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 باسمه تعالي

 مقدمه

دنياي كنوني و عصر حاضر ميداني است كه همه كس دانسته يا ندانسته، عمداً ياا سااواً ، باه ياواي ياا      

جدي، تخصص دايته يا ندايته، باسواد و بيسواد و باالاره همه و همه در آن ميدان در حد توان اود ياهاه اكنناي   

ر مي ورزد و گاه بدون ايننه جوابي بشنود آنرا باراي ااود حا     هاي اود اصراكند و محنم و استوار بر اواستهمي

 كند.مسلم تلقي مي

كند يا با يهااتي كه اكراد اود بااته آنرا پار و باا    جوان امروز با انهوه يهااتي كه به ذهن اود اطور مي

ز سوي طار  مقابا    يود منتظر ينيدن جواب ااند روبرو ميداده و در يك سااتار عقلي و منطقي قالب سازي كرده

ماند. چرا كه طرح يهاه بسيار كاري آسان و سا  است اماا جاواب آن   جواب ميهستند كه اغلب در اين قسمت بي

همراه با دالي  عقلي بطوري كه قانع كننده هم بايد كاري بسيار سخت و ديوار ميهايد. همانند ااراب كاردن ياك    

 كشد.  يود اما ساات آن ماهاا طو  ميسااتمان كه در عرض چند ساعت بطور كلي ويران مي

حا  چه كسي بايد به اين يهاات پاسخگو بايد. آيا بايد به اوديان واگذار كنيم و از آنان انتظار مطالعاه و تحقيا    

اي به كتااب  اي كه عمي  بايد و اودش را بتواند قانع كند! آن هم از جواني كه نه عالقهدايته باييم. آن هم مطالعه

 اي به مطالعه دارد. قهعال و نه

چند درصد از جوانان ما در سا  ساعتاا مطالعات غير درسي دارند و چند درصاد از آناان در ساا  عمار     

گذرانند. متاسفانه در عصر حاضار صاحهت از مطالعاه و    ها و سينماها و ... ميگرانهااي اود را در اياباناا و كوچه

تر است. االن مطالعه جاي اود را به اويگذراني در مجامع مختلف  تحقي  براي جوانان امروزي از هر كاري سخت

هاي كشورمان از جوانان در مح  هاي مختلف بعما  آورده باود   نامهاي كه اايراً يني از هفتهداده است. در مصاحهه

يشاتر  درصد آنان حوصله مطالعه كتب درسي اود را ندايتند چه برسد به كتب غير درسي. آن يك درصد هم ب 99%

 عالقه به اواندن رماناا دايتند نه مسائ  ديگر.

حا  با اين وضيعت كه سي  يهاه در مسائ  مختلف اصوصاً در مسائ  ديني رو به گسترش است و به زير 

دهناد و از طركاي جواناان كشاورمان     سئوا  بردن اعتقادات مردم كاري عادي يده و مث  آب اوردن آنرا آنجام مي
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هاي اساتيد بزرگوار را ندارند چگونه ميشود با اين هجمه عظايم تاااجم   ن به منابر و سخنرانيحوصله اواندن و ركت

 اند، مهارزه كرد.كرهنگي كه از هر سو كشور را نشانه ركته

گردد از طركي به مسئوالن نظام، از طركي به دانشامندان و اسااتيد   اين يك معظلي است كه به تمام اقشار بر

 ها و از طركي به اود جوانان.انوادهمحترم، از طركي به ا

چرا كه مسئوالن نظام جماوري اسالمي ايران اصوصاً مسئولين بخشاايي كه بيشتر با اين مسائله دسات و   

 اند كه در بعضي مواقع غير قاب  بخشش است.هي هاي زيادي را در اين راستا مرتنب يدهكنند كوتاپنجه نرم مي

كرهنگي به انقالب ايران را دارد به هماين جاات ميلياردهاا دالر بودجاه     دولت امرينا كه اواستار تااجم 

هااي مختلاف را   كنند و متصديان اين امر را هم اكرادي متخصص، الي  و كارآمد كه دورهجات اين امر تصويب مي

 كنند تا نتيجه مطلوبي را كسب كنند.اند انتخاب ميها گذراندهدر اين زمينه

اي كه اين انقالب را با اون سيصد هزار يايد بدست آورده نه تناا تدابير مجداناه  در حالي كه دولت ايران

دهند نه تنااا  جات مقابله به مث  و مهارزه با آناا نمي انديشند بلنه هيچ عنس العملي را هم در مقاب  آناا نشان نمي

يار كمي كه براي مساائ  كرهنگاي   كنندبلنه با بودجه ااتصاص ياكته بسبودجة جديدي را براي اين امر تصويب نمي

هاي ديمنان نظاام اسات مثاا     دهند كه گاه در تقويت و تأئيد نقشهاند كارهاي ضد كرهنگي انجام ميااتصاص داده

اين موارد بسيار زياد است كه در نويتار كوتاه مجالي براي طرح اين مشنالت نيست. بنابراين دولت عام  اصالي و  

زه دارد. چگونه ميتوان جوانان را به مطالعه ترغيب كرد در حالي كه اريد يك كتاب چند نقش اساسي را در اين مهار

بايند و كتب ديني و مذههي در اي نزديك هزاران تومان هزينه دارد. چرا كتابااي آنچناني داراي يارانه ميصد صفحه

قيمات بسايار پاايين و گااهي بصاورت      بايد. چرا بايد كيلمااي مهتذ  با كشور اسالمي داراي يارانه و سوبسيد نمي

مذههي يا يك نرم اكزار مذههي با قيمت بسايار بااال در باازار ارائاه      cdگيرد اما يك رايگان در ااتيار مردم قرار مي

يود؟ چرا كه ديمن در هد  اود كه تااجم كرهنگي است جدي بوده و با دادن هزينه اين كيلماا ميخواهاد ايلاي   

هاي اود را عملي سازند اما مسئوالن ما هنوز در اواب زمستاني كرو ه كنند تا كم كم نقشهراحت مردم از آن استفاد

هزار تومان  5اواهند از اين اواب بيدار يوند در نتيجه يك نرم اكزار قراني با قيمت ركته و اواسته يا نااواسته نمي

كارد كاه   پيش يني از دوستان تعريف ماي رود چرا كه دستگاهي نيست تا از آناا حمايت نمايد. چندي به كروش مي

يك تحقي  مذههي بسيار زيها در دويست صفحه نويته و به يني از موسسات كرهنگي و تحقيقاتي بردم آنرا با قيمات  
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هااي  صفحه نويته كه تقريهاً به نفاع روزناماه   08بسيار پايين از من اريداري نمودند. سپس نويتة بسيار كوتاهي در 

هاي كشورمان كه آنرا تعطي  كردند به قيمات ياك ميلياون و نايم توماان از مان       ا يني از روزنامهاي بود آنرزنجيره

 اريداري نمود!

يود با اين روند كه دولت ما پيش گركته و نقش اساسي در اين امر مام را دارند با ساي  تااجماات   آيا مي

 كرهنگي مهارزه كرد؟

دارند، دانشمندان، اساتيد، كضال و روحانيون معظام ايان    قشر دوم كه نقش مامي در مهارزه با تااجمات را

يدر ميان ما بوده و هستند و يايد عم  اصلي بقاء اسالم ودين محمادي صص  نياز   انقالب هستند. اينان كه بعنوان درّ

و همين اكراد بايند. اينان بودند كه روز و يب را بر اود حرام كردند و با مطالعات و تحقيقات ااود و باا ااورد    

بار اود، دين را پابرجا سااتند و به يهاات مختلف متناسب با هر زمااني پاسا    اوراك اندك و وضع زندگي اسف

دادند و در اين راه حتي جان اود را نيز كدا كردند. اما چيزي كه در اينجا بايد بحث يود ايناست كه اكثر عالمان يا 

 مشغو  سخنراني در مجالس مختلف.هاي مختلف هستند يا مشغو  به نويتن كتاب در زمينه

اما بايد عرض كنيم كه اين دو عام  نيز در عصر كنوني جوابگوي نس  امروزي ما نيسات چارا  كاه اوالً     

ها هام  گفتيم كه االن اكثريت قريب به اتفاق حوصله مطالعه كتب، مخصوصاً كتب اسالمي را ندارند و ثانياً سخنراني

كنند و مشن  چنداني باا  ه مساجد ركت وآمد دارند و در اين مجالس يركت ميدر محدودة اكراد ااصي است كه ب

كنند يا پرس و جو كرده و آنرا ح  و كصا   آناا نداريم به اين معنا كه اينگونه اكراد يا پاس  يهاات را اود پيدا مي

خگوي يهاات اود بايند. كنند تا در اين زمينه پاسكنند در حالي كه اكراد مورد بحث در اين مهاحث يركت نميمي

توان آنان را به حا  اود رها كرد چرا كه اوالً اگر كنتر  نشوند اكرادي اواهناد ياد كاه ديامنان در     از طركي نمي

دوساتي اجاازه ايان را    صورت لزوم به آناا متوس  اواهند يد و ثانياً و مامتر از همه ايننه احساس وظيفاه و ناو   

ي از كرده اود پشيمان اواهند يد را به حا  اود رها كنيم. ماا ااود باياد باه     دهد كه جواناني كه يايد روزنمي

سراغ جوانان برويم نه ايننه منتظر بمانيم تا آناا بيايند. همانطور كه در ارتش يك مملنات باه ياك سارباز كاه در      

ماهانه حقاوقش   گيرد هر روز غذا و آب و... ودورترين نقطه كشور مشغو  ادمت است و كسي سراغ او را هم نمي

رسد تا جامعه را با تفرقه به هرج و مرج نيندازد و اود نيز دچار مشن  نشود اما اسااتيد معظام ماا باه     سر برج مي

 جواناني كه در دورترين نقطه معركت هستند توجه نننند.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم   

 ليه يا زهرا صسالم اهلل ع

 ماهيت زن:

در ابتداي مهاحث الزم است در ارتهاط با ماهيت واقعاي زن و اينناه چاه موجاودي اسات و داراي چاه        

هايي است بحث يود تا با مطالب بعدي كه به دنها  آن اواهد آمد ارتهاط پيدا كارده و اساتدال  و اساتنهاط    ويژگي

 صحيح تر را به كرد اواننده واگذار نمائيم

و زنان، مخلوقات اداوند سهحان هستند و در بُعد روحي و جسامي، در جاوهر و ماهيات،     يك مردانبي 

 آكرينش و ايمان و انسانيت با هم هيچ وجه تمايزي ندارند.

گردد بايد گفت كه كرق آيناري ميان اين دو قشار  اما در باب آنچه به امور رواني و روحي زن و مرد برمي 

اي ارويان و نور انگيز دارد كه سريار است از سوز و عطوكت و لطاكت. و روحي وجود دارد و آن ايننه زن عاطفه

ظريف و حساس. دست آكرينش اين عاطفه را در وجود او به وديعت نااده تا با مسئوليتي كه بر دوياش ناااده   دارد 

 با طهيعت ساخت  بسيار است كه معموالًهاي يده هماهنگ بايد، نظير پرورش كرزندان كه توأم با مشقتاا و ديواري

 و زُمُخت مرد سازگار نيست.

ياوند اگار ايان گا  را بدسات زحماات و       اي لطيف همچون گ  هستند كه زود پژمرده ماي زنان روحيه 

صالمارأة   ناراحتيااي يك مرد كه در طو  يهانه روز انجام مي دهد بسپاريم در يك روز يا كمتر ناابود اواهاد ياد.   

 .1ريحانة ليست بقارمانة 

اند و پيامهر اسالم صص  و قران كريم اداوند آيات منرري در مورد زن و معطو  بودن آناا بيان كرموده در 

اند كه بحث ماورد نظار ماا    ائمه معصومين ص   نيز هر كدام به نوعي به ويژگي منحصر بفرد عاطفي زنان تأكيد دايته

 كعالً طرح اين مهاحث نيست.

اين است كاه از بادو القات زن تاا حاا  نگاهااا و       ه آن پردااته يود اما بحثي كه الزم است در ابتدا ب 

ها به زنان چگونه بوده است آيا قه  از ظاور اسالم چيزي بنام آزادي زنان وجود دايته است يا بعد از ظااور  نگرش

                                                 
  11نامه  -نهج البالغه  –زن گل است قهرمان نيست  -1
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و ...  اسالم بود كه زنان آزادي بيشتري پيدا كردند يا در عصر كنوني كه عصار ارتهاطاات و تننولاووي و پيشاركت    

 است؟

در اينجا الزم است بدانيم قضاوت تاري ِ قه  از اسالم، در مورد زن چگونه بوده است. آياا داراي ارزش و  

 هاي ديگر.يد؟ آيا جايگاه اويش را حفظ كرده بود؟ و هزاران پرسشاحترامي بود؟ آيا يخصيت وي پايما  نمي

 است توجه نمائيم:« صدق الصادقينا» اي از قرا ن كه پيرامون موضو  كوق ابتدا به آيه 

گردياد و ساخت احسااس    يد از غم و اندوه صاورتش ساياه ماي   و چون به يني از آنان مژده تولد داتر داده مي» 

نمود و به ااطر اين ننگ، اود را از اقوام اويش پناان مي دايت و در اين انديشه بود كه آن داتر را به دلتنگي مي

ايماني و عدم توجه به زنده در گورش كند! آگاه باييد كه بد كنر مي كنند و اين بيزنده اواري و ذلت نگاه دارد يا

 .«1كنند و ادا صاحب مثلااي عالي است؛ زيرا او غالب و درستنار استآارت است كه مَثلااي بد تصوير مي

ق  يده است كه مختصر در تفسير الميزان در ذي  آيه كوق الذكر، تاريخاايي از زندگي زنان قه  از اسالم ن 

يويم تا قدر اسالم عزيز و احنام و دستورات آسماني بي نظيرش ينااته يود و معلاوم گاردد   از آناا را ياد آور مي

كه همچناننه پيامهر اسالم صص  رحمهٌ للعالمين است، احنام و دستورات اسالم نيز، سراسر رحمت، عزت و حنمت 

يگاناة عزياز و حنايم اسات. ومخصوصااً زناان و       كه دين برگزيدة پروردگار  براي اكراد بشر از زن و مرد مي بايد

 داتران به اود آيند و بدانند كه اگر قران يريف كرموده است:

 «2گري كنند نهايد زنان مانند زمان جاهليت در كوچه و ايابان جلوه»

 به چه منظور و چه دليلي است؟

 و آنجا كه كرموده :

 «3محرم به نرمي صحهت كنند تا مهادا اكراد مريض القلب به آنان طمع كنندزنان نهايد با مردان نا» 

 هاي طما  و ياوتران گركتار يوند. و اگر دستور داد كه:به صالح اود زنان بوده كه مهادا در دامن مريض القلب

 «4چادرها را به اود نزديك كنند تا اذيت نشوند» 

                                                 
 06-85 –سوره نحل   -1
 11 –احزاب « و ال تبرجن تبرج الجاهليه االولي ... » ...  -1
 12 -احزاب...« فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض »...  -2
 85 -احزاب « يدنين عليهن من جالبيبهن ... فال يوذين ... »...  -1
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 از چه كسادي جلوگيري كرده است.

 

 ن در ميان مردم غير متمدنزندگي زنا

در قهاي  دور از تمدن، مانند وحشيان آكريقا و استراليا و جزاير مسنوني اقيانوسيه و اهالي باومي آمريناا و    

 غيره، زندگي زنان نسهت به مردان مانند زندگي چاارپايان و ساير جانوران اهلي نسهت به انسان بوده است.

حيات مردان، يك زندگي تهعي بشمار مي ركته و اعتقاديان اين باود  حيات زنان در قهاي  وحشي نسهت به  

گوناه اساتقاللي از   كه زن براي مرد ال  يده است و به طور اجما ، زن در وجود و زندگي، تابع مرد باوده و هايچ  

دن و توانسته زنش را به هر كس كه بخواهد بفرويد يا بهخشاد ياا او را باراي كرزناد آور    اود ندايته است. مرد مي

توانساته او را مانناد   ادمت كردن، قرض بدهد و به هر نحوي كه بخواهد مجازات كند و حتي او را بنشد ... و ماي 

 گوسفند بنشد و گويتش را بخورد. بخصوص در هنگام قحطي و مياماني.

اياته و  اطاعت كند و در هيچ كاري استقال  ند بر زن الزم بوده كه هر امري را پر يا يوهرش دستور دهند، 

داري و كليه احتياجات زندگي مرد را متحم  يود. بايد از كارهاا، ساخت تارين آنااا را مانناد      بايد تمام امور اانه

ترين آناا را پيشه نمايد. كار بجايي رسيده بود ها پستكاري و غيره را انجام دهد و از صناعات و حركهباربري و گِ 

وظايف ادمتناري برود و مرد چند روز بجاي او مانند بيماري در بستر  كه زن بايد پس از وضع حم ، بالكاصله پي

 بخوابد و اود را مداوا كند!

اي از ايان طواياف وحشاي باه حساب      بر ايناا، هر طايفاه  ايناا كليات حقوق و وظايف زن بود و عالوه  

آناا را از كتابااايي كاه در   توان هاي مخصوصي نيز دايتند كه ميهاي زندگي آداب و رسومااتال  مناط  و محيط

 1اين موضو  نويته يده بدست آورد.

 

 

 زندگي زن در ميان مل  متمدن پيش از اسالم
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منظور از اين مل  مردماني هستند كه بدون استناد به كتاب يا قانوني، تحت رسوم و آداب ملي كاه بوسايله    

 و مانند ايناا... .ايران  مصرقديم، زيستند؛ مانند چين، هند،وراثت محفوظ بود، مي

همه اين مل  در اين جات مشترك بودند كه زن نهايد استقال  و آزادي در اراده عم  داياته بايادو باياد     

توانست كاري انجام دهد. گر چه وضع زن در مياان  تحت قيموميت و واليت مرد زيست نمايد و از جانب اود نمي

 در بعضي امور با آنان مشترك و از آناا دست كمي ندايت.اين مل ، نسهتاً باتر از مل  غير متمدن بود ولي 

، زن مارد مرد زن بگيرد. ولي اگر يوهر ميمرد مي توانست زنااي متعدد بگيرد و يا طالق دهد و اگر زن مي 

ح  ازدواج ندايت و از معايرت در اارج هم ممنو  بود. هريك از اين مل  به حسب اقتضااي اوضاا  و منااط     

كرد كه زنان طهقه عاليه، بر ديگران امتياازي  اتي دايتند؛ مثالً در ايران تمايز طهقاتي گاهي اقتضا ميزندگي، ااتصاص

 دايته بايند و در امور مملنت و حنومت داالت كنند و به سلطنت برسند.

يد و زن بطور كلي از ارث محروم بود و ح ِ چنين ازدواجي با زن نوعي اريداري و مالنيت محسوب مي 

 ذا يدن با مردان حتي با پسر اود را ندايت و چند مرد مي توانستند در يك زن يريك يوند.هم غ

ديگر ح  ازدواج ندايت و بايد همراه باا  جساد ياوهرش     هر بوده و بعد از مردن او،در هند زن تابع يو 

 سوزانده يود... و در ايام عادت ماهيانه، نجس و پليد و الزم االجتناب بود... .

وان يأن زن را در اين مل  بدين نحو االصه كرد كه زن در ميان مل  حد وسط بين حيوان و انساان  تومي 

 .1يدبود. از او مانند انسان ضعيفي كه بايد به انسانااي متوسط كمك بدهد استفاده مي

 

 زندگي زن در ميان مللي كه داراي يريعت و قانون بودند
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لت و حقوق كطري و انساني زن و مرد ، عدم تشابه آناا در پاره اي از حقوق است و آنچه در قوانين وجود الزمة عدا

دارد در حقيقت ، تفاوت است و نه تهعيض و بي عدالتي . بي عدالتي آن است كه در يرايط مساوي و اساتحقاقااي  

به كام  حقوق آنان مالزمه ندارد و عادالت  تساوي يخصيت زن و مرد ، با تشا .همسان بين اكراد كرق گذايته يود 

و عادالت ، از اهادا  و مهااني احناام      . روح قرآن و اسالم دعوت به عدالت است .  همواره مقتضي تشابه نيست 

 . ارسا  رسوالن و انزا  كتابااي آسماني براي اقامه عدالت است . «العد  اقوي اساسٍ »اسالم محسوب مي يود

با ادله و براهين كرستاديم و با آنان كتاب و ميزان ناز  كرديم تا مردم باراي اقاماه راساتي و     و ما رسوالن اود را» 

 .1...« عدالت قيام كنند 

بنابر اين اعتقاد هر آنچاه  . 1همه اوامر الاي بر مهناي عد  استوار است 2  عد  را ماية حيات احنام مي داند  علي ص 

اساتاد   .2ياكت نمي ياود  آنبوده و هيچ يائهه اي از ظلم و بي عدالتي در  كه از سوي اداوند تشريع يده ، عادالنه

                                                 
 22 -الحديد   «انا ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ...  » -1

 212ص  -1خوانساري ، سيد جمال الدين محمد : شرح غرر الحكم و دررالكلم : ج   «العدل حياة االحكام »  -2
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مطاري اص  عدالت را از مقياسااي اسالم مي داند كه بايد ديد چه چيزي بر آن منطه  مي يود . عدالت ، در سلسله 

ست ، ديان ماي   عل  احنام است نه در سلسلة معلوالت. نه اين است كه آنچه دين گفته عد  است بلنه آنچه عد  ا

 .3گويد

و اين عين عدالت است و كساني يعني مردان حقوق متناسب به اود را دارند و زنان هم حقوق متناسب به اود را . 

كه عدالت را كقط در تساوي و تشابه به حقوق مي دانند سخت در ايتهاهند چرا كه از اين ننته غاكلند كاه اداوناد   

به هر كس به مقتضاي توانايي و استعدادهايش وظايفي را مشاخص كارده    هر چيزي را در جاي اودش قرار داده و

 است .

مورد انتقاد اسات را ذكار   بعنوان نمونه عدم قضاوت زنان كه بيشتر  مثالي عرض كنم تا مسئله بطور كام  ح  يود .

 مي كنيم :

قضاوت معاا  كارده اسات ،    اگر پس از بررسي هاي دقي  كقاي به اين نتيجه رسيده يد كه دين اسالم زنان را از 

بلنه قه  از قضاوت عجوالناه باياد بادانيم كاه ايان       ،نهايد آن را توهين به زنان و زير سوا  بردن يأن آنان نام برد

چرا كه قضاوت از جمله كارهاي ديوار و سخت ف آنان بردايته يده است . يمسئوليت سختي است كه از دوش ظر

ديگر  يمجرمان ، جانيان ، نو  االكنارياا ، مدعيان ، ياكيان و ... و از سو است . از يك سو صحنه هاي دادگاهاا ،

لارزه   ،نگرانيااي يديد وجداني و عقالني در يناات حنم ح  و حنم به عد  و سر انجام حساب و كتاب نزد ادا

 4بر اعماق وجودي آدمي وارد مي كند . 

وده و مامترين عاملي كه بين اكراد اانواده رأكت و گذيت عام  مام تربيتي كودك ب ،و از طركي زن كه بعنوان مادر

و ايثار را زنده مي كند ، تجلي روح مادر در بين اعضاي اانواده است . لنن با علم به اين مطلب كه اساس اانواده 

مادر بوده و از طركاي ياك زن بعناوان ياك      بر عادة   ،كه بر مار و محهت و وكاداري و پيوند پي ريزي يده است

                                                                                                                                                    
 09-النحل   «حسان ان اهلل يامر بالعدل و اال » -2

 21 -غافر  «للعباد و ما يريد ظلماً » -4

 « 4استاد مطهري ، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالمي ، ص » -2

 
 فاطمه فكوري – 27ص – 12ج  –نقد  -1
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... اساس اانواده را بار   و چگونه مي تواند با تحم  اين همه مشنالت عصهي ،همسر كه ماية آرامش يوهر مي بايد

 1مهناي معيارهاي صحيح حفظ كند .

ن روايات انديشه كند آكس در  لذا در تعاليم اسالمي هم روايات بسيار كوبنده اي در مورد قضاوت وارد يده كه هر

لذا با توجه به اين همه مشنالت و دياوارياا در كاار    از اود نشان نمي دهد . مسيردر اين چندان رغهتي براي گام 

آياا بار داياتن آن از     ، با توجه به اين واقعيت كه زنان آسيب پذيرتر و عاطفي تر و با احساس تر از مردانندقضاوت

ياا ناوعي كام بيناي و نفاي       دوش طهقه اي يا اكرادي . نوعي ادمت و نوعي رعايت حا  گروه و طهقة ااص است

 يخصيت آنان؟

هد  از ذكر اين همه ارزش گذاري اسالم به زن اين است كه بدانيم اين همان اسالم اسات كاه زن را از آن كقارو    

كه زندگي چيسات ؟ و زنادگي   كالكت ارزيي در قه  از اسالم بيرون آورد و آزادي را به او چشانيد . به او كاماند 

ون اسالم ، دين اكراط و تفريط نيست به همين ااطر در كنار اين آزادي مقداري محدوديت كه چه لذتي دارد . اما چ

سالمت زن و جامعه است را پيش روي او گذايت و انتظار عم  نمودن باه  در واقع محدوديت نهوده و جات حفظ 

فاده از حرباه هااي   با اسات  يوندميقدرت و مقام  صاحبآن بصورت دقي  را دايت چرا كه مي دانست كساني كه 

مث  اين كه اسالم مي دانست بعاد از پاياان يااكتن     .اود گركتار اواهند كرد را در چنگا  ياوات زنانمختلف باز 

جاهليت اولي ، جاهليت ديگري در راه است كه در آار الزمان رخ اواهد داد و باز زنان و داتران را به اساارت و  

سته گركتاار آن ماي ياوند و    ن اطالعي ندارند و نااواآي اود زنان هم از بردگي اواهند كشانيد اما اسارتي كه حت

 !كنند كه پيشركت كرده و متمدن تر گشته انداحساس مي

استعمار زنان را به دو روش جديد و مدرنيزه بيان كنيم . تاا زناان و داتاران ماا      در اين بخش حا  در نظر داريم تا

 يا اهداكي هد  رسيدن به وسيله و ابزار قرار داده اند برايود و مناكع اويش براي ا زنان را ،بدانند كه استعمارگران

 كه در ذي  توضيحات ذكر اواهد يد .

 اهداف مختلف استعمارگران غرب 

 :چيز جستجو نموددو مامترين اهدا  غرب در زمينة استعمار زنان را مي توان در 

                                                 
 21ص -آيت اهلل جوادي آملي –زن در آئينة جمال و جالل  -2
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 اهدا  اقتصادي . -2 اهدا  سياسي  -1

 

 

 سي  اهداف سيا -1

سياسي اود بر ديگر كشاورها و توساعة دايارة نفاوذ و      ريش ، در پي گسترش سلطةغرب با توجه به ماهيت استنها

نجا كه يك ملت تا زماني كه بر ارزش ها و كرهنگ ملي و مذههي اود پاي ماي  آاما از اقتدار اود در جاان است . 

سلطة سياسي ، ابتدا كرهنگ و هنجارهاي حااكم  تحق  م است كه قه  از ز، ال كشارد تن به سلطة بيگانگان نمي دهد

از اين رو غرب تالش كراوان مي كناد  و با كرهنگ و هنجارهاي سلطه گر هماهنگ گردد . بر آن ملت دگرگون گردد .

كعاليت كرهنگاي و   مؤسسات به ظاهر غير سياسي ، دامنةكه با كمك رسانه هاي تهليغاتي و با باره گيري از بنيادها و 

يي اود را در كشورهاي غير غربي ص جاان سوم   گسترش دهد و به تدريج كرهنگ آناا را استحاله و زميناه را  موزآ

اين بنيادها و موسسات به ظاهر غير سياسي باا كماك باه دانشاگاهاا و موسساات      براي سلطة سياسي كراهم سازد . 

آناا ، روند آموزيي و پژوهشي را در ن آموزش عالي كشورهاي جاان سوم و اعطاي بورسااي تحصيلي به دانشجويا

اين كشورها به دست مي گيرند و زمينه را براي پرورش كساني كه در آينده بتوانند كرهنگ بومي كشوريان را به نفع 

 .كرهنگ غربي تغيير دهند كراهم مي سازند 

 اهدا  اقتصادي  -2

مي تواند به مناكع اقتصاادي كشاورهاي   پذيرش الگوهاي كرهنگي غرب از سوي كشورهاي جاان سوم از دو جات 

 ياري رساند : غربي 

ضمين منااكع اقتصاادي دراز مادت    كشورها نسهت به غرب و در ناايت تاين  الف  ايجاد حسن اعتماد در بين مردمِ

 براي كشورهاي غربي .

زميناة پوياش ،   ب  رون  بازار مصر  كاالهاي غربي . زيرا زماني كه كشورهاي جاان سوم الگوهاي غربي را در  

ايان  كعاليت يركتااي بزرگ توليدي غربي در اين كشورها كاراهم ماي ياود و      زمينة  ،تغذيه ، مسنن و ... بپذيرند

 يركتاا مي توانند با آرامش ااطر توليدات اود را به اين كشورها صادر كنند .
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در كشورهاي غيرر غربري برا  ره      حقق حكومت جهاني خود و تضمين منافع اقتصادي اش ي تامالحظه مي كنيد غرب بر

طهيعي است چون تا سالطة كرهنگاي تحقا  نياباد      و اين كامالً .جديتي موضوع كنترل فرهنگ ملتها را پيگيري مي كند

 1و اقتصادي امنان پذير نخواهد يد . سلطة سياسي

ضرورت مقابا  باا   و اينجاست كه رمز تاكيدات و سفاريااي كراوان امام راح  قدس سره بر حفظ استقال  كرهنگي 

 سلطه كرهنگي بيگانگان روين مي يود. آن رههر كرزانه در يني از پيامدهاي اود مي كرمايد : 

داالت اساسي دارد كرهناگ آن جامعاه اسات .    بي يك باالترين و واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه » 

و با انحرا  كرهنگ ، هر چناد جامعاه در    اساساً كرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشني  مي دهد

اگار   ن تااي اسات .  اولي پوك و پاو  و ميا  سياسي ا صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي بايد   ابعد هاي اقتصادي  

كرهنگ جامعه وابسته و مرتزق از كرهنگ مخالف بايد ، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مي 

اساتقال  و موجوديات   و موجوديت اود را در تمام ابعاد از دست مي دهد .تالك مي يود ن مسدر آكند و باالاره 

و ساده انديشي است كه گمان يود با وابساتگي كرهنگاي ،   ت مي گيرد .عه از استقال  كرهنگ آن جامعه نشأهر جام

كاه هاد  اصالي    بااب اتفااق نيسات     مِان  . باي جاات  امنان پذير اسات  استقال   در ابعاد ديگر يا يني از آناا 

 .« 2استعمارگران كه در رأس تمام اهدا  آنان است ، هجوم به كرهنگ جوامع زير سلطه است

 

 

 

 

 

 ابزار و رويااي كرهنگ سازي استعمار 

اياعه كرهنگ و ارزيااي غرباي ،   كرهنگ سازان جااني براي رسيدن به اهدا  اود در استعمار كرهنگي و ترويج و

 به براي از آناا اياره مي كنيم : كه در اين جا به اجما في سود مي جويند ا و ابزار هاي مختلاز رويا

                                                 
 29ص  8 -تازه هاي انديشه  -1

 129/ ص  12صحيفة نور / جلد  -2
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 وساي  ارتهاط جمعي  -1

، اعام از  وساي  ارتهااط جمعاي    ،ثير گذاري به كرهنگ ملتااأيني از مامترين و اصلي ترين ابزار هاي غرب براي ت

حق  آمرينايي كه مطالعات انتقادي ارتهاطات و مطهوعات است . هربرت ييلر ، به عنوان نخستين مراديو و تلويزيون 

ا كرهنگي و سياسي ا اقتصادي معمو  در مياان متفناران و    را به صورت زمينه اي مستق  از پژوهش هاي اجتماعي  

متخصصان انتقادگر اين كشور مورد توجه قرار داده است ، عقيده دارد از سالااي پس از جنگ جااني دوم در همان 

حده با كمك نظامي به انگلستان و كرانسه براي غلهه به آلمان هيتلري و كسب رههري جااني تالش ا  كه اياالت متح

 مي كرد ، برنامه ها و سياستاايي نيز در جات استيالي كرهنگي و ارتهاطي بر دنيا تدارك مي ديد .

تنااا  آغااز ياده    ااا گفتني است كه تااجم كرهنگي غرب و حركت وسيع و پريتابي كه براي اساتحالة كرهناگ ملت  

بلنه همة اقوام و نژادهايي را كه به نوعي در صدد حفاظ هويات كرهنگاي    كشورهاي جاان سوم را در بر نمي گيرد 

 اود هستند يام  مي يود .

 ناادها و موسسات به ظاهر كرهنگي : -2

تاسايس   ،ن جناگ سارد  با ين  گيري امپرياليسم آمرينا و اكزايش نفوذ و اقتدار اين كشور در جاان باويژه در دورا 

و حفظ و گساترش منااكع   و موسسات به ظاهر كرهنگي براي ياري رساندن به اهدا  سياست اارجي آمرينا بنيادها 

اين كشور در جاان مورد توجه سياستمداران و سرمايه داران بزرگ آمرينايي قرار گركات و باه تادريج بنيادهاايي     

 ايفاي نقش پردااتند . تاسيس و در صحنه سياست داالي و اارجي كشور به

 سازماناا و موسسات بين المللي  -3

ن بااره ماي جوياد    آيني ديگر از اهرمااي مامي كه غرب براي تحمي  كرهنگ و ارزيااي اود به سااير ملتااا از   

علماي و كرهنگاي   ، سازمان مل  و زير مجموعه هاي آن همچون سازمان تربيتي نظيرسازماناا و موسسات بين المللي 

كرهنگاي   اا پويش قانوني الزم را براي سلطةاستفاده از اين سازمانتحد صيونسنو  و كمسيون حقوق بشر است مل  م

 .غرب به وجود آورده ، دولتاا را در مقاب  اين سلطه الع سالح مي كند 
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م ، بلناه  و ساير ابزار ها و روياايي كه استعمارگران كرهنگ و ارزش بنار مي برند تا بنحوي نه تناا جاان ساو  -4

  .1تمام دنيا را به تسخير اود در آورند . كه بحث مفص  آن در اينجا امنان پذير نيست

  

 زن از نظر استعمارگران امروزي 

آن روز زن را به عنوان آلت و هد  و ابزاري كه بتاوان   استعمارگرانِ ،در دنياي قه  از اسالمهمانطوري كه ذكر يد 

. اماا  كه اسالم عزيز آمده و زنان را از چنگاا  آناان در آورد    ندكردمياستفاده با آن به اهدا  يخصي اود برسند 

و تمام سعي استعمارگران كه هميشه و همه حا  به كنر مناكع اويش هستند از تالش و كويش كروگذاري ننرده اند 

يعني با توجه باه اينناه ماي     . اما برده داري مدرنيزه .اود را مي كنند تا زنان را بار ديگر به بردگي اود در آورند 

و اهادا   امروز با روش نوين وارد عم  يده  ،گذيته است كه به روش قه  از اسالم عم  كنند آن دانند ديگر زمان

 يوم اود را دنها  مي كنند 

 

 

 مردان هد  اصلي  

و  جنگقهي  از  يدر مسائل همانطوري كه مي دانيم اساس يك حنومت و دولت را مردان تشني  مي دهند اصوصاً

. استعمارگران اين را بخاوبي  گر مي يود  هوبيشتر جل مسئلهاين و ... كه نياز به مردان برومند و كداكار هستند جااد 

آن نظام اصالً به صالح آنان نيست بايد از هر راهي چاه نظاامي ، چاه     د كه براي غلهه بر نظامي كه وجوددرياكته ان

 ريشه و بن بهرند از ئ  ديگر وارد يده و اساس آن نظام را متزلز  سااته و ازكرهنگي ، چه اقتصادي و چه ساير مسا

 ،كه استعمارگران را به هد  اصلي كه مردان و در رأس ماردان هستند  اين رو زنان بعنوان يك وسيله و ابزار و آلتي

 د.نند و ريشة آناا را بخشناننسران يك نظام هستند برسا

 

 هاي مدرنيزهزنان و برده
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زنان امروزي كه گوش به كرامين استعمارگران داده و آنان را در دلاايشان جاي داده و به اواسته هايشان جامة  آري

اما به روش جدياد كاه    .هاي قه  از اسالمننته غاكلند كه آناا هم يك برده هستند مث  برده اين عم  مي پويانند از

 ااود  تلقين يده است . زنان امروزي بايد بيشاتر مراقاب   نهاينگو با كرض ارزش گذاري و ميدان داري زنان به آناا

 .و بارياك وارد ياده و اهادا  ااود را عملاي ماي ساازند        مارگران از هر راهي از نقاط ريزبايند . چرا كه استع

كرهنگ آن قوم جايگاه بسزايي دارد و نقش آناان در زوا  و ياا    تاري  ا تمدن و كه در ين  گيري  ياصوصا زنان

 تمدناا بر هيچ كس پوييده نيست .ماندگاري 

انساناا بحثي گسترده اي است كاه در اينجاا مجاا     بحث از ابعاد مثهت و منفي نقش زنان در حيات مادي و معنوي 

 طرح آن نيست و به ناچار به اياره اي گذرا بسنده مي كنيم .

دلپذير تر يدن محايط ااانواده و    گرايش طهيعي زنان به زيهايي ، آراستگي ، زيور و زينت دنيوي از يك سو موجب

يلي اما از سوي ديگر همين گرايش طهيعي در صورتي كه ماار نشود بمانناد سِا   ،رون  حيات مادي انساناا مي گردد

تماميت حيات معنوي انساناا را دست اوش زوا  و نابودي قرار مي دهد و آناا را در چارچوب محادود   ،بنيان كن

 دنياي مادي اسير مي سازد .

اثير پذيري يديد مردان اعم از پدر و پسران و اانواده از زن اانواده از يك سو موجب تاييج و تحرياك آنااا در   ت

گاردد و از ساوي ديگار ممنان     ميي انساني واالجات حركت در مسير اهدا  متعالي و كداكاري در راه آرمانااي 

رزيااي انساني و صايانت از سارمايه هااي    براي حفظ ااست موجب بازدايتن آناا از هر گونه كداكاري و گذيت 

 معنوي و مادي اجتما  گردد .

كرزندان همچنان كه مي تواند باعث رياد و تربيات كرزنادان     يتينقش حساس مادران در ين  گيري الگوي يخص

گاركتن   با اراده ، بدور از آلودگي و عالقمند به سرنويت قوم و ملت اويش گردد ، مي تواناد موجاب پاا    ،يستهاي

 رزنداني نايايست ، اود بااته و بي اعتنا به كرهنگ و ملت اود يود .ك

و نشان ماي  ايناا نمونه اي از مصادي  مختلفي از نقش حساس زنان در ين  گيري كرهنگ و مدنيت يك قوم است 

ي برناماه رياز  ملتاا هساتند در  دهد كه چرا نظريه پردازان كرهنگ جااني و كساني كه در پي همسان سازي كرهنگ 

هاي اود زنان را مورد توجه قرار داده و آنان را بعنوان نقطه ثق  كعاليتااي سياسي و كرهنگي اود در نظر گركته اند 

. آناا به درستي به اين ننته پي برده اند كه تحق  كرهنگ جااني بدون ايجااد تحاو  در كرهناگ زناان كشاورهاي      
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، ليهراليسم ، توسعه ، اقتصاد آزاد و ... باه   و تهليغ دموكراسي  مختلف امنان پذير نيست . از اين رو همراه با ترويج

زن و كاما  مياان    يم ص زن گرايي و با هد  ايجاد برابرنيسميكعنوان نسخه هايي يفابخش !! براي همة مل  جاان ، 

دد تلقاي  در ص بومي كشورهاي يرقي اند روينفنردمرد در تمام مسائ    را نيز در سراسر جاان مطرح كرده و به م

نيز، اعم از اسالمي و غير اسالمي ، اگر مي اواهند به موقعيت مناساب   هاي يرقياين انديشه هستند كه زنان كشور

، برناماه هاا و    هاا اجتماعي برسند و حقوق از دست ركته اود را باز يابند ، چااره اي جاز بااره گياري از راهنار    

پردازان حتي در صدد بر آمده اند رده اند ، ندارند . اين نظزيه در غرب مطرح كطرحاايي كه نظزيه پردازان كمينيسم 

كه با باره گيري از اهرم سازمان مل  متحد ، الگوي واحدي را براي اصالح وضع حقوق زنان باه هماة كشاورهاي    

رابري جاان ، با كرهنگاا و ارزيااي متفاوت ، تحمي  كنند و همة آناا را مجهور به پذيرش الگوهاي غربي آزادي و ب

   1زنان كنند .

اقتصااد  زن در اين جامعه كه محنوم چنين ايده هايي است ، وسيله اي است كه بايد مصر  كند و مصر  ياود .  

زن كه كقط جسم است االي از معنويت غرب ، بغير از اين دو كلمه ، هيچ ارزش ديگري را به رسميت نمي يناسد 

زن  تعياين ماي كناد    اسات كاه يان  لهااس او را    « بايد » و اين و تن ، بايد مصر  كننده و مصر  يونده بايد 

دست همين سرمايه داري است . ارادة انسان مظلومترين قرباني سرمايه داري غرب و در عين حا  برنده ترين سالح 

مسالنان و  براي اواستن ، حد و مرزي نمي يناسد و انسان بي ناايت طلب است . اين واقعيتي است كه هم ماادي  

. اقتصاد اكزون طلب غرب ، اين ارادة بي ناايات طلاب انساان را ، در    نوي مذههان ، آن را تصدي  كرده اند هم مع

مسير مصون به ادمت اود مي گيرد و سوار بر انسان مي يود و بر اسب غريزة جنسي او تازيانه اي مي زناد و هار   

   .دسرعت اين حيواني كه اود ذاتا چموش و سركش است، مي اكزاي زمان بر

يد و همة وجود زن ، در جسم او منحصر دانسته يد و آنگاه چشامان  غفلت از هويت معنوي انسان آغاز  كاجعه ، با

عشا  ،  ، زن را چونان طعمه اي براي گرمي بازار سرمايه برگزيد و او را مسل  پو  قرباني كارد .  آزمند دنياپرستان 

داد و سنس در ادمت اقتصاد قرار گركات   «سنس»ا به ي اود رجاآن لطيفة معنوي ، كه آكنده از راز و رمز بود ، 

گرداننده هزار بازار مصر  يد . تهليغات نيز طه  معمو  ، راه را براي كاروان ياتاب   صنعت توليد و رو زائيدة هزا
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و  همه عش  را كراموش كردند ،يارن «قحط سالي »آلوده سنس باز كرد . هنر چنان به سنس آلوده يد . كه در اين 

 گشوده اي به سوي عالم معني و حقيقت بود .دند كه روز و روزگاري ، هنر دريچة از ياد بر

 اين ميان سينما ، كه هنر هفاتم ناام  و در  استيده « صورت » دنياي  اكنون آئينة بود « معني » هنر كه ترجمان عالم 

كاه گاويي   آن چنان باا سانس پيوناد دادناد      تمام نماي ابتذا  يد و سرمايه داران غرب ، سينما راگركته بود آئينة 

 ااصيت طهيعي عدسي دوربينااي كيلمهرداري اين است كه جز اينگونه مناظر را از اود عهور نمي دهد .

، مغلاوب ايان غاو     مي دير تر ، اما سر انجاام  به همه اانه ها ارمغان برد و تئاتر نيز ك بيره و تلويزيون سينما را

 . ااي عريان و صحنه هاي آميزش جنسي ، در تمايا اانه ها معمو  يد درندة وحشي يد و نمايش تن

، نايي از پيشركت صنعتي غرب و عقب ماندگي يرق مي دانند بايد پرسيد را از آنان كه همة تفاوتااي يرق و غرب

 ، چه رابطه اي ميان علم و پيشركت صنعتي و برهنگي وجود دارد ؟

سته و سنس جاي عش  را گركته و ابتذا  و تحريك شنجاي زيهايي  به ي، برهنگي و عرياناكنون در غرب  

دريغا كه در اين تمدن و كرهنگي كه در همة كرهنگاا و تمدنااي جاان به چشم تحقيار   نام هنر ياكته است . ،جنسي

كت ط و حد و مرزي باره گررمي نگرد ، زن بصورت حيواني در آمده است كه بايد از جنسيت او ، بي هيچ قيد و ي

. اين حيوان كه اود اكسارش به دست دنيا داران حريص است به نوبة اود اكسار ماردان را در دسات دارد و ايان    

اكسار ، همان نگاه مردان است كه آنان را غاك  از همه چيز ، برده وار به دنها  زنان مي كشد و كار باه جاايي ماي    

ند ، مرد نيز براي آن زنده است كه زن او را نگاه كناد و از  رسد كه اگر زندگي زن بسته به آن است كه او را نگاه كن

در « نگااه  » راهي نيست و كاصلة اين دو ، حتي از تفاوت اين دو كلمه نيز كمتر است ، كاه  « گناه » تا « زن » نگاه 

« مه چشم نا» است . اين است كه دست كم يك سوم مجالت ميزهاي روزنامه كرويان غربي ، « گناه » حقيقت همان 

است ، و تيراو اين مجالت ، از همة نشريات ديگر بيشتر و در آمد آن اكزونتر است و كار تا بدانجا باال مي گيرد كاه  

، در اقتصاد كشورهاي غربي سامي عمده پيدا مي كند . نقاياي، موسايقي، ساينما، تئااتر،     صادرات اينگونه مجالت

. اما صنايع وابسته به سنس به اينااا ااتم نماي كشاد. دو     كشد مجله، عنس، پوستر اين ها همه، زن را به بازار مي

ريتة عظيم اقتصادي ديگر براي غارتگري، چشم به زن دواته اند، سازندگان لوازم آرايشي و طراحاان ماد، و اگار    

كرهنگ معنوي به جاي تمدن مادي بنيشيند و زن ديگر يخصيت اود را به چشم و جسام ااود نداناد ،    قرار بايد 

ديگر به مسئلة لهاس باز مي گرديم . زن غرباي و   راينجاست كه با ؟احهان اين صنايع عظيم چه اواهد يدتنليف ص
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لهاس اود را به باانة مد عاوض  ، بلنه بايد دائماً غرب زده ، نه تناا بايد لهاس بپويد كه بدن نما و بدن پرداز بايد 

، اياطان داغ بماند و اگر لهاس وسيلة اود نمايي نهايد  و پارچه كرويان و صنايع نساجي وسازان  كند ، تا بازار مد

و كاجعه آميز تر از همه اين كه زن نه تناا وسيله اي ديگر چه چيز چرخ اين صنايع را به چراش در اواهد آورد ؟ 

 ، هر چيز ديگر مي يود . ، كه وسيله اي براي مصر  هر چه بيشترِبراي مصر  يدن و مصر  كردن اود مي يود 

ي ايننه الستيك تراكتور بيشتر به كروش برسد بايد تصوير نيمه عريان يك زن د ركنار آن بايد ، همة كرويندگان برا

تاي در تهليغاات انتخابااتي مجاالس قانونگاذاري      از ميان زنان جوان انتخاب يوند و حبايد در كرويگاهااي بزرگ 

 1تهليغ كانديداها قرار مي گيرد . سنس و زن وسيله

 

 هاي علمي و كلسفيوي تاريخي و باززمينه ها

هااي علماي و   زمينه هاي تاريخي و نظريه، زن استسرمايه داران كه عام  اصلي بازاري يدن آز در كنار حرص و 

ازدواج را امر مغااير باا   كلسفي نيز موجود بوده و موجب يده است تا بازار سنس و برهنگي داغتر يود. اگر كليسا 

العما  در  د اين عناس  يياپرهيز از ازدواج نمي دانست دس و روحانيت را مستلزم معنويت محسوب نمي كرد و ق

. اگار قدسايان از قهيا  سان       اكراط است  يك بايد قهو  كرد كه الزمة هر تفريطي .مدتمدن جديد به وجود نمي آ

در مغرب زمين به ناام   امروز« 2درات زنا يوئي را كرو اندازيد ترنابا ب» كه : روم ، به نام دين تهليغ نمي كردند و

. كمك ديگر از روانشناسي كراهم ياد كاه باارز     «نمي اندااتند وكررا با تهر زنا كاري درات زنايويي » بي ديني 

  تصادكي نيست كه در كنار بازار گرم لهاس و آراياش و آالياش ، در لهااس علام ،    يسم است . يدكرو ترين جلوة آن

ات ئا و منشاء همة اعتقادات معنوي و ابتالمهنا و اص  همة يخصيت آدمي منتهي ظاور مي كند كه غريزة جنسي را 

تاا  و چون همة گركتارياا را نايي از سركوبي غريزه جنساي ميداناد ، دساتاويزي ياود     او محسوب مي كند نيوي د

جنساي بشار    ي  عقده هاا ئتا مسابردايته يود هرگونه محدوديت و ممنوعيت را در مقاب  اسب سركش اين غريزه 

كه سانس باراي ااود  در علام روانشناساي پشاتوانه و       . اين چنين است شوده گردد و او به آرامش دست يابد گ

كه بر اين بي بند و باري و لجاام گسايختگي   روانشناسي كلسفه هايي پديد مي آيد اين  ركند در كناميپشتيهاني پيدا 
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كه از ميان همه حقاي  عالم و هماة واقعيات هاا ي    ي ظاور مي كنند سياليسم مناتهنستا ي. در اگز مار تأئيد مي زند

د و همة قواعد و قوانين عقلي ، ااالقي ، ديني و عركاي را باه   نمربوط به انسان ، كقط و كقط به آزادي او مي انديش

ت انگاري سر سيناين دلي  كه مزاحم آزادي كرد مي يوند ، كنار مي گذارند و نفي مي كنند و سر انجام از پوچي و 

 آورند .يمدر 

و اين كلسفه « وقتي ادا نهايد همه كار جايز است » ه است تنق  يده است كه گف «سنييفداستا»عهارت معروكي از 

ي است كه در آن انساان دلاش ماي    ي. كلسفة دنياها ، كلسفة صدور جواز براي هر كاري است كه انسان مي اواهد 

 1 دلخواه اوست . ةكلسف ،اواهد و اين اواهد همه كار بنند و چنين انسان دلش كلسفه هم مي

 كه براي انسان كه اين كلسفه ، كلسفة اوست مسئلة لهاس و عفت و پوييدگي معنايي نخواهد دايت .پيداست 

حا  كه نقشه هاي يوم و بي رحمانة غرب در مورد زنان معلوم يد و مقايسه اي كه بين بردگي زنان قه  از اسالم و 

و باه   اسات در زمان كعلي و اين كه اسالم تا چه اندازه اي به زنان ارزش و احترام قائ   بردگي آنان توسط استعمار

هيچ كس اجازة بردگي زنان را نمي دهد بايد بدانيم و قهو  كنيم كه تمام قوانين اين اساالم عزياز كاه باراي زناان      

اقتضااي آن را دارد   ،عاق  انسانِ  ِهمه و همه جات براورد و مهارزه با اين گونه اكراد استعمارگر است . عق ،آورده

  ما عنهاوده و باه    ياستعمار و غرب را با هم مقايسه كند . مقايسه اي كه ظاهرارزش دهي تا ارزش دهي اسالم و 

 سپس اود ، بيني و بين اهلل قضاوت كند كه كدام بر ضرر اوست و كدام به نفع او.  .مطالب رسيدن بايد

كه يايد ارتهاطي باا مهاحاث قهلاي و ارتهااطي باا       به مهاحث حجاب ، مسئله اي حا  الزم است تا قه  از پردااتن

را عرض كنيم تا هنگام پردااتن به اص  مسئله به مشنلي برااورد   «غريزه و عش »مسئله  مهاحث بعدي دايته بايد

 ننيم .ن

 

 غريزة سر كش جنسي

. اسالم هيچ واقعيتي و از آن جملاه غريازة    غريزة جنسي ، يني از غرايز انسان و يني از واقعيت هاي وجود اوست

و معنويات ندانساته اسات . هماه     جنسي را ناديده نگركته و هرگز باره مندي از ايان غريازه را ااال  روحانيات     

محدوديتاا و ممنوعيت ها كه در يريعت اسالمي در باب غريزة جنسي آمده ، كقط براي آن است كه بتواند باه ايان   
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ي زند و آن را از تازيانه و تحريك بيجاي رهگذران حفظ كند ، تا مهادا اسب ديواناه وار  اسب چموش لجام و اكسار

ننتاه ماام ايان     رم كند و سوار را نه تناا به مقصد نرساند ، بلنه به زمين كرو كوبد و ديگران را نيز آسيب رساند .

قرار نگركته است و چناان نيسات   است كه در اسالم معنويت و روحانيت به هيچ وجه در مقاب  ماديت و جسمانيت 

كه انسان مجهور بايد براي رسيدن به حقيقت معنوي، واقعيت مادي اود را نابود كند. معنويت رقيت ماديت نيسات  

در چناين بيانش،   كه بخواهد حريف اود را بدر كند بلنه هدايت كننده و كنتر  كنندة جسمانيت و ماديات اسات.   

ت، و انسان هم تن نيست كه با مرگ كاني يود و تناا مجا  براي موجود باودن  ديگر تن، تناا بخش وجود انسان نيس

و اويهخت يدن نيز، تمتع محدود جسماني ميان تولد تا مرگ نيست. انسان راه درازي در پيش دارد كه مرگ يناي  

ايان  ست. از گذرگاهااي آن است. انسان رو به سوي ادا دارد كه كما  مطل  و سرچشمة همه اوبياا و ارزش ها 

نه همه وقت ، نه همه جا و نه با هر كس. او اود را يريف تار از آن  است كه از تن باره اي مي گيرد اما به اندازه ، 

مي داند كه به جسمش ينااته يود و وظيفة اود را اطيرتر از آن مي بيند كه تناا به بدن نماايي و آراياش جسام    

جمله در اسالم، براي آن لهاس به تن نمي كند كه تن را عرضاه كناد،   بپردازد. انسان در همة بينش هاي معنوي و از 

پويد تا اود را بپويد. لهاس براي او يك حريم است ، به منزلة ديواري است كاه تان را از دساتهرد    بلنه لهاس مي

 لهاس براي آن است كه تحريك جنسي را كم كند نه آنناه بار قادرت    .محفوظ مي دارد كرامت او را حفظ مي كند

مي بيناد  ن، كما  اود را در آن يتحريك بيفزايد. لهاس، پوست دوم انسان نيست بلنه اانة او  اوست. انسان اسالم

ننه تن اود را به الا  بفروياد   آكه تن اويش را چون كااليي تزيين كند و به راه اندازد و بفرويد، بلنه به جاي 

  1كرويد.جان اود را به اداي اويش مي

ن يك مطلب است ، و آزادي جنسي و ركع مقررات و ماوازين  آه ايها  غريزه و سركوب ننردن حقيقت اين است ك

ايها  غريزه با رعايت اص  عفت و تقوي مناكي نيست ، بلنه تناا در ساية عفات و تقواسات    ااالقي مطلب ديگر .

