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مقدمه

ترضحو ؟عهم؟نیموصعم هریس رد ملاسا هک یتاروتسد و ماکحا
قیقدهجوترگنایبهمهوهمه،هدادرارقعماوجیلمعیوگلا؟سها؟ارهز

.دشابیمدرفوهعماجتملاسهبتبسنملاساهنافاکشومو
و یقلاخا ،ینید ،یتیبرت یاههنیمز رد یقیقح یاهزاین  از یکی
باجحوفافعیعامتجاطباور .تساباجحهلئسم،یگنهرفدر
یلااویاهشزرا یکیوتساهعماجیناورتملاسوتشادهبزمراز
ناشخردراثآبجومورگیدیاهشزراهمشچرسهکیملاساویناسنا
یدیلک تفصوقلاخایاههیاپ اراهنآناوتیمهکاز ،تسایونعم
یوس هب هدنهد قوس و یعامتجا طباور  در لیاذر ندز بقع یارب
هعماج رد نادرم و نانز یلاعتم تلاامک و یلاع تاجرد و لماکت

دانست.
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فافعتیاعر،هداوناخیعامتجاویقلاخافلتخملئاسمنیب در
یمهملئاسمزایعامتجایاهطابتراهوحنونادرمونانزباجحو
درومیگنهرفنوخیبشومجاهتابعماوجردزورماهنافساتمهک تسا
عامتجاوهداوناخناینبوتساهتفرگ رارقلهاستوحماستوتلفغ
یعامتجاطباور  دوجومتیعضو.تساهدادرارقدر همجهدرومار
نادرمونانزترطفزا فارحنایعونهک دهدیمناشنیگداوناخو
داسفویرابودنبیبیوسهبیماگ نآلصحامهک تساهدشداجیا

یعامتجاطباوراست. در
یلمعیوگلاهب یعامتجاتلاکشموتلاضعملحتهجنیاز
یزاس دننامه و وگلا نیا  از یوریپ اب هک تسا نادرم و نانز یارب
اب .دنروآ تسد هب ار شمارآ و تداعس و تیاده ریسم دنناوتیم
اب ییانشآ و  امروز هعماج رد باجح و فافع تیعضو هب هجوت
رد فافع تیاعر و  رفتار و  گفتار رد یریگوگلا و ؟س؟همطاف هریس
یاهوگلا هچره .تسا یتایح و یرورض رایسب ،یعامتجا طباور
تیّونعمربیرتشیبریثأت،دنشابهتشادیرتلاابورترببتارمباجح
و یدرف باجحهچرهو تشاذگ دنهاوخهعماجو درف یرادنید و
یلاعت و دشر و یقلاخا تمرحو سدّقت ،دشاب یلاعتم ،یعامتجا

دهاوخرتشیبیملاساهعماجبود.
نیرتمهمهکدرادیعامتجاویدرفهنیمزودردیتیبرت باجحآثار
ماکحتسا،ینامسجتملاس،تیّصخش،یدرفدعبُ باجحراثآدر
،یعامتجاتیّلوئسم،یعامتجادعبُ وتیّنماوشمارآ،هداوناخدر
و یداصتقا  کار یورین ظفح و هعماج یقلاخا تملاس،نز یدازآ



11  مقدمه

یگنهرفللاقتساظفحاست.
نآ شور و هریسرد هک دهدیمناشن یمطاف تفرعم و تخانش
عنام زگره هک تسا مهم یلصا فافع و باجح ظفح ترضح
تیاعروظفحردیتلاابمیبهکلب؛دوشیمنیعامتجایاهتیلاعف
اهترشاعمرداجیبطلاتخاوجربتوییامندوخوباجحوفافع
هتخانشیاربباجحوفافعمکحهک نیا.تسامومذموعونمم
یعامتجایاهتیذاو آزار از تینماویکاو وفافعهبنزندشپا
رد درم و نز تیارد و ریبدت اب دهاوخیم ملاسا .تسا هدش یمازلا
یلماکت رتسب و یناسنا هاگن ات دنشاب طبترم مهاب یعامتجا طباور
و تفرعم هکلب ،دریگن رارق دید رد اهمسجو دوش مهارف هعماجرد

مکشود. اهترشاعمرداهشزراوتیناسناحا
ینید نوتم رد فافع و باجح یاهبذاجت و سدّقت تابثا
هعماجدرمونزنیب فافعوباجحگنهرفشرتسگدر زاسببس
باجحهبهجّوتنودبیعامتجایاهداهنیزاسملاسودشدهاوخ
همشچرسباجحییاسانشتیّمها.تسینریذپناکمانآدیاوفو
یاهوگلادوجومدعودرادازیونعمتیّصخششزادرپترورضرد
باجحلزانیاهوگلاباختناببسفافعوباجحیارببسانم
هلئسمجیورتبابردیتفرعمیاههسدنهحلاصا.دوشیمهعماجرد
هچ ؛تسا نآ یتیبرت  آثار  و دیاوف هئارا مزلتسم فافع و باجح
راچدهعماجودرفنآنودبهک تسایدّحردباجحدیاوفهکنیا
یدازآلماشباجحیدرفراثآ.دشدنهاوخیدّجبیسآوشزغل
راثآ  و تیّنما و شمارآ و هداوناخ ماکحتسا ،یمسج تملاس ،نز
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یعامتجاتیّلوئسم،هعماجیقلاخاتملاسلماش،نآیعامتجا
،نباربانب.دوشیمیسایسویگنهرفللاقتساو کار یورینظفحو
و گنهرف نیب طابترا ثعاب هک درمشیهلا یراتفر دیاب ار باجح
راتفر  در رایتخا و لماکت و تناید و تسایس ،نامیا و لقع ،نید

هدشیناسنااست.
زا یاهمش تخانش ،میتسه نآ لابند هب باتک نیا  در هچنآ
هدافتساردهک یفادهاوفلتخمللمرداهنآتیعضوونزتیهام
ردیهاتوک نایبسپس،هدوبتساحرطمبرغطسوتنانز یرازبااز
زینهمادا ونآشیادیپتلعوهفسلفوباجحهچخیراتابطابترادر
ثحبدرومیملاساباجحعوننیرتهبنایبوششوپیاهترورض
ییاهمجاهتهب میاهدادصاصتخازین ار یشخب.تفرگ دهاوخرارق
ندیچرب  خواستار و هدش باجح هب فلتخم نایلاس لوط رد هک
ردلاذتبایاهنای نآلابندهبهکز دناهدوبنایناریایملاساگنهرف
هدشدراوتاهبشرکذزینباتکشخبنایاپ.تساهدشنایبششوپ

یمناوتدحرداهنآخساپوباجحربباشد.
ویملاساباجحابطبترمدراوممامتهدننک نایبباتک نیااًعطق
هعجارمابتقیقحفشک نابلاطاتتسامزلاوهدوبنیناریاششوپ

هدهاشمارثحابمزایرگیدیایاوز،رگیدبتکنمایند. هب
یرادملعدمحمفر
1397هامرویرهش



ماهیت زن

هکنیا و نز یعقاو تیهام اب طابترا  در تسا مزلا ثحابم یادتبا  در
بلاطماباتدوشثحبتساییاهیگژیوهچیارادوتسایدوجومهچ
طابنتساوللادتساوهدرک ادیپطابترادمآدهاوخنآلابندهبهک یدعب

نمائیم گذار هدنناوخدرفهباررتحیحصوا
یحوردعبُردودنتسهناحبسدنوادختاقولخم،نانزونادرمکشیب
هجوچیهمهابتیناسناونامیاوشنیرفآ،تیهامورهوجرد،یمسجو

یزیامتندارند.
هک تفگ دیابددرگیمربدرمونزیحورویناور هبهچنآبابرداماامور
ناشورخیاهفطاعنزهکنیانآودراددوجورشقودنیانایمیراکشآقرف
دراد یحور .تفاطل و تفوطعو زوسزا تساراشرسهک دراد زیگنارون و
تعیدو هب وا دوجو رد ار هفطاع نیا شنیرفآ تسد ؛ساسح و فیرظ
ریظن ،دشاب گنهامه هدش هداهن ششود رب هک یتیلوئسم اب ات هداهن
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اب هکمعمواًل تسارایسبیاهیراوشدواهتقشمابمأوتهک نادنزرفشرورپ
راگزاسدرمتخمُزُوتخستعیبطنیست.

لگ نیارگادنوشیمهدرمژپدوزهک دنتسهلگ نوچمهفیطلیاهیحورنانز
تساهجاومنآابزورهنابشلوطردهکدرمکییاهیتحارانوتامحزتسدبار

تسیلهناحیرهأرملا(.دشدهاوخدوبانرتمکایزورکیردمیراپسببقهرمانه(1.
نایباهنآندوبفوطعمونزدرومردیررکمتایآدنوادخ،میرک نآرق در
هبیعونهبمادک رهزین؟عهم؟نیموصعمهمئاو؟ص؟ملاساربمایپودناهدومرف
لًاعفامرظندرومثحبهکدناهتشاددیک نانزیفطاعدرفبرصحنمیگژیوتأ

ثحابمنیاحرطنیست.
ودبزاهک تسانیادوشهتخادرپنآهبادتبا تسامزلاهکدر یثحباما
زالبقایآ؟تساهدوبهنوگچنانزهباهشرگنواههاگن،لاحاتنزتقلخ
ملاساروهظزادعبایتساهتشاددوجونانزیدازآمانبیزیچملاساروهظ
تاطابترارصعهک ینونک رصعردایدندرک ادیپیرتشیبیدازآنانزهک دوب

...وتفرشیپویژولونکتواست؟
نز دروم رد ،ملاسا زا لبق خِی تار تواضق مینادب تسا مزلا اجنیا  در
لامیاپیوتیصخشایآ؟دوبیمارتحاوشزرایارادایآ.تساهدوبهنوگچ
یاهشسرپنارازهو؟دوبهدرکدیگر. ظفحارشیوخهاگیاجایآ؟دشیمن
تسا»نیقداصلاقدصا«هک نآرق یاهیآهبادتباقوفعوضومنوماریپاز

هجوتنمائیم:
هودناومغزادشیمهدادرتخددلوتهدژمنانآ یکیهبنوچو«از
هب و دومنیم یگنتلد ساسحا تخس و دیدرگیم هایس شتروص

31همان-هغلابلاجهنتسیننامرهقتسالگ  نز-1



تیهام 15زن

نیا  در و تشادیم ناهنپ شیوخ ماوقا  از ار دوخ ،گنن نیا رطاخ
ردهدنزهدنزایدرادهاگنتلذویراوخهباررتخدنآهک دوبهشیدنا
مدعوینامیایبنیاودننکیمرکفدبهک دیشابهاگ !دنکآ شروگ
بحاصادخودننکیمریوصتدبیاهلثمَهک تساترخآهبهجوت

راکتسردوبلاغوااریز؛تسایلاعیاهلثماست1«.
زالبقنانزیگدنززاییاهخیرات،رکذلاقوفهیآلیذردنازیملاریسفترد
ملاساردقاتمیوشیمروآدایاراهنآ یرصتخمهکاز تساهدشلقنملاسا
ددرگ مولعمودوشهتخانششریظنیبینامسآتاروتسدوماکحاوزیزع
تاروتسدوماکحا،تسانیملاعللهٌمحر؟ص؟ملاساربمایپهکنانچمههک
درم و نز زا رشب دارفا یارب تمکح و تزع ،تمحر رسارس ،زین ملاسا
اًصوصخمو.تسامیکحوزیزعهناگیراگدرورپهدیزگربنیدهک دشابیم

هدومرففیرشنآرقرگاست: هکا دننادبودنیآدوخهبنارتخدونانز
۲دننک« یرگهولجنابایخوهچوک ردتیلهاجنامزدننامنانزدیابن«

یلیلدهچوروظنمهچهباست؟
هدومرفهک: اجنآو

ضیرمدارفاادابماتدننک تبحصیمرنهبمرحماننادرمابدیابننانز«
کنند3« عمطنانآهببلقلا

و عامطیاهبلقلا ضیرم نماد رد ادابم هک هدوب نانز دوخحلاصهب
که: دادروتسدرگ و.دنوشراتفرگا نارتوهش

هِبِرَــ امَءِوــسُنْمِمِوْقَُبّشِ
ْ
نَمِىرَاوَتَیَمٌیظِکَال وَــهُوَا هُهُجْوَُمْســَوّدً

َ
یــثَنَْظــّل

ُ ْ
مْــهُدُحَِبال

َ
رَــأ اذَإُِبّشِ -1»َو

ءِوْــ لُثَمَهِرَخِالّسَ
ْ

نَونُمِؤْیُِبال
َ

نَیذِال
َّ
نومُکُحْیَامَءَاــسَِلل

َ
ال

َ
بِارَأ يفِهُــالّتُ مَْیُدّسُ

َ
نٍوهُیأ

َ
هُکُــسِمْیَُعل

َ
أ

60-58لحنهروس»میکِحَ
ْ
زُیزِعَال

ْ
وَهُوَیال

َ
ْعل

َ ْ
لُثَمَال

ْ
ال َوِلَِّ

33بازحا»...یٰ
َ
ول

ُ ْ
هِال َجاِهِلّیَ

ْ
جَال نَجَْتَبّرُ َتَبّرَ

َ
...«-2َوال

32-بازحا»...ضٌرَمَهِبِ
ْ
يفِيذَِقل

َّ
عَمَطْیَفَلِوْقَال

ْ
نَعْضَخْتَِبال

َ
...«-3َفال
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تیذااتدننکنشوند1« کیدزندوخهباراهرداچ«
هدرکاست. یریگولجیداسفهچزا

زندگی زنان در میان مردم غیر متمدن
ینوکسمریازجوایلارتساواقیرفآنایشحودننام،ندمتزا لیابقدور در
دننامنادرمهبتبسننانزیگدنز،هریغواکیرمآیموبیلاهاوهیسونایقا

هدوبناسناهبتبسنیلهاناروناجریاسونایاپاست. یگدنزچهار
یعبتیگدنزکی،نادرمتایحهبتبسنیشحولیابقردنانزتایح
هبوتساهدشقلخدرمیاربنزهک دوبنیاناشداقتعاوهتفریمرامشب
زا یللاقتسا هنوگچیهو هدوب درم عبات ،یگدنز و دوجورد نز ،لامجا روط
دشورفبدهاوخبهک سک رههبارشنزهتسناوتیمدرم.تساهتشادندوخ
ره هب و دهدب ضرق ،ندرک تمدخو ندروآ دنزرف یارب ار وا ای دشخبب ای
دننامارواهتسناوتیمو...دشکباروایتحودنکتازاجمدهاوخبهکیوحن
ویطحقماگنهردصوصخب.دروخبارشتشوگودشکبدنفسوگمیهمانی.
دنک تعاطا،دنهدروتسدشرهوشایرپاریرمارههک هدوبمزلانزرب
هیلک و یرادهناخ روما مامت دیاب و هتشادن للاقتسا یراک چیه رد و
اهنآ نیرتتخس ،اهراک زا دیاب .دوش لمحتم ار درم یگدنز تاجایتحا
اههفرحوتاعانصزا و دهدماجنا ار هریغویراکلگِ و یربراب دننامار
زا سپ دیاب نز هک دوب هدیسر ییاجب راک .دیامن هشیپ ار اهنآ نیرتتسپ
یاجبزوردنچدرمودوربیراکتمدخفیاظویپهلصافلاب،لمحعضو

کند! اوادماردوخودباوخبرتسبردیرامیبدنناموا
یاهفیاطره،اهنیاربهولاعودوبنزفیاظووقوقحتایلک اهنیا

59-بازحا»...نَیْذَؤْیُ
َ

...َفال ِبیِبِهّنَ
َ

نمَِجال ْیِهّنَ
َ
نَینِدْیُ...«-1َعل
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یاهطیحم و قطانم فلاتخا بسح هب یشحو فیاوط نیا  از
اراهنآناوتیمهک دنتشادزینیصوصخمیاهموسروبادآ،یگدنز

تسدبهدشهتشونعوضومنیاآورد.1 هکدر ییاهباتک زا

زندگی زن در میان ملل متمدن پیش از اسالم
،ینوناقایباتک هبدانتسانودبهک دنتسهینامدرم،للمنیا از منظور
دننام؛دنتسیزیم،دوبظوفحمتثاروهلیسوبهک یلمبادآوموسرتحت

دنناموناریا،میدقرصم،دنه،نیچاینها...
یدازآوللاقتسادیابننزهک دندوبکرتشمتهجنیا للمنیاهمهدر
تسیز درم تیلاو و تیمومیق تحت دیاب و دشاب هتشاد لمع هدارا  در
ردنزعضوهچرگ .دهدماجنایراک تسناوتیمندوخبناجزاودیامن
نانآاب یضعبردیلودوبندمتمریغللمزارتهباًتبسن،للمنیانایمامور

یمکنداشت. تسداهنآ از کرتشمو
،درمیم نز رگ ا و دهد قلاطای و دریگب ددعتم یاهنز تسناوتیم درم
ردترشاعمزاوتشادنجاودزاقحنز،درمیمرهوشرگ یلو.دریگبنزا
قطانموعاضوایاضتقابسحهبللمنیا کیره.دوبعونمممهجراخاز
اضتقا یهاگ یتاقبط زیامت ناریا  در لًاثم ؛دنتشاد یتاصاصتخا ،یگدنز
روما  در و دنشاب هتشاد یزایتما نارگید رب ،هیلاع هقبط نانز هک درکیم

تنطلسهبودننکبرسند. تلاخدتموکحوتکلمم
نزودشیمبوسحمتیکلامویرادیرخیعون،نزابیجاودزانینچ
دوخرسپابیتحنادرمابندشاذغمهقِحودوبمورحمثرازایلک روطب

وصیخلتیکدنااب371-369صص-2ج،یئابطابطهملاع،نازیملاریسفت-1تصرف



کیرشنزکیرددنتسناوتیمدرمدنچوتشادنارشوند.
تشادنجاودزاقحرگید،واندرمزادعبوهدوبرهوشعباتنز،دنهرد
،هنایهامتداعمایا و...دوشهدنازوسشرهوشدسجابهارمهدیابودر

بانتجلاامزلاودیلپوسجنبود....
نایمردنزهک درک هصلاخوحننیدبللمنیا ارنزنأشناوتیمودر
دیابهک یفیعضناسنادنناموا .دوبناسناوناویحنیبطسودح،للماز

یمهدافتسادهدبکمکشد1. طسوتمیاهناسناهب

زندگی زن در میان مللی که دارای شریعت و قانون بودند
اهنآهباشتمدع،درم نزیناسناو یرطفقوقحوتلادعهمزلاو
،تقیقحرددراددوجونیناوق هچنآدر تساقوقحزایاهراپو در
ردهک تسانآیتلادعیب.یتلادعیب ضیعبتهنو تساتوافتو
هتشاذگ قرف دارفا نیب ،ناسمه یاهقاقحتسا  و یواسم طیارش
همزلامنانآقوقحلماک هباشتاب،درم نزتیصخشیواست.دوشو
ملاسا و نآرق حور .تسین هباشت یضتقم هراومه تلادع و درادن
ملاساماکحاینابم فادهاو ،تلادع.تساتلادعهبتوعداز
لازنا  و نلاوسر لاسرا .» سٍاسا یوقا لدعلا«دوشیم بوسحم

تلادعهماقایاربینامسآیاهباتکاست.
و باتک نانآ اب و میداتسرف نیهارب و هلدا اب ار دوخنلاوسر ام و«
۲»...دننک. مایقتلادعویتسارهماقایاربمدرماتمیدرک لزاننازیم

372ص،2ج،نامه-1
25-دیدحلا»...طِسْقِ

ْ
سُاِبال مَوقُیَلِنَازَیمِالّنَ

ْ
بَاتَکَِوال

ْ
مُهُعَمَانَال

ْ
نَزل

َ
تِانََوأ َبِیّ

ْ
انَِبال

َ
انَُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
انا«-2أ
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رب یهلا رماوا همه یمداند1  ماکحا تایح هیام ار لدع ؟ع؟یلع
یوسزا هک هچنآ ره هب داقتعا نیاربانب .۲تسا راوتسا لدعیانبم
یتلادعیبوملظزایاهبئاشچیهوهدوبهنلاداع،هدشعیرشتدنوادخ
یاهسایقمزاارتلادعلصایرهطمداتسا.3دوشیمنتفاینآ در
،تلادع.دوشیمقبطنمنآربیزیچهچدیددیابهک دنادیمملاسا
هک تسانیاهن.تلاولعمهلسلسردهنتساماکحاللعهلسلسرد

یمنید،تسالدعهچنآهکلبتسالدعهتفگگوید۴. نیدهچنآ
قوقح مه نانز و دنراد ار دوخ هب بسانتم قوقح نادرم ینعی
تلادعهک یناسک و تساتلادعنیعنیا و ار دوخهب بسانتم
دنهابتشا رد تخسدننادیم قوقحهب هباشت و یواست رد طقف ار
شدوخیاجرداریزیچرهدنوادخهک دنلفاغهتکننیا هکاز ارچ
اریفیاظوشیاهدادعتساوییاناوتیاضتقمهبسکرههبوهدادرارق

هدرکاست. صخشم
مدعهنومنناونعب.دوشلحلماک روطبهلئسماتمنک ضرعیلاثم

یمرکذارتساداقتنادرومرتشیبهککنیم: نانزتواضق
نیدهک دشهدیسرهجیتننیاهبیهقفقیقدیاهیسررب سپرگاز ا
نانزهبنیهوتارنآدیابن،تساهدرک فاعمتواضقزاارنانز،ملاسا
دیابهنلاوجعتواضقزالبقهکلب،دربماننانآنأشندربلاوسریزو

:دمحمنیدلالامجدیس،یراسناوخ:ملکلارردومکحلا حرش»ماکحلااهایحلدعلا«-1غرر
216ص-1ج

لحنلا»نِاسَحْ-90 ِ
ْ

لِدْعََوال
ْ
رُمُِبال

ْ
هَـَیأ

َّ
الل

َ
-2»ِإّن

4ص،یرهطمداتسا،یملاساداصتقاینابمیلامجایسررب«-3«
31-رفاغ»دِابَعِ

ْ
ل
ّ
امًِل

ْ
دُیُظل هُـُیِر

َّ
امَالل «-4َو
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هتشادربنانآفیرظشودزاهکتسایتخستِیلوئسمنیاهکمینادب
.تساتخسوراوشدیاهراک هلمجزاتواضقهک ارچ.تساهدش
،اهیراکفلاخعون،نایناج،نامرجم،اههاگدادیاههنحصوسکیزا
و ینادجو دیدشیاهینارگن رگید یوسزا و ...و نایک شا ،نایعدم
وباسحماجنارسولدعهبمکحوقحمکحتخانشردینلاقع

1.دنکیمدراویمدآیدوجوقامعاربهزرل،ادخدزنباتک
و هدوب کدوک یتیبرت مهم لماع ،ردام ناونعب هک نز یفرط زا
هدنزار وتشذگایثار وتفأرهداوناخدارفانیبهک یلماعنیرتمهم
ملعابنکل.تساهداوناخیاضعانیب ردامحوریلجت،دنکیمدر
و یرادافو و تبحم و رهم رب هک هداوناخ ساسا هک بلطم نیا هب
نز کییفرطزا و هدوب  مادر  هدهعرب  ،تسا هدشیزیریپ دنویپ
ابدناوتیمهنوگچ،دشابیمرهوششمارآهیامهک رسمهکیناونعب
یانبم رب ار هداوناخ ساسا ...و یبصع تلاکشم همه نیا لمحت

کند.۲ ظفححیحصیاهرایعم
تواضقدرومردیاهدنبوک رایسبتایاورمهیملاسامیلاعت اذلدر
یاربیتبغرنادنچدنک هشیدناتایاورنآ سکدر رههک هدشدراو
همه نیا هب هجوت اب اذل .دهدیمن ناشن دوخ زا ریسم نیا  در ماگ
هک تیعقاو نیا هب هجوت اب ،تواضق راک رد اهیراوشد و تلاکشم
نآنتشادربایآدننادرمزارتساسحاابورتیفطاعورتریذپبیسآنانز
وهورگ لاحتیاعریعونوتمدخیعون،یدارفااییاهقبطشودزا

،12ج،یروکفهمطاف،دقن-1ص37  
-یلمآیداوجلاتیآ،للاجولامجهنیئآص31 نز-2در
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تیصخشیفنوینیبمکآنان؟ یعونایتساصاخهقبط
هک تسا نیا ،نز هب ملاسا یراذگ شزرا همه نیا رکذ زا فده
ردیشزراتِک ورقفنآزافال ار نزهک تساملاسانامهنیامینادب
یگدنزهکدنامهفواهب.دیناشچواهباریدازآودروآنوریبملاسازالبق
طیرفتوطارفانید،ملاسانوچاما.درادیتذلهچیگدنزو؟تسیچ
ردهک تیدودحمیرادقم،یدازآنیارانک ردرطاخنیمههبتسین
شیپارتساهعماجونزتملاسظفحتهجوهدوبنتیدودحمعقاو
ارچتشادارقیقدتروصبنآهبندومنلمعراظتناوتشاذگوایور
زاهدافتساابدنوشیمماقموتردقبحاصهکیناسکتسنادیمهک
دنهاوخراتفرگ دوختاوهشلاگنچردارنانززاب،فلتخمیاههبرح
،یلواتیلهاجنتفاینایاپزادعبتسنادیمملاساهک نیالثم.درک
نانززابوداددهاوخخرنامزلارخآردهکتساهارردیرگیدتیلهاج
یتحهک یتراسااما،دیناشک دنهاوخیگدربوتراساهبارنارتخدو
و دنوشیم نآ راتفرگ هتساوخان و دنرادن یعلاطا نآ زا مه نانز دوخ

هتشگرتندمتموهدرکتفرشیپهکدننکیمساسحااند!
دیدجشورودهبارنانز شخبنیااستعمار اتمیدر رظنردلاحدار
نانز،نارگرامعتساهکدننادبامنارتخدونانزاتمینکنایبهزینردمو
هبندیسریاربدناهدادرارق ابزار هلیسوشیوخعفانمودوخیاربارو

دهاوخرکذتاحیضوتلیذردهکشد. یفادهاایفده





اهداف مختلف استعمارگران غرب 

زیچودردناوتیمارنانز هنیمزردبرغفادهانیرتمهماستعمار
وجتسجنمود:

فادها-۲یسایسفادها-1اقتصادی
1- اهداف سیاسی 

هطلس شرتسگ یپ رد ،شیرابکتسا تیهام هب هجوت اب برغ
ناهجرددوخرادتقاوذوفنهریادهعسوتواهروشکرگیدربدوخیسایس
یلمگنهرفواهشزراربهک ینامزاتتلمکیهک اجنآ اما.تسااز
مزلا،دهدیمنناگناگیبهطلسهبنتدراشفیمیاپدوخیبهذمو
یاهراجنهو گنهرف ادتبا ،یسایسهطلسققحت زا لبق هک تسا
رگ هطلسیاهراجنهو گنهرف اب و ددرگ نوگرگدتلمنآ رب مک حا
کمک اب هک دنکیم ناوارف شلات برغ ور نیا  از .ددرگ گنهامه
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رهاظ هب تاسسؤم و اهداینب  از یریگهرهب اب و یتاغیلبت یاههناسر
یاهروشک رداردوخیشزومآویگنهرفتیلاعفهنماد،یسایسریغ
ار اهنآ گنهرف جیردت هب و دهد شرتسگ )موس ناهج(یبرغریغ
و اهداینب نیا .دزاسمهارف یسایسهطلسیارب ار هنیمز و هلاحتسا
تاسسوم و اههاگشناد هب کمک اب یسایسریغ رهاظ هب تاسسوم
هبیلیصحتیاهسروبیاطعاوموسناهجیاهروشک یلاعشزومآ
تسدهباهروشک نیا اریشهوژپویشزومآدنور،اهنآنایوجشناددر
گنهرفدنناوتبهدنیآ هکدر یناسک شرورپیاربارهنیمزودنریگیم
یممهارفدنهدرییغتیبرغگنهرفعفنهبارناشروشکسازند. یموب

2- اهداف اقتصادی 
زا موسناهجیاهروشک یوسزا برغیگنهرف یاهوگلا شریذپ
:دناسریراییبرغیاهروشک یداصتقاعفانمهبدناوتیمتهجود

وبرغهبتبسناهروشکنیامِدرمنیبرددامتعانسحداجیا)فلا
یاهروشکیاربتدمزاردیداصتقاعفانمنیمضت،تیاهنردغربی.

ناهجیاهروشکهکینامزاریز،یبرغیاهلااکفرصمرازابقنور)ب
،دنریذپب...ونکسم،هیذغت،ششوپهنیمزرداریبرغیاهوگلا،موس
مهارفاهروشک نیاردیبرغیدیلوتگرزبیاهتکرشتیلاعفهنیمز
نیاهباردوختادیلوترطاخشمارآابدنناوتیماهتکرشنیاودوشیم

رداصاهروشککنند.
نیمضتودوخیناهجتموکحققحتیارببرغدینکیمهظحلام
عوضوم یتیدجهچاب یبرغ ریغ یاهروشک رد شایداصتقا عفانم
،تسایعیبطلًاماک نیاودنکیمیریگیپاراهتلمگنهرفلرتنک
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ناکمایداصتقاویسایسهطلسدباینققحتیگنهرفهطلساتنوچ
دهاوخنریذپشد.1

ظفحرب؟ق؟لحارماماناوارفیاهشرافسوتادیکاتزمرهکتساجنیا
نشورناگناگیبیگنهرفهطلسابلباقمترورضویگنهرفللاقتسا

:دیامرفیمدوخیاهمایپزایکیردیملاسابلاقناریبکربهر.دوشیم
هعماجرهتیدوجومردهک یرصنعنیرتلااوونیرتلاابکشیب«
ره گنهرف اًساسا .تسا هعماج نآ گنهرف دراد یساسا تلاخد
فارحناابودهدیملیکشتارهعماجنآتیدوجوموتیوههعماج
ویتعنصـیسایسـیداصتقایاهدعبردهعماجدنچره،گنهرف
رگ .تسایهتنایموچوپوکوپیلودشابیوقودنمتردقیماظنا
رِگیدراچان،دشابفلاخمگنهرفزاقزترموهتسباوهعماجگنهرف
نآردهرخلاابودنکیمادیپشیارگفلاخمبناجهبهعماجنآداعبا
یمتسدزاداعبامامتدهد. اردوختیدوجومودوشیمکلهتسمدر
تأشنهعماجنآگنهرفللاقتسازاهعماجرهتیدوجوموللاقتسا
،یگنهرف یگتسباو اب دوش نامگ هک تسا یشیدنا هداس ؛دریگیم
نمِتهجیب.تساریذپناکمااهنآ یکیایرگیدداعبااز للاقتسادر
مامت سأر رد هک نارگرامعتسا یلصا فده هک تسین قافتا باب

هطلسریزعماوجگنهرفهبموجه،تسانانآفادهااست۲ «.
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ابزار و روشهای فرهنگ سازی استعمار 

یگنهرفرامعتسارددوخفادهاهبندیسریاربیناهجنازاسگنهرف
یفلتخمیاهرازباواهشورزا،یبرغیاهشزراوگنهرفهعاشاوجیورتو

مینکیمهراشااهنآزایخربهبلامجاهباجنیاردهکدنیوجیمدوس:

1- وسایل ارتباط جمعی 
یراذگریثأت یارب برغ یاهرازبا نیرتیلصا و نیرتمهم زا یکی
و نویزیولت و ویدار  از معا ،یعمج طابترا لیاسو اهتلم گنهرف هب
ییاکیرمآققحمنیتسخنناونعهب،رلیشتربره.تساتاعوبطم
زا لقتسم یاهنیمز تروص هب ار تاطابترا یداقتنا تاعلاطم هک
رد لومعم یداصتقا ـ یسایس و یگنهرف ـ یعامتجا یاهشهوژپ
هدادرارقهجوتدرومروشک نیارگداقتناناصصختمونارکفتمنایم
لاحنامهردمودیناهجگنجزاسپیاهلاسزادرادهدیقع،تسا



هبلغیاربهسنارفوناتسلگناهبیماظنکمک ابهدحتمتلاایاهک
و اههمانرب ،درکیم شلات یناهج یربهر بسک و یرلتیه ناملآ هب
کرادتایندربیطابتراویگنهرفیلایتساتهجردزینییاهتسایس

یمدید.
یباتشرپوعیسوتکرحوبرغیگنهرفمجاهتهک تساینتفگ
موسناهجیاهروشک اهنتهدشزاغآاهتلمگنهرفهلاحتسایاربهک
ددصردیعونهبهک ارییاهداژنوماوقاهمههکلبدریگیمنرب اردر

یملماشدنتسهدوخیگنهرفتیوهظفحشود.

2- نهادها و موسسات به ظاهر فرهنگی 
روشک نیا وذوفنشیازفاواکیرمآمسیلایرپمایریگاقتدار لکشاب
هبتاسسومواهداینبسیسات،درسگنجنارودردهژیوبناهجرد
اکیرمآیجراختسایسفادهاهبندناسریراییاربیگنهرفرهاظ
نارادمتسایسهجوتدرومناهجردروشکنیاعفانمشرتسگوظفحو
ییاهداینب جیردت هب و تفرگ رارق ییاکیرمآ گرزب ناراد هیامرس و
شقنیافیاهب کشور یجراخویلخادتسایسهنحصردوسیسات

پرداختند.

3- سازمانها و موسسات بین المللی 
و گنهرف لیمحت یارب برغ هک یمهم یاهمرها  از رگید یکی
تاسسومواهنامزاسدیوجیمهرهبنآ اهتلمریاسهبدوخیاهشزرااز
نامزاسنوچمهنآیاههعومجمریزوللمنامزاسریظنیللملانیب
قوقح نویسمک و )وکسنوی(دحتم للم یگنهرف و یملع ،یتیبرت
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هطلسیاربارمزلاینوناقششوپاهنامزاسنیا هدافتساتسارشباز
علخ هطلس نیا لباقم رد ار اهتلود ،هدروآ دوجو هب برغ یگنهرف

یمحلاسکند.
راکبشزراوگنهرفنارگرامعتساهک ییاهشورواهرازباریاسو-۴
دوخریخستهبارایندمامتهکلب،موسناهجاهنتهنیوحنباتدنربیم

ریذپناکمااجنیانیست1.  نآلصفمثحبهکدر .دنروآ در

 زن از نظر استعمارگران امروزی 
نآ نِارگرامعتسا ،ملاسا زا لبق یایند رد دش رکذ هک یروطنامه
فادها هب نآ اب ناوتب هک یرازبا  و فدهو تلآ ناونعهب ار نز زور
نانز و هدمآ زیزع ملاسا هک دندرکیم هدافتسا دنسرب دوخیصخش
هبلاحهمهوهشیمههک نارگرامعتسااما.دروآ نانآلاگنچزااردر
و دناهدرکن یراذگورف ششوک و شلات زا دنتسه شیوخ عفانم رکف
،دنروآ دوخیگدربهبرگیدرابارنانزاتدننکیماردوخیعسمامتدر
نآنامزرگیددننادیمهکنیاهبهجوتابینعی.هزینردمیرادهدرباما
نیونشوراب ،دننکامروز لمعملاسازالبقشورهبهک تساهتشذگ

یملابنداردوخموشفادهاوهدشلمعدراوکنند.
 مردان، هدف اصلی 

نادرم ار تلود و تموکح کی ساسا مینادیم هک یروطنامه
هک ...وداهجوگنجلیبقزایلئاسمرداًصوصخدنهدیملیکشت
رگهولجرتشیبهلئسمنیا،تسارتشیب کار ودنموربنادرمهبفدا نیاز

30صـهشیدنایاههزات:ک.ر-1 1 
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رب هبلغ یارب هک دناهتفای در یبوخب ار نیا نارگرامعتسا .دوشیم
یهاررهزادیابتسیننانآحلاصهبلًاصاماظننآدوجوهک یماظن
دراورگیدلئاسمریاسهچویداصتقاهچ،یگنهرفهچ،یماظنهچ
نیا ،دنرببنبوهشیرزاوهتخاسلزلزتمارماظننآساساوهدشاز
ار نارگرامعتسا هک دنتسهیتلآ و  ابزار  و هلیسوکیناونعب نانز ور
دنتسهماظنکینارس،نادرمسأرردونادرمهک یلصافدههب

اراهنآهشیرودنناسرببخشکانند.

زنان و برده های مدرنیزه
ردارنانآوهدادنارگرامعتسانیمارفهبشوگ هک یزورمانانزیرآ
زادنناشوپیملمعهماجناشیاههتساوخهبوهدادیاجناشیاهلد
زا لبق یاههدرب لثمدنتسههدرب کیمهاهنآ هک دنلفاغهتکن نیا
نانزیرادنادیمویراذگشزراضرفابهکدیدجشورهباما.ملاسا
دوخبقارمرتشیبدیابیزورمانانز.تساهدشنیقلتهنوگنیااهنآهب
هدشدراوکیرابوزیرطاقن یهاررهزانارگرامعتساهکاز ارچ.دنشاب
یریگ لکشردهک ینانزاصوصخ.دنزاسیمیلمعاردوخفادهاو
لاوز نانآشقنودرادییازسبهاگیاجموقنآگنهرفوندمتخیراتدر

هدیشوپسکچیهرباهندمتیراگدنامایونیست.
یونعمویدامتایحردنانزشقنیفنموتبثمداعبا ثحباز
وتسیننآحرطلاجماجنیا هکدر تسایاهدرتسگ یثحباهناسنا

یمهدنسبارذگکنیم. یاهراشاهب هبناچار
زا یویند تنیز و  زیور ،یگتسارآ ،ییابیز هب نانز یعیبطشیارگ
یدامتایحقنوروهداوناخطیحمندشرتریذپلدبجوموسکی
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هکیتروصردیعیبطشیارگنیمهرگیدیوسزااما،ددرگیماهناسنا
اراهناسنایونعمتایحتیمامت،نکناینبیلیسِدننامبدوشنراهم
دودحمبوچراچرداراهنآودهدیمرارقیدوبانولاوزشوختسد

یمریسایدامیایندسازد.
هداوناخنززاهداوناخونارسپو پدر معانادرمدیدشیریذپریثاتاز
ریسمرد تکرحتهجرد اهنآ کیرحت و جییهت بجوموسکیزا
زا ددرگیمیناسنایلااویاهنامرآهارو یراکدر ویلاعتمفادهافدا
ویراک هنوگفدا رهزااهنآنتشادزاببجومتسانکممرگیدیوس
یونعمیاههیامرسزاتنایصویناسنایاهشزراظفحیاربتشذگ

گردد. عامتجایدامو
نادنزرف یتیصخشیوگلا یریگ لکش رد ناردام ساسّح شقن
،هدارااب،هتسیاشنادنزرفتیبرتودشرثعابدناوتیمهک نانچمه
،ددرگ شیوخ تلم و موق تشونرس هب دنمقلاع و یگدولآ  از  بدور
انتعایبوهتخابدوخ،تسیاشانینادنزرفنتفرگ اپبجومدناوتیم

دوختلموگنهرفهبشود.
رد نانز ساسّح شقن زا یفلتخم قیداصم زا یاهنومن اهنیا
هک دهدیم ناشن و تسا موق کی تیندَمَ و گنهرف یریگلکش
یزاسناسمهیپردهک یناسک ویناهجگنهرفنازادرپهیرظنارچ
رارقهجوتدرومارنانزدوخیاهیزیرهمانرب دنتسهاهتلمگنهرفدر
دوخیگنهرف و یسایسیاهتیلاعف لقث هطقن ناونعب ار نانآ و هداد
ققحت هک دناهدرب یپ هتکن نیا هب یتسرد هب اهنآ .دناهتفرگ رظن رد
یاهروشک نانز گنهرف رد لوحت داجیا نودب یناهج گنهرف



او درجه دو نیست32

غیلبت و جیورت اب هارمه ور نیا  از .تسین ریذپناکما فلتخم
ییاههخسنناونعهب...ودازآداصتقا،هعسوت،مسیلاربیل،یسارکومد
فده اب و ییارگنز(مسینیمف ،ناهج للم همه یارب !!شخبافش
رسارس رد زین ار )لئاسم مامت رد درم و نز نایم لماک یربارب داجیا
رد یقرش یاهروشک یموب نارکفنشور ددم هب و هدرک حرطم ناهج
زامعا،زینیقرشیاهروشک نانزهک دنتسههشیدنانیایقلتددص
یعامتجابسانمتیعقومهبدنهاوخیمرگ ،یملاساریغویملاساا
یریگهرهبزجیاهراچ،دنبای اردوخهتفرتسدزاقوقحودنسربباز
رد مسینیمف نازادرپ هیرظن هک ییاهحرط و اههمانرب ،اهراکهار  از
رب ددص رد یتح نازادرپهیرظن نیا .دنرادن ،دناهدرک حرطم برغ
اریدحاویوگلا،دحتمللمنامزاسمرها یریگهرهبابهکاز دناهدمآ
اهگنهرفاب،ناهجیاهروشک همههبنانزقوقحعضوحلاصایارب
شریذپ هب  مجبور ار اهنآ همه و دننک لیمحت ،توافتم یاهشزرا و

کنند.1   نانزیرباربویدازآیبرغیاهوگلا
تسایاهلیسوتساییاههدیانینچموکحمهکهعماجنیا نزدر
،برغتیونعمزایلاخداصتقا.دوشفرصمودنک فرصمدیابهک
،دسانشیمنتیمسرهباریرگیدشزراچیه،هملک ودنیا ریغباز
هدنوشفرصموهدننک فرصمدیاب،نتوتسامسجطقفهک نز
نز،دنکیمنییعتارواسابللکشهک تسا»داصتقا«نیاودشاب
حلاسنیرتهدنربلاحنیعردوبرغیرادهیامرسینابرقنیرتمولظم
دح ،نتساوخ یارب ناسنا هدارا .تسا یرادهیامرس نیمه تسد
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یتیعقاو نیا .تسا بلط تیاهنیب ناسنا و دسانشیمن یزرم و
قیدصت ار نآ ،نابهذم یونعم مه و ناکلسم یدام مه هک تسا
ناسنابلطتیاهنیبهدارانیا،برغبلطنوزفاداصتقا.دناهدرک
دوشیمناسنارب ودریگیمدوختمدخهبنوصمریسمرد،ارسوار
نیاتعرسربنامزرهودنزیمیاهنای وایسنجهزیرغبساربوتاز

.دیازفایم،تساشکرسوشومچاتاذدوخهک یناویح
،نزدوجوهمهودشزاغآناسنایونعمتیوهزاتلفغاب،هعجاف
،ناتسرپاینددنمزآنامشچهاگنآودشهتسنادرصحنموامسجرد
خلسم ار وا و دیزگرب هیامرسرازاب یمرگ یارب یاهمعطنانوچار نز
،دوبزمرو راز هدنکاز هکآ ،یونعمهفیطلنآ،قشع.درک ینابرقلوپ
وتفرگرارقداصتقاتمدخردسکسوداد»سکس«هباردوخیاج
تاغیلبت.دشفرصمرازاب هدننادرگهزار ودیلوتتعنصرازههدیئاز
رنه.درک زابسکسهدولآباتشناوراک یاربارهار،لومعمقبطزین
قشعهمه،نرای»یلاسطحق«نیا هکدر .دشهدولآسکسهبنانچ
یاهدوشگهچیردرنه،یراگزورو هکدندربدایروز از دندرکشومارفارو

تقیقحوینعمملاعیوسهببود.
»تروص« یایند  هنیئآ نونک ا دوب »ینعم« ملاع نامجرت هک رنه
و دش لاذتبا یامن مامت هنیئآ ،امنیس نایم نیا  در و تسا هدش
ییوگهکدنداددنویپسکسابنانچنآارامنیس،برغنارادهیامرس
زجهک تسانیایرادربملیفیاهنیبرودیسدعیعیبطتیصاخ
هببشرهارامنیسنویزیولتودهدیمنروبعدوخزااررظانمهنوگنیا
بولغم،ماجنارساما،رتریدیمک زینرتائتودربناغمرااههناخهمه
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یاههنحصو نایرع یاهنت شیامن و دش یشحو هدنرد لوغ نیا
.دشلومعماههناخاشامترد،یسنجشزیمآ

یتعنصتفرشیپزایشان،اربرغوقرشیاهتوافتهمههکنانآ از
نایمیاهطبارهچ،دیسرپدیابدننادیمقرشیگدنامبقعوبرغ

دراددوجویگنهربویتعنصتفرشیپوملع؟
سکسوهتسشنییابیزیاجهبینایرعویگنهرب،برغردنونک ا
.تساهتفایرنهمان،یسنجکیرحتولاذتباوهتفرگ ارقشعیاج
یاهندمت و اهگنهرف همهرد هک یگنهرف و ندمت نیا  در هک اغی در
هک تساهدمآ یناویحتروصبنز،درگنیمریقحتمشچهبناهجدر
نیا.تفرگهرهبیزرمودحوطرشودیقچیهیب،واتیسنجزادیاب
دوخهبونهبتساصیرحنارادایندتسدهبشراسفادوخهکناویح
هک تسانادرمهاگننامه،راسفانیاودرادتسدردارنادرمراسفا
ییاجهب ودشکیمنانزلابندهبکار هدرب،زیچهمهزالفاغارنانآوار
زیندرم،دننک هاگنارواهک تسانآهبهتسبنزیگدنزرگ هکا دسریم
یهار»هانگ«ات»نز«هاگنزاودنک هاگناروانزهک تساهدنزنآیارب
،تسارتمک زینهملک ودنیاتوافت یتح،ودنیاهلصافوتسیناز
مک تسدهک تسانیا.تسا»هانگ«نامهتقیقحرد»هاگن«هک
تسا»همانمشچ«،یبرغناشورفهمانزوریاهزیمتلاجمموسکی
رتنوزفانآدمآ ورتشیبرگیدتایرشنهمهزا،تلاجمنیادر وتیراژ
،تلاجم هنوگنیا تارداص هک دریگیم لااب اجنادب ات  کار و تسا
،یشاقن .دنکیم ادیپ هدمع یمهس یبرغ یاهروشک داصتقا  در
هب ار نز ،همهاهنیا رتسوپ،سکع،هلجم،رتائت ،امنیس،یقیسوم
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ود.دشکیمنمتخاهنیاهبسکسهبهتسباوعیانصاما.دشکیمرازاب
،دناهتخودنزهبمشچ،یرگتراغیاربرگیدیداصتقامیظعهتشر
یونعمگنهرفدشاب رگقرار ودمناحارطویشیارآمزاولناگدنزاسا
مشچهباردوختیصخشرگیدنزودنیشینبیدامندمتیاجهب
دهاوخهچمیظععیانصنیانابحاصفیلکت،دنادندوخمسجو
نز .میدرگیم زاب سابل هلئسم هب رگید راب هک تساجنیا ؟دش
زادرپندب و امنندب هک دشوپب سابل دیاب اهنت هن ،هدزبرغو یبرغ
رازابات ،دنک ضوعدمهناهبهباردوخسابلاًمئاددیابهکلب،دشاب
و دنامب غاد ناطایخو یجاسن عیانصو ناشورف هچراپ و نازاسدم
عیانصنیاخرچزیچهچرگید،دشابنییامندوخهلیسوسابلرگ ا
هن نز هک نیا همهزا رتزیمآ هعجاف و ؟دروآ دهاوخرد شخرچهب ار
هک ،دوشیمدوخندرک فرصموندشفرصمیاربیاهلیسواهنت
هکنیایارب.دوشیمرگیدزیچرهرِتشیبهچرهفرصمیاربیاهلیسو
نزکینایرعهمینریوصتدیابدسربشورفهبرتشیب کتور کیتسلاترا
نایمزادیابگرزبیاههاگشورفردناگدنشورفهمه،دشابنآ کنار رد
سلاجم یتاباختنا تاغیلبت  در یتح و دنوش باختنا ناوج نانز

یمرارقاهادیدناکگیرد.1 غیلبتهلیسونزوسکسیراذگنوناق

34ص-لداعدادحـیگنهرفیگنهربویگنهربگنهرف-1.





زمینه های تاریخی و بازوهای علمی و فلسفی

نزندشیرازابیلصالماعهک نارادهیامرسزآوصرحرانک رد
هدوبدوجومزینیفسلفویملعیاههیرظنویخیراتیاههنیمز،تسا
اسیلک رگ .دوشرتغادیگنهربوسکسرازاباتتساهدشبجوموا
ارتیناحوروسدقودرکیمنبوسحمتیونعمابریاغمرماارجاودزا
ندمتردلمعلاسکعنیادیاشتسنادیمنجاودزا زیهرپمزلتسماز
طارفاکییطیرفترههمزلاهک درک لوبقدیاب.دمآیمندوجوهبدیدج
:هک دندرکیمنغیلبتنیدمانهب،مورژنسلیبقزانایسدقرگ .تساا
هبنیمزبرغمردزورما»1دی ورفاریئوشانزتخرد،تراکباب«انداز
.»دنتخادنایمن ورف یراک زنا ربت اب ار ییوشانز تخرد«ینیدیبمان
مسیدیورفنآهولجنیرتزرابهک دشمهارفیسانشناور رگیدکمکاز

930ص-لساردنارترب-قلاخاویئوشانز-1



،شیلاآوشیارآوسابلمرگ رازاب کنار ردهک تسینیفداصت.تسا
لصاوانبماریسنجهزیرغهک دنکیمروهظیبتکم،ملعسابلرد
تائلاتبا و یونعم تاداقتعا همه ءاشنم و یمدآ تیصخشهمه
یبوکرسزایشاناراهیراتفرگ همهنوچودنکیمبوسحموایویند
و تیدودحم هنوگره ات دوش یزیواتسد ،دنادیم یسنج هزیرغ
لئاسماتدوشهتشادربهزیرغنیاشکرسبسالباقمردارتیعونمم
نیا .دبای تسدشمارآ هب وا و ددرگ هدوشگ رشب یسنجیاههدقع
و هناوتشپ یسانشناور ملع رد  دوخ یارب سکس هک تسا نینچ
دیدپ ییاههفسلف یسانشناور نیا  کنار رد دنکیم ادیپ ینابیتشپ
.دنزیمدیئأترهمیگتخیسگ ماجلویرابودنبیبنیاربهک دیآیم
قیاقحهمهنایمزاهک دننکیمروهظیبتاکممسیلایسناتسیزگ ا در
وا یدازآ هب طقف و طقف ،ناسنا هب طوبرم یاهتیعقاو همهو ملاع
ار یفرعو ینید،یقلاخا،یلقعنیناوق و دعاوق همهو دنشیدنایم
یفن و دنراذگیم رانک ،دنوشیم درف یدازآ محازم هک لیلد نیا هب

یمردرسیراگناتسینویچوپزاماجنارسودننکیمآورند.
تساهتفگ هک تساهدشلقن»یکسفیاتساد«زایفورعمترابع
هفسلف ،اه هفسلف نیا و »تسا زیاج راک همه دشابن ادخ یتقو«
ییایندهفسلف.دهاوخیمناسناهک تسایراک رهیارب رودصجواز
ناسنانینچودنکبراک همهدهاوخیمشلدناسنانآ هکدر تسا

1.تسواهاوخلدهفسلف،نیاودهاوخیممههفسلفشلد
هلئسم تسوا هفسلف ،هفسلف نیا هک ناسنا یارب هک تسادیپ

36و37ص-لداعدادحـیگنهرفیگنهربویگنهربگنهرف-1
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دهاوخنییانعمیگدیشوپوتفعوسابلداشت.
دشمولعمنانزدرومردبرغهنامحریبوموشیاههشقنهک لاح
طسوت نانآ یگدرب و ملاسا زا لبق نانز یگدرب نیب هک یاهسیاقم و
شزرانانزهبیاهزادناهچاتملاساهک نیاویلعفنامزردرامعتسا
دیابدهدیمنارنانزیگدربهزاجاسک چیههبوتسالئاقمارتحاو
،هدروآنانزیاربهکزیزعملاسانیانیناوقمامتهکمینکلوبقومینادب
.تسارگرامعتسادارفاهنوگ نیاابهزرابمودروخربتهجهمهوهمه
یهدشزراوملاسایهدشزرااتدرادارنآیاضتقا،لقاعنِاسنالِقع
وهدوبنیرهاظهک یاهسیاقم.دنک هسیاقممهاباربرغورامعتسا
تواضقلانیبوینیب،دوخسپس.دشابندیسربلاطمقمعهب

.واعفنهبمادک وتسواررضربمادک هک دنک
یاهلئسم،باجحثحابمهبنتخادرپزالبقاتتسامزلالاح
هتشادیدعبثحابمابیطابتراویلبقثحابمابیطابترادیاشهک
هب نتخادرپ ماگنه ات مینک ضرع ار »قشع و هزیرغ« هلئسم دشاب

دروخربیلکشمهبهلئسملصانکنیم.





غریزه سر کش جنسی

دوجو یاهتیعقاو  از یکی و ناسنا زیارغ زا یکی ،یسنج هزیرغ
هدیدان ار یسنج هزیرغ هلمج نآ زا و یتیعقاو چیه ملاسا .تسوا
تیونعموتیناحورفلاخارهزیرغنیا یدنمهرهبزگرهوهتفرگناز
تعیرش رد هک اهتیعونمم و اهتیدودحم همه .تسا هتسنادن
دناوتب هک تسا نآ یارب طقف ،هدمآ یسنجهزیرغ باب رد یملاسا
کیرحتوهنای تاز ارنآودنزیراسفاوماجلشومچبسانیاهباز
ار ودنکسوار مرراوهناویدبساادابمات،دنکظفحنارذگهریاجیب
بیسآزینارنارگیدودبوک ورفنیمزهبهکلب،دناسرندصقمهباهنتهن
چیههبتیناحوروتیونعمملاساردهکتسانیامهمهتکن.دناسر
تسیننانچوتساهتفرگنرارقتینامسجوتیداملباقمردهجو
یدامتیعقاویونعمتقیقحهبندیسریاربدشاب ناسناهکمجبور
فیرحدهاوخبهک تسینتیدامتیقرتیونعم.دنک دوباناردوخ



و تینامسجهدننک لرتنک و هدننک تیاده هکلب دنک ردب ار دوخ
ناسنا دوجو شخب اهنت ،نت رگید ،شنیب نینچ رد .تسا تیدام
یاربلاجماهنتودوشینافگرمابهک تسیننتمهناسناوتسین
نایم ینامسج دودحم عتمت ،زین ندش تخبشوخ و ندوب دوجوم
زا یکیگرمهک درادشیپردیزاردهار ناسنا .تسینگرمات دلوت
قلطملامک هک دراد ادخیوسهب ور ناسنا .تسانآ یاههاگرذگ
یاهرهبنتزاهک تسانیا.تساهشزراواهیبوخهمههمشچرسو
دوخوا.سکرهابهنواجهمههن،تقوهمههن،هزادناهبامادریگیم
دوخهفیظوودوشهتخانششمسجهبهک دنادیمنآزارتفیرشار
.دزادرپبمسجشیارآوییامنندبهباهنتهک دنیبیمنآزارتریطخار
سابلنآیارب،ملاساردهلمجزاویونعمیاهشنیبهمهردناسنا
ار دوخات دشوپیمسابلهکلب،دنک هضرعارنتهک دنکیمننتهب
هک تسا یراوید هلزنم هب ،تسا میرح کی وا یارب سابل .دشوپب
سابل .دنکیم ظفحار وا تمارک درادیم ظوفحمدربتسد زا ار نت
کیرحتتردقربهکنآهندنک مک اریسنجکیرحتهک تسانآیارب
.تسوا لوا هناخ هکلب تسین ناسنا مود تسوپ ،سابل .دیازفیب
نوچار شیوخنتهک دنیبیمننآردار دوخلامک ،یملاساناسنا
دوخنتهکنآیاجهبهکلب،دشورفبودزادناهارهبودنکنییزتییلااک

یمشیوخیادخهباردوخناجدشورفبقلخهبارفروشد.1 
بلطمکینآندرکنبوکرسوهزیرغعابشاهک تسانیاتقیقح
.رگید بلطم یقلاخا نیزاوم و تاررقم عفر و یسنجیدازآ و تسا

39ص-لداعدادحـیگنهرفیگنهربویگنهربگنهرف-1.
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رداهنتهکلب،تسینیفانمیوقتوتفعلصاتیاعرابهزیرغعابشا
و درک عابشا یفاک دحهب ار هزیرغ ناوتیمهک تساوقت و تفعهیاس
بوکرسواهتیمورحمساسحاواهیتحارانواجیبیاهناجیهیولج
ندادشرورپ،رگیدترابعهب.تفرگاراهناجیهنآزایشانیاهندش

ریذپاننایاپیاهوزرآواهسوههبندادرپَزاریغاهدادعتسااست.
ودهک تسانیاتاناویحزاناسناتازایتماوتاصتخمزایکی
یانمت،قداصیانمت:دوشادیپتسانکممرشبردانمتولیمعون
.تسایلصاتعیبطیاضتقمهکتساهنامهقداصیانمت.بذاک
،طلستوتردقهب،تاذتنایصهبلیمتعیبطیناسنارهدوجورد
اهلیمنیازاکیره.تسهاهنیالاثماوندروخاذغهب،یسنجروماهب
اهنیا همه یلو دندودحم اهنیا همه هولاعب ،دراد یتمکح و فده
هک یبذاک یاهتشا.دنوشعقاوبذاک یانمتکیهنیمزتسانکمم

همهفورعموروهشمدننکیمادیپاهیندروخدرومرددارفااست.
نیا )تساهنآ  از یسنج هزیرغ هک( زئارغ و اهلیم زا یضعب رد
و تعانق ینعی ،دیآیم رد یحور شطع کی تروصب ابلاغ انمت

هارنآنیست. اریریذپنایاپدر
رگ اًصوصخبذاکا یانمتاما،درک عابشاناوتیماریعیبطهزیرغ
یناسک هابتشا.تسینریذپعابشا،دریگبدوخهبیحورشطعلکش
میژر،اهدادعتسادشرروظنمهبوزئارغیبوکرسزایریگولجیاربهک
نیاهک تسانیازایشان،دندرک داهنشیپحلاطصاهباردازآقلاخا
هجوتتهجنیاهبودنتفرگ هدیدانارناویحوناسنافرگشتوافت
هچناسنا.تساهتفهنناسناتشرسردتیاهنیبهبلیمهکدندرگن
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طلستوتموکحوتسایسهنیمزردهچ،تایداصتقاولوپهنیمزرد
یورشیپیاربیدعاسمهنیمزرگ یسنجروماهنیمزردهچونارگیدربا
یسنجتجاحهک دندرک لایخ.دنکیمنفقوتیدحچیهرد،دنیب
یلاخوراردا هب سکرهیعیبطتجاحریظنلثملایفرشبدوجورد
یناوارف تارضمیکشزپرظنزا راردا سبحوعنم.تساهناثمندرک
مدقیسک اًضرف رگ ا درادن یطیارشو دودحنآ ندرک یلاخاما ،دراد
عفریاربیناجموهزیک وبسانملحماهنابایخوهچوکپا ردمدقهب

دهاوخنیهجوتنآهبتجاحرادقمزاشیب،دبایبتجاحداشت.
ای یبلط تردق هزیرغ ای یسنج هزیرغ هک تسا تلاهج تیاهن
یاههبنجهباهنتاردوخهجوتومینادبلیبقنیا اررشبیتسرپلوپاز
و تریحضراوعومینکآور فوطعمهزیرغندشنعابشاوتیمورحم

هدیدانارفلاخمتهجریذپاننایاپبگیریم.
و دودحم تیفرظ تاناویح دننام هنیمز نیا  در ناسنا رگ ا
یداصتقاتاررقمهبهنویسایستاررقمهبهن،تشادیریذپنایاپ
یزاین هن زین یقلاخا رظن زا .دوبن یجایتحا یسنجتاررقم هب هن و
هب هن و یداصتقا قلاخا هب هن ،دوب یعامتجا و یسایس قلاخا هب
لحارتلاکشمهمهیعیبطدودحمتیفرظنامه؛یسنجقلاخا
طباور  هدننکدر دودحمقلاخاو تاررقمزا هکنانچمهاما .درکیم
یعامتجاو یسایسیاوقت و تفعزا و یداصتقا  امور و یعامتجا
وتفعزاویسنجهدننک دودحمقلاخاوتاررقمزا،تسینیزیرگ

یمنیزیرگباشد.1 زینیسنجیاوقت

50و48ص-یرهطمدیهش-برغوملاساردیسنجقلاخا-1 
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مردان و غریزه جنسی
نانآوتساهداعلاقوفیسنجهزیرغنادرمردهک مینک لوبقدیاب
دوشنعابشاحیحصروطبرگ هزیرغنیاودنرادهقلاعنزهبتدشهبا
و ریطخ یاهشزغل هب ار شبحاص هک تسا یاهزیرغ نیرتک خطرنا
هاگچیهدرمهک یروطنامه.درادیماوعامتجاودوخیارب رگناریو
ریسبسنموماقمولامبحاصتویبلطلامویزودناتورث از
هب ندرک هاگنواهنآ اب شزیمآونایورابیزاب یرتسبمهزا دوشیمن
نانزهک دنتسهنیطلاسوناهاشلاثمدهاش.1دنوشیمنریساهنآ
و دنتفرگیم تمدخ هب دوخ یسنج هزیرغ عفر تهج ار فلتخم
مادکچیهاما تشادن دوجو اهنآ  از یریگولجیارب مه یعنام چیه
توقدناهدوبنمتمدخردیدای نانزنوچدیوگبهکز میاهدیدنار
وهدشصیرحرتشیبسکعلابهکلب....ایهدشمامتیوردتوهش
هک یروآمرشیاههنحصهچفلتخمکلاممهبدوختلامحرد

.دندروایندوجوب
اًصوصخم ،زیارغ نارحب هرود یناوج نایم نیا  در هک مینادیم
ددرگنیربهریحیحصتروصبرگ هزیرغنیا.تسایسنجهزیرغا
دهاوخناناوجتداعسویتخبشوخهیاپربارتبرضنیرتهدننکدرخ

دهاوخنوگرگدیلکباراهنآتشونرسو.دزساخت.
دوبانوهدشرپرپ،هتفکشانیاههچنغنوچمه،اهنآق

ّ
یورینخال

تاراختفاهمشچرستسانکممهک نانآ غوبنو.دشدهاوخابتکار
.تفردهاوخردههب اًملسمددرگ عامتجاای ناشدوخیارب یناوارف

5ص-یدراهتشایدمحم-ملاساردنزششوپ-1
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هک یناسک دادعتودنتسینمک ناناوجنایمردهارنیاناینابرقدادعت
ار تمادنو فساتنیرتک ،دوخنارگدردنا باوخزا یرادیب از سپ
راثآابهک یناسک دنرایسب.دنناوارفزیندننکیمساسحادوخحوررب
نابیرگ هبتسدشیوخرمعنایاپات،حیحصیربهرمدعنیاموش

یمباشند.1 
هزیرغ کیرحت رد تیدودحم و هطباض یرارقرب هلئسم هک یهاگ
ییاهیراتفرگهمههکدننکیمللادتسایاهدع،دیآیمنایمهبیسنج
یشان،دراددوجویسنجهزیرغرسربیقرشویملاسایاهروشک ردهک
هتشادرب یتیدودحم هنوگره یلک هب رگ ا ،تساهتیدودحم نیمه زا
دوریمنیبزادراددوجوهک یعلووصرحنیا،دوشدازآطباورودوش
هبرجتنیاتفگ دیابخساپرد.دوشیمیداعیسنجهزیرغهلئسمو
عفر رداهروشک یضعبو دناهدرک زاغآ یبرغیاهروشک تساهلاسار
شیپزینیدایزیدودحات،یسنجلئاسمزامرشنتشادربوتیدودحم
یاهروشک ردنونکالًاثم؟هدشلحاهنآیاربهلئسماًعقاوایآ،دناهتفر
،ندیشوپسابلعضونآاب،مرشزایلاخیسکستلاجمنآابیبرغ
،یگدرپیبویگنهربهمهنآهصلاخوینانچنآیاهملیفهمهنآ
؟تساهدشلحیزیرغهلئسموتساهتسشنورفیسنجشطعایآ
هزیرغ.دناهتخانشناریسنجهزیرغ،دنرادیاهدیقعنینچهک یناسک
،دوریمودوشیمکیرحت،هنایزاتابهکتسایبسادنناماًقیقدیسنج
زاهنایزاتودشابنراک ردیباسحرگااما،تسامزلاهاگهگ هنایزاتنیا

یممربسا،درذگبدحکند.

