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  پيشگفتار

داند، فطرتاً  گري است و كسي كه خود را زيبا مي اقتضاي زيبايي جلوه
اين امر فطري، اگر با دانايي و بصيرت تلفيق . آيد گري بر مي در صدد جلوه

ي بيشتري از لطافت و جمال  نشود، زن را كه در آفرينش پيكر، بهره
نصيبش گشته است، به سوي خودآرايي و خودنمايي در جامعه سوق 

هاي مهلكي، ابتدا دامنگير خود زن  و در پي آن، خسارات و آسيب دهد مي
اين همان معضلي . و سپس گريبانگير مردها و نهايتاً جامعه خواهد شد

  . ي كنوني ما به شدت با آن مواجه است است كه جامعه
تالش در جهت تبيين معقول و خردپذير حجاب براي نسل جوان 

كاوش . ي امروز ماست تي براي جامعهفرهيخته و اهل تفكّر، ضرورتي حيا
ي  در جهت شناخت علل و عوامل سست شدن حجاب در بين زنان جامعه

تبيين . هاي حلّ اين معضل نيز امري حياتي است ما و پي بردن به راه
روست  اي كه با معضل مزبور روبه ي مردان در جامعه ي عمل شايسته شيوه

  . نيز كاري ضروري است
تي كه از سوي طرفداران و دلباختگان فرهنگ پاسخگويي به شبها

ي نگاه اسالم به زن و جايگاه و حقوق زن در اسالم،  غربي در زمينه
شود، تا باور و ايمان آنان به  خصوصاً در بين زنان تحصيلكرده، ترويج مي

  .اسالم را متزلزل و منهدم سازند، نيز ضرورتي ترديدناپذير است
هايي است كه در سال  اي از سخنراني كتابي كه در دست داريد چكيده

مه طباطبايي در جمع گروهي از دانشجويان دختر دانشگاه عالّ 1385
هاي  اجه شد و در پي آن، گفتارانشجويان مزبور موداشتم و با استقبال د
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ور به صورت لوح فشرده در شمارگان بااليي تكثير و در سطح وسيعي مذك
ي  لكن با توجه به اينكه در همه. گرفت از جامعه در اختيار عالقمندان قرار

هاي مزبور فراهم  ي حاوي سخنراني اوقات، امكان استفاده از لوح فشرده
. ها نيز سودمند باشد مطالب سخنراني ي  نظر رسيد انتشار نگاشته نيست، به

، ها مطالب سخنرانيضمن حفظ ادبيات گفتاري  ،ي نگارش مرحلهدر 
  .نكاتي بر آنها افزوده شد
 كتابسازي  دانم از عزيزاني كه در مراحل آماده در اينجا الزم مي

  . اي مرا ياري كردند، سپاسگزاري كنم يك به گونه براي انتشار، هر 
اميد است اثر حاضر بتواند در حد خود، از يك سو به متقاعد و معتقد 

هاي اهل فضل و فكر، نسبت به ضرورت علمي و ديني مراعات  شدن خانم
والن و آحاد ديگر به تبيين وظايف مديران و مسؤاز سوي حجاب و 

جامعه در حلّ و درمان معضل و بيماري خودآرايي و خودنمايي برخي 
ناآگاهان و معدودي مغرضان، و از ديگر سو به شناخته شدن راهي كه 

اي كه با معضل و بيماري مزبور مواجه است بايد در پيش  مردان در جامعه
پايه بودن ايراداتي را كه از منظر  و نيز بتواند بيكند گيرند، كمكي موثّر 
شود، تا حدود  كه اسالم براي زن قائل است، گرفته مي حقوق و جايگاهي

قابل قبولي روشن نموده و بر استحكام باور و ايمان ديني زنان اهل انديشه 
 بمنّه و فضله. ي ما بيفزايد و دانش در جامعه

  مهدي طيب  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 لاو فصل
  يحجاب بي هاي زيان و حجاب فوايد و حكمت



 

   



 

 
  

  حجابي بي هاي حكمت و فوايد حجاب و زيان
  

در تمامي جوامع بشري، از عهد باستان تا آغاز عصر مدرنيسم، حتّي 
حيا و  1 .داشتدر جوامع غير ديني، زن همواره حجاب و پوشش كاملي 

داليل  .در فطرت زن داردعفاف كه عامل پوشيدگي و حجاب است، ريشه 
كند كه در اين فصل، به بيان  تأييد مينيز ضرورت حجاب را عقلي زيادي 

  .  پردازيم برخي از آنها مي
تواند هر انسان فرهيخته  هاي حجاب به تنهايي مي هر يك از حكمت

حجابي مضرّ و  و منطقي را قانع كند كه حجاب، ضروري و مفيد، و بي
  . خطرناك است

  
  حجاب براي ديده شدن زن

انسان موجودي مركّب از روح و جسم است و حقيقت انساني او روح 
يم تا به آمدزيادي راه  ها ما انسان. بدن مركَب انسان است. است نه بدن

با ورود به عالَم . بوديم 2ابتدا در عالَم انوار .يمم طبيعت و دنيا رسيدعالَ
بر آن سوار شديم تا  و مركبي از جنس نور در اختيار ما قرار گرفت ،انوار

                                                 
عصر مدرنيسم، در مباحث آتي كتاب  حجابي در ي بي ـ چگونگي و علّت ظهور پديده1

  .بيان شده است
با سير و سلوك  .آوريم آن عوالم را به ياد نميما طبيعت، عالم هاي  حجابدر اثر ـ 2

  .را شكافت و آن عوالم را به ياد آورد ها حجابتوان  ميعرفاني 
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سپس از آن مركب پياده شديم و مركب مزبور در . دم طي شاينكه آن عالَ
شديم و در آنجا بر ) ها سايه(عالَم اظلّه و اشباح آن عالم ماند و ما وارد 

پس از طي كردن آن عالَم، از مركب . مركبي از جنس شَبح سوار شديم
شبحي هم پياده شديم و آن مركب در آن عالم ماند و ما وارد عالَم ذَر 

در عالَم ذر بر مركبي از جنس آن عالَم سوار شديم و پس از طي . شديم
اي پياده شديم و آن مركب در عالم ذر ماند و  مركب ذرهآن عالَم نيز از 

در اين عالم سوار بر مركبي خاكي به نام . خود ما وارد عالَم طبيعت شديم
پس از طي عالَم طبيعت از . جسم شديم كه متناسب با عالَم طبيعت است

كنند و  را دفن مي ميرد و آن ما مي شويم، بدن مركب جسم هم پياده مي
رزخ شده و سوار بر مركبي به نام قالب شود و ما وارد عالَم ب يمتالشي م

عالَم برزخ هم كه تمام شد، وارد عالَم قيامت شده و سوار . شويم مي مثالي
  .خواهيم شدبر مركبي از جنس آن عالَم 

انسان همچون مسافري است كه قسمتي از سفرش را با هواپيما، 
خود . كند با كشتي طي مي قسمت ديگر را با اتومبيل و بخش ديگر را

خود انسان نيز غير از . مسافر غير از هواپيما، اتومبيل و كشتي است
  . گيرد پيكرهايي است كه به عنوان مركب در هر عالَم در اختيارش قرار مي

مانع  ،ي نقليه ي مهم اين است كه گاهي ظهور مركب و وسيله نكته
ض كنيد يك اتومبيل بسيار فر. شود كه سوار بر آن است توجه به كسي مي

خيره  ،ي افراد شود و همه از خيابان رد مي و زيبا شيك و خوش استيل
وقتي اتومبيل رد شد، اگر از آنها سؤال . كنند خيره به آن اتومبيل نگاه مي

ي اتومبيل زن بود يا مرد؟ عينكي بود يا نه؟ لباس او چگونه  راننده: شود
چه كار داريم؟ ماشين را نديدي چقدر  به راننده: بود؟ جواب خواهند داد
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  !زيبا بود؟
زيبايي و  ،خداوند متعال در آفرينشِ بدني كه زن بر آن سوار است

رده در جامعه عرضه پ اگر اين مركب بي .بيشتري به خرج داده است  افتظر
شود و  به سمت بدن، كه مركب زن است معطوف مي شود، توجه همگان
دهد كه روحي كه بر اين مركب سوار  ميت نميكند و اه هيچ كس توجه نمي

  !كيست؟ ،است
زن يعني انديشه و كماالت انساني و . زن يعني شخصيت انساني زن

اما هنگامي كه زن . و در يك جمله، يعني روح زن دانش و تفكّرات زن
كند و در جامعه در معرض ديد قرار  بدن خود را آرايش و تزيين مي

شود و كسي به ديد يك  ا به بدن او متمركز ميه ي توجه دهد، همه مي
يعني . نگرد روحيات و اخالق انساني به او نمي انش،د با انديشه، انسان،

  . شود شخصيت انساني او در پشت زيبايي جسماني او گم مي
ن شخصيت ه شدبدن تو حجاب و مانع ديد! اي زن: گويد اسالم مي

ها به شخصيت  وي و توجهتوست، پس آن را بپوشان تا خودت ديده ش
بلكه براي اين  ؛حجاب، مانع ديده شدن تو نيست. ات متمركز شود انساني

بدنت را بپوشان تا خودت ديده شوي؛  .ودات ديده ش است كه خود حقيقي
شخصيت و  كنند، به دانش، انديشه، اخالقيات، كه به تو نگاه ميتا، هنگامي 

آن هنگام كه خدا  !اي زن. وجه كنندات ت ي انساني حقيقت وجودي و جنبه
آفرين بر خدا، : 1الخالقينَ فَتََبارك اهللاُ اَحسنُ :روح تو را آفريد، فرمود

اين اشتباه بزرگي است كه تمام زيبايي خود را در . نيكوترين آفرينندگان
                                                 

  .14ي  ي مؤمنون، آيه ـ سوره1
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اگر حقيقت خود را بشناسي، . ات بداني پيكر جسماني و مركب خاكي
هاي زيادي در  خداوند زيبايي. نهايت خدايي ي جمال بي بيني كه جلوه مي

  . خود را كشف كن. وجود تو پنهان كرده است
هايي كه خداوند در روحش تعبيه كرده است پي  اگر زني به زيبايي

خود را با مركبت ! اي زن. نازد ياش نم ببرد، هرگز به زيبايي ظاهري
  . عوضي نگير، كه تو خيلي باالتر از آن هستي

كند هيچ بخش چقدر كوته فكري و تنگ نظري است كه زن فكر 
. در او وجود ندارد ،تر از بدن تر و دوست داشتني تر و جذّاب خواستني

هاي  شخصي را در نظر بگيريد كه قصري بسيار مجلّل با تاالرها و سالن
. اين قصر مجلّل، انباري و سرويس بهداشتي هم دارد. العاده زيبا دارد قفو

توالت را نيز زيبا درست طبيعتاً در قصر به اين زيبايي، انباري و حمام و 
اما چقدر كوتاه فكري است كه صاحب اين قصر، به هر مهماني كه  .اند كرده

زيبايي . ان دهدانباري، دستشويي و توالت آن را نش ،شود بر او وارد مي
شخصيت زن كه خدا در روح او قرار داده است كجا و زيبايي پيكر 

  ! كجا؟ اش جسماني
ا هم به طور مطلق و هميشه گويد همين مركب ر نميه اسالم البتّ
گويد آن را آرايش كن و به همسرت تجلّي كن كه خداوند  بلكه مي .بپوشان

را در جامعه عرضه نكن كه اما بدنت . دهد براي اين كار به تو اجر مي
  . شوي خودت گم مي

  . پس حجاب براي ديده نشدن زن نيست؛ بلكه براي ديده شدن اوست
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  ي مصونيت و امنيت زن حجاب مايه
و  مصون بماند زن از تعرّضات مردان هوسران شود مي حجاب باعث

، زنان و دختراني كه در جامعه خودآرايي. ي امنيت زن در جامعه است مايه
كنند، در معرض برخوردهاي زشت  فروشي و طنّازي مي جلوه خودنمايي،

ها و رفتارهاي زشت و  از متلك گفتن. گيرند مردان هوسران قرار مي
هاي خياباني گرفته تا رفتارهاي خيلي خشن، همچون ربوده شدن  مزاحمت

حجاب محدوديتي براي مردان هوسران و مصونيتي براي . و تجاوز به عنف
  . پاكدامن است زنان

زن در امنيت و آسايش و آرامش باشد و از  ،اگر بخواهيم در جامعه
اش اين است كه  تعرّض مردان هوسباز و شهوتران مصون بماند، الزمه

اي باشد كه راه اين طمع را بر مردهاي كذايي ببندد و به  پوشش او به گونه
هاي خود قرار  سي هو تواند او را بازيچه ذهن كسي خطور هم نكند كه مي

  .دهد
ها را  خيلي از حرف. زنند هايشان را با زبان نمي ي حرف اشخاص همه

زني كه خود را آرايش . زنند با حركات، حاالت، و طرز لباس پوشيدن مي
نشان  هاي جلفي از خود شيده است و حركتكرده و لباس محرّكي پو

زند و به  دهد، با اين طرز لباس پوشيدن و رفتار كردنش حرف مي مي
بياييد . گويد من عروسكم، بياييد با من بازي كنيد مردان هوسران مي

من انسان انديشمند و . هاي شهواني خود را با من ارضاء كنيد خواسته
  . ارزشمندي نيستم، يك ابزار ارضاء شهوتم

هوسباز اي باشد كه به مردان  لباس، پوشش و رفتار زن بايد به گونه
ي  دهم مرا بازيچه و به شما اجازه نمي يستمبفهماند كه من اهلش ن
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حجاب چنين پيامي دارد و زن را در امنيت قرار . هاي خود كنيد هوسراني
 . دهد مي

  
   حجاب عامل استحكام خانواده

. هاست دگي و استحكام خانوادهحجاب، باعث تحكيم پيوند خانوا
هايي جز همسر  هاي زن ي كه بيرون از خانه دائماً در معرض جلوهمرد

كم از  شود، كم هاي جنسي گوناگون مواجه مي خود است و با تحريك
گردد و در نتيجه، محيط خانواده انسجام خود را از  همسر خود دلسرد مي

شود، چرا كه همسر او حد  دهد و سست و چه بسا متالشي مي مي دست 
هاي ظاهري زنان  ها و زيبايي ي جذابيت بايي دارد و همهمعينّي از زي

اگر بخواهيم بنياد . ندارد ،بيند فروشي را كه در جامعه مي خودآرا و جلوه
هايي مصون بماند و  خانواده مستحكم باشد، بايد مرد از معرض چنين جلوه

 اين به. منظور، زنان بايد پوشيده و موقّر در جامعه ظاهر شوند  براي اين
كند،  چون زني كه در بيرون از خانه خودنمايي مي. سود خود زن هم هست

كند و در جامعه  به زني كه خود را بزك مي. چه بسا خود نيز شوهري دارد
گونه خود را بيارايد و  شود بايد گفت چه بسا زن ديگري نيز اين حاضر مي

يط و كم كم مح و دل شوهر تو را برُبايد دوبرابر شوهرت ظاهر شدر 
آيا اين به سود توست؟ همين باليي كه تو . ات سرد و متالشي شود خانواده

  . توانند سر تو بياورند آوري، ديگران هم مي داري سر ديگران مي
پس اگر بخواهيم بنياد خانواده محكم و محيط خانه گرم و صميمي 

نشود و توجه بيشتري به همسرش داشته  ستگي مرد به زنش كمباشد و دلب
  .آيند، پوشش و وقار كافي داشته باشند ها وقتي به جامعه مي ، بايد زنباشد



  19  حجابي بي هاي زيان و حجاب فوايد و حكمت  

كند كه مرد از يك سو توجه بيشتري  حجاب اين امكان را فراهم مي 
اش داشته باشد و از سوي ديگر فراغت خاطر بيشتري براي  به خانواده

پس، از اين . ي خدا و حقايق معنوي و متعالي پيدا كند انديشيدن درباره
  . توان حجاب را يك امر ضروري و منطقي تلقّي كرد هت هم ميج

  
  ي ازدواج ه حجاب باعث بقاي انگيز
ها و  وليتبه مسؤ ي ازدواج و تن دادن مرد انگيزه حجاب باعث حفظ

يكي از معضالتي كه امروز . ي خانواده است ي تشكيل و ادارهها دشواري
أمين چون ت دهند؛ كه مردها تن به ازدواج نمي داريم اين است  در جامعه

خانواده، كار  ي اداره هاي دشوار وليتي زندگي و مسؤ ي اداره هزينه
كنند و در جامعه عرضه  زنان خود را آرايش ميوقتي . سنگيني است

دهند، مرد براي  قرار مينمايند و به آساني خود را در دسترس مردان  مي
بازار آزاد  ي خانواده تن بدهد؟ دشوار اداره هاي سخت و وليتچه به مسؤ

بدون اينكه آن  ،كند هاي او را تأمين مي هاي جنسي، خواسته جويي لذّت
ي  لذا، اگر بخواهيم انگيزه. ها و مشكالت را داشته باشد دردسرها و هزينه

هاي جنسي به شكل  راه كاموريبايد تشكيل خانواده باقي بماند، 
هاي جنسي،  جويي ته باشد و بازار آزاد لذّتغيراخالقي در جامعه بس

  . تعطيل شود
 كنند و در دانشگاه، خيابان، پارك، ود را بزك ميدخترهايي كه خ

دانند چه باليي به سر خود  شوند، نمي پارتي و هر جاي ديگر ظاهر مي
لذا اگر بخواهيم . كنند شانس ازدواج را از خود سلب ميچگونه آورند و  مي

اج باقي بماند، زن به هنگام حضور در جامعه، بايد پوشيدگي، ي ازدو انگيزه
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وقار، متانت و سنگيني خود را حفظ كند؛ تا تنها راه تأمين اين نياز حياتي 
  . براي مرد، تشكيل خانواده باشد

  
  ي آرامش روحي مرد حجاب زن مايه

حجاب باعث آرامش رواني و نبودن هيجانات و فشارهاي عصبي و 
حجاب و  هاي بي تحريكات جنسي دمادم مردان توسط زن رواني ناشي از

فروش در  جلف و جلوه حجاب، هايي كه بزك كرده، بي زن. خودآراست
بعضي . آورند داند به سر مردها چه مي كنند، خدا مي جامعه حضور پيدا مي

طور لباس  دوست داريم اين. تريم طور راحت گويند ما اين ها مي از اين خانم
مگر خدا انسان را آزاد نيافريده است؟ پس چرا . يش كنيمبپوشيم و آرا

خواهيد ما را مجبور كنيد حجاب داشته  كنيد و مي آزادي ما را مراعات نمي
  باشيم؟ 

آزادي . اين خانمها بايد توجه كنند كه اوالً دو نوع آزادي وجود دارد
ست؛ تكويني، كه در مقابل جبر و به معناي قدرت بر انجام و ترك كاري ا

و آزادي تشريعي يا قانوني، كه به مفهوم جايز و درست بودن انجام يا ترك 
آزادي تكويني و قدرت . بشري استقوانين كاري از نظر مقرّرات الهي يا 

. انجام كاري، به هيچ وجه دليل درستي آن كار و مجوز انجام آن نيست
ه امكان و كنند كارهايي است ك اساساً آنچه را قوانين ممنوع اعالم مي

قدرت انجام آنها وجود دارد؛ واالً ممنوع كردن كاري كه اشخاص امكان و 
تواند دليل  پس آزادي تكويني نمي. بي معناست ،قدرت انجام آن را ندارند

. آزادي از نظر قانون، و در نظامهاي الهي، آزادي از نظر احكام شرع باشد
ي قوانين و شرايع، كارهاي قابل انجام را به كارهاي درست و نادرست  همه
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به اشخاص آزادي  ،دانند كنند و تنها در كارهايي كه درست مي تقسيم  مي
ي متمدني به آزادي نامحدود  انسان عاقل و هيچ جامعه هيچ. دهند مي

مثالًآزادي قتل يا . اشخاص در هرچه قدرت انجام آن را دارند، قائل نيست
چ رف قابل انجام بودن آن، هيتعرّض به اموال و نواميس ديگران را به ص

بشري يا الهي، در ارتكاب آن براي  شمارد وهيچ قانون كس مجاز نمي
  .قائل نيست اشخاص آزادي

هاي هر كس تا جايي است  هم مرز آزادي ،در فرهنگ غربي و ليبرالي
ي اينكه  شود و كسي حق ندارد به بهانه ي حقوق ديگران آغاز مي كه حوزه
خيلي  ،در فرهنگ الهي حرف. به حقوق ديگران تعرّض كند ،آزاد است
تن هم در فرهنگ اسالمي آزادي براي آسيب رساندن به خويش. باالتر است
مثالً كسي حق ندارد خودكشي كند، خود را معتاد كند، چشم . وجود ندارد

استعدادهاي خود را نابود كند و يا روح خود را آلوده ، خود را كور كند
  . سازد

ي  كند و هم مايه خودنمايي و خودآرايي، هم به ديگران لطمه وارد مي
اريها و باعث انحطاط و ابتذال و موجب آلودگي روح و جان و سبب دشو

  . هاي زائد براي خود زن فاقد حجاب است هزينه
ترم و بيشتر خوشم  طور راحت گويي من اين خانم محترمي كه مي

شوي،  داني وقتي با اين حالت از كنار پسرهاي جوان رد مي آيا مي! آيد مي
ي جنسي، چگونه آنان  آوري و با تحريك غريزه چه باليي به سر آنها مي

دهي؟ حتّي بر مبناي فرهنگ  هاي عصبي و رواني قرار مي را تحت فشار
طور بيشتر  ليبرال غربي هم تو حق نداري به عنوان اينكه من آزادم و اين

  . آيد؛ ديگران را مورد آسيب قرار دهي خوشم مي
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بيشتر، از راه  ،بر اساس تحقيقات روانشناسان، از نظر جنسي، مردان
. و زنان از راه لمس و تماس شوند نگاه و به صورت بصري تحريك مي

ي تحريك مرد از راه نگاه است و زني كه خود را آرايش كرده و  عمده
داند چه باليي به  كند، نمي هاي جنسي خود را در جامعه عرضه مي جذابيت

آورد، چه فشار روحي و عصبي به آنها وارد مي كند و تا چه  سر مردها مي
  . ع آزار و شكنجه دادن آنهاستاين كار يك نو. آزارد حد آنان را مي

كني و از  كني، او را تحريك مي وقتي خود را عرضه مي! خانم محترم
تو حق نداري به اين عنوان كه من دلم . سازي درون به او فشار وارد مي

از اين برخي . خواهد آزاد باشم، به هر شكلي در جامعه ظاهر شوي مي
به اينها . شوند نگاه نكنند ت مياگر مردها اذي: گويند در جواب ميها  خانم

فروشم، مردم  فروش هم بگويد من مي فروش و ترياك  بايد گفت پس قاچاق
بر اين اساس . ترم كه ترياك بفروشم طور راحت من اين. نخرند
ها در جامعه بايد آزاد باشند؟ آيا اين حرف، درست و منطقي  وشفر  ترياك
   است؟

ي زن قائل است، در واقع آزادي آزاديي كه فرهنگ ليبرالي غرب برا
براي آلوده زن براي تبديل كردن خود به ابزار تحريك جنسي مردان و 

مدرنيسم غربي حجاب را . ندوباري استب خويش به هرزگي و بي ساختن
به بيان ديگر، آنچه . از سر و پيكر زن برداشت و بر عقل و دل او نهاد

بلكه آزادي مردان هرزه فرهنگ غربي در پي آن است، آزادي زن نيست؛ 
اگر براستي خواهان و . و هوسباز براي بازيچه شهوتراني قراردادن زن است

ند، چرا در جوامع غربي زنان را در باحجاب بودن آزاد ا طرفدار آزادي زن
هاي قانوني و اجتماعي، آنان را  گذارند و با انواع فشارها و محروميت نمي
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  نند؟ ك به كنار گذاردن حجاب مجبور مي
، به مخالفت با الزام زن دهد و با اين شعار غرب كه شعار آزادي سرمي

پردازد؛ براستي در پي كدام آزادي براي زن  مراعات حجاب و عفاف مي به
هاي  هاي علمي؟ آزادي براي فعاليت است؟ آزادي زن براي فعاليت

زگي و سياسي؟ آزادي براي داشتن امكان تعالي معنوي؟ يا آزادي براي هر
  ندوباري؟ب بي

تريم؛ بايد بدانند صرف  گويند ما اين طور راحت ثانياً اين كه مي
چيزهاي ارزشمند مثل علم . راحتي، مجوز و دليل درستي انجام كار نيست
اي در پي  اگر سختي نتيجه. آيند و دانش، غالباً با تحمل سختي به دست مي

باشد؛ هر انسان عاقلي تن دادن به داشته باشد كه ارزش تحمل آن را داشته 
دستاوردهاي حجاب براي زن و مرد و جامعه . كند آن را توصيه و تأييد مي

شك ارزش تحمل سختي مراعات  چنان بزرگ و ارزشمند است كه بي
  .حجاب را دارد

              
  حجاب رمز پيشرفت و كمال جامعه

 زن با آرايش، خودآرايي، خودنمايي، ،اي كه در آن جامعه
و پويايي   ي باصالبت، جدي شود، جامعه فروشي و طنّازي حاضر مي جلوه

هايش با آرايش و خود نمايي دائماً دنبال اين  اي كه زن جامعه. نخواهد بود
هاي مردان هوسران را به سمت خود جلب  هستند كه شمار بيشتري از نگاه

، قرار دارندها  حت تأثير تحريكات جنسي زنكنند و مردهايش دائماً ت
ها  در دانشگاه. كار و تالش و علم و دانش نيست اي جاي عهچنين جام

چقدر به دنبال لوازم  ،حجاب و بدحجاب حواس دخترهاي خودآرا و بي
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 ر متوجهدو چق نگ مو، لباس و كفشآرايش، النگو، گردنبند، گوشواره، ر
  . طور درس است؟ پسرها هم همين

خواهيم  حجاب اين است كه مي  بنابراين، يكي ديگر از داليل ضرورت
ي آن،  آموزي و دانش باشد، و الزمه علم تالش، محيط جامعه، محيط كار،
طور كه  همان .يطي كامالً جدي و با صالبت باشداين است كه جامعه مح

  . ديديم اين امر منوط به پوشش، سادگي و وقار زن است
  

  ي مرد به همسرش يت عالقهي تقو حجاب مايه
هاي  ها و جذّابيت كند و زيبايي حجاب اختيار مي زني كه در جامعه

دهد، نهايت وفاداري و  قرار مي اش را منحصراً مختص شوهر خود جسمي
دهد كه اين رويه به طور طبيعي متقابالً  عالقمندي به شوهرش را نشان مي

  . كند محبت شوهر را به سمت او جلب مي
هر هاي جنسي خود را به  ها و جذّابيت پروا، زيبايي ي كه بيزن

كه من با مردهاي ديگر چه  گويد مي كند، شوهرش به خود مردي عرضه مي
اي را كه خدا در او قرار  هاي جسمي اما وقتي زن، زيبايي. كنم فرقي مي
ن را به طور د و ديگراماين ت، منحصراً به شوهر خود عرضه ميداده اس
كند، نشان  ها محروم مي ها و جذّابيت ن زيباييز دسترسي به آمطلق ا

اي  ي ويژه اي باز كرده و عالقه دهد كه براي شوهرش حساب جداگانه مي
چنين . داند به او دارد و به او وفادار است و خود را فقط متعلّق به او مي

 به اين خاطر هم. ي شوهرش خواهد بود زني طبيعتاً به شدت مورد عالقه
  . وجود حجاب براي زن در جامعه يك ضرورت است
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  ي افزوني مطلوبيت زن حجاب مايه
زن . كه دسترسي به آن كمتر و دشوارتر باشد گرانبهاتر است هر چيز
تر بتوان به  تر است و هر چه راحت تر باشد، خواستني نايافتني هر چه دست

بازي  دل و دست. ستتر ا ارزش تر و بي پا افتاده  او دسترسي پيدا كرد، پيش
. ي كم ارزش شدن اوست زن در عرضه و در اختيار قراردادن خود،  مايه

حتّي مردهاي هوسران براي زنان هرزه و . ي بسيار مهمي است اين نكته
هاي موقّر و محجوب  بند و بار كمتر ارزش قايلند و بيشتر مشتاقند به زن بي

جنسي و شهوت، مايل است  ي گرچه مرد به اقتضاي غريزه. راه پيدا كنند
. زن، خود را راحت در اختيار او قرار دهد؛ يعني ميل به هرزگي زن دارد

پرست، به طور مطلق، زن  ي مردان هوسران و شهوتاما هيچ مردي، حتّ
 .دهد نميهرزه را بر زن عفيف ترجيح 
ها  ي حجاب وجود ندارد و زن اينكه مقوله در جوامع غربي به علّت

قي ند، اصالً عشق به مفهومي كه در فرهنگ شرا دسترس به راحتي در
سازي كه در فرهنگ و  هاي آتشين داستان عشق .شود وجود دارد، پيدا نمي

ادبيات ما وجود دارد؛ مثل داستان ليلي و مجنون، وامق و عذرا و شيرين و 
چون زن به رايگان و بدون هيچ . فرهاد، در فرهنگ غربي وجود ندارد

  . رس استمانعي در دست
  

  حجاب بيانگر وااليي ارزش زن
مرواريد غير از يك سنگ . استقيمتي بدن زن مثل يك مرواريد 

مرواريد . افتد و در دسترس هر كسي هست ارزش است كه هر جايي مي بي
. اين تعبير زيباي مرواريد و صدف از خود قرآن است. در دل صدف است



 حجاب و حقوق زن در ترازوي انديشه و ايمان  26

: 1المكنونِ ينٌ كَامثالِ اللُّؤلُؤِحور عقرآن از همسران ارزشمند بهشتيان به 
   .زنان سيه چشم زيبارويي مانند مرواريد در صدف؛ تعبير كرده است

چون جواهر بدلي را با . ام گويد من جواهر بدلي فروشي مي زن با جلوه
اند، هر جا هم كه بيفتد، گم شود و بشكند، اهميتي  ارزش ساخته ي بي شيشه
دهند، در صندوق جواهر و  در دسترس قرار نمي اما جواهر واقعي را. ندارد

گذارند و آن را از دسترس دزد و ربايندگان مصون  داخل گاو صندوق مي
شكسته شدن و لطمه ديدن حفظ  دارند و از معرض آسيب ديدن، گه مين

زني كه . زن مثل مرواريد است و بايد در صدف حجاب باشد. كنند مي
  . ارزش كرده است ك جواهر بدلي، بيكند، خود را مثل ي جلوه فروشي مي

 .كه محتاج نگاه مردان هوسران است دهد زن با خودنمايي نشان مي
با آرايش . زند ش حرف ميبا رفتار. كند التماس مي. كند نگاه مي گداييِ
ها و رفتارهاي سبك،  هاي جلف، خنده ها، حركت خودنماييها،  كردن
ا ام. كسي بيايد من را بر دارد تو را به خدا. ام گويد من جواهر بدلي مي

دارند و هيچ كس هم به جز صاحب  جواهر واقعي را در صندوق نگه مي
خود  فكري است كه شخصي چقدر كوته .رسد دستش به او نمي ،اصلي آن

كنم به بدن من  ارزش بداند كه گدايي كند و بگويد خواهش مي قدر بي را آن
   .نگاه كنيد
  

  حجاب شرط تعالي معنوي
ي  شود و در نتيجه حجاب باعث پاكي و طهارت روح زن و مرد مي
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هاي بلند عرفاني براي  ي تعالي معنوي و عروج روحاني به قلّه زمينه ،آن
  . آيد هردوي آنها فراهم مي

تواند پذيراي حقايق بلند معنوي و كماالت بلند عرفاني  روحي مي
علَّت  ةُ اَلسنخي. شود كه با آن حقايق و كماالت، سنخيت داشته باشد

حقايق بلند معنوي، . سنخيت، علت پيوستن دو چيز به هم است: ِاإلنضمام 
مطهر و  ها رابطه برقرار كند كهتواند با آن پاك و مطهرند و تنها كسي مي

يمسه االَّ ال : خدا راجع به قرآن فرمودبه عنوان مثال، . پاك باشد
اي  در جامعهبنابراين . ا آن تماس نخواهند گرفتجز پاكان ب: 1المطَهرونَ

اند، نه روح زن و نه   آلوده پرستي به هوسراني و شهوت ماًزن و مرد دائ كه
هاي معنوي و عرفاني  روح مرد، اصالً استعداد و لياقت و شايستگي تجربه

  . را نخواهد داشت
بلند هاي  بنابراين، اگر بخواهيم زن و مرد امكان دستيابي به تجربه

اني عروج هاي بلند كماالت معنوي و انس عارفانه را داشته باشند و به قلّه
و  ي محفوظ ماندن زن ها محفوظ بمانند و الزمه از اين آلودگي كنند، بايد

اين است كه محيط  ،شهوتراني و هوسبازي پرستي، مرد از آلودگي به شهوت
وقار، پوشيدگي و يعني زن و مرد با . جامعه، محيط تحريك شهواني نباشد
  . وزانت، در محيط جامعه حاضر شوند

در تمام اديان الهي بر پوشيده بودن زن، خصوصاً در حال عبادت، 
در نقّاشيهاي معابد و كليساهاي تمام دنيا، زنان قديس . تأكيد شده است

هاي مسيحي يك حجاب  لباس راهبه. حجابي كامل دارند ،ي مذاهب همه
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دهد از نظر تمام اديان، تعالي معنوي زن  ان مياين نش. تمام عيار است
زن با پوشاندن سر و پيكر خود در  .مستلزم حجاب و پوشيدگي اوست

  .سازد هاي باطني رها مي حجاب، دل و جان خويش را از حجاب
  

  ي مقبوليت زن نزد خداوند حجاب مايه
ي او  براي راه يافتن به دل محبوب، خود را طبق سليقه هر محب

كه زن ببيند  ، خيلي زيبا و مطلوب است به عنوان مثال در خانواده. رايدآ مي
و چه رنگ لباسي را دوست دارد؛  نوع، چه شوهرش چه مدل آرايش

چون از اين راه بيشتر در دل . گونه خود را آرايش كند و لباس بپوشد آن
  . گيرد شوهرش جا مي

به خود جلب خواهد محبت و نظر خدا را  زني كه محب خداست و مي
ي  خواهد به دل خدا راه پيدا كند، بايد باب سليقه كند، و به بيان عاميانه مي

طور ظاهر  همان. پسندد بايد ببيند خدا زن را چطور مي. خدا عمل كند
راه  1 .آمده است در قرآناين حقيقت . خدا زن راپوشيده دوست دارد. شود

جلب نظر الهي براي زن، اختيار كردن حجاب، سادگي، وقار و متانت 
بنابراين اگر زن بخواهد نظر لطف و مهر خدا را به جانب خود جلب . است

   .استپوشيدگي و حجاب  رعايتكند، راهش 
  

  ي محبوبيت زن نزد پروردگار حجاب مايه
قُل : آمده است سلّم و هوآل عليه اهللا صلّيدر قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم 
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؛ به مردم بگو، اگر شما واقعاً خدا 1بكُم اهللاُ فَاتَّبِعوني يحبِان كُنتُم تُحبونَ اهللاًَََُُُ
را دوست داريد، از روش من تبعيت كنيد و مثل منِِِِ رسول اهللا عمل كنيد 

خدا چطور  محبوبانِ . ي مهمي است اين آموزه. تا خدا دوستدار شما شود
زهرا  ي  ها نزد خدا، فاطمه ترين زن محبوب مل كردند؟ در اسالم،ع

 عليها اهللا سالمي معصومه  و فاطمه عليها اهللا سالم، زينب كبري عليها اهللا سالم
د تا خدا او را من بايد از آنها تبعيت كناينها چگونه بودند؟ زن مؤ. ندباش مي

براي اينكه خدا هم آنها  خدا را دوست دارند، واقعاً زنان اگر. دوست بدارد
را دوست بدارد و محبوب خدا شوند، يعني از مقام محبي به مقام محبوبي 
و از مقام عاشقي به مقام معشوقي ارتقاء پيدا كنند، راهش اين است كه 

ردگار بودند، ببينند زناني كه محب واقعي خدا و عاشقان راستين پرو
  . دندچگونه رفتار كر

در نهايت پوشيدگي و عفاف  عليها اهللا سالمرا يقين داريم حضرت زه
ي فدك از خانه بيرون آمدند كه به  وقتي آن حضرت براي مطالبه. بودند