حساس محروميتااا و ساركوب   كه مي توان غريزه را به حد كاكي ايها  كرد و جلوي هيجانااي بيجا و ناراحتياا و ا

دادن باه هوسااا و   پارورش دادن اساتعدادها غيار از پار     يدن هاي نايي از آن هيجاناا را گركت . به عهارت ديگر 

 آرزوهاي پايان ناپذير است .
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يني از مختصات و امتيازات انسان از حيوانات اين است كه دو نو  مي  و تمنا در بشر ممنن است پيادا   

در وجود هر انسااني   ق ، تمناي كاذب . تمناي صادق همانااست كه مقتضاي طهيعت اصلي است .يود : تمناي صاد

طهيعت مي  به صيانت ذات ، به قدرت و تسلط ، به امور جنسي ، به غذا اوردن و امثا  ايناا هست . هريك از ايان  

مينة يك تمناي كاذب واقع ياوند  هد  و حنمتي دارد بعالوه همه ايناا محدودند ولي همة ايناا ممنن است زميلاا 

 . ايتااي كاذبي كه اكراد در مورد اوردنياا پيدا مي كنند مشاور و معرو  همه است .

ي در ماي آياد ،   اين تمنا غالها بصورت يك عطش روحا    ستدر بعضي از ميلاا و غرائز ص كه غريزة جنسي از آناا

 يعني قناعت و پايان پذيري را در آن راه نيست .

طهيعي را مي توان ايها  كرد ، اما تمناي كاذب اصوصا اگر ين  عطش روحي به اود بگيرد ، ايها  پاذير  غريزة 

اااالق آزاد را باه   نيست . ايتهاه كساني كه براي جلوگيري از سركوبي غرائز و به منظور ريد استعداد هاا ، رويام   

و حيوان را ناديده گركتند و به ايان جاات   ن انساكردند ، نايي از اين است كه اين تفاوت يگر   اصطالح پيشنااد

انسان چه در زمينة پو  و اقتصاديات ، چه در زمينة  .در سريت انسان نافته استتوجه نگردند كه مي  به بي ناايت 

سياست و حنومت و تسلط بر ديگران و چه در زمينه امور جنسي اگر زمينة مساعدي براي پيشروي بيناد ، در هايچ   

ايا  كردند كه حاجت جنسي در وجود بشر كي المث  نظير حاجت طهيعي هركس باه ادرار  ند . حدي توقف نمي ك

منع و حهس ادرار از نظر پزيني مضرات كراواني دارد ، اماا ااالي كاردن آن حادود و      .و االي كردن مثانه است

اني باراي ادرار بياباد ،   يرايطي ندارد اگر كرضا كسي قدم به قدم در كوچه و اياباناا مح  مناسب و پاكيزه و مجا 

 نخواهد دايت . يبيش از مقدار حاجت به آن توجا

ناايت جاالت است كه غريزة جنسي يا غريزة قدرت طلهي يا پو  پرستي بشر را از اين قهي  بدانيم و توجه ااود را  

جات مخاالف   و عوارض حيرت آور و پايان ناپذيرتناا به جنهه هاي محروميت و ايها  نشدن غريزه معطو  كنيم .

 را ناديده بگيريم .

اگر انسان در اين زمينه مانند حيوانات ظركيت محدود و پايان پذيري دايت ، نه به مقررات سياسي و نه به مقاررات  

ااالقي نيز نه نيازي به ااالق سياسي و اجتماعي بود ، نه باه   احتياجي نهود. از نظراقتصادي و نه به مقررات جنسي 

اما همچنانناه از  نه به ااالق جنسي ، همان ظركيت محدود طهيعي همة مشنالت را ح  مي كرد .ااالق اقتصادي و 
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مقررات و ااالق محدود كننده در روابط اجتماعي و امور اقتصادي و از عفت و تقواي سياسي و اجتماعي گريازي  

 1مي بايد .از مقررات و ااالق محدود كنندة جنسي و از عفت و تقواي جنسي نيز گريزي ننيست ، 

 

 مردان و غريزه جنسي

غريزة جنسي كوق العاده است و آنان به يدت به زن عالقه دارند و اين غريزه اگر بطور در مردان بايد قهو  كنيم كه 

ويرانگر براي اود و اجتما  وا  اطرناكترين غريزه اي است كه صاحهش را به لغزيااي اطير وصحيح ايها  نشود 

ه مرد هيچگاه از ثروت اندوزي و ما  طلهي و تصاحب ما  و مقام و منسب سير نمي يود از همانطوري كمي دارد . 

ياهد مثا  ياهان و سالطين هستند كه . 2همهستري با زيها رويان و آميزش با آناا و نگاه كردن به آناا سير نمي يوند

براي جلوگيري از آنااا وجاود    زنان مختلف را جات ركع غريزه جنسي اود به ادمت مي گركتند و هيچ مانعي هم

ه ندايت اما هيچندام را نديده ايم كه بگويد چون زنان زيادي در ادمت من بوده اند قوت ياوت در وي تمام ياد 

بلنه بالعنس بيشتر حريص يده و در حمالت اود به ممالك مختلف چه صحنه هاي يرم آوري كه بوجاود   . يا ...

  نياوردند .

جواني دورة بحران غرايز ، مخصوصا غريزة جنسي است . اين غريزه اگر بصورت صاحيحي   ميدانيم كه در اين ميان

پاية اويهختي و سعادت جوانان اواهد زد . و سرنويت آنااا را بنلاي    ترين ضربت را بر درههري نگردد ارد كنن

 دگرگون اواهد ساات .

غ ابتناار آناان كاه ممنان اسات      د يد . و نهوپرپر يده نابود اواه ،ينفته اق آناا، همچون غنچه هاي نانيروي الّ

تعاداد قربانياان ايان راه در     به هدر اواهد ركت . اكتخارات كراواني براي اوديان يا اجتما  گردد مسلماًسرچشمة 

ميان جوانان كم نيستند و تعداد كساني كه پس از بيداري از اواب گران اود ، دردناكترين تاسف و نادامت را بار   

تاا پاياان عمار     ،و بسيارند كساني كه با آثار يوم اين عدم رههري صحيحمي كنند نيز كراوانند . روح اود احساس 

  3بايند .اويش دست به گريهان مي
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ي كه مسئلة برقراري ضابطه و محدوديت در تحريك غريزة جنسي به ميان مي آيد، عده اي استدال  مي كنند كه گاه

نايي از همين محدوديتااسات  و يرقي بر سر غريزة جنسي وجود دارد ، همة گركتارياايي كه در كشورهاي اسالمي 

و روابط آزاد يود ، اين حرص و ولعي كه وجود دارد از بين مي رود ، اگر به كلي هرگونه محدوديتي بردايته يود 

اناد و   و مسئلة غريزة جنسي عادي مي يود . در پاس  بايد گفت اين تجربه را سالااست كشورهاي غربي آغاز كرده

بعضي كشورها در ركع محدوديت و بردايتن يرم از مسائ  جنسي ، تا حدودي زيادي نيز پيش ركته اند ، آيا واقعاا  

س ااكنون در كشورهاي غربي با آن مجالت سنسي االي از يرم ، با آن وضاع لها   مسئله براي آناا ح  يده ؟ مثالً

و رهنگي و بي پردگي ، آيا عطش جنسي كرو نشسته اسات  پوييدن ، آن همه كيلمااي آن چناني و االصه آن همه ب

 دقيقااً  اند. غريازة جنساي  را نشنااته غريزة جنسيمسئلة غريزي ح  يده است ؟ كساني كه چنين عقيده اي دارند ، 

مانند اسهي است كه با تازيانه ، تحريك مي يود و مي رود ، اين تازيانه گاگاه الزم است ، اما اگر حساابي در كاار   

 ايد و تازيانه از حد بگذرد، اسب رم مي كند .نه

سالااست كه مغرب زمين چه در تصوير و چه در لهاس ، روز به روز اعضاي محارك غريازة جنساي را آيانارتر     

، روز به روز آتش اين غريزه بر اكرواته تر يده است و هجوم مردم سااته است ، اما مي بينيم بر اال  اين كرضيه 

تيراو مجالت و كتب سنسي ، باالتر مي رود و تجارت اين ريته، پر سود تار ماي    ر مي يود وبه مسئله سنس بيشت

م و عفا  كنار مي رود و جلوة تازه اي از رپرده كه از ي مغرب زمين هر آري يك ننته هست و آن اين كه درگردد.

دهد و اود را از دست ميردد ، چند صهاحي آن جلوه و آن نمايش تازگي دارد و سپس جاذبة گجنسيت آينار مي 

، اما ننته اين است كه به محض اين كاه  مسئله ح  بود  ،يد ين جا تمام مينسهتاً عادي مي يود . اگر مسابقه به هم

يك نو  از تحريك در اثر تنرار عادي يد ، انسان در پي تحريك تازه اي بار ماي آياد كاه ياديد تار باياد ، و        

را به اوبي كاميده اند و به همين دلي  دائماً در صدد كشف و ااترا  رويااي سوداگران بازار تحريك نيز اين ننته 

 جديد تر و يديد تر هستند. 

يني از ايتهاهات بزرگ كساني كه براي ح  مسئله غريزة جنسي چنين كرضيه هاي پيشنااد مي كنند اين اسات كاه   

دارد و آن هم همين غريازة جنساي اسات ،     يك غريزه، كه انسان در جامعهآنان در عالم ايا  چنين كرض مي كنند 

  كنند و حا  آننه در عالم واقاع نماي   حيعني مي اواهند مسئله را بصورت ساده و مجزا از ساير عوام  اجتماعي 

عايد سرمايه داران مي ياود ، در  توان اين مسئله را جدا از مسائ  اقتصادي و در آمدي كه از تحريك غريزة جنسي 
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هام ياعلة ايان نيااز بخواهاد       اگر كرضاًغريزة جنسي با تحريك بيشتر از ميان نمي رود ، بلنه  نظر گركت . نه تناا

ااموش يود ، سرمايه داران و همة آناايي كه از اين راه كسب در آمد ماي كنناد ، نخواهناد گذايات ايان آتاش       

باه   رو با نوياندن آب ياو  دارندراگرم نگه ميو همواره با حيله ها و تركندهاي جديد ، بازار اويش ااموش يود 

كساي  آنان را تشنه تر مي سازند . غريزة جنسي از اين نظر تا حدودي يهيه به اعتياد است . ممنان اسات    ،تشنگان

به مواد مث  ترياك و هروئين اين است كه اين مواد ناياب است و به مقدار بسيار تصور كند كه علت ايتياق معتادان 

گيرد ، بنابر اين براي ريشه كن كردن اعتياد باياد هاروئين را باه مقادار زيااد ، در       كم در دسترس معتادان قرار مي

 دسترس معتادان قرار داد .

اين اواهد بود كاه معتاادان در اثار مصار  زيااد      عاقالنه به نظر مي رسد اما در عم  نتيجه اش  اين كرضيه ظاهراً

ة يدت مقدار ئشياد براي او عادي مي يود و براي نحساسيت اود را نسهت به هروئين از دست مي دهد و مقادير ز

و دوباره مقداري باز هام بيشاتر الزم   و آن مقدار زيادتر نيز پس از چندي عادي مي يود زيادتري طلب اواهد كرد 

 1.مي آيد و اين اكزون طلهي تا آنجا ادامه پيدا مي كند كه باالاره معتادان جان اود را از دست مي دهند 

 

 از نظر غريزة جنسي ريد يخصيت 

همانطور كه در ابتدا هم گفتيم اين غريزه نهايد سركوب گردد بلنه بايد از آن به نحو صحيح استفاده نماود تاا باراي    

مسائلة   جنساي  يني از مسائ  ماام اااالق  انساناا عام  ريد و تقويت يخصيت انساني از اين طري  يود چرا كه 

صوصي باز كرده و باه بررساي ماهيات آن    خديم االيام براي عش  كص  م. چنانچه مي دانيم كالسفه از قعش  است 

در عش  كراهم آورده است . عركا عش  را در همة اياياء سااري و عشا      يپردااته اند . ابن سينا رسالة مخصوص

 انسان به انسان را مظار آن حقيقت كلي دانسته اند .

عش  را ستايش كرده و به آن اكتخار كرده اند ،  ،رده انديعراي اه  ادب با آننه ياوت را امري حيواني و پست يم

تا آنجا كه مقايسه عق  و عش  و ترجيح عش  بر عق  بخشي از ادبيات ما را تشني  مي دهاد . عشاقي كاه ماورد     
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از مقولة ياوت دانسته يده است ، تناا عش  الاي نيست ، حتي عش  انسان به انسان نيز در غير ستايش واقع يده و 

  1از اقسامش امري يريف و اارج از مقولة ياوت معركي يده است . بعضي

تمام تحسيناايي كه از عش  يده بخاطر همين االقيت و نيروي عظيم و بي نظير آن است ، چنانچه مي دانيم بسياري 

اگار   . اماا از عالي ترين ياهنارهاي ادبي معماري و هنري به معني واقعي تحت چنين جاذبه اي بوجود آمده اسات  

منظور از عش  جاذبه و كشش نيرومندي بايد كه دو انسان را به گناه ، آلودگي و سقوط در لجنزار عصيان و كحشاء 

نگ آن ، چنان پررنگ و ثابت اسات كاه باه ايان     ننه هاي لبنشاند هر چه در مذمت آن گفته يده كم است ، زيرا 

 آساني پاك يدني نيست .

ي اندازد و انساان بار اثار آن    م نده اي بايد كه عق  را به كلي ويران كرده ، از كارآن جاذبه ديوانه كن ،و اگر منظور

 . دست به هر كار جنون آميزي مي زند هرچه دربارة تحقير آن نيز گفته يود بجاست

« در قضاياي مربوط به عش  كاصله ميان پاكي و اطا كقط يك بوسه اسات! »نويسندة كرانسوي:  «استاندا »و به گفتة 

عش  از دريچه هاي ديد مختلف ، چاره هاي كوق العاده گوناگون دارد. بنابر اين هم ستايشاااي آن و هام    ،صهاال

 تحقير هاي آن هر دو بجاست .

 

 عش  زيهايدر زير لفاكة هوسهازياا، 

موضوعي كه در اين جا توجه به آن براي همة جوانان پاكد  ناايت ضرورت را دارد اين است كاه اماروز در زيار    

، و چه آلودگي هايي كه باه ناام عشا  مقادس     چه جنايتاا و تهانارياايي كه نمي يود «عش »لفاكه زيها و ياعرانة 

گاواهش د   »انجام نمي گردد؟! هر آلودة دامن هوسهاز و ياوتران اود را در لهاس عاي  صادق كه باه اصاطالح   

 .جا مي زند  «!جز اين سند پاره نيست» و در دستش « چاك چاك اوست 

و باا  « ساتار  »ياوات سركش حيواني اود ندارد در زير هماين   دو روي ديو صفت كه نظري جز ايها  هر كريهنار

و باه  به مقاصد يوم ييطاني اود جامة عم  مي پوياند « كلمه»استفاده از ياخ و برگاا و توصيفااي ياعرانه همين 

ارة واقعي او بردايته مي يود ، آنچه را گفتاه  همين دلي  پس از آننه اهدا  كثيف او صورت گركت ، ماسك از چ

همه و همه را كراموش مي كند ، درست مانند ظر  بزرگ آبي كه يك مرتهه آن را وارونه كنناد قطاره اي از آن   بود 
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ن قلب لهريز از محهات و چشامااي بيماار از    آو سوزان باقي نمي ماند ، و اثري از عواطف پاك و عشقااي آتشين 

آنگاه معشوق كريب اورده و پشيمان مي ماناد باا ياك دنياا      هزاران ادعاي ديگر ديده نمي يود . بيماري عش  ، و

   اندوه و حسرت و غم !

اين مادعياني كاه سارمايه اي     بايند.« مدعيان دروغين عش »ب اين قبايد يديدا و با دقت هر چه بيشتر مرا جوانان 

از عش  سوزان اود را در آن واحاد در چنادين جاا گارو     جز دروغ و كريب و ادعه ندارند و چه بسا قلب مملو 

قلمداد نماوده اناد. باياد توجاه     و ينه يناس  صادقو با هزار تزوير و نيرنگ همه جا اود را عايقي گذايته اند ! 

ها هساتند كاه گااه وقاحات را باه جاايي        همينكه از اين قماش اكراد در محيط امروز، بسيار زيادند دايته بايند 

و در همه جا نامه اي واحد مملو از دروغاا را كپيه كرده ، در آن واحد براي چند داتر مي كرستد  كه مثالً رسانندمي

بر تن كرده تمام قامت اود را در آن كرو برده اند، ولي در زير ايان ناام هازار گوناه جنايات      « عش  مقدس»لهاس 

 مرتنب مي يوند.

بر سر راه آناا ناااده ماي   « عش  پاك»قب اين دامااي گوناگون كه بنام نه تناا داتران جوان بلنه پسران نيز بايد مرا

ي ، و كفارة يك لحظه غفلت ، و ااوش بينا  ن غالها رهايي وجود ندارد آداماايي كه پس از اكتادن در يود ، بايند . 

 تواالي يدن را گاهي در يك عمر هم نمي توان داد . بيجا ، و تسليم الفاظ رياكارانة

بسر برده اند ، ايلاي زود تساليم ايان اباراز     « محروميت»كمهودي دارند و در « محهت»ي كه از نظر مخصوصا كسان

كه زود كريب بخورند و بدام اكتند ، ايناا باياد بايش    عشقاا و محهتاا مي يوند ، و همين محروميتاا سهب مي گردد 

  1از ديگران مراقب بايند .

ت . باز طه  معمو  ، اين ديمن اين طور تفسير مي يود كاه چاون   گفته مي يود كه مذهب ديمن عش  اس معموالً

 مذهب ، عش  را با ياوت جنسي يني مي داند و ياوت را ذاتا پليد مي يمارد ، عش  را اهيث مي يمارد .

ولي چنانچه مي دانيم اين اتاام دربارة اسالم صادق نيست ، دربارة مسيحيت صادق است . اسالم ياوت جنساي را  

اهيث نمي يمارد تا چه رسد به عش  كه يگانگي و دو گانگي آن با ياوت جنساي ماورد بحاث و گفتگاو     پليد و 

 است .
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اسالم محهت عمي  و صميمي زوجين را به ينديگر محترم يمرده و به آن توصيه كرده است و تدابيري باه كااربرده   

 .كه اين يگانگي و وحدت هر چه بيشتر و محنمتر بايد 

ن جا هست و از آن غفلت يده اين است : علت اين كه گروهي از معلمان ااالق با عشا  از نظار   ننته اي كه در اي

عش  آنچنان سركش  شمرده اند ضديت عق  و عش  است.نااالقي به مخالفت بر ااسته اند و ال اق  آن را ااالقي 

ق  نيرويي است كه باه قاانون   و نيرومند است كه هر جا راه پيدا مي كند به حنومت و سلطه عق  ااتمه مي دهد. ع

ني نيسات. عشا  ياك نياروي     وكرمان مي دهد و عش  را به اصطالح تماي  به آناريي دارد و پابند هيچ رسم و قان

هذا سيستماايي كه اساس اود را بر پاية عق  گذايته اند نمي توانناد  علي انقالبي انضهاط ناپذير آزاد طلهي  است .

جمله اموري است كه قاب  توصيه و تجويزي نيسات ، آنچاه در ماورد عشا  قابا       عش  را تجويز كنند . عش  از 

اين است كه اگر به حسب تصاد  و به عل  غير ااتياري پيش آيد، يخص بايد چگونه عم  كناد تاا    ،توصيه است

 حد اكثر استفاده را بهرد و از آثار مخرب آن مصون بماند.

 

 رابطه عش  و عفت

طة عش  و عفت است . بايد بهينيم اين استعداد عالي و طهيعي در چاه زميناه و يارايطي    مطلب عمده در اين جا راب

باتر ينوكا مي گردد ؟ آيا آنجا كه يك سلسله مقررات ااالقي به نام عفت و تقوا بر روح مرد و زن حنومات ماي   

يا آنجا كه احسااس  رسد  اين استعداد باتر به كعليت مي ،و زن بعنوان چيزي گرانهاا دور از دسترس مرد است كند 

ابتاذا   منعي به نام عفت و تقوا در روح آناا حنومت نمي كند و اساسا چنين مقرراتي وجود ندارد و زن در ناايت 

در ااتيار مرد است ؟ اتفاقاً مسأله اي كه غير قاب  اننار است ، اين است كه محايط هااي باه اصاطالح آزاد ماانع      

. در اين گونه محيط ها كه زن به حا  ابتذا  در آمده است ، كقط زمينه باراي  پيدايش عشقااي سوزان و عمي  است 

 پيدايش هوسااي آني و موقتي و هرجايي و هرزه يدن قلهاا كراهم است . 

و جامعاه يناساان آن را   اين چنين محيط ها محيط ياوت و هوس است نه محيط عش  به مفاومي كاه كيلساوكان   

هشيار كنناده   كه با كداكاري و از اود گذيتگي و سوز و گداز تؤام است ، است محترم مي يناسند يعني آن چيزي

ماي   ناه اي است ، قواي نفساني را در يك نقطه متمركز مي كند ، قوة ايا  را پر و با  مي دهد و معشوق را آنچنان
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تنار ها و اكناار عاالي   و اب و هنر ها در ذهن اود رسم مي كند نه آنچناننه هست ، االق و آكرينندة نهوغاا اواهد 

     1است .

 

 

 

 تاريخچة حجاب 

تا آنجا كه موراان مي نويسند در ايران باستان حجاب وجود دايته و از آنچه در اسالم آمده نيز سخت تار  

بوده است. سختي حجاب در ايران باستان به حدي يديد و سخت بود كاه حتاي پادران و بارادران نساهت باه زن       

مي يدند . مقررات يديدي كه طه  رسوم و آيين كان و آيين كاان مجوساي درباارة زن    يوهردار نامحرم يمرده 

حائض اجرا مي يد كه در اتاق محهوس بوده، همه از او در مدت عادت زنانگي دوري مي جستند و از معايرت باا  

 او پرهيز دايته اند،  سهب اصلي پيدا يدن حجاب در ايران باستان بوده است .

بايد قهو  نمائيم  كه علت رواج حجاب در ميان مسلمانان آن مقررات اشن نهاوده اسات    اما اين سخن را 

بلنه همه ما مي دانيم كه در اسالم هرگز چنين مقرراتي وجود ندايته و ندارد . زن حائض در اسالم كقاط از برااي   

ز لحاظ معايرت با ديگران و عهادات واجب ، نظير نماز و روزه معا  است و همهستري در آن ايام جايز نيست. اما ا

 .2... هيچ ممنوعيتي ندارند كه مجهور به گويه نشيني يود

آنچه از تاري  كاميده مي يود اين است كه در جاهليت عرب، حجاب وجود ندايته است حتاي در ماورد   

ا در لهاساي كاه   صما «  النطو  كي ثيااب عصاينا اهلل كيااا    »كرده اند و مي گفتند . آنان گفته اند كه برهنه طوا  مي

سورة اعارا  ايان مطلاب را آورده     22معصيت ادا كرده ايم طوا  نمي كنيم   .كه مقدس اردبيلي نيز در ذي  آية 

 . 3است

 مردودي نيز ذي  آية مذكور مي نويسد :

                                                 
   20اخالق جنسي در اسالم و غرب / شهيد مطهري / ص  -1

 . 22ص  -شهيد مطهري  -مسئلة حجاب  -1

 . 20ص  -زبده االبيان  -2



 31 

بواسطة اين آيه پويش به زن و مرد واجب يد . زيرا زن و مرد عرياان باوده و حتاي عرياان طاوا  ماي       

آنچه مسلم است اين است كه حجاب قه  از اسالم در اكثر اديان و اقوام مختلف وجود دايته و اسالم . ولي  1كردند

مهدأ و مهتنر اين رسم نهوده است و تناا تشريع و وجوب و حدود آن توسط اسالم صورت گركته است و حتي پاا را  

آن آيات و روايات و ذات انساناا است  . و دلي 2كرا تر گذايته و ادعا مي كنيم كه پويش ريشه در كطرت بشر دارد

 كه به چنين مسئله اي حنم مي كند. 

 حجاب از نظر كطرت

پويش زنان و مردان ، قه  از هر چيز از اواسته هاي كطرت پاك و سااتار وجودي ذاتي آناا است ، زيرا 

يانند ، بي آننه قهال در ايان  از همان آغاز القت بشر ، هريك از زن و مرد كوييدند تا به هر نحو ممنن اود را بپو

حياا  » مورد ، آموزش بهينند ، اين موضو  بيانگر آن است كه در نااد انسان عام  باز دارنده و هدايت كننده اي به نام

وجود دارد كه مي اواهد انسان را از اطر ها و انحراكاا حفظ كند و او را به راه صحيح هدايت نمايد . بار هماين   « 

ه : هنگامي كه آدم و حوا پس از چشيدن از ان درات باشاتي كاه از ان نااي ياده بودناد ، از      اساس در قرآن آمد

يرو  كردند  با قراردادن برگااي باشتي ، بر ينديگر ، تاا هماديگر را    »باشت ااراج يدند ، اود را برهنه ياكتند . 

 «.3بپويانند

از پويش باشتي بودند ، ولي بر اثر اطاا ، آن  آدم و حوا قه  از اين ماجرا برهنه نهودند بلنه داراي نوعي  

كرامت و پويش باشتي ، از تن آناا كرو ريخت ، و پس از ههوط به زمين ، وقتي كه ااود را از آن كرامات برهناه    

  4ياكتند ، با يتاب سعي كردند همديگر را بپويانند .

و مرد، يك امر كطري و ذاتي است، و  سرعت در پوييدن اود با برگااي باشتي، بيانگر آن است كه پويش براي زن

بشر براي پاس  دادن به نداي كطرت، اود را ناگزير از پويش مي داند. و مطاب  رواياتي كه از ابن عهاس نق  ياده  

پس از اين ماجرا، قوچي را كه از باشت آمده بود، ذبح كردند، حوا از پوست آن، لهاس بلندي براي آدم عليه السالم 

                                                 
 . 279ص  -الحجاب  -2

 29ص  -حجاب از ديدگاه قرآن و سنت  -1

 ( 22 -) اعراف   «صفان من ورق الجنه و طفقا يخ »  -2

 سوره اعراف آمده است . 27نهي شده ، در آيه  پوشيده بودن آدم و حوا ، قبل از خوردن از آن درختِ -2
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ا ي اود يك پيراهن  و روسري تايه نمود. به هر حا  اين ماجرا قرآني، بيانگر كطري باودن موضاو    كراهم كرد و بر

 پويش است و بيانگر آن است كه دستور پويش از اواستگاه سااتاري انسان سرچشمه مي گيرد .

 

 حجاب از نظر عق   

را كه براي انسان ماية كرامات   لزوم پويش از نظر عق  ، نياز به توضيح ندارد ، چرا كه هر عق  سليم آنچه

و حفظ از انحراكات و بياودگي ها و پوچي ها است ، آن را موجب استواري انسان مي داند . و آنچاه را كاه باعاث    

كساد ااالقي و پيامد هاي يوم برهنگي مي يود ، آن را مذموم و ناپسند مي داند ، و اين يك مطلب وجداني عقلاي  

 صدليلش همراه اودش مي بايد .   « ا معااقياساتا» است كه به اصطالح 

 آكتاب آمد دلي  آكتاب                    گرد ليلت بايد از وي رخ متاب

عق  چون چراغ تاباني است كه زيتي ها و نيني ها را نشان مي دهد، و عوام  اوياهختي و بادبختي را ،   

م  اويهختي است و موجب ساالمت و  مشخص مي كند ا چنانچه در كلسفه حجاب اواهيم گفت ا حجاب از عوا  

تنام  كرد و جامعه مي يود و برهنگي و بد حجابي ، باعث انحطاط و پيامد هاي يوم مي گردد و باه ايان ترتياب    

نتيجة عقلي مي گيريم كه حجاب يك وسيلة بسيار الزم و يايسته ، براي زنان و مردان است و به طور كلي هر چيزي 

، عق  آن را حرام مي داند ، و هر چيزي كه باعث رياد و تناما  و ساالمتي كارد و     كه ماية انحطاط و كساد است 

 جامعه است، عق  آن را يايسته دانسته و انسان را بر انجام آن ملزم مي سازد .

يني از يعهه هاي عق  است ، وجود حيا در انسان ، او را بسوي حفظ پويش و عفت دعاوت ماي   « حيا » اصلت 

حيايي كه از يعهه هاي جا  است ، انسان را به برهنگي و بي عفتي و زيست عروسني كرا ماي  كند ، و به عنس بي 

 اواند .

من تو را به انتخاب يني از سه صفت مخير نمودم » وحي كرد :  كرمود : اداوند به آدم  امير مومنان 

 .« رها كن كه عهارتند از عق  ، حيا و دين يني از آناا را انتخاب نما و دو صفت ديگر را 

 .« من عق  را بر گزيدم » آدم عرض كرد 
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اداوند توسط جهرائي  به حيا و دين كرمود : از عق  جدا گرديد و او را به اودش واگذاريد ، آناا به جهرئي  گفتند : 

  1.« ما از سوي ادا ، كرمان داده يده ايم كه از عق  جدا نگرديم ، هر جا كه عق  بايد ، ما هم همراه آن هستيم» 

  2جهرئي  گفت چنين باييد 

نتيجه ايننه : اصلت حيا كه از صفات كطري انسان است ، و موجب حفظ عفت اواهد يد  از عق  جدا نيسات ، و  

اين دو هميشه و در همه جا با هم هستند ، اگر كسي در عم  ، اصلت حيا را رعايت ننند ، در حقيقت ، اود را از 

 3عق  نيز جدا سااته است

 

 

 

 لت پيدا يدن حجابع

علت و كلسفة پيدا يدن حجاب چيست؟ چطور يد كه در ميان همه  يا بعضي مل  باستاني پديد آماد؟ اساالم كاه    

ديني است كه در همة دستور هاي اويش كلسفه و منظوري دارد چرا و روي چه مصالحتي حجااب را تائياد و ياا     

 تاسيس كرد؟

ني ابراز يده است و غالها اين علت ها باراي ظالماناه ياا جاهالناه     در باب علت پيدا يدن حجاب نظريا ت گوناگو 

جلوه دادن حجاب ذكر يده است . ما مجمو  آناا را ذكر مي كنيم . نظرياتي كه به دست آورده ايم بعضي كلسفي و 

 بعضي اجتماعي و بعضي ااالقي و بعضي اقتصادي و بعضي رواني است كه ذيال ذكر مي يود .

 و رههانيت ص ريشة كلسفي   . مي  به رياضت -1

 عدم امنيت و عدالت اجتماعي ص ريشة اجتماعي   -2

 پدر ياهي و تسلط مرد بر زن و استثمار نيروي وي در جات مناكع اقتصادي مرد ص ريشة ااالقي   .  -3 

 حسادت و اود اواهي مرد ص ريشة ااالقي    -4

                                                 
 «انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان »  -1

 11و  19ص  - 1ج  -اصول كافي  -2

 72ص  -محمدي اشتهاردي –حجاب بيانگر شخصيت زن  -2
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از مرد چيزي كم دارد، به عالوه مقررات اشني كه در زمينة  عادت زنانگي زن و احساس او به اين كه در القت -5 

 پليدي او و ترك معايرت با او در ايام عادت وضع يده است ص ريشة رواني   .

عل  نام برده يا به هيچ وجه تاثيري در پيدا يدن حجاب در هيچ نقطه از جاان ندانسته يده است و بي جات آن را 

و يا كرضاً در پديد آمدن بعضي از سيستمااي غير اسالمي تااثير داياته اسات. در    به نام علت حجاب ذكر كرده اند 

 حجاب اسالمي تاثير ندايته است يعني حنمت و كلسفه اي كه در اسالم سهب تشريع حجاب يده است نهوده است.

لت اساساي در  عللي كه ذكر يد كم و بيش مورد استفادة مخالفان پوييدگي زن قرا گركته است . به عقيدة ما يك ع

كار است كه مورد غفلت واقع يده است . به عقيده ما ريشة اجتماعي پديد آمدن حريم و حائ  مياان زن و مارد را   

در مي  به رياضت ، يا مي  به استثمار زن ، يا حسادت مرد ، يا عدم امنيت اجتماعي ، يا عادت زنانگي نهايد جستجو 

كرد . ريشة اين پديده را در يك تدبير ماهرانة غريزي اود زن بايد جستجو كرد و ال اق  بايد كمتر در ايناا جستجو 

 كرد .

به طور كلي بحثي است دربارة ريشة ااالقي جنسي از قهي  حيا و عفا  ، و از آن جمله اسات تمايا  باه ساتر و     

 پويش اود از مرد . در اينجا نظرياتي ابراز يده است . 

فا  و ستر و پويش تدبيري است كه اود زن با يك نو  الاام باراي گرانهااا   دقي  ترين آناا اين است كه حيا و ع

كردن اود و حفظ موقعيت اود در برابر مرد به كار برده است . زن با هوش كطري و با يك حاس مخصاوص باه    

ه نارم  اود درياكته است كه از لحاظ جسمي نمي تواند با مرد برابري كند و اگر بخواهد در ميان زندگي با مرد پنجا 

كند از عادة زور بازوي مرد بر نمي آيد ، و از طر  ديگر نقطة ضعف مرد را در همان نيازي ياكته است كه القات  

در وجود مرد نااده است كه او را مظار عش  و طلب و زن را مظار معشاوقيت و مطلوبيات قارار داده اسات . در     

 طهيعت ، جنس نر گيرنده و دنها  كننده آكريده يده است .

وقتي كه زن مقام و موقع اود را در برابر مرد ياكت و نقطة ضعف مرد را در برابار ااود دانسات هماانطوري كاه      

متوس  به زيور و اود آرايي و تجم  يد كه از آن راه قلب مرد را تصاحب كند ، متوس  به دور نگادايتن اود از 

يست آتش عش  و طلب او را تيزتر كند و در نتيجه دسترس مرد نيز يد .دانست كه نهايد اود را رايگان كند بلنه با

 مقام و موقع اود را باال برد .

 وي  دو رانت مي گويد :
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حيا امر غريزي نيست بلنه اكتسابي است . زنان درياكتند كه دست و د  بازي ماية طعن و تحقير است و ايان امار   » 

 .«را به داتران اود ياد داده اند 

و حائ  ميان زن و مرد در اكزايش قادرت و محهوبيات زن و در بااالبردن مقاام او و در      مولوي راجع به تاثير حريم

گدااتن مرد در آتش عش  و سوز ، مثلي لطيف مي آورد : آناا را به آب و آتش تشهيه مي كند ، مي گويد مث  مارد  

ش غلهاه ماي كناد و آن را    مث  آب است و مث  زن مَثَ  آتش ، اگر حائ  از ميان آب و آتش بردايته يود آب بر آت

ااموش مي سازد ، اما اگر حائ  و حاجهي ميان آن دو برقرار گردد مث  ايننه آب را در ديگي قرار دهند و آتش در 

زير آن ديگ روين كنند ، آنوقت است كه آتش آب را تحت تاثير اود قرار مي دهد ، اندك اندك او را گارم ماي   

ه وجود مي آورد ، تا آنجا كه سراسر وجود او را تهدي  به بخار مي سازد . مي كند و احياناً جويش و غليان در او ب

 گويد :

 « حجيب » آب غالب يد بر آتش از لايب                                   ز آتش او جويد چو بايد در 

 هوا   چوننه ديگي حاي  آمد آن دو را                                نيست كرد آن آب را كردش

مرد بر اال  آنچه ابتدا تصور مي رود ، در عم  روح اويش از ابتذا  زن و از تسليم و رايگاني او متنفار اسات .   

 مرد هميشه عزت و استغناء و بي اعتنايي زن را نسهت به اود ستوده است . 

از طار  ديگار ،   به طور كلي رابطه اي است ميان دست نارسي و كراق از يك طر  و عش  و ساوز و گرانهااايي   

همچناننه رابطه اي است ميان عش  و سوز از يك طر  و ميان هنر و زيهايي از طر  ديگر؛ يعني عشا  در زميناة   

 كراق ها و دست نارسي ها مي ينفد و هنر و زيهايي در زمينة عش  ريد و نمو مي يابد .

 برتراند راس  مي گويد :

زنان بتوان دست ياكت و ايلي باتر است كاه وصاا  زناان دياوار      از لحاظ هنر ماية تاسف است كه به آساني به» 

 .« بايد بدون آننه غير ممنن گردد 

از همه عجيب تر سخني است كه يني از مجالت زنانه از آلفرد هيچناك ا كه به قو  آن مجله به حسب كن و يغ   

 :كيلمسازي اود دربارة زنان تجارب كراوان دارد ا نق  مي كند . او مي گويد 
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من معتقدم كه زن هم بايد مث  كيلمي پر هيجان و پر آنتريك بايد ، بدين معني كه ماهيت اود را كمتر نشان دهاد  » 

و براي كشف اود مرد را به نيروي تخي  و تصور زيادتري وادارد . بايد زنان پيوسته بر همين ييوه ركتار كنند يعني 

 «. اي كشف آناا بيشتر به اود زحمت دهدكمتر ماهيت اود را نشان دهند و بگذارند مرد بر

زنان يرقي تا چند سا  پايش باه اااطر    » ايضاً همان مجله در يمارة ديگري از همين يخص چنين نق  مي كند : 

حجاب و نقاب و رويهندي كه به كار مي بردند اود بخود جذاب مي نمودند و همين مسأله جاذبة نيرومندي باداناا  

ا تاليي كه زنان اين كشورها براي برابري با زنان غربي از اود نشان ماي دهناد حجااب و    مي داد ، اما به تدريج ب

 .«پويش كه ديروز بر زن يرق كشيده يده بود از ميان مي رود و همراه آن از جاذبة جنسي او هم كاسته مي يود 

ا پاية اود را باال برده است و از اين قضايا مي توان كاميد كه زن بر اثر دور نگه دايتن اود از دسترسي مرد تا كج

تا چه حد سر نياز مرد را به آستان اود كرود آورده است ؟ قطعا درك زن اين حقيقت را در تماي  او به پويش بدن 

 اود و مخفي كردن اود به صورت يك راز تاثير كراوان دايته است .

 

 

 كلمه حجاب

ديد است . در قديم و مخصوصا در اصاطالح كقااا   استعما  كلمة حجاب در مورد پويش زن يك اصطالح نسهتا ج

كه به معني پويش است به كار ركته است . كقااء چه در كتاب الصالوة و چاه در كتااب الننااح كاه      « ستر» كلمة 

 را بنار برده اند نه كلمة حجاب را . « ستر »  متعرض اين مطلب يده اند كلمة 

را به كار مي برديم . زيرا چنانچاه كاه   « پويش » شه همان كلمه باتر اين بود كه اين كلمه عوض نمي يد و ما همي

گفتيم معني يايع لغت حجاب پرده است ، و اگر در مورد پويش بنار برده مي يود به اعتهار پشت پرده واقع يادن  

زن است و همين امر موجب يده كه عده اي زيادي گمان كنند كه اسالم اواسته است زن هميشه پشت پارده و در  

 نه محهوس بايد و بيرون نرود .اا

وظيفة پويش كه اسالم براي زن مقرر كرده است بدين معني نيست كه از اانه بيرون نرود . زنداني كاردن و حاهس   

زن در اسالم مطرح نيست . در براي از كشورهاي قديم مث  ايران قديم و هند چنين چيز هايي وجود داياته اسات   

 ولي در اسالم وجود ندارد .
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زن در اسالم اين است كه زن در معايرت اود با مردان بدن اود را بپوياند و به جلوه گري و اود نماائي   پويش

 .  1نپردازد . آيات مربوطه همين معني را ذكر مي كند و كتواي كقااء هم مؤيد همين مطلب است

 

 

 كلسفة حجاب و پويش 

جنسي گذارده اند و اكراد غربزده، باي بناد و بااري    بدون يك در عصر ما كه بعضي نام آنرا عصر برهنگي و آزادي 

زنان را جزئي از آزادي او مي دانند سخن از حجاب گفتن براي اين دسته نااويايند و گاه اكسانه اي است متعل  به 

زمانااي گذيته . ولي مفاسد بي حجابي و مشنالت و گركتاريااي روز اكزوني كه از ايان آزادي هاا ي باي قياد و     

جود آمد، سهب يد كه تدريجا گوش ينوايي براي اين سخن پيدا يود . مسئله اين است كه آيا زنان باياد  يرط به و

براي باره كشي از طري  سمع و بصر و لمس در ااتيار همة مردان بايند و يا بايد ايان اماور مخاتص همسرانشاان     

 گردد . 

دادن اندام ااود و تحرياك يااوات و هوساااي     بحث در اين است كه آيا زنان در يك مسابقه بي پايان در نشان  

آلودة مردان در گير بايند و يا بايد اين مسئله از محيط اجتما  بر چيده يود و به محيط اانواده و زندگي زنا يويي 

 ااتصاص يابد .

هاا و غارب زده   اسالم طركدار برنامة دوم است و حجاب جزئي از اين برنامه محسوب مي يود در حالي كه غرباي 

 اي هوسهاز طركدار برنامة او  هستند .     ه

اسالم مي گويد كاميابي هاي جنسي اعم از آميزش و لذت گيري هاي سمعي و بصري و لمس مخصوص به همسران 

 است و غير از آن گناه و ماية آلودگي و ناپاكي جامعه مي بايد .

 فلسفة حجاب  يز مكتوم و پنهاني نيست زيرا :

گري و امثا  آن همراه دارد، مردان مخصوصا جواناان را  اً پيامد هاي همچون آرايش وعشوهبرهنگي زنان كه طهع -1

در يك حا  تحريك دائم قرار مي دهد تحريني كه سهب كوبيدن اعصاب آناا و ايجاد هيجانااي بيمار گونه عصاهي  
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به اود تحمي  كند ؟ مگر  و گاه سرچشمة امراض رواني مي گردد . مگر اعصاب انسان چقدر مي تواند بار هيجان را

 همة پزينان رواني نمي گويند هيجان مستمر عام  بيماري است ؟.

مخصوصاً توجه به اين ننته كه غريزة جنسي، نيرومند ترين و ريشه دار ترين غريزة آدمي اسات و در طاو  تااري     

اي مامي را پيادا نماي كنياد    هيچ حادثه » سرچشمة حوادث مرگهار و ضايعات هولناكي يده تا آنجا كه گفته اند : 

 «مگر اين كه پاي زني در آن ميان بايد.

آيا دامن زن مستمر از طري  برهنگي به اين غريزه و يعله ور سااتن آن بازي با آتش نيست؟ آيا اين كار عاقالنه اي 

  1است؟

اند و با دوستي ها و عشا   ما جوانان بسياري را ديده ايم كه به ااطر وضع نامناسب داتران جوان، به آناا د  بسته 

هاي مجازي و دروغين زماني را با ينديگر سپري كرده اند اما در اين زمان اعصابي راحت و آرام ندايته اند هميشه 

در كنر هم بوده و از آيندة اود نگران هستند وقتي هم كه اين دوستي ها بنا به داليلي به پايان مي رسد و مجهور باه  

يب راحتي را ندارند .از كار و تالش و علم و ... بطور كلي  استه يده و از آنااا دسات   جدايي هم هستند روز و 

مي كشند گويي دنيا براي آناا تمام يده است تند اوي ها و بد ااالقي ها در اانه و مح  كاار و مدرساه و ... از   

 ويژگي هاي ااالقي آن يخص در اين برهه از زمان است .

اي دستور رعايت حجاب و پويش مردان و زنان روحي آرام و اعصابي سالم و چشام و  اما اسالم مي اواهد با اجر

 هاي حجاب است . گوش پاك را به آنان ارمغان آورد و اين يني از كلسفه

آمارهاي قطعي و مستند نشان مي دهد كه با اكزايش برهنگي در جاان طاالق و از هام گسايختگي زنادگي زناا       -2

در ايان  « د  » و هار چاه   « هر چه ديده بيناد د  كناد يااد    » وم باال ركته است . چرا كه يويي در دنيا به طور مدا

هوسااي سركش بخواهد به هر قيمتي بايد به دنها  آن مي رود و به اين ترتيب هر روز د  به دلهري مي بنادد و باا   

 ديگري ودا  مي كند .

اساتشان و عش  و عواطفشان مخصوص ينديگر در محيطي كه حجاب است دو همسر تعل  به ينديگر دارند و احس

كه عمالً زنان به صورت كاالي مشترك در آمده اند ديگار قداسات پيماان زناا     « بازار آزاد برهنگي » است ولي در 

يويي مفاومي نمي تواند دايته بايد . و اانواده ها همچون تار عننهوت به سرعت متاليي مي يوند و كودكان بي 
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چرا كه در اين بازار آزاد همه چيز، نو و تازه و نقايي يده و كريها اسات اماا آنچاه در ااناه     . 1سرپرست مي مانند

بعنوان همسر وجود دارد ديگر از اين بازار اارج يده است؛ ديگر تمايلي به باز گشتن به اانه نيست چرا كاه ايان   

ا قربان اسالم عزيز ياوم كاه ايان    بازار چيز هاي باتري دارد و دست كشيدن و ركتن به جاي ثابت مشن  است . ام

هاي مسئله را ح  كرد و حجاب را قرار داد تا مردان كقط زيهايي هاي زنان اود را آنام كقط در اانه بهينند و زيهايي

 زن ديگر باعث از هم گسيختن كانون گرم اانواده نشود .

اي بي حجابي است كه نيازي باه ارائاة   گسترش دامنة كحشاء و اكزايش كرزندان نامشرو  از دردناكترين پيامد ه -3

ارقام و آمار ندارد . و دالئ  آن در جوامع غربي كامالً مشخص بوده و نيازي به بيان ندارد . و با توجه به اين كه اين 

كرزندان نامشرو  سرچشمة انوا  جنايتاا در جوامع انساني بوده و هستند ابعاد اطرناك اين مسئله روين تر مي يود 

. 

ي كه مي ينويم در كشور انگلستان هر سا  پانصد هزار نوزاد نامشرو  بدنيا مي آيد و هنگامي كه دانشامندان  هنگام

انگليس در اين رابطه به مقامات كشور اعالم اطر كرده اند ص نه به ااطر مسائ  ااالقي و مذههي   بلنه باه اااطر   

كه در اكثر پرونده هاي جنااحي پااي آنااا در مياان      اطراتي كه آنان براي امنيت جامعه به وجود آورده اند بطوري

است، به اهميت اين مسئله پي مي بريم بنابر اين هر چيز كه دامنة كساد جنسي را در جوامع انساني گسترده تر ساازد  

 يود و پيآمدهاي آن، هرگونه حساب كنيم به زيان آن جامعه است. ها محسوب ميو تاديدي براي امنيت جامعه

ي كه جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد طهيعي است روز به روز تقاضاي آراياش بيشاتر و ااود نماايي     هنگام -4

هاي انتظار و ... قرار اكزونتر از او دارد . و هنگامي كه زن را از طري  جاذبة جنسيش وسيلة تهليغ كاالها و دكور اتاق

ك كاالي بي ارزش سقوط مي كند و تناا اكتخاار  دهند در چنين جامعه اي يخصيت زن تا سر حد يك عروسك يا ي

او جواني و زيهايي و اودنمائيش مي يود و به اين ترتيب مهد  به وسيله اي اواهاد ياد باراي اياها  هوساااي      

. آنام كقط در اين دوران؛ چرا كه زنان پس از سپري نماودن  2سركش يك مشت آلودة كريهنار و انسانااي ديو صفت

ي اود همان ديو صفتان او را همچون يي مچاله يده به دور اواهند انداات و حتي او را در دوران زيهايي و جوان

ايياء تهليغاتي اود نيز وارد نمي كنند و از داتران و زنان جوان و زيها روي ديگر استفاده اواهند كرد . و ايان زن  
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ر آنان بوده و حتي اقدام باه تشاني    بدبخت است كه از هر چيز محروم اواهد يد و از ايننه چندين سا  در ااتيا

 اانواده نداده يا اانواده اش از هم گسسته است پشيمان اواهد يد و آن هم پشيماني كه چاره اي نخواهد دايت .

مردان الابالي هميشه براي پيشهرد اهدا  يوم اود دست به هر كاري مي زنند در اين ميان حتي از نواميس مردم نيز 

آنان زنان را با هر طري  ممنن به طر  اود مي كشند و با وعده و وعيد هاي االي ياا موقات   اجتناب نمي كنند . 

 آناا را از اص  حقيقت دور نگه مي دارند   . 

اورد قشر زنان است . اما و زماني زنان به اود مي آيند كه كار از كار گذيته است و قشري كه بدترين ضربه را مي

همند اسالمي ايران، زنان از صورت ابتذا  ساب  و موقعيت يك عروسك كرهنگي و به ينر ادا پس از انقالب ينو

كاالهاي كرنگي و بي ارزش در آمد و يخصيت اود را باز ياكت ، حجاب را بر اود پوييد اما بدون اين كه منزوي 

 يد . يود و در تمام صحنه ها مفيد و سازندة اجتماعي حتي در صحنة جنگ با همان حجاب اسالميش ظاهر

اما از كلسفه هاي مام پويش به چند مورد اياره مي يود و از تنرار موارد بدياي و مواردي كه در كتاب مختلاف   

 آمده اجتناب مي كنيم و ضرورت حجاب اسالمي و پويش را در دنهاله همين بحث ذكر اواهيم كرد .

 حرمت بخشيدن به زن  -1

پويش به نوعي احترام گذرادن به زن و محفوظ نگه داياتن  زن مسلمان تجسم حرمت و عفت در جامعه است حفظ 

وي از نگاهااي ياواني و حيواني است . چنانچه زن ، حدود را رعايت ننمايد هر بيمار دلي به او طمع نماوده و باه   

ه نگاه آلوده اش حريم زن را مي ينند . آن يخصيتي كه بايد سالم بماند و نس  سالم تربيت نمايد ، تحت تاثير دياد 

هاي آلوده به گناه و طر  ياوات سوق داده يده و در نتيجه هويت واقعي اش را كراموش كرده در چنگاا  بيماار   

 دالن و هوسهازان گركتار مي آيد و از منش انسانيش سقوط كرده و به غرقاب حيوانيت مي رود .

كقط از آن زن مسلمان اسات   قرآن كريم بعد از آننه حدود پويش را مطرح مي سازد و حنمت اين كه حرمت ويژه

اين پويش نزديك تر است كاه زناان باه    »و به زن غير مسلمان چنين حرمتي را قائ  نشده اند را اينطور مي كرمايد: 

 «.1حيا و عفت ينااته يوند و مورد اذيت نا اهالن واقع نشوند

 ا مهارزه با نفس  2
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نافته است كه بايد در مسير درست و هدكي واال بنار مي  به اود نمايي و جلوه گري بنا به مصالحي در سريت زن 

ها به درستي باه كاار گركتاه ياود ثمارات      گركته يود . بي گمان اگر اين گرايش د ر وجود زن، همچون ساير مي 

مطلوبي اواهد دايت و در جات كما  او مي آمد اواهد بود و در مسير كراهم آوردن محيطاي مناساب هماراه باا     

اواهد يد چرا كه هيچ گرايش دروني بدون جات در جان انسان به وديعت نااده نشاده اسات   زندگي اش سودمند 

گري همواره و در همه جا نمود دايته بايد قطعااً كسااد   اما اگر اين گرايش مرزي ندايته بايد و اود نمايي و جلوه

ويش را ميتاوان مامتارين عاما     آكرين اواهد بود و در ايجاد زمينه هاي ناهنجاري در جامعه تاثير اواهد كرد . پ

 تعدي  اين مي  دانست .

زيهايي براي زن سرمايه است اما بايد بجا صر  يود و زكات جما  زن، كقط عفا  و پويش است. مانناد ساازي   

جما  زن به سرمايه ، نشانگر آن است كه از يك سو ، سودمند و كار آمد است و از ساوي ديگار كنتار  يادني و     

 انگيز و كساد آكرين اواهد بود .بايد و اياره است به ايننه در صورت مرزينني كتنهتعدي  ياكتني مي

زن مخاتص باه    جواز كشف حجاب در مقاب  محارم از جمله يوهر ، اين غريزه را جات مي دهد كه ااود آراياي  

گيارد .  تعادي  ايان    ماي  يوهر بايد و منع آن در برابر نا محرم ، اين غريزه را كنتر  مي سازد و از مرزينني جلو

 هاي نفساني بايد . وقتي زن در جات كنتار  ايان ااواهش   غريزه مي تواند گامي در جات مهارزه با ساير اواهش

كناد و مااالً   ها را تحصي  كرده و در جات ريد و تعالي اود حركت ماي نمود آمادگي غلهه بر ساير اواهشاقدام 

 . 1اود را نيز بسازد تواند جامعهيود كه ميانساني ماذب مي

 جواز حضور زن در اجتما  -3

آكرين اسات .  از  و هوس رآراسته گردد هيجان با هايي ،ها و پيرايهژه اگر به آرايهبدون هيچ ترديدي ، اندام زن به وي

عتقاادي  دهد و در ابعاد مختلف كرهنگي و ابخش عظيمي از نيروي انساني يك جامعه را تشني  مي سوي ديگر زن ،

 آكريني عظيمي دايته بايد . تواند نقشو سياسي مي

اسالم با طرح پويش زن در حقيقت جواز حضور زن در اجتما  او را رقم زده اسات و باا دساتورات حنيماناه و     

اي راهگشايي كه در چگونگي منش و روش او ارايه داده و از سويي اين نيروي عظيم را از تهااه يادن و در گوياه   

گستري و ناهنجاريااي نايي از ااتالط مرد و زن را اثر ماندن نجات داده و از سويي ديگر جلوي كسادبي هد  وبي
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گركته است . همه آحاد جامعه در مقاب  سالمت نفساني جامعه مسئولند و مساؤليت مامتار در ايان بااره بار دوش      

جااب را حصاار تلقاي كارده و باراي      آلاوداني را كاه ح  پايگي تفنار هاوس  بي مهاست . دقت در آنچه گفتياانم

يود و باه ااوبي دانساته    روين مي كنند ،زن را براي ينستن به اصطالح در حصار دعوت مي هاي اود ،آزمندي

يود كه حجاب عمالً عام  مامي است در جات آزادي زن نه اسارت او؛ مام اين است كاه تلقاي ماا از آزادي    مي

 دقيقاً روين بايد .

