سطح ساده قرآنی به سطح پیچیده ایدئولوژیک ارتقا داده است. این موضوع برای گروهموضوع حجاب را از  

کردند تا از این طریق به یکی از شرکای  بسیار اهمیت داشت که به حجاب به مثابه سرمایه سیاسی خود نگاه می
فروشی افزایش یافت، د، تندامنی در جوامع ما اُفت کراصلی قدرت تبدیل شوند. نتیجه آن شد که سطح عفت و پاک
شناختِی کافی  تر پیدا کرد. در این زمینه مطالعات جامعهنفاق جنسی چند برابر شد، ولی حجاب ظاهری گسترش بیش

های جنسی در سامانیتر شدن جامعه نبخشیده و نابهدهد که حجاب اجباری سودی به اخالقیانجام یافته، و نشان می
تر است، چنان که،  م سیاسی قرار داشته یا دارند، مثال جمهوری اسالمی ایران، بیشکشورهایی که زیر سیطره اسال 

بارتر  سال است که شرایطی رقت  18تا    1۲گری در آن کشور بین  طبق اظهار نظر جامعه شناسان ایرانی، سن روسپی
گری تهیه شده ه پدیده روسپیدهی بدهد. در جوامع لیبرال قوانینی برای مهار و ساماناز جوامع لیبرال را نشان می

های بنیادگرا بدون توجه به  شود که اضرار اجتماعی آن را بسیار کاهش بخشیده است. گروهو به اجرا گذاشته می
هایی که در این زمینه وجود دارد، از موضوع حجاب  سامانیهای اجتماعی زنان و نا به مطالعات علمی در باره آسیب
اند که هر گونه تفسیر متفاوت از آن، حتی طرح مسئله بر اساس موازین قرآنی را  اختهبا روایت خودشان تابویی س

انگارند. این حساسیت را که  تابند و هر نگاه متفاوت فقهی در این مورد را تالش برای ترویج فحشا و فساد می بر نمی
توان دید. تر هم هست نمیمهم دهند به هیچ صورت در مورد موضوعات دینی دیگری کهآنان به این قضیه نشان می 

 واکنشی ترین اعمال و در رتبه شرک معرفی شده است، اما هیچ  مثال ریاکاری در قرآن و حدیث به مثابه یکی از زشت 
شود، و به عکس، بازار آن در جوامع اسالمی بسیار پررونق است. یا مثال مال مردم را زیر به این پدیده دیده نمی

الی است که در قرآن به تکرار و با تاکید مورد نکوهش قرار گرفته است، ولی سالنه ملیاردها  نام دین خوردن از اعم
داران دین  دالر به نام دین در نهادها و بنیادهای مختلف در سراسر جهان گردآوری شده و تجارتی پرسود برای دکان 
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مال زشتی هیچ گونه حساسیتی را بر ها هیچ توضیحی در این زمینه ندارند که چرا چنان اعشده است. این گروه
تر و پرسش برانگیزتر این است که در  شود. جالب انگیزد ولی نمایان شدن موهای یک زن سبب جنون آنان مینمی

کشورهای زیر حاکمیت اسالم سیاسی، مانند ایران، و افغانستان زیر سلطه طالبان، زنان غیر مسلمان را نیز مجبور 
باس به اصطالح اسالمی ظاهر شوند، کاری که هیچ اصلی در هیچ یک از منابع اسالمی کنند که با حجاب و لمی

دهد که حجاب اساسا به امری سیاسی و بخشی از نشانگان گفتمان قدرت  توان پیدا کرد. این نشان میبرای آن نمی
 .تبدیل شده است

 

 :از دید مقاصد قرآنی .۵
های مربوط به پوشش زنان، نه ایجاد یونیفرمی خاص برای  وصیه دهد که هدف از تتأمل در آیات قرآنی نشان می 

ادب و فاقد تربیت های ناشایست افراد بیهای اوباشان و از نگاهآنان، بلکه تدابیری برای مصئونیت آنان از مزاحمت 
زمان آگاه توان دریافت که از شرایط اجتماعی و فرهنگی آن  اجتماعِی مناسب بوده است، و این را هنگامی بهتر می