ي عجيب را با ابوبكر داشته باشند، هم خمار بر  مسجد بروند و آن مناظره
چادر ( دندو هم جِلباب بر تن نمو) خمار مقنعه يا روسري است(سر كردند 

محبوبان . 2شد اي كه جلبابشان بر زمين كشيده مي به گونه) بر تن پوشيدند
اگر زنان ما هم بخواهند محبوب خدا شوند بايد . گونه بودند خدا اين

  .خودشان را مثل زنان محبوب خدا كنند و از آنها تبعيت نمايند
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  حجاب رمز پذيرفته شدن زن در درگاه الهي
نقل . كنند في است كه اهل محبت آن را درك ميي لطي ين مورد نكتها

شده است دلقكي در دستگاه فرعون بود كه براي خنداندن فرعون، شبيه 
كرد، چوبي هم مثل عصاي موسي  لباس چوپاني بر تن مي السالم عليهموسي 

قاه  فرعون هم قاه .آورد گرفت و اَداي موسي را در مي به دست مي
عونيان عذاب شوند، فرعون و لشگريانش در وقتي قرار شد فر. خنديد مي

به  السالم عليهحضرت موسي . اما اين دلقك زنده ماند. رود نيل غرق شدند
من را  آورد و دلقك را كه اَداي من را در ميخدايا اين : خدا عرض كرد

اين دلقك چون ! موسي: كرد، چرا غرقش نكردي؟ پاسخ آمد مسخره مي
دلمان نيامد او را  آورد؛ ما هستي در مي كه محبوبخود را به شكل تو 

  . غرق كنيم
و اهل بيت عصمت كماالت انساني به پاي پيغمبر  توانيم در ما كه نمي

اما اگر دست كم ظاهرمان را مانند ايشان كنيم، . برسيم السالم عليهم و طهارت
زنان ما كجا و . شايد ما را هم در محضر پروردگار راه بدهند و بپذيرند

توانند حداقل ظاهرشان را مثل  كجا؟ اما مي عليها اهللا سالمي زهرا  مهفاط
پذيرفته راه پيدا كنند و كنند تا در دستگاه الهي  عليها اهللا سالمي زهرا  فاطمه
  .شوند

   
  ي تقويت روح حيا و عفاف حجاب مايه

ظاهر و باطن انسان در تعامل با همند، رفتارهاي ما در روحيات ما 
ظاهر و باطن . شوند ارد و روحيات ما منشأ رفتارهاي ما ميگذ اثر مي

فروشي، روح  حجابي، خودآرايي و جلوه بي. انسان در تعامل و داد و ستدند
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ار كند؛ چنان كه پوشيدگي و وق حيا و عفاف را در درون انسان نابود مي
سبب  حيا و عفاف هم. كند ت ميظاهري، روح حيا و عفاف را تقوي

 روح حيا و وقار در اوهر چه  بودن باشد و  لب پوشيدهشود زن طا مي
  . شود كه خودش را بيشتر بپوشاند تر گردد، طالب اين مي عميق

احكام الهي طيفي وجود دارد كه از حداقلّ قابل پذيرش  در تمامي 
بنابراين زن اگر بخواهد نه . يابد آغاز شده و تا حد اعالي كمال ادامه مي

بايد حجاب تنها روح حيا و عفاف در باطنش نابود نشود، بلكه قوي شود، 
  . دو وقار و متانت ظاهري را برگزين

  
  جسم و جاننشاط و ي سالمت  حجاب مايه
ناپذير  ناشناس و سيرياي حد غريزه ي جنسي در وجود انسان،  غريزه

بقاي نسل بشر وابسته به وجود اين  .ه حكمتي در آن هستالبتّ. است
. شد اگر اين غريزه در انسان نبود، نسل بشر معدوم و نابود مي. غريزه است

بايد  يزها اين واقعيت را راجع به اين غرام. اين يك لطف الهي است
يعني اگر . پذير است ي طعام، سيري غريزه .پذيرفت كه سيري ناپذير است

 .ند بخوردتوا شخص گرسنه يك پرس غذا بخورد، پرس دوم را ديگر نمي
حال اگر اين . ناپذير است اي سيري ي جنسي، غريزه اما غريزه. شود سير مي
آن سر از صاحب  ناپذير در معرض تحريكات مدام باشد، ي سيري غريزه

گونه كه بعضي  گمان نكنيم آن. باري در خواهد آوردبندو هرزگي و بي
حجاب باشند و زنان  ها بي ي زن گويند، اگر حجاب را برداريم و همه مي

هاي  جاذبه   كنندگي فروش زياد شوند، جذابيت و تحريك خودآرا و جلوه
وجه  به هيچ. شود رود و براي مردان يك امر عادي مي جنسي زن از بين مي
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با هر . ي جنسي حسابش از ساير غرايز جداست غريزه. گونه نيست اين
حاال فكر كنيد . شود تحريك، هوس و طلبي در وجود فرد ايجاد مي

فروشي و  ها خودآرايي و جلوه اي كه در آن حجاب نيست و زن جامعه
  . آيد كنند، چه باليي به سر آن جامعه مي طنّازي مي

گويند مرد و زن مثل آب و  مي. زيبايي دارندشهيد مطهري مثال 
اگر آب و آتش بدون حجاب و حائل در كنار هم قرار گيرند، آب . آتشند

اما اگر بين آب و آتش حائل و . برد و از بين مي كند آتش را خاموش مي
و روي آتش  الً آب را در يك ظرف فلزي بريزيمحجاب قرار دهيم، مث

شود آب  بي بين آتش و آب است، سبب ميقرار دهيم، ظرف فلزي كه حجا
گرم شود و به جوش آيد و هر كدام از آب و آتش خاصيت خود را داشته 

كنند و  اگر حجاب بين زن و مرد برداشته شود، همديگر را نابود مي. باشند
شود، شور و نشاط و تعالي  اگر حجاب بينشان باشد، محيط زندگي گرم مي

  . شود  ت انسان تضمين ميآيد و حيا در زندگي پديد مي
حجابي،  پيامدهاي برهنگي و بي. اند شاهد بارز اين امر جوامع غربي

در جوامع غربي، . جوامع غربي را به شدت به بحران و آشوب كشانده است
از يك سو، زن در حد ابزاري براي تبليغ كاالهاي اقتصادي و فروش آنها 

هاي   لوسي براي هوسبازيتنزّل كرده است و از طرف ديگر به عروسك م
ي غربي نه حرمتي براي زن باقي  در جامعه. شهوترانان تبديل شده است

هاي جنسي  ها به شدت مورد تعرّض ساديست زن. مانده است نه امنيتي
گيرند و حتّي  قرار دارند و به نحو وحشتناكي مورد تجاوز جنسي قرار مي

در كشورهاي غربي به شدت بنياد خانواده . شوند بعد از تجاوز كشته مي
ها در يكي دو  اكثر ازدواج. آمار طالق به شدت باالست. سست شده است
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ي ازدواج به طور  انگيزه. انجامد سال اول تشكيل خانواده به طالق مي
اي  دهنده خود كشورهاي غربي آمارهاي تكان. وحشتناكي از بين رفته است

گونه  و مردان زيادي بدون هيچ زنان. كنند اعالم ميها  در اين زمينهرا 
از هم هر وقت  كنند، د سالي با هم زندگي ميي قانوني ازدواج، چن رابطه

را براي زندگي  يد ديگرفر كنند و هم خسته شدند، يكديگر را ترك مي
حجابي در جوامع غربي  اينها تبعات برهنگي و بي. گزينند برمي مشترك
  . است

  
  يكسان زنان از آرامش و شاديساز برخورداري  حجاب زمينه

هاي رواني زن نياز او به مورد توجه و تمجيد قرار  يكي از ويژگي
ي كمتري از زيبايي  ها از نظر ظاهري بهره بعضي از خانم. گرفتن است

اند و تحت تأثير عوامل  خود آنها هم در اين امر نقشي نداشته. دارند
اگر در جامعه نگاه به زن از . ژنتيك، اين ظاهر براي آنها رقم خورده است

اند،  ي كمتري برده بهرهظاهري زيبايي  هايي كه از ر جسماني باشد، زنمنظ
زيرا چه در جمع مردان و چه در اجتماعات . گيرند توجهي قرار مي مورد بي

نمايند توجه بيشتري را به  هايي كه زيباتر جلوه مي طبيعتاً خانم ،ها خانم
هايي كه به دليل  خانم شود  همين امر سبب مي. كنند سمت خود جلب مي

شان تأمين  گيرند، نياز رواني توجهي قرار مي نداشتن زيبايي زياد، مورد بي
زناني كه  .شوند نشود و دچار نوعي آزردگي و افسردگي روحي و رواني

آالت و آرايشهاي گرانقيمت، توان  در رقابت استفاده از لباس، زينت
  . اند رند نيز با چنين مشكلي مواجهاقتصادي الزم را ندا

كند و به  حجاب راه توجه به زن را از منظر زيبايي جسماني سد مي
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ي زنان را براي كسب كماالت معنوي و انساني، همچون علم و  نحوي همه
دهد تا از رهگذر اين كماالت، مورد  اخالق، در شرايط برابري قرار مي

ها  ين منظر، سادگي و پوشيدگي خانملذا از ا. توجه و تمجيد قرار گيرند
ي مثبتي  حتّي در اجتماعات خودشان كه مردي هم حضور ندارد، نكته

ي خودآرايي و  به مسابقهاغلب ها در جمع خودشان هم  چرا كه خانم. است
اگر بتوان اين  .شوند آالت كشيده ميرقابت در تجمل و آرايش و زيور

در جمع خود نيز با سادگي و در  حتّيها  روحيه را ايجاد كرد كه خانم
نهايت پيراستگي و بدون تجمل و آرايش و زينت كردن حضور پيدا كنند، 

به توانند  ميآنجا هم شرايط رواني بهتري برايشان فراهم خواهد بود و 
  . با هم در ارتباط باشند تر رتي شادتر و راحتصو

  
  حجاب عامل سهولت زندگي زن
ها به وجود  ادي براي خود خانمهاي زي با حذف حجاب دشواري

  . آيد مي
خواهد در جامعه حضور پيدا كند بايد زحمت  اوالً زن هر بار كه مي

توان صرف  زيادي براي خودآرايي متقبل شود و وقت زيادي را كه مي
كرد، بايد صرف آرايش كردن خود كند تا بتواند  و سودمندكارهاي مفيد 

  . وارد جامعه شود
هاي شيك و زيورآالت،  ، لباسي لوازم آرايش هتهي ،از نظر اقتصادي

. كند اش تحميل مي و خانواده به زن ي سنگيني را كه كامالً زايد است، هزينه
تواند آن را صرف  اگر شخص چنين پولي را هم در اختيار داشته باشد، مي

ها با  كند خانواده ها كمك مي حذف اين هزينه. امور ضروري و مفيد كند
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تري داشته باشند و مجبور نباشند براي تأمين  متر، زندگي راحتدرآمد ك
در نتيجه ي خودآرايي، بيش از حد نياز در پي كسب درآمد روند و  هزينه

  . هاي معنوي بازمانند از آسايش و راحت و نيز از پرداختن به جنبه
حذف حجاب زن و كشاندن او به سوي آرايش و پوشش مطابق 

داري براي ايجاد بازار فروش  ر، ترفند سرمايهمدهاي دائماً در تغيي
كاالهايي است كه توسط تكنولوژي و ماشين، به صورت انبوه توليد 

هر روز مطابق مد است گذارد ناگزير  زني كه حجاب را كنار مي. شود مي
كنند، كفش، كيف، لباس،  داران طرّاحي و ترويج مي جديدي كه سرمايه

در نتيجه . ي بخرد، تا از قافله عقب نماندزيورآالت و لوازم آرايش جديد
حجابي، تمهيدي اقتصادي است در جهت سود  تشويق زن به بي

  .داران و زيان زنان خودآرا و خودنما سرمايه
كند؛ يعني زن  حجاب از يك طرف راحتي را براي زن فراهم مي

به راحتي از خانه بيرون آيد و از  ،تواند با يك لباس ساده و چادر مي
هاي يك خانم در پي  جويي قابل توجهي را در هزينه ديگر صرفه طرف
توان فهميد كه استفاده از حجاب يك   بر اين اساس به خوبي مي. آورد مي

  . كار عاقالنه و منطقي و به سود خود زن است
  

  ي رهايي زن از رنج و خرج تحميلي حجاب مايه
ضور جذّاب و ها در زيباسازي چهره و اندامشان براي ح رقابت خانم

. ها دارد هاي تلخ ديگري هم براي زن توجه برانگيز در جامعه، پيامد
ها نسبت به تناسب اندامشان و يا توجه  حساسيت فراوان برخي خانم

اي كه به زيبايي صورت و بدن در بين آنها ايجاد شده است،  العاده فوق
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هاي زيبايي  هاي بسيار دشوار الغري و جرّاحي ها را به سمت رژيم خانم
گوناگون كشانده است كه مستلزم تحمل درد و سختي از يك سو و 

ها  ها و هزينه حجاب زن را از اين رنج .ر استهاي كالن از سوي ديگ هزينه
   .كند نياز مي نيز بي
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  اسالم در حجاب شرعي حدود و مباني

  
ابتدا  باني و حدود شرعي حجاب در اسالم،به منظور تبيين م/////

كنيم و سپس به بحث خاص حجاب  نكاتي كلّي را به عنوان مقدمه بيان مي
  .شويم وارد مي
   

  قرآن بيانگر كلّيات احكام
كند و  در تمامي احكام اسالم، قرآن كريم صرفاً به كلّيات اشاره مي

. سازد محول مي السالم عليهمي اطهار  بيان جزئيات احكام را به پيامبر و ائمه
شايد با قاطعيت بتوان گفت هيچ حكمي از احكام عملي اسالم وجود ندارد 

 س احكام اشارهقرآن به رئو. كه با تمام جزئياتش در قرآن آمده باشد
دهد تا  ارجاع مي السالم عليهمي اطهار  به پيامبر و ائمه افراد را ، سپسكند مي

ما اتاكُم : قرآن فرمود .كام را براي آنها بيان كنندجزئيات احآن بزرگواران 
هرآنچه پيامبر براي شما آورد : 1الرَّسولُ فَخُذوه و ما نَهاكُم عنه فَانتَهوا

  .هرآنچه شما را از آن پرهيز داد بپرهيزيدبگيريد و از 
ترين حكم اسالمي  كه مهم مثالً از نماز. است طور ي احكام همين  همه

از  صلوةي   واژه. ؛ در قرآن آمده است2ََقمِ الصلوةَو عمود دين است، يك ا
درود يا دعا را به «ي   از جمله. است» درود«و » دعا«نظر لغوي به معني 

. خوانيم بايد انجام شود توان فهميد نمازي كه ما مي طور ميچ» .پا داريد
                                                 

  .7ي  ي حشر، آيه ـ سوره1
  .87ي  ي اسراء، آيه و سوره 114ي  ي هود، آيه ـ سوره2
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ي بعد از آن،   ي حمد و سوره  اذان، اقامه، تكبيرةالحرام، خواندن سوره
چند نماز بايد خواند و ركوع، سجده، تشهد، قنوت، تسبيحات اربعه، اينكه 

، شكيات نماز، احكام خاص زن و هانماز چند ركعت است، اوقات نمازهر 
مرد در امر نماز و بسياري ديگر از احكام فقهي نماز، هيچ يك در قرآن 

اطهار  ي و ائمه وسلّم وآله عليه اهللا صلّياين جزئيات را پيامبر اكرم . نيست
ي   به رئوسي از مسئله .گونه است حجاب هم همين. اند كردهبيان  السالم عليهم

حجاب در قرآن كريم اشاره شده است و جزئيات آن را پيامبر اكرم 
  . اند بيان فرموده السالم عليهمي اطهار   و ائمه وسلّم وآله عليه اهللا صلّي

چون اگر . بناي قرآن بر اين نبوده است كه وارد جزئيات شود
ي با اين حجم نبود، شايد خواست به جزئيات بپردازد، ديگر قرآن كتاب مي

طور كه در باب فقه گاهي  همان. كرد جلد توسعه پيدا ميو صدها ها  به ده
خواست در عقايد، اخالق،  نوشته شده است، اگر قرآن مي 1چهل جلد كتاب

عرفان، تاريخ انبياي قبل و تاريخ پيامبر اسالم وارد جزئيات شود، چند 
ن انتظاري، انتظار به جايي نيست كه بنابراين، اساساً چني. شد صد جلد مي

ريشه و اساس احكام در . تمام جزئيات احكام را از خود قرآن طلب كنيم
قرآن آمده است و جزئيات و تفصيل آن به زبان پيامبر اكرم 

در بحث  .جاري شده است السالم عليهمي هدي   و ائمه وسلّم وآله عليه اهللا صلّي
را مطرح نموده و جزئيات آن در احاديث  حجاب هم، قرآن كلّيات حجاب

   .آمده است
                                                 

محمدحسن خ شياهللا العظمي  مرحوم آية ،قدر شيعه فقيه عالي ـ جواهرالكالم، تأليف1
  .نجفي
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ي   در زمينه السالم عليهماگر كسي بخواهد به احاديثي كه پيامبر و ائمه 
تواند به كتاب  ميبه عنوان مثال، اند، آگاهي پيدا كند،  حجاب بيان فرموده

ليد بر ي اهم احاديثي است كه فقها و مراجع تق  الشّيعه كه در برگيرنده وسائل
  .دهند، مراجعه كند اساس آن فتوا مي

  
  ي نيل به روحيات و كماالت دروني عمل به احكام مايه

در دل هر يك از احكامي كه در دين آمده و خداي متعال انجام آن را 
عمل به احكام، غير از تأثيرات . مقرّر كرده است، اهداف عميقي نهفته است
ارد، تأثيرات باطني و معنوي نيز ظاهري كه در زندگي فردي و اجتماعي د

اين اصل مسلّمي است كه حاالت باطني . گذارد در درون انسان به جا مي
گذارد و به صورت رفتارهايي از او سر  انسان بر رفتارهاي او تأثير مي

رفتارهاي ظاهري انسان هم در صورت تكرار و تداوم، ملكات و . زند مي
بنابراين تأكيد به انجام احكام . كند يروحياتي را در درون انسان ايجاد م

تأثيرات عميقي است كه اجراي آنها در بعد باطني و  به علّتعمدتاً ظاهري 
تأكيد اسالم بر مراعات حجاب  .آورد روحي و دروني انسان در پي مي

بخش معنوي است كه حجاب،  تأثيرات تعالي علّت  توسط زن نيز عمدتاً به
  . گذارد يدر باطن و درون زن برجام

  
  خطر و ضرر رويكرد حداقلّي به احكام

در اسالم براي هر يك از احكام، حداقلي مقرّر شده است كه اگر 
مثالً . كار است كسي كمتر از آن انجام دهد، عملش باطل و خود او معصيت

خوانيم، حداقلي دارد، و آن اركان و واجباتي است كه اگر  نمازي كه مي
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باطل است و فرد، مصلّي نيست و به عنوان كسي كه نماز اجرا نشوند، نماز 
 اما از. گونه است ي احكام اين  در همه. كار است را به جا نياورده معصيت

 اقل تا حداي وجود دارد طيف بسيار وسيع و گسترده حكم،هر  كمالحد .
مثالً اينكه  !واجبات، چقدر اعمال مستحب داريم در نماز، فراتر از اركان و

ي   بل از نماز، انسان اذان و اقامه بگويد، تكبيرات افتتاحيه را بگويد، ادعيهق
 أَعوذُ باهللاِقبل از ورود به نماز را بخواند و بعد در داخل نماز، قبل از حمد 

قنوت . ذكار مستحبي بگويدا در ركوع و سجده، .بگويد الرَّجيمِ الشيطانِ منَ
نماز را به جا آورد، اذكار و م شد، تعقيبات بعد از اينكه نماز تماو  بخواند
هادعي  در پي نماز يا قبل ،نوافل نمازها را به تناسب. بخواند ي را ي مستحب 

داريم؛ ولي تا حد كمال، طيف بسيار  پس يك حداقل. از نمازها بخواند
  . اي وجود دارد گسترده

كام را واهند عمل به احخ حداقل براي كساني خوب است كه تازه مي
طبيعتاً اگر از كسي كه براي اولين بار شروع به نماز خواندن  .آغاز كنند

ي   د نماز را با همهنبخواه ي كم سنّ و سال،  كند، مثالً يك بچه مي
مستحبات و مقدمات و مقارنات و تعقيبات آن انجام دهد، اصالً در توان او 

از نظر روحي ظرفيت  نه از نظر جسمي كشش اين كار را دارد و نه. نيست
ه كه تاز حداقل، براي كساني مقرّر شده است. چنين عملي را دارد

لذا براي آنها كار بايد ساده . عمل به احكام اهللا شوند خواهند وارد ميدان مي
بسنده كردن به اين براي هميشه اما . باشد كه فراري و گريزان نشوند

خواند، فقط واجبات و  مازي كه ميحداقل، مثالً اينكه فرد تا آخر عمر در ن
اركان آن را به جا آورده و مقدمات و مقارنات و تعقيبات مستحب را مطلقاً 
انجام ندهد و به مختصرترين شكل ممكن نماز بخواند، يك خطر دارد و 
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  . يك ضرر
ي همتش را   همه ،دانشجويي را در نظر بگيريد كه در مقطع كارشناسي

بياورد و به ميزاني درس  10ي   ايان ترم نمرهنهد كه در پ بر اين مي
اين . دسترسي پيدا كند و اوج همتش اين است 10ي   خواند كه به نمره مي

خطرش اين است كه . دانشجو در معرض يك خطر و يك ضرر است
ي   ممكن است در امتحاني دچار يك اشتباه يا لغزش شود و به اندازه

اش مردود  ين صورت در واحد درسيدر ا. نمره بياورد 10كمتر از 25/0
  . بگذراندشده و ترم بعد بايد دوباره اين واحد را 

تمام واحدهاي است ضررش اين است كه دانشجويي كه موفّق شده 
بگذراند، روزي كه فارغ التحصيل  10ي   مقطع كارشناسي را با نمره

ارزش به نام مدرك فارغ التحصيلي، هيچ  ي بي  شود، جز يك برگه مي
يعني سواد، كارايي و توانمندي عملي پيدا نكرده است و كاري از او . ندارد
  . التحصيليعنوان مدرك فارغ فقط يك ورق پاره دارد به . آيد بر نمي

كند، همين  ها بسنده مي كه در عمل به احكام اهللا به حداقلهم  كسي
خطر اين است كه اگر تصادفاً يك سر سوزن  .خطر و ضرر متوجه اوست

. كار است كمتر از حداقل انجام بدهد، عملش باطل و خود او معصيت
ا هايي در درون م سازندگي ،ضررش اين است كه انجام هر يك از احكام

وقتي ما به حداقل عمل بسنده كنيم، حداقل سازندگي در ما . كند ايجاد مي
كار نيستيم، ما را به دوزخ  با انجام حداقل، ما معصيت. شود ايجاد مي

كنند؛ اما آيا با اين حداقل به  برند و به عنوان فرد متمرّد عذابمان نمي نمي
ؤمن را برسانند، خواهيم د مخواهن هاي كمالي كه احكام اهللا مي اوج قلّه
ترين صورت به  مثالً نمازي كه فقط در حداقل و به كمترين و كوتاه رسيد؟
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اَلمصلّي مناجٍ  :اند در مورد آن فرمودهجا آورده شده است، نمازي است كه 
هبي محرمانه و نزديك با خداست؛ نمازگزار گفتگو كننده: 1ر  عراجلوةُ ماَلص

نماز موجب نيل : 3اَلصلوةُ قُربانُ كُلِّ تَقي ز معراج مؤمن است؛نما: 2المؤمنِ
تواند انسان را به  هر انسان پرهيزگار به خداست؟ آيا اين نماز مختصر، مي

انسان را به نجوا و گفتگوي محرمانه و ! قرب الهي برساند و به معراج ببرد؟
سأله به همين در حجاب هم، م .شك، نه بي! عاشقانه با خدا موفق كند؟

بخش  نيل به آثار تعالي. حجاب، حداقلّي دارد و حد كمالي. قرار است
  .حجاب، مستلزم بيش از حداقل مراعات كردن حجاب است

   
  ي شوق به انجام بيشتر احكام كمال روحي مايه
ه در مسائل معنوي و ي مقدمه اين است كه همان گونه ك  آخرين نكته

تري داشته باشد، موقع  شخص روح معنوي قوي ي عبادات، هرچه  حوزهدر 
خواهد نمازش بيشتر طول بكشد و از نماز لذّت  نماز خواندن هم مي

خواهد بيشتر با  شود و دلش مي راضي نمي ،برد و به نماز كوتاه بيشتري مي
خدا راز و نياز و معاشقه كند؛ هر چه هم روح حيا و عفاف در درون زن، 

 گردد، تر  تر شود و روحيات معنوي در درون او استوارتر و پررنگ قوي
 .شود طالب پوشيدگي بيشتري خواهد شد و به حداقلّ حجاب راضي نمي

  .طلبد را مي يعني آن روحيه، اين نحو عمل
                                                 

  .111، مصباح الشّريعة، ص السالم عليهـ امام صادق 1
  .247، ص 79ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج 2
  .265، ص 3ـ كليني، كافي، ج 3
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  حجاب در قرآن
ي حجاب در   پردازيم كه آيا اساساً مسئله اكنون به بررسي اين مسئله مي

گويند در اسالم حكمي به نام حجاب  ها مي قرآن آمده است؟ چون بعضي
آيا واقعاً در قرآن به . اند نداريم و آخوندها آن را از خودشان در آورده

  .كنيم چند آيه را مطرح مي اي نشده است؟ ي حجاب اشاره  مسئله
قُل : فرمايد مي وسلّم وآله عليه اهللا صلّيخداي متعال به پيامبر اكرم . 1

للمؤمنات يغضُضنَ من اَبصارِهنَّ و يحفَظنَ فُرُوجهنَّ و ال يبدينَ زينَتَهنَّ االّ 
 يبدينَ زينَتَهنَّ االّ ما ظَهرَ منها وليضرِبنَ بِخُمرِهنَّ علي جيوبِهِنَّ و ال

هاي خود را از نگاه كردن به  اي پيامبر به زنان مؤمن بگو چشم: 1لبعولَتهِنَّ
اين جمله . خيره خيره به مرد نامحرم نگاه نكنند. مردان نامحرم فرو پوشند

 ي لطيف معنوي هم دارد به اين صورتعالوه بر معناي ظاهري يك معنا
پوشي كنند، يعني از دل، نسبت به مسئله،  چشم كه اصالً از اين قضيه

هاي  و دامن: فرمايد و در ادامه مي. پوشي كنند اعتنا شوند و چشم بي
به  هاي خود را جز آنچه ها و زينت خود را حفظ كنند، و زيبايي) پاكدامني(

هايشان را در  ها و زيبايي جذابيت. شود، ظاهر نسازند ناچار آشكار مي
  . ندهندمعرض ديد قرار 

خمار كه جمع آن خُمر است، در زبان . وليضرِبنَ بِخُمرِهنَّ علي جيوبِهِنَّ
هاي خود  بگو روسري يا مقنعه. عربي به معني روسري يا مقنعه آمده است

طوري روسري و مقنعه بپوشند كه گردن و . هايشان ببندند را  به گريبان
هاي  ها و جذّابيت نامحرم، زيبايي ي آنها ديده نشود تا در برابر مرد  سينه

                                                 
  .31ي  ي نور، آيه ـ سوره1
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  . پيكرشان آشكار نباشد
هاي عرب چيزي  زن. و ال يضرِبنَ بِاَرجلهِنَّ ليعلَم ما يخفينَ من زينَتهِنَّ

النگو كه در دست است، . كنند شبيه النگو به نام خلخال دارند كه به پا مي
د ده خورد و صدا مي ميدهند، به هم  ا كه تكان مياگر متعدد باشد، دست ر

به پاست، اگر كه خلخال هم . ندك ه افراد را به سمت خود جلب ميتوجو 
به زنان : گويد قرآن مي. كند پا محكم به زمين كوبيده شود، توليد صدا مي

هايي  گونه به زمين نكوبند كه صداي خلخال مؤمنه بگو پاهاي خود را آن
. فرد را متوجه آنها كند ود وهايشان پنهان است، آشكار ش كه زير لباس

ز ا. يعني حركتي نكنند كه توجه ديگران را به سمت بدن خود بكشانند
ي مذكور آمده است براي اين است   فهميم تمام تذكّراتي كه در آيه اينجا مي
ها به سمت  زن آشكار نباشد و توجه هاي جسمي  ها و جذّابيت كه زيبايي

  . پيكر جسماني او جلب نشود
اي  :و تُوبوا الَي اهللاِ جميعاً اَيها المؤمنُونَ لَعلَّكُم تُفلحونَ: عد هم فرمودب

. ي شما، دسته جمعي، توبه كنيد، شايد به رستگاري برسيد  مؤمنان همه
كنترل نگاه، مراعات پاكدامني و تقوا و احتماالً اشاره به اين معني است كه 

به عبارت ديگر دستور . 1اي نقص دارد نهبه گو ،ي شما  حجاب همهي  نحوه
را  اين امورد پندارن دهد كه غالب كساني كه مي جمعي نشان مي ي دسته توبه

هايي در ميزان مراعات  ها و كاستي كنند، ممكن است ضعف مراعات مي
وجود  شان از نامحرمان و پاكدامني و تقوايشان پوشي حجاب يا در چشم

  .داشته باشد
                                                 

  .ي پيش از آن راجع به مردهاست كه در جاي خود از آن سخن خواهد رفت ـ  آيه1
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يا اَيها النَّبِي قُل ِالَزواجِك و بناتك و نساء : رمايدف خداوند مي. 2
اي پيامبر به همسران و دختران : 1المؤمنينَ يدنينَ علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ
. هاي خود را به هم نزديك كنند خود و به بانوان مؤمنان بگو جِلباب

معناي روپوش بلندي جلباب در كتب لغت به . جالبيب جمع جِلباب است
  . 2پوشاند است شبيه عبا، چادر و پوشش ملحفه مانند كه زن بر خود مي

كه فراتر از ي جلباب اشاره شده است   در قرآن به چادر، در قالب واژه
هاي  جالب اين است كه در بعضي از كتاب. است) خمار(عه روسري و مقن

بين عرب، رايج و  لغت، جِلباب به عبا و پوششي اطالق شده است كه در
دهد سياه بودن رنگ چادر  كه نشان مي ؛رنگش هم تيره و سياه بوده است

  . ي قرآني دارد  هم ريشه
اي پيامبر، به همسران و دختران خود و به بانوان مؤمنان بگو كه دو 

چون گاهي اوقات خانمي، چادر . ي چادر خود را به هم نزديك كنند  لبه
پيكر او در حجم و شكل ادر رها شده است و ا دو سر چام ؛بر سر دارد

يد چادر را با. شود، از نظر قرآن اين حجاب نيست بين چادر ديده مي
: ذلك اَدني اَن يعرَفنَ. چادر ديده نشود بين ،بدنحجم و شكل ببندند تا 

هاي چادر خود را به هم نزديك كنند تا بدن    اگر چنين كاري كنند، يعني لبه
نزديكتر به اين است كه آنها  شان ديده نشود، ي جسميها بيتو جذّا

  . شناخته شوند
                                                 

 .59ي  ي احزاب، آيه ـ سوره 1
ـ تفسير الميزان عالّمه طباطبايي، تفسير صافي فيض كاشاني، تفسير تبيان شيخ 2

در تفسير قرطبي اهل سنّت نيز اين مسئله . البيان شيخ طبرسي طوسي، تفسير مجمع
  .مطرح شده است
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پيش از اين بيان شد كه حجاب در اسالم براي اين نيست كه زن ديده 
بدن زن مانع از اين . نشود، اتّفاقاً حجاب براي اين است كه زن ديده شود

بدن . است كه شخصيت انساني زن مورد توجه قرار گيرد و ديده شود
. كما اينكه بدن مرد هم، خود مرد نيست. كَب زن است؛ خود زن نيستمر

ها، روحيات، خلقيات،  مرد و زن يعني انديشه. مركبي است براي مرد
زن وقتي بدن . عقايد، افكار و كماالت باطني و حقيقت انساني ايشان

شود و خود زن يعني  خيره مياو به سمت بدن  ها شود، چشم عرضه مي
  . شود انساني او، پشت اين بدن گم ميشخصيت 
اگر زن چادر . وجود دارد ذلك اَدني اَن يعرَفنَي بسيار ظريفي در   نكته

پس حجاب براي . را به هم ببندد نزديكتر به اين است كه شناخته شود
در  تعبير ديگري هم. ست، نه براي ناشناس ماندن زنشناخته شدن زن ا
نزديكتر به اين است كه زن به عنوان : رت كهبه اين صو تفاسير آمده است،

پوشاند،  زني كه خود را مي. يك انسان اصيل و نجيب شناخته شود
هاي  جويي ي لذّت  توانند او را بازيچه فهمند كه نمي مردهاي هوسباز مي
نوان يك در واقع خود را به ع. برَد طمع آنها را مي. جنسي خود قرار دهند

شود و  دهد و شناخته مي اصيل و نجيب نشان مي ،شخصيت موقّر، ارزشمند
  . در نتيجه كسي به فكر بازيچه قرار دادن او نخواهد افتاد

هاي چادرشان را به هم ببندند نزديكتر به اين  و اينكه لبه: فَال يؤذَينَ
هاي  از امنّيت زن در بحث حكمت. است كه مورد اذيت و آزار قرار نگيرند

گزيند، خود  گويد زني كه حجاب را بر مي آن ميقر. حجاب سخن گفته شد
ديگر هيچ مرد هوسبازي به فكر بازيچه قرار دادن . گيرد در امنيت قرار مي

در همه جاي دنيا اتّفاق هاي بسيار تلخ و دردناكي  ادثهح. افتد او نمي
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در  ،ي تهاجم فرهنگي و ورود فرهنگ غربي  افتد و متأسفانه با پديده مي
ها، تجاوز به عنف،  هم مصاديقي پيدا كرده است، مثل ربودن زن ي ما  جامعه

هايشان  هايي كه اخيراً اخبار مربوط به بعضي فريب دادن دخترها، شبكه
كردند و  علني شده است؛ زنان و دختران را اغفال نموده و بيهوششان مي

 ها گرفتند و عكس هايي از آنها مي ي جنسي، عكس  عالوه بر سوء استفاده
دختري . دادند هايشان بر آن زنان و دختران قرار مي ابزار تحميل خواسته را

. گيرد هايي قرار مي كه خود را عرضه كند، در معرض چنين آزارها وآسيب
است به تر  نزديكروش اگر زن چادرش را بر هم ببندد، اين : قرآن فرمود

  . كه در امنيت بماند و كسي در صدد اذيت و آزار او بر نيايد اين
. و خدا بخشنده و مهربان است: و كانَ اهللاُ غَفُوراً رحيماً: بعد فرمود

هايي در حجابتان بوده باشد، كه آن را  يعني ممكن است در گذشته نقص
  .سعي كنيد از اين به بعد، حجاب را كاملتر مراعات كنيد. بخشد خدا مي

، خداي متعال مطالبي را به پيغمبر اكرم 1ي احزاب  در سوره. 3
طور  كالم الهي اين. هاي خود ابالغ كند فرمود كه به زن وسلّم وآله عليه اهللا صلّي

آنها  هايي را به و نكته! اي همسران پيغمبر: يا نساء النَّبي: شود شروع مي
و : 2ليةِ االُوليجنَ تَبرُّج الجاهو ال تَبرَّ: فرمايد مي كند؛ از جمله خطاب مي

هاي دوران جاهليت  ها و خودنمايي همسران پيامبر مثل خودآرايي
  .نخستين، خودنمايي نكنند

در زبان فارسي هم به ساختمان مرتفعي كه . رج استي ب  تبرّج از ريشه
                                                 

  .34تا  28هاي   ي احزاب، آيه ـ سوره1
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تبرّج يعني زن خود را در معرض . گويند كند برج مي ها را خيره مي چشم
، اين معنا ي تبرّج نگاه كنيم  تر به واژه يفظر  شايد اگر كمي. يد قرار دهدد

. هاي اندام خود را در معرض ديد قرار دهد را هم داشته باشد كه برجستگي
تبرّج به اين . هاي اندام او ديده شود يعني لباس تنگي بپوشد، كه برجستگي

هايي  به پيرزن جا قرآندرآن. آمده استهم ي نور   سورهاي از  آيهمعنا، در 
اند كه بدن آنها ديگر جذّابيت و حالت تحريك كنندگي  كه چنان پير شده