                         ايجاد امنيت -4

اي از اين مام به عادة زن است جامعه موظف است امنيت را در ابعاد مختلف ، براي اكراد كراهم سازد ، بخش عمده

كه با حفظ پويش به اين امر جامه عم  بپوياند . اگر اين حريم دريده يود ضمانتي براي ساالمتي ياخص وجاود    

گيارد و  هاي آلوده و قلوب منحار  قارار ماي   درآمد ، در معرض ضربات ديدهندارد ، زن چون از اين حصار منيع 

سازد .در سايه رعايات عفاا ، زن باا    آرامش اود را از دست داده و ناايتاً نجات از تالطم امواج بال را نامعلوم مي

ساان باا   نياود. بادي  ياامت هر چه تمامتر به وظيفه اود مشغو  يده و اطري از ناحيه اجتما  متوجاه وي نماي  

توان با سازد و در حريم پويش است كه ميقاطعيت تمام معتقد هستيم كه پويش ، امنيت زن را در جامعه كراهم مي

ايالي آسوده به جامعه آمد و به كعاليت پرداات و در سنگر حجاب ، حضور عيني اود را در ابعاد مختلف اجتما  

 .  1، تحق  بخشد

موجب تحنيم روابط زنايويي در محيط اانوادگي مي يود و سدي اسات باراي   به هر حا  بايد گفت : پويش زن 

 مقابله با روابط و معايرتاا و االصه آينا يدناا. 

نايي از مسائ  جنسي مهارزه كند، پويش زن همچون ديوار  تواند با هرگونه نابسامانيپويش زن سپري است كه مي

اي بخشاد، پوياش زن ذره  درون آن از اطرات مصونيت ماي اي است كه صاحهش را محنم و سااتمان ضد زلزله

 هاي چشم و ... ديمن.است براي اودش براي حفاظت از تير و نيزه

يخصايت او،   پويش زن حفاظي است براي ير  ، عصمت ، عفت و پاكي آبرويش، پويش زن يعني عظمات او ، 

كرمايد : سوا  كردم از داترم كاطمه است كه ميارج او ، ارزش او ، انسانيت او ، و انسانيت اجتماعش، و رسو  اد
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عرض كرد: آن است كه مرد ناامحرم زن را نهيناد و زن هام     ها براي زن چيست؟كه باترين چيز از زينت زهرا صس 

 . 1مرد نامحرم را نهيند

 

 

 

 هاي پويش و حجاب اسالمي               ضرورت

شه در حنمتاا و مصالح كردي، اجتماعي، اانوادگي ، روحي و دانيم گرايش به لهاس و پوييدگي ريهمانطور كه مي

رواني و اعتقادي دارد. به همين ااطر است كه در ميان تمامي حيوانات تناا حياواني كاه از بادو آكارينش و آغااز      

ي ااكي، اويشتن را مستور سااته و لهاس بر تن نموده ، انساان باوده اسات . بادين ترتياب      زندگي بر روي كره

هاي آدمي ، پوييدن لهاس باوده و  ن ادعا كرد كه يني از وجوه تمايز انسان با ساير حيوانات و يني از ويژگيتوامي

لهااس  » نيازي ضاروري باراي آدمياان باوده     « مسنن گزيدن » داند همانطور كه آنرا ياني از يئون انساني اود مي

به پوييدگي ريشاه در كطارت آدماي دارد و حجااب      هاي اوليه او بوده است. به طور كلي مي نيز از نياز« پوييدن 

بازگشتي به كطرت اصي  انساني اويش است . هر اواسته و گرايشي كه آدمي را در اين مسير يااري كناد و    يگراي

او را به جانب مرتهة كما  و قرب الاي سوق دهد گرايشي كطري است و حجاب گرايي بي ترديد از چناين ويژگاي   

 براوردار است .

آن كريم در جريان ههوط آدم و حوا بر اثر اوردن ميوة ممنوعه، به آينار يدن زيتياايشان و پويااندن ااود   در قر

نخستين تحولي كه در آناا  كند كه صركنظر از كلسفه و حنمت آن در نظام آكرينش،از برگ دراتان باشت اياره مي

بالكاصله با برگ دراتان باشت يرو  به پويايدن   بوجود آورد اين بود كه آناا را با حقيقت برهنگي روبرو كرد كه

اي بر اساس كطرت اادايي ااويش در صادد    اود نمودند . منظور اين است كه آدم و حوا با مشاهدة چنين صحنه

كاماند كاه حجااب و   اود را بپويانند اين واقعيت تاريخي به سادگي به ما مي يبرآمدند تا قه  از هر چيز زيتي ها

هر يرم و حيا و عفت و امري كطري و طهيعي بوده كه اگر بر اثر آموزيااي يايطاني و هواهااي   پويش يني از مظا

بخشد و ياوق باه جاناب حجااب و پوياش      نفساني اين كطرت ااموش نشود ، سرزمين جان آدمي را رويني مي
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عطاا نماوده اسات    اواهد يتاكت چرا كه لهاس يني از نعمتااي بزرگ اداوند است كه بر آدميان منت نااده و آنرا 

 داند.هاي ادادادي غرق است قدرش را نميولي چون بني آدم در اين نعمت همچون ساير نعمت

نعمتي كه در ميان موجودات ااكي تناا به انسان ااتصاص ياكته و ضمن ايننه اود را از آكاات و سارما و گرماا     

و عورت اويش را پاس دايته اسات . الهتاه    دهد ، بوسيلة آن عفتكند و آن را ماية زينت اويش قرار ميحفظ مي

اين لهاس ، لهاس ظاهر است و لهاس ظاهر تاثير بسياري در باطن انساناا دارد . به همين علات اسات كاه در نظاام     

هاي ااصاي باراي اماور    ظا هرآدمي يده و برنامه يدهاي به تربيت دهي و سامانتربيتي اسالم عنايت و اهتمام ويژه

اكراد تنظيم گشته است تا در ساية اصالح برون و ظاهر انسان حاالت دروني و باطن او به اصاالح  ظاهري و بيروني 

آيد و سامان پذيرد. يك نو  لهاس ممنن است در آدمي حاالت اشو  و اضو  پديد آورد و لهاس ديگري، حالت 

 كهر و غرور را بر انگيزد . لهاسي ممنن است ماية غفلت يود و لهاسي عام  تذكر.

بر پاية همين عوام  است كه بايد در انتخاب لهاس دقي  و حساس بود و هر لهاس را نهايد به تن كرد چرا كه نحاوة  

پوياد در ارتهااط   لهاس پوييدن هر كس نشانگر نحوة انديشيدن اوست . نو  و كيفيت لهاس كه هر كرد بر تان ماي  

گيارد . و ركتارهااي   كه همواره تن از سر كرماان ماي  پروراند . چرا مستيم با نو  و نحوة تفنري است كه در سر مي

در لهاس نشانة الابالي گري در عقيده و عم  است  يبروني ، نشات گركته از باورهاي دروني اكراد است . الابالي گر

 و بر عنس تقيّد و تعهّد در نحوة لهاس پوييدن نشانة تقيّد و تعهّد به مهاني ديني و عقيدتي است .

يود نخستين عالمتي كه اي قوي است كه وقتي يك اارجي و غريهه وارد محيطي ميكرهنگ به اندازهرابطة لهاس و 

كنند و هركس به زبان لهااس  يناساند همان لهاس اوست . گويي انساناا با لهاس اود با ينديگر صحهت مياو را مي

 يي و به چه كرهنگي تعل  دارم و....ام و به چه دنيانمايد كه من كيستم از كجا آمدهاويش اود را معركي مي

آري مسئلة لهاس و ين  و نو  آن امري ساده و سطحي نيست كه آن را بتوان صركاً محصو  سليقة اكراد دانست. در 

يود كاه ياك جامعاه از لهااس     گذرد و ديده مياما قرناا مي عم  نيز هيچ چيز آسانتر از تقليد لهاس ديگران نيست،

چرا كه تغيير لهاس ، هماواره پياماد تغييار ياك      كند ،ند و سنت اود را در نو  لهاس حفظ ميكديگران تقليد نمي

 تواند با لهاس اود ودا  كند تا كرهنگ يك قاوم را نپاذيرد،  نمي كرهنگ است و انسان تا با كرهنگ اود ودا  ننند،

« بقوم كااو مانام   همن تشه»مده است كه كند. درست به همين دلي  است كه در احاديث ما آلهاس آنان را به تن نمي

پرچماي   هر كه اود را به گروهي تشهيه سازد او هم از آن گروه است. لهاس هر انسان پرچم كشور وجود اوسات ، 
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كناد. همچنانناه   كند كه از كدام كرهنگ تهعيت ميكه بر سر در اانة وجود اود نصب كرده است و با آن اعالم مي

كند، هر انسان نياز،  ترام به پرچم اود، اعتقاد اود را به هويت ملي و سياسي اود ابراز ميهر ملتي با وكاداري و اح

معتقد و دلهسته بايد لهاس متناسب با آن ارزيااا و بينشااا را از تان بادر      مادام كه به يك سلسله ارزياا و منشاا،

اي با جاان بيني و كرهنگ مروز چه رابطهاما اينك هنگام آن است كه بپرسيم لهاس تنگ و كوتاه غرب ا نخواهد كرد،

 غرب دارد ؟ 

لهاس پوييدن ياني از يئون انسان است و در هر تمدن رابطة مستقيمي با معناي انسان و تعريف انسان در آن تمادن  

 تواند بايد؟  گوييم در تمدني كه اساساً مادي است ، انسان چه ميدارد . انسان در تمدن غربي چيست؟ در پاس  مي

زندگي غايب يده و در كليسا عزلت گزيده اسات. معنويات باه     بيش از چاار قرن است كه در اروپا ادا از صحنة

حاييه زندگي ازيده و استخوان بندي كرهنگ و تمدن غربي ، يك استخوان بندي مادي يده اسات . تااري  چااار    

لوة يك زندگي است كاه در آن ديگار   قرن ااير غرب تاري  نفي ارزيااي معنوي و متعالي است و تمدن غرب ، ج

بايد و بتواناد اليفاة اادا در    « روح الاي»معنويت و قدس اصالت ندارد و انسان ديگر موجودي نيست كه حاص  

نشيني كه اود مدتااست در تمدن غرب مقاام و منازلتش را از دسات داده    چرا كه االكت اداي گويه زمين يود،

انسان هيچ كرقي بنيادي و وجودي با حيوان نادارد .   يود . در اين تمدن ،ياست ديگر منزلت و اعتهاري محسوب نم

يير درنده است و طاووس زيها است ، كي  پار قادرت اسات ،    الهته هر حيواني ويژگي مخصوص به اود را دارد ،

تار  است بااهوش توان كرد ، ميان كرزندان طهيعت ، تصادكاً اين يني كه نامش انسان هوش است . چه ميانسان هم با

از ديگران از آب در آمده است . و با هوش اود به علم و تننولووي دست ياكته و بر طهيعت مسلط گشته است اماا  

ميرد و ديگر كند و ميآغاز و انجام كار او هيچ كرقي با ساير حيوانات ندارد ، او هم چند سالي در طهيعت زندگي مي

 هيچ .

جديد غربي است . كرهنگي كه در آن حقيقت را كقط از زباان دانشامندان علاوم    آري اين انديشه حاكم بر كرهنگ  

تا اادا  » اند : اند كه گفتهتجربي بايد ينيد و بعضي از اين دانشمندان دايرة حقيقت را بر اود تا بدان جا تنگ كرده

هماواره   ر اين انديشة حاكم ،الهته در كنا«. را زير چاقوي  جراحي اود را نهينيم ، وجود او را تصدي  نخواهيم كرد

اناد .  انديشدهاند كه جز اين ميهاي معنوي وجود دايته و نويسندگان و متفنراني بودهضعيفي از انديشه يجريان ها

برد و اين متفنراني پراكنده ستارگان دور و كم نوري هستند كه با اما اكنون غرب در يب ظلماني بي ادايي بسر مي
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. اينان نيستند كه غرب را ساااته و  1كنندب اويش، اين يب تاريك را به روز روين بد  نميهمة التااب و اضطرا

 يداناد و هار ارزش كراتار از مااده را غيار علما      ، ااتيار غرب به دست نظامي است كه ماده را اص  مي دسازنمي

هيچ كرداي پاس از مرگاي در   كند . در چنين كرهنگي ، كه يمارد و آن را توهم و تخي  و رو به كنا محسوب ميمي

» كرصتي كه او باراي   تواند كرد ؟ همةكند ، انسان چه ميانتظار انسان نيست و هيچ باشتي او را به اود دعوت نمي

ي كوتاه تولد تا مرگ است و او كه جز در اين كرصت مجا  ديگري براي بودن و مانادن  همين كاصله دارد ،«  بودن

آننه سوت پايان مسابقه به صدا در آيد و مرگ در رسد، بيشاترين امتيااز را باراي ااود      ندارد ، ناچار است قه  از

گيري نماياد . ارزش و اعتهاار   باره آور است ،تواند از هر آنچه در اين طهيعت لذت بخش و لذتكسب كند و تا مي

 اساسااً حياواني ماادي اسات ،     تواند به انساني كهيود كه چقدر ميهمه چيز در اين تمدن با اين مالك سنجيده مي

 است.« تن انسان» توان به او لذت بهخشد لذت بهخشد ، و يني از چيزهايي كه مي

نيست در اين كرهنگ براي هر حركت و سنون آدمي حساب  هاما در كرهنگ اسالمي انسان موجودي به اود وانااد 

 و كتابي و طهعاً برنامه و دستوري است .

يود . اگر انسان بر حساب كرهناگ   غربي و كرهنگ اسالمي در تعريف انسان منعنس مي تفاوت عمدة كرهنگ جديد

غربي، موجودي است كه معنويت كر  و روبناي زندگي مادي است، در كرهناگ اساالمي موجاودي اسات كاه در      

باه  معنويت كما  مطلوب و غايت ناايت زندگي اوست . معنويت كمالي است كه با مراقهت و تالش و با دقات در  

 يود . وري باندازه از همة مواهب جسمي و روحي ، براي انسان حاص  ميكار گيري و باره

 معنويت و روحانيت در مقاب  ماديت و جسمانيت

ننتة مام اينست كه در اسالم ، معنويت و روحانيت به هيچ روي در مقاب  ماديت و جسمانيت قرار نگركته اسات و  

واقعيت مادي ااويش را ناابود كناد. معنويات      براي رسيدن به حقيقت معنوي ،چنان نيست كه انسان مجهور بايد 

اسالمي رقيب ماديت نيست كه بخواهد حريف را به نفع اود از ميدان بدر كند ، بلنه هدايت كننده و كنتر  كننادة  

دا كند ، بلنه براي است تا ما را از جسم ينسره غاك  سازد و از دنيا ججسمانيت و ماديت است. دين براي آن نيامده
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بياموزد تا بتوانيم با حفظ اعتدا  از اكراط و تفريط مصون بمانيم و مثالً چناان نهايايم كاه    « اندازه»آن است كه به ما 

 . 1وري از جسم به هيچ چيز نينديشيماود را كقط تن بدانيم و جز به باره

كرهنگ و بينش ماا باياد و در تناساب و     ره نمودابر پايه همين رابطة تنگاتنگ است كه بايد لهاس را به تن نمود ك

ماا   يهماهنگي كام  با اعتقاد و ايمانمان بايد. لهاسي كه نمايشگر استقال  كرهنگي ما و مظار وكاداري و سر سپردگ

ياود .  مان بايد . نقش و تاثير لهاس در ايان ماوارد االصاه نماي    به عقيده و آرمانمان و به پرچم حريت و آزادگي

توان ميزان يخصيت كرد را نيز حدس زد . اين مَثَ  در مورد لهاس همه صاادق  ز روي لهاس و ظاهر آن مييك ابي

زيرا اين يك اص  تربيتي مسلمي است كه آنچه در باطن آدمي اسات  « از كوزه همان تراود كه در اوست »است كه: 

دهاد از  رنگ راسار، اهر مي» ينيده بايند كه آكريند . يايد بسياري از اوانندگان اين مصرا  را مي در ظاهر نقش

يود از تغيير وضاع  مقصود ياعر اين بوده است كه تغيير رنگي كه به طور طهيعي در چارة انسان پيدا مي« سِرّ ضمير

توانيم قدري از مقصود ياعر كراتر برويم و بگوييم نه تناا رناگ طهيعاي راسااره ،    دهد . و ما ميدروني او اهر مي

دهد . نو  آرايشي كاه زناان بار    زنند نيز از سر ضمير اهر ميهايي كه به طور مصنوعي به راساره مين رنگبلنه آ

با احوا  دروني و تمايالت رواني آنان ارتهاط مستقيم دارد و نه تناا آرايش چاره بلنه آرايش همة بدن  چاره دارند ،

 دهد . ز سر ضمير آنان اهر ميكنند ، او ين  و اندازة لهاسي كه براي اود انتخاب مي

اي كه ارزياااي واالي  و الهته ميان يخصيت اكراد و كرهنگ عمومي جامعه نيز ارتهاطي قوي وجود دارد . در جامعه

هااي بيروناي   هاا و جلاوه  معنوي و انساني ، بي اعتهار بايد و علم درون انسان ، حيثيت و معنايي مستق  از نماايش 

گيارد و  يت انسان به كلي بر پاية توجه ديگران و اظاار نظر آناان در باارة وي يان  ماي    ندايته بايد ، قاراً يخص

باراي ااود    كنناد ، كنند با هر وسيله و از جمله با لهاسي كه به تن مياي سعي ميپيداست كه اكراد در چنين جامعه

اي چنين زمينه دهد ،ر لهاس رخ ميدليلي كه مرتهاً ديمار و بينوعي تشخص و تعين ايجاد كنند و مد و تغييرات بي

، و تسالط   ممايينيس هاي غربي كه نظام اداري محنم و جا اكتاده ،در ضمير و روان اكراد دارد . مخصوصاً در جامعه

تر نظامااي اقتصادي و دولتاا بر آموزش و پرورش، وساي  ارتهاط اجتماعي ، اكراد جامعه را روز به روز به هم يهيه

گيرد ، اين نياز به اباراز وجاود و ااود را از    منان هر گونه ابراز وجود كردي و ابتنار عم  را از آنان ميكند و امي
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يود و كرد وقتي نتواند اود را از راهااي منطقي و معتد ، ممتااز و مشاخص   بسيار ديده مي ديگران متمايز كردن ،

كند با ايجاد هرگونه تغييري در ين  لهااس و ناو    يزند و چه بسا كه سعي مكند ، به هر اقدام ديگري دست ميمي

آرايش سر و صورت ، توجه ديگران را به اود جلب كند و اود را از گم يدن در جامعه نجات دهد ، چارا كاه او   

 داند . مثالً ادا، معتقد نيست، گم يدن در جامعه را كناي يخصيت و مرگ اود مي به حقيقت برتر از جامعه،

پذير پاس  دهند و از اين ضعف يخصيت ااالقي كه ناياي از  است كه به اين عطش سيري نا نسازااكنون نوبت مد

اي كاه اااتال    پرستي دلي  ااالقي ديگري نيز دارد . در جامعهجويي كنند . اما مديك انحطاط معنوي است ، باره

گي و مخصوصا در نو  لهاس ، منعنس طهقاتي يدت دارد اين ااتال  طهعاً در نو  اانه ، مد  اتومهي  ، سهك زند

پويند باه ديگاران اعاالم    كنند ثروت اود را با نو  لهاسي كه مييود و مخصوصا ايرا  و ثروتمندان سعي ميمي

تفاار است ، چون هميشه همراه انسان است ، اتومهي  و اانه هماه جاا هماراه ياخص      كنند و لهاس باترين وسيلة

تواند به ديگران بفاماند كه با چه كس طركناد ! آن  رسد ميم ينا نيز كه به حداق  مينيست اما لهاس ، حتي در هنگا

 كند ، متعدر بسيار است .هاي چركين از درون و يخصيت انسان بصورت ين  و نو  لهاس سرباز ميعقده

ثروت است . يني همان مي  به انگشت نما يدن و مشخص گشتن است و يني ديگر تفاار و اعالم ميزان و ما  و  

كند . جاه طلهي و مي  به سلطه بر ديگران نيز مي  به اود نمايي ، حسادت و رقابت با ديگران نيز در لهاس ظاور مي

در انتخاب نو  لهاس موثر است . اين تناا نظاميان نيستند كه رتهه و مقام اود را با نو  لهاس و عالمات آن مشخص 

، بلنه در يك جامعه كاه بااران پااك معنويات، آالياش      «مشخص يدن الزم بايدالهته يايد براي آناا اين »كنند مي

كنند با انوا  لهاس مث  نظاميان عم  كنند و تا جايي كاه  برتري طلهي را از د  مردم پاك ننرده بايد ، همه سعي مي

باراي تفااار و سالطه     هاي گران قيمت اود را گرانقدر و باال نشان دهند . مردان ، گاهيتوانند با پوييدن لهاسمي

ها در كوچه و ايابان ، هر ماردي ساعي   كنند بدين معني كه در يب نشينيطلهي ، از لهاس همسران اود استفاده مي

كند درجة جاللت و ابات اود را با نو  لهاسي كه همسرش بر تن دارد به ديگران بفاماناد . اصاوالً در جامعاة    مي

زن يني از وساي  تجملي زندگي است و  يلة ابراز تشخص و تعين است ،االي از معنويت ، زن براي يوهر يك وس

كنند با نو  اتومهي  و اانه و كفش و ... اودنماايي كنناد ، باا نشاان دادن زنِ ااود و      همانطور كه مردان سعي مي

 كامانند .پويد نيز در واقع اهميت اود را به ديگران ميلهاسي كه مي
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ياده اسات و زناان و    نامياده  « يارت »يود ، لهاس ه براي انگشت نما يدن پوييده در كرهنگ اسالمي ، لهاسي ك 

بابي است « كتاب الزي و التجم »اند . در كرو  كاكي ، در مردان مسلمان به يدت از پوييدن لهاس يارت منع يده

در ذلات و  » كرماياد :  دق ص   ميكنيم امام صاكه ما به ذكر دو حديث از اين باب اكتفا مي «كراهيته الشاره » به نام 

« 1اواري يخصيت انسان همين بس كه لهاسي به تن كند يا مركهي سوار يود كه او را مشاور و انگشت نماا ساازد  

هر كس براي مشاور يدن لهاس به تن كند ، اادا در  »اند كه : همچنين از حضرت حسين بن علي ص   روايت كرده

 «.2وياندپاي از آتش ميقيامت بر او جامعه

كنند، وضع مسلط ماادي  گفتيم كه ايرا  با لهاسااي گران قيمت و متنو  اود ، كه در هر مجلسي يني را به تن مي

متوسط مردمند كه سرگردان به دنها  ايان   كنند ، اما بيچاره عوام الناس و طهقةاود را اعالم و بر ديگران تحمي  مي

درد جامعاه دائمااً باراي    ست آنان اسيرند ، بدين ترتيب كه قشر مركه و بيدوند و در واقع از طري  مد در دطهقه مي

كند و با انتخاب يك مد تازه، نظر ديگران را به ساوي ااود   اود نمايي، اود را از ين  معمو  جماعت اارج مي

ه آن مد تاازه باه   آورند و در نتيجمينمايد . توده عوام نيز به يوق تشهه به ايرا ، به همان مد تازه هجوم جلب مي

چون آنااا باه دنهاا  ياك تاازه       يود ،ااصيت مييود و درست به همين دلي  براي ايرا  بيسرعت همگاني مي

، اود را در ميدان جاذبة يك مد ديگر مي بينند و باز دوبااره   دانروند و عوام كه هنوز از عادة مد قهلي بر نيامدهمي

دوند  و اين اسارت و بردگي چه دردناك اسات و از ايان گوناه    و ثروتمند مي وار به دنها  سليقة قشر مركهگوسفند

 .     3هاي آزاد و آزاد انديش! كراوان وجود دارداسارتاا در جامعه

پذيرد. نه تناا لهاس به همين اساس بسياري از داورياا در مورد مد اكراد از روي لهاس و هيأت ظاهر آناا صورت مي

حتي لهاس و پويش ظاهري اكرادي كه در حوزة نفوذ وي قرار دارند از قهي  همسر، كرزندان،  و ظاهر اود كرد بلنه

 ياگردان و ... نيز معر  يخصيت او هستند . 

بايد دقتي كام  روا دايته باييم. چرا كه با لهااس  حتي اانواده اود   بنابر اين در گزينش نو  و نحوة لهاس اود ص

گوييم و ااود را  ميگذاريم و با لهاس اود با ديگران سخن يش را به نمايش مياود يخصيت و صفات دروني او

 دهيم .در معرض قضاوت و داوري ديگران قرار مي

                                                 
 « كفي بالمرء خزيا ان يلبس ثوبا يشهره او يركبا دابه تشهره»  -1

  «ا... يوم القيامه ثوبا من النارمن لبس ثوبا يشهره كساه»  -2

 «42حداد عادل ص  –برهنگي فرهنگي  فرهنگ برهنگي و» -2 
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ياابيم كاه رعايات    اما صر  نظر از ضرورتااي ديني ، اعتقادي ، ااالقي و اجتماعي با مراجعه به عق  سليم در مي

ده و ممدوح و در مقابا  ، باي حجاابي و برهنگاي و ااود نماايي       حجاب و پوييدگي از نظرگاه عق  امري پسندي

 ننوهيده و ناپسند است .

كند كه هرآنچه مانع ريد و كما  انساني است مردود و منفور و هر آنچاه بتواناد عااملي باراي     عق  آدمي حنم مي

 ريد و تعالي وي محسوب يود مقهو  و محهوب است . 

بلنه به لزوم رعايت آن هام حنام    بيند ،ه تقيد به حجاب و پوييدگي مانعي نميبنابراين عق  سليم نه تناا بر سر را

كند و چگونه حنم ننند ؟ در حالي كه حجاب پاسدار عفت و پاكي زن و جامعاه و نشاان پارساايي و حياايي     مي

 اوست .

ناه صاركنظر از   يمارد و بلاين تناا عق  بشري نيست كه رعايت حجاب و پويش را براي زنان ضروري و الزم مي

نيز پي به حقانيت اين قانون الاي برده و بر لزوم و ضارورت آن ماار    كلية مسائ  ، دانش نوين بشري پس از قرناا ،

تاييد و صحت زده است . اگر چه براي دينداران معتقد تناا كرمان ير  ، مالك و معيار عم  است و بس و به كرض 

يود . اماا  كرمان ير  برسد، كوچنترين اللي در اعتقادات آناا وارد نمي اي اال ايننه علوم جديد بشري به نتيجه

جالب است كه بدانند تحقيقات روانشناسي نشان  بينند،براي آن دسته از اكراد كه هر چيز را از عينك علوم تجربي مي

ه از اين ننته غاكا   داده است كه پوييدگي زنان ريشة رواني دارد و براي ريد و بلوغ آنان ضروري است. اين گرو

هستند كه رعايت حجاب و پويش از حقوق يخصي و كردي نيست تا كرد آزادانه و بي هيچ قيد و بندي هرگونه كه 

و با هر هياتي كه تماي  دايت در جامعه حاضر يود . بلنه حجاب حقي از جاناب اادا بار     اواست لهاس بپويد،

ينان اود قرار داده است كه بايستي ناايت دقت و همت را در حفظ گردن زنان و مردان است . كه اداوند آنان را ام

 اين امانت مهذو  دارند .

زنان بايد بدانند كه اگر هيچ حنمت و مصلحتي در پوييدگي زن نهود و اگر هيچ ضرورتي جاات رعايات حجااب    

انگيازد زيارا اطاعات    يه بروجود ندايت ، تناا كرمان اداوند كاكي بود تا مومنان معتقد را به رعايت دقي  اين كرض

 اداوند همواره برترين انگيزه براي تشخيص بندگان با تقوا است 

 مصالحي كه يادآوري يد و نيز بر اساس مصالح كراوان ديگري كه از دياد محادود بشار پنااان اسات ،     بر پايه همة

چيزي اسات كاه جازء    حجاب بعنوان يك امر واجب بلنه به عنوان ضروري دين مطرح گشته است . ضروري دين 
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يده و اعتقاد و التزام  به آن الزمة اعتقاد و التزام به اص  دين است. و اننار آن به اننار اادا  الينفك دين محسوب 

 . مننر ضروري دين به همين معنايي كه ذكر يد محنوم به كفر است.دانجاميا پيامهر ادا صص  مي

دنيااي كفار زدة    يت بخشيدن به احنام نوراني قرآن در ظلمتنادة اما انقالب ينوهمند اسالمي ايران با هد  حاكم 

هاي پيامهر گونة اميني كهير صره  آغاز گرديد و در طاو   و رههري هاي امت مهارز ،ها و ايثارگريامروز با جانفشاني

عزيزتارين  هاي كراوان تحم  نمود كرسا اون دلاا اورد و يننجهسالااي متمادي با پيمودن راهااي سخت و طاقت

قربانگاه نمود و مشنالت كراواني را در جاات مختلف اعم از  كرزندان اويش را براي ني  به اين هد  مقدس روانة

اعتقادي را به اميد تحق  اين مقصد و اال به جان اريد كه از جمله اين مقصدها اواستار تحق   كرهنگي ا  سياسي ا 

ماار تايياد باه     1351اي كه ملت اياران در ساا    پويش بود . كريضهحجاب و  احنام الاي و در راس آنان كريضة

اعتنايي، به اواستة اكثريت مردم در اجراي قوانين الاي از جملاه رعايات حجااب    اواستة اود زده و با هرگونه بي

 تاكيد ورزيدند .

؛ مااجراي ااونين و   حجاب نه تناا اواستة ملت است بلنه مامترين هد  ياداي انقالب اسالمي ما نيز همين بوده

باا دسات    نااا دردناك مسجد گوهر ياد مشاد كه جمع كثيري از زنان و مردان در مخالفت با كشف حجاب رضاا 

االي و كفن پوش در برابر اسلحه ايستادند و كشته و مجروح يدند و حاضر يدند كفن بپوياند اماا لهااس غرباي     

پويش اسالمي اود را كه مظار عفت و آزادگي يان  نپويند حاضر يدند جان اود را از دست بدهند اما حجاب و

ترين الياة  دانستند استعمارگران براي تسلط بر هر ملتي نخستين كاريان تغيير بيرونيبود از دست ندهند . چرا كه مي

كرهنگ آن ملت يعني تغيير لهاس و پويش آن ملت بوده است و در ساير جوامع يرقي نيز وضع به همين منوا  بوده 

 ت . هر جا استعمار پيشركت و موكقيت دايته بي حجابي و برهنگي رانه كرده است .و هس

بي دو عالم حضرت صديقة كهري صس  و پيام آوران كربال هستند. زماني حضرت زهارا  الگوي زنان ما مسلمانان بي

هرگاز   رزه بگاذارد ، صس  مجهور يدند براي احقاق ح  اويش و دكا  از حريم واليت ، قارمانانه گام در ميدان مها

كنند كه مارا در  اي كه هنگام ياادت وصيت ميكمترين قصوري در رعايت حجاب و پويش اويش نورزيد بگونه

 چيزي قرار دهيد كه جسم من معلوم نهايد.

اي از ميان همة در حادثة جانگداز كربال نيز زنان اه  بيت ص   حساسيتي بسيار يديد نسهت به حجاب دايته به گونه

صيهتااي عظيم و درد آور عايورا مصيهت برهنگي سر داتران و در منظر نامحرمان قرار گركتن، از همة مصايب بار  م
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تر آمده است ... آري آن كرزانگان پاك سيرت و آن بندگان نيك سيرت اين چناين نساهت باه    تر و سنگينآناا سخت

داران آن مايان اساالمي ماا ، مياراث     حجاب و پوييدگي و عفت اويش دقت و حساسيت داياتند و ايناك زناان   

گرند كه چگونه از اين ميراث گرانقدر و ثمارة رنجااا و   پاسداران پاكي و عفت هستند و آنان در ملنوت اعلي نظاره

 كنند .مرارتاا و اونااي اود و عزيزانشان حراست مي

 كتار آناا.                                                           هاي پاكي و كضيلت و عفتند و ماتأسي جويندگان به راه و مرام و رآنان اسوه

 

 

 حجاب اسالمي

« نور» اين بحث را از قرآن يرو  مي كنيم  .آيات مربوط بدين موضو  در دو سوره از قرآن آمده است :يني سورة 

و نق  كتاواي كقااا    ما تفسير آيات را بيان مي كنيم و سپس به مساي  كقاي و بحث روايات«. احزاب » و ديگر سورة

مي بايد. چند آية قها  از آن آياه متعارض     31مي پردازيم. در سورة نور آيه اي كه مربوط به اين مطلب است آية 

وظيفة اذن گركتن براي ورود در مناز  است و در حنم مقدمة اين آيه مي بايد. تفسير آيات را از آنجاا يارو  ماي    

 كنيم : 

به اانة ديگران وارد نشويد مگر آننه قهال آنان را آگاه  سازيد و بر اه  ااناه ساالم   اي كساني كه ايمان آورديد ! » 

 كنيد .اين براي يما باتر است. بايد كه پند گيريد .

اگر كسي را در اانه نياكتيد داا  نشويد تا به يما اجازه داده يود .اگر گفته يد باز گرديد، باز گرديد كه پاكيزه تر 

 به آنچه انجام مي دهيد داناست . است براي يما . ادا

باكي نيست كه در اانه هايي كه مح  سنني نيست و نفعي در آنجا نداريدصبدون اجازه  داا  يويد . ادا آنچه را 

 آينار مي كنيد و آنچه را ناان مي داريد آگاه است . 

اكيزه تر است . ادا بدان چه مي كنيد به مردان مومن بگو  ديدگان كرو اوابانند و دامناا حفظ كنند . اين براي يما پ

 آگاه است . 

به زنان مومنه بگو  ديدگان اويش كرو اوابانند و دامنااي اويش حفظ كنند و زيور اويش آينار نننند مگر آنچه 

پيدا است، سر پوش هاي اويش بر گريهاناا بزنند، زيور اويش آينار نننند مگر براي يوهران، يا پادران ياا پادر    
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يا پسران يا پسر يوهران، يا برادران، يا برادر زادگان، يا اواهر زادگان ، يا زنان، مملوكانشاان، ياا ماردان    يوهران، 

طفيلي كه حاجت به زن ندارند، يا كودكاني كه از راز زنان آگاه نيستندصيا بر كامجويي از زنان توا نا نيستند  و پااي  

اي گروه مؤمنان همگي بسوي اداوند توباه برياد ، باياد كاه      به زمين ننوبند كه زيور هاي مخفيشان دانسته يود.

 «.رستگار يويد

مفاد آيه او  و دوم اينست كه مؤمنين نهايد سرزده و بدون اجازه به اانهّ كسي داا   يوند . در آيهّ سوم مناناااي   

مربوط به وظاايف زن  عمومي و جاهايي كه براي سنونت نيست  از اين دستور استثنا مي گردد . سپس دو آيهّ ديگر 

 و مرد است در معايرت با ينديگر كه يام  چند قسمت است : 

 هر مسلمان، چه مرد و چه زن، با يد از چشم چراني و نظر بازي اجتناب كند .  -1

 مسلمان، اواه مرد يا زن، بايد پاكدامن بايد و عورت اود را از ديگران بپويا ند . -2

و آرايش و زيور اود را بر ديگران آينار نساازند و در صادد تحرياك و جلاب     زنان بايد پويش دايته بايند  -3

 توجه مردان بر نيايند . 

بيان يده اسات و  « و ال يهدين زينتان اال ما ظار مناا»دو استثنا براي لزوم پويش زن ذكر يده كه يني با جمله  -4

ذكر يده و ندايتن پويش را براي « ليهعولتان... وال يهدين زينتان اال» نسهت به عموم مردان است و ديگري با جمله 

 زن نسهت به عدهّ ااصي تجويز مي كند . 

 ما به ترتيب در  مفاد اين آيات بحث مي كنيم . 

 استيذان 

 از نظر اسالم هيچ كس ح  ندارد بدون اطال  و اجازهّ قهلي به اانهّ ديگري داا  يود . 

است، معمو  نهوده كه كسي براي ورود در منز  ديگران اذن بخواهاد.   در بين اعراب، در محيطي كه قرآن ناز  يده

 -چه يب و چاه روز  –در اانه ها باز بوده همانطورينه اآلن هم در دهات ديده مي يود هيچوقت رسم نهوده است 

كسي كه كه درها را بهندند . زيرا بستن درها از ترس دزد است و در آنجاها چنين ترسي وجود ندايته است . اولين 

دستور داد براي اانه هاي منه مصراعين يعني دو لنگه در قرار دهند، معاويه بود و هم او دساتور داد كاه در هاا را    

بهندند .  به هر حا  چون در اانه ها هميشه باز بود و اجازه گركتن هم بين عرباا متداو  نهود و حتي اجازه اواستن 

 رزده و بي اطال  قهلي وارد اانه هاي ينديگر مي يدند . را نوعي اهانت نسهت به اود مي دانستند س
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اسالم اين رسم غلط را منسوخ كرد، دستور داد سرزده داا  اانه هاي مورد سنونت ديگران نشوند . روين اسات  

كه كلسفهّ اين حنم دو چيز است : يني موضو  ناموس يعني پوييده بودن زن ، و از همين جاات ايان دساتور باا     

ينجا ذكر يده است . ديگر ايننه هر كسي در مح  سنونت اود اسراري دارد و ماي  نيست ديگاران  آيات پويش 

بفامند . حتي دو نفر ركي  صميمي بايد اين ننته را رعايت كنند زيرا ممنن است دو دوساتِ ياك رناگ در عاين     

 يگري بفامد . يگانگي و ينرنگي، هر كدام از نظر زندگي اصوصي اسراري دايته بايند كه نخواهند د

كند . ايان وظيفاه   بنابر اين نهايد كنر كرد كه دستور استيذان ااتصاص دارد به اا نه هايي كه در آناا زن زندگي مي

مطل  و عام است . مردان و زناني كه مقيد به پويش هم نيستند ممنن است در اانهّ اود، وضعي دايته با يند كاه  

نند . به هر حا  اين دستوري است كلي تر از حجاب ، كلسفه اش هم كلي تار  نخواهند ديگران آنان را به آن حا  بي

 از كلسفهّ حجاب است . 

كه به معني اين است : تا استعالم ننرده ايد وارد نشويد، به عيب سارزده وارد يادن ايااره    « حتي تستأنسوا» جمله 

ست .  اين كلمه مي كاماند كه ورود ياما باه   است كه نقطهّ مقاب  وحشت و كز  ا« انس » دارد . اين كلمه از مادهّ 

اانه اي كه ديگران در آن سنونت دارند مي بايد با استعالم و جلب انس بايد، نهايد سرزده وارد يويد كه موجاب  

 وحشت و كز  و نارا حتي گردد. 

د ساهحان اهلل، اهلل  رواياتي وارد يده كه پيغمهر اكرمصص  دستور كرمودند : براي استعالم، ذكر ادا گفتاه ياود ماننا   

 اكهر، و غيره . در بين ما معمو  است يا اهلل مي گوييم، اين رسم از همين دستور الاام مي گيرد . 

از رسو  اكرم صص  سؤا  يد آيا حنم اجازه اواستن يام  اانهّ كامي  و نزدينان هم مي يود؟ آيا براي ورود در 

ر جواب كرمود آيا اگر مادر تو در اتاق اود برهنه بايد و تاو سارزده   اانهّ مادر يا داترمان هم بايد اذن بگيريم ؟ د

 وارد يوي پسنديده است؟ عرض يد: نه . كرمود پس اذن بگيريد . 

رسو  اكرمصص  يخصاً اين دستور را اجرا مي كردند  و به اصحاب اويش هم تاو صايه و تايكياد  ماي كردناد .      

پيغمهر اكرمصص  اين بود كه پشت در اانه مي ايستاد و مي كرماود :  دانشمندان ييعه و سني نق  كرده اند كه رسم 

يد و اگر جواب نمي ينيد نوبت دوم و سوم سالم اگر اجازة ورود مي دادند وارد مي« . السالم علينم يا اه  الهيت»

نيده بايد ولاي  را تنرار مي كرمود، زيرا واقعاي امنان دارد يخصي كه در اانه است در نوبت او  يا دوم صدا را نش
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اگر در نوبت سوم هم جواب نمي ينيد مراجعت مي كرد و مي كرمود يا در اانه نيستند و يا آنناه ميا  ندارناد ماا     

 وارد بشويم . اين دستور را در مورد اانهّ داترش زهرا صس  نيز اجرا مي كرمود . 

باه معنااي اتااق اسات . در     « بيت » جمع « بيوت» يك ننته كه بايد در تفسير اين آيه متذكر يويم اينست كه كلمهّ 

است . الهته در قسمتي از « دار » در اصطالح امروز كارسي بنار مي رود  لفظ « اانه » زبان عربي، لغتي كه به معني 

نقاط ايران مانند اراسان كلمة اانه را نيز به اتاق اطالق مي كنند . به هر حا  بيوت به معناي اتاقاا است و از اينجاا  

 نين نتيجه گركته مي يود كه استيذان مربوط به داا  يدن در اتاق ايخاص است نه به ورود در حياط منزلاا . چ

ولي بايد توجه دايت كه در بين اعراب چون درِ اانه ها هميشه باز بود، قاراي حياط جنههّ اصوصي پيدا نمي كرد و 

تاق مي ركت . ولي در جايي كه حياط حنم اتاق را اگر كسي مي اواست در اانهّ اود كرضاي لخت يود به داا  ا

پيدا كرده است ا چناننه اآلن در زندگي ما اينطور است ا زيرا در بسته است و ديوارها هم بلند اسات و اگار چاه      

كامالً مانند اتاق پناهگاه و الوت يمرده نمي يود ولي باالاره تا حدي جنههّ اصوصاي دارد، در چناين جاهاايي    

 تيذان در حياط هم جاري است . حنم وجوب اس

در پايان آيه مي كرمايد اين براي يما باتر است، يعني دستوري كه به ياما داديام باي دليا  نيسات، كلسافه دارد،       

 مصلحت يما در آن است . بايد كه متوجه يويد و مصلحت آن را در يابيد . 

ياكتيد كه كسي در اانه نيست، وارد نشاويد مگار   سپس در آيهّ دوم مي كرمايد : اگر پس از استعالم و استجازه، در 

ايننه به يما اجازه داده يود، مثالي صاحب اانه كليد اانه را به يما بدهد يا اودش حضور دايته باياد و اجاازه   

 بدهد . 

بعد مي كرمايد : اگر صاحب اانه به يما گفت برگرديد، نمي توانيم يما را بپذيريم، يما هام برگردياد و ناراحات    

 ويد . نش

قهالّ گفتيم اعراب اجازه اواستن را ننگ مي يمردند . و اين از ناداني آناا بود ، كما ايننه اآلن هام در اجتماا  ماا    

نپذيركتن وارد ، هر چند به موجب عذري بايد ، اهانت به وارد تلقي مي يود ، و اين از ناداني ما است . اگر كساي  

من اآلن وقت ندارم يما را بپذيرم به او بر مي اورد ، و چه بسا قار كند به در اانه اي برود و صاحب اانه بگويد 

 و هر جا بنشيند بگويد من ركتم به در منز  كالني ، مرا راه نداد . اين هم يك ناداني و جاالت است . 
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دي را از ماا دور  ما بايد دستور قرآن را در اين باره بنار بهنديم . بنار بستن اين دستور ، تنلفات و ناراحتيااي زياا 

مي سازد . يك سلسله دروغاا و اال  گويي ها معلو  همين ركتار نادرست و توقعااي نا بجا است كه در باين ماا   

 رايج مي بايد . 

يخصي بدون اطال  قهلي ، در اانه يخص ديگري را مي زند . صاحب اانه مي  ندارد او را بپذيرد، بسا هست كاه  

ن يخص مزاحمت است، مي گويد بگوييد كالني در اانه نيست . يخص وارد غالهاا  كارهاي الزمي دارد و آمدن اي

اين دروغاا را مي كامد . يخص وارد اال  مي كند كه بدون تعيين وقت قهلي توقع دارد او را بپذيرند و صااحب  

گوياد وقات   اانه هم آنقدر ياامت و صراحت ندارد كه بگويد معذرت مي اواهم كعال وقت ندارم بپذيرم، و اگر ب

ندارم، باز آن يخص وارد آنقدر كام ندارد كه عذر او را بپذيرد ، تا آار عمر گله مي كند كه ركتم به در اانه كاالن  

 يخص و او مرا نپذيركت . 

اينست كه در اينگونه مواقع  هم دروغ گفته مي يود و هم رنجش پديد مي آيد . ولي اگر دستور قرآن رعايت ياود  

يود و نه رنجشي پديد مي آيد . لاذا مي كرمايد : اين روش كه به يما يااد داديام باراي ياما      نه دروغي گفته مي

 پاكيزه تر است، ادا به آنچه مي كنيد دانا است . 

در آية بعد مي كرمايد : دستوري كه دربارة كسب اذن داده يد مخصوص اانه هاي مسنوني است ، يعني مخصوص 

ي اكراد است و جنهة الوتگاه دارد ، اما جاهايي كه اينطور نيست و ركات و  جاهايي است كه مح  زندگاني اصوص

 آمد در آنجا عمومي است ، اين حنم ندارد ولو آننه متعل  به ديگران بايد . 

ژ ، يا يركت يا مغازه كاار دارياد الزم نيسات جلاو در بايساتيد و اذن ورود بخواهياد .       مثالً اگر يما در يك پاسا

مي كه درش باز است . در اين موارد كسب اذن الزم نيست در اانه هايي كه مسنوني نيسات و  همچنين حمام عمو

 در آنجا كاري داريد بدون اجازه وارد يويد . 

كاميده مي يود كه ورود انسان در اينگونه منانااا در صاورتي اسات كاه كااري دارد و اال      « كياا متا  لنم»از قيد 

 ايد كراهم يود . مزاحمت براي صاحهان آن مناناا نه

كرمايد ادا به آينار و ناان يما آگاه است ، از قصد و نيت يما با اهر است كه به چه منظور وارد ااناه  و بعد مي

 و مح  كار كسي مي يويد . 
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آية بعد مي كر مايد : بگو به مردان مومن كه ديده هاي اود را بخوابانند و عورت اويش را حفاظ كنناد ... در آياة    

ث، معناي جمله كوق  اينست كه نگاه را كاهش بدهند يعني ايره نگاه نننند و باه اصاطالح علماا اصاو      مورد بح

 ،نظريان آلي بايد نه استقاللي . 

توضيح ايننه يك وقت نگاه انسان به يك يخص براي ور انداز كردن و دقت كردن به اود آن يخص اسات مانناد   

ا مورد مطالعه قرار دهد ، مثال بهيند كراواتش را چگونه بسته اسات و  ايننه بخواهد وضع لهاس و كيفيت آرايش او ر

موي سرش را چگونه آرايش كرده است .ولي يك وقت ديگر نگاه كردن به يخصي كاه باا او روبارو اسات باراي      

كاه   اينست كه با او حر  مي زند ، و چون الزمة منالمه نگاه كردن است به او نگاه مي كند . اين نو  از نگاه كردن

به عنوان مقدمه و وسيلة مخاطهه است ، نظر آلي است ، ولي نو  او  نظر استقاللي است . پس معني جملاه اينسات   

 :به مومنين بگو به زنان ايره نشوند و چشم چراني نننند . 

 ستر عورت 

كاه پاكادامن   به مومنين بگو عورت اويش را حفظ كنند . ممنن است مقصود اين باياد   در جملة بعد مي كرمايد :

بايند و دامن اود را از هر چه كه روا نيست نگاداري كنند ، يعني از زنا و كحشا و هر كار زيتي كه از اين مقولاه  

 است . 

ولي عقيدة مفسرين اولية اسالم و همچنين مفاد ااهار و احاديث وارده اينست كه هر جا در قرآن كلماة حفاظ كارج    

در اين دو آيه كه به معناي حفظ از نظر است و مقصود وجوب ستر عورت آمده است مقصود حفظ از زنا است جز 

است . چه اين تفسير را بگيريم يا حفظ كرج به معني مطل  پاكدامني و عفا  بگيريم در هر حا  يام  مسألة  ساتر  

 عورت مي بايد . 

دن عورت  ياك ناو  نظاكات و    قرآن به دنها  دستور ستر عورت مي كرمايد : اين براي ايشان پاكيزه تر است، پويي

 پاكي روح است از ايننه بشر دايما در بارة مساي  مربوط به اساك  اعضا بينديشد . 

 و قديم جاهليت اه  به پاسخي اواهدمي حقيقت در كند بيان را كار اين منط  و كلسفه اواهدمي جمله اين با قرآن

  . بايند آن منط  و آثار متوجه نخوانند،  آورترس تحريمااي« صتابو»و منط بي را ممنوعيتاا كه بدهد جديد

  . است آگاه كنندمي چه بدان ادا «يصنعون بما اهير اهلل ان» : كرمايدمي بعد

  :كرمايدمي  صصاكرم رسو  .ستا زمينه اين در  صصاكرم رسو  از داستاني ، تاري  در
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 مان  مراقاب  دروناي  مامور يك و غيهي قوة يك كه كردم احساس و يد من براي پيشآمدهائي بار چند كودكي در »

 ياك  كاردم مي بازي كودكان با و بودم بچه كه وقتي ايننه جمله از . ميدارد باز كارها بعضي ارتناب از مرا و است

 و مصالح و سنگ دايتند دوست كودكي لتاح حسب بر كودكان و دايت سااتماني كار قريش رجا  از يني روز

 و داياتند  تان  باه  بلند هاي پيراهن عرب معمو  طه  ، هابچه . دهند قرار بنا نزديك و بياورند گركته دامن در بنايي

 دامان  در سانگ  ياك  و ركتم من . يدمي منشو  آناا عورت ميگركتند باال را اود دامن كه وقتي . ندايتند يلوار

 را دامنم اواستم ديگر بار يك . ندااتا را دامن و زد دستش با كسي گويي كنم بلند را دامنم اواستم هميننه .بگيرم

 .«بننم را كار اين نهايد كه دانستم . يد همانطور باز بگيرم باال

 نظر ترك : تنليف دو همان عينا «كروجان يحفظن و ابصارهن من يغضضن للمومنات ق  و» : كرمايدمي بعد آيه در

 . است كرموده ذكر هم زنان ايبر كردم بيان مردان براي كه را  عورت پوياندن ص پاكدامني و

 اسالم قوانين . مرد يا زن اواه است بشر مصالح رعايت دستورات اين از هد  كه يودمي روين اوبي به اينجا از

 مرد براي و يود قائ  زن براي را تناليف اين همة بايدمي اال و است نشده بنا مرد و زن ميان تفاوت و تهعيض پاية بر

 . ندارد مقرر ايوظيفه هيچ

 زن ،اسات  زن مخصوص آن مالك كه است جات اين از است ياكته ااتصاص زن به پويش وظيفة كه بينيممي اگر

 لاذا . مرد به نه نداده قرار نمايش معرض در را اود بگويند بايد زن به قارا . است ييفتگي مظار مرد و جما  مظار

 تمايا   زيرا ، رودمي بيرون منز  از زنان از ترپوييده مردان عمال است نشده مقرر مرد براي پوييدن دستور ايننه با

 چشام  به نه است اودنمايي به بيشتر زن تماي  عنس بر و ، نمايياود به نه است چراني چشم و كردن نگاه به مرد

 زناان  در كمتار  چرانيچشم به تماي  و كندمي نمايي اود به تحريك را زن بيشتر چراني چشم به مرد تماي . چراني

 . است زن مختصات از« تهرج» جات همين به و . دارند اودنمايي هب تماي  كمتر مردان لاذا . دارد وجود

 زينت

 . است اعم كارسي «زيور» كلمة از عربي در زينت كلمة « مناا ماظار اال زينتان يهدين ال و» : كرمايدمي بعد جملة در

 اين به هم زينت كلمة ولي ، جواهرات و آالت طال مانند نديبامي جدا بدن زا كه يودمي گفته زينتاايي به زيور زيرا

 . اضاب و سرمه نظير است متص  بدن به كه آرايشاايي به هم و يودمي گفته دسته



 58 

 يده ذكر وظيفة اين براي استثنا دو سپس . سازند آينار را اود زيور و آرايش نهايد زنان كه اينست دستور ناي مفاد

  : دهيم مي قرار بحث مورد مفصال را دو هر هك است

 : او  استثنا

 ناو   دو زن زينتاااي  كه يودمي استفاده چنين عهارت اين از . است آينار كه زينتاايي جز يعني «مناا ظار ما اال» 

 قصادا  و عمادتا  زن آنناه  مگر است مخفي كه است زينتي ديگر نو  . است آينار كه است زينتي نو  يك : است

 . اسات  واجاب  دوم ناو   زينتااي يدنانپوي اما ، نيست واجب او  نو  زينت پويانيدن . كند آينار را آن واهدبخ

 كدام؟ ناان آينار كدام است و زينت زينت كه آيدمي پيش مشن  يك صورت به پرسش اين كه است اينجا

 : گويدمي كشا  تفسير در

 از آينار زينتااي . اضاب سرمه، ، آالت طال قهي  از آرايدمي اابدان را اود زن كه چيزهايي از است عهارت زينت»

 تاج ، نهندگرد ، بازوبند قهي  از پناان زينتااي اما و يود آينار كه نيست مانعي اضاب و سرمه ، حلقه ، انگشتر قهي 

 .«انديده استثنا آيه اود كه ايعده از مگر . يود پويانيده بايد گويواره ، بندكمر ،

 در مهالغاه  اااطر  به اين . بدن از آناا محلااي نه است يده مطرح باطنه زينتااي اود پويانيدن آيه در » : گويديم

 .«گوش سينه، سر، گردن، ، بازو ، پا ساق ، ذرا  قهي  از است بدن از قسمتااي آن پويانيدن لزوم

 تعياين  درباره ديگري بحث ، يودمي ص و زن موي به كه عاريتي موهاي دربارة بحثي از پس كشا  صاحب آنگاه

 و گلگوناه  و اضاب و سرمه قهي  از ظاهره زينتااي استثنا كلسفه كه كشدمي پيش را بحث اين ظاهره زينت مواضع

 ؟ چيست دست دو و چاره قهي  از  آناا مواضع و حلقه و انگشتر

 : گويد مي جواب در

 دستش دو با ايننه از ندارد ايچاره زن . زن بر است ديواري ركا ، است حرج ايناا پويانيدن كه اينست اشكلسفه»

  بگيرد يا بردارد را اييا

 در ايننه از ندارد ايچاره ازدواج موقع در و محاكمات در و دادن ياادت مقام در اصوصا بگشايد را اشچاره يا و

 و جوراب كهص كقير زنان اصوصاً ، يودمي معلوم هايشقدم يعني پائينتر به ساق از نااواه اواه و برود راه هاكوچه

 آينار طهعاً و عاده آنچه مگر : اينست مقصود حقيقت در «مناا ظار ما اال» جملة معني اينست و  .ندارند كفش احياناً

 .«بايد آينار كه كندمي ايجاب او  اص  و است
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ماي  يارح  آيات اين نزو  از قه  را انزن وضع سپس يودمي  محارمصدوم استثناء كلسفة وارد آنگاه كشا  صاحب

 از  معماوال  را روسارياا  دامن و يدمي ديده يانسينه اطرا  و سينه و گردن ، بود باز و گشاد گريهاناايشان كه دهد

  . يدمي ديده سينه و گوش بنا و گردن هايقسمت قاراً و گرداندندميبر پشت

 نق  حديث كتب از روايت چند ما د؛انداده جواب آناا و است يده سشپر زياد   ص اطاار ائمه از استثنا اين دربارة

 ااتالكاي  جاات  ايان  در يايعه  روايات در ظاهراً . است يده نق  غالها روايتاا همين نيز صاكي تفسير در . كنيممي

  : روايتاا اينك . نيست

 كرمود ؟ چيست نيست واجب زن ايبر پوييدنش كه آينار زينت از مقصود كه يد سوا  ص  صادق امام از ييعن ا1

   .1انگشتر و سرمه از است عهارت آينار زينت

 كرماود  ساپس  . النگو ، دستاا اضاب ، انگشتر ، سرمه ، جامه از است عهارت ظاهر زينت : كرمود   ( باقر امام ا2

 جااي  آن و سات ا محرمااا  باراي  دوم . گفتيم كه است همين آن و است مردم همة براي يني : است نو  سه زينت

 آن و دارد يوهر به ااتصاص كه است زينتي سوم . است پايين به اال  و پايين به بازوبند جاي و باالتر به گردنهند

   .2است زن بدن تمام

 «3دستهند و انگشتر از عهارتست :كرمود اواستم را « مناا ظار ما اال » تفسير ص   صادق امام از گويد مي بصير ابو ا3

. 