شد. در جامعه بدوی عرب که اسالم در آن ظهور کرد اکثریت مردم لباس مناسب برای پوشیدن عورت شان نداشتند،  
های روزانه  چنان که در نشست و برخاستشد، هم و وقت نماز خواندن اعضای تناسلی بدن شماری از آنان دیده می

های  . همچنان دروازه دیگر چشم ندوزندتاکید کرد که به عورت یک افتاد، و به این علت اسالم این اتفاق به تکرار می 
شدند، در حینی که زن و شوهر در بستر های همدیگر وارد میها بود و آنان سر زده به خانه ها از داخل کوچهخانه

آن مجبور شد که  دانستند. در اثر این عقب ماندگی فرهنگی قرترین آداب معاشرت را نمی. یعنی ابتداییقرار داشتند
آنان بیاموزد و گفت که بدون در زدن داخل خانه کس نشوند، چیزی که امروزه  ساده ترین آداب اجتماعی را به 

لیس و قانونی وجود نداشت که کسی از مزاحمت  وجا پگیرند. افزون بر آن، در آن کودکان ما در دوره کودکستان یاد می
ها وقتی ترین مزاحمتارهای ناشایسته را بگیرد. در چنین جامعه ای، بیشکنندگان شکایت کند و از آن طریق جلو رفت

های خود بیرون شده و به  افتاد که چون دستشویی/تشناب وجود نداشت، زنان برای قضای حاجت از خانه اتفاق می
عربی در اصل   شدند. کلمه غایط درنشین مزاحم آنان میرفتند، و اوباشان سر کوچهاماکنی دور از چشم دیگران می

شدند تا در حالت قضای حاجت دیده به معنای جای فرورفته و زمینی بود که با نشستن در آن از دید دیگران پنهان می
نشوند. قرآن برای مصئونیت زنان در آن جامعه توصیه کرد که هنگام بیرون رفتن نحوه پوشش شان ُمعّرف این باشد  

های آنان رو به رو  اند و اگر کسی مزاحم شان شود با واکنش خانوادهجامعه   دارکه آنان از طبقات محترم و خانواده
که شناخته خواهد شد. تعبیر قرآن در این زمینه بسیار واضح است: "ذلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین" یعنی برای این 

د که برای جلوگیری از  ها تدابیری حد اقلی بوچنان بدوی این ای آن شوند و آزار نبینند. واضح است که در جامعه 
رسید. امروزه جوامع بشری نه تنها از نبود دستشویی رنج نمی برند، بلکه  پذیر به نظر میجانشینان انجاممزاحمت بی

بخش اعظم دنیا سرتاپا متحول شده است. در شرایط امروز، بخشی از رفتارهای ناپسند اجتماعی، از جمله در برابر 
زشی برطرف شده است، و بخشی دیگر با وضع قوانین مربوط به مزاحمت جنسی.  های آموزنان، از طریق نظام 

های  ها نسبت به قانون حمورابی و سنتدهد که کارآیی آن ها نشان میهای اجرایی آن بررسی این قوانین و ضمانت
مندتری  ه و مراجع قدرت بینی کردتری را برای مقابله با این پدیده پیشتر است، و ابزار دقیقپس از آن به مراتب بیش

که  تواند به چندین کشور سفر کند بدون این را متکفل این موضوع کرده است. برای مثال، یک زن در دنیای امروز می 
به  بیندازید  نگاهی  نمونه،  برای  بیندازد.  خطر  به  را  او  روانی  یا  جسمی  امنیت  و  کرده  مزاحمت  برایش  کسی 

در    ۲۰1۵ببینید که چگونه دنیا سر تا پا عوض شده است. آماری که از سال    های بین المللی بزرگ دنیا وفرودگاه
ملیون مسافر،    ۶9دهد که فرودگاه بین المللی دبی در این سال شاهد  های بین المللی تهیه شده بود نشان میباره فرودگاه

