
ــه ی  ــود او آیین ــت. وج ــرا می رف ــه قهق ــا ب »دنی
ــت  ــم! طاق ــه از ظل ــش گرفت ــود، آت ــان ب جه
ــر  ــری( ب ــاری )روس ــود! َخم ــده ب ــاق ش او ط
ــر خــود  ــی( ب ــی )چــادر عرب ســر کشــید؛ ِجلباب
ــگان«  ــِع »به خواب رفت ــه جم ــت ب ــد و رف پیچی
ــعله های کالم  ــد. ش ــدار کن ــا را بی ــا وجدان ه ت
گیــرا و پرنفــوذش زبانــه کشــید و دل هــا را ذوب 
کــرد. ولــی چشــم آنــان کورتــر از آن شــده بــود 

ــا کــرد!« کــه بتــوان آن را بین

آنچــه خواندیــد، تصویــری بــود از عزیمــت 
ــه  ــالم الل ــرا س ــه زه ــرت فاطم ــکوه حض پرش
خوانــدن  بــرای  مدینــه  بــه مســجد  علیهــا 
خطبــه ی فدکیــه.]1[ ایشــان در یــک موقعیــت 
اجتمــاع  در  ضــرورت  برحســب  و  حســاس 
پدیــد  قلــوب  در  انقالبــی  و  شــدند  حاضــر 
آوردنــد. حضــوری بــرای نجــات دیــن اســالم و 
دفــاع از امــام زمانــه. آیــا ایــن نقطــه ی عطــف 
تاریخــی، برداشــت مــا از حجــاب به عنــوان 
ــه  ــا ب ــد؟  آی ــق می کن ــد را تصدی ــر و تحدی حص

ــان را  ــش ایش ــوع پوش ــر ن ــوان اث ــتی می ت راس
در رفعــت جایــگاه و نفــوذی کــه در جامعــه 
داشــتند انــکار کــرد؟ در ایــن شــماره قصــد 
بــه  گوناگونــی  نظرهــای  نقطــه  از  داریــم 
ــد  ــه امی ــم ب ــوان بپردازی ــش بان ــه ی پوش مقول
جهــت  در  باشــد  مســیری  گشــایش  آنکــه 

ــت. ــخ درس ــه پاس ــیدن  ب رس

1. برگرفتــه ازکتــاب ســقیفه نوشــته ی عالمــه محّقــق ســّید 
عســکری مرتضــی 

نشریه »ریحانه« هیات الزهرا )س( دانشگاه 
صنعتی شریف  شماره ۶، مرداد ۹۹ 

سرمقاله

که شناخته شوند
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حکمزینتبخش

مقاله

مطهره فرحمند
ورودی ۹۷  کارشناسی 

مهندسی دریا

»یَــا بَنِــي آَدَم َقــْد أَنَْزلْنَــا َعلَیُْكــْم 
َوِریًشــا  َســْوآتُِكْم  ُیــَواِري  لِبَاًســا 
ــَك  ِ ــٌر َذل ــَك َخیْ ِ ــَوى َذل ــاُس التَّْق َولِبَ
ــُروَن«؛  كَّ ــْم یَذَّ ِ لََعلَُّه ــاِت اللَّ ــْن آیَ ِم
بــراى  لباســی  آدم!  فرزنــدان  اى 
ــدام شــما را  شــما فرســتادیم كــه ان
می پوشــاند و مایــه زینــت شماســت، 
  امــا لبــاس پرهیــزگارى بهتــر اســت. 
ــت،  ــات خداس ــه( از آی ــا )هم این ه
ــوند.  ــاى او( ش ــت ه ــا متذكر)نعم ت

)ســوره ی اعــراف، آیــه ی ۲۶(
لباس

معنــای  بــه  »لبــس«  ریشــه  از  لبــاس 
»پوشــاندن« اســت. »َســْوآِت« به نقــاط ضعف 
و قســمت هایی از بــدن گفتــه می شــود کــه 
ــرت  ــت. فط ــوء اس ــدی و س ــب ب ــی موج گاه
انســان ســالم، اجــازه نمی دهــد کــه دیگــران 
بــه  ببیننــد،  را  او  بــدن  از  قســمت هایی 
جــز تعــداد کمــی از انســان های دنیــا کــه 
ــدارد. ــی ن ــان اهمیت ــر ایش ــدن ب ــاندن ب پوش

بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده، پوشــش و 
لبــاس در قــرآن زن و مــرد نــدارد و بــرای هــر 

دو جنــس بــه شــکل یکســان ضــرورت دارد.
»ِریــش« بــه معنــای زینــت اســت و اســتفاده 
از آن در ایــن آیــه، بــه حســن انســان می افزاید 
و موجــب جمــال او می شــود و بــرای کاســتن 
ــد در  ــه خداون ــه ک ــن آی ــت. در ای ــی نیس زیبای
ــاب  ــاف و حج ــان درباره عف ــه انس ــاب ب خط

ــود دارد: ــدگاه وج ــد، دو دی می گوی

1(لباس نوعی پوشــش و حجاب 
2(لباس موجب زیبایی انسان

ــین  ــای خانه نش ــه معن ــش ب ــراط در پوش اف
و  خانــه  در  زن  همیشــگی  منزوی کــردن  و 
گرفتــن تمــام اختیــارات و امکانــات از اوســت 
ــزاری تجــاری و  ــط در پوشــش زن را اب و تفری
ــه  ــد و او را ب ــان می ده ــا نش ــی در دنی نمایش

ــد. ــی می کن ــک معرف ــک عروس ــوان ی عن
پوشــش چیــزی نیســت کــه اســالم آن را 
ــران،  ــد. در ای ــرده باش ــاد ک ــد  آورده و ایج پدی
ــا پیــش از ورود  ــد و ســایر تمدن هــا ت روم، هن
بــه جوامــع در حــد خــود پوشــش  اســالم 

داشــتند.

ــوش،  ــوش، ژنده پ ــوش، روپ ــوش، زیرپ باالپ
ــتند  ــی هس ــیک پوش و… واژه های ــوش، ش نوپ
ــتفاده  ــی اس ــان پارس ــاس در زب ــرای لب ــه ب ک
می شــوند و همگــی بــا بــن مضــارع »پــوش« 

ــتند. ــراه هس هم
»َوِلَبــاُس  دارد  تاکیــد  ســبحان  خداونــد 
ْقــَوی َذِلــَك َخْیــٌر «؛ ایــن لبــاس تقــوا بــرای  التَّ
شــما آدمیــان خیــر اســت. عفــت ظاهــری باید 
بــه همــراه عفــت درونــی باشــد و عــدم وجــود 
هریــک انســان را دچــار مشــکل می کنــد. 
ُیــَواِري -   - لبــاس  کارکــرد  دو  هــر  قــرآن 

ــای  ــه معن ــا- ب ــش و - ِریًش ــای پوش ــه معن ب
زیبایــی را بیــان مــی دارد و حــدی میانــه را 
بــرای انســان مشــخص می کنــد. در واقــع 
اســالم نــگاه شــرقی ســخت گیرانه و نــگاه 
ــازد. ــادل می س ــی را متع ــی آزادی افراط غرب

زینت
ــَن  ــم، »َواَل ُیْبِدی ــور داری ــوره ن ــه 31س در آی
زینــت  ِمْنَهــا...«؛ و  َظَهــَر  َمــا  ِإالَّ  ِزیَنَتُهــنَّ 
ــان  ــه نمای ــر آنچ ــازند مگ ــکار نس ــود را آش خ

ــت. اس
در ایــن آیــه بــه دو نکتــه اشــاره شــده اســت، 
یــک اینکــه در قــران بــرای زن زینــت بــه 
ــان  ــلم زن ــق مس ــده و ح ــناخته ش ــمیت ش رس
ــق و  ــوب دقی ــت در چارچ ــه زین ــت، )البت اس
ــر( و  ــش و تظاه ــرای نمای ــه ب ــود ن ــت خ درس

ــت. ــه اس ــداء« در آی ــه دوم ، »اب نکت
ــد  ــازی بع ــکار س ــای آش ــه معن ــداء ب واژه اب
ــت  ــد می فرماید:»زین ــت. خداون ــی اس از نهان
بــرای زن اســت امــا او نبایــد آن را آشــکار 
ــت.«  ــدار اس ــه پدی ــداری ک ــر آن مق ــد مگ کن
ــا  ــان از آن ه ــه زن ــی ک ــت زیبایی های در حقیق
ــای  ــتحکام بن ــیر اس ــد در مس ــد بای برخوردارن

ــد. ــواده باش ــام خان ــی و نظ ــالق اجتماع اخ
قــران  در  دارد.  مختلفــی  انــواع  زینــت 
زینــت بــرای زنــان بــه دو دســته ی »ذاتــی« و 

میشــود. تقســیم  »اکتســابی« 
زینــت ذاتــی در وجــود خــود زن اســت ماننــد 
ــن  ــا ای ــاط ب ــو و ... . در ارتب ــرو ،م ــم، اب چش
زینــت خداونــد در قران حــدی را معیــن کرده، 

نگایه به آیات قرآن کریم حول مسئله ی پوشش و حجاب

 در واقع اسالم نگاه شریق
 سخت گریانه و نگاه غریب آزادی

افرایط را متعادل یم سازد

عکس از

Sidik Kurniawan 



و پوشــاندن صــورت )صــورت و چهــره بــدون 
ــن را واجــب  ــه پایی ــش( و دســت از مــچ ب آرای
نمیدانــد، عمــده فقهــا هــم هــم ســخن و 
هــم عقیــده بــا قــران هســتند. عقــل و منطــق 
ــه  ــرا ک ــد چ ــد می کن ــه را تایی ــن گفت ــم، ای ه
ــت و  ــاط اس ــناخت و ارتب ــل ش ــورت، عام ص

ــام کار. ــرای انج ــم ب ــت ه دس
زینــت اکتســابی هــم شــامل رنــگ، لبــاس 
ایــن  ... اســت.قران دربــاره  و  و جواهــرات 
ــل  ــاندن در محاف ــر پوش ــد ب ــت تاکی ــوع زین ن
عمومــی جوامــع را دارد مگــر دو مــورد زینــت 
و  اســت  بــرای ضعــف چشــم  کــه  ســرمه 

ــم. ــتر خات انگش
ــنَّ  ــَن ِبُخُمِرِه ــه داریم »َوْلَیْضِرْب ــه آی در ادام
روســری های  )اطــراف(  «؛  ُجُیوِبِهــنَّ َعَلــی 
خــود را بــر ســینه خــود افکنند)تــا گــردن 

وســینه بــا آن پوشــانده شــود(...
ِخمر:جمــع خمــار-در قــرآن بــه معنــای 
ــر  ــام دیگ ــت. - ن ــتفاده شده اس ــیدن اس پوش
شــراب، خمــر اســت چراکــه پوشــاننده عقــل 
بــه  هــم  عــرب  لغــت  در  اســت-  انســان 
ــان را می پوشــاند، خمــار  آن چــه مــوی ســر زن
زیبایــی  مهــم  عوامــل  از  یکــی  می گوینــد. 

ــت.: ــر اوس ــوی س زن، م
بازپرســید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشــته گرفتار کجاست
زن  ســر  پوشــش  بــرای  مختلفــی  انــواع 
ــواردی در  ــرح م ــه ش ــا ب ــه در این ج ــم ک داری
ویژگی هــای  از  می پردازیــم.  عــرب  زبــان 
بــرای  مختلــف  واژه هــای   ، عــرب  زبــان 
ــت  ــی اس ــای جزئ ــان و تفاوت ه ــر یکس تعابی
ــان را از دیگــر زبان هــای جهــان  ــن زب کــه ای

متمایــز می ســازد.

ــق: پوششــی کــه صرفــا مــو و دور ســر  یُخنُ
آشــکار  گــردن  و  و گوش هــا  را می پوشــاند 

هســتند، ماننــد کاله پرســتاران.
خمــار: پوششــی کــه عــالوه بــر مو، دور ســر 
ــد  ــد چهارق ــاند، مانن ــم می پوش ــردن را ه و گ

در زبــان پارســی کهــن.
نصیــف: پوششــی کــه مقــداری بیشــتر 
ــه را در  ــم تن ــاند و نی ــردن را بپوش ــر و گ از س

برگیــرد.

مقنعــه: پوششــی کــه ســر و گــردن و شــانه 
شــاید نیــم تنــه را شــامل شــود.

معجــر: پوششــی کــه عــالوه بــر مــوارد بــاال 
مقــداری پایین تــر را هــم بپوشــاند.

ردا: پوششی تا زیر زانو 
جلباب: پوششــی تا پایین پا

ــامی  ــه اس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــخص اس مش
گفتــه شــده، در ایــن آیــه شــریفه خداونــد 
ســبحان بــا اســتفاده از کلمــه خمــار حــد 
حجــاب را صراحتــا بــرای زن معیــن کــرده 
از  زیــادی  نادرســت  تفاســیر  متاســفانه  و 
ــه  ــده ک ــه ش ــه ارائ ــن زمین ــران در ای ــات ق آی
گاهی بــه  آ عــدم  و  جهالــت  از  برخواســته 

ادبیــات ابتدایــی زبــان عــرب اســت.
احــزاب  ســوره   59 ایــه  در  چــادر: 
ْزَواِجــَك 

َ
ــْل ِل

ُ
ِبــيُّ ق َهــا النَّ یُّ

َ
می خوانیم:»َیــا أ

َعَلْیِهــنَّ  ُیْدِنیــَن  اْلُمْؤِمِنیــَن  َوِنَســاِء  َوَبَناِتــَك 
ُیْعَرْفــَن  ْن 

َ
أ ْدَنــی 

َ
أ َذِلــَك  َجاَلِبیِبِهــنَّ  ِمــْن 

ــا«؛ ای  ــوًرا َرِحیًم ــُه َغُف ــَن َوَکاَن اللَّ ــاَل ُیْؤَذْی َف
ــان  ــت و زن ــران و دختران ــه همس ــرش ب پیامب
ــد(  ــری های بلن ــو جلباب ها)روس ــان بگ مؤمن
خــود را بــر خویــش فــرو افکننــد، ایــن کار 
بــرای این کــه شــناخته شــوند و مــورد آزار 
ــا کنــون  ــد بهتــر اســت، -و اگــر ت قــرار نگیرن
از آنهــا خطــا و کوتاهــی ســر زده توبــه کننــد.- 
خداونــد همــواره آمرزنــده ی رحیــم اســت.