آرايش بودن آينار حتي ، نيست واجب مچ تا دستاا و چاره پويانيدن زن براي كه كاماندمي روايت اين  حا هر به

 پااك  و نيست االي آناا از زن معموالً كه اضاب و سرمه نظير دارد وجود قسمتاا اين در كه معمولي و عادي هاي

  . ندارد مانعي نيز رودمي يمار به العادهكوق عم  يك آناا كردن

                                                 
 2ج -كـافي  - «الخاتم و الكحل الظاهرة الزينتة»  : قال «منها ظهر ما اال » : تعالي قوله في اسالم عليه عبداهلل ابي عن زرارة عن -1

  22ص  –

 الزينـة  و السوار و الكف خضاب و الخاتم و الكحل و الثياب هي : قال ، آالية هذه فير)ع( جعف ابي عن القمي ابراهيم بن علي عن -2

 و الـدمل   و فوقهـا  فما القادة فموضع المحرم زينة اما و ، زكرناها فقد الناس زينة فاما ، للزوج هزين و للمحرم هزين زينه الناس :ثالث

 سوره نور 21ذيل آيه  -تفسير صافي – كله فالجسد الزوج زينة اما و ، منه اسفل ما و الخالخل و مادونه

 و الخاتم :قال  .« منها ظهر ما اال زينتهن نييبد ال و »: جل و عز اهلل قول عن سالته قال )ع( عبداهلل ابي عن بصير ابي عن -2

 .«القلب هي و هالمسك
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 از آنچاه  است مختلف كتاوي روايات ، بايد ندايته پويش دارد ح  اندازه چه تا اود محارم به نسهت زن ايننه اما

 محاارم  از زاناو  تا نا  از كه است اين اندداده كتوا كقاا از بعضي نيز آن طه  بر و يودمي استنهاط روايات عده يك

 . يود پوييده بايد يوهر غير

 

   پويش كيفيت

 روي بار  را اود روسري بايدمي يعني «جيوبان علي بخمرهن ليضربن و»  : است آمده جمله اين استثناء اين از بعد

 . اسات  گريهاان  و گاردن  و سر پوييدن مقصود ، ندارد اصوصيتي روسري الهته . دهند قرار اويش گريهان و سينه

ماي  پيراهنااايي  معماوالً  عارب  زناان  ا اندگفته همانطور نيز ديگران ا كرديم نق  كشا  تفسير از قهالً كه همانطور

  . پويانيدنمي را سينه و گردن دور ، بود باز گريهاناايشان كه پوييدند

 هاگويواره و بناگوياا و گوياا قاراً آويختندمي اود سر پشت از اندااتندمي اود سر روي كه را هم هاييروسري

 دو از را هاا روسري همان آويختة قسمت جلوي بايد كه دهدمي دستور هآي ين. ايدمي نمايان گردن و سينه جلوي و

 . گردد پوييده يده ياد هايقسمت تا بيفننند اود گريهان و سينه روي طر 

 : گويدمي بحث مورد آيه ذي  در الهيان مجمع تفسير در

 هياد  گفتاه  . يود پوييده آنان ردنگ دور تا بيفننند اود سينة روي بر را اود هايروسري كه انديده مامور زنان» 

 است كنايه  گريهاناا« ص جيوب» كلمة . بود پيدا هايشانسينه و اكنندندمي سر پشت به را روسرياا دامنة قهالً كه است

 رسايده  دستور اين  جات آن از كه است يده گفته و . پوياندمي را هاسينه روي كه است گريهاناا زيرا ، هاسينه از

 و موي بايد زن : است گفته آيه ذي  در عهاسابن . بپويانند را اويش هايگردن و هاگويواره و موها نااز كه است

 .« بپوياند را اويش گلوي زير و گردن دور و اود سينه

 و تفاساير  هبا  مراجعاه  . كناد مي بيان را الزم پويش حدود صراحت كما  در آيه اين كه اينست منظور حا  هر به

 باقي آيه مفاوم در ترديد جاي و كندمي روين را مطلب كامالً ييعه روايات مخصوصاً و سني و ييعه از اعم روايات

 . گذاردنمي

                              دوم استثنا

  .... و يوهران براي مگر نننند آينار را اود زينتااي يعني ... « لهعولتان اال زينتان يهدين ال و» 
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 ، اساتثناء  ايان  اماا  ، كارد  معين است جايز اكراد عموم به نسهت آن بودن نمايان كه را زينت از اريمقد او  استثناء

 از استثناء مورد دائرة او  استثناء در است جايز آنان براي زينت مطل  نمودن آينار كه بردمي نام را معيني ايخاص

 برده نام آيه در كه ايخاص اين غالب است برعنس دوم استثناء در و است تروسيع اكراد نظر از و تنگتر مواضع نظر

  : قرارند اين از و يوندمي اوانده محارم نام به كقه اصطالح در كه هستند كساني همان انديده

 . پدران ا اوآبائان ا2   . يوهران ا لهعولتان ا1

 . پسران ا ابنائان او ا4   . يوهران پدر ا بعولتان اوآباء ا3

 . برادران ا ااوانان او ا2  . يوهران پسر ا بعولتان ءابنا او ا5

 . اواهران پسر ا ااواتان بني او ا0  . برادران پسر ا ااوانان بني او ا1

 . مملوكان ا ايمانان ملنت ما او ا18    .زنان ا نسائان او ا9

 . ندارند زن با كاري كه طفيالني ا الربه اولي غير التابعين او ا11

 زناياويي  كار توانايي يا ، اهرندبي جنسي امور از كه كودكاني ا انساء عورات علي يظاروا لم الذين الطف  او ا12

 . ندارند

 ساااتن  آيانار  منظاور  باه  زنان يعني « زينتان من يخفين ما ليعلم بارجلان يضربن ال و »: كرمايدمي آيه دنهالة در

 . ننوبند زمين بر پاي اود پناان زينتااي

 بار  محنام  را ااود  پاي دارد پا به قيمتي الخا  بفامانند ايننه براي و ، كردندمي پا به  الخا  معموالً عرب نزنا

 . كرمود ناي هم كار اين از كريمه آية . كوكتندمي زمين

 و تناد  عطرهااي  اساتعما   مانناد  گاردد مي مردان توجه جلب موجب كه چيزي هر كه كاميد توانمي دستور اين از

 موجاب  كاه  بنناد  كااري  نهاياد  معايرت در زن كلي طور به است ممنو  چاره در نظر جالب هايآرايش ينهمچن

 . گردد نامحرم مردان توجه جلب و تاييج و تحريك

 « تفلحون لعلنم المومنون اياا جميعاً اهلل الي توبوا و»  : است چنين آيه آار جملة

 اادا  به را مردم دستورها پايان در كه اينست قرآن دبا . گرديد رستگار كه بايد ، كنيد بازگشت ادا سوي به همه

 . نهايند انگار سا  او كرمانااي بستن كار به در تا سازدمي متوجه
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 عفا  حريم

  : است چنين احزاب سورة  28 ا 59 آية

 . سازند نزديك اود به را اويش ي روسريااص جالبااي كه بگو مؤمنين زنان به و داترانت و همسران به پيامهر اي »

 . است ماربان و آمرزنده ادا و است نزدينتر نگيرند قرار اذيت مورد و يوند ينااته ايننه براي كار اين

 را تاو  ماا  ندارند بر دست اود كارهاي از ، آورندمي وجود به نگراني يار در كه كساني و بيماردالن و مناكقان اگر

 مطلاب  دو آيه اين در  .«1زيست اواهند تو مجاورت در كمي مدت كقط آنوقت در  .برانگيخت اواهيم ايشان عليه

 علت عنوان به آنچه آننه ديگر ؟ چه يعني آن كردن نزديك و چيست جلهاب ايننه يني : داد قرار دقت مورد بايد را

  ؟ دارد معني چه «نشوند واقع آزار مورد و يوند ينااته» :كه يده ذكر دستور اين كايدة و

 دسات  باه  و اسات  مختلف لغويين و مفسرين كلمات ، گويندمي را لهاسي نو  چه جلهاب ايننه در : او  مطلب اما

 . بايدمي ديوار كلمه صحيح معناي آوردن

 غالهاً ولي ، است يدهمي وسيع جامة هر يام  جلهاب كلمة ، لغت اص  در كه اينست رسدمي نظر به ترصحيح آنچه

 دو يودمي معلوم ضمناً . است ركتهمي كار به است بوده كوچنتر ردا از و بزرگتر چارقد از كه روسرياايي مورد در

 و اناد نامياده ماي  مقنعاه  يا امار را آناا كه كوچك روسريااي نو  يك : است بوده معمو  زنان براي روسري نو 

 باوده  مناز   از ااارج  مخصوص كه بزرگ روسريااي ديگر نو  . اندكردهمي استفاده آناا از اانه داا  در معموالً

 كاه  حلهي عهيداهلل روايت مانند ، است سازگار نيز است يده ذكر جلهاب لفظ آناا در كه رواياتي با معني اين . است

 مانعي آناا موي به نگاه و بگذارند كنار را جلهاب و امار است جايز سالخورده زنان مورد در كه است اين مضمونش

 . است بوده سر موي پويانيدن وسيلة جلهاب كه يودمي يدهكام جمله اين از . ندارد

                                                 
 وراًغف اهلل كان و يوذين فال يعرفن ان ادني ذلك جالبيبهن من عليهن يدنين المومنين نساء و بناتك و الزواجك قل الذين ايها يا» -1

 « رحيماً

 .«) قليال اال فيها يجاورونك ال ثم بهم لنغرينك المدينه في جفونرالم و مرض قلوبهم في الذين و المنافقون ينته لم لئن» 
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 بروناد  بيارون  ااناه  از اواهناد ماي  وقتي يعني ، بايدمي آن با پوييدن ، جلهاب سااتن نزديك از مقصود بنابراين

 ، مورد از بلنه نيست آن با پويانيدن ، چيزي سااتن نزديك لغوي معني الهته . بردارند اود با را اود بزرگ روسري

 آنرا ننن، رها را آناا كه اينست مقصود كن نزديك اود به را اتجامه بگويند زن به كه وقتي . يودمي استفاده چنين

 . بپويان آن با را اود و ننن رها ااصيتبي و اثربي آنرا ، كن جور و جمع

 اسمي و تشريفاتي جنهة صركاً نو  يك : است بوده جور دو انداكنندهمي سر بر كه بزرگ روپويااي از زنان استفاده

 تشاريفاتي  جنهة صركاً آناا دايتن چادر كه بينيممي را چادري بانوان از بعضي حاضر عصر در همچناننه است دايته

 اه  كه دهدمي نشان كردنشان سر چادر وضع . كنند مي رها آنرا ، پويانندنمي را اود بدن جاي هيچ چادر با . دارد

 ناو   . ندارند امتناعي و ابا بگيرند قرار چشماا برداري باره مورد ايننه از و نيستند بيگانه مردان با معايرت از پرهيز

ماي  نشان كه كندنمي رها آنرا و گيردمي اود به را اود هايجامه مراقهت با چنان زن : هست و بوده عنس بر ديگر

 . سازدمي مايوس را پاكدالننا و كندمي ايجاد بايي دور اودبخود . است حفاظ و عفا  اه  دهد

 : است يده ذكر دستور اين براي كه علتي در بحث يعني دوم مطلب اما و

ماي  كنيزان مزاحم معابر و هاكوچه در ، يدمي تاريك تازه هوا كه يب اوائ  ، مناكقين از گروهي : اندگفته مفسرين

 و مازاحم  جواناان  اين اوقات از گاهي . است نهوده واجب سر پويانيدن گفتيم قهالً چناننه كنيزان براي الهته . يدند

 لذا . است كنيز پندايتيم و است زن آزاد نفاميديم ما كه يدندمي مدعي بعد و يدندمي نيز آزاد زنان معترض ، كاسد

 از مالًكاا  تاا  نشوند اارج اانه از كام  لهاس بدون حقيقت در يعني جلهاب بدون كه يده داده دستور آزاد زنان به

 . نگيرند قرار اذيت و مزاحمت مورد و يوند داده تشخيص كنيزان

 باه  را آن مناكقين و ندارد مانعي كنيزان به نسهت مزاحمت كه كاماندمي چنين زيرا ، نيست ايراد از االي مذكور بيان

 كنيازان  بار  سار  موي پويانيدن چه اگر . نيست چنين كه حالي در ، اندكردهمي ذكر اود براي مقهو  عذري عنوان

 كسي رغهت مورد و نيست آميز تحريك و جالب معموالً كنيز وضع كه بوده اين هم آن رمز يايد و است نهوده واجب

 محسوب گناه نيز كنيزان مورد در حتي هامزاحمت اين حا  هر در ولي ،بوده ادمت كاريان بعالوه و يودنمي واقع

 . كنند قلمداد اود عذر را بودن يزكن اندتوانستهنمي مناكقين و است يده

 بجان و رود بيرون اانه از سنگين و پوييده زن وقتي كه است اين يده داده جمله اين معناي در كه ديگري احتما 

 . يوند آناا معترض كنند نمي جرأت مزاحم و كاسد اكراد ، كند رعايت  را پاكدامني و عفا 
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 نه آزادند كه يوندمي ينااته بدينوسيله كه اينست « يوذين كال يعركن ان يادن ذلك »: جملة معني او  احتما  به بنا

 بدينوسايله  كاه  اينسات  جملاه  معني دوم احتما  به بنا ولي . گيرندنمي قرار جوانان تعقيب و آزار مورد پس ، كنيز

 معلوم زيرا پويندمي چشم بهندند طمع آناا به ايننه از بيماردالن و بايندمي عفيف و نجيب زنان كه يوندمي ينااته

 . است كوتاه ايانت دست و ، كور طمع چشم ، است عفا  حريم اينجا يودمي

 مردم ميان در نانآنچ بايد مسلمان زنان كه اينست است جاوداني حقيقت يك و يودمي استفاده آيه اين از كه مطلهي

 ايان  در و ، يود ينااته صفت اين با و يدبا داهوي آن از پاكي و سنگيني و وقار و عفا  عالئم كه كند آمد و ركت

 ياان مخيلاه  در آناا از كشيباره كنر و گردندمي مأيوس آناا  از گردندمي ينار دنها  كه بيماردالن كه است وقت

 به كه وقتي . گردندمي عريان و لخت و سهك و جلف زنان معترض هميشه ولگرد جوان كه بينيممي . كندنمي اطور

  آيدنمي بيرون وضع اين با نخواهد را چيزها اين دلش گويدمي ؟ يويمي مزاحم چرا كه يودمي عتراضا آناا

 رسو  زنان به اطاب آيه اين از قه  آيه پنج و بيست رد كه است دستوري مانند است آمده آيه اين در كه دستور اين

 آلود يوت و زنانه رقت گفتن سخن در يعني «ضمر قلهه كي الذي كيطمع بالقو  تخضعن كال » : است يده وارد ادا

 بيان را گفتن سخن كيفيت در عفا  و وقار ، دستور اين در . نهريد كار به گرددمي بيماردالن طمع تحريك موجب كه

 . را آمد و ركت در وقار دستور ، بحث مورد آية در و كندمي

 باه  و اسات  دار معناي  زن گفتن سخن ، ركتن راه ، لهاس وضع گاهي . است زباندار گاهي انسان سننات و حركات

 گويدمي زبانيبي با عنس بر گاهي . كن تعقيب مرا ، باش من آرزوي در ، بده من به را دلت گويدمي زباني بي زبان

 . است كوتاه حريم اين از تعرض دست

 كقاط  پوياش  كيفيت نظر از .پويش براي ااصي كيفيت نه اينست يودمي استفاده مورد آيه اين از آنچه حا  هر به

 اسات  يده ناز  نور سورة آيه از بعد آيه اين كه بدين توجه با و كرمايدمي بيان را مطلب كه است نور سورة 31 آية

 تا نمايند رعايت كامالً را نور سورة قهلي دستور كه اينست«  جالبيهان من عليان يدنين»  از منظور كه كاميد توانمي

 . گردند راحت مزاحمان آزار ير از
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 بزرگاي  گنااه  و باتان رسانندمي آزار را ايمان با زنان و مردان جات بدون آناننه: » كرمايدمي آيه اين از قه  آيه در

 رساندند بالكاصاله مسلمان را آزار مي زنان و مردان كه كندمي پرااش كساني به رسماً آيه اين  .«1گردندمي مرتنب

 مورد آية مقصود كام به باتر ، آيه بدين توجه . كنند رعايت كامالً را سنگيني و وقار ودا ركتار در كه دهدمي دستور

  .كندمي كمك بحث

 حدود پويش

قهالً الزم است مطلهي را كه از نظر كقه اسالمي قطعي و مسلم است مشخص كنيم و ساپس باه ماواردي كاه ماورد      

 ااتال  و بحث است بپردازيم : 

غير وجه و كفين بر زن واجب است از لحاظ كقه اسالمي هيچگونه ترديدي وجود ندارد . اين در ايننه پويانيدن  -1

قسمت جزء ضروريات و مسلمات است . نه از نظر قرآن و حديث ، ونه ازنظار كتااوي ، در ايان بااره اااتال  و      

 تشنيني وجود ندارد . آنچه مورد بحث است پويش چاره و دستاا تا مچ است .

كه مربوط باه مارد اسات باياد     « حرمت نظر بر زن » را كه وظيفة زن است از مسألة « وجوب پويش » مسألة   -2

تفنيك كرد . ممنن است كسي قائ  يود به عدم وجوب پوييدن وجه و كفين بر زن ، و در عين حا  نظر بدهد باه  

نه از لحاظ كقاي مسالم اسات   حرمت نظر از جانب مرد . نهايد پندايت كه بين اين دو مسأله مالزمه است . همچنان

كه بر مرد واجب نيست سر اود را بپوياند ولي اين دلي  نمي يود كه بر زن هم نگاه كردن به سر و بدن مرد جاايز  

 بايد .

يعناي  « تلاذذ  » بايد حارام اسات.   « ريهه » يا « تلذذ » در مسألة جواز نظر ، ترديدي نيست كه اگر نظر از روي  -3

يعني نظر به ااطر تلذذ و چشام  « ريهه » ز روي تلذذ يعني نگاه به قصد لذت بردن بايد ؛ و اما لذت بردن ، و نگاه ا

چراني نيست ، ولي اصوصيات ناظر و منظور اليه مجموعاً طوري است كه اطرنااك اسات و ااو  هسات كاه      

 لغزيي به دنها  نگاه كردن به وجود آيد .

محارم . تناا موردي كه استثناء ياده ، نظاري اسات كاه مقدماة       اين دو نو  نظر مطلقا حرام است ، حتي در مورد

اواستگاري است كه در اين مورد اگر تلذذ هم بايد ا كه معموالً هم هست ا جايز است . الهته يرطش اينست كاه    

 واقعاً هد  يخص ، ازدواج بايد.

                                                 
 « مبيناً اثماً و اًانبهت احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير المؤمنات و المؤمنين نويوذ والذين » -1
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 « .پويش وجه و كفين  »بعد از ايننه موارد قطعي پويش را بيان كرديم ، نوبت مي رسد به بحث دربارة 

مسألة پويش بر حسب ايننه پويانيدن وجه و كفين واجب بايد يا نهايد دو كلسفة كامالً متفاوت پيدا مي كند . اگر 

پويش وجه و كفين را الزم بدانيم در حقيقت طركدار كلسفة پرده نشيني زن و ممنوعيت او از هر نو  كاري جاز در  

 در صد ااتصاصي زنان هستيم . محيط ااص اانه و يا محيط هاي صد

ولي اگر پويش ساير بدن را الزم بدانيم و هر نو  عم  محرك و تاييج آميز را حرام بشماريم و بر مردان نيز نظار از  

روي لذت و ريهه را حرام بدانيم اما تناا پوييدن گردي چاره و پوييدن دستاا تا مچ را واجب بدانيم آنام به يارط  

و  آرايش جالب توجه و محرك و مايج بايد . بلنه سااده و عااري باياد ، آن وقات مساأله ،      ايننه االي از هر ن

صورت ديگري پيدا مي كند و طركدار كلسفة ديگري هستيم ، و آن كلسفه اين است كه لزوماي نادارد زن الزاماا باه     

نو  لذت جنسي ااتصااص   درون اانه رانده يود و پرده نشين بايد بلنه صركا بايد اين كلسفه رعايت گردد كه هر

دايته بايد به محيط اانواده ، و كانون اجتما  بايد پاك و منزه بايد و هيچگونه كاامجوئي ااواه بصاري و ااواه     

 لمسي و اواه سمعي نهايد در اارج از كادر همسري صورت بگيرد . 

ام بدن و سر ، جاز چااره و   اگر زن مرض ندايته بايد و نخواهد لخت بيرون بيايد ، پوييدن يك لهاس ساده كه تم 

دو دست تا مچ را بپوياند ، مانع هيچ كعاليت بيروني نخواهد بود . بلنه بر عنس ، تهارج و ااو نماائي و پويايدن     

لهاسااي تنگ و مد هاي رنگارنگ است كه زن را به صورت موجودي مام  و غير كعا  در مي آورد كه باياد تماام   

. استثناء وجه و كفين ، به منظور ركع حرج و امنان دادن به كعاليات زن  وقتش را مصرو  حفظ پزيسيون اود كند 

است و به همين مالك است كه اسالم آن را واجب نشمرده است . اكنون دالي  مواك  را در اين مسأله تحقيا  ماي   

 كنيم. 

 به چند دلي  مي توان گفت كه پويش وجه و كفين واجب نيست :

سورة نور است و براي بيان اين وظيفه و تعيين حدود آن است ، پوييدن وجاه و   31كه همان آية « پويش » آية -1

و ال يهدين زيناتان اال ماا   » كفين را الزم نشمرده است . در اين آية به دو جمله مي توان استناد جست . يني جملة 

ه اكثر مفساران و عماوم   در مورد جملة او  ديديم ك« . و ليضربن بخمرهن علي جيوبان » و ديگر جملة « ظار مناا 

روايات ، اضاب و سرمه و انگشتر و دستهند و امثا  ايناا را مصداق مستثني ص اال ما ظار   دانسته اند .  اين زينتاا ، 
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زينتاائي است كه در چاره و دو دست تا مچ ، صورت مي گيرد . اضاب و انگشتر و دستهند مربوط به دست است ، 

 و سرمه مربوط به چشم . 

را منحصربدانند باه لهااس رو، و وا ضاح    « اال ماظار» ني كه پويش وجه وكفين راواجب مي دانند بايد استثناء كسا

است كه حم  استثناءبر اين معني بسيار بعيد واال  بالغت قران است مخفي دايتن لهاس رو ، به علت اينناه غيار   

وقتي مي توان زينت محسوب كرد كه قسمتي از بدن ممنن است احتياج به استثناء ندارد . گذيته از اين كه لهاس را

نمايان بايد. مثال درموردزنان بي پويش مي توان گفت كه لهاس آناا يني از زينتااي آناا ست ،ولي اگر زن را بايك 

 لهاس سر تا سري بپوياندچنين لهاسي زينت يمرده نمي يود.

استثناءمي كند نمي توان مننر يد ،و صاراحت رواياات   االصه ايننه ظاور آيه را در ايننه قسمتي از زينت بدن را 

 هم ابداً قاب  ترديد نيست .

در مورد جمله دوم بايد گفت: آيه داللت دارد كه پويانيدن گريهان الزم است ،و چون در مقاب  بيان حد است اگار  

 پويانيدن چاره هم الزم بود، بيان مي كرد. 

در آيه مي كاماند كاه  «امر »ي پويانيدن سر وضع يده است .ذكر كلمه اساساً برا« ياِمار = روسر!»دقت كرمانيد 

پويانيدن ، مربوط به سر است ،اماا اينناه غياراز سار آياا       يزن بايد روسري دايته بايد ،واضح است كه با روسر

قسمت ديگري را هم بايد باروسري پو يانيد يانه؟ بستگي باه بياان آن دارد. و چاون در آياه كقاط زدن دو طار        

 روسري گريهان مطرح است ،معلوم ميشود كه همين مقدار واجب است.     

در موارد بسياري كه مستقيما مسألة پويش يا مسألة جواز و عدم جواز نظر مطرح است ، مالحظه مي كنايم كاه در   

به هيچ « رو » مطرح است و مسألة « مو » جواب و سؤالاايي كه ميان اكراد و پيشوايان دين رد و بد  يده كقط مسألة

 . 1وجه مطرح نيست .  يعني وجه و كفيين ، مفروغً عنه و مسلم كرض يده است

كناد. ولاي الهتاه    حنم وجه و كفين را چه از نظر پوييدن و چه از جنهه نگاه كردن بيان ميرواياتي كه مستقيماً  -2

عدم لازوم پويايدن وجاه و كفاين     عدم لزوم پوييدن وجه و كفين دلي  بر جواز نظر نيست، اما جواز نظر دلي  بر 

 كنيد:هست. در اينجا به دو روايت توجه 

                                                 
 «.  مراجعه نمايند 20الي 22ص 2ب وسايل الشيعه ججهت تحقيق بيشتر در اين زمينه به كت»-1
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 تااجم به حجاب

گفتيم كه استعمار جديد براي همه كشورهاي اسالمي طرحااي كرهنگي گونااگون و اطرنااكي را تادارك    

شان در اين اصاوص هاد    ديده بود و از جمله اين طرحاا اياعه كحشا و كساد در اين كشورها و از اولين اقدامات

هايشاان برداياتن حجااب قارار     قرار دادن زن مسلمان بعنوان يك سد بزرگ بر سر راه آنان بود . لذا در رأس برنامه

 گركت و در اين حجاب زدايي از حجاب سر يرو  كردند.

ميتاوان  آري كساد از برهنگي سر، سرآغاز برهنگي هاست و بتدريج به اعضاي ديگر سرايت مينمايد و مگر »

زني را ديد كه سر اود را در حجاب دايته اما اعضاي ديگرش برهنه بايد؟ و مگر نيست كاه در بعضاي احاوا  و    

، سر و صورت اود را به عناوان  هنگام براوردهاي آلوده حتي نزد كواحش مهتدي با وجود عريان بودن بعضي اعضا

هند عم  زيت اود را از كام مغازي و ياعور جادا    اوايرم كردن مخفي ميدارند و در پوياكي مي پيچند گويا مي

 اي جداگانه نسهت دهند.سااته آنرا به ال يعوري و جمجمه

كنند . مثالً نزد زنان ابتدا سر برهنه ميشود و سپس همين كه بخواهند ملتي را عريان كنند از سرش يرو  مي

پس هاوس تغييار جنسايت دادن و ااود را     آيد و سا ميني ووپ و آنگاه مرد در لهاس زن و زن در لهاس مرد در مي

بينيم بشريت هم اكنون باه ايان مرحلاه رسايده و روز باه روز بار تعاداد        بدست جراحان سپردن است . چناچنه مي
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يود، آري تا سر آدمي در ااتياار ااودش باياد مختاار     متقاضياني كه براي تغيير جنسيت مراجعه ميننند اكزوده مي

 1«راده و مجهور.است و در غير اين صورت بال ا

آنچه كه مقاب  كرهنگ كاسد غرب مقاومت مينرد، كرهنگ ديناي   -بخصوص ايران -در كشورهاي اسالمي 

و بخصوص محدوديت روابط زن و مرد به عنوان بزرگترين مانع بر سر راه كساد بود. كرانتس كانون در كتاب بررساي  

ر مهسوط به بيان نقش زن و حجاب او در جلاو گياري از   جامعه يناسي يك انقالب يا سا  پنجم انقالب الجزاير بطو

 هاي يوم استعمارگران براي مهارزه با حجاب پردااته است.توسعه استعمار كرانسه و نيز نقشه

 در كص  او  چنين ميگويد:     

مسئولين اداري كرانسه در الجزاير كه مأموريت دايتند اصالت ملت را ناابود ساازند و از طار  مراجاع     » 

وطه موظف بودند مطلقاً تمام ينلااي زندگي را كه ممنن است از نزديك ياا دور واقعيات و اصاالت    مرب

ملي را ااطر نشان مردم سازد تجريه كرده و از هم بدرند؛ حداكثر كويش اود را بر مسأله چادر متمركاز  

تگاه اساتعماري  كردند و آنرا به منزلت عالمت اصالت ملي  و وضع ااص زن الجزايري تلقي كردند... دسا 

براي اين مهارزه مهالغ هنگفتي را ااتصاص داده است و بعد از آننه تشخيص داد كه زن، محاور اصالي و   

نقش اساسي مهارزه است، تمام كويش وي مصرو  تسلط بر زناا و كنتر  آناا يد... قادر مسالم نياروي    

ايري متمركز كرده است بايد آينارا ايغالگر كه حد اعالي كعاليت رواني اود را در مسأله چادر زنان الجز

يوند يك زن را به اصطالح رهاايي  نتايجي هم به دست آورد. در گويه و كنار اتفاق مي اكتد كه موك  مي

اي باا چااره   "اي و نمايشاي نمونه"حجاب است. از آن پس اين زنانِ بخشند كه آن زن، از جنهه نمادي بي

اي از كنند. در اطرا  اين زن حلقاه يط اروپايي الجزاير سير ميمنشو  و بدن آزاد مانند سنه رايج در مح

اند از نگراني اين كه آيد. و اروپايي ها را كه از اين پيروزي كامالً به هيجان آمدهتهليغات نوين به وجود مي

كنناد و اعماا    به وضع اوليه بر نگردد اين زن را مانند كسي كه به مذهب جديدي گرويده بايد احاطه مي

 آنان از نظر روانشناسي، يادآور تغيير مذهب از طر  يك تازه وارد است.
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اند، در جامعه اروپايي در عم  موقعيتي هنرمنداني كه توكي  اين تغيير مذهب را براي اين زن تحصي  كرده

گيرند اينان به مراحم ااص مقامات حنومتي مفتخار و مشاخص ميگردناد و    ياكته و مورد حسرت قرار مي

يوند كه زن الجزاياري تنياه گااهي اسات     ين حنومتي بعد از هر موقعيت ثهت يده بيشتر معتقد ميمسئول

 براي نفوذ غربيان در جامعه بومي.  

هر چادري كه دور اندااته ميشود اك  جديدي كه تا آن هنگام بر استعمارگر ممناو  باود در برابار او ماي     

امي به او نشان ميدهد . پس از ديادن هار چااره باي     گشايد و بدن الجزايري را كه عريان يده است به تم

 حجاب اميدهاي حمله ور يده ايغالگر ده برابر ميشود.

هر بار كه يك زن الجزايري كشف حجاب كند، با اين عم  اويش در واقع جامعه الجزايري را باا سيساتم   

 دارد.دكاعي سست بنياد و باز و متاليي به ايغالگر اعالم مي

يود، هر چاره كه به نگااه جساور و   اكتد، هر بدني كه از كشار سنتي چادر نماز رها ميهر چادري كه مي 

ناآرام ايغالگر عرضه ميگردد، برگردان اين معنا است كه الجزاير اننار وجود اويشتن را آغاز كرده و هتك 

اويشتن را باه   ناموس را از جانب ايغالگر پذيركته است . با هر چادري كه ره ميشود گويي جامعه الجزاير

گيرد تحت رههري و انقياد ايغالگر عادات و رسوم اويش را تغييار  منتب ارباب تسليم كرده و تصميم مي

 1«دهد.

هااي كشاورهاي مساتعمره بخصاوص ممالاك      همانطور كه مي بينيم استعمارگران بدنها  غارت همه جانهه سارمايه 

دن كرهنگ اصي  و اعتقادات مذههي و ملي آناا بود به آسااني  اسالمي، پس از آننه مامترين راه كه همانا به غارت بر

به اهدا  ديگر اود، نظير تصر  منابع اقتصادي اين كشورها، ناي  آمدند . باالاره پس از سالاا تجربه به اين نتيجه 

اهر بادون  رسيدند كه ييوه استعمار و استثمار نو را در پيش گيرند يعني غارت سرمايه ها و منابع كشورها كه در ظا 

هايي را كه در كشورهاي اود براي ايجاد كرهنگ بي بند و نيروهاي نظامي صورت ميگركت. اين كشورها همان ييوه

هاي كساد و وابساتگي  يان بنار گركته و زمينهباري و كشف حجاب بنار برده يده بودند با استفاده از عوام  غربزده

 لك را ايجاد كردند.كرهنگي و متعاقب آن وابستگي اقتصادي اين مما
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كرد، اود بااتگي مردم در مقاب  تننولووي غرب بود. چه بسايارند  آنچه كه به اجراي اين توطئه كمك مي

اكرادي كه عقب ماندگي از غرب را در مسائ  صنعتي، معلو  رعايت حجاب و مسائ  ديني و معنوي ميدانند و الزمه 

بند باري به دارند. به هر حا  جايگزيني كرهنگ غربي و كرهنگ بيپنرسيدن به اين صنعت را دايتن ظاهري غربي مي

جاي كرهنگ ديني، نتايج مامي را براي اساتعمارگران و جااانخواران دايات از جملاه: ايجااد بازارهااي كاار در        

اناد؛ سارگرم كاردن ماردم     كشورهاي اوديان و بازارهاي مصر  در كشورهايي كه مورد هجوم غرب قرار گركتاه 

مقصد، به مسائ  جنسي و ساير مظاهر كساد و استفاده از اين غفلات و سارگرمي باراي غاارت مناابع آن      كشورهاي 

 كشورها.

 كشف حجاب در ايران

سرزمين پاناور ايران به دلي  موقعيت مامي كه در منطقه اليج كارس دارد و نيز به دلي  و جود ثروتااا و  

رگران بوده است و آناا هميشه سعي در تسلط بر ايان كشاور و   منابع سريار طهيعي در آن همواره مورد طمع استعما

 اند.غارت منابع آن دايته

پس از يرو  جريان استعمار جديد استعمار گر پير يعني انگليس طرحااي اطرنااكي را باراي كشاورهاي    

 حجابي بود.بيمنطقه از جمله ايران ، تركيه و اكغانستان كشيد كه از جمله اين طرحاا بسط كساد و گسترش كرهنگ 

اي را براي پياده كردن نقشه هاي اساتعمار  در اكغانستان و تركيه اكرادي به اسم اصالحات طرحااي گسترده

باه   1313بخصوص در بعد گسترش كساد و بي حجابي اجرا كردند . در ايران نيز رضااان پس از سفري كه در سا  

دايي و بخصوص كشف حجاب و توسعه كرهنگ بي حجابي تركيه ركت در آنجا يديداً تحت تأثير طرحااي اسالم ز

 قرار گركت.

پس از بازگشت از تركيه طرحااي متعددي از جمله جشن هاي مختلفي در تاران و يما  كشور برپا كارد  

كه بدلي  تقيد زنان با عفت و وجود مردان با غيرت و متعدد به دين، استقهالي از اين طرحاا نشد. تا اين كه سارانجام  

در دانشسراي مقدماتي، جشني برپا كردند كه رضا اان به همراه داتران و همسر اود كه  1314دي سا   11روز در 

بدون حجاب بودند در آن جشن يركت كردند و دستور داد تمامي وزرا و وكال نياز باا همساران و داتاران بادون      

قاومت حجاب ينسته يود و سايرين نيز ها يركت كنند. برپايي اين جشن به ااطر اين بود تا محجاب در آن جشن

 از آناا تقليد كنند. ولي اين تركند هم اثر چنداني ندايت و زنان كما كان به همان وضع حجاب اود ادامه ميدادند.
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سرانجام ينستااي پي در پي رضااان در توطئه كشف حجاب موجب گشت كه به زور متوس  يود. لاذا  

روهاي يارباني با قساوت و رذالت كراوان به حريم زنان و داتران باا حجااب   دستورداد يارباني وارد عم  يود. ني

كارد ماورد   ديدند، به زور چادرش را از سر مينشيدند و اگر مقاومتي ميبردند و هر زن و داتري را كه ميحمله مي

از دست دادند گركت تا جايي كه تعدادي از زنان و داتران عفيف جان اود را ضرب و يتم و هتك حرمت قرار مي

 و تعداد زيادي مجروح و مصدوم يدند.

اند كه قسمتي از آناا را كه نشان دهنده هاي مهسوطي درباره كشف حجاب نمودهامام اميني صره  سخنراني

 هاي پشت پرده استعمار در اين توطئه بود، ذكر ميننيم:عم  كاجعه كشف حجاب و نقشه

 1«ذيت در اين كشف حجاب، حجاب انسانيت را پاره كردند.ادا ميداند كه به اين ملت ايران چه گ» 

نقشه اين بود كه با توطئه كشف حجابِ مفتضح در زمان قلدر نا كام رضااان اين قشر عزيز را كه جامعه » 

را بايد بسازد، تهدي  كنند به يك قشري كه كاسد كنند جامعه را. و اين نقشه نه ااتصاص باه ياما باانوان    

اواهند آنااا را تربيات   ان مردم را همين طور بنشانند و به مراكز كساد و آن طور كه ميدايت، بلنه جوان

 2«تفاوت بايند يا مؤيدكنند كه اگر چنانچه اگر كشوريان به دست هر كس بيفتد بي

در تمامي اين كشورها جريان گسترش كساد و كشف حجاب با هدايت و حمايت استعمار انگليس جلو ركات. ايان   

س از مرگ رضااان توسط پسرش محمد رضا بشدت ادامه ياكت. ولي هرگز نتوانستند در اين طرحااا باه   سياست، پ

موكقيت كاملي دست يابند و سرانجام همين مردان غيور و زنان چادر مشني بساط حنومت آنااا را باه رههار اماام     

 اميني صره  برچيدند.

 

 تااجم كرهنگي پس از انقالب اسالمي

مند اسالمي در ايران و سقوط حنومت دست نشانده آمرينا، استنهار جاااني كاه باه    پس از انقالب ينوه

بقاي اين انقالب اطمينان ندايت، راهااي مختلفي را اعم از سياسي ، اقتصادي، نظامي جات ينست انقالب پيماود.  

رانشاان در دااا    هاي ديمنان ااارجي و مزدو يايد بتوان گفت هيچ كشوري به اندازة ايران آماج حمالت و توطئه
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هاي جاسوسي ، كعاليتااي ارابنارانه توسط گروهناا، توطئه تجزيه اياران  نگركته بوده است. ترور يخصيتاا، كعاليت

ساله علياه اياران، تحاريم هااي      0ص ماجراي ال  كيرد، ال  مسلمان، ال  بلو  و...   حمله نظامي به طهس، جنگ 

نه هاي نظامي و سياسي و اقتصادي ميهايد كه اساتنهار جاااني باه اااطر     اقتصادي و... از جمله دهاا توطئه در زمي

هايي كه از مردم ايران دايته و دارد، نسهت به مردم ايران اعما  دايته است. مردمي كه رويم دست نشاندة او را كينه

فنار ماردم اياران و    ساقط كردند و جزيرة ثهاتش را آزاد كرده و از ايغالش در آورده بودند. يايد اگر اطر نفاوذ ت 

هاي آنان به ساير كشورهاي اسالمي و غير اسالمي وجود ندايت، ايران اين همه آمااج تيرهااي توطئاه قارار     انديشه

گركت. آنچه جاان اوران را به وحشت اندااته بود اين بود كه انقالب اسالمي ايران به صاورت ياك الگاويي    نمي

حت ستم استنهار در آمده و وجود چنين الگويي براي آنان غير قابا   مناسب براي كشورهاي اسالمي و غير اسالمي ت

هاي طراحي يده به اين نتيجه رسيدند كه بايد انقالب اياران را از  تحم  بوده و هست . لذا پس از ينست در توطئه

ن در مياان  هايي كه استنهار در آناا ينست اورده بود پاي جواناا درون از بين برد. از طركي چون در تمامي توطئه

ها به ااك ذلت ماليده بودناد، نسا  جاوان هاد  تاااجم      بود و اين جوانان بودند كه پوزة آناا را در تمامي صحنه

جديد آمرينا كه از نو  تااجم كرهنگي بود قرار گركت . چرا كاه تااجماااي سياساي و نظاامي او را باه ينسات       

 انجاميده بود.

ا مقاوم و قوي سااته بود كرهنگ ديني بود، بدياي است كاه ديان و   هآنچه جوانان را در مقاب  انوا  توطئه

بايد. از ايان  ديمن مي« يهيخون كرهنگي»كرهنگ ديني هد  اصلي در تااجم كرهنگي و به تعهير مقام معظم رههري 

بار  روي ديمنان نظام با تصويب ميلياردها دالر براي صر  كردن در اين تااجم، تااجمات گسترده كرهنگي اود را 

 اكزايند.عليه كشورمان يرو  كردند و روز به روز بر كشار تااجمات نيز مي

 

 تأثير پذيري مردم از تااجم كرهنگي ديمن

هايش بسته به ميزان آينايي مردم باا معاار  و احناام اساالمي و     هاي كرهنگي ديمن با همه جنههميزان تأثير توطئه

معار  و دستورات است. چون مردم از اين جاات در درجات و مراتاب  ميزان اعتقاد و پيوند قلهي يان با اين گونه 

 بايد.ها نيز داراي مراتب مختلف ميگوناگوني هستند، نو  و ميزان تأثير پذيري توطئه



 74 

در واقع ااتال  مردم در كامشان از دين و معار  آن و نيز پيوند اين كام با قلب آنااا نقاش اساساي در    

دستورات دين دارد. هر قدر كام مردم و پيوند اين كام با قلب بيشتر بايد ظاور عملي آن  ميزان تقيديان به احنام و

بيشتر است. يعني يخص هر چه كقيه تر به آيين پاك اسالم يود در مقاب  عناصر بيگانه كرهنگاي مقاومات بيشاتري    

 اواهد كرد.

 

 

 

 

 تغيير حجاب يعني تغيير كنر و كرهنگ

ايران و چه در ساير كشورها ي اسالمي تمامي زنان در حجاب ينسان بودند و تا قه  از اين تااجم چه در 

بدحجاب و بي حجاب ندايتيم . ولي با باز يدن پاي ديمن و انتقا  كرهنگ، ركته ركته ااتالكات يرو  يد و زناان  

ميازان   حجاب و نيز مواكقين ومخالفين حجاب تقسيم يادند و هار چاه بار    به گروهااي با حجاب و بدحجاب و بي

گذيات، ايان ااتالكاات و    يد و هرچه از سلطنت حنام وابسته به ديمن ميتااجم و عم  گستردگي آن اكزوده مي

كرد، و چون تغيير حجاب و كنار گذايتن آن، صركاً يك تغيير پويش نهود بلنه تغيير انشعابات عم  بيشتري پيدا مي

يير حجاب، تغييرات زيادي در نگرياا و تربيات هاا و ميازان    در نظام كنري، تربيتي و مذههي را در پي دايت، با تغ

 تقيد مردم به مذهب پيدا يد.

زنان با همه ااتالكاتي كه در حجاب و نظام كنريشان پيدا كرده بودناد، از آن جاات كاه ماادر ياا معلام       

 يدند منشأ تربيت هاي گوناگون در اجتما  گرديدند.مي

ن پيداست، ديمنان اسالم، به بردايتن حجاب به عناوان ياك مسائله    هاي كرانتس كانوهمانگونه كه از گفته

ساده توجه ندايتند و مهارزه آناا با حجاب صر  مهارزه با يك نماد و سنه  كرهنگي و مذههي نهوده و نيست. بلناه  

د كاه اگار   اواستند با تغيير حجاب يك كرهنگ را تغيير دهند. به عهارت ديگر آناا اينطور تشخيص داده بودنآناا مي

ها و عقايد را نيز به نفع ااود تغييار داده و   موك  يوند حجاب را بردارند، به طور قطع موك  اواهند يد كه انديشه

 اند.كرهنگ و نحط اود را حاكم كنند. حا  اگر اين تغيير در يك جامعه اتفاق بيفتد تمامي سنگرها را كتح كرده
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قعيت اين است تغيير در حجاب باعاث تغييار در يخصايت    اين تشخيص آناا بسيار درست و دقي  بود. وا

آيد. كردي كه است. با تغيير حجاب يك تحو  اساسي در بينشااي سياسي، اجتماعي، ديني، و ااالقي كرد بوجود مي

گذارد ركته ركته پيوندش با مظاهر ديني و ااالقي ضعيف و ضعيفتر ميشود، تا جايي كه ديگر هيچ حجاب را كنار مي

ي با كعاليتاا و مراسم مذههي و عفيفانه و ااالقي ندارد و ممنن است اين جدايي كم كم به تنفر و مخالفت نيز سنخيت

 برسد.

چنين يخصي با سازماناا و ناادهاي مهارز و انقالبي و ديني نيز راهي ندارد. با حنومت اسالمي، با جنگ و 

اساالمي و ايلاي از ارزيااا و اعتقاادات پااك و مقادس        جهاه ، با مهارزه عليه استنهار و ديمنان انسانيت و امت

 كند.اداحاكظي مي

گذارد هرگز منتظر امام زمانصعج  بي حجاب و بدحجاب و اصوالً هركسي كه ارزيااي اسالمي را كنار مي

آياد و  نيست. چرا كه امام زمان صعج  براي اصالح و تربيت بشر به سوي اداوند و معنويت و ارزيااي اسالمي ماي 

اين اكراد در كنر و عم  با اين اصالحات مخالف هستند. چگونه كسي كه ركتارش د  امام زماان صعاج  را باه درد    

 رنجاند ميتواند دوستدار و منتظر او بايد.آورد و ااطر يريفش را ميمي

 اينگونه ايخاص نه تناا سنخيت و تناسهي با اهدا  آن حضرت ندارند بلنه ركته ركتاه پاذيراي ارزياااي   

يوند و اگر نگوييم تهدي  به يك ماره وابسته در دسات بيگانگاان و ديامنان    پو  حيواني و ارزيااي ضد ديني مي

 يابند.مسئوليت تنز  ميگيرند، حداق  به يك عنصر انثي و بيقرار مي

د دهنا ديگر حساسيت اجتماعي، سياسي و ااالقي اود را در مقاب  انحراكات، جنايتاا و ظلماا از دست مي

كنند و اين ناه تنااا   يان را در مقاب  تجاوزات و تااجمات مختلف ديمن و سرنويت كشورش كراموش ميو وظيفه

 يود.چيز كمي براي ديمنان نيست بلنه از ادمات بسيار بزرگ و مام به آنان محسوب مي

ايد و كعاالناه  آنجا كه يك زن در صدد اود سازي و ينوكايي استعدادهاي واال و انساني اود و ديگران ب

هاي اجتماعي و سياسي كشورش حضور دايته و اار چشم ديمنانش بايد و اين كجا كه يك سنگر كاتح  در صحنه
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يده، و يك پناهگاه امن براي ديمن، و يك عام  تمسخر و تضعيف ارزيااي پاك و مقدس، و يك عنصر منحار   

 1كننده و آلوده كننده كضاي پاك انساني بايد.

 

 و ابتذا  در پويش 2حجابيمدهاي سوء بيزياناا و پيا

هاي مام تشريع حنم حجاب در اسالم، و تعيين حدود و ضاوابط  پيشتر نيز اياره كرديم كه يني از كلسفه

براي پويش ظاهر، پيشگيري و ممانعت از بروز بسياري از زيانااي رواني، جسمي، ااالقي، اقتصادي ،اانوادگي و... 

 يود.دحجابي و ابتذا  در پويش دامنگير كرد و جامعه مياست كه بر اثر برهنگي و ب

اي از آثار و تهعات زيانهار اين پديده اياره نمائيم تا هشداري كوييم به پارهلذا در اين قسمت از نويتار مي

ورزند. و ماية بصيرت و بايد براي كساني كه از سر جاالت و ناآگاهي در رعايت اين حنم الاي سستي و اهما  مي

معركت بيشتر و پاي بندي اكزون تر معتقدان گردد. و نيز بانگ بيدار بايي در گوش عناد ورزان بايد، كه هان! بنگريد 

آوريد و بهينيد كه در چه جانم سوزاني گركتارياد  كه با دست اود چه بر سر اانواده و كرزندان و جامعه اويش مي

 دانيد.و اود نمي

 

 مي و روانيهاي جسبي حجابي سهب بيماري -1

همان اندازه كه پوييدگي و حجاب مايه آرامش روح و روان كردي است، برهنگاي و باي حجاابي عاما      

 حالي و آيفتگيااي روحي و رواني است.پريشان

اناد  اي از قدرت روحي رسيدهد  آدماا معموال ًدر بند و مطيع ديدة آنااست ص مگر ابر مرداني كه به مرحله

كند. و ايناا از نوادر هستند و النادر كالمعادوم و ساخن از   و اواستشان به هيچ جانهي مي  نميكه دلاايان بي اراده 

 انسانااي عادي است نه اولياء .

                                                 
 با اندكي دخل و تصرف -80ص  -محمد شجاعي  -در و صدف  -1

مباالتي در رعايت را بكار برديم مقصودمان معناي عام آن، يعني هر نوع بي« بي حجاب »تذكر: در سرتاسر اين نوشتار هرگاه واژه  -2

 هاي نازك و بدن نما يا تنگ و چسبان و... .اسالمي است خواه پوشيدن لباس پوشش

ديدن كلمه بي حجابي ذهنها فوراً متوجه پيش از انقالب و يا زنان جوامع غربي نشود و از محيط پيرامون خود مقصود اين است كه با 

 كند خود را از مضرات و پيامدهاي آن در امان ندانند.ا به توهم اينكه اين واژه برآنها صدق نميهغافل نشويم و يا بعضي
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هرگاه ديدگان آدمي و لو نااودآگاه به چاره آرايش كرده يا به سر و گردن برهنة زني جوان بيفتد، عالوه بر 

روري را در پي دارد، و از آنجا كه به ااطر موانع اعتقادي ياا عركاي   ايننه ايتغا  كنري و آيفتگي روحي و ايا  پ

ها و د  مشغولياا تنارار گاردد، موجهاات    تواند اواسته د  را برآورده سازد و بويژه اگر اين صحنهيا اجتماعي نمي

 ايتاايي و ااتالالت گواريي و... كراهم مي آورد.هاي رواني، ضعف اعصاب، كمابتال به بيماري

اند كه: بسيار ديدن آنچه ميا  جنساي را تحرياك كناد و     يراً بعضي از روانشناسان و پزينان به اين نتيجه رسيدهاا

گاذارد، رضاايت از   ايها  نسازد، تعاد  روحي و كنري آدم را از بين ميهرد، بر روي مغز و اعصابش اثار ساوء ماي   

 1سازد.ي دچارش ميكند و سرانجام به بيماري رواني و جسمزندگي را از وي سلب مي

 

 

 بند و باري در پوشش براي نهاد خانوادهزيانهاي بي -2

ترين اسارت نيز نااد اانواده اساسي ترين و زير بنايي ترين نااد جامعه است و متأسفانه بيشترين و اساسي

 ده يوم نيست.از ناحية بي حجابي و بدحجابي متوجه نظام اانواده است كه قاب  مقايسه با ساير مضرات اين پدي

 يود:اي از آثار سوء و زيانااي اين پديده براي نااد اانواده اياره ميدر اين بخش از نويتار به طور ااتصار به پاره

 الف  بي حجابي سهب اكزايش ميزان طالق است:

بي بندو باري در پويش، بي بندو باري در تحريك است، و بنادو بااري در تحرياك بنيااد ااانواده را      » 

كند . غريزه جنسي يني از عل  مام ازدواج و به وجود آمدن اانواده است. اماا پاس از ازدواج هرچاه    يي ميمتال

يود و به جاي آن نقش عش ، تفاهم و وكاداري در گذرد نقش غريزه جنسي در حفظ دوام اانواده كمتر ميزمان مي

عرياني و اودنمايي آكت زندگي اانوادگي اسات  لهاسي، بقاي اانواده بيشتر ميشود. همين جاست كه بايد بگويي بي

 اشناند.حجابي ريشه اانواده را ميو در يك كالم بي

هاي اجتماعي جاان اين نتيجاه حاصا  ياده اسات كاه      چنانچه ديديم نه تناا در اسالم بلنه در همه مرام

يان دلپذيري براي كرزنادان ااويش   اانواده بايد محفوظ بماند و زن و مرد بايد دلهسته و وكادار ينديگر بايند، تا آي

                                                 
 زيور عفافبه نقل از  -12 س.م.م. ص -بحثي پيرامون حجاب -1
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اي كه برهنگي بر آن حاكم اسات هار زن و   بنا كنند و با تربيت آناا آينده جامعة اويش را ترسيم كنند. اما در جامعه

 مردي همواره در حا  مقايسه است، مقايسه آنچه دارد با آنچه ندارد. 