134ص/یزاریشمراکم/ناناوجیسنجتلاکشم-1.
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زورهب ،سابلردهچوریوصتردهچنیمزبرغمهکروز تساهلاس
مینیبیماما؛تساهتخاسرتراکشآاریسنجهزیرغکرحمیاضعا
هدش رتهتخورفا رب هزیرغ نیا شتآ زور هب  روز ،هیضرف نیا فلاخرب
تلاجمژاریتودوشیمرتشیبسکسهلئسمهبمدرمموجهوتسا
یمرتدوسرپ،هتشرنیاتراجتودوریمرتلااب،یسکسبتکگردد. و
ومرشزاهک هدرپرهنیمزبرغمردهک نیانآوتسههتکنکییرآ
دنچ،ددرگیمراکشآتیسنجزایاهزاتهولجودوریمرانک فافع
زا ار دوخهبذاجسپسو دراد یگزات شیامن نآ و هولجنآ یحابص
مامتاجنیمههبهقباسمرگ .دوشیمیداعاًتبسنودهدیمتسدا
کیهک نیاضحمهبهک تسانیاهتکناما،دوبلحهلئسم،دشیم
یاهزاتکیرحتیپردناسنا،دشیداعرارکترثا کیرحتزاعوندر
ار هتکننیا زین کیرحترازاب نارگ ودشابسودا رتدیدشهک دیآیمرب
عارتخاوفشک ددصرداًمئادلیلدنیمههبودناهدیمهفیبوخهب

.دنتسهرتدیدشورتدیدجیاهشور
یسنجهزیرغهلئسملحیاربهک یناسک گرزبتاهابتشازایکی
لایخملاعردنانآهکتسانیادننکیمداهنشیپیاههیضرفنینچ
مهنآودرادهزیرغکی،هعماجردناسناهک دننکیمضرفنینچ
هداستروصبارهلئسمدنهاوخیمینعی،تسایسنجهزیرغنیمه
عقاوملاعردهکنآلاحودننک لحیعامتجالماوعریاسزاازجمو
زا هک یدمآ رد و یداصتقا لئاسم زا ادج ار هلئسم نیا ناوتیمن
هن .تفرگ رظنرد،دوشیمنارادهیامرسدیاعیسنجهزیرغکیرحت
اًضرفرگ هکلب،دوریمننایمزاا رتشیبکیرحتابیسنجهزیرغاهنت
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ییاهنآهمهونارادهیامرس،دوششوماخدهاوخبزایننیاهلعشمه
شتآ نیا تشاذگ دنهاوخن ،دننکیم دمآ  در بسک هار نیا  از هک
ارشیوخرازاب،دیدجیاهدنفرتواههلیحابهراومهودوششوماخ
رتهنشت ار نانآ ،ناگنشت هب  بآندناشونشور اب و دنرادیمهگن مرگ
.تسادایتعاهبهیبشیدودحاترظننیا یسنجهزیرغ.دنزاسیماز
لثم،داومهبناداتعمقایتشاتلعهکدنکروصتیسکتسانکمم
رایسبرادقمهبوتسابایانداومنیاهک تسانیانیئورهوکایرت
ندرک نک هشیریاربنیاربانب،دریگیمرارقناداتعمسرتسدردمک

رارقناداتعمسرتسدرد،دایداد. ز هبارنیئورهدیابدایتعامقدار
شاهجیتن ،لمعرد اما دسریمرظن هب هنلاقاع اًرهاظهیضرف نیا
ار دوخ تیساسح دای ز فرصم رثا  در ناداتعم هک دوب دهاوخ نیا
یداع وا یارب دای ز ریداقم و دهدیم تسد زا نیئوره هب تبسن
نآ و درک دهاوخ بلطیرتدای ز  مقدار تدشهئشن یارب و دوشیم
زاب یرادقم هرابود و دوشیمیداعیدنچزا سپ  زین رتدای ز  مقدار
هک دنکیمادیپهمادااجنآاتیبلطنوزفانیاودیآیممزلارتشیبمه

یمتسدزااردوخناجناداتعمهرخلاابدهند.1

رشد شخصیت از نظر غریزه جنسی 
هکلبددرگ بوکرسدیابنهزیرغنیامیتفگ مهادتبا هکدر روطنامه
ودشرلماعاهناسنایارباتدومنهدافتساحیحصوحنهبنآ دیاباز
لئاسمزا یکی هک ارچدوشقیرطنیا  از یناسنا تیصخشتیوقت

65ص-لداعدادحـیگنهرفیگنهربویگنهربگنهرف-1.



شکرسهزیرغ 49جنسی

زاهفسلافمینادیمهچنانچ.تساقشعهلئسمیسنجقلاخامهم
تیهامیسرربهبوهدرک زابیصوصخملصفقشعیاربمایلاامیدق
هدروآ مهارف قشع رد یصوصخم هلاسر انیسنبا .دناهتخادرپ نآ
ارناسناهبناسناقشعویراسءایشاهمهردارقشعافرع.تسا

هتسنادیلکاند. تقیقحنآرهظم
،دناهدرمشتسپویناویحیرماارتوهشهکنآاببدالهایارعش
هسیاقم هک اجنآ ات ،دناهدرک راختفا نآ هب و هدرک شیاتس ار قشع
لیکشتارامتایبدا یشخبلقعربقشعحیجرتوقشعولقعاز
توهشهلوقم زا ریغ و هدشعقاو شیاتس دروم هک یقشع.دهدیم
هب ناسنا قشعیتح،تسین یهلا قشعاهنت ،تسا هدشهتسناد
توهشهلوقمزاجراخوفیرشیرماشماسقا یضعبردزینناسنااز

هدشیفرعماست.1 
یورینوتیقلاخنیمهرطاخبهدشقشعزاهکییاهنیسحتمامت
نیرتیلاع زا یرایسب مینادیم هچنانچ ،تسا نآ ریظنیب و میظع
نینچ تحت یعقاو ینعم هب یرنه و یرامعم یبدا یاهراکهاش
ششک و هبذاجقشعزا  رگمنظور ا اما .تساهدمآ دوجوب یاهبذاج
رازنجلردطوقسویگدولآ ،هانگ هب ار ناسنا ودهک دشابیدنمورین
،تسامک هدشهتفگ نآتمذمردهچرهدناشکبءاشحفونایصع
یناسآنیاهبهک تساتباثوگنررپنانچ،نآگننیاههکلاریز

یندشکاپنیست.
یلک هب ار لقع هک دشاب یاهدننکهناوید هبذاج نآ ،روظنم رگ ا و

52ص/یرهطمدیهش/برغوملاساردیسنجقلاخا-1  
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نونجراک رههبتسدنآرثاربناسناودزادنایمراک زا،هدرک ناریو
.تساجبدوشهتفگ زیننآریقحتهرابردهچرهدنزیمیزیمآ

هب طوبرم یایاضق رد« :یوسنارف هدنسیون »لادناتسا« هتفگ هب و
،هصلاخ »!تسا هسوب کی طقف اطخ و یک پا نایم هلصاف قشع
نوگ گونا هداعلا قوف یاههرهچ ،فلتخم دید یاههچیرد زا قشع
ودرهنآیاهریقحتمهونآیاهشیاتسمهنیاربانب.درادبجاست.

هوس بازی ها، در زیر لفافه زیبای عشق
تیاهنلدک ناناوجهمهیاربنآهبهجوتاجنیاپا هکدر یعوضوم
»قشع«هنارعاشوابیزهفافلریز زورماهکدر تسانیادرادارترورض
هبهک ییاهیگدولآهچودوشیمنهک ییاهیراکهبتواهتیانجهچ
نارتوهشوزابسوهنمادهدولآره!؟ددرگیمنماجناسدقمقشعمان
کاچ لد شهاوگ« حلاطصا هب هک قداصقشاع سابل رد ار دوخ

یماج»!تسینهراپدنسنیازج«شتسدردو»تسواکاچزند.
شکرستاوهشعابشازجیرظنهک تفصویدیورودراکبیرفره
اهگربوخاشزاهدافتساابو»راتس«نیمهریز درادندوخیناویحدر
دوخ یناطیش موش دصاقم هب »هملک« نیمه هنارعاش یاهفیصوت و
فیثک فادهاهکنآ  از سپلیلدنیمههبو دناشوپیملمعهماج
هچنآ ،دوشیمهتشادرب وا یعقاو هرهچزا کسام،تفرگ تروصوا
گرزبفرظدننامتسرد؛دنکیمشومارفارهمهوهمهدوبهتفگ ار
و کاپ فطاوع نآ زا یاهرطق دننک هنوراو ار نآ هبترم کی هک یبآ
زا زیربل بلق نآ زا یرثا و دنامیمن یقاب نازوس و نیشتآ یاهقشع
هدیدرگیدیاعدانارازهوقشعیرامیب از یاهمشچوتبحمبیمار



شکرسهزیرغ 51جنسی

ایندکیابدنامیمنامیشپوهدروخبیرفقوشعمهاگنآ.دوشیمن
!مغوترسحوهودنا

نایعدم«نیا بقارم رتشیب هچرهتقداب و اًدیدشدیاب  ناناوج
وبیرفوغوردزجیاهیامرسهک ینایعدمنیا.دنشاب»قشعنیغورد
دحاونِآ اردوخنازوسقشعزاولممبلقاسبهچودنرادنهعدخدر
دوخاجهمهگنرینوریوزت ابو!دناهتشاذگهزار ورگ اجنیدنچرد
هتشادهجوت دیاب .دناهدومن دادملقسانشهکیو قداصیقشاعار
اهنیمهدندای ز ،زورماطیحمرددارفاشامقنیابسیار هکاز دنشاب
دحاویاهمانلًاثمهک دنناسریمییاجهبارتحاقوهاگ هک دنتسه
دتسرفیمرتخددنچیاربدحاونآرد،هدرک هیپک اراهغوردزاولمم
رداردوختماقمامتهدرک نترب»سدقمقشع«سابلاجهمهردو
یمبکترمتیانجهنوگشوند. رازهماننیاریز یلودناهدربورفنآدر
یاهماد نیا بقارم دیاب زین نارسپ هکلب ناوج نارتخد اهنت هن
.دنشاب ،دوشیم هداهن اهنآ هار رس رب »کاپ قشع« مانب هک نوگ گونا
کیهرافک ودرادندوجوییاهرابلاغنآردنداتفا سپهکاز ییاهماد
یلاخوت هناراک یا ر ظافلا میلست و اجیب ینیب شوخو تلفغ هظحل

ناوتیمنمهرمعکیردیهاگداد. ارندش
رد و دنراد یدوبمک »تبحم« رظن زا هک یناسک اًصوصخم
اهتبحمواهقشعزاربانیامیلستدوزیلیخ،دناهدربرسب»تیمورحم«
ودنروخببیرفدوزهک ددرگیمببساهتیمورحمنیمهودنوشیم

بقارمنارگیدزاشیبدیاباهنیا،دنتفامادبباشند.1 
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قبط زاب .تسا قشع نمشد ،بهذم هک دوشیم هتفگ  معمواًل
ارقشع،بهذمنوچهک دوشیمریسفتروطنیانمشدنیا،لومعم
قشع،درامشیمدیلپاًتاذارتوهشودنادیمیکییسنجتوهشاب

یمثیبخارشمارد.
هرابرد،تسینقداصملاساهرابردماهتانیامینادیمهچنانچیلو
ثیبخ و دیلپ ار یسنج توهش ملاسا .تسا قداص تیحیسم
توهشابنآیگناگ ودویگناگیهک قشعهبدسرهچاتدرامشیمن

وگتفگاست. وثحبدرومیسنج
هدرمشمرتحمرگیدکیهبارنیجوزیمیمصوقیمعتبحمملاسا
و یگناگی نیا هک هدربراک هب یریبادت و تسا هدرک هیصوت نآ هب و

رتمکحمورتشیبهچرهتدحوباشد.
هک تسا نیا هدشتلفغ نآ زا و تسهاج نیا  در هک یاهتکن
هب یقلاخا رظن زا قشع اب قلاخا ناملعم زا یهورگ هک نیا تلع
ولقعتیدضدناهدرمشنیقلاخاارنآلقالاودناهتساخربتفلاخم
ادیپهاراجرههک تسادنمورینوشکرسنانچنآقشع.تساقشع
تساییورینلقع.دهدیمهمتاخلقعهطلسوتموکحهبدنکیم
درادیشرانآهبلیامتحلاطصاهبارقشعودهدیمنامرفنوناقهبهک
طابضنایبلاقنایورینکیقشع.تسینینوناقومسرچیهدنباپو
رب اردوخساساهک ییاهمتسیساذهیلع.تسایبلطدازآریذپان
هلمجزاقشع.دننک زیوجتارقشعدنناوتیمندناهتشاذگ لقعهیاپ
قشعدرومردهچنآ،تسینیزیوجتوهیصوتلباقهک تسایروما
للع هب و فداصت بسحهب رگ ا هک تسا نیا ،تسا هیصوت لباق



شکرسهزیرغ 53جنسی

رثک حدا ات دنک لمع هنوگچ دیاب صخش ،دیآ شیپ یرایتخاریغ
نوصمنآبرخمراثآبماند. از درببارهدافتساو

رابطه عشق و عفت
نیامینیببدیاب؛تساتفعوقشعهطباراجنیاردهدمعبلطم
؟ددرگیمافوکشرتهبیطیارشوهنیمزهچردیعیبطویلاعدادعتسا
درمحوررباوقتوتفعمانهبیقلاخاتاررقمهلسلسکیهک اجنآایآ
درمسرتسدزاروداهبنارگ یزیچناونعبنزودنکیمتموکحنزو
یعنمساسحاهک اجنآایدسریمتیلعفهبرتهبدادعتسانیا،تسا
یتاررقمنینچاًساساودنکیمنتموکحاهنآحوررداوقتوتفعمانهب
یاهلأسماًقافتا؟تسادرمرایتخاردلاذتباتیاهنردنزودرادندوجو
عنامدازآحلاطصاهبیاهطیحمهکتسانیا،تساراکنالباقریغهک
نزهک اهطیحمهنوگ نیارد.تساقیمعونازوسیاهقشعشیادیپ
وینآیاهسوهشیادیپیاربهنیمزطقف،تساهدمآردلاذتبالاحهب

.تسامهارفاهبلقندشهزرهوییاجرهویتقوم
قشعطیحمهنتساسوهوتوهشطیحماهطیحمنینچنیا
دنسانشیممرتحمارنآناسانشهعماجونافوسلیفهک یموهفمهب
و  سوز و یگتشذگ دوخ زا و یراک فدا اب هک تسا یزیچ نآ ینعی
هطقنکیرداریناسفنیاوق،تسایاهدننک رایشه،تسامأوت گداز
هکنانچنآارقوشعمودهدیملابورپارلایخهوق،دنکیمزکرمتم
و قلاخ،تسههکنانچنآ هن دنکیم مسر دوخ نهذ رد دهاوخیم

یلاعراکفاواهراکتباواهرنهواهغوبنهدننیرفآاست.1   

59ص/یرهطمدیهش/برغوملاساردیسنجقلاخا-1  





 تاریخچه حجاب

هتشاددوجوباجحناتسابناریا دنسیونیمناخرومهکاجنآاتدر
ردباجحیتخس.تساهدوبرتتخسزینهدمآملاساردهچنآ از و
نارداربوناردپیتحهک دوبتخسودیدشیدحهبناتسابناریا
هک یدیدشتاررقم.دندشیمهدرمشمرحمان نزهبتبسنشوهردار
ارجاضئاحنزهرابردیسوجمنهک نییآونهک نییآوموسرقبط
یگنانزتداعتدمردوا همه،هدوبسوبحمقاتااز هکدر دشیم
یلصاببس،دناهتشادزیهرپواابترشاعمزاودنتسجیمیرود

هدوبناتسابناریااست. باجحندشادیپدر
نایمردباجحجاورتلعهک میئامنلوبقدیابارنخسنیااما
هک مینادیمامهمههکلب تساهدوبن نشختاررقمنآناناملسم
رد ضئاحنز .درادن و هتشادن دوجو یتاررقم نینچزگره ملاسا رد
تسافاعمهزور و  نماز ریظن ،بجاوتادابعیخرب زا طقفملاسا



نارگیدابترشاعمظاحلزااما.تسینزیاجمایانآ یرتسبمهودر
ینیشنهشوگشود1. هب هکمجبور دنرادنیتیعونممچیه...و

،برعتیلهاجرد هک تسا نیا دوشیمهدیمهف خیرات  از هچنآ
هنهرب هک دناهتفگ نانآ دروم رد یتح تسا هتشادن دوجو باجح
»اهیفلاانیصعبایثیففوطنلا«.دنتفگیمودناهدرکیمفاوط
سدقمهک.)مینکیمنفاوطمیاهدرکادختیصعمهکیسابل ام(در

هدروآاربلطمنیافارعاهروس۲6هیآلیذردزینیلیبدرااست۲. 
یمروکذمهیآلیذزینیدودرمنویسد:

نایرعدرمونزاریز.دشبجاودرمونزهبششوپهیآنیاهطساوب
تسانیاتساملسمهچنآیلو.3دندرکیمفاوطنایرعیتحوهدوب
هتشاددوجوفلتخمماوقاونایدارثک ا ملاسازالبقباجحهکدر
وبوجووعیرشتاهنتوتساهدوبنمسرنیارکتبموأدبمملاساو
هتشاذگ رتارفاراپیتحوتساهتفرگ تروصملاساطسوتنآدودح
تایآنآلیلدو.۴درادرشبترطفردهشیرششوپهک مینکیماعداو
.دنکیممکحیاهلئسمنینچهبهک تسااهناسناتاذوتایاورو

حجاب از نظر فطرت
کاپ ترطف یاههتساوخزا زیچره زا لبق ،نادرم و نانز ششوپ
،رشب تقلخزاغآ نامه زا اریز ،تسا اهنآ یتاذ یدوجو راتخاسو

23ص-یرهطمدیهش-باجحهلئسم-1.
39ص-نایبلاهدبز-2.
270ص-باجحلا-3.

20ص-تنسونآرقهاگدیدزاباجح-4



هچخیرات 57حجاب

،دنناشوپب ار دوخنکمموحن ره هب ات دندیشوک درم و نز زا کیره
تسانآرگنایبعوضومنیا،دننیببشزومآ،درومنیا لابقهکنآیبدر
»ایح«مان هب یاهدننک تیادهو هدنراد زاب لماع ناسنا داهن  در هک
واودنک ظفحاهفارحناواهرطخزاارناسنادهاوخیمهک دراددوجو
یماگنه:هدمآنآرق ساسانیمهرب.دیامنتیادهحیحصهارهباردر
هدشیهننآزاهک یتشهبتخردنآزاندیشچزاسپاوحومدآهک
ابدندرک عورش«.دنتفایهنهرباردوخ،دندشجارخاتشهبزا،دندوب

اررگیدمهات،رگیدکیرب،یتشهبیاهگربندادرارقبپوشانند1«.
ششوپزایعونیارادهکلبدندوبنهنهربارجامنیا لبقاوحومدآاز
اهنآنتزا،یتشهبششوپوتمارک نآ،اطخرثاربیلودندوبیتشهب
هنهربتمارک نآزااردوخهک یتقونیمزهبطوبهزاسپوتخیرورف

اررگیدمهدندرکبپوشانند.۲  یعسباتشاب،دنتفای
هک تسا نآ رگنایب ،یتشهب یاهگرب اب دوخ ندیشوپ رد تعرس
خساپیاربرشبوتسایتاذویرطفرماکی،درمونزیاربششوپ
قباطم و .دنادیم ششوپ زا ریزگ نا ار دوخ ،ترطف یادن هب نداد
زا هک ار یچوق،ارجامنیا  از سپهدشلقنسابعنبا  از هک یتایاور
یاربیدنلبسابل،نآتسوپزا اوح،دندرک حبذ،دوبهدمآتشهب
هب.دومنهیهتیرسورونهاریپکیدوخیاربودرک مهارف؟ع؟مدآ
تساششوپعوضومندوبیرطفرگنایب،ینآرقیارجامنیالاحره
ناسنا یراتخاسهاگتساوخزا ششوپ روتسدهک تسانآ رگنایب و

22-فارعا(»هِ( َجّنَ
ْ
قِرَوَنمِامَهِیْال

َ
نِافَصِخْیَاقَفِطَوَ«-1َعل

هدمآفارعاهروس27هیآرد،هدشیهنتِخردنآزاندروخزالبق،اوحومدآندوبهدیشوپ-2است.
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یمهمشچرسگیرد.

حجاب از نظر عقل 
لقع ره هک ارچ ،درادن حیضوت هب  نیاز ،لقع رظن زا ششوپ موزل
و تافارحنا  از ظفح و تمارک هیام ناسنا یارب هک ار هچنآ میلس
و.دنادیمناسنایراوتسابجومارنآ،تسااهیچوپواهیگدوهیب
نآ،دوشیمیگنهربموشیاهدمایپویقلاخاداسفثعابهکارهچنآ
هک تسایلقعینادجوبلطمکینیاودنادیمدنسپانومومذمار

.)دشابیمشدوخهارمهشلیلد(»اهعماهتاسایق«حلاطصاهب
خریوزادیابتلیلدرگمتاب باتفآلیلددمآباتفآ

ناشن ار اهیکین و اهیتشز هک تسا ینابات غارچ نوچ لقع
هچنانچـدنکیمصخشماریتخبدبویتخبشوخلماوعودهدیم
یتخبشوخ لماوع زا باجح ـتفگ میهاوخ باجح هفسلف رد
دبویگنهربودوشیمهعماجودرفلماکتوتملاسبجوموتسا
بیترتنیاهبوددرگیمموشیاهدمایپوطاطحناثعاب،یباجح
،هتسیاشومزلارایسبهلیسوکیباجحهک میریگیمیلقعهجیتن
وطاطحناهیامهک یزیچرهیلک روطهبوتسانادرمونانزیارب
و دشر ثعاب هک یزیچره و دنادیم مارحار نآ لقع ،تسا داسف
و هتسناد هتسیاشار نآ لقع،تسا هعماجو درف یتملاسو لماکت

یممزلمنآماجناربارناسناسازد.
،ناسنا ایحدوجوتسالقعیاههبعشزایکی»ایح«تلصخدر
ییایحیبسکعهبودنکیمتوعدتفعوششوپظفحیوسباروا
تسیزویتفعیبویگنهربهبارناسنا،تسالهجیاههبعشزاهک



هچخیرات 59حجاب

یمارفیکسورعخواند.
هباروتنم«:درک یحو؟ع؟مدآهبدنوادخ:دومرف؟ع؟نانمومریما
و ایح،لقعزا دنترابعهک مدومنریخمتفصهسزا یکیباختنا

».نک اهراررگیدتفصودوامنباختنااراهنآ یکینیداز
».مدیزگ ربارلقعنم«درک ضرعمدآ

واودیدرگ ادجلقعزا:دومرفنیدوایحهبلیئاربجطسوتدنوادخ
نامرف،ادخیوسزاام«:دنتفگلیئربجهباهنآ،دی گذار شدوخهباروا
مهام،دشابلقعهک اجره،میدرگنادجلقعزا هک میا هدشهداد

نآهارمههستیم.«1 
۲دیشابنینچتفگ  لیئربج

و تسا ناسنا یرطف تافص زا هک ایح تلصخ هکنیا هجیتن
هشیمهودنیاوتسینادجلقعزادشدهاوختفعظفحبجوم
تیاعرارایحتلصخ،لمعردیسکرگ ،دنتسهمهاباجهمهردوا

هتخاسادجزینلقعزااردوخ،تقیقحرد،دنکناست3

علت پیدا شدن حجاب
رد هک دش روطچ ؟تسیچ باجح ندش ادیپ هفسلف و تلع
تساینیدهک ملاسا؟دمآ دیدپ یناتساب للمیضعبای همهنایم
هچیوروارچدرادیروظنموهفسلفشیوخیاهروتسدهمهردهک

کرد؟ سیساتایودیئاتارباجحیتحلصم

ناک« ثیحلقعلاعمنوکنناانرماانا«-1
11و10ص-1ج-یفاک لوصا-2

72ص-یدراهتشایدمحم،نزتیصخشرگنایبباجح-3
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هدش زاربا ینوگ گونا تایرظن باجح ندش ادیپ تلع باب رد 
نداد هولج هنلاهاج ای هناملاظ یارب اهتلع نیا اًبلاغ و تسا
هبهکیتایرظن.مینکیمرکذاراهنآعومجمام.تساهدشرکذباجح
ویقلاخایضعبویعامتجایضعبویفسلفیضعبمیاهدروآتسد

یمرکذلًایذهکشود. تسایناوریضعبویداصتقایضعب
هشیر(تینابهروتضایرهبلیم-1فلسفی(.

هشیر(یعامتجاتلادعوتینمامدع-۲اجتماعی(
تهجردیویورین  ونزربدرمطلستویهاشردپ-3استثمار

هشیر(درمیداصتقاعفانماخالقی(.
)یقلاخاهشیر(درمیهاوخدوخوتداسح-۴

درم زا تقلخرد هک نیا هب وا ساسحا و نز یگنانز تداع-۵  
کرتووایدیلپهنیمزردهک ینشختاررقمهولاعهب،درادمک یزیچ

هشیر(تساهدشعضوتداعمایاروانی(. واابترشاعمدر
چیهردباجحندشادیپردیریثاتهجوچیههبایهدربمانللع
تلع مان هب ار نآ تهجیب و تسا هدش هتسنادن ناهج زا هطقن
یاهمتسیسزایضعبندمآدیدپرداًضرفایودناهدرک رکذباجح
باجح رد مادکچیه قوف لیلاد .تسا هتشاد ریثات یملاسا ریغ
ملاساردهک یاهفسلف و تمکحینعی تساهتشادن ریثات یملاسا

هدوبنتساهدشباجحعیرشتببساست.
نزیگدیشوپنافلاخمهدافتسادرومشیبومک دشرکذهک یللع
درومهک تساراک ردیساساتلعکیامهدیقعهب.تساهتفرگ ارق
ندمآ دیدپ یعامتجا هشیر ام هدیقع هب .تسا هدش عقاو تلفغ



هچخیرات 61حجاب

رامثتساهبلیمای،تضایرهبلیمرداردرمونزنایملئاحومیرح
یگنانز تداع ای ،یعامتجا تینما مدع ای ،درم تداسح ای ،نز
نیاهشیر.درک وجتسجاهنیا رتمکدر دیابلقالاودرک وجتسجدیابن

کرد. وجتسجدیاب»نزدِوخ«،یزیرغهنارهامریبدتکیردارهدیدپ
ایحلیبقزایسنجیقلاخاهشیرهرابردتسایثحبیلک روطهب
رد.درمزا،دوخشِشوپورتسهبلیامتتساهلمجنآزاوفافعو

.تساهدشزاربایتایرظناجنیا
یریبدتششوپورتسوفافعوایحهک تسانیااهنآنیرتقیقد
ظفحودوخندرک اهبنارگ یاربماهلاعونکیاب»نزدِوخ«هک تسا
کیابویرطفشوهابنز.تساهدربراک هبدرمرباربرددوختیعقوم
دناوتیمنیمسجظاحلزاهک تساهتفایرددوخهبصوصخمسح
زادنک مرنهجنپدرمابیگدنزنایمرددهاوخبرگ ودنکا یرباربدرماب
ار درمفعضهطقنرگیدفرطزا و دیآیمنرب درمیوزاب و روزهدهع
واهک تساهداهندرمدوجوردتقلخهک تساهتفاییزایننامهرد
هدادرارقتیبولطموتیقوشعمرهظمارنزوبلطوقشعرهظمار
هدشهدیرفآهدننکلابندوهدنریگرنسنج،تعیبطرد.تسااست.
فعضهطقنوتفایدرمربارب  اردوخعقوموماقمنزهکدر یتقو
ییارآدوخورویزهبلسوتمهک یروطنامهتسناددوخربارب اردرمدر
رودهب لسوتم،دنک بحاصتار درمبلقهار نآ از هک دشلمجتو
ار دوخ دیابن هک تسناد ،دش زین درم سرتسد زا دوخ نتشادهگن
ردودنک رتزیتاروابلطوقشعشتآتسیابیمهکلب،دنک ناگیار

لااباردوخعقوموماقمهجیتنبرد.
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یمتنارودلیوگوید:
وتسدهکدنتفایردنانز.تسایباستکاهکلبتسینیزیرغرماایح«
هداددایدوخنارتخدهباررمانیاوتساریقحتونعطهیامیزابلداند.«1
تردقشیازفا درمونزنایملئاحومیرحریثاتهبعجاریولومدر
قشعشتآرددرمنتخادگ ردوواماقمندربلااب ونزتیبوبحمودر
،دنکیم هیبشت شتآ و بآ هب ار اهنآ :دروآیم فیطل یلثم ،زوس و
زا لئاح رگ ا ،شتآ لثَمَ نز لثم و تسا بآ لثم درم لثَمَ دیوگیم
شوماخارنآودنکیمهبلغشتآرببآدوشهتشادربشتآوبآنایم
هکنیالثمددرگ رارقربودنآنایمیبجاحولئاحرگ اما،دزاسیما
تقونآ،دننک نشورگیدنآریز شتآودنهدرارقیگیدرداربآدر
ارواکدناکدنا،دهدیمرارقدوخریثاتتحتاربآشتآهک تسا
اجنآات،دروآیمدوجوهبوا نایلغوششوجاًنایحاودنکیممرگدر

دیوگیم.دزاسیمراخبهبلیدبتاروادوجورسارسهک:

زاشتآربدشبلاغبآ»بیجح«رددشابوچدشوجواشتآزلهیب

ودنآدمآلیاحیگیدهکنوچاوهشدرکرا اربآنآدرک تسین
لاذتبا شیوخحورقمعرد،دوریمروصتادتباهچنآفلاخربدرماز
وءانغتساوتزعهشیمهدرم.تسارفنتموایناگیارومیلستزاونز

.تساهدوتسدوخهبتبسنارنزییانتعایب
فرطکیزاقارفویسرانتسدنایمتسایاهطباریلک روطهب
تسایاهطبارهکنانچمه،رگیدفرطزاییاهبنارگ و وقشعوسوز

63ص،یرهطمدیهش،باجحهلئسم-1
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؛رگیدفرطزا ییابیزورنهنایموفرطکیزا  وقشعنایمسوز
و رنه و دفکشیم اهیسران تسد و اهقارف هنیمز رد قشع ینعی

یمومنودشرقشعهنیمزردییابیزیابد.
دیوگیملساردنارترب:

تسدناوتبنانزهبیناسآهبهک تسافساتهیامرنهظاحلزا«
ریغهکنآنودبدشابراوشدنانزلاصوهک تسارتهبیلیخوتفای

نکممگردد.«1 
درفلآ  از هنانز تلاجمزا یکی هک تسا ینخسرتبیجعهمه زا
دوخیزاسملیفلغشونفبسحهبهلجمنآلوقهبهک ـکاکچیه

دیوگیموا.دنکیملقنـدرادناوارفبراجتنانزهرابرد:
کیرتنآ رپ و ناجیهرپ یملیف لثم دیاب مهنز هک مدقتعم نم«
فشک یاربودهدناشنرتمک اردوختیهامهک ینعمنیدب،دشاب
هتسویپنانزدیاب.دراداویرتدای ز ولیختیورینهباردرمدوختصور
و دنهدناشن ار دوختیهامرتمک ینعی دننک راتفر هویشنیمهرب

.»دهدتمحزدوخهبرتشیباهنآفشک یاربدرمدنراذگب
لقن نینچصخشنیمهزا یرگیدهرامشرد هلجمنامهاًضیا
وباقنوباجحرطاخهبشیپلاسدنچاتیقرشنانز«:دنکیم
نیمهودندومنیمباذجدوخبدوخدندربیمراک هبهک یدنبیور
نانزهک یشلاتابجیردتهباما،دادیماهنادبیدنمورینهبذاجهلأسم
باجحدنهدیمناشندوخزایبرغنانزابیرباربیارباهروشک نیا
هارمهودوریمنایمزادوبهدشهدیشکقرشنزرب هکدیروز ششوپو

35ص،نامه-1
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یمهتساکشود.«1 مهوایسنجهبذاجزانآ
زا دوخ نتشاد هگن رود رثا رب نز هک دیمهف ناوتیم ایاضق نیا  از
زاینرسدحهچاتوتساهدربلااباردوخهیاپاجک اتدرمیسرتسد
ارتقیقحنیانزکرداًعطق؟تساهدروآدورفدوخناتسآهباردرم
زارکیتروصهبدوخندرکیفخمودوخندبششوپهبوالیامترد

هتشادناوارفریثاتاست.

کلمه حجاب
اًتبسن حلاطصا کی نز ششوپ دروم رد باجحهملک لامعتسا
هک »رتس«هملک اهقفحلاطصارداًصوصخمومیدقرد.تسادیدج
هولصلاباتک ردهچءاهقف.تساهتفر کار هبتساششوپینعمهب
»رتس«هملک دناهدشبلطمنیاضرعتمهک حاکنلاباتک ردهچو

.ارباجحهملک هندناهدرب اربکار
هملک نامههشیمهامودشیمنضوعهملک نیاهک دوبنیارتهب
تغلعیاشینعممیتفگ هک هچنانچاریز.میدربیمراک هبار»ششوپ«
رابتعاهبدوشیمهدرب ششوپدرومردرگبکار وتساهدرپباجحا
یاهدعهک هدشبجومرمانیمهوتسانزندشعقاوهدرپتشپ
وهدرپتشپهشیمهنزتساهتساوخملاساهک دننک نامگ یدای ز

نوریبودشابسوبحمهناخردنرود.
ینعم نیدب تسا هدرک ررقم نز یارب ملاسا هک ششوپ هفیظو
ملاسا رد نز سبحو ندرک ینادنز .دورن نوریب هناخ زا هک تسین

،نامه-1ص67
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دنه و میدق ناریا لثم میدق یاهروشک زا یخرب رد .تسین حرطم
دوجوملاساردیلوتساهتشاددوجوییاهزیچنینچندارد.

ندبنادرمابدوخترشاعمردنزهک تسانیاملاساردنزششوپ
نیمههطوبرمتایآ.دزادرپنیئامندوخویرگهولجهبودناشوپباردوخ

بلطمنیمهدیؤممهءاهقفیاوتفودنکیمرکذارینعماست1. 
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فلسفه حجاب و پوشش

یدازآ و یگنهرب رصع ارنآ مان یضعب هک ام رصع رد کشنودب
یدازآ یئزجارنانزیِرابودنبیب،هدزبرغدارفاودناهدراذگاز یسنج
هاگ ودنیاشوخانهتسدنیایاربنتفگ باجحزانخسدننادیموا
یباجحیبدسافمیلو.هتشذگ یاهنامزهبقلعتمتسایاهناسفا
و دیقیبیاهیدازآ نیا  از هک ینوزفا  روز یاهیراتفرگ و تلاکشمو
نیا یارب ییاونش شوگ اًجیردت هک دش ببس ،دمآ دوجو هب طرش
زایشکهرهبیاربدیابنانزایآهک تسانیاهلئسم.دوشادیپنخس
نیادیابایودنشابنادرمهمهرایتخاردسملورصبوعمسقیرط

؟ددرگ ناشنارسمهصتخمروما
ناشنردنایاپیبهقباسمکیردنانز ایآ هک تسانیا ثحبدر
ریگرد نادرم هدولآ یاهسوه و تاوهش کیرحت و دوخ مادنا نداد
طیحمهبودوشهدیچربعامتجاطیحمزاهلئسمنیادیابایودنشاب



صاصتخاییوشانزیگدنزوهداوناخیابد.
همانرب نیا  از یئزج ،باجح و تسا مود همانرب  طرفدار ملاسا
،زابسوه یاههدزبرغ و اهیبرغ هک یلاح رد دوشیم بوسحم

.دنتسهلواهمانرب طرفدار
یاهیریگتذلوشزیمآ معایسنجیاهیبایماکدیوگیمملاسااز
هانگنآزاریغوتسانارسمههبصوصخمسملویرصبویعمس

یمهعماجیکاپانویگدولآهیاموباشد.
اریزتسینیناهنپوموتکمزیچباجحهفسلف:

ویرگهوشعوشیارآنوچمهیاهدمایپاًعبطهک نانزیگنهرب-1
کیرحتلاحکیردارناناوجاًصوصخمنادرم،درادهارمهنآلاثما
داجیا و اهنآ باصعا ندیبوک ببسهک یکیرحت دهدیمرارق مئاد
.ددرگیمیناورضارماهمشچرسهاگ ویبصعهنوگ رامیبیاهناجیه
لیمحت دوخ هب ار ناجیه راب دناوتیم ردقچ ناسنا باصعا رگم
لماع ،رمتسم ناجیه دنیوگیمن یناور ناکشزپ همه رگم ؟دنک

یرامیباست؟
و نیرتدنمورین ،یسنج هزیرغ هک هتکن نیا هب هجوت اًصوصخم
ثداوحهمشچرسخیرات لوطرد و تسایمدآ هزیرغنیرترادهشیر
یاهثداحچیه«:دناهتفگهکاجنآاتهدشیکانلوهتاعیاضورابگرم

نایمنآردینزیاپهکباشد.« نیارگمدینکیمنادیپاریمهم
نتخاسروهلعشوهزیرغنیاهبیگنهربقیرطزارمتسمنزنمادایآ

یاهنلاقاعراکاست؟1  نیاایآ؟تسینشتآابیزابنآ
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نارتخدبسانمانعضورطاخهبهک میاهدیداریرایسبناناوجام
و یزاجم یاهقشع و اهیتسود اب و دناهتسب لد اهنآ هب ،ناوج
یباصعانامزنیا امادناهدرکدر یرپسرگیدکیابارینامزنیغورد
نارگندوخهدنیآ از هدوبمهرکفردهشیمهدناهتشادنمارآوتحارو
دسریم نایاپ هب یلیلاد هب انب اهیتسود نیا هک مه یتقو دنتسه
راک زا .دنرادن ار یتحار بشو زور دنتسهمهییادجهب  مجبور و
دنشکیمتسداهنآ  از  و هدشهتسخیلک روطب...وملعوشلاتو
رداهیقلاخادبواهیوخدنتتساهدشمامتاهنآیاربایندییوگ
ردصخشنآیقلاخایاهیگژیوزا...وهسردمو کار لحموهناخ

نامززاههربنیااست.
ششوپ و باجح تیاعر روتسد یارجا اب دهاوخیم ملاسا اما
هبارکاپشوگ ومشچوملاسیباصعاومارآیحور،نانزونادرم

.تساباجحیاههفسلفزایکینیاودروآناغمرانانآ
ردیگنهربشیازفاابهک دهدیمناشندنتسمویعطقیاهرامآ-۲
موادمروطهبایندردییوشانزیگدنزیگتخیسگمهزاوقلاط،ناهج
»لد«هچرهو»دایدنک لددنیبهدیدهچره«هک ارچ.تساهتفرلااب
دوریمنآلابندهبدشابیتمیقرههبدهاوخبشکرسیاهسوهنیارد

یمعادویرگیدابوددنبیمیربلدهبلدزوررهبیترتنیاهبوکند.
و دنراد رگیدکی هب قلعت رسمه ود تسا باجحهک یطیحم رد
یلو تسا رگیدکی صوصخم ناشفطاوع و قشع و ناشتاساسحا
رد کرتشم یلااک تروص هب نانز لًامع هک »یگنهرب دازآ  »بازار  در
دشابهتشاددناوتیمنیموهفمییوشانزنامیپتسادقرگیددناهدمآ



او درجه دو نیست70

و دنوشیم یشلاتم تعرس هب توبکنع رات نوچمه اههداوناخ و
وون،زیچهمهدازآ نیابازار هکارچ.1دننامیمتسرپرسیبناکدوکدر
دوجورسمهناونعبهناخردهچنآاماتساابیرفوهدشیشاقنوهزات
هبنتشگزابهبیلیامترگید؛تساهدشجراخرازابنیا رگیددراداز
ندیشک تسدودرادیرتهبیاهزیچرازابنیاهک ارچتسینهناخ
نیاهک موشزیزعملاسانابرقاما.تسالکشمتباثیاجهبنتفرو
نانزیاهییابیزطقفنادرماتدادرارقارباجحودرک لحارهلئسم
مهزاثعابرگیدنزیاهییابیزودننیببهناخردطقفمهنآاردوخ

هداوناخمرگنشود. نوناک نتخیسگ
نیرتک زاعورشماننادنزرفشیازفاوءاشحفهنمادشرتسگدردنا -3
و .درادن رامآ و ماقرا هئارا هب یزاین هک تسا یباجحیب یاهدمایپ
ابودرادننایبهبیزاینوهدوبصخشملًاماکیبرغعماوجردنآلئلاد
عماوجرداهتیانجعاوناهمشچرس،عورشماننادنزرفنیاهکنیاهبهجوت

یمرتنشورهلئسمنیاکانرطخداعبادنتسهوهدوبیناسناشود.
دازون دصناپلاسرهناتسلگناهزار ردمیونشیمهکیماگنهکشور
هطبارنیا سیلگنانادنمشنادهکدر یماگنهودیآیمایندبعورشمان
و یقلاخالئاسمرطاخهب هن( دناهدرک رطخملاعاروشک تاماقمهب
دوجوهبهعماجتینمایاربنانآهک یتارطخرطاخهبهکلب)یبهذم
نایم رد اهنآ یاپ یحانج یاههدنورپ رثک ا  در هک یروطب دناهدروآ
هنمادهک زیچرهنیاربانب.میربیمیپهلئسمنیاتیمهاهب،تسا
یارب یدیدهت و دزاس رتهدرتسگ یناسنا عماوج رد ار یسنج داسف
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باسحهنوگره،نآیاهدمآیپودوشیمبوسحماههعماجتینما
.تساهعماجنآنای هبمینکز

یعیبط دهاوخب هنهرب مادنا اب ار نز ،هعماج هک یماگنه -۴
.درادوا رتنوزفاییامندوخورتشیبشیارآیاضاقتاز هبروز تساروز
و اهلااک غیلبت هلیسو شیسنج هبذاج قیرط زا ار نز هک یماگنه
تیصخشیاهعماجنینچرددنهدرارق...و یاهقاتاانتظار دکور
و دنکیمطوقسشزرایب یلااک کیای کسورعکیدحرسات نز
بیترتنیاهبودوشیمشیئامندوخوییابیزویناوجوا اهنتافتخار
کی شکرس یاهسوه عابشا یارب دش دهاوخ یاهلیسو هب لدبم
؛نارودنیا طقفمهنآ.1تفصویدیاهناسناودر هدولآتشمفریبکار
نامهدوخیناوجوییابیزنارودندومنیرپسزاسپنانزهک ارچ
وتخادنادنهاوخرودهبهدشهلاچمیشنوچمهارواناتفصوید
نانزونارتخدزاودننکیمندراوزیندوخیتاغیلبتءایشارداروایتح
تساتخبدبنزنیاو.درک دنهاوخهدافتسارگیدیورابیزوناوج
رایتخا رد لاسنیدنچهکنیا  از  و دشدهاوخمورحمزیچره زا هک
مهزاشاهداوناخایهدادنهداوناخلیکشتهبمادقایتحوهدوبنانآ
یاهراچ هک ینامیشپ مه نآ و دش دهاوخ نامیشپ تسا هتسسگ

دهاوخنداشت.
ره هب تسددوخموشفادها دربشیپ یارب هشیمهیلابالا نادرم
.دننکیمنبانتجازینمدرمسیماونزایتحنایمنیارددننزیمیراک
و هدعو اب و دنشکیم دوخ فرط هب نکمم قیرط ره اب ار نانز نانآ

446ص-نامه-1
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.دنرادیمهگنرودتقیقحلصازااراهنآتقوماییلاخیاهدیعو
یرشقوتساهتشذگ راک زا کار هک دنیآیمدوخهبنانزینامزو
سپ ادخ رکش هب اما .تسا نانز رشق دروخیم ار هبرض نیرتدب هک
و قباس لاذتبا تروصزا نانز ،ناریا یملاسا دنمهوکشبلاقنا  از
دمآ شزرایبویگنرفیاهلااکدر ویگنهرفکسورعکیتیعقوم
نیانودبامادیشوپدوخربارباجح،تفای اردوختیصخشوباز
ردیتحیعامتجاهدنزاسودیفماههنحصمامتردودوشیوزنمهک

رهاظشیملاساباجحنامهابگنجهنحصشد.
رارکتزاودوشیمهراشادرومدنچهبششوپمهمیاههفسلفزااما
مینکیمبانتجاهدمآفلتخمبتک ردهک یدراومویهیدبدراوم
رکذ ثحب نیمههلابند رد ار ششوپ و یملاسا باجحترورضو

کرد. میهاوخ

1- حرمت بخشیدن به زن 
ششوپظفحتساهعماجردتفعوتمرحمسجتناملسمنز
یاههاگنزایونتشادهگنظوفحمونزهبندارذگ مارتحایعونهب
ره دیامنن تیاعر ار دودح ،نز هچنانچ .تسا یناویح و یناوهش
.دنکشیمارنزمیرحشاهدولآهاگنهبوهدومنعمطواهبیلدرامیب
تحت،دیامنتیبرتملاسلسنودنامبملاسدیابهک یتیصخشنآ
رد و هدش هداد قوس تاوهش فرط و هانگ هب هدولآ یاههدید ریثات
و نلاد رامیب لاگنچ رد هدرک شومارف ار شایعقاو تیوه هجیتن
باقرغهبوهدرک طوقسشیناسناشنمزاودیآیمراتفرگ نازابسوه

یمتیناویحرود.
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تمکحودزاسیمحرطمار ششوپدودحهکنآ  از دعبمیرک نآرق
ناملسمریغنزهبوتساناملسمنزنآزاطقفهژیوتمرحهکنیا
ششوپ نیا« :دیامرفیم روطنیا ار دناهدشن لئاق ار یتمرح نینچ
تیذادرومو دنوشهتخانشتفعوایحهب نانز هک تسارتکیدزن

عقاونلاهااننشوند1«.

2 - مبارزه با نفس 
هتفهننزتشرسردیحلاصمهبانبیرگهولجوییامندوخهبلیم
رگ نامگیب.دوشهتفرگراکبلااویفدهوتسردریسمرددیابهکتساا
هتفرگ راک هبیتسردهباهلیمریاسنوچمه،نزدوجوردشیارگ نیا
ردودوبدهاوخلامک تهجردوتشاددهاوخیبولطمتارمثدوش
دهاوخدنمدوسشایگدنزابهارمهبسانمیطیحمندروآمهارفریسم
تعیدوهبناسناناجردتهجنودبینوردشیارگ چیههک ارچدش
ییامندوخودشابهتشادنیزرمشیارگ نیارگ اماتساهدشنهداهنا
نیرفآداسفاًعطقدشابهتشاددومناجهمهردوهراومهیرگهولجو
.درکدهاوخریثأتهعماجردیراجنهانیاههنیمزداجیاردودوبدهاوخ

لیمنیالیدعتلماعنیرتمهمناوتیمارششوپدانست.
تاکز و دوش فرص اجب دیاب اما تسا هیامرس نز یارب ییابیز
هب نز لامج یزاسدننام .تسا ششوپ و فافع طقف ،نز لامج
زاوتسادمآ کار ودنمدوس،وسکیزاهک تسانآرگناشن،هیامرس
هبتساهراشاودشابیمینتفایلیدعتویندشلرتنک رگیدیوس

59هیآ،بازحاهروس،»نَیْذَؤْیُ
َ

نَفْرَعْیُنَفال
َ
یٰنَدْأ

َ
كَلِأ

ٰ
-1»َذ
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دهاوخنیرفآداسفوزیگناهنتفینکشزرمتروصردهکنیابود.
هزیرغ نیا ،رهوش هلمجزا مراحم لباقم رد باجحفشک زاوج
عنم و دشاب رهوش هب صتخم نز ییارآ دوخ هک دهدیم تهج ار
ینکشزرم زا و دزاسیم لرتنک ار هزیرغ نیا ،مرحمان ربارب  در نآ
هزرابمتهجردیماگ دناوتیمهزیرغنیالیدعت.دنکیمیریگولج
نیا لرتنک تهجرد نز یتقو .دشاب یناسفن یاهشهاوخریاساب
هدرک لیصحتاراهشهاوخریاسربهبلغیگدامآدومنمادقاشهاوخ
بذهمیناسنا ودنکیمتکرحدوخیلاعتودشرتهجردومااًل

زیناردوخهعماجدناوتیمهکبسازد1. دوشیم

3- جواز حضور زن در اجتماع
هتسارآ،ییاههیاریپواههیارآهبرگاهژیوهبنزمادنا،یدیدرتچیهنودب
زایمیظعشخب،نزرگیدیوسزا.تسانیرفآسوهورابناجیهددرگ
یگنهرففلتخمداعباردودهدیملیکشتارهعماجکییناسنایورین

.دشابهتشادیمیظعینیرفآشقندناوتیمیسایسویداقتعاو
واعامتجاردنزروضحزاوجتقیقحرد،نزشِشوپحرطابملاسا
یگنوگچردهکییاشگهاروهنامیکحتاروتسدابوتساهدزمقرار
ندشهابت ارمیظعیوریننیاییوسزاوهدادهیاراواشوروشنماز
رگیدییوسزا وهدادتاجنندنامرثایبوفدهیبیاهشوگ ردو
ار نز و درم طلاتخا زا یشان یاهیراجنهان و یرتسگداسف یولج
هعماج یناسفن تملاس لباقم رد هعماج داحآ همه .تسا هتفرگ
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تقد.تساهمناخشودرب هراب نیا  رتمهمتیلؤسمودنلوئسمدر
راصحار باجحهک ار ینادولآسوهرکفت یگیاپیبمیتفگ هچنآ  در
حلاطصاهبنتسکشیاربارنز،دوخیاهیدنمزآیاربوهدرک یقلت
دوشیمهتسنادیبوخهبودوشیمنشور،دننکیمتوعدراصحرد
؛واتراساهننزیدازآتهجردتسایمهملماعلًامعباجحهک

نشوراًقیقدیدازآباشد. امیقلتهکاز تسانیامهم

4- ایجاد امنیت                        
مهارفدارفایارب،فلتخمداعبا ارتینماتسافظومهعماجدر
ظفح اب هک تسا نز هدهع هب مهم نیا  از یاهدمع شخب ،دزاس
دوش هدیرد میرح نیا رگ ا .دناشوپب لمع هماج رما نیا هب ششوپ
راصحنیا از نوچنز،درادندوجوصخشیتملاسیارب یتنامض
فرحنم بولق و هدولآ یاههدید تابرض ضرعم رد ،دمآرد عینم
مطلاتزا تاجناًتیاهن و هدادتسدزا ار دوخشمارآ و دریگیمرارق
تماهشابنز،فافعتیاعرهیاسرددزاسیممولعمانارلابجاوما
عامتجاهیحان یرطخوهدشلوغشمدوخهفیظوهبرتمامتهچرهاز
هک میتسهدقتعممامتتیعطاقابناسنیدب.دوشیمنیوهجوتم
ششوپ میرح رد و دزاسیم مهارف هعماجرد ار نز تینما ،ششوپ
تخادرپتیلاعفهبودمآهعماجهبهدوسآیلایخابناوتیمهکتسا
،عامتجافلتخمداعبا اردوخینیعروضح،باجحرگنسردودر

ققحتبخشد1. 

82ص-نامه-1
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ییوشانزطباورمیکحتبجومنزششوپ:تفگ دیابلاحرههب
و طباور اب هلباقم یارب تسا یدسو دوشیم یگداوناخ طیحم رد

.اهندشانشآواهترشاعم
یشان یناماسبان هنوگره اب دناوتیم هک تسا یرپس نز ششوپ
و مکحم راوید نوچمه نز ششوپ ،دنک هزرابم یسنج لئاسم زا
تارطخ زا نآ نورد ار شبحاصهک تسا یاهلزلز دضنامتخاس
یارب شدوخ یارب تسا یاهرذ نز ششوپ ،دشخبیم تینوصم

...ومشچیاههزینوریتدشمن.1 تظافحاز
یکاپ و تفع ،تمصع ،فرش یارب تسا یظافح نز ششوپ
،واشزرا،واجرا،واتیصخش،واتمظعینعینزششوپ،شیوربآ
:دیامرفیم هک تسادخلوسر .شعامتجا تیناسنا و وا تیناسنا
یارباهتنیززازیچنیرتهبهک ؟سها؟ارهزهمطافمرتخدزامدرک لاوس
مهنزودنیبنارنزمرحماندرمهکتسانآ:درکضرع؟تسیچنز

ارمرحماندرمنبیند۲.

20صیونشدماوقخیش-یملاساباجح-1
322ص،1ج،هعیشلانایعا-2
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رد هشیر یگدیشوپ و سابل هب شیارگ مینادیم هک روطنامه
و یناور و یحور ،یگداوناخ ،یعامتجا ،یدرف حلاصم و اهتمکح
تاناویح یمامت نایم رد هک تسا رطاخ نیمه هب .دراد یداقتعا
،یک یهرکخا یور رب یگدنز زاغآ و شنیرفآ ودب زا هک یناویحاهنت
.تسا هدوب ناسنا ،هدومن نت رب سابل و هتخاسروتسم ار نتشیوخ
ریاساب ناسنا زیامت هوجوزا یکیهک درک اعدا ناوتیمبیترت نیدب
ینأشارنآ هدوبسابلندیشوپ،یمدآیاهیگژیوزایکیوتاناویحو
یزاین »ندیزگ نکسم« هک روطنامه دنادیم دوخ یناسنا نوئش زا
وا هیلوا یاهزاین  از زین »ندیشوپ سابل« هدوب نایمدآ یارب یرورض
درادیمدآترطفردهشیریگدیشوپهبلیمیلک روطهب.تساهدوب
ره.تساشیوخیناسنالیصاترطفهبیتشگزابییارگ باجحو
بناجهبارواودنک یرایریسمنیا اریمدآهکدر یشیارگ وهتساوخ
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باجحوتسایرطفیشیارگ دهدقوسیهلابرقولامک هبترم
رادروخربیگژیونینچزادیدرتیبییارگاست.

