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  در باب حجاب
  1مسعود صادقی

www.masoud-sadeghi.ir 

  
از برخـی  اوال بـه  نکـاتی اجمـالی   در قالـب   ,1فرااخالقی ختن به مقدماتاین نوشتار می کوشد بدون پردا

بـی عفتـی یـا بـی     "نیـز  و  "حجـاب در تـرازوي اخـالق   "اصلی دکتر سروش دبـاغ در دو مقالـه    یاتمدع
بـدین بهانـه نگـاهی تـازه بـه مقولـه حجـاب و        د و ثانیا لل بدهمکان مدحتی اال ومجمل پاسخی  "حجابی

   .ربط آن با اخالق بیفکند
  

  پیش فرض هاي اصلی
   

تـا آنجـا کـه بـه مسـئله      ظـاهرا  اگرچه مورد تاکید و تبیین قرار گرفتـه امـا   پوشش زنان در قرآن  .1
, روزین خـود نه به معناي امتا قرن ها  "حجاب"واژه پوشش و رابطه زن و مرد مربوط می گردد 

سوره احـزاب و   53یعنی نوع خاصی از پوشش زنان مسلمان بلکه به همان معناي مندرج در آیه 
به معناي حائل یا پرده اي که زنان پیامبر از پس آن با مردان سخن می گفتند مورد استفاده قـرار  

کـارگیري لفـظ   مضافا می دانیم که امروزه ایرانیان بیش از دیگر مسلمانان بـر ب . 2می گرفته است
هرچنـد قرائنـی وجـود دارد کـه نشـان مـی دهـد         )Shirazi,2001,181(حجاب تاکید دارند

فارسـی زبانـان حجـاب را بـه معنـاي امـروزین       , پیش از دیگر مسلمانان و به مرور از قرون میانـه 
 . 3خود بکار می گرفته اند

  .حجاب امري خالف اخالق نیست .2
 .ري غیر از اجبار به حجاب استمقوله حجاب اجباحکم مترتب بر اخالقا  .3

 .ما دالیل اخالقی موجهی براي رجحان پوشیدگی بر برهنگی بدن انسان داریم .4

  .است نه اصل آنتن آنچه مایه ابهام است میزان پوشش  .5
  

  مورد نقداصلی  یاتمدع
 

 : فعان پوشش سروگردن مبتنی بر مقوله عفت استاکه استدالل مددکتر دباغ معتقدنداوال  .6

                                                
  دانشگاه قم, دانشجوي دکتري فلسفه اخالق.و پژوهشگر  نویسنده -١
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انگارنـد،   ضـروري مـی   پوشـاندن گـردن و مـوي سـر را     اهیم استدالل اخالقی کسانیکهبخو اگر
بنـابر رأي ایـن افـراد، قـوام      که "یخصوصیت اخالقا مربوط"ر می رسد صورتبندي کنیم؛ به نظ

4)13,1391,دباغ(»عفت«از  پوشش گردن و موي سر است، عبارت است بخشِ ضرورت.  
  :و هویتی می دانند ایشان حجاب را مقوله اي فقهی ثانیا

 حجاب و پوشاندن گردن و موي سر، از منظر فقهی و هویتی سـخن رفتـه   در متون اسالمی، در باب

 »اخالقـی  ربـط « مسئله حجاب در مأثورات دینی،  که الزمه این سخن این است .اخالقی نه از منظر
مسـتقل و از منظـر    بـه نحـو  "بایـد " نداشته و از حیث اخالقی محل نظر شارع نبوده؛ پس مـی تـوان و  

  ).14,همان(اخالقی بدان پرداخت
ــه    ــتند ک ــان هس ــن گم ــر ای ــا ب ــاب    ثالث ــاي حج ــور و معن ــدود و ثغ ــی  ح ــعرف ده از آن و برآم

 ).1و13,همان(است

  
  ربط حجاب و عفت

یک الـزام قرآنـی   پوشش سر وگردن را نه فقط  ,از مدافعان قرائت هاي جدید از اسالم  بسیاري .7
مقولـه اي اسـت از درون بـه    و عفت حیا اساسا بلکه معتقدند ) Hasan,2002,36( 5نمی دانند
با پوشـیدن لبـاس هـایی تنـگ     ممکن است یک فرد محجبه ؛ بدین معنی که بالعکس بیرون و نه

نـین رفتـاري احتـراز    از چ ) پوشـش سـر و گـردن    (و یک فرد بی حجاب عمال اندام نمایی کند
ــد ــد و      نمایـ ــی نمایـ ــم چرانـ ــاب چشـ ــا حجـ ــردي بـ ــا فـ ــاب چنـــین     و یـ ــی حجـ ــی بـ زنـ

فیـف و بـا   این منش و ذهنیت اخالقی فرد است کـه او را ع چرا که  )Hasan,2002,37(نکند
  .و نه نوع لباس او می سازدحیا 

هنجاري مبتنی بر هویت یا عفت یا عرف و سنت به تنهایی نیست و تلفیقی از همه ایـن   ,حجاب .8
   .کی از اجزاء خود نمی باشدفروکاستن به ی قابلبه هیچ وجه هاست اما ترکیبی که 

 
حجاب را به مقوله عفت گره می زنند تـا آنجـا کـه    , برخی از محققان و مدافعان حجاب شرعی .9

ــا حتـــی برخـــی ایـــن دو را مســـاوي مـــی     آنـــرا شـــرط عفـــت بـــه شـــمار مـــی آورنـــد و یـ
 . Ismail,2012,8(6(گیرند

دقیـق  تفکیکـی  قائل به , نسیو بازدارندگی ج اینجا میان دو مقوله پاکدامنی الزم است که ما در .10
پاکدامنی یعنی عدم برقـراري رابطـه جنسـی     پاکدامنی که می گویدطبق یک تعریف از  .شویم

دال بـر  بدیهی است که نپوشانیدن سر و گردن و حتی برخی دیگر از اعضاي بدن نیـز  , نامشروع
ارتبـاط جنسـی   پاکدامنی عالوه بر عـدم برقـراري   می گوید که  تردامنی نیست اما طبق تعریفی 
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نامشروع مستلزم به حداقل رساندن تحریـک جنسـی دیگـران اسـت طبیعـی اسـت کـه نـه فقـط          
 .پوشش سر و گردن بلکه نوع و میزان و رنگ آن نیز مدخلیت خواهد یافت

حجـاب مـرز و مـدار    , ت بر اساس تلقی رایج از معناي پاکـدامنی می توان گف به شکل خالصه  .11
چـه مسـتقیما و تمامـا بـا      اگـر  ي براي بازدارندگی جنسی اسـت و بزاراما ا ی نیستپاکی و ناپاک

  .مرتبط نیست اما زمینه ساز و مقوم آن می باشد مقوله پاکدامنی

امـا بـی حجـاب را مشـاهده نمـاییم بـاز در        اما تـردامن یـا پاکـدامن    اگر ما هزاران زن با حجاب .12
ی پاکدامنی و تردامنـ  زیرا اساسا حجاب مرز میان حکمت حجاب شرعی خللی وارد نمی گردد

بـیش از هـر    حجاب .نیست تا این پمایش هاي میدانی حکمت حجاب را مورد تردید قرار دهند
 .جنسیو عدم تحریک بازدارندگی ابزاري است براي  چیز

  
  ویژگی هاي کلی حجاب

بـه دنبـال احصـا و اسـتخراج     , نظري به روایات نیز دارنـد , در کنار قرآنبسیاري از محققانی که  .13
از آن  تـرین فهرسـت هـا از ایـن خصوصـیات      ییکی از طوالن. حجاب هستندوصیات کلی خص

 :ی استاین فریضه واجد شش ویژگ کسانی است که معتقدند

  .شاکله بدن را بپوشاند: یک
  .اشدب فراخ و گشاده: دو
  .نباشدو بدن نما نازك : سه

  .مخالف نباشد سجن شبیه البسه و الگوهاي :چهار
  .ر نباشد که جنس مخالف را مجذوب سازدچنان مسحورگ: پنج

یـا بـی    هـاي نمـادین و اختصاصـی پیـروان دیگـر ادیـان      پوشش بگونه اي نباشد که تقلیدي از : شش
  .Abdulkarim naik,2012,11(7(باشد دینان

  در آنها نشان می دهد که  تدقیق, درست یا غلط بودن موارد فوق, زیاد, صرف نظر از کم
  .و مابقی آنها مشترك هستند مختص به پوشش زنانه استاوال تنها ویژگی اول 

امـا   .هـویتی دارد  رنـگ و بـویی  بیگانگـان  تنها ویژگی ششم یعنی عدم تقلید از الگوهاي لبـاس  ثانیا 
ایـن صـبغه هـویتی غیـر از آن مقولـه اي اسـت کـه مـدافعان         بررسی این جنبه هم نشان می دهد کـه  

, شـکل , مدلول ایـن ویژگـی ایـن اسـت کـه طـرح      ؛ زیرا هویتی بودن حجاب بر آن تاکید می نمایند
بیرونـی و ایـدئولوژیک باشـد نـه     , مدل لباس نباید بیانگر هـویتی بیگانـه  , عالئم یا به تعبیر امروزي تر

الزاما متفاوت از غیرمسـلمانان باشـد زیـرا    , اینکه اصل پوشش و ناحیه و دامنه و انگیزه استفاده از آن
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, تقریبا پیروان همه ادیان و نیز نه فقط زنان بلکه غالـب مـردان  , تکون آندر صدر اسالم و همزمان با 
  .از کاله یا سرپوش استفاده می کردند, به دالیلی که اکنون جاي بحث آنها نیست

   
  همدالنه حجاب  سرشت
بـه چنـد نتیجـه جالـب خـواهیم      بنگـریم  اگر ما حجاب را به عنوان یک ابـزار بازدارنـده جنسـی     .14

 :رسید

  نیستجنسی جاب مساوي با پاکدامنی و بی حجابی مساوي با تردامنی ح: اوال
  .در جوامع ناامن به نوعی از حریم انسانی خود محافظت می کندفرد با حجاب : ثانیا
فرد با حجاب در جوامع امن به نوعی دیگران را از تحریک جنسـی و آزار غیـر مسـتقیم معـاف     : ثالثا

  .ندامی گرد
بیشـتر از جـنس همـدلی دیگرخواهانـه و      وامـع امـن و آزاد و بسـامان   به بیان دیگر حجاب در ج .15

  .خودگراییصرف از خود و یا  لطف به مردمان است تا محافظت
بانوان محجبه بـراي  و یا احیانا نااخالقی نافی انگیزه هاي جورواجور  ,تبیین ربط اخالقی حجاب .16

 . انتخاب این پوشش نیست

در گذشته حجـاب را بـه مثابـه یـک سـنگر و پناهگـاه مـی        ما می دانیم که غالب زنان فی المثل  .17
هـر  حجـاب  , عالوه بر ایـن . نگریستند که از پس آن خود را از گزندها محفوظ نگاه می داشتند

اجتمـاعی بیشـتري را بـه ذهـن      پوشیده تر مـی بـود شـانیت و وجاهـت     چقدر که مستحکم تر و 
 . دیگران متبادر می ساخت

دلیـل  , منـع تحریـک جنسـی و دیگـر آزاري    ) صاحب این قلـم  دست کم بنابر دریافت(اگرچه  .18
ممکـن  , اخالقی التزام به حجاب است اما در طی تاریخ و وابسته بـه متغیرهـاي زمـانی و مکـانی    

علل و دالیل دیگري نیز بـه موجـه انگـاري حجـاب     , است که بیش از این دلیل و یا در کنار آن
را از مهم تـرین  حجاب و مستورگی گذشتگان , به عنوان مثال. از حیث اخالقی منجر شده باشد

امـري کـه شـاید در    , می دانستندگر حیا را از زمره دالیل اصلی حجاب و به تعبیر  مصادیق حیا 
  .8مشهود باشد هر جاي دیگرشعر حافظ بیش از 

 راي مطهري در باب فلسفه حجاب بگونه اي است که  .19

  .اندواجد ربط اخالقی می دحجاب را علی االدعا اوال 
روانشناختی و جامعه شناختی بـراي آن برمـی    دالیل و فوایدي, و فوایداخالقیمضاف بر دالیل ثانیا 