بخش نيست، در  جنسي ندارد و نگاه كردن به آنها براي جنس مخالف لذّت
ها را  هايي داده است؛ ولي آنجايي كه اين تخفيف امر حجاب تخفيف

ها هم اگر  ؛ حتّي اين پيرزن1ينَةٍٍغَيرَ متَبرِّجات بِز: كند دهد اشاره مي مي
خواهند درصدي از حجاب خودشان را كم كنند، نبايد طوري باشد كه  مي

يعني خود را . هاي خود را عرضه كنند و در معرض ديد قرار دهند زينت
پس . ها قرار دهند را در معرض نگاه زينت كنند، بيارايند و جسم خود

  .ها هم حق ندارند چنين كاري كنند حتّي پيرزن
ي مؤمنان به همسران پيامبر اكرم  ي مراجعه قرآن كريم در مورد نحوه. 4
لتُموهنَّ متاعاً اذا سأ... يا اَيهاَ الَّذينَ آمنوا : فرمايد مي وسلّم وآله عليه اهللا صلّي

... اي مؤمنان : 2ورآء حجابٍ ذلكُم اَطهرُ لقُلوبِكُم و قُلوبِهِنَّفَسئَلوهنَّ من 
كنيد، از پس پرده و  هنگامي كه از همسران پيامبر چيزي درخواست مي

تر  هاي آنان پاك هاي شما و دل اين براي دل. حجابي درخواست كنيد
  .است
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 ،ننديما در اين آيه، هم به ضرورت پوشيدگي كامل زن، در پوشش پرده
باشد، اشاره شده است و اصطالح حجاب در  كه مصداق بارز آن چادر مي

هاي حجاب، كه همان  مورد آن به كار رفته است؛ و هم به يكي از حكمت
        .طهارت روح و دل مرد و زن است، تصريح گرديده است

آيه از آيات قرآن كريم به  در چهارالاقل طور كه گذشت،  بنابراين همان
در يك آيه، بحث استفاده از . ي حجاب بانوان تصريح شده است  مسئله

شود و گردن و سينه و  اي است كه به گريبان بسته مي روسري و مقنعه
ي چادري كه   ي ديگر به مسئله  در آيه. پوشاند هاي سينه را مي برجستگي

در . ، تصريح شده استشود هايش به هم نزديك مي هنگام پوشش، لبه
  . ي بعد به نهي از خودنمايي و تبرّج تأكيد شده است  آيه

  
  حجاب در احاديث

مثالً خداي متعال ثروتي به كسي عنايت . هر چيزي زكاتي دارد
يكي هرَس : زكات دو معنا دارد. ي آن، دادن زكات است  كند، شكرانه مي

لذا در . و بالندگيديگري رويش  زوايد پاك كردن، كردن و از حشو و
زكات دانش اين است كه انسان : 1زكاةُ العلمِ نَشرُهاحاديث مثالً داريم 

اميرالمؤمنين . هايش را از ديگران دريغ نكند و به آنها هم بياموزد دانايي
زيبايي، پاك كردن روح و  زكات: 2زكاةُ الجمالِ العفاف: فرمودند السالم عليه

سازي براي رشد و تعالي روح، عفاف  ها و زمينه وجود خويش از آاليش
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 زكات زيبايي و جمالش، بايد عفّت، پاكدامني،لذا زن زيبا در مقام . است
  .حيا و پوشيدگي را پيشه كند

ةُ لغَيرِ أالمر اَن تَتَزَينَ) اهللاِ سولُر(هي نَ: فرمودند السالم عليهاميرالمؤمنين 
پيامبر خدا : 1زوجِها فَان فَعلَت كانَ حقَّاً علَي اهللاِ عزَّ و جلَّ اَن يحرِقَها بِالنّارِ

از اينكه زن براي غير از همسرش خود را بيارايد، نهي وسلّم  وآله عليه اهللا صلّي
پس اگر زن چنين كاري كند، بر خداي عزّ و جلّ حقّ است كه او . فرمودند

    .ي آتش دوزخ بسوزاند بوسيلهرا 
اي به حضرت زهرا  مطلب تكان دهنده وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيغمبراكرم 

نَت حسنَها و خَرَجت من ةٍ تَزَيأما من امرَ! ةُميا فاط: فرمودند عليها اهللا سالم
ها مالئكَةُ السموات و حسنِ ملبوسٍ حتّي ينظُرَ الَيها النّاس، االّ لَعنَها بِأتبي

اي : 2االَرضينَ و كانَت في غَضَبِ اهللا حتّي تَموت و يؤمرُ بِها الَي النّارِ
ها و جمال خود را زينت كند و با  هيچ زني نيست كه زيبايي! فاطمه

هاي خود از خانه خارج شود تا نگاه مردمان را  زيباترين و نيكوترين جامه
ها و زمين  ي آسمان  ي مالئكه  كند، مگر اينكه همه به سوي خويشتن جلب

او را لعنت و نفرين خواهند كرد و تا زمان مرگ، در غضب و خشم الهي 
شود كه او را در دل آتش  خواهد بود و پس از مرگ، فرمان داده مي

  . بيفكنند
ها ةٍ تَطَيبت ثُم خَرَجت من بيتيةُ امرَأاَ: همچنين آن حضرت فرمودند
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، سپس از هر زني كه خود را معطّر سازد: 1فَهِي تُلعنُ حتّي تَرجِع الي بيتها
اش بازگردد، مورد لعن و نفرين  اش بيرون آيد، تا زماني كه به خانه خانه

  .الهي است
هاي مستحب،  هاي عمليه مراجع تقليد، يكي از موارد غسل در رساله

بوي عطر او را مرد نامحرمي  غسل زني است كه عطري استعمال كرده و
هاي  كرم ها، حتّي كننده، ادكلنهاي خوشبو  اسپري. استشمام كرده است

اي كه عطر در آن به كار رفته و به دليل خشكي دست و ترك  كننده نرم
شود اما بوي عطر آن در محيط متصاعد  خوردگي پوست استفاده مي

   .دنكن را به سمت بدن زن جلب مي هاگردد؛ توجه مرد مي
ي عطر در   ي مستحب بودن استفاده  ي شايان توجه در زمينه  نكته

ها اين است كه به  جامعه براي مردان و نهي اسالم از اين كار براي خانم
ها در برابر بوها بسيار  ها، مردها از خانم هاي فيزيولوژيست موجب يافته

گذارد  مردها ميترند و لذا تأثيري كه بوي عطر يك خانم بر روي  حساس
هر . 2ها دارد بسيار شديدتر از تأثيري است كه بوي عطر يك مرد بر خانم

به سمت بدن او  ،عاملي كه توجه مرد را به جاي شخصيت انساني زن
بپرهيزد تا  آنكند، عامل منفي است و اسالم دستور داده است زن از جلب 

عنوان يك عروسك  به عنوان يك انسان در جامعه به او نگاه شود، نه به
  .پرست هاي مردهاي آلوده و شهوت جويي تملوس براي لذّ

                                                 
  . 231ـ صدوق، ثواب االعمال، ص 1
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لگوهاي عفافا  
 السالم عليهدر قرآن كريم اوج عفاف را در مريم، مادر حضرت عيسي 

وقتي خداي متعال اراده فرمود حضرت عيسي را به مريم . كنيم مالحظه مي
فَتَمثَّلَ لَها بشَراً كند؛  قديسه، بانوي پاكدامن و يكپارچه معنويت و نور، عطا

وِيم شد: 1اًسجبرئيل . جبرئيل به شكل يك مرد زيبا و متوازن بر او مجس
در روايات داريم مرد بسيار . شد بر پيغمبر هم متمثّل مي. شود متمثّل مي

ي كلبي وجود داشت، كه در   خوش سيمايي در زمان پيغمبر، به نام دحيه
به شكل او در برابر پيغمبر اكرم بسياري از موارد، جبرئيل 

  . شد متمثّل و ظاهر مي وسلّم وآله عليه اهللا صلّي
بر مريم متمثّل شده است، اما مريم جبرئيل را ) روح القدس(جبرئيل 

از تو به خداي  :نّي اَعوذُِ بِالرَّحمنِ منكا: گويد كند و مي هم موعظه مي
. كه تو شخص متقّي و پرهيزكاري باشي :2اًإِن كُنت تَقيبرم  پناه مي رحمان

اين يك نماد از حيا و عفاف زن است كه . خواهم اهل تقوا باشي از خدا مي
  . كند را به اين صورت ظاهر مي ر برابر جبرئيل، عفاف و حياي خودحتّي د

است كه به چند نمونه از  عليها اهللا سالمي زهرا   تر، فاطمه نماد برجسته
  . كنيم يشان اشاره ميموارد حيا و عفاف ا

آرايش و زينت كردن و استعمال عطر كه در محيط بيرون از خانه 
براي زن مذموم و نهي شده است، اگر زن در داخل محيط خانه و براي 

 سببمستحب است و به  تنها مذموم نيست، بلكه محرم خود، انجام دهد، نه
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در  عليها اهللا سالمرا ي زه  فاطمه. شود ي عمل او ثواب نوشته مي  در نامه ،آن
عطر استعمال كرده  وسلّم وآله عليه اهللا صلّيي خود و در محضر رسول اهللا   خانه
فرد نابينايي به نام ابن مكتوم براي مالقات با رسول اهللا . بودند
بلند شدند جلباب  عليها اهللا سالمي زهرا   در زد، فاطمه وسلّم وآله عليه اهللا صلّي

ابن مكتوم كارش را در محضر . خود را پوشاندند بر تن كرده، )چادر(
 وسلّم وآله عليه اهللا صلّي رسول اهللا. انجام داد و رفت وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيغمبر 

ها در واقع براي  كنند ــ كه اين سؤال سؤال مي عليها اهللا سالماز فاطمه 
يد، چادر بر د آموزش ماست ـ دخترم، ابن مكتوم كه نابينا بود و تو را نمي

، ندبه پدر عرضه داشت عليها اهللا سالمي زهرا   سر كردن براي چه بود؟ فاطمه
من . ديدم ديد؛ اما من كه او را مي اوالً درست است كه ابن مكتوم مرا نمي

رد نامحرم نشسته طور، بدون چادر، در حضور يك م راحت نبودم كه اين
اما . درست است ابن مكتوم نابينا بودثانياً، . تواند من را ببيندباشم ولو او ن

من عطر . كرد كرد و بوي خوش را استشمام مي ي او كه كار مي  شامه
توانست استشمام كند، لذا من اين عبا و  او بوي مرا مي. استعمال كرده بودم

اين . 1ي ابن مكتوم نرسد  چادر را بر خود پوشاندم تا بوي عطر من به شامه
  . تالگوي زن مسلمان اس

بعد از رحلت پدر  عليها اهللا سالمي زهرا   روايت دوم اين است كه فاطمه
پدر كه از دنيا . هايشان ننشست بزرگوارشان يك بار بيشتر لبخند بر لب

عالوه بر داغ سنگين از . هاي تلخ و وحشتناك اتّفاق افتاد رفت، آن حادثه
، هجوم به خانه و به موسلّ وآله عليه اهللا صلّي دست دادن پدري مثل رسول اهللا
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آتش كشيده شدن خانه، ضرباتي كه بر پيكر اين بانوي بزرگوار تاريخ 
خلقت وارد شد، به شهادت رسيدن فرزندي كه در رحم ايشان بود، برخورد 
و  خشن با آن حضرت و درهم شكستن استخوان پهلوي حضرت، تازيانه

مسجد با حالت به  السالم عليهخوردن حضرت، بردن اميرالمؤمنين  سيلي
درپي وجود مقدس و  هاي تلخ، پي آميز براي بيعت و ديگر حادثه جسارت

را آزرد و كاهيد تا اينكه بعد از مدت  عليها اهللا سالمي زهرا   مطهر فاطمه
  .كوتاهي ايشان به شهادت رسيدند

 هاي فاطمه ، لبخند به لبوسلّم وآله عليه اهللا صلّي بعد از رحلت رسول اهللا
ي   فاطمه. ننشست مگر چند روز قبل از رحلت آن حضرت عليها اهللا سالم

روند،  ها كه از دنيا مي زن: به اسماء بنت عميس فرمودند عليها اهللا سالمزهرا 
 گذارند و يك پارچه اي مي تخته رسم عرب اين است كه پيكر او را روي

برند و طبيعتاً  كنند و براي دفن مي اندازند و آن را بلند مي روي بدنش مي
من امروز و فردايي . حجم بدن مرده از روي اين پارچه قابل مشاهده است

برايم خيلي دردناك است . بيشتر مهمان شما نيستم و از دنيا خواهم رفت
مرگ را  عفاف و حيا براي بعد از. كه من را هم به اين صورت بردارند

اسماء عرض كرد در هجرت اول، وقتي من با شوهرم به . مالحظه كنيد
هايشان تابوتي درست  حبشه مهاجرت كرده بوديم، ساكنان آنجا براي مرده

 عليها اهللا سالمحضرت فاطمه . شد كردند كه حجم بدن مرده ديده نمي مي
ا من گويي درست كني ت ي آن چيزي را كه مي  شود نمونه مي: فرمودند

هاي آن را به سمت باال  ببينم؟ اسماء هم نيمكت مانندي را سر و ته و پايه
اي انداخت و شبيه يك   هايي روي آن بست و روي آن پارچه كرد، تركه
اين صحنه را ديدند، گل لبخند  عليها اهللا سالمي زهرا   وقتي فاطمه. تابوت شد
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خدا تو ! اي اسماء آري،: فرمودند. شست و خوشحال شدندهايشان ن بر لب
بعد از مرگ چنين  !را بپوشاند كه به اين وسيله من را خواهي پوشاند، بله

  . 1گونه بردارند چيزي براي من درست كن تا بدن من را اين
الم عليه ل زندگي مشترك اميرالمؤمنينروايت ديگر مربوط به روز اوالس 

به ديدن  وسلّم وآله عليه هللا صلّيپيغمبر  .است عليها اهللا سالمي زهرا   و فاطمه
آنچه كار در داخل محيط خانه است به : فرمودند. عروس و داماد آمدند

آنچه كار از در خانه به بيرون منزل است، به ! ي فاطمه؛ و اي علي  عهده
با  عليها اهللا سالموقتي اين تقسيم كار را كردند، حضرت فاطمه . ي شما  عهده
مسرّت شدند و گفتند به اين خاطر ي وجود غرق در سرور و   همه

خوشحال شدم كه پيغمبر از كاري كه مرا در معرض ديد نامحرم قرار 
  . 2دهد، معاف كردند و كارهاي داخل خانه را به من سپردند مي

لذا ممكن است . مورد چهارم حديثي ناظر بر حد كمال حجاب است
در مسجد از  وسلّم وآله عليه اهللا صلّي اكرم غمبريپ. ها ثقيل باشد براي بعضي

بهترين چيز براي زن چيست؟ هيچ كس نتوانست : اصحاب سؤال كردند
 ي زهرا  فاطمهبه منزل نزد همسرشان  السالم عليهاميرالمؤمنين . جواب دهد

پدر شما در مسجد چنين سؤالي از اصحاب : فرمودندآمدند و  عليها اهللا سالم
 عليها اهللا سالم ي زهرا  فاطمهحضرت . جواب دهدكردند، هيچ كس نتوانست 

چيست؟ : فرمودند السالم عليه نيرالمؤمنيام. دانم من پاسخش را مي: فرمودند
بهترين چيز براي يك زن اين  عرضه داشتند عليها اهللا سالم   فاطمهحضرت 
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. را نبيند او را نبيند و او هم هيچ نامحرمي  است كه هيچ نامحرمي 
من ! رسول اهللابه مسجد برگشتند، عرض كردند يا  السالم عليه نيرالمؤمنيام

بگو علي جان، جواب چيست؟ علي : فرمودند. دانم جواب سؤال شما را مي
: فرمودند وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيغمبر . ن جواب را بيان كردندهما السالم عليه

به پيغمبر  السالم عليه جواب را از كجا آوردي؟ حضرت امير! علي جان
. پاسخ را دادند عليها اهللا سالم ي زهرا  فاطمه :عرض كردند وسلّم وآله عليه اهللا صلّي

  . 1پدر به فداي اين دختر باد: فرمودند وسلّم وآله عليه اهللا صلّي غمبراكرميپ
بار ديگري پيامبر از اصحاب سؤال كردند نزديكترين حالت زن به 

في : پاسخ دادند عليها اهللا سالم ي زهرا  فاطمهخداي متعال چه حالتي است؟ 
دورترين نقطه . ي خودش است  ي خانه  ترين نقطه وقتي در عميق :2قَعرِ بيتها

  . به در منزل
   فاطمهاينجا ممكن است سؤالي پيش آيد كه پس چرا حضرت 

ناظره كردند و در مسجد سخنراني به مسجد رفتند و با ابوبكر م عليها اهللا سالم
در بازار كوفه و در  عليها اهللا سالمدند؟ چه بود كه حضرت زينب فرمو
ي ورود به شام سخنراني كردند؟ يا در مجلس يزيد، با يزيد گفتگو   آستانه

ام كلثوم خواهر . هم صحبت كردند عليها اهللا سالمكردند؟ فاطمه بنت الحسين 
  . هم سخنراني كردند عليها اهللا سالمحضرت زينب 
بردن به پاسخ اين سؤال بايد توجه كنيم كه در اسالم احكام براي پي 

احكام اوليه، احكام شرايط عادي و . اوليه و احكام ثانويه وجود دارد
                                                 

  .54، ص 43ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج 1
  .92، ص 43ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج 2
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از نظر پروردگار، . احكام ثانويه، احكام شرايط اضطرار است. طبيعي است
در شرايط . كند حكم در شرايط عادي با حكم در شرايط اضطرار فرق مي

بسياري از چيزهايي كه در شرايط عادي ممنوع و حرام است،  ،اراضطر
ها چيزهايي  ضرورت: لضَّرورات تُبيح المحذُوراتاَ. شود مجاز و مباح مي

ه چه ميزاني منتها ب. كند را كه بايد از آنها حذر كرد و ممنوع است، مباح مي
تُقَدر  لضَّروراتاَ. حدي كه آن ضرورت برطرف شود كند؟ به مباح مي
يك . كند ي رفع ضرورت، كار را مباح مي  اندازه ها فقط به ضرورت: بِقَدرِها

  . سر سوزن بيشتر انجام بدهيم، باز هم حرام است
ي حالل در است كه اگر در شرايط عادي كه غذامثال مشهور، فردي 

اي را بخورد، مرتكب حرام شده  اختيارش است، گوشت گوسفند مرده
گي شديد شود و در معرض مرگ گر در بياباني دچار گرسنااما است؛  

و هيچ خوراك حاللي هم ميرد، رد به نحوي كه اگر چيزي نخورد بگيقرار 
، در اثر اين شداباي در دسترس  ، فقط گوسفند مردهوجود نداشته باشد

در اينجا بر اين فرد گرسنه . رود ضرورت و اضطرار، حرمت از بين مي
اي كه از مرگ نجات پيدا كند، از گوشت اين  جايز است كه صرفاً به اندازه

خواري كرده  البتّه اگر يگ گرم بيشتر بخورد حرام. گوسفند مرده بخورد
  . است

يك حكم در بحث حجاب هم، يك حكم شرايط عادي داريم و 
در شرايط اضطرار كه دين خدا و واليت به خطر افتاده . شرايط اضطرار

است، كودتاي خشن سقيفه اتّفاق افتاده است، مسير واليت منحرف شده 
 السالم عليه نيرالمؤمنيامپايمال شده است،  السالم عليه نيرالمؤمنياماست، حقّ 

ي   فاطمهظّف به سكوت است و مو وسلّم وآله عليه اهللا صلّي غمبريپهم به دستور 
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 ي زهرا  فاطمهمكلّف به سخن گفتن است، در اين شرايط  عليها اهللا سالم زهرا
اي كه سينه  در خانه، خمار بر سر كردند، يعني روسري و مقنعه عليها اهللا سالم

كشيد و  اي كه بر زمين مي پوشاند، و جِلباب بر تن كردند، به گونه را مي
دور حضرت را حلقه كردند به نحوي كه هيچ كس هاي بني هاشم  زن

وقتي هم خواستند بلند شوند و . ديد و به مسجد رفتند حضرت را نمي
اي را گرفتند،  هاي بني هاشم بلند شدند و دو سرِ پرده صحبت كنند، زن

حضرت بعد . و جمعيت فاصله شد عليها اهللا سالم ي زهرا  فاطمهپرده بين 
در . بلند شدند و از پشت پرده شروع به صحبت كردند عليها اهللا سالم  فاطمه

  . حدي كه ضرورت برطرف شود
د اين خواه ي جانخراش عاشورا كه دستگاه يزيدي مي  يا بعد از واقعه

مسخ كند و واژگونه جلوه دهد و بگويد يك عده كه از دين  حادثه را
اين  ؛سركشي كردند و ما آنها را كشتيم خدا خارج شده بودند، غمبريپ

  . شرايط، شرايط اضطرار است
ن هم كه توان اين گونه موارد را معيار قرار داد كه پس م بنابراين نمي

در شرايط عادي پشت تريبون بروم و بين يك  زن هستم، اشكالي ندارد
  . عده مرد نامحرم سخنراني كنم

سؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه حجاب براي اين است 
هاي روح زن ديده شود؛ اما اين مسئله با  ا و تفكّرات و زيباييه كه انديشه

  سخنراني نكردن زن در اجتماع تضاد دارد؟ 
پاسخ اين است كه اوالً چه لزومي دارد يك زن انديشمند و متفكّر 

ها مردها  چرا خانم. ها و دانش خود را بين مردها عرضه كند حتماً انديشه
كه اگر يك زن توانست بين مردها سخنراني  دانند تر از خودشان مي را مهم



  61  اسالم در حجاب شرعي حدود و مباني  

ها سخنراني كند، آن  كند، خيلي شخصيت پيدا كرده است؛ اما اگر بين خانم
هاي عميق و  نتواند كتاب ثانياً، چرا اين خانم كند؟ ا نميشخصيت را پيد

  عظيمي تأليف كند كه مردها هم از آن استفاده كنند؟ 
مجتهد و فقيه . اصفهاني، يك زن بودبه عنوان مثال، حاجيه خانم امين 

يك دوره تفسير قرآن نوشته . مسلّم، عارف بزرگ و مفسر بزرگ قرآن بود
هاي بزرگي در سير و  كتاب. است كه واقعاً كتاب بسيار عظيمي است

سلوك، عرفان و فقه نوشته است، كه بسياري از مردان دانشمند اسالمي از 
بدون شود  ميگونه شخصيت زن ديده  اين. كنند هاي ايشان استفاده مي كتاب

  . بنابراين تعارضي وجود ندارد. اش ديده شود اينكه پيكر جسماني
ي فرَق و   حجاب يك حكم واجب مسلّم اسالمي و مورد اتّفاق كليه

) حنبلي، شافعي، حنَفي، مالكي(هاي اهل سنّت،  فرقه. است مذاهب اسالمي 
حجاب . هيچ اختالف نظري ندارندهاي شيعه، در اصل حجاب  و گروه

جزو ضروريات دين است و كسي كه آگاهانه و عمداً ضروريات دين را 
يعني اگر كسي دانسته و . انكار كند از دين خارج است و مسلمان نيست

عمداً بگويد ما اصالً در اسالم حجاب نداريم، اين را آخوندها از خودشان 
اين فتواي فقهاي تمام . مسلمان نيستاند، كافر شده است و ديگر  در آورده

  . حجاب ضروريِ دين است. از سنّي گرفته تا شيعه است ،مذاهب اسالمي
  

  حد حجاب
دارد و يك حد  گونه كه پيشتر اشاره شد، حجاب يك حداقل همان

ي پيكر زن است جز   حداقل حجاب براي زن، پوشيده بودن همه. كمال
، آن هم به شرط اينكه زينت نشده ها از مچ به بعد قرص صورت و دست
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رم پودر استفاده قرص صورتي كه رژ لب، مداد ابرو و مداد لب و ك. باشد
ده است، قرص صورتي نيست كه آشكار بودنش جايز تو شتَ كرده و ابروها

دستي كه از مچ به بعد . بلكه بايد به حال طبيعي و زينت نشده باشد. باشد
وع نيست، دستي است كه زينت نشده آشكار بودنش مانع ندارد و ممن

به دست  ها زيور و زينتها مانيكور شده باشد و انواع  باشد، نه اينكه ناخن
بنا به فتواي اغلب مراجع، پوشاندن . ها را جلب كند بسته باشد و توجه

ي بدن   بقيه. دست آرايش نشده و قرص صورت آرايش نشده واجب نيست
يعني هم . وست ديده شود و نه حجم بدنبايد طوري پوشيده شود كه نه پ

كه پوست بدن از  اي روي آن باشد پوست بدن ديده نشود، يعني پارچه
اي  ، و هم حجم بدن ديده نشود، يعني لباس به گونهروي آن پيدا نباشد
اين حداقل . هاي بدن آشكار باشد ها و فرورفتگي نباشد كه برجستگي

ز اين حداقل تا حد كمال حجاب، ا. حجابي است كه زن بايد مراعات كند
  . اي وجود دارد طيف گسترده

گيرد كه بخشي از قرص صورتش  خانمي كه چادر خود را طوري مي
. كند پوشاند، در واقع از حداقل به سمت حد كمال حركت مي را هم مي

اين حداقل . خواهد حجاب اختيار كند حداقل براي كسي است كه تازه مي
اما كسي كه . براي او خيلي سخت نباشد، وضع شده استبراي اينكه كار 

خواهد به مدارج بلند قرب الهي  طالب نيل به مراتب بلند معنوي است و مي
به آن مراتب  ،با اين حداقلبايد بداند و مراتب بزرگ عرفاني راه پيدا كند، 

 او به حد بيشتري از پوشيدگي. كند شود و راه پيدا نمي نايل نميو مدارج 
از سوي ديگر وقتي چنين روح بلندي پيدا كرد، خود او هم . نياز دارد

از اينكه خود او هم . راحت نيست كه قرص صورتش كامالً ديده شود
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را بيشتر  است و طالب اين خواهد بود كه خودكالفه صورتش باز باشد 
بنابراين، حكم شرعي در حداقل، آن است كه گفته شد؛ ولي در . بپوشاند
  . تر است ال، هرچه پوشيدگي بيشتر باشد، مطلوبحد كم

اشكال ندارد؟ بايد  روي در حجاب ن سؤال كه آيا زيادهدر پاسخ اي
منتها بايد تناسب . روي نداريم دانست كه اساساً ما در احكام اهللا، زياده
كسي كه تازه مسلمان شده اگر به . عمل را با ظرفيت روحي شخص سنجيد

ت و بگوييد نمازهايت را با مقدمات و مقارنا ده است،يدا كرو به دين راه پ
اين خير گويد من از  ه را هم بخوان؛ ميتعقيبات و نوافل بخوان، ادعي

ي نوزادي   مثل بچه. او ظرفيت اين همه عبادت را ندارد. مسلماني گذشتم
ي بادام به او بدهند،   قاشق حريره دو. خواهد غذاخور شود مياست كه تازه 

اما . كشد شود به او يك پرس چلوكباب داد، او را مي نمي. شود يسير م
كسي . روي و افراط است شود گفت يك پرس چلوكباب خوردن زياده نمي

كامالً براي او يك پرس چلوكباب باال رفت و بيست ساله شد، كه سنّش 
چقدر سازگار  پس بايد ببينيم حد عمل با ظرفيت روحي فرد. مناسب است
كشد، عمل به  طلبد و مي مي روح شخص تا جايي كه. است و متناسب

  . تر و پر عيارتر باشد، بهتر و زيباتر است احكام اهللا، هرچه غني
گويند آيا در شرايط كنوني جامعه، حجابِ خيلي زياد، جلب توجه  مي

خواهد ما را  كند؟ جواب اين است كه گاهي اوقات شرايط بيروني مي نمي
اين شرايط وجه نبايد به  به هيچ. ها بكشاند ضابطهبه سمت دور شدن از 

به جاي اينكه ما دست از معيارها برداريم، شرايط را . دبيروني تسليم ش
ممكن است گفته شود اگر چادري به سرم كنم كه فقط . بايد تغيير دهيم

كنند؛  ام مي قرص صورت و دو دستم از مچ به پايين معلوم باشد، مسخره
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ها شرعاً اجازه ندارند با چنين  خانماما بايد دانست . نمپس اين كار را نك
هر خانم كه به جمع . تر بيايند توجيهاتي از حداقل حجاب، پايين

ي مساعدتري براي  شود، شرايط و زمينه ها ملحق مي ها و چادري باحجاب
سازد؛ چنانكه  ها به سمت حجاب و چادر بيايند، فراهم مي اينكه ديگر خانم

ي  پردازد، زمينه به خودآرايي و خودنمايي در جامعه مي هر زني كه
ين سو كشيده شوند ها نيز به هم مساعدتري را براي اينكه ديگر خانم

نظر نكردن حد كمال حجاب، براي عادي شدن و جلب . دآور وجود مي به
  . 1بايد از همين نكته استفاده كرد

د دقّت كرد كه باينيز در مورد بحث طرّاحي حجابهاي جذّاب و زيبا 
خداي متعال . و اسالم، لباس، زينت انسان است ميقرآن كراز ديد 

اي : 2ريشاً يواري سواتكُم و م قَد اَنزَلنا علَيكُم لباساًيا بني آد: فرمايد مي
ي پيكر و   فرزندان آدم، براي شما لباسي فرو فرستاديم كه هم پوشاننده

پس لباس دو . و زيبايي شماستي زينت   هاي شما و هم مايه عورت
از ديد قرآن لباس زينت است؛ . يكي پوشش و ديگري زينت: كاركرد دارد

حجاب . لباس براي زيباتر شدن است. ي زينت است  اما حجاب پوشاننده
. زيبا و قشنگ يعني نقضِ غرض حجابِ. هاست براي مخفي شدن زيبايي

براي اين است كه حجاب . حجاب براي پوشاندن قشنگي و زيبايي است
افكار، دانش، هاي روح، انديشه،  اي بدن را بپوشاند تا زيباييه زيبايي

 ييگويند برويم حجاب زيبا وقتي مي. ديده شود زنروحيات و خلقيات 
                                                 

  .هاي سوم و چهارم ـ براي توضيحات بيشتر رجوع شود به فصل1
  .26ي  ي اعراف، آيه ـ سوره2
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بايد  ند؛ن استفاده نمايآاز ها رغبت كنند  ها درست كنيم كه خانم براي خانم
ق است بين لباس و فر. گفت حجاب زيبا كه حجاب نيست، لباس است

. لباس در نهايت زيبايي، اما حجاب در نهايت پوشانندگي زيبايي. حجاب
زند،  هايي دارد، برق مي كنند، گل سر ميبه ها  بعضي از چادرهايي كه خانم
ولو اين خانم خيلي . اين اصالًحجاب نيست. نقش و طرحهاي مختلف دارد

اين زرق و برق و گل و  اين پارچه با! هم قشنگ خودش را پوشانده باشد
چون توجه را به . كند ها را به سمت بدن اين زن خيره مي ي نگاه  بوته، همه

  . سمت جسم زن جلب كرد، ديگر از حجاب بودن بيرون آمده است



 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سوم فصل
  ما ي  جامعه در حجاب شناسي آسيب



 

  



 

  
  ما ي  جامعه در حجاب شناسي آسيب

  
مان داريم،  در اين فصل معضالتي را كه در امر حجاب در جامعه

  .كنيم بررسي مي
  
  ماندن منطق حجاب ناشناخته
لين عاملي كه سبب سست شدن حجاب و ضعيف بودن مراعات آناو 

ي ماست، تبيين نشدن منطق حجاب با زبان مناسب براي   در جامعه
در جمهوري اسالمي بعد از . ي زنان در مقاطع مختلف سنّي است  جامعه

گذرد، واقعاً  كار جدي، مفيد و  نزديك به سي سال كه از عمر اين نظام مي
كجا با بيان و زباني كه براي نسل . مينه انجام نشده استمؤثّر در اين ز

ست و با ادبيات قابل فهم و جوان، روشنفكر و تحصيل كرده، جذّاب ا
ي آنان را   هايي كه انديشه براي آنها و با منطق و استدالل  داشتني دوست

قانع كند، بحث حجاب را تبيين كرديم؟ مثالً در نظام آموزشي، در متون 
هاي تحصيالت  هاي تحصيل ابتدايي تا آخرين سال ز اولين سالدرسي، ا

هاي ما كجا  در رسانه اهي، كجا اين كار انجام شده است؟ي دانشگ  عاليه
ها  در راديو و تلويزيون، سينما و تئاتر، روزنامه! اين كار انجام شده است؟

است كه اين يكي از عواملي ! ام شده است؟و مجالّت، كجا اين كار انج
  . ي ما ايجاد كرده است معضل كنوني را در جامعه
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  هاي جمعي و تخريب حجاب رسانه
ها، سينما، تئاتر و  دومين عامل، نقش ويرانگر و تخريبي رسانه

خصوصاً تلويزيون، در نابود كردن فرهنگ حجاب و دادن الگوي 
من متّهم رديف اول را . حجابي و خودآرايي و خودنمايي به جامعه است بي
ساله  ، چهارسه ي  بچهدختر. تعارف ندارد. دانم ر اين زمينه، تلويزيون ميد

   در اين برنامه. كند ي كودك نگاه مي  نشيند، برنامه پاي تلويزيون مي
. دهند شركت ميدهنده  به عنوان تماشاچي يا مسابقههايي را  دختربچه

هاي آنچناني به تن  ها، روسري به سر ندارند، لباس بسياري از اين دختربچه
واجب  شش ساله كه حجابي پنج،   دختربچهبه گويند بچه است،  دارند، مي
اي كه در خانه  فكر كنيد دختربچه. باشد ورط طبيعي است كه اين نيست،

بيند، چگونه تأثير  را مي ها و الگوها نشسته و اين مدلپاي تلويزيون 
ها  چون كارتون .شود كارتون شروع مي. شود پذيرد؟ اين برنامه تمام مي مي

ها، بلكه  نه تنها دختربچه ها، در آناغلب توليد كشورهاي غربي است 
داشتني ظاهر  ون حجاب، زينت كرده، زيبا و دوستهاي بزرگ، بد زن
تلويزيون به اين . كند تماشا مي ها را اين دختر بچه هم اين صحنه. شوند مي

دهد اگر  ينشان م. دهد ها از همان سنين طفوليت الگو مي بچهدختر
حجابي است، و  اش بي داشتني باشي، الزمه خواهي خوشگل و دوست مي

هاي سينمايي را  هاي خارجي و فيلم سريال. اينكه خودت را آرايش كني
حجاب . كشورهاي غربي است ها توليد اين فيلم. ايد كه چگونه است ديده
ايد، مثالً از سوريه فيلم  هاي شرقي را هم ديده فيلم .نا نداردمع هادر آن
كشورهاي غربي  هاي فيلم دهند كه صد برابر بدتر از خرند و نمايش مي مي
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روح حجاب و عفاف را در . دهد ها الگوي بدحجابي مي اين فيلم. است
  . كند جامعه ويران مي
 .ي دقّت كنيدهاي تلويزيون اين سريال ي توليد داخل، بهها حتّي سريال

ها به اين صورت  م بگويم صددرصد، ولي غالباً در اين سريالخواه نمي
هاي  هايي كه از خانواده زنو  تحصيل كردهپولدار و  اشخاص است كه

. حجاب يا بدحجابند ي امروزي هستند، غالباً كم متشخّص و تحصيل كرده
حتّي زنان  سواد و بي هاي فقير و دهاتي و ها و زن از آن طرف، كلفت

اي براي ويران كردن  شده اين كار حساب. اند رم، باحجاب و چادريمج
شهري را . خواهد نشان دهد، چادري است زن دهاتي را مي. است حجاب

اش  سريرو. خواهد نشان بدهد، چادر ندارد و لباس تنگ به تن دارد مي
هاي  ويندگان زن برنامهمجريان و گ. چناني داردتا كجا باالست و آرايش آن

هاي بي چادر و بعضاً بدحجاب و بزك كرده و  غالباً خانم تلويزيوني
   . اند ها الگوي مخرّب حجاب اين .اند آرايش كرده

. اند ها را مطالعه كرده كارشناسان اجتماعي علّت پاشيده شدن خانواده
پي از جمله . هاي حجاب به عوامل متعددي اشاره كرديم در بحث حكمت