همــان طــور کــه در قبــل گفتــه شــد جلبــاب 
پوششــی اســت کــه ســر تــا پــا را دربرگیــرد. بــا 
توجــه بــه کالم معصومیــن و پیشــوایان دیــن، 
ــاب  ــیدگی الزم دارد. جلب ــدن زن پوش ــام ب تم
ــل  ــش کام ــه پوش ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب بای
ــد )لباســی از  ــدن را ایجــاد کن ــرای حجــم ب ب
ســر تــا پاییــن پــا کــه کامــال چســبیده بــه بــدن 
ــان  ــدن را نمای ــای ب ــش ه ــه بخ ــد و هم باش

ســازد، جلبــاب نیســت(
ســوالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود ایــن 
اســت کــه منظــور از کلمــه جلبــاب در قــرآن 

بــه معنــای چــادر اســت و یــا عبــا و ردا.
ــدن  ــم ب ــام حج ــه تم ــت ک ــاب چیزیس جلب
از جلبــاب عبــا،  پــس منظــور  بپوشــاند.  را 
راحــت،  لباســی  اگــر  نیســت.  چــادر  و  ردا 
پوشــیده و گشــاد تمــام حجــم بــدن یــک 

بپوشــاند مصــداق جلبــاب  را  زن مســلمان 
اســت. اگرچــه چــادر یــک نمونــه عینــی مــورد 
ــه حجــم و  ــرش اســت. فقهــا پوشــش را ب پذی
ــاب موجــب هــر  ــد و جلب ــر می کنن ــگ تعبی رن
دوی ایــن امــور می باشــد. پــس جلبــاب در 
مختلفــی  اشــکال  مختلــف  ســرزمین های 
دارد امــا هــدف و مفهــوم همــه یکســان و 

پوشــیدگی اســت.
ــود  ــاس خ ــه لب ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــا نبای ام
ــت  ــه انگش ــد و جنب ــته باش ــت داش ــد زین نبای
ــا  ــی ب ــد زن ــور کنی ــد. تص ــته باش ــی داش نمای
چــادر قرمــز در جامعــه حضــور پیــدا کنــد. 
اگــر چــه چــادر مصــداق کامــل و عینــی 
جلبــاب اســت امــا ایــن لبــاس باعــث انگشــت 
و  پوشــش  منطــق  و  می شــود  وی،  نمایــی 

جامــه در قــرآن را زیــر ســوال می بــرد.

ــَن  ْن ُیْعَرْف
َ
ــی أ ْدَن

َ
ــَك أ ــاب »َذِل ــت حج حکم

اســت  آن  بــرای  کار  ایــن  ُیْؤَذْیــَن«؛  َفــاَل 
ــوند و از  ــناخته ش ــت ش ــت و حری ــه عف ــه ب ک

تعــرض و جســارت مصــون بماننــد. 
ــاب  ــرای حج ــا ب ــفه زیب ــه دو فلس ــن آی در ای

ــود: ــان می ش بی
ــا  ــلمان ب ــی زن مس ــَن« یعن ْن ُیْعَرْف

َ
ــک( »أ ی

ــدا  ــتی پی ــگاه درس ــخصیت و جای ــش، ش پوش
ــرای دیگــران  می کنــد و از عروســک شــدن ب
امــان می مانــد. زن می توانــد منزلــت و  در 
ــه  ــد ک ــدا کن ــمندی پی ــی و ارزش ــگاه واقع جای
ــن فلســفه های حجــاب  ــن یکــی از مهم تری ای

ــرآن اســت. در ق
دو( » َفــاَل ُیْؤَذْیــَن « یعنــی ایجــاد مصونیــت 
ــات  ــان را از توقع ــاب انس ــت. حج و محفوظی
ــا و  ــی حرمتی ه ــهوت رانی ها، ب ــا، ش ــا به ج ن

اهانت هــا حفــظ می کنــد.
پــس طبــق آیــات شــریفه حجــاب دو نعمــت 
ــت،  ــه ارمغــان مــی آورد، منزل ــرای انســان ب ب
معرفــت و ارزش واقعــی )برتــر از ارزش جســم( 
و دوری از تعرضــات و کامجویی هــا و لــذت 

بخشــی دیگــران.

 منبــع : کتــاب »زن از منظــر قــرآن کریــم« 
نوشــته دکتــر محمــد علــی انصــاری

3

 این کار برای آن است که به 
 عفت و حریت شناخته شوند
 و از تعرض و جسارت مصون

 بمانند

 سوایل که در اینجا مطرح
 یم شود این است که منظور از
 کلمه جلباب در قرآن به معنای

چادر است و یا عبا و ردا؟

 با توجه به مطالب گفته شده،
 پوشش و لباس در قرآن زن و
 مرد ندارد و برای هر دو جنس
به شکل یکسان ضرورت دارد
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جامهدرجامعه مقاله
زینب محمودی

کارشناسی میکروبیولوژی 
دانشگاه الزهرا)س(

ــادر   ــاب و چ ــروز، حج ــاى ام  در دنی
ــان  ــش زن ــوع پوش ــده ى ن تداعی كنن
مســلمان اســت. امــا  ایــن پوشــش با 
تاریــخ چهارهــزار ســاله كه پیشــینه ى 
ــان  ــه كنار جه ــوان در گوش آن را می ت
ــدازه  ــه ان ــی ب ــرد، قدمت ــاهده ك مش
حیــاى درونــی انســان هــا دارد؛ همان 
طــور كــه آیاتــی از قــرآن كریــم 
دربــاره حضــرت آدم وهمســرش و 
ــاى  ــرگ ه ــا از ب ــدن آن ه پوشیده ش
درختــان نمایان گــر ایــن فطــرت 
ــوه اى  ــه گاه جل ــی ك ــت. پوشش اس
نمادیــن از بــاورى خــاص بوده اســت، 
ماننــد حجــاب عابــدان در حیــن 
ــاى  ــوع رویكرده ــادت و گاه موض عب
ــن پوششــی در  ــد قوانی ــاوت، مانن متف

ــتانی.  ــع باس جوام
ــزار  ــن برگ ــهر وی ــرًا در ش ــه اخی ــگاهی ک  نمایش
شــد، نمایشــگر ایــن اســت کــه پوشــاندن ســر تنهــا 
ــن  ــود و چنی ــدود نمی ش ــلمان مح ــان مس ــه زن ب
امــری در همــه ی ادیــان ابراهیمــی معمــول و 
مرســوم بــوده و از ایــن منظــر، میــان دیــن اســالم 
نداشــته  تفاوتــی وجــود  مســیحیت و یهودیــت 
اســت. تاریــخ چــادر بــه هــزاران ســال پیــش، بــه 

می گــردد.  بــاز  بین النهریــن،  تمدن هــای 
ــاری  ــه ی آث ــا عرض ــه ب ــن گرچ ــان وی ــوزه جه م
ــیای  ــیا، آس ــی آس ــوب غرب ــا، جن ــمال آفریق از ش
از  چــادر  هــای  نمونــه  هم چنیــن  و  مرکــزی 
گواتمــاال و اندونزیــا، بــر آن اســت تــا، تصویــر 
ــن  ــد؛ در ای ــه کن ــش ارائ ــن پوش ــترده ای از ای گس
نمایشــگاه اســتفاده مــردان از چــادر را نیــز بــه 
ــر  ــه پوشــش س ــه ک ــش گذاشــتند، همان گون نمای
بــرای زنــان تعییــن شــده  اســت، گاهــی در ادیــان 
ــر  ــدا س ــر خ ــده در براب ــته ش ــز خواس ــردان نی از م
ــزد  ــورات و ن ــه در ت ــر آنچ ــانند، نظی ــود را بپوش خ

یهودیــان مرســوم اســت.

ــی از  ــد، گاه ــروی از م ــز، در پی ــردان نی ــا م  ام
پوشــش ســر اســتفاده کرده انــد بــه عنــوان نمونــه، 
در قــرن هجــده بهــره گرفتــن از دســتار و پوشــش 
ــود و  ــه مــد شــده ب ــل ب ســر از ســوی مــردان تبدی
آنــان از ایــن طریــق می خواســتند مردانگــی خــود 

ــد. ۱ ــه نمایــش بگذارن را ب
 یونان باستان 

ــادر  ــبیه چ ــی ش ــتان حجاب ــان باس ــان در یون زن
ــان را  ــی بدن ش ــه تمام ــد ک ــی بلن ــتند، لباس داش
ــن  ــر ای ــت ب ــز حکای می پوشــاند. پوشــش آن هــا نی
دارد کــه، دختــران و زنــان آن هــا هنگامــی کــه بــه 
بــازار یــا محل هــای پــر رفــت و آمــد می رفتنــد 
خــود را از نــگاه مــردان می پوشــاندند و پارچــه 

ــتند.۲ ــر داش ــر س ــری ب ــد روس ــزرگ مانن ب
 حجاب زن در ایران باستان 

شــاید ســخت ترین شــرایط بــرای زنــان در ایــران، 
مختــص برهــه ی زمانــی ایــران باســتان بــود، چــرا 
کــه زنــان اجــازه نداشــتند چهــره آنهــا را کســی جــز 

پــدران، بــرادران و همسرانشــان ببینند.
حتــی ایــن موضــوع در دیوارنگاره هــای تاریخــی 
ــی  ــه خوب ــز، ب ــده نی ــر جــای مان کــه از آن دوران ب
قابــل درک اســت. براســاس آن چــه در اســناد 
از این کــه  تاریخــی ذکــر شــده؛ زنــان جدایــی 
لباســی بلنــد بــر تــن داشــتند؛ چــادری نیــز بــر ســر 
می انداختنــد تــا چهــره و اندام شــان مشــخص 

ــود. نش
 بــه تعبیــری زنــان، در دوران ایــران باســتان 
دوره  در  زنــان  می کردنــد  تــن  بــر  پیراهــن  دو 
ساســانیان، کــه دیــن زرتشــت رواج پیــدا کــرده 
بــود بایــد صــورت خــودرا می پوشــاندند، حتــی 
ــا،  ــردان آن ه ــان و م ــز زن ــادت نی ــگام عب ــه هن ب
روبنــدی ســفید بــر چهــره داشــتند تــا دیــده نشــوند 

۲.
 زنان در کلیسا

ــم  ــت:»اّما می خواه ــده اس ــل آم ــاب انجی درکت

گاه باشــید کــه ســر هــر مــرد، مســیح اســت،  آ
ســر زن، مــرد اســت و ســر مســیح خداســت. 
ــا نبــّوت کنــد،  هــر مــردی کــه سرپوشــیده دعــا ی
ــی  ــر زن ــت. و ه ــرده اس ــت ک ــود را بی حرم ــر خ س
ــود  ــر خ ــد، س ــّوت کن ــا نب ــا ی ــیده دع ــه سرنپوش ک
را بی حرمــت کــرده اســت؛ ایــن کار او درســت 
ماننــد ایــن اســت کــه ســر خــود را تراشــیده باشــد. 
ــاًل  ــس اص ــاند، پ ــود را نمی پوش ــر خ ــی س ــر زن اگ
موهــای خــود را بچینــد؛ و اگــر بــرای زن شــرم آور 
ــس  ــد، پ ــا بتراش ــد ی ــش را بچین ــه موهای ــت ک اس
ــد ســر خــود  ــد ســر خــود را بپوشــاند. مــرد نبای بای
ــت؛  ــالل خداس ــورت و ج ــرا او ص ــاند، زی را بپوش
اّمــا زن، جــالِل مــرد اســت. زیــرا مــرد از زن پدیــد 
نیامــده، بلکــه زن از مــرد پدیــد آمــده اســت؛ و 
مــرد بــرای زن آفریــده نشــده، بلکــه زن بــرای 
مــرد آفریــده شــده اســت. از همیــن رو، و به خاطــر 
فرشــتگان، زن بایــد نشــانی از اقتــدار بــر ســر 
داشــته باشــد. بــا وجــود ایــن، در خداونــد، نــه زن 
ــه  ــه مــرد از زن. همانگون ــاز اســت، ن از مــرد بی نی
کــه زن از مــرد پدیــد آمــد، مــرد نیــز به واســطۀ زن 
پدیــد می آیــد، اّمــا پدیدآورنــدۀ همه چیــز خداســت. 
خــود قضــاوت کنیــد: آیــا برای زن شایســته اســت 
ــا  ــد؟ آی ــا کن ــدا دع ــه درگاه خ ــیده ب ــه سرنپوش ک
طبیعــِت امــور، خــود بــه شــما نمی آمــوزد کــه اگــر 
مــردی مــوی بلنــد داشــته باشــد، بــرای او شــرم آور 
ــد،  ــته باش ــد داش ــوی بلن ــی م ــر زن ــا اگ ــت، اّم اس
ــوان  ــد به عن ــرا مــوی بلن ــۀ افتخــار اوســت؟ زی مای
پوشــش بــه زن داده شــده اســت. اّمــا اگــر کســی 
ــم  ــد بگوی ــد، بای ــاز کن ــر س ــی دیگ ــد آهنگ بخواه
کــه مــا را و نیــز کلیســاهای خــدا را چنیــن رســمی 

ــت.«۲ نیس
 حجاب زن در یهودیت

از  یکــی  کــه  تلمــود  اخالقــی  اصــول  در   
و  فقــه  حقیقــت  در  دینــی،  مهــم  کتاب هــای 
ــر  ــده:» اگ ــت آم ــان اس ــی یهودی ــه زندگ آیین نام
یهودیــت می پرداخــت  قانــون  نقــض  بــه  زنــی 