  .شمرد
  .ثالثا فوائد و دالیل حجاب را بشکلی آمیخته مطرح می سازد
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اسـتواري اجتمـاع و    ,اسـتحکام پیونـد خـانوادگی   , رابعا آنها را ذیل چهار عنوان کلی آرامش روانی
  )75-86,مطهري(ورت بندي می کندزن صارزش و احترام 

 :معتقد است مطهريمرحوم  .20

شک نیست که واجب نبودن پوشش وجه و کفین از این جهـت نیسـت کـه مـالك و فلسـفه اصـلی       
پوشش در آن وجود ندارد بلکه همچنانکه قبال اشاره کردیم و از قدماي مفسرین نیز نقل نمـودیم از  

آن مـالك  .که در این مورد اسـتثناء بـه وجـود آیـد     جهت اینست که مالك دیگري ایجاب می کند
دیگر اینست که پوشش وجه و کفین اگر به طور وجوب پیشنهاد شود موجب حرج و فـرج و سـلب   

   .)190,1391,يمطهر(امکان فعالیت عادي از زن می گردد
 مسـتثنا و توجیـه  در مسـیر تبیـین   , تفکیک جذابیت زیبایی شـناختی از جذبـه جنسـی   به نظر می رسد 

ما این امر واضـح را مـی دانـیم کـه هـر       .بسیار راهگشا باشدانوان از حجاب ب بودن صورت و دستان 
, امــر زیبــایی از منظــر آدمیــان لزومــا از حیــث جنســی جــاذب و جالــب نیســت؛ چنانکــه یــک تــابلو 

هـم   از دیگرسو ما ایـن را . ربطی وثیق به تمایالت جنسی انسان نداردآواز و یا خانه زیبا , شعر,منظره
آشـکارگی  لزوما زیبـا بـه حسـاب نمـی آیـد چنانکـه       نیز می دانیم که هر پدیده توجه برانگیز جنسی 

   .واجد زیبایی باشد, عورت یک انسان می تواند محرکی جنسی باشد بی آنکه در چشم ناظران
تحسـین حـس زیبـایی شـناختی از یکسـو و      , صـورت زیبـاي یـک زن   می توان گفـت   بر همین مبنا

خـوب  چهـره  جامـد و یـک   مستقال به تحریک جنسی نمـی ان  و مستقیمارا در پی دارد و  رغیب آنرات
اه ها را بـه خـود خیـره سـازد و همگـان را بـه       نگ هاین قابلیت را دارد ک, اما محصور در قاب حجاب

دلیل این امر آن است که شیفتگی روحی غیر از برانگیختگی جسـمی اسـت و اولـی     .اعجاب وادارد
 .واکنش هاي غریزي استحاصل زیبایی شناسانه و دومی هاي ت ناظر بر جذابی

تنها ناقض ادعـاي  جواز پیدایی دست و روي زنان نه که می توان گفت با توجه به دو نکته اخیر  .21
بر خالف دیدگاه مطهـري  رنده در باب حکمت حجاب نیست بلکه با آن سازگار است زیرا نگا

بـه نظـر   , ارجـاع مـی داد   امکان فعالیت عادي از زنحرج و فرج و سلب  رفع که این مسئله را به
صـورت   .این قضیه به انفکاك جذبه زیبایی شناختی از جاذبه جنسـی بـازمی گـردد   می آید که 

د مگـر آنکـه   هر قدر هم که زیبا باشد بخودي خود موجب تحریک جنسی نمی شـو  یک انسان
تن که هر قدر هـم کـه زیبـا     خیره و هوس آلوده باشد بر خالف دیگر اجزاي ,نگاه نظاره گران

   . ابتدائا و فورا موجب تهییج جنسی می شوند, باشند معموال

لبـاس هـاي موقرانـه پوشـیدن را نـوعی       ,کیتی دوبیه در مقاله جالب خویش در واشینگتن پسـت  .22
بخـش   درك در واقـع بیـانگر   ایـن نکتـه   .احترام به حریم شهر و خیابان ها توصیف کرده اسـت 
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هنجاري است ناظر بـر روابـط اجتمـاعی    نهایتا حجاب یعنی  .ریع حجاب استمهمی از زمینه تش
حجـاب  . یم که نمی توان ایـن فریضـه را صـرفا بـه فضـاي جامعـه محـدود کـرد        اما فراموش نکن

بـه دلیـل اهمیـت اخالقـی     چـه بسـا   پدیده اي است عبـادي کـه   , هر چیزبیش و پیش از اسالمی 
جنبـه اي فرااخالقـی و بخـود    , یـت کنشـگران  رسوخ کامـل در شخصـیت و ذهن  و جهت  فراوان

 .گرفته که حتی در خلوت یک زن نمازگزار نیز باید رعایت شود

و در غیـاب دیگـران نـاقض مـدعاي     حتـی در دل خلـوت    پوشیده بودن زنان نمـازگزار وجوب  .23
هر مدعاي دیگري در این بـاره  نیست یا دست کم نسبت آن با در باب حکمت حجاب نگارنده 

حکمت حجاب را هرچیز دیگري از جمله هویت بینگـاریم نهایتـا   اگر  اماست زیرا علی السویه 
با این پرسش خطیر مواجه می شویم که چه رابطه اي میان هویـت و حجـاب در خلـوت وجـود     

      !دارد

تبیینـی بهتـر از   از یاد نبریم که اگر حجاب را واجد ربط اخالقی بـدانیم قـادر خـواهیم بـود کـه       .24
اگـر   باالخص وجـوب حجـاب نمـازگزاران در خلـوت عرضـه نمـاییم امـا        وجه عبادي حجاب

حجاب در خلوت را بی وجـه و حتـی لغـو و    حجاب را پدیده اي هویت مدار بینگاریم در واقع 
   .بی معنا خواهیم یافت

  
  حجاب و مسئله کنیزان

بازدارنـدگی و عـدم تحریـک    , ممکن است این پرسش بجـا مطـرح گـردد کـه اگـر حکمـت حجـاب          
 پس چرا کنیزان مسلمان مشمول حکم حجاب شرعی نبوده اند؟ جنسی است 

ن و بطور کلی بردگان اگرچه حداقلی از حقوق انسانی را دارا بودند امـا بـه   اکنیزپاسخ این است که 
جزء مملوکـات صـاحبان خـود    , فاقد آزادي یک انسان حر بوده و به دلیل مالیتی که داشتندهر حال 

کـه  ما فراموش نکنـیم  ا .قابل خرید و فروش بودندهمچون یک کاال معنا که حساب می شدند بدین 
عالوه بر کارکردهاي خدماتی اي که همانند یک مستخدمه یا کلفت ارائـه مـی کـرد بـه     , یک کنیز

, کوتـاه زمـانی  که گـاه حتـی بـه عنـوان تحفـه و هدیـه در        محسوب می شدنوعی کاالیی جنسی نیز 
ودن یـا حتـی   واجـب نبـ   .تو آن پیشـکش مـی گشـ    شده و بـه ایـن   بار دست به دست چندین و چند

مکروه بودن حجاب براي کنیزکان از این منظر قابل فهم است که هر کسی و تقریبا در هر شـرایطی  
را از صـاحبش   وي, در صـورت تحریـک شـدن و تمایـل یـافتن      می توانسـت یـک کنیـز را ببینـد و    

  ن دلیل محتاج حجاب است که یک زن آزاد مسلمان بدیخریداري کند حال آنکه 
و از همـین روي نـه او حـق دارد    غیر قابل خواسـتگاري اسـت   نتیجتا اگر در ازدواج کسی باشد اوال 

و نه دیگران محق و مجاز هستند که بـه   و مجذوب سازدکه دیگران را از حیث جنسی بخود مشغول 
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 ن کـه حتـی اگـر متمـول تـرین     بـر خـالف کنیزکـا   خریدارانه بیندازند؛ دقیقا او نگاهی هوس آلود و 
  .هستندو مطالبه قابل خریداري هم قابل مشاهده و هم صاحب را نیز دارا باشند 

نبایـد موضـوع نگـاه هـاي جنسـی باشـد        نخست آنکه از سوي نامحرمانمجرد باشد اگر دختري ثانیا 
متاهـل   حجبـه مجـرد و کـدام یـک    دقیقا معلوم نیست که کدام یکی از زنان م, زیرا در سطح اجتماع

دست کم بنابر نظر بسـیاري از  , و دوم آنکه در صورت تمایل دیگري و خودش براي ازدواج هستند
  .خودسرانه ازدواج نماید, نمی تواند بدون هماهنگی با ولی خودفقها 
کنیزان اگر چه فاقد حجاب حداکثري یعنی پوشش موي و گردن بودنـد امـا بـدیهی اسـت کـه      ثالثا 

و  خیابان عریان شوند یا حتی بخشی از سینه یا پاهاي خود را نمایـان سـازند   حق نداشتند در کوچه و
  .ذهن دیگران را مشغول سازند, در نتیجه بیش از کارکرد اجتماعی مجازشان

نـافی   بـه هـیچ وجـه    , کنیزکـان واجب نبودن حجاب بـر  آشکار می گردد که فوق  نکاتبا توجه به 
ی نیست بلکه از قضـا مویـد آنسـت زیـرا زنـان آزاد      حکمت حجاب یعنی منع یا تقلیل تحریک جنس

چون یک کاالي جنسی نیستند الجرم محتاج حجابند و کنیزکـان چـون بـه یـک معنـا واجـد چنـین        
  .92کارکردي هستند از آن میزان از حجاب بی نیاز بودند

  
  آنهاسیالیت حدود و ثغور مفاهیم اخالقی و    

مصادیق عفت ورزي را تابع زمـان و مکـان دانسـته    ,  "حجاب در ترازوي اخالق"نگارنده مقاله  .25
 :معتقد استو 

علی االصـول مـی توانـد از دورانـی بـه دورانـی        حدود و ثغور و مصادیق امر عفیفانه و غیر عفیفانه" 
در ایرانِ دوره قاجار، رفتار عفیفانه ، در نظر کثیـري احتمـاال   . است تغییر کند، کما اینکه تغییر کرده

دوران انقـالب   کـه زن، مـرد نـامحرمی را نبینـد و مـرد نـامحرمی، او را نبینـد؛ امـا در        می کرد  اقتضا
شرکت می کردند و خواستار برکنـاري   کثیري از زنان مسلمان پا به پاي مردان در تظاهرات خیابانی

 )13,1391,دباغ(.قلمداد نمی شد شاه بودند و این رفتار ایشان غیرعفیفانه

ایـن ادعـا   . سقیم و نادقیق است, منظر کلی صحیح اما از نظري دیگرز به نظر می رسد این ادعا ا .26
؛ زیـرا  مجموع قواعد حاکم بر روابط زن و مرد تعریف کنیماگر عفت را به معناي صحیح است 

بـر هـیچ کـس پوشـیده نیسـت امـا مسـئله        , سیالیت این قواعد در زمان ها و مکان هـاي مختلـف  
 :ما در دو مقاله مورد نقد ,دکه چنانکه در ادامه خواهد آماینجاست 

                                                
, خوب یا بد, صل برده گرفتن یک انسان توسط انسانی دیگرا, بد نیست بدانیم که بقول ایهود تولدانو و البته بسیاري دیگر از تاریخ پژوهان - ٢

سنتها و حتی ادیان جهان بوده و نه می توان آنرا از حیث تاریخی ویژه فرهنگ خاصی قلمداد کرد و نه برآمده , جزء الینفکی از همه فرهنگ ها
 ).Tolrdano2007,,1(و پیوسته با ارزش هایی خاص 
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   .ذیل عنوان عفت هستیم, هم تبار و نسبتا متقارب یمفاهیمو مزج شاهد خلط اوال 
  . در حقیقت گرفتار ساده سازي مسئله می گردیم ,با ابتناي حجاب بر عفت ثانیا

 تمامـا یـا غالبـا بـه     پوشـش سـر و گـردن را   حکمـت  ,  مقاله حجاب در ترازوي اخالق یعنی نگارنده
 چون چنین ارتباط وثیقی را مردود یا غیرقابل اثبات می انگـارد پیوند می زند و نهایتا  "عفت"مفهوم 

    .فاقد ربط اخالقی است, نتیجه می گیرد که حجاب شرعی
  

  قرآن و مفاهیم جنسی
از بازدارندگی و عدم تحریک جنسی دیگران در واقع ریشـه در آیـات متعـدد قـرآن      پاکدامنیتفکیک  