سرد دلان شود مردها نسبت به همسرش يكي از عللي كه سبب ميكه اند  برده
د مر آيد، اين است كه زني كه ي طالق به ميان ميشوند و نهايتاً پا مي

در سينما و چون  اما. دارد ي معيني از زيبايي  است بهره اختيار كرده
كنند زيباترين  خواهند فيلم يا سريال بسازند، سعي مي وقتي مي ،تلويزيون
نشيند يا به  يون ميپاي تلويزوقتي اين مرد  ،ي زن را انتخاب كنند هنرپيشه
كم نسبت به  كملذا  د وبين ذّاب را ميهزار جور زن زيبا و ج رود،  سينما مي

در اين زمينه مطالعاتي در . شود عالقه و دلسرد مي زن خودش بي
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به  اند يدهشناسي خانواده هم رس در جامعه. هاي خانواده شده است دادگاه
ت به همسرانشان، همين يكي از عوامل دلسرد شدن مردها نسب اينكه
  .هاست فيلم

  
  ينيهاي خانوادگي و جلسات د بدآموزي در محيط

ها،  ها، مهماني محيط خانواده ي ديگر،  از عوامل آسيب زننده
هاي خانوادگي، جشن تولّدها، و مجالس ديد و بازديد  ها، جشن عروسي

ها  زن. شود ها داده مي الگوهاي بدي به دختربچه ت، كه در آنهااس
ها و مجالس  عريان در اين مهماني هاي نيمه كرده و با لباس آرايش

. گويند مهماني فاميلي است، مهم نيست مي. شوند حاضر ميخانوادگي 
الگوهاي هاي مذهبي  حتّي در بعضي از جلسه. ست، مهم نيستعروسي ا

ها بزك كرده و با  نمي مولودي، خا  مثالً در جلسه. وجود داردبسيار بدي 
سن و سال كه به اين جلسه  ي كم  اين دختربچه. آيند چناني ميهاي آن لباس
گيرد و اين جلسه تأثير مخرّبي روي شخصيت او  اند، الگو مي آورده
، نما هاي بدن اين همه آرايش، اين همه زر و زيور، اين همه لباس. گذارد مي

  !كند؟ با روح اين دختربچه چه مي
  

  تخريب حجاب و معلّمان و استادان زن
باشند كه بزك كرده و  عامل بعد معلّمان، دبيران و استادان زني مي

گويند اين  مي. آيند ها مي ها سر كالس ها و دانشگاه دحجاب در مدرسهب
مدرسه هم دخترانه است و مرد . خانم شوهر كرده است، عيبي ندارد

با لباس  دارد اين خانم آرايش كرده وچه عيبي . نامحرمي كه نيست
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ي عفاف و   د روحيهچگونه دارند دانن با زر و زيور بيايد؟ نميچناني و آن
 د و فرهنگ خودآرايي وكنن را در اين شاگردها ويران مي بحجا
كنند،  دانند، عمداً مي ها كه مي بعضي. دكنن فروشي را جايگزين آن مي جلوه

تأثير . ولي ندانستن مانع از تأثير مخرّب آن نيست. دانند برخي هم نمي
  . گذارد بسيار مخرّبي مي

ادند و تدريس هايي كه است ها، برخي از خانم در بعضي دانشگاه
طبيعتاً دختر . شوند كنند، بدحجاب و با آرايش در كالس حاضر مي مي

آلش استاد شدن است، وقتي اين زن استاد را با  دانشجويي كه الگو و ايده
  .پذيرد از او تأثير مي ،بيند اين همه آرايش و بدحجابي مي

  
  بازار لباس و لوازم آرايش و تخريب حجاب

ي پوشاك مغاير   ي گسترده  واردات و عرضه توليدات و ،عامل ديگر
هاي توليد لباس و  ببينيد كارخانه. هاي گوناگون است عفاف و لوازم آرايش

 ها و بوتيك! كنند؟ ي چه توليد ميجوراب در همين كشور جمهوري اسالم
! كنند؟ فروشند، ببينيد چه عرضه مي هاي پوشاكي كه لباس مي فروشگاه

اينها با عفاف و ! هايي است؟ آيد، چه جور لباس يهايي كه از خارج م لباس
و آيا اين الگوي منفي دادن ! پوشيدگي يك زن مسلمان سازگار است؟

ين مغازه به آن قدر از ا هاي باتقوا و متدين اين ها خانم بعضي وقت نيست؟
با متانت و وقار و پوشش يك زن  بلكه بتوانند لباسي كه گردند مغازه مي

  . شوند ها دوندگي، نا اميد مي بعد از ساعت. باشد، پيدا كنندمسلمان سازگار 
ي مصرف   جاي شرمندگي نيست كه كشور ما در رديف اول سرانه

ي   سرانه لوازم آرايشي در دنياست؟ معني اسالمي بودن كشور اين است؟
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مصرف لوازم آرايشي زنان در جمهوري اسالمي از زنان فرانسوي، 
. ي، پاكستاني، از زنان همه جاي دنيا باالتر استانگليسي، آمريكايي، هند

و چه حجمي در داخل توليد ! شود؟ چه حجم لوازم آرايشي وارد كشور مي
  واردات لوازم آرايشي وجود دارد؟قدر توليدات و  كجاي دنيا اين! شود؟ مي

هاي زيبايي هم  در جرّاحي. هاي زيبايي باالست ي جرّاحي  سرانه
نيا، كشورهاي هيچ جاي د. ا در رديف اول استجمهوري اسالمي در دني

پرست، كشورهاي ماترياليست و كمونيست، هيچ جاي  يهودي، بت   مسيحي،
اينها ما را به فكر . كنند ي ايران جرّاحي زيبايي نمي  ها به اندازه دنيا، زن
  طئه پشت قضيه نيست؟آيا يك تو! داستان چيست؟. بيندازد

حكومت اسالمي تا قلب اروپا پيش  .داريدداستان آندلس را به ياد 
اسپانياي آن روز يك كشور . نام اسپانياي امروزي، آندلس بود. رفته بود
ها در  ها براي اينكه اين كشور را از چنگ مسلمان مسيحي. بود  اسالمي

  : بياورند، دو كار كردند
هاي بزرگ انگوري درست كردند كه انگورهاي آن به قيمت  باغ) 1(

تر بود و  شد و شراب از قيمت انگور ارزان بسيار ارزان به شراب تبديل مي
  . شد رايگان بين جوانان مسلمان پخش مي

هاي  فرستادند كه بين جوان دخترهاي مسيحي آرايش كرده را مي) 2(
  .مسلمان بگردند

هاي  جوان غيرتمند كشور آندلس را به جوانهمين دو عامل، نسل 
 گاه هاي جنسي تبديل كرد و آن ه پليديي معتاد به مشروب و آلوده ب  هرزه

ن آوردند و به كشوري كه ها بيرو به سادگي اين كشور را از دست مسلمان
  . غرب مسيحي است، بدل كردند ي در مجموعه
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پس اينكه اين . يدي دنياي اسالم ديد  اين صحنه را در تاريخ گذشته
شود و اين  و در خود كشور توليد مي زم آرايشي به كشور ما واردهمه لوا

به نحوي كه ما از اين نظرها در  ،شود هاي زيبايي انجام مي همه جرّاحي
اي پشت قضيه است؟  دهيد كه توطئه رديف اول دنيا هستيم، احتمال نمي

لّت ما، از طريق دامن شك دشمن براي از بين بردن صالبت و قدرت م بي
  . بندوباري است حجابي، در پي ترويج هرزگي و بي زدن به بي

  
  هاي اداري و آموزشي و تخريب حجاب محيط

زند، اين است كه بعضاً در  عامل ديگري كه به بدحجابي دامن مي
هاي به اصطالح بدحجاب و  هاي ما، دخترها و زن ادارات و دانشگاه

كارشان زودتر انجام . شوند گرفته ميتحويل حجاب، بهتر  الواقع بي في
خواهند  اگر مي. دهند در برخورداري از امتيازات به آنها تقدم مي .شود مي

اگر . دهند دحجاب ميبه دختر دانشجويي بورس بدهند، به دختر ب
كار يا وام دانشجويي بدهند، به دختري كه خودش را عرضه خواهند  مي
. دهند كند، مي براي فالن مدير طنّازي ميكند و  كند و خودنمايي مي مي
اين هم  حجابي نكشاند؟ ، دخترها را به بيخواهيد اين قضيه وقت مي آن

  . يكي از معضالت ماست
تر و  سخت هاي باحجاب و موقّر ممعموالً كارهاي خاندر ادارات 
تيد با ااي از اس ها عده سر كالسها  در دانشگاه. شود ديرتر انجام مي

يك ها وقتي  در بعضي دانشگاه. كنند برخورد بدي مي ان محجبهدانشجوي
كند، برخي استادها با اوقات تلخي و با  ميسؤال در كالس دختر چادري 

ي   كنند؛ ولي وقتي دختر بزك كرده بدترين صورت با او برخورد مي
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. گيرند و با خنده تحويلش ميبا روي باز  ،كند فروشي سؤال مي جلوه
 ،در بعضي موارد. كند اين استاد براي بدحجابي كار ميكه است  مشخّص

معدودي اساتيد ضد دين و تقوا وجود دارند كه تعرّض و اذيت دختران 
برند و متأسفانه برخوردي هم از  دانشجوي محجبه را به مراتب پيشتر مي

  . شود ها با ايشان نمي طرف مديران دانشگاه
  

  تأخير ازدواج و تخريب حجاب
گري كه آسيب بدحجابي را در جامعه ايجاد كرده است، به عامل دي

صادي از يك طرف و تأخير افتادن سنّ ازدواج در اثر مشكالت اقت
بسياري از  .گريزي مردان از طرف ديگر است وليتطلبي و مسؤ راحت

هم گريزند و شرايط اقتصادي براي ازدواج  وليتطلب و مسؤ مردها راحت
داند چقدر  خدا مي ،ي زندگي  ي خانه و هزينه  هكراي. به شدت دشوار است

تواند  مي سخت است و يك جوان در پايان تحصيل و آغاز اشتغالش چطور
   اين همه پول تهيه كند؟

و ارضاء هاي جنسي براي هرزگي  از آن طرف هم بازار آزاد تمتّع
 هاي تشكيل خانواده، به وفور در دسترس به سختي بدون تن دادن، ها جوان

. شود كه براي دخترها داوطلب ازدواج كم شود اين عامل سبب مي. ستا
اين دختر هم . ست و هم در زنهم در مرد ه ،در حالي كه نيازهاي جنسي

قانوني  شوهري هم نيست كه از راه. آورد نياز جنسي دارد و به او فشار مي
برود  پس چه كار بايد بكند؟ يا بايد. به اين نياز پاسخ گفته شود و اخالقي
اما چطور؟ با آرايش كردن و با . اي براي خود شوهر دست و پا كند به گونه

دي را به تور بزند كه شوهرش لباس محرّك پوشيدن، تا بلكه بتواند مر
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و يا اينكه خداي نكرده، به بي بند و باري و فساد جنسي كشيده  بشود؛
  .شود

  
  معيارهاي غلط در همسرگزيني و تخريب حجاب

در انتخاب  ،ها از يك سو و پسرها از سوي ديگر خانواده متأسفانه،
هاي ظاهري  گيرند، زيبايي عروس يا همسر، اولين معياري را كه در نظر مي

روند ببينند دختر، خوشگل و خوش اندام  ها مي اول خانواده. دختر است
 واهد همسري انتخاب كند، اول جسم دخترخ پسر هم وقتي مي. هست يا نه

هايشان چقدر  كند به اينكه افكار و انديشه نجد، بعد توجه ميس را مي
طور شد، چه پيامدي  وقتي اين. آنها عوامل دست دومند. همخواني دارد

ازدواج به شانس  شود دختر براي اينكه بب ميخواهد داشت؟ اين كار س
يعني اين . بدن خود را بيارايد و عرضه كند دست آورد، ناچار شود

مردها هستند كه دخترها را به سمت خودآرايي و طنّازي ها و  خانواده
  . دهند سوق مي

از آن طرف، دخترهاي باحيا، باوقار، متدين و بامعنويت، چه 
سوزد وقتي  ست و دلم ميداند قلب من براي آنها ريش ا شوند؟ خدا مي مي
هايي كه به دنبال عروس  فكري خانواده سليقگي و كج كج به علّت بينم مي
شود و از  ها طي مي روند، سال روند و مردهايي كه به دنبال همسر مي مي

فروشي  كه خودنمايي و جلوه زدواج اين دخترهاي خوب و پاكدامنسنّ ا
رود و چه بسا شانس  گذرد و كسي به خواستگاري ايشان نمي اند، مي نكرده

پيامد اين جريان، يا كشانده . دهند ي عمر از دست مي راي همهازدواج را ب
فروشي و  حجابي، بدحجابي، خودآرايي، جلوه شدن دختر است به بي
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، است پاكدامن متدين ي كهدختر براي خود پيدا كردن و يا اينكهخريدار 
و از سنّ  ماند اش بيايد، مي ها بدون اينكه كسي به خواستگاري سال

رد و براي هميشه از داشتن شوهر و فرزند و خانواده گذ ازدواجش مي
   .شود محروم مي

  
  تضعيف غيرت و تخريب حجاب

ها و تصاوير مستهجن و  هاي حرام، عكس هاي حرام و موسيقي لقمه
هاي كثيف و ضد اخالقي، از عواملي هستند كه روح حيات  ها و كليپ فيلم

حرام، پول دزدي،  ه پولشخصي ك. كند و غيرت را در انسان نابود مي
خورد و  حرام مي نس تقلّبي فروختن و غذاهاي نجس وج رشوه، ربا و

كند و فردي كه به تماشاي  هاي حرام زياد گوش مي كسي كه موسيقي
هاي ضد عفّت و اخالق  ها و كليپ ها و تصاوير مستهجن و فيلم عكس

يايي كشيده ح غيرتي و بي باري، بيبندو ، چنين كسي، طبيعتاً به بينشيند مي
اگر مرد  فروشي و اگر زن است به خودآرايي و جلوه ،شود و در پي آن مي

خود به كنار گذاردن حجاب و حيا و رو  است به تشويق زن و دختر
اينها عوامل . يابد آوردن به خودآرايي و طنّازي در برابر نامحرمان سوق مي

  .مخرّب حيا و غيرت در وجود انسان است
  
  تخريب حجابي دشمن و  توطئه

هايي  گروه. ي هوسرانند  هاي آلوده هاي فساد و زن شبكه ،عامل ديگر
شكني  خط ، از طريق ريزي شده هستند كه به صورت برنامهاز زنان آلوده 

به فساد  فروشي، به منظور حجابي و خودآرايي و جلوه يو شكستن قُبح ب
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 .گيرند ميبراي اين كار حقوق كنند و  ها كار مي كشيدن دخترها و زن
اند و  هاي بدكاره و آلوده هستند كه توسط دشمن استخدام شده تعدادي زن

چناني گيرند براي اينكه صبح لباس آنچناني بپوشند، آرايش آن ميحقوق 
. م ندارندهيچ كار ديگري ه. ها بيايند و جوالن بدهند بكنند و به خيابان

اي ديگر و افراد براي اينكه دختره. گيرند آخر شب هم حقوقشان را مي
فروشي براي آنها  جامعه ببينند و قبح خودآرايي و بدحجابي و جلوه

. كنند حجابي در جامعه كار مي ها براي ترويج بي اين گروه. شكسته شود
. شود هاي كالني براي آن خرج مي اي است و پول يافته كار جدي و سازمان

اينها . 1ندالكُفر اَئمة رآنبه تعبير قاينها . اين اطالعات مسلّم و موثّق است
  . اند حجابي حيايي و بي عفّتي و بي ي بي  هاي خطّ مقدم جبهه شكن خط

  
  بدحجابي نماد انتقاد و اعتراض

حجابي و خودآرايي و مراعات نكردن پوشيدگي، يك  گاهي اوقات بي
اعتقادي و اعتراض به حاكميت و  نوع حركت نمادين است براي ابراز بي

طور لباس  يعني اين دختر يا اين زن، مخصوصاً اين. عملكردهاي دولتمردان
پوشيده و خودش را آرايش كرده است تا اعتراض خود را نسبت به 

. ايم به دليل اينكه راه ديگري برايش نگذاشته. حكومت اعالم كند
 ولو اندك، اشخاص در ميان دولتمردهاي ما،. نيستند دولتمردها كه معصوم

اند  المال و موقعيت شغلي خود سوء استفاده كرده از بيتكساني كه  فاسد و
يعني . ند هم وجود داردا هكه دزدي و خيانت كرد اشخاصي. هم وجود دارد

                                                 
  .12ي  ي توبه، آيه  ـ سوره1
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ي   ي دولتمردان در همه  در اين قريب سي سال، در جمهوري اسالمي همه
 چند نفر از اينها محاكمه و مجازات! تي، معصوم بودند؟هاي مديري رده

آن طرف،  شدند؟ چند نفر اعدام شدند؟ چند نفر اموالشان مصادره شد؟ از
والن ما، تا به حال پشت دوربين تلويزيون يا چند نفر از مديران و مسؤ

ميكروفون راديو آمدند و به اشتباهات خودشان اعتراف كردند؟ چند نفر 
يمي كه ريزي اشتباه كرديم، فالن تصم آمدند بگويند كه ما در فالن برنامه
در كشور   .ديم، نادانسته و جاهالنه بودگرفتيم غلط بود، فالن اقدامي كه كر

ها به  وليتيعني واقعاً مسؤ. ري هم حاكم نيستساال ما نظام شايسته
شود؟ اشخاص روي آشنايي و رفاقت  ترين و بهترين نيروها سپرده مي اليق

است، در  جناح من و فاميل من حزب من است، هم و اينكه فالني هم
ها و  ها و رفيق ها و فاميل شوند؟ چند نفر از آقازاده ها گمارده نمي وليتمسؤ
اينها ! ها هستند؟ وليتها در كشور در مسند مسؤ جناحي هم حزبي و هم

  اينها وجود ندارد؟ كسي منكر آن است؟ . انتقادات و ايرادات است
دستگاه حاكميت و دولت ما يك ضعف جدي ديگر هم دارد و آن اين 

دهد،  است كه كارهاي خوب و درست و ارزشمندي هم كه انجام مي
تواند خوب معرّفي كند تا اعتماد مردم را نسبت به خود جلب كند و در  نمي

در تبليغات نسبت به عملكردهاي درستمان . بيني ايجاد كند ميان آنها خوش
  . فيمهم ضعي

 وقتي ما به. كند ترض ايجاد ميي منتقد و مع  طبيعتاً اين شرايط، روحيه
ايرادات خودمان اعتراف نكرديم و عملكردهاي خودمان را تصحيح 

آيد و اگر راه امني براي طرح انتقاد و اعتراض  مخالف به وجود مينكرديم، 
اگر . كند هاي مخرّب و نامطلوب بروز مي العمل عكسوجود نداشته باشد، 
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هاي سالمي براي اعالم انتقاد و ابراز اعتراض ايجاد كرديم،  الگو و زمينه
كار  ،يعني كاري كرديم كه فرد بتواند بگويد فالن دولتمرد يا فالن وزير
ديني و  غلطي كرد يا خيانت كرد و با گفتن اين حرف، متّهم به كفر و بي

ن بودن و جاسوسي بيگانه نامسلماني نشود، متّهم به ضد انقالب بودن، خائ
نشود، و شخص بتواند بگويد فالن وزير خيانت كرد و تخلّف كرد و متقابالً 

وقت ديگر  خودش به خيانت متّهم نشود، اگر چنين منفذي باز كرديم، آن
را نسبت به عملكردهاي غلط و  اينكه انتقاد خود و دختر، برايچرا آن زن 

طور دهن  آرايي و بدحجابي و ايننادرست ابراز كند، مجبور شود به خود
اين هم يكي از  هاي اسالمي روي آورد؟ ارها و ارزشكجي كردن به هنج
  . معضالت ماست

  
  ي حجاب كاري و مسأله ياسيس

والن نسبت به تفاوتي مسؤ ر آسيب شناسي حجاب، بيمعضل ديگر د
متأسفانه . فروشي برخي زنان است حجابي و خودآرايي و جلوه معضل بي

ي   ي جدي و مهم ما، مسئله  قضيه. ه طور جدي به اين ميدان نيامديمما ب
هاي مجلس، وزرا و مديران و  نماينده. حجاب و عفاف در جامعه نيست

جدي درگير اين قضيه  ن دستگاه قضايي، چقدر خودشان را به طورمسؤوال
ن اصالً ذهنشا. ي جدي آنها چيز ديگري است  معموالً مسئله اند؟ كرده

غالباً تحت فشارهاي اجتماعي و اعتراضات . مشغول اين قضايا نيست
شوند چند روزي در اين زمينه حركتي انجام بدهند  مجبور مي  اقشار مذهبي
. كنند كنند، بعد هم رها مي چند بار سخنراني مي. شود رنگ مي و بعد هم كم

امي همين برخوردهايي كه اآلن نيروي انتظ. پيگيري جدي وجود ندارد
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. كند كشد و چقدر گستردگي پيدا مي خواهد بكند، ببينيم چقدر طول مي مي
گوييم  مي. كاريم چرا؟ دليلش اين است كه ما سياسي. چقدر ماندگار است

در اين شرايط . شوند اگر با اين پديده برخورد كنيم، مردم رنجيده خاطر مي
چشممان را  لذا. يمرا از دست بدهبحراني كه ما در دنيا داريم، نبايد مردم 

به اين علّت است كه دولتمردهاي ما . گيريم گذاريم و نديده مي روي هم مي
كارانه رفتار كردن، با مكتب  طور سياسي اين. كنند خودشان را درگير نمي

ال : ندفرمود السالم عليه نيرالمؤمنيام. اسالم و نظام واليي سازگار نيست
ستصالحِ دنياهم االّ فَتَح اهللاُ علَيهِم ما هو ديِنهِم ِِاليئاً من اَمرِ اس شَيترُك النّ
نههاي دنيوي خود  مصلحت ايرشان را ب چيزي از امور ديني مردم: 1اَضَرُّ م

ه به مراتب زيان ترك نكردند، مگر اينكه خداي متعال درِ مشكالتي را ك
  . له بود، به روي آنها گشودتر از آن مسأ بخش

گوييم  گذريم، مي ها و معيارهاي ديني مي كنيم از ارزشيعني گمان ن
باري باشد، فساد باشد، آلودگي باشد، بندو م را ناراضي نكنيم، بگذار بيمرد

فشار نياوريم، سخت نگيريم، ما . روابط نامشروع غيراخالقي جنسي باشد
اآلن مشكل انرژي اتمي داريم، مشكل تحريم در شوراي امنيت داريم، 

 نيرالمؤمنيام. ابات داريم، مردم را از خودمان ناراضي نكنيممشكل انتخ
هاي دنيوي،  انديشي مصلحت گونه اين كساني كه به علّت: ندفرمود السالم عليه

اعتنايي  گذرند و بدان بي كنند و از كنار آن مي از امور ديني اغماض مي
فكر . ردآو كنند، خدا مشكالتي صد برابر عظيمتر از آن برايشان پيش مي مي

دولتمرداني . شود اعتنايي به ارزشها و اصول حل مي نكنيم مشكالت با بي
                                                 

  .106البالغه، حكمت  ـ نهج1
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اعتنايي  ي حجاب بي  ها، نسبت به مسئله انديشي گونه مصلحت كه با اين
ي حجاب   مسئله. شوند مرتكب مي ، بايد بدانند كه اشتباه بزرگيكنند مي

ه و مستمر به ي جدي است و بايد به صورت جدي و همه جانب  يك مسئله
  .آن پرداخت

   
  خودباختگي مسؤوالن و تخريب حجاب

اصرار بسياري از دولتمردان به بيرون كشيدن زن از محيط خانه و 
ي جامعه، و روانه ساختن او در كوي و برزن و جلب  كشاندن او به عرصه

هاي تفريحي مختلط، همچون سينما و تئاتر و به كار گرفتن او  او به محيط
ها و ادارات، به عنوان مظهر  هاي كاري مختلط، همچون بانك محيطدر 

روشنفكري و نماد بها دادن به زن، كه ناشي از خود باختگي و وادادگي در 
ي اخالق و ها برابر فرهنگ غربي است؛ يكي از عوامل سست شدن پايه

شك از  بي. حيا و كشانده شدن زن به سوي خودآرايي و خودنمايي است
گريز باشد و  ان نه سزاوار است تا اين حد خانهزن مسلم ،المديدگاه اس

پرسه زدن در كوچه و خيابان را بر حضور در محيط خانه ترجيح دهد و نه 
هاي مختلط و در كنار مردان نامحرم  الزم است تفريح و كار او در محيط

ها  اگر مديران جامعه از خود باختگي در برابر فرهنگ، ارزش. انجام شود
هاي خاص تفريحي  توانند به محيط قطعاَ مي ،گوهاي غربي رها شوندو ال

هاي  ها فكر كنند و راه حل هاي كار مختص خانم ها و محيط براي خانم
  .مناسبي براي آن بيابند و به اجرا گذارند
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  هاي مختلط و تخريب حجاب دانشگاه
هاي آموزش عالي، يكي ديگر از عوامل آسيب ديدن  اختالط محيط

ح حيا و ورع و رواج خودآرايي و خودنمايي در بين جمع قابل توجهي رو
يكي از سؤاالت جدي كه از ترس مورد تمسخر و . از دختران دانشجوست

استهزاء قرار گرفتن و به تحجر متّهم شدن، كمتر كسي جرأت انديشيدن به 
راستي در  به دهد، اين است كه آن را به خود ميآن، چه رسد مطرح كردن 

والن، در كنار هم تحصيل كردن دختران و شرايطي كه مديران و مسؤ
هاي مجزّا  دانند و لذا دبستان پسران هفت، هشت ساله را به مصلحت نمي

هاي آموزشي  اند، چگونه اختالط محيط براي دختران و پسران ايجاد كرده
ي جنسي  دختران و پسران هجده سال و باالتر را كه در اوج فوران غريزه

ار دارند و نشستن آنها را در كنار يكديگر در كالس و ارتباط بين آنها را قر
ها  در كريدورها و حياط دانشكده و همكاري آنها با يكديگر را در تشكّل

از نظر اخالقي و ديني بال  بعضاَ سفرها و اردوهاي دانشجويي مختلط را و
عالي و كمبود فضاهاي آموزش   محدوديت: اند؟ اگر پاسخ دهند ايراد ديده

: اساتيد دانشگاه چنين امري را تحميل كرده است، ممكن است گفته شود
حد متعارف واحدهاي درسي كه در هر نيمسال توسط دانشجويان گذرانده 

شود، طي سه روز درسي به راحتي قابل ارائه است؛ در نتيجه اگر مثالَ  مي
روز پاياني براي  هاي دانشجويان پسر و سه سه روز اول هفته براي كالس

هاي دانشجويان دختر در نظر گرفته شود و يا روزهاي فرد به  كالس
هاي دانشجويان  هاي دانشجويان پسر و روزهاي زوج به كالس كالس

دختر اختصاص يابد، با ساختمان و امكانات و كادر آموزشي و اداري 
لت ي جديدي، اين جداسازي را به سهو ها و بدون هزينه موجود دانشگاه
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هاي  توان براي كالس توان انجام داد و از اين طريق به تدريج مي مي
ها كرد و در  دختران دانشجو، اساتيد زن را جذب هيئت علمي دانشگاه

اي دانشمند و عالم موجود، به ه نتيجه معضل كنوني را، كه بسياري از خانم
ها  گاهپرهيز از تدريس در بين آقايان، از حضور در هيئت علمي دانش علّت

هاي خاص براي هر يك از  تأسيس دانشگاه. كنند، نيز حل كرد اجتناب مي
  .دو گروه پسران و دختران نيز به عنوان اقدام بعدي قابل انجام است

توان تأثير مخرّب حضور مشترك دختران و پسران  شك نمي بي
ها را در كشانده شدن آنها به خودآرايي و در صدد  دانشجو در دانشگاه

 را به درسيكديگر بودن، و متعاقب آن كم شدن تمركز توجه آنان شكار 
 .ناديده گرفت و انكار كرد

  



 

 
 
 
 
 
 

  



  

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چهارم فصل
  نانز خيبر فروشي جلوه و بدحجابي خودآرايي، بيماري درمان



 

  



 

 

  
  زنان برخي فروشي جلوه و بدحجابي خودآرايي، بيماري درمان

 
را در كارهاي درمان بيماري بدحجابي و جلوه فروشي برخي زنان  راه

  .كنيم مي قالب پانزده محور بيان جامعه، در
   

  انتصاب مسؤوالن باورمند و شجاع
والن باورمند و شجاع در مناصب فرهنگي، اداري، انتصاب مسؤ

پذيراي هم به حجاب معتقد باشند و هم انتظامي و قضايي  كه 
. ار مهمي استي بسي نكته خورد با اين معضل باشند،هاي بر دشواري

ي حجاب و  چناني به مسئلهوالن در كشور يا باور آنمتأسفانه برخي مسؤ
يي آن را در  ت و نقش كليدي و تعيين كنندهضرورت آن ندارند و اهم

شناسند و يا برخي كه چنين اعتقادي دارند، شجاعت  سرنوشت جامعه نمي
براي پرداختن به حلّ مشكل  از آبروي خودند و الزم را كه خطر كن

ترسند مورد تمسخر گيرند و يا با بروز  ، ندارند و ميگذاري كنند مايهسر
لذا مصلحت . هاي باالتر، آنها را از مسندشان بر كنار كنند اعتراضات، رده

  .دانند خود را براي رفع مشكل درگير نكنند مي
ي اين مناصب، چه مناصب  در همه ،اگر جامعه بخواهد اصالح شود

ها، آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت فرهنگ و  فرهنگي، در رسانه
هاي اداري و نيروهاي  ارشاد اسالمي، نهادهاي فرهنگي و چه در دستگاه

انتظامي و دستگاه قضايي كشور، بايد افراد شجاع و باورمند به اين مسئله 
دار  ر راه حلّ اين مشكل، عهدهد ي خطر كردن و تحمل شدائد و آماده

يكي از معضالت جدي . ها شوند تا بتوان اين مشكل را حل كرد وليتمسؤ
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اقي بماند، غالباً ما كه باعث شده اين مشكل بعد از قريب سي سال هنوز ب
والن بر سر كار نبودن اينگونه مسؤعلّت عضاً ب .والني استنبود چنين مسؤ

كار را  اعتقاد و محافظه ر ماندن اشخاص بيباورمند و شجاع و بر سر كا
پاسخ اين توجيه را از زبان . كنند نبود چنان نيروهايي عنوان مي

  .شنويم مي السالم عليه اميرالمؤمنين
هنگامي كه مالك اشتر را به سمت فرمانرواي  السالم عليه حضرت علي

او تذكّراتي به  ،در قالب يك دستورالعمل كلّي ،مصر انتخاب كردند
نَّ شَرَّ وزرائك من كانَ لالَشرارِ قَبلَك وزيراً ا :؛ از جمله اين كه1فرمودند

در هر آينه بدترين همكاران، معاونان و ياران تو : و من شَرِكَهم في اآلثامِ
اند كه براي دولت قبل از تو وزير بودند،  ي امور كشور مصر، كساني اداره

ت بودند و در آلودگي و گناهاني كه دولت قبلي بازو و ايادي اصلي آن دول
  . مرتكب شد و ترويج كرد، شريك هستند

پس نكند : فَال يكونَنَّ لَك بِطانَةً فَإنَّهم أَعوانُ األَثَمةِ و إِخوانُ الظَّلَمةِ
گونه افراد را محرم راز خود قرار دهي، چرا كه آنان ياران گناهكاران و  اين

  . برادران ستمگرانند
 م خَيرَ الخَلَفنهم واجِد اَنت و لَيس م وهنَفاذ هِم وثلُ آرائم ن لَهمم

ممن لَم يعاوِن ظالماً علي ظُلمه و علَيه مثلُ آصارِهم و اَوزارِهم و آثامهِم، 
هلي إِثمماَ عهتواني در بين  و اين در حالي است كه تو يقيناَ مي: ال آثي  بقي

ن را براي رؤسا، معاونان و نيروهاي موجود در مصر، بهترين جانشينا
از كساني كه تشخيص و نظر و تأثيرگذاري و ن انتخاب كني، مسؤوال

                                                 
  .53ي  البالغه، نامه ـ نهج1
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ها و  قدرت مديريتي همانند آنها دارند، ولي مسؤوليت چنان جرائم و خالف
ها  ي را در ستمگريكساني كه هيچ ستمگر د؛گناهاني را بر دوش ندارن

   .هندد ميند و هيچ گناهكاري را در جرائمش مدد نكن ياري نمي
طفاً يك مؤونَةً و أحسنُ لَك معونَةً و أحني علَيك عاُولئك أخَف علَ
ي مصر  گونه اشخاص كه در بين مردم و جامعه اينً :و أقَلُّ لغَيرِك إلفا

شان بر تو خيلي سبكتر  ينههستند، اگر آنها را به كار بگيري، هم بار و هز
بيشتر است و هم دادنشان در پيشبرد كارها خيلي   است و هم ياري و مدد
ي قلبي دارند و  ول جديد كشور مصر شدي، عالقهنسبت به تو كه مسؤ

هاي الهي ضدند،  الفتشان با جناح مقابل تو و با كساني كه با دين و ارزش
لي در حا. ي مديران قبلي است ورهن برجا مانده از دمسؤوالبسيار كمتر از 

ولو اينكه در مقابلت تعظيم  ،ول بودندكه كساني كه در دولت قبلي مسؤ 
كنند و بله قربان بگويند، اما ته دلشان با تو رفيق نيستند، ولي چون امروز 

   .بمانند كنند كه در مسند قدرت باقي اي تعظيم مي هرئيس شد
از آنها استفاده كن و آنها : واتك و حفَالتكفَاتَّخذ اُولئك خاصةً لخَلَ
گونه نيروها وجود دارند و دروغ است اگر  اين. را محرم اسرار خود قرار ده

. كنم بگويي چنين نيروهايي نيستند؛ لذا از همان عناصر قبلي استفاده مي
  . گويند كه قطعاًَ وجود دارد مي السالم عليه  اميرالمؤمنين

آثَرُهم عندك أقولَهم بِمرِّ الحقِّ لَك و أقَلَّهم مساعدةً في ما ثُم لْيكن 
؛ بعد يكونُ منك مما كَرِه اهللاُ ِالَوليائه واقعاً ذلك من هواك حيثُ وقَع

ه كسي گيري، چ اي مالك، در بين نيروهايي كه به كار مي: حضرت فرمودند
 گويد؟ كه بله قربان مي آن كند؟ كه تعظيم مي آن د؟تر باش در نظرت برجسته

كسي در ! نه گويد؟ چه مي به و چه ستت، بهكه در مقابل هر حرف نادر آن
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تر از  اش صريح ي تلخي ترين نيرو باشد كه حق را با همه بين آنها برگزيده
گويد كه  كني رك به تو مي وقتي خالف و اشتباه مي. گويد ديگران به تو مي

. خالف انقالب و اسالم و اصول عقل و منطق و دين و ايمان استحركتت 
زند و در  ا را به تو ميه تر اين حرف تر است و صريح آن كه با شهامت

گذارد  كند و نمي خواهي بكني، همراهي كمتري مي الفي كه ميكارهاي خ
گونه  اين. ها بازوي تو شود كاري كار خالفي بكني، نه اينكه در خالف

حاضرند هر چه را در راه حقيقت به سرشان بيايد، تحمل كنند،  كه اشخاص
آنچه خدا براي اوليائش  اينكه كه برايآنها . تر باشند در نظرت برجسته

خطر كنند و پسندد، اجرا نشود، حاضرند تن به هر دشواري دهند و  نمي
نه كساني را كه در  اينگونه افراد را به كار گير؛ .پذيراي هر مشكلي شوند

هاي  ول بودند و در جنايات و ظلم و فساد و آلودگيدولت قبلي مسؤ
  . دولت قبل از تو، به عنوان ايادي اصلي دولت بودند

هاي جامعه، بايد كساني  ي بخش پس اولين نكته اين است كه در همه
ي  هبا شهامت و آمادهم ي وجود معتقد باشند و  با همههم سر كار بيايند كه 

  .معضل باشد و قطعاً چنين اشخاصي وجود دارند خطرپذيري براي حلّ
  

  شناساندن و تفهيم منطق حجاب
. حجابي در جامعه؛ تفهيم منطق حجاب است اقدام دوم براي درمان بي