انواع و حدود پوشش در ادیان و کشورهای مختلف

واتیکان کودکان عمانی
 مردی از چادرنشیان

شمال آفریقا
 زن مسیحی در
عربستانترکیه در ۱۸۸۶



ــت  ــر داش ــر س ــزی ب ــه چی ــاًل بی آنک ــه مث چنان چ
بــه میــان مــردم می رفــت و یــا در شــارع عــام 
ــردان درد  ــی از م ــر صنف ــا ه ــا ب ــت ی ــخ می رش ن
ــه  ــود ک ــد ب ــدر بلن ــش آن ق ــا صدای ــرد ی دل می ک
چــون در خانــه اش تکلــم می نمــود همســایگانش 
ــورت  ــنوند، در آن ص ــخنان را بش ــتند س می توانس
مــرد حــق داشــت بــدون پرداخــت مهریــه او را 

ــد.« ــالق ده ط
در  پوششــی  قوانیــن  از  برخــی  بــه  حــال 
۲ پردازیــم.  مــی  دنیــا  مختلــف  کشــورهای 

 مصر
ــوان در مصــر پوشــاندن ســاق پاهــا و  ــرای بان  ب
ــرای  ــن مــوارد ب ــاال از خوب تری ــه ب ــج دســت، ب آرن
ــت.  ــالمی اس ــورهای اس ــش در کش ــت پوش رعای
بــرای مردهــا هــم در ایــن کشــور بهتــر اســت 
پوشــیدن  و  بپوشــانند  را  خــود  ســینه های  کــه 

بســیار  یقه هــای  بــا  لباس هایــی 
ــد . ــودداری نماین ــاز خ ب

عمان 
بــه  اســالم  عمــان،  کشــور  در 
مــردم  اصلــی  مذهــب  عنــوان 
افــراد  و همــه  شــناخته می شــود 
جامعــه چــه مــرد و چــه زن موظــف 
خــوب  هــای  لبــاس  هســتند 
بپوشــند. در کشــور عمــان بــرای 
در  خاصــی  لباس هــای  مــردان 
ــد  ــبت بلن ــه نس ــه ب ــه ک ــر گرفت نظ
مــچ  نزدیکی هــای  تــا  و  هســتند 
در  و  می پوشــاند  را  آن هــا  پــای 
اصطــالح آن را بــا نــام »دشداشــه«  

. ســند می شنا
 در کنــار آن هــا طراحــی لبــاس 
شــکل  هــم  عمــان  در  بانــوان، 
یــک  شــکل  بــه  و  دارد  خاصــی 
لبــاس بــا رنــگ مشــکی در نظــر 
گرفتــه کــه آن هــم یــک نــام خــاص 
دارد. در عمــان ایــن لبــاس را بــا نــام 

می شناســند.۳ »عبــا« 
لبنان

 در کشــور لبنــان منطقــه ای ســاکن گرایــش 
بــه مذهــب اســالم دارد و در بخشــی دیگــر از 
ــن  ــه همی ــب می باشــد، ب ــن غال آن مســیحیت دی
بگردیــد مالحظــه  کشــور  ایــن  در  اگــر  علــت 
آن  قســمت های  از  بســیاری  در  کــه  می کنیــد 
مــردم بــه صــورت راحــت و آزاد لبــاس می پوشــند 
ــورهای  ــایر کش ــا س ــا را ب ــم آنه ــر بخواهی ــه اگ ک
اســالمی مقایســه کنیــم بــه ایــن نتیجــه می رســیم 

ــری دارد.۳ ــت کمت ــا محدودی ــش آنه ــه پوش ک
 اردن

ــن  ــردان قوانی ــان و م ــرای زن ــور اردن  ب  در کش
پوشــش در نظــر گرفتــه می شــود، از جملــه آن کــه؛ 
ــلوار  ــراه ش ــه هم ــد ب ــای بلن ــد لباس ه ــا بای آن ه

هــای بلنــدی را بــر تــن کننــد تــا بــا ایــن کار 
قســمت هایی ماننــد ســاق دســت های خــود را 

بپوشــانند.
لبــاس  کــه،  اســت  نیــاز  این هــا  کنــار  در   
انتخابــی افــراد گــردن آنهــا را هــم پوشــش دهــد. 
و  تنــگ  لباس هــای  پوشــیدن  اردن  کشــور  در 
بدن نمــا بــرای بانــوان ممنــوع اســت و بایــد لبــاس 
ــر تــن کننــد. دیگــر قوانیــن جالــب  آزاد و راحــت ب
اردن  قانــون خشــک بــودن مــوی زنــان در مــکان 
عمومــی اســت، مــوی بانــوان نبایــد خیــس باشــد 
چــون ممکــن اســت مشــکالتی نظیــر مشــکالت 
جنســی را فراهــم آورد. حتــی مــوی زنــان هــم در 
ایــن کشــور بــه نوعــی کنتــرل می شــود و بایــد 
مــوی خــود را بلنــد نگــه دارنــد، ولــی بایــد بــه ایــن 
موضــوع دقــت کافــی را داشــته باشــیم که هســتند 

ــدد.۳ ــری می بن ــود روس ــر خ ــر س ــه ب ــی ک بانوان

 
عربستان سعودی

ــوان را  ــما بان ــعودی ش ــتان س ــور عربس  در کش
بــدون پوشــش مــو در جاهــای عمومــی مشــاهده 
بانــوان  از  زیــادی  تعــداد  حتــی  و  نمی کنیــد 
در ایــن کشــور بــه اســتفاده از نقــاب و روبنــده 
بــه نوعــی  مبــادرت می ورزنــد. قوانیــن کشــور 
اســت کــه عمدتــًا تمامــی قســمت های بــدن خــود 
ــوان  ــد. گاهــی نمی ت ــا لباس هــا حفــظ می کنن را ب
صورت هــا را هــم مشــاهده نمــود و تنهــا می تــوان 
چشــم های آنهــا را دیــد کــه از الی روبنــده آن هــا 

بــه نمایــش می گذارنــد .
ــاض پایتخــت کشــور عربســتان اســت  شــهر ری
ــن  ــی ای ــت دین ــوان آن را پایتخ ــی می ت ــه نوع و ب
ــن  ــی قوانی کشــور هــم محســوب کــرد. در آن حت

بانــوان  و  اســت  ســخت گیرانه تر  هــم  ایــن  از 
بــا  نیــاز اســت کــه در مــورد مســئله حجــاب 
ــر  ــه از نظ ــوند ک ــهر ش ــن ش ــش هایی وارد ای پوش
ــد. ــده باش ــه ش ــه پذیرفت ــوم جامع ــگ مرس فرهن

مکان هــای  در  حضــور  بــرای  آنهــا   
عمومــی ماننــد بازارهــا، نیازمنــد رعایــت 
تشــدید قوانیــن هســتند. کشورعربســتان 

اســالمی  کشــورهای  از  بســیاری  هماننــد 
ــاحل  ــر از س ــق غی ــنا در مناط ــاس ش ــیدن لب پوش
ــد و  ــاز نمی باش ــوص مج ــتخرهای مخص و از اس
ــی از  ــور خیل ــالف تص ــت. برخ ــن اس ــالف قوانی خ
افــراد حتــی در کشــورهای غیــر مســلمان نیــز 
قوانیــن ســختگیرانه در مــورد پوشــش وجــود دارد. 
ــورد  ــه در م ــالف آنچ ــل برخ ــال در برزی ــرای مث ب
برزیــل و نــوع پوشــش در آن تصــور می شــود، ایــن 
کشــور قوانیــن ســختگیرانه ای دربــاره پوشــش 
وضــع کــرده اســت. در مــاده ۲۳۳ قانــون 
کیفــری برزیــل هرگونــه عمــل منافــی 
عفــت عمومــی یــا نمایــش اجــزای بــدن 
در مألعــام، محکومیتــی معــادل ســه 
مــاه تــا یــک ســال حبــس در پــی خواهــد 
ملبــورن  در  اســترالیا،  در  یــا  داشــت، 
لبــاس  هرگونــه  پوشــیدن  اســترالیا، 
ســبک زنانــه بــرای مــردان ممنوع اســت. 
بــر اســاس قانــون قدیمــی، مــردان حــق 
ندارنــد در مألعــام پیراهــن زنانــه بــه تــن 

ــند.۳ ــته باش داش
حجاب الزامی در واتیکان

ــوی  ــی از س ــز قانون ــال ۲۰۱۰ نی  در س
واتیــکان مقــر پــاپ در رم، صــادر شــد 
کــه بــر اســاس آن گردشــگران در بازدیــد 
ــون  ــت قان ــه رعای ــزم ب ــکان مل ــن م از ای

ــدند. ــاب ش حج
نصــب  طریــق  از  کــه  قانــون  ایــن   
ایــن  مختلــف  جاهــای  در  تابلوهایــی 
عمــوم  اطــالع  بــه  اسقف نشــین 
می رســد، تنهــا شــامل زنــان نبــوده و 
مــردان نیز از آن مســتثنی نیســتند. بازدیدکنندگان 
حیــن ورود می بایســت خــود را پوشــانده و پوشــش 
نســبی داشــته باشــد اجــرای ایــن محدودیــت 
ــای  ــود گرم ــا وج ــز ب ــتان نی ــل تابس ــی در فص حت

هــوا الزامــی اســت.۴

منابع:
۱. رازگشــایی و رونمایــی از تاریــخ چــادر و حجــاب، 

ــه وله دویچ
چــه  حجــاب  دربــاره ی  غربــی  ۲.دانشــمندان 

تســنیم خبرگــزاری  دارنــد،  نظــری 
ــا،  ــف دنی ــورهای مختل ــش در کش ــن پوش ۳. قوانی

ــردی همگ
۴.قوانیــن پوشــش در کشــورهای مختلــف دنیــا، 

ــوز ــرق نی مش
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کهشناختهشوند

یادداشت

ریحانه افشاریان

کارشناسی فقه و حقوق
 دانشگاه امام صادق)ع(

ــا  ــر م ــه در عص ــاب« ک ــوی »حج ــای لغ معن
ایــن کلمــه بــرای پوشــش معــروف شــده اســت، 
بــه معنــی  چیســت؟ کلمــه »حجــاب« هــم 
پوشــیدن اســت و هــم بــه معنــی پــرده و حاجــب. 
بیشــتر، اســتعمالش بــه معنــی پــرده اســت. ایــن 
کلمــه از آن جهــت مفهــوم پوشــش می دهــد 
کــه پــرده وســیله پوشــش اســت، و شــاید بتــوان 
گفــت کــه به حســب اصــل لغــت، هــر پوششــی 
حجــاب نیســت، آن پوشــش »حجــاب« نامیــده 
می شــود کــه از طریــق پشــت پــرده واقــع شــدن 

صــورت گیــرد.
اســتعمال کلمــه »حجــاب« در مــورد پوشــش 
زن یــک اصطــالح نســبتًا جدیــد اســت. در قدیم 
و مخصوصــًا در اصطــالح فقهــا کلمــه »َســتر« 
 کــه بــه معنــی پوشــش اســت بــه کار رفته اســت.
عــده  کــه  شــده  موجــب  امــر  همیــن 
خواســته  اســالم  کــه  کننــد  گمــان  زیــادی 
در  و  پــرده  پشــت  همیشــه  زن  اســت 
نــرود. بیــرون  و  باشــد  محبــوس   خانــه 
امــا اینکــه چطــور در عصــر اخیــر بــه جــای 
اصطــالح رایــج فقهــا یعنــی ســتر و پوشــش 
کلمــه حجــاب و پــرده و پردگــی شــایع شــده 
اســت مجهــول اســت، و شــاید از ناحیــه اشــتباه 
ــه  ــی ک ــه حجاب های ــالمی ب ــاب اس ــردن حج ک

ــد.  ــت باش ــوده اس ــوم ب ــل مرس ــایر مل در س
ــت،  ــز اس ــد چی ــالمی چن ــش اس ــفه پوش فلس
بعضــی  و  دارد  روانــی  جنبــه  آنهــا  از  بعضــی 
دیگــر  بعضــی  و  خانوادگــی  و  خانــه  جنبــه 
جنبــه اجتماعــی و بعضــی مربــوط اســت بــه 
ــذال او. ــری از ابت ــرام زن و جلوگی ــردن احت  باالب
حجــاب در اســالم از یــک مســئله  کلی تــر و 
ــت  ــن اس ــرد و آن ای ــه می گی ــی تری ریش اساس
التذاذهــای  انــواع  می خواهــد  اســالم  کــه 
جنســی، چــه بصــری و لمســی و چــه نــوع 
ــی و در کادر ازدواج  ــط خانوادگ ــه محی ــر، ب دیگ
یابــد، اجتمــاع منحصــرًا  قانونــی اختصــاص 
ــتم  ــالف سیس ــد. برخ ــت باش ــرای کار و فعالی ب
غربــی عصــر حاضــر کــه کار و فعالیــت را بــا لذت 
ــه هــم می آمیــزد، اســالم  جویی هــای جنســی ب
می خواهــد ایــن دو محیــط را کامــاًل از یکدیگــر 
تفکیــک کنــد. اکنــون بــه شــرح چهــار قســمت 

می پردازیــم: فــوق 

آرامش روانی
آزادی  و  مــرد  و  زن  میــان  حریــم  نبــودن 
و  هیجان هــا  بــار  و  بی بنــد  معاشــرت های 
می بخشــد  فزونــی  را  جنســی  التهاب هــای 
ــک  ــورت ی ــه ص ــی را ب ــط جنس ــای رواب و تقاض
عطــش روحــی و یــک خواســت اشــباع نشــدنی 
درمــی آورد. غریــزه جنســی غریــزه ای نیرومنــد، 
ــا صفــت« اســت، هرچــه بیشــتر  ــق و »دری عمی
ــون  ــردد، همچ ــرکش تر می گ ــود س ــت ش اطاع
آتــش کــه هرچــه بــه آن بیشــتر خــوراک بدهنــد 