عـدم رابطـه   بـه معنـاي    حجاب مـی باشـد پاکـدامنی    در یکی از صریح ترین آیات قرآنی که موید. دارد
پوشاندن بدن و عدم تحریک جنسی تمیز داده شده اسـت چنانکـه در آیـه    از از حیا و نیز جنسی نامشروع 

  : نور آمده 31
ا ولْیضْـرِبنَ    ویحفَظْنَ فُرُأَبصارِهنَّ وقُل لِّلْمؤْمنَات یغْضُضْنَ منْ  نْهـرَ م ا ظَهـنَّ إِلَّا مینَ زِینَتَهدبلَا ینَّ وهوج

ولَتهِ     عـاء ب آبـ هِنَّ أَوائ آبـ هِنَّ أَوولَت عـبنَّ إِلَّا لینَ زِینَتَهدبلَا یوبِِهنَّ ویلَى جنَّ عرِهنَـاء   بِخُمأَب هِنَّ أَونَـائأَب نَّ أَو
رِ   أَو إِخْوانهِنَّ أَو بنی إِخْوانهِنَّ أَو بنی أَخَواتهِنَّ أَو نسائهِنَّ أَو ما ملَکَت أَیمانُهنَّ أَ بعولَتهِنَّ ینَ غَیـابِع وِ التـَّ

اء والنِّس اترولَى عرُوا عظْهی ینَ لَمالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذنَ الرِّجۀِ مبی الْإِرلا     أُو مـ لَمعی هِنَّ لـلجنَ بِـأَرضْـرِبلَا ی
  بوا إِلَى اللَّه جمیعا أَیها الْمؤْمنُونَ لَعلَّکُم تُفْلحونَوتُ یخْفینَ من زِینَتهِنَّ

ثانیا مراقـب رفتـار و انـدام    , ن آیه به زنان با ایمان توصیه شده که اوال مراقب نگاه هایشان باشنددر ای
در حقیقت در اینجا بـدون  . ود باشند و ثالثا قسمت هایی از تن خود را از نامحرمان بپوشانندجنسی خ

و حجاب این سه مقوله از هم جدا قلمداد شده انـد؛ یعنـی حفاظـت     پاکدامنی,یان حیاانکار ارتباط م
  . از فروج غیر از سربه زیر بودن و این دو غیر از حجاب داشتن است

و با توجه به فرهنـگ خـاص عـرب و بـر خـالف فرهنـگ و زبـان        (یات قرآن اساسا در بسیاري از آ 
همواره مقوله کنترل جهاز جنسی و پاکـدامنی بـه معنـاي     )برآمده از آن فارسی و ترجمه هاي قرآنی

 . 10و با دیگر مفاهیم نزدیک و متقارب خلط نشده استدقیق کلمه مورد استفاده قرار گرفته 

بـا  بـه روشـنی معلـوم اسـت هـیچ گـاه قـرآن حیـا را          وشت قبلـی چنانکه در آیات مذکور در پان .27
و این دو را با حجاب خلط نساخته اما به دلیل ارتباطی کـه ایـن   ) به معناي دقیق کلمه(پاکدامنی 

 .سه مفهوم با یکدیگر دارند در مواردي آنها را در کنار هم آمورده و هم نشین ساخته است

دوسـت گـرفتن از جـنس مخـالف و ایـن دو       غیر ازدر آیات مذکور حفاظت از فروج همچنین  .28
 . غیر از حجاب و این سه غیر از به رخ کشیدن زینت هاست
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سـوره نـور تعبیـر     31در آیـه  مـثال  . آمـده اسـت   "عفـت ورزیـدن  "مشخصـا تعبیـر   در چند آیـه   .29
ففتَعسلْیآمده که ادامه آن بقرار ذیل است و: 

ففتَعسلْیونَ وجِدینَ لَا یالَّذ          لَکَـتا م مـم تَـابتَغُـونَ الْکبینَ یذ ن فَضْـله والـَّ مـ ه نکَاحا حتَّى یغْنیهم اللـَّ
وا     لَـا تُکْرِهـو ي آتَـاکُمالَّذ الِ اللَّهن مم مآتُوهرًا وخَی یهِمف تُمملإِنْ ع موهبفَکَات انُکُمملَـى   أَیع کُمات فَتَیـ

د إِکْـرَاههِنَّ غَفُـور           إِنْ أَردنَ تَحصنًاء الْبِغَا عـن ب مـ ه ن یکْـرِههنَّ فَـإِنَّ اللـَّ مـا ونْیاةِ الـدیالْح رَضتَغُوا علِّتَب
یمحر.  

  :که متن آیه چنین استآمده  یستَعففْنَ تعبیر, از سوره نور 60در آیه در مثالی دیگر و 
ات بِزِی   والْقَواعد منَ  رِّجـتَبرَ م نَّ غَیـهاب یـنَ ثضَعأَن ی نَاحهِنَّ جلَیع سا فَلَیکَاحونَ نرْجی لَا یاء اللَّاتنَـۀٍ  النِّس

  .خَیرٌ لَّهنَّ واللَّه سمیع علیمَ یستَعففْنوأَن 
ویژه اسـت کـه معمـوال و بـه      سیاق این دو آیه نشان می دهد که معناي عفت ورزیدن در آنها معنایی

عفت به معناي این است کـه فـرد مجـرد    ظاهرا در آیه اول . اشتباه با دیگر مقوالت مخلوط می گردد
دي بهـره ور مـی شـود بایـد     و بی همسر تا زمانی که ازدواج می کند و به تعبیر قرآن از فضل خداونـ 

ایـن آیـه مـی    . گـردد بیـق تـر مـی    در آیه دوم معنـاي عفـت دق  . و از گناه خودداري کند مراقب بوده
پیري که از حیث جنسی ناتوان هستند می توانند بدون قصد خودنمـایی حجـاب را کنـار    گوید زنان 

  که این آیه نشان می دهد  ."اگر عفت بورزند بهتر استالبته "د؛ اما در پایان آیه می گوید بگذارن
چـرا کـه در مـورد     ی نامشـروع نیسـت  اوال عفت لزوما و منحصرا به معناي عدم برقراري رابطـه جنسـ  

"اقواعد مکَاحونَ نرْجی لَا یاء اللَّاتاین فرض منتفی است "نَ النِّس.  
 در برابـر امیـال  و خویشـتن داري  دال بر هر گونه خـودداري و مقاومـت   این واژه بیشتر در قرآن ثانیا 

عفـاف ورزیـدن   , ه نسـاء سـور  6چنانکه در آیـه   ستمنحصر در روابط جنسی نیبه هیچ وجه است و 
  :دقیقا به معناي خودداري آمده است

رَافًا   وابتَلُواْ الْیتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّکَاح فَإِنْ آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ إِلَیهِم أَموا" ا إِسـ الَ تَأْکُلُوهـو ملَه
تُم إِلَـیهِم           وبِدارا أَن یکْبرُواْ ومن کَانَ غَ فَعـفَـإِذَا د رُوفعأْکُـلْ بِـالْمیـرًا فَلْین کَـانَ فَق مـو ففتَع سـا فَلْی یـن

زناشویى برسند پـس  ] سن[و یتیمان را بیازمایید تا وقتى به  .أَموالَهم فَأَشْهِدواْ علَیهِم وکَفَى بِاللّه حسیبا
بـزرگ  ] از بـیم آنکـه مبـادا   [اموالشان را به آنـان رد کنیـد و آن را   یافتید ] فکرى[اگر در ایشان رشد 

] از گـرفتن اجـرت سرپرسـتى   [شوند به اسراف و شتاب مخورید و آن کس کـه تـوانگر اسـت بایـد     
بخورد پس هر گـاه اموالشـان را   ] از آن[خوددارى ورزد و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف 

  ."یرید خداوند حسابرسى را کافى استبه آنان رد کردید بر ایشان گواه بگ
  :سوره بقره نیز عفت به معناي خویشتن داري آمده است 273در آیه 
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ـ          یلُ أَغْن اهـالْج مهب سـحضِ یی األَر ا فـونَ ضَـرْبیعتَط سـالَ ی بِیلِ اللّـه ی سـ رُواْ فـینَ أُحصلْفُقَرَاء الَّذنَ  ل اء مـ
م بِسرِفُهتَع فُّفالتَّع یم لـع بِه رٍ فَإِنَّ اللّهنْ خَیقُواْ ما تُنفمافًا وإِلْح أَلُونَ النَّاسسالَ ی ماهایـن صـدقات  ( .یم  (

بـراى تـأمین هزینـه    (تواننـد   انـد، و نمـى   نیازمندانى است که در راه خدا فرومانـده ) دسته از(براى آن 
آنهـا  . پنـدارد  ، آنان را توانگر مـى  اطالع فرد بى،  دارى از شدت خویشتن. در زمین سفر کنند)  زندگى

انفـاق کنیـد،   )  به آنان(و هر مالى . خواهند از مردم نمى)  چیزى(با اصرار، .  شناسى را از سیمایشان مى
  . قطعاً خدا از آن آگاه است

 چون معنایی کلی چون خویشتن داري را افاده مـی کنـد بنـابراین   عفت ورزیدن ثالثا به نظر می رسد 
پاکـدامنی و عـدم تحریـک    , مجموعـه اي از حیـا  تا آنجا که به راه هاي کنترل شهوات بازمی گردد 

و اقال در مورد زنان پیر و ناتوان یا حتی کودکـان مسـتلزم    ن را به ذهن متبادر می سازد جنسی دیگرا
  .حجاب یا پوشش سر و گردن نیست

بـه  (ایـن نـه پاکـدامنی   , جنسـی و جنسـیتی  مفاهیم اخالقی ناظر بر روابط به نظر می رسد در میان  .30
در اینجا به معناي خویشـتنداري و کنتـرل   (و عفت) معناي عدم رابطه جنسی خارج از چارچوب

فرهنگـی و متغیـر   , حـدود و ثغـوري سـیال   , بل حیاست که بیش از دیگر مقوالت) امیال جنسی
 . دارد

تـا حـدي زیـاد    "حیـا   "در طول تاریخ یک فرهنگ و نیز در دل فرهنگ هاي گونـاگون معنـاي   .31
بسـیار  , دختـري کـه در حضـور مـردان    , و تا چنـد دهـه پـیش    یعنی در ایران. سیال و نسبی است

سخن می گفت بی حیا قلمداد می شد و در ایران کنونی چه بسا انجـام حرکـات ورزشـی یـک     
و  ایـن نکتـه کـامال پـذیرقتنی    . زن در برابر چشمان هزاران تماشاگر نیز دال بر بی حیـایی نیسـت  

قابل فهم است اما این حکم قابل تسري به مقولـه پاکـدامنی نیسـت زیـرا حیـا اگرچـه مـرتبط بـا         
در واقـع پاکـدامنی یـا همـان پرهیـز از برقـراري       . پاکدامنی اما مفهوما و ماهیتا متفاوت از آنست

رابطه جنسی نامشروع همواره و در همه جوامع و فرهنگ هـا مـذموم و غیراخالقـی بـوده اسـت      
بـه عنـوان مثـال    . تا حدي شکل و نوع مشروع شمردن یک رابطه سیال و متغیر مـی باشـد   هرچند

چنـد عقیـده بنیـادین در بـاب نحـوه صـورت بنـدي         pure fashionحامیان جریان موسوم بـه  
  :الگوهاي لباس دارند از جمله اینکه

با لباسـی کـه مـی پوشـند بـه      نه فقط مردمان بلکه مدل هاي لباس باید به عنوان فرزندان خدا و عیال اهللا  _
  .دیگران پیام کرامت را ارسال کنند

  .لباس می تواند شکیل و خوش نما باشد بی آنکه اغواگري کند _
  .قسمت هاي خصوصی اندام باید خصوصی باقی بمانند _
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  .زیرپوش ها نباید به روپوش ها مبدل گردند _
ــئله اي اســـت کـــه بایـــد در هـــر فصـــل از مـــد   _  مـــدنظر قـــرار گیـــرد فضـــیلت مهـــم تـــرین مسـ

11(see:http://affiliate.purefashion.com/about/beliefs).  
در مقام راهنمایی و الگوپردازي لباسی که واجـد مولفـه حیـا    , با این وصف همین گروه معتقد و مسیحی

