
 

 

 بسمه  تعالی

 مباحثی درباره حجاب اجباری و حجاب در آئینه دین: موضوع 

 



 که ای فرهنگی اصطالحا کار و بودجه عظیم حجم این و قانونی اجبار وجود با که این هست ما زمان قابل بررسی خیلی های مساله از یکی

 می ها خیلی. حجابی است بی واقعا، نیست حجابی بد وضع میگردی که ها نخیابا در االن و !امده بدست نتیجه این ؛میشود حجاب درباره

شاید این موضوع جای بررسی  اام. نیست کردن جمع قابل دیگر که دافت می فسادی چنان به جامعه برداریم هم را اجبار همین اگر گویند

 .دبیشتری داشته باش

 را حجاب عمومی معابر در هرکس قانون این موجب به. رساند تصویب به را اسالمی مجازات قانون ۳۱۳۱ سال در ایران اسالمی شورای مجلس

  .خواه دشد محکوم شالق ضربه ۲۷ به نکند، رعایت

قانون فوق الذکر چه بنیه فرهنگی، جامعه شناسی، روانشناسی، دینی، علمی یا سبقه تاریخی و سنتی ای دارد؟ سوالی که هم در گشت و 

به نظر میرسد پشتوانه تصویب قانون جزایی برای رعایت حجاب توصیه و . و پاسخ ها بی جواب می ماندگذارهای اینترنتی و هم در پرسش 

یعنی الاقل بررسی های علمی و آکادمیکی برای تصویب این  .وجوب فقهی حجاب مبنی بر لزوم رعایت آن در خانم های مکلف مسلمان است

ولی اگر نتیجه این نگاه به امر حجاب را درست در  . م نیز سابقه ای را نشان نمی دهدقانون صورت نگرفته؛ ضمن اینکه اینکار در تاریخ اسال

داشته باشد با توجه به نتایجی کنونی که بر همگان اظهر من الشمس است، ( از هر نوع)جامعه بنگریم، اگر هم در زمان تصویب، پشتوانه علمی 

 . باشداشتباه آن نظریات ابتدایی باید تا به حال روشن شده 

کار فرهنگی و تبلیغاتی و ترغیب افراد برای . همچنین موضوع دیگر تمانع این وجوب قانونی، برای کار فرهنگی و تبلیغاتی در زمینه حجاب است

 داشتن حجاب در جامعه ای که اساسا حق انتخاب به آن ها نداده چه معنی ای می تواند داشته باشد؟

 ریشه های امر دین به حجاب چیست؟

اما با توجه به مشاهدات دم . آرامش خود زن، اولین پاسخی است که به نظر برای آن می توان در نظر گرفت و رامش جامعه و در وهله اولآ

دستی هر فردی در کشورهایی که در این زمینه آزادی دارند، مشاهده میشود که بی حجابی در یک جامعه، فی نفسه باعث عدم آرامش یا حتی 

 .این مورد را بخصوص در کشورهای آسیای شرقی به خوبی می توان بررسی کرد. بنیه خانواده ها نیستبر هم خوردن 

 یک نظریه پرکتیکال و نتیجه محور برای دفاع از حجاب؟ 

 :کردخالصه نظر آقای اسماعیل مرادی که در زمینه فواید عملی حجاب در جامعه و خانواده پژوهش میکنند را به اینصورت می توان بیان 

حساسیت بین زن و مرد موضوعی است ارزشمند که ممکن است در آزادی های جنسی و حتی آزادی حجاب و پوشش در جامعه کم رنگ شود 

 . و از دست برود

 اسالم هم برای ایجاد لذت بیشتر. آزادی محض یا محدودیت محض لذتی ندارند. لذت در لحظه  گذار از محدودیت ها به آزادی بوجود می آید

لذا اگر با رعایت حجاب در جامعه بتوان حساسیت بین . از روابط بین زن و مرد آزادی را به فضای خانواده داده و در جامعه دستور به محدودیت

ر تزن و مرد را حفظ کرد، آزادی موجود در خانواده لذت بیشتری خواهد داشت و این همراه میشود با تعهد بیشتر نسبت به خانواده و عالقه بیش

 .به آن

اما انتقاداتی که نسبت به این نظر شد یکی شرایطی بود که این حساسیت در برخی از مشاغل مثل پزشکی، ممکن است ایجاد کند و یکی 

و بیان شد درباره مشاغلی مثل پزشکی اسالم سلسله مراتب را بیان کرده و محدودیت آن . چرایی پرداخت این هزینه توسط خانم ها در جامعه



درباره مردان ...مثال ابتدا رجوع به پزشک هم جنس تا برسد به لمس پزشک نامحرم. مثال در برخورد پزشک با بیمار نامحرم ایجاد نکرده چنانی

 ....هم  آیه حجاب اول مردان را مخاطب قرار داده و لزوم حفظ نگاه و خویشتن داری در جامعه  را به آن ها گوشزد می کند