ش هوس را در زن و يوهر، و مخصوصااً در  سوزاند اين است كه اين مقايسه آتآنچه ريشه اانواده را مي 

زند. زني كه بيست يا سي سا  در كنار يوهرش زندگي كرده و با مشنالت زنادگي جنگياده   وجود يوهر دامن مي

اش يانفتگي ااود را از دسات    هاست و در غم و يادي او يريك بوده است، پيداست كه اندك اندك بااار چاار  

ر چنين حالي كه سخت محتاج عش  و ماربااني و وكااداري همسار ااويش     گذارد و ددهد و روي در ازان ميمي

رسد و در كوچه و بازار و اداره و مدرسه با پويش نامناسب اود باه همسار او   است، ناگاان زن جوانتري از راه مي

ناي كاه   يود براي ويران سااتن اساس اانواده و باد ركتن اميد زاي ميدهد و اين مقدمهاي دست ميكرصت مقايسه

جواني اود را نيز بر باد داده است. و هيچ جواني نيست كه به ميانسالي و پيري نرسد، و اگار اماروز آناان جاوان و     

طراوتي آنان نيز جواناني هستند كه بتوانند براي اانوادة كرداي آنان هماان اطاري را ايجااد    باطراوتند، در كرداي بي

 1«كنند.يجاد ميها اكنند كه اود آنان امروز براي اانواده

 عالقگي به ازدواجب  بي حجابي سهب بي

همانطور كه اياره كرديم يني از عل  مام گرايش به ازدواج و تشني  اانواده، امر غريازة جنساي اسات.    

پذيرد، اما نقش و تأثير آن به عنوان يك عام  مام در پيادايش  گرچه در مراح  بعدي اين غريزه به تدريج كاهش مي

و بااري  بناد  بندو باري در پويش و به تهع آن باي اي كه بيگي زنايويي غير قاب  اننار است. در جامعهو بقاي زند

گيرد، جنسي رواج دارد بسياري از لذتااي جنسي كه عام  گرايش به ازدواج است، براحتي در دسترس اكراد قرار مي

و پرواضح است كه در سيستم آزاد جنسي، جوان به  كاهد.از اين رو از ميزان عالقه و گرايش به ازدواج در اكراد مي

اقتضاي طهع حيواني و سريت طهيعي اويش از محدوديت گريزان و در نتيجه به ازدواجي كاه بارايش محادوديت    

 عالقه است.آكرين است بي

وان تكني؟ گفت: وقتي كه هر روز ييري تازه را به كراواني مياز جواني اروپايي پرسيدند: چرا ازدواج نمي

 بدست آورد چرا گاو تايه كنيم!!

 

                                                 
  79ص  -حداد عادل -فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي -1
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 بند و باري در پويش سهب سردي روابط اانوادگي است:ج بي

كند. زيرا رساند و لطف و صفاي زندگي زنايويي را كم ميبي حجابي به تحنيم روابط اانوادگي زيان مي

سي، اغلب آنااا را از زن  اكتد و حس تنو  پسندي جنمردي كه هر روز چشمش به دهاا زن آرايش كردة اودنما مي

اش به سوي  طهعاً هوس جنس -و از تربيت معنوي و تقواي ديني هم براوردار نيست -دهداودش جذابتر نشان مي

يود و نميتواند هوش و حواسش را تناا در همسر اود كه كانه يده است متمركاز كناد، لاذا در    آنان برانگيخته مي

يود. طهيعي است كه زندگي زنايويي اين گونه زن و ياوهر  راوردار نميكنار او از آرامش روحي و جنسي كام  ب

 چناننه بايد با لطف و محهت توأم نخواهد يد.

 عاطفگيد  بي حجابي و بي

زن مظار عاطفه، و كانون مار و محهت است . دامن پر مار مادر، پرورياگاه روح و جسام كرزناد اسات.     

ه هر علتي كام جانش از زال  عاطفه و محهت سيراب نگاردد، نااقص و   كرزندي كه از اين نعمت محروم بايد و يا ب

 نامتعاد  بار اواهد آمد و در آيندة نزديك نيز به عنوان عنصري زائد و سربار و بلنه مضر به حا  جامعه اواهد بود.

يات  اي موارد صبه علت جدايي و طاالق  عاما  محروم  بند و باري زنان ضمن ايننه در پارهحجابي و بيبي

ساازد.  كرزندان از نعمت و جود مادر است. در موارد بسياري حتي با وجود مادر نيازهاي عاطفي آنان را برآورده نمي

آورد و عواطف حجابي و يوق به اود نمايي گاهي زن را از مقام يك مادر يا يك همسر يايسته كرود ميچرا كه بي

 گفت:حجابي ميحجاب ضمن مذمت از بيميراند. چناننه يوهر يك زن بيمادري را در او مي

زد و ايك مي ريخت كه با او برود ولي مان دست و پا ميماهه 10هنگام بيرون ركتن زنم از اانه، بچة »... 

 يود اگر او را هم با اود بهري؟زنم از بردنش امتنا  دايت. من كه دلم به بچه سوات ، گفتم : اانم چه مي

ام كه ساعتي را به گردش بروم، تو ام و لهاس نو پوييدهبيني االن از آرايشگاه آمدهميزنم ناراحت يد و گفت: مگر ن

 «گويي بچه را در بغ  بگيرم كه سر و وضعم را به هم بزند.مي

تارين  و كم نيستند زناني كه صركاً به ااطر حفظ زيهايي ظاهري و اودنمايي، كودكاان ااود را از طهيعاي   

كنند، و آنان را به يير اشك كه عالوه بر زياناااي جسامي، نيازهااي    ر مادر محروم ميحقوقشان، يعني تغذيه با يي

كنند و يا ساعتاا كودك بيچاره را در اانه رها كرده و ااود باه پرساه    سازد وادار ميعاطفي كودك را برآورده نمي

 پردازند.زني در اياباناا و ... مي
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 باري در روابط جنسي است.بند و بند و باري در پوشش سبب بيبي -3

اي داياته  اي بايد و بايد حاد و ضاابطه  تواند به هر ين  و اندازهلهاس اكراد جامعه و مخصوصاً زنان نمي

بند و باري در تحريك غريازة جنساي اسات.    بند و باري در پويش و لهاس ناايتاً موجب بيبايد چرا كه اصوالً بي

در باب تفاوتااي جسمي و روحي زن و مرد ثابت كرده است كه ماردان   تحقيقات علمي و كيزيولووي و روانشناسي

نسهت به محركااي چشمي، ياوت انگيز تر و حساستر از زنانند و برعنس زنان در مقاب  محركااي لمسي حساسيت 

 بيشتري دارند.

حجاابي و جارايم   و باري در روابط جنساي و مياان باي    بندبند و باري در پويش و بيبه هر حا  ميان بي

اند، تخلفات جنسي اكزايش دايته تر در جامعه ظاهر يدهجنسي رابطه مستقيمي برقرار است. يعني هر قدر زناا برهنه

 اند جرايم و انحراكات جنسي كاهش ياكته است.تر بودهو برعنس هر اندازه زنان پوييده

يم جنسي در كص  گرما نسهت به ساير كصو  سا  اكزايش دايته و در منااط   بر پاية براي تحقيقات، جرا

گرمسيري نيز درصد جرايم جنسي اكزونتر از مناط  سردسيري بوده است. قطعاً يك از عل  اين تفاوتاا اين است كاه  

ر و وضاع  يوند و در صورت اروج از منز  با سا در كص  سرما در مناط  سرد سيري زناا كمتر از اانه اارج مي

يابد. يوند و به همين علت، تحرينات جنسي كمتر و جرايم جنسي كاهش ميظاهر مي -به ااطر سرما -تري پوييده

بناد و باراناه و باا پوياش     ولي در كص  گرما و مناط  گرمسيري برعنس زمينه براي اروج از منز  و ظااور باي  

بند و باري جنسي و جارايم جنساي هام بيشاتر و در     ينامناسب كراهم تر و تحرينات جنسي هم بيشتر و در نتيجه ب

 نتيجه بي بند و باري جنسي و جرايم مربوط به آن هم اكزونتر اواهد بود.

 

 حجابي سهب اكزايش كحشاء و كرزندان نامشرو  است:بي -4
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حجاابي اسات كاه كنار     گسترش دامنه كحشاء و اكزايش كرزندان نامشرو  از دردناكترين پيامدهاي بي»... 

كنيم نيازي به ارقام و آمار ندارد و دالي  آن مخصوصاً در جوامع غربي كامالً نمايان است. آنقدر عيان اسات كاه   مي

 حاجتي به بيان ندارد.

گوييم اساتعمار ننگاين و   حجابي است، نميگوييم عام  اصلي كحشاء و كرزندان نامشرو ، منحصراً بينمي

حجابي محساوب  گوييم يني از عوام  مؤثر آن مسألة برهنگي و بينه ميمسائ  سياسي مخرب در آن مؤثر نيست، بل

سرچشمه انوا  جنايتاا در جوامع انساني بوده و « كرزندان نامشرو » يود. و با توجه به ايننه كحشاء و از آن بدتر مي

 .« 1يودتر ميهستند، ابعاد اطرناك اين مسئله روين

سرپرستي است كه اص  القتش بار  ماعي وجود چنين كرزندان بيبدون ترديد يني از بزرگترين مشن  اجت

اساس انحرا  پايه گذاري يده و بر اثر وجود زمينة نامساعد معنوي در آناا اطرات آناا از نظر رواني بسايار قابا    

 توجه و جدي است. چنين كرزنداني قطعاً طهيعي نيستند و چون پايه وجوديشان براساس قانون ينني پي ريزي ياده 

تا حدود زيادي به گناه و قانون ينني متمايلند زيرا ميوة گناهند. بنابراين زن مربي جامعه است و انساناا از دامان او  

ريازي  كنند. لذا اگر او دامن اود را در پناه پويش حفظ كند سعادت انساانااي آيناده را پاياه   پيدا يده و ريد مي

 .1نموده است

 

 

 

 

 تاا و حادثه آكرينيحجابي سهب اكزايش جنايبي -5

ترديد سرچشمه بسياري از حوادث مرگهار، درگيرياا و نزاعااي كردي و اانوادگي و قت  و جنايات و...  بي

گردد. وقتي نگاه مردي در كوچه و ايابان يا در محا  مامااني و عروساي    از بي حجابي و اود نمايي زنان آغاز مي

سر و صورت آرايش كرده زن جوان از يك سو، و ادا و اطوارها و راه  حجاب اكتاد، بدن نيمه عريان وو... به زني بي

                                                 
 44ص  – 14ج  -مكارم شيرازي  –تفسير نمونه  -1

 72ص  –محمدي اشتهاردي  -پوشش زن در اسالم -1
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هاي آنچناني از سوي ديگر نگاه مرد را تند تر و طوالني تر مي نمايد در نتيجه همين نگاهااي باه  ركتن و سخن گفتن

 گردد.ظاهر ساده موجب حوادث مرگهار، زد و اوردهاي  بيشمار و كشت و كشتار مي

توجاي راننادة  اي و ياري كه موجهات كشته يدن چند نفر ميشود وقتي علت بيجادهگاهي در تصادكات 

حجاب و برهنه حواسش را پرت كارده  يويم به صراحت اعترا  مينند كه ديدن يك زن زيهاي بيمقصر را جويا مي

 و اين حادثه بوجود آمده است.

 

 

 

 

 است:حجابي عام  مام كم كاري و مانع كعاليتااي اجتماعي بي -2

ياود  پندارند دست و پا گير بودن حجاب باعث ركود كعاليتاا مياي از اكراد ساده لوح كه ميبراال  عده

ساازد و  رانه زن در اجتما  از سويي نيروي كارايي مردان را دچار توقف و ركود ميبند و بابايد گفت كه حضور بي

 يود.يت اجتماعي مياز سوي ديگر مانع از پردااتن جدي اود وي به كار و كعال

زني كه در كوچه و ايابان و مح  كار، همة هم و غمش اود آرايي و اودنماايي اسات، آنچناان كنار و     

ذهنش مشغو  انوا  و اقسام مدلااي گوناگون آرايش و لهاس و... است كه هرگز كراغت با  و تمركز كناري الزم را  

آيفتگي ااطر و جلب توجه مردان و در نتيجه باز ماندن آنااا  يابد، از سويي عام  براي پردااتن جدي بنار باز نمي

گردد. الزمة انجام كار و تالش جدي و پر بار، حضور قلب و تمركز حاواس و كراغات   از كار و كعاليت مطلوب مي

ه حجاب و اودنما و اود آرا مرداني را كه بايد با آرامش ااطر سرگرم كار و كعاليت بايند با با  است. اما زنان بي

كشاند و بدين جات مقداري از نيروهاي كعا  كنند و هوش و حواس آنان را به امور جنسي ميچشم چراني وادار مي

يود. چنين زني غالهاً در ااارج از مناز  هاوش و حواساش را     اجتما  ضايع ميشود و كارهايي هم ناقص انجام مي

اش را به مردان نشان هاي زنانهاين هم هست كه زيهاييكامالً معطو  كار و كعاليتااي زندگي نمي سازد زيرا در كنر 

 دهد و دلشان را ينار كند و به لذت معشوقه يدن برساند.
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هااي باارز ركاود    هاي سوء و ناگوار بدحجابي و ابتذا  در پويش و يني از نموناه همچنين يني از پيامد

 ست.كعاليتاا، اكت تحصيلي و آموزيي در ميان دانش آموزان داتر و پسر ا

به راستي اگر پسر و داتري در محيطي جداگانه تحصاي  كنناد و ياا كرضاًا اگار در ياك محايط درس         

اوانند بدن اود را بپويانند و هيچ گونه آرايشي ندايته بايند و از پوييدن لهاسااي جالب توجاه و ... اجتنااب   مي

ند و حوصله كار و مطالعه و تحقي  دارناد و  كنكنند و به سخن استاد گوش مياوانند و كنر مينمايند باتر درس مي

 يا وقتي كنار هر پسري يك داتر آرايش كرده با لهاسااي مد  دار و جالب توجه مردم نشسته بايد؟

 

 

 حجابي منشأ رذايل اخالقي و آلودگي باطنيمد پرستي و بي -7

سهب هيأت دارد. چه بسيار اكرادي كه به آورد و مد پرستي، هوا پرستي را در پيابتذا  در لهاس، ابتذا  در ااالق مي

گردند. و چه ، چون: كهر و غرور و عجب و ريا و... ميهاي ااالقي ايمان سوزيظاهر و پويش اويش دچار بيماري

 آيند.بسيار كساني كه بخاطر مد پرستي كه منشأ اي جز هوا پرستي ندارد، در دام انوا  مفاسد و معاصي گركتار مي

هاي لهاس مطلوب مؤمن وي را از پوييدن لهاسااايي كاه رذايا     صص  هنگام بيان ويژگيصادق آ  محمد 

لهاست لهاسي نهايد كه تاو را باه   » كرمايد: كندو ميآيد منع ميااالقي چون عجب و ريا ، تنهر و... از آناا پديد مي

آلوده كند كه تمام اينااا از آكاات    پسندي، ريا، آراسته نشان دادن، مهاحات بر ديگران، كخر كرويي و تنهرگناه اود

 1«دين و موجب سنگدلي است

 اي از لهاساا چنين ااصيت و پيامدهاي سوئي را به همراه دارند.يود كه پارهاز اين روايت معلوم مي 

  راني مردان را در پي دارد:حجابي زنان  شمبي -8

اكروزد، و ناه  هوس را در اندرون مردان ميبندو بارانه و ياوت انگيز زن در بيرون از اانه آتش حضور بي

اي از مومنان نيز يود دارد بلنه چه بسا سهب لغزش پارهتناا مردان كم اراده و سست عقيده را به چشم چراني وا مي

است كاه  « گلي»دهد غريزه جنسي زيرا جاذبة جنسي، آنچنان قوي و نيرومند است كه كمتر كسي را از جا تنان نمي

كرده و بدحجاب در كوچه و بازار با ين  و ياماي  ظااهري   دارد حضور زنان آرايشا به لغزش وا مير« پيلي»هر 

                                                 
 وال يملك فيها الي العجب و الرياء و التزين والمفاخره والخيالء فانها من آفات الدين و مورثه القسوه في القلب -1
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رسيده بايد يوسف گونه هام  « ياود برهان رب»كند. مگر ايننه چون يوسف به مرحلهاود هر جواني را وسوسه مي

توانناد يوساف   د درصد از جوانانمان ميسر دهند و راستي چن«معاذ اهلل » در برابر اين همه مناظر ياوت انگيز كرياد 

 صدي  بايند؟! 

اي از اي و مرحلاه برانداز چشم چراني و نگاه حرام كه اود ياعهه از اينجاست كه بيماري مالك و اانمان

هاي جسمي و رواني متعدد و سرمنشأ بيماري« اماته قلب»گناه كهيره زنا و مقدمه ورود در گناهان بسيار ديگر و سهب 

 آيد.حجابي و اود نمايي زنان است در مردان پديد ميست و معلو  و پيامد بيديگري ا

 

 بي بند و باري در پويش حربه استعمار و استنهار براي در هم ينستن مقاومت جهاه ح : -9

در طو  تاري  پر كراز نشيب بشري همواره قدرتااي زورگو و سلطه طلب براي ني  به اهدا  نامشارو  و  

ش و براي مس  و نابودي ارزياا و به بندگي كشاندن انساناا از حربه ييطاني بي بندو باري جنسي و استنهاري اوي

كساد ااالقي باره جسته اند و در اين ميان مامترين و كار سازترين ابزار آناا استفاده از زنان و داتران وقايح و باي   

ه تركندهاي ضد بشري را در اود ثهت نموده است كاه  بندو بارو برهنه بوده است تاري  نمونه هاي كراواني از اينگون

 به عنوان مثا  به چند نمونه تاريخي اياره ميشود. 

 الف  بي حجابي سهب ينست سپاهيان حضرت موسيص      

بن عمرانص   آمده او با تاليااي پيگير اود به تدريج بر ستمگران پيروز يد و پارچم  در داستانااي موسي

قصي نقاط زمين به اهتزاز در آورد... موسي براي نجات ملك انطاكياه راهاي جاز ساركوبي     توحيد و عدالت را در ا

تشاني  داد و  « كالاب »و « يويع»ديد، براي اجراي اين امر سپاهي به كرماندهي ستمگران و كتح آن يار و حومه نمي

 به سوي انطاكيه رهسپار كرد.

ه انطاكيه به گرد دانشمند اود بلعم باعورا كاه اسام اعظام را    اهر و اغفا  يداي از مردم نادان و از همه جا بيعده

 دانست جمع يده و از او اواستند تا درباره موسي ص   و سپاهش نفرين كند.مي

پرستي و جاه طلهي جواب مثهت به آناا داد. سوار بر االغ اود بلعم در ابتدا اين پيشنااد را رد كرد ولي بعد بر اثر هوا

از حركت ايساتاد،   برود كه سپاه موسي از آن باال پيدا بودند و در آنجا نفرين كند، در راه االغشيد تا به سر كوهي 

اش زد كه كشته يد سپس آنرا رها كرد و پياده باه ساوي كاوه    هرچه كرد پيش نركت، حتي آنقدر با ضربات تازيانه
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اكننادگي  كند به يادش نيامد ... با كما  سرركت ولي در آنجا هر چه كنر كرد تا اسم اعظم را به زبان آورد و نفرين 

 برگشت.

او كه تيرش به سنگ اورده بود ... سخت مغلوب  هوسااي نفساني اود گشت. از آنجاا كاه دانشامند باود باراي      

سركوبي سپاه موسي راهي را به مردم انطاكيه پيشنااد كرد كه همواره براي ينست هر ملتي اساتعمارگران از هماين   

يننند. آن راه و پيشنااد اين بود: مردم انطاكيه از راه اياعه كحشاء و انحرا  جنسي و گركتن پوياش از  راه استفاده م

بدن لطيف زنان و داتران وارد عم  گردند. داتران و زنان زيها چاره و اوش اندام را با وسائ  آراياش بيارايناد و   

پاه موسي كنند و سفارش كارد كاه هرگااه كساي از     آناا را همراه اجناس مورد نياز به عنوان اريد و كروش وارد س

 سربازان سپاه موسي اواست قصد ياوتراني با آن زنان و داتران كنند مانع آناا نشوند.

آناا همين كار را انجام دادند طولي ننشيد كه سپاه موسي با نگاهااي هوس آلود اود باه پينار نيماه عرياان زناان      

حرا  جنسي قرار گركته كار رسوايي به اينجا كشيد كه: كرمانده ياك قسامت از   آرايش كرده ركته ركته، در پرتگاه ان

كنم كه نظر يما اين است كه همهستر يدن با اين سپاه موسي ص   زني به حضور آن حضرت آورد و گفت: ايا  مي

 زن حرام است، به ادا سوگند هرگز دستور تو را اجرا نخواهم كرد.  آن زن را به ايمه برد و... .

هاي مقاربتي و طاعون زياد گرديد، لشگر موساي ص   از هام   ها سست يد بيماريكم  بر اثر ياوت پرستي، ارادهكم

اند؛ بيست هزار نفر از سپاه موسيص   به ااك سياه اكتادند، و با وضع ننگين ساقوط كردناد.   پاييد تا آنجا كه نويته

 1«تمي است.روين است كه با رخ دادن چنين وضعي ينست و بيچارگي ح

 حجابي سهب ينست مسلمانان در اسپانياب  بي

حجابي و اود نمايي زنان، براي به ينست كشانيدن جويي استعمارگران از حربه بيه يك نمونه تاريخي ديگر از بار

 نيروهاي مؤمن و انقالبي ، داستان غم انگيز و عهرت آموز مسلمانان در اسپانيا است:

مقاب  روح ياامت، ايثار، استقامت و كرماندهي الي  مسلمانان تااب مقاومات را از دسات    پس از آننه صلهيان در »

هااي مشارو  و   دادند و مهارزه با آنان را امري محا  دانستند، از همين راه ييطاني وارد يدند. نخسات از اواساته  

تعياين كردناد و آنجاا را باه      معقو  مسلمانان آگاه گشته، مركزي را به عنوان جايگاه كراگيري علم و باسواد يادن، 

ترين پاركاا آراستند . گلاا، چمناا، ايجار گوناگون، و آبااي جاري جلوة آنرا بيشتر كرده صورت زيهاترين و باينوه
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بود و سپس زيهاترين داتران اسپانيايي را براي ادمتگذاري در اين پارك استخدام نمودند تا آناا باه تادريج ضامن    

كسران مسلمان، آناا را به نوييدن مشروبات النلي عادت دهند، و از ايان طريا  باا كسااد و     معايرت با سربازان و ا

اي كاه  بند و باري بپردازند، كه اينچنين نيز يد. به گونهكحشاء روح ايمان و تقوا را از دست داده، به ميگساري و بي

ن بسيار كوتاه نتيجه تمام زحماتشان بار بااد   با رواج گناه در ميانشان آنچنان سست و ال ا بالي گشتند، كه در يك زما

 .« 1ركت. و اكثر آناا به دست همان داتركان زيهاروي كشته يدند. و اسالم از اسپانيا رات بر بست

 

 

 

 غيرتي مرد :حجابي زن ، نشان بيبي -18

ار در تربيت اجتمااعي  تأثير متقاب  زن و مرد در روابط اانوادگي و در سرنويت كرزندانشان، از اصو  غير قاب  انن

هاي متقاب ، در اصالح يناديگر بنوياند و   توانند با تشريك مساعي و همنارياسالم است، مرد و زن از يك سو مي

ينديگر را به ح  توصيه كنند و از سوي ديگر آنااا باه عناوان    « تواصوا بالح »ضعفاا را جهران نمايند و به مصداق 

 تري در ين  دادن هويت ااالقي آنان دارند.وليت جديولي و مربي نسهت به كرزندانشان مسئ

در مسئله حجاب كه موضو  بحث كنوني ماست گرچه مد و زن هركدام تنليف مختص به اود را دارناد اماا از آن   

مرد در زندگي زن نقش قيوميت دارد، مسائوليت او در پاساداري از   « الرجا  قوامون علي النساء »رو كه به مصداق 

گردد. لذا در روايات اسالمي از مراقهت و مسئوليت مرد در معايرتاا و ركت و آمدها و تر مطرح مي عفا  زن جدي

 اورد.هاي بسياري به چشم مينو  پويش همسر نمونه

 اي وجود دارد. براي مثا  به اين دو روايت توجه كنيد:در زمينه غيرت ناموسي يواهد ارزنده

هيم غيرتمند بود و من از او غيرتمند ترم و اداوند بيني آن مؤمني را كاه غيارت   پيامهر اكرمصص  كرمودند : پدر ابرا

 1ندارد به ااك بمالد.

 2كرمايد: مردي كه غيرت ندارد قلهش واوگون و مس  يده است.و در حديث ديگري مي

                                                 
 12ص  –ستار هدايتخواه  –تهاجم فرهنگي  -1

 قال رسول اهلل )ص(: كان ابي ابراهيم غيوراً و انا اغير منه و ارغم اهلل انف من الت يغار من المؤمنين. -1
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ومناان  كنيم: غيرت يك اصلت ادايي و نيز اصلت پيامهران ادا و همچناين از اصاا  م  همانطور كه مالحظه مي

غيرتي ويژة كساني است كه به مس  ارزيااي انساني دچار گشته كطرت ااالقي را از دسات  است. از طر  ديگر بي

اند اينان از جلب نظر مردان اجنهي به نواميس اود ابا و امتنااعي ندارناد و   داده و مستوجب لعنت و نفرين ادا گشته

هاي ديگران كرار بگيرد رناج  از ايننه همسران آناا مورد استفاده زنند. ياوت پرستانحتي اود به كساد آنان دامن مي

كنند. برعنس اكرادي كه با اود ااواهي هاا و يااوات    برند و از چنين كارهايي دكا  ميبرند و احياناً لذت مينمي

نسان و انساان  هاي حرص و آز و طمع را در وجود اود نابود ميننند و به تمام معني اكنند و ريشهنفساني مهارزه مي

ياود. چناين   كنند و حس ادمت باه ناو  در آناان بيادار ماي     يوند و اود را وقف ادمت به ال  ميدوست مي

تار ميشاوند اينگوناه اكاراد حتاي باه نااموس ديگاران هام          ايخاصي غيورتر و نسهت به همساران ااود حسااس   

وز قرار گيرد. ناموس اجتماا ، نااموس   دهد كه ناموس اجتما  مورد تجاگردند يعني وجدانشان اجازه نميميحساس

 يود.اوديان مي

كناد  يعني ايننه هرگز يك انسان يريف و غيور زنا نمي« ما زني غيور قط» كرمايد: علي ص   جمله عجيهي دارند؛ مي

 كند. چرا؟ براي  ايننه غيرت ياك ياراكت  كند بلنه كرموده انسان غيور زنا نمينفرموده است : انسان حسود زنا نمي

يود دامان  انساني و يك حساسيت انساني است نسهت به طاارت و پاكي جامعه. انسان غيور همانطور كه راضي نمي

 1يود دامن ناموس اجتما  هم آلوده يود.ناموس اودش آلوده گردد راضي نمي

 

 

 

 

 ابتذا  در پويش، تقليد كوركورانه از غرب و تشهه به كفار است: -11

لي  از ركتار و گفتار ديگران همواره مذموم و مطرود است. چنين تقليدي نشان باي هاويتي و   دتقليد كوركورانه و بي

 پوچي و عدم بلوغ روحي و كنري كرد است.

                                                                                                                                                    
 (198ص  7ج –) هر دو حديث در وسائل الشيعه – اذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب -2

  22ص  –استاد شهيد مطهري  –حجاب  مسئله -1
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هر انساني، تا زماني كه كودك و نابالغ است، بايد از پدر و مادر و اكراد محيطش تقلياد كنادو چااره اي جاز ايان      »

د رسيد، بايد در امور و كارهاي مربوط به اويش، به كنر و عق  ااود تنياه   ندارد. ولي زماني كه به سن بلوغ و ري

كند و از تقليد كوركورانه، بپرهيزد. تقليد كوركورانه، ناايت درجه سقوط انسان از مقام انسانيت اوست. زيرا يخص 

و ااود كرواتاه و    مقلد، يخصيت انساني اود را كراموش مينند و ابتنار عم  اود را در ااتيار ديگران مي گذارد

چون آناا اداي اود را كراموش كردند، اداوناد  » يود كه اداوند درباره اين مردم كرموده استبي مايه و تاي مي

بدين جات قران كريم در موارد متعددي اقوام گذيته را به ااطر تقلياد   2«نيز يخصيت انساني آناا را از ياديان برد

كند. اگر بسياري از ماردان و  ناپسند و غير معقو  نياكانشان مذمت و مالمت مي كوركورانه از آباء و اجداد و سنتااي

پوييد؟ و يا دارند پرسيده يود كه: چرا اينگونه لهاس ميزناني كه پويش و ظاهري نامتناسب با يئونات نظام اسالمي

هنر پيشة غربي ياا كاالن    كنيد؟ پاسخي ندارند جز ايننه بگويند چون كالنسرو صورت اويش را اينگونه آرايش مي

ستاره سينمايي در اروپا يا آمرينا اينگونه ميپويد. و سر و چارة اويش را اينگونه آرايش داده است و يا ايننه امروز 

 دانند.مي« مد روز » پسندند، و را ميغربيان و غرب زدگان اين

چنين است كه هر كس را دوست تر داريام،  است و مگر نه « تشهه باطني» مقدمه و معهري براي « تشهه ظاهري» آري 

 سازيم؟! اود را به او يهيه مي

اي از زنان و داتران و مردان و جوانان جامعه ما در تشاهه باه كفاار از    پس اين چه مسابقة افت باري است كه پاره

 اند؟! لحاظ لهاس و آرايش سر و صورت و هيأت ظاهر اويش در پيش گركته

 

 حجابي از ديدگاه پزيني:بيآثار سوء و اطرات  -12

حجابي است. از ديادگاه  عالوه بر زيانااي ااالقي، اقتصادي و اجتماعي كه از دستاوردهاي ناميمون و پليد پديدة بي

علم پزيني و بادايت كردي نيز اين پديدة يوم عواقب وايم و ناگواري در پي دارد كه در اينجا كارسات وار باه   

اولين دانشگاه و آاارين  » توانند به كتب مفص  در اين زمينه به ويژه كتاب ود و طالهان ميياي از آناا اياره ميپاره

   مراجعه نمايند. 28و  19، 10جلدهاي ص« پيامهر

                                                 
 به نقل از زيور عفاف – 02ص –جواد مصطفوي  –و آزادي  حجاب «نسو اهلل فانساهم انفسهم :»  -2
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ميني ووپ چربي هااي رانااا را   »نويسد: نژاد صره  در مورد برهنگي غربياا ميچاق يدن رانااي لخت: دكتر پاك -1

 برد.ندازد، و پاها را لهاس موئين پويانيده و داتران را به اجهار به يلوار كرو مياضخيم كرده و از قواره مي

 اي صفرا  پيدايش سنگ كيسه -2

 التااب مثانه  -3

 پيدايش تريحات زنانه -4

 ازدياد تمايالت غير طهيعي جنسي، كه اين اود عواقب بسيار بدي را بدنها  دارد. -5

يود اون از جاي تنگ و كشرده به جاي اصلي وارد يود، آورد و باعث ميمي يقة تنگ بر يريانااي گردن كشار -2

 سازد.كند و گويش آنقدر صدا دارد كه يخص را به مراجعه به پزيك مجهور ميزند و صدا ميو سوت مي

ث در كند، باعا كرمايد: روييدن مو در بيني، و همچنين زماني كه اون به راحتي در بدن گردش ميامام صادقص   مي

 امان ماندن از جذام است.

 يود.هاي پوستي ميلهاس تنگ، در هر نقطه كه كشار آورد، سهب ابتالي به بيماري -1

ها برسد، ماانع تاوياه طهيعاي    گذارد هوا به صورت اوب به ريهاگر لهاس تنگ بر سينه يا پستان كشار آورد، نمي -0

 يود.مي

تواند چربي كه محاكظ پوست اسات را باردارد. در   ست كشار آورد، ميلهاس تنگ ناق  مينروبااست و اگر به پو -9

 نتيجه مينروبي را به وجود آورد، ريد بدهد و دم  يا عفونتي را بوجود آورد.

 بايد.لهاس تنگ باعث تحريك، و يني از عوام  استمناء مي -18

 حجاب و بدحجاب بيشتر است .سرما اوردگي و عوارض آن در زنان بي -11

ارند كاه  بپويند، الهسة اارجي دست دوم و چندم را مي« مد روز» اي از جوانان صداتر و پسر  براي ايننهپاره -12

 رسند.نوعاً آلوده و مشنوك به نظر مي

حجابي و است كه جزء جديدترين دستاوردهاي بي« ايدز» و اطرناك تر از همه بيماري هولناك و درمان ناپذير -13

برد، و جان ميليوناا انسان را در اقصي نقاط است و روزانه هزاران انسان را در كام مرگ كرو ميبند و باري جنسي بي

 كند.عالم تاديد مي
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 حجابي سهب تضييع سرماية عمربي-13

اي گرانسنگ كه اگر از كاف بارود ديگار    بدي  عمر ارجمندترين دارايي آدمي در اين جاان است. سرمايهسرماية بي

تواند زميناه سااز تعاالي روحاي و تناما  معناوي و       اش ميماند عمري كه هر لحظهش باقي نميچيزي براي صاحه

 اش را با ارواري از طال نتوان باز آورد.اداگونه يدن آدمي و ني  به سعادت ابدي گردد و هر ثانيه

ماياان سااعتاا از عمار    اما هزاران دريغ و اكسوس كه اودبينان، قدر و ارج اين سرمايه پر باا را ندانساته و ااود ن  

آرايي و آرايش سر و صورت ااويش  گرانماية اويش را در پاي ميز آرايش و رو در روي آئينه اودبيني  صر  تن

نمايند. و ساعتاا كنر و ذهنشان را به اينگونه امور مشغو  نموده و يا با اين و آن درباره رنگ و مد  لهاس و نحوة مي

زنند و در پشات ويتارين   پردازند و ساعت هاي زيادي از روز را در اياباناا پرسه ميآراستن ظاهر و... به گفتگو مي

 ايستند.ها و... به تماياي انوا  و اقسام مدلااي لهاس و لوازم آرايش و... ميبوتيناا و مغازه

ساي كاه   و هار نف « الفرصاه تمار مار الحسااب    » غاك  از ايننه كرصتااي طاليي عمر چونان ابر بااري زود گذرند: 

يتابند و غاك  از ايننه در نخستين لحظه ورود در صحراي محشر كشند، يك گام به سوي مرگ اويش جلوتر ميمي

و صحنة پر مخاطره قيامت بايد پاسخگوي نحوة سپري نمودن ثانيه ثانية عمر اويش و كيفيت به سار رسااندن اياام    

د سهحان با اين همه نعمتاايش در ااتيار ماا انسااناا   نشاط و جواني اود بايند. آيا صحيح است عمري را كه اداون

ميانگيزد، به بطالت بگذرد؟ چرا بايد نعمت اادا را صار    قرار داده است در راهي كه غضب و اشم اداوند را بر

معصيت ادا كنيم؟ چرا بايد عمر و جواني را كه ما ميتوانيم در راه عهادت و عفت و تحصي  كماالت معنوي و مادي 

به بندگان اداي بزرگ صر  كنيم و رضايت او را كه باالترين سعادت است جلب كنيم، در راه كرمانهري  و ادمت

 ييطان و ايانت به جامعه و مردم صر  كنيم؟

 اندكي به اود آييم ! كه كرصتاا بس كوتاهند و باار عمر ناپايدار.

 

 مهاالتي در پويش نشان ضعف ايمان و كمهود تقواست:بي -14

كند كه در همة سننات اويش مالحظه امر و نااي ماوال را بنماياد و هماواره     اعتقاد راستين آدمي حنم مي ايمان و

اويشتن را در محضر رب االرباب حاضر بهيند و در هيچ حالي يرط ادب كرو نناد تقوا و پارسايي نيز معناايي جاز   

 ايب.اين ندارد كه بنده هر جا امر اداست حاضر بايد و هر جا ناي اوست، غ
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آنان كه از نعمت ايمان و بالطهع از پارسايي بارة كمي دارند چه بسا تحت تأثير يرايط محيطي و جو حاكم بر جامعه 

ها و تقليدهاي نابجا كرمان پروردگار اويش را ناديده انگايته و در دام هوسااي زود گذر گركتار و چشم هم چشمي 

 ام ادا را ننمايند.آيند و در پويش و آداب ظاهري اويش رعايت احن

اي يااوه « د  پاك بايد ظاهر چندان ماام نيسات  » اند كه : اي از اكراد يعار اويش سااتهاين سخن عوامانه كه پاره

ارتهاط با پاكي ظاهر نيست و اصالً د  آدمي سااته اعما  و حركات بيروني اوسات  بيش نيست چرا كه پاكي د  بي

اعده و طه  كرمان ح  نهايد د  نياز اساتقامت در صاراط مساتقيم را از دسات      و هرگاه كردار و ركتار بيروني به ق

ياود و باه   اي اندك و از امور به ظاهر كوچك و كم اهميت يارو  ماي  دهد به عالوه هميشه انحراكات از زاويهمي

 ماند.  يابد تا آنجا كه ديگر راه بازگشتي باقي نميتدريج دامنة كرااتري مي

تي در پويش و آداب ظاهري نشان سستي عقيده و دلي  نقصان تقوا و پرهيزگاري به يامار ماي   مهاالاز اين روي بي

آيد زيرا آن كس كه چراغ معركت ح  را در سرزمين جانش براكرواته و با نور بصيرت همواره اويشتن را در مرئي 

اي از اعما  و حركات ااويش  گردن به اويش نزديك مي يابد، و ذره  و منظر ح  تعالي مي بيند، و ادا را از رگ

هاا و پنادارهاي دروناي    را بي پاس  نميداند، سخت مراقب كردار و گفتار و پويش و ركتار بيروني و حتي وسوساه 

 و قاضي مي داند.« حاكم»را « ياهد»اويش است، چرا كه: 

ش را نيز به نمايش از اين روست كه مي گوييم: هر كس با پويش و هيات ظاهر اويش ميزان اعتقاد و پارسايي اوي

 مي گذارد

 

 بي حجابي ينستن حرمت قانون اداوند است: -15

در هر جامعه اي حرمت گذايتن به قوانين و پاي بندي به مقررات، نشانة ريد كرهنگاي و بلاوغ كناري اعضااي آن     

ان قاانون  جامعه محسوب مي گردد. هر قدر اكراد از تنام  كنري و ريد يخصيتي اكزونتري براوردار باياند، مياز  

ينني و نقض مقررات كمتر اواهد بود. اين سخن حتي در مورد قوانين بشري صدق مي كند، چه رسد باه قاوانين   

الاي كه قداست و حرمت ذاتي بسيار اكزونتري را دارا هستند. در ااطرات زندگاني امام راح صره  مي اوانيم كه آن 

نوك  لوياتو، بر طه  قانون ذبح حيوانات در اارج از كشتارگاه بزرگ مرد، زماني كه در كرانسه به سر مي بردند، در 

 منع يده بود.
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» روزي در مح  اقامت حضرت امام، گوسفندي را ذبح كردند، حضرت امام با آننه در ديار كفار بودناد، كرمودناد:    

 «چون تخلف از قانون حنومت يد، از اين گويت نمي اورم! 

ناادن مقررات صولو در  قت است كه آن انسان كام  و عهد صالح ادا زير پااين حنايت درس آموز، نشانگر اين حقي

ديار كفر  را همپايه زير پا ناادن يخصيت انساني اويش مي ديد. رعايت حجاب و پويش اسالمي ناه تنااا جازء    

 ريم است.مقررات جامعه اسالمي به يمار مي آيد، بلنه حنمي از احنام الاي، و قانوني از قوانين مترقي قرآن ك

آن كس كه نسهت به اجراي اين حنم الاي بي اعتنايي ورزد، در حقيقت قاانون اادا را زيار پاا ناااده و      

 «ينقضون عاد اهلل من بعد ميثاقه» حرمت كالم ادا را ينسته، و در زمرة كساني قرار گركته كه: 

 گردد:ابتذا  در پويش سهب بدبيني به انقالب و نظام اسالمي مي -12

اسالمي ما نقطة اميد تمامي محرومان و ح  طلهان گيتي است تمامي انقالبيون و مهارزان در اقصي نقاط عاالم   انقالب

پشتشان به يعله پر كروغ اين انقالب گرم است و در هر كجاي عالم كرياد اعتراضي عليه بيداد برااسته و يوريي بر 

لت و رههر ما دواته و انقالب اسالمي را سرمشا   ضد كفر و ستم آغاز گشته است همگي چشمشان را به كشور و م

 اند.حركت و مهارزة اويش قرار داده

دانند و ايران اسالمي امروزه باه حا    مسلمانان تحت ستم دنيا قهلة آما  و آرزوهاي اويش را نظام اسالمي ايران مي

جاان اين انقالب و نظام تحقا  بخاش    آيد  و در نظر تمامي مسلمانان بيدار و آگاهالقراي جاان اسالم به يمار ميام

پساندند، و هايچ   بايد. آنان هرگز هيچ لنة ننگي را بر دامن ايان نظاام نماي   اسالم اصي  در دنياي كفر زدة كعلي مي

 آورند.نقصي را در چارة د  انگيز انقالب تاب نمي

جاب و آقايان با هياأت و پوياش   اي وارد كشور ما يوند و زنان بزك كرده و بد ححا  اگر با چنين تصور و تلقي 

 نمايند؟غير اسالمي را در كوي و ايابان مشاهده كنند چه قضاوتي را در مورد انقالب و نظام اسالمي مي

يود؟ و نسهت آيا اگر روزي از ما قصور و سستي در راه اجراي احنام ادا مشاهده كنند، اميديان به يأس مهد  نمي

اهند يد؟ قطعاً چنين اواهد يد و اين دقيقاً چيزي اسات كاه ديامنان انقاالب و     به اص  نظام و انقالب بدبين نخو

اسالم و در رأس آناا آمرينا در پي آن است، تا نقش الگويي انقالب اسالمي را در اذهان مردم دنيا محو و اين تنااا  

 تجربه ظلم ستيزانه و ضد استنهاري جاان معاصر را با ينست مواجه نمايد.
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 صر ما:برهنگي ع -11

دنياي قرن بيستم واقعاً دنياي عجيهي است با ايننه بشر در عرصة علوم و دانشااي گوناگون پيشركتااي يگفت انگياز  

وري بشر در اين دوره از نعمتااي و حيرت آوري نموده و امنانات بيشماري را به ادمت گركته است و با ايننه باره

ن است اما به همين نسهت كفران نعمت و ناسپاساي او باه ولاي نعمات     هاي پيشيگوناگون به مراتب اكزونتر از دوره

بيشتر گشته است. بشر نزديك بين امروز اين همه نعمت و كرصت و امناناات را صار  تعميار و آبااداني آااور و      

طويلة نفس اود نموده و از آار بيني و دور انديشي عاري گشته است بشر رهاا ياده و دور از كطارت و حقيقات     

 زند كه هر انسان حقيقت بيني را به گيجي و منگي و سار در گماي وا  ن دست به كارهاي عجيب و غريهي مي امروزي

كند كاش از مادر نزاده بود تا نظاره گر اين همه پستي و دارد. كارهاي حيرت آوري كه با ديدن آناا آدم آرزو ميمي

 رذالت بايد.

داري دانست كه چون اوره سار  گير واگيرهاي همهيني از بيماري برهنگي و اود نمايي و تن پروري را به ح  بايد

 در اندرون جان آدميان كرو برده و آناا را از درون تاي كرده و پوسانده و به اضمحال  كشانده است.

بيني كه يك هزارم آنچه كه وقت و پو  و كنر و امنانات براي كرم آرايش سر و صورت و يا آدمااي بيشماري را مي

كند، براي اصالح روح و حقيقت وجاودش و  و مد  لهاس و دكمه پيراهن و رنگ كيف و ... صر  و ارج مي رنگ

تر؟! بيماري جان كرسايي كه گذارد و كدام بيماري از اين مالكدهد و مايه نميتأمين معيشت آارت اويش باا نمي

 دهد.حيات ابدي و سعادت سرمدي آدمي را بر باد مي

 

 دتر از مواد مخدر:حجابي ببي -10

حجابي با مواد مخدر كداميك بدتر از ديگري است؟ اگر مواد مخدر زيانااي جسامي و روحاي   راستي در مقايسه بي

كند و مانع كار و ها را سست ميحجابي هم اسارتااي جسمي و رواني را در پي دارد. اگر مواد مخدر ارادهدارد، بي

 ي زنان نيز چنين است .حجابي و اود نمايگردد، بيكعاليت مي

آورد اگر مواد مخدر زميناه  حجابي نيز ضررهاي اقتصادي به بار مياگر مواد مخدر زيانااي اقتصادي در پي دارد، بي

حجابي نيز زمينه ساز مفاسد و جارايم گونااگون ديگار و از جملاه روي     ساز مفاسد و جرايم متعدد ديگري است بي

 آوردن به مواد مخدر است و... .
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ما دو تفاوت اساسي ميان اين دو مفسده اجتماعي موجود است. نخست ايننه اعتياد به مواد مخدر در نظار جامعاه،   ا

گردد و مورد نفرت و انزجار همه است اماا  بستگان، اانواده و حتي اود كرد معتاد به عنوان يك ضد ارزش تلقي مي

اانواده يك ارزش و هنر بشمار رود و كرد بدحجاب گري زنان چه بسا در نظر اعضاي بدحجابي، اودآرايي و عشوه

 كند.و اودنما از اين جات در اويشتن احساس گناه نمي

اما تفاوت اساسي تر دوم اين است كه بسياري از اكراد در برابر مواد مخدر مصونيت و نوعي معصوميت دارند، بدين 

راي استفاده از آن موجود نهايد بساياري از اكاراد   معني كه اگر چندين تن مواد مخدر كراهم بايد و هيچ مانعي هم ب

 حجابي و برهنگي و اود آرايي زنان نيز اينچنين است؟!دهند. اما آيا بيهرگز كوچنترين تمايلي بدان نشان نمي

كيست كه با ديدن بدن زنان نيمه برهنه و آرايش كرده كوچنترين تزلزلي در ااويش احسااس ننناد؟ كادام نفاس      

كه در برابر تند بادهاي نفس و ياوت و غريزة جنسي ثابت قدم و استوار بماند و كمترين جناهش و  اي است مطمئنه

لغزيي ندايته بايد؟ مگر نه ايننه در روايات اسالمي ما، باقي ماندن زن و مرد بيگانه در يك اتاق الوت را حرام و 

» د از ايان روي هايچ نابجاا نيسات تاا بگاوييم      اند. هرچند يني از آن دو در ايمانش حقيقتاً راس  بايممنو  دانسته

 «.حجابي زن بدتر از مواد مخدر اطر ساز تر استبي

 

 

 

 منطقي :حجابي و بيبي -19

زنند هيچ دلي  قانع كننده و برهان معقاولي  حجابي و ابتذا  در پويش دامن مياي به پديدة بيكساني كه به هر انگيزه

ين گونه اكراد پرسيده يود كه چرا به اين پديده با اين همه آثار سوء و تهعاات  براي اين عم  اويش ندارند اگر از ا

كنياد؟ جاز ارائاه    پوييد و آرايش ماي زنيد؟ چرا اينگونه لهاس ميمنفي كه كقط براي از آناا را بريمرديم دامن مي

چون جوان هساتم  »، « تچون مد روز اس» ، « اواهدچون دوست دارم و دلم مي» پاسخااي مهام و نامعقو  از قهي  
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تواند مجوزي براي حر  ديگري براي گفتن ندارند. و بي ترديد در نظر عق  سليم هيچ يك از اين پاسخاا نمي« و... 

 1اين عم  قهيح بايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجاباا :انوا  بد حجاباا و بي

حجابي را پذيركته بودند و پاس از  بيهستند : گروه او  كساني هستند كه از زمان رويم گذيته  بدحجاباا چند گروه

اند. ايناا در اجتما  تقريهاً با حجاب و در محاك  اصوصي بي انقالب نيز همان كرهنگ را به كرزندان اود انتقا  داده

 حجابند.

گروه دوم كساني هستند كه پس از انقالب به چنين دامي گركتار يده اند و تحت تأثير عوام  مختلاف كاه ااواهيم    

 اند.حجابي را پذيركتهگفت بي

پويند و قسمتي از موهايان ها هستند كه طه  سنتااي محلي و بومي اود لهاس ميگروه سوم بعضي از عشاير روستا

گيرد. اين گاروه قها  از انقاالب    پيداست. هرچند لهاسااي آنان كامالً پوييده است و هرگز ين  مهتذ  به اود نمي

                                                 
 بااندكي دخل و تصرف – 129ص  –ستار هدايتخواه  –زيور عفاف  -1
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رهنگي بوده و پس از انقالب هم كار كرهنگي چشم گيري در مورد حجاب روي يديداً تحت استضعا  اقتصادي و ك

 1آناا انجام نگركته است.

توان ذكار كارد كاه باه تفصاي  بياان       و اما در مورد عل  پذيرش اين كرهنگ از سوي اكراد دسته دوم چند دلي  مي

 م اواهد بود. يود.ص الهته گروه او  و سوم مح  بحث ندارند و بحث ما كقط در گروه دومي

 حجابي و راهااي مهارزه با آنعل  و عوام  بدحجابي و بي

هااي  اي است اجتماعي كه براي رسيدن به عوام  و عل  آن بايد با نگاهي اجتماعي مسائ  و زميناه بي حجابي پديده

گساترش آن   گمان در چگونگي پيدايش ريد وآنرا كاويد. اين بحث از جاات مختلف قاب  تأم  و توجه است و بي

توان ساده تصاور كارد و در   حلااي اين معض  اجتماعي را نميتوان به يك يا چند عام  بسنده كرد. چناننه راهنمي

 مطالهي محدود ذكر كرد.

پردازيم  نگاهي است گذرا به اين مسئله كه بدون يك تفصي  مطالب آن اواستار تحقي  و پژوهشاي  آنچه اينك مي

حجاابي ب   اين نويتار اارج است. اما بحث ما در دو بخش است: الاف  عواما  باي   مفص  است كه از گنجايش 

 حجابي.راهااي مهارزه با بي

 حجابي:الف  عل  و عوام  بد حجابي و بي

 حجاب نمودن زنانتالش استعمار بر بي -1

ظايم  هويت و منش زن در گرو منش و روش زندگي اوست حجاب و پويش مانش و االي زن مسالمان و يايوة ع   

يود و از اينناه عاما  كسااد گساتري كسااد      زندگي اوست. زن باحجاب از ايننه بازيچة هوساا قرار گيرد مانع مي

 گيرد. انديشان يود جلو مي

يد تا بيشاتر و پيشاتر از آنناه زن حااكظ     زدايش حجاب از اندام زن با هد  هويت زدايي از زن مسلمان انجام مي

رندة اميا ، هوساا و اهدا  سلطه جويانه جهاران گردد. به اين اظااار نظار كاه    آرمان منتب و يخصيتش بايد برآو

 اي از طرح استعمارگران است دقت كنيد:نشانگر گويه

حجابي و رها كاردن چاادر   در مسئله بي حجابي زنان بايد كويش كوق العاده به عم  آوريم تا زنان مسلمان به بي» 

ريخي ثابت كنيم كه حجاب زن از دوران بني عهاس متداو  يده و مطلقاً سانت  مشتاق يوند. بايد به استناد يواهد تا
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اند و زنان صدر اسالم در تماام يائون زنادگي دوش باه     ديدهاسالم نيست. مردم همسران پيامهر را بدون حجاب مي

ن ما آن است كه اند. پس از آننه حجاب زن با تهليغات وسيعي از ميان ركت و ظيفة مأمورادوش مردان كعاليت دايته

جوانان را به عشقهازي و روابط جنسي نامشرو  با زنان غير مسلمان كامالً بدون حجاب ظاهر يوند تا زنان مسالمان  

 1«از آن تقليد كنند.

طرح هماهنگي و ينسان كشف حجاب در كشورهاي اسالمي و حضور عريان اانواده رؤساي وابساته باه نظاماااي    

ان در انجام اين طرح نشانگر نقش يگر  زدايش پويش در اجراي طرحااا و رسايدن   وقفه آناستنهاري و تالش بي

به اهدا  استعمار است در ايران رضا اان مجري اين طرح بود براورد اشونت بار او با مردم و قضية گاوهر يااد   

 دهد كه آنان در اجراي اين برنامه تا چه حد جدي بودند.نشان مي

 قالب و معاند:جرياناا و گروهنااي ضد ان -2

جرياناا و گروهنااي ضد انقالب كه افاش وار طلو  آكتاب عالمتاب اسالم، و حاكميت دين ادا را بر نمي تابيدند 

براي مقابله و ضديت با اسالم و انقالب اسالمي و به ايا  اام اود ساقط نمودن اين نظام الاي، همسو و همگام باا  

قي را در دستور كار اويش قرار دادند و درهمين راساتا كويايدند تاا باا     هاي كرهنگي و ااالاستنهار جااني توطئه

هاي تيمي به هاي ضد ااالقي، و... تهدي  اانههاي گوناگون از جمله چاپ و توزيع عنسااي مهتذ ، تنثير نوارييوه

بناد  حجاابي و باي  و بياورده، زمينه گرايش به كساد و ابتذا  جويي از داتران كريبهاي كساد جنسي، و با بارهالنه

 وباري را در جوانان كراهم آورند.