تـر   باشد پیشنهاد می کنند که فی المثل یک دامن زنانه از چهارانگشت باالتر از زانو فراتر نرفتـه و کوتـاه  
ایـن مسـئله نشـان مـی دهـد کـه بـا وجـود         . see:http://affiliate.purefashion.com/modesty)(نگردد

برخـی از ابعـاد آن نسـبی اسـت و نمـی تـوان بـراي آن        , بسیاري از اشتراکات و مبانی مشابه در باب حیـا 
ان دارنـد مـع   حکمی همیشگی صادر نمود زیرا اینان با وجود مبانی و معتقـدات مشـترکی کـه بـا مسـلمان     

  .الوصف لباس حیاآمیز را متفاوت از آنها تفسیر می کنند
  

   پاکدامنی و تحریک جنسی,حیا,حجاب
 :در مجموع می توان گفت 

  حیاست؟ براي آیا حجاب شرط الزم یا کافی : سوال
زن سـالخورده نیـز محتـاج    یـک  چون اوال کودکی کـه حجـاب بـر او واجـب نشـده یـا       . خیر: پاسخ

 ثانیا زن محجبه اي نیز که عشوه گري کند یا سخنان بی پـرده . ه نیازمند حجاب باشدحیاست بی آنک
  .می شود دبگوید بی حیا قلمدا جنسی 

  آیا حجاب شرط الزم یا کافی پاکدامنی است؟: سوال
پاکـدامنی بـه معنـاي محافظـت از فـرج و عـدم برقـراري رابطـه جنسـی نامشـروع ربـط            . خیر: پاسخ 

و بالعکس را بـه راحتـی تصـور     یعنی می توان زن بی حجاب اما پاکدامن. ردمستقیمی به حجاب ندا
  .یا در جوامع گوناگون مشاهده کرد

  آیا حجاب شرط الزم یا کافی بازدارندگی یا عدم تحریک جنسی است؟: سوال
که بخش عمده اي از جذابیت جنسی زن به نحوه لبـاس پوشـیدن او بـاز مـی     بدیهی است  .بله :پاسخ
دا یا پنهان بودن بخش هایی از بدن و چسبنده یا گشاده بودن پوشش تن از عوامل مـوثر بـر   پی .گردد

بـه تصـریح خـود طراحـان و     جذب نگاه و تحریک جنسی است که نه تنها غیر قابل انکار است بلکه 
بـد نیسـت بـدانیم کـه حتـی در مغـرب        .اسـت  هاي اصلی طراحیمالك مپانی هاي مد و لباس از ک

, ري از افراد حساس نسبت به سیطره سوداگروي اقتصادي بر عرصه فرهنـگ و اخـالق  زمین نیز بسیا
تشکیل گروه ها و تبلیغات اخالقی می کوشند تا به دختران جوان یادآور شـوند  , با انجام مصاحبه ها

بـه  , یا بـراي مـورد توجـه قـرار گـرفتن      برهنگی پیشه کنند, براي دوست داشنی بودنکه الزم نیست 
  12.نسی مبدل شوند یا براي ستایش شدن به موضوع نگاه هاي دیگران تبدیل گردندپدیده اي ج
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)w.modestyclub.comwwfor example,see:.(   
در نشـریه اي معتبـر و پرخواننـده چـون وال      13جنیفرموسـیز , به عنوان نمونه اي دیگر می توان گفت

مقالـه اي  , در انتقاد شدید از بی تفاوتی والدین نسـبت بـه پوشـش دختـران جـوان      و استریت ژورنال
ن متـذکر ایـ  وي در ایـن مقالـه   . 14"اینگونـه لبـاس بپوشـند؟    چرا می گـذاریم  "تحت عنوان نگاشت 

دختران و دخترکان در واقع تحت بمبـاران شـدید تصـاویر و محصـوالتی جنسـی      مسئله می شود که 
  .Moses,2011(15(وان وسیله اي براي جلب منفعت بهره می بردهستند که از آنها به عن

نباید از یاد برد که حجاب شرط الزم مقابله با تحریک جنسی است نه شـرط کـافی   با این وصف اما 
به حیا و پاکدامنی نیز احتیاج دارد تا نهایتا و از حیث اخالقی کـامال مصـون    ,زیرا یک زن با حجاب

   .بماند
  حجاب و هویت

اسـت امـا مقولـه اي    و بسـیار مهـم   اگرچه غیر قابل انکار ه رابطه حجاب با هویت مسلمانان مسئل .32
و بسیار بـیش از آنکـه    ربط مستقیمی به حکمت حجاب نداردتبعی و ثانوي است به این معنا که 

یا روانشناختی بکـار آیـد در    اخالقی, در تحلیل علت و حکمت و منفعت حجاب از منظر دینی
در یک جامعـه   ,یعنی از حیث دینی. اثرات جامعه شناختی این مسئله موثر است تحلیل تبعات و

حجـاب بـه همـان    نگرش مذهبی واحدي دارنـد  آرمانی اسالمی که همه مردمان مسلمان شده و 
 .دارد که در جامعه اي که مسلمانان در اقلیت قرار دارند "اخالقی"اندازه اهمیت 

و مشخصـا تـا    تـا قبـل از دوران اسـتعمار   این است که  ی که اغلب فراموش می گرددبمسئله جال .33
, کشـورهاي مسـلمانی کـه داراي اقلیـت هـاي مسـیحی      اغلـب  در , پیش از قرن نوزدهم میالدي

پوشـش و حجـابی   تـا حـد قابـل تـوجهی      , نان غیرمسـما زنـ همـه  بودند در حقیقت ... یهودي و
هـاي  هـا بـا پوشـش     لیـت و ایـن آشـنایی اق  ) Ernst,2003,146(16داشـتند  همانند دیگر زنان 

هـاي مـدرن جـایگزین    الگوبود که سبب شد آنها لباس هاي سنتی و رایج خـویش را بـا    فرنگی
داراي سـویه   کـه  صرف نظـر از تفـاوت زنـان آزاد و بـرده    (این نکته نشانگر آن است که  .کنند

بـار  فاقـد یـک   , حجـاب , در بخش قابل تـوجهی از تـاریخ مسـلمین    )جنسی است بشدت ی یاه
 غیرمسـلمان  حجـاب مـرز و مـدار زن و مسـلمان و    زیرا نـه فقـط    بوده پررنگ و برجسته  یهویت

و کمرنـگ  محسوب نمی شده بلکه از قضا بیشتر مصداق نوعی همرنگـی بـا جماعـت و زدودن    
   .فواصل هویتی به شمار می آمده استساختن 

ي ارتباطـات محـدودي   در دل جهان اسالم بلکه در بسیاري از نقاط جهان که دارااساسا نه فقط  .34
تقریبـا  و حتـی گـردن   اصل پوشش سـر  , حتی گاه از وجود هم بی خبر بودندبا یکدیگر بوده و 

براي تبیین ایـن مطلـب مـی تـوان بـه       .مسلم بوده و تنها طرح و رنگ و مدل آن متغیر بوده است
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پـانزده   م که از قرن نه تامراجعه کنیم تا ببینی  Medieval Fashions کتاب مصور و تحقیقی
اکثریت زنان نه فقط از سـرپوش  , اززنان فرودست گرفته تا خانواده هاي سلطنتی اروپا, میالدي

زنـان متشـرع   بـا  مشـابه   حجابی کـامال , تاجه ياز بسیارو روسري استفاده می کردند بلکه گاه 
  . Tierney,1998,21(17( !امروزي در کشورهاي مسلمان داشتند

  
  حجاب در یهودیت

اوال نشـان مـی دهـد    این قیاس .ایسه وضعیت حجاب در آیین یهود و اسالم خالی از فایده نباشدشاید مق  
حجاب را چگونه می بیند و ثانیا می تواند سابقه تاریخی حجـاب  , یکی از ادیان متقارب و هم تبار اسالم

 .را بهتر تبیین نماید) زادگاه اسالم(در خاورمیانه

مـا مـی دانـیم    , دوران حاضرمتشرع در  یهودیانوضعیت پوشش منابع یهودي و نیز بنابر تصریح   .35
ا بـر   ر پوششـی نه تنها لباس هایی بلند و گشاد بپوشند بلکه مضافا ملزم بودند تا , که بانوان متاهل

تــــا حیــــا و وقــــار خــــویش را حفــــظ   ســــرنمایند کــــه کــــل مــــوي آنــــان را بپوشــــاند 
زن در یهودیـت چنـان   گیسـوي  الـزام پنهـان بـودن     .Hurvitz,2006,470 &Karesh (18(کنند

برخی براي گریز از این دستور غیرقابل نقـض بـه تراشـیدن    از دیرباز جدي بوده است که ظاهرا 
موسـوم   sheitelکه در زبـان عبـري بـه     متوسل شده اندی مخصوص مو و استفاده از کاله گیس

ر مـواردي   معتقدنـد د راض برخی خاخام هـا را در پـی دارد زیـرا    روشی که هنوز هم اعت؛ است
نگاه هـا را بخـود جـذب    درست شده باشد به هر حال موي واقعی زنان این کاله گیس ها از  که

 . Pearl,1996,150(19(ندمی ک

و نیـز   Tichetاز بانوان یهودي روسـري هـاي چهـارگوش موسـوم بـه     اي در میان عده گفتنی است 
علیـرغم تاکیـد   نجاسـت کـه   نکتـه ای , صرف نظر از چگونگی این پوشش هـا اما کاله هم رایج است 

همـواره   ,اکثریـت  لباس در نزد یهودیـان بـراي تمـایز از   و تاریخی بر نقش هویتی یهودشناسی متون 
 پیونـد مـی خـورد و نـه چیـزي دیگـر       نجابـت بـه حیـا و   یهـودي  پوشش خاص زنان و علت حکمت 

)Hurvitz,470&Karesh.( سـال هـاي    ردحـدودا  وقتـی  ایران نیـز مـی بینـیم کـه      ما در تاریخ اخیر
د از اولـین  فضاي شهر کلیمی نشینی چون همدان بر یهودیان تنگ شفی المثل , به بعد میالدي 1893

اوال ؛ اقـدامی کـه   بـود  انـداختن چـادر بـر روي صـورت     نان کلیمـی از زمنع , اقدامات سخت گیرانه
 ایـن اتفـاق را   پوشش یهودیان در این دوران و مکان را نشان می دهد و ثانیا ثابت می کنـد یهودیـان   

  .Yeroushalmi,2009,396(20(نه به مثابه یک آزادي بلکه نوعی تحقیر جنسیتی تفسیر می کردند
سـه نکتـه را مـی تـوان      غیرهویتی بودن حجاب از منظر یهودیـان اثبات ربط اخالقی و  مجموعا براي

  :متذکر شد
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اسـتفاده از کـاله   اگر حجاب زنان یهودي صورتی سمبلیک مـی داشـت هرگـز تراشـیدن مـو و      اوال 
زیرا در این عمل اگرچه ظـاهرا جانـب اخالقـی     گیس به عنوان یک راه حل مشروع قلمداد نمی شد

  .ماجرا گرامی داشته شده اما وجه هویتی آن فرو نهاده شده است
برخی از زنان متدین یهودي حتی در خانه هم موي خود را مـی پوشـانند   , بتصریح متون تحقیقیثانیا 

    .)Pearl ,150(ویه اي کامال اخالقی و عبادي داشته استمی دهد که این پدیده سو این نشان 
  

  حجاب و هویت اخالقی
نکته اي شـوم کـه نشـان مـی     متذکر , در جهان معاصرمن مایلم که در مورد نسبت حجاب با هویت  

امـا   ,خود را از اخالق مـی گیـرد و نـه از مسـئله هویـت     ذاتی وجاهت و اهمیت دهد حجاب اگرچه 
  .دارد با آن ابطه اي ویژهر

هویـت یـک فـرد را درك مـی     اسـت کـه مـا از مجـراي آن      ايو دروازه پنجره اولین , پوشش:یک
  .کنیم

یـک   , و ضمنا حجاب امري اختیاري می باشدمومن و مسلمان  ,مانددر جوامعی که اکثریت مر :دو
  :خود مشاهده می کنددست کم سه طرزتلقی متفاوت را نسبت ب در صحنه اجتماعزن محجبه 

و بـدان پایبنـد نیسـتند    از سوي مردان و زنانی که حجاب را به هر دلیل امري مذموم مـی داننـد   ) الف
  .احساس ناخوشایندي به او القا می شود