،هعونممهویمندروخرثارباوحومدآطوبهنایرجردمیرک نآرق در
تشهبناتخردگربزادوخندناشوپوناشیاهیتشزندشراکشآهب
،شنیرفآ ماظن رد نآ تمکحوهفسلف زا رظنفرصهک دنکیمهراشا
تقیقحاباراهنآهک دوبنیادروآدوجوباهنآ هکدر یلوحتنیتسخن
هب عورش تشهب ناتخرد گرب اب هلصافلاب هک درک وربور یگنهرب
نینچهدهاشماباوحومدآهکتسانیا .دندومندوخندیشوپمنظور
زالبقاتدندمآربددصردشیوخییادخترطفساساربیاهنحص
یگداسهبیخیراتتیعقاونیادنناشوپبار دوخیاهیتشززیچره
و ایح و مرش رهاظم زا یکی ششوپ و باجحهک دنامهفیم ام هب
یناطیشیاهشزومآ رثا رب رگ ا هک هدوب یعیبطو یرطفیرما و تفع
ار یمدآ ناجنیمزرس،دوشنشوماخترطفنیا یناسفنیاهاوهو
تفاتشدهاوخششوپوباجحبناجهبقوشودشخبیمینشور
تنمنایمدآربهکتسادنوادخگرزبیاهتمعنزایکیسابلهکارچ
نوچمهتمعننیا مدآینبنوچیلوتساهدومناطعارنآدر هداهنو

یمنارشردقتساقرغیدادادخیاهتمعنریاسداند.
صاصتخا ناسنا هب اهنت یک خا تادوجوم نایم رد هک یتمعن 
ارنآودنکیمظفحامرگ وامرسوتافآ اردوخهکنیانمضوهتفایاز
ارشیوختروعوتفعنآهلیسوب،دهدیمرارقشیوختنیزهیام
رهاظسابلوتسارهاظسابل،سابلنیاهتبلا.تساهتشادساپ
ماظنردهک تساتلعنیمههب.دراداهناسنانطاب یرایسبریثأتدر
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یهدناماسویهدتیبرتهبیاهژیومامتهاوتیانعملاسایتیبرت
دارفاینوریبویرهاظرومایاربیصاخیاههمانربوهدشیمدآرهاظ
تلااح ناسنا رهاظ و نورب حلاصا هیاس رد ات تسا هتشگ میظنت
نکممسابلعونکی.دریذپناماسودیآحلاصاهبوانطابوینورد
،یرگیدسابل و دروآ دیدپ عوضخوعوشختلااحیمدآ ردتسا
دوشتلفغهیامتسانکممیسابل.دزیگناربار وربکغرور تلاح

لماعیسابلوتذکر.
ساسحوقیقدسابلباختنا دیابهکتسالماوعنیمههیاپربدر
سک رهندیشوپسابلهوحنهک ارچدرک نتهبدیابنارسابلرهودوب
نتربدرفرههک سابلتیفیک وعون.تسواندیشیدناهوحنرگناشن
رس رد هک تسا یرکفت هوحن و عون اب میقتسم طابترا  در دشوپیم
،ینوربیاهراتفرو.دریگیمنامرفرسزانتهراومههک ارچ.دنارورپیم
هناشنسابلردیرگیلابالا.تسادارفاینوردیاهرواب هتفرگتاشناز
هوحنرددبّعتودیّقتسکعربوتسالمعوهدیقعردیرگیلابالا

یتدیقعوینیدینابمهبدبّعتودیّقتهناشنندیشوپسابلاست.
یجراخکییتقوهک تسایوقیاهزادناهبگنهرفوسابلهطبار
دناسانشیمارواهک یتملاعنیتسخندوشیمیطیحمدراوهبیرغو
تبحصرگیدکیابدوخسابلاباهناسناییوگ .تسواسابلنامه
نمهک دیامنیمیفرعماردوخشیوخسابلنابزهبسکرهودننکیم
مرادقلعتیگنهرفهچهبوییایندهچهبوماهدمآاجکزامتسیکو....
تسینیحطسوهداسیرما نآ عون و لکشوسابل هلئسمیرآ
چیهزینلمعرد.تسناددارفاهقیلسلوصحماًفرصناوتبارنآهک
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هدیدودرذگیماهنرقاما ،تسیننارگیدسابلدیلقت از رتناسآزیچ
دوختنسودنکیمندیلقتنارگیدسابلزاهعماجکیهک دوشیم
رییغتدمایپهراومه،سابلرییغتهکارچ،دنکیمظفحسابلعون اردر
ابدناوتیمن،دنکنعادودوخگنهرفاباتناسناوتساگنهرفکی
نتهبارنانآسابل،دریذپنارموقکیگنهرفات،دنکعادودوخسابل
تساهدمآامثیداحاردهک تسالیلدنیمههبتسرد.دنکیمن
مهوادزاسهیبشتیهورگهباردوخهکره1»مهنموهفموقبهبشتنم«هک
یمچرپ،تسوادوجوروشک مچرپناسنارهسابل.تساهورگ نآزا
دنکیمملاعانآابوتساهدرک بصندوخدوجوهناخردرسربهک
یرادافواب،یتلمرههکنانچمه.دنکیمتیعبتگنهرفمادک زاهک
دوخیسایسویلمتیوههباردوخداقتعا،دوخمچرپهبمارتحاو
،اهشنمواهشزراهلسلسکیهبهک مادام،زینناسناره،دنکیمزاربا
نتزااراهشنیبواهشزرانآاببسانتمسابلدشابهتسبلدودقتعم
گنتسابل میسرپب هک تسانآماگنهکنیا اما ،درک دهاوخنردب
؟درادبرغگنهرفوینیبناهجابیاهطبارهچزورمابرغهاتوک و

هطبار ندمت ره رد و تسا ناسنا نوئش زا ینأش ندیشوپ سابل
ناسنا.درادندمتنآردناسنافیرعتوناسنایانعمابیمیقتسم
اًساسا هک یندمت رد مییوگیم خساپ رد ؟تسیچ یبرغ ندمت رد

؟دشابدناوتیمهچناسنا،تسایدام
هدشبیاغیگدنزهنحصزاادخاپ ارو هکتسانرقراهچزاشیبدر
وهدیزخیگدنزهیشاحهبتیونعم.تساهدیزگ تلزعاسیلک ردو

255ص،2ج،دووادنباننست-1
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یدامیدنب ناوختساکی،یبرغندمتو گنهرف یدنب ناوختسا
یونعمیاهشزرایفنخیراتبرغریخانرقراهچخیرات.تساهدش
رگیدنآردهک تسایگدنزکیهولج،برغندمتوتسایلاعتمو
هک تسین یدوجوم رگید ناسنا و درادن تلاصا سدق و تیونعم
هک ارچ،دوشنیمزردادخهفیلخدناوتبودشاب»یهلاحور«لصاح
ماقمبرغندمتردتساهتدمدوخهک ینیشنهشوگ یادختفلاخ
بوسحمیرابتعا و تلزنمرگیدتساهدادتسدزا ار شتلزنمو
ناویحابیدوجوویداینبیقرفچیهناسنا،ندمتنیا .دوشیمندر
هدنردریش،درادار دوخهبصوصخمیگژیویناویحرههتبلا .درادن
شوهابمهناسنا،تساتردقرپلیف،تساابیزسوواطوتسا
هک یکینیااًفداصت،تعیبطنادنزرفنایم،درک ناوتیمهچ.تسا
شوهابوتساهدمآ بآزانارگیدزارتشوهابتساناسناشماندر
تساهتشگ طلسمتعیبطربوهتفایتسدیژولونکتوملعهبدوخ
دنچمهوا،درادنتاناویحریاسابیقرفچیهوا کار ماجناو اماآغاز

رگیدودریمیمودنکیمیگدنزتعیبطردیلاسهیچ.
هک یگنهرف.تسایبرغدیدجگنهرفربمک هشیدنانیایرآحا
ودینشدیابیبرجتمولعنادنمشنادنابز طقفارتقیقحنآرداز
گنتاجنادب ات دوخرب ار تقیقحهریاد نادنمشنادنیا  از یضعب
دوجومینیبناردوخیحارجیوقاچریزارادخات«:دناهتفگهکدناهدرک
هراومه،مک هشیدنانیاحا کنار ردهتبلا.»درک میهاوخنقیدصتاروا
ناگدنسیونوهتشاددوجویونعمیاههشیدنا یفیعضیاهنایرجاز
رد برغ نونک ا اما .دناهدشیدنایم نیا زج هک دناهدوب ینارکفتم و
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ناگراتسهدنک ینارکفتمنیاودربیمرسبییادخیبیناملظبشپرا
نیا،شیوخبارطضاوباهتلا همهاب هک دنتسهیرون مک و  دور
برغهک دنتسیننانیا.1دننکیمنلدبنشورزورهبارکیراتبش
هدامهک تسایماظنتسدهببرغرایتخا،دنزاسیموهتخاسار
نآودرامشیمیملعریغارهدامزارتارفشزرارهودنادیملصاار
هک ،یگنهرفنینچرد.دنکیمبوسحمانفهبورولیختومهوتار
اروایتشهبچیهوتسینناسنا انتظار یگرمزاسپیادرفچیهدر
هک یتصرف همه؟درک دناوتیم هچناسنا ،دنکیمن توعددوخهب
وا و تسا گرم ات دلوت هاتوک یهلصاف نیمه،دراد  »ندوب« یارب وا
راچان،درادنندناموندوبیاربیرگیدلاجمتصرفنیا زجهکدر
،دسرردگرمودیآ ادصهبهقباسمنایاپتوسهکنآدر لبقتسااز
رد هچنآ ره زا دناوتیم ات و دنک بسک دوخیارب ار  امتیاز نیرتشیب
وشزرا.دیامنیریگهرهب،تساروآتذلوشخبتذلتعیبطنیا
ردقچهکدوشیمهدیجنسک نیاابندمتنیامال زیچهمهرابتعادر
و دشخبب تذل ،تسا یدام یناویحاًساسا هک یناسنا هب دناوتیم

»ناسنانت«دشخببتذلواهبناوتیمهکاست. ییاهزیچزایکی
ردتسینهداهناودوخهبیدوجومناسنا،یملاساگنهرفرداما
اًعبطویباتک وباسحیمدآنوکسوتکرحرهیاربگنهرفنیا

یروتسدوهمانرباست.
فیرعت  در یملاسا گنهرف و یبرغ دیدج گنهرف هدمع توافت
یدوجوم،یبرغگنهرفبسحربناسنارگ .دوشیمسکعنمناسناا

.»دنرادنیروندنشابنهتشادنادخزا هکنانآ«40هیآنور هروس-1نور
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گنهرف رد ،تسا یدام یگدنز یانبور و عرف تیونعم هک تسا
تیاهنتیاغوبولطملامکتیونعمردهکتسایدوجومیملاسا
تقدابوشلاتوتبقارمابهک تسایلامک تیونعم.تسوایگدنز
،یحور و یمسجبهاوم همه زا هزادناب یروهرهب و یریگراک هب  در

.دوشیملصاحناسنایارب





معنویت و روحانیت در مقابل مادیت و جسمانیت

یورچیههبتیناحوروتیونعم،ملاساردهک تسنیامهمهتکن
هک تسیننانچوتساهتفرگنرارقتینامسجوتیداملباقمرد
یدامتیعقاو یونعمتقیقحهب ندیسریارب دشاب  ناسنامجبور
هک تسین تیدام بیقر یملاسا تیونعم .دنک دوبان ار شیوخ
هدننک تیادههکلب،دنک ردبنادیمزادوخعفنهبارفیرحدهاوخب
تساهدمایننآیاربنید.تساتیداموتینامسجهدننکلرتنکو
نآیاربهکلب،دنک ادجایندزاودزاسلفاغهرسکیمسجزاارامات
و طارفا  از لادتعا ظفحاب میناوتب ات دزومایب »هزادنا« ام هب هک تسا
ومینادبنتطقفاردوخهک میشابننانچلًاثمومینامبنوصمطیرفت

زیچچیههبمسجزایروهرهبهبزجنیندیشیم1. 

38صلداعدادح-یگنهرفیگنهربویگنهربگنهرف-1 



هک دومننتهبارسابلدیابهک تساگنتاگنتهطبارنیمههیاپرب
اب لماک یگنهامهو بسانت  در و دشاب ام شنیب و گنهرف رادومن
وامیگنهرفللاقتسارگشیامنهک یسابل.دشابنامنامیاوداقتعا
تیرحمچرپهبونامنامرآوهدیقعهبامیگدرپسرسویرادافورهظم
.دوشیمنهصلاخدراومنیا سابلریثاتوشقن.دشابنامیگدازآودر
زیناردرفتیصخشنازیمناوتیمنآرهاظوسابلیورزاکشیب
هزوک زا« :هک تسا قداصهمهسابل دروم رد لثَمَ نیا .دز سدح
تسایملسمیتیبرت لصاکینیا اریز »تسوا رد هک دوارت نامه
یرایسبدیاش.دنیرفآیمشقنرهاظردتسایمدآنطاب هچنآهکدر
ربخ ،راسخر گنر« هک دنشاب هدینش ار عارصم نیا ناگدنناوخ زا
هک یگنررییغتهک تساهدوبنیارعاشدوصقم»ریمضرّسِ دهدیماز
وا ینوردعضورییغت  از دوشیمادیپ ناسنا هرهچردیعیبطروطهب
مییوگبومیوربرتارفرعاشدوصقمزایردقمیناوتیمامو.دهدیمربخ
یعونصمروطهبهک ییاهگنرنآهکلب،هراسخریعیبطگنراهنتهن
ربنانزهکیشیارآعون.دهدیمربخریمضرسزازیندننزیمهراسخرهب
درادمیقتسمطابترانانآیناورتلایامتوینوردلاوحااب،دنرادهرهچ
هکیسابلهزادناولکشوندبهمهشیارآهکلبهرهچشیارآاهنتهنو

.دهدیمربخنانآریمضرسزا،دننکیمباختنادوخیارب
یطابترازینهعماجیمومعگنهرفودارفاتیصخشنایمهتبلاو
،یناسنا و یونعمیلااویاهشزرا هک یاهعماجرد.دراددوجویوق
زا لقتسم ییانعم و تیثیح ،ناسنا نورد ملع و دشاب  یباعتبار
هبناسناتیصخشاًرهق،دشابهتشادنینوریبیاههولجواهشیامن



وتیداملباقمردتیناحوروتیونعم 87جسمانیت

ودریگیملکشیوهراب نانآرظندر ونارگیدهجوتهیاپربیلکاظهار
زاوهلیسورهابدننکیمیعسیاهعماجنینچرددارفاهک تسادیپ
نیعتوصخشتیعوندوخیارب،دننکیمنتهبهک یسابلابهلمج
سابلرداًبترمهک یلیلدیبو یبتارییغتودمودننکشمار داجیا
رداًصوصخم.دراددارفاناوروریمضردیاهنیمزنینچ،دهدیمخر
و مسینیشام،هداتفا اجو مکحمیرادا ماظن هک یبرغیاههعماج
طابترالیاسوشرورپوشزومآرباهتلودویداصتقایاهماظنطلست
ناکما و دنکیمرتهیبشمههب  روز هب  روز ار هعماجدارفا ،یعامتجا
هب نیا،دریگیمنانآنیاز ارلمعراکتباویدرفدوجوزارباهنوگاز ره
درفودوشیمهدیدرایسب،ندرک زیامتمنارگیدزااردوخودوجوزاربا
صخشمو زاتمم ،لدتعم و یقطنم یاههار  از ار دوخدناوتن یتقو
دنکیمیعسهک اسبهچودنزیمتسدیرگیدمادقارههب،دنکیم
،تروصو رس شیارآ عون و سابل لکشرد یرییغت هنوگره داجیا اب
هعماجرد ندشمگ زا ار دوخو دنک بلجدوخهب ار نارگید هجوت
دقتعم،ادخلًاثم،هعماجزارتربتقیقحهبواهک ارچ،دهدتاجن
.دنادیمدوخگرموتیصخشیانفارهعماجردندشمگ ،تسین
خساپریذپانیریسشطعنیاهبهک تسانازاسدمتبوننونک ا
طاطحناکیزایشانهک یقلاخاتیصخشفعضنیازاودنهد
یرگیدیقلاخالیلدیتسرپدماما.دننک ییوجهرهب،تسایونعم
فلاتخانیادرادتدشیتاقبطفلاتخاهک یاهعماجرد.درادزین
عون اًصوصخمویگدنزکبس،لیبموتالدم،هناخعوندر اًعبطدر
یعس نادنمتورث و فارشا اًصوصخم و دوشیم سکعنم ،سابل



او درجه دو نیست88

ملاعا نارگید هب دنشوپیم هک یسابل عون اب ار دوخ تورث دننکیم
ناسناهارمههشیمهنوچ،تسارخافتهلیسونیرتهبسابلودننک
یتح،سابلاماتسینصخشهارمهاجهمههناخولیبموتا،تسا
هکدنامهفبنارگیدهبدناوتیمدسریملقادحهبهکزینانشماگنهرد
ناسناتیصخشونوردزانیکرچیاههدقعنآ!دنفرطسک هچاب

رایسبوددعتم،دنکیمزابرسسابلعونولکشتروصباست.
تسا نتشگ صخشم و ندش امنتشگنا هب لیم نامه یکی 
هب لیم .تسا تورث و لام و نازیم ملاعا و رخافت رگید یکی و
.دنکیمروهظسابلردزیننارگیدابتباقروتداسح،ییامندوخ
رثوم سابل عون باختنا  در زین نارگید رب هطلسهب لیم و یبلطهاج
سابلعوناباردوخماقموهبترهک دنتسیننایماظناهنتنیا.تسا
صخشمنیااهنآیاربدیاشهتبلا«دننکیمصخشمنآتاملاعو
شیلاآ،تیونعمکاپنارابهک هعماجکیردهکلب،»دشابمزلاندش
دننکیم یعس همه ،دشاب هدرکن کاپ مدرم لد زا ار یبلط یرترب
اب دنناوتیم هک ییاجات و دننک لمعنایماظن لثم ،سابل عاونا اب
.دنهدناشنلااب و  گرانقدر ار دوختمیقنارگ یاهسابلندیشوپ
دوخ نارسمه سابل زا ،یبلط هطلس و رخافت یارب یهاگ ،نادرم
و هچوک رد اهینیشن بش رد هک ینعم نیدب دننکیم هدافتسا
عوناباردوختهباوتللاجهجرددنکیمیعسیدرمره،نابایخ
هعماجرد .دنامهفبنارگیدهبدرادنتربشرسمههکاصواًل یسابل
نیعت و صخشتزاربا هلیسو کیرهوشیارب نز ،تیونعم زا یلاخ
نادرمهک روطنامهوتسایگدنزیلمجتلیاسوزایکینز،تسا
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اب،دننک ییامندوخ...وشفک وهناخولیبموتاعونابدننکیمیعس
اردوختیمهاعقاو زیندشوپیمهکدر یسابلودوخنِزندادناشن

یمنارگیدهبفهمانند.
هدیشوپ ندش امنتشگنا یارب هک یسابل ،یملاسا گنهرف رد 
ناملسم نادرم و نانز و تسا هدشهدیمان »ترهش« سابل ،دوش
رد،یفاک عورف .دناهدشعنمترهشسابلندیشوپزادر تدشهب
هبامهک »هرهشلاهتیهارک «مانهبتسایباب»لمجتلاویزلاباتک«
:دیامرفیم؟ع؟قداصمامامینکیمافتک بابنیاا ثیدحودرکذاز
نت هب یسابل هک سب نیمهناسنا تیصخشیراوخو تلذ رد «
نینچمه»1دزاسامنتشگناو ارواهکدوشراوسیبکرمایدنکمشهور
یارب سک ره« :هک دناهدرک تیاور ؟ع؟یلع نب نیسح ترضحزا
شتآزایاهعماجواربتمایقردادخ،دنک نتهبسابلندشروهشم

یمپوشاند۲«.
رهردهک ،دوخعونتموتمیقنارگ یاهسابلابفارشاهک میتفگ
و ملاعا ار دوخ یدام طلسم عضو دننکیم نت هب ار یکی یسلجم
طسوتمهقبطو سانلا ماوعهراچیب اما ،دننکیملیمحتنارگیدرب
دمُقیرطزاعقاو ودنودیمهقبطنیالابندهبنادرگرسهکدر دنمدرم
اًمئادهعماجدردیبوهفرمرشقهکبیترتنیدب،دنریسانانآتسدرد
ابودنکیمجراختعامجلومعملکشزااردوخ،ییامندوخیارب
.دیامنیمبلجدوخیوسهب ار نارگید رظن ،هزات دم کیباختنا

408ص،8ج،یفاکعورفهمجرت،»هرهشتهبادابکریواهرهشیابوثسبلیناایزخءرملابیفک«-1
»رانلانمابوثهمایقلاموی...اهاسک هرهشیابوثسبلنم«-2
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دنروآیمموجههزاتدمنامههب،فارشاهبهبشتقوشهبزینماوعهدوت
نیمههبتسردودوشیمیناگمهتعرسهبهزاتدمنآهجیتن ودر
هزاتکیلابندهباهنآنوچ،دوشیمتیصاخیبفارشایاربلیلد
رد ار دوخ ،دناهدماین رب یلبق دم هدهع زا  هنوز هک ماوع و دنوریم
لابندهب دنفسوگوار هرابودزابودننیبیمرگیددمکیهبذاجنادیم
کاندردهچیگدربوتراسانیاودنودیمدنمتورثوهفرمرشقهقیلس
ناوارف!شیدنادازآودازآیاههعماجرداهتراساهنوگ نیا وتسااز

دوجودارد1.    
وسابلیورزادارفادمدرومرداهیروادزایرایسبساسانیمههب
هکلبدرفدوخرهاظوسابلاهنتهن.دریذپیمتروصاهنآرهاظتأیه
زادنرادرارقیوذوفنهزوحردهک یدارفایرهاظششوپوسابلیتح
.دنتسهواتیصخشفرعمزین...ونادرگ ،نادنزرف،رسمهلیبقشا
دیاب)دوخهداوناخیتح(دوخسابلهوحنوعونشنیزگ ردنیاربانب
و تیصخش دوخ سابل اب هک ارچ .میشاب هتشاد اور لماک یتقد
اب دوخ سابل اب و می یمگذار شیامن هب ار شیوخ ینورد تافص
نارگیدیروادوتواضقضرعمرداردوخومییوگیمنخسنارگید

یمرارقدهیم.
یعامتجاویقلاخا،یداقتعا،ینیدیاهترورضزارظنفرصاما
یگدیشوپوباجحتیاعرهک میباییمردمیلسلقعهبهعجارماب
و یباجحیب ،لباقم رد و حودمم و هدیدنسپ یرما لقع هاگرظن زا

دنسپانوهدیهوکنییامندوخویگنهرباست.

45ص،لداعدادح،یگنهرفیگنهربویگنهربگنهرف«-1«
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تسایناسنالامکودشرعنامهچنآرههکدنکیممکحیمدآلقع
بوسحمیویلاعتودشریاربیلماعدناوتبهچنآرهو ودودرممنفور

.تسابوبحمولوبقمدوش
یگدیشوپوباجحهبدیقتهار رسرب اهنت هن میلسلقعنیاربانب
هنوگچودنکیممکحمهنآتیاعرموزلهبهکلب،دنیبیمنیعنام
هعماجونزیک وتفعرادساپباجحهکپا یلاحرد؟دنکنمکح

ییایحوییاسراپناشنواوست.
یارب ار ششوپو باجحتیاعر هک تسین یرشب لقعاهنت نیا
شناد،لئاسمهیلک زارظنفرصهکلبودرامشیممزلاویرورضنانز
هدرب یهلا نوناق نیا تیناقح هب یپ زین ،اهنرق  از سپ یرشب نیون
یارب هچرگ ا .تساهدز تحصودییات رهم نآ ترورضو موزل رب و
هبوسبوتسالمعرایعموک ،عرشنامرفاهنتدقتعمنارادنیدمال
،دسربعرشنامرففلاخیاهجیتنهبیرشبدیدجمولعهکنیاضرف
هتسدنآیارباما.دوشیمندراواهنآتاداقتعا یللخنیرتکچوکدر
تسابلاج،دننیبیمیبرجتمولعکنیعزا ار زیچرههک دارفا  از
نانزیگدیشوپهک تساهدادناشنیسانشناورتاقیقحتدننادبهک
نیا هورگنیا.تسایرورضنانآغولبودشریاربودرادیناورهشیراز
ویصخشقوقحزاششوپوباجحتیاعرهک دنتسهلفاغهتکن
تساوخهک هنوگرهیدنبودیقچیهیبوهنادازآدرفاتتسینیدرف
.دوشرضاحهعماجردتشادلیامتهک یتایهرهابودشوپبسابل
هک .تسانادرم و نانز ندرگ رب ادخبناجزا یقحباجحهکلب
وتقدتیاهنیتسیابهک تساهدادرارقدوخنانیماارنانآدنوادخ
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لوذبمتنامانیاظفحردارتمهدارند.
یگدیشوپ رد یتحلصم و تمکحچیه رگ ا هک دننادب دیاب نانز
،تشادن دوجو باجحتیاعر تهجیترورضچیهرگ ا و دوبن نز
قیقد تیاعر هب ار دقتعم نانموم ات دوب یفاک دنوادخ نامرف اهنت
یارب هزیگنا نیرترب هراومهدنوادختعاطا اریز دزیگنارب هیضرفنیا

تسااوقتابناگدنبصیخشت
ناوارفحلاصمساساربزینودشیروآدایهک یحلاصمهمههیاپرب
رما کیناونعبباجح،تساناهنپرشبدودحمدیدزا هک یرگید
نیدیرورض.تساهتشگ حرطمنیدیرورضناونعهبهکلببجاو
هبمازتلاوداقتعاوهدشبوسحمنیدکفنیلاءزجهک تسایزیچ
ایادخراکناهبنآ و.تسانیدلصاهبمازتلاوداقتعاهمزلانآانکار
هک ییانعمنیمههبنیدیرورضرکنم.دماجنایم؟ص؟ادخربمایپ

رفکاست. هبموکحمدشرکذ
ندیشخبتیمک فدهابناریایملاسادنمهوکشبلاقنااماحا
اهیناشفناجاب هدزرفکیایندهدکتملظردنآرقینارونماکحاهبامروز
ینیمخ هنوگ ربمایپ یاهیربهر و  مبارز تما یاهیرگراثیا و
یاههارندومیپابیدامتمیاهلاسلوطردودیدرگ زاغآ؟ره؟ریبک
لمحت ناوارف یاههجنکشو دروخاهلد نوخاسرفتقاطو تخس
سدقم فده نیا هب لین یارب ار شیوخ نادنزرف نیرتزیزع دومن
زا معافلتخمتاهجردار یناوارف تلاکشمودومنهاگنابرقهناور
ناجهبلااودصقمنیاققحتدیماهباریداقتعاـیگنهرفـیسایس
رد و یهلا ماکحا ققحت راتساوخ اهدصقم نیا هلمج زا هک دیرخ
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ردناریاتلمهک یاهضیرف.دوبششوپوباجحهضیرفنانآسار
هب،ییانتعایبهنوگرهابوهدزدوخهتساوخهبدییاترهم13۵7لاس
باجحتیاعرهلمجزایهلانیناوقیارجاردمدرمتیرثک هتساوخا

دیکورزیدند. تا
یادهشفدهنیرتمهمهکلبتساتلمهتساوخاهنتهنباجح
دجسمکاندردونینوخیارجام؛هدوبنیمهزینامیملاسابلاقنا
اب تفلاخم رد نادرم و نانز  از یریثک عمج هک دهشم داش رهوگ
هحلساربارب شوپنفکدر ویلاختسدابناخاضرباجحفشک
اما دنشوپب نفک دندشرضاحو دندشحورجم و هتشک و دنداتسیا
اما دنهدب تسدزا ار دوخناجدندشرضاحدنشوپن یبرغ سابل
دوبناشیگدازآوتفعرهظمهک اردوخیملاساششوپوباجح
رهربطلستیاربنارگرامعتسادنتسنادیمهک ارچ.دنهدنتسدزا
ینعیتلمنآگنهرفهیلانیرتینوریبرییغتناشراک نیتسخنیتلم
یقرش عماوج ریاس رد و تسا هدوب تلم نآ ششوپ و سابل رییغت
و تفرشیپ رامعتسا اجره .تسهو هدوب لاونم نیمههب عضوزین

هدرکاست. هنخریگنهربویباجحیبهتشادتیقفوم
؟سها؟یربکهقیدصترضحملاعودیبیبناناملسمامنانزیوگلا
یاربدندشروبجم؟سها؟ارهزترضحینامز.دنتسهلابرک ناروآمایپو
نادیمردماگ هنانامرهق،تیلاومیرحزا عافدوشیوخقحقاقحا
ششوپ و باجحتیاعر رد یروصق نیرتمک زگره ،دراذگب هزرابم
ردارمهک دننکیمتیصوتداهشماگنههک یاهنوگبدی شیوخنورز

مولعمنممسجهکنباشد. دیهدرارقیزیچ



او درجه دو نیست94

رایسبیتیساسح؟ع؟تیبلهانانز زین لابرک زادگناجهثداحرد
یاهتبیصمهمهنایمزایاهنوگ هبهتشادباجحهبتبسندیدش
رظنم رد و نارتخد رس یگنهرب تبیصم اروشاع روآ درد و میظع
رتنیگنسو رتتخساهنآ رب بیاصم همه زا ،نتفرگ رارق نامرحمان
تریسکینناگدنبنآوتریسکاپناگنازرفنآیرآ...تساهدمآ
و تقد شیوخ تفع و یگدیشوپ و باجحهب تبسن نینچ نیا
نآ نارادثاریم ،ام یملاسا نهیم نانز کنیا و دنتشاد تیساسح
هک دنرگهراظنیلعاتوکلمردنانآودنتسهتفعویک نارادساپپا
ودوخیاهنوخواهترارمواهجنرهرمثو گرانقدر ثاریمنیا هنوگچاز

یمتسارحناشنازیزعکنند.
هارهبناگدنیوجیسأتامودنتفعوتلیضفویک یاههوسانانآپا

.اهنآ ومارمورفتار



حجاب اسالمی

ردعوضومنیدبطوبرمتایآ .مینکیمعورشنآرق از ار ثحبنیا
.»بازحا«هروسرگیدو »رون« هروسیکی:تساهدمآ نآرق  از هروسود
ثحب و یهقف لیاسم هب سپس و مینکیم نایب ار تایآ ریسفت ام
طوبرم هک یاهیآ  نور هروس رد .می یمپرداز اهقف یاوتف لقن و تایاور
ضرعتمهیآنآ لبقهیآدنچ.دشابیم31هیآتسابلطمنیاهباز
هیآنیاهمدقممکحردوتسالزانمرددورویاربنتفرگ نذاهفیظو

:مینکیمعورشاجنآ ارتایآریسفت.دشابیماز
هکنآرگمدیوشندراونارگیدهناخهب!دیدروآنامیاهک یناسک یا«
رتهبامشیاربنیا.دینک ملاسهناخلهاربودی هاگساز ارنانآلابقآ

گیرید. دنپهک دشاب.تسا
هدادهزاجاامشهباتدیوشنلخاددیتفاینهناخرداریسکرگشود. ا
هبادخ.امشیاربتسارتهزیک هکدیدرگزاب،دیدرگزابدشهتفگرگپا ا
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دیهدیمماجناهچنآداناست.
ردیعفنوتسینینکسلحمهک ییاههناخردهک تسینیک با
ودینکیمراکشآارهچنآادخ.دیوشلخاد)هزاجانودب(دیرادناجنآ

.تساهاگ دیآ یمناهنارهچنآدار
نیا.دننک ظفحاهنمادودنناباوخورفناگدیدوگبنمومنادرمهب

.تساهاگ دینکیمهچنادبادخ.تسارتهزیکآ امشیاربپا
شیوخیاهنمادودنناباوخورفشیوخناگدیدوگبهنمومنانزهب
،تسا ادیپ هچنآ رگم دننکن راکشآ شیوخ رویز و دننک ظفح
دننکن راکشآ شیوخ رویز ،دننزب اهنابیرگ رب شیوخ یاهشوپرس
،نارهوشرسپاینارسپای،نارهوشردپایناردپای،نارهوشیاربرگم
ای،ناشناکولمم،نانزای ،ناگدازرهاوخای،ناگداز ایبرادر ،نارداربای
هاگ نانزآ راز هکاز یناکدوک ای،دنرادننزهبتجاحهک یلیفطنادرم
دنبوکننیمزهبیاپو)دنتسیناناوتنانز ییوجماکاز ربای(دنتسین
یوسب یگمهنانمؤم هورگ یا.دوشهتسناد ناشیفخمیاهرویز هک

راگتسرهکشوید«.1 دشاب،دیربهبوتدنوادخ
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هزاجانودبوهدزرسدیابننینمؤمهک تسنیامودولواهیآدافم
ییاهاجویمومعیاهناکمموسهیآ .دنوشلخادیسکدر هناخهب
ود سپس .ددرگیم انثتسا روتسد نیا  از  تسین تنوکس یارب هک
هک رگیدکیابترشاعمردتسادرمونزفیاظوهبطوبرمرگیدهیآ

:تساتمسقدنچلماش
یزابرظنوینارچمشچزادیاب،نزهچودرمهچ،ناملسمره-1

.دنک بانتجا
زااردوختروعودشابنمادک دیاب،نزایدرمهاوخ،ناملسم-۲پا

نارگیدبپوشاند.
نارگیدرباردوخرویزوشیارآودنشابهتشادششوپدیابنانز-3

.دنیاینربنادرمهجوتبلجوکیرحتددصردودنزاسنراکشآ
لاو«هلمجابیکیهک هدشرکذنزششوپموزلیاربانثتساود-۴
نادرممومعهبتبسنوتساهدشنایب1»اهنمرهظاملاانهتنیزنیدبی
وهدشرکذ۲»...نهتلوعبیللاانهتنیزنیدبیلاو«هلمجابیرگیدوتسا

.دنکیمزیوجتیصاخهّدعهبتبسننزیاربارششوپنتشادن
.مینکیمثحبتایآنیادافمردبیترتهبام
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َّ

ِإال یَنَتُهــّنَ نَیدِبْیُِز
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31هیآ،رونهروس»نَوحُلِفْتُمْکُ
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-2همان
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استیذان 
هناخهبیلبقهزاجاوعلاطانودبدرادنقحسکچیهملاسارظنزا

.دوشلخادیرگید
هدوبنلومعم،تساهدشلزاننآرقهک یطیحمرد،بارعانیب در
هدوب اههناخباز .دهاوخبنذانارگیدلزنمرددورویاربیسکدِر هک
هدوبن مسر تقوچیهدوشیم هدید تاهد رد مه نلا هکیروطنامه
سرتزااهردنتسباریز.دندنبباراهردهک زورهچوبشهچتسا
یسک نیلوا.تساهتشادندوجویسرتنینچاهاجنآ وتسادزددر
رارق  در هگنل ود ینعی نیعارصمهکمیاههناخیارب داد روتسدهک
لاحرههب.دندنبباراهردهک دادروتسدوامهودوبهیواعم،دنهد
لوادتماهبرعنیبمهنتفرگ هزاجاودوب هشیمهاههناخردنوچباز
دنتسنادیمدوخهبتبسنتناهایعونارنتساوخهزاجایتحودوبن

.دندشیمرگیدکییاههناخدراویلبقعلاطایبوهدزرس
لخاد هدزرس داد روتسد ،درک خوسنم ار طلغ مسر نیا ملاسا
نیا هفسلف هک تسانشور .دنوشن نارگیدتنوکسدروم یاههناخ
و نز ندوب هدیشوپ ینعی سومان عوضوم یکی :تسا زیچود مکح
.تسا هدش رکذ اجکی ششوپ تایآ اب  دستور نیا تهجنیمه زا
لیام و دراد یرارسا دوخ تنوکس لحم رد یسک ره هکنیا رگید
ارهتکننیادیابیمیمصقیفررفنودیتح.دنمهفبنارگیدتسین
یگناگینیعردگنرکیتِسودودتسانکمماریزدننک تیاعر
هک دنشابهتشادیرارسایصوصخیگدنزرظنزامادک ره،یگنرکیو

.دمهفبیرگیددنهاوخن
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هب دراد صاصتخا ناذیتسا روتسد هک درک رکف دیابن نیاربانب
ماع و قلطم هفیظو نیا .دنکیم یگدنز نز اهنآ  در هک ییاههناخ
ردتسانکممدنتسینمهششوپهبدیقمهک ینانزونادرم.تسا
لاحنآهبارنانآنارگیددنهاوخنهک دنشابهتشادیعضودوخهناخ
شاهفسلف،باجحزارتیلک تسایروتسدنیالاحرههب.دننیب

.تساباجحهّفسلفزارتیلک مه
دیاهدرکنملاعتساات:تسانیاینعمهبهک»اوسنأتستیتح«هلمج
زا هملک نیا .دراد هراشا ندش دراو هدزرس بیع هب ،دیوشن دراو
هملک نیا  .تساعزف و تشحولباقم هطقن هک تسا»سنا« هدام
دنرادتنوکسنآردنارگیدهک یاهناخهبامشدوروهک دنامهفیم
هک دیوش دراو هدزرس دیابن ،دشاب سنا بلج و ملاعتسا اب دیابیم

.ددرگ یتحارانوعزفوتشحوبجوم
یارب :دندومرف  دستور ؟ص؟مرکا ربمغیپ هک هدش دراو یتایاور
رد.هریغوربک لا،لاناحبسدننامدوشهتفگا ادخرکذ،ملاعتسا
ماهلا نیمهزامسرنیا،مییوگیملاایتسالومعمامنیبدستور

.دریگیم
لیمافهناخلماشنتساوخهزاجامکحایآدشلاؤس؟ص؟مرکالوسرزا
نذادیابمهنامرتخدایردامهناخرددورویاربایآ؟دوشیممهناکیدزنو
هدزرسوتودشابهنهربدوخقاتاردوتردامرگاایآدومرفباوجرد؟میریگب

.دیریگبنذاسپدومرف.هن:دشضرع؟تساهدیدنسپیوشدراو
باحصاهب و دندرکیمارجا ار روتسدنیا اًصخش؟ص؟مرکا لوسر
لقنینسوهعیشنادنمشناد.دندرکیمدیک وهیصوتمهشیوختأ
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وداتسیایمهناخردتشپهکدوبنیا؟ص؟مرکاربمغیپمسرهکدناهدرک
دراودندادیمدوروهزاجارگ .»تیبلالهاایمکیلعملاسلا«:دومرفیما
،دومرفیمرارکتارملاسموسومودتبوندینشیمنباوجرگاودشیم
ادصمودایلواتبونردتساهناخردهکیصخشدرادناکمااًعقاواریز
تعجارمدینشیمنباوجمهموستبونردرگ یلودشابهدینشنارا
.میوشبدراوامدنرادنلیمهکنآایودنتسینهناخردایدومرفیمودرکیم

.دومرفیمارجازین؟سها؟ارهزشرتخدهناخدرومردارروتسدنیا
هملک هک تسنیا میوشرکذتمهیآ نیاریسفترددیاب هک هتکنکی
یتغل ،یبرع نابز  در .تسا قاتا یانعم هب »تیب« عمج »تویب«
»راد«ظفلدوریمراکبیسرافزورماحلاطصارد»هناخ«ینعمهبهک
زینارهناخهملک ناسارخدننامناریاطاقن یتمسقردهتبلا.تسااز
زاوتسااهقاتایانعمهبتویبلاحرههب.دننکیمقلاطاقاتاهب
ندشلخادهبطوبرمناذیتساهک دوشیمهتفرگ هجیتننینچاجنیا

.اهلزنمطایحرددوروهبهنتساصاخشاقاتا در
زابهشیمهاههناخ نوچبارعانیبدِر هکدر تشادهجوتدیابیلو
تساوخیمیسکرگ ودرکیمنادیپیصوصخهبنجطایحاًرهق،دوبا
ییاجردیلو.تفریمقاتالخادهبدوشتخلاًضرفدوخهناخرد
امیگدنزردنلاهکنانچــ تساهدرک ادیپار قاتا مکحطایحهک
هچرگ ا و تسادنلب مهاهراویدو تساهتسبرداریز ــتساروطنیا
هرخلااب یلو دوشیمن هدرمش تولخ و هاگهانپ قاتا دننام لًاماک
بوجو مکح ییاهاج نینچ رد ،دراد یصوصخ هبنج یدح ات

.تسایراجمهطایحردناذیتسا
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یروتسد ینعی ،تسا رتهب امش یارب نیا دیامرفیم هیآ نایاپ  در
نآردامشتحلصم،درادهفسلف،تسینلیلدیبمیدادامشهبهک

.دیبای ارنآتحلصمودیوشهجوتمهکدر دشاب.تسا
رد ،هزاجتسا و ملاعتسا زا سپ رگ ا :دیامرفیم مود هیآ  در سپس
هزاجاامشهبهکنیارگمدیوشندراوتسینهناخردیسک هک دیتفای
شدوخایدهدبامشهبارهناخدیلک هناخبحاصلًاثم،دوشهداد

.دهدبهزاجاودشابهتشادروضح
میناوتیمن،دیدرگربتفگ امشهبهناخبحاصرگ :دیامرفیمدعبا

.دیوشنتحارانودیدرگربمهامش،میریذپبارامش
زا نیا و .دندرمشیم گنن ار نتساوخ هزاجا بارعا میتفگ لًابق
ره،دراونتفریذپنامعامتجاردمهنلاهکنیاامک ،دوباهنآ ینادان
زا نیا و دوشیمیقلت دراو هب تناها ،دشاب یرذعبجومهب دنچ
دیوگبهناخبحاصودوربیاهناخردهبیسک رگ .تساامینادانا
دنک رهقاسبهچودروخیمربواهبمریذپبارامشمرادنتقونلانم
مهنیا.دادنهارارم،ینلافلزنمردهبمتفرنمدیوگبدنیشنباجرهو

.تساتلاهجوینادانکی
نیا نتسب راکب .میدنبب  بکار هراب نیا  در ار نآرق  دستور دیاب ام
کی .دزاسیم رود ام زا ار یدای ز یاهیتحاران و تافلکت ،روتسد
و تسردان  رفتار نیمه لولعم اهییوگ فلاخ و اهغورد هلسلس

.دشابیمجیارامنیب هکدر تسااجبانیاهعقوت
.دنزیم ار یرگید صخش هناخ رد ،یلبق علاطا نودب یصخش
یمزلایاهراک هک تسهاسب،دریذپباروادرادنلیمهناخبحاص
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ردینلافدییوگبدیوگیم،تساتمحازمصخشنیاندمآودراد
دراوصخش.دمهفیماراهغوردنیااًبلاغدراوصخش.تسینهناخ
ودنریذپب ار وا درادعقوت یلبقتقونییعت نودبهک دنکیمفلاخ
ترذعمدیوگبهک درادنتحارصوتماهشردقنآمههناخبحاص
نآ زاب ،مرادن تقو دیوگب رگ ا و مریذپب مرادن تقو لاعف مهاوخیم
هلگ رمع رخآ ات ،دریذپب ار وا  عذر هک درادن مهف ردقنآ دراو صخش

.تفریذپنارمواوصخشنلافهناخردهبمتفرهک دنکیم
شجنرمهودوشیمهتفگ غوردمه،عقاومهنوگنیا هکدر تسنیا
دوشیمهتفگ یغوردهندوشتیاعرنآرق رگدستور یلو.دیآیمدیدپا
دای امشهب هک شورنیا :دیامرفیماذهل .دیآیمدیدپ یشجنر هن و

.تسااناددینکیمهچنآهبادخ،تسارتهزیک امشیاربمیدادپا
دش هداد نذا بسک هرابرد هک یروتسد :دیامرفیم دعب هیآ  در
ییاهاج صوصخم ینعی ،تسا ینوکسم یاههناخ صوصخم
،درادهاگتولخهبنجوتسادارفایصوصخیناگدنزلحمهک تسا
نیا،تسایمومعاجنآ دمآوتفروتسینروطنیاهکییاهاجامادر

.دشابنارگیدهبقلعتمهکنآولودرادنمکح
تسینمزلادیرادراک هزاغمایتکرشای،ژاساپکیردامشرگ لًاثما
هک یمومع مامح نینچمه .دیهاوخب دورو نذا و دیتسیاب  در ولج
هک ییاههناخردتسینمزلانذابسکدراومنیا .تسازابشرددر

.دیوشدراوهزاجانودبدی یراکدار اجنآ وتسینینوکسمدر
هنوگنیا ناسنادوروهکدر دوشیمهدیمهف1»مْکُ

َّ
عٌاتَمَاهَیفِ«دیقزال

29هیآ،رونهروس-1
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نابحاصیاربتمحازم
ّ

ودرادیراکاال هک تسایتروصرداهناکم
.دوشمهارفدیابناهناکمنآ

تینودصقزا،تساهاگ امشناهنوراکشآهبادخدیامرفیمدعبوآ
.دیوشیمیسکراکلحموهناخدراوروظنمهچهبهکتساربخابامش
دنناباوخباردوخیاههدیدهکنمومنادرمهبوگب:دیامرفیمدعبهیآ
هلمجیانعم ،ثحبدروم هیآ  در ...دننک ظفحار شیوختروعو
هب و دننکنهاگنهریخینعیدنهدبشهاک ار هاگنهک تسنیا  قوف

.یللاقتساهندشابیلآناشرظن،لوصااملعحلاطصا
ندرکزادنارویاربصخشکیهبناسناهاگنتقوکیهکنیاحیضوت
سابلعضودهاوخبهکنیادننامتساصخشنآدوخهبندرکتقدو
روطچارشسابلدنیببلًاثم،دهدرارقهعلاطمدرومارواشیارآتیفیکو
رگیدتقوکییلوتساهدرک شیارآهنوگچارشرسیوموهدیشوپ
فرحواابهک تسنیایاربتساوربورواابهک یصخشهبندرک هاگن
عوننیا.دنکیمهاگنواهبتساندرکهاگنهملاکمهمزلانوچودنزیم
تسایلآرظن،تساهبطاخمهلیسووهمدقمناونعهبهکندرکهاگنزا
نینمومهب:تسنیاهلمجینعمسپ.تسایللاقتسارظنلواعونیلو

.دننکنینارچمشچودنوشنهریخنانزهبوگب

ستر عوت 
ظفح ار شیوخ تروع وگب نینموم هب :دیامرفیم دعب هلمج رد
دوخنمادودنشابنمادک هکپا دشابنیادوصقمتسانکمم.دننک
راک رهواشحفوانز ینعی،دننکاز یرادهگنتسیناورهک هچرهزاار

.تساهلوقمنیا هکاز یتشز
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ثیداحاو دافمنینچمهوملاساهیلوانیرسفمهدیقعیلواخبار
،دوصقمتساهدمآجرْفَظفحهملک نآرق اجرههکدر تسنیاهدراو
تسارظنزاظفحیانعمهبهک هیآودنیا زجتساانزدر ظفحاز
ظفحایمیریگبارریسفتنیاهچ.تساتروعرتسبوجودوصقمو
لماش لاح ره رد میریگب فافع و ینمادک پا قلطم ینعم هب جرف

.دشابیمتروعرتسهلأسم
رتهزیک ناشیایاربنیا:دیامرفیمتروعرتسروتسدلابندهبنآرقپا
هکنیا  از تساحوریک وتفاظنعونکیتروعندیشوپ،تساپا

.دشیدنیباضعالفاساهبطوبرملیاسمهرابرداًمئادرشب
رد،دنک نایبارراک نیاقطنموهفسلفدهاوخیمهلمجنیاابنآرق
هک دهدبدیدجومیدقتیلهاجلهاهبیخساپدهاوخیمتقیقح
راثآهجوتم،دنناوخن)روآسرتیاهمیرحت(»وبات«وقطنمیباراهتیعونمم

.دنشابنآقطنمو
دننکیمهچنادبادخ1»نَوعُنَصْیَامَبِرٌیبِخَهَـ

َّ
الل

َ
:دیامرفیمدعب»ِإّن

.تساهاگ آ
لوسر .تسا هنیمز نیا  در ؟ص؟مرکا لوسر زا یناتساد ،خیرات  در

:دیامرفیم؟ص؟مرکا
هک مدرک ساسحاودشنمیاربیئاهدمآشیپرابدنچیکدوک رد«
باکترا  از ارم و تسانمبقارمینوردرومأمکیو یبیغهوق کی
ناکدوکابومدوبهچبهکیتقوهکنیاهلمجزا.درادیمزاباهراکیضعب
وتشادینامتخاسراک شیرقلاجرزایکیزورکیمدرکیمیزاب

30هیآ،رونهروس-1



باجح 105اسالمی

حلاصمو گنسدنتشاد تسود،یکدوک تلاحبسحرب ناکدوک
قبط،اههچب.دنهدرارقانبکیدزنودنروایبهتفرگ نمادردییانبو
یتقو.دنتشادنراولشودنتشادنتهبدنلبیاهنهاریپبرعلومعم
ومتفرنم.دشیمفوشکماهنآتروعدنتفرگیملااباردوخنمادهک
ییوگ منک دنلبارمنمادمتساوخهکنیمه.مریگبنمادردگنسکی
ارمنمادمتساوخرگیدرابکی.تخادناارنمادودزشتسدابیسک

اربکنم«. کار نیادیابنهک متسناد.دشروطنامهزابمریگبلااب
نْمِ نَضْضُغْیَ تِانَمِؤْمُ

ْ
ل
ّ
ِل لقُوَ« :دیامرفیم رون هروس 30 هیآ  در

و رظن کرت :فیلکت ود نامه اًنیع » ُفُروَجُهّنَ نَظْفَحْیَ َو  ْبَصاِرِهّنَ
َ
أ

مهنانزیاربمدرک نایبنادرمیاربهک ار)تروعندناشوپ(ینمادک پا
هدومرفرکذاست.

تیاعرتاروتسدنیا فدههکاز دوشیمنشوریبوخهباجنیا از
و ضیعبت هیاپ رب ملاسا نیناوق .درم ای نز هاوخ تسا رشب حلاصم
فیلاکتنیاهمهدیابیم

ّ
وتساهدشنانبدرمونزنایمتوافتاال

ندارد. یاهفیظوچیهدرمیاربودوشلئاقنزیاربارمقرر
نیازاتساهتفایصاصتخانزهبششوپهفیظوهک مینیبیمرگ ا
درمولامجرهظمنز،تسانزصوصخمنآک هکمال تساتهج
شیامنضرعمرداردوخدنیوگبدیابنزهبارهق.تسایگتفیشرهظم
هدشنررقمدرمیاربندیشوپروتسدهکنیااباذهل.درمهبهنهدادنرارق
درملیامتاریز،دوریمنوریبلزنمزانانززارتهدیشوپنادرملامعتسا
نزلیامتسکعربوییامندوخهبهنتساینارچمشچوندرکهاگنهب
ینارچمشچهبدرملیامت.ینارچمشچهبهنتساییامندوخهبرتشیب
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رتمکینارچمشچهبلیامتودنکیمییامندوخهبکیرحتارنزرتشیب
هبو.دنرادییامندوخهبلیامترتمک نادرماذهل.دراددوجونانزرد

نزتاصتخمزا»جربت«تهجنیمهاست.

زینت
هملک »اهَنْمِ رَهَظَ امَ 

َّ
ِإال  یَنَتُهّنَ ِز نَیدِبْیُ 

َ
»َوال :دیامرفیم دعب هیآ  در

ییاهتنی هبز اریز.تسامعایسراف»رویز«هملکزایبرعردتنیززیور
تارهاوجوتلاآلاطدننامدنشابیمادجندبزاهک دوشیمهتفگ
هک ییاهشیارآهبمهودوشیمهتفگ هتسدنیاهبمهتنیزهملک یلو

وهمرسریظنتسالصتمندبهبخضاب.
راکشآاردوخرویزوشیارآدیابننانزهک تسنیا نیادافمدستور
ارودرههک تساهدشرکذهفیظونیایاربانثتساودسپس.دنزاس

:میهدیمرارقثحبدروملًاصفم
استثنا اول :

ترابعنیا .تساراکشآهکییاهتنیاز زجینعی»اهَنْمِرَهَظَامَز
َّ

»ِإال
یتنی عونکی:تساعونودنزیاهتنیز هکز دوشیمهدافتسانینچ
رگمتسایفخمهک تسایتنی ز رگیدعون.تساراکشآهک تسا
تنیزندیناشوپ.دنک راکشآار نآدهاوخباًدصقواًتدمعنزهکنآ
.تسابجاومودعونیاهتنی ندیناشوپاما،تسینبجاولواعونز
هک دیآیم شیپ لکشمکیتروصهب شسرپ نیا هک تسا اجنیا

کدام؟ ناهنتنیزوتسامادک راکشآتنیز
:دیوگیمفاشک ریسفترد

زا دیارآیماهنادبار دوخنزهک ییاهزیچزا تساترابعتنیز«
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،رتشگنا لیبق زا  آشکار یاهتنی ز .باضخ،همرس ،تلاآ لاط لیبق
یاهتنی اماودوشراکشآهکز تسینیعنامباضخوهمرس،هقلح
هدیناشوپدیابهراوشوگ،دنبرمک،جات،دنبندرگ،دنبوزابلیبقزاناهنپ

»دناهدشانثتساهیآدوخهک. یاهدعزارگم.دوش
هنتساهدشحرطمهنطابیاهتنیزدوخندیناشوپهیآرد«:دیوگیم
یاهتمسقنآندیناشوپموزلردهغلابمرطاخهبنیا.ندبزااهنآیاهلحم

»شوگ،هنیس،رس،ندرگ،وزاب،اپقاس،عارذلیبقزاتساندبزا.
هب هک یتی عار یاهوم هرابرد یثحب زا سپ فاشک بحاصهاگنآ
تنیز عضاوم نییعت هرابرد یرگید ثحب ،دوشیم لصو نز یوم
هرهاظیاهتنی انثتساهفسلفهکز دشکیمشیپارثحبنیاهرهاظ
زااهنآعضاوموهقلحورتشگناوهنوگلگ وباضخوهمرسلیبقزا

تسدودوهرهچلیبقچیست؟
دیوگیمباوجرد:

یراوشدراک ،تساجرَحَ اهنیا ندیناشوپ هک تسنیا شاهفسلف«
ایدرادربارایشاشتسدودابهکنیا درادنیاهراچنز.نزربتسااز
ردوندادتداهشماقمرداًصوصخدیاشگبارشاهرهچایودریگب
هار اههچوک ردهکنیا  از درادن یاهراچجاودزا عقومردو تامک محا
،دوشیممولعمشیاهمدقینعیرتنیئاپهبقاسزاهاوخانهاوخودورب
ینعمتسنیا.)دنرادنشفک اًنایحاوباروجهک(ریقفنانزاًصوصخ
اًتداعهچنآرگم:تسنیادوصقمتقیقحرد»اهنمرهظاملاا«هلمج

»دشاب. هکآشکار دنکیمباجیالوالصاوتساراکشآاًعبطو
دوشیم )مراحم(مود ءانثتسا هفسلف دراو هاگنآ فاشک بحاص
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هک دهدیم حرش تایآ نیا لوزن  از لبق ار نانز عضو سپس
ناشهنیس فارطا و هنیس و ندرگ ،دوب  باز و داشگ ناشیاهنابیرگ
اًرهقودندنادرگیمربتشپزالاومعماراهیرسورنمادودشیمهدید

یمهدیدهنیسوشوگشد1.  انبوندرگ یاهتمسق
اهنآوتساهدششسرپدای ؟ع؟راهطاهمئاز انثتسانیاهرابرداز
رد .مینکیم لقن ثیدح بتک زا تیاور دنچ ام ؛دناهداد باوج
تایاور اًرهاظ.تساهدشلقنابلاغاهتیاورنیمهزینیفاصریسفتدر

:اهتیاورکنیا.تسینیفلاتخاتهجنیا هعیشدر
هک راکشآ تنیز زا دوصقم هک دش لاوس ؟ع؟قداص ماما  از ـ1
راکشآ تنیز دومرف ؟تسیچ تسین بجاو نز یارب شندیشوپ

وهمرسزاتساترابعانگشتر۲. 
،همرس،هماجزا تسا ترابعرهاظتنیز :دومرف ؟ع؟رقاب ماما ـ۲
:تسا عون هستنیز دومرف سپس.وگنلا ،اهتسدباضخ،رتشگنا
یارب مود .میتفگ هک تسا نیمه نآ و تسا مدرم همه یارب یکی
ونییاپهبدنبوزابیاجورتلاابهبدنبندرگ یاجنآوتسااهمرحم
درادرهوشهبصاصتخاهک تسایتنی موس.تسانییاپهبللاخز

نزندبمامتنآواست3. 