فرهنگي ما، نه تنها ها و ابزارهاي  گونه كه قبالً گفتيم، متأسفانه رسانه همان
جابي در جامعه ح تفهيم نكردند؛ بلكه ابزار ترويج بي منطق حجاب را

ين چند جلسه در قالب هم. حجابي به جامعه دادند الگوهاي بي. شدند
ها را شنيدند تأثير پذيرفتند و بعضاً چادري  اني كه بحثسخنراني، خواهر
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هاي ما چقدر كار  رسانهگذارد،  مي وقتي يك سخنراني چنين تأثير. دندش
متون درسي از  ها، آموزش و پرورش و آموزش عالي در رسانه اند؟ كرده

 زبان منطق وترين سطوح دانشگاهي؛ چقدر با  كالس اول دبستان تا عالي
در  اند؟ ن، منطق حجاب را تبيين كردهعلم و با ادبيات مناسب فهم مخاطبا

و  ، منابر، مساجد ا، جلسات سخنرانيه ، نماز جمعه هاي عمومي تريبون
يات مناسب، حجاب محافل ديني، چقدر با زبان منطق و استدالل و ادب

اند؛ تا كساني كه  ي پرسش و پاسخ گذاشته تبيين شده است و چقدر جلسه
گونه سانسور و احساس خطر و  مخالف حجابند، صحبت كنند و بدون هيچ

 كنند، ايراد بگيرند و چند كارشناسنگراني، به صراحت منطق خود را بيان 
شود كسي كه ا معلوم فهميده و مطّلع و با حلم و بردبار پاسخگو باشند ت

تر  تر و علمي تر، درست تر، معقول حرفش منطقي حجابي است مصرّ بر بي
. تمام اين كارها بايد انجام شوند! است يا كسي كه مدافع حجاب است؟

ها به نام تابلوهاي گفتگوي  ها و دانشگاه خوب است تابلوهايي در دانشكده
هم كساني كه مخالف حجابند، استدالل . آزاد نصب شود تريبون متقابل و

خود را بنويسند و هم كساني كه مدافع حجابند؛ تا معلوم شود كداميك 
ما هيچ نگراني نداريم و حرفمان از نظر استدالل و . زنند منطقي حرف مي

ها باز شود تا مفهوم  اين عرصهبايد . منطق و علم كامالً قوي و غني است
  .و داليل ضرورت حجاب تبيين شود حجاب و منطق

چقدر براي  از هنر نقّاشي ايم؟ ستفاده كردهچقدر از ابزارهاي هنري ا
ور و شعر چقدر از هنر كاريكات ايم؟ يين منطق حجاب استفاده كردهتب

! ايم؟ نويسي را به كار گرفته چقدر شعر و ادبيات و داستان ايم؟ استفاده كرده
ع علمي و آموزشي برگزار حجاب در مجام ي نامه در زمينه چند نمايش
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در اين قريب سي سال چند فيلم سينمايي يا سريال داستاني  شده است؟
مضرّات  توليد شده است تا منطق و داليل ضرورت حجاب و خطرات و

ي  ي علمي و هنري در زمينه چند مسابقه حجابي را توضيح بدهد؟ بي
خلق آثار هنري و  ست؟انديشه واداشتن برگزار شده ا حجاب براي به
بر ي بهترين مقاله و تجزيه و تحليل  ي حجاب و ارائه علمي در زمينه

واظب بود كه ولي بايد م .دانيتحقيقات مي اساس مطالعات نظري و علمي و
با گرچه . ها باشند ما فقط باحجاب اي نباشد كه مخاطب كارهاي به گونه

شود،  حجاب بيشتر ميفظ اعتقاد و استحكامشان در ح اين كارها، آنها هم
بايد به . ي هستند كه منطق حجاب برايشان تبيين نشده استولي مهم كسان

را كه نسبت به حجاب ناباورند اي وارد ميدان شويم كه كساني  گونه
اغلب مسابقاتي كه در . با آنها باز كنيم مخاطب قرار دهيم و باب گفتگو را

هاي چادري هستند و  ها خانم شود، شركت كننده ي حجاب برگزار مي زمينه
جايزه را . ي مسابقه هم يك سفر مشهد مقدس و امثال اينهاست جايزه
ي بهار آزادي بگذارند تا براي كسي هم كه بدحجاب است جذّابيت  سكّه

ي كار  شيوه. معلوم نيست سفر مشهد براي او جذّاب باشد. داشته باشد
بايد همچنين . يدطوري انتخاب شود كه بدحجاب هم به ميدان بيا

و دانشگاه، علل   ي آن در جامعه هايي طرّاحي شود و به وسيله نامه پرسش
كارهاي تحقيق دانشجويي   بايد گروه. و عوامل ضعف حجاب شناسايي شود

  .و كارشناسي تشكيل شود تا در اين زمينه كار كنند
  

  الگوسازي
وقتي دختربچه را . حجابي، الگوسازي است محور سوم براي درمان بي
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دهيم و لباس كوتاه و ركابي تن او  از دو، سه سالگي به برهنگي عادت مي
ي سه چهار ساله كه حجاب واجب نيست و  گوييم به اين بچه كنيم و مي مي

كه  دهيم؛ شبي طور لباس پوشيدن عادت مي اين دختر را تا نُه سال به اين
زندگي  خواهيم عادتي را كه نُه سال با آن شد، چطور مي هفرداي آن نُه سال

 !كرده است، از او بگيريم و بگوييم از فردا صبح بايد باحجاب شوي؟
در مورد نماز . بايد به حجاب عادت داده شوند ها از سنّ كودكي دختربچه

. عادت دهيدز هم روايت داريم كه كودك را از همان سنين آغاز عمر به نما
ي حمد و  كم سوره و كمال إله إال اهللا ، بعد را به او ياد دهيداهللا اكبر ابتدا 

و هنوز چند سال مانده است به مكلّف شدن، نماز  توحيد را به او ياد دهيد
تا وقتي مكلّف  او را به نماز خواندن تشويق كنيد و به او ياد دهيد را كامل

در مورد  اند، ي نماز گفته آنچه معصومين درباره. شد كامالً عادت كرده باشد
  .حجاب هم عيناً صادق است

شود به پوشيدگي و حجاب  برهنگي دوران كودكي را يك شبه نمي
ت ما ي الگوسازي، يكي از مشكال در عرصه. دوران نوجواني تبديل كرد

جا  د و همهنده تئاتر الگوي خوبي نميتلويزيون، سينما و  اين است كه
هاي بزرگ علمي را  شخصيت ها چرا رسانه. شود جابي ارائه ميالگوي بدح

دند، معرّفي هستند و به شدت هم به حجاب پايبن ها كه در بين خانم
داريم،  يهاي بزرگ دان فيزيكپايبند به حجاب، هاي  در بين خانم كنند؟ نمي

 ي مهندسي، علم حقوق، يم در زمينهدي داراطباي بزرگي داريم، اساتي
چرا . اند ي داشتههاي چشمگير خالقيت كهو ادبيات شناسي  جامعه
كه به شدت به  ،متفكّرين بزرگو  هايي  مثل اساتيد بزرگ دانشگاه مخان

اي دختران جوان ما كنند تا الگويي بر معرّفي نمي ،ددني حجاب مقي مسئله
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هاي پايبند  در بين خانمگويد  د كسي كه ميگوي دروغ مي و جامعه باشد؟
ما زنان عارف بزرگي داشتيم و  .به حجاب، چنين كساني وجود ندارند

ي سينما  زن فقط همين چند هنرپيشه. همين اآلن هم به لطف خدا داريم
در حالي كه  را دعوت كرد و آنها ي تلويزيوني بايد در هر برنامههستند كه 

آنها را نشان داد تا  و خنديد وبا آنها گفت  ،ندا آرايش كرده و بزك كرده
مهمي ي ما بشوند؟ الگوسازي، كار بسيار  الگويي براي دختران جامعه

داشتني كه بتواند نسل جوان و نوجوان و  الگوهاي جذّاب و دوست. است
  .ي ما را جذب كند هاي جامعه زن

  
  ها تحول بنيادين در رسانه

  حجابي، تحول و اصالح بنيادين شجاعانه بيچهارمين كار براي درمان 
با رفرم و . ها، خصوصاً در تلويزيون و بعد از آن سينماست در رسانه

خواهد كه خطر  مي يشجاع شخص. شود ات جزئي، مشكل حل نميتغيير
ي حجاب و عفاف  هايي را كه كامالً در زمينه كند و به صورت جدي، برنامه

ي  است ما بايد اين همه شبكهگفته  چه كسي. بدآموز است، حذف كند
ي توليدي خوب داخلي،  نداشتن برنامه تلويزيوني داشته باشيم كه به علّت

هاي هجو و بدآموز داخلي را عرضه كنيم يا  مجبور شويم يا برنامه
هاي توليدشده در كشورهاي خارجي را پخش كنيم كه در آنها حتماً  فيلم

 كند؟ امعه عرضه ميحجابي را به ج قيد و بند حجاب نيست و الگوهاي بي
كم كنيم ولي كيفيت و جذابيت و سالمت  ها را توانيم تعداد شبكه مي

 شخص. يماش بكاه ي تخريب كنندگي ها را باال ببريم و از جنبه برنامه
 شجاعي الزم است كه از مسخره شدن نترسد تا مدير سازمان صدا و سيما
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غيير جدي و بنياديني را در ت و مسؤول امور سينمايي كشور شود و
  . حجاب به اجرا گذارد تلويزيون و سينما در رابطه با

  
  هدايت و كنترل بازار پوشاك و لوازم آرايش

ي  اقدام ديگر، هدايت و نظارت و كنترل بر توليدات، واردات و عرضه
اين همانطور كه پيشتر اشاره شد، . پوشاك زنان و لوازم آرايشي است

ي مصرف لوازم آرايشي در  ست كه در سطح دنيا، سرانهقضيه، عادي ني
ن همه لوازم ها اي در هيچ جاي دنيا، زناين كه  .ايران، اول است زنان

هاي  ي جرّاحي سرانهاين كه يا  كنند، طبيعي است؟ آرايش مصرف نمي
رود  خانم مي ها در ايران اول است، طبيعي است؟ اين كه ي خانمزيباي

ت و متانت و وقار يك زن مسلمان ايراني همخواني لباسي كه با شخصي
گردد،  دد و آخر هم دست خالي بر ميگر دارد بخرد، هزار مغازه را مي

چه توليدات داخل، يعني جاهايي كه طرّاحي در امر پوشاك،  طبيعي است؟
و به جامعه عرضه  كنند دوزند و توليد مي كنند، لباس مي مد لباس مي

ها؛ بايد نظارت  شور از نظر واردات نوع لباسك نمايند و چه مرزهاي مي
همچنين توليد و واردات لوازم آرايشي بايد به طور جدي  .وكنترل شود

جامعه در دسترس قرار  كنترل و محدود شود و به شكل صحيح و سالم در
در  .اعمال شودبايد كاربرد هم ي  در عرصه هدايت، نظارت و كنترل. بگيرد
هاي آموزشي، مثل مدارس و  ادارات و محيطهاي كار، مثل  محيط

اگر رسيديم به اينكه . ها هم بايد به طور جدي قضيه كنترل شود دانشگاه
خودآرايي و خودنمايي خانمها بيماري مهلكي است؛ با ميكروب برخورد 

هر سه كنترل  بايد رئيس، كارمند و ارباب رجوع،. كردن، خدمت است
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مراعات حجاب را  موعه، خانمي است كهاداره و مج گاهي رئيس. شوند
كنند و  جاب را مراعات نميگاهي كارمندهاي زير دست رئيس ح. كند نمي

دهد و محدوديت و تنبيهي برايشان در  تذكّري نمي گونه رئيس به آنها هيچ
خواستند فساد را  گيرد و اگر معاند و لجوج بودند و مخصوصاً مي نظر نمي

 بركناري آنها و جايگزيني يك عنصربراي  ترويج كنند، هيچ برخوردي
 ،ي دانشگاهي هاي آموزشي و جامعه در محيط. كند سالم به جاي آنها نمي

آيا به اين استاد  .حجابي هستند ، الگوي ترويج بيهاي استاد برخي خانم
شود؟ آيا رئيس دانشگاه به طور خصوصي ايشان را به اتاق  تذكّر داده مي

شما براي دختران كالس الگوييد، ! نم محترمكند كه خا خود دعوت مي
اي باشيد، در غير اين  بياييد كه الگوي سازندهبه كالس بنابراين بايد طوري 

در كنار تفهيم منطق . صورت معذوريم كالس را در اختيار شما بگذاريم
ي پوشش مناسب، شايسته و وزين،  حجاب و طرّاحي و توليد و عرضه

هاي مختلف دانشگاه و  در بخش ان زنو كارمندهاي استاد  خانمبه ابتدا 
 و اگر باز هم .اگر مفيد واقع نشد، تنبيه كرد .بايد تذكّر داد بعد دانشجوها،

حجابي در  ي بي چون مسئله. نشد، بايد اخراج و بركنار كرد مؤثّر واقع
ي اول براي خود زن، مخرّب است و مبارزه با آن به  جامعه، يقيناً در وهله

  .زن است سود خود
. كند ايجاد ميكنترل، اگر مداوم و مستمر باشد، فرهنگ و عادت اين 

شود و در اين  تبديل مي  عادت و سنّت جاافتاده به يك هنجار، رسم،
كنترلِ تأثير بارز   ي نمونه. كنند صورت همه به راحتي حجاب را رعايت مي

  ي ما جامعهمداوم و مستمر، استفاده از كمربند ايمني خودرو بود كه در 
مطلقاً رسم نبود، نيروي انتظامي براي مدتي جدي ايستاد و برخورد كرد و 
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خواست در اين قضيه با   اگر مي. در صورت نبستن كمربند جريمه كرد
وقتي كسي كمربند . رأفت و رحمت برخورد كند، رحم به جامعه نبود

و عدم  و عطوفت شود، آيا اين ترحم رانندگي كشته مي  بندد، در حادثه نمي
دمت به گيري خ فاقاً اين سختاتّ به اوست؟ ، خدمتالزامعدم كنترل و 

ي حجاب هم  در قضيه. شود كشته نمي اوست؛ چون اگر تصادف كرد،
  . گونه است همين

  
  ها اولويت دادن به باحجابان در ادارات و دانشگاه

مندي از  دادن و اعطاي امتياز و تقدم در بهره كار ديگر، اولويت
بينيم بعضاً  انه ميمتأسف. هاي رشد و اشتغال، به بانوان باحجاب است فرصت

تحويل  قيد نسبت به حجاب، با روي باز و خندان،  بي هايدختر در ادارات،
طبيعي است كه اين مسأله . محجبه هايدختر ند؛ برعكسشو گرفته مي

براي دادن . درجه بايد برگردد 180وضعيت . گذارد را مي تأثير منفي خود
بندي به حجاب  ها، بايد يكي از فاكتورها، پاي بورس تحصيلي در دانشگاه

دهيم و كساني را كه به براي استخدام، حجاب را بايد معيار قرار . باشد
براي كساني كه حجاب  اين كار. حجاب پايبندند، در اولويت قرار دهيم

هاي  كند؛ تا براي به دست آوردن فرصت درستي ندارند، انگيزه ايجاد مي
تحصيل، اشتغال و رشد، خود را با معيارها، الگوها و ضوابط منطقي و ديني 

  .هماهنگ كنند
  

  ايجاد امكانات و تسهيل ازدواج
ك ي. ، كار مهم ديگر استفراهم آوردن تسهيالت براي ازدواج جوانان
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 انانجو تا امكان ازدواج براي ،ل استطرف اين كار، تأمين مسكن و شغ
گفتيم كه به تأخير افتادن ازدواج، . ي دولت است اين وظيفه. فراهم شود

هاي بسيار خطرناكي را هم براي دختران و هم براي پسران ايجاد  زمينه
و  شرعي، اخالقيوجودشان، به صورت  ؛ چون وقتي اين نياز طبيعيكند مي

آورد تا به نحو ديگري آن را  غريزه به آنها فشار مي ،شودپاك پاسخ داده ن
بازار . شود هايي در جامعه مي ارضاء كنند؛ اين مسئله سبب آلودگي

بايد مشكل . كند حجاب فراهم مي فروشي زنان بي پررونقي براي جلوه
. ها شعار ندهيم؛ كار بكنيم پشت تريبون. مسكن براي جوانان حل شود

شعار . كند درجه با عملكردمان فرق مي 180شعارهاي ما گاهي اوقات 
هايي را در پيش  كنيم، بعد سياست دهيم مشكل مسكن را حل مي مي
ما براي سخنراني . يابد برابر افزايش مي گيريم كه قيمت مسكن چندين مي

امكان اشتغال نيز بايد براي . دولتمرد نشديم، براي اجرا دولتمرد شديم
  . ن فراهم شودجوانا

ها را در  از طرف ديگر، استانداردها و انتظارات زوجين و خانواده
هاي باال،  هاين اشرافيت، تجمل، مهري. تصحيح كنيمبايد ي ازدواج  مسئله
هجهيزي  هاي كمرشكن و مجالس پرهزينه و اشرافي عقد و عروسي، سد

ي  ني جامعهداشت دختران و پسران خوب و دوستازدواج  بزرگي سر راه
به جاي بينشي در محيط ايجاد شود و  واقعاً بايد يك انقالب. ماست

هايي در دل  داند چه تلخي زندگي تجمالتي كه فقط ظاهري دارد و خدا مي
 شيك و مجلّل نهفته است، هايدختران و پسران جوان ما پشت اين ظاهر

   .زندگي ساده، پاك و صميمي رو آوريم به
بايد از دو طرف حل كرد؛ دولت بايد فكر پس مشكل ازدواج را 
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مسكن و اشتغال براي جوانان باشد و ما هم بايد در الگوهايمان تحول 
هاي  ها و جهيزيه مهريه ان متعادل شود وسطح انتظارم. جدي ايجاد كنيم

هاست، برداريم و ازدواج  را كه مانع بزرگ ازدواج يوحشتناك و كمرشكن
راهم شود، دختري كه يك شوهر ن ازدواج فاگر امكا. را تسهيل كنيم

هاي  ي زيبايي با عرضهداشتني دارد، به چه دليل در پي اين باشد كه  دوست
يا مرد هوسباز را ي چند پسر  هاي آلوده نگاه ،به مردان ديگر جسمي خود

  به خود جذب كند؟
  

  تصحيح معيارها در همسرگزيني
انتخاب عروس و همسر به ها و پسرها در  بيشتر خانوادهكردن وجه ت
اقدام ديگر  هاي جسماني او هاي انساني و كماالت دختر، تا زيبايي جنبه
ها و پسرهاي  گفتيم يكي از مشكالت ما اين است كه حتّي خانواده. است

خواهند عروس و همسري انتخاب كنند، اولين چيزي كه  مذهبي، وقتي مي
. و باالي دختر چطور است و قد  راجع به آن حساسند اين است كه قيافه

طوري آرايش  كه خود را  شود به اين است كه دختر كشيده ميلذا معلوم 
 .بدآموزي داردرويه، اين . پا كند و دست كند كه بتواند شوهري براي خود
فاكتور اصلي در زندگي، اخالق، ايمان،  چرا ما تحول عميق ايجاد نكنيم؟

ده، منطقي بودن، روحيات لطيف معنوي تفكّر، علم، شخصيت وزين و جاافتا
كه مقدم بر زيبايي و جذابيت  ؛داشتن، ديانت، پاكدامني و امثال آن است

ها، عمدتاً تحت تأثير اين فاكتورهاي اصلي  ت خانوادهظاهري است و سعاد
زيبايي و جذابيت ظاهري بدن دختر كه آن هم چند سالي وجود  است تا

گوييم زيبايي ظاهري هيچ است، ولي  نمي. گذارد دارد و بعد رو به افول مي
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، ي به يكديگردختر و پسر اگر عامل جذب. چندم قرار دارد ي در رده
زيبايي ظاهريشان باشد، اين دختر حد معيني از زيبايي ظاهري دارد و 

هاي تلويزيوني و  بيند و پاي فيلم وقتي مرد در جامعه دختران زيباتر مي
بيند،  زن را ميزيباي هاي  رود، و هنرپيشه سينما مينشيند و  ها مي سريال

گويد اين هم زن بود كه من گرفتم و نسبت به همسر و محيط  به خود مي
واقعاً . كشد شود و چه بسا كار به جدايي مي ي خود دلسرد مي خانواده

تواند  زني مي. كنيم صحيحتان و پدر و مادرانشان را بياييم تفكّرات پسر
ت ايجاد كند كه باكمال، فهميده، منطقي، خوش اخالق، مرد سعاد ايبر

. تقوا و عفيف باشد و از نظر روحاني با معنويت و لطيف باشد صبور، با
فروشي را  ي خودآرايي و جلوه تواند انگيزه تصحيح معيار گزينش همسر مي

اي از دختران به  متأسفانه اآلن شرايطي است كه عده. بسيار پايين بياورد
اند براي اينكه ازدواج كنند و دختران عفيف و  يي كشيده شدهخودآرا

شوند  اند، صرفاً به اين دليل، ديده نمي پاكدامني كه به اين سمت كشيده نشده
گذرد و فرصت ازدواج برايشان كم  هاي زيادي از عمرشان مي و سال

اين ظلم و جنايتي است كه .  رود از دست ميبسا كال  و چه شود مي
  .دارد ما نسبت به دختران باتقوا روا مي ي جامعه

  
  اختصاصيگريزي و ايجاد فضاهاي  عدم تشويق زنان به خانه

والن و مديران جامعه در جهت دست برداشتن ديدگاه مسؤ تحول در
هاي بيرون از خانه و  ها به حضور بيش از حد در محيط از تشويق خانم

هاي كار، تفريح و ورزش اختصاصي  اقدام در جهت طرّاحي و ايجاد محيط
هاي  سازي محيط آموزش عالي دختران و پسران، گام براي زنان و نيز جدا
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نمايي را در بين  ي خودآرايي و خود اند انگيزهتو مهم و مؤثّري است كه مي
البتّه چنانچه پيشتر گفته شد، اين اقدامات تنها توسط . ها كاهش دهد خانم

تواند طرّاحي و انجام شود كه اوالً از ايمان و بينش عميق ديني  مديراني مي
ي فرهنگ و الگوهاي غربي نباشند، ثانياً از  باخته برخوردار باشند و خود

تماد به نفس و شجاعت و ايمان راسخي برخوردار باشند كه از يك سو اع
براي ايثار محبوبيت و وجاهت و منصب و مقام خود در راه احياي احكام 

هاي ديني آمادگي داشته باشند و از سوي ديگر از جوسازي،  و ارزش
تحوالت  ،تخريب، استهزاء و تمسخر مخالفان نهراسند و با شجاعت تمام

  .ي اجرا گذارند را به مرحلهمزبور 
  

  امر به معروف و نهي از منكر
همه در . اقدام ديگر، امر به معروف و نهي از منكر همگاني است

دختر، پسر، . نهي از منكر كنندي حجاب موظّفند امر به معروف و  مسئله
اگر افراد مغرض و معاندي با . ول، همه وظيفه دارندمسؤ مسؤول، غير

و ناهي از منكر برخورد بدي كردند، كه برخي  شخص آمر به معروف
والن اجرايي و مسؤ كنند، اي مي ن و وحشيانهاوقات برخوردهاي خش

البتّه امر به . از آمر به معروف و ناهي از منكر حمايت كنندبايد قضايي 
ها و متدهايي دارد كه آنها را بايد ياد گرفت و  معروف و نهي از منكر شيوه

برخي گوييم امر به معروف ونهي از منكر،  تا مي اام. درست عمل كرد
دهيم تا  گويند اصول زيادي دارد، كه ما وارد نيستيم؛ لذا فعالً انجام نمي مي

واجب امر امر به معروف و نهي از منكر يك ! نه. شود ببينيم بعد چه مي
طور كه بايد نماز بخوانيم، بايد احكام نماز را هم ياد  همان. است مثل نماز
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كسي احكام نماز را ياد نگيرد، تكليف نماز از او بزداشته  اگر. گيريمب
ها و  بايد روش. طور است نكر هم همينامر به معروف و نهي از م. شود نمي

اگر انجام نداديم، خالف  .يم و عمل كنيماش را ياد بگير اسالمي ضوابط
مه ه در امر حجاب، پس. شويم فرداي قيامت مؤاخذه مي. ايم شرع كرده

وقيح و مغرض با يك آمر به  هم چند نفروقتي . بايد امر به معروف كنيم
ن نظام ند، مسؤوالتخريبي كردخشن و برخورد  ،معروف و ناهي از منكر

بايد از آمر به معروف و ناهي از منكر حمايت كنند، نه اينكه دست به هم 
ممكن  ؛ چوندنند خطر كنخواه نمي و امروز و فردا كنند؛ چرا كهبمالند 
. تحصن كنند و شعار بدهند عليه آن مسؤولفردا افراد معاند  است

  . ندند و حمايت كنبايد شجاعت داشته باشمسؤوالن 
  

  برخورد انتظامي و قضايي با مغرضان
عفّتي و  برخورد انتظامي و قضايي با مغرضان و خطّ مقدم سپاه بي

ها  كه وجود اين شبكه هاي فساد و فحشا، در جامعه و شبكهحجابي  بي
بعضي  هستند كه هايي شبكه. ، كار ضروري ديگر استقابل انكار نيست

هاي  هاي كامالً تعريف شده و سازمان يافته كه با پول شبكه. اند گير افتاده
  زنند و بيهوش و برهنه گول مي كالني كه در اختيارشان است، دخترها را

ها را ابزار فشار به اين دختران  عكس گيرند و نند و از آنها عكس ميك مي
هايتان را  گوييم تن ندهيد، عكس گويند اگر به آنچه مي كنند و به آنها مي مي

اينها قصه يا تئوري . كشانند آنها را به فساد ميگونه  اينو  كنيم منتشر مي
اين . هاي يك ذهن بيمار و بدبين نيست توطئه نيست، ذهنيت پردازي

هايي كه دختران  با گروه يا با آنها نبايد برخورد كرد؟آ. ها وجود دارد شبكه



  105  فروشي برخي زنان درمان بيماري خودآرايي، بدحجابي و جلوه

گوييم  تا مي كنند، نبايد برخورد كرد؟ عنف مي دزدند و تجاوز به را مي
ها  شود و خون ها تحريك مي بعضي  برخورد قضايي يا انتظامي، رگ غيرت

نان ز هايي گروه .رخورد كردطور ب گويند نبايد اين آيد و مي به جوش مي
ينكه ند فقط براي اده يها پول م اين زن اند و به ا استخدام كردهبدكاره ر

آرايش در  كنند و صبح تا شب با اين لباس و چناني به تن هاي آن لباس
و افراد   با .خيابان راه بروند، تا قبح بدحجابي در جامعه از بين برود

 سانيكبا يقيناً بايد برخورد قاطع و جدي كرد و  ،معاند و مغرضهاي  گروه
ها و  كنند، كه متأسفانه بعضي روزنامه كه از اين افراد حمايت مي هم

  مدافعان اين با دهند، هاي سياسي اين كار را انجام مي ها و گروه جريان
بايد هم ي اخالق و پاكدامني در جامعه  هاي كُشنده مغرضان و ميكروب

  .برخورد قضايي جدي شود
  

  زنانتصحيح معيار در تجليل و ستايش 
نيازمند مورد زن شناسي  از نظر روان همانگونه كه پيشتر گفته شد،

رواني در  اين يك نياز. توجه و تحسين و تقدير و تجليل قرار گرفتن است
طور بايد مورد زن در جامعه چ .قابل انكار نيستاز نظر علمي كه  زن است

ي ما واقعاً از  اگر كاري كنيم كه مردان و زنان در جامعه توجه قرار بگيرد؟
كماالت  آنها را به علّتها نگاه كنند و  منظر شخصيت انساني به خانم

ديده  زن براي ش قرار دهند، ديگر دليلي نداردانساني مورد تجليل و ستاي
شدن و مورد توجه و تحسين قرار گرفتن، ناچار شود بدن خود را آرايش 

كند  ي بدن خود خيرههاي ديگران را  شمكند و به معرض ديد بگذارد و چ
تا ديگران به جاي اينكه زيبايي انديشه و روح و شخصيت او را تجليل 
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اگر بتوانيم اين نگاه . كنند، زيبايي اندام و چشم و ابروي او را تحسين كنند
را در جامعه متحول كنيم، هم نياز رواني زن تأمين شده و مورد توجه و 

اي شده است تا زن در  هم انگيزه تجليل قرار گرفته و ستايش شده است و
هاي  هاي علمي بيشتر فعاليت كند و عالم بزرگتري شود و در جنبه جنبه

  . اخالقي، عرفاني و اجتماعي روي خود كار كند و انسان واالتري شود
نوآور و  حجاب دانشمند، تجليل از زنان با هايي براي زاري مراسمبرگ

علمي و هنري اينگونه زنان،  بيني جوايزي براي آثار هنرمند و پيش
  .تواند در اين جهت سودمند باشد مي

  
  ترويج معنويت و عرفان
هاي عرفاني  ي جذّاب دين و معنويت و تقويت جاذبه اقدام ديگر، ارائه

. براي رها شدن از شدت فشارهاي غريزي و مادي و ظاهري است
ه يا جلساتي كه هاي دانشگا السهاي مكرّر نشان داده است كه در ك  تجربه
دانشجويان و جوانان به اين  است، ها قوي عرفاني بحث ي معنوي و هجنب
داده  وچكترين تذكّري به آنها بدون اينكه ك و شوند مند مي ها عالقه بحث

به خود هاي عرفاني، خود  مندي ، با تقويت روحيات معنوي و عالقهودش
را هم  گاه ظاهر آنهاچنان روح حيا و عفاف در آنها قوي شده كه ناخودآ

ام  هاي تدريسم در دانشگاه، بارها شاهد بوده در اين سال. كند متحول مي
هاي باحجاب  ، به خانمآور ده و چِندشوضعيت ظاهري زنن دختراني با

يكي از مشكالت ما اين است كه . چادري باتقوا و وزين تبديل شدند
جذّاب و براي جوانان بسيار  ت و عرفان ديني را كهنتوانستيم معنوي

كند، به آنها  داشتني است و در آنها يك عشق آسماني ايجاد مي دوست
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ي  معرّفي كنيم و در دلشان جا بيندازيم تا در نتيجه، چنان در جاذبه
هاي ظاهري و فشارهاي طبيعي و  نبههاي معنوي قرار گيرند كه ج زيبايي

آنها  اثر شده و نتواند ها كمهاي نفساني در آن هوس ها و غريزي و خواهش
  . ندرا به راه خطا بكشا

  
  تفهيم پيامدهاي بدحجابي براي زنان

حجابي براي  كار ديگر، آگاهي دادن زنان و دختران به عواقب تلخ بي
در زندگي دنيوي  نمايي، خود حجابي و قبالً اشاره شد كه بي. خودشان است

رفتارها، آرايش و . دارد براي خود زن، چه عواقب وحشتناكي اخروي و
ما باطن هاي  اگر چشم. گذارد تأثير مي وادر صورت باطني  ،حاالت انسان

هاي باطنشان باز است و  هستند كه چشم امروز بسته است، اشخاصي
امروز . داند صورت باطني هر يك از ما چگونه است خدا مي. بينند مي
ر شديم، چشمان ما هم باز بعد از اينكه از اين خواب دنيوي بيدا. بينيم نمي
افتاده است و چه بر سر خود شود و خواهيم ديد چه اتّفاقي برايمان  مي

آيات . اينها، قصه نيست. ها، صورت انسان نيست برخي صورت. ايم آورده
فان و سير و و روايات فراواني وجود دارد و در خاطرات بزرگان عر

 وسلّم وآله عليه اهللا صلّياكرم  حديثي است از پيامبر  .سلوك هم نقل شده است
 تعريف عليها اهللا سالمكه طي آن خاطرات سفر معراج را براي حضرت زهرا 

را كه مربوط به از حديث ي فقط قسمت. حديث مفصل است. كنند مي
  در سفر معراج، يكي از جاهايي كه پيامبر اكرم. مكن ب است نقل ميحجا
  به حضرت زهرا. دند، دوزخ و جهنّم بودمشاهده كر وسلّم وآله عليه اهللا صلّي
هايي از زنان را در دوزخ در حال عذاب شدن  گروه: ندفرمود عليها اهللا سالم
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زناني را ديدم كه با موي سرشان در وسط آتش . هاي مختلف ديدم به شيوه
آويخته بودند و در حال سوختن بودند و آنها زناني بودند كه موي سر 

اين عذاب كساني است كه زلف را . پوشاندند ميخودشان را از نامحرم ن
دوم، زناني را ديدم كه گوشت بدن خود را با دندان . گذارند بيرون مي

آنها زناني بودند كه در دنيا خود را براي مردم . خوردند كندند و مي مي
كردند و  پوشيدند و زر و زيور مي هاي آنچناني مي لباس. كردند زينت مي
سوم، زناني را ديدم كه گوشت بدنشان با . مردم ببينند آمدند كه بيرون مي

آنان زناني بودند كه بدن خود را در . شد قيچي آتشين ريز ريز، بريده مي
   1.دادند دنيا به مردان نامحرم نشان مي

اعتنايي به حجاب چه پيامدهاي وحشتناك و  بدانند بيبايد ها  خانم
  . شتمخرب دنيوي و اخروي براي خودشان خواهد دا

  
  ايجاد فضاي امن براي انتقاد و اعتراض

ي  دن عرصهو تحول در عملكرد سياسي و باز كرد اقدام ديگر، اصالح
پيش از اين، در . بدون قرار گرفتن در معرض اتّهام و انتقام است ،انتقاد
حجابي  كه كارشان به بي اسي حجاب اشاره شد كه برخي افرادشن آسيب

آلود و شهواني ندارند، بلكه اين  هاي هوس گيزهكشيده شده است، واقعاً ان
ما چون راه درست . عملشان نوعي دهن كجي به دولتمردان و نظام است

خواهند بگويند من به توي  انتقاد را باز نكرديم، افراد با دهن كجي مي
. دهند دولتمرد انتقاد دارم و اين دهن كجي را به شكل بدحجابي نشان مي

                                                 
  .245، ص100ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج1
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كدام ادعاي  م، دولتمردان جمهوري اسالمي، هيچداني طور كه مي همان
ر، تا رئيس جمهو 1معصوم بودن ندارند؛ از خود مقام معظّم رهبري گرفته

 كدام معصوم نيستند و ن قضايي، هيچوزرا، نمايندگان مجلس و مسؤوال
 ،در موارديوالن حتّي ممكن است ممكن است اشتباه كنند و برخي مسؤ

بايد فضايي ايجاد كنيم كه هر كس انتقاد . دكنمسؤولي عمداً كار خالفي ب
گيري و جاسوس  از بيگانه پول مي ي وضد انقالبتو كرد، به او نگوييم 

دولتمردان فقط براي . فضاي سالمي براي انتقاد ايجاد كنيم. اي بيگانه
براي سخنراني الزم نيست به . طرفه سخنراني كردن بين مردم نيايند يك

توان از  سخنراني را مي. مردم را به حضور بپذيرندجمع مردم بيايند يا 
. شنوند بينند و مي طريق راديو و تلويزيون انجام داد و مردم هم آن را مي

حاضر شوند و اگر جايي  ي متقابل با منتقداندر گفتگوها دولتمردان بايد
ند، اشتباه خود را بپذيرند و اعتراف كنند كه ما معصوم نبوديم و ا هاشتباه كرد

. نهايت نيست؛ اين سياستي كه اتّخاذ كرديم، جواب غلط داد علم ما هم بي
ولي در به سي سال بعد از انقالب هيچ مسؤ در اين نزديك. ما اشتباه كرديم

والن معصوم ي مسؤ يعني همه. ت من اشتباه كردمراديو يا تلويزيون نگف
د دهن كجي شون گونه ايجاد كنيم افراد مجبور نمي اگر فضايي اين! بودند؟
گوييم تو ضد  هر كس هم انتقاد كند، مي. متأسفانه روش ما غلط است. كنند

                                                 
علم . عصمت دارند، اما ولي فقيه معصوم نيستالشّريف  فرجه تعالي اهللا عجلـ امام زمان 1
ولي فقيه يك فقيه . نهايتي هم كه در اختيار معصوم است، در اختيار ولي فقيه نيست بي

اين . عادل، شجاع، مدير، مدبر و آگاه به مسائل زمان است؛ نه يك امام معصوم
خطاناپذيري ندارد، چه  ي عصمت و ين شخصيت در نظام ماست كه خود داعيهتر عالي

