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 زرقا فروغ

  ٢٠١۴ می ٠٧
  

  حجاب و حجاب کودکان
  

 : حجاب چيست

 ھويت ۀشخص کنندعنوان مه ر بدن زنان است که از جانب مذھب و رژيم ھای مذھبی بتحجاب عبارت از پوشش و يا س

. حجاب در بر گيرنده ايديولوژی بنيادگرائی اسالمی برای تحقير زنان است. ز گرديدهيجوتيک زن مسلمان و متدين 

  .باشد  ايديولوژيک برای تحقير زنان است بلکه ابزار سياسی برای سرکوب مقاومت زنان نيز میۀحجاب نه تنھا وسيل

  

  : بکيد اسالم واسالميست ھا بر حجاأعلت ت

در  قبايل مادر تبار نيز وجود داشت که زنان ، عر بستان در کنار قبايل پدر ساالرۀدر زمان ظھور اسالم در شبه جزير

 ۀکه شخصيت ھای زنان بر جست (ندز قدرت بيشتری بر خوردار بودند و مردان عرب آنھا را احترام می گذاشتآن ا

. ش به اين دوگانگی ھا خاتمه داد و قبايل مادر تبار را از بين برداسالممحمد با ). باشد اسالم نيز ميراث آن زمانه ھا می

مند بودند و آنھا را ه که محمد آنھا را از بين برد اکثرشان الھه ھای زن بود که مردمان عرب به آنھا عالق آن بت ھائی

 ضربه زد و از جانبی ديگر با از بين بردن اين بت ھا محمد از يک طرف جايگاه اجتماعی زنان را. کردند عبادت می

مين کرد وآنھا أمحمد، هللا را با خصوصيات مردانه اش جاگزين آن بت ھا کرد که به اين ترتيب وحدت قبايل عرب را ت

را از پرستش الھه ھای متعدد و فرقه گرائی بيرون ساخته و متوجه يک هللا واحد کرد تا محمد با اعراب بتواند دست به 

 و راه ی را بدين منظور نازل کرد و زن را به اغواگری و فساد محکوم کردئ ھاتآي. دد بزندکشورگشائی ھائی متع

  . شد مالکيت مرد بر زن تضمين گرددن از چشم مرد بيگانه دانست تا بار بدن زناتاصالح آن را در حجاب يا س

د  از نمايان کردن آن شرم از جانبی زن را به عنوان يک  موجود حقير متوجه ساختمان طبيعی بدنش ساخت که باي

داشته باشند، بدين ترتيب محمد توانست اعتماد به نفس را از زنان بگيرد تا نيازی به نيروی سر کوبگر برای توليد و باز 

  .الری نباشد و اين نظام خود بخودی نظم گرفته و پا بر جا باقی مانداتوليد مناسبات پدر س

  

  حجاب کودک 

 می توانيم ادعا کنيم که اين کودکان داوطلبانه اً بينم، آيا واقع ک سه چھار ساله با حجاب میامروز ھم وقتی دختران کوچ

  ؟!و به خواست خودشان حجاب بر سر کرده اند وبه اعتقادات مذھبی شان چنان پا بند و دل بسته اند
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ود کرده و آنھا را به صورت يک اين والدين ھستند که آزادی آنھا را محد.  آزاد به دنيا می آيند،اطفال بی دين و مذھب

ابتکار داشتن يک . زنند ين و مذھب را به آنھا میئکنند و مھر دين و آ گيرند، شخصيت تعيين می ملکيت در معامله می

 . کنند شخصيت مستقل را از ايشان سلب می

 غير انسانی و از با پوشاندن حجاب بر دختران خردسال يک ھويت تبعيض آميز بر آنھا تحميل شده که اين يک جرم

  .نظر اجتماعی غير قابل قبول است

 والدين با آموزش دين و ترس از خدا، گناه، روز قيامت، آتش جھنم و غيره  برای اطفال شان يک خيال کاذب ايجاد 

گيرند وآنھا تمام عمر   شادی و طراوت کودکانه را ازايشان می،کرده و يک ترس دايمی را در ذھن کودکان پديد آورده

الخره اين اطفال با شخصيت غير سالم و از خود ابرند که ب سر میه را در خوف از يک خدای وحشی وانتقام جو ب

 دينی زير فشارھای عصبی قرار داشته و ھميشه در يک ۀبيگانه در يک فضای بسته و زندان افکار محدود و بست