شــعله ورتــر می شــود. 
استحکام پیوند خانوادگی

ــب  ــه موج ــزی ک ــر چی ــه ه ــت ک ــک نیس ش
ــت  ــبب صمیمی ــی و س ــد خانوادگ ــم پیون تحکی
رابطــه زوجیــن گــردد بــرای کانــون خانــواده 
حداکثــر  بایــد  آن  ایجــاد  در  و  اســت  مفیــد 
ــزی  ــر چی ــود، و بالعکــس ه ــام ش کوشــش انج
ــردی  ــن و دلس ــط زوجی ــتی رواب ــث سس ــه باع ک
خانوادگــی  زندگــی  حــال  بــه  گــردد  آنــان 

کــرد. مبــارزه  آن  بــا  بایــد  و  اســت   زیــان آور 
از  کامیابــی جنســی  منــع  و  پوشــش  فلســفه 
غیرهمســر مشــروع، از نظــر اجتمــاع خانوادگــی 
از  قانونــی شــخص  ایــن اســت کــه همســر 
ــه  ــردن او ب ــبخت ک ــل خوش ــی عام ــاظ روان لح
ــتم آزادی  ــه در سیس ــی ک ــرود؛ در حال ــمار ب ش
کامیابــی، همســر قانونــی از لحــاظ روانــی یــک 
بــه شــمار  نفــر رقیــب و مزاحــم و زندانبــان 
ــون خانوادگــی براســاس  مــی رود و درنتیجــه کان

دشــمنی و نفــرت پایــه گــذاری می شــود.
استواری اجتماع

ــه  ــط خان ــی از محی ــات جنس ــانیدن تمتع کش
ــاع را  ــت اجتم ــروی کار و فعالی ــاع، نی ــه اجتم ب
ضعیــف می کنــد. برعکــِس آنچــه کــه مخالفیــن 
گفته انــد: و  کرده انــد  گیــری  خــرده   حجــاب 

نیــروی  کــردن  فلــج  موجــب  »حجــاب 
بی حجابــی  اســت«  اجتمــاع  افــراد  از  نیمــی 
موجــب  جنســی،  آزاد  روابــط  ترویــج  و 
اســت. اجتمــاع  نیــروی   فلج کــردن 

و  زن  نیــروی  کــردن  فلــج  موجــب  آنچــه 
بــه  حجــاب  اوســت  اســتعدادهای  حبــس 
ــاختن  ــروم س ــردن زن و مح ــی ک ــورت زندان ص
و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  از  او 
اقتصــادی اســت و در اســالم چنیــن چیــزی 
وجــود نــدارد. اســالم نــه می گویــد کــه زن از 
خانــه بیــرون نــرود و نــه می گویــد حــق تحصیــل 
ــش را  ــم و دان ــه عل ــدارد- بلک ــش ن ــم و دان عل
ــت- و  ــته اس ــرد دانس ــترک زن و م ــه مش فریض
نــه فعالیــت اقتصــادی خاصــی را بــرای زن 
ــم می کنــد. اســالم هرگــز نمی خواهــد زن  تحری
بیــکار باشــد وحجــاب مانــع هیــچ گونــه فعالیــت 
ــت. ــادی نیس ــا اقتص ــی ی ــا اجتماع ــی ی  فرهنگ

آنچــه موجــب فلــج کــردن نیــروی اجتمــاع 
لــذت  بــه  کار  محیــط  کــردن  آلــوده  اســت 
 جویی هــای شــهوانی اســت. آیــا اگــر مــردی 
ــا  ــره ب ــه و غی ــازار و اداره و کارخان ــان و ب در خیاب
قیافه هــای محــّرک و مهیــج زنــان آرایــش کــرده 
دائمــًا مواجــه باشــد بهتــر ســرگرم کار و فعالیــت 
می شــود یــا در محیطــی کــه بــا چنیــن مناظــری 

ــود؟ ــرو نش روب
ارزش و احترام زن

حریــم نگــه داشــتن زن میــان خــود و مــرد 
یکــی از وســائلی بــوده اســت کــه زن بــرای 
ــرد از آن  ــر م ــود در براب ــع خ ــام و موق ــظ مق حف
اســتفاده کــرده اســت. اســالم زن را تشــویق 
ــد.  ــن وســیله اســتفاده کن کــرده اســت کــه از ای
ــه زن  ــت ک ــرده اس ــد ک ــًا تأکی ــالم مخصوص اس
عفیف تــر  و  باوقارتــر  و  متین تــر  انــدازه  هــر 
حرکــت کنــد و خــود را در معــرض نمایــش بــرای 
ــود. ــزوده می ش ــش اف ــر احترام ــذارد ب ــرد نگ  م

در تفســیر آیــات ســوره احــزاب قــرآن کریــم 
پــس از آنکــه توصیــه می کنــد زنــان خــود را 
بپوشــانند می فرمایــد: » ذِلــک اْدنــی  اْن یْعَرْفــَن 
ــه  ــه ب ــرای اینک ــن کار ب ــی ای ــَن  «؛ یعن َفالیْؤَذی
عفــاف شــناخته شــوند و معلــوم شــود خــود را در 
ــت. ــر اس ــد، بهت ــرار نمی دهن ــردان ق ــار م اختی

منبع: کتاب »حجاب« نوشته شهید مطهری

۶

برگرفته از کتاب »حجاب« نوشته ی شهید مطهری

 فلسفه پوشش اسالیم چند
 چزی است، بعیض از آنها جنبه
 رواین دارد و بعیض جنبه خانه

 و خانوادیگ و بعیض دیگر
 جنبه اجتمایع و بعیض مربوط
 است به باالبردن احرتام زن و

جلوگریی از ابتذال او



مروری بر ادله وجود قوانین اجتمایع در مورد پوشش اسالیم

ــی شــدن حجــاب را  ــف قانون مســلمانان مخال
ــرار داد: ــی ق ــته اصل ــوان در دو دس می ت

ــاب  ــوب حج ــل وج ــه اص ــته ای ک ۱. دس
شــرعی را در فقــه مربــوط بــه دیــن اســالم 

ــد. ــی می کنن نف
ــاب  ــوب حج ــل وج ــه اص ــته ای ک ۲. دس
ــد،  ــول دارن ــالم قب ــن اس ــرعی را در دی ش
بــا قانونــی شــدن آن در جامعــه  ولــی 

مخالفنــد.
ــه نظــرات  ــب اســتنادات دســته اول ناظــر ب غال
افــراد انگشــت شــماری ماننــد ابــن جنیــد، میرزای 
قمــی و فیــض کاشــانی اســت، کــه ادعــا می شــود 
ایــن افــراد حکــم قطعــی بــرای وجــوب پوشــاندن 
ــا واقعــا چنیــن  مــوی ســر بانــوان نداده انــد. امــا آی

اســت؟ 
ــم  ــه حک ــود ک ــروع می ش ــی ش ــتان از جای داس
محــدوده پوشــش در بانــوان در هنــگام نمازگــزاری 
و در هنــگام مواجهــه بــا نامحرمــان، دو حکــم 
ــم از  ــودن حک ــاوت ب ــن متف ــت و ای ــاوت اس متف
ــت.  ــوده اس ــه ب ــورد توج ــی م ــرون ابتدای ــان ق هم
ــرده ذکــر  ــراد نامب ــان اف ظاهــرا حکمــی کــه از زب
ــوان  ــزاری بان ــان نمازگ ــه زم ــوط ب ــود، مرب می ش
بــا  ایشــان  زمــان مواجهــه  نــه  و  اســت  بــوده 

نامحرمــان. 
در نتیجــه، ادعــای دســته اول بــا اســتنادات 
محــل  زیــاد  می دهنــد،  ارائــه  کــه  ضعیفــی 
بحــث نیســت و اصــل حکــم وجــوب حجــاب در 
مواجهــه بــا نامحرمــان، محــل اجمــاع حداکثــری 
فقهــای مســلمان، چــه شــیعه و چــه اهــل ســنت، 
می باشــد. قابــل توجــه اســت کــه ایــن اصــل 
اســالمی، جــزو محــدود احکامــی اســت کــه 
ــیعه  ــان ش ــری فقیه ــاع حداکث ــر و اجم ــاق نظ اتف
و ســنی حتــی در حــدود آن نیــز وارد شــده اســت و 

ــت. ــاوت اس ــرات متف ــی، نظ ــات اندک در جزئی
دســته دوم بیــش از دســته اول طرفــدار دارد، 
امــا ایــن افــراد ظاهــرا نکتــه مهمــی دربــاره احــکام 
گرفته انــد.  نادیــده  عمــدًا  یــا  ســهوًا  را  شــرعی 
احــکام شــریعت دو دســته اند: یــا تکلیفی انــد و 

ــا وضعــی. ی
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــی، آن احکام ــکام تکلیف اح
وظایــف شــخصی هــر یــک از مســلمانان نــزد 
همــواره  احــکام  ایــن  و  می پردازنــد  پــروردگار 

ــه آن  ــت. چ ــادق اس ــف، ص ــرد مکل ــر ف ــرای ه ب
فــرد حیــات انفــرادی داشــته باشــد و چــه حیــات 
آوردن  جــا  بــه  وجــوب  حکــم  مثــال  جمعــی! 
نمازهــای یومیــه یــا روزه داری در مــاه رمضــان 
حرمــت  حکــم  یــا  مکلــف.  فــرد  هــر  بــرای 
خودکشــی. بــرای ایــن دســته از تکالیــف، کــه 
می شــوند،  گفتــه  تکلیفــی  احــکام  اصطالحــا 
اساســا وضــع قوانیــن اجتماعــی بی معناســت.

ــه وجــوب  ــی، تکالیفــی هســتند ک احــکام وضع
ــر افــراد مســجل می شــود  ــا حرمتشــان زمانــی ب ی
کــه در وضعیــت و شــرایط خاصــی از نظــر ارتبــاط 
ــن  ــت ای ــد. حکم ــرار بگیرن ــا ق ــراد و مکان ه ــا اف ب
ــراد در  ــه اف ــت ک ــی اس ــوق و وظایف ــف، حق تکالی
ــان  ــف برایش ــع مختل ــا مواض ــم و ب ــا ه ــاط ب ارتب
ــل  ــت قت ــم حرم ــال حک ــرد. مث ــد ک ــدق خواه ص
ــت  ــوب پرداخ ــم وج ــا حک ــاه ی ــان های بی گن انس

ــدان. ــر و فرزن ــه همس نفق
حکمــت وضــع قوانیــن الهــی در اجتمــاع 

؟ چیســت
ــل مهــم وضــع قوانیــن اجتماعــی،  یکــی از دالی
ــراد توســط  ــری از پایمــال شــدن حقــوق اف جلوگی
دیگــران اســت. حــال اگــر تشــخیص دهنــده 
اصلــی حقــوق و وظایــف انســان ها نســبت بــه 
یکدیگــر را خالــق آن هــا بدانیم، مطمئنا دســتورات 
الهــی یکــی از مهم تریــن منابــع مســلمانان بــرای 
ــه  ــود. البت ــع قانون هــای اجتماعــی خواهــد ب وض
بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت کــرد کــه حقــوق فــردی 
ــکام  ــی اح ــروردگار، یعن ــا پ ــاط ب ــان ها در ارتب انس
بلکــه  نیســت،  قانون گــذار  مدنظــر  تکلیفــی، 
ایــن احــکام وضعــی هســتند کــه می تواننــد از 
ــا را  ــد آن ه ــذاران بای ــه قانون گ ــند ک ــواردی باش م
ــن  ــد و اصــل پرداخت ــرار دهن ــژه ق ــه وی ــورد توج م
ــر  ــوان زی ــکام را نمی ت ــن اح ــه ای ــذاران ب قانون گ
ســوال بــرد. بــا ایــن حــال همــه ایــن قوانیــن الهــی 
ــت  ــه جــز هدای ــی ب ــم حکمت ــن کــه مطمئنی ــا ای ب
ــی  انســان ها در پــس آن هــا پنهــان نیســت، توانای
ــد. در  ــه قوانیــن اجتماعــی را ندارن تبدیــل شــدن ب
ــه قوانیــن اجتماعــی،  ــل آن هــا ب ــرای تبدی واقــع ب
پیگیــری  و  اجتماعــی  الــزام  امــکان  بایســتی 
حقوقــی داشــته باشــد و از طرفــی اگــر ایــن امکان 
باشــد،  داشــته  وجــود  وضعــی  قوانیــن  بــرای 
بــر مســلمانان واجــب می شــود ایــن قوانیــن را 
در اجتمــاع پیــاده کننــد. مثــال حکــم وضعــی 

پرداخــت نفقــه بــه همســر و فرزنــدان توســط 
مــرد، از جملــه قوانیــن الهــی اســت کــه می تــوان 
الــزام آن را بــرای اجتمــاع مســلمین روشــن کــرد 
و از طرفــی نیــز اگــر بــه ایــن قانــون عمــل نشــود، 
ــد پیگیــری حقوقــی آن را در قوانیــن  ــوان رون می ت
اجتماعــی تصریــح کــرد. پــس در حــال حاضــر بــر 
مســلمانان واجــب اســت ایــن قانــون را در اجتمــاع 
پیــاده کننــد. چــه در صــدر اســالم ایــن قانــون در 

ــاده شــده باشــد و چــه نشــده باشــد.  اجتمــاع پی
و اما حجاب!