  .تر هاي پايين والن ردهرسد به مسؤ
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شود كه واقعاً  به فرد منتقد القاء مياين گونه . واليت فقيه و ضد دين هستي
ضد دين و ضد  ،در حالي كه اول كار. ضد دين و ضد واليت فقيه است

وقتي كسي . رد انتقاد داشتواليت فقيه نبود، بلكه به عملكرد يك دولتم
گويد كار فالن وزير، يا فالن استاد دانشگاه غلط است، ما به او القاء  مي
كم خودش هم  است، كمو واليت كنيم كه كار تو به معني مخالفت با دين  مي

گونه با دست  شود و اين كم هم عمالً مخالف با دين مي كند و كم باور مي
توانيم او را  در حالي كه مي. دهيم سوق مي ديني خودمان، او را به سمت بي

شود كه افراد وادار به  يعني فضاي سياسي جامعه، طوري . اصالح كنيم
؛ بله، اآلن نظام ما مخلفان ضد دين دارد. با دين نشوند ديني و ضديت بي

. يدكش شد كارشان به اينجا نمي ورد ميها اگر درست برخي از اينولي با برخ
ي غرب  طرفدار آمريكا و فرهنگ مبتذل و آلودهسياسي امروز مخالفان 

ه اين سمت سوق ب از آنها در اثر برخوردهاي غلط ماداريم؛ ولي برخي 
 ي مجلس يا فالن مقام اجرايي، نماينده مطلق كردن داده شدند؛ به علّت

كه كسي حق ندارد عليه او حرف بزند  چنان وانمود كرديم. ول قضاييمسؤ
. دين است گفت، عليه پيغمبر خدا حرف زده و بيزي چيو اگر عليه او 

ضد دين و د كه ضد دين است و واقعاً كم باور كر مقابل كمعمالً طرف 
شد بهتر  كه مي در حالي. و كارش به اينجا كشيد دطرفدار آمريكا هم ش

  . بهتر از اين عمل كردتوان  مياآلن هم  عمل كرد و
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  جامعه در زنان برخي خودنمايي و خودآرايي معضل و مردان
  

اي كه زنان زيادي به خودآرايي و  براي تبيين اينكه در جامعه
اند، مردان بايد چه راهي را در پيش گيرند، مقدمتاً دو  آورده خودنمايي روي

  .شويم متذكّر مينكته را 
  

   ساز لغزش مرد رفتار زن زمينه
ها موضع  شود در اين بحث ي نخست، استدعا مي پيش از ذكر نكته

قضيه نگاه نكنيم؛  مرد به زن يافراجنسيتي داشته باشيم، يعني از ديدگاه 
  .تابند چرا كه هر يك از زن و مرد، اغلب انتقاد به جنس خود را برنمي

ها اول مجرميت مرد و بعد مجرميت  ي جرم همهدر قرآن كريم، در 
: 1اَلسارِقُ و السارِقَةُ فَاقطَعوا أيديهما :فرمايد مثالً مي. شود زن مطرح مي

و بعد زن  اول مجازات مرد سارق. مرد و زن دزد، دست آنها را قطع كنيد
 ي كه اول زن مجرم نام برده شدهدر تنها مورد .سارق را مطرح كرده است

اَلزّانيةُ و الزّاني : فرمايد قرآن مي. و بعد مرد مجرم، جرائم جنسي است
زن زناكار و مرد زناكار، هر كدام از : 2ئةَ جلدةًجلدوا كُلَّ واحد منهما مافَا

ها  اهللا خانمشاء إن رساند؟ اين چه چيز را مي. بزنيد آن دو را صد تازيانه
در جرائم و : گويد ي مذكور مي را داشته باشند كه آيه يتعتحمل اين واق

                                                 
  .38ي  ي مائده، آيه  ـ سوره1
  .2ي  ي نور، آيه ـ سوره2
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مرد به دنبال زن كشيده . زن است ،ي زمينه انحرافات جنسي، فراهم كننده
تواند كاري كند كه مرد هم به اين وادي كشيده  بنابراين زن مي. شود مي

ن يعني اگر زن، خودآرايي و طنّازي نكند و ميدان ندهد و چني. نشود
زن پذيراي او خواهد بود و  بخشد كه احتمال دهدن ه مردجسارتي را ب

  . شود جرأت كند به سمت او بيايد، مرد هم به اين وادي كشيده نمي
  

  ي كاذب نامحدودشتهاتحريك و ا
نسان در نيازهاي جسمي و رواني، با تحريك، اشتهاي كاذب در ا

و  اي كه غذاهاي خوش آب بر سر سفره به عنوان مثال،. شود ايجاد مي
هايي مثل سس، خردل و  محرّك. شويم رنگ دارد، با اشتها حاضر مي

اشتهاي كاذب ايجاد  ،هاي گازدار ترشي و ساالد و ماست و نوشيدني
به پرخوري كشيده  ، شخصبا تحريك اشتها و ايجاد اشتهاي كاذب. كند مي
اين واقعيتي در . شود و پرخوري هم چاقي و بيماري را به دنبال دارد مي
شود در آن  ي جنسي هم قابل تحريك است و مي غريزه. نسان استا

خردل  ولو هرچه ترشي، سس، ،ي طعام در غريزه. اشتهاي كاذب ايجاد كرد
توان خورد و از آن به  د، باالخره تا جاي محدودي ميشو و غيره استفاده

ناپذير و  ي جنسي، اشتهاي سيري ا در غريزهام. شود خورد بعد نمي
ي در بشر وجود دارد و اگر اين غريزه تحريك و اشتهاي كاذب نامحدود

در آن ايجاد شود، ديگر هيچ حد توقّفي براي آن قابل تصور نيست و خدا 
داند اين روند چه باليي بر سر جسم، اعصاب، روان، انديشه و روحيات  مي

هاي جنسي، يك  جويي حد در لذّت اين افراط بي. آورد يك انسان مي
  . كند يمار و پليد درست ميموجود ب
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كنند،  فروشي مي كه زنان بسياري خودآرايي و جلوهاي  جامعه اما در
  مرد چه كند؟

  
  صرف نظر كردن و نديدن .1

ه و عشق به خدا و خوبان خدااوو جذب  الً اگر دل مرد، مشغول توج
به   انسان. بيند حقايق بلند معنوي باشد؛ چشمش چنين مناظري را نمي

رود كه مورد  به جايي مي. به آن عالقه داردكه  كند موضوعي فكر مي
اگر دل شخص چيزي را . كند كه دوست دارد كاري مي. او است ي عالقه

. رود ي وجودش به دنبال آن مي دست و همه دوست داشت، چشم، گوش،
ي عشق الهي  اگر دل مرد در جاذبه.  قبله و امام وجود انسان، دل اوست

زن  .رود آنجا ميبه د، تمام وجودش و از جمله چشمش هم قرار بگير
شود؛ نه اينكه نگاه  ميكند و او متوجه ن مياز جلوي چشمش عبور  نامحرم

طور كه گاهي كسي از مقابل چشممان رد  همان. بيند مين  كند، اصالً مين
او از مقابل چشم ما رد . بينيم شود و حواسمان نيست، اصالً او را نمي مي

ولي چون توجهمان جاي  ،از لحاظ فيزيكي، مراحل ديدن طي شد شد و
پس يكي از كارهايي كه مردان بايد بكنند، اين . ديگري بود، او را نديديم

ي عشق الهي قرار بگيرند و  است كه روي خود كار كنند كه در جاذبه
  .توجهشان اصالً به اين سمت كشيده نشود

ي و امور علمي و مسائل هاي دين غال ذهن و فكر به انديشهدوم، اشت
يعني اگر فكر و ذهن به طور فعال، صرف مسائل علمي و . اجتماعي است
ي تحصيلي شود، يا درگير بررسي و حلّ مشكالت اجتماعي  رشد در زمينه
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به سمت توجه ل شود، ديگر رها نيست كه يا در مطالعات ديني، فعا و شود
دانگ حواس متوجه آن مسائل  شش. هاي مخرّب بدحجابي برود به جلوه
  .است

؛ نفس 1اَلنَّفس إن لَم تَشغَلها شَغَلَتك: فرمودند السالم عليهحضرت علي 
اي است كه اگر تو آن را مشغول فعاليت مثبت و سازنده  انسان به گونه

نكني و به حال خودش رها كني، او تو را به افكار و رفتارهاي آلوده 
 ،بايد آن را به طور فعال .كار رها كرد، بايد بينفس را ن. دكن مشغول مي
ي گناه  انديشه. رود اگر رهايش كني، به آن سمت مي. درگير كردمشغول و 

اي  آيد كه نفس رها شده است و فعاليت تعريف شده موقعي سراغ انسان مي
  .آيد مي ي گناه بيشتر سراغ انسان ري، انديشهكا موقع بي. ندارد

شود مرد اصالً زنان بدحجاب و  سبب مياشتغال دل و ذهن 
  .فروش را نبيند جلوه

  
  نگاه نكردن و نظر ندوختن. 2

  .كنيم به شش مورد اشاره مي ر اين رابطهد
اگر مردي توجه كند كه در منظر و محضر خداست و خدا و . اول

بينند و او زير نظارت  اولياء خدا هر لحظه، در خلوت و جلوت، او را مي
كند در محضر خدا و اولياي خدا نگاهش را به ديدن  يا ميالهي است، ح

لَم يعلَم بِأنَّ اهللاَ أ: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. ي حرام آلوده كند صحنه
                                                 

  .134، ص 2ي ورام، ج  ـ ابن ابي فراس، مجموعه1 
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بيند؟ همين  داند كه خدا او را مي نميآيا كند،  شخصي كه گناه مي: 1يري
م قائل احترابرايش  به زن نامحرم دارد، اگر كسي كهاي  مردي كه نگاه هرزه

كشد و سرش را  د و او را ببيند، از آن شخص خجالت مياست، عبور كن
ي هدي  كند كه خدا و پيامبر خدا و ائمه بايد احساس  ردم. اندازد پايين مي

فَسيرَي اهللاُ عملَكُم و رسولُه : فرمايد قرآن كريم مي. كنند دارند او را نگاه مي
بيند و هم  بيند، هم رسول خدا مي هم خدا مي ؛ عمل شما را2و المؤمنونَ
فرمايد مقصود از  بينند، كه در ذيل آيه، حديثي داريم كه مي مؤمنين مي

يعلَم : فرمايد قرآن كريم مي. 3باشند مي السالم  عليهمي هدي  مؤمنون، ائمه
آنچه  بار زير چشمي و  هاي خيانت نگاه: 4عينِ و ما تُخفي الصدورخائنَةَ األ
مردي كه دائم خود را در محضر و  .فهمد كند، خدا مي ها پنهان مي را سينه

داند زير چشمي نگاه كردنش را هم خدا زير نظر  بيند و مي منظر الهي مي
  . چراني بپردازد كند به چشم دارد، حيا مي

توجه مرد به اينكه نيل به شهود ملكوت هستي و باز شدن . دوم
هاي جذّاب  عالم غيب در گرو چشم پوشيدن از جلوهي دل انسان به  ديده

اگر به اين حقيقت توجه كرد، به خاطر جذّابيت آن . آلود دنيوي است و گناه
هاي  هاي ملكوتي و عالم غيب، چشم خود را از خيره نگريستن به زن جلوه

 وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيامبر اكرم . پوشاند ميفروش فرو خودآرا و جلوه
                                                 

  .14ي  ي علق، آيه ـ سوره1
  .105ي  ي توبه، آيه ـ سوره2
  .262، ص 2علي بن جمعه، تفسير نورالثّقلين، جـ عبد 3
  .19ي  ي غافر، آيه ـ سوره 4
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بپوشانيد تا فروهايتان را  نگاه: 1بصاركُم تَرَونَ العجائبغَضّوا اَ: دندفرمو
آلود خيره شد، چشم دل  هاي گناه وقتي چشم به منظره. عجائب را ببينيد
بپوشانيم، تن را فرواگر چشم  چه مرد و چه زن، اام. شود كور و نابينا مي

داند  ه خدا ميك ،شود و ملكوت هستي را باز ميما وقت چشم باطن  آن
  .چقدر زيباست، خواهيم ديد

حد بِمثلَ ما اعتَصم بِغَض ما اعتَصم اَ :فرمودند السالم عليهامام صادق 
البصرِ فَإنَّ البصرَ ال يغَض عن محارِم اهللاِ االّ و قد سبقَ إلي قَلبِه مشاهدةُ 

 مثلچنگ نينداخت و اتّكا نكرد كه كس به چيزي  ؛ هيچ2العظَمةِ و الجاللِ
فردي كه : ندفرمودبعد  .بستن باشدشم فروچ اتّكا كردن و چنگ انداختن به

اندازد، تجلّي عظمت و  پوشاند و چشمش را پايين مي مينگاه از حرام فرو
ي عظمت خدا برايش  گيرد و مشاهده جالل الهي به سوي قلب او سبقت مي

حرام بستيم، چشم باطن به سوي  را ازوقتي چشم ظاهر . شود ممكن مي
من : فرمودند السالم عليهباز امام صادق . شود جالل و عظمت الهي باز مي

مرَأنَظَرَ إلي ا رُهصب إلَيه رتَدلَم ي رَهصب ضأو غَم ماءإلي الس رَهصب ةٍ فَرَفَع
كسي كه نگاهش به زن نامحرم : 3العينِحتّي يزَوجه اهللاُ عزَّ و جلَّ منَ الحورِ 

افتاد و بالفاصله چشمش را به سمت آسمان برد و يا چشمش را بست، 
گرداند، مگر اينكه خداي متعال يكي از  چشمش را از زن نامحرم بر نمي

كند و به  حوريان بهشتي را در همان لحظه به عنوان همسر او مقدر مي
                                                 

  .41، ص 101ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج 1
  .41، ص 101ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج 2
  .37، ص 101ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج  3
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  . ود كه در بهشت همسر اوستش آورد و مسلّم مي زوجيت او در مي
اَلنَّظَرُ سهم من سهامِ إبليس : فرمودند السالم عليههمچنين امام صادق 

: 1عقَبه اهللاُ اَمناً و ايماناً يجِد طَعمه عزَّ و جلَّ ال لغَيرِه اَمسموماً؛ من تَرَكَها ِهللاِ
نگاه  كسي كه .يس استتيرهاي كشنده و سميِ ابلنگاه به نامحرم، تيري از 

كنند، ترك  اطرافيان كه او را نگاه مي ايرآلوده به نامحرم را براي خدا، نه ب
كرد، خدا در پي اين ترك كردن نگاه، امن و امنيت و ايمان حقيقي را كه 

  . سازد حالوت و طعم آن را در جان خويش احساس كند، نصيبش مي
چه چيزهاي بزرگي در پوشيدن نگاه، با فرو آگاهي مرد به اينكه

ختن به نامحرم نگاه ندو ،ها نگيرد و شرط رسيدن به آ ش قرار مياختيار
  . نگاه نكند شود به نامحرم است، سبب مي

هاي آلوده و  نگاهو اخروي به تبعات خطرناك دنيوي مرد توجه . سوم
در همين ها  چران است، با اين نگاه مردي كه نظرباز و چشم. است شهواني

ح و جان و هاي عجيبي به رو كند و فشارها و لطمه خودش را نابود ميدنيا 
حتّي بدن خود را بيمار . كند خويش وارد مي سيستم عصبي و رواني

بعضاً  ،خوابي، و تشنّج مثل ضعف اعصاب، بي يهاي مختلف بيماري. كند مي
هاي اخالقي جنسي  بيماري. هاي جنسي در اثر نگاه است به دليل  تحريك

بر  هاي مثال اينها، پيامد همين تحريكو ا  گرايي جنس ، هم ودارضاييمثل خ
دنيا چه  چراني در مرد بايد بفهمد با چشم. استاثر نگاه دوختن به نامحرم 
به تبعات دهشتناك  چنين مرد بايدآورد و هم باليي بر سر خودش مي

اي ه به دنبال خواهد داشت، از محروميت از جايگاهچراني  چشماخروي كه 
                                                 

  .192، ص 20ـ حرّ عاملي، وسائل الشّيعة، ج 1
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ها و كيفرهاي  به عذاب  داشتني و بلند اخروي گرفته تا محكوميت دوست
فهمد كه با  توجه كند، مي اگر مرد به اين پيامدها. توجه كند سخت اخروي،

رسد كه  يآورد و به اين نتيجه م نگاه حرام چه باليي به سر خود مي
  . پوشاندنگاهش را از نامحرم فرو

إياكُم و النَّظرَةِ فَإنَّها تَزرع : فرمودند سالمال عليهحضرت عيسي بن مريم 
بر حذر باشيد از همان  :1في قَلبِ صاحبِها الشَّهوةَ و كَفي بِها لصاحبِها فتنَةً

اندازيد، چون اين نگاه در  آلودي كه به يك زن نامحرم مي يك نگاه هوس
كافي است  روياند و اين براي صاحب نگاه مي دل صاحب نگاه، شهوت را

  .كه او را نابود سازد و به گمراهي و آلودگي بكشاند
س مسموم و اَلنَّظَرُ سهم من سهامِ إبلي: فرمودند السالم عليهامام صادق 
ّآلود و  نگاه تيري از تيرهاي سم: 2ورثَت حسرَةً طَويلَةًكَم من نَظرَةٍ اَ

به دنبال خود براي زهرآگين ابليس است و چه بسيار نگاه كوتاهي كه 
  . آورد شخص حسرت طوالني 

ةٍ حراماً مرَأمن مالَ عينَه من ا: فرمودند وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيغمبر اكرم 
حشَرَه اهللاُ يوم القيامةِ مسمراً بِمساميرَ من نارٍ حتّي يقضي اهللاُ تَعالي بينَ 

كسي كه نگاه پري به زن نامحرم كند، يعني با : 3لنّارِالنّاسِ ثُم يؤمرُ بِه إلَي ا
يك نگاه خيره، به طور كامل او را برانداز كند، خداي متعال در روز قيامت 

هاي آتشين او را به چهار ميخ  كند كه با ميخ او را به حالي محشور مي
                                                 

  .41، ص 101ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج 1
  .40، ص 101ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج 2
  .213، ص 7ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج 3
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طور به چهار ميخ است تا اينكه خدا حسابرسي اعمال  اند و او همين كشيده
اكنون او  كند را انجام دهد، بعد كه اين كار تمام شد، خدا امر ميتمام خلق 

  .را وسط آتش دوزخ بيندازيد
آلود، او را رها  هاي شهوت اين نگاه ،اگر مرد بداند در قيامت هم

  .كند را كنترل مي كند، به صورت ارادي نگاه خود نمي
اي كه اين آلودگي وجود دارد، مرد مؤمن بايد  در جامعه. چهارم
. مثل روزه گرفتن تقويت كند ،هاي شرعي ي خود را با رياضت نيروي اراده

اين مقاومت نيروي تقوا را در . روزه، مقاومت در برابر هوس خوردن است
كُتب علَيكُم الصيام : دفرماي ي روزه هم مي لذا در آيه. كند انسان ايجاد مي

روزه بر شما واجب شد، : 1كَما كُتب علَي الَّذينَ من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقونَ
همان طور كه بر كساني كه پيش از شما بودند واجب گرديد؛ شايد 

هاي نفس  يعني روزه چون نوعي مقاومت در برابر هوس. پرهيزگار شويد
براي تقويت اراده، در  .كند را در انسان ايجاد ميه است، نيروي تقوا و اراد

مثالً خوردن . مشتهيات مباح را ترك كندتواند  شخص مي غير روزه هم
 .خوردنش ضرورت حياتي ندارد ولي چيزي حرام نيست و ايرادي ندارد؛

جلوي خود را بگيرد و آن را  كه هوس خوردن آن را دارد؛ اگر يشخص
 اشتغال به عبادات مستحب .شود ر او قوي مينيروي اراده دكم  نخورد، كم

، عبادي عمل كردن به اين نوع اعمال .هم در اين جهت مؤثّر است
وادار . كند هد كسي او را مؤاخذه نميداوطلبانه است و فرد اگر انجام ند

تمريني است كه  كردن خود به مستحبات و غلبه بر تنبلي و راحت طلبي،
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اراده و  به نيروي. كند تقويت مي را در انسان ي ايماني و تقواي ديني هاراد
رسد؛ يعني در حالي كه هوس و  به خودش مي تقوا، شخص زورش

آرا و جلوه فروش و طنّازي نفسانيات مرد طالب نگاه دوختن به زن خود
كند، هم دل و  پوشاند و نگاه نمي ميي قوي، نگاهش را فرو با اراده است،

  . كند رف ميي خود را از ديدن منص هم ديده
چشم . نگاه ندوختن به زن نامحرم، يك واجب شرعي است. پنجم

خواند و  طور كه مرد مسلمان نماز مي همان. پوشيدن واجب شرعي است
بايد خود را به اين  دهد؛ اش را انجام مي و وظايف شرعيگيرد  روزه مي

ر خداوند متعال به پيامب. مسئله هم به عنوان يك واجب شرعي، مقيد كند
به : 1بصارِهممنينَ يغُضّوا من اَقُل للمؤ: فرمود وسلّم وآله عليه اهللا صلّياكرم 

. پوشانندرا از نگريستن به زنان نامحرم فروهاي خود  مردان مؤمن بگو نگاه
بصارهم عما حرَّم غَضّوا اَ: در توصيف متّقين فرمودند السالم عليهاميرالمؤمنين 

حرام ها بر آنهاي خود را از آنچه خدا  هاي اهل تقوا، نگاه انسان: 2اهللاُ علَيهِم
تكاليف شرعي ديگري كه  پس مرد بايد همانند. پوشانند ميفروكرده است، 
  . دهد، خود را به انجام اين تكليف شرعي مقيد كند انجام مي
به يك  وقتي او و شهواني آلود هاي هوس نگاهمرد بايد بداند  .ششم
آلود انداختن  هوس  مردي كه به نگاه. كند افتد، او را اذيت مي يزن باحيا م

هاي متدين، باتقوا و محجبه هم از معرض  ها عادت كرده است، خانم به زن
مكرّر خواهران متدين از دست اين . ي او مصون نيستند هاي گزنده نگاه
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من با اين همه پوشش كه  اند كه ناليده برخي از مردها  خصوصيت منفي
اين مرد . ريزد آدم را كامالً به هم ميقدر گزنده است كه  دارم؛ اما نگاه او آن

فالن درس يا مدير فالن مجموعه كارمند فالن قسمت يا استاد  ممكن است
نگاه او اين . كاري كه دارد، نزد او برود به علّت و زن هم مجبور است باشد

از اينكه كه ها  ي زن همه. دهد را شكنجه مي  زن متدين و باحيا و عفيف
بسياري از . برند بتوانند نگاه مردي را به سمت خود جلب كنند، لذّت نمي

اي به  اش چه شكنجه ها پاكدامن و عفيفند و مرد بايد بداند با نگاه آلوده زن
گونه  در نتيجه، اگر مرد تقوا و طهارت روح پيدا كند و اين. دهد آنها مي

ي  هاي پاكدامن در عرصه جود نداشته باشد، زنآلود در او و هاي هوس نگاه
  .توانند از آرامش بيشتري برخوردار باشند اجتماع مي

  .كند اينها داليلي بود كه نگاه نكردن مرد را ايجاب مي
  

  ازدواج .3
از  طلبي و فرار دست از راحت ي بعد اين است كه مرد بايد نكته

هم . ري استكار دشواوليت خانواده، مسؤ! بله. تشكيل خانواده بكشد
مالي خانواده و هم مديريت خانواده و برخورد با مشكالتي  تأمين نيازهاي

تر  كه ممكن است ظهور كند، كار سختي است و فرد اگر مجرّد باشد راحت
ي شرعي و عقلي مرد است كه تن به اين دشواري بدهد و  ولي وظيفه. است

شكيل خانواده اين است چون يكي از فوائد ت. دست از راحت طلبي بكشد
كه راهي پاك و اخالقي براي برطرف كردن نيازهاي جنسي براي زن و 

و ديانت  زن و مرد طهارت روح و بدن شود كند و سبب مي مرد فراهم مي
من تَزَوج فَقَد : فرمودند وسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيامبر اكرم . خود را حفظ كنند
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هدين صفن ه ازدواج كند، نيمي از دين خود را در امن و كسي ك: 1أَحرَض
تن پس مردها نبايد از . كند دهد و از معرض خطر حفظ مي امان قرار مي
بايد از راحت طلبي و . ار كنندوليت تشكيل خانواده فردادن به مسؤ

از فشاري كه براي خود را از اين طريق، گريزي پرهيز كنند و  وليتمسؤ
چون اين فشار، اذيتشان . كنند رها سازند يوارد م حفظ تقوا بر خويش

 اسالم . آورد به جسم و اعصاب و روان آنها آسيب وارد ميكند و  مي
، پاك وارد آوردن به خود ازدواج را گذاشته است تا اشخاص بدون فشار

  .زندگي كنند
ي ديني  به عنوان يك وظيفهي اسالم اين است كه مردها  توصيه

كند،  دي كه امكان ازدواج دارد و ازدواج نميمر. نديل خانواده دهتشك
كند و در گناه تمام زنان  رود، زمين او را نفرين مي روي زمين كه راه مي

يك از با شوند و اگر اين مرد هر   مجرّدي كه به انحراف اخالقي كشيده مي
  .شد، سهيم است منحرف نمي كرد آن زن ها ازدواج ميآن

  
 

  ند تذكّر مهمچ
  .رسد حجاب، بيان چند نكته ضروري به نظر مي ن مبحثادر پاي

زن هم بايد به مرد . دان نيستحرمت نگاه به نامحرم منحصر به مر .1
سلّم  و وآله عليه اهللا صلّيقرآن كريم به پيامبر اكرم . محرم نگاه ندوزدنا
 به زنان مؤمن بگو: 2قُل للمؤمنات يغضُضنَ من اَبصارِهنَّ : فرمايد مي
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  .د را فروپوشندچشمان خو
ةٍ أغَضَب اهللاِ علَي امرَاشتَد : ندفرمود سلّم و وآله عليه اهللا صلّيپيامبر اكرم 

بر زن شوهرداري  خشم خداوند : 1ذات بعلٍ مألَت عينَها من غَيرِ زوجِها
  . نگاه بدوزد، شديد شد كه به مردي جز همسرش

و متانت، سنگيني و وزانت، و حجب و حيا، صفات  وقار .2
كسان الزم ي شناسند و براي زن و مرد، به نمياند كه جنسيت  ارزشمندي

حيايي و هرزگي، براي هر دو  چنان كه جلف بودن و سبكي و بي. است
  . پس مرد هم بايد متانت، وقار و حيا داشته باشد .مذموم است

اي خودآرايي كنند و لباس  بگونه مردها هم اخالقاً مجاز نيستند .3
. بپوشند و رفتار نمايند كه توجه زنان را به بدن و جنسيت خود جلب كنند

پذيري در مرد و زن متفاوت  ي تحريك البتّه با توجه به اينكه نوع و آستانه
  .است؛ حد پوشيدگي مرد و زن با يكديگر متفاوت است

خصيتشان در جامعه ظاهر ي اسالمي، مرد و زن بايد با ش در جامعه
  .شوند؛ نه جنسيتشان

در آفرينش، مرد مظهر صالبت و قدرت و  زن مظهر عطوفت و  .4
اندازد و ارزش او را در  آرايش و زيور، مرد را از صالبت مي. لطافت است

بنابراين مرد براي حفظ هويت و ارزش خود، بايد از . كاهد نظر زن هم مي
    .رهيزدروي آوردن به خودآرايي بپ
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  ششم فصل
  اسالمدر زن حقوق و احكام ي زمينه در هايي پرسش به پاسخ



 

  



 

  
  اسالم در زن حقوق و احكام ي زمينه در هايي پرسش به پاسخ

  
زيادي هاي  سؤال ي كنوني ما در جامعهتحت تأثير فرهنگ غربي، 

لذا دانستن . دشبا مي طرححقوق و جايگاه زن م ،راجع به شخصيت
تا هم  ؛الزم و مفيد استبراي همگان  زمينهدر اين  و ديني يملهاي ع بحث

 منطقبا  بتوانند اد مذهبيذهن خود شخص آلوده به شبهات نشود و هم افر
گونه  ، پاسخگوي ايندر سطح جامعههاي علمي و  و استدالل، در محيط

  .دنبردارند و در جهت رفع شبهات گام سؤاالت باش
ذكر ، مزبور شبهات و سؤاالت پيش از پرداختن به پاسخگويي به

  .دانيم نكاتي را الزم مي
  

  ي روح و مقدرات و مقرّرات الهي ذائقه
طبع و براي درك شيريني و حالوت مقدرات و مقرّرات الهي بايد 

مان با آنچه خداي متعال رقم زده و مقدر و مقرّر نموده است منطبق  سليقه
است كه عّلت اين  هايي كه در زندگي داريم به كامي خيلي از تلخ .شود
 ي روح ئقهااگر ذ. منحرف شده است از تعادل فطري خودما روح  ي ذائقه

ترين چيز ممكن  فرمايد شيرين آنچه خداوند مقدر ميفهمد  مي ،سالم باشد
چيزهاي  ،شود منحرف مي  و از تعادل طبيعي منتها ذائقه وقتي بيمار. تاس

هم ترين چيز را  هايي كه شيرين مثل مريض. كند شيرين را تلخ احساس مي
دگي زنهايي در  ما نيز اگر تلخي .كامشان تلخ است خورند، در ميكه 

مان منحرف شده ي روح است كه ذائقهعلّت اين  كنيم عمدتاً به احساس مي
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  . است و از تعادل فطري و طبيعي بيرون رفته است
خاني نيست اگر سيگاري را به فرد سالمي كه معتاد به دود و مواد د

نفس و  ،افتد و از دود سيگار برد و به سرفه مي از كشيدنش رنج مي ،بدهند
 وقتي اين اام. ل كندتحمآن را تواند  شود و نمي رد و كالفه ميگي قلبش مي

اش نشود كالفه  دود وارد ريه اگر ،شود ميفرد سالم، به سيگار معتاد 
ده است خارج شل طبيعي داين شخص به هم ريخته و از تعاطبع . شود مي

آور  بخشد و تنفّس هواي آزاد و لطيف براي او رنج و دود به او لذّت مي
وقتي از . گونه است ات و روحيات اينانسان از نظر خلقي. خواهد بود

به بيماري محبت دنيا معتاد شده، به سمت و شود  فطريات خود جدا مي
وقت  آن. كند ي روحش تغيير مي شود، ذائقه تضاد با فطرت كشيده مي

ا ام. اش شيرين نيست به ذائقه ،چيزهايي كه خدا مقدر و مقرّر كرده است
اگر به فطرت الهي خود بازگردد و سالمت خود را دوباره به دست آورد و 

كند، از اعتيادهاي اخالقي و روحي  مانند معتادي كه ترك اعتياد مي
ترين  خالصي يابد، خواهد ديد كه تمام مقدرات و مقرّرات الهي شيرين

  .ندرقابل تصو هايچيز
مان شيرين نيست، دست كم به كام ، اگرشود كه ذيالً بيان مي مطالبي را

با بازيافتن تعادل و سالمت فطريمان،  هللاشاءا ذهنمان را متقاعد كنيم، تا ان
  .و شيريني آن را درك كنيم مان نيز با آن همسو شودجان به تدريج كام

  
  چرايي احكام الهي

اصل اينكه ما باور داريم كه به دين نيازمنديم و لذا به دنبال دين 
ي ما به اين نتيجه رسيده  ز اعتقاد به اين است كه انديشهايم، حاكي ا آمده
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چون اگر عقل همه چيز را . است كه عقل بشر به همه چيز راه ندارد
  . توانست كشف كند، نيازي به دين نداشتيم مي

ي پزشكي خداوند پيامبر نفرستاد؛ چون امور پزشكي را بشر  در عرصه
ي دين  اما در حوزه. كشف كندتوانست  با عقل و تجربيات عملي خود مي

است، عقل بشر ي دين  ي چيزهايي را كه در حوزه همه پيامبر فرستاد، چون
ي چيزهايي كه در دين  اين سخن كه من بايد دليل همه. تواند كشف كند نمي

چون اگر . آمده است را بفهمم؛ به اين معني است كه نيازي به دين نداريم
هاي گفته شده در دين را با عقل بشري ي چيز شد دليل و چرايي همه مي

فرستاد،  خودتان كشف كنيد و پيامبر نمي: فرمود فهميد، خداوند مي
طور كه در علم پزشكي پيامبر نفرستاد و گذارد خود بشر مسائل  همان

 ا باور داريم، يعني باور داريمهمين كه نياز به دين ر. پزشكي را كشف كند
. تواند چرايي آن را بفهمد عقل ما نميهايي در دين وجود دارد كه  حرف

؟ چرا ركعت بايد خواندچرا نماز صبح را دو ركعت و نماز ظهر را چهار 
ماه رمضان بايد روزه گرفت و ماه شوال نبايد روزه گرفت؟ چرا مراسم 

عقل  شود؟ حجه برگزار شود و در ماه رجب انجام نمي حج بايد در ماه ذي
   .ه نداردبه چرايي بسياري از احكام را

ي آنچه در دين آمده است، در دسترس  گونه نيست كه همه اين
ي برد خود،  عقل در حيطه. برد عقل بشر محدود است. ي بشر باشد انديشه

تواند فراتر از آن را درك كند و  كارايي بسيار ارزشمندي دارد، اما نمي
  .شويم پيغمبر بيايد اينجاست كه نيازمند مي

به . كنيم تا علّت فالن حكم را ندانيم، به آن عمل نميگويند  افرادي مي
اش را بفهميد اصالً حكم  توانستيد چرايي گوييم اگر شما مي اين افراد مي
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همين كه حكم الهي آمده . شد كه بخواهيد عمل كنيد يا نكنيد نازل نمي
  . رسد است يعني اين حكم، چيزي است كه عقل بشر به آن نمي

ي اين  به اينكه فلسفه ،احكامهر يك از ه پس موكول كردن عمل ب
. تضاد و تعارض دارد ،حكم را بدانيم، با اعتقاد به نياز بشر به انبياي الهي

  .كند ،ي چرايي احكام دانسته شود كه همهرا بايد دندان اين طمع 
عقل چيز ارزشمندي است لكن كاربرد محدودي دارد؛ كامپيوترهاي 

 يك كامپيوتر معين توانمندي. ي وجود دارندهاي مختلف مختلف با توانمندي
تواند اجرا كند و قدرت  افزارهاي خاصي را مي اي دارد و نرم تعريف شده
افزارهايي را كه نيازمند به ظرفيت باالتري است ندارد؛ ولي به  اجراي نرم

خورد و بايد آن را كنار  مياين معني نيست كه اين كامپيوتر به درد ن
ي كارايي خود بسيار دقيق و ارزشمند است؛ اما  حيطه بلكه در گذاشت؛

ي  عقل ما هم مثل كامپيوتر دامنه. فراتر از آن حيطه، هيچ كارايي ندارد
در اين دامنه بسيار هم ارزشمند است و دين نيز بسيار . كارايي خاصي دارد
. فهمدتواند ب اما فراتر از آن را نمي. استو به آن بها داده از آن تعريف كرده 

دهد  كند و تشخيص مي خود عقل اين محدوديت توانايي خود را درك مي
  .آورد و لذا به دين رو مي

ي ديگري كه الزم است به آن اشاره شود، اين است كه اگر عمل  نكته
ي احكام و براي نيل به خاصيت  به احكام بعد از فهميدن چرايي و فلسفه

اگر بعد از اينكه فهميديم خاصيت مثالً . آن باشد، عمل، عمل عبادي نيست
آب را خورديم،  ،آب برطرف كردن تشنگي است و به قصد رفع تشنگي

ايم؛ اطاعت  ايم و اطاعت از خداوند نكرده ديگر به امر خداوند آب نخورده
  .ايم از نفس كرده
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چون صرفاً فهمد و  شود كه فرد چرايي را نمي عبوديت جايي ظاهر مي
فرمان بردن از دين به شرط فهميدن . برد فرمان ميخدا امر نموده است 

  . چرايي، يك نوع فرعونيت و ادعاي خدايي كردن است
بيمار . امري واجب است ،گويد تبعيت از داناتر و متخصص عقل ما مي

چرايي تجويزهاي او را، كه فالن دارو را . رويم شويم نزد پزشك مي كه مي
قبل از غذا و آن يكي را بعد از غذا و هر يك را چه مقدار بخور، هم 

دانيم؛ اما چون به تخصص او اعتماد داريم، هر چه گفت اطاعت  نمي
پزشك كه در كار خود ي يك  خداي متعال دست كم به اندازه. كنيم مي