ترين نمود مهارز با اسالم حجابي و پويش مهتذ  به عنوان عينيدر نظر آنان مخالفت با حجاب اسالمي و تظاهر به بي

حجاابي و  اود ضمن حمايات از باي   31يد، لذا يني از نشريات سازمان كدائيان ال  در يماره وانقالب تلقي مي

جا دارد كه مهارزه عليه حجاب تحميلي را در تمام ابعاد كردي و اجتمااعي آن گساترش داد!   » ... نويسد: عفتي مييب

هااي ايادئولوويك   ناپاذيري باا بنيااد   گسترش مهارزه عليه حجاب از اين رو نيز حائز اهميت است كه بطور تفنياك 

گروهاك منااكقين نياز باا     « عليه رويم واليت كقيه اسات كند و مستقيماً مهارزة سياسي حنومت كقاا ارتهاط پيدا مي

و يركت زنان و داتران وابسته به اين گروهك با ين  و « انتخاب آزادانة لهاس و پويش براي زنان» تصويب طرح 

يماي  زنان غربي در پيشاپيش تظاهرات، و نيز با پخش نوارهاي موسيقي و... و لهاسااي منقش به عنسااا و عاليام   

                                                 
 به  نقل از ك: حجاب از ديدگاه قران و سنت - 49ص« رانحجابي در ايدرآمدي برتاريخ بي» ره العين ق -1
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حجابي و ابتاذا  در پوياش   ميان داتران و پسران ناآگاه و براي بوتيناا عمالً از عوام  ترويج كساد و بي مهتذ  در

 بوده و هستند.

دعوت سلطنت طلهان و ياهپور بختيار معدوم از هواداران اويش براي تظاهر به لهااس و پوياش و آراياش مهتاذ      

 دمتي به ارباب و ديمني با اسالم و انقالب اسالمي بود.غربي در كوچه و ايابان نيز گامي ديگر در مسير اوش ا

يوند كساني هساتند  اي از كساني كه با سر و وضع نامناسب و پويش مهتذ  در كوچه و بازار ظاهر ميحا  پارهبار

 نمايند.كه سر عناد و لجاجت با اسالم و انقالب اسالمي دارندو بدينوسيله به اص  نظام و انقالب دهن كجي مي

 دگرگوني ارزياا -3

گماان رويااا و منشاااي    اند باي كرهنگ ستيزان در جوامع اسالمي براي زدودن ارزياا تاليي يگر  به كار گركته

اش نقاش ماماي ايفااء    گيرد. ييوة نگرش او به ارزياا در چگونگي موضع گيريانساني از بينشااي او سرچشمه مي

كويش اوانده اما با حجب و حيا و وقارو متانات و سانگيني ركتاار    كند اسالم زن را در متن اجتما  به تالش و مي

و... و اين همه را براي او ارزش دانسته است. حجاب را نشاني از يخصيتش تلقي كرده اسات وقتاي ايان ارزيااا     

ياود و در بيانش او   ها و زيهائيااا ماي  دگرگون يود و تلقي زن از يخصيت و ارزش، عرصة وجود، نماياندن آرايه

نااد و گارايش دروناي و    پندارد، در عم  نيز در اين وادي گاام ماي  رساني بوجود آمده اودنمايي را ارزش ميديگ

 يازد.گيرد و به كساد آكريني دست ميتماي  كطريش راهي ديگر مي

 نگرد يايان توجه است:كرمايش تأم  برانگيز امير مومنان عليص   كه گويا در آينه غيب اين حقاي  را مي

اي كه برهنه است صلهاس دارند اما آنقادر ناازك اسات    ار الزمان كه بدترين زمانااست جمعي از زنان پوييدهدر آ»

ها وارد ياوندگان و  آيند اينان از دين بيرون ركتگانند و در كتنهگويا نپوييده است  و از اانه با اود آرايي بيرون مي

ابند و حراماا را حال  دانند و در دوزخ باه عاذاب ابادي    بسوي ياوات تماي  دارند و به كوي لذات نفساني در يت

 1«گركتار

 الگوهاي ناهنجار -4

                                                 
تظهرفي آخر الزمان و هو شر االزمنه نسوه كاسيات عاريات متبرجات من الدين خارجات و في الفتن خارجات و في الفتن داخالت و  -1

 10ص -14ج –وسائل الشيعه  -مسرعات مستحالت للمحرمات و في الجهنم خالدات  اتذلللشهوات مائالت و ال
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اي انسان كطرتاً الگو گزين و الگو پذير است. پيوسته در اين انديشه است ارزياايي را كه بدان بااور دارد در چااره  

روانشناسي امروز نيز جايگااه ماماي   مجسم بنگرد و اود را همانند آن الگو بسازد. مسئله الگو در ااالق اسالمي و 

هاي نيك و بد، همه وهمه در جات و برنمودن چاره« اسوه حسنه»دارد. توجه دادن قران، انسان را به پيامهر به عنوان 

توجه به جايگاه الگو در سااتار روحي و انساني اسات. از ايان رو هويات ساتيزان در پاي اقادامااي گساترده در        

اند. قارمان سازي، الگوآكريني آنچنااني باراي زن در جاات زداياش     اليي يگر  بنار بردهجايگزيني الگوها نيز ت

هويت او برنامه وسيع استعمار بوده است. اين مسئله نيز جاي تحلي  گسترده اجتماعي و تاريخي دارد كه باياد بادان   

 به گونه جدي رسيدگي يود.

 االءهاي دروني -5

يازند كه كمهودهاي يود و در پي جهران اين االءها به راهاايي دست ميمي انسان گاه به كمهودهاي يخصيتي دچار

كند. آنگاه اينگونه اكاراد  عاطفي در اردسالي و گاهي در بزرگسالي، هويت و يخصيت را به يدت دچار كاستي مي

دروغاين و  ياوند و يخصايتي   هاي غير طهيعي متوسا  ماي  چنانچه راهنمايان درستي نهايد براي جهران آن به ييوه

زنند. بررسي چگونگي براورد براي از زنان و داتران در مسئله پويش كامالً نشاانگر آن  پايه براي اود رقم ميبي

است كه اود نمايي نوعي ايجاد يخصيت پنداري است تا باا جلاب كاردن نظرهاا و آكريادن جاذباه االءهاا را        

 .2بپويانند.

 

 ضعف اعتقادات ديني -2

بند وباري، ضعف اعتقادي و ديني است. تا دين و احناام آن بدرساتي   و اساسي در پذيرش بييني از عوام  اصلي 

براي جوانان ما تفايم نشود، و تا اين كام درست با قلب آناا پيوند نخورد زمينه پذيرش هر ناو  بيمااري روحاي را    

ست. جا  به ادا، جا  به كلسافه  توان گفت عله العل  بدحجابي و ساير مفاسد، جا  و ناداني ادارند. به جرأت مي

 ها و استعدادهاي ذاتي اود.احنام آن، جا  به اود و ارزش

 كرمايد:  امام عليص   در اين باره مي

                                                 
 182ص -فتاحي زاده -حجاب از ديدگاه قران وسنت -2



 111 

 1«جا  معدن بديااست » 

 2«جا  ريشة هر يري است» ونيز 

ايم و براي چه آكريده يده آيد كه قدر اود را نشناسيم و ندانيم كه هستيم وتمام بربختياا و ننهتاا زماني بر سر ما مي

دهد. همين ناداني هاست كه اود تهادي  باه علتاي    رويم. كسي كه اود را نشناسد به هر يري تن در ميبه كجا مي

 3.تربيتي براي بدحجاب يدن بسياري از داتران نس  انقالب يده است

 ها از حدود پويشناآينايي اانواده -1

دقتي آناان  لمان با احنام وحدود حجاب و پويش اسالمي و محرم ونامحرم و بيهاي مساي از اانوادهناآينايي پاره

حجابي و... يني ديگر از عوام  بروز پديادة  اهري از اهميت و ضرورت حجاب و مضرات بيدر اين مسئله و نيز بي

 بدحجابي و ابتذا  در پويش است.

دانند كه پسر عمو ياا داتار   المث  نمييناسند و كيميهايي كه هنوز مرز دقي  محرم ونامحرم را نكم نيستند اانواده

ها و يا كرزندان دايي و االه محرم نيستند و يا برادر يوهر ياا ياوهر ااواهر و باالعنس را محارم      عمو و عمه زاده

پندارند.از اين روي در ركت و آمدها و نشست و براواستاا و ارتهاطات اانوادگي با سر و روي برهناه در كناار   مي

 نشينند. به گفتگو و انده و... مي هم

تر بگردند اي از اكراد كه قشر به اصطالح متشرعترند براي ايننه در اينگونه محاك  و مجاس كاميلي آزادتر و برهنهپاره

كنند، غاك  از ايننه طر  مقاب  مردي است با همة غرايز جنسي اي، ميان همديگر محرميت ايجاد ميبا اواندن صيغه

 يود.هوسااي نفساني پيشين كه با يك عم  صوري و ظاهري كار درست نميو همان 

بيناي كاه باا پااي بادون      ها را هم بايد اكزود: بسياري از زنان مسلمان و نماز اوان را ماي دقتي بر اين ناآگاهي، بي

دن پا تاا ماچ الزم   كنند، همانگونه كه در نماز، پويييوند، گويا تصور ميجوراب در كوچه و منظر نامحرم ظاهر مي

نيست، پوياندن آن از نامحرم نيز واجب نيست و يا با پيراهن آستين كوتاه در زيز چادر و يا بادون روساري باراي    

دار تا باالي آرنج و يا زير گاردن و  روند و هنگام پرداات پو  به نانوايي و مغازهاريد نان وسهزي و... به ايابان مي

 يود.گاهي موها هم نمايان مي

                                                 
 172ص  -1ج –غرر الحكم  -«الجهل معدن الشر »  -1

 292ص  -1ج –غرر الحكم  - «الجهل اصل كل شر »  -2

 با اندكي دخل و تصرف 112-ص –محمد شجاعي  –در و صدف  -2
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به كرات مشاهده يده كه زنان مسجدي با پوييدن جورابااي نازك و گاهي بدن نما حتاي در مساجد حضاور پيادا     

گيرناد و...  هاي متهركة حرم امام رضاص   در برابر ديدگان صدها تن از مرد نامحرم وضاو ماي  كنند و يا در صحنمي

 بريمرد.توان ها را ميها وكم توجايدقتيهاي بسياري از اين بينمونه

ترديد اگر روزي آگاهي و آينايي الزم به اين دسته از مردان و زنان داده يود، يقينااً در صادد اصاالح ركتاار و     بي

اواهند آمد. مضا  بر ايناا عدم كام اهميت و ضرورت مسئله حجاب و بي اهري از عواقب ساوء  پويش اويش بر

زند.كسان بسياري اين مسئله را سرسري و سااده  ئله دامن ميحجابي اود مزيد بر علت يده و به اين مسو ناگوار بي

دارند، غاك  از پندارند و به تهعات زيانهار آن توجه ندارند، لذا در رعايت آن هم دقت كاكي مهذو  نميو غير مام مي

 ت.ايننه گاه مواجاه با چاره آرايش كرده يا يك پويش تحريك آميز سهب انحرا  جواني پاك ومعصوم گشته اس

 تعليم و تربيت نادرست: -0

هاا باا آن باه    اي از ااانواده تعليم و تربيت غربي به يادگار مانده از دوران سپاه رويم ستم ياهي و او گركتن پااره 

يامرند ااود از   حجابي و ابتذا  در پويش را چندان نميهاي اه  نماز و هم بياي از اانوادهاي كه حتي پارهگونه

 ن پديده است.جمله عوام  ترويج اي

 باورهاي غلط در باب مسائ  تربيتي از قهي :

اعتقاد به ايننه اگر داتران نزديك به سن بلوغ و حتي سالااي اوليه بلوغ را به پويااندن چاادر و رعايات حجااب     

 سازد! اي ميواداريم او را عقده

ن با چاره آرايش كارده و لهاساااي   اعتقاد به قانون عرضه و تقاضا در اصوص مسئله ازدواج و ايننه اگر داتر جوا

اگر ااود را عرضاه ننناد    «. تريدمي»ماند و به اصطالح عاميانه جذاب و قياكه زيها بيرون نيايد روي دست مادر مي

تقاضايي هم براي او وجود نخواهد دايت. اعتقاد به ايننه حضور داتران در مجالس و محاك ، دست دادن با پسران 

اي آناا، رقصيدن در مجالس جشن و عروسي و حتي دايتن دوست پسر و مناتهه با او، نشانهنامحرم و هم صحهتي با 

 آيد.از اجتماعي يدن آناا است و ارزش بشمار مي

اواهند بپويند و آرايش كنند و... تا قدرت اعتقاد به ايننه بايستي به كودكان و نوجوانان آزادي داد تا هرگونه كه مي

 نگونه مسائ  بروز نمايد.تصميم گيري آناا در اي
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اعتقاد به ايننه رعايت حجاب و پوييدن چادر محدود به زمان يا منان ااصي اسات، كاي المثا  در مدرساه و ياا      

مسجد يا زيارتگاهاا يا مجالس عزا و... بايستي حجاب دايت و چادر به سر كرد.. اما ركتن به مجالس مختلط ماماني 

 ن مام و ضروري نيست.و عروسي و بازار و پارك و... چندا

تاوان باه   هاست، زنان و داتران جاوان اماروزي را نماي   ها و قديمياعتقاد به ايننه چادر و حجاب ما  مادر بزرگ

رعايت حجاب و چادر وا دايت و... دهاا باور غلط از همين قماش نمودها و رساوماتي باه جاا ماناده از تعلايم و      

در ايجاد باورهاي غلط يا درست تربيتي و به وياژه نقاش الگاويي     وادهترديد نقش اانتربيت منحط غربي است و بي

 مادر در آموزش حجاب به كرزندان اويش بسي موثر و تعيين كننده است.

 اقليتااي مذههي: -9

از آنجا كه پيروان ساير اديان در داا  كشور اعتقادي به پويش و حجااب اساالمي ندارناد، و از نظار كرهنگاي و      

ائيان احساس همهستگي بيستري دايته و دارند، و به عالوه نفوذ و رسوخ كرهنگ و ارزيااي غرباي را  مذههي با اروپ

كنند بدين ترتياب پناهگااهي در برابار كشاار اكثريات مسالمانان بدسات        در كشور به سود اود دانسته و گمان مي

ذيرد لذا پيروان اين اقليتاا باا سار   پاي هم از سوي مسئوالن ذيربط صورت نميآورند و از سويي براورد قاطعانهمي

حجابي را دامن وروي نيم برهنه و ظاهري نامناسب در كوچه و ايابان و ساير اماكن عمومي ظاهر گشته و كساد و بي

 زنند.مي

 هاي صدا و سيما و مطهوعات:هاي برنامهبد آموزي -18

سريالااي داالي و نيز براي كيلمااي سينمايي، باا   هاي تلويزيوني به ويژه سريالااي اارجي و حتياي از برنامهپاره

تار،  هاي مد  دار مد روز آنچنانيحجاب و بدحجاب با آرايشااي آنچناني و لهاسنمايش گذايتن زنان و داتران بي

كام زميناه   ... قهح اين قهي  موارد منفي را در ذهن و كنر اكراد جامعه بويژه كودكان و نوجوانان از ميان بارده و كام  

آورند و باه  حجابي را در ميان زنان و داتران و پسران مسلمان كراهم ميگرايش به مدپرستي و آرايشااي مهتذ  و بي

 دهند.ها و ارزياا ي زندگي غرب و غرب مآبانه را در روح و كنر جامعه رسوخ مياي نامرئي و تدريجي ييوهگونه

هاي تلويزيوني و حتي يش سر و صورت اود را از ميان برنامهبسياري از زنان و مردان مد پسند، مدلااي لهاس و آرا

گزينند. عدم تقيد به آداب و احنام اسالمي در روابط زن و مرد در سريالاا، اعماا  و حركاات   توليدات داالي برمي
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كاه   حجاب و... ازجملة موارد منفي و تأثير گاذاري اسات  ها با زنان و داتران بدتحريك آميز، ترتيب دادن مصاحهه

 گذرد كه در سيماي جماوري اسالمي به نمايش گذايته نشود.كمتر يب وروزي مي

 عوام  اقتصادي و اجتماعي: -11

دردي كاه ثروتاااي باادآورده را در ااتياار     مسائلي از قهي  كقدان الگوي مصر ، تناثر و اكزون طلهي و مركاين بي

پي در پي به اارج از كشور، كعاليت سود جويانة بوتياك  دارند، عيايياا و اويگذارنيااي اين گروه، مساكرت هاي 

رويه روستائيان به يارها، حاييه داران و توليدكنندگان و كرويندگان لهاسااي مهتذ  و... از يك سو و مااجرتااي بي

نشيني، مشن  كمهود مسنن و آپارتمان نشيني، مشن  ازدواج و بيناري و طوالني يدن مادت تحصاي ، بحراناااي    

بند وباري به طور اعم و ابتذا  در پويش را به طور اااص  ادگي و... از سوي ديگر زمينه گرايش به كساد و بياانو

 را كراهم كرده است.

ياريااسات كاه بيشاترين    حجاابي در مياان ياما    به تعهيري ديگر عوام  دسته او  سهب ريد و ترويج پديده باي 

هاست و عوام  دسته دوم سهب ريد و تارويج ايان پدياده در     هاي آن در ميان همينحجابي و زيت ترين جلوهبي

   1ميان جنوب ياري هاست.

 

 

 

 حجابي:ب  راهااي مهارزه با بي

از آنچه در بخش قه  آورديم چگونگي راهااي مهارزه با آناا نيز روين است. بايد آنچاه را كاه ديامن انجاام داده     

اواهد جاري كند بايد بازگرداندو... . چگاونگي آن  و آبي را كه ميدهد بايد سد نمود ويران كرد و آنچه را انجام مي

تواند در اور كام اود به مهارزه با آن بپردازد. كه ما حجابي مياواهد كه هركس با درك عل  بينيز بحثي دراز مي

 كنيم:نيز در اينجا به چند نمونه اياره مي

 تقويت ايمان و اعتقاد  -1

                                                 
 172ص  –ستار هدايتخواه  –زيور عفاف  -1
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ايمان عمي  ايجاد يود كه د  باه حا  داده و انديشاه باه اادا ساپرده و كرجاام زنادگي          در زن بايد باور استوار،

اش را پذيركته چطور حاضر يود، اودآرايي و اودنمايي كند و اود را در معرض ديدهاي آلوده قرار دهد و دنيوي

 هاي تلذذ و كساد آكريني ديگران را كراهم آورد؟!زمينه

 مي كرمايد:اين جمله بلند حضرت عليص   كه 

 1«يخصيت انسان در گرو باورهاي اوست.»

 2«گر استايمان انسان در عم  او جلوه» يا 

 كند.نشانگر آنست كه باورهاي درست و ايمانااي راس  عاليترين نقش را در كيفيت زندگاني انسان ايفا مي

 احياء كرهنگ اصي  اسالمي: -2

ان به تعق  و درياكتن ارزياا و آكريدن روح تعهد و تعاد نساهت  احياء ارزيااي اصي  اسالمي و كرااواني زن مسلم

 به ايناا نقش مامي در اين زمينه اواهد دايت.

نگرد باور دايته بايد و بداند كاه يخصايت و عظمات او در    زن مؤمن بايد به آنچه اسالم به عنوان ارزش بدان مي 

است كه او را به رويي انساني و  منشي اسالمي كارا  ودگيگرو روح بلند، انديشه واال، قلب پاك و جان پيراسته از آل

اواهد اواند و بداند تن آرايه بسته و ظاهر كريهنده ونگاهااي مردم هرگز نمايشگر يخصيت او نيست. چرا كه اگار  

 نگاه مردم نشانه يخصيت بايد و يخصي يك ميمون را در بغ  گركته و در ايابان پرسه بزند مسلماً تمام نگاهاا باه 

 ميمون اواهد بود در اين صورت بايد گفت ميمون از همه با يخصيت تر است!!

 يناساندن الگوهاي واال -3

گفته يد كه الگوها در سااتار روحي و ركتاري نقش مامي دارد. امروز يني از تأسفااي جدي ايان اسات كاه زن    

ينا نيست، زنادگاني حضارت زهاراصس  و    هاي بلند تاري  اسالم آمسلمان آنچناننه بايسته و يايسته است با چاره

هاي واالي تاري  گذيته و معاصار باياد باه زن    كرزند برومندش پيام آور عايورا، حضرت زينبصس  و ديگر چاره

تواند در جامعه حضور پيدا كرده مؤمن نشان داده يودتا بنگرد چه سان با حفظ هويت و يخصيت و وقار ومتانت مي

 و ايفاي نقش نمايد.

                                                 
  22ص -1ج –ررالحكم غ –المرء بايمانه  -1

 21ص  – 1ج  –همان  –المومن بعمله  -2
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 از امام صادق ص   كه قاب  توجه است:كالمي 

 1«.به زنان دوستي آ  علي ص   را الاام كنيد و به همين مسائ  اندك رهايشان كنيد» 

زن اگر حب علي ص   را كرا گركت و او را راههر يناات و ااندان او را الگو پذيركت و بر راهي ركت كه اه  بيات  

 آكرين نخواهد بود.يود و حضورش در جامعه دلارهتن مياند و آنان را سرمش  گركت، رويين ص   ركته

اي پيامهر  بگو اگار  »صكرمايد:  توجه داريم كه محتواي راستين حب، متابعت و پيروي از محهوب است كه اداوند مي

 2«داريد از من پيروي كنيد...اداوند را دوست مي

 3ي.بنابراين آموزش حب يعني الگو گيري، سرمش  گزيني و اثر پذير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجاب صحيح و اسالمي و حجاب برتر

توانيم درباره حجااب  حجابي يا بدحجابي گفته يد، اينك ميبا توجه به آنچه در باره حجاب و كلسفه آن و مفاسد بي

 صحيح وكام  و حجاب اسالمي سخن بگوئيم.

                                                 
 402ص  – 2ج  –من ال يحضر الفقيه  –الهموهن حب علي )ع( و ذروهن بلهاء  -1

  21آيه  –سوره آل عمران  –قل ان كنتم تحبون اهلل فاتبعوني...  -2

 187ص  –فتلحي زاده  –حجاب از ديگاه قران و سنت  -2
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رياك و تايايج جنساي در ااارج از     اسالم بنا بر مصالح زيادي كه تا حدودي به آناا اياره يد مخالف هرگوناه تح 

بايد. حجاب اسالمي و كام  حجابي است كه در آن هيچ نو  جلب توجه و اانواده و اارج از روابط زنايويي مي

بر زنان واجب است تمام بدن ااود را باه اساتثناي وجاه و     » هاي عمليه آمده است تحريني وجود ندارد. در رساله

 «كفين از نامحرم بپويانند.

دستاا و صورت در صورتي واجب نيست كه آناا آرايش و زينت نشده بايند و نگاه به آناا موجاب مفساده   پويش 

 نهايد.

اند مث  اكرادي حجابند و نام پويش را براي اود انتخاب كردهمتأسفانه در زمان كعلي بعضي با حجاباا هستند كه بي

مشخص است يا پوييدن چادر با رنگ تند و ماايج كاه    پويند و از زير چادر موها و بدن كامالًكه چادر نازكي مي

 كندو... .نظر نامحرم را جلب مي

ها و معجزات ايشان است: نماييم كه حقيقتاً از پيشگوييحديثي از پيامهر بزرگوار اسالم محمد مصطفيصص  ذكر مي 

اناد  اا  زناايي هستند كاه پويايده  اواهم كه آناا را بهينم صكه يني از آندو گروه هستند كه اه  آتش هستند و نمي»

كنناد موهااي   اند صلهاس نازك بر تن دارند  به ياوات متماي  ترند و مردان را به سوي ااود جاذب ماي   ولي برهنه

يوند و با ايننه بوي باشات از مسااكتااي دور باه    برآمدگي دارد ايناا وارد باشت نمي 1سريان همچون كوهان يتر

 2«كنند.مام نميرسد، بوي آنرا استشمشام مي

 كرمايد:روايت ديگري از امام علي ص   است كه مي

روزي من و كاطمه صس  ادمت رسو  ادا صص  ركتيم و ديديم آن حضرت بسيار گريه كرده اسات عارض كاردم    

پدر و مادرم به كداي تو يا رسو  اهلل سهب گريه يما چيست؟ كرمود: يا علي در معراج كه مرا به آساماناا بردناد آن   

يب زناني از امتم را در عذاب يديد ديدم: زني را ديدم كه سرش را آويخته بودند و مغز سارش از يادت عاذاب    

 پوياند.جوييد چرا كه او موي سرش را از مردان بيگانه و نامحرم نميمي

ويان و سوزان زني كه يوهر اود را به زبان اذيت كرده بود را ديدم كه او را به زبان آويزان كرده بودند و از آب ج

 ريختند.صميم در گلويش مي

                                                 
 م اسب نيز آمده است.در بعضي روايات د -1

 220ص  -2ج -ري شهري -ميزان الحكمه -2
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 آورد.زني را به پستانش آويخته بودند زيرا اواسته يوهرش را در مورد غريزه جنسي برنمي

جويد و يعله آتش او را كرا گركته بود. زيرا براي ناامحرم  زني را ديدم كه گويت بدن اود را از غيظ و وحشت مي

 كرد.آرايش مي

 اجازه يوهر از اانه بيرون ركته بودود زيرا بيزني به پايش آويزان ب

 1«زني كه سرش به ين  اوك و بدنش به ين  االغ بود سخن چين و دروغگو بود و...

 چادر، حجاب برتر

رسيم كه چادر به جات ايننه هم مانع برهنگي و نمايان يدن بدن با توجه به آنچه گفته يد به اوبي به اين نتيجه مي

پوياند و در ضمن مشنالتي كه براي پويش مانتو وجود داردصاز جمله مانتوهااي بادن   را مي است و هم حجم بدن

باياد. و عاالوه   ميهاي گشاد و...  در چادر نيست، كاملترين و باترين پويش براي زن نما يا رنگين يا داراي آستين

د تحرياك و تايايج و باه گنااه انادااتن      كند مانع مفسده انگيزي و ايجابرا ايننه او را از بسياري از آكات حفظ مي

 يود.ديگران مي

بارد.  هاي بيجا در اين موارد را از باين ماي  نمايي و تنلفهاي كنري نايي از عالقه به اودچادر بسياري از دغدغه

 1توان ياكت.يابد در هيچ نو  پويش ديگري نميتوان اننار كرد كه وقار و متانتي كه زن چادري ميهمچنين نمي

 

 

 

 راهنارهاي ترويج پديدة حجاب در پرتو دستاوردهاي جديد

كند اين است كه ابتدا بايد اين مشانالت  اي از مشنالت به ذهن انسان اطور مينخستين چيزي كه در برابر مجموعه

را درجه بندي كرد و اطرناكترين را يناات سپس به طور جداگانه يرو  به ح  هريك از مشانالت كارد. و گااه    

درنگ اقداماتي انجام يود و پس از ح  يك مشن  باه مشانالت   ح  كلي انديشيده يود و بيكند كه راهيايجاب م

 كوچنتر پردااته يود.

                                                 
 422ص  – 2ج  –مجمع البيان  -1

  212ص –شجاعي  –در و صدف  - 1
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حجاابي باه   توان مشن  بدحجابي را در رديف مشنالت درجه او  امت اسالمي دانست ولي اساتمرار باد  الهته نمي

را در پي دارد. امروزه بازگشت باه حجااب اساالمي  و    انجامد و سرانجامي وحشتناك همانند غرب گسترش آن مي

رسيدن به آن به عنوان يك هد  بر چند محور پيشناادي استوار است كه ترتيب زماني ندارد. بلناه هماه ماوارد در    

 حجابي در يك رديف قرار دارند:ح  مشن  بي

 محور نظري -1

 محور تهليغات -2

 محور تربيت -3

 محور عم  -4

 در سطح نظري: -1

مراكز تحقيقاتي اسالمي با جديد ترين امنانات پژوهشي در عرصه اطالعات ياا دساتگاهاا و تجايازات و    بپا دايتن 

 كادرها و طرحاا، كه مام ترين آناا عهارتند از:

 الف  گردآوري و بررسي هر آنچه مربوط به يؤون زن در روزگار كنوني است.

پديدة غرب زدگي تاكنون، اعم از كتاباا، مجاالت،   ب  گردآوري همه مدارك مربوط به زن مسلمان از آغاز پيدايش

 ها.ها و كيلممقاالت، تهليغات و نمايشنامه

ج  معركي يخصيتااي بزرگ از زنان مسلمان و غير مسلمان و مقايسه آناا با ينديگر و انتشار نتايج اين سانجش.صكه  

 برتري زن مسلمان را اثهات اواهد كرد 

ي درباره زنان از هرگونه منهع و مركزي كه عرضاه ياده باياد و همچناين نقاد و      د  بررسي انوا  و رويااي تهليغ

ارزيابي آن و سپس اعالم نقاط قوت و ضعف آن به جاي آن كه امت اسالمي در برابر اين كرااوان ها تنااا گذاياته   

 يوند.

هايي كه براي تضاعيف  هايي تعيين يود در جات عنس برنامهگيري از پژوهشااي ياد يده اط مشيه  پس از نتيجه

 حجاب از آغاز تااجم كنري و كرهنگي و نظامي و اقتصادي در كشور ما اجرا يده است.

 در عرصه تهليغات -2
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اي كه مربوط به زن است پس از بررسي و نقد اين دستاوردها و در ناايت باه  الف  آگاهي ياكتن از هر طرح و برنامه

 هاي پاك اسالمي در مورد حجاب.ي طرح انديشهكارگيري هرگونه ابزار تهليغاتي ممنن برا

هااي تهليغااتي،   ب  تأسيس مراكز تهليغاتي اسالمي مجاز به جديدترين امنانات تهليغاتي و به كارگيري هماه يايوه  

 ها، مجالت، نوار كاست،كيلم، سي دي و... كه موجب استحنام كرهنگ اسالمي و حجاب يود.روزنامه

 در محور تربيت و پرورش -3

دار تربيت نس  آينده است مخاطب قرار داد و به ضرورت حجاب كرا اواند زيارا  لف  بايد نس  گذيته را كه عادها

 يود.اعتقادي نس  گذيته كه مربيان نس  جديدند به حجاب اين نس  نيز منتق  ميبي

 ب  وادار كردن مردان به اهميت دادن به مسئله حجاب  

 كان را براال  تربيت غربي تربيت كنند.هايي كه كودج  بازگشايي مادكودك

 هاي تدريس معتهر.هايي با كضاي اسالمي مناسب و ييوهد  گشايش مدرسه

ه  كراگيري علوم انساني و اجتماعي از سوي زنان مسلمان تا همچون نمادي بلورين در برابر غرب زده مطرح باياند  

 كند.ميديني مطرح كه انديشه هاي غربي را با عنوان الئيك و بي

و  آينا كردن مسلمان با زندگي بسياري از زنان سريناس غرب كه به تناايي و در انزواي از جامعه زندگي كردناد.  

گير و منزوي الگوي او يود؟ يا ايننه زن مسلمان موكقيت را كنار زندگي پذيرد كه چنين زن گويهآيا زن مسلمان مي

 گيري در زندگي بشري وي تمام يود.انزوا و گويهدهد نه موكقيتي كه به قيمت طهيعي ترجيح مي

 در مرحله عم  -4

الف بايستي داتران مسلمان را در گذران اوقات كراغت و تفريح راهنمايي كرد. زيرا داتران غرباي باراي آساايش،    

ب اساالمي  اواهد پايهند به حجالذت بردن و اويگذراني امنانات كراواني را در ااتيار دارند. اما داتر مسلمان مي

اواهد اوقات كراغت اود را در جاهايي بگذراند كه درهاي غربزدگاي بار روي او   بايد و آن را كنار نگذارد و نمي

 گشوده و آماده است.

ب  بايستي به زن كاماند كه زنان ممتاز و باحجاب و نمونه در كعاليتااي علمي، كرهنگي، سياسي و اقتصادي و جود 

 يك زندگي موك  و پيروزمند مناكاتي ندارد. دارند و بداند كه حجاب با
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ج مطرح كردن حجاب به عنوان پيش درآمد روابط جنسي در ازدواج، و اين چيزي است كه طهع و كطرت آدمي مي 

پسندد و ايننه بسياري از تهليغات و جنهشااي ديني و اجتماعي در تاري  بوده اند كه به ااطر دعوت باه باي بنادو    

ز بين ركته اند، و بي حجابي مقدمه تاريخي بي بندو باري است، يعني ايننه پايان راهي كه نقطه باري سقوط كرده و ا

 آغاز آن بي حجابي است، بي بندو باري اواهد بود. 

د  مطرح كردن حجاب به عنوان يعار و رمز تولدهاي مشرو  كه اين نيز مورد پذيرش طهيعت و كطرت انسانااسات.  

 كه به سالمت نس  اود اهميت ندهد، بجز كساني كه ااتال  رواني دارند. هيچ زن و مردي نمي يابيم

 ه  طرح حجاب به عنوان عام  از بين ركتن پديدة سقط جنين.

و  مطرح كردن حجاب به عنوان عنصر اهميت دهنده به اانواده و كرزندان از راه بي اعتنايي به ظواهر و صر  نظار  

 واده صر  اريد لهاسااي جديد و مد روز مي يود.كردن از هزينه هايي كه از درآمد اان

ز  بررسي و آگاه سازي مردم نسهت به پيامدهاي نااويايند بي توجاي به حجاب، بي اعتنايي باه حجااب عواقاب    

وحشتناك پنااني به دنها  دارد و زنان را به حا  و روز كنوني زنان غربي دچار مي كند. تا زماني كه زن، جاواني و  

ه بايد كه بتوان از آن باره گركت و كام جويي كرد، زندگي رويايي دارد، اما وقتي ايناا از دسات ركات   زيهايي دايت

 راهي جز تناايي و اكسردگي نخواهد دايت. آيا حا  و روز زن غربي چيزي جز اين است؟

رستان تنااايي  زن غربي تهلور لذت و اويي و درآمدهاي اقتصادي است، ولي با از دست دادن آنچه گفته يد به گو

بگو در زمين گردش كنيد و بنگرياد كاه عاقهات دروغ انگااران     » و بي توجاي تهدي  مي يود؛ اداوند مي كرمايد:

 «چگونه بوده است.

 

 

 آيندة حجاب

 براي ايننه تاثير رواج حجاب را در جاان دريابيم، بايستي جوامع بشري را به دو بخش تقسيم كنيم:

 ج دارد و بي حجابي در آن غير قانوني به يمار مي رود.جامعه اي كه حجاب در آن روا -

 جامعه اي كه بي حجابي در آن رواج دارد؛ كه اين جامعه اود دو گونه است: -

 جامعه اي كه هنوز به همه پيامدهاي يوم بي حجابي دچار نشده است.
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 جامعه اي كه غرق در بي بندو باري و الابالي گري يده است. 

 نو  جامعه وجود اواهد دايت:بنابراين در واقع سه 

 نخستين جامعه اي كه ميتوان تصور كرد و در آينده ويژگيااي زير را اواهد دايت:  1

الف  زن كه از احترام بسيار بااليي براوردار است، زيرا مرد براي رسيدن به او جز از راهااي يرعي و آينارا 

 نمي تواند وارد يود.

لوازم آرايشي كه زن غربي براي رسيدن به آن يور و يوق كراوان دارد، ب  پناان يدن يك پديده؛ نابود سازي 

 در حالي كه هيچ نتيجه اقتصادي براي جامعه و اانواده به دنها  ندارد.

 اي كه تناا تواناييااي معنوي و علمي ينااته يوند.گونهزنان بهظاهرينمادهاي ج  پناان يدن

 پايان دادن به ازدواجااي دير هنگام و تجردهاي هميشگي.د  گسترش پديدة ازدواجااي زود هنگام و 

  در اينگونه جوامع، حجاب جامعه را از وضعيتي كه غرب به آن گركتاار آماده دور ماي كناد و رسايدن باه       2

 دستاوردهاي ارزيمند پاي بندي به حجاب را براي جامعه تضمين مينند. 

روابط پناان و آينار پيش از ازدواج پناان اواهد ماناد و     اما در قسم ااير ايانتاا در زندگيااي زنايويي و3

در ساية آن سقط جنين، بيماريااي جنسي و طالقااي معلو  بد بيني يوهران آينار نخواهد يد، تا ايننه جامعه 

 به حالت مثهت و باتري كه ياد كرديم، تحو  يابد.

 

 

 

 

 

 

 سخن پاياني

ت ميآورد مديون زنان پاك و وكادار است. حا  چه آن زن، مادر بايد مرد بايد بداند كه موكقيتاايي را كه به دس

 يا همسرش.  
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 اگر چه اين نقش آكريني در كسب موكقيت مردان و صفحات تاري  پناان با يد.

زن بايستي سيره و منش زنان برجسته و در مسير نهوت و عصمت از زمان حضرت آدم تا عصر غيهات كهاري را   

وضع كنوني زنان از زمان ينوكايي تمدن بشري تا امروزه مقايسه كارد و ساپس ركتاار    بررسي كرده و آن را با 

 اود را بر اساس دستاورد اين بررسي تنظيم كند.

كشورهاي اسالمي بايد از تمام تمدن و كرهنگ اسالمي، دانشاا و هنرها و صنايع و آداب و... حمايت و پشتيهاني 

 كرهنگ و تمدن اسالمي بردارند.كنند و دست از حمايت تهليغات معارض با 

بر عالمان اسالمي به ويژه متخصصان علوم انساني الزم است، براي كام اسالم حقيقي در چنين زماني كه غارب  

چارة اانواده و زن را در اسالم با تهليغات كاسد، زيت و تيره كرده، تصويري حقيقي و يافا  از زن مسالمان   

 ارائه دهد.

تمام جوانب زندگي حتي پويش و اثاث منز  و ييوة گذران اوقات كراغات و ديگار    بايستي جامعه اسالمي در

  1امور به اصالتااي اسالمي اويش بازگردد.

 

 

 

 

 

 داستانااي آموزنده در رابطه با حجاب و عفت

اي ها در ييوه زندگي پيامهرانصص  و امامانص   و كاطمه زهرا صس  و علماي رباني اسالم و براورد آناا باا پدياده  

هااي  يود كه هر كدام با نشان دادن عوام  و ريشاه جامعه در رابطه با حجاب و حفظ حريم عفا ، مطالهي ديده مي

حجابي، و راه مهارزه با آن عوام ، درس سازنده و عهرت آموزنده براي ما است، ما در اين كصا  باه   حجابي و بدبي

پردازيم تنا از اين رهگذر به اهميت دكاا  از سانگر   يقي ميذكر چند نمونه از اين رويدادها به صورت داستانااي حق

 حجاب و پويش در اسالم آگاهي يابيم.
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 الف  پيروزي در ميدان جنگ عفت و ياوت         

ماجراي عفت يوسفص   در برابر زليخا همسر رييس مصر كه در قران در سوره يوسف آمده تابلو تااريخي عظيماي   

 ر ياوت در يك جنگ داغ و جنجالي به تمايا گذايته است.است كه پيروزي دراشان عفت را ب

يوسف نوجواني بسيار زيها بود دست تطاو  او را به عنوان برده و غالم نايناس به كاخ عزياز مصار وارد سااات،    

همسر عزيز مصر به نام زليخا دلهااته او يد او از هر راه و تركندي اواست يوسف را در دام ااود بنشااند و از او   

جويي جنسي كند. ولي با توك  به ادا و حفظ حريم عفت هرگز اود را نهاات و اساير آن دام بازرگ يايطاني    كام

نشد، و كريب نخورد تا آنجا كه زليخا او را به اطاقي كه درون چندين اطاق قرار دايت برد، اطاقي كه هر ساوي آن  

برهنه كرد تا يوسف را بفريهد ولي يوسف در اين  يرمي قسمتاايي از بدنش راآينه كاري يده بود، زليخا با كما  بي

ميدان پيروز گرديد، نه از اين جات كه به زليخا عالقه ندايت، بلنه ترس از ادا موجب گرديد تا سنگر عفت و حيا 

 را حفظ كند .

ايات و  اي روي بت انداات، و علت آنرا حيا كردن از بت اعاالم د امام صادق ص   كرمود: زليخا در آن اطاق پارچه

كني آيا من از اداي اود حيا نننم. و در اين هنگام يوساف باا سارعت    يوسف ص   هم كرمود كه تو از بت حيا مي

تمام از پيش روي زليخا رد يد و به طر  در اطاق آمد و پا به كرار گذايت و از همه اطاقاا اارج يد، زليخاا باه   

كت تا به عقب بنشاند ولي يوسف آن چنان ااود را كشايد   دنها  يوسف دويد و به او رسيد و يقه او را از پشت گر

اش پاره يد و از دست زليخا نجات ياكت و چون ارتهاط مخلصانه با ادا دايت امدادهاي غيهي الاي موجب كه يقه

 كرمايد:سوره يوسف در تمجيد از او مي 24نجاتش گرديد. كه اداوند در آيه 

 1يتي را از او دور سازيم چرا كه او از بندگان االص ما بود.اين چنين يوسف را نجات داديم تا بدي و ز

 ب  براورد سخت پيامهر صص  با يك جوان چشم چران

حنم بن ابي العاص پدر مروان در عين آننه مسلمان يده بود و به مدينه هجرت نموده باود ماردي هارزه و چشام     

حجره يني از همسران اود بود او از درز در باه   دايت، روزي پيامهر درميچران بود و براال  حريم عفا  قدم بر

داا  حجره نگاه كرد، پيامهر از اين چشم چراني او به قدري ناراحت يد كه عصاي سركجي كه ناوك تياز دايات    
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اگر او را ماي گاركتم چشامش را    » بردايت و او را تعقيب كرد او كرار كرد و از دست پيامهر گريخت. پيامهر كرمود 

 سپس دستور داد او و كرزندش مروان را به طائف تهعيد نمودند. « آوردم بيرون مي

 عفتاعدام انقالبي يك زرگر بي ج 

ده ماه از سا  او  هجرت گذيته بود، يني از طوايف ياود بنام بني قينقا  عاد اود را با پياامهر صص  ينساتند در   

ر همين ياوديان، نزد يك زرگر ركت، تا با او همين وقت بانويي باحجاب از عرب براي اريدن وساي  زندگي به بازا

 « .صورتت را باز كن» اريد و كروش نمايد در اين هنگام زرگر با تندي به او گفت 

آننه متوجاه ياود از پشات گاره زد، وقتاي كاه او       آن زن اواسته نامشرو  او را رد كرد، زرگر لهاس آن زن را بي

ايد آينار يد وياوديان حاضر از روي تمسخر انديدناد.صو ايان   بايست پوييده ببرااست قسمتي از بدنش كه مي

 يد .كجي به عفت مسلمين تلقي ميمسخره درحقيقت يك نو  دهن

آن زن كرياد زد، يني از مسلمانان از روي غير ت به آن زرگر ياودي حملاه كارد و او را كشات، ياودياان از ايان      

و را كشتند و همين حادثه موجب بروز جنگ بني قينقاا  ياد،   حادثه تحريك يدند و به آن مسلمان حمله نموده و ا

پيامهر صص  همراه جمعي از سپاه اود به سوي قلعه بني قينقا  حركت كرد و آن را در محاصره يديد قرار دادناد و  

د كردند پس از پانزده روز آناا به حنم اسالم تسليم يدند، به دستور پيامهر صص  آناا را از آنجا به اذرعات يام تهعي

 1و مسلمانان در قلعه آناا اسلحه و وساي  بسياري به دست آوردند.

اي كاه وقتاي يناي از    يود كه مسلمانان در مورد عفت عمومي بسيار حساس بودند، به گوناه از اين كراز كاميده مي

نمود و زرگر را مسلمانان آن حركت اال  عفت زرگر ياودي را ديد به او حمله كرد و در اين راه جان اود را كدا 

 هم كشت و سپس به دستور پيامهرصص  ياوديان پيمان ينن را تهعيد نمودند.

 عاقهت چشم چراني د 

دادند ص و طهعااً  جواني از انصار در مسير اود زني را ديد، در آن روز زناا روسري اود را در پشت گوياا قرار مي

زن نظر آن جوان را به اود جلب كرد، جوان چشام ااود را   يد.  چارة آن گردن و مقداري از سينة آنان نمايان مي

كرد و در عين حاا  باه راه   به او دوات، زن از آنجا گذيت ولي جوان همچنان به پشت سر اود به آن زن نگاه مي

داد تا ايننه به كوچه تنگي وارد يد و ناگاان صورتش باه دياوار ااورد و تيازي اساتخوان ياا       ركتن اود ادامه مي
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كه در ديوار بود صورتش را يناكت. هنگامي كه زن گذيت جوان به اود آمد و دياد ااون از صاورتش    اي ييشه

اش ريخته است. بسيار ناراحت يد و با اود گفت: سوگند به اادا نازد پياامهر صص     جاري است و به لهاس و سينه

چشم حضرت به او اكتاد كرماود  دهم به سوي رسو  اداصص  آمد، هنگامي كه روم و اين حادثه را به او اهر ميمي

 چه يده است. جوان ماجرا را به عرض رسانيد و در اين هنگام جهرئي  ناز  يد و اين آيه را ناز  كرد:

ها حفظ كنند، چناين  به مومنان بگو چشمااي اود را ص از نگاه به نامحرمان  كرو گيرند و دامنااي اود را از ناپاكي» 

   1.«تر استكاري براي آناا پاكيزه

 

 

 

 پويش حضرت زهرا صس  در برابر نابينا ه 

نابينايي پس از  اجازه وارد اانه حضرت زهراصس  يد، حضرت زهرا صس  اود را در برابر او پويانيد  صياا پشات   

بيند پس چرا اود را در برابار او  او كه نابينا است و تو را نمي» پرده ركت   پيامهرصص  به حضرت زهرا صس  كرمود

 «وانگاي او بو را استشمام كند.« بيند، من كه او را مي بينماگر او مرا نمي» كاطمه صس  در عرض كرد « ندي پويا

 2«دهم كه تو پاره تن منيرسو  ادا كه از پاس  كاطمهصس  ياد و راضي بود كرمود: گواهي مي

 

 

 

 اسرار مگو و 

 ن پرسيد:سلمان با زني ازدواج كرد صهح بعد يني از آينايان از سلما

 «.همسرت را چگونه ياكتي» 
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ها و ديوارها و درها اداوند پرده» سلمان از سوا  نابجاي او كه اكشاي آن براال  عفت بود روي گردانيد و گفت  

را براي آن قرار داده تا اسرار و مساي  اصوصي كاش نگردند. بنابراين نهايد از امور اصوصي ساوا  كارد. مان از    

 ينيدم كه كرمود:صص   پيامهر اكرم

گويد او و ينونده همچون دو االغ هستند كاه در جااده   كند و به ديگري ميآن كس كه اين گونه اسرار را كاش مي»

 .«1نمايندكنند و همامه ميهمديگر را صبراي آميزش  بو مي

ياود نهاياد   مي ميبه اين ترتيب سلمان به ما آموات كه امور ناپيدايي كه اكشاي آن موجب لنه دار يدن عفت عمو

 كاش گردد بلنه بايد در پشت پرده مخفي بماند.

 ناموسكيفر بي ز 

يود تا با زناان  زنا نننيد كه موجب آن مي» امام صادق ص   كرمود: اداوند به موسي ص   وحي كرد كه به مردم بگو 

 2«د.كننيما زنا يود چرا كه همانطور كه با ديگران ركتار كنيد آناا با يما ركتار مي

 چناننه در يعر معرو  آمده:

 پي ناموس وي اكتد نظر بوالاوسان  هر كس اكتد نظرش در پي ناموس كسان 

 كنم:در اين رابطه نظر يما را به داستان زير جلب مي

داني من كه اينگونه پاكدامن هستم بيشاتر  بانوي محترمه و با عفتي روزي به يوهرش گفت تو قدر پاكدامني مرا نمي

 احترام كن.به من 

 ام.يوهرگفت : عفت تو بستگي به عفت من دارد، اين من هستم كه تو را پاكدامن نگه دايته    

آن روز بانوي مذكور اين سخن را از يوهرش نپذيركت. مدتي از اين ماجرا گذيات، روزي آن زن از باازار عهاور    

 درنگ او را رها ساات.ي بيكرد، مرد هوسراني به سوي او دست دراز كرد و لهاس او را گركت ولمي

عفتي به من نگريست و مزاحم من يد دسات  زن به اانه برگشت و به يوهرش گفت: امروز در بازار مردي با نظر بي

 درازي كرد و چادرم را گركت ولي زود رها نمود. 
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درناگ توباه كاردم و    يوهر گفت اهلل اكهر، اتفاقاً من مدتي قه  روزي به زني نگاه كردم و لهاسش را گركتم ولي باي 

دست كشيدم اين كاري كه نسهت به تو يده مناكات عم  من است. زن گفت اكنون درياكتم كه سخن تو ح  اسات  

كه عفت و پاكدامني زن بستگي به عفت و پاكدامني يوهرش دارد اگر يوهر به ناموس ديگران ايانت كرد ديگاران  

 به همان مقدار به ناموس او ايانت اواهند كرد.

عفتاي باه   عفات باياد غالهااً ايان باي     غيرت و بيضيح ايننه يوهر مدير اانه و زن معاون او است اگر مدير بيتو 

كند و اين يك واقعيتي است كه تجربه يده است و گااه يانيده ياده اسات زن باه ياوهرش       همسرش سرايت مي

 روي من نيز اواهم ركت.گويد تو به دنها  هوسراني ميمي

 لمومنين علي ص   كرمود:بر همين اساس اميرا

 1«.اش دريده اواهد يدكسي كه حجاب و عفت ديگران را بدرد ناموس اانه» 

 كرياد داتر باحجاب در كشور ضد دين ن 

 نمايند.يوداز اين رو از مظاهر مذهب جلوگيري ميتركيه كشوري است كه براساس سيستم الئيك اداره مي

ركات و در  دانشجو بود و در يار آننارا با حجاب اسالمي به دانشگاه ماي ساله   19يني از داتران يجا  مسلمان ص

كرد او را دستگير كردناد و  آنجا از رئيس جماور وقت تركيه به ااطر آننه طركدار حنومت المذههي است انتقاد مي

 به ينسا  زندان محنوم نمودند.

امام اميني رههر دنيااي اساالم   » ندان كرياد زد او در دادگاه كرمايشي آننارا پس از ينيدن محنوميتش به يك سا  ز

 «است و من از طركداران او هستم

كرد اين داتر يير د  آن چنان در آن كشور ضد ادا پايهند به احنام اسالم بود كه حجاب اود را كامالٌ رعايت مي

 نمود .و با قران مأنوس بود و در هر كرصتي آيات قران را تالوت مي

 ي ادا بر اين داتر يجا ، قاطع و پاكدامن.درود ادا و اوليا

 امام زمان صعج  در كنار جنازه بانوي با عفت: ح 

كنند در عصر حنومت رضااان يني از علماي رباني يار مشاد مرحوم آيت اهلل سيد بااقر سيساتاني ساعي    نق  مي

ت عظايم تصاميم گركات    بسيار دايت تا به محضر حضرت وليعصرصعج  يركياب يود او براي وصو  به اين سعاد
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چا  جمعه در مسجدي از مساجد زيارت عايورا را با آداب كام  آن بخواند، او به اين تصاميم عما  كارد و هار     

هاي آاار كاه در يناي از    گويد در يني از جمعهجمعه به قرائت زيارت عايورا به طور كام  ادامه داد. او اود مي

ياد مشااهده   اي در نزديني آن مسجد ديده ماي نوري را كه از اانهمساجد مشغو  زيارت عايورا بودم ناگاه يعا  

كردم حالت معنوي عجيهي پيدا كردم از جا برااستم و به دنها  آن نور ركتم اود را نزديك آن اانه رسااندم ديادم   

 دراشد در را زدم و با اجازه وارد يدم ديدم حضرت وليعصار صعاج  در يناي از   نور عجيهي از داا  آن اانه مي

اي را مشاهده كردم كه پارچه سافيدي روي آن كشايده بودناد،    اطاقااي آن اانه تشريف دارند و در آن اطاق جنازه

چارا  » منقلب يدم در حالي كه ايك از چشمانم جاري بود به آقا سالم كردم، آقا جواب ساالم مارا داد و كرماود:    

مث  اين صاياره به جنازه  باييد تا من به دنهاا  ياما   كني؟ گردي و آن همه رنجاا را تحم  مياينگونه دنها  من مي

 «بيايم

سپس كرمود اين جنازه، جنازة بانويي است كه در عصر كشف حجاب هفت سا  صبراي حفظ عفات ااود از گزناد    

 1درندگان حنومت رضاااني  از اانه بيرون نيامد تا مهادا نامحرم او را نهيند.

 

 

 

 

 و پاس  به آنااايرادها، اينالاا و يهاات حجاب، 

اي از ايان ياهاات از   كنند كه پارهايناالت متعدد و مختلفي را در باب پويش و مسئله حجاب مطرح مي

اي از جانب حقيقت طلهان و به قصد ركاع ياهاه مطارح    آگاهان و پارهاي از سوي ناسوي مخالفان و معاندان و پاره

بخشي از ايان اياناالت در ضامن بخشاااي پيشاين       يده كه يك به يك بصورت تفصيلي ذكر اواهد يد. هرچند

كنايم تاا تماامي    هنگام بحث از ضرورتاا، ضررها، حدود و... پاس  داده يده است لينن در اين بخش كويش ماي 

 ايناالت پاس  داده يود:

 اينا  او : حجاب و اص  آزادي
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اب سالب آزادي از زن  گويند:حجاب محدوديت آكرين است و با آزادي مناكات دارد اجهاري كردن حجمي

 است.

 پاس :

در كصو  پيشين نيز در ارتهاط با مسئله حجاب و آزادي بحث يد و گفتيم كه حجااب ناه تنااا باا آزادي     

حقيقي زن مناكات ندارد بلنه آزادي حقيقي و آزادگي زن كه همان رها يدن از قيد و بند هوا و هوسااا و نجاات از   

 است تناا در سايه حجاب داري و پوييدگي امنان پذير است و بس.اسارت در دام ييطانااي برون و درون 

 در اينجا از باب تأكيد و تفصي  بيشتر مي گوييم كه:

اوال : تفسير غلط از آزادي باعث چنين تصوراتي يده است. امروزه از سوي محاك  غربي و غربگرا وگروهي از اكراد 

ه آزادي به معناي ارضاء تمايالت يا عدم التزام به قيود ااالقاي و  به ظاهر روينفنر اينگونه به مردم القا  مي يود ك

اجتماعي است و آزادي زن در بينش و نگرش آنان، يعني ايننه به هر ين  بتوان لهاس پوييده يا با هر كاس بتاوان   

بايد گفات   رابطه برقرار كرد تا مناسهات اانوادگي و اجتماعي را به هر صورت كه مورد عالقه است ترتيب داد. ولي

تمايالت تعهير نمود زيرا همه تماايالت انساان ضاروري و اساساي نيساتند،      توان به صورت ارضاءكه آزادي را نمي

تمايالت اساسي نيز در حد اعتدا  قاب  ارضاء هستند. ارضاء تمايالت نه موجب سعادت كرد است و نه اوياهختي  

 انسان را در حيات جمعي تامين مي كند.