231ص،3ج،یرشخمز،فاشکلاریسفت-1
هرهاظلاهتنیزلا«:لاق»اهنمرهظاملاا«:یلاعتهلوقیفملاــساهیلعلادبعیبانعهرارزنع-2

25ص5ج-یفاک  -»متاخلاولحکلا
ولحکلاوباــیثلایه:لاق،هــیلاآهذهیف؟ع؟رفعجیــبانعیمقلامــیهاربانــبیــلعنــع-3
هنی اماف،جوزللهنیز ومرحمللهنیز سانلاهنیز :ثلاثهنیزلاوز وفکلاباضخومتاخلاالســوار
امولاخلخلاوهنوداموجلمدلاواهقوفامفهداقلاعضومفمرحملاهــنی اماواهانرکزدــقفساــنلاز

هروس31هیآلیذ-یفاصریسفت.هلکنور دسجلافجوزلاهنی اماوهنملفساز
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ار»اهنمرهظاملاا«ریسفت؟ع؟قداصماما دیوگیمریصبوباـ3از
ورتشگنادستبند1«. تسترابع:دومرفمتساوخاز

و هرهچ ندیناشوپ نز یارب هک دنامهفیم تیاور نیا لاح ره هب
یداع یاهشیارآ ندوب  آشکار یتح ،تسین بجاو چم ات اهتسد
هک باضخو همرس ریظن دراد دوجو اهتمسق نیا  در هک یلومعم و
هداعلاقوفلمعکیاهنآندرک کاپوتسینیلاخاهنآ نزاز معمواًل

.درادنیعنامزیندوریمرامشهب
ششوپدرادقحهزادنا هچات دوخمراحمهب تبسننزهکنیا اما
تایاورهدعکیزاهچنآتسافلتخمیواتفتایاور،دشابهتشادن
تسانیادناهداداوتفاهقفزایضعبزیننآقبطربودوشیمطابنتسا

هدیشوپدیابرهوشریغمراحمزاونازاتفانزاهکشود.
کیفیت پوشش  

یٰ
َ
َعل نَبْرِضْیَِبُخُمِرِهّنَ

ْ
:تساهدمآهلمجنیاءانثتسانیازادعب»َول

شیوخنابیرگ وهنیسیوررباردوخیرسوردیابیمینعی۲» ُجُیوِبِهّنَ
ندرگورسندیشوپدوصقم،درادنیتیصوصخیرسورهتبلا.دنهدرارق
نارگیدـمیدرک لقنفاشک ریسفتزالًابقهک روطنامه.تسانابیرگ و
هک دندیشوپیمییاهنهاریپ برعنانزـدناهتفگمعمواًل روطنامهزین

.دیناشوپیمنارهنیسوندرگرود،دوبزابناشیاهنابیرگ
دوخرستشپزادنتخادنایمدوخرسیورهک ارمهییاهیرسور
ندرگوهنیسیولجواههراوشوگواهشوگ واهشوگاًرهقدنتخیوآیمبنا

املاانهتنی نیدبیلاو«:لجوزعلالوقنعهتلاسلاق؟ع؟لادبعیبانعریصبیبانع-1ز
521ص،5ج،یفاک .»بلقلایهوهکسملاومتاخلا:لاق.»اهنمرهظ
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هتخیوآتمسقیولجدیابهک دهدیمروتسدهیآنیا.دشیمنایامن
ات دننکفیبدوخنابیرگ وهنیسیورفرطودزا ار اهیرسورنامه

گردد. هدیشوپهدشداییاهتمسق
:دیوگیمثحبدرومهیآلیذردنایبلاعمجمریسفترد

دوخ هنیس یور رب ار دوخ یاهیرسور هک دناهدش رومام نانز«
لًابق هک تسا هدش هتفگ .دوش هدیشوپ نانآ ندرگ رود ات دننکفیب
.دوب ادیپ ناشیاههنیسو دندنکفایمرستشپهب ار اهیرسور هنماد
تسااهنابیرگ اریز،اههنیسزاتساهیانک )اهنابیرگ(»بویج«هملک
نیاتهجنآزاهک تساهدشهتفگ و.دناشوپیماراههنیسیورهک
شیوخیاهندرگ و اههراوشوگ و اهوم اهنز هک تساهدیسر روتسد
هنیسویومدیابنز:تساهتفگ هیآلیذردسابعنبا.دنناشوپبار

دناشوپبارشیوخیولگ«. ریزوندرگ رودودوخ
دودح تحارص لامک رد هیآ نیا هک تسنیا  منظور لاح ره هب
وهعیشزامعاتایاوروریسافتهبهعجارم.دنکیمنایبارمزلاششوپ
یاجودنکیمنشوراربلطملًاماک هعیشتایاوراًصوصخموینس

یمنیقابهیآموهفمرددیدرتگذارد.
استثنا دوم                             

راکشآاردوخیاهتنی ینعی1»...ز ِتِهّنَ
َ
ِلُبُعول

َّ
ِإال یَنَتُهّنَ نَیدِبْیُِز

َ
»َوال

....ونارهوشیاربرگمدننکن
مومعهبتبسننآندوبنایامنهک ارتنیز یرادقملواءانثتسااز
مانارینیعمصاخشا،ءانثتسانیااما،درک نیعمتسازیاجدارفا

-1همان
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ءانثتساردتسازیاجنانآیاربتنیزقلطمندومنراکشآهکدربیم
تسارتعیسودارفارظن ورتگنتعضاومرظنزاءانثتسادرومهرئادلوااز
مان هیآ  هکدر صاخشانیابلاغتساسکعربمودءانثتساردو
مراحممانهبهقفحلاطصاردهک دنتسهیناسک نامهدناهدشهدرب

:دنرارقنیا ودنوشیمهدناوخاز
 .نارهوشـنّهِتِ

َ
ـ1ِلُبُعول

ـپدران. آَباِئِهّنَ ْو
َ
ـ۲أ

.نارهوشردپـ ِتِهّنَ
َ
ءِابَآُبُعول ْو

َ
ـ3أ

ـپسران. ْبَناِئِهّنَ
َ
أ ْو

َ
ـ۴أ

.نارهوشرسپـ ِتِهّنَ
َ
ءِانَبُْبُعول

َ
أ ْو

َ
ـ۵أ

ـبرادران. ِإْخَواِنِهّنَ ْو
َ
ـ6أ

.نارداربرسپـ ينِبَِإْخَواِنِهّنَ ْو
َ
ـ7أ

رسپـخواهران. َخَواِتِهّنَ
َ
ينِبَأ ْو

َ
ـ8أ

 .نانزـ ِنَساِئِهّنَ ْو
َ
ـ9أ

ـمملوکان. ْیَماُنُهّنَ
َ
تْکَأ

َ
امََمل ْو

َ
ـ10أ

نزابیراکندارند. هک ینلایفطـهِبَ ْر ِ
ْ

يلِوال
ُ
رِیْغَنَیعِبِاأ الّتَ ِو

َ
ـ11أ

زا هک یناکدوک ـءِاسَ الِنّ تِارَوْعَ یٰ
َ
َعل اورُهَظْیَ مْ

َ
ل نَیذِ

َّ
ال لِفْ الِطّ  ِو

َ
ـ1۲أ

ییوشانزندارند. کار ییاناوتای،دنربخیبیسنجروما
نمِنَیفِخْیُامَمَ

َ
ِلُیْعل ْرُجِلِهّنَ

َ
نَبْرِضْیَِبأ

َ
دیامرفیمهیآهلابندرد:»َوال

یاپدوخناهنپیاهتنی نتخاسراکشآروظنمهبنانزینعی»ز یَنِتِهّنَ ِز
نیمزربنکوبند.

دننامهفبهکنیا یارب و دندرکیماپ هب  لاخلخلًاومعمبرعنانز
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هیآ.دنتفوکیمنیمزربمکحماردوخیاپدراداپهبیتمیقلاخلخ
یهنمهراکفرمود. نیا همیرکاز

نادرمهجوتبلجبجومهکیزیچرههکدیمهفناوتیمروتسدنیازا
رظنبلاجیاهشیارآنینچمهودنتیاهرطعلامعتسادننامددرگیم
هکدنکبیراک دیابنترشاعمردنزیلکروطهبتساعونممهرهچرد

مرحماننادرمهجوتبلجوجییهتوکیرحتبجومگردد.
نَونُمِؤْمُ

ْ
ال هَ ّیُ

َ
أ اعًیمِجَ هِـ

َّ
الل ی

َ
ِإل اوبُوتُوَ« :تسا نینچ هیآ رخآ هلمج

نَوحُلِفْتُمْکُ«
َّ
َعل

َ
ل

بدا.دیدرگ راگتسرهک دشاب،دینک تشگزاب ادخیوسهبهمه
رداتدزاسیمهجوتمادخهبارمدرماهروتسدنایاپ هکدر تسنیانآرق

نباشند. لهسوایاهنامرفنتسبراکانگار هب

حریم عفاف
:تسانینچبازحاهروس60و۵9هیآ

هک وگب نینمؤم نانز هب و تنارتخد و نارسمه هب ربمایپ یا«
راک نیا .دنزاس کیدزن دوخ هب ار شیوخ )یاهیرسور(یاهبلاج
و تسارتکیدزن دنریگن رارق تیذا دروم و دنوشهتخانشهکنیا یارب

نابرهموهدنزرمآادخاست.
دوجو هب ینارگن رهش رد هک یناسک و نلادرامیب و ناقفانم رگ ا
میهاوخناشیاهیلعاروتامدنرادنربتسددوخیاهراک زا،دنروآیم
دنهاوخ وت ترواجم رد یمک تدم طقف تقونآ  در .تخیگنارب
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هکنیایکی:دادرارقتقددرومدیاباربلطمودهیآنیا .1»تسیزدر
هب هچنآ هکنآ رگید ؟هچ ینعی نآ ندرک کیدزن و تسیچ بابلج
درومودنوشهتخانش«:هک هدشرکذروتسدنیاهدیافوتلعناونع

؟درادینعمهچ»دنوشنعقاو آزار
،دنیوگیم ار یسابل عون هچ بابلج هکنیا  در :لوا بلطم اما
یانعمندروآتسدهبوتسافلتخمنییوغ

ُ
ل  نیرسفمتاملکو

یمراوشدهملکباشد. حیحص
هملک ،تغل لصا رد هک تسنیا دسریم رظن هب رتحیحصهچنآ
دروم رد اًبلاغ یلو تسا هدشیم عیسو هماج ره لماش بابلج
راک هب تسا هدوب رتکچوک ادر  از و رتگرزب دقراچ زا هک ییاهیرسور
لومعمنانزیاربیرسورعونوددوشیممولعماًنمض.تساهتفریم
هعنقم ای  خمار ار اهنآ هک کچوک یاهیرسور عون کی :تسا هدوب
عون.دناهدرکیمهدافتسااهنآ هناخلخادرداز ودناهدیمانیممعمواًل
نیا .تساهدوب لزنمزا جراخصوصخمهک گرزب یاهیرسوررگید
راگزاس زین تسا هدشرکذ بابلجظفل اهنآ  در هک یتایاور اب ینعم
رد هک تسا نیا شنومضمهک یبلحلادیبعتیاور دننام ،تسا
دنراذگب رانک ار بابلج و رامخ تسا زیاج هدروخلاس نانز دروم
هک دوشیم هدیمهف هلمجنیا  از .درادن یعنام اهنآ یوم هب هاگن و

هدوبرسیومندیناشوپهلیسوبابلجاست.

یٰنَدْ
َ
كَلِأ

ٰ
َذ ِبیِبِهّنَ

َ
نمَِجال ْیِهّنَ

َ
نَــینِدْیُنَینِمِؤْمَُعل

ْ
ءِاــسَنِوَكَتِانَبَوَكَجِاوَزْال

َ ّ
لقُِل ِبّيُ اــهَالّنَ ّیُ

َ
اــیَ«-1أ

امًیحِ« ارًوفُغَهُـّرَ
َّ
نَاکَوَنَیْذَؤْیُالل

َ
نَفْرَعْیُنَفال

َ
أ


َ

ال مْــهِبِكَُثّمَ َیّنَ ُنْغِر
َ
هِــنَیدِمَل

ْ
يــفِنَوفُجِرْمُال

ْ
ضٌرَــَوال مهِبِوّمَ

ُ
يــفِنَــیذُِقل

َّ
نَوــقُفِانَمَُوال

ْ
هِــتَنیَمْــال

َّ
نــئِل

َّ
»ل

.»
ً

َقِلیال
َّ

اهَیفِكَنَورُوِاجَیُِإال
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،دشابیمنآابندیشوپ،بابلجنتخاسکیدزنزادوصقمنیاربانب
دوخاباردوخگرزبیرسوردنوربنوریبهناخزادنهاوخیمیتقوینعی
نآ اب ندیناشوپ ،یزیچ نتخاس کیدزن یوغل ینعم هتبلا .دنرادرب
دنیوگبنزهبهک یتقو.دوشیمهدافتسانینچ،درومزاهکلبتسین
ارنآ،نکناهراراهنآهک تسنیادوصقمنک کیدزندوخهبارتاهماج
نآاباردوخونکناهرتیصاخیبورثایبارنآ،نکروجوعمجبپوشان.
روج ود دناهدنکفایم رس رب هک گرزب یاهشوپور زا نانز هدافتسا
تسا هتشاد یمسا و یتافیرشت هبنج اًفرص عون کی :تسا هدوب
هک مینیبیم ار یرداچناوناب  از یضعب رضاحرصعرد هکنانچمه
یاج چیه رداچ اب .دراد یتافیرشت هبنج اًفرص اهنآ نتشاد رداچ
ناشندرک رسرداچعضو.دننکیماهرارنآ،دنناشوپیمناردوخندب
و دنتسین هناگیب نادرم اب ترشاعم زا زیهرپ لها هک دهدیم ناشن
.دنرادنیعانتماوابا دنریگبرارقاهمشچیرادربهرهبدرومهکنیا  از
دوخیاههماجتبقارمابنانچنز:تسهوهدوبسکعربرگیدعون
فافع لها دهدیم ناشن هک دنکیمن اهر ارنآ  و دریگیم دوخ هب ار
ار نلادکاپان و دنکیم داجیا یشاب رود دوخبدوخ .تسا ظافح و

یمسویامسازد.
هدشرکذروتسدنیایاربهک یتلعردثحبینعیمودبلطماماو

:تسا
کیراتهزاتاوههک بشلئاوا،نیقفانمزایهورگ :دناهتفگ نیرسفم
یارب هتبلا .دندشیم نازینک محازم رباعم و اههچوک رد ،دشیم
یهاگ .تساهدوبنبجاورسندیناشوپمیتفگ لًابقهکنانچنازینک
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ودندشیمزیندازآنانزضرتعم،دسافومحازمناناوجنیاتاقوا از
زینک میتشادنپوتسانزدازآمیدیمهفنامهک دندشیمیعدمدعب
رد ینعی بابلجنودب هک هدشهداد روتسددازآ نانز هب اذل .تسا
نازینک زا لًاماک ات دنوشن جراخهناخزا لماک سابل نودب تقیقح

رارقتیذاوتمحازمدرومودنوشهدادصیخشتنگیرند.
هک دنامهفیم نینچ اریز ،تسین داریا  از یلاخ روکذم نایب
ناونع هب ار نآ نیقفانم و درادن یعنام نازینک هب تبسن تمحازم
.تسیننینچهک یلاحرد،دناهدرکیمرکذدوخیاربلوبقمیرذع
زمردیاشوتساهدوبن بجاونازینک رب رسیومندیناشوپهچرگ ا
وتسینزیمآکیرحتوبلاجلًاومعمزینک عضوهک هدوبنیامهنآ
ردیلوهدوبتمدخناشراک هولاعبودوشیمنعقاویسکتبغردروم
هدشبوسحمهانگ زیننازینک درومردیتحاهتمحازمنیالاحره
کنند. دادملقدوخرذعارندوبزینک دناهتسناوتیمننیقفانموتسا
تسا نیا هدش هداد هلمج نیا یانعم رد هک یرگید لامتحا
فافع بناج و دور نوریب هناخ زا نیگنس و هدیشوپ نز یتقو هک
دننکیمن تأرج محازم و دساف دارفا ،دنک تیاعر  ار ینمادک پا و

اهنآضرتعمشوند.
»نَیْذَؤْیُ 

َ
نَفْرَعْیَُفال ن

َ
أ یٰنَدْ

َ
أ كَلِ

ٰ
هلمجینعملوالامتحاهبانب:»َذ

درومسپ،زینک هندندازآهک دنوشیمهتخانشهلیسونیدبهک تسنیا
ینعممودلامتحا هب انب یلو .دنریگیمن رارق ناناوجبیقعت و  آزار
و بیجن نانز هک دنوشیم هتخانش هلیسونیدب هک تسنیا هلمج
مشچ دندنبب عمط اهنآ هب هکنیا  از نلادرامیب و دنشابیم فیفع
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عمطمشچ،تسافافعمیرحاجنیادوشیممولعماریزدنشوپیم
هاتوکاست. تنایختسدوروک

ینادواج تقیقح کی و دوشیم هدافتسا هیآ نیا  از هک یبلطم
دمآوتفرمدرمنایمردنانچنآدیابناملسمنانزهک تسنیاتسا
و دشاب ادیوهنآ زا یک پا و ینیگنسو راقو و فافعمئلاعهک دنک
هک نلادرامیب هک تسا تقو نیا  در و دوش هتخانش تفصنیا اب
زا یشکهرهب رکف و دندرگیم سویأم اهنآ   از دندرگیم راکش لابند
هشیمهدرگلوناوجهک مینیبیم.دنکیمنروطخناشهلیخمرداهنآ
هک یتقو .دندرگیم نایرع و تخل و کبسو فلجنانز ضرتعم
نیاشلددیوگیم؟یوشیممحازمارچهک دوشیمضارتعااهنآهب

یمننوریبعضونیاابدهاوخناراهزیچآمد.
ردهک تسایروتسددننام تساهدمآ هیآ نیا  در هک روتسدنیا
هدشدراوادخلوسرنانزهبباطخهیآنیا لبقهیآجنپوتسیباز
ینعی 1»ضٌرَمَ هِبِ

ْ
َقل يفِ يذِ

َّ
ال عَمَطْیَفَ لِوْقَ

ْ
ِبال نَعْضَخْتَ 

َ
»َفال :تسا

عمط کیرحت بجوم هک دولآ توش و هنانز تقر نتفگ نخس رد
رد فافع و راقو  دستور نیا  در .دیربن  کار هب ددرگیم نلادرامیب
راقو ،ثحبدرومهیآدستور ودنکیمنایبارنتفگدر نخستیفیک

دمآوتفرردرا.
،سابلعضویهاگ .تسارادنابزیهاگ ناسناتانکسوتاکرح
دیوگیمینابزیبنابزهبوتسارادینعمنزنتفگ نخس،نتفرهار
سکعربیهاگ.نکبیقعتارم،شابنمیوزرآ ،هدبنمهبارتلددر

32هیآ،بازحاهروس-1
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هاتوکاست. میرحنیا ضرعتتسددیوگیمینابزیباباز
تیفیک هنتسنیادوشیمهدافتسادرومهیآنیا هچنآلاحرههباز
تسارونهروس31هیآطقفششوپتیفیکرظنزا.ششوپیاربیصاخ
هروسهیآ دعبهیآنیاهکاز نیدبهجوتابودیامرفیمنایباربلطمهک
نمنهیلعنیندی« از هکمنظور دیمهفناوتیمتساهدشلزان نور
اتدنیامنتیاعرلًاماک ار هروسیلبقروتسدهکتسنیا»نهبیبلاجنور

گردند. تحارنامحازمرازآرشزا
نامیاابنانزونادرمتهجنودبهکنانآ«:دیامرفیمیرگیدهیآ در
اًمسرهیآنیا.»1دندرگیمبکترمیگرزبهانگوناتهبدنناسریمرازآار
دندناسریمرازآارناملسمنانزونادرمهکدنکیمشاخرپیناسکهب
لًاماک ار ینیگنسو راقو دوخراتفر  در هک دهدیم روتسد هلصافلاب
ثحب دروم هیآ دوصقم مهف هب رتهب ،هیآ نیدب هجوت .دننک تیاعر

.دنکیمکمک

حدود پوشش
تساملسمویعطقیملاساهقفرظنزاهک اریبلطمتسامزلالًابق
تساثحبو فلاتخادروم هک یدراوم هب سپسو مینک صخشم

:می بپرداز
زا تسا بجاو نز رب نیفک و هجو ریغ ندیناشوپ هکنیا  در -1
ءزجتمسقنیا.درادندوجویدیدرتهنوگچیهیملاساهقفظاحل
رظن زا هن و ثیدح و نآرق رظن زا هن .تسا تاملسم و تایرورض

هروــس»انًیبِ امًثْإِّمُ انًاتَهْبُاوَو
ُ
دِــقَفَاوبُــسَتَکْاْحَتَمل امَرِیْغَبِتِانَمِؤْمُا

ْ
نَــینِمِؤْمَُوال

ْ
نَوذُؤْــیُنَــیذِال

َّ
-1»َوال

58هیآ،بازحا
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ثحبدرومهچنآ.درادندوجویکیکشتوفلاتخاهرابنیا ،یواتفدر
چماتاهتسدوهرهچششوپتسااست.

تمرح«هلأسمزاتسانزهفیظوهکار»ششوپبوجو«هلأسم-۲
تسا نکمم .درک کیکفت دیاب تسا درم هب طوبرم هک »نز رب رظن
نیعردونزربنیفک وهجوندیشوپبوجومدعهبدوشلئاقیسک
نیبهک تشادنپدیابن.درمبناجزارظنتمرحهبدهدبرظنلاح
تساملسمیهقفظاحلزاهکنانچمه.تساهمزلامهلأسمودنیا
هک دوشیمنلیلدنیایلودناشوپباردوخرستسینبجاودرمربهک

زیاجدرمندبورسهبندرکباشد. هاگنمهنزرب
»ذذلت«یورزارظنرگ هکا تسینیدیدرت،رظنزاوجهلأسمرد-3
یورزا هاگن و ندرب تذلینعی »ذذلت« .تسامارحدشاب »هبیر« ای
هبرظنینعی»هبیر«اماو؛دشابندربتذلدصقهبهاگنینعیذذلت
هیلا ورظانتایصوصخیلوتسینینارچمشچوذذلترطاخمنظور
یشزغلهک تسهفوخوتساکانرطخهک تسایروطاًعومجم

دوجوهبندرکآید. هاگنلابندهب
یدروماهنت.مراحمدرومردیتح،تسامارحاقلطمرظنعونودنیا
رد هک تسایراگتساوخهمدقمهک تسایرظن ،هدشءانثتسا هک
هتبلا.تسازیاجـتسهمه هکمعمواًل ـدشابمهذذلترگ درومنیاا

جاودزا،صخشفدهاًعقاوهکباشد. تسنیاشطرش
هب دسریمتبون ،میدرک نایب ار ششوپیعطقدراومهکنیا  از دعب

نیفک«. وهجوششوپ«هرابردثحب
بجاو نیفک و هجو ندیناشوپ هکنیا بسح رب ششوپ هلأسم
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ششوپ رگ ا .دنکیم ادیپ توافتم لًاماک هفسلف ود دشابن ای دشاب
ینیشن هدرپ هفسلف رادفرط تقیقحرد مینادب مزلا ار نیفک و هجو
ای و هناخ صاخطیحم رد زج یراک عون ره زا وا تیعونمم و نز

نانزیصاصتخادصرددصیاهطیحمهستیم.
جییهتوکرحملمععونرهومینادبمزلاارندبریاسششوپرگ یلوا
مارحار هبیر و تذلیورزا رظن زین نادرمرب و میرامشبمارحار  زیمآ
بجاوارچماتاهتسدندیشوپوهرهچیدرگ ندیشوپاهنتامامینادب
وکرحموهجوتبلاجشیارآعونرهزایلاخهکنیاطرشهبمهنآمینادب
یرگیدتروص،هلأسمتقونآ،دشابیراعوهداسهکلبدشابجیهم
هک تسانیاهفسلفنآومیتسهیرگیدهفسلفرادفرطودنکیمادیپ
هکلبدشابنیشنهدرپودوشهدنارهناخنوردهباًمازلانزدرادنیموزل
صاصتخایسنجتذلعونرههک ددرگ تیاعرهفسلفنیادیاباًفرص
ودشابهزنموکاپدیابعامتجانوناک وهداوناخطیحمهبدشابهتشاد
رددیابنیعمسهاوخویسملهاوخویرصبهاوخیئوجماک هنوگچیه

.دریگبتروصیرسمهرداکزاجراخ
ندیشوپ،دیایبنوریبتخلدهاوخنودشابهتشادنضرمنزرگ ا
ار چمات تسدودو هرهچزج،رسو ندبمامت هک هداسسابل کی
جربت،سکعربهکلب.دوبدهاوخنینوریبتیلاعفچیهعنام،دناشوپب
هک تساگنراگنریاهدموگنتیاهسابلندیشوپویئامندوخو
مامتدیابهک دروآیمردلاعفریغولمهمیدوجومتروصهبارنز
هب،نیفک وهجوءانثتسا.دنک دوخنویسیزپظفحفورصمارشتقو
ک نیمههبوتسانزتیلاعفهبندادناکماوجرحعفرروظنممال
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ردارقفاوملیلادنونک .تساهدرمشنبجاوارنآملاساهکا تسا
.مینکیمقیقحتهلأسمنیا

تسینبجاونیفکوهجوششوپهکتفگناوتیملیلددنچهب:
نیا نایب یارب و تسا رون هروس 31 هیآ نامه هک »ششوپ« هیآ-1
هدرمشنمزلاارنیفک وهجوندیشوپ،تسانآدودحنییعتوهفیظو
هلمجیکی .تسجدانتسا ناوتیم هلمجود هب هیآ نیا  در .تسا
نبرضیل و« هلمج رگید و »اهنم رهظ ام لاا نهتنی ز نیدبی لا و«
نارسفمرثک ا هک میدیدلواهلمجدرومرد.»نهبویجیلعنهرمخب
اراهنیالاثماودنبتسدورتشگناوهمرسوباضخ،تایاورمومعو
تسایئاهتنی ،اهتنیز نیا.دناهتسناد)رهظاملاا(ینثتسمقادصمز
ورتشگناوباضخ.دریگیمتروص،چماتتسدودوهرهچردهک

.مشچهبطوبرمهمرسوتساتسدهبطوبرمدنبتسد
ءانثتسا دیاب دننادیم بجاو ار نیفک و هجو ششوپ هک یناسک
لمح هک تسا حضاو و ور سابل هب دننادبرصحنم ار »رهظام لاا«
یفخمتسانآرقتغلابفلاخودیعب ینعمنیاربءانثتسابسیار
ءانثتساهبجایتحاتسانکممریغهکنیاتلعهب،ورسابلنتشاد
درک بوسحمتنیزناوتیمیتقوارسابلهک نیا هتشذگاز .درادن
ناوتیمششوپیبنانزدرومردلاثم.دشابنایامنندبزایتمسقهک
کیاب ار نزرگ ا یلوتساهنآ یاهتنی ز  از یکیاهنآ سابلهک تفگ

یمنهدرمشتنیزیسابلنینچدناشوپبیرساترسسابلشود.
ءانثتساارندبتنیززایتمسقهکنیاردارهیآروهظهکنیاهصلاخ
دیدرتلباقاًدبامهتایاورتحارصودشرکنمناوتیمندنکیمنیست.
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نابیرگ ندیناشوپهک درادتللادهیآ:تفگدیابمودهلمجدرومرد
مههرهچندیناشوپرگ ،تسادحنایبلباقمردنوچوتسامزلاا

.درکیمنایب،دوبمزلا
عضو  رس ندیناشوپ یارب اًساسا »یرسور = رامخِ«! دیئامرف تقد
یرسور دیاب نز هک دنامهفیم هیآ رد » رمخ« هملک رکذ .تسا هدش
،تسارسهبطوبرم،ندیناشوپیرسورابهک تساحضاودشابهتشاد
؟هنایدیناشوپیرسورابدیابمهاریرگیدتمسقایآرسزاریغهکنیااما
نابیرگیرسورفرطودندزطقفهیآردنوچودرادنآنایبهبیگتسب

.تسابجاورادقمنیمههکدوشیممولعم،تساحرطم
مدعوزاوجهلأسمایششوپهلأسمامیقتسمهک یرایسبدراومرد
ییاهلاؤسو باوجرد هک مینکیم هظحلام،تسا حرطم رظن زاوج
حرطم»وم«هلأسمطقفهدشلدبودرنیدنایاوشیپودارفانایمهک
،نیفک وهجوینعی.تسینحرطمهجوچیههب»ور«هلأسموتسا

هدشضرفملسموهنعغًورفماست1. 
ندیشوپرظن زا هچار نیفک و هجومکحاًمیقتسمهک یتایاور -۲
ندیشوپموزلمدعهتبلایلو.دنکیمنایبندرک هاگنهبنجزاهچو
موزلمدعربلیلدرظنزاوجاما،تسینرظنزاوجربلیلدنیفک وهجو

نیفکهست. وهجوندیشوپ

.»دنیامنهعجارم29یلا25ص3جهعیشلالیاسوبتکهبهنیمزنیا رتشیبقیقحتتهج«-1در





تهاجم به حجاب

یاهحرطیملاسا یاهروشک همهیارب دیدجرامعتسا هک میتفگ
اهحرطنیاهلمجزاودوبهدیدکرادتاریک ونوگخطرنا یگنهرفگونا
نیا  در ناشتامادقا نیلوا  از  و اهروشک نیا  در داسف و اشحف هعاشا
هاررسربگرزبدسکیناونعبناملسمنزندادرارقفدهصوصخ
ردوتفرگ رارقباجحنتشادربناشیاههمانربسأررداذل.دوبنانآ

کردند. عورشرسباجحزاییادزباجحنیا
هب جیردتب و تساهیگنهرب  سرآغاز ،رس یگنهرب  از داسف یرآ«
اردوخرسهک دیدارینزناوتیمرگمودیامنیمتیارسرگیدیاضعا
هک تسینرگمو؟دشابهنهربشرگیدیاضعااماهتشادباجحرد
یدتبمشحاوفدزنیتحهدولآیاهدروخربماگنهولاوحایضعبرد
مرشناونعهباردوختروصورس،اضعایضعبندوبنایرعدوجواب
لمعدنهاوخیمایوگ دنچیپیمیک ردودنرادیمیفخمندرکپوشا
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و یروعشلاهب ارنآ هتخاسادجروعشو یزغم مهف زا ار دوختشز
تبسنهناگدهند. یاهمجمججدا

.دننکیمعورششرسزا دننک نایرعار یتلمدنهاوخبهک نیمه
هاگنآ و پوژ ینیم سپس و دوشیم هنهرب رس ادتبا نانز دزن لًاثم
رییغت سوهسپسو دیآیمرددرم سابل ردنزو نزسابل رددرم
هچنانچ .تسا ندرپس ناحارج تسدب ار دوخ و نداد تیسنج
دادعترب هبروز وهدیسرهلحرمنیاهبنونکروز مهتیرشبمینیبیما
،دوشیمهدوزفادننکیمهعجارمتیسنجرییغتیاربهک ینایضاقتم
نیا ریغردو تساراتخمدشابشدوخرایتخاردیمدآرسات یرآ

وهدارالابتروصمجبور.«1
گنهرفلباقمهک هچنآ-ناریاصوصخب-یملاسایاهروشک رد
تیدودحمصوصخبوینیدگنهرف،درکیمتمواقمبرغدساف
ستنارف .دوب داسف هار رسرب عنام نیرتگرزب ناونعهب درم و نز طباور
مجنپ لاس ای بلاقنا کی یسانش هعماج یسررب باتک رد نوناف
ولجرد وا باجحو نز شقن نایب هب طوسبم روطب ریازجلا بلاقنا
نارگرامعتسا موش یاههشقن زین و هسنارف  استعمار هعسوت زا یریگ

هتخادرپباجحابهزرابمیارباست.
نینچلوالصفردمیگوید:

تلاصادنتشادتیرومأمهک ریازجلا هسنارفیرادانیلوئسم«در
اًقلطم دندوب فظوم هطوبرم عجارم فرط زا و دنزاس دوبان ار تلم
تیعقاو  دور ای کیدزن  از تسا نکمم هک ار یگدنز یاهلکشمامت

120و119صص-داژنکاپاضردیس-ربمایپنیرخآوهاگشنادنیلوا-1
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؛دنردبمهزاوهدرک هیرجتدزاسمدرمناشنرطاخاریلمتلاصاو
تلزنمهبارنآ دندرکو زکرمتمرداچهلأسمرباردوخششوک رثک حدا
...دندرک یقلت یریازجلا نز صاخ عضو و  یلم تلاصا تملاع
صاصتخا ار یتفگنه غلابم هزرابم نیا یارب یرامعتسا هاگتسد
شقنویلصاروحم،نزهک دادصیخشتهکنآ دعبوتساهداداز
لرتنکواهنزربطلستفورصمیوششوکمامت،تساهزرابمیساسا
یناور تیلاعف یلاعادحهک رگلاغشایورین ملسمردق...دشاهنآ
اراکشآدیابتساهدرک زکرمتمیریازجلانانز هلأسمرداردوخچادر
قفومهک دتفایمقافتا  کنار و هشوگ رد.دروآ تسدهبمهیجیاتن
هبنجزا ،نز نآ هک دنشخب ییاهر حلاطصاهب ار نز کیدنوشیم
"یشیامن و یاهنومن" نِانز نیا سپ نآ زا .تسا باجحیب یدامن
ییاپورا طیحمردجیار هکسدننامدازآ ندبو فوشکمیاهرهچاب
هبنیونتاغیلبت یاهقلحنزنیافارطارد.دننکیمریسریازجلااز
دناهدمآناجیههبلًاماک یزوریپنیا هکاز اراهییاپوراودیآیمدوجو
هبهک یسک دننامارنزنیاددرگنربهیلواعضوهبهک نیاینارگنزا
رظن  از نانآ لامعا و دننکیم هطاحا دشاب هدیورگ یدیدجبهذم

دراوهزاتکیفرطزابهذمرییغتاست. ،یسانشناوریادآور
لیصحت نز نیا یارب ار بهذم رییغت نیا قیفوت هک ینادنمرنه
ترسحدروم و هتفای یتیعقوم لمعرد ییاپورا هعماجرد ،دناهدرک
و رختفم یتموکح تاماقم صاخ محارم هب نانیا دنریگیم رارق
هدشتبثتیعقومرهزادعبیتموکحنیلوئسمودندرگیمصخشم
ذوفنیاربتسایهاگ هیکتیریازجلانزهک دنوشیمدقتعمرتشیب
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.یموبهعماجردنایبرغ
ماگنه نآ ات هک یدیدجقفا دوشیم هتخادنا  دور هک یرداچ ره
هک ار یریازجلا ندب و دیاشگیم وا ربارب  در دوب عونمم رگرامعتسا رب
هرهچرهندیدزاسپ.دهدیمناشنواهبیمامتهبتساهدشنایرع

رباربهدرگلاغشاهدشروهلمحیاهدیماباجحیبمیشود.
لمع نیا اب ،دنک باجح فشک یریازجلا نز کی هک راب ره
وداینبتسسیعافدمتسیساباریریازجلاهعماجعقاو شیوخدر

یمملاعارگلاغشاهبیشلاتمودارد. باز
اهرزامن یتنسراشفزاهکچادر یندبره،دتفایمهک یرداچره
،ددرگیمهضرعرگلاغشامارآانو هاگنهبهکجسور هرهچره،دوشیم
هدرک زاغآارنتشیوخدوجوراکناریازجلاهک تساانعمنیانادرگرب
هک یرداچرهاب.تساهتفریذپرگلاغشابناجزاارسومانکتهو
میلست بابرا بتکمهب ار نتشیوخریازجلا هعماجییوگ دوشیمهر
موسروتاداعرگلاغشادایقناویربهرتحتدریگیممیمصتوهدرک

رییغتارشیوخدهد.«1
هبناج همه تراغ لابندب نارگرامعتسا مینیبیم هک روطنامه
زا سپ،یملاساکلاممصوصخبهرمعتسمیاهروشک یاههیامرس
تاداقتعاولیصاگنهرفندربتراغهبانامههک هارنیرتمهمهکنآ
فرصتریظن ،دوخرگیدفادهاهب یناسآهب دوب اهنآ یلمو یبهذم
اهلاس زا سپ هرخلااب .دندمآ لیان ،اهروشک نیا یداصتقا عبانم
رد ار ون  استثمار و  استعمار هویش هک دندیسر هجیتن نیا هب هبرجت

36ص،هدنبیلعرونرتکدهمجرت،بلاقناکییسانشهعماجیسررب-1
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نودبرهاظردهک اهروشک عبانمواههیامرستراغینعیدنریگ شیپ
ار ییاههویشنامهاهروشک نیا .تفرگیم تروصیماظن یاهورین
فشک و یراب و دنبیب گنهرف داجیا یارب دوخ یاهروشک رد هک
راکب ناشهدزبرغ لماوع زا هدافتسا اب دندوب هدشهدرب  بکار باجح
یگتسباونآبقاعتمویگنهرفیگتسباووداسفیاههنیمزوهتفرگ

کردند. داجیاارکلاممنیایداصتقا
ردمدرمیگتخابدوخ،درکیمکمک هئطوتنیایارجاهبهک هچنآ
زا یگدنامبقعهک یدارفادنرایسبهچ.دوببرغیژولونکتلباقم
ینید لئاسم و باجحتیاعر لولعم ،یتعنصلئاسم رد ار برغ
یرهاظنتشادار تعنصنیا هب ندیسرهمزلاو دننادیم یونعمو
گنهرف و یبرغ گنهرف ینیزگیاج لاح ره هب .دنرادنپیم یبرغ
نارگرامعتسایارباریمهمجیاتن،ینیدگنهرفیاجهبیرابدنبیب
یاهروشک رد راک یاهرازاب داجیا :هلمج زا تشاد ناراوخناهج و
رارقبرغموجهدرومهک ییاهروشک ردفرصمیاهرازابوناشدوخ
یسنج لئاسم هب ،دصقم یاهروشک مدرم ندرک مرگرس ؛دناهتفرگ
تراغیارب یمرگرسو تلفغنیا  از هدافتسا و داسفرهاظمریاسو

کشورها. نآعبانم
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کشف حجاب در ایران
جیلخهقطنمردهک یمهمتیعقوملیلدهبناریا نیمزرسپهناور
نآردیعیبطراشرسعبانمواهتورث دوجولیلدهبزین ودرادسراف
رد یعس هشیمه اهنآ و تسا هدوب نارگرامعتسا عمط دروم هراومه

هتشادنآعبانمتراغواند. کشور نیاربطلست
سیلگناینعیریپرگ  ،دیدجرامعتسانایرجعورشزاسپاستعمار
هیکرت ،ناریا هلمجزا هقطنم یاهروشک یارب ار یک یاهحرطخطرنا
شرتسگ و داسف طسب اهحرط نیا هلمج زا هک دیشک ناتسناغفا و

یباجحیبگنهرفبود.
یاهحرط ،تاحلاصا مسا هب یدارفا هیکرت و ناتسناغفا  در
دعبردصوصخبرامعتسایاههشقنندرک هدایپیارباریاهدرتسگ
سپ ناخاضر زین ناریا  در .دندرک ارجا یباجحیب و داسف شرتسگ
ریثأتتحتاًدیدشاجنآ تفرهیکرتهب1313لاسردهکدر یرفسزا
گنهرفهعسوتوباجحفشک صوصخبوییادزملاسایاهحرط

گرفت. رارقیباجحیب
یاهنشج هلمج زا یددعتم یاهحرط هیکرت  از تشگزاب  از سپ
تفعابنانزدیقتلیلدبهک درک اپرب لامشونارهتکشور یفلتخمدر
اهحرط نیا  از یلابقتسا ،نید هب ددعتم و تریغ اب نادرم دوجو و
یارسشناد رد 131۴ لاس ید 17 زور  در ماجنارس هک نیا ات .دشن
رسمهونارتخدهارمههبناخاضرهک دندرک اپربینشج،یتامدقم
روتسد و دندرک تکرش نشج نآ رد دندوب باجح نودب هک دوخ
نآردباجحنودبنارتخدونارسمهاب زین لاکووارزویمامتداد
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تمواقماتدوبنیارطاخهبنشجنیاییاپرب.دننک تکرشاهنشج
دنفرتنیایلو.دننک دیلقتاهنآ زیننیریاسودوشهتسکشباجحاز
دوخباجحعضونامههبناک امک نانزوتشادنینادنچرثامه

همادامیدادند.
باجحفشک هئطوت ناخاضریپردیپیاهتسکشماجنارسدر
دراو ینابرهش دادروتسد اذل .دوش لسوتم روز هب هک تشگ بجوم
میرح هب ناوارف تلاذر و تواسق اب ینابرهش یاهورین .دوش لمع
هک ار یرتخد و نز ره و دندربیم هلمحباجحاب نارتخد و نانز
درکیمیتمواقمرگ ودندیشکیمرسزاارشرداچروزهب،دندیدیما
یدادعتهک ییاجاتتفرگیمرارقتمرحکتهومتشوبرضدروم
یدای دادعتودندادتسدزااردوخناجفیفعنارتخدونانزز از

مودصموحورجمشدند.
باجح فشک هرابرد یطوسبم یاهینارنخس ؟ره؟ینیمخ ماما
فشک هعجاف قمع هدنهد ناشن هک ار اهنآ زا یتمسق هک دناهدومن
رکذ،دوبهئطوتنیاردرامعتساهدرپتشپیاههشقنوباجحمیکنیم:
فشک نیا  در تشذگ هچ ناریا تلم نیا هب هک دنادیم ادخ «

کردند.«1 هراپارتیناسناباجح،باجح
ردلقنامزردحضتفمبِاجحفشک هئطوتابهک دوبنیاهشقن«
دننک لیدبت،دزاسبدیابارهعماجهک ارزیزعرشقنیاناخاضرمهفان
صاصتخا هن هشقن نیا و .ار هعماج دننک دساف هک یرشق کی هب
هبودنناشکبروطنیمهارمدرمناناوجهکلب،تشادناونابامشهب

267ص-1ج-رونهفیحص-1
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هچنانچرگ هکدننکتیبرتاراهنآدنهاوخیمهکروطنآوداسفزکا مرا
ایدنشابتوافتیبدتفیبسکمؤید«1 رهتسدهبناشروشک رگ ا

اب باجحفشک و داسف شرتسگ نایرجاهروشک نیا یمامت رد
سپ،تسایسنیا .تفرولجسیلگنا  تیامحوتیادهاستعمار
.تفای همادا تدشب اضر دمحم شرسپ طسوت ناخاضر گرم زا
ودنبایتسدیلماک تیقفومهباهحرطنیا دنتسناوتنزگرهیلودر
اهنآتموکحطاسبیکشمرداچنانزو نادرمنیمهماجنارسغیور

؟ره؟ینیمخماماربهرهباربرچیدند.

تهاجم فرهنگی پس از انقالب اسالمی
تسدتموکحطوقسوناریا یملاسادنمهوکشبلاقنادر سپاز
نانیمطا بلاقنا نیا یاقب هب هک یناهج رابکتسا ،اکیرمآ هدناشن
تهجیماظن،یداصتقا،یسایسزامعااریفلتخمیاههار،تشادن
هزادنا هب یروشک چیه تفگ ناوتب دیاش .دومیپ بلاقنا تسکش
ردناشنارودزمو یجراخنانمشدیاههئطوتو تلامحجامآناریا
،یسوساجیاهتیلاعف،اهتیصخشرورت.تساهدوبهتفرگنلخاد
یارجام(ناریا هیزجت هئطوت ،اهکهورگ طسوت هناراکبارخ یاهتیلاعف
،سبطهبیماظنهلمح)...وچولبقلخ،ناملسمقلخ،درکُ قلخ
هلمج زا ...و یداصتقا یاهمیرحت ،ناریا هیلع هلاس 8 گنج
هک دشابیمیداصتقاویسایسویماظنیاههنیمزردهئطوتاههد
،درادوهتشادناریامدرمزاهک ییاههنیک رطاخهبیناهجرابکتسا

130ص-14ج-رونهفیحص-1
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تسد میژر هک یمدرم .تسا هتشاد لامعا ناریا مدرم هب تبسن
ردشلاغشازاوهدرک دازآارشتابثهریزجودندرک طقاسارواهدناشن
هبنانآیاههشیدناوناریامدرمرکفتذوفنرطخرگ دیاش.دندوبهدروآا
همهنیاناریا،تشادندوجویملاساریغویملاسایاهروشک ریاس
تشحوهبارناروخناهجهچنآ.تفرگیمنرارقهئطوتیاهریتجامآ
ییوگلاکیتروصهبناریایملاسابلاقناهک دوبنیادوبهتخادنا
ردرابکتسامتستحتیملاساریغویملاسایاهروشکیارببسانم
.تسهوهدوبلمحتلباقریغنانآیاربییوگلانینچدوجووهدمآ
دندیسرهجیتننیاهبهدشیحارطیاههئطوت تسکشزاسپاذلدر
یمامتردنوچیفرطزا .درب نیب  از نوردزا ار ناریا بلاقنا دیاب هک
رد ناناوجیاپ دوب هدروختسکشاهنآ  در رابکتسا هک ییاههئطوت
هب اههنحصیمامت رد ار اهنآ هزوپ هک دندوب ناناوجنیا و دوب نایم
هک اکیرمآدیدجمجاهتفدهناوجلسن،دندوبهدیلامتلذکاخ
ویسایسیاهمجاهتهک ارچ.تفرگ رارقدوبیگنهرفمجاهتعون از

هدیماجناتسکشهباروایماظنبود.
دوب هتخاس یوق و مواقم اههئطوت عاونا لباقم رد ار ناناوج هچنآ
یلصافدهینیدگنهرفونیدهکتسایهیدب،دوبینیدگنهرف
»یگنهرفنوخیبش«یربهرمظعمماقمریبعتهبویگنهرفمجاهترد
بیوصتابماظننانمشدیورنیا .دشابیمنمشد»مرنگنج«واز
هدرتسگ تامجاهت،مجاهتنیا ندرکدر فرصیاربرلاداهدرایلیم
راشف رب  روز هب  روز و دندرک عورش نامروشک هیلع رب ار دوخ یگنهرف

یمزینتامجاهتافزایند.
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تأثیر پذیری مردم از تهاجم فرهنگی دشمن
هتسب شیاههبنج همه اب نمشد یگنهرف یاههئطوت ریثأت نازیم
و داقتعانازیمو یملاساماکحاو فراعماب مدرمییانشآنازیمهب
زامدرمنوچ.تساتاروتسدوفراعمهنوگ نیاابناشیبلقدنویپ
ریثأتنازیموعون،دنتسهینوگ گونا بتارموتاجردردتاهجنیا

یمفلتخمبتارمیارادزیناههئطوتیریذپباشد.
دنویپزینونآفراعمونیدزاناشمهفردمدرمفلاتخاعقاو در
و ماکحا هب ناشدیقت نازیم رد یساسا شقن اهنآ بلق اب مهف نیا
رتشیببلقابمهفنیادنویپومدرممهفردقره.درادنیدتاروتسد
رتهیقف هچ ره صخش ینعی .تسا رتشیب نآ یلمع روهظ دشاب
تمواقم یگنهرف هناگیب رصانع لباقم رد دوش ملاسا کاپ نییآ هب

کرد. دهاوخیرتشیب

تغییر حجاب یعنی تغییر فکر و فرهنگ
یملاسایاهروشک ریاسردهچوناریا هچمجاهتنیادر لبقاتاز
باجحیب و باجحدب و دندوب ناسکی باجح رد نانز یمامت
هتفر هتفر ،گنهرف لاقتنا و نمشد یاپ ندشزاب اب یلو .میتشادن
و باجحدب و باجحاب یاههورگ هب نانز و دش عورش تافلاتخا
ربهچرهودندشمیسقتباجحنیفلاخمونیقفاومزینوباجحیب
تنطلسزاهچرهودشیمهدوزفانآیگدرتسگ قمعومجاهتنازیم
قمعتاباعشناوتافلاتخانیا،تشذگیمنمشدهبهتسباوماکح
اًفرص،نآنتشاذگ رانک وباجحرییغتنوچودرکیمادیپیرتشیب
یبهذمویتیبرت ،یرکفماظنردرییغتهکلبدوبن ششوپرییغتکی
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و اهشرگن رد یدای ز تارییغت ،باجح رییغت اب ،تشاد یپ رد ار
ادیپبهذمهبمدرمدیقتنازیمواهتیبرتشد.

هدرک ادیپناشیرکفماظنوباجحردهک یتافلاتخاهمهابنانز
یاهتیبرت أشنم دندشیم ملعم ای  مادر هک تهج نآ زا ،دندوب

گردیدند. عامتجاردنوگ گونا
،ملاسانانمشد،تسادیپنونافستنارفیاههتفگزاهکهنوگنامه
هزرابمودنتشادنهجوتهداسهلئسمکیناونعهبباجحنتشادربهب
یبهذمویگنهرفلبنسودامنکیابهزرابمفرصباجحاباهنآ
گنهرفکیباجحرییغتابدنتساوخیماهنآهکلب.تسینوهدوبن
هک دندوب هداد صیخشتروطنیا اهنآ رگید ترابعهب .دنهدرییغت ار
هک دشدنهاوخقفومعطقروطهب،دنرادربارباجحدنوشقفومرگ ا
دوخطحنوگنهرفوهدادرییغتدوخعفنهبزیناردیاقعواههشیدنا
یمامتدتفیبقافتاهعماجکیردرییغتنیارگ لاح.دننکا مک ارحا

هدرکاند. حتفاراهرگنس
تسا نیا تیعقاو .دوب قیقد و تسرد رایسب اهنآ صیخشت نیا
باجحرییغتاب.تساتیصخشردرییغتثعابباجحردرییغت
یقلاخاوینید،یعامتجا،یسایسیاهشنیب یساسالوحتکیدر
شدنویپهتفرهتفردراذگیمرانکارباجحهکیدرف.دیآیمدوجوبدرف
رگیدهک ییاجات،دوشیمرتفیعضوفیعضیقلاخاوینیدرهاظماب
درادنیقلاخاوهنافیفعویبهذممسارمواهتیلاعفابیتیخنسچیه

زینتفلاخمورفنتهبمکبرسد. مک ییادجنیاتسانکممو
زینینیدویبلاقناو یاهداهنواهنامزاسابیصخشنینچمبارز
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هیلع هزرابم اب ،ههبجو گنجاب ،یملاسا تموکحاب .درادن یهار
و اهشزرا  از یلیخ و یملاسا تما و تیناسنا نانمشد و رابکتسا

یمیظفاحادخسدقموکاپتاداقتعاکند.
رانکاریملاسایاهشزراهکیسکرهلًاوصاوباجحدبوباجحیب
؟عج؟نامزماماهکارچ.تسین؟عج؟نامزمامارظتنمزگرهدراذگیم
یاهشزرا و تیونعم و دنوادخ یوس هب رشب تیبرت و حلاصا یارب
فلاخمتاحلاصانیا اب لمعو رکفرددارفا نیا و دیآیمیملاسا
دروآیمدردهبار؟عج؟نامزمامالدشراتفرهکیسکهنوگچ.دنتسه

وارظتنمورادتسوددناوتیمدناجنریمارشفیرشرطاخوباشد.
ترضحنآفادهاابیبسانتوتیخنساهنتهنصاخشاهنوگنیا
دضیاهشزراویناویحچوپیاهشزرایاریذپهتفرهتفرهکلبدنرادن
تسد رد هتسباو هرهم کی هب لیدبت مییوگن رگ ا و دنوشیم ینید
و یثنخ رصنع کی هب لقادح ،دنریگیم رارق نانمشد و ناگناگیب

یملزنتتیلوئسمیبیابند.
لباقم رد ار دوخ یقلاخا و یسایس ،یعامتجا تیساسح رگید
رد ار ناشهفیظو و دنهدیم تسد زا اهملظ و اهتیانج ،تافارحنا
شروشک تشونرسو نمشدفلتخمتامجاهت و تازواجت لباقم
زاهکلبتسیننانمشدیاربیمکزیچاهنتهننیاودننکیمشومارف

یمبوسحمنانآهبمهموگرزبشود. تامدخبسیار
یاهدادعتسا ییافوکش و یزاس دوخ ددصرد نز کی هک اجنآ
یعامتجایاههنحصردهنلااعفودشابنارگیدودوخیناسناولااو
و دشاب شنانمشد مشچ راخ و هتشاد روضح شروشک یسایس و
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ونمشدیاربنماهاگهانپکیوهدشحتفرگنسکیهک اجک نیا
رصنعکیوسدقموکاپیاهشزرافیعضتورخسمتلماعکی

یناسناکاپیاضفهدننکباشد.1 هدولآوهدننک فرحنم

ولخدیکدنااب-89ص-یعاجشدمحم-فدصورد-1تصرف





زیانها و پیامدهای سوء بی حجابی1 و ابتذال در پوشش

مکح عیرشت مهم یاههفسلف زا یکی هک میدرک هراشا زین رتشیپ
،رهاظ ششوپ یارب طباوض و دودح نییعت و ملاسا رد باجح
،یمسج ،یناور یاهنای ز  از یرایسب زورب  از تعنامم و یریگشیپ
یباجحدبویگنهربرثاربهکتسا...ویگداوناخ،یداصتقا،یقلاخا

یمهعماجودرفریگنمادششوپردلاذتباوشود.
رابنایزتاعبتوراثآزایاهراپهبمیشوکیمباتکزاتمسقنیارداذل
تلاهجرسزاهکیناسکیاربدشابیرادشهاتمیئامنهراشاهدیدپنیا

،نآماعیانعمنامدوصقممیدرب ار»باجحیب«هژاوهاگرــهباتکنیارــساترسرد:رــکذت-1بکار
ندبوکزانیاهسابلندیــشوپهاوختــسایملاــساشــشوپتیاعرردیتلاابمیبعونرهینعی

نابسچوگنتایامنو....
عماوجنانزایوبلاقنا شیپهجوتماًروفاهنهذیباجحیبهملکاز ندیدابهک تسانیادوصقم
قدصاهنآربهژاونیاهکنیامهوتهباهیضعبایومیوشنلفاغدوخنوماریپطیحمزاودوشنیبرغ

ناماندانند. نآیاهدمایپوتارضمزااردوخدنکیمندر
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هیامو.دنزرویملامهاویتسسیهلامکحنیاتیاعرردیهاگ وناآ
گنابزینوددرگنادقتعمرتنوزفایدنبیاپورتشیبتفرعموتریصب
تسدابهک دیرگنب!ناههک ،دشابنازرودانعشوگ ردیشابرادیب
هک دینیببودیروآیمشیوخهعماجونادنزرفوهداوناخرسربهچدوخ

یمندوخودیراتفرگینازوسمنهجهچرددانید.

1- بی حجابی سبب بیماری های جسمی و روانی
یدرفناوروحورشمارآهیامباجحویگدیشوپهک هزادنانامه
یاهیگتفشآ و یلاحناشیرپ لماع یباجحیب و یگنهرب ،تسا

یناورویحوراست.
ینادرمربا رگم( تساهنآ هدید عیطم و دنب  در  معمواًل اهمدآ لد
و هدارایب ناشاهلد هک دناهدیسر یحور تردق زا یاهلحرم هب هک
و دنتسهرداون  از اهنیا و .دنکیمن لیم یبناجچیههب ناشتساوخ

هنتسایداعیاهناسنااولیاء(. نخسومودعملاکاز ردانلا
ورسهبایهدرک شیارآهرهچهبهاگ ولویمدآناگدیدهاگرهناخودآ
یگتفشآویرکفلاغتشاهکنیاربهولاع،دتفیبناوجینزهنهربندرگ
عناوم رطاخ هب هک اجنآ  از  و دراد یپ رد ار یرورپ لایخ و یحور
دزاسهدروآربارلدهتساوخدناوتیمنیعامتجااییفرعاییداقتعا
لاتباتابجوم،ددرگ رارکتاهیلوغشملدواههنحصنیارگ هژیوبوا
تلالاتخا و ییاهتشامک ،باصعا فعض ،یناور یاهیرامیب هب

یممهارف...ویشراوگآورد.
:هک دناهدیسرهجیتننیاهبناکشزپوناسانشناور یضعباًریخااز
لداعت،دزاسنعابشاودنک کیرحتاریسنجلیمهچنآندیدرایسب
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ءوسرثا شباصعا و زغم یور رب ،دربیم نیب  از ار مدآ یرکف و یحور
هب ماجنارس و دنکیم بلس یو زا ار یگدنز زا تیاضر ،دراذگیم

یمشراچدیمسجویناوریرامیبسازد.1

2- زیانهای بی بند و باری در پوشش برای نهاد خانواده
و تسا هعماج داهن نیرتییانبریز و نیرتیساسا هداوناخ داهن
یباجحیب هیحان  از زین تراسخنیرتیساسا و نیرتشیب هنافسأتم
ریاس اب هسیاقم لباق هک تسا هداوناخ ماظن هجوتم یباجحدب و

موشهدیدپنیاتارضمنیست.
و ءوس راثآ  از یاهراپ هب  اختصار روط هب باتک زا شخب نیا  در

یمهراشاهداوناخداهنیاربهدیدپنیایاهنایشود: ز
الف( بی حجابی سبب افزایش میزان طالق است:

و تسا کیرحت رد یراب ودنبیب ،ششوپ رد یرابودنبیب«
هزیرغ .دنکیم یشلاتم ار هداوناخ داینب کیرحت رد یرابودنبیب
اما.تساهداوناخندمآدوجوهبوجاودزامهمللعزایکییسنج
ماودظفحردیسنجهزیرغشقندرذگیمنامزهچرهجاودزا سپاز
ردیرادافوومهافت،قشعشقننآیاجهبودوشیمرتمک هداوناخ
،یسابلیبییوگبدیابهکتساجنیمه.دوشیمرتشیبهداوناخیاقب
ملاک کی رد و تسا یگداوناخ یگدنز تفآ ییامندوخ و ینایرع

یمارهداوناخهشیریباجحیبخشکاند.
یعامتجایاهمارمهمهردهکلبملاسارداهنتهنمیدیدهچنانچ

15ص.م.م.س-باجحنوماریپیثحب-1
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دنامبظوفحمدیابهداوناخهک تساهدشلصاحهجیتننیاناهج
یریذپلدنایشآات ،دنشابرگیدکیرادافووهتسبلددیاب درمونزو
ارشیوخهعماجهدنیآاهنآتیبرتابودننک انبشیوخنادنزرفیارب
ونزرهتسامک نآربیگنهربهکحا یاهعماجرداما.دننک میسرت
.درادنهچنآابدرادهچنآهسیاقم،تساهسیاقملاحردهراومهیدرم
شتآ هسیاقم نیا هک تسا نیا دنازوسیم ار هداوناخ هشیر هچنآ 
ینز.دنزیمنمادرهوشدوجورداًصوصخمورهوشونزردارسوه
تلاکشماب و هدرک یگدنز شرهوشرانک رد لاسیسای تسیب هک
،تسا هدوب کیرش وا یداش و مغ رد و تسا هدیگنج یگدنز
تسدزا ار دوخیگتفکششاهرهچراهب کدنا کدنا هک تسادیپ
تخس هک یلاح نینچ رد و دراذگیم نازخ رد یور و دهدیم
نزناهگ ،تساشیوخرسمهیرادافووینابرهموقشعجاتحمنا
ششوپابهسردموهراداو وهچوکبازار ردودسریمهار یرتناوجاز
نیا و دهدیمتسدیاهسیاقمتصرفوا رسمههب دوخبسانمان
دیمانتفردابوهداوناخساسانتخاسناریویاربدوشیمیاهمدقم
هک تسینیناوجچیهو.تساهداددابربزیناردوخیناوجهک ینز
یادرفرد،دنتوارطابوناوجنانآ رگامروز ودسرنیریپویلاسنایمهبا
یادرف هداوناخ یارب دنناوتب هک دنتسه یناناوج زین نانآ یتوارطیب
اههداوناخیارب نانآامروز دوخهک دننک داجیاار یرطخنامهنانآ

یمداجیاکنند.«1
ب( بی حجابی سبب بی عالقگی به ازدواج

70ص-لداعدادح-یگنهرفیگنهربویگنهربگنهرف-1 
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و جاودزا هب شیارگ مهم للع زا یکی میدرک هراشا هک روطنامه
یدعب لحارم رد هچرگ .تسا یسنج هزیرغ رما ،هداوناخ لیکشت
ناونع هب نآ ریثأت و شقن اما ،دریذپیمشهاک جیردت هب هزیرغ نیا
راکنا لباق ریغ ییوشانز یگدنز یاقب و شیادیپ رد مهم لماع کی
ودنبیبنآعبتهبوششوپردیرابودنبیبهک یاهعماجرد.تسا
شیارگ لماعهک یسنجیاهتذلزایرایسبدرادجاوریسنجیراب
زا  رو نیا  از ،دریگیمرارق دارفا سرتسدردیتحارب ،تساجاودزا هب
تسا حضاورپ و .دهاکیمدارفا  در جاودزا هب شیارگ و هقلاعنازیم
تشرسویناویحعبطیاضتقاهبناوج،یسنجدازآمتسیسردهک
هک یجاودزا هب هجیتن  در و نازیرگ تیدودحم زا شیوخ یعیبط

هقلاعیبتسانیرفآتیدودحمشیارباست.
هک یتقو:تفگ ؟ینکیمنجاودزاارچ:دندیسرپییاپورایناوجزا
هیهتواگارچدروآتسدبناوتیمیناوارفهبارهزاتیریشزوررهکنیم!!