گوييم تا چرايي  چطور به پزشك نمي. داند خبره است و از ما بيشتر مي
رسيم  كنيم؛ اما به خدا كه مي ات عمل نمي تجويزهاي تو را نفهميم به نسخه

اين نكته در . دهيم نميتن به آنها  م تا دليل احكام تو را نفهميم،گويي مي
  .ح استي احكام زن و مرد نيز قابل طر حوزه

  
  حكمت و عدالت الهي در مورد زن و مرد 

دانيم اوالً خداي متعال اين  با شناختي كه از خدا و آفرينش داريم، مي
: فرمايد قرآن كريم مي. ي حقّ و عدل آفريده است عالم را هدفمند و بر پايه

نها و زمين و آسما :1و ما خَلَقنَا السماوات و االَرض و ما بينَهما االّ بِالحقِّ
 بِالعدلِ قامت: در حديثي داريم                              .آنچه بين آنهاست را جز به حق نيافريديم

االَرض و مواتثانياً خداوند . ي عدل برپاشد آسمانها و زمين بر پايه: 2الس
                                                 

  .85ي  حجر، آيه ي ـ سوره1
  .102، ص 4ـ احسائي، عوالي اللّئالي، ج 2
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هر موجود را بر اساس مقتضيات فطري و آفرينشي آن، به سمت كمال 
ربنا الَّذي اَعطي كُلَّ شَيء خَلقَه ثُم : فرمايد قرآن كريم مي. دهد ميسوق 
بود به  ي آفرينش هر چيز را الزمهپروردگار ما كسي است كه آنچه : 1هدي

محال است  ،ثالثاً اينكه خداي عادل. را هدايت نمود آن عطا كرد؛ سپس آن
انَّ اهللاَ لَيس بِظَالّمٍ : فرمايد قرآن كريم مي. اي به موجودي ظلم كند ذره

بيدلعشَيئاً. كند خداوند مطلقاً به بندگان ستم نمي :2ل النّاس مظلخداوند : 3ال ي
ها، چه زن  اي به انسان در نتيجه خداوند ذره. كند هيچ ستمي به انسانها نمي

بر اين اساس خداوند در احكامي كه وضع كرده . كند و چه مرد، ظلم نمي
ظلم، يا افراط است يا تفريط؛ و خداوند . كند قّ زن را تضييع نمياست، ح

تر از توان هر يك بر  كند و باري سنگين در مورد زن و مرد هيچ ظلمي نمي
اي كه ظرفيتش را در آفرينش در او قرار  گذارد و وظيفه دوش آنها نمي

ايي را كه ه ها و ظرفيت كند و متقابالً قابليت نداده است، به وي محول نمي
و با احكام خود،  كند در هر يك قرار داده است، راكد و غير فعال رها نمي

احكام اسالم بر اساس . دهد هر يك را به سوي كمال خويش سوق مي
ي اعتباري و حقوقي  هاي تكويني زن و مرد مقرّر شده است و جنبه ويژگي
  .ندارد

   
                                                 

  .50ي  ي طه، آيه ـ سوره1
  .10ي  ي حج، آيه و سوره 51ي  ي انفال، آيه و سوره 182ي  ي آل عمران، آيه ـ سوره2
  .44ي  ي يونس، آيه ـ سوره 3
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  زن و مرد از ديد اسالم
در  .زن و مرد كامالً با هم برابر استنساني ااز ديدگاه اسالم منزلت 

مرد به عنوان يك انسان  وقتي به زن و ،قرآن كريم از يآيات فراوان
به بعضي از اين  .اند هر دو در يك تراز قرار داده شده ،نگريسته شده است

  .كنيم آيات اشاره مي
ات القانتينَ و القانت المسلمينَ و المسلمات و المؤمنينَ و المؤمنات وَّ ان

 الذّاكرينَ و م و الحافظاتهوِ الحافظينَ فُروج...  و الصادقات و الصادقينَ
كساني كه در برابر : 1جراً عظيماًاَو عد اهللاُ لَهم مغفرَةً اَ راتاكثيراً و الذّكَ اهللاَ

كساني كه دل به خدا سپرده باشند  ؛خواه مرد وخدا تسليم باشند، خواه زن 
كساني كه فرمانبر و  ؛خواه مرد وو ايمان به خدا آورده باشند، خواه زن 

كساني كه صدق داشته باشند، خواه  ؛خواه مرد ومطيع خدا باشند، خواه زن 
 ؛خواه مرد وكساني كه پاكدامني داشته باشند، خواه زن  ؛خواه مرد وزن 

، گونه افراد براي اين ؛كنند، چه زن و چه مردكساني كه فراوان ياد خدا 
  .مغفرت و اجر عظيمي تدارك ديده است خداوند 

ل معمن يم ن نَوم حاتالنٌاُ واَذَكَرِ  الصؤمم وه نثي وفَاولئ ، ك
دخُلُونَ الجةَنَّي ال ي ونَ ظلَوكسي كه عمل صالح انجام دهد در حالي:  2قيراًنَم 

سر سوزني شود و  كه ايمان داشته باشد، چه مرد و چه زن، وارد بهشت مي
  .گردد حقوقشان ضايع نميشود و  به آنها ظلم نمي

ن عم ون ذَكَ لَمحاً منٌاُو اَرِ صالؤمم وه نثي و فَاولئ نَّةَ كدخُلونَ الجي
                                                 

  .35ي  ي احزاب ،آيه ـ سوره1
  .124ي  ي نساء، آيه ـ سوره2
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يفيها قُونَ رزدر حالي كه  عمل صالح انجام دهد كسي كه: 1سابٍبِغيرِ ح
رزق الهي شود و  داخل بهشت ميخواه زن، و مؤمن باشد، خواه مرد 

  .شود حساب نصيبش مي بي
ّبم رلَه لٍاَهم فَاستَجابلَ عاممع ن ذَكَرٍ نّي ال اُضيعنكُم م2...نثياُو اَ م :
 آنها را اجابت نمود و فرمود من عمل هيچ عمل ي  پروردگار خواسته

  .كنم خواه زن، ضايع نمي واي را، خواه مرد  كننده
خداي هاي انساني مطرح است،  بنابراين در قرآن كريم، جايي كه ارزش

  .يك سر سوزن بين زن و مرد تفاوت قائل نشده استمتعال 
 .وجود ما دست كم سه اليه دارد. هاي انساني ناظر بر روح است جنبه

 ،دوم نفس يا روان است .ماسترويين وجود  ي كه اليه ،يكي جسم است
 باشد و مي ي ماها ات و گرايشات و روحيها و خلقي كه جايگاه خصلت

  .ستترين بخش وجود ما ترين و اصلي سوم روح است كه كانوني
روح را در نظر بگيريم، يعني اين قدرت را داشته باشيم  ي اگر فقط جنبه

كه خلع بدن كنيم، يعني از بدنمان  ـ دست آوردن استه اين قدرت قابل ب ـ
تر اينكه خلع نفس كنيم، يعني از نفس هم جدا  و كار سنگين ،جدا شويم

 زن و ؛خود بيرون آوريم پيكر روحشويم، و اين دو دست لباس را از 
 حيعني رو. مردي نخواهيم داشت؛ بلكه موجود واحدي به نام انسان داريم

. زن و مرد مطرح نيست ،عد روح انسانيدر ب .انساني مذكّر و مؤنّث ندارد
روح الهي كه از امر رب است نشأت  ارواحي كه خدا آفريد، همه ازي  همه

                                                 
  .40ي هي غافر، آي ـ سوره1

  .195ي  ي آل عمران، آيه ـ سوره2
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و : فرمايد قرآن كريم مي .اند و هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست گرفته
لِ الرّوح من اَمرِ قُ .مو در او از روح خود دميد: 1من روحي فيه ختفَنَ

روح، زن و مرد و ي  در مرتبه .تاز امر پروردگار من اسبگو روح  :2ربي
  .ت حضور ندارديجنس

خداي متعال آن هنگام كه خواست ارواح را كه مثل هم بودند به اين 
ل يك دست اوي  هبه دست. عالم بفرستد، آنها را به دو دسته تقسيم كرد

س ديگر يك دست لبا ي هلباس رو و يك دست لباس زير مردانه و به دست
لباس رو يعني بدن و جسم، لباس زير . يك دست لباس زير زنانه دادو رو 

م اين اي كه خدا براي نظا و اين چنين، بر اساس طرّاحي. يعني نفس و روان
  .ها به دو گروه زنان و مردان تقسيم شدند ، روحكردعالم 

و   نناها براي ز خداي متعال در اين عالم يك سلسله وظايف و نقش
بيني كرده است و متناسب با  پيش انها براي مرد ظايف و نقشيك سري و

متفاوتي را به نفس و جسم هر  ها و امكانات ها، سرمايه اين وظايف و نقش
متفاوت، هيچ تفاوت  هاي و نقش ها اما اين سرمايه. استاز آنها داده  كي

                                                 
اين كه فرمود از روح خود در . 72ي  ي ص، آيه و سوره 29ي  ي حجر، آيه ـ سوره 1

او دميدم، نه اينكه نعوذ باهللا خدا روح و جسم دارد و مقداري از روح خود را در پيكر 
آن را به  خبر دهد،نزد خود  از ارزش واالي چيزيخداوند هرگاه بخواهد . ما دميد
 ي ي حج، آيه سوره( ي من خانه: بيتيهمچون مسجدالحرام را كه . دهد نسبت مي خود

خوانده   ) 5ي  ي ابراهيم، آيه سوره( روزهاي خدا :اَيام اهللاو روزهاي خاص را كه  )  26
ترين موجود به خداست،  تر از مالئكه و مقرّب خداوند روح را كه مخوقي عظيم. است

  .آفريد و سپس از آن در پيكر انسان دميد
  .85ي  سراء، آيهي ا هـ سور2
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  .كند ارزشي بين زن و مرد ايجاد نمي
يكي . دو معاون دارد يك سازمان يردميد به عنوان مثال فرض كن

منزلت اين دو معاون، از نظر تراز . اداري و ديگري معاون مالي معاون
 .سازماني، يكسان است و هيچكدام باالتر از ديگري نيست، هر دو معاونند

ا ام. منزلت و اختياراتشان هم مساوي است .حقوقشان به يك ميزان است
هاي  ريزي معاون اداري، برنامه. رندوظايف تخصصي متفاوت داي  هدو حوز

 ،تأمين، تربيت، نظارت و ارزشيابي نيروي انساني و امور مربوط به جذب
كارهاي نيروي  زنشستگي را به عهده دارد كه ارتقاء و با ،انتصاب ،استخدام

ها را براساس معيارهاي  اما معاون مالي بايد برنامه. انساني سازمان است
را پيشنهاد دهد،  كند و بودجه را برآورد كند، آن مالي به بودجه تبديل
به تخصيص بودجه بپردازد و  تصويب،پس از  ،دنبال تصويبش باشد
بعد از اجراي بودجه را داشته باشد كه اينها امور مالي نظارت حين اجرا و 

  . باشند سازمان مي
 اي جداگانهشرح وظايف تخصصي  هر يك از اين دو معاونت داراي

كسي  .باشد هاي متفاوتي مي و تصدي آنها مستلزم تخصص و مهارت است
  خواهد معاون اداري مؤسسه شود، بايد تحصيالت و توانمندي كه مي

خواهد مدير  مديريت اداري باشد و كسي كه مي ي هاش در حوز تخصصي
ي امور مالي  همالي مؤسسه شود، بايد تحصيالت و تخصصش در حوز

طلبد؛ در  ي مختلف، دو نوع تخصص مختلف را مي هظيفودو شرح . باشد
هيچ كدام . حالي كه هر دو معاون از نظر تراز سازماني يكسان و همترازند

  . باالتر از ديگري نيست
به تناسب  .ن خلقت، زن و مرد دو معاونتنددر نظام آفرينش و سازما
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ر داده شده هايي در وجودش قرا ها و توانمندي سرمايه ،داردزن وظايفي كه 
 ها و ، توانمنديمرد هم به تناسب وظايف ديگري كه دارد. است

پس زن و مرد در . هاي ديگري در وجودش قرار داده شده است سرمايه
عاقلي  شخصهيچ . سم و نفس با هم متفاوتندعد جروح يكسان و در ببعد 
 مروزهاها  گرچه گروهي از فمنيست. تواند اين تفاوت را انكار كند نمي

ت ولي واقعي ؛خندد زنند كه هر كودك عاقلي هم به آنها مي هايي مي حرف
. عد جسم و در بعد نفس با هم متفاوتندباين است كه زن و مرد در 

گويند برخوردهاي اجتماعي متفاوت با زن و  ها كه مي هاي فمنيست حرف
 تر و تر، عاطفي تر، شكننده تر، لطيف ها ظريف مرد سبب شده است كه زن

هاي مفت و باطلي است  حرف ؛تر باشند تر و قوي تر، جدي مردها پرصالبت
نوزاد دختر و . و از نظر علمي و منطقي هيچ جايگاهي براي پذيرش ندارد

در سنين كودكي كه هنوز . د با هم تفاوت دارندپسر از همان روز آغاز تولّ
جامعه كودك هنجارهاي اجتماعي را نشناخته است و برخوردهاي متفاوت 

ها با هم  هها و پسربچ هل، دختربچهاي او را نديده است، يعني از همان ماه
هايشان در  ها متناسب با نقش سرمايه ،هر يك در آفرينش. متفاوتند

  .وجودشان قرار داده شده است
زن و مرد . است آفريدهخداي متعال اين دو معاونت را مكمل هم 

نيستند كه بگوييم اصل مرد است و  هيچكدام طفيلي .باشند ل هم ميمكم
گويند، اصل زن است و  ها مي طور كه فمنيست يا آن ؛زن طفيلي مرد است

. از نظر اسالم هيچكدام از اينها درست نيست. ها هستند مردها طفيلي زن
مدار و  اسالم ارزش. محوري مخالف است  اساساً اسالم با جنسيت

لَ اهللاُ المجاهدينَ علَي القاعدينَ فَضَّ: فرمايد قرآن مي. محور است فضيلت
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خداوند مجاهدان را بر نشستگان با اجر بزرگي برتري داده  :1اَجراً عظيماً
خداوند  :2يرفَعِ اهللاُ الَّذينَ امنوا منكُم و الَّذينَ اُوتوا العلم درجات است؛

عطا شده كساني از شما را كه ايمان آوردند و كساني را كه به آنها دانش 
هرآينه : 3تقيكُمنّ اَكرَمكُم عنداهللاِ اَا بخشد؛ است به درجاتي رفعت مي

پس ارزش و مالك . بزرگوارترين شما در نزد خدا پرهيزگارترين شماست
برتري در اسالم، جهاد، ايمان، دانش و تقواست؛ نه مرد يا زن بودن و اين 

شرافتي براي مرد است و  مرد نه مرد بودنِ. شناسد زن و مرد نمي ،ها ارزش
هاي واقعي  ارزش ،آنچه كه شرافت است. زن شرافتي براي او نه زن بودنِ

  .است
انسان سازي به زن براي خداي متعال اي كه  نقش مادرانه اقتضاي

لطافت و عواطف بسيار قوي است كه در وجود او قرار داده است   ،هسپرد
تر از  يعني عواطف مرد خيلي ضعيف. و مرد از چنين عواطفي محروم است

و  مكني مقايسهاگر بخواهيم مرد و زن را از نظر عاطفه . عواطف زن است
العاطفه و  كمال عاطفه را آنچه در زن است در نظر بگيريم، مردها ناقص

دارد كه به او  اي ار قوييزن عواطف بس. باشند ميالعاطفه  كاملها  زن
  .داده است وانايي نقش مادرانه و انسان سازيت

صالبت،  ،ضاي نقشي كه به مرد سپرده استتخداي متعال به اق متقابالً
دو گونه  .تري به او داده است قوي جديت و حسابگري، يعني عقل جزئي

                                                 
  .95ي  ي نساء، آيه ـ سوره1
  .11ي  ي مجادله، آيه ـ سوره2
  .13ي  ي حجرات، آيه ـ سوره3
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اَلعقلُ ما عبِد بِه : كه به موجب رواياتيكي عقل الهي . عقل وجود دارد
نا الرَّحمانُ والج بِه بعقل چيزي است كه خداي رحمان با آن،: 1نُاكتُس 

. شود ي آن بهشت الهي جلب مي شود و به وسيله عبادت و بندگي مي
دوم عقل . جايگاه اين عقل در روح است و مرد و زن در آن يكسانند

جزئي يا عقل حسابگر و عقل ابزاري، كه تمشيت امور مادي اين عالم را 
كار و  ن عقل ابزاري و كاسباي. اندازد عقلي كه چرتكه مي. كند مي

  . تر از زن است ز، در مرد قوياندا چرتكه
زن موجود . استتر و مرد موجود حسابگرتري  زن موجود عاطفي

گويند مردها  و اينكه مي. تري است پيشهمرد موجود تاجر تر و پيشه عاشق
چون عقل الهي، . العقلند، منظور عقل الهي نيست ها ناقص العقل و زن كامل

قدر اهل چرتكه  كه زن آنبلكه منظور اين است . شناسد زن و مرد نمي
كارانه به زندگي  قدر كاسب آن. انداختن و حسابگري و سود و زيان نيست

تواند از  تر مي كند و راحت تر نگاه مي تر و عاطفي كند، لطيف نگاه نمي
  .مسائل مادي بگذرد

سازي مناسب  براي نقش انسان ،عواطف قوي و لطيف زنانه و جسم زن
ي بودن و بيشتر حسابگر بودن مرد و خشونت است و جديت و كمتر عاطف

اين يك . با تمشيت امور مادي اين عالم متناسب است ،ي او پيكر مردانه
  .تقسيم وظيفه است و هيچ كدام بر ديگري برتري ندارند

افتخار  ها عضي خانم، بتفكّرات فمنيستي تحت تأثيرشود  گاهي ديده مي
كه نقش مادرانه را ترك  اند كنند خيلي رشد كرده و گمان مي كنند مي

                                                 
  .11، ص 1ـ كليني، كافي، ج 1
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آيا اگر خانمي مهندس معدن شود . ندا فتهراند و نقش مردانه به عهده گ كرده
و به دويست متري عمق زمين برود و زغال سنگ استخراج كند يا مهندس 

تر از  عمران و ساختمان شود و پل و برج مسكوني بسازد، كاري مهم
به محصولي است كه  ل،زي كرده است؟ ارزش هر حرفه و شغسا انسان

يا نقش ساختمان  سازي باالتر و بزرگتر است انسانآيا نقش . كند توليد مي
. سازي؟ ترك نقش مادرانه افتخار و رشد نيست، اشتباه بسيار بزرگي است

هاي بلند و بزرگي را كه در وجودش است، نشناخته است كه  زن ارزش
كند دارند او را  ، احساس ميات را ايفا كن گويند نقش زنانه وقتي به او مي

ي خود را رها كند و در  كند اگر نقش زنانه كنند و گمان مي تحقير مي
اين يك . سيماي يك مرد در جامعه حاضر شود، خيلي رشد كرده است

  . نوع خودكم بيني و خود ناباوري در زن است
ش به او سپرده است زن اگر عظمت نقشي را كه خداي متعال در آفرين

كاري را . تر از نقش مرد است كه نقشش بسيار مهم فهمد ، ميبشناسد
تواند  يك مرد مي. تواند انجام دهد تواند انجام دهد كه هيچ مردي نمي مي

ا نقشي سازي بخواند و پل بسازد، ام تواند درس پل پل بسازد، زن هم مي
چون . آيد سازي، از مرد بر نمي تواند ايفا كند، يعني انسان كه زن مي

اي كه خداوند  ي قوي عاطفه. ي الزم براي ايفاي اين نقش را ندارد سرمايه
دهد كه  به او حلم و صبوري و ايثاري مي ،در وجود زن قرار داده است

مردها آن . تواند نقش بسيار عظيم مادرانه را ايفا كند و انسان بپروراند مي
ي  ايم بچه ديدهبارها . هم ندارندلذا آن حوصله را . عواطف قوي را ندارند

شود او را  د و از پدر خواسته ميكن اره وقتي شروع به شيون زدن ميشيرخو
شود و كودك را به مادر باز  مرد خسته مي ،نگه دارد، پس از لحظاتي
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نقش مادرانه بزرگترين نقش در عالم . گويد حوصله ندارم گرداند و مي مي
  افتخار نيست؟ آيا اين . است و خدا اين نقش را به زن سپرده است

در اين دنياي به اصطالح پيشرفته از نظر علم و دانش و تكنولوژي و 
به  ،تخصص، يك خانم فمنيست اروپايي كه خيلي هم صاحب نام است

ها  گويد زن پرداز يك نهضت اجتماعي، مي عنوان روشنفكر و نظريه
يد اين خود را در اختيار مردها قرار دادند و ديگر نباجسم هاي زيادي  قرن

هم بايد به همجنسان خود  و براي ارضاي نيازهاي جنسي كار را بكنند
شود؟  گوييم تكليف استمرار نسل بشر چه مي به اين خانم مي. روي آورند

هاي جنسي زن و مرد را در آزمايشگاه با هم تركيب كنند و  گويد سلول مي
زن عاقلي اين طرز فكر را كدام . بچه درست كنند و در دستگاه رشد دهند

  كند؟  تأييد مي
زن بايد نقش بزرگ خود را بشناسد تا فكر نكند كه اگر در نقش يك 

اين القاء غرب است كه در پي . تر شده است مرد ظاهر شود، خيلي مهم
ب وقتي دوران صنعتي دنياي غر. كشي از زن بود استثمار اقتصادي و بهره

، ندپا ايجاد شدو شهرهاي بزرگ صنعتي در ارو ها شروع شد و مجتمع
زيادي از  عظيم كارگري هم به وجود آمد و تعدادهاي  طبيعتاً مجتمع

وقتي كارگرها همديگر را . كارگرها در اين شهرهاي صنعتي جمع شدند
از آن طرف هم . قدرت عظيمي هستند  ،ديدند، دريافتند كه در مجموع

كارگران با كمترين دستمزد، بيشترين كار را از  اشتدداري سعي  سرمايه
هاي كار بسيار آلوده و غير  كرد، محيط دار مي استثماري كه سرمايه. بگيرد

بهداشتي، شرايط كاري بسيار سخت، ساعات كار طوالني و مزد بسيار 
ها  اعتصاب. كم كارگرها را به سمت مبارزات سنديكاليستي كشاند اندك، كم
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نعت آميز توسط كارگران شروع شد و چرخ ص هاي اعتراض و حركت
دارها به يك ترفند دست زدند، و براي  شد كه سرمايه داشت متوقّف مي

. رفتندمعترض رها شوند، به سراغ كودكان و زنان مرد اينكه از كارگرهاي 
توانند نيروهاي كار بسيار  هاي كم سنّ و سال مي ند زنان و بچهديد

زن  ن روزآ اام . باشند و قدرت اعتراض و اعتصاب هم ندارندقيمتي  ارزان
  .كرد نقش مادرانه را در خانه ايفا مي

دارها براي اينكه زن را از خانه بيرون بكشند، به ترفند برابري  سرمايه
ها  كه زن دو شعار دادنحقوق زن و مرد و نقش اجتماعي زن روي آوردند 

. توانند در جامعه نقش ايفا كنند از مردها كمتر نيستند و بهتر از مردها مي
نقش اجتماعي زن و امثال آن، تأكيد بر و  ي زن و مردرابرشعارهاي ب

داري براي به دست آوردن كارگرهايي با مزد كم و بدون  ترفند سرمايه
  .نيروي اعتراض و اعتصاب در شرايط كار نامناسب و بسيار بد بود

اي ديگر كه اشاره به آن خالي از لطف نيست اين است كه عواطف  نكته
زن داده است غير از اينكه امكان ايفاي نقش  سرشاري كه خداوند به

دهد، در وادي سير و سلوك عرفاني هم  واالي مادرانه را به او مي
آيد كه واقعاً جاي قدرداني و شكر  براي او به حساب مي ي عظيمي  سرمايه
از يك . عالم طبيعت استحجاب ات عارفانه مستلزم عبور از تجربي. دارد

از سوي  .سازد را همان عقل حسابگر مي سو سقف عالم حس و طبيعت
پرده و  ين سقف را بشكافد تا بتوان ازتواند ا ديگر تنها نيرويي كه مي

حجاب عالم حس بيرون رفت و در عالم ملكوت پرواز كرد، نيروي عشق 
تر است، سقفي كه بايد بشكافد خيلي  چون عقل حسابگر مرد قوي. است

تر است،  اش ضعيف ي عاطفهتر است و چون نيرو قطورتر و مستحكم
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اما عقل حسابگر زن مثل مرد . توانش براي شكافتن اين سقف كمتر است
قوي نيست، لذا آن سقف برايش خيلي نازك و شكننده است و چون 

نيرويش براي شكافتن و پاره كردن اين  ،اي دارد ي بسيار قوي عاطفه
ها اگر در وادي سير و سلوك عرفاني  لذا خانم. حجاب خيلي زيادتر است

پذيرتر از  يهاي معنوي و عارفانه براي آنها خيلي دسترس قرار گيرند، تجربه
اي كه خداوند متعال به زن عطا فرموده است خيلي  پس عاطفه. مردان است
  .گرانبهاست

را  كنند، هم زن و هم مرد مرد را مطرح ميحث برابري زن و كساني كه ب
اي كه خداوند در جنس مرد به طور خاص و در جنس  هاي ويژه از سرمايه

ي متقاطع را  اگر دو دايره. كنند زن به طور خاص قرار داده است، غافل مي
مرد و زن هم . در نظر بگيريم، فضايي مشترك و فضاهايي اختصاصي دارند

يك فضاي مشترك و يك فضاي از نظر توان و استعداد، . اند هگون اين
فقط آن فضاي مشترك  ،گوييم زن و مرد برابرند وقتي مي. اختصاصي دارند

اش و مرد را هم از  هاي اختصاصي يعني زن را از سرمايه. كنيم را مطرح مي
آيا اين خدمت به زن و مرد . كنيم اش غافل مي هاي اختصاصي سرمايه
ي خود را بشناسند، كشف كنند و  هاي ويژه و مرد بايد سرمايهزن  است؟

  .برداري را از آن به عمل آورند بيشترين بهره
  

  قرار داده است؟  را حاكم و باالتر از زن دچرا قرآن مر
ي ناعادالنه بودن موضع   ويز طرح شبههاي است كه گاهي دستا آيه

اَلرِّجالُ قوامونَ : مايدفر خداوند مي. قرار گرفته است اسالم در مورد زن
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ّساءلَي النام بر زنانند: 1عاين آيه ناظر به مردساالري : گويند مي. مردها قو
در اسالم اصالً جنسيت همانطور كه پيشتر گفته شد،  ،در حالي كه. است

نه . ساالري نداريم؛ فضيلت ساالري داريم، ارزش ساالري داريم
ي مورد  ي راجع به آيهمختصر توضيح .مردساالري داريم و نه زن ساالري

  . دهيم بحث مي
ي قوام از نظر لغوي يعني قيام كننده به امر با شايستگي و  واژه
الَّتي جعلَ اهللاُ لَكُم  موالَكُماَ. اش را هم در قرآن داريم نمونه. توانمندي

در  ي قوام واژه. ي قيام شما قرار داد ؛ اموال شما كه خدا آن را مايه2ياماًق
  .هاي لغت به اين معاني آمده است كتاب

: ا، قام بِكفايتهقام بِشَأنه: رءقام الرَّجلُ المدر كتاب اقرب الموارد، 
اينكه مرد قائم بر زن است يعني براي انجام كارهاي زن و تأمين كارهاي 

  .كند او قيام مي
يعني مرد مدافع و . صالحاَلمحافظَةُ و اال: قَوامدر كتاب لسان العرب، 

  .حامي زن است و مصالح او را بايد تأمين كند
لُ ا، اَلقَوام، اَلمتَكَفِّمرِها و تَحتاج الَيهبِاَ يقُومدر كتاب تاج العروس، 

زن به آن احتياج دارد  ي كه براي انجام كار زن و آنچهيعني كس. امرِهبِاَ
  .نجام كاري استكند و قوام يعني كسي كه متكفّل ا قيام مي

؛ در تفسير جامع االحكام از اَلرِّجالُ قَوامونَ علَي النِّساءي  ذيل آيه
اينكه مردها : اَي يقومونَ بِالنَّفَقَةِ علَيهِنَّ و الذُّب عنهنَّقرطبي آمده است، 

                                                 
  .34ي  ي نساء، آيه ـ سوره1
  .5ي  ي نساء، آيه ـ سوره 2
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هاي زندگي زن و دفاع از او در برابر  قوام بر زنانند يعني براي تأمين هزينه
  .كنند قيام ميخطرات 

اَلقَيم بِمصالحِ و التَّدبيرِ و : اَلقَوامدر تفسير بيضاوي آمده است، 
افظمامِ بِالحم : الهتام يعني كسي كه براي تأمين مصالح و تدبير، قيقو

  .كند شود و براي حفاظت اهتمام مي مي
مرِها و بِاَوم اَلقَوام الَّذي يقگويد،  تفسير غرايب القرآن نيشابوري مي

كند و  قوام يعني كسي كه براي انجام كارهاي زن قيام مي: ايهتَم بِحفظه
  .نمايد براي حفاظت از او اهتمام مي

مرِ غَيرِه و القَوام و قَيم هو الَّذي يقُوم بِاَاَلگويد،  در تفسير الميزان مي
نهغَةٌ مبالم امم كسي است كه: القَيبراي انجام كار شخص ديگري قيام  قي

  .ي اوست كند و قوام و قيام هم مبالغه مي
بِما : ه آمده است، در آيامونَ علَي النِّساءلرِّجالُ قَواَي  هي جمل در ادامه

به اعتبار فضيلتي كه خداوند به يكي از آنها بر : فَضَّلَ اهللاُ بعضَهم علَي بعضٍ
. و اكتسابيموهبتي : ها دو نوع است و برتريها  فضيلت. ديگري داده است

گيرد و برايش ارزش به  آن مورد ستايش قرار مي آنچه كه انسان به سبب
هاي اكتسابي است كه با زحمت و تالش خود به  آيد، برتري حساب مي

  .هاي موهبتي نه برتري ،كند ي ستايش مي دست آورده است و او را شايسته
ي موهبتي  فوق آمده است ناظر بر جنبهي  ههايي كه در آي فضيلت

ي اكتسابي ندارد، يكي عقل حسابگر است كه در مرد  است و اصالً جنبه
يشتر از دوم قدرت جسماني است كه خداوند به مرد ب. تر از زن است قوي

كنند خيلي رشد  و گمان مي آيه در ادامه مي. زن عطا كرده است
اينكه مردها از مال خود  به سببو : موالهِماَا من نفَقوبِما اَو  :فرمايداند كرده



 حجاب و حقوق زن در ترازوي انديشه و ايمان  148

ها سبب شده  اين برتري. كنند هاي زن را تأمين مي كنند و هزينه انفاق مي
نقش مرد است، كارها و نيازهاي زن و دفاع از او به مرد محول شود و 

اميت مرد بر زن، تكليف ي قو نتيجه. قواميت در زندگي خانوادگي پيدا كند
يشتري است كه بر دوش مرد قرار گرفته است؛ نه اينكه امتياز و و وظايف ب

وجه موجب  اين برتري به هيچ. حقوق بيشتري براي مرد به حساب آيد
چنان كه از . شوديا حقّي از او سلب  شود حقوق زن كمتر از مرد باشد  نمي

. براي مرد و زن يكسان است نظر اسالم، حقّ مالكيت و حقّ رأي،
اشي از جنسيت، اختياري نيست و به اعتبار آن، نه زن از مرد هاي ن تفاوت

گونه كه گفتيم آنچه سبب شرافت  همان. شود و نه مرد از زن برتر مي
كند، مثل ايمان،  شود چيزهايي است كه شخص با تالش خود كسب مي مي

  .علم و تقوا
  
  اختصاص داده است؟ به مردراواليت، قضاوت و جهاد  چرا اسالم

چرا اسالم زن را از واليت، قضاوت و جهاد در پاسخ به اين سؤال كه 
   .شويم محروم ساخته است؛ نكات زير را يادآور مي

ها از بعضي تكاليف در اسالم، مثل جهاد  معافيت خانمنخست اينكه 
كردن، قضاوت و واليت، امتيازي نيست كه به مرد داده شده باشد؛ تكليفي 

قضاوت كار بسيار شاقّ و  مثالً. شده است  شتهاست كه از دوش زن بردا
كوچكترين اشتباه در آن موجب . وليت و حساس و خطرناكي استپرمسؤ
اسالم اين بار را از دوش زن . شود وليت بسيار سنگين اخروي ميمسؤ

علّت آن . برداشته و بر دوش مرد گذاشته است و سلب حقّي از زن نيست
وتحت تأثير عواطف و احساسات قرار نگرفتن هم نياز اين كار به قاطعيت 
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تناسبي با  ،در مقام اجراي عدالت است و احساسات و عواطف شديد زن
نيز هاي نبرد و مبارزه و از پادرآوردن دشمن و  حضور در جبهه. آن ندارد

الزم براي هاي سياسي و قاطعيت و صالبت  حكومت و دقّت و حسابگري
  .با روحيات لطيف زن ندارد تناسبي ي امور جامعه هم اداره

به معناي محروم  ،جهاداموري همچون ه معاف شدن زن از دوم اينك
براي ، شدن وي از اجر معنوي آن نيست؛ زيرا اگر زن در سنگر خانواده

ي نيكوي خانه را  سته با شوهر و ادارهيهاي سلوك شا دشواريخدا، 
اميرالمؤمنين . ردمتحمل شود؛ خداوند به او اجر جهاد را عطا خواهد ك

رداري جهاد زن نيكو شوه: 1ةِ حسنُ التَّبعلِجِهاد المرأ: فرمودند السالم عليه
  .كردن است

رسيد، در حالي كه  صلّي اهللا عليه و آله وسلّم زني به محضر پيامبر اكرم
پدر و مادرم به : عرض كرد. آن حضرت در بين اصحاب خود بودند

دانم مي! جانم به فدايت. اممن به نمايندگي از زنان نزد شما آمده! فدايت
ت كه اين سخن مرا بشنود، مگر اينكه سهيچ زني در شرق و غرب عالم ني

مبعوث ساخت و  خداوند تو را به حق بر مردان و زنان. رأي من استهم
 ،و ما گروه زنان. فرستاد، ايمان آورديمما زنان به تو و خدايت كه تو را 

ها و ي خواهشنشين شما مردان و برآورندهخانهو محدود و محصور 
فرزندان شماييم و شما مردان، با  يشهوات شما و باردار و حمل كننده

ها و ييع جنازهنمازهاي جمعه و جماعت و عيادت بيماران و حضور در تش
ي آنها باالتر، جهاد در راه خدا، بر ما برتري درپي و از همههاي پيحج

                                                 
  .136ـ نهج البالغه، حكمت1
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و اين در حالي است كه وقتي هر يك از شما براي حج يا . ايدداده شده
رود؛ ما براي شما عمره يا مرزباني و دفاع از سرحدات، از خانه بيرون مي

و  مسازيبافيم و آماده ميرا ميهايتان كنيم و جامهتان را حفظ ميدارايي
با شما  ،در اجر و پاداش! پس يا رسول اهللا. كنيمفرزندانتان را تربيت مي

و  ندطور كامل رو به اصحاب خود كردمردان شريك نيستيم؟ پيامبر به
آيا تا كنون سخن زني را در پرسش از امر دين خود، نيكوتر از : ندفرمود

اي راه برديم زني به چنين مرتبهگمان نمي: ايد؟ عرض كردنداين شنيده
بازگرد و زناني ! اي زن: ندد و فرموددنسپس پيامبر به آن زن رو كر. يابد

آگاه ساز كه خوب  ،را كه پشت سر تو هستند و تو سخنگوي آنهايي
شوهرداري كردن هر يك از شما براي همسرش و جلب رضايت شوهر و 

با تمامي اعمالي كه در مورد مردان  پيروي از آنچه او با آن موافق است،
اهللا  و ال اله االّ اهللا ،سپس آن زن در حالي كه از شادي. ، برابر استگفتي
  .1گفت، بازگشتمي اكبر

و بيني اسالم چون دنيا اصل نيست، امتيازات  در جهانسوم اينكه 
هاي دنيوي سنجيده نشده است؛ بلكه بر  بر اساس جنبهها  هاي انسان برتري