ادي را عهارت از ارضاء تمايالت بدانيم در اين صورت بايد قهو  كنيم حجاب با اين معنا ناا ساازگار   آري اگر ما آز

 است ولي اين معنا از آزادي نه با يأن انسان سازگار است و نه قاب  تحق  مي بايد.

 معنا مي يود. "قرب ح  "و چنانچه پيشتر گفته يد مفاوم صحيح آزادي در ارتهاط با 

يلسوكان اجتماعي آزادي را عهارت از پيروي از عق  مي دانند. اما در اسالم تقاوا ياك كضايلت جاامعي     اي از كپاره

است كه ايمان و عق  را در هم آميخته و كرد را براي اطاعت از اوامر الاي كه پسنديده ترين اوامر است و اودداري 

سازد. پس آزادي واقعي كه در اور يأن انسان از منايات الاي كه زيت ترين و ناپسنديده ترين امور است آماده مي

 است و او را به كضائ  اساسي آراسته مي سازد و از رذاي  منزه مي كند همان رعايت تقواي ديني است .
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چه آزادي را صركاً به معناي پيروي از عق  بدانيم و چه آن را در رابطه با تقوا مورد توجه قرار دهيم . در هر صورت 

آزادي زن را محدود نمي سازد بلنه براي زن يرايطي كراهم مي كند كه مورد تائيد عقا  و باا تقاوا    حجاب نه تناا 

 سازگارتر است.

اما اگر منظور از آزادي بي بند وباري است كه زن با هر لهاسي بيرون آيد و با هر اطواري راه بارود و باا هار كاس     

اجتماعي و سااتمان بدن زن و مصالحت ااانواده اسات    بگويد و بخندد اسالم چنين آزادي را كه بر اال  ااالق 

 اجازه نداده بلنه آن را وسيله اي براي لگدكوب كردن يخصيت و وقار و متانت زن مي داند.

در اجاراي  –االصه كالم ايننه: آزادي زن در پرورش قدرت كنري و عقالني او در باال باردن ساطح معلوماات او    

او در ح  و كص  امور اجتماعي تحق  پاذير اسات. حجااب اساالمي كاه       وظايف تربيتي او و در مشاركت منطقي

اساس آن بر حفظ حرمت زنان، پرورش مسئله تقوا در ايشان و كمك به زنان در حفظ كضاائ  ااالقاي و پرهياز از    

بيتاي  رذاي  است، نه تناا آزادي زنان را محدود نمي سازد بلنه يركت موثر و معقو  آناا را در كعاليتااي علمي، تر

 واجتماعي تساي  مي كند.

ثانياً: هر نو  محدوديتي سلب آزادي و در نتيجه مذموم نيست. بلنه پارهاي از محدوديتاا الزماه تمادن و پيشاركت    

جامعه بشري است. كي المث  قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را در نظر بگيريد! اگر كسي پيدا ياود و بگوياد   

ائ  نقليه و عابرين پياده اال  آزادي است زيرا ممنن است كسي كار كوري دايته بايد كه كنتر  عهور و مرور وس

و مسيرش هم الوت بايد ولي چراغ قرمز روين بايد چرا بايد توقف كند؟ چرا اكاراد حتاي در ركات و آماد هاا      

چرا؟ براي ايننه اگر  آزادي كام  ندايته بايند؟ آيا طرح اين چنين سواالتي باعث نمي يود همه او را محنوم كنند؟

 اين محدوديت آزادي تراكيني نهايد هرج ومرج و تصادكات و ضايعات تراكيك، اجتما  را به ستوه اواهد آورد.

حجاب نيز يك محدوديت و نظم عادالنه اي است كه بر اساس نيازهاي طهيعي و اجتماعي نايي يده است و الزماه  

اگر در قانون اانواده، در قانون تامين اجتماعي، در قانون كاار و در  سااتن يك جامعه صالح و سالم و نمونه است. 

بسياري از موارد ديگر كقط نيازهاي طهيعي موثر است و يا در قوانيني مث  قانون مجازات و قوانين اجتماعي نيازهاي 

ز رواباط  اجتماعي نقش دارد در قانون حجاب اسالمي هم نيازهاي طهيعاي ماوثر اسات و هام نيازهااي برااساته ا      

 اجتماعي موثر است.

 اسالم قانون حجاب را به عنوان يك نظم عادالنه براي تنظيم روابط و بر اساس نيازها قرار داده است.
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... .ما مي گوييم در معايرت و رابطه زن و مارد  "به هر حا  همان گونه كه رههر معظم و انديشمند انقالب كرمودند: 

يت يود و كاكي است به طهيعت زن و مرد توجه بشود مثا  هماه حادود و    يك حدودي است و اين حدود بايد رعا

امور قانوني!  همه جا قيد و بند قانون و چاار چوباا يك محدوديتااي را بوجود مي آورد و اگر بردايته بشود ممنن 

 ه است.است بعضي ها اويحا  تر بشوند چون مسئوليتي ندارند و ممنوعيتي ندارند اما در ناايت به ضرر جامع

اينجا هم همان جور است ايناا محدوديتاا است، زن هم محدوديتاايي دارد مرد هم محدوديتاايي دارد و ممنن است 

 بعضي از اكراد هم اشنود نهايند منتاا به نفع جامعه است.

 د.ثالثاً: حجاب اسالمي به معني زنداني كردن زن در اانه و بستن دست و پاي او نيست تا مخالف آزادي باي

كرق است بين زنداني كردن زن در اانه و بين موظف دانستن او به ايننه وقتي مي اواهد با مرد بيگانه مواجه ياود  

 پوييده بايد . در اسالم محهوس سااتن و اسير كردن زن وجود ندارد.

يت ااصاي را  حجاب در اسالم يك وظيفه اي است بر عاده زن نااده يده كه در معايرت و براورد با مرد بايد كيف

 در لهاس پوييدن مراعات كند.          

اين وظيفه نه از ناحيه مرد بر او تحمي  يده است و نه چيزي است كه با حيثيت و كرامت او مناكات دايته بايد و يا 

 تجاوز به حقوق طهيعي او كه اداوند برايش ال  كرده است محسوب مي يود.

يا مرد را مقيد سازد كاه در معايارت روش ااصاي را اتخااذ كنناد و       اگر رعايت پاره اي از مصالح اجتماعي، زن

 "زنداني كاردن  "طوري راه بروند كه آرامش ديگران را بر هم نزنند و تعاد  ااالقي را از بين نهرند چنين مطلهي را

 كرد نمي توان دانست.  "آزادي "نمي توان ناميد و آن را مناكي حيثيت انساني و اص  "بردگي "يا

 به ايراد مزبور را با پاسخي كه امام صره  به پرسش يني از اهر نگاران داده است تنمي  مي كنيم: پاس 

 در ضمن سواالت از امام اميني در پاريس پرسيد : "گاردين"اانم اليزابت تاگور اهر نگار روزنامه انگليسي 

 "ب دايته بايند؟ امام صره  پاس  دادناد : آيا زناا قادر اواهند بود بطور آزادانه بين حجاب و لهاس غربي ح  انتخا

زنان در انتخاب كعاليت و سرنويت وهمچنين پويش اود با رعايت موازيني، آزادند و تجربه كنوني كعاليتااي ضاد  

 .  1اندرويم ياه نشان داده است كه زنان بيش از پيش آزادي اود را در پويشي كه اسالم ميگويد ياكته
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 تياقاا و التااباااينا  دوم: اكزايش اي

اكزاياد و طها    اند اينست كه ايجاد حريم ميان زن و مرد بر ايتياقاا والتااباا ماي يك ايراد ديگر كه بر حجاب گركته

كناد بعاالوه   حرص وولع نسهت به اعما  جنسي را در زن و مرد بيشاتر ماي  « االنسان حريص علي ما منع منه» اص  

 گردد.لااي رواني و بيماريااي روحي ميسركوب كردن غرايز موجب انوا  ااتال

 پاس : 

درست است كه ناكامي بالخصوص ناكامي جنسي عوارض وايم و ناگواري دارد و مهارزه با اقتضاء غرايز 

كناد بلناه بار آن    در حدودي كه مورد نياز طهيعت است غلط است ولي بردايتن قيود اجتماعي مشن  را ح  نماي 

 اكزايد.مي

ميراند و لي طهيعت را هرزه و سي و براي غرايز ديگر، بردايتن قيود، عش  به مفاوم واقعي را ميدر مورد غريزه جن

 يابد.بند و بار مي كند در اين موراد هرچه عرضه بيشتر گردد هوس و مي  به تنو  اكزايش ميبي

م اساته اواهناد ياد و    گويند اگر پخش كيلم وعنس مهتذ  و... مجاز بشود پس از مدتي مردايننه بعضي اكراد مي

عفتي بالخصوص صادق است ولي در مورد مطل  نگاه نخواهند كرد اين درباره يك عنس بالخصوص و يك نو  بي

عفتي استگي پيدا ميشود ولي نه بدين معني كه تمايا  باه عفاا     عفتي صادق نيست يعني از يك نو  ااص بيبي

كند و اين تقاضا كشد و نوعي ديگر را تقاضا ميزبانه مي جانشين آن يود. بلنه بدين معني كه آتش و عطش روحي

يود ارضاء يدني نيست اگر مردي در ايان مجارا بيفتاد    هرگز تمام يدني نيست. اين نو  عطش كه هوس ناميده مي

كرضاً حرمسرايي نظير حرمسراي هارون الرييد دايته بايد، پر از زيهارويان كه سالي يك بار به هريك نوبات نرساد   

گويد بس است ديگر سير اگر بشنود كه در اقصي نقاط جاان يك زيهاروي ديگر هست طالب آن اواهد يد. نمي باز

ام يما يك مثا  نميتواني بزني، پادياهي كه علناً براي هميشه از دايتن زيهارويان نفرت دايته بايدو ياا تمايا    يده

 ورتر ميشود و باز هم به دنها  زيادتر است.يعلهندايته بايد. حالت آتش را دارد كه هرچه هيزم به آن بدهي 

براي آرامش غريزه دو چيز الزم است: يني ارضاء غريزه در حد حاجت طهيعاي و ديگاري جلاوگيري از تايايج و     

تحريك آن. انسان از لحاظ حوائج طهيعي مانند چاه نفت است كه تراكم و تجمع گازهاي داالي آن اطار انفجاار را   
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توان اين صورت بايد گاز آن را اارج كرد و به آتش دادولي اين آتش را هرگز با طعمه زياد نمي آورد دربوجود مي

 سير كرد.

گويند االنسان حريص علي ما منع منه مطلب صحيحي است ولي نيازمند به ذكر مطلهي است و آن ايننه اما ايننه مي 

هم به سوي آن تحريك يود، يعني چيزهايي كاه در  ورزد كه هم از آن ممنو  يود و اوالً انسان به چيزي حرص مي

واقع براي انسان مشرو  است و انسان ميتواند از آن استفاده كند اما بدون عذر آن را از انسان منع كنند ايان حارص   

آكرين است و يا ايننه به اصطالح تمناي چيزي را در يخص بيدار كنند و آنگاه او را ممنو  سازند اماا اگار اماري    

 . 1عرضه نشود يا كمتر عرضه يود حرص و ولع هم نسهت بدان كمتر اواهد بوداصالً 

اش اين اسات  ثانياً اگر تلقي ما از اين جمله اين بايد كه چون ممنوعيت حرص آكرين است پس نهايد منع كرد الزمه

مننار از واجهاات و   يود. در حالي كه نااي از  كه اصالً ناي از مننر مشرو  نهايد زيرا انسان به منايات حريص مي

 محنمات قران و سنت است. در حالي كه اينگونه نيست.

ساازد در غارب باياد    ها حرص را برطر  ميثالثاً اگر مسئله اينطور بود كه آزاد گذايتن اكراد در رسيدن به اواسته

راي اينناه در آنجاا   آمار كساد و انحراكات جنسي پايين بايد در حالي كه روز به روز آمار كساد باال ميرود. چرا؟ با 

 هاي جنسي آزاد هستند.پويش نيست آنجا اكراد براي ارضاي انگيزه

از نظر تجربي نيز اصالً مورد تأييد نيست كه كسي بگويد: اگر پويش و حد وحادود نهاياد مردهاا كمتار حاريص      

از اين همه سا  از سا  پيش آنرا اسالم بيان مي كرد همانطور كه پس  1488ميشوند. اگر عدم پويش مناكعي دايت 

رحلت پيامهر اكرم صص  كم كم علوم علمي و تجربي و پزيني پي به نناتي كه اساالم باا ناام حارام و واجاب و      

كامند كه آنجا كه اسالم گفته كالن عم  يا چياز  حارام ياا مناروه     آورند و ميمستحب و منروه از آن ياد كرده مي

كالن عم  واجب يا مساتحب اسات باراي ساالمت روح و روان و...      است، كالن مضرات را دارد و يا آنجا كه گفته

 چقدر مفيد است. 

من حدود بيست سا  پيش به ايران آمدم قه  » گويد:يني از روانشناسان كه دكتراي اود را از آمرينا گركته است مي

گركتم و الحماداهلل باه ديان    از آن در آمرينا بودم. در آمرينا به دنيا آمدم، آنجا درس اواندم و دكتراي روانشناسي 

اسالم مشر  يدم و بيست سا  است ايران هستم.  من اين كرض را قهو  ندارم. حاال اكرادي كه نركتند و نديدناد و  
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تفاوت هستند اما مسئله اينطور نيست نچشيدند يايد چنين نظري دايته بايند كه مردها در غرب نسهت به اانم ها بي

سااله،  15درصاد از داتاران و پساران     28وز پيش آماري اواندم كه نشان ماي داد  وضع انجا اكتضاح است چند ر

توانند با چشم باز و به دلخاواه  بينند اين طور نيست كه چون ايناا مياوديان  را براي ارتهاط جنسي تحت كشار مي

وقف نشده است و ها متنگاه كنند حرص ندارنديايد به نگاه حرص ندارندچون از حرص گذيته است اما دراواست

 .«1طلهدهر روز دراواستي تازه را مي

 

 

 اينا  سوم: ركود كعاليتاا

ايراد ديگري كه بر حجاب ميگيرنداين است كه سهب ركود و تعطي  كعاليتاايي است كه القت در استعداد 

                                                                                                                                                                      زنااااان قاااارار داده اساااات.چرا كااااه زن نيااااز داراي ذوق و كناااار و هااااوش و... دركااااار اساااات                    

 است. اثر ماندن قواي زنان در كار و كعاليت ميشود واين به زيان جامعهو حجاب اسالمي موجب معطلي و بي

پاس :  حجاب اسالمي كه حدود آن بيان يد موجب هدر ركتن نيروي زن و ضايع ساااتن اساتعدادهاي كطاري او    

گويد كه زن در اانه محهوس بماند و جلو استعدادهاي او گركته يود. بلنه مهناي حجاب نيست. حجاب اسالمي نمي

ه همسر مشرو  ااتصااص ياباد و محايط اجتماا      در اسالم اينست كه التذاذات جنسي بايد به محيط اانوادگي و ب

دهد هنگام بيرون ركتن از اانه موجهاات تحرياك   االص براي كار و كعاليت بايد. به همين جات به زن اجازه نمي

كند بلنه موجب تقويت نيروي كار اجتماا  نياز   مردان را كراهم كند. چنين حجابي نه تناا نيروي كار زن را كلج نمي

 ميشود.

بند و باري تماام  حجابي و بيان امروزي به باانه ايننه حجاب نيمي از اكراد جامعه را كلج كرده است، با بيروينفنر

اند. كار زن پردااتن به اود آرايي و صر  وقت در پاي ميز توالت براي بيرون ركتن و كار مارد  جامعه را كلج كرده

 چشم چراني و ينارچيگري يده است.

ينايت مردي را از زنش كه در يني از مجالت زنان درج يده بود ذكريود تا معلاوم ياود   در اينجا بد نيست متن 

زنم موقع ااواب باه ياك    » اوضا  حاضر، زنان را به چه موجوداتي در آورده است. در نامه چنين نويته يده است 
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زرگ باه سارش   دلقك درست و حسابي مهد  ميشود موقع اواب براي ايننه موهايش اراب نشود يك كاله توري ب

پويد. در اين موقع است كه جلو آئينه ميز توالت مينشيند و گريم صورتش را با يير پاك ميهندد. بعد لهاس اواب مي

كنم كه او زن من نيست زيرا اصالً ين  ساب  را ندارد. ابروهايش گرداند احساس مييويد. وقتي رويش را بركن مي

رسد زيرا كرماي كاه   يود.از صورتش بوي نامتهوعي به مشام ميابرو ميده بيرا تراييده و چون مداد ابرو را پاك كر

اندازد.كاش كار به همين جا اتم دهد و مرا به ياد قهرستان ميمالد بوي كاكور ميبراي چين و چروك به صورتش مي

ه كلفت ااناه را صادا   كند آنگاميشد، ولي اين تازه مقدمه كار است چند دقيقه در اتاق راه ميرود و جمع و جور مي

اوابد و كلفت كيسه آيد. اانم روي تخت ميها را بياور. كلفت با چاار كيسه متقالي باال ميگويد كيسهكند و ميمي

بندد. چون ناانااتي دست و پايش مانينور ياده  و دراز اسات،   كند و بي  آنرا با ن  ميها را به دست و پاي او مي

كند و به همين ترتياب  چنديش نشود و احياناً نشنند دست و پاي اود را در كيسه مي براي ايننه به لحا  نگيرد و

 .«  1اوابدمي

حجابي آزاد يده و به صورت نيروي كعا ! اقتصادي و اجتمااعي و كرهنگاي در آماده    آري اينست زني كه بر اثر بي

د كه كارش كقط استاالك ثروت و اواهد اينست كه زن به صورت چنين موجود ماملي در آياست! آننه اسالم نمي

گويد زن بايد كقط به همسارش آراياش و...   كاسد كردن ااالق اجتما  و اراب كردن بنيان اانواده بايد. اسالم مي

كند و از اكراد بيگانه دوري كند اما انديشه متفنران به اصطالح متفنر اينست كه زن در كوچه و ايابان آزادانه با هر 

آمد كند و اانه چندان مام نيست و اگر در برابر يوهرش همانند يك دلقك هم در آمد هايچ   وضع و لهاسي ركت و

گويد نياروي زناانگي و سارمايه عفات و عصامت او       اينا  ندارد! مخالفت اسالم با اينجور مسائ  است. اسالم مي

اجالد صابوناا و... قرار ندهناد.  استخدام منويات ددصفتان نگردد تا زن را بعنوان يك كاال يا يك وسيله تهليغاتي در 

 اين يك كعاليت اجتماعي نيست يك تجارت است يك كالههرداري و رذالت است.

 

 

 

                                                 

 با اندكي دخل و تصرف 190ص به نقل از كتاب مسئله حجاب شهيد مطهري )ره(  -1

 



 126 

 اينا  چاارم: حجاب در نماز؟

اگر حجاب براي جلوگيري از كساد است چرا زن در حا  نماز گرچه در اتاق است و نامحرمي در آنجا نيسات باياد   

 مو و بدن اود را بپوياند؟

حجاب براي زن باترين حا  معنويت براي زن است اداوند اواسته زن در نماز با باترين حا  بايد و نمااز   جواب:

و راز و نياز او توأم بامقدس ترين عم  براي او گردد چرا كه حا  معنوي است كه نماز راتاا سار حاد قهاولي ماي      

 ع تنليف است.رساند وگر نه نمازهاي بي حا  و بي روح، نماز نيست كقط يك نو   رك

بزرگاني بوده اند از جمله يايد مطاريصره  كه در منز  اودكه كسي هم او را نمي ديد موقع اقامه نمااز لهاساااي    

رسمي اود را  پوييده و به نماز مي ايستادند مث  ايننه همين االن مي اواهد به ااارج از ااناه بارود.اين لهااس     

اندن بخاطر اين است كه به مالقات اداوند مي رود كه باه او نمااز را   رسمي را پوييدن و با لهاس اانگي نماز نخو

واجب كرده است. او مي اواهد با باترين لهاسااي اود كه با آن لهاساا با مردم هم ارتهاط برقرار مي كند اقامه نماز 

 كند تا حا  معنوي و اوبي پيدا كند . زنان هم مث  اين مورد هستند.

در حا  نماز يك نو  تلقين عملي است كه زن تمرين پويش مي بيند اگر زني هر روز در بعالوه همين وجوب پويش 

پنج نوبت چادر سر كند و نماز بخواند اين پويشاا در هر روز براي او عادت مي ياود و ايان نياز درس ديگاري از     

 كالس نماز براي بانوان است.

 

 اينا  پنجم: از دست ركتن مصالح كردي و...

ت حجاب در بعضي موارد مصالح و مناكع مامي از دست اواهد ركت چرا كه ماثالً در غارق   با لزوم رعاي

يدن يك زن در آب كه كسي جز يك مرد نيست تا او را نجات دهد، با كرض وجوب رعايت حجاب آن زن از باين  

 ر.توانست آن را نجات دهد و مثالااي ديگاواهد ركت در صورتي كه با عدم رعايت حجاب، آن مرد مي

پاس : اود حجاب و پويش براي زن با توجه به همه جوانب و مقايسه، مصلحت بزرگي بر او و اجتما  و ااانواده  

است اما اگر مصلحت بزرگتر و مامتر از آن در ميان بايد اسالم در اينگونه موارد رعايت حجاب را الزام نماي داناد   

 بلنه گاهي جايز نمي داند.
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م مي گويد : بر مرد واجب است كه آن زن را نجات دهد گرچه با بغ  گركتن ايان كاار   مثالً در همان مثا  كوق اسال

عملي يد مانعي ندارد و همچنين بالعنس نجات يك كرد بيگانه توسط يك زن. حتي در زني كه ماريض ياده و زن   

به بدن او بزند تا آنجاا  دكتري نيست تا او را درمان كند اسالم اجازه داده تا دكتر مرد او را معالجه كند وحتي دست 

 كه اگر كسي براي معالجه ناچار يود كه به عورت نگاه كند بي اينا  است.

بنابراين اسالم اجازه داده تا هر جا يخص در حا  اضطرار قرار گركت چيزي كه در حالات عاادي حارام اسات را     

 انجام دهد بدون ايننه عقاب و عذابي در انتظار او بايد.

 

 

 

 ب يا هويت جنسي زناينا  يشم: حجا

گاه گفته مي يود مسئله پويش كه درباره زن گفته يده و تاكيد و توصيه كراوان برآن مي يود به معناي آن است كه 

زن جز هويت جنسي يخصيت ديگري ندارد و زماني مي تواند به هويت واقعي اود برسد كه هويت جنساي اش را  

 با پويش حفظ كند.

حجاب با متون ديني ناسازگار است هيچ گاه در قرآن و سنت با اين تلقي بر حجاب تاكيد پاس : اوالً اين بردايت از

نشده است.حجاب و پويش تناا يك تنليف است و نشانه يك اصلت انساني يعني عفا .و در كنار اين اصالت،  

وديات پروردگاار   ارزيااي انساني ديگري از قهي : دانش، ايراواهي براي ديگران، اقامه قسط و عد ، بنادگي و عه 

 و... وجود دارد كه براي زن و مرد ينسان است و يخصهت زن و مرد با همه ايناا ين  مي گيرد و سااته مي يود.

اگر زني پويش كاملي دايت ولي به انساناا ايانت كند يا از مسير عدالت اارج ياود و يا...آياا يخصايت كاما      

ت. هر آنچه در قرآن از ارزيااي انساني و ديني ياد يده باراي  انساني اود را بدست آورده است ؟  قطعا چنين نيس

زنان و مردان ينسان است. بنابراين اگر كسي پويش و حجاب را تمام يخصيت زن بداند باه اطاا ركتاه اسات و     

 ارزش را جانشين همه ارزيااي ديني سااته است.

 اندازه مهالغه متعار  است. ثانياً در مقام تهليغ و ترويج از يك امر براي جلب توجه بدان اين 
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در غرب و كشور اودمان ياهديم كه براي بادايت اانواده، مسواك زدن، ترك سيگار و... چقدر تهليغ مي ياود و  

از چه واوگان و چه ييوه هايي باره گركته مي يود. آيا وقتي كه از مسواك زدن تهليغ ماي ياود و باراي آن كواياد     

ست كه انسان كقط دندان است. قطعاً چنين نيست بلنه تهلياغ از ياك اياده و جاا     بيشمار بيان مي يود معنايش آن ا

 اندااتن آن چنين اقتضايي دارد.

حاص  آننه اسالم آدمي را موجودي داراي ابعاد و استعدادهاي گوناگون مي بيند و كما  او را در كعاليت ياكتن همه 

 ه آن.استعدادها مي داند و عفا  يني از استعدادها است نه هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اينا  هفتم : بي حجابي بي حيايي نيست

گاه گفته مي يود عفا  غير از حجاب است چنين نيست كه اگر زنان حجاب ندايته بايند عفيف و پاكدامن نيستند. 

 بسياري از زنان هستند كه با حجاب نيستند ولي پاكدامن و عفيف هستند.

درست نيست لينن به اين صورت كليت دادن هم ايتهاه است عفاا    پاس : هرچند عفا  و حجاب را يني دانستن

حالتي دروني است و حجاب به ظاهر و ين  بر مي گردد و تفاوت آن دو تفاوت ظاهر و بااطن اسات. و نياز ماي     
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پذيريم كه ممنن است اكرادي عفيف و پارسا بايند اما حجاب را به گونه اي كه مورد توصيه ير  است دارا نهايند 

به اين امر هم بايد توجه كرد كه اين جدايي تا كجا مي تواند ادامه يابد؟ آيا مي تواند به عنوان يك قاعاده تاام    ولي

درآيد؟ اگر چنين است چرا تناا به زنان روستايي كه تعداد اندكي از زنان را تشني  مي دهند استناد مي ياوند چارا   

ا  از پويش گرچه پذيركته مي يود اما قانون گذار با توجاه باه   زنان ياري چنين نيستند . بنابراين امنان جدايي عف

اوضا  اجتماعي و روحيات و هوسااي آدمي بايد عموم را در نظر گيرد و قانون وضع كند. نه ايننه چاون چناد زن   

بدون حجاب، عفا  اود را حفظ مي كنند قانون را بشننند.  از آن گذيته اگر زنان بادون حجااب عفياف و پااك     

آيا مردان نيز چنين اند و هوس بازي نمي كنند و از هرزگي دست بر نمي دارند. حجااب زن و مارد تادبيري     هستند

است براي سالمت جامعه انساني و در قانون گذاري بايد اين كليت منظور گردد. از سوي ديگر ظاهر بر باطن اثر مي 

و پويش از عفا  دروني اهر ماي دهاد مگار     گذارد. متانت در سلوك و ركتار ظاهري  و سنگيني در انتخاب لهاس

چنين نيست كه رنگ لهاس بر روي آدمي  تاثير دارد و نام اكراد در يخصيت دروني آناا و... مسئله تاأثير ظااهر بار    

 1باطن هم مورد تائيد اسالم است و هر دانش روان يناسي بر آن تاكيد دارد.

 

 اينا  هشتم: باطن اص  است يا ظاهر

اد مي گويند :مگر مسئله لهاس و ظاهر چقدر اهميت دارد كه اينامه در ارتهاط با آن بحث و بررساي و  پارهاي از اكر

 حتي قانون و ضابطه وضع مي يود.ظاهر و پويش چندان اهميت ندارد مام باطن و درون آدمي است  .

ه پويش بيان يده بيانگر پاس : همه آنچه در بخشااي پيشين اين نويتار در اصوص پيامدهاي مثهت و يا منفي مسئل

اين حقيقت است كه اين مسئله از ارزش و اعتهار كوق العاده و سرنويت ساز براوردار است.در واقاع پاسا  ايان    

ايراد با مطالعه مطالب پيشين روين مي يود اما عالوه بر آنچه در آنجا گفته ياده در اينجاا ماي اكازاييم : در بااب      

كه اداوند در قرآن كريم در آيات متعددي راجع به آن سخن به مياان آورده و  ارزش و اهميت اين مسئله همين بس 

حدود و ثغور و احنام و آثار مثهت و منفي آن را باز گفته است. با عنايت به ايننه قرآن كريم همواره از پردااتن باه  

بياان ماي كناد اهميات ايان      امور پيش پا اكتاده و غير مام ابا دارد و پيوسته مسائ  مام و كلي و سرنويت ساز را 

يود كه اگر نگااهي باه زنادكي    موضو  بيش ازپيش معلوم مي يود. بعالوه اين موضو  از جانب كساني مطرح مي

                                                 
 22ص  –حجاب  –مهدي مهريزي  -1
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اصوصي يان دايته باييد اواهيد ديد كه اوديان بخش عظيمي از وقت و پو  و كنر و امنانات اود را به همين 

ه و در ارتهاط با رنگ و مد  لهاس و حتي اندازه ومد ين  دكماه  مسئله پيش پا اكتاده ظاهر و پويش ااتصاص داد

هاو كرم آرايش سر و صورت اود آنچنان دقت و وسواس به ارج مي دهند كه اگر كقط يك درصد آن را در ارتهاط 

 يد.با مسائ  مام علمي و معنوي و ااروي اويش اعما  مي نمودند بسياري از مشنالت بر طر  مي

ناليد مي گفت : پارهاي از اين اانماا وقتي براي اي از اانماا ميحالي كه از دست پاره پيرمرد كفايي در

كوبيدن مي  يا دكمه اي به كيف يا كفش اود مراجعه مي نمايند آنقدر در رابطه با رنگ و مد  و اندازه آن بحث مي 

 كنند و وسواس به ارج مي دهند كه گويي هيچ مسئله اي مامتر از اين ندارند.

 اينا  نام: چرا كقط زنان؟

براي مي پرسند چرا كقط زنان و داتران موظف به رعايت حجاب و پويش يده اند چرا چناين تنليفاي بار روي    

مردان نااده نشده است؟ چرا پوييدن موي سر و گردن بر مردان واجب نشده است اما بر زنان واجب گشاته اسات؟   

 آيا اين اود تهعيض نيست؟

الم براي پويش و ظاهر مردان هم دستوراتي دارد اما به يدت و ميزان زنان نيسات و دليا  آن هام    پاس : اوالً : اس

 روين است.

علت ايننه در اسالم دستور پويش به زنان ااتصاص ياكته اين است كه مي  به اود نمايي و اودآرايي مخصوص "

همچنان كه از نظر تصاحب جسم و تن زن زنان است. از نظر تصاحب قلهاا و دلاا، مرد ينار است و زن ينارچي. 

ينار است و مرد ينارچي. مي  زن به اودآرايي از اين نو  حس ينارچيگري او نايي مي يود. در هيچ جاي دنيا 

سابقه ندارد كه مردان لهاسااي بدن نما و آرايشااي تحريك كننده بنار بهرند. اين زن است كه به حنم طهيعت ااص 

ند و مرد را دلهااته و در دام عالقه اود اساير ساازد. لااذا انحارا  تهرجصاودنماايي  و      اود مي اواهد دلهري ك

 برهنگي از انحرا  هاي مخصوص زنان است و دستور پويش براي آناا مقرر يده است.

 پوياند باا روح كرهناگ   ثانياً: ابتذا  در پويش ااتصاص به زنان ندارد؛ بسياري از لهاساايي كه امروزه مردان ما مي

اسالمي مناكات دارد و در واقع اسالمي نيست و ح  اين است كه لهاس مردان ماا هام باا الااام از ادب و معنويات      

اسالمي تغيير كند و از اين صورت تقليدي غربي به درآيد. اما در عين حا  همان طور كه تحقيقاات و تجرباه هااي    

و تن زن تحريك مي يود زن از مشا هده مارد تحرياك   علمي نشان مي دهد آن اندازه كه مرد از نگاه كردن به اندام 



 131 

نمي يود درهمين زمينه درروانشناسي جنسي نيزثابت يده كه درحالي كه تمامي سطح بدن زن باراي مارد محارك    

 است، درزن چنين نيست.

زنان از ديدن مردان نامحرم از جا كنده نمي يوند وآنچنان كه مرد به  زن ناامحرم مجاذوب وباي ااتياار     

ردد مجذوب و بي ااتيار نمي يوند. اگر ممنن بود جنس زن  ولو براي يك روزمرد مي يد و دوباره به القت گمي

گشت  آنوقت تفاوت بين زن ومرد را بطورملموس درك مي كرد. آري مرد آنقادر در مقابا  جانس زن    قهليش برمي

رعشه مي گردد. مردي  مي گفت اگر حساس است ومخصوصاً اگر زن زبها بايدآنقدر بيخود مي يود كه گاهي دچار 

 چشمم به زني جوان وزيها بيفتد بدنم به لرزه درمي آيد واين وضع مردان بسياري است دربراورد با زنان . 

آري جنس مرد دربرابر هيچ چيز به قدر زن عق  اود را از دست نمي دهد ودچاركوران دروني نماي ياود مساأله    

يع آن تا حدود زيادي به وضعيت مردان برميگردد. مرد است كه با ديادن  حجاب يني از احنامي است كه علت تشر

يك زن زيها در صورتينه از نيروي ايمان قوي براوردار نهايد بيچاره ماي ياود واز ااواب وااوراك ماي اكتاد       

وسرانجام بيمار گشته و يا دست به كارهاي نايايست مي زند ويا حداق  نسهت به همساري كاه در ااناه دارد باي     

 القه مي يود.ع

به همين جات مساله پويش زن، ااتصاص به مردان نامحرم ندارد بلنه دربرابرمحارم اود نيز اگر احساس مي كناد  

و  برهنگي اش كسادانگيز است بايد اود را بپوياند. دررساله هاي عمليه نيز  جواز نظر اواهر و مادر و عمه و االاه 

 به آنان كسادي  درپي ندايته بايد. ساير زنان محرم درصورتي است كه نظركردن 

الهته همه ايناا درباره زنان معمولي دربرابر مردان معمولي است اما اگرزني دريدت زيهايي به حدي بايد كه تناا بااز  

بودن صورتش مردان اجنهي وحتي محارم را به هوس مي اندازد ويا آنان را نسهت به همسر اود بي عالقه ماي كناد   

 ناا نيز روي بپوياند. سزاوار است از آ

همچناننه امام صره   پوياندن وجه و كفين، صصورت ودستاا تا مچ   را چنانچه نپوياندن آناا كسادي را باراي زناان   

 در جامعه به بار آورد واجب دانسته اند.

ه اااطر  بنابر اين ااتصاص ياكتن حجاب در زنان صركاً به ااطر وضع ااص اود آنان نيست بلنه تا حدود زيادي ب

 وضعي است كه مردان در برابر آنان دارند الهته اين رازكه درالقت مردان هست بي رمزوحنمت نيست .
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بنابراين صر  نظرازايننه كتواي مراجع دين درباره حجاب چيست ؟ وآيا پوياندن صورت و دو دست هام واجاب   

دانند يا نه. انصا  و عفت و در غم ايز مياست يا نه وصر  نظر ازايننه آيا نظركردن مرد به صورت زن بيگانه را ج

همنو  يريك بودن اقتضا مي كند كه اگر زن تشخيص داد مردي كه به او نگاه مي كند يايفته و مجاذوب او ياده    

صحا  به ااطر ايننه او بسيار زيهاست و يا ايننه مرد و جواني عَزَب و در كشار عزوبات اسات  باياد روي ااود را     

ن را در نظر بگيرد كه در بني اسرائي  زني بدكار به بركت يك عم  ايرش عاقهت بخير يد و آن بپوياند و اين داستا

عم  اين بود كه راضي نشد عابدي به گناه آلوده يود و آن مرد محترم را كه به تلهيس ابليس و تشوي  او به در اانه 

ات ك گناه همه زحمات چندين سالهوي آمده بود نصيحت كرد كه تو مرد عهادت پيشه هستي حيف است به ااطر ي

 را بر باد دهي!

داتران و اواهران بدانند كه مطمئناً اگر با اودداري از طغيان نفس جواني را از يك گناه باز بدارند نزد اداي تعالي 

 اجري عظيم اواهند دايت.

احساساات و چگاونگي   ثانياً : تهعيض در جايي صدق مي كند كه طركين داراي وضعيت ينساني بايند و از جات  

 القت همسان بايند ولي با هر كدام به گونه اي ركتار يود.

اما اگر چنين نهايد طهيعتاً تفاوت در روحيات و احساسات تفاوت در نحوه براورد را مي طلهد و اين عاين عادالت   

 است.

اليف را باراي زن قائا  ياود و    قوانين اسالم بر پايه تهعيض ميان زن و مرد بنا نشده است اوالً مي بايد همه اين تن 

 براي مرد هيچ وظيفه اي مقرر ندارد.

به زن ااتصاص ياكته است از اين جات است كه مالك آن مخصوص زن اسات   "پويش "اگر مي بينيم كه وظيفه 

مرد. زن مظار جما  و مرد مظار ييفتگي است . قاراً به زنان بايد بگويند : اود را در معرض نمايش قرار نده ! نه به 

لاذا با ايننه دستور پويش براي مردان مقرر نشده است عمالً مردان پوييده تر از زنان از منز  بيارون ماي روناد.ص    

حتي در اانه نيز مردان پوييده ترند  زيرا تماي  مرد به نگاه كردن و چشم چراناي اسات  ناه باه ااود نماايي. و       

. تماي  مرد به چشم چراني بيشتر زن را تحريك مي كند به برعنس، تماي  زن به اود نمايي است نه به چشم چراني

اود نمايي و تماي  به چشم چراني كمتر در زنان وجود دارد . لاذا مردان تماي  كمتري به اود نمايي دارناد و باه   

 از مختصات زنان است. "تهرج "همين جات 
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ده است كاه ااود را بپويااند و مارد     چرا زن منلف ي"استاد يايد  مرتضي مطاري صره  در پاس  اين پرسش كه 

 منلف نشده است. و پويش به عنوان وظيفه زن ذكر يده است نه به عنوان وظيفه مرد؟

سر اين امر واضح و روين است و آن ايننه زن و مرد نسهت به ينديگر احساسات مشابه ندارناد  » چنين مي گويد : 

ين زن است كه مورد تااجم چشم و اعضااء و جاوارح و   و از نظر وضع القت هم وضع غير مشاباي دارند . يعني ا

 دست و همه بدن مرد است نه مرد مورد تااجم زن.

ال   "گيرنده"بطور كلي جنس نر و ماده در عالم اينطورند، ااتصاص به زن و مرد انسان ندارد، جنس نر در القت 

يرد. در هر حيواني كه يما نگاه كنياد  يده است و جنس ماده به عنوان موجودي كه مورد تااجم جنس نر قرار مي گ

آننه به سراغ ديگري مي رود همين  جنس نر است... جنس ماده در عين اينناه طالاب جانس نار اسات ولاي باه        

اينصورت نيست كه او به سراغ  جنس نر برود و به همين دلي  است كه در انسان هم جنس نر است كاه باياد بارود    

. اواستگاري كردن داتر از پسر يك امر بسيار عادي و يك امر كامالً طهيعاي   اطهه كند و داتر را اواستگاري كند

و كطري است . در سالااي ااير كساني كه ندانسته يا بگويم تحمي  يده دم از تساوي حقوق زن و مرد ماي زنناد و   

ناسالي آنااسات و   تساوي را با تشابه ايتهاه مي كنند و ايا  مي كنند تفاوت جنس مرد و زن كقط و كقط در آالت ت

هيچ تفاوت ديگري در كار نيست مي نويسند : اين عجب عادت بدي يده ! چرا پسر ها بايد به اواستگاري داتر ها 

 بروند؟ نه، بعد از اين رسم اينجور بايد، كه داتر ها هم به اواستگاري پسر ها بروند!

 جانداران عوض كرديد اينجا هم مي توا نيد. اوالً اين مهارزه با قانون القت است اگر قانون القت را در همه  

ثانياً : اين اودش يك ا مري است كه به اين وسيله ارزش جنس ماده باال ركته است يعني جنس نر به گونه اي الا   

يده كه طا لب است وبايد رضايت او را بد ست بيا ورد... اسا ساً وضع زن با مرد در ا ص  القت متفا وت ا ست و 

  اين زن است كه اود آ را يي مي كند براي جلب مرد . مرد هرگز با اود آرايي نمي توا ند نظار زن را  به همين دلي

به اود جلب كند. زن و زيور، زن و آرايش دو موجود توام با ينديگرند. زن موجاودي اسات ظرياف ولطياف. در     

آرايش است و وقتي مي اواهناد  هرجنسي صحتي در غير انسان هم جنس ماده هميشه ظريفتر ومظارجما  وزيهايي و

كتنه ايجاد نشود به آننه مظار جما  است بايد بگويند اودت را نشان نده ! نه به آننه مظار اشونت وقاوت اسات،   

 آن كه جلب نظري ندارد.
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به آننه جلب نظر مي كند، مي گويند: اسهاب غوا يت وگمراهي كراهم ننن! دردنياي امروزصباه كاار  ديناري روي     

ند   و الهته اين يك چيزي است كه  من بطورقطع ويقين مي گويم امري نيست كه دوام دايته باياد و آاار،   آورده ا

و « مرد نماايي »كند. ايننه زناا كويش مي كنند براي سريان به سنگ اواهد اورد و به نا موس القت براورد مي

يناي از آن هوساااي كودكاناه زود    « يداتر نماي»و « زن نمايي»كنند در جات برعنس پسرها و مردها كويش مي

گذر بشر است و بيشتر هم در ناحيه پسرها ديده ميشود. اين ديگر يك پديده مخصوص زمان ماست و از نظر من يك 

 . 1«پديده زود گذر است... اين يك امري است بر اال  القت و اصو  كطرت...

 

 اينا  دهم: چرا زور و اجهار ؟

كردن حجاب از زور استفاده مي يود؟ با تاديد نمي يود چادر سر دانش آماوز كارد.   مي گويند : چرا براي عمومي 

 اگر رضااان با زور توانست چادر از سر زنان بردارد يما هم مي توانيد با زور زنان را باحجاب كنيد.

 كنيد؟     چرا كلسفه حجاب را براي داتران بازگو نمي كنيد و كقط آناا را ملزم به رعايت حجاب مي

 پاس : 

ما هم معتقديم كه براي عمومي كردن حجاب و پويش اسالمي باترين و اساسي ترين روش، كاار كرهنگاي و بياان    

مزايا وضرورتااي حجاب اسالمي و مضرات و مفاسد بي حجابي وركع يهاات پيرامون حجاب از راهااي گوناگوني 

نقايي و... اسات وآنچاه پايش روي يماسات گاام      چون تايه و پخش كيلم ، نمايشنامه،  پوستر، كتاب،  سخنراني، 

 كوچني درهمين راستا است.

اگر منظورتان از اين سخن اين بايد كه تا كنون دراين زمينه كاري نشده سخني نارواست چارا كاه كتاب مقااالت     

 22جلد كتااب و  145متعددي در اين زمينه به نگارش در آمده است كه يني ازمجالت زنانه صمجله پيام زن  كارست

مقاله را كه كقط  درباره حجاب به ريته تحرير درآمده اند به چاپ رسانده كه مي تواند راهنماي اوبي براي كساني 

استاد ياايد مطااري كاه     "مسئله حجاب"بايد كه مايلند در اين زمينه آگاهي هاي اكزون تري كسب نمايند. كتاب 

ت كتب در اين زمينه است كه با ييوه اي استداللي  كلسفه سالااي پيش از پيروزي انقالب نگايته يده يني از باتري
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و حدود حجاب اسالمي و ساير مسائ  مربوط به آن را بيان كرده است. اما اگر مقصودتان اين است كه ايان كارهاا   

 كاكي نيست سخني بجا است و ما هم با يما هم عقيده ايم.

مي منطقي ندايته باييم و استداللي نننيم و نتاوانيم  اين حر  حر  درستي است يعني اگر ما در مسئله پويش اسال

 حقانيت و لزوم پويش اسالمي را با دلي  و برهان ثابت كنيم قاراً به سرنويت رضااان دچار اواهيم يد.

اگر نتوانستيم در انديشه و د  مردم راه پيدا كنيم  از زور به تناايي چه كاري سااته است و الهته كراماوش نخاواهيم   

 ه در جامعه اي همواره عده اي هستند كه هيچ منطقي و هيچ برهاني نمي تواند آنان را از مسيريان برگرداند.كرد ك

امروزه در جامعه ما عل  و عوام  بي حجابي تناا در عوام  كرهنگي و اجتماعي االصه نمي ياود بلناه بخشاي از    

مرزهاي كشاور و ياا در دااا ، اماا ااارج از       اين پديده ريشه در انگيزه هاي سياسي دارد. يعني كساني اارج از

مرزهاي عقيدتي ما كه سر اصومت و ضديت با اسالم و انقالب و نظام اسالمي دارند از اين پديده به عناوان حرباه   

اي عليه اسالم و انقالب اسالمي استفاده مي كنند. با اينان جز با زبان زور به هيچ زبان ديگري سخن نمي توان گفات  

 . "تيغ سزاست هر كه را كام سخن نمي كند "قو  حاكظ چرا كه به 

حنومت اسالمي موظف است براي حفظ  پاكي و سالمت ااالقي جامعه به حنم قرآن با عوام  كساد انگيز و آلاوده  

كننده جامعه به يدت براورد نمايد. اما قه  از زور و ايلي هم قه  از آن ما بايد دلي  و برهان اود را عرضه كنايم  

د الهته كه اين مام وظيفه نااد هاي كرهنگي و تهليغي كشور بويژه مربيان و معلمان جامعه است كه در اين راساتا  و ص

 رسالت اطير اويش را كراچشم دايته و اقدامات الزم را معمو  نمايد.صان ياء اهلل 

 

 

 

 

 اينا  يازدهم: د  بايد پاك بايد!

د  بايد پاك بايد وگرنه پاره اي از چادري ها بدتر از مانتويي هاا  مي گويند: حجاب مالك پاكي و پاكدامني نيست 

 هستند و در زير چادر همه كار انجام مي دهند و ... .
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پاس : پاكي د  بي ارتهاط با پاكي ساير اعضاء و جوارح نيست اگر د  براستي پاك بايد هرگاز باه ناكرمااني اادا     

 مي كند بطور قطع دلش بيمار و آلوده است.كرمان نمي دهد بنا براين كسي كه ناكرماني ادا 

مضاكاً ما نمي گوييم كه هر زن بد حجابي از جات ناموسي آلوده است . هرگز! اما مي گوييم كه پااكي و پاكادامني   

بي حجابي را گوناه اي و  صكه امري است ذو مراتب  تناا اين نيست كه زني دچار كساد و كحشاء نگردد. قرآن كريم 

ي عفتي قلمداد مي نمايد . اگر زني با پوييدن لهاسااي بدن نما و تحريك آميز ياا باا بيارون گذاياتن     مرتهه اي از ب

موهاي سر و استعما  عطر و آرايش سهب تحريك غريزه جنسي در جواني گردد و او را به چشم چراني و ياوتراني 

اك اواهد بود . او ممنن است اودش وادارد و يا به هر صورت ديگر سهب آلودگي مرد يود گناهنار و مجرم و ناپ

 كساد نهايد اما كساد آكرين است و كساد آكريني بسي بدتر از كاسد بودن است.

تناا با آميزش جنسي تحق  مي يابد؟ مگر صادق آ  محمد صص  نفرمود: كه نگاه حرام هام   "زنا  "مگر گناه كهيره 

زنا است و بوييدن نا محرم نيز چنين ا ست و زني كه اود  زنا است اما زناي چشم . بوسيدن نا محرم نيز يعهه اي از

 را در معرض نگاه يا بوسه و مشام نا محرمي قرار دهد نيز دچار زنا گشته است .

زني كه با لهاسااي تحريك آميز و با سر و صورت آرايش كرده و با ماليدن عطر و ادكلن تناد در كوچاه و اياباان    

 اواهد بگويد؟!ظاهر يود با اين كار اود چه مي 

جز ايننه مي اواهد بگويد : اي جواني كه در اوج بيداري و كعاليت غريزه جنسي هستي مرا و چاره زيهاا و آراساته   

مرا بنگر، بوي مرا استشمام كن و لذت بهر! اما در آتش غريزه جنسي بسوز و بساز! عالوه بر همه ايناا مگار عفات و   

بدن زن در كقه اسالمي عورت بحساب مي آيد و امانت يوهر در دست زن  پاكدامني در زنا ننردن است مگر نه همه

است . زني كه گردن و موي اويش را به بيگانه مي نماياند در واقع بخشي از عورت اويش را به نمايش گذاياته و  

 به امانت همسرش ايانت ورزيده است .

ه باتر كه با رعايت پويش كام  سهب آلودگي بار حا  ما مي گوييم چنين زني كه از جات ناموسي آلوده نيست چ 

 اجتماعي نيز نشود و در گناه ديگران يريك نگردد .

اما در مورد زنان چادري و آلوده ما هم اننار نمي كنيم، ممنن است پاره اي از زنان چادر بسر آلوده دامان باياند .   

و يا چادري باودن ساهب چناين اماري اسات .      اما اين دلي  بر اين نمي يود كه بگوييم پس همه چادرياا آلوده اند 

 هرگز!
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اگر قرار است آمار بگيريم اواهيد ديد درصد بااليي از زنان آلوده را زنان بي حجاب و بد حجاب تشني  مي دهناد  

و در ميان چادرياا ص چادري به معناي واقعي   كمتر كسي را اواهي ياكت و اگر هم بايند ايناا در حقيقت ناپاكند و 

ا وسيله سرپوش گذاردن بر گناه اود داده اند و هميناا در همه حا  پويش اسالمي ندايته و ندارناد وگرناه   چادر ر

وضعيتشان به بدكارگي نمي كشيد و اينك هم از چادر به عنوان پويش بدن از نامحرم استفاده نماي كنناد بلناه باه     

فت ايناا دزدان عفت نام دارند كه ايان چاادر را   عنوان پويش گناه و عدم يناسايي اود استفاده مي نمايند و بايد گ

نيز براي بي عفتي دزديده اند و نهايد مسئله آناا را با نقش پويش اسالمي در حفظ عفت و ااالق الط كرد چنانناه  

 بر آگاهان  پوييده نيست.                               

شند و اصالً پاره اي از زنان آلوده و بي اعتقااد باه   ايناا عالوه بر گناهان ديگر گناه نفاق و دورويي را نيز يدك مي ك

چادر براي لوث نمودي چادر و بي اعتهار نمودن آن و نيز لنه دار نمودن زنان چادري، تعمداً چادر بسر مي كنند كه 

 اود يخصاً نمونه هايي را ديده ام و ينيده ام .

كه اگر زني چادر بسر كند از هار اطاا و اياتهاهي    اين ننته را نيز نهايد از نظر دور دايت كه هيچنس نگفته است 

مصون است هرگز! بلنه او هم انساني چون ساير انساناا است كه ممنن است تحت تاثير وسوسه هاي نفس امااره و  

ييطان اناس به گناه و ايتهاه دراكتد . اما در اصوص ايننه پاره اي از چادري ها، بي حجابتر يا بد حجابتر از پااره  

انتويي ها هستند ما هم قهو  داريم و مي گوييم : پاره اي از مانتوپوياا حجابشان به نسهت كاملتر از پااره اي  اي از م

 از چادري ها است .

بسيارند زنان چادر بسري كه به ااطر تعليمات غلط در حالي كه جورابااي نازك پوييده و پيراهنااي آستين كوتااه  

ط چادري بسر كشيده اند كه در هرنشست و براواست و سوار و پياده يادن  به تن كرده و بدون روسري و مقنعه كق

از مايين و ارائه پو  و بليط به مغازه دار و راننده و غيره، سر و گردن و دستاا تا آرنج و سينه نمايان مي يود و پاره 

مراتب با حجاابتر و پويايده   اي از مانتويياا كه مقنعه بلند و مانتوي گشاد و يلوار و جورابااي ضخيم مي پويند به 

 تراز آنان هستند . ما هر چادر بسري را با حجاب نمي دانيم و هر مانتويي را بي حجاب نمي يمريم . 

 

 اينا  دوازدهم: مورد توجه قرار گركتن
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مي گويند : جوان مي  دارد مورد توجه ديگران قرار گيرد ازا ين روي بد حجابي و پويش مهتاذ  وسايله اي اسات    

 جلب توجه ديگران . براي

و يا ايننه بر طه  نتايج علم روانشناسي داتر در دوران بلوغ دوست دارد كه زيهاييااي اود را به هر طري ، بر جنس 

 مخالف اود نمايان سازد .

 پاس  :

ن باه  اوالً : هر تمايلي اصي  نيست بعالوه تمايالت اصي  را نيز همينطور بي در و پينر و بي حساب و كتاب نمي توا

حا  اود رها كرد بلنه بايد آن را تعدي  نمود و در مسيري صحيح كه كما  آدمي را در بر دايته بايد هدايت كارد  

 . 

ثانياً : ما هم قهو  داريم كه جوانان در مراحلي از سنين اود تماي   دارند كه ماورد توجاه ديگاران قارار     

كما  اكراد گردد . اما سوا  اين است كه مگر تناا راه جلب گيرند كه اين امر اود حنمتي دارد كه زمينه پيشركت و 

 توجه ديگران، بي حجابي و بدن نمايي و پويش و آرايش مهتذ  است؟

آيا جوان نمي تواند از راه پيشركت در امور علمي و معنوي يا از طري  ااالق و ركتار نينو يا بدست آوردن مقام در 

مسابقات هنري، اطاطي، طراحاي، نقاياي، سارود، قصاه نويساي، مقالاه        مسابقات علمي، قرائت و حفظ قرآن و يا

نويسي، كيلم سازي و نمايشنامه نويسي و عناسي و هنر هاي دستي و اطاطي و گلدوزي و  ...  يا مسابقات ورزيي 

در باعث جلب توجه ديگران يود؟ ميدان جلب توجه بسيار وسيع است و تناا منحصر به بدن نمايي نيست . آنان كه 

ميدان هاي ديگر كيميتشان لنگ است و از زيهاييااي دروني بي باره اند مي كويند با نمايش گذايتن زيهاييااي بروني 

 و جسمي توجه ديگران را به اود جلب كنند .