ج(بی بند و باری در پوشش سبب سردی روابط خانوادگی است
و فطل و دناسریم نای ز یگداوناخ طباور میکحت هب یباجحیب
شمشچزوررههک یدرماریز.دنکیممک ارییوشانزیگدنزیافص
،یسنجیدنسپعونتسحودتفایمامندوخهدرک شیارآنزاههدهب
یونعمتیبرت از -دهدیمناشنرتباذجشدوخنززااراهنآبلغاو
یوسهب شاسنجسوهاًعبط-تسینرادروخرب مهینیدیاوقت و
رسمهرداهنتارشساوحوشوهدناوتیمنودوشیمهتخیگناربنانآ
یحورشمارآ از او کنار رداذل،دنک زکرمتمتساهدشهنهک هک دوخ
ییوشانزیگدنزهک تسایعیبط.دوشیمنرادروخربلماک یسنجو
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دهاوخنمأوتتبحموفطلابدیابهکنانچرهوشونزهنوگشد. نیا
د( بی حجابی و بی عاطفگی

،ردام رهم رپ نماد .تساتبحمو رهم نوناک و هفطاعرهظمنز
مورحمتمعننیا هکاز یدنزرف.تسادنزرفمسجوحورهاگشرورپ
باریستبحمو هفطاعللاز زا شناجماک یتلعره هب ای و دشاب
هب زین کیدزن هدنیآ  در و دمآ دهاوخ راب لداعتمان و صقان ،ددرگن

دهاوخهعماجلاحهبرضمهکلبوبود. ودئازیرصنعناونعسربار
هب(دراوم یاهراپ  در هکنیا نمضنانز یراب و دنبیب و یباجحیب
ردامدوجوتمعنزانادنزرفتیمورحملماع)قلاطوییادجتلع
ار نانآ یفطاعیاهزاین  دوجوابمادر یتحیرایسبدراومرد.تسا
یهاگ ییامندوخ هب قوش و یباجحیب هک ارچ .دزاسیمن هدروآرب
فطاوعودروآیمدورفهتسیاشرسمهکیای کیماقمزاارنزمادر
نمضباجحیب نز کیرهوشهکنانچ.دناریمیموا  در ار یردام

یمیباجحیبزاتمذمگفت:
و تسد نامههام 18 هچب ،هناخ زا منز نتفر نوریب ماگنه ...«
عانتما شندرب  از منز یلو دورب وا اب هک تخیریم کشا و دزیم اپ
اروارگ دوشیمهچمناخ:متفگا ،تخوسهچبهبملدهک نم.تشاد

دوخابمهببری؟
وماهدمآهاگشیارآ  از نلااینیبیمنرگم:تفگ ودشتحاران منز
ردارهچبییوگیموت،موربشدرگ هباریتعاسهک ماهدیشوپونسابل

مههبارمعضوورسهکبزند.« مریگبلغب
و یرهاظ ییابیز ظفح رطاخ هب اًفرص هک ینانز دنتسین مک و
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ابهیذغتینعی،ناشقوقحنیرتیعیبطزااردوخناکدوک ،ییامندوخ
یاهنای ربهولاعهکز کشخریشهبارنانآ دننکیممورحمردامریشو
ودننکیمراداودزاسیمنهدروآربارکدوک یفطاعیاهزاین،یمسج
ردینزهسرپهبدوخوهدرک اهرهناخردارهراچیبکدوک اهتعاسای

یم...واهنابایخپردازند.

3- بی بند و باری در پوشش سبب بی بند و باری در روابط جنسی
یاهزادناولکشرههبدناوتیمننانزاًصوصخموهعماجدارفاسابل
یرابودنبیب هکارچدشابهتشادیاهطباضودحدیابودشاباصواًل
هزیرغ کیرحت رد یراب و دنبیب بجوم اًتیاهن سابل و ششوپ رد
باب رد یسانشناور و یژولویزیف و یملعتاقیقحت .تسایسنج
تبسننادرمهکتساهدرکتباثدرمونزیحورویمسجیاهتوافت
سکعربودننانز رتساسحورتزیگناتوهش،یمشچیاهکرحمهباز

یرتشیبتیساسحیسملیاهکرحملباقمردنانزدارند.
طباور یرابودنبیبوششوپردیرابودنبیبنایملاحرههبدر
رارقرب یمیقتسم هطبار یسنج میارج و یباجحیب نایم و یسنج
تافلخت،دناهدشرهاظهعماجردرتهنهرباهنز رهینعی.تساقدر
دناهدوب رتهدیشوپ نانز هزادنا ره سکعرب و هتشاد شیازفا یسنج

هتفایشهاکاست. یسنجتافارحناومیارج
هب تبسن امرگ لصف رد یسنج میارج ،تاقیقحت یخرب هیاپ رب
دصرد زین یریسمرگ قطانم رد و هتشاد شیازفا لاس لوصف ریاس
زا کی اًعطق .تسا هدوب یریسدرس قطانم زا رتنوزفا یسنج میارج
یریسدرسقطانمردامرسلصفردهک تسانیااهتوافتنیاللع
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ورسابلزنمزاجورختروصردودنوشیمجراخهناخزارتمک اهنز
،تلعنیمههبودنوشیمرهاظ-امرسرطاخهب-یرتهدیشوپعضو
لصفردیلو.دباییمشهاکیسنجمیارجورتمکیسنجتاکیرحت
روهظو لزنم زا جورخیارب هنیمز سکعرب یریسمرگ قطانم و امرگ
مهیسنجتاکیرحتورتمهارفبسانمانششوپابوهنارابودنبیب
رتشیب مهیسنجمیارجو یسنجیراب و دنبیب هجیتن  در و رتشیب
رتنوزفا مه نآ هب طوبرم میارج و یسنجیراب و دنبیب هجیتن  در و

دهاوخبود.

4- بی حجابی سبب افزایش فحشاء و فرزندان نامشروع
نیرتک زاعورشماننادنزرفشیازفاوءاشحفهنمادشرتسگ...«دردنا
رامآ و ماقرا هب یزاین مینکیم رکف هک تسا یباجحیب یاهدمایپ
.تسا نایامن لًاماک یبرغ عماوج رد اًصوصخم نآ لیلاد و درادن

نایبهبیتجاحهکندارد. تسانایعردقنآ
اًرصحنم ،عورشمان نادنزرف و ءاشحف یلصا لماع مییوگیمن
یسایس لئاسم و نیگنن  استعمار مییوگیمن ،تسا یباجحیب
هلأسمنآرثؤملماوعزایکیمییوگیمهکلب،تسینرثؤمنآردبرخم
ءاشحفهکنیاهبهجوتابو.دوشیمبوسحمیباجحیبویگنهرب
عماوج رد اهتیانج عاونا همشچرس »عورشمان نادنزرف « رتدب نآ  از و
».1دوشیمرتنشورهلئسمنیاکانرطخداعبا،دنتسهوهدوبیناسنا
نادنزرفنینچدوجویعامتجالکشمنیرتگرزب یکیدیدرتنودباز

44ص،14ج،یزاریشمراکمهنومنریسفت-1
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یراذگ هیاپفارحناساساربشتقلخلصاهک تسایتسرپرسیب
رظنزااهنآتارطخاهنآ یونعمدعاسمانهنیمزدوجورثاربدر هدشو
یعیبطاًعطقینادنزرفنینچ.تسایدجوهجوتلباق یناوربسیار
هدشیزیریپینکشنوناقساساربناشیدوجوهیاپنوچودنتسین
.دنهانگ هویماریز دنلیامتمینکشنوناق و هانگ هب یدای ز دودحات
دشروهدشادیپوانمادزااهناسناوتساهعماجیبرمنزنیاربانب
تداعسدنک ظفحششوپهانپ اردوخنمادوارگدر اذل.دننکیما

هدومنیزیرهیاپارهدنیآیاهناسنااست1.

5- بی حجابی سبب افزایش جنایتها و حادثه آفرینی
یاهعازنواهیریگرد،رابگرمثداوحزایرایسبهمشچرسدیدرتیب
ییامندوخو یباجحیب زا ...و تیانجو لتق و یگداوناخو یدرف
لحمردای نابایخو هچوک ردیدرمهاگن یتقو.ددرگیمزاغآ نانز
رسونایرعهمینندب،داتفاباجحیبینزهب...ویسورعوینامهم
ونتفرهارواهراوطاواداووسکیزاناوجنزهدرک شیارآتروصو
رتینلاوطورتدنتاردرمهاگنرگیدیوسزاینانچنآیاهنتفگ نخس
ثداوحبجومهداسرهاظهب یاههاگن نیمههجیتن  در دیامنیم

یمراتشکگردد. وتشک ورامشیبیاهدروخودز،رابگرم
ندش هتشک تابجوم هک یرهش و یاهداج تافداصت رد یهاگ
میوشیمایوجاررصقمهدنناریهجوتیبتلعیتقودوشیمرفندنچ
و باجحیب یابیز نز کی ندید هک دنکیم فارتعا تحارص هب

72ص،یدراهتشایدمحم،ملاساردنزششوپ-1
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هدمآدوجوبهثداحنیاوهدرکاست. ترپارشساوحهنهرب

6- بی حجابی عامل کم کاری و مانع فعالیتهای اجتماعی
ریگ اپ و تسددنرادنپیم هک حول هداس دارفا  از یاهدع فلاخرب
روضح هک تفگ دیاب دوشیم اهتیلاعف دوکر ثعاب باجح ندوب
راچدارنادرمییاراک یورینییوسزاعامتجاردنزهنارابودنبیب
یودوخیدجنتخادرپزاعنامرگیدیوسزاودزاسیمدوکروفقوت

یمیعامتجاتیلاعفوشود. کار هب
ییارآدوخشمغومههمه،راک لحمونابایخوهچوک ردهک ینز
ماسقا و عاونا لوغشم شنهذ و رکف نانچنآ ،تسا ییامندوخ و
زکرمتولابتغارفزگرههکتسا...وسابلوشیارآنوگ یاهلدمگونا
لماعییوسزا،دباییمنزاب یدجنتخادرپیاربارمزلایرکفبکار
راک زااهنآندنامزابهجیتن ونادرمهجوتبلجورطاخیگتفشآدر
،رابرپویدجشلاتو کار ماجناهمزلا.ددرگیمبولطمتیلاعفو
باجحیبنانزاما.تسالابتغارفوساوحزکرمتوبلقروضح
و راک مرگرس رطاخ شمارآ اب دیاب هک ار ینادرم ارآ دوخ و امندوخ و
هبارنانآساوحوشوهودننکیمراداوینارچمشچهبدنشابتیلاعف
عامتجالاعفیاهورینزایرادقمتهجنیدبودناشکیمیسنجروما
رداًبلاغینزنینچ.دوشیمماجناصقانمهییاهراک ودوشیمعیاض
یگدنزیاهتیلاعفوراکفوطعملًاماکارشساوحوشوهلزنمزاجراخ
نادرمهبارشاهنانزیاهییابیزهکتسهمهنیارکفرداریزدزاسیمن

ندشهقوشعمتذلهبودنکراکشارناشلدودهدناشنبرساند.
رد لاذتبا و یباجحدب راوگ نا و ءوسیاهدمایپ زا یکی نینچمه
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و یلیصحت تفا ،اهتیلاعف دوکر زراب یاههنومن  از یکی و ششوپ
رسپورتخدنازومآشنادنایمردیشزومآاست.

ودننک لیصحتهناگ یطیحمردیرتخدورسپرگجدا یتسارهبا
و دنناشوپب ار دوخندبدنناوخیمسردطیحمکیردرگ ا اًضرف ای
هجوتبلاجیاهسابلندیشوپزاودنشابهتشادنیشیارآهنوگ چیه
نخسهبودننکیمرکفودنناوخیمسردرتهبدنیامنبانتجا...و
یتقوایودنرادقیقحتوهعلاطمو هلصوحودننکیمشوگداتساکار
بلاجورادلدمیاهسابل اب هدرک شیارآ رتخدکییرسپرهرانک

هتسشنمدرمهجوتباشد؟

7- مد پرستی و بی حجابی منشأ رذایل اخالقی و آلودگی باطنی
اریتسرپاوه،یتسرپدمودروآیمقلاخاردلاذتبا،سابلردلاذتبا
شیوخششوپورهاظتأیهببسهبهکیدارفارایسبهچ.درادیپرد
وبجعورورغوربک :نوچ،یزوسنامیایقلاخایاهیرامیبراچد
یاأشنمهک یتسرپدمرطاخبهک یناسک رایسبهچودندرگیم...وای ر

یمراتفرگیصاعمودسافمعاونامادرد،درادنیتسرپاوهزجآیند.
نمؤمبولطمسابلیاهیگژیونایبماگنه؟ع؟دمحملآقداص
،ای ر و بجع نوچ یقلاخا لیاذر هک ییاهسابل ندیشوپ زا ار یو
یسابلتسابل«:دیامرفیمودنکیمعنمدیآیمدیدپاهنآ ...وربکتاز
تاحابم،ندادناشنهتسارآ،ای ،یدنسپدوخهانگر هباروتهک دشابن
ونیدتافآ اهنیامامتهکاز دنک هدولآربکتویشورفرخف،نارگیدرب
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یلدگنسبجوماست«1
وتیصاخنینچاهسابل یاهراپهکاز دوشیممولعمتیاورنیا از

هارمههباریئوسیاهدمایپدارند.

8- بی حجابی زنان، عامل چشم چرانی مردان
سوهشتآهناخزانوریبردنززیگناتوهشوهنارابودنبیبروضح
ارهدیقعتسسوهدارامکنادرماهنتهنودزورفایمنادرمنوردناردار
نانمومزایاهراپشزغلببساسبهچهکلبدرادیماوینارچمشچهب
یسکرتمکهکتسادنمورینویوقنانچنآ،یسنجهبذاجاریزدوشزین
هبار»یلیپ«رههک تسا»یلگ«یسنجهزیرغدهدیمنناکتاجزاار
رازابوهچوک ردباجحدبوهدرکشیارآنانزروضحدرادیماوشزغل
هکنیارگم.دنکیمهسوسواریناوجرهدوخیرهاظلیامشولکشاب
مههنوگفسویدشابهدیسر»برناهربدوهش«هلحرمهبفسوینوچ
یتسارودنهدرس»لاذاعم«دایرفزیگناتوهشرظانمهمهنیارباربرد

!؟دنشابقیدصفسویدنناوتیمنامناناوجزادصرددنچ
و ینارچمشچ زادناربنامناخ و کلهم یرامیب هک تساجنیا  از
دوروهمدقموانزهریبکهانگزایاهلحرمویاهبعشدوخهکمارحهاگن
یاهیرامیبأشنمرسو»بلقهتاما«ببسورگیدرایسبناهانگ رد
ویباجحیبدمایپولولعموتسایرگیدددعتمیناورویمسج

هثرومونیدلاتافآنماهنافءلایخلاوهرخافملاونیزتلاوءایرلا بجعلایلااهیفکلمیلاو-1و
136ص،2ج،یفاک ،بلقلایفهوسقلا
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یمدیدپنادرمردتسانانزییامندوخآید.

9- بی بند و باری در پوشش حربه استعمار و استکبار برای در هم 
شکستن مقاومت جبهه حق

هطلسووگروزیاهتردقهراومهیرشببیشنزارفرپخیراتلوطرد
خسمیاربوشیوخیرابکتساوعورشمانفادهاهبلینیارببلط
دنبیبیناطیشهبرحزااهناسناندناشک یگدنبهبواهشزرایدوبانو
نیرتمهمنایمنیا ودناهتسجهرهبیقلاخاداسفویسنجیرابودر
ورابودنبیبوحیقونارتخدونانز هدافتسااهنآاز نیرتزاسراکابزار و
دضیاهدنفرت هنوگنیا  از یناوارف یاههنومن خیرات تساهدوب هنهرب
هنومندنچهبلاثمناونعهبهک تساهدومنتبثدوخردار یرشب

.دوشیمهراشایخیرات
الف( بی حجابی سبب شکست سپاهیان حضرت موسی؟ع؟  

دوخریگیپیاهشلاتابواهدمآ؟ع؟نارمعنبیسومیاهناتسادرد
یصقاردارتلادعودیحوتمچرپودشزوریپنارگمتسربجیردتهب
یهارهیک کلمتاجنیاربیسوم...دروآانطا زازتهاهبنیمزطاقندر
یارجایارب ،دیدیمنهموحورهشنآحتفو نارگمتسیبوکرسزج
یوسهبودادلیکشت»بلاک«و»عشوی«یهدنامرفهبیهاپسرمانیا

کرد. راپسهرهیک انطا
هبهیک هدشلافغاوربخیباجهمهزاونادانمدرمزایاهدعانطا
هدشعمجتسنادیمارمظعامساهک اروعابمعلبدوخدنمشناددرگ

کند. نیرفنشهاپسو؟ع؟یسومهرابرداتدنتساوخوا از و
و یتسرپاوه رثا رب دعب یلو درک در ار داهنشیپ نیا ادتبا  در معلب
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رس هب ات دشدوخغلاا رب  سوار .داد اهنآ هب تبثم باوجیبلطهاج
،دنک نیرفناجنآ ودندوبادیپلاابنآدر یسومهاپسهکاز دوربیهوک
ردقنآ یتح،تفرنشیپدرک هچره،داتسیا تکرحزا شغلااهار  در
هبهدایپودرک اهرارنآ سپسدشهتشک هک دزشاهنای تاز تابرضاب
دروآنابزهبارمظعامسااتدرک رکفهچرهاجنآ یلوتفرهوکدر یوس

یگدنکفارسلامکبرگشت. اب...دماینشدایهبدنک نیرفنو
یناسفنیاهسوهبولغمتخس...دوبهدروخگنسهبشریتهکوا
یهاریسومهاپسیبوکرسیاربدوبدنمشنادهک اجنآ .تشگاز دوخ
یتلم ره تسکشیارب هراومه هک درک داهنشیپ هیک انطا مدرم هب ار
:دوبنیاداهنشیپوهارنآ.دننکیمهدافتساهارنیمهزانارگرامعتسا
ششوپنتفرگ ویسنجفارحناوءاشحفهعاشاهار هیکاز مدرمانطا
ابیزنانزونارتخد.دندرگ لمعدراونارتخدونانزفیطلندبزا
سانجاهارمهاراهنآودنیارایبشیارآلئاسوابارمادناشوخوهرهچ
درک شرافسودننکیسومهاپسدراوشورفودیرخناونعهب درومنیاز
نآابینارتوهشدصقتساوخیسومهاپسنازابرسزایسک هاگرههک

اهنآعنامدننکنشوند. نارتخدونانز
اب یسوم هاپس هک دیشکن یلوط دنداد ماجنا ار  کار نیمه اهنآ
هتفرهدرک شیارآ نانزنایرعهمینرکیپهبدوخدولآ سوهیاههاگن
دیشکاجنیاهبییاوسرراک هتفرگ رارقیسنجفارحناهاگترپ ،هتفردر
ترضحنآروضحهبینز؟ع؟یسومهاپسزاتمسقکیهدنامرف:هک
ابندشرتسبمههکتسانیاامشرظنهکمنکیملایخ:تفگودروآ
.درک مهاوخنارجااروت زگرهدنگوسادخهب،تسامارحنزنیادستور
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دربهمیخهبارنزنآو....
یاهیرامیب دش تسس اههدارا ،یتسرپ توهش رثا رب مکمک
اجنآاتدیشاپمهزا؟ع؟یسومرگشل،دیدرگ دای نوعاطویتبراقمز
دنداتفاهایسکاخهب؟ع؟یسومهاپسزارفن تسیب:دناهتشونهکهزار
نینچنداد خر اب هک تسا نشور .دندرک طوقسنیگنن عضو اب و

یمتحیگراچیبوتسکشیعضواست.«1
ب( بی حجابی سبب شکست مسلمانان در اسپانیا

یباجحیبهبرحزانارگرامعتساییوجهرهبزارگیدیخیراتهنومنکی
،یبلاقناونمؤمیاهورینندیناشکتسکشهبیارب،نانزییامندوخو

ایناپساردناناملسمزومآتربعوزیگنامغناتساداست:
و تماقتسا ،راثیا ،تماهش حور لباقم رد نایبلص هکنآ  از سپ«
هزرابم و دنداد تسدزا ار تمواقم بات ناناملسمقیلایهدنامرف
.دندش دراو یناطیش هار نیمه زا ،دنتسناد لاحم یرما ار نانآ اب
،هتشگ هاگ آ ناناملسم لوقعم و عورشم یاههتساوخ زا تسخن
دندرک نییعت،ندشداوسابوملعیریگ هاگیاجناونعهباریزکرمفرا
،اهلگ .دنتسارآ اهکراپ نیرتهوکشاب و نیرتابیز تروص هب ار اجنآ و
و دوب هدرک رتشیب ارنآ هولج یراجیاهبآ و نوگ گونا راجشا ،اهنمچ
نیا  در یراذگتمدخ یارب ار ییایناپسا نارتخد نیرتابیز سپس
نازابرساب ترشاعم نمضجیردت هب اهنآ ات دندومن مادختسا کراپ
دنهدتداعیلکلاتابورشمندیشونهباراهنآ،ناملسمنارسفاو
هب،هدادتسدزااراوقتونامیاحورءاشحفوداسفابقیرطنیا واز

372ص-13ج-راونلاراحب-1. 
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یاهنوگ هب.دشزیننینچنیاهک ،دنزادرپبیرابودنبیبویراسگیم
ردهک ،دنتشگ یلابالاوتسسنانچنآناشنایمردهانگ جاورابهک
اهنآرثک و.تفردابربناشتامحزمامتهجیتنهاتوکا رایسبنامزکی
ایناپسازا ملاساو .دندشهتشک یورابیز ناکرتخدنامهتسدهب

ربتخربست1.«

10- بی حجابی زن، نشان بی غیرتی مرد 
،ناشنادنزرفتشونرسردویگداوناخطباور درمونزلباقتمریثأتدر
نزودرم،تساملاسایعامتجاتیبرت راکنالباقریغلوصازادر
رد ،لباقتم یاهیراکمهو یعاسمکیرشت اب دنناوتیموسکیزا
قادصم هب و دنیامن ناربج ار اهفعض و دنشوکب رگیدکی حلاصا
اهنآ رگید یوسزا و دننک هیصوت قحهب ار رگیدکی »قحلاب اوصاوت«
ردیرتیدجتیلوئسمناشنادنزرفهب تبسنیبرمویلوناونعهب

نانآیقلاخاتیوهندادلکشدارند.
نزودمهچرگ تسامینونک ثحبعوضومهک باجحهلئسمرد
قادصمهبهک ور نآ از اما دنرادار دوخهبصتخمفیلکتمادکره
،درادتیمومیقشقننزیگدنزرددرم۲»ءِاسَ یالِنّ

َ
نَومُاَعل َقّوَ

ُ
َجال »الِرّ

اذل .ددرگیمحرطمرتیدجنزفافعزا یرادساپ  وادر تیلوئسم
وتفرواهترشاعمرددرمتیلوئسموتبقارمزایملاساتایاور در

یممشچهبیرایسبیاههنومنرسمهششوپعونواهدمآخورد.
هبلاثمیارب.دراددوجویاهدنزرادهاوشیسومانتریغهنیمزرد

15ص،هاوختیادهراتس،یگنهرفمجاهت-1
34هیآ،ءاسنهروس-2
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کنید: هجوتتیاورودنیا
مرتدنمتریغوازانمودوبدنمتریغمیهارباردپ:دندومرف؟ص؟مرکاربمایپ

کاخهبدرادنتریغهکارینمؤمنآینیبدنوادخوبمالد.1
نوگژاوشبلقدرادنتریغهکیدرم:دیامرفیمیرگیدثیدحردو

هدشخسمواست.۲
زین و ییادخ تلصخکی تریغ مینکیم هظحلام هک روطنامه
فرطزا.تسانانموملاصخزانینچمهوادخناربمایپتلصخ
یناسنا یاهشزرا خسم هب هک تسا یناسک هژیو یتریغیب رگید
تنعل بجوتسم و هداد تسد زا ار یقلاخا ترطف هتشگ راچد
سیماون هب یبنجا نادرم رظن بلجزا نانیا دناهتشگ ادخنیرفن و
.دننزیمنمادنانآ داسفهب،دوخیتحودنرادنیعانتماوابا دوخ
رارقنارگیدیاههدافتسادروماهنآنارسمههکنیا ناتسرپتوهشاز
عافدییاهراک نینچزاودنربیمتذلاًنایحاودنربیمنجنردریگب
یناسفن تاوهش و اهیهاوخدوخ اب هک یدارفا سکعرب .دننکیم
دوباندوخدوجوردارعمطوزآوصرحیاههشیرودننکیمهزرابم
ار دوخ و دنوشیم تسود ناسنا و ناسنا ینعم مامت هب و دننکیم
رادیبنانآ عونهبتمدخسحودننکیمقلخهبتمدخفقودر
رتساسحدوخنارسمههبتبسنورترویغیصاخشانینچ،دوشیم
دندرگیمساسح مه نارگید سومان هب یتح دارفا هنوگنیا دنوشیم
رارق درومعامتجاسومانهکتجاوز دهدیمنهزاجاناشنادجوینعی

.نینمؤملانمراغیتلانمفنالامغراوهنمریغااناواًرویغمیهاربایباناک:؟ص؟لالوسرلاق-1
108ص،7ج،هعیشلالئاسو

108ص،7ج،هعیشلالئاسوبلقلاسوکنموهفلجرلاریغیملاذا-2
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یمناشدوخسومان،عامتجاسومان.دریگشود.
ینعی1»طقرویغینزام«:دیامرفیم؛دنرادیبیجعهلمج؟ع؟یلع
ناسناتساهدومرفندنکیمنانز وفیرشناسناکیزگرههکنیاغیور
یارب ؟ارچ.دنکیمنانز  ناسناغیور هدومرف هکلب دنکیمنانز دوسح
تسا یناسنا تیساسح کی و یناسنا تفارش کی تریغ هکنیا
یضار هک روطنامه رویغ ناسنا .هعماج یکاپ و تراهط هب تبسن
نماد دوشیمن یضار ددرگ هدولآ شدوخ سومان نماد دوشیمن

هدولآمهعامتجاسومانشود.۲

11- ابتذال در پوشش، تقلید کورکورانه از غرب و تشبه به کفار
مومذم هراومه نارگید راتفگ و  رفتار  از لیلدیب و هناروکروک دیلقت
غولبمدعویچوپویتیوهیبناشنیدیلقتنینچ.تسادورطمو

درفیرکفویحوراست.
دارفاورداموردپزادیاب،تساغلابانوکدوکهکینامزات،یناسناره«
وغولبنسهبهکینامزیلو.درادننیازجیاهراچودنکدیلقتشطیحم
دوخلقعورکفهب،شیوخهبطوبرمیاهراکورومارددیاب،دیسردشر
هجردتیاهن،هناروکروک دیلقت.دزیهرپب،هناروکروک دیلقتزاودنک هیکت
تیصخش،دلقمصخشاریز.تسواتیناسناماقمزاناسناطوقس
نارگیدرایتخارداردوخلمعراکتباودنکیمشومارفاردوخیناسنا
نیاهرابرددنوادخهک دوشیمیهتوهیامیبوهتخورفدوخودراذگیم
دنوادخ،دندرک شومارف ار دوخیادخاهنآ نوچ«تساهدومرف مدرم

476ص،1ج،مکحلانویع-1
63صیرهطمدیهشداتساباجحهلئسم-2 
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ردمیرک نآرقتهجنیدب1»دربناشدایزااراهنآیناسناتیصخشزین
ودادجاوءابآزاهناروکروکدیلقترطاخهبارهتشذگماوقایددعتمدراوم
رگ .دنکیمتملاموتمذمناشناکا لوقعمریغودنسپانیاهتنسنیا
تانوئشاببسانتمانیرهاظوششوپهک ینانزونادرمزایرایسب
و ؟دیشوپیم سابل هنوگنیا ارچ هک دوشهدیسرپ دنرادیملاسا ماظن
زجدنرادنیخساپ؟دینکیمشیارآهنوگنیاارشیوختروصورسای
ردییامنیسهراتسنلافای یبرغهشیپرنهنلافنوچدنیوگبهکنیا
شیارآهنوگنیاارشیوخهرهچورسو.دشوپیمهنوگنیااکیرمآایاپورا
دم«ودندنسپیمارنیاناگدزبرغونایبرغزورماهکنیاایوتساهداد

یم»زوردانند.
هنرگموتسا»ینطابهبشت«یاربیربعموهمدقم»یرهاظهبشت«یرآ
!؟میزاسیمهیبشواهباردوخ،میرادرتتسودارسکرههکتسانینچ
نارتخدونانز یاهراپهکاز تسایرابتفخهقباسمهچنیاسپ
شیارآوسابلظاحلزا کفار هبهبشتردامهعماجناناوجونادرمو

هتفرگاند؟!۲  شیپردشیوخرهاظتأیهوتروصورس

12- آثار سوء و خطرات بی حجابی از دیدگاه پزشکی
یاهدرواتسدزاهکیعامتجاویداصتقا،یقلاخایاهنای ربهولاعز
و یکشزپ ملع هاگدید زا .تسا یباجحیب هدیدپ دیلپ و نومیمان
یپ رد یراوگ نا و میخوبقاوعموشهدیدپ نیا زین یدرف تشادهب
نابلاطودوشیمهراشااهنآ یاهراپهباز تسرهفاجنیاوار هکدر دراد

19هیآ،رشحهروس»مْهُسَفُن
َ
مْهُاسَنأ

َ
هَـَفأ

َّ
اوسُنَ«-1الل

59ص،یوفطصمداوج،یدازآوباجح-2
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هاگشنادنیلوا«باتکهژیوهبهنیمزنیا لصفمبتکهبدنناوتیمدر
هعجارم)۲0و19،18(یاهدلج»ربمایپنیرخآونمایند.

یگنهرب درومرد؟ره؟داژنکاپ رتکد:تخلیاهنار ندشقاچ-1
زا و هدرک میخضار اهنار یاهیبرچپوژ ینیم« :دسیونیم اهیبرغ
هب هبارنارتخدوهدیناشوپنیئومسابلاراهاپودزادنایمهراوقاجبار

یمورفبرد. شلوار
ارفصیاهسیک گنسشیادیپ-۲

هناثمباهتلا-3
تاحشرتشیادیپ-۴زنانه

رایسببقاوعدوخنیاهک ،یسنجیعیبطریغتلایامتدایدزا-۵
لابندباریدبدارد.

نوخدوشیمثعابودروآیمراشفندرگ یاهنایرشربگنتهقی-6
ادصودنزیمتوسودوشدراویلصایاجهبهدرشفوگنتیاجزا
کشزپهبهعجارمهبارصخشهک درادادصردقنآششوگ ودنکیم

یمروبجمسازد.
ینامزنینچمهوینیب ومندییور:دیامرفیم؟ع؟قداصمامادر
زا ندنام ناما  در ثعاب ،دنکیمشدرگ ندب رد یتحار هب نوخهک

ماذجاست.1
هب یلاتبا ببس ،دروآ  فشار هک هطقن ره رد ،گنت سابل -7

یمیتسوپیاهیرامیبشود.
هباوهدراذگیمن،دروآ  ناتسپایفشار هنیسرب گنتسابلرگ ا -8

526ص،1ج،یرهشیریدمحم،یکشزپثیداحاهمانشناد-1
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یمیعیبطهیوهتعنام،دسرباههیشود. هببوختروصر
،دروآ  فشار تسوپ هب رگ ا و تساهبورکیم لقان گنت سابل -9
یبورکیمهجیتن .درادربارتساتسوپظفاحمهکدر یبرچدناوتیم

دوجوباریتنوفعایلمدودهدبدشر،دروآدوجوهبارآورد.
یمءانمتسالماوعزایکیوکیرحتثعابگنتسابل-10باشد.

باجحدب و باجحیب نانز  در نآ ضراوع و یگدروخامرس-11
رتشیباست.

،دنشوپب »زور دم «هکنیا یارب )رسپ و رتخد(ناناوجزا یاهراپ -1۲
کوکشموهدولآاًعونهکدنرخیمارمدنچومودتسدیجراخهسبلا

یمرظنهبرسند.
»زدیا « ریذپان نامرد و کانلوه یرامیب همه زا رتکانرطخ و-13
یرابودنبیبویباجحیبیاهدرواتسدنیرتدیدجءزجهک تسا
ناجودربیمورفگرمماک ردارناسنانارازههنازوروتسایسنج

یمدیدهتملاعطاقنیصقاردارناسنااهنویلیمکند.

13-بی حجابی سبب تضییع سرمایه عمر
.تساناهجنیا یمدآییارادنیرتدنمجرارمعلیدبیبهیامرسدر
شبحاصیاربیزیچرگیددوربفک زارگ هکا گنسنارگ یاهیامرس
یلاعت  ساز هنیمز دناوتیم شاهظحل ره هک یرمع دنامیمن یقاب
یدباتداعسهبلینویمدآندشهنوگ ویونعملماکتویحورخدا

آورد. ناوتنلاطزایراورخابارشاهیناثرهوددرگباز
رپهیامرسنیاجراو ،نانیبدوخهکقدر سوسفاوغی نارازهامادر
یاپ ارشیوخهیامنارگدر رمعزااهتعاسنایامندوخوهتسنادناراهب
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رسشیارآ و ییارآنت فرصینیبدوخهنیئآ یور رد ور و شیارآ زیم
هنوگنیا هب ار ناشنهذو رکفاهتعاسو.دنیامنیمشیوختروصو
هوحنوسابللدموگنرهرابردنآونیاابایوهدومنلوغشمروما
ار روز یدایاز یاهتعاسودنزادرپیموگتفگز هب...ورهاظنتسارآ
هب...واههزاغمواهکیتوبنیرتیوتشپردودننزیمهسرپاهنابایخرد

یم...وشیارآمزاولوسابلیاهلدمماسقاوعاونایاشامتایستند.
:دنرذگ دوزیراهبربا نانوچرمعییلاطیاهتصرفهکنیا از لفاغ
یوسهبماگ کی،دنشکیمهک یسفنرهو1»باحسّلارمرمتهصرفلا«
دوروهظحلنیتسخنردهکنیا لفاغودنباتشیمرتولجشیوخگرماز
هوحنیوگخساپدیابتمایقهرطاخمرپهنحصورشحمیارحصرد
مایا ندناسر رس هب تیفیک و شیوخ رمع هیناث هیناث ندومن یرپس
دنوادخهک ار یرمعتساحیحصایآ .دنشاب دوخیناوجو طاشن
تساهدادرارقاهناسناام ردشیاهتمعنهمهنیاابناحبساختیار
؟درذگبتلاطبهب،دزیگنایمرباردنوادخمشخوبضغهکیهار در
و رمعدیاب ارچ؟مینک ادختیصعمفرصار ادختمعندیاب ارچ
تلاامک لیصحتوتفعوتدابعهار  میناوتیمامهکدر ار یناوج
و مینک فرص گرزب یادخ ناگدنب هب تمدخ و یدام و یونعم
یربنامرفهار ،مینکدر بلجتساتداعسنیرتلاابهک ارواتیاضر

کنیم؟ فرصمدرموهعماجهبتنایخوناطیش
رمعراهبودنهاتوکناپایدار. سباهتصرفهک !مییآدوخهبیکدنا

21،راصقتاملک ،هغلابلاجهن-1
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14- بی مباالتی در پوشش نشان ضعف ایمان و کمبود تقوا
تانکس همه رد هک دنکیم مکحیمدآ نیتسار داقتعا و نامیا
رد ار نتشیوخ هراومه و دیامنب ار لاوم یهن و رما هظحلام شیوخ
دهننورفبداطرشیلاحچیهردودنیببرضاحبابرلاابررضحم
تسادخرمااجرههدنبهک درادننیازجییانعمزینییاسراپواوقت

،تسوایهناجرهودشابرضاحغایب.
هچدنرادیمک هرهب ییاسراپ  از عبطلاب و نامیا تمعنزا هک نانآ
مه مشچ و هعماج رب مک حا وج و یطیحم طیارش ریثأت تحت اسب
هتشاگناهدیدانارشیوخراگدرورپنامرفاجبانیاهدیلقتواهیمشچ
یرهاظبادآوششوپردودنیآ گرفتار رذگ دوزیاهسوهمادردو

ارادخماکحاتیاعرشیوخننمایند.
:هک دناهتخاسشیوخراعشدارفا  از یاهراپهک هناماوعنخسنیا
ارچتسینشیبیاهوای»تسینمهمنادنچرهاظدشابکاپلد«
هتخاسیمدآلدلًاصاوتسینرهاظیک ابطابترایبلدیکپا هکپا
هدعاقهبینوریب ورفتار کردار هاگرهوتسواینوریبتاکرحولامعا
زا ار میقتسم طارصرد تماقتسا زین لد دشابن قحنامرف قبط و
هب امور از کدنایاهیوازو تافارحناهشیمههولاعهبدهدیمتسداز
یرتخارفهنمادجیردتهبودوشیمعورشتیمهامک وکچوک رهاظ

.دنامیمنیقابیتشگزابهاررگیدهک اجنآاتدباییم
یتسس ناشن یرهاظ بادآ و ششوپ رد یتلاابمیب یور نیا  از
سک نآاریزدیآیمرامشهبیراگزیهرپواوقتناصقنلیلدوهدیقع
تریصبرونابوهتخورفاربشناجنیمزرسردارقحتفرعمغارچهک
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گرزاارادخودنیبیمیلاعتقحرظنمویئرمردارنتشیوخهراومه
شیوختاکرحولامعازایاهرذودباییمکیدزنشیوخهبندرگ
راتفر و ششوپو  گفتار و  کردار بقارم تخس،دنادیمن خساپیبار
:هک ارچ،تساشیوخینوردیاهرادنپ و اههسوسویتحو ینوریب

یمیضاقو»مکداند. ار»دهاش«»حا
شیوخرهاظتایهوششوپابسکره:مییوگیمهکتسورنیا از

یمشیامنهبزینارشیوخییاسراپوداقتعانازیمگذارد.

15- بی حجابی شکستن حرمت قانون خداوند
،تاررقمهبیدنبیاپونیناوقهبنتشاذگ تمرحیاهعماجرهرد
بوسحم هعماج نآ یاضعا یرکف غولب و یگنهرف دشر هناشن
یرتنوزفا یتیصخش دشر و یرکف لماکت زا دارفا  قدر ره .ددرگیم
دهاوخ رتمک تاررقم ضقن و ینکش نوناق نازیم ،دنشاب  برخوردار
هبدسرهچ،دنکیمقدصیرشبنیناوقدرومردیتحنخسنیا.دوب
.دنتسهاراداریرتنوزفا یتاذتمرحوتسادقهکبسیار یهلانیناوق
،درم گرزب نآ هک میناوخیم ؟ره؟لحار ماما یناگدنز تارطاخ رد
نوناق قبط رب ،وتاشول لفون  در ،دندربیم رس هب هسنارف  در هک ینامز

هدشعنمهاگراتشکبود. زاجراخردتاناویححبذ
،دندرک حبذ ار یدنفسوگ ،ماما ترضح تماقا لحم رد یزور
زا فلخت نوچ« :دندومرف ،دندوب رفک راید رد هکنآ اب ماما ترضح

یمنتشوگخورم!« نیا ،دشتموکحنوناقاز
ناسنا نآ هک تسا تقیقح نیا رگناشن ،زومآ سرد تیاکح نیا
هیاپمهار)رفک رایدردولو(تاررقمنداهناپریزادخحلاصدبعولماک
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و باجح تیاعر .دیدیم شیوخ یناسنا تیصخش نداهن اپ ریز
،دیآیمرامشهبیملاساهعماجتاررقمءزجاهنتهنیملاساششوپ
میرکنآرقیقرتمنیناوقزاینوناقویهلاماکحازایمکحهکلباست.

رد،دزروییانتعایبیهلامکحنیایارجاهبتبسنهک سک نآ
ردوهتسکشارادخملاک تمرحوهداهناپریزارادخنوناقتقیقح

دِعْبَنمِهِـِمیَثاِقِه«1
َّ
دَهْعَنَوضُقُنیَ«:هکالل هتفرگ رارقیناسک هرمز

16- ابتذال در پوشش سبب بدبینی به انقالب اسالمی
یتیگ نابلطقحونامورحمیمامتدیماهطقنامیملاسابلاقنا
ناشتشپ ملاع طاقن یصقا رد نازرابم و نویبلاقنا یمامت تسا
دایرف ملاع یاجک ره رد و تسا مرگ بلاقنا نیا غورف رپ هلعش هب
هتشگزاغآمتسورفکدضربیشروشوهتساخربدادیبهیلعیضارتعا
بلاقناوهتخودامربهروتلمو کشور هبارناشمشچیگمهتسا

هدادرارقشیوخهزرابموتکرحقشمرساریملاسااند.
ماظن ار شیوخ یاهوزرآ و لامآ هلبق ایند متس تحت ناناملسم
ناهجیارقلاماقحهبهزورمایملاساناریاودننادیمناریایملاسا
ناهجهاگ وآ ناناملسمیمامترظنردودیآیمرامشهبملاسابیدار
یلعفهدزرفک یایندردلیصاملاساشخبققحتماظنوبلاقنانیا
ودندنسپیمنماظننیانمادرباریگننهکلچیهزگرهنانآ.دشابیم

یمنباتبلاقنازیگنالدهرهچرداریصقنچیهآورند.
هدرک کزبنانزودنوشامروشک دراویایقلتوروصتنینچابرگالاح

27هیآ،هرقبهروس-1
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نابایخویوکرداریملاساریغششوپوتأیهابنایاقآوباجحدبو
یمیملاساماظنوبلاقنادرومرداریتواضقهچدننکهدهاشمنمایند؟

هدهاشمادخماکحایارجاهارردیتسسوروصقامزایزوررگاایآ
بلاقناوماظنلصاهبتبسنو؟دوشیمنلدبمسأیهبناشدیما،دننک
تسایزیچاًقیقدنیاودشدهاوخنینچاًعطق؟دشدنهاوخننیبدب
شقنات،تسانآیپرداکیرمآاهنآسأرردوملاساوبلاقنانانمشدهک
ملظهبرجتاهنتنیاووحمایندمدرمناهذارداریملاسابلاقناییوگلا

هجاومتسکشاباررصاعمناهجیرابکتسادضوهنازیتسنماید.

17- برهنگی عصر ما
هصرعردرشبهکنیاابتسایبیجعیاینداًعقاومتسیبنرقیایند
یروآ تریحو زیگنا تفگشیاهتفرشیپ نوگانوگ یاهشناد و مولع
هکنیا اب و تسا هتفرگ تمدخ هب ار یرامشیب تاناکما و هدومن
زا رتنوزفا بتارم هب نوگانوگ یاهتمعن زا هرود نیا رد رشب یروهرهب
وایساپسانوتمعننارفکتبسننیمههباماتسانیشیپیاههرود
تمعنهمهنیازورمانیبکیدزنرشب.تساهتشگرتشیبتمعنیلوهب
دوخسفنهلیوطوروخآینادابآوریمعتفرصارتاناکماوتصرفو
رودوهدشاهررشبتساهتشگیراعیشیدنارودوینیبرخآزاوهدومن
دنزیمیبیرغوبیجعیاهراکهبتسدنیزورماتقیقحوترطفزا
.درادیماویمگردرسویگنمویجیگهبارینیبتقیقحناسنارههک
هدازنردامزاشاکدنکیموزرآمدآاهنآندیدابهکیروآتریحیاهراک

تلاذرویتسپهمهنیارگباشد. هراظناتدوب
یاهیرامیبزایکیدیابقحهباریرورپنتوییامندوخویگنهرب
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ورفنایمدآناجنوردناردرسهروخنوچهکتسنادیرادریگاوریگهمه
هدناشکللاحمضاهبوهدناسوپوهدرکیهتنوردزااراهنآوهدرباست.
ولوپوتقوهک هچنآمرازهکیهک ینیبیماریرامشیبیاهمدآ
وسابللدموگنرایوتروصورسشیارآمرفیاربتاناکماورکف
حلاصایارب،دنکیمجرخوفرص...وفیک گنرونهاریپهمکد
دهدیمناهبشیوخترخآتشیعمنیمأتوشدوجوتقیقحوحور
ناج یرامیب !؟رتکلهم نیا  از یرامیب مادک و دراذگیمن هیام و

یمدابرباریمدآیدمرستداعسویدباتایحهکدهد. ییاسرف

18- بی حجابی بدتر از مواد مخدر
یرگیدزارتدبکیمادکردخمداومابیباجحیبهسیاقمردیتسار
مهیباجحیب،درادیحورویمسجیاهنای ز داومرگمخدر ؟تساا
ار اههدارا  داومرگمخدر ا .درادیپردار یناورو یمسجیاهتراسخ
ییامندوخویباجحیب،ددرگیمتیلاعفو عنامودنکیمتسسکار

نینچزیننانزاست.
زین یباجحیب ،دراد یپ رد یداصتقا یاهنای ز  مخدر داوم رگ ا
ودسافمزاسهنیمزردخمداومرگ دروآیمرابهبیداصتقایاهررضا
میارجودسافمزاسهنیمززینیباجحیبتسایرگیدددعتممیارج

تساردخمداومهبندروآیورهلمجزاورگیدنوگو.... گونا
.تسادوجومیعامتجاهدسفمودنیانایمیساساتوافتوداما
وهداوناخ،ناگتسب،هعماجرظنردردخمداومهبدایتعاهکنیاتسخن
ترفندروموددرگیمیقلتشزرادضکیناونعهبداتعمدرفدوخیتح
اسبهچنانزیرگهوشعوییارآدوخ،یباجحدباماتساهمهراجزناو
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وباجحدبدرفودوررامشبرنهوشزراکیهداوناخیاضعارظنرد
یمنهانگساسحانتشیوخردتهجنیازاامندوخکند.

داومرباربرددارفازایرایسبهک تسانیامودرتیساساتوافتاما
نیدنچرگاهکینعمنیدب،دنرادتیموصعمیعونوتینوصمردخم
دوجومنآزاهدافتسایاربمهیعنامچیهودشابمهارفردخمداومنت
.دنهدیمنناشننادبیلیامتنیرتکچوک زگرهدارفازایرایسبدشابن

نینچنیازیننانزییارآدوخویگنهربویباجحیبایآامااست؟!
نیرتکچوک هدرک شیارآوهنهربهمیننانزندبندیدابهک تسیک
ردهک تسایاهنئمطمسفنمادک ؟دنکنساسحاشیوخردیلزلزت
راوتساو مدقتباث یسنجهزیرغوتوهشوسفنیاهداب دنت ربارب
رد هکنیا هن رگم ؟دشاب هتشادن یشزغل و شبنج نیرتمک و دنامب
تولخقاتاکیردهناگیبدرمونزندنامیقاب،امیملاساتایاور
اًتقیقحشنامیا ودنآزایکیدنچره.دناهتسنادعونممومارحاردر
نزیباجحیب«مییوگباتتسیناجبانچیهیورنیا .دشابخساراز

رتزاسرطخردخمداومزارتدباست«.

19- بی حجابی و بی منطقی :
ششوپردلاذتباویباجحیبهدیدپهبیاهزیگنارههبهک یناسک
لمعنیایاربیلوقعمناهربوهدننک عناقلیلدچیهدننزیمنماد
هدیدپنیاهبارچهک دوشهدیسرپدارفاهنوگ نیا رگاز دنرادنشیوخا
میدرمشرباراهنآ یخربطقفهکاز یفنمتاعبتوءوسراثآهمهنیااب
زج؟دینکیمشیارآ و دیشوپیمسابل هنوگنیا ارچ؟دینزیمنماد
ملد و مراد تسود نوچ« لیبق زا لوقعمان و مهبم یاهخساپ هئارا
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فرح »...و متسه ناوج نوچ« ،»تسا زور دم نوچ« ،»دهاوخیم
زاکیچیهمیلسلقعرظنرددیدرتیبو.دنرادننتفگ یاربیرگید

حیبقلمعنیایاربیزوجمدناوتیمناهخساپنیاباشد.1

ولخدیکدنااب150صهاوختیادهراتسفافعرویز-1تصرف





انواع بدحجابها و بی   حجابها 

نامززاهک دنتسهیناسک لواهورگ :دنتسههورگ دنچاهباجحدب
نامهزینبلاقنا از سپودندوبهتفریذپاریباجحیبهتشذگ می رژ
اًبیرقت عامتجا رد اهنیا .دناهداد لاقتنا دوخ نادنزرف هب ار گنهرف

یبیصوصخلفاحمردوباجحابحجابند.
راتفرگ یمادنینچهب بلاقنا  از سپهک دنتسهیناسک مودهورگ
یباجحیبتفگ میهاوخهک فلتخملماوعریثأتتحتودناهدش

هتفریذپاراند.
یاهتنس قبط هک دنتسه اهاتسور ریاشع زا یضعب موس هورگ
.تسادیپناشاهومزایتمسقودنشوپیمسابلدوخیموبویلحم
هب لذتبم لکشزگره و تسا هدیشوپ لًاماک نانآ یاهسابل دنچره
فاعضتسا تحت اًدیدش بلاقنا  از لبق هورگ نیا .دریگیمن دوخ
یریگمشچیگنهرفراکمهبلاقنا سپوهدوبیگنهرفویداصتقااز
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هتفرگنماجنااهنآیورباجحدرومرداست.1
دنچمودهتسددارفایوسزاگنهرفنیاشریذپللعدرومرداماو
و لوا هورگ هتبلا(.دوشیمنایب لیصفتهب هک درک رکذناوتیملیلد

دهاوخمودهورگبود.( ردطقفامثحبودنرادنثحبلحمموس

علل و عوامل بدحجابی و بی حجابی و راههای مبارزه با آن
لماوع هب ندیسر یارب هک یعامتجا تسا یاهدیدپ یباجحیب
.دیواک ارنآ یاههنیمز و لئاسم یعامتجا یهاگن اب دیاب نآ للع و
ردنامگیبوتساهجوتولمأتلباقفلتخمتاهجزاثحبنیا
لماعدنچایکیهبناوتیمننآشرتسگ ودشرشیادیپیگنوگچ
ناوتیمن ار یعامتجا لضعم نیا یاهلحهار هکنانچ .درک هدنسب

کرد. رکذدودحمیبلاطمردودرک روصتهداس
نودبهک هلئسمنیاهبارذگ تسایهاگنمی یمکنیاهچنآپرداز
هکتسالصفمیشهوژپوقیقحتراتساوخنآبلاطملیصفتکش
:تساشخبودردامثحباما.تساجراخباتک نیاشیاجنگ زا

یبابهزرابمیاههار)بیباجحیبلماوع)فلاحجابی.

الف( علل و عوامل بد حجابی و بی حجابی
1- تالش استعمار بر بی حجاب نمودن زنان

و باجحتسوا یگدنز شور و شنم ورگ رد نز شنم و تیوه
نز .تسوا یگدنز میظعهویشو ناملسمنز یلاا و شنمششوپ
هکنیا  از  و دوشیمعنام دریگ رارق اهسوههچیزاب هکنیا  از باجحاب

113ص،یعاجشدمحم،فدصورد-1



اهباجحیبواهباجحدبعاونا 169

.دریگیمولجدوشناشیدناداسفیرتسگ داسفلماع
ناملسمنززا ییادزتیوهفدهاب نزمادنا  از باجحشیادز
و بتکم نامرآ ظفاح نز هکنآ  از رتشیپ و رتشیب ات دشیم ماجنا
هنایوج هطلس فادها و اهسوه ،لایما هدنروآرب دشاب شتیصخش
حرط زا یاهشوگ رگناشن هک رظن راهظا نیا هب .ددرگ نارابج

کنید: تقدتسانارگرامعتسا
می لمعهبهداعلاقوفششوکآور دیابنانزیباجحیبهلئسمرد«
دیاب.دنوشقاتشمرداچندرک اهرویباجحیبهبناملسمنانزات
ینب نارود زا نز باجحهک مینک تباث یخیرات دهاوشدانتسا هب
نارسمه مدرم .تسین ملاسا تنس اًقلطم و هدش لوادتم سابع
نوئشمامتردملاساردصنانزودناهدیدیمباجحنودبارربمایپ
باجحهکنآ سپ.دناهتشادتیلاعفنادرمشودهبشودیگدنزاز
هک تسانآامنارومأمهفیظوتفرنایمزا یعیسوتاغیلبتاب نز
ناملسمریغنانزابعورشمانیسنجطباورویزابقشعهبارناناوج

کنند.«1 دیلقتنآ ناملسمنانزاتدنوشرهاظباجحنودبلًاماکاز
و یملاسا یاهروشک رد باجحفشک ناسکی و یگنهامهحرط
شلاتویرابکتسایاهماظنهبهتسباویاسؤرهداوناخنایرعروضح
ردششوپشیادزفرگششقنرگناشنحرطنیاماجناردنانآهفقویب
ناخاضرناریاردتسارامعتسافادهاهبندیسرواهحرطیارجا
داشرهوگ هیضقومدرمابوارابتنوشخدروخربدوبحرطنیایرجم

یدجدحهچاتهمانربنیایارجاردنانآهکدهدیمناشنبودند.

،دحاوانیس،»ناریاردیباجحیبخیراتربیدمآرد«نیعلاهرق-1ص40 



او درجه دو نیست170

گروهکهای ضدانقالب و معاند 2- جریانها و 
باتفآ عولط راوشافخ هک بلاقنادض یاهکهورگ و اهنایرج
وهلباقمیاربدندیباتیمنربارادخنیدتیمکاحوملاساباتملاع
ندومنطقاسدوخماخلایخهبویملاسابلاقناوملاساابتیدض
یگنهرفیاههئطوتیناهجرابکتساابماگمهووسمه،یهلاماظننیا
دندیشوکاتسارنیمهردودندادرارقشیوخراک روتسدرداریقلاخاو
ریثکت،لذتبمیاهسکععیزوتوپاچهلمجزانوگانوگیاههویشابات
داسف یاههنلا هب یمیت یاههناخ لیدبت ...و یقلاخا دضیاهراون
وداسفهبشیارگ هنیمز،هدروخبیرفنارتخدزاییوجهرهبابویسنج

مهارفناناوجرداریرابودنبیبویباجحیبولاذتباآورند.
و یباجحیبهب رهاظت و یملاساباجحاب تفلاخمنانآ رظن  در
یقلتبلاقناوملاساابهزرابمدومننیرتینیعناونعهبلذتبمششوپ
دوخ37هرامشردقلخنایئادفنامزاستایرشنزایکیاذل،دشیم
هک دراداج...«:دسیونیمیتفعیبویباجحیبزاتیامحنمض
نآیعامتجاویدرفداعبامامت اریلیمحتباجحهیلعهزرابمدر
تیمهازئاحزینورنیا باجحهیلعهزرابمشرتسگاز !دادشرتسگ
تموکح کیژولوئدیا یاهداینب اب یریذپانکیکفت روطب هک تسا
تیلاومی هیلعیسایسهزرابماًمیقتسمودنکیمادیپطابترااهقفرژ
هنادازآ باختنا « حرطبیوصتاب زین نیقفانم کهورگ »تساهیقف
نیا هب هتسباو نارتخد و نانز تکرش و »نانز یارب ششوپ و سابل
زین و تارهاظت شیپاشیپ رد یبرغ نانز لیامشو لکشاب کهورگ
میلاعواهسکعهبشقنمیاهسابلو...ویقیسومیاهراونشخپاب
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لماوعزالًامعاهکیتوبیخربوهاگ نارسپونارتخدنایمردلذتبمناآ
وهدوبششوپردلاذتباویباجحیبوداسفجیورتهستند.

شیوخناراداوهزامودعمرایتخبروپهاشونابلطتنطلستوعد
نابایخوهچوکردیبرغلذتبمشیارآوششوپوسابلهبرهاظتیارب
وملاساابینمشدوبابراهبیتمدخشوخریسمردرگیدیماگ زین

یملاسابلاقنابود.
ششوپ و بسانمان عضو و رس اب هک یناسک زا یاهراپ لاحرههب
ودانعرسهک دنتسهیناسک دنوشیمرهاظرازابوهچوک ردلذتبم
ماظنلصاهبهلیسونیدبودنرادیملاسابلاقناوملاساابتجاجل

یمیجکنمایند. نهدبلاقناو
3- دگرگونی ارزشها

یشلات اهشزرا ندودز یارب یملاسا عماوج رد نازیتس گنهرف
یاهشنیب یناسنایاهشنمواهشورنامگیبدناهتفرگراکهبفرگشاز
عضومیگنوگچرداهشزراهبوا شرگنهویش.دریگیمهمشچرسوا
هب عامتجا نتم رد ار نز ملاسا دنکیم ءافیا یمهم شقن شایریگ
ینیگنسوتناتمو وایحوبجحاباماهدناوخششوکوشلاتوقار
یناشنارباجح.تساهتسنادشزراوایاربارهمهنیاو...و رفتار
یقلتودوشنوگرگداهشزرانیایتقوتساهدرک یقلتشتیصخشزا
اهیئابیزواههیارآ ندنایامن،دوجوهصرع،شزراوتیصخشزانز
شزرا ار ییامندوخ هدمآ دوجوب یناسرگید وا شنیب  در و دوشیم
و ینورد شیارگ و دهنیم ماگ یداو نیا  در زین لمع رد ،درادنپیم

یمتسدینیرفآداسفهبودریگیمرگیدیهارشیرطفلیامتیازد.
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نیابیغهنیآ ایوگدر هک؟ع؟یلعنانمومریمازیگناربلمأتشیامرف
هجوتنایاشدرگنیمارقیاقحاست:

هک یاهدیشوپنانز یعمجتساهنامزنیرتدبهکاز نامزلارخآرد«
و)تساهدیشوپنایوگ تساکزان امادنرادسابل(تساهنهربآنقدر
ردودنناگتفرنوریبنیدزانانیادنیآیمنوریبییارآدوخابهناخزا
تاذلیوک هبودنرادلیامتتاوهشیوسبوناگدنوشدراواههنتف
یدباباذعهبخزودردودننادللاحاراهمارحودنباتشردیناسفن

گرفتار«1
4- الگوهای ناهنجار

هشیدنا نیا  در هتسویپ .تساریذپ وگلا و نیزگ وگلا اًترطف ناسنا
دوخودرگنبمسجمیاهرهچرددرادروابنادبهک ارییاهشزراتسا
یسانشناورویملاساقلاخاردوگلاهلئسم.دزاسبوگلانآدننامهار
هبربمایپهبارناسنا،نآرقندادهجوت.درادیمهمهاگیاجزین امروز
ردهمهوهمه،دبوکینیاههرهچندومنربو»هنسحهوسا«ناونع
نیا .تسایناسناویحورراتخاسردوگلاهاگیاجهبهجوتتهجاز
زین اهوگلا ینیزگیاجردهدرتسگ یاهمادقا یپردنازیتستیوهور
یاربینانچنآینیرفآوگلا،یزاسنامرهق.دناهدرب فرگشیشلاتبکار
نیا.تساهدوب عیسوهمانربواتیوهشیادزتهجردنزاستعمار
دیاب هک دراد یخیرات و یعامتجا هدرتسگ لیلحت یاج زین هلئسم

یگدیسریدجهنوگشود. هبنادب

تاجراخنیدلانــمتاجربتمتایراعتایــساک هوــسنهنمزلاارــشوهونامزلارــخآیــفرهظت-1
تلاحتــسمتاعرــسمتاذللاوتلائامتاوهــشللوتلاخادنتفلایفوتاجراخنتفلایفو

-14جهعیشلالئاسو-تادلاخمنهجلایفوتامرحمللص19
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5- خالءهای درونی
ناربجیپردودوشیمراچدیتیصخشیاهدوبمک هبهاگ ناسنا
رد یفطاع یاهدوبمک هک دنزاییم تسد ییاههار هب اهءلاخ نیا
تدش هب ار تیصخش و تیوه ،یلاسگرزب  در یهاگ و یلاسدرخ
یتسردنایامنهارهچنانچدارفاهنوگنیاهاگنآ.دنکیمیتساک راچد
و دنوشیم لسوتم یعیبط ریغ یاههویش هب نآ ناربج یارب دشابن
یگنوگچیسررب.دننزیممقردوخیاربهیاپیبونیغوردیتیصخش
نآ رگناشن لًاماک ششوپ هلئسم رد نارتخد و نانز  از یخرب دروخرب
بلجاباتتسایرادنپتیصخشداجیایعونییامندوخهکتسا

اراهءلاخهبذاجندیرفآواهرظنندرکبپوشانند.1.
6- ضعف اعتقادات دینی

فعض،یرابو دنبیب شریذپ رد یساسا و یلصا لماوع زا یکی
امناناوجیاربیتسردبنآماکحاونیدات.تساینیدویداقتعا
شریذپهنیمزدروخندنویپاهنآبلقابتسردمهفنیااتودوشنمیهفت
للعلا هلع تفگ ناوتیم تأرج هب .دنراد ار یحور یرامیب عون ره
لهج،ادخهبلهج.تساینادانولهج،دسافمریاسویباجحدب
یتاذیاهدادعتساواهشزراودوخهبلهج،نآماکحاهفسلفهبخود.

