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پیرامون  «حجاب»  کلمه  استعمال 
نسبتاً  اصطالحى  زن،  پوشش  مبحث 
نوین بشمار مى رود؛ زیرا در ایام قدیم، 
فقها بیشتر از کلمه «ستر» به منظور 
از  یکى  و  کرده اند  استفاده  پوشش 
پرده  معنى  حجاب  معانى  شایع ترین 
است و در نگاه نخست این تصور را در 
ذهن مخاطب ایجاد مى کند که مقصود 
و  پرده نشینى  زن  حجاب  از  اسالم 
است؛  خانه  در  او  ماندن  محبوس 
در  هرگز  مقصوى  چنین  که  درحالى 
اسالم و در قرآن مدنظر نبوده است و 

حتى در آیات مربوط به پوشش زن از 
کلمه حجاب استفاده نشده است.

حجاب  و  پوشش  فلسفه  اصلى  ریشه 
بهرمندى  کردن  منحصر  اسالم  در 
ازدواج  غالب  در  جنسى  لذت هاى  از 
امن  فضایى  ایجاد  و  و خانواده  قانونى 

در اجتماع براى کار و فعالیت است.
امروزى  رویکرد  اسالم خالف  واقع  در 
غرب که به دنبال درآمیختگى محیط 
است؛  جنسى  التذاذات  و  فعالیت 
دنبال  را  موضوع  دو  این  تفکیک 

مى کند.

غرب و رویکرد فمنیسم به نام آزادى 
مباحث  زنان  حقوق  یافتن  تحقق  و 
مختلفى از جمله آزادى روابط جنسى، 
سقط جنین، جنبش مى تو، مقبولیت 
در صورت اشتغال و حضور اجتماعى، 
تجرد و به دنبال آن ازدواج سفید و در 
و  کرامت  خانواده،  ارزش  نابودى  انتها 
ارزش زن در خانواده و اجتماع او را در 
نازل ترین سطح بعنوان کاالیى جنسى 

غرق کرده اند.
در نتیجه، افراد دچار انواع بیمارى هاى 
مجالس  محتواى  زیرا  مى شوند  روانى 

الزام حجاب، براى حضور اجتماعى است
نرگس عابدینى- دبیر واحد زنان و مدیرمسئول نشریه حوا

ویژه نامه ى 

حجاب و جامعهحجاب و جامعه



ویژه نامه حجاب و جامعه انجمن اسالمى دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) مهر ماه 1401 . 2 صفحه . شماره 18 . سال پنجم 2

 ... و  سینماها  رسمى،  غیر  و  رسمى 
جنسى  بارى هاى  و  بى بند  شامل 
ناشى  محرومیت هاى  شد.  خواهد 
دچار  را  فرد  جنسى  خواسته هاى  از 
تجربه  و  کرد  روانى خواهد  اختالالت 
غرب در آزادى روابط زن که میل به 

انحراف  به  را  خودآرایى  و  خودنمایى 
چرانى  چشم  دچار  را  مرد  و  کشاند 

کرد، این نکته را روشن مى سازد که:
  رویکردهایى که غریزه ى جنسى انسان 
را سیرى پذیر دانسته اند، باطل هستند 
موخوذ  متعادل حتما  و یک جامعه ى 

به حفظ حریم و حجاب بین دو جنس 
باید باشد. بنابراین، حجاب نه تنها مانع 
حضور زن در اجتماع و نافى آزادى او 
نیست؛ که مسبب حضور اجتماعى زن 

خواهد شد.

مسئله ى حجاب فقط یک امر قانونى نیست؛ 
مسئله ى فرهنگ است

نرگس علینقیان- دبیر فرهنگى انجمن اسالمى و سردبیر نشریه آینه جادو

ــى  ــاى پوشش ــش و ناهنجارى ه پوش
زنــان در جامعــه ایــران، ســا ل ها 
مــورد  موضوعــات  جملــه  مــن 
ــى  ــانه هاى جمع ــردم، رس ــث م بح
و  سیاســى  فرهنگــى،  نخبــگان  و 
اجتماعــى بــوده اســت و ایــن روزهــا 
داغ تریــن  بــه  گذشــته  از  بیــش 
موضــوع در محافــل داخــل و خــارج 

ــت. ــده اس ــدل گردی ــور مب از کش
حســاس ترین  از  یکــى  حجــاب 
مســائل حــوزه زنــان بــه شــمار 
مــى رود و در تاریــخ دیرینــه ایرانیــان 
ــگ ایشــان  ــادى از فرهن پوشــش نم
ــران  ــه ای ــوده اســت. ورود اســالم ب ب
حجــاب را کامل تــر کــرده و کرامــت 
رســاند؛  خــود  اوج  بــه  را  زنــان 
ــد  ــر بُع ــالوه ب ــاب ع ــن حج بنابرای
ــه  ــى و ب ــد هویت ــامل بُع ــى، ش دین
طبــع آن بُعــد سیاســى نیــز خواهــد 
شــد و مســئله اى بــه شــدت پیچیــده 
ــه  ــد ب و گســترده اســت، کــه نیازمن
بررســى  تخصصــى و عمیــق خواهــد 
بــود نــه برخــوردى ســاده انگارانه. 
زیــرا ایــن قبیــل واکنش هــا، چیــزى 

جــز تخریــب و نقطــه ضعــف فرهنگى 
ــرد. ــد ک ــاد نخواه ــى ایج و دین

بــه  حاضــر  حــال  در  متاســفانه 
علــت عــدم توجــه بــه اینچنیــن 
مســئله حیاتــى، شــاهد سوءاســتفاده 
کــه  هســتیم  دوقطبى  ســازى  و 
سرچشــمه آن بــه مســئله ى پوشــش 

مى گــردد. بــاز  بانــوان 
ــزى  ــت آوی ــان دس ــائل زن ــا مس باره
ــت و  ــوده اس ــران ب ــاد بح ــراى ایج ب
بــراى جلوگیــرى از سوءاســتفاده گرى 
در  الزم  اقدامــات  بایــد  دشــمنان 
ــدم  ــون گذارى(ع ــن، قان ــت تبیی جه
ــاوت  ــون و تف ــح در قان ــف واض تعری
حجــاب شــرعى و عرفــى در جامعــه) 
بــه عنــوان زبــان و  و تفســیر آن 
ــا پوشــش  ــه صرف ــدن و ن ــت ب مدیری
همچنیــن  گیــرد؛  صــورت  بــدن، 
تمامــى نهادهــاى مســئول در زمینــه 
ــکارى  ــا هم ــد ب ــاف بای حجــاب و عف
یکدیگــر در جهــت ترویــج ایــن ارزش 

ــد. ــالش کنن ت
ــکا  ــط، ات ــه فق ــه اینجــا اســت ک نکت
کــردن بــه نیروهــاى انتظامــى در 

غالــب ســلبى و ایجابــى کارى بســیار 
ــى  ــئله مذهب ــرا مس ــت؛ زی ــا اس خط
و اجتماعــى را امنیتــى مى کنــد و 
ــش مواجــه  ــا چال ــه ب ــا جامع ــه تنه ن
خواهــد شــد بلکــه مقبولیــت حجــاب 
پــس  مــى رود.  ســوال  زیــر  نیــز 
ــاب  ــئله ى حج ــا مس ــت، ب ــر اس بهت
ــى،  ــاى ترویجى�فرهنگ ــا رویکرده ب
برخــورد شــود تــا حجــاب، صرفــا بــه 

ــد. ــى نباش ــر قانون ــک ام ــوان ی عن
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