ثالثاً : جلب توجه چه كساني و به چه باانه اي ؟ آيا داتران جوان نمي دانند كه با باد حجاابي تنااا توجاه توجاه      

ن هرزه و هوسران و بي عاطفه را به اود جلب مي كنند و از آن طر  از نظر اكراد صالح و نينو و جوانان پاك جوانا

سيرت و مردم آگاه و يعور مند و حقيقت بين سقوط مي كنند و كمترين ارزيي ندارند ؟ آيا واقعاً ارزش آن را دارد 

يده ياوت به انسان مينگرند و پس از اياها  لاذت و   كه براي جلب توجه چندين جوان هرزه ولگرد هوسران كه با د

 ياوت براي وي هيچ ارزيي قائ  نيستند داتر جوان، گوهر عفت و سرمايه نجات اود را دربازد ؟ 



 139 

آيا سرنويت اسفهار داتراني كه در دام هوسااي زود گذر و توجه جوانان كاسد گركتار آماده اناد و پاس از اينناه     

داده اند، بي پناه و يرمسار رها يده اند و چه بسا به اود كشي و كرار پناه برده اناد  گوهر عفت اويش را از دست 

 كاكي نيست كه داتران جوان به اود آيند و عاقالنه تر تصميم بگيرند و ركتار كنند . 

ناد اماا   رابعاً : درست است كه بر طه  تحقيقات روانشناسانه داتران در مراحلي از سنين اود مي  به اود نمايي دار

بايد دانست كه اين تحقيقات وجود اين مي  را تناا در مراحلي پيش از مرحله تنام  بلوغ و تعياين هويات انسااني    

تأييد مي كند. و همچنين تاكيد مي كند كه در مرحله تعيين هويات انسااني، زناان     "نفس بايمي  "يعني در مراح 

بند، در همين حا  تماي  به جذب يا جلب توجاه ديگاران را   مي يا "پروراندن  "عالوه بر قدرت گيرندگي، توانايي 

محدود و به جاي تماي  براي جذب همگان و صر  تمام وقت و نيروي حياتي در اين راه تناا به يك مرد ص نامزد يا 

 يوهر   توجه كرده و بقيه تواناييااي جسمي و روحي اود را صر  سازندگي مي كنند .

موجاب ماي    "نزو  يخصايت   "در مراح  پيش از مرحله تنام  بلوغ يا  "يخصيت  توقف "اما ابتال به بيماري 

يود تا زنان از قدرت تمركز براي مادري و عش  ورزيدن عاجز مانده و صركاً به موجودي تهدي  يود كاه دائمااً در   

نتخابي كه اداوناد  بند جلب توجه ديگران است . بعالوه در همان مرحله هم داتران بايد به اقتضاي قدرت اراده و ا

در درون آنان قرار داده است با تمايالت نفساني اويش مهارزه كرده و اين مي  را در بستر صحيح و مسيرهاي مثهت 

هدايت كنند و بنويند تا اوالً با تعدي  آن از غلهه و غليان و جويش آن بناهند و ثانياً از طرق ديگري غيار از بادن   

 ي آن را ايها  نمايند . نمايي و اود نمايي در حد معقول

 

 اينا  سيزدهم: عرضه وتقاضا

براي ديگر، بدن نمايي و بد حجابي داتران را تابع قانون عرضه و تقاضا مي دانناد و ماي گويناد : چطاوري ماي      

اواهيد داتر و پسر از رابطه عرضه و تقاضا مستثني يوند؟ در حالينه يرايط عرضه و تقاضا در جزء جزء زنادگي  

وانده.  اگر داتري اود را عرضه ننند، كسي به اواستگاري او نمي رود لاذا از تشاني  بموقاع زنادگي     ما ريشه د

 زنايويي محروم مي يود 

 

 پاس  :
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در پاس  اينگونه اكراد كه به همه كس و همه چيز با ديد اقتصادي مي نگرند بايد گفت كه اوالً : در كرهناگ معناوي   

نين مربوط به مهادله كاال بايد . اگر در كرهنگ منحط غربي چنين تلقي اي از زن اسالم زن يك كاال نيست تا تابع قوا

دارند و با او به مثابه يك كاال ركتار مي كنند يايد چنين قانوني در رابطه با او صدق كند همچناننه امروز يااهد آن  

 هستيم . 

تي كه براي انسان در كرهنگ قارآن قائا    اما در كرهنگ متعالي اسالم زن يك انسان است با همه يراكت و كرامت ذا

يده اند .ص زن يك كاال نيست تا عرضه و تقاضا در مورد او صدق كند   و ارزش و مرتهه زن را بسيار برتر و واالتار  

 از آن مي دانند كه او را چونان كااليي در معرض نگاه اريدارانه مردان هوسران قرار دهند .

قانون عرضه و تقاضا ص به تعهير آناا  صورت پذيركته سارانجام اوياي نداياته اسات      ثانياً : ازدواجاايي كه بر پايه

ازدواجااي ناقص در اثر چشم چراني بوده كه در زمان كوتاهي مهد  به طالق و جدايي  %28تحقيقات نشان مي دهد 

 يده است . 

ود و مادام كه زن از زيهايياا و ظراكتااي بنايي كه بر پايه امور ظاهري نااده  يود بسيار سست بنياد و متزلز  اواهد ب

جواني براوردار است و زني زيهاتر جايگزين او نشده بايد پايدار اواهد ماند اما آنگاه كه باار جواني رو در ازان 

هاي طهيعي زن و حوادث روزگاار، ايان نعمات را از دسات داد آن رابطاه      پيري و پژمردگي نااد و به علت بيماري

 به سردي وسستي مي گرايد .  عايقانه ديرين

سرنويت غمهار بسياري از ازدواجااي به اصطالح عايقانه كه در پي يك نگاه مرد و عشوه گري و بادن نماايي زن   

 صورت پذيركته باترين معيد اين ادعا است . 

سران و الابالي، يا اكراد ثالثاً : كدام گروه از مردان و جوانان زن مورد عالقه اود را در ايابان برمي گزينند ؟ اكراد هو

 داراي اصالت و تقوا و صالح ؟ پيداست كه گروه او  و چنين زناني ارزاني همانان باد !

رابعاً : طه  همان قانون عرضه و تقاضا هر چه عرضه كاال كمتر بايد و تقاضا اكزونتر، ارزش و بااي آن كااال بااالتر   

انتر. بنابراين اگر كرضاً به جريان اين قانون در مسائله زن و مارد و   اواهد ركت و هر چه آن كاال كراونتر، قيمتش ارز

 ازدواج قائ  باييم بايد داتران اود را كمتر عرضه كنند تا ارزش بيشتري بيابند . 

  

 اينا  چااردهم: علت عدم جلوگيري نظام اسالمي از ورود ... ؟
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مي كنند چرا دولت جلوي وارد يدن مد را نمي گيرد  اگر براي مي پرسند : چرا لها سااي مهتذ  و مد  دار را وارد

 ؟!

و يا مي گويند : اگر اينگونه لهاساا وارد نشوند ما هم نمي پوييم و يا اگر اينگونه لهاساا را نپوييم مورد تمسخر قرار 

 مي گيريم !

 پاس  : 

گيرد . اما بايد پذيركت كه درست است كه دولت موظف است جلوي تايه و توليد و ورود مد و لها سااي مهتذ  را ب

با سرعت و وسعت ارتهاطات و امنانات در جاان، امروز عمالً چنين كاري ممنن نيست .  ماواد مخادر را در نظار    

بگيريد ! با ايننه همه دنيا به مضرات و اطرات آن اعترا  دارند و با همه تمحيداتي كه براي مهارزه با آن پيش بيناي  

يابد و از سويي هر گاه نظام اسالمي براي مهارزه با اين ماده اكياوني،  دامنه گسترده تري ميو اعما  يده، روز به روز 

قاچاقچيان بين المللي و سوداگران مرگ را به ح  به جواه اعدام مي سپارد كرياد واحقوق بشراي مداكعان ضد بشار  

ر قرار بايد باا وارد كننادگان اينگوناه    بلند مي يود كه در ايران اسالمي حقوق بشر ناديده گركته مي يود . حا  اگ

لهاساا و مدها براورد يود چه غوغايي به پا اواهد يد گرچه ما در انجام وظايف و احنام الاي به هيچ روي نهاياد  

 به اويايند يا بد آيند ديگران وقعي بنايم . 

خصي اويش به هيچ چيزي نمي به عالوه همواره در هر جامعه اي اكراد سود جو و طماعي هستند كه جز به مناكع ي

 "ماد   "انديشند . آنان از غفلت و بي اهري پاره اي از جوانان ما ناايت سوء استفاده را مي كنند و هر روز به ناام  

رنگ و مد  جديدي را عرضه مي دارند بويژه بايد توجه دايت كه اين جريان تا حد زيادي جنهاه ساازمان ياكتاه و    

 قالب به اود گركته است .هدايت يده از سوي ديمنان ان

بنابراين كشار و تحديد و بستن مرزها تناا راه ح  نيست گرچه در جاي اود الزم است . ما باياد باه مرحلاه اي از    

 ريد كرهنگي و بلوغ كنري رسيده باييم كه چشم و گوش بسته تسليم مد سازان و مد كرويان نشويم . 

ياد است و ديمنان اسالم براي اياعه كحشاء آنان را وارد كشور مي درست است كه لهاسااي نا مناسب در بازار ز "

كنندو براي از اكراد در داا  كشور براي مناكع دنياي اود آن لهاسااي كذايي را مي كرويند و يا تولياد ماي كنناد    

م و ولي آن چه مام است اين است كه اداوند بزرگ به ما عق  و ياعور داده و وظيفاه ماا را بوسايله قارآن كاري      

احاديث اه  بيت ص صلوات اهلل عليام اجمعين  مشخص كرده است . يك زن و مرد مسلمان كه براي اريد به باازار  
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مي روند بايد آنچه به صالح دين و جامعه اش است اريداري كند از اريد چيزهايي كه سهب انحرا  او و كرزندان 

 مي يود اجتناب كنند .

بايد گفت : در هميشه تاري  همينگونه بوده اسات، انسااناايي    "قرار مي گيريم  مورد تمسخر"اما ايننه مي گويند : 

كه پايهند به اصو  و ضوابطي بوده اند از سوي دنيا طلهان اودپرست مورد مالمت و سرزنش و استازاء قرار گركتاه  

 اند؛ سرگذيت انهياء را مطالعه كنيد!

اوداواهان زمان اويش مورد مالمات و سارزنش و تمساخر و    كدام پيامهر يا ولي ادا را سراغ داريد كه از سوي 

تامت قرار نگركته است . سختي پيمودن راه ح  همين است . ح  طلهان بايد تاب تحم  همه اين تيرهاي تل  طعن 

 آلود را دايته بايند .تا ييريني محهوب ح  واقع يدن را بچشند .

را كه بر صالح دين و دنياي اويش تشخيص مي دهيم باياد   مضاكاً ما اود از نعمت عق  و يعور براورداريم آنچه

به انجام برسانيم. از قديم گفته اند كه دروازه را مي توان بست اما دهن مردم را هرگز! ما بنده ديگران نيستيم كه تاابع  

دايته باييم  اواست و نظر آنان باييم ما بنده اداييم و در هر حا  بايستي كه تابع اواست، و كرمان او را كرا چشم

. آيا مي ارزد كه ما سعادت جاودان و سرنويت و آينده اويش را بخاطر اويايند ديگران و به اااطر اينناه چناد    

 روزي از تير تمسخر جاهالن در امان بمانيم بر باد دهيم؟

مه كفااي روي عالوه بر همه ايناا اينگونه مسائ ، مقطعي و زود گذرند كقط اندكي تحم  و مقاومت مي طلهد ايناا ه

آبند كه گذرا و كاني اند اگر يما به حقانيت عقيده و به راه اويش استوار بمانيد ديري نمي پايد كه اورييد حقيقت 

 ."سيه روي يودهر كه در اوغش بايد  "طلو  مي كند و تارينياا را مي زدايد و آنگاه 

تاا و يايستگيااي اود در زمينه هاي علمي و معنوي و و مضاكاً جوانان مسلمان و معتقد بايد بنويند تا از بروز قابلي

ااالقي، احترام ديگران را نسهت به اويش برانگيزند و سخن آار ايننه جوانان معتقد و مومن باياد بنوياند تاا از    

حالت تداكعي بيرون آمده و حالت تااجمي به اويش بگيرند . بدين معني كه آنان با تالش و كعاليت كرهنگي اويش 

لهته نياز به حمايت و پشتيهاني ناادهاي كرهنگي دارد جو مدرسه و جامعه را بگونه اي عوض كنند كاه پويايدن   كه ا

لهاس مهتذ  به عنوان ضد ارزش تلقي يود و پايهندي به ارزياا و آداب و سنن اسالمي به عناوان ارزش جلاوه گار    

 آن بوديم .  يود . همانگونه كه در سالااي اوليه پيروزي انقالب اسالمي ياهد
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 اينا  پانزدهم: چادر و عدم نظاكت و زيهايي

 مي گويند : پوييدن چادر با رعايت بادايت و زيهايي مناكات دارد.

پاس : اوالً : رعايت حجاب و پويش چادر با رعايت بادايت و نظاكت هيچگونه مناكاتي ندارد . زنان مسلماني كاه   

نند كه اسالم به نظاكت و پاكيزگي تشوي  كرده و پاكيزگي را از نشانه هاي به حنم اسالم چادر به سر مي كنند مي دا

 .  "النظاكه من االيمان  "ايمان دانسته 

از سويي زينت و آرايش زن را براي يوهرش تحسين نموده و به آن امر كرده است و نيز تارك آراياش و زينات و    

 چند سالخورده بايد و يا يوهرش نابينا بايد .  اضاب كردن زن را براي يوهر منروه و ناپسنديده يمرده هر

مي نمود كرماود   پيغمهر اسالم صص  يخصي را ديد در حالينه موهايش ووليده و جامه هايش چركين بود و بدحالي

 يعني تمتع و باره بردن از نعمتااي اداوند جزو دين است .  "من الدين المتعه  ":

 يعني بدترين بنده يخص چركين و كثيف است .  "ذوره بئس العهد القا "و هم آن حضرت كرمود :

 يعني اداوند زيهاست و زيهايي را دوست دارد .  "ان اهلل جمي  و يحب الجما   "امير المومنين ص   كرمود :

امام صادق ص   كرمود : اداوند زيهاست و دوست مي دارد كه بنده اي اود را بيارايد و زيها نمايد و برعنس كقر را 

 اهر به كقر را ديمن مي دارد . و تظ

 اگر اداوند نعمتي به يما عنايت كرد بايد اثر آن نعمت در زندگي يما نمايان يود . 

 به آن حضرت گفتند : چگونه اثر نعمت ادا ظاهر گردد ؟

ا كرمود : به ايننه جامه يخص نظيف بايد، بوي اوش استعما  كند، اانه اود را با گچ، سفيد كند بيارون ااناه ر  

 جاروب كند، حتي پيش از غروب چراغاا را روين كند كه بر وسعت رزق مي اكزايد . 

 "كه يادگار هزار سا  پيش است بحثي تحات عناوان    "كاكي  "در قديمي ترين كتاباايي كه در دست داريم مانند 

 وجود دارد .  "باب الزي و التجم  

 بوي اوش و روغن زدن به سر سفاريااي اكيد كرده است . اسالم به كوتاه كردن و يانه كردن مو و به كار بردن 
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و باالتر از همه ايناا زنان مقيد به آداب و احنام اسالمي به يدت از آلودگي لهاس و بدن و كرش و ااناه و زنادگي   

اود به انوا  نجاساتي كه در كقه اسالم معركي يده اند پرهيز مي نمايند در صورتي كه چناين دقات و پرهيازي در    

 نان غير مقيد ديده نمي يود. ز

ثانياً : همين كساني كه براي يانه االي كردن از زير بار حجاب و چادر عدم بادايت و نظاكت را بااناه ماي كنناد    

براي تن آرايي و اودنمايي آنام براي مردان بيگانه انوا  و اقسام مواد ييميايي را كه تاثيرات نا مطلاوبي بار جسام    

موي اويش مي مالند و لهاساايي را مي پويند كه زيانااي بادايتي زياادي را در بار دارد و    دارد به چاره و بدن و

حتي بعضي از آنان لهاسااي درست دوم و چندم اارجي را كه وضعيت نا مشخص و مشانوكي دارناد و از ساوي    

 عده اي سودجو عرضه مي يوند اريداري و به عنوان لهاس مد مي پويند . 

وا  التذاذات جنسي چه بصري و سمعي و چه نو  ديگر به محيط ااانوادگي و در كاادر ازدواج   اسالم مي اواهد ان

 قانوني ااتصاص يابد، اجتما  منحصراً براي كار و كعاليت بايد . 

جوئياااي جنساي   اما ديگران مي اواهد اين زيهايياا و لذتاا را به سطح جامعه بنشند و محيط كار را آلوده به لاذت 

 كنند .  

زندگي اكراد حزب الاي و مسلمان مقياد باه حجااب اساالمي      "همين جا پاس  كساني كه مي گويند :  از

روين مي يود . زيرا اگر اسالم مي گويد كه زن بايد ساده و پوييده به جامعه پاا   "تنو  ندارد و استه كننده است 

نگ و متنو  بپويد و آرايش كند و ... اين بگذارد از آن سو هم مي گويد كه بايد براي يوهرش لهاسااي زيها و رنگار

دو هيچ گونه مناكاتي با هم ندارند و دقيقاً به همين دلي  بر اال  گفته اينان زندگي زنايويي زن و مارد مسالمان از   

تنو  و ييريني و جذابيت اكزونتري براوردار است . نشانه آن هماين اسات كاه معماواًل طالقااا و جادائي هاا و        

دگي در اينگونه اانواده ها به مراتب بسيار كمتار از ااانواده هااي باي بنادوبارو الاباالي اسات و        ااتالكات اانوا

 انحراكات ااالقي نيز به مراتب كمتر .

اما اگر تنو  و رنگارنگي در اارج از اانه و براي مردان بيگانه مراد است آري اانواده هاي مسلمان و مقيد به آداب 

 دارند و از آن هم بيزارند .اسالمي از اين قسم تنوعات ن

 

 اينا  يانزدهم: چرا لهاس مشني ؟!
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مورد تمسخر قرار مي دهند و گاهي هم ادعاا   "كالغ سياه  "براي پوييدن چادر و عهاي مشني را با تعهير

مي كنند كه در صدر اسالم چنين چيزي رايج نهوده و يا ميپرسند مگر نه ايننه پوييدن لهاس سياه منروه اسات پاس   

 ا زنان بايد چادر و روسري سياه بپويند ؟چر

پاس  : جات اطال  اينگونه اكراد بايد گفت اتفاقا پوييدن چادر و عهاي مشني كه متعار  زنان پرهيزگار و باايماان  

زمان ماست در عصر پيامهر عاليقدر هم رسم بوده، منرر زنان عهاپوش از ديدگاه آن حضرت مي گذيتند و هيچگااه  

 اين عهاي سياه براي چيست ؟نمي كرمود كه 

در روايات هست و آن را به عنوان نقصي براي زنان به يمار نيااورده اناد كاه     "كالغ سياه  "و از قضا همين تعهير 

چرا زنان مسلمان در نظر بيگانگان جلوه گري و اود آرايي ندارند بلنه بارعنس طااووس ماآبي و عشاوه گاري و      

مذمت واقع يده است. زيرا حرمت و يخصيت زن، به جلوه گري وبدن نماايي   رنگارنگي در مقاب  نامحرمان، مورد

 در نظر بيگانگان نيست تا سياه پويي را بر او ارده گركت .

ناز  يد زناان انصاار از ااناه     "يدنين عليان من جالبيان  "ابوداوود در سنن از ام سلمه نق  كرده : كه چون آيه 

 ر سياهي مانند غربان و زاغااي سياه نمايان بود .بيرون آمدند، بر سر آنان عها و چاد

 عايشه همواره زنان انصار را چنين ستايش مي كرد :

مرحها به زنان انصار ! هميننه آيات سوره نور ناز  يد يك نفر از آنان ديده نشد كه مانناد سااب  بيارون      

 ان نشسته است  .بيايد . سر اود را با روسري هاي مشني مي پوييدند، گويي كالغ روي سري

از همين جا پاس  كساني كه مي گويند : چرا ما را به پوييدن لهاس عزاداران وادار مي كنيد؟ رويان ماي   

يود : اسالم مي اواهد زن وقتي در اجتما  و در ديدگاه مردان نامحرم ظاهر مي يود لهاس سنگين بپويد كه توجاه  

دگي آزاد است و اصالً او را موظف كارده اسات كاه لهاساااي     نامحرمان را به اود جلب ننند. اما در محيط اانوا

رنگارنگ و متنو  و جذاب بپويد و دلفريهياا و زيهاييااي اود را محدود به محيط ااانواده نماياد . اماا در پاسا      

 را پيش كشيده اند بايد گفت : "كراهت پوييدن لهاس سياه  "كساني كه عذر و باانة 

حرمت و عدم جواز نيست هرگاه مصلحت باتري ايجاب كند تخطي از آن ايانا  نادارد    اوالً: منروه بودن به معناي

بعالوه من و يما در روز، دهاا منروه مرتنب مي يويم حركي نيست اما وقتاي   "ك  منروه جايز "كه كرموده اند : 

 به حجاب و چادر سياه مي رسيم متشر  و اه  پرهيز از منروهات مي گرديم !
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همه منروهات و محرمات پرهيز كرده ايم و تناا همين يني باقي مانده است ادمتتان عرض مي كانم  اگر براستي از 

كه اين هم منروه نيست . زيرا درست است كه پوييدن لهاس سياه در كقه اسالمي منروه يامرده ياده اماا ااوب     

و و كفش براي زنان از اين حنام  است بدانيد كه عها و عمامه و كفش براي مرد و به طري  اولي مقنعه و چادر و مانت

 استثناء يده است .

ثانياً : بنا به كرض كراهت هرگاه امر داير بايد ميان پوييدن لهاسااي رنگي و كتنه انگيزي كه توجه نامحرم را به اود 

 جلب مي كند و ميان پوييدن لهاسااي سياهي كه منروه است قطعا پوييدن لهاس سياه رجحان دارد . 

ساني كه مي گويند : لهاس رنگي در زير چادر چه اينالي دارد ؟ بايد گفت : اگار وقتاي در كوچاه و    و در پاس  ك

بازار و مح  ركت و آمد مردان و جوانان نا محرم ظاهر مي يود به سهك عده اي از زنان مدام چادر ااود را بااز و   

اي نازك نهايد كه لهاسااي زيار را نشاان    بسته ننند كه لهاسااي رنگي زير آن جلب توجه كند و اگر چادر به اندازه

 دهد و ... هيچ مانعي ندارد.

اصوالً اگر حساسيتي به رنگ و مد لهاس هست از اين بابت است كه موجب جلب توجاه و طهعااً تحرياك ماردان      

باا  نامحرم نشود در غير اين صورت مخالفتي نيست الهته در محيط مدرسه به ااطر پاره اي از مالحظاات تربيتاي و   

 توجه به يرايط محيطي وضع كرق مي كند.

 

 اينا  هفدهم: حجاب و حقوق زن

پاره اي ازاكراد مسئله حجاب را با مسئله حقوق زن در اسالم ارتهاط داده و مي گويند : تهعيض و ظلمي كه 

وجاات و  تعاداد ز  –در اسالم نسهت به زن روا دايته يده از جمله ميزان ديه و ح  طالق كه به دست مردان است 

لزوم اجازه يوهر در انفاق و ... باعث يده كه زنان احساس حقارت و اود كم بيني نموده و باراي   –رنج هووداري 

 جهران يخصيت بر باد ركته اود دست به بي حجابي و اودنمايي بزنند .

 پاس : به اين اينا  را در چند بخش االصه مي كنيم .

خصيت چيست و يخصيت هر انساني در گرو چه چيازي اسات ؟ آنگااه    بخش نخست : ابتدا بايد روين كنيم كه ي

 قضاوت كنيم كه يخصيت زن در اسالم بر باد ركته يا نه ؟
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بي ترديد يخصيت هر انساني به يغ  يا حركه يا ما  يا مقام و دارايي او نيست . ايناا امور اعتهااري كااني و زايا     

 نسان قرار بگيرند . يدني هستند كه هيچگاه نمي توانند مالك يخصيت ا

يخصيت حقيقي هر انساني به مجموعه صفات و ملنات و اكنار و عواطف و عادات و ااالقيات و ارزياااي واالي  

 روحي و معنوي اوست . 

با اين توصيف مي گوييم كه در منتب زندگي ساز اسالم براي زن و مرد به عنوان انسان، يخصيت ينساني 

ن دو از نظر ارزيااي انساني و الاي كه مالك حقيقي يخصيت انساني هستند بر ديگري قائ  يده اند و هيچگاه از اي

 برتري ندارد . 

گاه براي چنين تصور مي كنند كه اسالم كفه سنگين يخصيت را براي مردان قرار داده است و زنان در برنامه اسالم 

 وقي است كه هر كدام دلي  و كلسفه ااصي دارد .چندان جايي ندارد .يايد منشا ايتهاه آناا پاره اي از تفاوتااي حق

ولي بدون يك قطع نظر از اينگونه تفاوتاا كه ارتهاط باا موقعيات اجتمااعي و يارايط طهيعاي آنااا دارد       

 هيچگونه كرقي از جنهه انساني و مقامات معنوي ميان مرد و زن در برنامه هاي اسالم وجود ندارد . 

انه مردان و زنان را اينگونه بيان مي كند : همانا كلياه ماردان مسالمان و زناان     سوره احزاب كه اوصا  دهگ 35آيه 

مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان اه  طاعت و زنان اه  طاعت، مردان راساتگوي و زناان راساتگوي،     

نان ايار ااواه و مسانين    مردان صابر و زنان صابر،  مردان اايع و زنان اايع، مردان اير اواه و مسنين نواز و ز

نواز، مردان روزه دار و زنان روزه دار،  مردان با عفت و زنان عفيف، مرداني كه بسيار ياد ادا مي كنند و زناني كاه  

 بسيار ياد ادا مي كنند، اداوند بر همه آناا آمرزش و پاداش عظيمي مايا سااته است.

هنگام بيان ويژگيااي مومنان و اساسي تارين مساائ    آري اين آيه دلي  رويني بر اين واقعيت است زيرا به 

اعتقادي و ااالقي و عملي، زن و مرد را در كنار ينديگر همچون دو كفه يك ترازو قرار ماي دهاد و باراي هار دو     

 پادايي ينسان بدون كمترين تفاوت قائ  مي يود . 

ان اننار كرد و بدياي است كه به تعهير ديگر تفاوت جسمي مرد و زن را همچون تفاوت روحي آناا نمي تو

اين تفاوت براي ادامه نظام جامعه انساني ضروري است و آثار و پيامدهايي در بعضي قوانين حقوقي زن و مرد ايجاد 

مي كند . ولي اسالم هرگز يخصيت انساني را همچون جمعي از روحانيون مسيحي در قرون پيشين زير ساوا  نماي   
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ست و آيا روح انساني دارد يا نه ؟! نه تناا زير سوا  نمي برد  بلنه هيچگوناه تفااوتي از   برد كه آيا زن واقعاً انسان ا

 نظر روح انساني در ميان اين دو قائ  نيست . 

هر كس عم  صالحي انجام دهد از مرد يا زن در حالي كه مومن بايد ماا او  » مي اوانيم :  95لذا در سوره نح  آيه 

 «.1خشيم و به نينوترين وجاي كرداريان را پاداش مي دهيمرا حياتي پاكيزه و نينو مي ب

اسالم براي زن همان استقال  اقتصادي را قائ  يده كه براي مرد، بر اال  بسياري از قوانين گذيته و حتاي اماروز   

 كه براي زن مطلقاً استقال  اقتصادي قائ  نيستند . 

وط به زنان دانشمندي كاه در صاف روات و   اسالمي به بخش ااصي مرب "علم رجا   "به همين دلي  در 

كقااء بودند براورد مي كنيم كه از آناا به عنوان يخصيتااي كراموش نايدني ياد كرده است . اگر به تااري  عارب   

قه  از اسالم برگرديم و وضع زنان را در آن جامعه بررسي كنيم كه چگونه از ابتدايي ترين حقاوق انسااني محاروم    

ح  حياط براي آنان قائ  نمي يدند و پس از تولد آنان را زنده بگور مي كردند و اگر به وضاع  بودند و حتي گاهي 

زن در دنياي امروز كه به صورت عروسك بي اراده در دست گروهي از انسان نما هاي مدعي تمدن درآمده بنگاريم  

 ناا دارد ؟ ! تصدي  اواهيد كرد كه اسالم چه ادمت بزرگي به جنس زن كرده و چه ح  عظيمي بر آ

بخش دوم : همانگونه كه اياره يد اين تفاوت كه برااسته از يرايط طهيعي و موقعيت اجتماعي زن و مرد است هار  

 كدام دلي  و كلسفه ااصي دارد و به هيچ روي دلي  بر تهعيض يا ظلم و ستم بر جنس زن يا مرد نيست . 

 "تشاابه  "براباري اسات و    "تسااوي   "به حقوق است در بخشااي پيشين اياره يد كه تساوي حقوق غير از تشا

يننوااتي . برابري غير از يننوااتي است . آنچه مسلم است اين است كه اسالم حقوق يك جور و يننوااتي باراي  

 زن و مرد قائ  نشده است ولي اسالم هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان  نسهت به زنان قائ  نيست .

حقاوق زن و مارد    "تسااوي   "انساناا را درباره زن و مرد نيز رعايت كرده است . اسالم باا   اسالم اص  مساوات 

. اصوالً هر تشاباي دلي  بر رعايت عدالت نيست در بساياري   "حقوق آناا مخالف است  "تشابه  "مخالف نيست با 

 قوق انساني متساوي براوردارند . موارد تشابه، ظلم محسوب مي يود . از نظر اسالم زن و مرد هر دو انسانند و از ح

آنچه از نشر اسالم مطرح است اين است كه زن و مرد به دلي  ايننه يني زن و ديگري مرد، در جاات زيادي مشاابه  

ينديگر نيستند، جاان براي آناا يك جور نيست . القت و طهيعت آناا را يننواات نخواسته است و هماين جاات   

                                                 
 «اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم ه حيوه طيبهنمن عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مومن فلنحيي»  -1
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اري از حقوق و تناليف و مجازاتاا وضع مشاباي ندايته بايند . ايان تفاوتااا هام،    ايجاب مي كند كه از لحاظ بسي

است نه نقص و كماا  . قاانون    "تناسب  "دلي  بر نقص يا كما  يني از اين دو جنس نيست . تفاوتااي زن و مرد 

سااته ياده اناد، و    القت اواسته است با اين تفاوتاا تناسب بيشتري ميان زن و مرد كه قطعاً براي زندگي مشترك

 مجرد زيستن انحرا  از قانون القت است، بوجود آورد . 

قانون القت اين تفاوتاا را براي اين بوجود آورده است كه پيوند اانوادگي زن و مارد را محنمتار كناد و ياالوده     

ااود حقاوق و   وحدت آنان را باتر بريزد . قانون القت اين تفاوتاا را به اين جات ايجاد كرده اسات كاه بدسات    

وظايف اانوادگي را ميان زن و مرد تقسيم كند . قانون القات تفاوتاااي زن و مارد را باه منظاوري ياهيه منظاور        

ااتالكات ميان اعضاي يك بدن ايجاد كرده است اگر قانون القت هر يك از چشم و گوش و پاا و دسات و ساتون    

كه با دو چشم باه آنااا نگااه ماي كارده و نظار       كقرات را در وضع مخصوصي قرار داده است نه از آن جات است 

 تهعيض دايته و به يني نسهت به ديگري جفا روا دايته است . 

 

 اينا  هجدهم: ميزان ديه

 مي پرسند ميزان ديه زن نصف ميزان ديه مرد است ؟ آيا اين بدين معنا نيست كه ارزش زن نصف ارزش مرد است ؟ 

 پاس  : 

 زش نيست؛ مگر ارزش انسان به بااي بدني اوست تا امتياز را در ديه ها ارزيابي كنيم؟او  ايننه ديه، مالك تعيين ار

مسئله ديه صركاً يك امر اقتصادي است و مالك ارزيابي انسان نيست. همچناننه در يريعت، براي ساگ اگار جازء    

يه يك حساب كقاي اسات  سگااي ولگرد نهايد، ديه تعيين يده است؛ براي تن انسان نيز ديه اي قائ   يده است . د

و ارتهاطي با اصو  مذهب ندارد . مامترين يخصيتااي اسالمي با ساده ترين اكراد از نظر دياه ينساان هساتند دياة     

مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص،  ديه يك انسان مهتنر،  با ديه كارگر ساده در اسالم يني است . به دلي  ايننه 

ناا يك ابزار است . معيار ارزش همان است كه در قرآن بدان تصريح ياده اسات   ديه عام  تعيين ارزياا نيست و ت

 . "ان اكرمنم عنداهلل اتقينم  "كه 

االصه كالم ايننه : اوالً تن ابزاري بيش نيست و اين ابزار اواه در هين  يك مرجع تقليد يا كقيه يا ماندس يا مهتنر 

 ديه اش مشترك است . بايد اواه در هين  يك كارگر ساده بايد اين تن 
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ثانياً : ارزيابي، متعل  به جان آدمي است و جان انسان نه از بين مي رود و نه مقتو  واقع مي يود تا در نتيجه ماورد  

 ديه واقع يود . بلنه آنچه آسيب مي بيند بدن است و بدن او چنانچه روين است با ابزار مادي تقويم مي يود.

تعهير يده است . در صورتي كه  "اون باا  "پيش آمده كه در زبان كارسي از ديه به  دوم ايننه، اين اينا  از آنجا

مسئله ديه صركاً جهران اسارت اقتصادي است كه از ناحية قت  مقتو ، متوجه اانواده و بستگان او يده اسات و از  

باا كشاته يادن ياك مارد      آنجا كه در يريعت اسالم مخارج زندگي اانواده بر دوش مردان نااده يده است  قطعاً 

 اسارت اقتصادي اكزونتري متوجه اانوده او يده است لذا ديه او دو برابر ديه زن است .   

ولي از آنجا كه زن مخارج كسي را نمي پردازد بلنه مخارج اود او بر عاده يوهر مي بايد قطعاً با كشته يدن وي 

ذا ديه او نصف ديه مرد است . مضا  بار ايان چاون    اسارت اقتصادي به ميزان كمتري متوجه اانواده يده است ل

مسئله ديه مربوط به جنهه بدني است لذا اگر زن در مسائ  اقتصادي قوي تر بود ديه او بيشتر بود و چاون مردهاا در   

مسائ  اقتصادي معموال بيشتر از زناا بازدهي اقتصادي دارند ديه آناا نيز بيشتر است و اين نه بدان معناسات كاه در   

 الم مرد ارزيمندتر از زن است .  اس

 ح  طالق : 

طالق منروه، از نظر اسالم سخت منفور و مهغوض است؛ اسالم ماي  است پيمان ازدواج، محنم و استوار بماند . اما 

در پاس  اين پرسش كه چرا ح  طالق به دست مرد است و چرا وقتي مرد مي اواهد زن اود را طالق دهاد ماانع   

 او قرار ندارد . آنچه در اينجا مي توان بطور ااتصار گفت ايننه :قانوني، سر راه 

قانون مي تواند اجهاراً زن را در اانه مرد نگه دارد ولي قادر نيست زن را در مقام طهيعي ااود در محايط زناياويي    

رداات نفقاه و  يعني مقام محهوبيت يا مركزيت نگاداري كند . قانون قادر است مرد را مجهور به نگاداري از زن و پ

در يك نقطه مركزي  "گردان  "غيره بنند . اما قادر نيست مرد را در مقام و مرتهه يك كداكار و به صورت يك نقطه 

 نگادارد.

 از اين رو هر زمان كه يعله محهت و عالقه مرد ااموش يود ازدواج از نظر طهيعي مرده است .

 يعله از جانب زن ااموش يود چطور ؟ اينجا پرسش ديگري پيش مي آيد و آن ايننه اگر اين

جواب اين است كه حيات اانوادگي وابسته است به عالقه طركين نه يك طر  . تناا چيزي كه هسات روانشناساي   

زن و مرد در اين جات متفاوت است. طهيعت، عالي  زوجين را به اين صورت قرار داده است كه زن را پاس  دهنده 
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حهت اصي  و پايدار زن همان است كه بصورت عنس العم  به عالقه و احترام يك مرد به مرد قرار دهد . عالقه و م

نسهت به او بوجود مي آيد . از اين رو عالقه زن به مرد معلو  عالقه مرد به زن و وابسته به اوسات . طهيعات كلياد    

نسهت به او وكادار بماند زن محهت طركين را در ااتيار مرد قرار داده است . مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و 

نيز او را دوست مي دارد و نسهت به او وكادار مي ماند .بطور قطع زن طهعاً نسهت به مرد وكادارتر است و بي وكاايي  

 زن عنس العم  بي وكايي مرد است .

ايي طهيعت كليد  كس  طهيعي ازدواج را بدست مرد داده است. يعني اين مرد است كاه باا باي عالقگاي و باي وكا      

اودنسهت به زن او را نيز سرد و بي عالقه مي كند و بر اال  زن كه بي عالقگي اگر از او يرو  ياود تااثيري در   

عالقه مرد ندارد بلنه احياناً آن را تيزتر مي كند . از اين رو بي عالقگي مرد منجر به بي عالقگي طركين مي يود ولي 

 ود.بي عالقگي زن منجر به بي عالقگي طركين نمي ي

عالقگي زن به مارد آن را  سردي و اامويي عالقه مرد، مرگ ازدواج و پايان زندگي اانوادگي است اما سردي و بي

 بصورت مريضي نيمه جان در مي آورد كه اميد باهودي و يفا دارد . 

ارباني، عالقه در صورتي كه بي عالقگي از زن يرو  يود، مرد اگر عاق  و وكادار بايد مي تواند با ابراز محهت و م

زن را بازگرداند و اين كار براي مرد اهانت نيست كه محهوب رميدة اود را به زور قانون نگادارد تاا تادريجاً او را   

آرام كند. ولي براي زن اهانت و غير قاب  تحم  است كه براي حفظ حامي و دلهااته اود باه زور و اجهاار قاانون    

 متوس  يود.

نطور كه براي مرد باز است براي زن بسته نيست زن مي تواند باه صاورت يارط ضامن     عالوه بر اين راه طالق هما

 العقد به وكالت از جانب مرد ح  طالق را براي اود محفوظ دايته و عند اللزوم از آن استفاده كند .

د حااكم  مضاكاً در مواردي كه مرد از انجام تعادات اود نسهت به زن يانه االي كند و از طالق نيز ااودداري كنا  

 يرعي مي تواند زن را طالق دهد ... .

 تعدد زوجات :

 آيا تعداد زوجات و چند همسري مرد و تحم  هووداري ظلم به زن است ؟

 استاد يايد مطاري در كتاب نظام حقوق زن در اسالم بحث مفصلي در اين زمينه دارد كه چنيده آن چنين است :
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تنليفاي   "است  از حقوق زن و  "حقي  "اا ظلم به زن نيست بلنه تعداد زوجات و چند همسري براي مرد نه تن "

 است بر عاده مردان و زنان همسردار . "

توضيح ايننه : تحقيقات نشان مي دهد كه همواره عدة زنان آمادة ازدواج از عدة مردان آمااه ازدواج بيشاتر اسات .    

س زن  بوده است . تلفاات ناياي از جنگااا،    علت آن هم روين است؛ تلفات جنس مرد همواره بيشتر از تلفات جن

غرق يدناا، سقوط ها، زير آوار ماندن ها، تصادكات و ... نوعاً متوجه جنس مرد است. بعالوه تحقيقات علمي نشاان  

مي دهد كه مقاومت زن در برابر بيمارياا بيشتر از مردان است به همين سهب عدة زنان آماده ازدواج بطور نساهي بار   

 ماده ازدواح كزوني دايته است  .عدة مردان آ

از سويي مي دانيم كه ح  تأه  و تشني  اانواده از طهيعي ترين و اصي  ترين حقوق بشري است . هيچ بشري را از 

 اين ح  به هيچ نامي و تحت هيچ عنواني نمي توان محروم كرد . 

زيادي از زنان از حا  طهيعاي انسااني     حا  اگر قرار بايد تك همسري تناا صورت قانوني ازدواج بايد عمالً گروه

 اود يعني ح  تأه  و ازدواج محروم مي مانند . 

بنابراين تناا با قانون تجويز تعدادزوجات است ص الهته با يرايط ااصي كه دارد   كه اين ح  طهيعي احياء مي گردد 

 .و وظيفه زنان و مردان همسر دار است كه در احقاق اين ح  آناا را ياري نمايد 

بعالوه اين كزوني عدة زنان در صورت عدم تجويز تعدد زوجات تأثير ناا مطلاوبي بار رواباط ااانوادگي و عفات       

اجتماعي دارد بطوري كه پروكسور سينورد و همسر اوگوتينتناگ با مطالعات جالب و گسترده دالي  بسياري بر تاييد 

 ارائه داده اند : "زنان بسيار زياد  "اين واقعيت در كتاب

هر گاه به دالئ  گوناگون اعم از جنگ و طاعون و ... عده نسهي زنان بي يوهر بيشتر يود يوهران و مردان كمتر به "

زنان توجه كرده و اين امر منجر به بي بندو باري و طغيان و بي عفتي زنان و مردان اواهد يد . وقتي عدة زنان باي  

زنان بيشتر يده عفت عماومي و حجااب و اصاو  ااالقاي     يوهر كمتر از مردان مي گردد توجه يوهران نسهت به 

سا  تاري  كشورهاي آسيا و اروپا و آكريقا اسات   2588. اين مطالعه گسترده مهتني بر  "ترويج و تضمين يده است 

 .  " 1كه با دقت و حوصله زياد جمع آوري يده و مورد تاييد همه صاحهنظران قرار گركته است

 تفاوت در ارث :
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 ين سوا  كه چرا ارث زن كمتر از مرد است ؟ بايد گفت كه :در جواب ا

اوالً : در بسياري از موارد، ارث زن و ارث مرد برابر است از جمله پدر و مادر ميت و نيز قاوم و اويشاان ماادري    

 ميت اعم از زن و مرد ينسان ارث مي برند بنابراين چنين نيست كه مرد هميشه بيش از زن ارث بهرد . 

اگر هم در بعضي از موارد تفاوت در ارث وجود دارد عللي دارد بيان مطلب اين است كه اگر در نظار بگياريم    ثانياً:

كه ميت يك داتر و يك پسر دارد آنچه مسلم است اين است كه پسر بايد تشني  اانواده دهد و همة هزينة اانواده 

ت كند . اما داتر، همساري انتخااب ماي نماياد كاه از      نيز به عاده او بوده و مار و نفقة همسر را نيز او بايد پرداا

همسرش مار و هزينه درياكت مي كند . لذا اگر انسان اوب بررسي كند مي بيند گرچه درآماد را مردهاا باه عااده     

 دارند اما مصر  مربوط به زناا است .

 بعالوه امام صادق ص   در پاس  يني از ملحدان در همين رابطه كرمود : 

است كه اسالم سربازي را از عاده زن بردايته و بعالوه مار و نفقه را به نفع او بر مرد الزم يمرده است  اين براي آن

و در بعضي جنايات غير عمد كه اويشاوندان جاني بايد ديه بپردازند زن از پرداات ديه و يركت با ديگران معاا   

 است از اين رو سام زن در ارث از مرد كمتر است . 

ه اگر با ديده انصا  و به دور از تهليغات و تلقينات بنگاهااي تهليغاتي غرب و استنهار، به مسئله حقاوق  االصه اينن

زن و مرد بنگريم اواهيم ديد كه هيچگونه ظلمي به زن روا دايته نشده بلنه در بدو امر بنظر مي رسد كاه كفاه زن   

نگين زندگي زن ص اعم از پوياك، ااوراك، مسانن،   سنگينتر است. چرا كه مرد بايد به زن مار بپردازد، و مخارج س

زينت آالت و ...   و كرزندان را بپردازد، وظيفه سربازي بر عاده مارد اسات، در مسائله قتا  غيار عماد از جاناب        

 اويشاوندان بايد ديه بپردازد و... .

انجام دهد،  زن اگر درآمادي  ح  ندارد به زن بگويد : اين كاسه آب را به من بده مگر ايننه اود او چنين كاري را  

دايته بايد به اودش تعل  دارد، اگر براي يير دادن به كرزندانش مطالهه مزد كند با يرايطي بايد به او بپردازد . و به 

 تعهير استاد يايد مرتضي مطاري :

زن را ناوازش   اگر كسي قانون اسالم را در اين مسائ  از آن جات مورد حمله قرار دهد كه اسالم بيش از حاد الزم 

داده و مرد را زير بار كشيده و او را بصورت ادمتنار بي مزد و اجري براي زن درآورده است باتر مي تواند به ايراد 

 اود آب و رنگ و سر و صورتي بدهد تا ايننه بنام زن و به از نام حمايت زن بر اين قانون ايراد بگيرد . 
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ن و عليه مرد يا به نفع مرد و علياه زن قاانون وضاع كناد . اساالم ناه       حقيقت اين است كه اسالم نخواسته به نفع ز

جانهدار زن است و نه جانهدار مرد . اسالم در قوانين اود سعادت مرد و زن و كرزناداني كاه باياد در دامان آنااا      

ان آنااا و  پرورش يابند و باالاره سعادت جامعه بشريت را در نظر گركته است . اسالم راه وصو  زن و مرد و كرزند

جامعه بشريت را به سعادت در اين مي بيند كه قوانين و قواعد طهيعت و اوضا  و احوالي كه بدسات تواناا و مادبر    

 . " 1القت بوجود آمده ناديده گركته نشود

يي پاره اي انتقادات و ايناالت بر نحوه براورد مردم و مسئوالن و اانواده ها با اين مسئله وارد يده و گاه راه حلاا

 نيز پيشنااد يده است . 

 از جمله انتقاد از ايننه چرا معلمان مرد در مدارس داترانه تدريس نمايند ؟

قطعاً در جاهايي كه معلمان زن به اندازه كاكي بايند بنارگيري معلمان مرد در مدارس داترانه يارعي نيسات . اماا    

ن مرد استفاده كنند بايستي در انتخاب اكراد دقت نماود  هرگاه از باب اضطرار و كمهود معلم زن مجهور بايند از دبيرا

 و اكراد متعاد و متاه  و حتي االمنان مسن در اينگونه مدارس استفاده نمايند .

از جمله به ناهماهنگي و عدم وحدت رويه در مدارس مختلف يك يار ياا ياارهاي مختلاف در اجاراي مقاررات      

اكراد از اعما  سالي  يخصي پرهيز نمايند. الهته نهاياد از نظار دور    مربوط به پويش انتقاد يده است كه الزم است

 دايت كه يرايط محيطي متفاوت گاه براوردهاي متفاوتي را مي طلهد .

 براي پرسيده اند كه : حجاب باطني برتر است يا حجاب ظاهري؟

بايش نيسات و حجااب    در پاس  مي گوييم : اين دو منم  ينديگرند حجاب باطني بدون حجاب ظاهري ادعاايي  

 ظاهري بدون حجاب باطني ناپايدار است . 

پاره اي اظاار نظر كرده اند كاه : كمهاود امناناات ورزياي و تفريحاي، عادم گيراياي برناماه هااي ساينمايي و           

تلويزيون،گراني كتاب و نامتناسب باودن باا سان و روحياه جواناان، بينااري، مشان  اداماه تحصاي  و ازدواج،          

سوء استفاده ماموران، دوگانگي در قو  و عم  گويندگان و گاه براي مسائوالن و االصاه باد    براوردهاي اشن، 

معركي كردن اسالم ناب محمد صص  از عوام  گرايش جوانان به كساد و كحشاء و ابتذا  است و همه تقصيرات را به 

اجتماعي نگاه كنيد  و تاييد كارده   گردن جوانان نياندازيم و تاكيد كرده اند كه مسئله حجاب را مجرد از ساير مسائ 
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اند كه حجاب باعث مي يود كه هوساا كروكش نمايد اما به يرط آننه كامالً در هماه جاا و در ماورد هماه كاس      

 رعايت يود و يا پيشنااد داده اند كه در مدارس، طرح پوييدن لهاس متحد الشن  را اجرا نمايند و... . 

 1ت و تام  است و توجه مسئوالن و تصميم گيران را به آناا جلب مي نمائيم . كه همه آناا قاب  بحث و بررسي و دق

 

 

 

 پيامهاي امام خميني )ره( و بزرگان ديگر پيرامون پوشش و حجاب

نظر به ايننه پويش اسالمي براي زنان اصلي ترين سنگر آنااست و از نظر اجتماعي، سياساي،  كرهنگاي و ااالقاي    

ت بااليي براوردار است بزرگان و علماي دلسوز جامعه، هر كدام به نحوي با داليا  و  سرنويت ساز بوده و از اهمي

هشدارها و بيانات متين اود مردم را به اهميت آن و اهميت پاس دايتن آن دعوت كرده اند كه ما در اين قسمت بار  

جلب كنيم به امياد آنناه اثار     آن يديم تا نظر يما را به كرزاهايي از گفتار بزرگان و كتواهاي آناا در محور حجاب

 بخش بوده و موجب تحو  گردد.

 كرازهايي از گفتار امام اميني صره 

امام اميني بنيانگذار جماوري اسالمي ايران در راستاي دكا  از سنگر حجاب سخن بسيار دارد . در اينجا به ذكر دو 

 كراز از آن اكتفا مي كنيم:

به بانوان محترم ايران يد به مردها آن ظلم نشد .... در زمان رضا يااه باه   در رويم طاغوتي پالوي آن ظلمي كه »    

وضعي، و در زمان محمد رضا ياه به وضع ديگر. در زمان رضا ياه كه من يادم است آنچه بر بانوان گذيات قابا    

 توصيف نيست.

ا آن عصار باه آن وضاع    آن ظلمي را كه به اين قشر در آن دوران گذيت نمي يود بيان كرد... در زمان محمد رضا 

تهدي  يد به يك وضع ديگري كه عم  جنايت زيادتر بوده از زمان او.  او با قلدري و كشار و زدن و گركتن چادر و 

پاره كردن و دست به گيس هاي زن گركتن و كشاندن آناا گذراند و اين محمد رضا اساساً براال  عفت زنااا قياام   

ه ااصي ايناا را مي اواستند به كساد بنشند و عفت را از جامعه ما بردارند كرد... با يك وضع ااصي و با يك توطئ
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و بحمداهلل بانوان ايران مقاومت كردند و جز يك دسته اي كه جزو دار و دسته اود آناا بودند و غربزده  و باا رويام   

كه در ايران واقع ياده باود    او مناسب بودند ساير اواهرها مقاومت كردند... اگر نهود اين انقالب و نهود اين تحولي

 1«بعد از چند سا  ديگر اثري از ااالق اسالمي در ايران نهود.

از ايانتااي بزرگي كه در دوران پالوي به ملت ما يد اين بود كه نيروي انسااني ماا را از دسات گركتناد نياروي      » 

ا را منحط كردند ايانت كردند بر ملت ماا،  جوانان ما را به عقب راندند نيروهاي بانوان ما را به عقب راندند  بانوان م

بانوان را ملعهه كردند، بانوان ما را مث  عروسناا كردند بانوان ما جنگجو بودند ايناا اواستند ننگ جو بايند و اادا  

نخواست. ايناا اهانت به مقام زن كردند ايناا مي اواستند زن را مث  ييي، مث  يك چيز، مث  يك متا ، به اين دست 

ن دست بگذرانند. اسالم زن را مث  مرد در همه يئون همانطوري كه مرد در هماه يائون داالات دارد زن هام     و آ

داالت دارد همانطور كه مرد بايد از كساد اجتناب كند، زن هم بايد از كساد اجتناب كند. زنااا نهاياد ملعهاه دسات     

اي ناااسته بزك كرده بيارون بيايناد و در انظاار    جوانااي هرزه بشوند، زناا نهايد مقام اوديان را منحط كنند و اد

مردم كاسد قرار بگيرند... اداوند يما را با كرامت ال  كرده است آزاد ال  كرده اسات اداوناد هماانطوري كاه     

قوانيني براي محدوديت مردها در حدود ايننه كساد بر آناا راه نيابد دارد در زناا هم دارد همه قوانين اسالمي باراي  

 «. 2امعه استصالح ج

 

 كرازي از كرمودة مقام معظم رههري درباره پويش زنان

 مقام معظم رههري حضرت آيت اهلل اامنه اي مدظله العالي در موارد مختلف و در كرصتااي 

گوناگون در مورد بي حجابي و بد حجابي هشدار داده و با منط  نيرومند اود زنان را باه حفاظ يخصايت ااود و     

 عفا  كرا اوانده اند در اينجا به كرازي از گفتار ايشان گوش جان كرا مي دهيم:حفظ حريم حجاب و 

آيا جنايتي از اين بزرگتر نسهت به زن هست كه زن را با آرايش مد و جلوه گري زيور آالت سرگرم كنناد و از او  »  

 بعنوان يك ابزار و وسيله استفاده كنند؟
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آرايش مد و لهاس را بت اود قرار دادن، براي زن انقالبي مسلمان ايران امروز سر و سينه را از زيورآالت پركردن و 

 « 1ننگ است... .

 كرازي از كرمودة يايد مطاري صره  پيرامون پويش زنان

اواهد انوا  التاذاذهاي  تر و اساسي تر ريشه ميگيرد و آن اين است كه اسالم ميحجاب در اسالم از يك مسأله كلي

ي و چه نو  ديگر، به محيط اانوادگي و در كادر ازدواج قانوني ااتصاص يابد اجتماا   جنسي چه بصري و چه لمس

منحصراً براي كار و كعاليت بايد. بر اال  سيستم غربي عصر حاضر كه كار و كعاليت را با لذتجوئيااي جنساي باه   

 .« 2اواهد اين دو محيط را كامالً از ينديگر تفنيك كندآميزد. اسالم ميهم مي

 تاء از مقام معظم رههري در ارتهاط با نو  پويش استف

دهد و يا پوييدن لهاسااي بدن نماا و  س: آيا براي زنان پوييدن لهاسااي تنگي كه برجستگيااي بدن آنان را نشان مي

 عريان در عروسياا و مانند آن در عروسياا جايز است؟

 ظ بايند اينا  ندارد در غير اينصورت جايز نيست.ج: اگر از نگاه مردان  نامحرم و ترتب مفسده در امان و محفو

 س: آيا پوييدن لهاس رنگي يا كفشااي سياه براق و... توسط زنان جايز است؟

 3ج: اينا  ندارد مگر آننه رنگ و ين  آن باعث جلب توجه نامحرم و يا انگشت نما يدن او نشود.
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