:دیامرفیمهرابنیا ؟ع؟یلعمامادر
تساهیدبندعملهج««۲

یرشرههشیرلهج«زینواست«3

-هدازیحاتف-تنسونآرقهاگدیدزاباجح-1ص186
173ص-1جمکحلا -»رشلاندعملهجلا«-2غرر

205ص-1جمکحلا -»رشلکغرر لصالهجلا«-3
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ار دوخ ردق هک دیآیم ام رس رب ینامز اهتبکن و اهیتخبدب مامت
اجک هب و میاهدش هدیرفآ هچ یارب و میتسه هک مینادن و میسانشن
نیمه.دهدیمردنتیرشرههبدسانشناردوخهک یسک .میوریم
ندشباجحدبیاربیتیبرتیتلعهبلیدبتدوخهک تساهینادان

هدشبلاقنالسننارتخدزایرایسباست1.
7- ناآشنایی خانواده ها از حدود پوشش

باجحدودحوماکحاابناملسمیاههداوناخزایاهراپییانشآان
وهلئسمنیا نانآیتقدیبومرحمانومرحمویملاساششوپودر
...ویباجحیبتارضموباجحترورضوتیمهازایربخیبزین
ششوپردلاذتباویباجحدبهدیدپزوربلماوعزارگیدیکیاست.

ار مرحمانو مرحم قیقد زرم زونه هک ییاههداوناخ دنتسین مک
همعوومعرتخدایومعرسپهک دننادیمنلثملایفودنسانشیمن
رهوشایرهوشرداربایودنتسینمرحمهلاخوییادنادنزرفایواههداز
واهدمآوتفرردیورنیا یممرحمارسکعلابورهاوخپندارند.از
رانک ردهنهربیورورسابیگداوناختاطابتراواهتساوخربوتسشن

.دننیشنیم...وهدنخووگتفگ هبمه
هنوگنیا هکنیایاربدنرتعرشتمحلاطصاهبرشقهکدر دارفا یاهراپاز
،یاهغیصندناوخابدندرگبرتهنهربورتدازآیلیمافساجمولفاحم
لباقمفرطهکنیا لفاغ،دننکیمداجیاتیمرحمرگیدمهنایماز
هکنیشیپیناسفنیاهسوهنامهویسنجزیارغهمهابتسایدرم

یمنتسردراکشود. یرهاظویروصلمعکیاب

ولخدیکدنااب116-صیعاجشدمحمفدصورد-1تصرف
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ناملسمنانززایرایسب،دوزفادیابمهاراهیتقدیب،یهاگ نیاربناآ
مرحمانرظنموهچوکردباروجنودبیاپابهکینیبیمارناوخزامنو
اتاپندیشوپ،زامنردهکهنوگنامه،دننکیمروصتایوگ،دنوشیمرهاظ
نهاریپابایوتسینبجاوزینمرحمانزانآندناشوپ،تسینمزلاچم
...ویزبسوناندیرخیاربیرسورنودبایورداچریزردهاتوک نیتسآ
یلااباترادهزاغموییاونانهبلوپتخادرپماگنهودنوریمنابایخهب

یمنایامنمهاهومیهاگوندرگریزایوجنرآشود.
یاهباروج ندیشوپ اب یدجسم نانز هک هدش هدهاشم تارک هب
رد ای و دننکیمادیپ روضحدجسمرد یتحامنندب یهاگ و کزان
زا نت اهدصناگدید ربارب  در ؟ع؟اضر ماما مرح هکربتم یاهنحص
واهیتقدیبنیا یرایسبیاههنومن...ودنریگیموضومرحماندرماز

ناوتیماراهیهجوتمکبرشمرد.
نادرم زا هتسد نیا هب مزلا ییانشآ و یهاگ آ یزور رگ ا دیدرتیب
شیوخ ششوپ و  رفتار حلاصا ددص رد اًنیقی ،دوش هداد نانز و
هلئسمترورضو تیمها مهف مدعاهنیا رب فاضم.دمآ دنهاوخرب
ربدیزمدوخیباجحیبراوگ وءوسبقاوعزایربخیبوباجحنا
هلئسمنیایرایسبناسک.دنزیمنمادهلئسمنیاهب و هدشتلع
هجوتنآ یانبار تاعبتهبودنرادنپیممهمریغوهداسویرسرسارز
زالفاغ،دنرادیمنلوذبمیفاک تقدمهنآتیاعررداذل،دنرادن
زیمآ کیرحت ششوپ کی ای هدرک شیارآ هرهچ اب ههجاوم هاگ هکنیا

هتشگاست. موصعموکاپیناوجفارحناببس
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8- تعلیم و تربیت نادرست
و یهاشمتسمیژر نارودزا هدنام راگدای هب یبرغتیبرت و میلعت
زا یاهراپ یتح هک یاهنوگ هب نآ اب اههداوناخ زا یاهراپ نتفرگ وخ
نادنچارششوپردلاذتباویباجحیبمهزامنلهایاههداوناخ

هدیدپنیاجیورتلماوعهلمجزادوخدنرامشیمنمهماست.
رگاهکنیاهبداقتعا :لیبق زا یتیبرت لئاسمباب ردطلغیاهرواب
رداچندناشوپهبارغولبهیلوایاهلاسیتحوغولبنسهبکیدزننارتخد

!دزاسیمیاهدقعاروامیراداوباجحتیاعرو
هکنیاوجاودزاهلئسمصوصخرداضاقتوهضرعنوناقهبداقتعا
هفایق و باذج یاهسابل و هدرک شیارآ هرهچ اب ناوج رتخد رگ ا
هنایماع حلاطصا هب و دنامیم ردام تسد یور دیاین نوریب ابیز
دهاوخندوجووایاربمهییاضاقتدنکنهضرعاردوخرگ .»دشرتیم«ا
تسد،لفاحموسلاجمردنارتخدروضحهکنیاهبداقتعا.تشاد
سلاجمرد ندیصقر ،اهنآ اب یتبحصمهو مرحمان نارسپ اب نداد
زایاهناشن،واابهبتاکمورسپتسودنتشادیتحویسورعونشج

یمرامشبشزراوتسااهنآندشیعامتجاآید.
هنوگرهاتدادیدازآناناوجونوناکدوک هبیتسیابهکنیاهبداقتعا
اهنآیریگ میمصتتردقات...ودننک شیارآودنشوپبدنهاوخیمهک

نماید. لئاسمهنوگنیابروز در
اینامزهبدودحمرداچندیشوپوباجحتیاعرهکنیاهبداقتعا
ایاههاگترای ایدجسمایوهسردمردلثملایف،تسایصاخناکمز
نتفراما.درک رسهب وتشادباجحیتسیاب...وازعسلاجمچادر
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مهمنادنچ...وکراپو ویسورعوینامهمطلتخمسلاجمهببازار
یرورضونیست.

،تساهیمیدقواهگرزب لامباجحورداچهکنیاهبداقتعامادر
او وباجحتیاعرهبناوتیمناریزورماناوجنارتخدونانزچادر
اجهبیتاموسرواهدومنشامقنیمهزاطلغرواباههد...وتشاد
هداوناخشقندیدرتیبوتسایبرغطحنمتیبرتومیلعت هدناماز
ردامییوگلاشقنهژیوهبویتیبرتتسردایطلغیاهروابداجیا در
هدننکنییعتورثومیسبشیوخنادنزرفهبباجحشزومآاست. در

9- اقلیتهای مذهبی
ششوپهب یداقتعا روشک لخادرد نایدا ریاسناوریپ هک اجنآ  از
نایئاپ ارو اب یبهذم و یگنهرف رظن زا و دنرادن یملاسا باجح و
خوسروذوفنهولاعهبودنرادوهتشادیرتشیبیگتسبمهساسحا
نامگ و هتسناد دوخ دوس هب  کشور رد ار یبرغ یاهشزرا و گنهرف
ناناملسم تیرثک ا  فشار ربارب  در یهاگهانپ بیترت نیدب دننکیم
نلاوئسمیوسزامهیاهناعطاقدروخربییوسزاودنروآیمتسدب
هنهربمینیورورساباهتیلقانیاناوریپاذل،دریذپیمنتروصطبریذ
رهاظیمومعنک اما ریاسو نابایخو هچوک ردبسانمان یرهاظو

یمنماداریباجحیبوداسفوهتشگزنند.
10- بد آموزی های برنامه های صدا و سیما، ماهواره و فضای مجازی
یتحو یجراخیاهلایرسهژیو هب ینویزیولت یاههمانرب  از یاهراپ
نتشاذگشیامناب،ییامنیسیاهملیفیخربزینویلخادیاهلایرس
و ینانچنآ یاهشیارآ اب باجحدب و باجحیب نارتخد و نانز



یفنمدراوملیبقنیاحبق...،رتینانچنآ دمرادلدمیاهسابلروز
وهدربنایمزاناناوجونوناکدوک هژیوبهعماجدارفارکفونهذردار
اریباجحیبولذتبمیاهشیارآویتسرپدمهبشیارگ هنیمزمکمک
یاهنوگ هبودنروآیممهارفناملسمنارسپونارتخدونانزنایمرد
ردارهنابآمبرغوبرغیگدنزیاهشزراواههویشیجیردتویئرمان

یمخوسرهعماجرکفوحوردهند.
یلخادناسرمایپیاههورگ واهلاناک ویزاجمیاضف،هراوهام
داسفودوشیمننآربیتراظنچیهوهدوبرکیپو یبهکدر یجراخو
شرتسگ و رشن ناناوجون و ناناوج نیب  در ار یتلاابم یب و اشحف و
،اهینکفاههبش،اهیزادرپغورد،دنمشوهیشوگ کیابودنهدیم

یمجیورتیتحارهبار...وبسانمانیاههنحصدهند.
رس شیارآ و سابل یاهلدم ،دنسپ دم نادرم و نانز  از یرایسب
یتحو یاهراوهام و ینویزیولت یاههمانرب نایم زا ار دوخ تروصو
یملاسا ماکحا و بادآ هب دیقت مدع.دننیزگیمرب یلخادتادیلوت
بیترت،زیمآکیرحتتاکرحولامعا،اهلایرسرددرمونزطباور در
یفنمدراومهلمجزا...وباجحدبنارتخدونانزاباههبحاصمنداد
یاههنااسرردهک درذگیمیزوروبشرتمک هک تسایراذگ ریثأتو
هتشاذگنشود. شیامنهبیزاجمیاضفاًصوصخ،یجراخولخاد

11- عوامل اقتصادی و اجتماعی
و یبلط نوزفا و رثاکت ،فرصم یوگلا نادقف لیبق زا یلئاسم
واهیشایع،دنرادرایتخاردارهدروآدابیاهتورثهک یدردیبنیهفرم
،روشکزاجراخهبیپردیپیاهترفاسم،هورگنیایاهینراذگشوخ
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ناگدنشورف و ناگدننکدیلوت و ناراد کیتوب هنایوج دوس تیلاعف
هبنایئاتسورهیوریبیاهترجاهمووسکیزا...ولذتبمیاهسابل
،ینیشن نامتراپآ  و نکسم دوبمک لکشم ،ینیشن هیشاح ،اهرهش
یاهنارحب،لیصحتتدمندشینلاوطویراکیبوجاودزالکشم
هبیرابودنبیبوداسفهبشیارگ هنیمزرگیدیوسزا...ویگداوناخ

هدرکاست. مهارفارصخاروطهبارششوپردلاذتباومعاروط
هدیدپ جیورت و دشر ببس لوا هتسد لماوع رگید یریبعت هب
و یباجحیب نیرتشیب هک تساهیرهشلامش نایم رد یباجحیب
مودهتسدلماوعوتساهنیمهنایمردنآیاههولجنیرتتشز

یرهشبونجنایمردهدیدپنیاجیورتودشرببسهاست.1  

ب( راههای مبارزه با بی حجابی
زین اهنآ اب هزرابم یاههار یگنوگچ،میدروآ لبق شخبرد هچنآ  از
ارهچنآودرک ناریوهدادماجنانمشدهک ارهچنآدیاب.تسانشور
دیابدنک یراجدهاوخیمهک اریبآودومندسدیابدهدیمماجنا
اب سکره هک دهاوخیم زارد یثحب زین نآ یگنوگچ ....و دنادرگزاب
.دزادرپبنآابهزرابمهبدوخمهفروخرددناوتیمیباجحیبللعکرد

یمهراشاهنومندنچهباجنیاکنیم: زینامهکدر
1- تقویت ایمان و اعتقاد 

هدادقحهبلدهک دوشداجیاقیمعنامیا،راوتساروابدیابنزرد
روطچهتفریذپار شایویندیگدنزماجرفو هدرپسادخهبهشیدنا و

172ص،هاوختیادهراتس،فافعرویز-1



یاهدیدضرعمرداردوخودنک ییامندوخوییارآدوخ،دوشرضاح
مهارفارنارگیدینیرفآداسفوذذلتیاههنیمزودهدرارقهدولآآورد؟!

یمهکفرماید: ؟ع؟یلعترضحدنلبهلمجنیا
یاهروابورگاوست.«1 ردناسناتیصخش«

رگهولجوالمعردناسنانامیا«ایاست«۲
شقننیرتیلاعخساریاهنامیاوتسردیاهروابهکتسنآرگناشن

یمافیاناسنایناگدنزتیفیککند. ردار
2- احیاء فرهنگ اصیل اسالمی

لقعت هب ناملسم نز یناوخارف و یملاسا لیصا یاهشزرا ءایحا
شقن اهنیا هب تبسن دهعت و دبعت حور ندیرفآ و اهشزرا نتفای در و

دهاوخهنیمزنیاداشت. یمهمدر
هتشادروابدرگنیمنادبشزراناونعهبملاساهچنآهبدیابنمؤمنز
،لااوهشیدنا،دنلبحورورگردواتمظعوتیصخشهکدنادبودشاب
ویناسنایشورهبار وا هک تسایگدولآزا هتساریپناجوکاپبلق
هدنبیرفرهاظوهتسبهیارآنتدنادبودناوخدهاوخارفیملاسایشنم
هاگنرگ هکا ارچ.تسینواتیصخشرگشیامنزگرهمدرمیاههاگنو
وهتفرگ لغبردارنومیمکییصخشودشابتیصخشهناشنمدرم
نیارددوبدهاوخنومیمهباههاگنمامتاًملسمدنزبهسرپنابایخرد

رتتیصخشابهمهزانومیمتفگدیابتروصاست!!

-1ج-مکحلاررغهنامیابءرملا-1ص62 
61ص-1ج-نامه-هلمعبنموملا-2
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3- شناساندن الگوهای واال
.درادیمهمشقنیراتفرویحورراتخاسرداهوگلاهک دشهتفگ
هکنانچنآ ناملسم نز هک تسا نیا یدجیاهفسأت  از یکی زورما
،تسینانشآملاساخیراتدنلبیاههرهچابتساهتسیاشوهتسیاب
ترضح،اروشاعروآمایپشدنموربدنزرفو؟سها؟ارهزترضحیناگدنز
نزهبدیابرصاعموهتشذگ خیراتیلااویاههرهچرگیدو؟سها؟بنیز
وتیصخشوتیوهظفحابناسهچدرگنباتدوشهدادناشننمؤم
شقنیافیاوهدرکادیپروضحهعماجرددناوتیمتناتموراقونماید.

هجوتلباقهکاست: ؟ع؟قداصماما یملاکاز
کدنالئاسمنیمههبودینک ماهلاار؟ع؟یلعلآیتسودنانزهب«

کنید«.1 ناشیاهر
نادناخوتخانشربهارارواوتفرگ ارفار؟ع؟یلعبحرگ نزا
ارنانآودناهتفر؟عهم؟تیبلهاهک تفریهارربوتفریذپوگلااروا
نیرفآهرهلدهعماجردشروضحودوشیمنتنییور،تفرگ قشمرس

دهاوخنبود.
بوبحمزایوریپوتعباتم،بحنیتساریاوتحمهکمی هجوتدار
تسوداردنوادخرگ وگب)ربمایپیا(«:دیامرفیمدنوادخهکا تسا

کنید...«۲ یوریپنمزادی یمدار
رثاپذیری.3 ینیزگقشمرس،یریگوگلاینعیبحشزومآنیاربانبو

493ص،3ج،هیقفلارضحیلانم،ءاهلبنهورذو؟ع؟یلعبحنهومهلا-1
31هیآ،نارمعلآهروس،...نِوعُبِ 

َ
هَـَفاّت

َّ
نَوالل مْتُنکُُتِحّبُ نإِلْقُ-2

187ص،هدازیحاتف،تنسونآرقهاگدیدزاباجح-3





حجاب صحیح و اسالمی و حجاب برتر

اییباجحیبدسافمونآهفسلفوباجحهرابردهچنآهبهجوتاب
لماک وحیحصباجحهرابردمیناوتیمکنیا،دشهتفگ یباجحدب

نخسیملاساباجحوبگوئیم.
فلاخمدشهراشااهنآهبیدودحاتهک یدای حلاصمربانبملاساز
طباور جراخوهداوناخزاجراخردیسنججییهتوکیرحتهنوگرهاز
نآردهک تسایباجح،لماک ویملاساباجح.دشابیمییوشانز
هیلمعیاههلاسر رد .درادن دوجویکیرحت و هجوت بلجعون چیه
وهجویانثتساهباردوخندبمامتتسابجاونانزرب«تساهدمآ

مرحمانبپوشانند.« نیفکاز
وشیارآاهنآهک تسینبجاویتروصردتروصواهتسدششوپ

هدسفمبجوماهنآهبهاگنودنشابهدشن،تنیزنباشد.
ودنباجحیبهک دنتسهاهباجحابیضعبیلعفنامزردهنافسأتم
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یکزان هکچادر یدارفالثمدناهدرک باختنادوخیاربارششوپمان
ندیشوپایتساصخشملًاماک ندبواهومرداچریز ودنشوپیماز

یمبلجارمرحمانرظنهککندو.... جیهمودنتگنراب چادر
مییامنیمرکذ؟ص؟یفطصمدمحمملاساراوگرزبربمایپزایثیدح
دنتسههورگ ود«:تساناشیاتازجعمواهییوگشیپزااًتقیقحهک
)اهنآ  از یکی هک(منیبب ار اهنآ هک مهاوخیمن و دنتسهشتآ لها هک
)دنرادنتربکزانسابل(دناهنهربیلودناهدیشوپهک دنتسهییاهنز
دننکیم بذج دوخ یوس هب ار نادرم و دنرتلیامتم تاوهش هب
تشهبدراواهنیادرادیگدمآرب1رتشناهوک نوچمهناشرسیاهوم
،دسریمماشمهب یاهتفاسمزاتشهبیوبهکنیاابودنوشیمندور

یمنمامشتساارنآیوبکنند.«۲
یمهکفرماید: تسا؟ع؟یلعماما یرگیدتیاوراز

نآ میدید و میتفر ؟ص؟ادخلوسر تمدخ؟سها؟همطاف و نم یزور
وت یادفهب مردامو ردپمدرک ضرعتساهدرک هیرگ رایسبترضح
ارمهک جارعمردیلعای:دومرف؟تسیچامشهیرگ ببسلالوسرای
ارینزمدیددیدشباذعردارمتمازاینانزبشنآدندرباهنامسآهب
دیشوجیمباذعتدشزاشرسزغمودندوبهتخیوآارشرسهکمدید

یمنمرحمانوهناگیبنادرمزاارشرسیومواهکارچپوشاند.
نازیوآنابزهبارواهکمدیداردوبهدرکتیذانابزهباردوخرهوشهکینز

یمشیولگردمیمصنازوسوناشوجبآزاودندوبهدرکریختند.

هدمآزینبسامدتایاوریضعبرد-1است.
259ص-2ج-یرهشیر-همکحلانازیم-2
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دروم رد ار شرهوش هتساوخ اریز دندوب هتخیوآ شناتسپ هب ار ینز
یمنربیسنجهزیرغآورد.

ودیوجیمتشحووظیغزا ار دوخندبتشوگ هک مدیدارینز
یمشیارآمرحمانیارباریز.دوبهتفرگکرد. ارفارواشتآهلعش

هتفرنوریبهناخزارهوشهزاجایباریزدوبنازیوآشیاپهبینزبود.
نیچنخسدوبغلاالکشهبشندبوکوخلکشهبشرسهک ینز

دوبوگغوردوو...«1

چادر، حجاب برتر
رداچهک میسریمهجیتننیاهبیبوخهبدشهتفگ هچنآهبهجوتاب
مجحمهوتساندبندشنایامنویگنهربعناممههکنیاتهجهب
دوجووتنامششوپیاربهک یتلاکشمنمضردودناشوپیمارندب
داشگ یاهنیتسآیاراداینیگنرایامنندبیاهوتنامهلمجزا(دراد
.دشابیمنزیاربششوپنیرتهبونیرتلماک ،تسینرداچرد)...و
هدسفمعنامدنکیمظفحتافآ یرایسبزاارواهکنیااربهولاعواز
یمنارگیدنتخادناهانگشود. هبوجییهتوکیرحتداجیاویزیگنا
ییامندوخهبهقلاعزا یشانیرکفیاههغدغدزا یرایسبرداچ
ناوتیمننینچمه.دربیمنیب اردراومنیااز اجیبیاهفلکتودر
ششوپعونچیهرددباییمیرداچنزهکیتناتمو هکوقار درک راکنا

ناوتیمنیرگیدیافت.۲

423ص5جنایبلاعمجم-1
،یعاجش،فدصورد-1 2ص215 
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راهکارهای ترویج پدیده حجاب در پرتو دستاوردهای جدید
ناسنانهذهبتلاکشمزایاهعومجمربارب هکدر یزیچنیتسخن
درکیدنبهجردارتلاکشمنیادیابادتباهکتسانیادنکیمروطخ
کیرهلحهبعورشهناگ روطهبسپستخانشارنیرتکجدا وخطرنا
دوشهدیشیدنایلکلحهارهکدنکیمباجیاهاگ و.درکتلاکشمزا
تلاکشمهبلکشمکیلحزاسپودوشماجنایتامادقاگنردیبو

هتخادرپرتکچوکشود.
هجرد تلاکشم فیدر رد ار یباجحدب لکشم ناوتیمن هتبلا
نآ شرتسگ هب یباجحدب رارمتسا یلو تسناد یملاسا تما لوا
.دراد یپ رد ار برغ دننامه کانتشحو یماجنارس و دماجنایم
کی ناونع هب نآ هب ندیسر و  یملاسا باجح هب تشگزاب هزورما
.درادنینامزبیترتهک تساراوتسایداهنشیپروحمدنچربفده

رارقفیدرکیردیباجحیبلکشملحرددراومهمههکلبدارند:
روحمنظری

تبلیغات محور
تربیت محور
روحمعمل

1- در سطح نظری
یشهوژپتاناکمانیرتدیدجابیملاسایتاقیقحتزک نتشاداپبمرا
هک ،اهحرطواهرداک وتازیهجتواههاگتسدایتاعلاطاهصرعرد

دنترابعاهنآنیرتمهماز:
راگزور  در نز نوؤش هب طوبرم هچنآ ره یسررب و یروآدرگ )فلا
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ینونکاست.
شیادیپ زاغآ  از ناملسمنز هب طوبرم کرادم همهیروآدرگ )ب
تاغیلبت،تلااقم،تلاجم،اهباتکزامعا،نونک یگدزبرغهدیدپتا

ملیفواههمانشیامنوها.
ناملسم ریغ و ناملسم نانز  از گرزب یاهتیصخش یفرعم )ج
نز یرترب هک(.شجنسنیا جیاتن  انتشار و رگیدکی اب اهنآ هسیاقم و

کرد( دهاوختابثاارناملسم
و عبنم هنوگره زا نانز هرابرد یغیلبت یاهشور و عاونا یسررب )د
سپسو نآ یبای ارز و دقن نینچمهو دشاب هدشهضرع هک یزکرم
نیاربارب یملاساتماهکدر نآیاجهبنآفعضوتوقطاقنملاعا

هتشاذگشوند. اهنتاهناوخارف
نییعتییاهیشمطخهدشداییاهشهوژپزایریگهجیتنزاسپ)ه
زاغآ زا باجحفیعضت یارب هک ییاههمانرب سکعتهجرد دوش
هدشارجاامروشکردیداصتقاویماظنویگنهرفویرکفمجاهتاست.

2- در عرصه تبلیغات
زاسپتسانزهبطوبرمهکیاهمانربوحرطرهزانتفاییهاگ )فلاآ
یتاغیلبترازباهنوگرهیریگراکهبتیاهنردواهدرواتسدنیادقنویسررب

درومردیملاساکاپیاههشیدناحرطیاربنکممحجاب.
تاناکمانیرتدیدجهبزهجمیملاسایتاغیلبتزک سیسأت)بمرا
،تلاجم،اههمانزور،یتاغیلبتیاههویشهمهیریگراکهبویتاغیلبت
دیلوت یزاجم یاضف هصرع رد ای و ...و ید یس،ملیف،اهرازفا مرن
و اههورگ و اهلاناک داجیا ای و پیلک ،یفارگنشوم ،نشیکیلپا
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گنهرف ماکحتسا بجوم هک اهنآ غیلبت و فلتخم یاهتیاس
باجحویملاساشود.

3- در محور تربیت و پرورش
بطاخمتساهدنیآلسنتیبرترادهدهعهکارهتشذگلسندیاب)فلا
هکهتشذگلسنیداقتعایباریزدناوخارفباجحترورضهبودادرارق

یملقتنمزینلسننیاباجحهبدندیدجلسننایبرمشود.
باجحهلئسمهبندادتیمهاهبنادرمندرک راداو)ب

یبرغتیبرتفلاخربارناکدوک هک ییاهکدوکدهمییاشگزاب)ج
کنند. تیبرت

یاههویش و بسانم یملاسا یاضف اب ییاههسردم شیاشگ )د
سیردتمعتبر.

ات ناملسم نانز یوس زا یعامتجا و یناسنا مولع یریگ فرا )ه
یاههشیدناهکدنشابحرطمهدزبرغربارب نیرولبیدامننوچمهدر

یمحرطمینیدیبوکیئلاناونعاباریبرغکند.
برغسانشرسنانز  از یرایسب یگدنز اب ناملسم ندرک انشآ )و
ناملسم نز ایآ .دندرک یگدنز هعماج زا یاوزنا  در و ییاهنت هب هک
نزهکنیاای؟دوشوایوگلایوزنموریگهشوگ نزنینچهک دریذپیم
یتیقفومهندهدیمحیجرتیعیبطیگدنزرانک ارتیقفومناملسم

مامتیویرشبیگدنزردیریگهشوگشود. واوزناتمیقهبهک

4- در مرحله عمل
و تغارف تاقوا نارذگ رد ار ناملسم نارتخد یتسیاب)فلا
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وندربتذل،شیاسآیاربیبرغنارتخداریز.درک ییامنهارحیرفت
ناملسمرتخداما.دنرادرایتخارداریناوارفتاناکماینارذگشوخ
و دراذگن رانک ار نآ و دشاب یملاسا باجح هب دنبیاپ دهاوخیم
یاهرد هک دنارذگب ییاهاج رد ار دوخ تغارف تاقوا دهاوخیمن

هدامآوهدوشگاست. وایورربیگدزبرغ
رد هنومن و باجحاب و  ممتاز نانز هک دنامهف نز هب یتسیاب )ب
دنادبودنراددوجویداصتقاویسایس،یگنهرف،یملعیاهتیلاعف

یتافانمدنمزوریپوقفومیگدنزکیابباجحهکندارد.
رد یسنج طباور دمآرد شیپ ناونع هب باجح ندرک حرطم)ج
هکنیاوددنسپیمیمدآترطفوعبطهک تسایزیچنیاوجاودزا
دناهدوبخیرات یعامتجاوینیدیاهشبنجوتاغیلبتدر یرایسباز
و دناهتفر نیب  از و هدرک طوقسیراب ودنبیب هب توعدرطاخهب هک
نایاپ هکنیا ینعی ،تسا یراب ودنبیب یخیرات همدقم یباجحیب

.دوبدهاوخیرابودنبیب،تسایباجحیبنآزاغآهطقنهک یهار
هک عورشمیاهدلوت زمرو  ناونعهبشعار باجحندرک حرطم)د
یدرمونزچیه.تساهناسناترطفوتعیبطشریذپدرومزیننیا
هک یناسک زجب ،دهدن تیمها دوخ لسن تملاسهب هک میباییمن

یناورللاتخادارند.
طقسهدیدپنتفرنیبجنین. لماعناونعهبباجححرط)هاز

هداوناخهبهدنهدتیمهارصنعناونعهبباجحندرک حرطم)و
ییاههنیزهزاندرک رظنفرصورهاوظهبییانتعایبهار نادنزرفواز

یمزوردمودیدجیاهسابلدیرخفرصهداوناخدمآردزاهکشود.
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دنیاشوخان یاهدمایپ هب تبسن مدرم یزاس هاگ آ و یسررب )ز
کانتشحو بقاوع باجح هب ییانتعایب ،باجح هب یهجوتیب
راچدیبرغنانزینونک زورولاحهبارنانزودرادلابندهبیناهنپ
نآ ناوتبهکاز دشابهتشادییابیزویناوج،نزهک ینامزات.دنکیم
زا اهنیا یتقواما ،درادییایور یگدنز ،درک ییوجماک و تفرگ هرهب
ولاحایآ.تشاددهاوخنیگدرسفاوییاهنتزجیهارتفرتسد

نیازجیزیچیبرغنززوراست؟
ابیلوتسایداصتقایاهدمآردویشوخوتذلرولبتیبرغنز
لیدبتیهجوتیبوییاهنتناتسروگهبدشهتفگهچنآندادتسدزا
هک دیرگنبودینک شدرگ نیمزردوگب«:دیامرفیمدنوادخ؛دوشیم

هدوبهنوگچناراگناغوردتبقاعاست.«1

38هیآ،نارمعلآهروس-1



داستانهای آموزنده در رابطه با حجاب و عفت

یاملعو؟سها؟ارهزهمطافو؟عهم؟ناماماوناربمایپیگدنزهویشرد
وباجحابهطبار هعماجیاههدیدپاباهنآدروخربوملاساینابردر
ندادناشنابمادک رههک دوشیمهدیدیبلاطم،فافعمیرحظفح
،لماوعنآابهزرابمهارویباجحدبویباجحیبیاههشیرولماوع
رکذهبلصفنیا ام،تساامیاربهدنزومآتربعوهدنزاسسرددر
میزادرپیمیقیقحیاهناتسادتروصهباهدادیورنیا هنومندنچاز
رد ششوپ و باجح رگنس زا عافد تیمها هب  رهگذر نیا  از اهنت

یهاگیابیم. ملاساآ

الف( پیروزی در میدان جنگ عفت و شهوت       
نآرقردهکرصمسییررسمهاخیلزرباربرد؟ع؟فسویتفعیارجام
ناشخردیزوریپهک تسایمیظعیخیراتولباتهدمآفسویهروسرد
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هتشاذگاشامتهبیلاجنجوغادگنجکیردتوهشربارتفعاست.
ملاغوهدربناونعهباروالواطتتسددوبابیزرایسبیناوجونفسوی
اخیلزمانهبرصمزیزعرسمه،تخاسدراورصمزیزعخاک هبسانشان
دوخمادردار فسویتساوخیدنفرت و هار رهزا وا دشوا هتخابلد
میرحظفحوادخهبلکوتابیلو.دنکیسنجییوجماکوازاودناشکب
بیرفودشنیناطیشگرزبمادنآریساوتخابناردوخزگرهتفع
تشادرارققاطانیدنچنوردهکیقاطاهباروااخیلزهکاجنآاتدروخن
یمرشیبلامکاباخیلز،دوبهدشیراکهنیآنآیوسرههکیقاطا،درب
نیاردفسوییلودبیرفبارفسویاتدرکهنهربارشندبزاییاهتمسق
هکلب،تشادنهقلاعاخیلزهبهک تهجنیازاهن،دیدرگ زوریپنادیم

ظفحارایحوتفعرگنساتدیدرگبجومادخزاسرتکند.
تب یور یاهچراپ قاطا نآ رد اخیلز :دومرف ؟ع؟قداص ماما
مه؟ع؟فسویوتشادملاعاتبزاندرک ایحارنآتلعوتخادنا
نیا .منکنایحدوخیادخزانمایآینکیمایحتبزاوتهکدر دومرف
فرطهبودشدراخیلزیورشیپزامامتتعرسابفسویماگنه
هباخیلز،دشجراخاهقاطاهمهزاوتشاذگ رارفهباپودمآقاطارد
بقعهباتتفرگ تشپزاارواهقیودیسرواهبودیودفسویلابند
زاودشهراپشاهقیهک دیشک اردوخنانچنآفسوییلودناشکب
تشاد ادخاب هناصلخم طابترا نوچو تفای تاجن اخیلز تسد
۲۴هیآ  دنوادخهکدر 1.دیدرگ شتاجنبجومیهلایبیغیاهدادما

یموافرماید: دیجمتردفسویهروساز

215ص،10ج،لوقعلاهارم-1
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می رودواساز اریتشزویدباتمیدادتاجنارفسوینینچنیااز
امصلاخناگدنببود.1 واهکاز ارچ

ب( برخورد سخت پیامبر؟ص؟ با یک جوان چشم چران
هبودوبهدشناملسمهکنآنیعردناورمردپصاعلایبانبمکح
میرحفلاخربودوبنارچمشچوهزرهیدرمدوبهدومنترجههنیدم
دوخنارسمهزایکیهرجحردربمایپیزور،تشادیمربمدقفافع
واینارچمشچنیا ربمایپ،درکاز هاگنهرجحلخادهب زردزاوادوبدر
تشادربتشادزیتکونهکیجکرسیاصعهکدشتحارانیردقهب
دومرفربمایپ.تخیرگ ربمایپتسدزاودرک رارفوادرک بیقعتارواو
ووادادروتسدسپس»مدروآیمنوریبارشمشچمتفرگیماروارگ «ا

.دندومندیعبتفئاطهبارناورمشدنزرف

ج(  اعدام انقالبی یک زرگر بی عفت
مانب دوهیفیاوطزا یکی،دوب هتشذگ ترجهلوالاسزا هامهد
ییونابتقونیمهرددنتسکش؟ص؟ربمایپاباردوخدهععاقنیقینب
،نایدوهینیمهرازابهبیگدنزلیاسوندیرخیارببرعزاباجحاب
ابرگرزماگنهنیا دیامنشورفودیرخواابات،تفررگرزکیدزندر

کن«. زابارتتروص«تفگ واهبیدنت
هکنآیب ار نز نآ سابل رگرز ،درک در ار وا عورشمان هتساوخنز نآ
هک شندبزایتمسقتساخربواهک یتقودزهرگ تشپزادوشهجوتم
رخسمتیورزارضاحنایدوهیودشراکشآدشابهدیشوپتسیابیم

24هیآ،فسویهروس،نَیصِ
َ
ُمْخل

ْ
انَدِابَعِنْمِهُال

َ
ءَاشَحْفَِإّن

ْ
ءَوَوال هُنْعَفَرِصْنَلِكَلِالّسُ

َٰ
َکذ -1
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تفع هب یجکنهد عون کی تقیقحرد هرخسم نیا و(.دندیدنخ
یمیقلتنیملسمشد(.

یدوهیرگرزنآهبتریغیورزاناناملسمزایکی،دزدایرفنزنآ
نآهبودندشکیرحتهثداحنیا نایدوهی،تشکارواودرکاز هلمح
گنجزورببجومهثداحنیمهودنتشکارواوهدومنهلمحناملسم
هعلقیوسهبدوخهاپسزایعمجهارمه؟ص؟ربمایپ،دشعاقنیقینب
زاسپودندادرارقدیدشهرصاحمردارنآودرک تکرحعاقنیقینب
اراهنآ؟ص؟ربمایپروتسدهب،دندشمیلستملاسامکحهباهنآ هدزناپروز
هحلسااهنآهعلقردناناملسمودندرک دیعبتماشتاعرذاهباجنآ از

تسدهبیرایسبلیاسووآوردند.1
یمومع تفع دروم رد ناناملسم هک دوشیم هدیمهف زارف نیا  از
تکرحنآناناملسمزایکییتقوهکیاهنوگهب،دندوبساسحرایسب
دوخناجهارنیا ودرکدر هلمحواهبدیداریدوهیرگرزتفعفلاخ
نایدوهی؟ص؟ربمایپروتسدهبسپسوتشک مهاررگرزودومنادفار

دیعبتارنکشنامیپنمودند.

د(  عاقبت چشم چرانی
دوخیرسوراهنز نآروز ،دیدارینزدوخریسمردراصنادر یناوجاز
نانآهنیسزایرادقموندرگ اًعبطو(دندادیمرارقاهشوگ تشپردار
ناوج،درک بلجدوخهبارناوجنآرظننزنآهرهچ).دشیمنایامن
نانچمهناوجیلوتشذگ اجنآ از نز،تخودواهبار دوخمشچ

تیصخشرگنایبباجح.کزالقنهب51ص-3جماشهنباهریس-1زن
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نتفر هار هب لاحنیعرد و درکیمهاگن نز نآ هب دوخرستشپهب
شتروصناهگ ودشدراویگنتهچوکنا هبهکنیااتدادیمهمادادوخ
شتروصدوب ردهکدیوار یاهشیشایناوختسایزیتودروخراویدهب
نوخدیدو دمآ دوخهب ناوجتشذگ نز هک یماگنه.تفاکشار
رایسب.تساهتخیرشاهنیسوسابلهب و تسایراجشتروصزا
وموریم؟ص؟ربمایپدزنادخهبدنگوس:تفگ دوخابودشتحاران
یماگنه،دمآ؟ص؟ادخلوسریوسهبمهدیمربخواهبارهثداحنیا
هبارارجامناوج.تساهدشهچدومرفداتفاواهبترضحمشچهک
کرد: لزانارهیآنیاودشلزانلیئربجماگنهنیاردودیناسرضرع
دنریگ ورف)نامرحمانهبهاگنزا(اردوخیاهمشچوگبنانمومهب«
اهنآ یارب یراک نینچ ،دننک ظفحاهیک ناپا  از ار دوخ یاهنماد و

رتهزیکاست.«1   پا

ه(  پوشش حضرت زهرا؟اهس؟ در برابر نابینا
ترضح،دش؟سها؟ارهز ترضحهناخدراو هزاجا   از سپییانیبان
؟ص؟ربمایپ )تفر هدرپ تشپ ای( دیناشوپ وا ربارب  در ار دوخ؟سها؟ارهز
سپ دنیبیمن ار وت و تسا انیبان هک وا «دومرف ؟سها؟ارهز ترضحهب
ارموارگ «درکا ضرعرد؟سها؟همطاف»یدناشوپواربارب اردوخارچدر

کند.« مامشتسااروبوایهگناو»منیبیمارواهک نم،دنیبیمن
یهاوگ :دومرفدوبیضاروداش؟سها؟همطافخساپزاهک ادخلوسر

نتهراپوتهکمنی«۲ مهدیم

30هیآ هروس»مهلیکزاکلذمهجورفاوظفخیومهراصبانماوضغینینمؤملللق«-1نور
،43ج،راحب-»ینمهتعضبکنادهشا«-2ص91 
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و(  اسرار مگو
ناملسزانایانشآزایکیدعبحبصدرکجاودزاینزابناملسپرسید:

هنوگچارترسمه«یافتی«.
یوردوبتفعفلاخربنآیاشفاهک وایاجبانلاوسزاناملس
رارق نآ یارب ار اهرد و اهراوید و اههدرپ دنوادخ« تفگ و دینادرگ
روما دیابننیاربانب.دندرگنشافیصوصخلیاسمورارسااتهداداز

هکفرمود: مدینش؟ص؟مرک ربمایپزانم.درکا لاوسیصوصخ
ووادیوگیمیرگیدهبودنکیمشافار هنوگاسرار نیاهک سکنآ«
)شزیمآیارب(اررگیدمههداجردهک دنتسهغلااودنوچمههدنونش

یمهمهمهودننکیموبنمایند1.«
نآیاشفاهک ییادیپان هکامور تخومآامهبناملسبیترتنیاهب
هکلب ددرگ شافدیابن دوشیمیمومعتفعندشرادهکلبجوم

یفخمهدرپتشپرددیاببماند.

ز(  کیفر بی ناموس
مدرمهبهک درک یحو؟ع؟یسومهبدنوادخ:دومرف؟ع؟قداصماما
هک ارچدوشانزامشنانزاباتدوشیمنآبجومهک دینکنانز«وگب

یمراتفرامشاباهنآدینککنند.«۲ راتفرنارگیدابهک روطنامه
فورعمرعشردهکنانچآمده:

ناسکسومانیپردشرظندتفاسکرهناسوهلاوبرظندتفایوسومانیپ
یمبلجریزناتسادهبارامشرظنهطبارنیاکنم: در

»قیرطلایفناماشتینیرامحلاک کلذنعتدحتلا«-1
27ص79جراحب»نادتنیدتامک مکئاسنینرتفاونزتلا«-2
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ینمادک پا وتتفگقدر شرهوشهبیزوریتفعابوهمرتحمیوناب
کن. مارتحانمهبرتشیبمتسهنمادک هنوگنیاهکپا نمینادیمنارم

هک متسهنمنیا،درادنمتفعهبیگتسبوتتفع:تفگرهوش
هتشادهگننمادکام. اروتپا

نیازایتدم.تفریذپنشرهوشزاارنخسنیاروکذمیونابزورنآ
یوسهبینارسوهدرم،درکیمروبعرازابزانزنآیزور،تشذگارجام

اهرارواگنردیبیلوتفرگارواسابلودرکساخت. زاردتسدوا
رظنابیدرمرازاب زورما:تفگدر شرهوشهبوتشگربهناخهبنز
مرداچودرک یزاردتسددشنممحازموتسیرگننمهبیتفعیب

.دومناهردوزیلوتفرگ ار
مدرک هاگنینزهبیزورلبقیتدمنماًقافتا،ربک لاتفگا رهوش
نیا مدیشک تسد و مدرک هبوت گنردیب یلو متفرگ ار شسابل و
نونک تفگا نز.تسانملمعتافاکمهدشوتهبتبسنهک یراک
هبیگتسبنزینمادک وتفعهکپا تساقحوتنخسهک متفای در
تنایخنارگیدسومانهبرهوشرگ درادشرهوشینمادکا وتفعپا

کرد. دنهاوختنایخواسومانهب نامههبنارگیددرکمقدار
ریدم رگ ا تسا وا نواعم نز و هناخ ریدم رهوش هکنیا حیضوت 
تیارس شرسمههب یتفعیب نیا اًبلاغ دشاب تفعیب و تریغیب
هدینشهاگ وتساهدشهبرجتهک تسایتیعقاوکینیاودنکیم
نمیوریمینارسوهلابندهبوتدیوگیمشرهوشهبنزتساهدش

مهاوخزینرفت.



؟ع؟یلعنینموملاریماساسانیمهربفرمود:
هدیردشاهناخسوماندردبارنارگیدتفعوباجحهک یسک «

دهاوخشد«.1

ن(  فریاد دختر باحجاب در کشور ضد دین
رهش رد و دوب وجشناد )هلاس 19(ناملسم عاجشنارتخد زا یکی
سیئر زا اجنآ  در و تفریم هاگشناد هب یملاسا باجح اب اراکنآ
تسا یبهذملا تموکح رادفرط هکنآ رطاخ هب هیکرت تقو روهمج
موکحمنادنزلاسکیهبودندرکنمودند. ریگتسداروادرکیمداقتنا

کی هب شتیموکحم ندینش زا سپ اراکنآ یشیامرف هاگداد رد وا
زا نموتساملاسایایندربهرینیمخماما « دزدایرفنادنزلاس

وانارادفرطهستم«
ماکحاهبدنبیاپادخدضروشک نآردنانچنآلدریشرتخدنیا
دوبسونأمنآرقابودرکیمتیاعرلًاماک اردوخباجحهک دوبملاسا

یمتولاتارنآرقتایآیتصرفرهردونمود.
کدامن. وعطاق،عاجشرتخدنیاربادخیایلواوادخدوردپا

ح(  امام زمان؟جع؟ در کنار جنازه بانوی با عفت
رهشینابریاملعزایکیناخاضرتموکحرصعرددننکیملقن
هب ات تشادرایسب یعسیناتسیسرقاب دیسلاتیآ موحرمدهشم
نیا هب لوصویارب وا دوشبایفرش؟عج؟رصعیلوترضحرضحم
دجاسمزا یدجسمردهعمجلهچتفرگ میمصتمیظعتداعس

88صلوقعلافحت»هتیباروعتفشکناهریغباجحکتهنم«-1
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لمع میمصت نیا هب وا ،دناوخب نآ لماک بادآ اب ار اروشاع ترای ز
وا .داد همادا لماک روط هب اروشاع ترای ز تئارق هب هعمجره و درک
لوغشمدجاسمزایکیردهکرخآیاههعمجزایکیرددیوگیمدوخ
یکیدزن  در یاهناخ زا هک ار یرون عاعش هاگ نا مدوب اروشاع ترای ز
ادیپ یبیجعیونعمتلاحمدرک هدهاشمدشیمهدید دجسمنآ
هناخنآ کیدزن ار دوخمتفر  نور نآ لابندهب و متساخرب اجزا مدرک
ابومدزار دشخردیمهناخنآلخادزایبیجعرونمدیدمدناسردر
نآیاهقاطازایکیرد؟عج؟رصعیلوترضحمدیدمدشدراوهزاجا
هچراپهک مدرک هدهاشماریاهزانجقاطانآردودنرادفیرشتهناخ
زا کشاهک یلاحردمدشبلقنم،دندوب هدیشک نآیوریدیفس
:دومرفودادارمملاسباوجاقآ،مدرک ملاساقآهبدوبیراجمنامشچ
؟ینکیملمحتاراهجنرهمهنآویدرگیمنملابندهنوگنیاارچ«

امشلابندهبنماتدیشاب)هزانجهبهراشا(نیالثمبیایم«
فشک رصع رد هک تسا ییوناب هزانج ،هزانج نیا دومرف سپس
تموکحناگدنرددنزگ زادوختفعظفحیارب(لاستفهباجح

اروامرحمانادابماتدمایننوریبهناخزا)یناخاضرنبیند.1

،یدراهتشایدمحم،نزتیصخشرگنایبباجح-1ص121 





سؤاالت و شبهات حجاب و پاسخ به آنها

باجحهلئسم و ششوپ باب رد ار یفلتخمو ددعتم تلااکشا
نادناعمونافلاخمیوسزاتاهبشنیا یاهراپهکاز دننکیمحرطم
هب و نابلط تقیقحبناجزا یاهراپ و ناهاگ انآ یوسزا یاهراپ و
رکذ یلیصفت تروصب کی هب کی هک هدش حرطم ههبش عفر دصق
یاهشخب نمض رد تلااکشا نیا  از یشخب دنچره .دش دهاوخ
هدشهدادخساپ...ودودح،اهررض،اهترورضزاثحبماگنهنیشیپ
خساپتلااکشایمامتاتمینکیمششوک شخبنیا نکیلتسادر

هدادشود:

اشکال اول: حجاب و اصل آزادی
درادتافانمیدازآابوتسانیرفآتیدودحمباجح:دنیوگیم

نززایدازآبلسباجحندرکاست. یرابجا
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پاسخ:
ثحب یدازآ و باجحهلئسم اب طابترا  در زین نیشیپ لوصف رد
درادنتافانمنزیقیقحیدازآ اب اهنت هن باجحهک میتفگ و دش
واوهدنبودیقزاندشاهرنامههک نزیگدازآویقیقحیدازآهکلب
اهنتتسانوردونوربیاهناطیشمادردتراسازاتاجنواهسوه

وتساریذپناکمایگدیشوپویرادباجحهیاسردبس.
که: مییوگیمرتشیبلیصفتودیک بابزااجنیاتأ در

هزورما.تساهدشیتاروصتنینچثعابیدازآ طلغریسفت:لاوااز
رکفنشور رهاظ هب دارفا  از یهورگ و ارگبرغ و یبرغ لفاحم یوس زا
ایتلایامتءاضرایانعمهبیدازآهک دوشیمءاقلامدرمهبهنوگنیا
شنیب نزیدازآدر و تسایعامتجاو یقلاخادویقهب مازتلا مدع
رهاب ای هدیشوپسابل ناوتب لکشرههب هکنیا ینعی ،نانآ شرگنو
هب ار یعامتجا و یگداوناختابسانم ات درک رارقرب هطبار ناوتب سک
یدازآهک تفگ دیابیلو.دادبیترتتساهقلاعدرومهک تروصره
تلایامت همه اریز دومن ریبعت تلایامتءاضرا تروصهب ناوتیمن ار
لادتعادحردزینیساساتلایامت،دنتسینیساساویرورضناسنا
وتسادرفتداعسبجومهنتلایامتءاضرا.دنتسهءاضرالباق

یمنیماتیعمجتایحردارناسنایتخبشوخهنکند.
تروصنیا مینادبتلایامتءاضرادر ترابعاریدازآامرگاز یرآا
زا انعمنیایلوتساراگزاسانانعمنیااب باجحمینک لوبقدیاب

یمققحتلباقهنوتساراگزاسناسنانأشابهنیدازآباشد.
برق"ابطابترا یدازآحیحصموهفمدشهتفگدر رتشیپهچنانچو
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یمانعم"قحشود.
لقع زا یوریپ زا ترابع ار یدازآ یعامتجا نافوسلیف زا یاهراپ
نامیا هک تسا یعماج تلیضف کی اوقت ملاسا رد اما .دننادیم
هک یهلا رماوا  از تعاطا یارب ار درف و هتخیمآ مه رد ار لقع و
نیرتتشزهک یهلاتایهنمزایراددوخوتسارماوانیرتهدیدنسپ
ردهک یعقاویدازآسپ.دزاسیمهدامآتسارومانیرتهدیدنسپانو
زا دزاسیمهتسارآیساسالئاضفهبارواوتساناسنانأشروخو

ینیدیاوقتتیاعرنامهدنکیمهزنملیاذراست.
رد ار نآ هچو مینادب لقعزا یوریپ یانعم هب اًفرصار یدازآ هچ
یدازآاهنتهنباجحتروصرهرد.میهدرارقهجوتدروماوقتابهطبار
درومهک دنکیممهارفیطیارشنزیاربهکلبدزاسیمندودحمارنز

رتراگزاساوقتابولقعدیئاتاست.
یسابل ره اب نز هک تسا یرابو دنبیب یدازآ  از  منظور رگ ا اما
ملاساددنخبودیوگبسک رهابودوربهاریراوطارهابودیآنوریب
نزندبنامتخاسو یعامتجاقلاخافلاخرب هک ار یدازآ نینچ
یارب یاهلیسو ار نآ هکلب هدادن هزاجا تسا هداوناخ تحلصم و

یمنزتناتموداند. وتیصخشندرکوقار بوکدگل
ردواینلاقعویرکفتردقشرورپردنزیدازآ:هکنیاملاکهصلاخ
تکراشمردووایتیبرتفیاظویارجاردواتامولعمحطسندربلااب
باجح.تساریذپققحتیعامتجارومالصفولحردوایقطنم
ناشیارداوقتهلئسمشرورپ،نانزتمرحظفحربنآساساهکیملاسا
هن ،تسالیاذرزا زیهرپو یقلاخالئاضفظفحردنانز هب کمک و
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رداراهنآلوقعمورثومتکرشهکلبدزاسیمندودحمارنانزیدازآاهنت
یملیهستیعامتجاویتیبرت،یملعیاهتیلاعفکند.

هکلب.تسینمومذمهجیتنردویدازآبلسیتیدودحمعونره:
ً
ثانیا

یف.تسایرشبهعماجتفرشیپوندمتهمزلااهتیدودحمزایاهراپ
یسکرگا!دیریگبرظنرداریگدنناروییامنهارتاررقمونیناوقلثملا
هدایپنیرباعوهیلقنلئاسورورموروبعلرتنک هک دیوگبودوشادیپ
و دشاب هتشادیروفراک یسک تسانکمماریز تسایدازآ فلاخ
فقوتدیاب ارچدشابنشورزمرقغارچیلودشابتولخمهشریسم
ایآ؟دنشابهتشادنلماک یدازآاهدمآوتفرردیتحدارفاارچ؟دنک
؟دننک موکحم ار وا همه دوشیمن ثعاب یتلااوس نینچ نیا حرط
وجرموجرهدشابنیکیفارتیدازآتیدودحمنیارگ هکنیایارب؟ارچا

دهاوخهوتسهبارعامتجا،کیفارتتاعیاضوتافداصتآورد.
ساسا رب هک تسا یاهنلاداع مظن و تیدودحم کی زین باجح
کینتخاسهمزلاو تساهدشیشان یعامتجا و یعیبطیاهزاین
نوناق رد،هداوناخنوناق ردرگ ا .تساهنومن و ملاسو حلاصهعماج
یاهزاینطقفرگیددراومزایرایسبردوراکنوناقرد،یعامتجانیمات
یعامتجانیناوقوتازاجمنوناقلثمینیناوقردایوتسارثومیعیبط
یاهزاین مهیملاساباجحنوناق رددرادشقنیعامتجایاهزاین
رثومیعامتجاطباورزاهتساخربیاهزاینمهوتسارثومیعیبطاست.
طباورمیظنتیاربهنلاداعمظنکیناونعهبارباجحنوناقملاسا

هدادرارقاهزاینساساربواست.
:دندومرفبلاقنادنمشیدناومظعمربهرهک هنوگ نامهلاحرههب
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تسایدودحکیدرمو نزهطبار و ترشاعمردمییوگیمام....«
درم و نز تعیبط هب تسا یفاک و دوش تیاعر دیاب دودح نیا و
ونوناقدنبودیقاجهمه!ینوناق ودودحهمهلثمدوشبهجوتامور
دوشبهتشادربرگ ودروآیمدوجوباریاهتیدودحمکیاهبوچراهچا
و دنرادن یتیلوئسم نوچدنوشب رتلاحشوخاهیضعب تسا نکمم

هعماجررضهبتیاهناست.«1 امادنرادنیتیعونممدر
مه نز ،تسا اهتیدودحم اهنیا تسا روج نامه مه اجنیا
تسا نکمم و دراد ییاهتیدودحم مه درم دراد ییاهتیدودحم

هعماجعفنهباهتنمدنشابندونشخمهدارفااست. یضعباز
نتسبو هناخردنزندرک ینادنز ینعمهب یملاساباجح  :

ً
ثالثا

یدازآفلاخماتتسینوایاپوتسدباشد.
وانتسنادفظومنیبوهناخردنزندرک ینادنزنیبتساقرف
رد.دشابهدیشوپدوشهجاومهناگیبدرمابدهاوخیمیتقوهکنیاهب

دوجونزندرکندارد. ریساونتخاسسوبحمملاسا
هک هدشهداهننزهدهعربتسایاهفیظوکیملاساردباجح
ندیشوپسابلرداریصاختیفیک دیابدرمابدروخربوترشاعمرد

کند. تاعارم
تسایزیچهنوتساهدشلیمحتواربدرمهیحان هنهفیظونیااز
قوقحهب ایودشابهتشادتافانمواتمارکتجاوز وتیثیحابهک

یمبوسحمتساهدرکشود. قلخشیاربدنوادخهک وایعیبط
هک دزاسدیقماردرماینز،یعامتجاحلاصمزایاهراپتیاعررگ ا

92/2/21،یهاگشنادویوزوحهتخیهرفناوناب یعمجرادیدردتانایب-1از
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شمارآهک دنوربهاریروطودننک ذاختااریصاخشورترشاعمرد
یبلطمنینچدنربننیب از ار یقلاخالداعتودننزنمهربارنارگید
تیثیحیفانم ار نآ و دیمان ناوتیمن »یگدرب« ای »ندرک ینادنز« ار

.تسنادناوتیمندرف»یدازآ«لصاویناسنا
زا یکی شسرپ هب ؟ره؟ماما هک یخساپ اب ار  مزبور داریا هب خساپ

یملیمکتتساهدادناراگنربخکنیم:
نمضرد"نیدراگ"یسیلگناهمانزور ربخروگنگار تبازیلامناختا

دیسرپسیراپ: ینیمخمامادر تلااوساز
قحیبرغسابلوباجحنیبهنادازآ دوبدنهاوخرداقاهنزایآبطور
باختنا  در نانز« : دنداد خساپ ؟ره؟ماما ؟دنشاب هتشاد باختنا
دندازآ،ینی تیاعرابدوخششوپنینچمهوتشونرسوتیلاعفمواز
نانز هک تسا هداد ناشن هاشمیژر دضیاهتیلاعف ینونک هبرجت و
هتفایدیوگیمملاساهکاند«1.   یششوپرداردوخیدازآشیپزاشیب

اشکال دوم: افزایش اشتیاقها و التهابها
نایممیرحداجیاهک تسنیادناهتفرگ باجحربهک رگیدداریاکی
صیرحناسنلاا«لصاقبطودیازفایماهباهتلاواهقایتشاربدرمونز
درمونزرداریسنجلامعاهبتبسنعلووصرح»هنمعنمامیلع
یاهللاتخا عاونا بجوم زیارغ ندرک بوکرس هولاعب دنکیم رتشیب

یمیحوریاهیرامیبویناورگردد.