از سوي مردان و زنانی که حجاب را پدیده اي مطلوب اما دشوار یـا اقـال یـک سـبک زنـدگی       )ب
 ایـ  انگارند اما به هر دلیل بدان پایبند نیسـتند احسـاس خوشـایند    پذیرفتنی در میان دیگر سبک ها می

  .می شودنالقا ناخوشایند خاصی 
عـالوه بـر اینکـه     قیـد هسـتند  معمال بـدان  ردان و زنانی که حجاب شرعی را پذیرفته و از سوي م) ج

   .ر می نمایداتحاد و نهایتا اقتدا, پیام مثبت و خوشایندي دریافت می کند بلکه با آنها احساس پیوند
این روابط سه گانه در واقع بستري هسـتند بـراي صـورت بنـدي نسـبت حجـاب بـا هویـت زنـان در          

کنـار   در ندي که به زن محجبه القا می شود در واقـع  احساسات خوشایند یا ناخوشای .جوامع اسالمی
وي را از ناختی و  جایگـاه  انگیزش او را از حیـث روانشـ  , ن حجابدیدالیل اخالقی وي براي برگز

  .تحت تاثیر قرار می دهندجهت جامعه شناختی 
که بخش موثر و قابل توجهی از آن نگـاهی منفـی بـه حجـاب دارنـد در حقیقـت       مسلمان جامعه اي 

ی اقلیتـی و  هـویت , بـیش از هـر چیـز    ,و ایـن حالـت  در حالـت الـف قـرار مـی دهنـد      را زنان محجبـه  
تقابـل و انگیـزه مضـاعف    حـس  ر آنـان نـوعی   ن محجبـه تحمیـل و د  دگراندیش و دگرباش را به زنا

  .براي تحکیم حجاب ایجاد می نماید 21نااخالقی
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نگاهی همدالنه و یا پذیرا بـه  , رعایت حجاب شرعیعدم جامعه اي مسلمان که اکثریت آن علیرغم 
به نظر می رسد اگرچه زنان محجبه را از حیث کمـی در اقلیـت قـرار داده     )حالت ب(حجاب دارند

تحریـک  بـانوان باحجـاب را از حیـث هـویتی چنـدان      , جامعه شناختیاظ روانشناختی و لح اند اما به
  .نمی نمایند

در  )حالـت ج (اکثریت آن عمـال و نظـرا موافـق حجـاب و مراعـی آن هسـتند      که جامعه اي مسلمان 
مت حجاب سوق مـی دهنـد   عالوه بر دالیل اخالقی به لحاظ هویتی نیز بسزنان با حجاب را حقیقت 

نـوعی حـس بـدبینی بـه افـراد دگرانـدیش       تمایل به همسویی با جمع باالخص در شـرایطی کـه   زیرا 
نهایتـا  , حتی زنان مردد در باب اهمیت اخالقـی حجـاب  سبب می شود که , جامعه ریشه دوانده باشد

    . به حجاب متمایل گردند و هویتی متناسب با اکثریت را برگزینند
بسـر مـی برنـد     "ب"مان و محجبـه جهـان اسـالم در وضـعیت     به نظر می رسد اکثریت زنان مسل :سه

دانـد امـا   مـی  رسما یا عمـال حجـاب را یـک فریضـه یـا الـزام ن      , یعنی حتی اگر جامعه پیرامونی آنان
موضعی خنثی و تا حدي همدالنه را نسبت به آنان اتخاذ می کنـد و همـین امـر سـبب مـی شـود کـه        

  . چندان پررنگ نباشد) هان اسالم البتهج(حجاب در جهان معاصرو واکنشی سویه هویتی 
هویت در واقـع تـابعی از وضـعیت اجتمـاعی بـوده و در تـرابط بـا آن        که مسئله مهم این است :چهار

یـک فـرد   هویـت و شخصـیت   اینجاسـت کـه   بسیار مهم و ظریف مسئله تعریف و تنظیم می شود اما 
تحکـیم  تشـکیل و  , ه قابـل احصـا  وزدر سـه حـ   )خدا و معنویتهر فرد باورمند به چه بسا و ( مسلمان

تفسیر و تعبیر نمـود   را می توان چنان "دیگري"مفهوم که البته ( ؛خدا و دیگري, رابطه با خود: ستا
از یکسو دیگر انسـان هـا   , که از خدا تا هر چیزي غیر از فرد را دربرگیرد اما مقصود ما از این مفهوم

  .)است...گیاهان و, اتحیوان, م از محیط زیستطبیعت اعو از سوي دیگر 
پیچیدگی هاي فراوانی دارد که حتی مرور فهرسـت وار آن نیـز در    ,این رابطه سه گانه و سه ساحتی

را تـا حـدي   ه خود با خود و خود با دیگري رابط, بریم که یک مومننجد اما از یاد ناین مقال نمی گ
اگـر نگـوییم در مقـام روش و مـنش     بـدین معنـا کـه     تنظیم می نمایدزیاد مبتنی بر رابطه خود با خدا 

بشـدت رابطـه خـود بـا خـدا را در      , حقوقی یا اجتماعی یا منحصرا در آنها بلکه اقال در مقام انگیزش
را  یاد خـدا و دیگري نیز مد نظر قرار می دهد چنانکه مقوله  روابط مشبک و تو در توي خود با خود

 کالبد ارتباطات مومنان دمیده شـده  که دربه هر حال همچون روحی است هر گونه که تفسیر نماییم 
   .ي است که بر ساحات زندگیشان می افتدیا سایه ا

 و دراجتمـاعی نمـی باشـند    منحصـرا داراي کارکردهـاي   صـرفا و  دستوراتی دینی همچون حجـاب  
ــان فــردي خالصــه نمــی شــوند  ــط می ــابر راي و تصــریحچنانکــه . رواب شــرط الزم  فقهــا حجــاب بن
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نباشـد امـا نکتـه جالـب     نمازگزاردن براي زنان مـومن اسـت مگـر آنکـه پوشـش کـافی در دسـترس        
یک بانوي با ایمان حتی اگر در خلوتگاهی عبادت کند کـه یقـین داشـته باشـد امکـان      که اینجاست 

مـا   .کماکان با حجاب شـرعی نمـاز بگـزارد    ن به آن نیست مع الوصف موظف است تاورود نامحرما
اهـم  مجتهدان و محققان معدودي که پوشـش سـر و گـردن را واجـب ندانسـته و      قا نمی دانیم که دقی

فتـوایی   گزاردن زنـان چـه  در باب پوشش الزم براي نماز, دباغ منعکس شده رایشان در مقاله آقايآ
حجاب حتی در رابطه کامال شخصـی فـرد بـا خـدا نیـز حضـور دارد؛       , بنابر راي غالب فقها اما دارند

عبادي و بشـدت  , و معنایی اخالقی ي که گاه هیچ صبغه میان فردي و اجتماعی خاصی نداردحضور
اسـماء حسـن کـه از زنـان مسـلمان فمنیسـت در آمریکاسـت         مثالبد نیست بدانیم که (فردي می یابد

تاکید می کند کـه اگرچـه بـه حجـاب اعتقـاد نـدارد امـا در هنگـام نمـاز و دعـا از آن اسـتفاده مـی             
  .).see:Hasan,38کند

کـه حجـاب اگرچـه اصـالتا و نهایتـا وسـیله اي اسـت بـراي تنظـیم روابـط           این مساله نشان مـی دهـد   
بنوعی به تمـرین تعبـد و آزمـایش    بار اخالقی ویژه نیز می باشد تا  داراي یکاجتماعی زن و مرد اما 

قـی او را  احکام و اخالق دینی کمک نموده و هویت و شخصـیت دینـی و اخال   میزان تابعیت فرد از
   .در دیگر عرصه ها نیز تقویت نماید

از قبیـل  , بـانوان و خصوصـی  شخصـی  بشـدت  هم در روابط  ,حجابدر مجموع می توان گفت که 
در روابط اجتماعی آنان و دلیـل ایـن امـر    دیده می شود و هم و تنهایی مطلق  در خلوتنمازگزاردن 

مضافا هویت اخالقی و ماهیـت تـابع و    حجاب تنها ناظر بر روابط جنسی نیست وکارکرد آنست که 
کـه   بـه او یـادآور مـی شـود    , و حتی در رابطه فرد با خود و فرد با خدامتعبد فرد را قوام می بخشد و 

و نـه   حجـاب امـري هـویتی اسـت امـا هـویتی اخالقـی       , بدین معناي خاص.بندگی اش را از یاد نبرد
  .به معناي مصطلح آن در جامعه شناسیلزوما 

بـه تحلیـل    Becoming Muslimدر کتاب خواندنی که  22آنا مک گینتی, همین نگرشدر تایید 
یـادآور مـی شـود کـه     , نگرش زنان غربی تازه مسلمان از منظر انسان شناسی روانشناسانه می پـردازد 

پـرده اي بـراي نمـایش    , براي اثبات تعبد می نگرندو راهی حجاب را به مثابه نوعی ایثار , بانواناین 
   .McGinty,2006,84(23(ن با خداارتباطشا

رابطـه حجـاب و هویـت در جوامـع غیراسـالمی بکلـی       یک نکته مهم و مغفـول ایـن اسـت کـه      .36
وقتـی یـک مسـلمان در میـان     .کشـورهاي مسـلمان اسـت    فاوت از ربـط ایـن دو مقولـه در دل   مت

 فرضـا انبوهی از هم دینان و هم اندیشان خویش زندگی می کند هرگز بر این گمان نیسـت کـه   
یـک مسـلمان   . با اقامه نماز جماعت یا رعایت حجاب در حال مرزبندي هویتی با دیگران اسـت 
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بـا آشکارسـازي اعتقـادات و اعمـال مـذهبی خـویش معمـوال دو هـدف را نشـانه           پاك و پایبند
 :گرفته است

  )اوال و بالذات(اقامه وظایف دینی: یک
   )ثانیا و بالعرض(وظایف دینی اشاعه:دو

فـرض بدبینانـه   , مسلمانان سست ایمان که در واقـع از ضـعف اخالقـی در رنـج هسـتند     البته در مورد 
البته اگر بتوان ایـن دو  (ریا همانند نفاق. سومی هم می تواند سربرآورد که عبارت است از ریاپیشگی

؛ وسـیله اي بـراي کسـب    پدیده اي است متعلق به درون جوامـع اسـالمی  ) را از همدیگر منفک نمود
  .عیاجتما وجاهت

مسلمانی که در کشوري غیرمسلمان و در موضع اقلیت قرار دارد براي انجام وظایف دینی خود تنهـا  
عمـال منتفـی اسـت و ریـا و     وظایف دینـی  دین و زیرا فرض اشاعه  هدف اول را می تواند دنبال کند

جامعـه   بیرونـی و صـرفا  , غیرهمدالنـه بـه نظـر مـی رسـد نگـاه      .نفاق نیز بالوجه و بی معنا خواهد بـود 
ا به مثابه یک نمـاد  شناسانه بسیاري از محققان غربی به مقوله حجاب سبب شده است که این مسئله ر

در بـاب   یغربـ حجـم گسـترده آثـار منتشرشـده     متاسـفانه  هویتی بنگرند تا آنجا که می تـوان گفـت   
عبـارت  و آن  را هم در پـی داشـته   مهم حجاب با همه نکته پردازي هاي جالبی که دارند یک آفت 

   .تمایزبخش و ایدئولوژیکحجاب به عاملی تقلیل است از 
این نگاه گاه تا آنجا پـیش مـی رود کـه برخـی از فمنیسـت هـاي سـکوالر در ترکیـه حجـاب را بـه           

لباسـی کـه   , که از آن براي محافظت از مردان اسـتفاده مـی شـود    یونیفورمی اسالمی تشبیه می کنند
شـــان ای مـــانعی بــر پــویش  , شــی بـــر سرشــان باشــد   نمــاد تبعــیض اســت و بـــیش از آنکــه پوش    

اختی و شـن  جامعـه , در واقع نتیجه طبیعی یک تلقی بـرون نگـر  . Kynsilehto,2008,53(24(است
بـه  .ایسه حجاب با پرچم و دیگر نشانه هاي هـویتی مـی انجامـد   مقسطحی به حجاب چنین است و به 

  :از یاد رفته استبنیادین در این میان چند مسئله  گمان من 
ید با بسط تـاریخی و سرنوشـت   بان راهمانند حجاب حکمت و غایت یک هنجار دینی نخست اینکه 