ملیون    ۵8رل دوگل پاریس  ملیون مسافر، فرودگاه شا  ۶۲ملیون مسافر، فرودگاه هنگ کنگ    ۶8فرودگاه هیترو لندن  
اند. یعنی تنها در پنج فرودگاه بیش از سه صد ملیون نفر در  ملیون نفر بوده  ۵۴مسافر، و فرودگاه اسپیخول آمستردام  

هایی که برای زنان شده است، تقریبا صفر است، در حالی که اکثر زنان  اند، اما تعداد مزاحمتیک سال تردد کرده 
ا مقایسه کنید با جامعه مدینه در صدر اسالم، که تمام نفوس مردمش در آن زمان، به شمول  اند. این ر حجاب نداشته

که مورخ بزرگ هشام جعیط در کتاب السیرة النبویة نشان داده است در حدود ده هزار  حومه و اطراف مدینه، چنان 
ول آیات حجاب در سوره احزاب، هم در سال پنجم هجرت، زمان نزنفر بوده است، اما میزان مزاحمت برای زنان، آن

هایی که هیجده سال از شروع اسالم سپری شده است، در حدی بوده است که قرآن مجبور به دخالت گردیده و توصیه
های تاریخی از صدر اسالم نشان  را مطابق سطح تکامل اجتماعی آن جامعه بدوی صادر کرده است. اسناد و گزارش

بب اصالحاتی نسبی در آن جامعه شد، اما باز هم با مشکالتی در این زمینه دست به  دهد که آن تدابیر حد اقلی سمی
داده می دست  به  آن  از  که  یوتوپیایی  تصویر  آن  و  آشناست،  انسانی  جامعه  هر  برای  که  بود  شود خالف  گریبان 

 یل عبد الکریم.(های تاریخی است. )نگاه کنید به کتاب شدو الربابه بأحوال مجتمع الصحابه، نوشته خلواقعیت
 :فشرده موضوع

های بین النهرین آمده و از دستاوردهای اسالم نیست. فهمیم، از مدنیتچنان که دیدیم حجاب، به معنایی که امروز می
قرآن مجید به چند توصیه کلی در زمینه پوشش زنان که باعث حرمت و مصئونیت آنان شود اکتفا کرده، و برای  

های سیاسی مذهبی برای ترویج حجاب و تاکید بر آن در ای که گروهگرفته است. شیوهترک آن مجازاتی در نظر ن
اند ریشه اسالمی ندارد و ابزاری سیاسی برای شریک شدن در قدرت یا اعمال سیطره بر مردم است، اما پیش گرفته
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رفت  است. با توجه به پیش  این شیوه به ارتقای سطح اخالق در جوامع ما نینجامیده و به عکس، تاثیر وارونه داشته
تری دارند و دستاورد این جوامع به هیچ صورت رفتهجوامع امروزی، زنان در جوامع مدرن مصئونیت بهتر و پیش

 .با دستاوردهای یک جامعه بدوی قابل مقایسه نیست
یسته شود، ترین شیوه برخورد با حجاب و با کلیت پوشش زن این است که از منظر حقوق بشری به آن نگردرست

هاست. کسانی که تفسیر متفاوتی در باره حجاب دارند و زیرا انتخاب پوشش در اصل بخشی از حقوق اساسی انسان 
کنند که باید نقاب بزنند، یا بر اساس تفسیر سنتی رایج معتقدند که باید حتما موی سرشان را  ها گمان میمانند سلفی

و آن را بخشی از حقوق شان دانست. آنان از این حیث نه قابل استهزا و  بپوشند، باید به انتخاب شان احترام نهاد  
ها نیستند و اصل را بر عفت و جویی. از آن سو، کسانی که تابع این دیدگاهتمسخر هستند و نه سزاوار انتقاد و عیب

ا اهانت قرار گرفته، و های دیگری گرایش دارند، نباید مورد انتقاد یگذارند و در زمینه پوشش به سبکدامنی میپاک
ایدئولوژیدامنی شان زیر پرسش برود و حقوق شهروندی شان پای دینداری یا پاک های سیاسی به نام دین و  مال 

 .مذهب شود
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