259ص2جرونهفیحص-1
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پاسخ: 
ضراوع یسنج یماک نا صوصخلاب یماک نا هک تسا تسرد
زایندرومهک یدودحردزیارغءاضتقاابهزرابمودرادیراوگ ومیخونا
لحارلکشمیعامتجادویقنتشادربیلوتساطلغتساتعیبط

یمنآربهکلبدنکیمنافزاید.
هب قشع،دویقنتشادرب ،رگیدزیارغیخربو یسنجهزیرغدرومرد
رددنکیمرابودنبیبوهزرهارتعیبطیلودناریمیماریعقاوموهفم
یمشیازفاعونتهبلیموسوهددرگرتشیبهضرعهچرهدارومنیایابد.
...و لذتبم سکعو ملیف شخپ رگ ا دنیوگیم دارفا یضعب هکنیا
درکدنهاوخنهاگنودشدنهاوخهتسخمدرمیتدمزاسپدوشبزاجم
صوصخلاب یتفعیبعون کیو صوصخلاب سکعکیهرابردنیا
زا ینعی تسین قداص یتفعیب قلطم دروم رد یلو تسا قداص
هک ینعمنیدبهنیلودوشیمادیپیگتسخیتفعیبصاخعونکی
شطعوشتآهک ینعمنیدبهکلب.دوشنآنیشناجفافعهبلیامت
زگرهاضاقتنیاودنکیماضاقتاررگیدیعونودشکیمهنابزیحور
ءاضرادوشیمهدیمانسوههک شطععوننیا.تسینیندشمامت
ریظن ییارسمرح اًضرف دتفیب ارجم نیا  در یدرم رگ ا تسین یندش
کییلاسهک نایورابیز رپ،دشابهتشاددیشرلانوراهیارسمرحاز
کیناهجطاقنیصقاردهک دونشبرگ ا دسرنتبونکیرههبباز بار
رگیدتساسبدیوگیمن.دشدهاوخنآبلاطتسهرگیدیورابیز
یارب اًنلع هک یهاشداپ ،ینزب یناوتیمن لاثم کی امش ماهدش ریس
هتشادن لیامت ای و دشاب هتشاد ترفن نایورابیز نتشاد زا هشیمه
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دوشیمرتروهلعشیهدبنآهبمزیههچرههکدرادارشتآتلاح.دشاب
رتدایاست. لابندهبمهزابوز

دح رد هزیرغ ءاضرا یکی :تسا مزلا زیچ ود هزیرغ شمارآ یارب
ناسنا .نآ کیرحت و جییهت  از یریگولجیرگید و یعیبطتجاح
عمجت و مک ترا هک تسا تفن هاچ دننام یعیبط جئاوح ظاحل زا
دیابتروصنیا دروآیمدوجوباردر رطخنآیلخادیاهزاگانفجار
دای همعطابزگرهارشتآنیایلودادشتآهبودرکز جراخارنآ گاز

کرد. ریسناوتیمن
بلطم »هنم عنم ام یلع صیرح ناسنلاا« دنیوگیم هکنیا اما 
 
ً
اوال هکنیا نآ و تسا یبلطم رکذ هب دنمزاین یلو تسا یحیحص
یوسهبمهودوشعونممنآزامههک دزرویمصرحیزیچهبناسنا
تساعورشمناسنایاربعقاو هکدر ییاهزیچینعی،دوشکیرحتنآ
عنمناسنا ارنآاز نودبامادنکعذر هدافتسانآزادناوتیمناسناو
اریزیچیانمتحلاطصاهبهکنیاایوتسانیرفآصرحنیادننک
لًاصایرمارگ ا اما دنزاسعونممار وا هاگنآ و دننک رادیبصخشرد
رتمک نادبتبسنمهعلووصرحدوشهضرعرتمک ایدوشنهضرع

دهاوخبود1. 
صرحتیعونممنوچهک دشابنیاهلمجنیا امیقلترگاز  ا

ً
ثانیا

زا یهنلًاصاهک تسانیا شاهمزلادرک عنمدیابن سپتسانیرفآ
یلاحرد.دوشیمصیرحتایهنمهبناسنااریزدشابنعورشمرکنم
یلاحرد.تساتنسونآرقتامکحموتابجاوزارکنمزایهنهک

121ص،یرهطمدیهش،باجحهلئسم-1
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هنوگنیاهکنیست.
هب ندیسر رد دارفا نتشاذگ دازآ هک دوب  اینطور هلئسم رگ ا 

ً
ثالثا

و داسف رامآ دیاب برغ رد دزاسیم فرطرب ار صرح اههتساوخ
لاابداسفرامآ  هبروز  هکروز یلاحرددشابنییاپ یسنجتافارحنا
یاضرایاربدارفااجنآتسینششوپاجنآ هکنیایارب؟ارچ.دوریمدر

دازآیسنجیاههزیگناهستند.
ششوپرگ :دیوگبیسکهکتسیندییأتدروملًاصازینیبرجترظنزاا
ششوپ مدعرگ ا .دنوشیم صیرحرتمک اهدرم دشابن دودحو دحو
هک روطنامهدرکیمنایب ملاسا ارنآ شیپلاس1۴00 تشادیعفانم
یملعمولعمک مک ؟ص؟مرکا ربمایپ تلحرزا لاسهمهنیا  از سپ
و بجاو و مارح مان اب ملاسا هک یتاکن هب یپ یکشزپ و یبرجت و
هک اجنآ هک دنمهفیم و دنروآیم هدرک دای نآ  از هورکم و بحتسم
تارضمنلاف ،تسا هورکم ای مارح  زیچ ای لمعنلاف هتفگ ملاسا
یارب تسابحتسمای بجاولمعنلافهتفگ هک اجنآ ای و درادار

.تسادیفمردقچ...وناوروحورتملاس
تسا هتفرگ اکیرمآ  از ار دوخ یارتکد هک ناسانشناور  از یکی
رد نآ زا لبق مدمآ ناریا هب شیپ لاستسیب دودحنم« :دیوگیم
یارتکد و مدناوخ سرد اجنآ ،مدمآ ایند هب اکیرمآ  در .مدوب اکیرمآ
تسیب و مدشفرشم ملاسا نید هب لدمحلا و متفرگ یسانشناور
یدارفا لااح.مرادن لوبق ار ضرفنیا نم .متسهناریا تسالاس
هک دنشابهتشادیرظننینچدیاشدندیشچنودندیدنودنتفرنهک
روطنیاهلئسمامادنتسهتوافتیباهمناخهبتبسنبرغرداهدرم
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هک مدناوخ یرامآ شیپ زور دنچتسا حاضتفا اجنآ عضو تسین
یاربارناشدوخ،هلاس1۵نارسپونارتخدزادصرد60دادیمناشن
اهنیا نوچهک تسین روط نیا دننیبیم راشف تحتیسنجطابترا
هب دیاشدنرادنصرحدننک هاگنهاوخلدهبو  باز مشچاب دنناوتیم
اهتساوخرد اما تسا هتشذگ صرحزا نوچدنرادن صرح،هاگن

یمارهزاتیتساوخردزوررهوتساهدشنفقوتمطلبد1.«

اشکال سوم: رکود فعالیتها
و دوکر ببس هک تسا نیا دنریگیم باجح رب هک یرگید داریا
هداد رارق نانز دادعتسا رد تقلخ هک تسا ییاهتیلاعف یلیطعت
و تسا راک رد ...و شوهو رکف و قوذ یاراد زین نز هک ارچ.تسا
و  کار رد نانز یاوق ندنام رثایب و یلطعم بجومیملاسا باجح

هعماجنایاست. هبنیاودوشیمتیلاعفز
پاسخ:  

یورین نتفر  بجومهدر دشنایب نآ دودحهک یملاسا باجح
یملاساباجح.تسینوایرطفیاهدادعتسانتخاسعیاضونز
هتفرگ وایاهدادعتساولجودنامبسوبحمهناخردنزهک دیوگیمن
یسنج تاذاذتلا هک تسنیا ملاسا رد باجح یانبم هکلب .دوش
طیحمودبایصاصتخاعورشمرسمههبویگداوناخطیحمهبدیاب
نز هب تهج نیمه هب .دشاب تیلاعف و  کار یارب صلاخ عامتجا
ارنادرمکیرحتتابجومهناخزانتفرنوریبماگنهدهدیمنهزاجا

8صیللاج-نایورغ-یسانشناورهاگیدزاباجح-1 1
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هکلبدنکیمنجلفارنزراک یوریناهنتهنیباجحنینچ.دنک مهارف
زینعامتجاراکمیشود. یورینتیوقتبجوم

جلفارهعماجدارفازایمینباجحهکنیاهناهبهبیزورمانارکفنشور
.دناهدرک جلفارهعماجمامتیرابودنبیبویباجحیباب،تساهدرک
یارب تلاوت زیمیاپ ردتقوفرصوییارآ دوخهب نتخادرپنزراک

هدشیرگیچراکشوینارچمشچدرمراکونتفرنوریباست.
زا یکی رد هک شنز زا ار یدرم تیاکش نتم تسین دب اجنیا  در
نانز،رضاحعاضوادوشمولعماتدوشرکذدوبهدشجردنانزتلاجم
تساهدشهتشوننینچهمان .تساهدروآدر یتادوجومهچهباردر
عقومدوشیملدبمیباسحوتسردکقلدکیهبباوخعقوممنز«
شرسهبگرزبیروتهلاککیدوشنبارخشیاهومهکنیایاربباوخ
هنیئآولجهک تساعقومنیا .دشوپیمباوخسابلدعب.ددنبیمدر
یتقو.دیوشیمنککاپریشابارشتروصمیرگ ودنیشنیمتلاوتزیم
لًاصا اریز تسین نم نز وا هک منکیم ساسحا دنادرگرب ار شیور
کاپ ار وربا دادم نوچو هدیشارت ار شیاهوربا .درادن ار قباس لکش
اریزدسریمماشمهبیعوبتمانیوبشتروصزا.دوشیموربایبهدرک
ودهدیمروفاک یوبدلامیمشتروصهبکورچونیچیاربهک یمرک
یلودشیممتخاجنیمههب کار شاک .دزادنایمناتسربقدایهبارم
روجوعمجودوریمهارقاتا هقیقددنچتساراکدر همدقمهزاتنیا
.روایباراههسیک دیوگیمودنکیمادصارهناختفلک هاگنآدنکیم
ودباوخیمتختیورمناخ.دیآیملاابیلاقتمهسیکراهچابتفلک
.ددنبیمخنابارنآخیبودنکیموایاپوتسدهباراههسیک تفلک
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هکنیایارب،تسازاردوهدشروکینامشیاپوتسدیتاهنخاننوچ
دوخیاپوتسددنکشناًنایحاودوشنششدنچودریگنفاحلهب

».1دباوخیمبیترتنیمههبودنکیمهسیک ردار
یورینتروصهبوهدشدازآیباجحیبرثاربهک ینزتسنیایرآ
ملاساهکنآ !تساهدمآ  در یگنهرف و یعامتجا و یداصتقا !لاعف
هک دیآ یلمهمدوجومنینچتروصهبنزهکدر تسنیادهاوخیمن
بارخو عامتجا قلاخاندرک دساف و تورث ک استهال طقف شراک
شرسمههبطقفدیابنزدیوگیمملاسا.دشابهداوناخناینبندرک
هب نارکفتم هشیدنا اما دنک یرود هناگیب دارفا  از  و دنک ...و شیارآ
عضورهابهنادازآنابایخوهچوک ردنزهک تسنیارکفتمحلاطصا
ربارب  در رگ ا و تسین مهم نادنچهناخ و دنک دمآ و تفر یسابل و
تفلاخم!درادنلاکشاچیهدمآ مهکقلدکیدننامهشرهوشدر
هیامرسویگنانزیوریندیوگیمملاسا.تسالئاسمروجنیاابملاسا
ار نز ات ددرگن ناتفصدد تایونم مادختسا  وا تمصع و تفع
رارق ...و اهنوباصدلاجا رد یتاغیلبت هلیسو کی ای لااک کی ناونعب
کیتساتراجت کیتسین یعامتجا تیلاعف کینیا .دنهدن

تلاذرویرادربهلاکاست.

اشکال چهارم: حجاب در نماز؟
هچرگ زامنلاحردنزارچتساداسفزایریگولجیاربباجحرگا
اردوخندبوومدیابتسیناجنآردیمرحمانوتساقاتاردبپوشاند؟

ولخدیکدنااب109ص؟ره؟یرهطمدیهشباجحهلئسمباتکتصرف زالقنهب-1
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جواب: 
دنوادخ تسا نز یارب تیونعم لاح نیرتهب نز یارب باجح
ابمأوتوا ونیاز وراز ودشابلاحنیرتهبابنماز نماز نزهتساوخدر
اتار هکنماز تسایونعملاحهک ارچددرگ وایاربلمعنیرتسدقم
تسینزامن،حوریبولاحیبیاهزامنهنرگودناسریمیلوبقدحرس

فیلکتعفرعونکیطقفاست.
دوخ لزنم رد هک ؟ره؟یرهطم دیهش هلمج زا دناهدوب یناگرزب 
ار دوخیمسر یاهسابل  نماز هماقا عقوم دیدیمن ار وا مه یسک هک
هب دهاوخیم نلاا نیمههکنیا لثم دنداتسیایم زامن هب و هدیشوپ
یگناخسابلابوندیشوپاریمسرسابلنیا.دوربهناخزاجراخ
واهبهک دوریمدنوادختاقلامهبهک تسانیارطاخبندناوخنزامن
هک دوخیاهسابلنیرتهبابدهاوخیموا.تساهدرک بجاوار نماز
لاحاتدنک زامنهماقادنکیمرارقربطابترامهمدرماباهسابلنآاب

درومنیالثممهنانز.دنکهستند. ادیپیبوخویونعم
یلمع نیقلت عون کی زامن لاح رد ششوپ بوجو نیمه هولاعب
تبون جنپ  در زور ره ینز رگ ا ؛دنیبیم ششوپ نیرمت نز هک تسا
تداعوا یارب  روز ره رد اهششوپ نیا دناوخب زامن و دنک رسرداچ

ناونابیارباست. سلاکنماز زایرگیدسردزیننیاودوشیم

اشکال پنجم: از دست رفتن مصالح فردی و...
یمهم عفانم و حلاصم دراوم یضعب رد ،باجح تیاعر موزل اب
هک بآردنزکیندشقرغردلًاثمهک ارچتفردهاوختسدزا
تیاعربوجوضرفاب،دهدتاجناروااتتسیندرمکیزجیسک
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تیاعر مدع اب هک یتروص رد تفر دهاوخ نیب زا نز نآ باجح
یاهلاثمودهدتاجنارنآتسناوتیمدرمنآ،باجحدیگر.

پاسخ: 
،هسیاقموبناوجهمههبهجوتابنزیاربششوپوباجحدوخ
تحلصم رگ ا اما تسا هداوناخ و عامتجا و وا رب یگرزب تحلصم
تیاعر دراوم هنوگنیا  در ملاسا دشاب نایم رد نآ زا رتمهم و رتگرزب

یمنزیاجیهاگداند. هکلبهتسنادنمازلاارباجح
نزنآهک تسابجاودرمربدیوگیمملاساقوفلاثمنامهردلًاثم
ودرادنیعنامدشیلمعراک نیانتفرگ لغبابهچرگ دهدتاجنار
ینزردیتح.نزکیطسوتهناگیبدرفکیتاجنسکعلابنینچمه
هدادهزاجاملاسادنک نامرداروااتتسینیرتکدنزوهدشضیرمهک
رگ هکا اجنآاتدنزبواندبهبتسدیتحودنک هجلاعماروادرمرتکدات
لاکشایبدنکهاگنتروعهبهکدوشراچانهجلاعمیاربیسکاست.
رارق  اضطرار لاح رد صخشاج ره ات هداد هزاجا ملاسا نیاربانب
نودب دهد ماجنا ار تسا مارح یداع تلاح رد هک یزیچ تفرگ

واباشد. انتظار یباذعوباقعهکنیادر

اشکال ششم: حجاب یا هویت جنسی زن
دیک وهدشهتفگتا نزهرابردهک ششوپهلئسمدوشیمهتفگ هاگ
تیوه زج نز هک تسا نآ یانعم هب دوشیم نآرب ناوارف هیصوت و
یعقاو تیوه هب دناوتیم ینامز و درادن یرگید تیصخشیسنج

کند. ظفحششوپابارشایسنجتیوههک دسربدوخ
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پاسخ:
هاگ چیهتساراگزاسانینیدنوتمابباجحزاتشادربنیا

ً
 اوال

باجح.تساهدشندیک تا باجحرب یقلت نیا اب تنسونآرق  در
یناسنا تلصخ کی هناشن و تسا فیلکت کی اهنت ششوپ و
زا یرگید یناسنا یاهشزرا ،تلصخ نیا  کنار رد .فافع ینعی
ویگدنب،لدعوطسقهماقا،نارگیدیاربیهاوخریخ،شنادلیبق
و تساناسکیدرمو نزیارب هک دراددوجو...و راگدرورپ تیدوبع

یمهتخاسودریگیملکشاهنیاهمهابدرمونزتبصخششود.
ریسمزاایدنکتنایخاهناسناهبیلوتشادیلماکششوپینزرگ ا
تسدباردوخیناسنالماک تیصخشایآ...ایودوشجراختلادع
یناسنایاهشزرا نآرقاز هچنآره.تسیننینچاعطق؟تساهدروآدر
یسک رگ نیاربانب.تساناسکینادرمونانزیاربهدشدایینیدوا
و تساهتفراطخهبدنادبنزتیصخشمامتار باجحوششوپ

هتخاسینیدیاهشزراهمهنیشناجارشزرااست.
نیا،نادبهجوتبلجیاربرماکیزاجیورتوغیلبتماقمرد

ً
 ثانیا

فراعتمهغلابمهزادنااست.
،هداوناخ تشادهب یارب هک میدهاش نامدوخ روشک و برغ رد
وناگژاوهچزاودوشیمغیلبت ...وراگیسکرت،ندزکاوسمچقدر
غیلبتندزکاوسمزاهک یتقوایآ.دوشیمهتفرگ هرهبییاههویشهچ
هک تسانآ شیانعمدوشیمنایب  بیشمار دیاوف نآ یارب و دوشیم
هدیاکیزاغیلبتهکلبتسیننینچاًعطق.تسانادندطقفناسنا

ییاضتقانینچنآنتخادنااجودارد.
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یاهدادعتسا و داعبا یاراد یدوجوم ار یمدآ ملاسا هکنآ لصاح
اهدادعتسا همه نتفای تیلاعف رد ار وا لامک و دنیبیم نوگ گونا

همههنتسااهدادعتسازایکیفافعودنادیمآن.

اشکال هفتم: بی حجابی بی حیایی نیست
رگ هکا تسیننینچتساباجحزاریغفافعدوشیمهتفگ هاگ
زا یرایسب .دنتسین نمادک پا و فیفعدنشاب هتشادن باجحنانز

فیفعونمادکهستند. یلودنتسینباجحابهکپا دنتسهنانز
پاسخ: 

هب نکیلتسینتسردنتسنادیکیار باجحوفافعدنچره
تساینوردیتلاحفافعتساهابتشامهندادتیلک تروصنیا
ورهاظتوافتودنآتوافتوددرگیمربلکشورهاظهبباجحو
اسراپوفیفعیدارفاتسانکممهک میریذپیمزینو.تسانطاب
دنشابنارادتساعرشهیصوتدرومهک یاهنوگ هبارباجحامادنشاب
دناوتیم اجک ات ییادج نیا هک درک هجوت دیاب مه رما نیا هب یلو
نینچ رگ ا ؟دیآرد مات هدعاق کی ناونع هب دناوتیم ایآ ؟دبای همادا
لیکشت ار نانز  از یکدنا دادعت هک ییاتسور نانز هب اهنت ارچ تسا
نیاربانب .دنتسین نینچیرهشنانز ارچ دنوشیم دانتسا دنهدیم
راذگ نوناقامادوشیمهتفریذپهچرگ ششوپزافافعییادجناکما
ارمومعدیابیمدآیاهسوهوتایحورویعامتجاعاضواهبهجوتاب
،باجحنودبنزدنچنوچهکنیاهن.دنکعضونوناقودریگ رظنرد
نانزرگ هتشذگا نآزا.دننکشبارنوناقدننکیمظفحاردوخفافع
سوهودنانینچزیننادرمایآدنتسهکاپوفیفعباجحنودب
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درم و نز باجح .دنرادیمن رب تسد یگزره زا و دننکیمن یزاب
نیادیابیراذگنوناق ویناسناهعماجتملاسیاربتسایریبدتدر
تناتم.دراذگیمرثانطابربرهاظرگیدیوسزا.ددرگ روظنمتیلک
زاششوپوسابلباختنا ینیگنسویرهاظراتفروکولسرددر
یورربسابلگنرهک تسیننینچرگمدهدیمربخینوردفافع
ریثأتهلئسم...واهنآینوردتیصخشرددارفامانودرادریثاتیمدآ
ربیسانشناورشنادرهوتساملاسادیئاتدروممهنطابربرهاظ

دیکدارد.1 نآتا

اشکال هشتم: باطن اصل است یا ظاهر
تیمها ردقچ رهاظ و سابل هلئسم رگم دنیوگیم دارفا  از یخرب
هطباضونوناقیتحویسرربوثحبنآابطابترا همهنیاهکدر دراد
نوردونطابمهمدرادنتیمهانادنچششوپورهاظ.دوشیمعضو

تسایمدآ.
پاسخ: 

یاهدمایپصوصخردراتشوننیانیشیپیاهشخبردهچنآهمه
تساتقیقحنیارگنایبهدشنایبششوپهلئسمیفنمایوتبثم
رادروخرب تشونرسوهداعلاقوفرابتعاوشزراساز هلئسمنیاهکاز
نشور نیشیپ بلاطم هعلاطم اب داریا نیا خساپ عقاو  در .تسا
ردهک مییازفایماجنیا هدشهتفگدر اجنآ هچنآربهولاعامادوشیمدر
میرک نآرق دنوادخهکدر سبنیمههلئسمنیاتیمهاوشزراباب

63ص،یزیرهمیدهم،باجح-1
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و ودودحوهدروآنایمهبنخسنآهبعجاریددعتمتایآثغور در
هکنیاهبتیانعاب.تساهتفگ زابارنآیفنموتبثمراثآ ماکحاو
درادابامهمریغوهداتفااپشیپروماهبنتخادرپزاهراومهمیرک نآرق
تیمهادنکیمنایبار تشونرسویلکساز ومهملئاسمهتسویپو
بناجزاعوضومنیاهولاعب.دوشیممولعمشیپزاشیبعوضومنیا
هتشادناشیصوصخیکدنزهبیهاگنرگ هکا دوشیمحرطمیناسک
رکفولوپوتقوزایمیظعشخبناشدوخهک دیددیهاوخدیشاب
ششوپ و رهاظ هداتفا اپ شیپ هلئسم نیمه هب ار دوخ تاناکما و
دموهزادنایتحوسابللدموگنرابطابترا وهدادصاصتخادر
ساوسووتقدنانچنآدوختروصورسشیارآمرفواههمکدلکش
لئاسماب طابترا  در ار نآ دصردکیطقف رگ ا هک دنهدیمجرخهب
زا یرایسبدندومنیملامعاشیوخیورخاویونعمویملعمهم

یمفرطربتلاکشمشد.
دیلانیم اهمناخ زا یضعب تسد زا هک یلاح رد یشافک درمریپ
هبیاهمکدایخیمندیبوک یاربیتقواهمناخنیا یخرب:تفگیماز
ولدموگنرابهطبار ردقنآدنیامنیمهعجارمدوخشفکدر ایفیک
چیهییوگ هک دنهدیمجرخهبساوسوودننکیمثحبنآهزادنا

نیاندارند. رتمهمیاهلئسماز

اشکال نهم: چرا فقط زنان؟
باجحتیاعرهبفظومنارتخدونانزطقفارچدنسرپیمیخرب
؟تساهدشنهداهننادرمیورربیفیلکتنینچارچدناهدشششوپو
نانزرباماتساهدشنبجاونادرمربندرگ ورسیومندیشوپارچ
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ضیعبتدوخنیاایآ؟تساهتشگنیست؟ بجاو
پاسخ: 

هب اما دراد یتاروتسد مه نادرم رهاظ و ششوپ یارب ملاسا :
ً
اوال

نشورمهنآلیلدوتسیننانزنازیموتدشاست.
نیاهتفایصاصتخانانزهبششوپروتسدملاساردهکنیاتلع«
زا.تسانانزصوصخمییارآدوخوییامندوخهبلیملًاواهک تسا
نانچمه.یچراکشنزوتساراکشدرم،اهلدواهبلقبحاصترظن
لیم.یچراکشدرموتساراکشنزنتومسجبحاصترظنزاهک
رد.دوشیمیشانوایرگیچراکشسحعوننیا ییارآدوخهبنزاز
یاهشیارآوامنندبیاهسابلنادرمهک درادنهقباسایندیاجچیه
صاختعیبطمکحهبهک تسانزنیا.دنربب هدننکبکار کیرحت
ریسادوخهقلاعمادردوهتخابلداردرمودنک یربلددهاوخیمدوخ
یاهفارحنا  از یگنهرب و )ییامندوخ(جربت فارحنا اذهل .دزاس

هدشررقماهنآیاربششوپروتسدوتسانانزصوصخماست.
زا یرایسب ؛درادن نانز هب صاصتخا ،ششوپ رد لاذتبا :

ً
ثانیا

یملاسا گنهرف حور اب دنشوپیم ام نادرم هزورما هک ییاهسابل
نادرمسابلهکتسانیاقحوتسینیملاساعقاو ودرادتافانمدر
تروصنیا ودنکاز رییغتیملاساتیونعموبدازاماهلاابمهام
تاقیقحت هک روط نامه لاحنیع رد اما .دیآرد هب یبرغ یدیلقت
هبندرک هاگنزا درمهک هزادنانآدهدیمناشنیملعیاههبرجتو
؛دوشیمنکیرحتدرمهدهاشمزانزدوشیمکیرحتنزنتومادنا
هک یلاحردهک هدشتباث زین یسنجیسانشناوررد هنیمز نیمهرد
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نینچنزرد،تساکرحمدرمیاربنزندبحطسیمامتنیست.
نزهبدرمهکنانچنآودنوشیمنهدنکاجزامرحماننادرمندیدزانانز
.دنوشیمنرایتخایبوبوذجمددرگیمرایتخایبوبوذجممرحمان
تقلخهبهرابودودشیمدرمزورکییاربولونزسنجدوبنکممرگا
کردسوملمروطباردرمونزنیبتوافتتقونآ تشگیمربشیلبق
اًصوصخموتساساسحنزسنجلباقمردردقنآدرمیرآ.درکیم
.ددرگیمهشعرراچدیهاگ هک دوشیمدوخیبردقنآدشابابیزنزرگ ا
ردهزرل هب مندبدتفیب ابیزو ناوجینزهب ممشچرگا تفگیم یدرم

.نانزابدروخربردتسایرایسبنادرمعضونیاودیآیم
تسدزااردوخلقعنزردقهبزیچچیهربارب درمسنجیرآدر
زا یکی باجح هلأسم .دوشیمن ینورد ناروک راچد و دهدیمن
نادرمتیعضوهبیدای دودحاتنآعیرشتتلعهکز تسایماکحا
یورین هکیتروصردابیزنزکیندیدابهکاز تسادرم.ددرگیمرب
دتفایمکاروخوباوخزاودوشیمهراچیبدشابن یوقنامیابرخوردار
ایودنزیمتسیاشانیاهراک هبتسدایوهتشگ رامیبماجنارسو

یمهقلاعیبدرادهناخردهکشود. یرسمههبتبسنلقادح
مرحمان نادرم هب صاصتخا ،نز ششوپ هلاسم تهج نیمه هب
شایگنهرب دنکیمساسحارگ ا زین دوخمراحمربارب  در هکلب درادن
زاوجزینهیلمعیاههلاسررد.دناشوپباردوخدیابتسازیگناداسف
هک تسایتروصردمرحمنانزریاسوهلاخوهمعوردامورهاوخرظن

.دشابهتشادنیپردیداسفنانآهبندرکرظن
تسا یلومعم نادرم ربارب  در یلومعم نانز هرابرد اهنیا همههتبلا
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شتروصندوب اهنتهکباز دشابیدحهبییابیزتدشردینزرگ اماا
تبسنارنانآایودزادنایمسوههبارمراحمیتحویبنجانادرم
.دناشوپبیورزیناهنآ تساراوازسدنکیمهقلاعیبدوخرسمههباز
ات اهتسدو تروص(،نیفک و هجو ندناشوپ  ؟ره؟ماما هکنانچمه
رابهبهعماجردنانزیارباریداسفاهنآندناشوپنهچنانچار)چم

هتسنادبجاودروآاند.
عضو رطاخ هب اًفرص نانز  در باجح نتفای صاصتخا نیا ربانب
تسایعضورطاخهبیدای دودحاتهکلبتسیننانآدوخصاخز
تسهنادرمتقلخردهک زارنیاهتبلادنرادنانآربارب  نادرمهکدر

تمکحوزمریبنیست.
باجح هرابرد نید عجارم یاوتف هکنیا  از رظن فرص نیاربانب
هن ای تسا بجاو مه تسد ود و تروص ندناشوپ ایآ  و تسیچ
زیاج ار هناگیب نز تروص هب درم ندرکرظن ایآ هکنیا  از رظن فرصو
اضتقاندوبکیرشعونمهمغردوتفعوفاصنا،هنایدننادیم
هتفیشدنکیمهاگنواهبهک یدرمدادصیخشتنزرگ هکا دنکیم
هکنیاایوتسابیزرایسبواهکنیارطاخهبلاح(هدشوابوذجمو
دناشوپباردوخیوردیاب)تساتبوزعراشفردوبزَعَیناوجودرم
تکربهب ینزلیئارساینببدکار هکدر دریگبرظنردارناتسادنیاو
دشنیضارهک دوبنیالمعنآودشریخبتبقاعشریخلمعکی
وسیلبا سیبلت هب هک ار مرتحمدرمنآو دوشهدولآ هانگ هب یدباع
تدابعدرموت هک درک تحیصندوب هدمآ یوهناخردهب وا قیوشت
نیدنچتامحزهمههانگ کیرطاخهب تسافیحیتسههشیپ
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دابربارتاهلاسدهی!
نایغط زا یراددوخ اب رگ ا اًنئمطم هک دننادب نارهاوخ و نارتخد
میظعیرجایلاعتیادخدزندنرادب هانگباز کیزااریناوجسفن

دنهاوخداشت.
تیعضویارادنیفرطهک دنکیمقدصییاجردضیعبت :

ً
 ثالثا

ناسمهتقلخیگنوگچو تاساسحا تهجزا و دنشاب یناسکی
راتفریاهنوگشود. هبمادک رهابیلودنشاب

تاساسحا و تایحور رد توافت اًتعیبط دشابن نینچ رگ ا اما
تلادعنیعنیاودبلطیماردروخربهوحنردتوافتاست.

لًاوا تسا هدشن انب درم و نز نایم ضیعبت هیاپ رب ملاسا نیناوق 
چیه درم یارب و دوش لئاق نز یارب ار فیلاکت نیا همه دیابیم

ررقمیاهفیظوندارد.
زا تسا هتفای صاصتخا نز هب »ششوپ« هفیظو هک مینیبیم رگ ا
ولامجرهظمنزتسانزصوصخمنآک هکمال تساتهجنیا
ضرعمرداردوخ:دنیوگبدیابنانزهباًرهق.تسایگتفیشرهظمدرم
نادرمیارب ششوپروتسدهکنیا اب اذهل.درمهب هن !هدنرارق شیامن
یمنوریبلزنمزانانزروند. رتهدیشوپنادرملًامعتساهدشنررقماز
ندرک هاگنهبدرملیامتاریز)دنرتهدیشوپنادرمزینهناخردیتح(
هب نز لیامت ،سکعرب و .ییامندوخ هب هن  تسا ینارچ مشچ و
رتشیبینارچمشچهبدرملیامت.ینارچمشچهبهنتساییامندوخ
ردرتمک ینارچمشچهبلیامتوییامندوخهبدنکیمکیرحتارنز
هب و دنرادییامندوخهبیرتمک لیامتنادرماذهل.دراددوجونانز
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نانزتاصتخمزا»جربت«تهجنیمهاست.
ارچ«هک شسرپنیا خساپ رد؟ره؟یرهطمیضترم دیهشداتسا
.تساهدشنفلکمدرمودناشوپباردوخهک تساهدشفلکمنز
هفیظوناونعهبهنتساهدشرکذنزهفیظوناونعهبششوپومرد؟«
درمونزهکنیانآوتسانشوروحضاورمانیارس«:دیوگیمنینچ
مهتقلخعضورظنزاودنرادنهباشمتاساسحارگیدکیهبتبسن
ومشچمجاهتدرومهک تسانزنیاینعی.دنرادیهباشمریغعضو

مجاهتدرومدرمهنتسادرمندبهمهوتسدوحراوجوءاضعازن.
و نز هب صاصتخا ،دنروطنیا ملاع رد هدام و رن سنجیلک روطب
و تسا هدش قلخ »هدنریگ« تقلخ رد رن سنج ،درادن ناسنا درم
.دریگیمرارقرنسنجمجاهتدرومهک یدوجومناونعهبهدامسنج
نیمهدوریمیرگیدغارسهبهکنآدینک هاگنامشهک یناویحرهرد
تسارن سنجبلاطهکنیا نیعردهدامسنج...تسارن سنج
لیلدنیمههبودوربرنسنجغارسهبواهک تسینتروصنیاهبیلو
رتخدودنک هبطخدوربدیابهک تسارنسنجمهناسنا هکدر تسا
رایسب رما کیرسپ زا رتخدندرک یراگتساوخ.دنک یراگتساوخار
یناسکریخایاهلاسرد.تسایرطفویعیبطلًاماکرماکیویداع
درم و نز قوقح یواست زا مد هدش قیمحت میوگب ای هتسنادن هک
توافتدننکیملایخودننکیمهابتشاهباشتاباریواستودننزیم
توافتچیهوتساهنآیلسانتتلاآردطقفوطقفنزودرمسنج
ارچ!هدشیدبتداعبجعنیا:دنسیونیمتسینراک ردیرگید
روجنیامسرنیا دعب،هن؟دنورباهرتخدیراگتساوخهبدیاباهرسپاز
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اهرسپیراگتساوخهبمهاهرتخدهکبروند! ،دشاب
همهردارتقلخنوناقرگ تساتقلخنوناقابهزرابمنیا:ا

ً
 اوال

.دیناوتیممهاجنیادیدرک ضوعنارادناج
هدامسنجشزراهلیسونیاهبهکتسایرماکیشدوخنیا:

ً
ثانیا

تسابلاطهک هدشقلخیاهنوگ هبرنسنجینعیتساهتفرلااب
لصارددرمابنزعضواًساسا...دروایبتسدبارواتیاضردیابو
ییارآدوخهک تسانزنیالیلدنیمههبوتساتوافتمتقلخ
هبارنزرظندناوتیمنییارآدوخابزگرهدرم.درمبلجیاربدنکیم
.دنرگیدکیابمأوتدوجومودشیارآونز،رویزونز.دنک بلجدوخ
ناسناریغردیتح(یسنجرهرد.فیطلوفیرظتسایدوجومنز
تساشیارآوییابیزولامجرهظمورتفیرظهشیمههدامسنج)مه
دیابتسالامجرهظمهکنآهبدوشنداجیاهنتفدنهاوخیمیتقوو
،تساتوقوتنوشخرهظمهکنآهبهن!هدنناشنارتدوخدنیوگب

یرظنبلجهکندارد. نآ
یهارمگ و تیاوغ بابسا :دنیوگیم ،دنکیم رظن بلجهکنآ هب 
نیاهتبلاو)دناهدروآیوریرگید کار هب( یایندرد!نکنمهارفامروز
هک تسینیرمامیوگیمنیقیوعطقروطبنمهک تسایزیچکی
سومانهبودروخدهاوخگنسهبناشرس،رخآودشابهتشادماود
»ییامندرم«یاربدننکیمششوکاهنزهکنیا.دنکیمدروخربتقلخ
و »ییامن نز« تهجرددننکیمششوک اهدرم و اهرسپ سکعرب و
رتشیبوتسارشبرذگدوزهناکدوکیاهسوهنآزایکی»ییامنرتخد«
صوصخم هدیدپ کی رگید نیا .دوشیم هدید اهرسپ هیحان  در مه



هبخساپوباجحتاهبشوتلااؤس 225آنها

یرماکینیا...تسارذگ دوزهدیدپکینمرظنزاوتسامنامز
لوصاوتقلخفلاخربتسافطرت...«1.

اشکال دهم: چرا زور و اجبار ؟
؟دوشیمهدافتساروز باجحندرکیمومعیاربارچ:دنیوگاز یم
تسناوت ابناخاضررگزور .درکزومآشنادرسرداچدوشیمندیدهتابا
باجحابارنانزکنید. ابدیناوتیممهامشدرادربنانزرسزازور چادر
ار اهنآ طقف و دینکیمن وگزاب نارتخد یارب ار باجحهفسلف ارچ

؟دینکیمباجحتیاعرهبمزلم
پاسخ: 

یملاساششوپو باجحندرک یمومعیارب هک میدقتعممهام
یاهترورضو ایازم نایب و یگنهرف راک ،شور نیرتیساسا و نیرتهب
تاهبش عفر و یباجحیب دسافم و تارضم و یملاسا باجح
،ملیف شخپ و هیهت نوچ ینوگ گونا یاههار  از باجح نوماریپ
هچنآ و تسا ...و یشاقن ،ینارنخس  ،باتک ،رتسوپ  ،همانشیامن

اتسارنیمهردیکچوکاست. ماگ تسامشیورشیپ
هدشنیراکهنیمزنیاردنونکاتهکدشابنیانخسنیازاناتروظنمرگا
شراگنهبهنیمزنیاردیددعتمتلااقمبتکهکارچتساورانینخس
دلج1۴۵تسرهف)نزمایپهلجم(هنانزتلاجمزایکیهکتساهدمآرد
هبدناهدمآردریرحتهتشرهبباجحهرابردطقفهک ارهلاقم6۲وباتک
رددنلیامهکدشابیناسکیاربیبوخیامنهاردناوتیمهکهدناسرپاچ

94-91ص،4ج،یرهطمداتسا،نآرقابییانشآ-1
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»باجحهلئسم«باتک.دنیامنبسکیرتنوزفایاهیهاگ هنیمزنیاآ
هدشهتشاگنبلاقنایزوریپزاشیپیاهلاسهک یرهطمدیهشداتسا
هفسلفیللادتسایاهویشابهکتساهنیمزنیاردبتکتیرتهبزایکی
.تساهدرک نایبارنآهبطوبرملئاسمریاسویملاساباجحدودحو
تسااجبینخستسینیفاکاهراکنیاهکتسانیاناتدوصقمرگااما

هدیقعمهامشابمهاموایم.
ششوپ هلئسم رد ام رگ ا ینعی تسا یتسرد فرح ،فرح نیا
تیناقحمیناوتنومینکنیللادتساومیشابهتشادنیقطنمیملاسا
تشونرسهباًرهقمینک تباثناهربولیلداباریملاساششوپموزلو

میهاوخراچدناخاضرشد.
ییاهنتهب زور مینکاز ادیپهارمدرملدوهشیدنا میتسناوتنرگدر ا
یاهعماجردهکدرکمیهاوخنشومارفهتبلاوتساهتخاسیراکهچ
نانآدناوتیمنیناهربچیهویقطنمچیههک دنتسهیاهدعهراومه

ناشریسمزااربرگرداند.
یگنهرفلماوعرداهنتیباجحیبلماوعوللعامهعماجردهزورما
رد هشیر هدیدپ نیا  از یشخب هکلب دوشیمن هصلاخ یعامتجا و
ردایو کشور یاهزرمزاجراخیناسک ینعی.درادیسایسیاههزیگنا
ابتیدضوتموصخرسهک امیتدیقعیاهزرمزاجراخاما،لخاد
یاهبرحناونعهبهدیدپنیا دنرادیملاساماظنوبلاقناوملاسااز
نابز اب زجنانیا اب .دننکیمهدافتسایملاسابلاقنا و ملاساهیلع
ظفاحلوقهبهک ارچتفگ ناوتیمننخسیرگیدنابزچیههب زور

.»دنکیمننخسمهفارهک رهتسازسغیت«
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یقلاخاتملاسویک ظفحیاربتسافظومیملاساتموکحپا
هب هعماجهدننک هدولآ و زیگنا داسف لماوع اب نآرق مکحهب هعماج
لیلددیابامنآ لبقمهیلیخوروزاز لبقاما.دیامندروخربتدشاز
یاهداهنهفیظومهمنیاهک هتبلادصومینک هضرعاردوخناهربو
ردهک تساهعماجناملعمونایبرمهژیوب کشور یغیلبتویگنهرف
ارمزلاتامادقاوهتشادمشچارفارشیوخریطختلاسراتسارنیا

ءاشنا(.دیامنلومعمال(

ک باشد! اشکال یازدهم: دل باید پا
کاپدیابلدتسینینمادک ویکپا کپا باجح:دنیوگمال یم
ریز  در و دنتسه اهییوتنام زا رتدب اهیرداچ زا یاهراپ هنرگو دشاب

دنهدیمماجناو.... کار همهرداچ
پاسخ:

لدرگ تسینحراوجوءاضعاریاسیکا ابطابترایب،لدیکپا پا
نیاربانب دهدیمن نامرف ادخ ینامرفان هب زگره دشاب کاپ یتسارب

هدولآواست. شلدعطقروطبدنکیمادخینامرفانهکبیمار یسک
هدولآ یسومان تهجزا یباجحدبنزرههک مییوگیمنام اًفاضم
وذ تسا یرما هک(ینمادک پا و یک پا هک مییوگیم اما !زگره .تسا
نآرق .ددرگن ءاشحف و داسف راچد ینز هک تسین نیا اهنت )بتارم
.دیامنیمدادملقیتفعیبزا یاهبترمویاهنوگ اریباجحیبمیرک
نوریب اب ای زیمآ کیرحت و امن ندب یاهسابل ندیشوپ اب ینز رگ ا
هزیرغ کیرحت ببسشیارآ و رطع لامعتسا و رس یاهوم نتشاذگ
ایودراداوینارتوهشوینارچمشچهبارواوددرگ یناوجردیسنج
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کاپانومرجموراکهانگ دوشدرمیگدولآببسرگیدتروصرههب
تسانیرفآداسفامادشابنداسفشدوختسانکمموا.دوبدهاوخ

ندوبدسافزارتدبیسبینیرفآداسفواست.
رگم ؟دباییم ققحت یسنج شزیمآ اب اهنت »انز« هریبک هانگ رگم
یانز اما تسا انز مه مارح هاگن هک :دومرفن ؟ص؟دمحم لآ قداص
زینمرحمانندییوبوتساانز یاهبعشزینمرحمانندیسوب.مشچاز
یمرحمانماشموهسوبایهاگنضرعمرداردوخهکینزوتسانینچ

هتشگاست. انز زیندهدرارقدچار
ابوهدرک شیارآتروصورسابوزیمآکیرحتیاهسابلابهک ینز
دوخراک نیاابدوشرهاظنابایخوهچوکرددنتنلکداورطعندیلام

دهاوخیمهچبگوید؟!
تیلاعفویرادیبجوا هکدر یناوجیادیوگبدهاوخیمهکنیازج
ارم یوب ،رگنب ارم هتسارآ و ابیز هرهچ و ارم یتسه یسنج هزیرغ
!زاسب و  بسوز یسنج هزیرغ شتآ رد اما !ربب تذل و نک مامشتسا
هنرگمتساندرکنانز ینمادکدر وتفعرگماهنیاهمهربهولاعپا
ردرهوشتناماودیآیمباسحبتروعیملاساهقفردنزندبهمه
دنایامنیمهناگیبهبارشیوخیوموندرگ هک ینز.تسانزتسد
تناما هب و هتشاذگ شیامن هب ار شیوخ تروع زا یشخب عقاو  در

هدیزروتنایخشرسمهاست.
تسینهدولآیسومانتهجزاهک ینزنینچمییوگیماملاحرهب
دوشنزینیعامتجایگدولآببسلماک ششوپتیاعرابهک رتهبهچ

کیرشنارگیدهانگنگردد. ردو
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نکمم ،مینکیمن راکنا مه ام هدولآ و یرداچ نانز دروم رد اما
نیاربلیلدنیااما.دنشابنمادهدولآ،رسبرداچنانز یاهراپتسااز
ندوب یرداچ ای و دناهدولآ اهیرداچ همه سپ مییوگب هک دوشیمن

.تسایرمانینچببسهرگز!
نانز  از ییلااب دصرد دید دیهاوخ میریگب رامآ تسا رارق رگ ا
نایم رد و دنهدیم لیکشت باجحدب و باجحیب نانز ار هدولآ
و تفای یهاوخ ار یسک رتمک )یعقاو یانعم هب یرداچ(اهیرداچ
شوپرس هلیسو ار  چادر و دنک ناپا تقیقح رد اهنیا دنشاب مه رگ ا
یملاساششوپلاحهمهرداهنیمهودناهداددوخهانگ ربندراذگ
مهکنیاودیشکیمنیگراکدبهبناشتیعضوهنرگودنرادنوهتشادن
هبهکلبدننکیمنهدافتسامرحمان از ندبششوپناونعهب زاچادر
دیابودنیامنیمهدافتسادوخییاسانشمدعوهانگ ششوپناونع
یتفعیبیاربزین ار  نیاهکچادر دنرادمانتفعنادزداهنیا تفگ
ظفح رد یملاسا ششوپ شقن اب ار اهنآ هلئسم دیابن و دناهدیدزد
.تسینهدیشوپناهاگ ربهکنانچدرکآ طلخقلاخاوتفع
دنشکیمکدیزینارییورودوقافنهانگرگیدناهانگربهولاعاهنیا
ندومن ثول یارب  چادر هب داقتعایب و هدولآ نانز  از یضعب لًاصا و
اًدمعت،یرداچنانزندومنرادهکلزینونآندومنرابتعایبو چادر
هدینشوماهدیدارییاههنومناًصخشدوخهکام. دننکیمرسبرداچ

هک تساهتفگنسکچیههک تشادرودرظنزادیابنزینارهتکننیا
هکلب!زگرهتسانوصمیهابتشاواطخرهزادنک رسبرداچینزرگ ا
ریثات تحت تسا نکمم هک تسا اهناسنا ریاس نوچ یناسنا مه وا
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رداما.دتفاردهابتشاوهانگهبسانخناطیشوهراماسفنیاههسوسو
یخربزارتباجحدبایرتباجحیب،اهیرداچزایضعبهکنیاصوصخ
اهشوپوتنامزایخربمییوگیمومیرادلوبقمهامدنتسهاهییوتنامزا

اهیرداچیخربزارتلماکتبسنهبناشباجحاست.
یلاح رد طلغ تامیلعت رطاخ هب هک یرسب رداچ نانز دنرایسب
و هدرک نت هب هاتوک نیتسآ یاهنهاریپ و هدیشوپ کزان یاهباروجهک
تسشنرهردهک دناهدیشک رسبیرداچطقفهعنقمویرسورنودب
هب طیلب و لوپ هئارا و نیشام زا ندش هدایپ و  سوار و تساوخرب و
نایامنهنیسوجنرآاتاهتسدوندرگ ورس،هریغوهدننارو هزاغمدار
راولشوداشگ یوتنامودنلبهعنقمهک اهییوتنامزایاهراپودوشیم
نانآ رتهدیشوپورتباجحاببتارمهبدنشوپیممیخضیاهباروجواز
ار ییوتنام ره و مینادیمن باجحاب ار یرسب رداچ ره ام .دنتسه

.میرامشیمنباجحیب

اشکال دوازدهم: مورد توجه قرار گرفتن
یورنیا دریگاز رارقنارگیدهجوتدرومدرادلیمناوج:دنیوگ یم
هجوتبلجیاربتسایاهلیسولذتبمششوپویباجحدبدیگران.
تسودغولبنارودردرتخدیسانشناورملعجیاتنقبطربهکنیاایو
نایامندوخفلاخمسنجرب،قیرطرههباردوخیاهییابیزهک دراد

سازد.
پاسخ :

روطنیمهزینارلیصاتلایامتهولاعب،تسینلیصایلیامتره:
ً
اوال

هکلبدرکاهردوخلاحهبناوتیمنباتکوباسحیبورکیپو یبدر
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رب  اردر یمدآلامک هک حیحصیریسمردودومنلیدعتار نآدیاب
.درک تیادهدشابهتشاد

لیامتدوخنینسزایلحارمردناناوجهک می لوبقمهام:دار
ً
ثانیا

درادیتمکحدوخرمانیاهک دنریگ رارقنارگیدهجوتدرومهک دنراد
اهنترگمهکتسانیالاوساما.ددرگدارفالامکوتفرشیپهنیمزهک
شیارآوششوپوییامنندبویباجحیب،نارگیدهجوتبلجهار

لذتبماست؟
ای یونعم و یملع روما  در تفرشیپ هار  از دناوتیمن ناوج ایآ
تاقباسم رد ماقم ندروآ تسدب ای وکین  رفتار و قلاخا قیرط زا
،یحارط،یطاطخ،یرنهتاقباسمایونآرقظفحوتئارق،یملع
همانشیامنویزاسملیف،یسیونهلاقم،یسیونهصق،دورس،یشاقن
ای  ... و یزودلگ و یطاطخو یتسدیاهرنه و یساکعو یسیون
بلج نادیم ؟دوش نارگید هجوت بلج ثعاب یشزرو تاقباسم
نانآ .تسینییامنندبهب رصحنماهنت و تساعیسورایسبهجوت
ینوردیاهییابیز وتساگنلناشتیمکُاز رگیدیاهنادیمردهک
،یمسجوینوربیاهییابیزنتشاذگ شیامنابدنشوکیمدناهرهبیب

کنند. بلجدوخهبارنارگیدهجوت
ناوجنارتخدایآ ؟یاهناهبهچهبو یناسک هچهجوتبلج:

ً
ثالثا

و نارسوه و هزره ناناوج هجوت اهنت یباجحدب اب هک دننادیمن
حلاصدارفا رظن از فرطنآزا ودننکیمبلجدوخهبار هفطاعیب
نیبتقیقحودنمروعشوهاگ مدرموتریسکاپناناوجووکینوآ
دراد ار نآ شزرا اًعقاو ایآ ؟دنرادن یشزرا نیرتمک و دننکیم طوقس
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هدید اب هک نارسوه درگلو هزره ناوج نیدنچ هجوت بلجیارب هک
یویارب توهشو تذلعابشا زا سپو دنرگنیم ناسنا هب توهش
تاجنهیامرسوتفعرهوگ ،ناوجرتخددنتسینلئاقیشزرا چیه

؟دزابرداردوخ
هجوتو گذر دوزیاهسوهمادردهک ینارتخدرابفساتشونرسایآ
زا ارشیوختفعرهوگ هکنیا از سپودناهدمآ گرفتار دسافناناوج
ویشکدوخهباسبهچودناهدشاهرراسمرشوهانپیب،دناهدادتسد
رتهنلاقاعودنیآدوخهبناوجنارتخدهکتسینیفاکدناهدربهانپ فرار

.دننک راتفرودنریگبمیمصت
نارتخد هناسانشناور تاقیقحت قبط رب هک تسا تسرد :

ً
رابعا

تسناد دیاب اما دنراد ییامندوخهب لیم دوخنینسزا یلحارم رد
هلحرم زا شیپیلحارم رد اهنت ار لیم نیا دوجوتاقیقحت نیا هک
»یمیهب سفن« لحارم رد ینعی یناسنا تیوهنییعت و غولب لماکت
تیوه نییعت هلحرم رد هک دنکیم دیک تا نینچمه .دنکیم دییأت
،دنباییم»ندنارورپ«ییاناوت،یگدنریگ تردقربهولاعنانز،یناسنا
هبودودحمارنارگیدهجوتبلجایبذجهبلیامتلاحنیمهرد
یتایحیورینوتقومامتفرصوناگمهبذجیاربلیامتیاج
یاهییاناوتهیقبوهدرک هجوت)رهوشایدزمان(درمکیهباهنتهارنیا در

یمیگدنزاسفرصاردوخیحورویمسجکنند.
هلحرم زا شیپ لحارم رد »تیصخشفقوت« یرامیب هب لاتبا اما
تردق زا نانز ات دوشیم بجوم »تیصخش لوزن« ای غولب لماکت
یدوجوم هب اًفرصو هدنام زجاع ندیزرو قشعو یردام یارب زکرمت
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رد هولاعب .تسا نارگید هجوت بلج دنب  در اًمئاد هک دوش لیدبت
یباختنا و هدارا تردق یاضتقا هب دیاب نارتخد مه هلحرم نامه
شیوخیناسفنتلایامتابتساهدادرارقنانآنوردرددنوادخهک
تیادهتبثمیاهریسموحیحصرتسبردارلیمنیاوهدرک هزرابم
نآ ششوجو نایلغ و هبلغ زا نآ لیدعت اب لًاوا ات دنشوکب و دننک
دحردییامندوخوییامنندبزاریغیرگیدقرطزااًیناثودنهاکب

.دنیامنعابشاارنآیلوقعم

اشکال سیزدهم: عرضه وتقاضا
وهضرعنوناقعباتارنارتخدیباجحدبوییامنندب،رگیدیخرب
هطبار رسپورتخددیهاوخیمیروطچ:دنیوگیمودننادیماضاقتاز
رداضاقتوهضرعطیارشهکیلاحرد؟دنوشینثتسماضاقتوهضرع
،دنکن هضرعار دوخیرتخدرگ ا  .هدناود هشیر ام یگدنز ءزجءزج
ییوشانزیگدنزعقومبلیکشتزااذلدوریمنوایراگتساوخهبیسک

.دوشیممورحم
پاسخ :

یداصتقادیدابزیچهمهوسک همههبهک دارفاهنوگنیاخساپرد
لااک کی نز ملاسا یونعم گنهرف رد :

ً
اوال هک تفگ دیاب دنرگنیم

گنهرف رد رگ ا .دشاب لااک هلدابم هب طوبرم نیناوق عبات ات تسین
راتفرلااک کیهباثمهبواابودنرادنززایایقلتنینچیبرغطحنم
هکنانچمه دنک قدص وا اب هطبار  در ینوناق نینچ دیاش دننکیم

.میتسهنآدهاشزورما
تفارشهمهاب تساناسنا کینزملاسایلاعتمگنهرفرداما
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کینز(.دناهدشلئاقنآرقگنهرفردناسنایاربهک یتاذتمارک و
هبترموشزراو)دنک قدصوادرومرداضاقتوهضرعاتتسینلااک
ضرعمردییلااکنانوچارواهکدننادیمنآزارتلااوورترب ارنزبسیار

رارقنارسوهنادرمهنارادیرخهاگندهند.
)اهنآ ریبعت هب(اضاقت و هضرع نوناق هیاپ رب هک ییاهجاودزا :

ً
ثانیا

ناشن تاقیقحت تسا هتشادن یشوخ ماجنارس هتفریذپ تروص
نامزردهک هدوبینارچمشچرثا صقانیاهجاودزا%60دهدیمدر

.تساهدشییادجوقلاطهبلدبمیهاتوک
لزلزتموداینبتسسرایسبدوشهداهنیرهاظروماهیاپربهکییانب
رادروخرب یناوج یاهتفارظ و اهییابیز  از نز هک مادام و دوب دهاوخ
اما دنام دهاوخ رادیاپ دشاب هدشن وا نیزگیاج رتابیز ینز و تسا
تلع هب و داهن یگدرمژپ و یریپ نازخ رد ور یناوج راهب هک هاگنآ
دادتسدزاارتمعننیا،راگزورثداوحونزیعیبطیاهیرامیب

.دیارگیمیتسسویدرسهبنیریدهناقشاعهطبارنآ
هک هناقشاع حلاطصا هب یاهجاودزا  از یرایسب رابمغ تشونرس
هتفریذپتروصنزییامنندبویرگ هوشعودرمهاگنکییپرد

.تسااعدانیادیعمنیرتهب
نابایخرداردوخهقلاعدرومنزناناوجونادرمزاهورگ مادک :

ً
ثالثا

واوقتوتلاصایاراددارفاای،یلابالاونارسوهدارفا؟دننیزگ یمرب
دابنانامهینازراینانزنینچولواهورگ! هک تسادیپ؟حلاص

رتمک لااک هضرع هچ ره اضاقت و هضرع نوناق نامه قبط :
ً
رابعا

رهوتفردهاوخرتلاابلااک نآیاهبوشزرا،رتنوزفا اضاقتودشاب
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نیا نایرجهب اًضرف رگ ا نیاربانب .رتنازرا شتمیق،رتنوارف لااک نآ هچ
ار دوخنارتخددیاب میشاب لئاق جاودزا و درم و نز هلئسمرد نوناق

.دنبایبیرتشیبشزرااتدننک هضرعرتمک

 اشکال چهاردهم: چرایی واردات مد به کشور؟
دننکیمدراوار لدمولذتبمیاهسابلارچ:دنسرپیمیخربرگدار ا

دریگیمناردمندشدراویولجتلودارچ؟!
ایومیشوپیمنمهامدنوشندراواهسابلهنوگنیارگ :دنیوگیمایوا

میریگیمرارقرخسمتدروممیشوپناراهسابلهنوگنیارگ! ا
پاسخ: 

دورو و دیلوت و هیهت یولجتسافظومتلودهک تساتسرد
و تعرس اب هک تفریذپ دیاب اما .دریگب ار لذتبم یاهسابل و دم
یراک نینچ لًامع زورما ،ناهج رد تاناکما و تاطابترا تعسو
هب ایند همههکنیا اب !دیریگب رظن رد ار  داوممخدر  .تسین نکمم
یارب هک یتادیهمت همه اب و دنراد فارتعا نآ تارطخ و تارضم
یرتهدرتسگ هنمادزورهب ،هدشلامعاوینیبشیپنآابهزرابمروز
،ینویفاهدامنیاابهزرابمیاربیملاساماظنهاگرهییوسزاودباییم
مادعاهخوجهبقحهبار گرمنارگ ویللملاسودا نیبنایچقاچاق
ردهک دوشیمدنلبرشبدضناعفادمیارشبقوقحاودایرفدراپسیم
دشاب  قرار رگ ا لاح .دوشیم هتفرگ هدیدان رشب قوقحیملاسا ناریا
هب ییاغوغهچدوشدروخرباهدمواهسابلهنوگنیا ناگدننک دراو اب
یورچیههبیهلاماکحاوفیاظوماجنا امهچرگدر دشدهاوخاپ

.میهنبیعقونارگیددنیآدبایدنیاشوخهبدیابن
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دنتسهیعامطو وجدوسدارفا یاهعماجره رد هراومههولاعهب
نانآ .دنشیدنایمن یزیچچیههب شیوخیصخشعفانم هب زجهک
ار هدافتسا ءوس تیاهن ام ناناوج زا یاهراپ یربخیب و تلفغ زا
دنرادیمهضرعاریدیدجلدموگنر»دم«مانهب رهودننکیمروز
نامزاس هبنج یدای ز دح ات نایرج نیا هک تشاد هجوت دیاب هژیوب

هتفرگاست. دوخهببلاقنانانمشدیوسزاهدشتیادهوهتفای
هچرگ تسین لح هار اهنت اهزرم نتسب و دیدحت و  فشار نیاربانب
غولبویگنهرفدشرزایاهلحرمهبدیابام.تسامزلادوخیاجرد
دمو نازاسدممیلست هتسب شوگ و مشچهک میشاب هدیسریرکف

.میوشنناشورف
نانمشدوتسادای ز بازار بسانمانیاهسابلهکدر تساتسرد
رددارفا یخربودننکیمروشکدراوارنانآءاشحفهعاشایاربملاسااز
دنشورفیمارییاذکیاهسابلنآدوخیایندعفانمیارب لخادکشور
گرزبدنوادخهک تسانیاتسامهمهچنآیلودننکیمدیلوتایو
ثیداحا و میرک نآرق هلیسوب ار ام هفیظو و هداد روعشو لقعام هب
یاربهک ناملسمدرمونزکی.تساهدرک صخشم؟عهم؟تیبلها
تسا شاهعماج و نید حلاصهب هچنآ دیاب دنوریم رازاب هب دیرخ
نادنزرف و وا فارحنا ببس هک ییاهزیچ دیرخ زا دنک یرادیرخ

کنند. بانتجادوشیم
رد :تفگ دیاب »میریگیم رارق رخسمت دروم« :دنیوگیم هکنیا اما
لوصاهبدنبیاپهک ییاهناسنا،تساهدوبهنوگنیمهخیراتهشیمه
و تملام دروم تسرپدوخ نابلط ایند یوس زا دناهدوب یطباوض و
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کنید! هعلاطمارءایبناتشذگرس؛دناهتفرگ رارقءازهتساوشنزرس
نامزناهاوخدوخیوسزاهک دی غارسارادخیلوایربمایپمادکدار
.تساهتفرگنرارقتمهتورخسمتوشنزرسوتملامدرومشیوخ
لمحتبات دیاب نابلطقح.تسانیمهقحهار ندومیپ یتخس
بوبحمینیریشات.دنشابهتشاداردولآنعطخلتیاهریتنیاهمه

ارندشعقاوقحبچشند.
حلاصربهکارهچنآمی برخوردار ولقعتمعنزادوخاماًفاضمشعور
زا .میناسرب ماجنا هب دیاب میهدیم صیخشت شیوخیایند و نید
هدنبام!زگرهارمدرمنهداماتسبناوتیمارهزاوردهک دناهتفگ میدق
مییادخهدنب ام میشاب نانآ رظن و تساوخعبات هک میتسین نارگید
هتشادمشچارفاروانامرفوتساوخعباتهک یتسیابلاحرهردو
شیوخهدنیآوتشونرسونادواجتداعسامهک دزرایمایآ.میشاب
رخسمتریت یزوردنچهکنیارطاخهبونارگیددنیاشوخرطاخباراز

دابربمینامبنامادهیم؟ نلاهاجدر
یکدناطقفدنرذگ دوزویعطقم،لئاسمهنوگنیااهنیاهمهربهولاع
و ارذگ هک دنبآ یور یاهفک همه اهنیا دبلطیم تمواقم و لمحت
دینامب  استوار شیوخ هار هب و هدیقع تیناقح هب امش رگ ا دنایناف
ار اهیکیرات و دنکیم عولط تقیقح دیشروخ هک دیاپیمن یرید

شغواباشد«. هکدر رهدوشیورهیس«هاگنآودیادزیم
واهتیلباق بروز اتدنشوکبدیابدقتعموناملسمناناوجاًفاضمواز
مارتحا،یقلاخاویونعمویملعیاههنیمزرددوخیاهیگتسیاش
ناناوج هکنیا رخآ نخس و دنزیگنارب شیوخ هب تبسن ار نارگید
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تلاحوهدمآنوریبیعفادتتلاحزااتدنشوکبدیابنمومودقتعم
تیلاعفوشلاتابنانآهک ینعمنیدب.دنریگبشیوخهبیمجاهت
یاهداهن ینابیتشپ و تیامح هب  نیاز هتبلا هک شیوخ یگنهرف
ندیشوپهکدننکضوعیاهنوگبارهعماجوهسردموجدرادیگنهرف
واهشزراهبیدنبیاپودوشیقلتشزرادضناونعهبلذتبمسابل
ردهک هنوگنامه.دوشرگ هولجشزراناونعهبیملاساننسوبادآ

.میدوبنآدهاشیملاسابلاقنایزوریپهیلوایاهلاس

اشکال پانزدهم: چادر و عدم نظافت و زیبایی
تافانمییابیزوتشادهبتیاعرابرداچندیشوپ:دنیوگیمدارد.