  .اجتماعی آن در برخی جوامع خاص خلط نمود
دریافت تماشـاگرانه دیگـران از مقولـه اي چـون حجـاب را نبایـد بـا برداشـت کنشـگرانه          دوم آنکه 

  .یکی گرفت مراعیان آن
و نه اکنـون   )نکته اول(از جنس مقوالت هویتی است ,ابیعنی نه حکمت اصلی و ذاتی وجوب حج

بسیاري از بانوان باحجاب به دالیل نااخالقی و هویتی حجاب را بر دیگر سبک هاي پوشش تـرجیح  
  .)نکته دوم(می دهند
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, صرف نظر از برخـی نگـاه هـاي ژرف و اخـالق محـور     , رویکرد غیرمسلمانان به مقوله حجاب .37
و  تبعـیض جنسـیتی  , رهیافت هاي  مبتنی بر شیئیت جنسی: ی گیردعمدتا ذیل سه رهیافت قرار م

 .رهیافت هویتی

  رهیافت مبتنی بر شیئیت جنسی) الف
, این نگره اگرچه مبانی تاریخی و تئوریکی را نیز در دل خود دارد اما عمدتا در تبلیغـات تلویزیـونی  

خـانم فائقـه شـیرازي در    .دبسیاري از فیلم هاي هالیوودي و بالیوودي مشـاهده مـی شـو   , مجالت زرد
بخوبی تفسیرهاي جنسی و گاه بیمارگونه از حجـاب و زن محجبـه   The Veil Unveiled کتاب 

هندي و خاورمیانه اي را طی چند سـال متـوالی و بشـکل تفصـیلی و     , در رسانه ها و مطبوعات غربی
تنهـا بـر ایـن    مـن بـدون تکـرار آنهـا     . Shirazi,2001,10-39(25(بررسی کرده اند, مورد به مورد

حجـاب واژه اي بـود    ,نکته تکیه می کنم که این تلقی چنان ریشه دار است که از مدت هـاي مدیـد  
داستان هاي هزار و یک شـب و مفـاهیم و تصـاویر و قصـه     , انیشهوتر, هم تبار و همنشین با حرمسرا

غـرب  رایـج تـرین تصـویر از جـاب و بـانوي محجبـه در        ي اروتیک؛ تصویري که به زعم برخـی ها
    ).Ernst,2003,26(است

  رهیافت مبتنی بر تبعیض جنسیتی) ب
وسـیله  . حجاب مظهر ستم سیستماتیک به زنان است, در بسیاري از متون فمنیستی و گاه حتی غیرآن

ممانعت از ورود آنها به سلسله مراتب بـاالي اجتمـاعی   , اي براي بازتولید مداوم تفوق مردان بر زنان
   .EL guindi,1999,117(26(...ي آنها وو تاکید بر آسیب پذیر

  رهیافت هویتی ) ج
  : این رهیافت معموال در متون مدافعانش

  ,بیشتر سویه اي جامعه شناسانه دارد: اوال -
حجاب مطرح مـی  یا حدود شرعی بیشتر از جانب غیرمسلمانان و یا افراد غیرمعتقد به وجوب : ثانیا -

  ,گردد
  , کنشی و مبتتنی بر ساخت و بافت اجتماع می نگردحجاب را عملی وا: ثالثا -      

  ,هویت را بگونه اي تعریف می کند که در مقابل عقالنیت یا اخالق یا هر دو قرار می گیرد: رابعا -
  .آنرا حکمی قابل نسخ می انگارد, به دلیل مبناي هویت مدار حجاب: خامسا -
مدالنه و بخردانـه تـر از حجـاب بـه دسـت      توجیهی به مراتب ه, نسبت به دو رهیافت دیگر: سادسا -

  . می دهد
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آنچنـان در نگـاه بـرون     متاسفانه برخـی از متفکـران و محققـان مسـلمان     این است کهمسئله مهم  .38
همراه و همداستان شده انـد کـه    یرمسلمانله حجاب با اندیشمندان غوگفتمانی و غیرایمانی به مق

مان شـگفت زده شـده   لاز منش و پوشش بانوان مسآنان نیز همانند یک غریبه و بیننده ناآشنا که 
میـان   ,اگـر دیـن  اما پرسش اینجاسـت کـه   . سخن می گویند, و آنها را از اکثریت جدا می بینند

آنچنـان پیونـدي برقـرار سـاخته کـه یـک الگـوي لبـاس را تـا حـد            ,آنـان  و هویـت زنـان  لباس 
ل به میان مـی آیـد کـه چـرا     استحباب یا وجوب بر دیگر انواع پوشش برتري دهد قطعا این سوا

مســبوق بــه ســابقه بــوده در مــورد مــردان چنــین نکــرده اســت؛ امــري کــه در یهودیــت کــامال  
 این در حالی است که  .)Pearl,1996,150(است

مـردان وارد نشـده و در   نمـادین و خـاص   هیچ توصیه شرعی خاصی در بـاب پوشـش   , در قرآناوال 
   .سی ویژه اي در باب البسه یک مرد مذکور نیفتاده استروایات نیز هیچ پیشنهاد غیرعرفی و تاسی

مشـمول چنـین    زنـان  قطعـا مـردان بایـد پـیش و بـیش از     اگر ابتناي حجاب بر شالوده هویت بود ثانیا 
حکم هویت سازي قرار می گرفتند زیرا نه فقط در صدر اسالم و دوران تکون وحـی بلکـه تـا چنـد     

ن هـویتی  عی چندانی نداشتند تا به مثابه یـک نمـاد و نشـا   اجتما زنان رفت و آمد و حضور, دهه پیش
در همـه جـا حضـوري    , مورد استفاده قرار گیرند حال آنکه مردان از بازار گرفتـه تـا میـدان کـارزار    

پوشش آنها میدانی براي جوالن هویت آفرینی دینی قـرار مـی گرفـت    گسترده داشتند و قاعدتا باید 
        .که می دانیم نگرفت

  
  دستگاه اخالقی راس حجاب و

به این نتیجـه رسـیده    "حجاب در پرتو دستگاه اخالقی راس" اجمالی بررسی باآقاي دکتر دباغ  .39
 زیرا  زنان نیست اند که حجاب از زمره وظایف اخالقی

اخالقی زن بالغ است، هم وظیفـه اخالقـی مـرد     رعایت کردن این حجاب عرفی، هم وظیفهاگرچه «
نیسـت و  " تعفـ "بوسیله زنان بالغ، متضمن نقضِ وظیفه اخالقی  ن و موي سربالغ؛ اما نپوشاندن گرد

  .»باشد غیر اخالقی نمی

جرم  از زمـره وظـایف   ضرورتی ندارد ال,اي حفظ عفتحجاب شرعی چون بر ,طبق این طرز تلقی
 .مغهـوم عفـت  ط از وغلمدریافت : نخست:دیده می شودعمده نقیصه  در این مدعا دو. اخالقی نیست

ل و دوم پـیش تـر مـورد بحـث قـرار گرفتنـد و       اوصـه  نقی .سقیم از رابطه عفت و حجابدرك  :ومد
پـیش فـرض پـذیرش حجـاب شـرعی ایـن       اما الزم به یادآوري اسـت کـه    هانیستنیازي به تکرار آن

  است که 
  موثر استو گردن زن در جذابیت و تحریک جنسی  نپوشاندن مو: اوال
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  دیگري استمصداق آزار  ,روابط مشروع تحریک جنسی خارج از چارچوب: ثانیا
س نیـز مـی تـوان    حتـی طبـق دیـدگاه اخالقـی را    , مشروط به پذیرش دو پـیش فـرض فـوق    ,بنابراین

  .دانستحجاب شرعی را از زمره وظایف اخالقی 
  

  حجاب و اخالق فضیلت
اه حـداقلی فرمـان الهـی یـا دسـتگ      برخی رویکردهاي اخالقی نظیـر نظریـه  دکتر دباغ با اشاره به  .40

من نیز بر همین سیاق قصـد دارم بـی آنکـه    . سنجش قرار داده اند حجاب را مورد ,اخالقی راس
اصرار و الزامی در اثبات برتري یک تئوري بر تئوري هاي هماورد داشته باشم صرفا و من بـاب  

  .اخالق فضیلت. بگذرانمنمونه حجاب را از غربال یکی از نظریات اخالقی 

مـتالئم تـرین   , راي کسانی که معتقدند اخالق فضیلتبه بحث گذاشتن ز به نظر می رسد فارغ ا .41
می تـوان نسـبت حجـاب بـا ایـن نظریـه را در        ,رهیافت یا تئوري اخالقی با اخالق اسالمی است

سرمشـق  تنهـا  در اینجـا   ,بـراي کاسـتن از دامنـه بحـث     گفتنی است. کمال اختصار بررسی نمود
را دسـتمایه   27لیندا زگزبسکیخانم گرایی از منظر  فضیلتیا همان )  exemplarism (گرایی

 .دهممی قرار 

فـرق فـارق   عنصـر فاعـل محـوري را    موکدا سبب شده بسیاري علیرغم تلقی غالب در ایران که  .42
بـه دلیـل   بـه نظـر مـی رسـد      نگارنـد بیگـرا بـا دیگـر نظریـات همـاورد      همه تئوري هاي فضیلت 

از یکســــو  29کانــــت گــــرويو  28از پیامــــدگرایی انــــهی فاعــــل مداریوجودخــــوانش هــــا
)Oakley&cocking,2003,8(30    ــی از ــق گرای ــرح سرمش ــوو ط ــوان, دیگرس ــاع از  بت اتب

و بـی   تمـایزبخش  ه هايییکی از سو به عنوانرا اخالقی و تکیه و تاکید بر الگوهاي ها سرمشق 
 . نام بردمتاخر اخالق فضیلتبدیل 

ت امـا نکتـه اینجاسـت کـه فاعـل      فاعـل محـوري اسـ   مستلزم  نیز بدیهی است که سرمشق گرایی .43
الزاما محتـاج سرمشـق گرایـی و تاکیـد بـر اهمیـت الگوهـاي سـترگ          یک نظریه محور دانستن
 .اخالقی نیست

خوانـدنی او  در مقالـه  تفصـیل آن  کـه  ( زگزبسـکی لیندا عصاره راي , فارغ از استدالل هاي وي .44
 Values and Virtues کتـاب  از  The Admirable Life and the Desirable Lifeیعنـی   

کار نـداریم و مهـم تـرین عنصـر در     سـرو بـا مفـاهیم     ,ما در اخـالق  این است که) منعکس شده
 ,انسـان هـاي خـوب   کـنش هـا و واکـنش هـاي     از هستند و آدمیـان تـدریجا    سرمشق ها ,اخالق

ابتدائا حس سـتایش  اما بدین صـورت کـه   اهیم خوب را استخراج می کنندمف

و سپس ایـن حـس ) شناخت(دناندر ما را برمی انگیز
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ــذیری  ــرای الگوپ ــافی ب ــزش ک ــان و انگی ــھ ھیج ب
بالـذات   ولذا هم تکلیف گرایی خطاست و هـم پیامـدگرایی زیـرا مـا اوال     . انجامد می

و سـقراط و بـودا سرمشـق     )ع(اینکه مسـیح , به عقیده زگزبسکی.31محتاج مفاهیم اخالقی نیستیم
بـراي   نیست اما الگوهایی نیز وجود دارنـد کـه  بزرگی هستند بر هیچ کس پوشیده هاي اخالقی 

حلقه محدودتري از آدمیان شناخته شده هستند ولی می توانند همـان نقـش اخـالق سـاز را ایفـا      
   . Chappell,2006,53(32(کنند

براي یک فـرد متـدین   زیرا من فرایند تخلق دینداران دقیقا مطابق با راي زگزبسکی است  بگمان .45
بی شک الگوهاي مقدس و مذهبی در راس فهرست کسـانی قـرار    از آن جهت که متدین است

نظریـه اي  چـه  از آنکـه  صـرف نظـر    مـومن  یـک  .کـرد  پیرويدارند که می توان یا باید از آنها 
یقینـا بـه   ) گزینشی که چه بسا هرگز بشکلی منقح و متعمدانه صورت نپذیرد(اخالقی را برگزیند