ــش  ــاص پوش ــورت خ ــه ص ــاب و ب ــاره حج درب
بانــوان، دو نــوع حکــم وجــود دارد. یکــی تکلیفــی 
اســت و دیگــری وضعــی. در مــورد حکــم تکلیفــی 
نمازگــزار  بانــوان  حجــاب  محــدوده  بــه  کــه 
مواجهــه  وضعیــت  در  حالیکــه  در  می پــردازد، 
بــا نامحــرم قــرار نگرفته انــد، اساســا پرداخــت 
قانونــی بــی معناســت. ولــی دربــاره حکــم وضعــی 
کــه بــه محــدوده پوشــش بانــوان در وضعیتــی کــه 
ــردازد، اگــر امــکان  ــا نامحــرم مواجــه شــود می پ ب
الــزام اجتماعــی و پیگیــری حقوقــی داشــته باشــد، 
طبیعتــا اصــل پرداخــت قانونــی بــه ایــن موضــوع 

ــرد.  ــرار بگی ــکال ق ــل اش ــد مح نمی توان
ایــن  اجتماعــی،  الــزام  امــکان  بررســی  در 
ــذاران در  ــه قانون گ ــت ک ــه اس ــل توج ــئله قاب مس
جمهــوری اســالمی دو ســال پــس از پیــروزی 
ــن  ــه ای ــال 59 ب ــی در س ــالمی، یعن ــالب اس انق
نتیجــه رســیدند کــه جامعــه کنونــی ایــران امــکان 
پذیــرش ایــن الــزام اجتماعــی را دارد و ضوابــط 
ــون را نیــز قابــل وضــع  پیگیــری حقوقــی ایــن قان
شــدن دیدنــد و بــا ایــن مقدمــات پرداخــت بــه 
ــر مســلمانان  ــه صــورت اجتماعــی ب ایــن قانــون ب

ــد.  ــب ش ــالمی واج ــوری اس جمه
از نظــر بنــده، خطاهایــی در جزییــات مربــوط بــه 
ــه  ــود دارد ک ــش وج ــاره پوش ــون درب ــگارش قان ن
قابــل بازبینــی و اصــالح اســت و نمی تــوان وجــود 
کــج ســلیقگی هایی کــه در نحــوه اجــرای قوانیــن 
ــرد  ــان ک ــت، کتم ــا رخ داده اس ــر آنه ــارت ب و نظ
ــا همــه ایــن اوصــاف، نمی توانیــم بــه جایــی  امــا ب
برســیم کــه اصــل وجــوب وضــع قوانیــن اجتماعی 
بــرای حکــم وضعــی حجــاب را نفــی کنیــم، مگــر 
زمانــی کــه مســلمانان بــه ایــن نتیجــه برســند کــه 
امــکان الــزام اجتماعــی و همچنیــن پیگیــری 

حقوقــی ایــن قانــون از دســت رفتــه اســت.

یادداشت تحلیلی

الهام پوالدی
فارغ التحصیل کارشناسی  

مهندسی برق
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مسلماناِنمخالِفقانون
پوششاجتمایعبخوانند!

عکس از یگانه رشیفی
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گردآورنده: محدثه کاظمی)۹۵ کارشناسی فیزیک(

جانکالم
و البته باید توجه داشــته باشــید که حجایب که اســالم قرار داده اســت،  
بــرای حفــظ آن ارزش هــای شماســت. هرچــه را کــه خــدا دســتور فرمــوده 
اســت- چــه بــرای زن و چــه بــرای مــرد- بــرای ایــن اســت کــه، آن ارزش هــای 
واقــی کــه این هــا دارنــد وممکــن اســت بــه واســطه ی وسوســه هــای 
پایمــال  اســتعمار  عمــال  و  اســتعمار  فاســد  دســت های  یــا  شــیطاین 
یم شــدند این هــا، ایــن ارزش هــا زنــده شــوند. و خداونــد بــه همــه ی مــا 

توفیــق بدهــد کــه خدمــت کنیــم بــه ایــن ملــت و اســالم.
) صحیفه امام خمیین)ره(، ج۱۹، ص:۱۸۴(

حجاب اسالمی حافظ ارزش های زن 2

اینکــه گفتــه یم شــد- والبتــه هنــوز هــم بعیض هــا بــا غفلــت 
رعایــت  بــا  و  حجــاب  بــا  یم شــود  مگــر  یم گوینــد-  تمــام 
حــدود شــریع و اســالیم، جامعــه ی زنــان رشــد کنــد، تکلیــف 
جــواب  ایــن  یم شــود.  چــه  اســالیم  نظــام  در  زن  مســئله ی 
مجموعــه ی  وجــود  همیــن  عیــین اش،  جــواب  عمــی اش 
ــا  ــت م ــه هیچ وق ــت ک ــه ی ماس ــگان زن در جامع عظیــم نخب
در کشــور چنیــن وضــی را نداشــتیم؛ در دوره ی طاغــوت هــم 
نبــوده، قبــل از آن هــم کــه وضــع تعلیــم و تربیــت از جهــت 
دیگــری اشــکال داشــته. امــروز در نظــام اســالیم بحمــداهلل 
ایــن فراهــم اســت. حــاال تعــداد بیشــرت برگزیــدگان دخــرت در 
دانشــگاه ها و امثــال آن، این هــا مســائل درجــه دو اســت؛ 
مســئله ی درجــه یــک ایــن اســت کــه همیــن مجموعــه ی زنــان 
نخبــه توانســته اند در نظــام جمهــوری اســالیم در بخش هــای 

مختلــف بدرخشــند.
)بیانــات مقام معظــم رهــری در دیــدار بــا جمــع کثــریی از زنــان نخبــه در آســتانه ی 

ســالروز میــالد حضــرت فاطمه الزهــرا ســالم اهلل علیهــا )۱3۸6/0۴/۱3( (

عدم منافات بین رعایت حجاب و انجام وظایف اجتماعی
1

بــه اعتقــاد مــن، گرایــش بــه ســمت مدگــرایی و تجمل گــرایی و تازه طلــی 
و افــراط در کار آرایــش و نمایــش در مقابــل مــردان، یــی از بزرگرتیــن 
این هــا،  مقابــل  در  ماســت.  زنــان  انحــراف  و  جامعــه  انحــراف  عوامــل 

خانــم بایســی مقاومــت کنــد.

بیاورنــد کــه  بــه وجــود  از زن، آن چنــان موجــودی  اینکــه  بــرای  آن هــا 
مــورد نظــر خودشــان اســت، محتــاج ایــن هســتند کــه دائمــا مــد درســت 
کننــد و چشــم ها و دل هــا و ذهن هــا را بــه همیــن چزیهــای ظاهــری 
و کوته نظرانــه مشــغول کننــد. کــی کــه بــه ایــن چزیهــا مشــغول شــد 
یک بــه ارزش هــای واقــی خواهــد رســید؟ مجــال پیــدا نیم کنــد برســد. 
زین کــه در فکــر باشــد از خــود وســیله ای بــرای جلــب نظــر مــردان بســازد، 
یک فرصــت ایــن را پیــدا خواهــد کــرد کــه بــه طهــارت اخــالیق فکــر کنــد و 
بیندیشــد؟ مگــر چنیــن چــزیی ممکــن اســت؟ آن هــا ایــن را یم خواهنــد. 
آن هــا مایــل نیســتند کــه زنــان جوامــع دنیــای ســوم، دارای فکــر روشــن 
و آرمان خــواه باشــند؛ خودشــان دنبــال هدف هــای بــزرگ حرکــت کننــد 
و شــوهر و فرزنــد خــود را هــم حرکــت بدهنــد. زنــان جــوان در جامعــه ی 
مــا بایــد خیــی مراقــب باشــند، تــا ایــن کمنــد ناپیــدای بســیار خطرنــاک 
فرهنــگ و تفکــر غــریب را بشناســند؛ از آن پرهــزی کننــد و جامعــه ی زنــان را 

از آن جــدا و بــر حــذر بدارنــد.
)بیانــات مقام معظــم رهــری در دیــدار بــا جمــع کثــریی از پرســتاران بــه مناســبت میــالد 

) روز پرســتار )۱3۷0/0۸/۲۲(  حضــرت زینب کــری ســالم اهلل علیهــا و 

گرایش به مدگرایی و نمایش در مقابل 
مردان؛ از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و زنان
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چرابپوشم؟
نظرسنجی

فاطمه رضوانی

ورودی۹۵شیمی

ایــن پرسشــنامه بــا جامعــه آمــاری 95 نفــری خــود، در پاییــز 9۸ 
در کانــال شــریف دخــت منتشــر شــد.

ــرد در  ــر ف ــه ه ــن ک ــاری از ای ــه آم ــن جامع ــد از ای ــش از ۱۰ درص  بی
جامعــه، فــارغ از جنســیت موظــف بــه رعایــت حدودی از پوشــش اســت 
اعتقــادی نداشــتند؛ ایــن بــه آن معناســت کــه از هــر ۱۰ نفــر یــک نفــر از 
چرایــی و علــت پوشــش اطالعــی نــدارد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه 
بــا توجــه بــه صــورت ســؤال کلمــه ی پوشــش لزومــًا بــه معنــای پوشــش 
توصیــه شــده در متــون اســالمی نیســت؛ نزدیــک بــه ۸۳ درصــد نیــز بــا 

ایــن گــزاره موافــق بودنــد. 
دومیــن ســؤال ایــن نظرســنجی از دو بخــش تشــکیل شده اســت 
کــه لزومــًا جــواب قســمت اول بــا دوم یکســان نیســت و ایــن ایــراد بــه 
طــراح ســؤال وارد می گــردد امــا بــا چشم پوشــی از ایــن اشــکال بیــش 
از ۲5 درصــد آرا، مخالــف آن بودنــد کــه تعییــن حــدود پوشــش امــری 
ــه  ــدارد. یکــی از نتایجــی کــه ب ــه ن ــر جامع ــری ب شــخصی اســت و تأثی
ذهــن خطــور می کنــد آن اســت کــه ۱۰ درصــد از افــرادی کــه بــه لــزوم 
رعایــت پوشــش معتقدنــد، بــه بی اثــر بــودن حــدود پوشــش بــر جامعــه 
ــرات اجتماعــی  ــر تبییــن اث ــزان توجــه الزم ب ــد کــه می ــز اعتقــاد دارن نی

ــد.  ــان می کن ــجویان را بی ــرای دانش ــاب ب حج
ــن  ــه ی قوانی ــت، رابط ــرار گرف ــش ق ــورد پرس ــه م ــدی ک ــزاره ی بع گ
ــی و  ــر ایران ــک غی کادمی ــای آ ــش در فض ــد پوش ــورد ح ــود در م موج
ــن ســؤال  ــود. پارامتــری کــه در ای ــر جامعــه ی دانشــجویی ب ــر آن ب تأثی
ــش  ــد، افزای ــم می آی ــه چش ــیار ب ــین بس ــؤال های پیش ــا س ــاس ب در قی
تعــداد افــراد ممتنــع بــود )نزدیــک بــه ۲۰ درصــد(. بــا توجــه بــه فضــای 
فعلــی موجــود در دانشــگاه می تــوان انتظــار چنیــن نتیجــه ای را داشــت 

امــا بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع بایــد تــالش کــرد. 
ــد؛  ــنامه نامی ــن پرسش ــف ای ــه ی عط ــوان نقط ــدی را می ت ــؤال بع س
ســؤالی کــه ذهن هــای بســیاری را بــه خــود مشــغول کرده اســت: 
ــد  ــاری گفته ان ــه آم ــد از جامع ــه ۸۰ درص ــک ب ــاب«. نزی ــون حج »قان

کــه در صــورت عــدم وجــود قانــون حجــاب، بــاز هــم خــود را ملــزم بــه 
ــده ی احتمــال  ــن نتیجــه نشــان دهن ــه ای ــد ک ــت پوشــش می دانن رعای

ــد. ــاری می باش ــه آم ــر در جامع ــی حاض ــف مذهب ــور طی حض
»محدودیت هــای  کلیــدی  عبــارت  بــا  ســؤالی  بعــدی،  ســؤال 
انتظــارات  و  محیطــی  فشــارهای  تأثیــر  بررســی  بــه  خانوادگــی«، 
اطرافیــان بــه عنــوان یکــی از موانــع موجــود در تصمیم گیــری ۲۰ 
درصــد از جامعــه آمــاری ایــن پرسشــنامه در عــدم انتخــاب حــدود 

پرداخته اســت. اســالمی  حجــاب 
و امــا تقابــل نظــرات را می تــوان در ســؤال بعــدی یافــت؛ توزیــع 
پاســخ ها بــه گونــه ای اســت کــه بــه طــور میانگیــن می تــوان بــه تمــام 
گزینه هــا ۲۰ درصــد از آرا را نســبت داد. البتــه بــار نظــرات موافــق، 
کمــی بیشــتر از مخالفیــن گــزاره ی »بــه نظــرم نوع رفتــار افــراد مذهبی، 
عاملــی مؤثــر در تمایــل/ عــدم تمایــل مــن نســبت بــه آموزه هــای 
ــی از  ــردم یک ــا م ــردن ب ــدارا ک ــی و م ــود. نرم خوی ــت« ب ــالمی اس اس
مهم تریــن صفاتــی اســت کــه پیامبــر اســالم )ص( بــه واســطه ی آنهــا 
بســیاری را هدایــت کردنــد )آل عمــران- ۱59(. تبلیغــات ایشــان همواره 
همــراه بــا ایــن صفــات و عــاری از خشــونت و رعــب و وحشــت بــود. در 
حدیثــی ایشــان فرمودنــد: »مــدارا کــردن بــا مــردم نصــف ایمــان و مهــر 
ــی، ش 1350، ج 2،  ــت.« )کلین ــی اس ــف زندگ ــردم نص ــا م ــدن ب ورزی

ص 117، ح 5(.
ــر  ــد ب ــودن تأکی ــتر ب ــا بیش ــد آرا ب ــش از ۶۰ درص ــدی بی ــؤال بع درس
پوشــش زنــان نســبت بــه مــردان، در آموزه هــای دینــی هم نظــر بودنــد. 
ــش  ــارض پوش ــدم تع ــا ع ــز ب ــی نی ــؤال نهای ــرات در س ــارم نظ ــه چه س

ــا کرامــت انســانی اذعــان داشــتند.  ــف شــده در اســالم ب تعری
ــه  ــرادی ک ــداد اف ــه تع ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک ــان الزم ب در پای
ــودن  ــت نب ــن یکنواخ ــد و همچنی ــرکت کرده ان ــنجی ش ــن نظرس در ای

ــت. ــی نیس ــنجی قطع ــن نظرس ــج ای ــاری، نتای ــه آم جامع

تحلیی بر نظرسنیج صورت گرفته پریامون حجاب

جامعــه،  در  فــرد  هــر  معتقــدم   .۱
چــه زن چــه مــرد، موظــف بــه رعایــت 

اســت. پوشــش  از  حــدودی 

»حــدود«  تعییــن  نظــرم  بــه   .۲
پوشــش امری شــخیص اســت و تاثریی 

بــر جامعــه نــدارد.