 پاسخ: 
تفاظنوتشادهبتیاعراب ششوپوباجحتیاعر:چادر

ً
اوال

هب ملاسامکحهبهکچادر یناملسمنانز.درادنیتافانمهنوگچیه
وهدرک قیوشتیگزیک پا و تفاظنهب ملاساهک دننادیمدننکیمرس

نمهفاظنلا«هتسنادنامیایاههناشنزااریگزیکاالیمان«. پا
هب و هدومن نیسحت شرهوش یارب ار نز شیارآ و تنیز ییوس زا
ار نز ندرک باضخو تنیز و شیارآ کرت زین و تسا هدرک رما نآ
ای و دشاب هدروخلاسدنچرههدرمشهدیدنسپان و هورکمرهوشیارب

.دشابانیبانشرهوش
هدیلوژ شیاهوم هکیلاح رد دید ار یصخش ؟ص؟ملاسا ربمغیپ
نیدلا نم« : دومرف دومنیم یلاحدب و دوب نیکرچ شیاه هماج و
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.تسانیدوزجدنوادخیاهتمعنزاندربهرهبوعتمتینعی1»هعتملا
هدنبنیرتدبینعی۲»هروذاقلادبعلاسئب«:دومرفترضحنآمهو

.تسافیثک ونیکرچصخش
ینعی3»لامجلابحیولیمجلانا«:دومرف؟ع؟نینموملاریما

تسودارییابیزوتسابیزدنوادخدارد.
هک درادیم تسود و تسابیز دنوادخ« :دومرف ؟ع؟قداص ماما
اررقفهبرهاظتواررقفسکعربودیامنابیزودیارایباردوخیاهدنب

یمنمشددارد.«۴ 
یگدنزردتمعننآرثادیابدرک تیانعامشهبیتمعندنوادخرگ ا

.دوشنایامنامش
گردد؟ رهاظادختمعنرثاهنوگچ:دنتفگ ترضحنآهب

لامعتساشوخیوب،دشابفیظنصخشهماجهکنیاهب:دومرف
یتح،دنکبوراجارهناخنوریبدنکدیفس،چگاباردوخهناخ،دنک

.دیازفایمقزرتعسوربهک دنک نشوراراهغارچبورغزاشیپ
رازهراگدایهک»یفاک«دنناممیرادتسدردهکییاهباتکنیرتیمیدقرد

.دراددوجو»لمجتلاویزلاباب«ناونعتحتیثحبتساشیپلاس
و شوخیوب ندرب  کار هب و وم ندرک هناشو ندرک هاتوک هب ملاسا

.تساهدرک دیک یاهشرافسرسهبندزنغورا
تدشهبیملاساماکحاوبادآهبدیقمنانزاهنیاهمهزارتلاابو

439ص،6ج،یفاک -1
439ص،نامه-2

438ص،نامه-3
311ص،10ج،یناردنزامحلاصلام،یفاک لوصاحرش-4
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یتاساجنعاوناهبدوخیگدنزوهناخوشرفوندبوسابلیگدولآ از
نینچهک یتروصرددنیامنیمزیهرپدناهدشیفرعمملاساهقفردهک

.دوشیمنهدیددیقمریغنانز یزیهرپوتقددر
باجحراب ریز  از ندرک یلاخ هناش یارب هک یناسک نیمه :

ً
ثانیا

و ییارآ نت یارب دننکیم هناهب ار تفاظن و تشادهب مدع رداچ و
ار ییایمیش داوم ماسقا و عاونا هناگیب نادرم یارب مهنآ ییامندوخ
شیوخ یوم و ندب و هرهچ هب دراد مسجرب یبولطم ان تاریثات هک
رداریدای یتشادهبیاهنایز هکز دنشوپیمارییاهسابلودنلامیم
یجراخمدنچومودتسردیاهسابلنانآ یضعبیتحودرادرباز
وجدوسیاهدعیوسزاودنرادیکوکشموصخشمانتیعضوهک ار

.دنشوپیمدمسابلناونعهبویرادیرخدنوشیمهضرع
هچویعمسویرصبهچیسنجتاذاذتلاعاونادهاوخیمملاسا
صاصتخا ینوناق جاودزا  کادر رد و یگداوناخ طیحم هب رگید عون

.دشابتیلاعفو کار یارباًرصحنمعامتجا،دبای
هعماج حطس هب ار اهتذل و اهییابیز نیا دهاوخیم نارگید اما

.دننک یسنجیاهیئوجتذلهبهدولآار کار طیحمودنشکب
ویهلابزحدارفایگدنز:دنیوگیمهک یناسک خساپاجنیمهزا
؛تساهدننک هتسخودرادنعونتیملاساباجحهبدیقمناملسم
هدیشوپ و هداس دیاب نز هک دیوگیم ملاسا رگ ا اریز .دوشیم نشور
شرهوش یارب دیاب هک دیوگیم مه وس نآ زا دراذگب اپ هعماج هب
ود نیا ...و دنک شیارآ و دشوپب عونتم و گنراگنر و ابیز یاهسابل
هتفگ فلاخربلیلدنیمههباًقیقدودنرادنمهابیتافانمهنوگ چیه
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تیباذجوینیریشوعونت ناملسمدرمونزییوشانزیگدنزنانیااز
اهقلاط لًاومعم هک تسا نیمه نآ هناشن .تسا رادروخرب یرتنوزفا
بتارم هب اههداوناخ هنوگنیا  در یگداوناخ تافلاتخا و اهیئادج و
تافارحنا و تسا یلابالا ورابودنبیب یاههداوناخ زا رتمک رایسب

کمتر. بتارمهبزینیقلاخا
دارمهناگیبنادرمیاربوهناخزاجراخردیگنراگنروعونترگ اماا
مسقنیا یملاسابادآهبدیقموناملسمیاههداوناخیرآتسااز

مهنآزاودنرادنتاعونتبیزارند.

اشکال شانزدهم: چرا لباس مشکی ؟!
دروم»هایسغلاک«ریبعتاب ار یکشمیابعورداچندیشوپیخرب
ملاسا ردصرد هک دننکیم اعدا مه یهاگ و دنهدیم رارق رخسمت
سابل ندیشوپهکنیا هن رگمدنسرپیمای و هدوبن جیار یزیچنینچ

هایسیرسوروبپوشند؟ دیابنانزارچسپتساهورکمهایسچادر
پاسخ: 

یابعورداچندیشوپاقافتاتفگ دیابدارفاهنوگنیاعلاطاتهج
رصع رد تسام نامز نامیااب و راگزیهرپ نانز فراعتم هک یکشم
ترضحنآهاگدیدزاشوپابعنانزررکم،هدوبمسرمهردقیلاعربمایپ

یاربهایسیابعنیاهکدومرفیمنهاگچیهودنتشذگیمچیست؟
ناونعهبارنآوتسهتایاور »هایسغلاک«ریبعتنیمهاضقزاودر
رظن  در ناملسم نانز ارچ هک دناهدرواین  شمار هب نانز یارب یصقن
یبآمسوواطسکعربهکلبدنرادنییارآدوخویرگ هولجناگناگیب
هدشعقاوتمذمدروم،نامرحمانلباقمردیگنراگنرویرگ هوشعو
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رظن ییامنندبویرگهولجهب،نزتیصخشوتمرحاریز.تسادر
گرفت. هدرخوارباریشوپهایساتتسینناگناگیب

نهیلعنیندی«هیآنوچهک :هدرک لقنهملسمازاننسرددووادوبا
نانآ رسرب ،دندمآ نوریب هناخزا  انصار نانز دشلزان »نهیبلاجنم

نایامنهایسیاهغازونابرغدننامیهایسرداچوابعبود.
درکیمشیاتسنینچار: نانزهراومههشیاعانصار

زارفنکیدشلزان هروستایآهکنیمه!نور نانزهبابحرمانصار
یاهیرسوراباردوخرس.دیایبنوریبقباسدننامهک دشنهدیدنانآ

تساهتسشنناشرسیورغلاک. ییوگ ،دندیشوپیمیکشم
سابلندیشوپهبارامارچ:دنیوگیمهک یناسک خساپاجنیمهزا
ردیتقونزدهاوخیمملاسادوشیمنشور؟دینکیمراداونارادازع
دشوپبنیگنسسابلدوشیمرهاظمرحماننادرمهاگدیدردوعامتجا
دازآیگداوناخطیحمرداما.دنکنبلجدوخهبارنامرحمانهجوتهک
عونتموگنراگنریاهسابلهک تساهدرک فظوماروالًاصاوتسا
طیحمهبدودحمار دوخیاهییابیزو اهیبیرفلدودشوپبباذجو
ندیشوپتهارک«هناهبو هکعذر یناسک خساپرداما.دیامنهداوناخ

تفگ: دیابدناهدیشک شیپار»هایسسابل
هاگره تسین زاوج مدع و تمرح یانعم هب ندوب هورکم :

ً
اوال

:دناهدومرفهکدرادنلاکشانآزایطختدنکباجیایرتهبتحلصم
بکترم هورکم اههد ،زور  در امش و نم هولاعب »زیاج هورکم لک«
میسریم هایس رداچو باجحهب یتقو اما تسین یفرحمیوشیم

میدرگیمتاهورکمزازیهرپلهاوعرشتم!
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نیمهاهنتومیاهدرکزیهرپتامرحموتاهورکمهمهزایتساربرگ ا
هورکم مه نیا هک منکیم ضرع ناتتمدخ تسا هدنام یقاب یکی
یملاسا هقف رد هایسسابل ندیشوپ هک تسا تسرد اریز .تسین
شفک وهمامعوابعهک دینادبتسابوخاماهدشهدرمشهورکم
زانانزیاربشفک ووتنامو وهعنقمیلواقیرطهبودرمیاربچادر

هدشءانثتسامکحنیااست.
یاهسابلندیشوپنایمدشابریادرماهاگرهتهارکضرفهبانب:

ً
ثانیا

نایمودنکیمبلجدوخهبارمرحمانهجوتهک یزیگناهنتفویگنر
هایسسابلندیشوپاعطقتساهورکمهکیهایسیاهسابلندیشوپ

.درادناحجر
هچ رداچ ریز  در یگنر سابل دنیوگیم هک یناسک خساپ رد و
و تفرلحمو رازاب و هچوک ردیتقورگ ا :تفگ دیاب ؟درادیلاکشا
نانز  از یاهدعکبسهبدوشیمرهاظمرحمان ناناوجونادرمدمآ
بلجنآریزیگنریاهسابلهک دنکنهتسبو اردوخرداچمادمباز
ناشنارریزیاهسابلهکدشابنکزانیاهزادناهب رگچادر ودنکهجوتا

یعنامچیه...ودهدندارد.
تساتبابنیا تسهسابلدموگنرهبیتیساسحرگاز ا اصواًل
ریغ رد دوشن مرحمان نادرم کیرحت اًعبطو هجوت بلجبجومهک
یاهراپرطاخهبهسردمطیحمردهتبلاتسینیتفلاخمتروصنیا

یمقرفعضویطیحمطیارشهبهجوتابویتیبرتتاظحلامزاکند.

اشکال هفدهم: حجاب و حقوق زن
طابتراملاساردنزقوقحهلئسمابارباجحهلئسمدارفازایخرب
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هتشاداورنزهبتبسنملاساردهکیملظوضیعبت:دنیوگیموهداد
دادعتتسانادرمتسدهبهک قلاطقحوهیدنازیمهلمجزاهدش
هکهدشثعاب...وقافنا رهوشهزاجاموزلیرادووهجنروتاجوزدر
تیصخشناربجیاربوهدومنینیبمکدوخوتراقحساسحانانز

ییامندوخویباجحیبهبتسددوخهتفردابرببزنند.
پاسخ: 

یمهصلاخشخبدنچردارلاکشانیاهبکنیم.
و تسیچ تیصخش هک مینک نشور دیاب ادتبا نخست:  بخش 
مینک تواضقهاگنآ؟تسایزیچهچورگ ردیناسنارهتیصخش

هنایهتفردابربملاساردنزتیصخشهک؟
و ماقم ای لام ای هفرحای لغشهب یناسنا ره تیصخشدیدرت یب
هک دنتسهیندشلیازوینافیرابتعا اهنیا.تسینواییارادامور

.دنریگبرارقناسناتیصخشک دنناوتیمنهاگچیهمال
و تاکلم و تافص هعومجم هب یناسنا ره یقیقح تیصخش
و یحور یلااو یاهشزرا و تایقلاخا و تاداع و فطاوع و  افکار

.تسوایونعم
نزیاربملاسازاسیگدنزبتکمردهک مییوگیمفیصوتنیااب
زاهاگچیهودناهدشلئاقیناسکیتیصخش،ناسناناونعهبدرمو
تیصخشیقیقحک هکمال یهلاویناسنایاهشزرارظنزاودنیا

.درادنیرتربیرگیدربدنتسهیناسنا
تیصخشنیگنسهفک ملاساهک دننکیمروصتنینچیخربهاگ
ییاجنادنچملاسا همانرب  در نانز و تسا هداد رارق نادرم یارب ار
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رههک تسایقوقحیاهتوافت یاهراپاهنآهابتشااشنمدیاش.درادناز
یصاخهفسلفولیلدمادکدارد.

تیعقوم اب طابترا هک اهتوافت هنوگنیا  از رظن عطقکشنودب یلو
ویناسناهبنجزایقرفهنوگچیهدراداهنآیعیبططیارشویعامتجا

.درادندوجوملاسایاههمانرب نزودرمنایمیونعمتاماقمدر
هنوگنیا ار نانز و نادرم هناگهد فاصوا هک بازحا هروس 3۵ هیآ
اب نادرم ،ناملسم نانز و ناملسم نادرم هیلک انامه :دنکیم نایب
نادرم،تعاطلهانانزوتعاطلهانادرم،نامیاابنانزونامیا
وعشاخنادرم،رباصنانزورباصنادرم،یوگتسارنانزویوگتسار
نیکسموهاوخریخنانزو نیکسموهاوخریخنادرم،عشاخنانزنواز
،فیفعنانز و تفعاب نادرم  ،راد هزور نانز و  دار هزور نادرم ،زاون
،دننکیمادخدای هکبسیار ینانزودننکیمادخدای هکبسیار ینادرم

هتخاسایهمیمیظعشاداپوشزرمآاهنآهمهربدنوادخاست.
نایبماگنههباریزتساتیعقاونیاربینشورلیلدهیآنیایرآ
،یلمعویقلاخاویداقتعالئاسمنیرتیساساونانمومیاهیگژیو
ودهدیمرارقوزارتکیهفک ودنوچمهرگیدکیرانک رداردرمونز

.دوشیملئاقتوافتنیرتمک نودبناسکییشاداپودرهیارب
اهنآیحورتوافتنوچمهارنزودرمیمسجتوافترگیدریبعتهب
ماظن همادا یارب توافت نیا هک تسا یهیدب و درک راکنا ناوتیمن
نیناوق یضعبرد ییاهدمایپ و  آثار  و تسایرورضیناسنا هعماج
یناسنا تیصخشزگرهملاسایلو.دنکیمداجیا درمو نزیقوقح
لاوس ریز نیشیپ نورق  در یحیسم نویناحور زا یعمج نوچمه ار
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هن!؟هنایدرادیناسناحورایآ تساناسنااًعقاونزایآهکو دربیمن
ردیناسنا حوررظن زا یتوافت هنوگچیههکلب  دربیمنلاوسریز اهنت

.تسینلئاقودنیانایم
ماجنایحلاصلمعسکره«:میناوخیم9۵هیآلحنهروسرداذل
وکینوهزیک یتایحارواامدشابنمومهکپا یلاحردنزایدرمزادهد

یمشاداپارناشرادرکدهیم1«. یهجونیرتوکینهبومیشخبیم
درمیاربهک هدشلئاقاریداصتقاللاقتسانامه،نزیاربملاسا
هک زورمایتحوهتشذگ نیناوق یرایسبفلاخرب،تساهئشلئاقاز

.دنتسینلئاقیداصتقاللاقتسااًقلطمنزیارب
هب طوبرم یصاخشخبهب یملاسا لاجرملعرد لیلد نیمههب
هک مینکیمدروخربدندوبءاهقفوتاورفصردهک یدنمشنادنانز
هبرگ .تساهدرکا داییندشانشومارفیاهتیصخشناونعهباهنآ از
یسرربهعماجنآردارنانزعضوومیدرگربملاسازالبقبرعخیرات
یتحودندوبمورحمیناسناقوقحنیرتییادتبا از هنوگچهک مینک
هدنزارنانآدلوت سپودندشیمنلئاقنانآیاربطایحقحیهاگاز
کسورعتروصهبهکزورمایایندردنزعضوهبرگ ودندرکیمروگبا
هدمآرد ندمت یعدم یاهامن ناسنا  از یهورگ تسد رد هدارایب
سنجهبیگرزب تمدخهچملاساهک درک دیهاوخقیدصتمیرگنب

!؟دراداهنآربیمیظعقحهچوهدرک نز
زا هتساخرب هک توافت نیا دش هراشا هک هنوگنامه دوم:  بخش 

نِــسَحْ
َ
مهُرَجِْبأ

َ
مْهُأ َیّنَ َنْجِز

َ
َبًهَول هًایَحَهَُطِیّ ُنْحِیَیّنَ

َ
نٌمِؤْمُوَهُوَیٰثَنَفل

ُ
أ ْو

َ
رٍکَذَنأ احًلِاصَلَــمِعَنْــمَ«-1ِمّ

وَن«
ُ
اونُاکََیْعَمل امَ
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ولیلدمادک رهتسادرمونزیعامتجاتیعقومویعیبططیارش
ربمتسوملظایضیعبتربلیلدیورچیههبودرادیصاخهفسلف

.تسیندرماینزسنج
هباشت زا ریغ قوقح یواست هک دش هراشا نیشیپ یاهشخب رد
ریغیربارب.یتخاونکی»هباشت«وتسایربارب»یواست«تساقوقح
قوقح ملاسا هک تسا نیا تسا ملسم هچنآ .تسا یتخاونکی زا
زگرهملاسایلوتساهدشنلئاقدرمونزیاربیتخاونکیو کیجور

لئاقنانزهبتبسننادرمیاربیقوقححیجرتونیست. امتیاز
هدرک تیاعر زین درم و نز هرابرد ار اهناسنا تاواسم لصا ملاسا 
»هباشت«ابتسینفلاخمدرمونزقوقح»یواست«ابملاسا.تسا
تلادعتیاعرربلیلدیهباشتره .تسافلاخماهنآقوقحاصواًل
ملاسارظنزا.دوشیمبوسحمملظ،هباشتدراومیرایسبردتسین

.دنرادروخربیواستمیناسناقوقحزاودنناسناودرهدرمونز
هکنیالیلدهبدرمونزهکتسانیاتساحرطمملاسارشنزاهچنآ
،دنتسین رگیدکی هباشم یدای ز تاهج رد ،درم یرگید و نز یکی
تخاونکیاراهنآتعیبطوتقلخ.تسینروجکیاهنآیاربناهج
یرایسبظاحلزاهک دنکیمباجیاتهجنیمهوتساهتساوخن
نیا .دنشاب هتشادن یهباشم عضو اهتازاجم و فیلاکت و قوقح زا
.تسین سنج ود نیا  از یکی لامک ای صقن رب لیلد ،مه اهتوافت
تقلخنوناق.لامک وصقنهنتسا»بسانت«درمونزیاهتوافت
اًعطقهک درمونزنایمیرتشیببسانتاهتوافتنیاابتساهتساوخ
نوناق فارحنانتسیزدرجمودناهدشهتخاسکرتشمیگدنزیارباز
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.دروآدوجوب،تساتقلخ
دنویپ هک تساهدروآ دوجوب نیا یارب ار اهتوافت نیا تقلخنوناق
رتهب ار نانآ تدحو هدولاش و دنک رتمکحم ار درم و نز یگداوناخ
هک تساهدرک داجیاتهجنیاهباراهتوافتنیاتقلخنوناق.دزیرب
.دنک میسقتدرمونزنایماریگداوناخفیاظووقوقحدوختسدب
تافلاتخاروظنمهیبشیروظنمهباردرمونزیاهتوافتتقلخنوناق
زاکیرهتقلخنوناقرگ تساهدرکا داجیاندبکییاضعانایم
رارقیصوصخمعضوردارتارقفنوتسوتسدواپوشوگ ومشچ
وهدرکیمهاگناهنآهبمشچودابهک تساتهجنآزاهنتساهداد
.تساهتشاداورافجیرگیدهبتبسنیکیهبوهتشادضیعبترظن

اشکال هجدهم: میزان دیه
نیدبنیاایآ؟تسادرمهیدنازیمفصننزهیدنازیمدنسرپیم

؟تسادرمشزرافصننزشزراهک تسینانعم
پاسخ: 

هب ناسنا شزرا رگم ؛تسین شزرا نییعت ک مال ،هید هکنیا لوا
کنیم؟ یبای اههیدردارارز اتتسوایندبیاهبامتیاز

ناسنا یبایزرا ک مال و تسا یداصتقا رما کی اًفرص هید هلئسم
درگلو یاهگس ءزج رگا گسیارب ،تعیرش رد هکنانچمه .تسین
.تساهدشلئاقیاهیدزینناسنانتیارب؛تساهدشنییعتهید،دشابن
نیرتمهم.درادنبهذملوصاابیطابتراوتسایهقفباسحکیهید
هیددنتسهناسکیهیدرظنزادارفانیرتهداسابیملاسایاهتیصخش
هیداب،رکتبمناسناکیهید،صصختمناسناکیهید،دیلقتعجرم
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اهشزرانییعتلماع،هیدهکنیالیلدهب.تسایکیملاساردهداسرگراک
نادبنآرقردهک تسانامهشزرارایعم.تسارازباکیاهنتوتسین

ُکْم«. ْتَقا
َ
هِـأ

َّ
دَنعِمْکُمَرَکْالل

َ
أ

َ
«هکتساهدشحیرصتِإّن

ردهاوخرازبانیاوتسینشیبیرازبانتلًاوا:هکنیاملاک هصلاخ
رد هاوخ دشاب رکتبم ای سدنهم ای هیقف ای دیلقت عجرم کی لکیه

.تساکرتشمشاهیدنتنیادشابهداسرگراک کیلکیه
نیب از هن ناسنا ناجوتسایمدآناجهبقلعتم،یبای ارز :اًیناث
هکلب.دوشعقاوهیددرومهجیتن اتدوشیمعقاولوتقمهنودوریمدر
رازباابتسانشورهچنانچواندبوتساندبدنیبیمبیسآهچنآ

یممیوقتیدامشود.
هیدزایسرافنابز هکدر هدمآشیپاجنآ لاکشانیا،هکنیا موداز
ناربجاًفرصهیدهلئسمهک یتروصرد.تساهدشریبعت»اهبنوخ«هب
وهداوناخهجوتم،لوتقملتقهیحان هکاز تسایداصتقاتراسخ
یگدنزجراخمملاساتعیرشردهک اجنآ از تساهدشواناگتسبو
درمکیندشهتشک اباًعطقتساهدشهداهننادرمشودربهداوناخ
واهیداذلتساهدشواهدوناخهجوتمیرتنوزفا یداصتقاتراسخ

.تسانزهیدرباربود
وادوخجراخمهکلبدزادرپیمناریسک جراخمنزهک اجنآ یلواز
یداصتقاتراسخیوندشهتشک اباًعطقدشابیمرهوشهدهعرب
درمهیدفصنواهیداذلتساهدشهداوناخهجوتمیرتمک نازیمهب
اذلتسایندبهبنجهبطوبرمهیدهلئسمنوچنیاربفاضم.تسا
اهدرمنوچودوبرتشیبواهیددوبرتیوقیداصتقالئاسمردنزرگ ا
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دنراد یداصتقا یهدزاب اهنز  از رتشیب لاومعم یداصتقا لئاسم رد
درم ملاسا رد هک تسانعم نادب هن نیا و تسا رتشیب زین اهنآ هید

.تسانززارتدنمشزرا

اشکال نوزدهم: حق طالق 
درم یتقو ارچ و تسا درم تسد هب قلاط قح ارچ دنسرپیم

.درادن واهاررس،ینوناقعنامدهدقلاطاردوخنزدهاوخیمقرار
پاسخ:

تسینرداقیلودرادهگندرمهناخردارنزاًرابجادناوتیمنوناق
تیبوبحمماقمینعیییوشانزطیحمرددوخیعیبطماقمردارنز
یرادهگنهب اردرمتسارداقنوناق.دنکمجبور یرادهگنتیزکرمای
وماقمرداردرمتسینرداقاما.دنکبهریغوهقفنتخادرپونززا
یزکرمهطقنکیرد»نادرگ«هطقنکیتروصهبو کار کیهبترمفدا

نگهدارد.
جاودزادوششوماخدرمهقلاعوتبحمهلعشهکنامزرهورنیا از

هدرمیعیبطرظنزااست.
بناجزاهلعشنیارگ هکنیانآودیآیمشیپیرگیدشسرپاجنیاا

روطچدوششوماخنز؟
هقلاع هب تسا هتسباو یگداوناخ تایح هک تسا نیا باوج
رددرمونزیسانشناورتسههک یزیچاهنت.فرطکیهننیفرط
تروصنیاهبارنیجوزقیلاع،تعیبط.تساتوافتمتهجنیا
تبحموهقلاع.دهدرارقدرمهبهدنهدخساپارنزهکتساهدادرارق
وهقلاعهبلمعلاسکعتروصبهک تسانامهنزرادیاپولیصا
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درمهبنزهقلاعورنیا .دیآیمدوجوبواهبتبسندرمکیمارتحااز
تبحمدیلک تعیبط.تسوا هب هتسباو و نز هب درم هقلاعلولعم
تسودارنزرگ هکا تسادرم.تساهدادرارقدرمرایتخاردارنیفرط
تبسنودرادیمتسوداروازیننزدنامب واهبتبسنودرادبوفادار
وتسارترادافودرمهبتبسناًعبطنزعطقروطب.دنامیمرادافوواهب

درمییافویبلمعلاسکعنزییافویباست.
ینعی.تساهداددرمتسدبارجاودزایعیبطخسفدیلکتعیبط
زیناروانزهبتبسندوخییافویبویگقلاعیبابهک تسادرمنیا
عورشوا رگاز یگقلاعیبهکا نزفلاخربودنکیمهقلاعیبودرس
ورنیا .دنکیمرتزیتارنآاًنایحاهکلبدرادندرمهقلاعردیریثاتدوشاز
یگقلاعیبیلودوشیمنیفرطیگقلاعیبهبرجنمدرمیگقلاعیب

یمننیفرطیگقلاعیبهبرجنمنزشود.
یگداوناخیگدنزنایاپوجاودزاگرم،درمهقلاعیشوماخویدرس
همینیضیرمتروصبارنآدرمهبنزیگقلاعیبویدرساماتسا

.درادافشویدوبهبدیماهک دروآیمردناج
رادافوولقاعرگ درم،دوشعورشنززایگقلاعیبهکا یتروصرد
نیاودنادرگزابارنزهقلاع،ینابرهموتبحمزارباابدناوتیمدشاب
نوناق  زور هب ار دوخ هدیمر بوبحم هک تسین تناها درم یارب  کار
لباق ریغ و تناها نز یارب یلو .دنک مارآ ار وا اًجیردت ات درادهگن
رابجا و  زور هب دوخ هتخابلد و یماح ظفح یارب هک تسا لمحت

لسوتمنوناقشود.
هتسبنزیاربتسازابدرمیاربهک روطنامهقلاطهارنیاربهولاع
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درمبناجزاتلاکوهبدقعلانمضطرشتروصهبدناوتیمنزتسین
هدافتسانآزاموزللادنعوهتشادظوفحمدوخیاربارقلاطقحکند.
هناشنزهبتبسندوختادهعتماجنا درمهکاز یدراومرداًفاضم
ارنزدناوتیمیعرشمک دنکحا یراددوخزینقلاطزاودنک یلاخ

قلاطدهد....

اشکال بیستم:تعدد زوجات برای مردان
یرادووهلمحتودرمیرسمهدنچوتاجوزدادعتایآدنسرپیم

نزهبملظنیست؟
پاسخ:

ثحب ملاسا رد نز قوقح ماظن باتک رد یرهطم دیهش داتسا
تسانینچنآهدیکچهک: درادهنیمزنیا یلصفمدر

تسیننزهبملظاهنتهندرمیاربیرسمهدنچوتاجوزدادعت«
ونادرمهدهعربتسا»یفیلکت«ونزقوقحزاتسا»یقح«هکلب

نانزهمسردار.«
هدامآنانزدادعتهراومههکدهدیمناشنتاقیقحت،هکنیاحیضوت
نشور مهنآ تلع.تسارتشیب جاودزا هامآ نادرم دادعت زا جاودزا
.تساهدوبنزسنجتافلت رتشیبهراومهدرمسنجتافلت؛تسااز
،اهندنام راوآ ریز ،اهطوقس ،اهندش قرغ ،اهگنج زا یشان تافلت
یملعتاقیقحتهولاعب.تسادرمسنجهجوتماًعون...وتافداصت
تسانادرمزارتشیباهیرامیبربارب نزتمواقمهکدر دهدیمناشن
نادرمدادعت رب یبسنروطب جاودزا هدامآ نانز دادعت ببسنیمههب

تساهتشادینوزفحاودزاهدامآ.



هبخساپوباجحتاهبشوتلااؤس 253آنها

نیرتیعیبطزاهداوناخلیکشتولهأتقحهک مینادیمییوسزا
چیههبقحنیا اریرشبچیه.تسایرشبقوقحنیرتلیصاواز

.درک مورحمناوتیمنیناونعچیهتحتویمان
دشاب جاودزا ینوناق تروصاهنت یرسمهکتدشاب  قرار رگ ا لاح
لهأتقحینعیدوخیناسنایعیبطقحزانانز یدایاز هورگز لًامع

.دننامیممورحمجاودزاو
طیارش اب هتبلا(تسا تاجوزدادعت زیوجت نوناق اب اهنت نیاربانب
ونانزهفیظووددرگیمءایحایعیبطقحنیاهک )درادهک یصاخ

یرایاراهنآقحنیاقاقحاردهکنماید. تسارادرسمهنادرم
تاجوزددعتزیوجتمدعتروصردنانز دادعتینوزفنیا هولاعب
هک یروطبدرادیعامتجاتفعویگداوناخطباورربیبولطمانریثأت
هدرتسگوبلاجتاعلاطمابگانتنیتوگ وارسمهودروکیسروسفورپ
هئارا»دای ز نانز«باتکبسیار ردتیعقاونیادییاتربیرایسبلیلاد

دناهداد:
یبسندادعت...ونوعاطوگنجزامعانوگانوگ لئلادهبهاگ ره«
نیاوهدرکهجوتنانزهبرتمکنادرمونارهوشدوشرتشیبرهوشیبنانز
.دشدهاوخنادرمونانزیتفعیبونایغطویرابودنبیبهبرجنمرما
تبسننارهوشهجوتددرگیمنادرمزارتمک رهوشیبنانزدادعتیتقو
وجیورتیقلاخالوصاوباجحویمومعتفعهدشرتشیبنانزهب
خیراتلاس۲۵00ربینتبمهدرتسگ هعلاطمنیا.»تساهدشنیمضت
عمجدایزهلصوحوتقدابهک تسااقیرفآواپوراوایسآیاهروشک
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هتفرگرارقنارظنبحاصهمهدییاتدروموهدشیروآاست1. 

اشکال بیست و یکم: تفاوت در ارث
؟تسادرمزارتمک نزثراارچدنسرپیم

پاسخ:
وردپهلمجزاتسارباربدرمثراونزثرا،دراومزایرایسبرد:

ً
اوال

ثراناسکیدرمونززامعاتیمیردامناشیوخوموقزینوتیمردام
.درببثرانززاشیبهشیمهدرمهکتسیننینچنیاربانبدنربیم

درادیللعدراددوجوثراردتوافتدراومزایضعبردمهرگ :ا
ً
ثانیا

کیورتخدکیتیمهکمیریگبرظنردرگ هکا تسانیابلطمنایب
هداوناخ لیکشت دیاب رسپ هک تسا نیا تسا ملسم هچنآ دراد رسپ
اررسمههقفنورهموهدوبواهدهعهبزینهداوناخهنیزههمهودهد
زاهک دیامنیمباختنایرسمه،رتخداما.دنک تخادرپدیابوازین
یسررب بوخناسنا رگ ا اذل .دنکیمتفای در هنیزه و رهم شرسمه
طوبرمفرصماما دنرادهدهعهباهدرمار دمآردهچرگ دنیبیمدنک

اهنزهباست.
:دومرفهطبارنیمهردنادحلمزایکیخساپرد؟ع؟قداصماماهولاعب
رهمهولاعبوهتشادربنزهدهعزااریزابرسملاساهکتسانآیاربنیا
دمعریغتایانجیضعبردوتساهدرمشمزلادرمربواعفنهبارهقفنو
ابتکرشوهیدتخادرپزانزدنزادرپبهیددیابیناجنادنواشیوخهک

.تسارتمکدرمزاثراردنزمهسورنیازاتسافاعمنارگید

رایرهش،درادترورضباجحایآ-1روحانی
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تانیقلتوتاغیلبت از هبوفاصناهدیدابرگدور هکنیاهصلاخا
درم و نز قوقح هلئسم هب ،رابکتسا و برغ یتاغیلبت یاههاگنب
هکلبهدشنهتشاداورنزهبیملظهنوگچیههک دیدمیهاوخمیرگنب
هبدیابدرمهکارچ.تسارتنیگنسنزهفکهکدسریمرظنبرماودبرد
،کاروخ،کاشوپزامعا(نزیگدنزنیگنسجراخمودزادرپبرهمنز
هدهعربیزابرسهفیظودزادرپبارنادنزرفو)...وتلاآتنیز،نکسم
هیددیاب نادنواشیوخبناجزا دمعریغلتقهلئسمرد،تسادرم

دزادرپبو....
دوخهکنیارگمهدبنمهباربآهساک نیا:دیوگبنزهبدرادنقح
شدوخهبدشابهتشادیدمآردرگ نز،دهدماجنااریراکا نینچوا
یطیارشابدنکدزمهبلاطمشنادنزرفهبندادریشیاربرگ ،درادقلعتا

یضترمدیهشداتساریبعتهبو.دزادرپبواهبدیابمطهری:
رارقهلمحدرومتهجنآزالئاسمنیا ارملاسانوناقیسکدر رگ »ا
هدیشکرابریزاردرموهدادشزاونارنزمزلادحزاشیبملاساهکدهد
رتهبتساهدروآردنزیاربیرجاودزمیبراکتمدختروصبارواو
نزمانبهکنیااتدهدبیتروصورسوگنروبآدوخداریاهبدناوتیم

.دریگبداریانوناقنیاربنزتیامحمان هبواز
هبایدرمهیلعونزعفنهبهتساوخنملاساهک تسانیاتقیقح
هنوتسانزرادبناجهنملاسا.دنک عضونوناقنزهیلعودرمعفن
هک ینادنزرفونزودرمتداعسدوخنیناوق ملاسا.درمرادبناجدر
ار تیرشبهعماجتداعسهرخلاابو دنبای شرورپاهنآ نمادرددیاب
هعماجواهنآنادنزرفودرمونزلوصوهارملاسا.تساهتفرگ رظنرد
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و تعیبطدعاوق و نیناوق هک دنیبیمنیا  تداعسهبدر ار تیرشب
هدیدان هدمآ دوجوب تقلخربدم و اناوت تسدب هک یلاوحا و عاضوا

هتفرگنشود1«.

،؟ره؟یرهطمدیهش،ملاساردنزقوقحماظن-1ص64



پیامهای بزرگان پیرامون پوشش و حجاب

تساهنآرگنسنیرتیلصانانزیاربیملاساششوپهکنیاهبرظن
هدوب تشونرسیقلاخاویگنهرف،یسایس،یعامتجارظنزاوساز
،هعماجزوسلدیاملعو ناگرزب تسارادروخرب ییلااب تیمها زا و
ار مدرم دوخنیتمتانایب و اهرادشهو لیلاداب یوحنهب مادک ره
رد ام هک دناهدرک توعد نآ نتشاد ساپ تیمها و نآ تیمها هب
و ناگرزب  گفتار زا ییاهازرف هب ار امشرظنات میدشنآرب تمسقنیا
هدوبشخبرثاهکنآدیماهبمینکبلجباجحروحمرداهنآیاهاوتف

گردد. لوحتبجومو

فرازهایی از گفتار امام خمینی؟هر؟
رگنسزاعافدیاتسارردناریایملاسایروهمجراذگناینبینیمخماما

یمافتکانآزازارفودرکذهباجنیارد.درادرایسبنخسباجحکنیم:
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ناریا مرتحم ناوناب هب هک یملظ نآ یولهپ یتوغاط میژر  در «   
نامزردویعضوهبهاشاضرنامزرد....دشنملظنآاهدرمهبدش
تسامداینمهک هاشاضرنامزرد.رگیدعضوهبهاشاضردمحم

فیصوتلباقتشذگنیست. ناونابربهچنآ
...درکنایبدوشیمنتشذگنارودنآردرشقنیاهبهکاریملظنآ
یرگیدعضوکیهبدشلیدبتعضونآهبرصعنآاضردمحمنامزرد
و ندزو راشفو یردلقاب وا  .وا نامز زا هدوب رتدایز تیانجقمعهک
ندناشک ونتفرگ نزیاهسیگ هبتسدوندرک هراپورداچنتفرگ
اب...درک مایقاهنزتفعفلاخرباًساسااضردمحمنیاودنارذگ اهنآ
داسفهبدنتساوخیماراهنیایصاخهئطوتکیابویصاخعضوکی
تمواقمناریاناونابلادمحبودنرادربامهعماجزاارتفعودنشکب
هدزبرغودندوباهنآدوخهتسدورادوزجهک یاهتسدکیزجودندرک
نیادوبنرگ ...دندرکا تمواقماهرهاوخریاسدندوببسانموامیژرابو
لاسدنچزادعبدوبهدشعقاوناریاردهک یلوحتنیادوبنوبلاقنا

ناریاردیملاساقلاخازایرثارگیدنبود.«1
هک دوبنیادشامتلمهبیولهپنارودردهک یگرزبیاهتنایخزا«
دندناربقعهبارامناناوجیوریندنتفرگتسدزاارامیناسنایورین
تنایخدندرک طحنمارامناونابدندناربقعهبارامناونابیاهورین
اهکسورعلثمار ام ناوناب ،دندرک هبعلم ار ناوناب ،ام تلمرب دندرک
ادخودنشابوجگنندنتساوخاهنیادندوبوجگنجامناونابدندرک
ار نز دنتساوخیم اهنیا دندرک نز ماقم هب تناها اهنیا .تساوخن

262ص،18ج،رونهفیحص-1 
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تسدنآوتسدنیاهب،عاتمکیلثم،زیچکیلثم،ییشلثم
رددرمهک یروطنامهنوئشهمهرددرملثمارنزملاسا.دننارذگب
دیاب درم هک روطنامهدراد تلاخدمهنزدراد تلاخدنوئشهمه
دیابناهنز.دنک بانتجاداسفزادیابمهنز،دنک بانتجاداسفزا
طحنمارناشدوخماقمدیابناهنز،دنوشبهزرهیاهناوجتسدهبعلم
دسافمدرمراظنا ودنیایبنوریبهدرکدر کزبهتساخانیادخودننک
قلخدازآ تساهدرک قلختمارک اب ار امشدنوادخ...دنریگب رارق
رداهدرمتیدودحمیاربینیناوقهک یروطنامهدنوادختساهدرک
نیناوق همهدراد مهاهنز  در دراد دباین هار اهنآ رب داسفهکنیا دودح

1تساهعماجحلاصیاربیملاسا«.

فرازی از فرموده مقام معظم رهبری درباره پوشش زنان
فلتخمدراومرد؟مد؟یاهنماخلاتیآترضحیربهرمظعمماقم
هدادرادشهیباجحدبویباجحیبدرومردنوگانوگ یاهتصرفردو
میرحظفحودوختیصخشظفحهبارنانزدوخدنمورینقطنمابو
شوگ ناشیاراتفگ زایزارفهباجنیارددناهدناوخارففافعوباجح

یمارفناجدهیم:
دمشیارآابارنزهک تسهنزهبتبسنرتگرزبنیا یتیانجایآ«از
هلیسوو کیناونعبواابزار از دننکو مرگرستلاآرویزیرگ هولجو

کنند؟ هدافتسا
تبارسابلودمشیارآوندرکرپتلاآرویز ارهنیسورسزورمااز

254ص،11ج،نامه-1
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1....تساگننناریاناملسمیبلاقنانزیارب،ندادرارقدوخ«

فرازی از فرموده شهید مطهری؟هر؟ پیرامون پوشش زنان
ودریگیمهشیررتیساساورتیلک هلأسمکیزاملاساردباجح«
یرصبهچیسنجیاهذاذتلاعاونادهاوخیمملاساهک تسانیانآ
جاودزا  کادر ردو یگداوناخطیحمهب ،رگیدعون هچویسملهچو
.دشاب تیلاعف و  کار یارب اًرصحنمعامتجا دبای صاصتخا ینوناق
تذل اب ار تیلاعف و  کار هک رضاح رصع یبرغ متسیس فلاخ رب
ارطیحمودنیادهاوخیمملاسا.دزیمآیممههبیسنجیاهیئوج

».۲دنک کیکفترگیدکیزالًاماک

استفتاء از مقام معظم رهبری در ارتباط با نوع پوشش 
یاهیگتسجرب هک یگنت یاهسابل ندیشوپ نانز یارب ایآ :لاؤس
ردنایرعوامنندبیاهسابلندیشوپایودهدیمناشنارنانآندب

زیاجاهیسورعردنآدننامواهیسورعاست؟
ظوفحموناما هدسفمبترتومرحماننادرمهاگنزارگدر :باوجا

زیاجتروصنیاریغرددرادنلاکشادنشابنیست.
طسوت ...و قارب هایسیاهشفک ای یگنر سابل ندیشوپایآ :لاؤس

زیاجنانزاست؟
هجوتبلجثعابنآلکشوگنرهکنآرگمدرادنلاکشا:باوج

واندشامنتشگناایومرحماننشود.3

215ص،هاوختیادهراتس،فافعرویز-1
83ص-باجحهلأسم-2

304ص-یاهنماخلاتیآ-تاءاتفتسلااهبوجاهلاسر-3



   
سخن پایانی

نانز نویدمدروآیمتسدهب هک ار ییاهتیقفومهک دنادب دیاب درم
.شرسمهایدشاب ،نزنآهچلاح.تسارادافووکاپمادر

خیراتتاحفصونادرمتیقفومبسکردینیرفآشقننیاهچرگ ا
ناهنپباشد.

تمصعوتوبنریسمردوهتسجربنانزشنموهریسیتسیابنز
اب ار نآ و هدرک یسررب ار یربک تبیغرصعات مدآ ترضحنامز زا
درک هسیاقمهزورمااتیرشبندمتییافوکشنامززانانزینونک عضو

کند. میظنتویسرربدرواتسدنیاساسارباردوخراتفرسپسو
واهشناد،یملاساگنهرفوندمتمامتزادیابیملاسایاهروشک
زا تسد و دننک ینابیتشپ و تیامح ...و بادآ و عیانصو اهرنه

یملاساندمتوگنهرفابضراعمتاغیلبتتیامحبردارند.
،تسا مزلا یناسنا مولع ناصصختم هژیو هب یملاسا ناملاع رب
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نزوهداوناخهرهچبرغهک ینامزنینچردیقیقحملاسامهفیارب
ویقیقحیریوصت،هدرک هریتوتشز،دسافتاغیلبتابملاساردار

هئاراناملسمنززافافشدهد.
ثاثاوششوپیتحیگدنزبناوجمامتردیملاساهعماجیتسیاب
یملاسایاهتلاصاهب رگیدوتغارفتاقوانارذگهویشولزنمامور

شیوخبازگردد.
دیاب .مینک وجتسجیگدنز کبسرد ار ایحیاهقادصمدیاب ام
صخشمارشتمرفولومرفارهبیطتایحنامهینآرقیگدنزکبس
رد و ییاکیرمآ یگدنز کبس لباقم رد ینآرق یگدنز کبس .مینک
نیابوخ.کاشوپوششوپدوشبناملئاسمزا یکییگدنزکبس
یوروباجحهلئسمرسمیوریمامیقتسمامیتقووتسیناعقاو
رثا دهدیم هعماج هک یضیقن و دض یاهمایپ ،مینکیم راک نیا

یمیثنخارتاغیلبتکند.
رثانیاومیتسهباجحوفافعتاغیلبت ضقانتدهاشزورمادر
ارباجحمایپفرطکیزااملاثمناونعهبدنکیمیثنخارغیلبت
مناخنیمهرگیدفرطزاومیریگیمیملیفردهشیپرنهمناخکیزا
نیبرود،دریگبهزیاجدهاوخیمیتقوملیفهبطوبرمیاههراونشجرد
تسادبشباجحیردقهبایودهدیمناشنرودیلیخیامنزااروا
دهدیم ناشن نیا ،درادن دوجو دنهدب ناشن ار وا هکنیا ناکما هک
یرداچیاهیرجمزا یضعبای و دننکیمیزابشقندنراداهنیا
ردضقانتینعینیاهک تسادبناشراتفگ و یردقهبنویزیولترفتار
اولحونویزیولت میدر بیاور رهاراهتسیلابتوفلاثمای.تاغیلبتروز
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دیرببمسات.مایح.اابدندشادیپیتراپیوترگ تقونآ،مینکا اولح
دعب.دنکدروخرباهنیاابدناوتنیندبتیبرتماظنیگنهرفمتسیسو
رسپ نیا دی دار عقوت  طور هچتقونآ ،دنوشیم یناوجیوگلا اه نیا
،یزولب،یششوپهچنیادیوگیمواهبیشرورپیبرمهسردمردیتقو
ام لاثم ای ؟دشاب هتشاد ریثات یدیشوپ هک تسا یراولشو یترشیت
یتروص رد دننک ظفح ار ناششوپ مییوگب اه مناخ هب میناوت یمن
هک دنشوپیمییاهترشیتو دنرادار ششوپعوننیرتدباهرسپهک
کیرحترایسبهک دنشوپیمینیجیاهراولشوتساادیپنوشرمک
ضیقنودضیاهمایپامهک دوشیمنیااعومجماهنیا.تسازیمآ
هچتقونآ .تسااوهیورامشتامحزمامتومیهدیمهعماجهب
دبباجحیفنهک درک دروخربمدرمابیماظتنایورینابناوتیمروط

است؟
نیرت یا هفرحاب دراد رارق نمشدراک روتسدرد زورما ییادز ایح
رتینلع مدرم اب و مینک صخشم ار ایح ضیقن دیاب نکمم لکش

یهاگبدهیم. مدرمهبنآیاهدمایپهرابردومینکآ تبحص
نویلیم1۵کیدزن:تساینهذیانزییادزایحیعیبطجیاتنزایکی
یاهراوهامهدنریگرهرگ دادعتنیازا،دراددوجوروشکردهراوهامهکبشا

.رفننویلیم۴۵دوشیم،دشابهتشادهدننیبرفنهسطسوتم
اه نیا و مه ناو یسراف ،دنکیم شخپ ییایبملک لایرس ود
دننیب یمن یسراف هک یناسک دنتسه نابز یسراف یاههکبش اهنت
هک یجراخیاهلایرس.تسهمهرتدبدننیبیماررگیدیاههکبش
ایح همه دوشیم شخپ ام یاههاگشناد رد و ام یاهنابایخ فک
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هچ امش ،دوشیم دوبان شنورد رد دراد ایح یسک یتقو .تسا ادز
باجحهک دینکب یراک یرنهراک ،یرنهرثا کیاب دیناوتیمروط
اب تسا هدید بسانمان ملیف تعاس100 هک یمدآ .دریگب یدجار
.دوش یمن تیوقت شتریغ و فافع ،دوش یمن ایحاب تاغیلبت نیا

.دنتسههتسدهسباجحوفافعهلئسمردامبطاخم
دوجو ناشیارب بوخ جاودزا ناکما هک دنتسه یناسک لوا هتسد
هتشاذگماظنهکیاهدارانیااذلتساهتشذگناشجاودزانس،درادن
جاودزاثحبرددراذگبارهدارانیمهباجحوفافعهلئسمردتسا

یفرعممههباردارفاهکنیارددراذگبارهدارانیا،ناسآکند.
1۲8.دنرادنایاضقنیاهبداقتعالاوصادنتسهیناسکمودهورگاما 
هدعکیوهدوباهنابایخردهک یعمجتزاتاباختنا لبقتعاساز
و دندرک هیهت یملیف دندزیمتوسودندوب هدشعمجرسپو رتخد
اهنآ یهجوتلباقشخب؟تسهیچامشیسایسعضومدندیسرپاز
هرامشمیصقربمینزبمیدموااممیبدیم. یسایسعضومامدنتفگندار
یبهذمیاههداوناخلدزاهکدنتسهیناوجوننارتخدموسهورگاما
نیابوخ،دنشابهتشادیتوافتمیگدنزکبسدنهاوخیمودنتسه
میدرکن یفرعم اهنآ هب تسردار یگدنز کبسنیا یاهیگژیو ام اج
نیا،یشوپباهنآلثمارتسابلویریگبلشارترداچافرصرگاهک
هک تسهشتشپمهیاهگیدیاهدمایپکییشابهتشاداراهراتفر
یدایزمجحهک مینیبیملخادمیوریمدعب.تسیننیادوخطقف
رورم هب ،دننیبیم ار هراوهام یاههمانرب و لذتبم یاهملیف اه نیا زا

.دوشیمیداعاهنیامشچردیباجحیبتیعضو
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.دینک تبحص رتینلع مدرم اب ؛باجح و فافع دییوگن یه
نیا ،ینهذ یانز مان هب  امروز تسا هدشباب یزیچ مدرم دییوگب
تسازیمآکیرحتشراتفراقآنواتسهزیمآکیرحتشراتفرمناخ
هلئسمنیا.دنکیمانزشنهذردنیاودنیشنیماهنیانهذردنیا
یب نادقف دوشیم شا هجیتن .دراد دوجو هقف رد و یسانشناور  در
زورما هک ایاضق نیا هلمج زا دراد یرامش یب یاهدمایپ و یتفع
دینیبیمارهدعکیای...ویردبرضسکسناونعتحتدیونشیم
هک دیهدبیهاگ مدرمهبدیاب.دنرادنفافعیلودنرادباجحهکآ
شقباوسمهنیاودماجنایمییاضرادوخهبوتینهذیانزدرجممدآ
هقفلاس1۴00ردقباوسمهنیاهتشذگ لاس۲00ردیسانشناور در
لهاتم دارفا  در هک یا هلئسم مه نیا .دییوگب ار شتارضم ،هعیش
مدرمنیا و مولظمناریا ،مولظمملاسامینک راک هچ.دوشیمهدید
و ونامیاابدنرادروطنیاهکباور دندشنیطایشنیاریساهک مولظم

؟مینک یثنخدننکیمدروخربنوشایح
مییوگبمیقتسمامهکتسیننیامهرکنمزایهنوفورعمهبرماهار
لاابارمدرمصیخشتتردقهک تسانیاشهار،تسادبراک نیا
ردهک مدرمصیخشتتردقاقترادندومرفیربهرمظعمماقم،میربب

هاگشوند. مدرمدیابمهاجنیاوتریصبدوشیمتسایسآ
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1369نارهت،یملاساهیملعیشورفباتک
۲-هسسؤم ،توریب پاچ ،یملعا نیسحدمحم ،)مجارت( ءاسنلا اعالم 

،لوادلج،تاعوبطمللیملعلااص۲7
3-1۴03توریب،یبرعلاثارتلاءایحا،یسلجمهملاع،راونلااراحب
۴-یملعلاا هسسوم ،یرئاح یملعا نیسحدمحم ،ءاسنلا اعالم  تراجم 
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منابع فارسی
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6-یعیفش میهاربا ،باجح و  عفاف  فرهنگ  درباره  سازی  برنامه  آیین 

1391مق،امیسوادصیملاسایاهشهوژپزکرمرشن.یناتسورس
7-،باجح هلأسم باتک پاسخهای استاد )شهید مطهری( به نقدهایی بر 

تبون،اردصتاراشتنا،1367نمهب۲۲،نارهتپاچاول
8-اب ،یدمحم محمد  اضافات،  و  نظر  تجدید  با  اسالم،  در  زن  پوشش 

،»هدق«لحارماماترضحیاواتفابهارمه(یتئارقنسحمزایاهلاقم
1370،مهنتبون،رصانتاراشتنا،مقپاچ

9-یوسوم همجرت ،ییابطابط نیسحدمحم هملاع ،نازیملا تفسیر 
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1363،نارهت،نایلیعامسا،ینادمه
10- اب هلباقم یاهراکهار و اه هنیمز ،لماوع ،اه یگژیو ،داعبا ،یگنهرف مجاهت

137۵نارهت،باتفآحیرضرشن،هاوختیادهراتس،نآ
11- اب دروخرب یاه هویش.. باجح یگنوگچ و انعم رد یشواک چرا حجاب ! 

پاچ1388لسرمناشاک:رشن،یناگشمیمرخمیهاربا،یباجح یب
چهارم

1۲-هب طوبرمتایآ هارمههب( نانز و عفت  پیرامون حجاب  چهل حدیث 
،رئاز تاراشتنا ،یئافلجیدمحادیمح/)نآرق  تفعودر باجح

138۵:مودپاچ138۲مق
13-رشن ینطو هروصنم فیلات ،عرش و  عقل  و  فطرت  منظر  از  حجاب 

1386مق،داجسلارون
1۴-دیمح ،)یملاسا باجح رد رداچ هاگیاج یسررب( برتر  حجاب 

138۴مق،رئازتاراشتنا،ییافلجیدمحا
1۵-؛ یسیئرنیسحنیودتوقیقحت،؟!نتشیوخ هب تشگزاب و  حجاب 

1388،یسیئر.مراتساریو
16-،نارهتپاچ،کلمداتساهمطاف،ناریا باجحفشکوباجحدر

،1367عطائی.
17-یلع ملاغ ششوک هب ینارهت اضردمحم خیش هلاسر ،باجح

1370،مق،یناخلیا 
18-1363مق،متشهپاچ،فراعمرشن،هدازیدهمیدهم،باجح
19-لواتبون،1369راهب،قحهار هسسؤم،باجحدر
۲0-مق،رصانرشن،یدراهتشادمحم،نز تیصخش رگنایب باجح
۲1-مقباتک ناتسوبرشن،هداز یحاتف ،تنس و نآرق هاگدید زا باجح
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۲۲-1383لواپاچ،مق،ثیدحلاراد،یکشزپ ثیداحا همانشناد
۲3-1390مق،لواپاچ،ییحمرشن،یعاجش دمحم دیس ،فدص و رّد
۲۴-،رعشم رشن ،یبجر سابع قیقحت /باجح فرهنگ  تقویت  راه های 

1391نارهت
۲۵- )139( هسردم تاراشتنا ،نارهت پاچ،نای زوار ارهز ،تباجن رایحه 

1370ناتسبات،لواتبون.
۲6-1377مق،مجنپپاچ،ءارسارشنزکرم،لامج و ل زن در آئینه جال
۲7-نامزاس،لواتبون،1369نارهت،یهاوگ ارهز،هعیش و هقف هنیئآ رد نز

،تاغیلبت
۲8-دیجمنآرق هکدر دبوبوخنانز یعمجتشذگرس:نآرق رد نزاز

136۲یناودیلعفیلات،تساهدمآ.
۲9-،8طخرشن،دمحم،رفیرادملع،؟دشاب دیلقت عجرم دناوت یم نز

1396لیبدرا
30-مق باتک اتسوب ،ناگدنسیون  از یعمج ،یحو افق  در  خانواده  و  زن 

1391
31-،مود پاچ ،باتفآ حیرض :رشان ،هاوختیاده راتس ،فافع زیور 

.1388
3۲-ثیدحوهیآ۲6۵لماش:تایاور و تایآ رد تفع و باجح یامیس

،ییافلجیدمحادیمحفلوم،نانزتفعوباجحلئاسمنوماریپ
139۲مق،رئازتاراشتنا،)ینأشیلاعدمحا(

33-یملع رشن ،یزیرهم یدهم ،ملاسا در  زن  حقوق  و  شخصیت 
1390موسپاچ،یگنهرف

3۴-،ینیلکبوقعینبدمحم،یناردنزامیداهدمحم،یفاکلا عورف حرش
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1388،مق،ثیدحلارادشمسی
3۵-؟ره؟ینیمخماماتانایب،رون هفیحص
36-،شورستاراشتنا،لداعدادح،یگنهرف یگنهرب و یگنهرب گنهرف

1396نارهت
37-،مراپاچ،یناحبسرفعجهمدقمابیدمحمیلع،باجح هفسلف

1۵۴،یبیج،لواتبون،1370مقصفحه.
38-،رونرشن،دحاوانیس،ناریا یباجحیبخیراتربیدمآرد،نیعلا هرقدر

1393لواپاچ،نارهت
39-رشن ،حلاصیدهم /اهدمایپ و  ها  واکنش  ها،  زمینه  حجاب  کشف 

138۴نارهت،یسایسیاهشهوژپوتاعلاطمهسسوم
۴0-دجسمرشن،یردیحلازیزعفلوم/باجح یاه هزیگنا رد یشاکنک

1390:موسپاچ1389مق،نارکمجسدقم
۴1-1396،118پاچ،اردصتاراشتنا،یرهطمدیهش،باجح هلئسم
۴۲-لسن تاراشتنا ،یزاریش مراکم لا تیآ ،ناناوج جنسی  مشکالت 

1368ناوج
۴3- 33پاچ،1381اردصرشن،یرهطمیضترم،ملاسا رد نز قوقح ماظن
۴۴-هبیطفیلات/هاگن یملع و ییاور ،یهقف یسررب :ملاسا رظنم زا هاگن

پاچ1388مق،رئازتاراشتنا،یدرولبدوم
۴۵-1397،8طخرشن،دمحم،رفیرادملع،نز تیلاو