را قابل ستایش می انگـارد و چـون چنـین اسـت     بزرگان دین ایمان می آورد و این شخصیت ها 
 . قرابت بیشتري پیدا کندو می کوشد تا در حد توان و عمال و اخالقا به آنها تشابه 

همه زنان مقدس و فضـیلتمند در تـاریخ ادیـان    یکی از ویژگی هاي  ,حجاب و مستورگی بانوان .46
از .اسـت  )ع(زینـب کبـري   و) ع(گرفته تا فاطمه اطهـر ) ع(از مریم مقدس باالخص تاریخ اسالم

 یکـه مجموعـا ملتـزم بـه حجـاب شـرع      و حتی آنان  (غالب متدینان ادیان ابراهیمی, همین روي
روسـري و البسـه اي   از ... تـدفین و , دست کـم در مراسـم هـاي مـذهبی از قبیـل نیـایش       )نیستند

 .پوشیده تر بهره می برند

یـدن نامحرمـان و ندیـده شـدن     آرمان خـود را در ند , و معاصرممکن است که یک زن مسلمان  .47
سـتودنی و نتیجتـا خواسـتنی مـی یابـد زیـرا بقـول        ب را ااصـل فریضـه حجـ   اما  توسط آنان نبیند

می داند که بخشی از مولفه ها و اتفاقات و اعمـال جـاي گرفتـه در حیـات سرمشـق      , زگزبسکی
 ).Chappell,53(سترگ اخالقی متاثر از عواملی فراتر از کنترل و خواست آنهاستهاي 

  
  حجاب و عرف

 
که در مدعیات آقاي دکتر دباغ یافت می شود عبارت است از بی مالکـی  هایی  کاستییکی از  .48

مـا  ایشان با رد حدود حجاب شرعی بـر حجـاب عرفـی تکیـه و تاکیـد مـی نماینـد ا        .در حجاب
آقـاي دبـاغ ایـن     چه حـد و حریمـی دارد؟ یقینـا پاسـخ     ,سخن اینجاست که این سنخ از حجاب

امـا   .حـد آنـرا تعیـین خواهـد نمـود     نیز عرف همان عرفی است الجرم وقتی پدیده اي  است که
نپوشـاندن   , ایشان در تمام مقاله .سازي میزان و حدود حجاب استیقا در همین نسبی مشکل دق
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امـا  . گیردو عمال از اثبات یکی دیگري را نتیجه می  سر و گردن را با حجاب عرفی یکی گرفته
روسـتایی یـا قبـایلی    , سـنتی بـه غیـر از منـاطق    اوال . ت معناداري دیده می شـود میان این دو تفاو

بـه آشـکارگی   یک از جوامع شهري دنیا زنـان   در عرف هیچاکنون , برخی از کشورهاي جهان
از  (کنند و یا دست کم این نـوع از پوشـش را بـر دیگـر انـوع پوشـش       موي و گردن اکتفا نمی

بـراي بسـیاري از زنـان    . رجحان نمی بخشـند  )تنگ یا هر دویا قبیل استفاده از لباس هاي کوتاه 
همان سنخ از حجـاب عرفـی کـه بـه مقصـود      (پیراهن و شلوار یا دامن بلندپوشیدن  ,غیر مسلمان

به همان اندازه اخالقی و نیز رایج و عرفـی اسـت کـه پوشـیدن دامـن       )دباغ نزدیک است دکتر 
هـا در وقـت اسـتراحت در     وشیدن هیچ یک از ایـن یا نپن هاي سینه چاك و هاي کوتاه یا پیراه

  !ساحل

عـرف حـاکم بـر    , نکته دیگري که نباید فراموش گردد این است که از قرن نوزدهم میالدي بـه بعـد  
متـاثر از عـواملی نوپدیـد چـون      ,بسیاري از کشـورهاي جهـان بـاالخص در حیطـه لبـاس و پوشـش      

و  ندداشـت ما در آمریکـا و اروپـاي غربـی    ی سـین بانیان اصـل که  به دلیل قوت و اقتداريسینماست که 
اي بسوي یکرنگ سـازي و غربـی سـازي عـرف و آداب و فرهنـگ هـ      عمال در واقع جهان را  دندار

, بـر خـالف ادوار گذشـته    ,عرف در دوران حاضرکه  نشانگر آنستد و این خود نسوق داده امتنوع 
بیعـی داشـته باشـد بلکـه از قضـا      همچون یک رود روان نیست که فراز و فرود و جوش و خروشی ط

بشـدت تحـت تـاثیر     شبیه آبراه یـا کانـالی مصـنوعی شـده کـه       ,هر کشور یا حوزه تمدنی خاصدر 
  .است غیرطبیعیی بیرونی و و عوامل عناصر

بخـوبی ایـن مسـئله را     Seeing through Clothesخانم آنی هالندر در کتـاب  , در تایید همین مدعا
 هـه بـوده  حقیقت آیینـه هنـر و درك زیبـایی شـناختی آن بر    دوره اي در  می کند که لباس هر اثبات
یعنـی  تاثیرگذارترین هنـر  , در دو قرن اخیراما از یاد نبریم که . )Hollander,1993,xi-xiii ( 33است

صـنعت  , از هر چیـز  هنري که بیش کل دهی به الگوهاي لباس گشته است؛طالیه دار ش, سینماهمان 
است که همانند هر صنعت و تجارت دیگـري سـود و صـرفه و سـودا در آن      بزرگ با بازاري جهانی

   .محوریت دارد
در جهـان  به عنوان نخستین نشریه ترویج مد  The Lady’s Magazine میالدي که ظاهرا  1770از سال 

زمانی که در خالل جنگ جهـانی دوم و   تا Sterlacci & Arbuckle,2008,19  (34(لندن منتشر شد
طراحـان و  , و سهمیه بندي بسیاري از کاالها 1941حبوبه  اوضاع و اقتصاد ریاضتی سال مشخصا در ب

, ملزم شدند کـه از اسـتعمال دکمـه   و سپس آمریکا کمپانی هاي مد و لباس از سوي دولت انگلستان 
الگوهـاي پوشـش رفتـه     )Sterlacci & Arbuckle,101(پرهیز کننـد ه اضافی در البسه بخیه و پارچ
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اقتصـادي  , محلی و فرهنگی خود را تا حد زیادي از دست داده و شکلی جهانی, عرفیرفته صورت 
حتـی  بود که زمینه اي را فراهم می کـرد تـا    این اقتصاد سوداگرانهزیرا  و حتی سیاسی بخود گرفتند

و تـابعی از  پوشش مردمان که از دیرباز صبغه اي بشدت اخالقـی داشـت بـه یـک کـاالي اقتصـادي       
, تـاه کو فصل به فصل باید بلند یـا بشکل و موجهی اخالقی بی هیچ دلیل که  دل شودمبمعادالت آن 

    .آن گردد و تحریک کننده یا غیر چسبان یا گشاده
ــی    ــه عین ــک نمون ــوان ی ــه عن ــت ب ــد نیس ــه  , و مســتند ب ــنهادهاي مجل ــه پیش ــیم ب ــذرا بیفکن ــري گ  نظ

عیت مـدهاي  بـه دختـران آمریکـایی در نیمـه دوم قـرن نـوزدهم و وضـ        Harper's Bazaarمعـروف 
شریه معتبر و با سـابقه مـد و لبـاس تـا     ن بیستم و یا در شماره هاي اخیر این نپیشنهادي این مجله در قر

خـس در   بیه افکنـدن بـه عـرف در واقـع چیـزي شـ     واگذاري حدود و ثغور حجاب تصدیق کنیم که 
اسـتاندارد پوشـش    ,چنانکه در عکس ذیل مشاهده می شود زمانی بانیان این مجله. کف تندباد است

قرار مـی گرفـت    شانزده ساله که در اوج جذابیتزنان را به نحوي تعریف می کردند که یک دختر 
ر کـرد کـه پوشـیدن    عمال از گردن تا روي کفش خود را می پوشاند اما به مرور این عرف چنان تغیی

و همـان خانـه داري و مـادري    در واقـع همـان   ا شـد از عقـب مانـدگی یـ    نمـادین  دامن بلند نشانه اي 
  !شوهرداري

    
1868 diagram from Harper's Bazaar showing "proper" girls' skirt lengths 

increasing as they grow up  
  



  
  
  
 

  
  
 

٢۴

د و مـثال  بـر حجـاب تـاثیر مـی نهـ     همانند بسیاري دیگـر از امـور انسـانی    , عرفبدیهی است که البته 
حـت تـاثیر قـرار مـی دهـد چنانکـه میـان حجـاب یـک بـانوي           تمدل و طرح آنـرا بـی شـک ت   , رنگ

دیـده مـی   تفاوت هاي غیرقابل انکـاري  . ..آفریقایی و,عرب, ترك,سوري,افغانی, ایرانی, کستانیپا
هرگز به نپوشاندن همه یا بخش قابل تـوجهی از مـوي سـر خـتم نگشـته      اوال ولی این تفاوت ها  شده

سرعت تغییرات عرفی و فرهنگی چنان کند و تدریجی بوده که نتیجه طبیعـی تغییـر نظـر    و ثانیا  است
ي این قاعـده در همـه چـاي دنیـا جـاري و سـار       .Khan,2003,207(35(و منظر مردمان بوده است

اتـی انـدك داشـته    مـیالدي تغییر  ماز دوره رومی ها تا قـرن چهـار  نوع پوشش اروپاییان چنانکه بوده 
پـس از شـتابان شـدن رواج مـدگروي در     این در حـالی اسـت کـه     . Svendsen,2006,21(36(است

لـی  جمد و فشـن مت یکی از مولفه هاي حیاتی مدرنیته یعنی محو سنت ها در بقول نیچه  ,جهان جدید
که مدرن بودن متـرادف اسـت بـا     باشد 37لف این راي جیانی واتیموشاید کمتر کسی مخاساسا ا. شد

  .از جمله نوگرایی در پوششو  Vattimo,1989,99(38(نو بودن و ذهنی نوگرا داشتن
مولفـه   ,تاکید می کند که همه نظریه پردازان مد, "فلسفه فشن"در کتاب پرنکته نیز سوندسن الرس 

؛ فرایندي که در آن آنچه تـا فصـل گذشـته نـو قلمـداد      بنیان فشن می انگارندرا  تازگی و بدیع بودن
ایـن  اما مسئله مهـم ایـن اسـت کـه      و از میان می رود هدي کهنه بدل شمی شد در فصل تازه به عنصر

در یـک فصـل   بلکـه فـی المثـل اگـر     محض بنا نشده انـد  یا عقیدتی مدها بر یک پایه زیبایی شاختی 
به این علت نیست که مثال جامعـه انـدکی محجـوب تـر گشـته      می گردند  بلند مددامن هایی , خاص

! دامـن هـایی کوتـاه تـر در بـازار رونـق داشـته انـد        , تنها به این دلیل است که در فصل هـاي قبـل  بل 
)Svendsen,25-29( .  