استعدادھای .   و مريض بار می آيندعادیرون و آزاد بوده که  درنتيجه اين اطفال از نظر روانی غير تناقض با جھان بي

  .رود، اين اطفال  ھمواره عقده ای و افسرده می باشند نقادانه و مستقل شان از بين می

 لذا  بر اساس قانون دھند  اطفال سرکش و بی باک بوده و در مقابل مغز شوئی ھای والدين و مذاھب تن در نمیبعضاً 

وی شرعيت معلوم شده است و ری است که اندازه و مقدار آن برئتعزير يا تأديب جزا(گردند  مجازات اسالمی تعزيز می

ه جسمی يمجازات و تنب.) باشد در بعضی از موارد تعزير کودکان جبری است از قبيل حبس و جزای نقدی  و شالق می

مکانھای ايزوله و . که بخش الينفک از وظايف دينی والدين و کليه مذاھب و اديان استکودکان نه تنھا از نظر اسالمی بل

لذا اطفال .  باشد  مدارس دينی، مساجد، کليسا، معابد، از مناسب ترين مکانھای اذيت و آزار جسمی کودکان میۀبست

ب قرار داشته و وادار به حرف ناشنو و نافرمان ھمواره مورد مجازات و آزارھای جسمی و روحی والدين و مذاھ

 .شوند فرمان برداری می

 سالگی شوھر بگيرند و يا ختنه شوند و يا آشپز و ٩گاھی به خودی خود انتخاب نمی کنند  که در سن  اطفال دختر ھيچ

خدمتگار افراد مذکر خانواده ھای شان باشند، از حق تحصيل، ورزش و بازی با اطفال ھم سن و سال ھمجنس و غيرھم 

  . شان محروم باشند و يا حجاب بر سر کنندجنس

 اطفال اين ھمه مقررات از جانب والدين  با در نظر داشت مذھب، سنت و فرھنگ حاکم در جامعه وضع شده و بعضاً 

د می پذيرد، زيرا برای اطفال بزرگترين بد بختی قھر و نا ن داراناين روش ھا را نظر به عالقه و محبتی که به والدينش

عنوان يک روش متعارف زندگی ه خودی به صورت خود به بنابرين اطفال اين افکار را ب. ن والدين استراضی بود

  . می پذيرند

حجاب در حقيقت تحميل يک پوشش خاص بر کودکان دختر و سلب حق انتخاب پوشش از آنھا است که اين نمائی از 

مجامع رسمی چون مکتب، کودکستان و زيرا اين حجاب در . خصوص دختران خردسال استه ستمکشی کودک و ب

  .    غيره  دختران را ايزوله وانگشت نما و گوشه گيرمی سازد

 ھر انسان ،بنابر اين. باشد پوشاندن حجاب و تمام لباسھای مذھبی بر کودکان تحميل يک سيستم عقيد تی به آنھا می

د و خواھان جدائی کامل مذھب از زندگی شخصی از برابر  اين عقايد دگم و عتيق گردمترقی و آزاديخواه بايد مانعی در 

 .  دمادی و معنوی کودکان و اطفال باشآموزش، پرورش و مصونيت 

اين بی به  مذھب ۀچرا توحش و درنده خوئی مذاھب و اسالم نسبت به کودکان طبيعی قمداد گرديده و چرا زير ساي

  !ختن اطفال و کودکان سافه کردن و مطيع نگاه کرد نبايد مذھب را ابزار خ!؟حقوقی کودکان مھر تأئيد زده شود

 آزاد رشد کرده و خود آنان تصميم ، بدون وابستگی ھا،عنوان يک شخصيت مستقله لذا بايد به اطفال اجازه دھيم تا ب

  .  سرنوشت شان باشند، نبايد اطفال و کودکان را زير تأثير عواطف از حقوق و آزاديھای مدنی شان محروم کردۀگيرند
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 . نقش مذھب توجيه بی حقوقی ، فالکت و بدبختی بشراز قبل تا حال بوده است

  

  : منابع  

 )منصور حکمت (، گيت راه کارگر–اسالم، حقوق کودک و حجاب 

 )اعظم کم گويان(دين کودک آزاری سيستماتيک است

 )ژاله احمدی(حجاب توتاليتاريسم اسالمی و اپوزيسيون

  

 

  ١١٤ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 