 ؟فلسفه حجاب در دین چیست

فلسفه حجاب حفظ حیا  "گزاره . هن می آیندعنوان مصادیق فلسفه حجاب به ذست که در نگاه اول به ا و پاکدامنی اصطالحاتی حیا، عفت

توجه  درباره حجاب با. زمانی دارای معنا می شود که هم حجاب و هم حیا به درستی معنا شوند تا احتماال دچار دور باطلی نشده باشیم "است

 .محل اختالفی نیست؛ اما تعریف حیا به نظر می رسد به این سادگی نباشد ،زاره های نسبتا کامل و خوب قرآنی و فقهی زیادبه وجود گ

درست مثل تعریف یک . درون دینی یا برون دینی بودن یک اصطالح، و تشخیص صحیح آن، تاثیری حیاتی در فهم یک موضوع دارد -۳

فلسفه و بر زبان کدام فیلسوف جاری شده؛ و بدون در نظر گرفتن جایگاه آن اصطالح در نظام آن اصطالح فلسفی که تا ندانیم در کدام 

 ...وقتی حرف از دیالکتیک می شود باید بدانیم که دیالکتیک سقراط است یا هگل. فلسفه، نمی توان درک درستی از آن بدست داد

له از اصطالحات و مفاهیم است که مفهوم پیدا میکند و چه بسا اگر در درون دینی و در یک سلساین به این معناست که حیا در کانتکس 

اینچنین اند مفاهیمی مثل عفت، پاکدامنی، . درون دین قرار بگیریم و با ایمان درون دینی به این اصطالحات بنگریم آن ها را بدیهی بیابیم

 ... . ایمان و 

اهیم مرکب است و عمال یعنی بسط یک مفهوم مرکب به عوامل سازنده اش و تعریف اساسا مربوط به مف. بدیهی یعنی غیر قابل تعریف

اما مفاهیمی که بدیهی می شوند دیگر . از خود مفهوم، روشن تر و قابل شناخت تر هستند باید قطعا آن عوامل هم. تبیین آن عوامل

ضاح و تعریفشان آن ها را صعب الوصول تر و دشوارتر ای رد که اتفاقایعنی هر کسی در نزد خودش درکی از آن ها دا. خودشان خودشان اند

لذا پاسخی که در وهله اول می توان درباره حیا داد این می شود که حجابی که تعریف روشنی داشت برای حیایی امر شده، که . می کند

 .یدا می کندآن حیا در پرتو ایمان به مبانی آن دین و درواقع در مرحله بعد از دیندار بودن معنای خودش را پ

فلسفه وادی برخورد با کلیات و تعاریف و براهین است و جوالن گاه استدالل های عقلی و استنتاجی . فرق فارقی هست بین دین و فلسفه -۷

اما موضوعی که باید در نظر گرفت این است که هدف دین با هدف فلسفه . هدف از فلسفه به دست دادن یک تبیین از جهان است. است

به این معنا که دین بر یک پشتوانه محکم ماوراء البیعی تکیه میزند و مردم را به ایمان به آن پشتوانه فرا میخواند؛ شیوه . تمتفاوت اس

راه را نشان می پیامبران برای مردم دلیل منطقی و تعریف علمی نمی دهند؛ بلکه . پیامبران بشارت و انذار است، نه استدالل و استنکاف

دین مجموعه ! نه سیطره ای بر تو داریم و نه قرار است همه به راه راست هدایت شوند. حال تو خواه پند گیر خواه ماللدهند و می گویند 

 . ای از کلید ها و شاه کلیدهای الزم را در متون مقدس و سنت پیامبرش قرار میدهد و عقل را و شرایط زمانه را به شدت اصالت می دهد

اما مثال از داستان حضرت یوسف . این مقدمات در دین نه تعریفی دارند و نه از اساس نیازی به تعریف می یابندحیا و امثال هم با توجه به 

یا حضرت مریم یا روایات باقی مانده از شیوه زندگی حضرت فاطمه زهرا و برخورد حضرت موسی با دختران شعیب به خوبی و بدون نیاز به 

 . تعریف روشن میگردد

حیا و امثال هم مفاهیمی هستند که فهمشان مقدماتی را الزم دارد که بدون در نظر گرفتن آن ها که اتفاقا همگی معرفتی و حجاب و : نتیجه

شما به صورت سکوالر و با قضاوت . عقالنی هم نیستند و مقداری از فاکتورهای ایمانی و اعتقادی هم در آن ها سهیم است؛ قابل فهم نیست

از رفتارهای دینی نگاه کنید ممکن است بسیاری از آن ها در خور تمسخر بیابید و این به خاطر نامفهوم و عجیب عقل محض اگر به بسیاری 

 .بودن آن هاست

از قضا این انتقادی وارد و واقعی هم هست و . انتقادی که به این نحوه تبیین حیا وارد میشود امکان درک متفاوت متدینان است از این مفاهیم

 ...ی از دیگر مفاهیم نیز در جهان اسالم از بنیادگرایان تا قائالن به اسالم رحمانی را دربر گرفته و موجد آن هاستدرباره بسیار