روز وارد چرخـه خریـد و فـروش مـی     بازاریابی و متمایل سازي مردمان به مدهاي متنـوعی کـه روزا  
مـرور اجمـالی آن نشـان مـی دهـد کـه از موسـیقی و سـینما گرفتـه تـا           ند چنان ظرائفی دارد کـه  شو

 & Hines(همـــه و همــه در آن دخیـــل هســـتند , گـــالري هــاي مـــد مجـــالت و تبلیغــات و  

Bruce,2007,299(39           و جالب تر آنکه خـود ایـن عوامـل نیـز بنوبـه خـود سـویه هـاي اقتصـادي
سـاخته و ثابـت مـی    تـر  قوله لباس در دنیاي مـدرن را بسـی بغـرنج    مدرك ابعاد پیچیده اي دارند که 

محتـاج بـازتعریفی    کـه آنچنان متحول گشـته  , دست کم در مورد مد و لباس, کنند که ماهیت عرف
را همـان عـرف رایـج در عـرف      "عرف"جدي است و حتی می توان گفت  بی دقتی است اگر این 

    .فقها بینگاریم
با همین دالیلی که آقاي دباغ علیه اخالقی بـودن پوشـش سـر و گـردن     شد عالوه براین باید متذکر  

اساسـا معلـوم   . ذکر کرده اند می توان حکم به جواز نپوشاندن بخش هایی از پا یا سینه زنـان نیـز داد  



  
  
  
 

  
  
 

٢۵

شرعی نیست پس چه دلیلی وجود دارد که از عرفی بودن حجاب تنهـا  , نیست که اگر حدودحجاب
اجـازه چنـین    ,یجه گرفت زیرا عرف رایج در بسـیاري از کشـورهاي جهـان   عریانی مو و گردن را نت

 .برداشتی را می دهد

واگذاري حدود و ثغور حجاب به عـرف بـا رد لـزوم پوشـش مـوي وگـردن       کوتاه سخن آنکه  .49
 تقریبا هیچ مالزمتی ندارد زیرا

کـرده و بسـی   کتفـا ن اوال عرف رایج در بسیاري از کشورهاي جهان به این حد از آشـکارگی بـدن ا   
  فراتر می رود

خـود نقـص و نقـض مـدعاي اولیـه      , تعیین خط قرمز یا حدي پیشینی براي عرفی کردن حجـاب ثانیا 
اگر پدیده اي عرفی است پس چگونه محـدودیت هـایی    انگاشتن حجاب است چرا که  یعنی عرفی

رع نشـات گرفتـه   اگر از شغیرعرفی دارد و اگر دارد این محدودیت ها از کجا سرچشمه گرفته اند؟ 
و در این صـورت دالیـل بسـیار محکـم تـر و نیـز        اند در واقع نهایتا موید شرعی بودن حجاب هستند

و گردن بانوان را صادر کنند که این دالیـل   درون دینی الزم است تا جواز اخالقی آشکارگی موي
   . هرچه که باشند نافی شرعی بودن حجاب و موید عرفی انگاشتن آن نخواهند بود

  
  جمع بندي

 :در مقام جمع بندي می توان گفت .50

  .هستنداز یکدیگر مفهوما جداو تحریک جنسی  عفت ,حیا, در قرآن و نیز روایات پاکدامنی: یک
  .بازداشتن نامحرمان از تحریک جنسی استحجاب عاملی براي : دو
ریـف شـده   ج از چارچوب یک رابطه تعخارکه جنسی  یتحریکچون , بر دو نکته پیش گفتهبنا: سه

  .زمره وظایف اخالقی استطریق حجاب از مصداق دیگرآزاري است لذا رعایت آن از باشد 
  هیچ دلیل قانع کننده اي وجود ندارد که :چهار

  اوال حجاب عرفی را در اکتفا به نپوشاندن موي و گردن محدود سازد
   فاقد محدودیت شرعی است "حجاب عرفی"به نیکی ثابت کند که ثانیا 
ی تتقـابال , حجـابی بی در برابر باحجابی یا عفت در برابر  دوگانه هایی چون بی عفتیو  تقابالت: پنج

پایـه و مایـه اي    ,قرآنادار باشد اما اقال از منظر تشرعین معندر نظر اقلیتی از ماست نادقیق که هرچند 
  . ندارد
اقـع مصـداق کوچـک    ما باید بدانیم که هویت مدار انگاشتن و انکار ربط اخالقی حجاب در و:شش

پاکدامنی یا حیا نیز نشانه بـزرگ نمـایی   , یا مساوق قرار دادن آن با عفتنمایی این فریضه و مساوي 
بیش از اندازه آن است حال آنکه از حجاب نباید انتظار و چشمداشتی بی حسـاب داشـت و جـاي و    



  
  
  
 

  
  
 

٢۶

متفـاوت و متغـایر هسـتند     این مفاهیم هر یک هنجارهـایی . معناي آنرا با حیا و پاکدامنی جابجا نمود
امـا بـه    که اگرچه برهم می افزایند و به یاري یکدیگر می آیند و غالبا هم تبار و در کنار هـم هسـتند  

. جمع نمی آینـد در زیر یک سقف که همواره و یکباره  اعضاي خانوادي اي پاکندهمچون هر حال 
و هـر   ,بـی حیـا و تـردامن   , و هـر بـی حجـابی    ,بـی حجـاب   وتـردامن  , هر بی حیـایی از همین روي 

  . نیست و بالعکسبی حیا یا حتی و بی حجاب  ,تردامنی
کـه  و خالف انتظارات اخالقـی هسـتند   عیوب اخالقی چنان به چشم می آیند از یاد نبریم که : هفت

کم شـرف هـا   , و کم ادب ها را بی ادبکمبود یک فضیلت را با نبود آن یکی می گیریم ما معموال 
کم حیـا را بـی حیـا قلمـداد مـی      کم رحم را بی رحم و برویان را بی آبرو و افراد کم آ ,را بی شرف

بر همین مبنا می توان کسی را تصور نمـود کـه کـم حجـاب اسـت امـا بقـدر لـزوم از حیـا و           .نماییم
  ... پاکدامنی بهره ور است یا کم حیاست اما به میزان الزم از حجاب برخوردار است و

  
  حثآیات قرانی مرتبط با ب

فهرست نسـبتا جـامعی   , پاکدامنی و عفت, حیا, در پایان و صرفا جهت تسهیل بررسی آیات قرآنی مرتبط با مقوله حجاب
 :تهیه شده که مرور آنها قطعا مفید خواهد بود

ابِرِینَ   إِنَّ الْمسلمینَ والْمسلمات والْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات والْقَانتینَ والْقَ. 35/احزاب _ الصـو قَاتاد الصـینَ وقادالصو تَاتان
     اتمــائ الصینَ ومــائ الصو قَاتــد تَصالْمینَ وقــد تَصالْمو اتــع الْخَاشیَن وــع الْخَاشو ــابِرَات الصو مهــرُوج ــافظینَ فُ الْحو 

یرًا وکَث رِینَ اللَّهالذَّاکو ظَاتافالْحاویمظرًا عأَجرَةً وغْفم ملَه اللَّه دأَع رَاتالذَّاک.  
  .الْمؤْمنَات لُعنُوا فی الدنْیا والْآخرَةِ ولَهم عذَاب عظیم الْغَافلَاتإِنَّ الَّذینَ یرْمونَ الْمحصنَات  .23/نور _
ا وراء ذَلکُـم أَن تَبتَغُـواْ            والْمحصنَات منَ النِّساء إِ .24/نور _ لَّ لَکُـم مـ أُحـو کُملَـیع اللّـه تَـابک انُکُم مـأَی لَکَـتا م الَّ مـ

یما تَرَاضَیتُم بِه من فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀً والَ جنَاح علَیکُم فیرَ مسافحینَ غَبِأَموالکُم محصنینَ 
  .بعد الْفَرِیضَۀِ إِنَّ اللّه کَانَ علیما حکیما

ـ  . 25/نور _ ن فَتَی انُکُم مـمأَی لَکَتا من مفَم نَاتؤْمالْم نَاتصحالْم حنکلًا أَن یطَو نکُمم عتَطسی ن لَّممو  نَـاتؤْمالْم کُمات
أَع اللّهنَوصحم رُوفعنَّ بِالْمهورنَّ أُجآتُوههِنَّ ولنَّ بِإِذْنِ أَهوهحضٍ فَانکعن بضُکُم معب کُمانبِإِیم لَم ات   اتحاف سـرَ م غَیـ

ی        فَإِذَا أُحصنَّ فَإِنْ أَتَینَ بِفَاحشَۀٍ فَعلَیهِنَّ نصف ما علَى والَ متَّخذَات أَخْدانٍ نْ خَشـ مـل ک ذَابِ ذَلـ نَ الْعـ مـ نَات صـحالْم
یمحر غَفُور اللّهو رٌ لَّکُمبِرُواْ خَیأَن تَصو نْکُمم نَتالْع.  

  یرٌ بِما یصنَعونَذَلک أَزکَى لَهم إِنَّ اللَّه خَبِ ویحفَظُوا فُرُوجهمقُل لِّلْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم  .30/نور _
ا ولْیضْـرِبنَ         وقُل لِّلْمؤْمنَات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ  .31/نور _ نْهـرَ م ا ظَهـ ا مـ دینَ زِینَـتَهنَّ إِلـَّ بـلَـا ینَّ وهفَْظنَ فُرُوجحیو

     با ل دینَ زِینَـتَهنَّ إِلـَّ بـلَـا یوبِهِنَّ و یـلَى جنَّ عرِهبِخُم        هِنَّ أَوولَت عـنَـاء بأَب هِنَّ أَونَـائأَب هِنَّ أَوولَت عـاء ب آبـ هِنَّ أَوائ آبـ هِنَّ أَوولَت عـ
الِ أَوِ     تَّابِعینَ غَیرِ أُإِخْوانهِنَّ أَو بنی إِخْوانهِنَّ أَو بنی أَخَواتهِنَّ أَو نسائهِنَّ أَو ما ملَکَت أَیمانُهنَّ أَوِ ال نَ الرِّجـ ۀِ مـ بـی الْإِر لـو

وتُوبوا إِلَى اللَّه جمیعا أَیها  ینَتهِنَّالطِّفْلِ الَّذینَ لَم یظْهرُوا علَى عورات النِّساء ولَا یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ من زِ
  الْمؤْمنُونَ لَعلَّکُم تُفْلحونَ



  
  
  
 

  
  
 

٢٧

ا ملَکَـت    ولْیستَعفف .33/نور _ مـم تَابتَغُونَ الْکبینَ یالَّذو هن فَضْلم اللَّه مهیغْنتَّى یا حکَاحونَ نجِدینَ لَا یالَّذ  انُکُم مـأَی
لِّتَبتَغُوا  إِنْ أَردنَ تَحصنًاکُم ولَا تُکْرِهوا فَتَیاتکُم علَى الْبِغَاء فَکَاتبوهم إِنْ علمتُم فیهِم خَیرًا وآتُوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتَا

یمحر هِنَّ غَفُورإِکْرَاه دعن بم نَّ فَإِنَّ اللَّهکْرِههن یما ونْیاةِ الدیالْح رَضع.  
ات بِزِینَـۀٍ وأَن     والْقَواعد منَ النِّساء اللَّاتی لَا ی .60/نور _ رِّجـتَبرَ م نَّ غَیـهاب یـنَ ثضَعأَن ی نَاحهِنَّ جلَیع سا فَلَیکَاحونَ نرْج

  .خَیرٌ لَّهنَّ واللَّه سمیع علیم یستَعففْنَ
ذینَ أُوتُـواْ الْکتَـاب     . 5/مائده _ ام الـَّ طَعـو ات بـالطَّی لَّ لَکُمأُح مونَ         الْی مـ نَات صـحالْمو م لُّ لَّهـ حـ کُمام طَعـو لٌّ لَّکُـم حـ

ذي  الْمؤْمنَات والْمحصنَات منَ الَّذینَ أُوتُواْ الْکتَاب من قَبلکُم إِذَا آتَیتُموهنَّ أُجورهنَّ  تَّخـالَ مینَ وحافسرَ مینَ غَینصحم
  .بِاإلِیمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فی اآلخرَةِ منَ الْخَاسرِینَ ومن یکْفُرْ أَخْدانٍ

فَنَفَخْنَا فیه من روحنَا وصدقَت بِکَلمات ربها وکُتُبِه وکَانَت منَ  أَحصنَت فَرْجهاومرْیم ابنَت عمرَانَ الَّتی  .12/تحریم _
  .الْقَانتینَ

  فَنَفَخْنَا فیها من روحنَا وجعلْنَاها وابنَها آیۀً لِّلْعالَمینَ  أَحصنَت فَرْجهاوالَّتی . 91/انبیاء _
   هم لفُرُوجِهِم حافظُونَوالَّذینَ . 23/مومنون _

  م أَك بغیاولَم یمسسنی بشَرٌ ولَقَالَت أَنَّى یکُونُ لی غُلَام  .20/مریم _
  أُمک بغیایا أُخْت هارونَ ما کَانَ أَبوك امرَأَ سوء وما کَانَت  .28/ مریم _
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  هر چند که در مزاد باشیم       چون یوسف آن عزیز مصریم

  اندر پس پرده راد باشیم        بر چهره یوسفی حجابی است

  )1551غزل شماره ( - ما منتظران باد باشیم                  خود باد حجاب را رباید

ستعمال می کند بلکه در مواقفی متعدد از چادر سخن می گوید که ما تنها به مولوي نه فقط گاه حجاب را به معناي امروزین و متداول آن ا

  :ذکر نمونه اي چند از آن اکتفا می کنیم
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 :بقرار ذیل است

 مهینَ فُرُوجظافالْح35/احزاب(و(, 
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