موافقم مخالفم

موافقم مخالفم
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حــد  مــورد  در  موجــود  قوانیــن   .۳
پوشــش در دانشــگاه هــای خــارج از 
ایــران، صــرف نظــر از دیــن و شــریعت، 
نشــان دهنــده ی تاثــری پوشــش بــر 

جامعــه ی دانشــجویان اســت.

حجــاب  مــورد  در  قانــوین  اگــر   .۴  
بازهــم  نداشــت،  وجــود  کشــور  در 
خــود را ملــزم بــه رعایــت پوشــش یم 

دانســتم.

ــوادیگ  ــای خان ــر محدودیت ه ۵. اگ
و تغیــری رفتــار اطرافیانــم نبــود، حــدود 
حجــاب اســایم را رعایــت نیم کــردم.

 ۶. بــه نظــرم نــوع رفتار افــراد مذهیب 
عامــی موثــر در تمایــل/ عــدم تمایــل 
مــن نســبت بــه آمــوزه هــای اســایم 

ســت.

 ۷. در آمــوزش هــای دیــی، بیشــرین 
تاکیــد در مــورد پوشــش زنــان اســت تــا 

مــردان.

 ۸. پوشــی کــه در اســام تعریــف 
شــده اســت، بــا کرامــت انســاین در 

تعــارض اســت.

موافقم مخالفم

موافقم مخالفم

موافقم مخالفم

موافقم مخالفم

موافقم مخالفم

موافقم مخالفم
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چرخدربازارمستوری

یادداشت

ریحانه شجاعی فر

کارشسناسی زبان و ادبیات 
عرب دانشگاه عالمه طباطبایی

فارســی،  ادبیــات  متــون  در 
ــعار  ــم اش ــر بخواهی ــوص اگ به خص
ــن  ــوى، ای ــعدى و مول ــظ و س حاف
ــی  ــگی را، اندك ــز همیش ــه عزی س
واژه ى  كنیــم،  نــگاه  عمیق تــر 
»بــازار« را واژه اى می بینیــم كــه 
ــی و  ــت حیران ــوالً وق ــاعر معم ش
تردیــد در گــم كــردن چیــزى مثــل 

ــوق. ــا معش ــت ی قناع
 در همهمــه ی دنیــا بــه آن اشــاره می کند؛ و 
یــا برعکــس، معشــوقی را توصیــف می کنــد 
ــاد  ــازار کس ــازار، کار ب ــه ب ــا ورودش ب ــه ب ک

ــد: ــر می افت ــازار حســن ب می شــود و ب
در ایــن بــازار اگر ســودی اســت بــا درویش 
ــردان،  ــم گ ــا منعم ــت/  خدای ــند اس خرس

بــه درویشــی و خرســندی )حافــظ(
و چــه بســا کــه وی بعــد از دعــا بــرای 
دنیــای  بــازار  آشــفته  از  کناره گیــری 
ــد،  ــت از خداون ــب قناع ــی و طل زیاده خواه
»نعمــت«  را  رضایــت  و  قناعــت  ایــن 
برابــر  در  معنــوی  نعمتــی  می نامــد؛ 
ــناخته و  ــا، ش ــه دنی ــددی ک ــای متع کااله
بــازار  او عرضــه می کنــد.  بــه  ناشــناخته 

برهمــی اش! و  درهــم  و  اســت 
بــه بــازار بــزرگ تهــران نــگاه کنیــم. خــود 
ــه  ــه، ب ــم ن ــا ه ــد مغازه ه ــه قص ــر ب ــا اگ م
بیفتیــم  راه  هــم  مســلم  ته چیــن  شــوق 
ــم،  ــی قصــدش را کنی ــا حت ــازار، ی ســمت ب
یــاد جمالتــی شــبیه »حــاال کــدام را انتخاب 

کنــم؟ اصــال بهتــر از مســلم هســت یــا 
نیســت؟ اگــر بازارچــه ی بهتــری هســت 
طرفــی  از  می افتیــم.  و...«  آن جــا  بــروم 
عــده ای از مــا اصــاًل بــه شــوق همیــن گریز 
ــط  ــه فق ــت ک ــادی اس ــای اقتص از بازی ه
ــم. دلمــان یــک  ــه مســلم چشــم دوخته ای ب
خاطــره ی ثابــت و خوشــمزه می خواهــد. 
کثیفی هــای  ســاندویچ  آن  از  یکــی  اگــر 
خاطره انگیــز هــم آن بــاال بــود، مــا بــاز 
ــم  ــازار را فتــح می کردی ــه ی همهمــه ی ب قل
تــا بــه آن حــس اصالــت و یکجانشــینی 
ــا اصالت پســندها.  ــن از م ــم. ای دســت بیابی
نمی گویــم بــا اصالــت و بــی اصالــت! میــل 
ــات و  ــا اصولی ــن ب ــوع آرام گرفت ــک ن ــه ی ب

اکتفــا و قناعــت را می گویــم.
بیاییــد بــا واژگان بــازی کنیــم؛ ایــن کار در 
ــادآوری  ــان در ی ــه انس ــت، ب ــن حال کمتری
وقتــی  می کنــد.  کمــک  معانــی  اصــل 
مــن می گویــم یکجانشــینی، چــون دارم 
ــم، بدیهــی  ــات اســتفاده می کن ــن ادبی از ای
اســت کــه بدانــم یکجانشــینی در تقابــل 
ــا  ــی ب ــت و در هم معنای ــینی اس ــا کوچ نش ب

شهرنشــینی و تمــدن.
مطــرح  ســوال  یم خواهــم  حــاال 

! کنــم
ــی هســتیم  چطــور اســت کــه مــا متمدنان
کــه ســابقه مان عمیــق و تاریخمــان ســاکن 
ــه؟ مــا چطــور  اســت امــا حــال و روزمــان ن
ــران،  ــه از مهاج ــتیم ک ــینانی هس یکجانش

بــه  بیــن حالــی  مهاجرتریــم؟ مهاجریــم 
حالــی، بیــن مکانــی در ذهــن و ســالیقمان 
بــه مکانــی... و ایــن همــه کــوچ متعــدد در 
یــک زندگــی، بــرای تغییــری کــه بلکــه مــا را 

ــی برســاند؟! ــه یکجانشــینی درون ب
عمــل  راه  از  بایــد  مــن  کــه  ایــن  درک 
بــه مقدمــات ظاهــری؛ بــرای مثــال بــه 
ســکون و آرامــش در تمــام حرکاتــم از جمله 
ــم،  ــی برس ــش درون ــه آرام ــم، ب انتخاب های
ــت  ــئله اس ــن مس ــه درک ای ــبیه ب ــی ش خیل
کــه مــن بایــد واجبــات حرکتــی دیــن اســالم 
ــی اش  ــج باطن ــه نتای ــا ب ــم ت ــام بده را انج
ــی اســت  برســم و هــر دوی این هــا چیزهای
کــه مــا در آشــفته بــازار دنیــا فرامــوش 
عــوض  کتابمــان  و  حســاب  می کنیــم. 
شــده. می گویــم فراموشــی؛ چــون لــوح 
محفــوظ اصالــت در وجــود همــه ی مــا 
هســت. مثــل تکــه حافظــه ای از دســت ها 
ــد  ــر بخواه ــدا اگ ــه خ ــد البت ــه ص ــه، ک رفت
همــان را هــم طــراوت و حیــات مجــدد 
می بخشــد؛ امــا شــاید منتظــر اســت ببینــد 
مــا متمدنــان تــا کجــا پــی آرامشــی تقلبیــن، 

درمی آوریــم! شــلوغ بازی  و  می دویــم 
بازارگرمــی بــرای آرامبخش هــای 

ــویش آفرین تش
ــل  ــی مث ــه دالیل ســال پیــش از کنکــور، ب
ــه  ــن ب ــودن دی ــاب، آزم ــتقالل در انتخ اس
روش خــودم و اســالم آوردن از نــو و نــه 
ــگ  ــادر را کمرن ــاب چ ــنامه ای، حج شناس
کــردم؛ هــم زمــان از ترکیــب مانتوهــا در 

ما دخرتان و تعدد گالری های حجاب
عکس از
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بیــرون خانــه و شــومیز دامن هــای ســت بــا 
ــه  ــردم. دو س ــتفاده ک ــه اس ــری در خان روس
ــتاگرامی  ــع اینس ــی در واق ــگاه اینترنت فروش
گلدارهایــش  بــا  مــرا  هــم دل  کــه  بــود 
بــرده بــود و هــم یــک جــور پناهــگاه بــرای 
اســتقالل و حفــظ حجــاب توأمــان مــن 
خانم هــای  جانــب  از  اتفاقــًا  بــود.  شــده 
و  ســؤال  خیلــی  هــم  فامیــل  چــادری 
اســتقبال شــد و حتــی خریــداری! متأســفانه 

ــدم؛  ــی ش ــوع خواه ــن تن ــردمدار ای ــن س م
ــوز خــودم هــم نمی دانســتم کــه  ــی هن وقت
قــرار اســت ایــن مســیر تــا کجــا ادامــه یابــد 
و تعــداد ایــن فروشــگاه هــا تــا چــه عــددی 
بــاال بــرود. بــا ورود بــه دانشــگاه هــر چقــدر 
ــری  ــه ی پیچیده ت ــتر و جامع ــای بیش آدم ه
می دیــدم، نــوع حجابــم و البتــه نــه حــد 
شــعارهای  مــی دادم.  تغییــر  را،  حجــاب 
اســالم تمیــز و زیبــا و جــاذب و امــر بــه 
معــروف زیبــا، خامــم کــرد؛ بــا ایــن کــه مــن 
هرگــز بــه خاطــر گیــر کــردن چــادر بــه پایــم 
کلــه معلــق نشــده بــودم یــا ابــدًا و هیــچ گاه 
ــد  ــد. بع ــرق نمی گرفتن ــوی ع ــم ب لباس های
از یــک ســال کالفگــی و خشــم در انتخــاب 
بلنــد،  و  کوتــاه  مانتوهــای  انــواع  بیــن 
شــنیدن حرف هــای متفــاوت و قضاوت هــا 

و... بــا عبــا آشــنا شــدم. در واقــع ما داشــتیم 
و  لبنانــی  عباهــای  و  می کردیــم  زندگــی 
ــور؛  ــم همین ط ــرک ه ــلوارهای ت ــو ش مانت
امــا چــه کســی، ایــن چنــد پوشــش و چنــد 
نــوع فرهنــگ را ایــن طــور بــه هــم آمیختــه 
ــای  ــد از مرزه ــن ح ــا ای ــی ت ــه کس ــود؟ چ ب
فرهنگــی و اهمیــت ایــن خطــوط در حفــظ 
آرامــش و پیشــرفت و جدیــت ملت هــا و 
آقایانشــان،  بانــوان و  بــه نفــس  اعتمــاد 
بی اطــالع بــود؟ یعنــی از آن صدهــا طــراح 
حجــاب دامــن و عبــا و جــوراب شــلواری و 
مانتــوی تــا کــف زمیــن و چــادر مشــکی بــا 
گل هــای فاخــر رنگــی و... یــک کدامشــان 

بیســت  دختــران  مــا  آرامــش  فکــر  بــه 
طراحــی  و  تمــدن  تاریــخ  کــه  ســاله ای 
نخوانــده بودیــم و فقــط دنبــال یــک آرامــش 
بــرای شــروع تحصیــل و زندگــی بودیــم کــه 
خیالمــان را راحــت کنــد و رهایمــان بگــذارد 
ــواد  ــی س ــود؟ یعن ــد، نب ــای مفی ــی کاره پ
بــه آن هــا می گفــت چشــمتان  طراحــی 
را ببندیــد و در ســریع ترین زمــان ممکــن 
انــواع پارچه هــا را در طرح هــای یکســان 
ــد؟  ــازار بریزی ــه ب ــی ب ــان قبل ــد طراح و مانن
ــا  ــودم ام ــرده ب ــرج ک ــان خ ــدا توم ــن خ م
ــادر  ــدل، چ ــن م ــر و در آخری ــر س ــازار آخ ب
ــرده  ــه ک ــن عرض ــه م ــودم را ب ــب خ جالبی
بــود. عــذاب وجــدان اول یــک طــرف، چون 
ــده  ــا را نخری ــن ه ــودم ای ــد خ ــا درآم ــن ب م
بــودم؛ عــذاب وجــدان دوم یــک طــرف، کــه 
ــن ســردرگمی های  ــی در ای مــن چــه نقش
فرهنگــی ایفــا کــردم؟ چــه اتفاقــی داشــت 

دور و بــر مــن می افتــاد؟ 

یــک  سراســیمه ام  حــال  می آیــد  یــادم 
شــبی را کــه بــا انجمــن شــاعرانی رفتــه 
ــدن یــک  ــرای دی ــم نمایشــگاه قــرآن ب بودی
اجــرا؛ مــن میــان مراســم بیــرون رفتــم؛ دور 
و بــر را گشــتم؛ رفتــم ســراغ غرفه هــای 
ــادر  ــک چ ــا ی ــم ب ــو رفت ــا مانت ــاب و ب حج
ــح  ــور واض ــه ط ــو دار و ب ــط ات ــی خ بحرین
ــاز  ــردم ب ــر می ک ــتم. فک ــر، برگش ــر س ــو ب ن
هــم تــوی راه تمــام مردهــا و زن هــا نگاهــم 
ــن  ــت. م ــی نداش ــم اهمیت ــد و برای می کنن
از ســرگردانی بیــن »پالت هــای رنگارنــگ 
شــده  بی پنــاه  و  خســته  اســتقالل«، 
و  خشــمگین  لحظــه ی  یــک  در  بــودم. 
ــتقالل  ــه اس ــی ام ب ــتقالل منف ــا، از اس تنه
منطقــی ام پنــاه بــردم و در خنــکای مصالی 
ــل،  ــی کام ــتقالل و تنهای ــام )ره(، در اس ام
عزیزتریــن چــادر زندگــی ام را خریــدم و از آن 

خرج هــای نــاب کــردم. خــدا را شــکر.
ــه  ــو ب ــون ت ــرود چ ــت گل ب قیم

ــی ــزار آی گل
مدیــران  بــه  خطــاب  می خواهــم 
بــه  بنویســم؛  حجــاب  مجموعه هــای 

مــادران دلســوزم و خواهــران بــه فکــرم. 
آغــاز  مهربانــی  بــا  اگرچــه  ایــن چرخــه 
ــیاری  ــن و بس ــان م ــا از زب ــت، ام ــده اس ش

زبــان دیگــر، کــه حــاال بــه لطــف 
ــم،  ــن جمالت ــا در ای ــفیر آن ه ــدا س خ
مانعــی  و  جامــع  منطــق  بــا  قطعــا 
حــاال  همیــن  اســت.  نشــده  آغــاز 

هــدف  بــه  خوبــی  فروشــگاه های  هــم 
ــای  ــت، چادره ــا و راح ــاب زیب ــج حج تروی
منحصــرًا  را  کیفیــت  خــوش  و  موقــر 
یــا روســری های بســیار  تولیــد می کننــد 
مرغــوب، قــواره دار، ســبک و طبعــًا خــوش 
قیمــت ایرانــی بــا طــرح هــای باوقــار تولیــد 
می کننــد کــه بــرای تنــوع زیــر چادرهــا 
تقاضــای  اســت.  دلنشــین  و  مناســب 
دخترانــه و خواهرانــه می کنــم، کــه اگــر 
ــد  ــام بدهی ــی انج ــد کار فرهنگ ــی خواهی م
و زیربنــای حجــاب بانــوان ایرانــی را تقویــت 
را  زیربناهــا  ایــن  فقــط  کار  ایــن  کنیــد، 
ــه دم،  ــوع دم ب ــن تن ــد و ای ــوش می کن مش
اصــواًل هیــچ بنایــی را نخواهــد ســاخت. مــا 
ــه  ــاده انگاران ــتیم و س ــه نیس ــان و ترکی لبن
بــا  را  تمدنمــان  بخواهیــم  اگــر  اســت 
ــا  ــم ی ــر کنی افــزودن تمــدن دیگــری پایدارت
ــن و  ــر، باط ــر ظواه ــر ب ــزودن ظواه ــا اف ب
اصــل بانوانمــان را جــال ببخشــیم. لطفــًا بــه 
دختــران نوجــوان، جــوان و کودکانــی که در 
حجــاب مــادر و خواهرانشــان ســرگردانند و 
بــه ایــن حال آشــفته بــازار، رحــم کنیــم. چرا 
ــا  ــرح و دوخت ه ــه ط ــن هم ــا ورود ای ــه ب ک
ــاب،  ــزار حج ــه گل ــمار ب ــای بی ش و چین ه
آن را قیمــت نمی بخشــیم؛ بلکــه بــا هــر 
ــه  ــی آور و مجــددی ک ــه ی حیران ــک گزین ی
بــر جمــع آن هــا تحمیــل می کنیــم از قیمــت 
ــان  ــان و ریحانه هایم ــان، گل هایم دخترانم
کــم می کنیــم. مــا بــه آن هــا زور نمی گوییــم 
امــا اگــر زمینــه ی روحی شــان را بشناســیم، 
در می یابیــم کــه آهســته آهســته بــه آن هــا 
ــه نفــع ریحانگــی و  ــم. کاش ب ــم کرده ای ظل
لطافــت روح دخترانمــان، فــداکاری بزرگــی 
ــی،  ــل از ویران ــن نقطــه، قب ــم و از همی کنی
عمــود ایــن خیمــه را در هــم کشــیده و 
ایــن بــار بــا نگاهــی بــه فرهنــگ اصالــت و 
بــر  تــازه ای  زیبایی هــای آن، نقش هــای 
ایــن پارچــه ی حریــر بزنیــم کــه نــه بــا نــخ و 
ســوزن، کــه بــا طــالی جــان دوختــه شــده 

ــند. باش

۱3

 اما چه کی، این چند پوشش و
 چند نوع فرهنگ را این طور به هم
 آمیخته بود؟ چه کی تا این حد
 از مرزهای فرهنیگ و اهمیت این

 خطوط در حفظ آرامش و پیشرفت
 و جدیت ملت ها و اعتماد به نفس
 بانوان و آقایانشان، یب اطالع بود؟

 با ورود این همه طرح و دوخت ها و 
 چین های یب شمار به گلزار حجاب،
 آن را قیمت نیم بخشیم.... ما به
 دخرتانمان زور نیم گوییم اما اگر
 زمینه ی رویح شان را بشناسیم، در

 یم یابیم که آهسته آهسته به
آن ها ظلم کرده ایم

 این کار فقط این زیربناها را مشوش 
 یم کند و این تنوع دم به دم، اصواًل

هیچ بنایی را نخواهد ساخت
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گردآورنده: نگار دین پژوه
)فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک(

از زبان بانوان تازه مسلمان

تجربهناب

سارا بوکر،بانوی تازه مسلمان آمریکایی

بــه همــه ی زنــاین کــه تســلیم ایــن کلیشــه ی زشــت کــه 
ــم : ــده اند یم گوی ــت ش ــالیم اس ــاب اس ــه حج برعلی

شما نیم دانید چه چزیی را دارید از دست یم دهید!

سوزان ، بانوی تازه مسلمان انگلیسی

یم زنــم  قــدم  )حجــاب(  خــود  تــاج  ایــن  بــا  وقــی  مــن 
احســاس یــک ملکــه را دارم. بــه همــه ی خواهرانــم توصیــه 
یم کنــم حجــاب داشــته باشــند و عمیقــا حــس کننــد کــه 

پوشــیدیگ چــه احســاس قــدریت بــه انســان یم دهــد.

سارا بوکر

بلنــد دقیقــا شــبیه مــدل  لبــاس  یــک  یــک روســری و  مــن 
پوشــش بانــوان مســلمان خریــدم و در همــان خیابــاین کــه 
قــدم  خــود  پوشــش  بــدون  لباس هــای  بــا  قبــل  روز  چنــد 
و  چهره هــا  مــردم،  همــه  کــردم.  پیــاده روی  کــیم  یم زدم، 
فروشــگاه ها بــه همــان شــکل گذشــته بودنــد و تنهــا چــزیی 
یــک حــس  آرامــش تجربــه ی  بــود  بــا گذشــته متمایــز  کــه 
جدیــد بــرای اولیــن بــار بــود. من احســاس یم کــردم از زنجریها 

خــالص شــده ام و باالخــره آزاد شــده ام!

زابیه ، بانوی تازه مسلمان از کشور آلمان

حجــاب بــرای مــن نه تنهــا زحمــت و تحصیــل نیســت، بلکــه یــک 
اصــل مســلم و خدشــه ناپذیــر اســت کــه از عقیــده ام سرچشــمه 
گرفته اســت و در صــددم کــه عقیــده و حجابــم را بــرای همــگان 
ابــراز داشــته و توضیــح بدهــم. ایــن مــن بــودم کــه در حجــاب 
وارد شــدم و دریافتــم کــه حجــاب یــک ارزیش اســت و ارزش هــای 
دیگــر در کنــار حجــاب بــه مــن ارزاین یم شــود، نــه اینکــه حجــاب 
بــر مــن تحمیــل شــده باشــد. مــن خــودم اینطــور تصمیــم گرفتم.

سمیه رنجبر ) ارول، اهل اوکالهاما(،
 به همراه خواهر خود مسلمان شد

آن موقع هــا کتــاب حجــاب شــهید مطهــری را خوانــده بــودم 
و آیــات قــرآن را دربــاره ی حجــاب را هــم مطالعــه کــرده  بــودم 
دیــده  مــورد  ایــن  در  را  دیگــری  کتاب هــای  همین طــور  و 
بــودم. دیدگاه هــای امــام خمیــین)ره( را هــم دربــاره حجــاب 
یم دانســتم. اولــش خیــی یم ترســیدم وقی حجاب گذاشــتم. 
پارچــه ای تهیــه کــرده بــودم و بــرای خــودم مانتــو دوختــه بــودم و 
بــا روســری بــه خانه مــان رفتــم. مــادرم بــا دیــدن مــن گفــت چقدر 
زیبــا شــدی. ایــن باعــث شــد کــه روی حجــاب بیشــرت حســاس 
باشــم و محکــم باشــم. ایــن حــرف مــادرم خیــی روی مــن تاثــری 

ــا اینکــه او مخالــف مســلمان شــدن مــن بــود. گذاشــت ب
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بهوقتبیداری

یادداشت
زینب خواک

فارغ التحصیل روان شناسی، 
دانشگاه آزاد تهران مرکز

ــد ۱۳۷۲،  مــن زهــره فــرح روز هســتم؛ متول
ــدان پزشــکی. دانشــجوی رشــته ی دن

حجــاب   بــه  نیــاز  احســاس    هیچ وقــت 
پشــت  پــدرم  همیشــه  چــون  نمی کــردم؛ 
ســرم بــود، بــرادری باغیــرت داشــتم و همراه 

ــودم. ــواده ب خان
پرده ی اول: محوطه ی دانشگاه

- فیس بوک نداری؟
+ نه.

- واه! می خوای برات بسازم؟
+ بساز.

- عکس پروفایلتو چی بذارم؟
+ بــا همیــن مانتــو و مقنعــه یــه عکــس 

ــر دیگه. ازم بگی
می خــوای  مقنعــه  بــا  عکــس   -
ــه  ــم ک ــق این ــن عاش ــذاری؟ واای! م ب
عکســای  و  داشته باشــم  فیســبوک 

بــذارم. بی حجابــی 
ــتی،  ــادری هس ــودت چ ــه خ ــو ک + ت
چطــور دوســت داری عکــس بی حجــاب 

ــذاری؟ ب
خیلــی تعجــب کــردم از ایــن همــه تناقــض. 
بعــد از ایــن اتفــاق، جبهــه ی منفــی مــن 
نســبت بــه چادری هــا بیشــتر شــد. منــی 
کــه حجــاب نــدارم، خیلــی ازایــن رفتارهــا را 
ــودم  ــرای خ ــا ب ــه ی این ه ــا هم ــم؛ ب نمی کن
ــن شــده  ــی دارم. و ای خــط قرمــز و چهارچوب

ــک افتخــار. ــم ی ــود برای ب

پرده ی دوم: تلنگر
بریــم  امشــب  چیــه  نظــرت  زهــره،   -

رســتوران؟
میــام  دارم؛  ماشــین  مــن  موافقــم.   +

. ن لتــو نبا د
ــینی  ــتوران، ماش ــمت رس ــه س ــیر ب در مس
کــه راننــده ی آن یــک پســر بــود بــه ماشــینم 
نزدیــک شــد. وقتــی می خواســتند شیشــه ها 

را پاییــن بکشــند، زدم روی ترمــز!
ایــن شیشــه ها دودی  + می دونیــد چــرا 
هســتن؟ بــرای این کــه داخــل ماشــین دیــده 

ــو بدونیــد. نشــه؛ پــس حدخودتون
ــم  ــا بری ــا، بی ــن باب ــی! ول ک ــی امل - خیل

ماشــین ســواری.
+ مگــه نمی خواســتیم بریــم رســتوران؟! 

ــم. ــه برگردی اگــه ن
 احســاس کــردم کــه بایــد االن از ایــن 
جمــع خــارج شــوم امــا شــدنی نبــود؛ چــون 
نمی شــد آن هــا را وســط راه پیــاده کنــم و 

بــروم. رســیدیم رســتوران.
پســرا  اون  بخندیــد؛  آروم تــر  بچه هــا   +
دارن بــه مــا نــگاه می کنــن. متوجــه نشــدید 

ــتن؟ ــا نشس ــاری م ــز کن ــدن می اوم
- بیخیــال بابــا! چقــدر حساســی؛ خــب 

بیــان نزدیــک، مگــه چــی می شــه؟
خیلــی ناراحــت شــده بودم و نمی دانســتم 
چــه کنــم؛ هرچــه بگویــم فایــده نــدارد. رفتــم 
و آن هــا را همان جــا گذاشــتم. بــا خــودم 
می گفتــم: آیــا مــن واقعــا امــل هســتم؟ مــن 

ــا  ــم؟ مــن ب نمی فهمــم؟ مــن اشــتباه می کن
تربیــت غلطــی بــزرگ شــده ام؟

زمزمــه  خــودم  بــا  را  این هــا  همــه ی 
ــه ی ادب را از  ــن قص ــه ی م ــردم. قص می ک

بــود. بی ادبــان  از  آموختــی  کــه 
پرده ی سوم: ختم قرآن

خوانــدن قــرآن توفیقــی بــود کــه برایــم 
هیــچ اجبــاری نداشــت؛ فقــط انــگار الزم 
ــه مــن گــوش زد کنــد. قــرآن را  ــود کســی ب ب
ــه  ــا آن غربی ــه ب ــه این ک ــتم؛ ن ــت داش دوس
ــم  ــه بخواه ــوری ک ــی آن ط ــه! ول ــم، ن باش
رفیــق باشــم، نبــود؛ بــه خصــوص بــرای مــن 
ــنده های  ــه ی نویس ــاب از هم ــی کت ــه   کل  ک

ــتم. ــان داش جه
بــا شــروع مــاه رمضــان، انــس گرفتــن 
مــن بــا قــرآن جدی تــر شــد. هــر آیــه ای 
کــه می خوانــدم در دفتــرم می نوشــتم و در 
قــرآن هایالیــت می کــردم. به نظــرم خوانــدن 
ــر  ــت؛ ه ــده ای نداش ــچ فای ــر هی ــدون تفک ب
ــیدم  ــی رس ــدم. وقت ــار می خوان ــد ب ــه را چن آی
بــه آیه هــای ســوره ی نــور، انــگار جــواب 
ســؤال هایی کــه اطرافــم بــود را داشــتم پیــدا 
ــرای  می کــردم. همیــن شــد اولیــن شــروع ب

ــرم. تغیی
پــرده ی چهــارم : ای کــه مــرا خوانده ای 

ــانم بده راه نش
باخــودم گفتــم: خــدا دیگــه بایــد چطــور راه 

بــه مــن نشــان بــده؟
بــه جــواب تمــام ســؤاالتی کــه در اطرافــم 

عکس ازبرگرفته از برنامه ی »از الک جیغ تا رنگ خدا«ء

Unsplash در Ingmar



بــود، رســیدم.
ســخت تر  کــه  نــگاه،  فهمیــدم حجــاب 
اســت، خــدا اول بــه آقایــان گفتــه؛ کــه نــگاه 
نکنیــد! طــی تحقیقاتــم فهمیــدم آن یهــودی 
کــه مــا را دعــوت بــه مــد و بی حجابــی و 
دیــدم  می کنــد،  آن چنانــی  آرایش هــای 
ــرای  ــد را ب ــا می خواه ــرای م ــه ب ــزی ک چی
خــودش نمی خواهــد. دیــدم کســانی کــه بــه 
ــادر  ــد چ ــزی مانن ــد، چی ــاد دارن ــورات اعتق ت

ــد. دارن
حــاال احســاس نیــاز کــردم نســبت بــه 
داشــتن حجــاب. نگاه هــا آزارم می دهنــد؛ 
حتــی دودی کــردن شیشــه های ماشــین 
 ۸ از  بعــد  کنــد.  کمکــم  نتوانســت  هــم 
مــاه مطالعــه، حــاال وقــت آن اســت کــه 
ــن را  ــه ای ــم ک ــاال مطمئن ــم؛ ح ــادر بپوش چ
ایــن  در  آرامشــم  ومی دانــم  می خواهــم 
ــم. ــاز کن ــودم آغ ــول را از خ ــد تح ــت. بای اس

مــن انتخــاب کــردم، امــا مخالف هــای 
زیــادی هــم دارم؛ آن هــا درجــه اول هــای 
ــی  ــه خیل ــدرم ک ــز پ ــه ج ــتند، ب ــم هس زندگی
ــوم  ــوی می ش ــد. دارم وارد ج ــال ش خوش ح
ــا  ــه ب ــم، ک ــای زندگی ــن آدم ه ــه اصلی تری ک
ــدیدًا  ــئله ش ــن مس ــا ای ــاط دارم، ب ــا ارتب آن ه

ــتند. ــف هس مخال
پرده ی پنجم: ترک عالیق

مــن  دیــد  از  بــودم.  زدن  الک  عاشــق 
آراســتگی و تمیــزی بــود. در همــه حــال 
ــردم  ــاک می ک ــاز پ ــع نم ــتم؛ موق الک داش
ــم  ــا می گفت ــی زدم ی ــاز م ــد از نم ــریع بع و س

هــر وقــت شــد نمــاز می خوانــم.
عروســی  پیراهــن  بخشــیدن  داســتان 
خیلــی  شــنیدم؛  را  )س(  زهــرا  حضــرت 
کــه  را  داســتان  گذاشــت.  اثــر  مــن  روی 
ــردم  ــم ک ــه الک های ــگاه ب ــک ن ــنیدم، ی ش
کــه از یــک آرایشــگاه بیشــتر بــود. بــا خــودم 
ــاس  ــرا )س( لب ــرت زه ــره، حض ــم: زه گفت
ــو حاضــر نیســتی  عروســی اش را بخشــید؛ ت
ــذاری؟!  ــار بگ ــت را کن ــدا الک ــر خ ــه خاط ب
و ایــن شــد کــه همــه را داخــل کیســه ای 
کمــد  داخــل  چشــم،  از  دور  و  ریختــم 

گذاشــتم...
پرده ی ششم: مخالفت های اطرافیان

مــوج  بــا  بــاز  و  کــردم  ســر  را  چــادرم 
شــدم. مواجــه  اطرافیانــم  مخالفت هــای 
- قبــال بهتــر بــودی زهــره! اون طــوری بــه 

خانــوم دکتــر بودنــت خیلــی بیشــتر می اومــد. 
اون طــوری  بــاال،  رفتــه  بــا چــادر ســنت 

بــودی... خوشــگل تر 
پرده ی هفتم: محل کار

ــی از  ــب یک ــه مط ــه، ب ــب تجرب ــرای کس ب
ــا  دوســتان پــدرم رفتــم. دوســت پــدرم مــرا ب
ــود. اول  ــادش ب ــر ی همــان ظاهــر قبــل تغیی

ــردن  ــی ک ــد از معرف ــناخت و بع ــرا نش م
- این مدلی می خوای بیای این جا؟!؟

+ بلــه، مگــه اشــکالی داره؟ یعنــی چــی 
ایــن شــکلی می خــوای بیــای؟

ــن،  ــا کالس ــی ب ــا خیل ــای م ــه مریض - آخ
ــو  ــه چــادر( ببینــن می خــوره ت اینــو )اشــاره ب
ذوق شــون. تــو دکتــری، می دونــی چقــدر 

ــرای کارت. ــی داره ب ــغ منف تبلی
چشــمانم ازشــنیدن حــرف دکتــر گــرد شــده 
ــن حرف هــا را  ــم ای ــه هــر کــه می گفت ــود. ب ب

ــه مــن می گفتنــد: شــنیدم، ب
- بابــا تــو دیوانــه ای! شــرایط بــه ایــن خوبــی 

رو می خــوای از دســت بــدی؟
و  از  می شــدم  آرام  کــه  جایــی  تنهــا 
حرف هــای اطرافیانــم رهــا، همیــن نمــاز 
خوانــدن و صحبــت کردنــم بــا خــدا بــود. 
ــی  ــام حرف های ــه تم ــود ک ــد ب ــم ب ــدر حال آنق
کــه شــنیده بودم در ذهنــم مــرور می شــد. 
تــا  از خــدا خواســتم  رفتــم وضو گرفتــم و 
ــدود  ــد. ح ــان ده ــی ام نش ــرای رهای ــی ب راه
۱۰۰ بــار ذکــری را کــه بلــد بــودم زمزمــه 
ــه  ــاز کــردم، این گون ــرآن را ب ــی ق کــردم. وقت
آمــد: »آن هــا ســوزان و دروغ زن و خورنــدگان 
مــال حرامنــد؛ اگــر بــه نــزد تــو آمدنــد، 
ــا روی از  ــان آن هــا حکــم کــن ی خواهــی می

آن هــا بگــردان.«
وقتــی آیــه را دیــدم، باخــودم گفتــم: چــه از 

ایــن بهتــر و بیشــتر می خواســتی؟
پرده ی آخر: تو برایم بمان!

ــت  ــه ای از وصی ــه جمل ــت و ب ــا گذش روزه
ــیدم: ــران رس ــهید چم ــه ی ش نام

ــه  ــر؛ هم ــن بگی ــز را از م ــه چی ــا هم »خدای
را از مــن بگیــر بگــذار فقــط تو برایــم بمانــی، 
ــط  ــد، فق ــم را نفهم ــی حرف های ــذار کس بگ

ــم را بفهمــی.« ــو حرفای ت
برایــم خیلــی جالــب بــود. بــا خــودم گفتــم: 
خدایــا! تــو ایــن حــال مــرا می فهمــی و درک 
می کنــی؛ اگــر دیگــران نفهمیدنــد، مهــم 

نیســت.

۱7

عکس از

Joanna Kosinska
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ــکندریه ی  ــهر اس ــالدی در ش ــال ۱9۷۷ می ــربینی« در س ــروه الش »م
مصــر در خانــواده ای علمــی و تحصیل کــرده متولــد شــد. پــدر وی، 
ــد.  ــیمی دان بودن ــر دو ش ــمس ه ــال ش ــادرش، لی ــربینی و م ــی ش عل
مــروه در ســال ۱995 از کالــج انگلیســی دختــران فارغ التحصیــل شــد 
ــد و در ســال ۲۰۰۰  و ســپس در دانشــگاه اســکندریه، داروســازی خوان
در رشــته ی علــوم دارویــی مــدرک کارشناســی دریافــت کــرد. وی غیــر 
از موفقیــت در زمینــه ی علمــی، در فعالیت هــای ورزشــی نیــز مشــارکت 
داشــت و از ســال ۱99۲ تــا ۱999 عضــو تیــم ملــی هندبــال مصــر بــود. 
ــی از  ــر در یک ــی مص ــته ی فرهنگ ــی اکاز، وابس ــوی عل ــرش، عل همس
ــه  ــی ک ــیه ی تحصیل ــتفاده از بورس ــا اس ــود و ب ــان ب ــگاه های آلم دانش
ــته ی  ــود در رش ــه ب ــدن گرفت ــهر درس ــک ش ــس پالن ــه ی ماک از موسس

ــود. ــه تحصیــل ب مهندســی ژنتیــک مشــغول ب
ــارک  ــه همــراه پســرش در پ در یکــی از روز هــای ســال ۲۰۰۸ مــروه ب

بــازی می کــرده کــه الکــس دبلیــو ۲۸ ســاله بــه خاطــر حجــاب مــروه بــه 
او توهیــن می کنــد و حجــاب را از ســر او برمــی دارد.

مــروه بــه دادگاه مراجعــه و اقامــه ی دعــوا می کنــد و دادگاه هــم 
الکــس  امــا  یــورو جریمــه، محکــوم می کنــد.  بــه ۷5۰  را  الکــس 
درخواســت اســتیناف دارد و در دادگاه اســتیناف، در حالیکــه مــروه دارد 
بــه ســواالت قاضــی پاســخ می دهــد، بــه او حملــه کــرده و بــا ۱۸ ضربــه 
ــل  ــه قت ــد خردســالش ب ــوی چشــمان همســر و فرزن ــو، مــروه را جل چاق
ــی دود  ــا م ــمت آن ه ــه س ــاع از او ب ــرای دف ــروه ب ــر م ــاند. همس می رس

ــود. ــه می ش ــدف گلول ــان ه ــس آلم ــتباه )!( پلی ــا اش ــی ب ول
ــر  ــد و پیک ــراض می پیچ ــوج اعت ــلمان م ــورهای مس ــر و کش در مص
ــه  ــر ب ــکوهی در مص ــم باش ــی  مراس ــروه، ط ــاب«، م ــهیده ی حج »ش

خــاک ســپرده می شــود.
مــروه پــای اعتقاداتــش مانــد و بــه جــرم)!( حجــاب اســالمی توســط 
ــده  ــد زن ــا اب ــادش ت ــام و ی ــی ن ــید ول ــهادت رس ــه ش ــت، ب ــک نژادپرس ی

اســت.
منابع:

شهیده ی حجاب، مجله ی اینترنتی نورالهدی
از اتوبان های اشتوتگارت تا دادگاه »درسدن«، کیهان )شنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۸(

شهیده ی حجاب

نیم نگایه به زندیگ شهیده حجاب، مروه الشربیی
َذنب؟  ِبأیِّ

رویا احمدیان )فارغ التحصیل شیمی(
ــد  ــدم. بع ــی ش ــه هیأت ــد ک ــی ش ــم چ ــر می کن ــات فک ــی اوق بعض
از مــرور خاطــرات می رســم بــه دوران کودکــی و خانــٔه مادربــزرگ کــه همیشــه محــرم و 
ــذری  ــد و ن ــد و عــزاداری می کردن ــر برنامــه داشــتند و دســتٔه عــزاداری خانم هــا می آمدن صف
پخــش می کردیــم. خانــٔه خالــه و دایــی هــم بســاط نــذری پهــن بــود. چــون خانــوادٔه مــادری 
شــلوغی داریــم، هیــچ وقــت نوبــت کمــک بــه مــا کوچکترهــا نمی رســید، چــون دخترخاله هــا 
ــاد حضــرت ابوالفضــل علیه الســالم، ســقا  ــه ی ــد. همیشــه آرزو داشــتم ب و دختردایی هــا بودن
باشــم و آب و چــای دســت عــزاداران اباعبداللــه علیه الســالم بدهــم کــه بالخــره توفیــق پیــدا 

کــردم.
 اوایــل تــرم اول، محــرم شــروع شــد و دیــدم هیأتــی برپاســت و بــرای خادمــی تنهــا الزم اســت 
اســمم را بدهــم! چــه چیــزی بهتــر از ایــن فرصــت عالــی. محــرم ســال دوم کــه در گروه هــای 
مختلفــی فعــال شــده بــودم، یــادم هســت چنــد همایــش داشــتیم کــه مــن مســئول برگــزاری 
بــودم و از صبــح تــا قبــل از شــروع مراســم هیــأت ســرپا بــودم، دودل بــودم کــه بــروم هیــأت یــا 
نــه. بــا خــودم گفتــم ایــن همــه بــرای مادیــات دنیــا تــالش کــردی، قــدری هــم بــه فکــر آخــرت 
بــاش! دیگــر امــام حســین علیه الســالم هــم کــم نگذاشــت؛ هــم برکــت بــه دنیایــم داد، هــم 
راهــی برایــم بــاز شــد کــه ســعی کنــم عقایــد دینــی ام را پــرورش دهــم، هــم عشــق بــه خــودش را 

در دلــم جــا داد کــه از تــه دل بگویــم: از خوشــی های جهــان هیــأت تــو مــا را بــس...

... یعین خوشبخیت

گر نگاهی به ما کند زهرا)س(.. 