مالك اسالم در . هاي معنوي و اخروي سنجيده شده است اساس جنبه
هاي  توانمندي. رساند قرب الهي ميامتياز، چيزهايي است كه انسان را به 

هاي متفاوتي  تولي، سبب مسؤي تكويني دارد دنيوي مرد كه عمدتاً جنبه
مرد بر زن تواند مالك برتري  قرار گرفته است و نمياست كه بر دوش مرد 

  . شمرده شود
                                                 

  .153، ص2ـ سيوطي، در المنثور، ج1
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  چرا در اسالم شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است؟
يكي ديگر از سؤاالتي كه در مورد حقوق زن در اسالم مطرح 

مرد را برابر يك اين است كه چرا در امور قضايي، اسالم شهادت  ،باشد مي
  .شهادت دو زن قرار داده است

عواطف و  كنيم كه ال كننده را به اين نكته جلب مي، توجه سؤدر پاسخ
مغرض سازد كه شخص  احساسات شديد زن، اين احتمال را قابل تصور مي

ي، او را به ابراز شهادت وو يا مجرمي، با تحريك عواطف و احساسات 
همچنين به همان خاطر، در مورد زن بيش . واداردو خالف واقع  نادرست
د، اين احتمال وجود دارد كه تحت تأثير احساسات شخصي و يا حب از مر

  . و بغض نسبت به كسي، شهادتي نادرست دهد
كار بسيار حساس است و جان و  ،با توجه به اين كه در امور قضايي

حقوق اشخاص در معرض قضاوت و عرض و ناموس و مال و 
 ،دادن مقام شهادتاسالم با ملحق ساختن دو زن در باشد؛  تصميمگيري مي

 هاي سنگين وجداني و اخروي شهادت خطا ليتواز مسؤرا زن از يك سو 
 ي قضات در مقام صدور حكمخطا ده و از سوي ديگر از احتمالحفظ كر

سود زن و هم به نفع جامعه است  هم به ،بنابراين حكم مزبور .كاسته است
و به هيچ وجه حاكي از كمتر دانستن ارزش زن نسبت به مرد و محروم 

    .ساختن او از حقّ و امتيازي نيست
  

  مرد است؟نصف  چرا در اسالم ديه و ارث زن
اسالم گفته است برادر دو . در ارث، حكم زن و مرد با هم فرق دارد

شوند و اين  گاهي افراد، جاهالنه وارد بحث مي. برد برابر خواهر ارث مي
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بايد توجه كنيم اسالم يك سيستم و نظام . كنند حكم را ظلم به زن تلقّي مي
 آن راشود از داخل يك سيستم، جزئي را بيرون كشيد و  است و نمي

  . جداگانه تجزيه و تحليل كرد
هاي درونش  ها و خرده نظام سيستم خاصيت سيستم اين است كه ساب

اگر جزئي را از درون سيستم بيرون . در تعامل و داد و ستد با يكديگرند
بكشيم، ديگر شخصيت و جايگاهي را كه در درون سيستم داشت، ندارد و 

انجام دهيم، چيزي كه خواهيم اگر در بيرون از سيستم، مطالعاتي روي آن 
  .شناخت، واقعيتي نيست كه در داخل سيستم داشت
اگر به درون اين سيستم . نظام احكام اسالم، سيستمي پيوسته است

يابيم كه تمامي احكامي كه وجود دارد، دقيقاً عادالنه و  نگاه كنيم، در مي
م هاي ديگر احكا در مورد حكم ارث، به بخش. منطقي وضع شده است

گفتيم مرد . كنيم ي قواميت مرد، كه پيش از اين گذشت، نگاه مي مثل مسئله
اش تأمين نيازهاي همسرش در زندگي  قوام بر همسرش است؛ يعني وظيفه

اي ندارد كه ديناري از  زن اگر ميلياردر هم باشد، هيچ وظيفه. باشد مي
زندگي  ي تأمين هزينه .ر زندگي خانوادگي هزينه كنداش را د دارايي

  .ي مرد است به عهدهتماماً مشترك 
زن و مردي كه در كنار هم زندگي مشترك دارند، زن يك دوم، و مرد 

كند و يك ريالش  انداز مي زن يك دوم ارث خود را پس. برد كامل ارث مي
اما مرد ارثي را كه دريافت نموده است بايد . را هم وظيفه ندارد خرج كند

برد، يك دوم  مرد از ارثي كه مي در واقع،. كندد و همسرش هزينه براي خو
به زن در نتيجه سهمي كه . باشد براي خودش و يك دوم براي همسرش مي

  .شود رسد بيشتر هم مي مي
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ي احكام اسالم هم به درك چرايي دو  توجه به اين نكته در مجموعه
 كند كه عالوه بر نفقه يا برابر بودن ارث برادر نسبت به خواهر كمك مي

ي شوهر است؛ پرداخت مهريه نيز تكليفي  هاي زندگي زن كه بر عهده هزينه
عالوه . باشد و زن چنان تكليفي بر عهده ندارد ي مرد مي است كه بر عهده
ي مرد است كه زن چنان  هاي مالي ديگري نيز بر عهده بر اين، مسؤوليت

ي عاقله  به ديهتوان  ، ميها ي اين مسؤوليت از جمله. هايي ندارد مسؤوليت
آيد و  هايي كه براي كشور اسالمي پيش مي هاي جنگ و نيز تأمين هزينه

    .كند، اشاره كرد هاي مردمي نياز پيدا مي دولت، به كمك
احكام را درون سيستم مربوط به زن و مرد اگر احكام  در نتيجه 

ده به زن ظلم نشده و حقّ او ضايع نگردي هرگز بينيم اسالم نگاه كنيم، مي
  . است

اين است كه اگر زني را بكشند بايد يك اسالم ي ديه، حكم  مسئلهدر 
. دي كامل بپردازن  ي را بكشند بايد ديهاما اگر مرد. دوم ديه را بدهند
اي است اگر بگوييم از نظر اسالم ارزش زن نصف مرد  قضاوت ناعادالنه

ديه بيانگر ارزش انساني شخص نيست و در ارزش انساني،  زيرااست؛ 
من : فرمايد قرآن يك سر سوزن بين زن و مرد تفاوت نگذاشته است و مي

اگر : 1قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ اَو فَساد في االَرضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاس جميعاً
ي   گويا همه ،را بكشدـ خواه مرد و خواه زن ـ گناهي  كسي شخص بي

كشي و در ارزش فرد كشته  پس در گناه انسان. بشريت را نابود كرده است
  .شده، جنسيت نقش و تأثيري ندارد

                                                 
  .32ي  ي مائده، آيه ـ سوره1
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آيا كسي حاضر است . ديه بيانگر قيمت انساني فرد كشته شده نيست
آيا ديه جبران . قطعاً نه بدهند و مادر يا پدرش را بكشند؟ به او ديه و پول

اطفي كه انسان از كشته شدن زن، شوهر، مادر، پدر يا ي ع ي لطمه كننده
ي  تواند عاطفه آيا اين پول مي باشد؟ دش بر او وارد شده است، ميفرزن

  .دار را ترميم كند؟ يقيناً نه جريحه
ي اقتصادي است كه به بازماندگان وارد شده  ديه فقط جبران لطمه

. اند را كشته خانواده دو خانواده را در نظر بگيريم؛ در يكي مادر آن. است
عهده نداشته و هاي خانواده را به  وليت تأمين هزينهاين مادر اصالً مسؤ

ي  اما در خانواده. ي او وارد نشده است چناني به خانوادهي اقتصادي آن لطمه
اند و زن و فرزندان،  آور خانواده را كشته در واقع نان. اند ديگر، پدر را كشته

ي  اند و به شدت لطمه شان را از دست داده ي زندگي ي هزينه تأمين كننده
 ي اقتصادي را ترميم كنيم، ن ضايعهاگر بخواهيم اي. اند اقتصادي خورده

از دست داده است بيشتر كمك  آورش را اي كه نان مطمئنّاً بايد به خانواده
ي كامل، به زني كه شوهرش كشته شده است،  ضمن اينكه اين ديه .كنيم
در . شود ني زن بازمانده، دو برابر مرد بازمانده ديه نصيبش مييع. رسد مي

ي ديه، نه تنها به زن ظلم نشده است، بلكه حكم به نفع  نتيجه در مسئله
  .اوست

  
  چرا قرآن به مرد اجازه داده است همسر خود را بزند؟

ي زن مطرح يي كه در مورد احكام اسالم دربارهها يكي از پرسش
ي شوهر است؛ كه آن را جواز تنبيه بدني زن بوسيلهباشد، ناظر بر  مي

  . دانند ناعادالنه و مغاير شئون و حقوق انساني زن مي
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ي زنان ناشزه است كه درباره ،حكم مورد اشاره توجه داشتبايد اوالً 
و نه  زنند   از تن دادن به وظايف زناشويي در قبال شوهر خود سربازمي

و الالّتي تَخافونَ نُشوزهنَّ فَعظوهنَّ و  :مايدفرقرآن كريم مي. ي زنان همه
اهجروهنَّ في المضاجِعِ و اضرِبوهنَّ فَان اَطَعنَكُم فَال تَبغوا علَيهِنَّ سبيالً انَّ 

در وظايف (  و زناني را كه از سركشي آنها: 1اهللاَ كانَ علياً كَبيراً
بيم داريد، نصيحت كنيد؛ سپس در بسترها از آنان دوري  ) زناشوييشان

كنيد؛ سپس آنها را بزنيد؛ پس اگر از شما اطاعت كردند، ديگر در پي 
توجيه و يافتن راهي براي تحت فشار قرار دادن آنها نباشيد؛ كه همانا 

  .خداوند واال و بزرگ است
الق دادن جز زن ناشزه، در مورد عموم زنان، حتّي زني كه مرد قصد ط

او را دارد و يا او را طالق داده است، قرآن كريم كراراً بر رفتار پسنديده و 
عاشروهنَّ  :فرمايد از جمله، مي 2.ي مردان با زنان تأكيد كرده است شايسته

عروفيدده و شايسته مراوده و معاشرت كنبا زنان به نحو پسندي: 3بِالم.  
ي رفتار با زنان ناشزه آمده  نحوه بنابراين آنچه در قرآن كريم در مورد

ي رفتار مورد نظر قرآن با  باشد و حاكي از نحوه است، امري استثنايي مي
    . عموم زنان نيست

قبال شوهرش، انجام وظايف زناشويي خود در  ثانياً زني كه از
را كه تكاليف خود را در مورد او  شعالوه بر اينكه شوهرزند؛    سربازمي

                                                 
  .34ي  ي نساء، آيه ـ سوره1
ي  و سوره 25و  19هاي  نساء، آيهي  ، سوره 241تا  228هاي  بقره، آيهي  ـ سوره2

  .6و  2هاي  طالق، آيه
  .19ي  ي نساء، آيه ـ سوره3
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را در  اش كند؛ خانواده است، تحت فشار قرار داده و اذيت ميانجام داده 
 .رساند معرض متالشي شدن قرار داده و به خود و فرزندانش نيز آسيب مي

از اين  برداشتن او خودآمدن زن و دست هبنابراين انديشيدن تدبيري براي ب
انحراف، هم به سود شوهر و فرزندان است و هم به نفع زن و بقاي كانون 

  .ي او انوادهخ
خودآوردن زن، يعني پند  ترين راه به از لطيف، ي شريفه ثالثاً در آيه

خود  بهآغاز شده است و اگر زن با پند و اندرز  ، كاردادن و نصيحت كردن
آمد و دست از رفتار منحرف خود برداشت و به فرمانبري از خواست 

. رسد ل بعد نمينوبت به مراح ر آيه،شوهر تن داد؛ با توجه به قسمت اخي
اما اگر پند و اندرز كارساز نشد و زن همچنان به كجروي خود اصرار 

يا  طريق جدا ساختن خود از او در بسترورزيد؛ براي تنبه او، مرد بايد از 
ي شوهر،  ، تأثير منفي رفتار زن را بر عشق و عالقهجداساختن بستر خود

ي سوم  اقع نشد، نوبت به مرحلهاما اگر اين كار نيز مؤثّر و. به او بفهماند
. حله هم توجه به دو نكته الزم استرلكن در اين م. رسد كه زدن است مي

نخست اينكه غرض از زدن، آسيب جسمي وارد آوردن به زن نيست؛ بلكه 
مقصود انجام كاري است كه ناراحتي شوهر را برساند و زن را از نظر 

عليهم پيامبر و ائمه است كه  شاهد اين امر احاديثي. روحي متنبه سازد
  .اند در اين مورد بيان داشتهالسالم 

مقصود از اين : 1انَّه الضَّرب بِالسواك: فرمودندعليه السالم  امام باقر
نيز  سلّمو وآله عليه اهللا صلّي از پيامبر اكرم. ي مسواك است زدن، زدن با چوبه

                                                 
  .ي نساءسوره 34ي  ـ طبرسي، تفسير مجمع البيان، ذيل آيه1
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 الخَشَبِ فَانَّه فيه القصاصنسائَكُم بِال تَضرِبوا : نقل شده است كه فرمودند
والع نَّ بِالجوعِ ورَةِلكنِ اضربوهاآلخ نيا وي الدتّي تُريحوا فزنانتان  :1ري ح

شود؛  را با چوب نزنيد؛ زيرا در اين نوع زدن قصاص بر شما واجب مي
تي نايل لكن آنها را با گرسنگي و برهنگي بزنيد، تا در دنيا و آخرت به راح

ي آنها را برايشان تهيه  به بيان ديگر، جامه و غذاي مورد عالقه. شويد
در نتيجه در  .خود آيند و دست از سركشي و انحراف بردارند نكنيد؛ تا به

ي رواني تنبيه مد نظر است، نه تحت ضربات شديد  ي مورد بحث، جنبه آيه
ةُ ريحانَةٌ لَيست اَلمرأ: فرمودند عليه السالمعلي . قرار دادن بدن زن

اين جمله اشاره دارد كه با . زن گلي خوشبوست و پهلوان نيست: 2بِقَهرَمانَةٌ
  .زن بايد به لطافت رفتار كرد و در پي زورآزمايي با او نبود

امروزه متخصصان تعليم و تربيت از يك سو و كارشناسان  دوم اينكه
اند كه در  يقت رسيدهحقوقي و جرمشناسان از سوي ديگر، به اين حق

پذير  مواردي، اصالح و تربيت شخص خطاكار، جز از راه تنبيه بدني امكان
 كيفرهاي جسماني، در عمله و نيست و ناكارآمدي شعار حذف مطلق تنبي

البتّه تنبيه كه با نظري خيرخواهانه و به قصد اصالح و . شده است اثبات
الفي انتقامجويانه و يا شود، چيزي است غير از ت تربيت شخص انجام مي
ري كه ساير اساس، اسالم در موارد ناد بر همين. عقوبت و مجازات مجرم

شود، به عنوان آخرين راه حل، تنبيه بدني  تدابير اصالحي سودمند واقع نمي
اما . شمارد را براي اصالح و نجات شخص از انحراف و تباهي، مجاز مي

                                                 
  .249، ص100ـ مجلسي، بحاراالنوار، ج1
  .31ي  ـ نهج البالغة، نامه 2
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كند كه  شد، از يك سو تأكيد ميكه اشاره  در اين موارد نيز همان گونه
تشفّي خاطر خود از راه آزردن طرف  نبايد در صدد كنندهشخص تنبيه

دهد شخص در تنبيه بدني بايد مقابل باشد و از سوي ديگر توجه مي
مراقب باشد كه زدن به نحوي شديد نباشد كه از آن آثاري همچون سياه 

 ،شخص تحت تنبيه شدن جاي ضربات، به جا ماند؛ كه در اين صورت،
اگر آثار ضربات بيشتر . شرعاً و قانوناً حقّ ديه و قصاص خواهد داشت

  .منجر شودنيز ممكن است به اجراي حد باشد، 
براي نجات زن  ،اساس آنچه گفته شد، ممكن است در موارد نادريبر 

اش، الزم باشد، با نيت از بدبخت كردن خود و خانواده ،نادان و سركش
قصد انتقام و با مد نظر داشتن تأثير روحي و نه جسمي تنبيه،  خير و بدون

در حد محدودي كه موجب ديه يا قصاص نشود، زن مزبور مورد تنبيه 
تأكيد آخر آيه بر اين كه خداوند واال و بزرگ است، . بدني قرار گيرد

به نسبت  ،هشداري است به شوهر، كه به استناد قدرت جسماني خود
رفش، ظالمانه رفتار نكند؛ زيرا خداوند از شوهر، همسر سركش و منح

ي او با زن مزبور، خدا تر است و در صورت رفتار ظالمانهباالتر و بزرگ
  .درشوهر ظالم را مجازات خواهد ك

در قوانين قضايي . تنبيه بدني در اسالم، منحصر به زن نيست لثاًاث
از حدود شرعي تعزيرات غير  .اسالم بابي تحت عنوان تعزير وجود دارد
تنبيهاتي است كه  تعزيرات .گردداست كه به عنوان مجازات اعمال مي

دهد و حاكم شرع براي تنبه و اصالح شخص خطاكار الزم تشخيص مي
شود، از اين تنبيهات كه نسبت به مرد و زن خطاكار اعمال مي يبخش

  .تنبيهات بدني است
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  ؟اند گرفتهچرا در برخي احاديث، زنان مورد نكوهش قرار 
ي زن مطرح  هايي كه در مورد نظر اسالم درباره يكي ديگر از پرسش

ها و عيوبي در زن اشاره  باشد، ناظر بر احاديثي است كه به كاستي مي
  .اند آنها مورد نكوهش قرار داده سبب  نموده و زن را به

با توجه به اينكه در مقام بررسي تفصيلي يكايك احاديث مزبور 
توان به پاسخ  دقّت در آنها، مي كنيم كه با نكاتي كلّي را ذكر مينيستيم، 

  .پرسش فوق دست يافت
توان  نخست اينكه هر عبارتي را كه به نام حديث نقل شده است، نمي

به عّلت وجود احاديث مجعول و ضعيف . با قاطعيت، سخن معصوم دانست
ظور درك مدلول من و براي تشخيص احاديث موثّق و قابل اطمينان و نيز به

و معناي واقعي احاديث، دانشي به نام علم الحديث در جهان اسالم ايجاد 
اي  جمله هتوان از اينك كه بدون مراجعه و استفاده از آن، نمي ه استشد
راستي متعلّق به معصوم است و در صورت تعلّق به معصوم، مقصود و  به

. ان حاصل كردمنظور واقعي معصوم از بيان آن چه بوده است، اطمين
ث، در مورد اينكه كداميك از يگيري از علم الحد بنابراين ابتدا بايد با بهره

. توان مطمئنّاً سخن معصوم دانست، بررسي كرد مورد اشاره را مي احاديث
كنندگان، از دور خارج  در اين بررسي، برخي از احاديث مورد استناد سؤال

  .شوند مي
كاستي و عيبي، وقتي معقول و  علّت  دوم اينكه نكوهش موجودي به

ي اختيار شخص مورد  منطقي است، كه وجود آن عيب و كاستي، در حوزه
كاستي  علّت  هيچ شخص خردمند و عاقلي، موجودي را به. نكوهش باشد

در  عنوان مثال، به. كند و نقصي كه اختياري او نيست، نكوهش و مذمت نمي
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 علّت  كسي سنگ را به ندارد؛ عين اينكه در سنگ عاطفه و عقل وجود
؛ كند نميداند و آن را مذمت  نمينكوهش مستحقّ خردي،  عاطفگي يا بي بي

در مورد زن نيز همين . زيرا سنگ در داشتن اين خصوصيات، مختار نيست
اينكه در  علّت  مثالً هيچ شخص عاقلي، زن را به. حكم صادق است
كند؛ چنان  نمياند و مذمت د نمينكوهش مستحقّ رويد،  صورتش ريش نمي

. داند يمروييدن ريش در صورتش، منطقي ن علّت  بهرا كه ستايش مرد 
، همچون هاي تكويني زن بنابراين در مواردي كه احاديث، به برخي ويژگي

ظرافت و كمي قدرت جسماني و معافيت از اموري چون جهاد و كارهاي 
از انجام عبادات در آن  دشوار به علّت آن يا عادات ماهانه و معافيت

  . كنند، نبايد آنها را حمل بر نكوهش كرد اشاره مي دوران، 
دهد  نشان مي ،كاستي و عيبي علّت  نكوهش شخصي بهسوم اينكه 
در نتيجه اگر در . منفي را نداشته باشد تواند آن ويژگي شخص مزبور مي

قرار گرفته ها و عيوبي مورد نكوهش  كاستي علّت  برخي احاديث، زن به
آن  تواند است، خود آن احاديث بهترين دليل است بر اينكه زن مي

  .خصوصيات منفي را نداشته باشد
  نكوهش م اينكه در قرآن كريم، بارها انسان موردچهار

  :2كَفورو  1كَفّارقرار گرفته است و با تعابيري همچون 
  بخيل،بسيار : 4قَتوربسيار ناسپاس، : 3كَنود پيشه، كفران بسيار

                                                 
  .34ي  ، آيهي ابراهيم ـ سوره1
  .67ي  ، آيهي اسراء ـ سوره2
  .6ي  ، آيهي عاديات ـ سوره3
  .100ي  اء، آيهي اسر ـ سوره4
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: 4عجولبسيار نادان، : 3جهولبسيار ستمگر، : 2ظَلومبسيار حريص، : 1هلوع
يأس پيشه، مورد نكوهش قرار : 6يئوسناتوان و : 5ضَعيفبسيار شتابزده، 

ها حاكي از اين نيست كه انسان، خواه  شك اين نكوهش بي .گرفته است
. از آنها نداردهاي مذمومي است و راه گريزي  ناخواه، داراي چنان ويژگي

اي است كه  گونه ي طبيعي وجود انسان به بلكه مقصود اين است كه زمينه
اگر همچون گياهي وحشي و خودرو، كه زير دست باغبان كارداني پرورش 

مربيان الهي قرار نگيرد و خودرو بار  نيافته است، تحت تربيت مكاتب و
بر همين اساس، . بوداي خواهد  هاي نكوهيده ، داراي چنان ويژگيبيايد

وقتي هم زن به علّت عيوب و نقايصي، مورد نكوهش احاديث قرار 
اي است كه  گونه ي طبيعي وجود زن به گيرد، به اين معناست كه زمينه مي

ه وحشي و اگر تحت تربيت مكاتب و مربيان الهي قرار نگيرد و همچون گيا
در نتيجه، . د شدخودرو، رشد كند، داراي چنان خصوصيات ناپسندي خواه

هاي مزبور شامل زناني كه تحت تربيت دين، به وارستگي و  نكوهش
  .باشد اند، نمي نايل شده يشايستگ

                                                 
 .19ي  ، آيهي معارج ـ سوره1

 .34ي  ، آيهي ابراهيم ـ سوره2
  .72ي  ، آيهي احزاب ـ سوره3
  .11ي  اء، آيهي اسر ـ سوره4
  .28ي  ي نساء، آيه ـ سوره5
  .9ي  ، آيهي هود ـ سوره6
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هايي كه گويندگان  شود كه به تجليل تر مي ي فوق وقتي روشن نكته
. اند، توجه شود همان احاديث حاوي مذمت، از زنان بزرگ عالم كرده

ا كه در احاديث فراوان، از حضرت فاطمه، هايي ر عنوان مثال، ستايش به
صورت  اهللا عليهنّ سالم حضرت خديجه، حضرت زينب و حضرت معصومه

گرفته است، اگر در كنار احاديث حاوي مذمت زنان قرار دهيم، روشن 
ي مصاديق جنس مؤنّث و  هاي مزبور، ناظر بر همه كه نكوهش شود مي

  .تمامي زنان نيست
چنان  السالم عليهمان و شرايطي كه معصومان م اينكه دقّت در زمپنج
دهد كه اغلب اين  خوبي نشان مي اند، به هايي از زن كرده نكوهش
ها ناظر بر موارد خاص و زنان غيرمهذّب و سبكسر معيني  نكوهش

. ها و خسارات عظيم در تاريخ بشريت بودند باشد كه مسبب فتنه مي
در ماجراي جنگ جمل را، كه  السالم عليهآميز اميرالمؤمنين  جمالت نكوهش

برپاشد و به  سلّم و آله و عليه اهللا صلّيسركردگي يكي از همسران رسول خدا  به
عنوان  توان به ريخته شدن خون جمع عظيمي از مسلمانان منجر گرديد، مي

هاي  همچنين نكوهش. ي فوق، مورد توجه قرار داد يكي از مصاديق نكته
پرست، دنياطلب و هوسباز را، توسط پيامبر  رمهذّب، تجملناظر بر زنان غي

ي مذكور،  عنوان مصداق ديگري براي نكته بهتوان  مي السالم عليهمو ائمه 
ب، ذّهايي، شامل زنان مه بنابراين چنان نكوهش. مورد دقّت قرار داد

  .گرا و مطيع اوامر الهي نخواهد بود معنويت
كنندگان، اساساً حاوي  استناد سؤالم اينكه برخي احاديث مورد شش

مذمتي از جنس زن نيست؛ بلكه نوعي تحذير از قراردادن زن در 
ها و شرايطي است كه به دليل خصوصيات تكويني و وجودي زن،  موقعيت
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ها و  به بيان ديگر، آن موقعيت .احتمال لغزش وي در آنها زياد است
خصي است كه چنان ي مساعدي براي لغزش و خطاي ش شرايط، زمينه

لذا اين احاديث درصددند از قرارداده شدن زن در . خصوصياتي دارد
در مورد چنين احتياط و پيشگيري . ها جلوگيري كنند معرض آن لغزشگاه

ي  آن كريم به همهركما اينكه ق. م شود، كاري منطقي استهر كس انجا
با دست : 1لَي التَّهلُكَةِم اال تُلقوا بِاَيديكُ: دهد هشدار ميمردان و زنان مؤمن 

يعني خود را در معرض تباهي و . خودتان، خود را به هالكت نيفكنيد
اتَّقوا من : ندعقال ميگويو بر همين مبناي منطقي،  .هالكت قرار ندهيد

هايي كه در آنها ممكن است مورد  و جايگاه ها از موقعيت :مواضعِ التُّهمِ
  .اّتهام قرارگيريد، بپرهيزيد
دليل زياد بودن  لكن به لغزيدن قطعي نيست؛ ،ها گرچه در لغزشگاه

كند كه شخص، خود را از معرض  احتمال لغزش، احتياط و حزم حكم مي
يكي از علل نهي حضور شخص مسلمان در مجلس . دارد آنها دور نگه

گناه، در عين قطعي نبودن آلوده شدن شخصي كه در چنان مجلسي حاضر 
هاي  بر همين اساس، به علّت برخي ويژگي. ه استشود؛ همين نكت مي

رواني در زن، از جمله، عواطف و احساسات شديد، در برخي احاديث، 
خاصي و محول كردن ها و شرايط  مردان از قراردادن زنان در موقعيت

اند؛ تا نه خود زن دچار لغزش شود و  ، تحذير شدهبه ايشان ينيعكارهاي م
چنان كه در امر ازدواج نيز، . به لغزش وادارد و بلغزاند نه كسي بتواند او را

اند تنها در  زناني كه براي نخستين بار قصد ازدواج دارند، مكلّف شده
                                                 

  .195ي  ، آيهي بقره ـ سوره1
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صورت موافقت پدر يا ولي شرعي خود، پذيراي ازدواج با شخص مورد 
نظرشان شوند؛ زيرا اين خطر وجود دارد كه مرد هوسبازي، با نيتي ناپاك، 

احساسات دختر بپردازد و از اين طريق، اعتماد او را جلب كند به تحريك 
اش،  هاي خود سازد و پس از نيل به خواسته ي هوسراني و او را بازيچه

ضميمه شدن موافقت پدر، كه كمتر احساساتي و . بيرحمانه او را ترك گويد
ي ازدواج ندارد  گيرد، به موافقت دختري كه تجربه بيشتر منطقي تصميم مي

گيرد، تدبيري است  بيشتر، تحت تأثير عواطف و احساسات تصميم ميو 
هيچ وجه نبايد آن  و به براي جلوگيري از وارد آمدن چنين آسيبي به دختر

هر . حساب آورد عمل از دختر در امر ازدواج، به را سلب اختيار و آزادي
ر چنان بكند كه انديشيدن چنين تدبيري در برا شخص منصفي تأييد مي

  .محتملي، كاري كامالً منطقي و الزم است خطر
گونه كه در آغاز اشاره شد، نكات فوق ناظر بر كليات پاسخ  همان

پرسش از احاديث مورد بحث است و در مورد هر يك از احاديث مزبور، 
    . نكات خاصي وجود دارد كه ذكر آنها نياز به مجال بيشتري دارد

  



 

 
     

        ختم سخن
باال  ،سبت به حقايق دينيمعرفت ما را ن خواهيم از خداي متعال مي

توفيق  ارزشمند و بلند دينمان قرار دهد؛هاي  ما را قدردان آموزه ببرد؛
ايت نمايد را نصيبمان كند و توفيق عن ندي و عمل به احكام الهيپايب

اند، آگاه كنيم و  ناآگاهي، به بيراهه كشيده شده كه به علّت كساني را
 شيرين و سعادتمند، مرهون يم كه زندگي متعالي، ارزشمند،زادشان سمتقاع

پايبندي به احكام الهي، از جمله حجاب، وقار، متانت، وزانت، سادگي و 
  .پيرايگي زن است بي
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   ي زمينه رد مطالعه براي يبعامن
  اسالم در زن حقوق و جايگاه و حجاب

  
  ـ پاسداران حجاب؛ تاج لنگرودي

 ـ حجاب و جامعه؛ زهرا حسيني موسوي
   هاي مقابله با آن؛ احمد رزاقي ـ عوامل فساد و بدحجابي و شيوه

 زاده هايي از پوشش و حجاب؛ علي ميرخلف  ـ داستان
 اكبريـ تحليلي نو و علمي از حجاب در عصر حاضر؛ محمدرضا 

 ـ در و صدف؛ محمد شجاعي
 ـ نگاه پاك زن و نگاه آلوده به او؛ احمد صبور اردوبادي

 زاده هي نجابت؛ زهرا زوار ـ رايحه
 ـ حجاب و آزادي؛ انتشارات سازمان تبليغات اسالمي

 ـ خودآرايي زن از ديدگاه قرآن؛ نعمت صادقي و فرزانه غفّاري
 مطهري ي حجاب؛ مرتضي ـ مسئله

 اهللا حسينيان حريم عفاف؛ روحـ 
 ـ حجاب از ديدگاه قرآن و سنّت؛ فتحيه فتّاحي زاده

 ـ مرواريد عفاف؛ محمود اكبري
دي اشتهارديـ حجاب بيانگر شخصيد محمت زن يا حجاب برتر؛ محم 

 ي حجاب؛ رضا سعيدي ـ فلسفه
 ي نور؛ بانو خليلي هايي از عفّت و پاكدامني در سوره ـ درس

  كشف حجاب در ايران؛ فاطمه استاد ملكـ حجاب و 
  ـ رساله حجابيه؛ رضا مدني كاشاني

  ـ فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي؛ غالمعلي حداد عادل
 .ي پانزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ـ حريم ريحانه؛ نشريه
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  ـ حيا و روح زندگي؛ راضيه وحدتي
 ـ چشم، نگاه، چشمك؛ محمدحسين حق جو

 جوادي آمليعبداهللا  ي جمال و جالل؛ آينه در ـ زن
ت، مسعود خرّمـ هوي 

 ـ سيماي زنان در قرآن كريم؛ سيد خليل خليليان
 ي اسالمي؛ علي قائمي ـ حيات زن در انديشه

 عليها؛ محمدقاسم نصيرپور اهللا هاي رفتاري حضرت زهرا سالم ـ جلوه
 ـ ازدواج و روابط زن و مرد؛ سيدمحمد نجفي يزدي

 و مسايل اجتماعي آنان؛ سيدمسعود معصومي احكام روابط زن و مرد ـ
 مطهري ـ اخالق جنسي؛ مرتضي

 ـ زن، مظهر خالّقيت اهللا؛ علويه همايوني
 عليه؛ انتشارت وزارت ارشاد اهللا ـ سيماي زن در كالم امام خميني رحمة

 علي مشكيني ـ ازدواج در اسالم؛
 مكارم شيرازيهاي فراموش شده؛ ناصر  ـ ارزش

 ـ زن و آزادي؛ رضا صدر
 ـ يوسف پيغمبر؛ زهرا رهنورد

 عليها؛ محمدمهدي تاج لنگرودي اهللا سالم  ـ اخالق حضرت فاطمه
 ـ الگوي زن اصيل آزاد؛ حشمت الواعظين

 ـ فاطمه، فاطمه است؛ علي شريعتي
 ـ انتظار عصر حاضر از زن مسلمان؛ علي شريعتي

 ي بيست و يكم ي شريعتي؛ مجموعهي آثار عل ـ زن؛ از مجموعه
  ـ زن؛ مهدي مهريزي

  مطهري ـ نظام حقوق زن در اسالم؛ مرتضي
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  ي آيات قرآن كريم نمايه

  79.......................................................................................................... اَئمة الكُفر
  39......................................................................................................... اََقمِ الصلوةَ

  117........................................................................................ يعلَم بِأنَّ اهللاَ يريألَم 
  146......................................................................... اَموالَكُم الَّتي جعلَ اهللاُ لَكُم قياماً

كُم ااهللاِ اَتقيكُمنّ اَكرَمند140................................................................................... ع  
بيدلعبِظَالّمٍ ل نَّ اهللاَ لَيس134.................................................................................... ا  

  135......... .......................سلمات و المؤمنينَ و المؤمنات و القانتينَ المسلمينَ و المَّ ان
اً اتَقي إِن كُنت نك54....................................................................نّي اَعوذُِ بِالرَّحمنِ م  

  26 .........................................................................حور عينٌ كَامثالِ اللُّؤلُؤِ المكنونِ 
  134............................................................ربنا الَّذي اَعطي كُلَّ شَيء خَلقَه ثُم هدي 

    147و  145 ......................اَلرِّجالُ قوامونَ علَي النّساء بِما فَضَّلَ اهللاُ بعضَهم علَي بعضٍ 
  113..............................................اَلزّانيةُ و الزّاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائةَ جلدةً 

  113.....................................................................فَاقطَعوا أيديهما اَلسارِقُ و السارِقَةُ 
 عروفنَّ بِالمروه155..... ..................................................................................عاش  
  50............................................................................................غَيرَ متَبرِّجات بِزينَةٍٍ 

ّبم رلَه لٍاَهم فَاستَجابلَ عاممع ن ذَكَرٍ نّي ال اُضيعنكُم م136......................... نثياُو اَ م  
  15...... ...........................................................................فَتََبارك اهللاُ اَحسنَ الخالقينَ 

  54...........................................................................................فَتَمثَّلَ لَها بشَراً سوِياً 
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  117..............................................................فَسيرَي اهللاُ عملَكُم و رسولُه و المؤمنونَ 
  139...................................................فَضَّلَ اهللاُ المجاهدينَ علَي القاعدينَ اَجراً عظيماً 

  137...................................................................................... لِ الرّوح من اَمرِ ربيقُ
  29...........................................................قُل ان كُنتُم تُحبونَ اهللاًَََُُُ فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اهللاُ 

  124و  45......... .....................قُل للمؤمنات يغضُضنَ من اَبصارِهنَّ و يحفَظنَ فُرُوجهنَّ
  122.......................................................................قُل للمؤمنينَ يغُضّوا من اَبصارِهم 

  121............................ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَي الَّذينَ من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقونَ
  163..............................................................................ال تُلقوا بِاَيديكُم الَي التَّهلُكَةِ 

  134..........................................................................................ال يظلم النّاس شَيئاً 
  27.........................................................................................ال يمسه االَّ المطَهرونَ 

  39........................... ...........................ما اتاكُم الرَّسولُ فَخُذوه و ما نَهاكُم عنه فَانتَهوا 
  153....................فساً بِغَيرِ نَفٍس اَو فَساد في االَرضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاس جميعاً من قَتَلَ نَ

  49........................................................................و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الجاهليةِ االُولي 
  155..............فَعظوهنَّ و اهجروهنَّ في المضاجِعِ و اضرِبوهنَّ و الالّتي تَخافونَ نُشوزهنَّ

  133...........................................و ما خَلَقنَا السماوات و االَرض و ما بينَهما االّ بِالحقِّ 
ن عم ون ذَكَرِ  لَمحاً منٌاُو اَصالؤمم وه نثي و فَاولئ نَّةَ كدخُلونَ الج135...................ي  

ل معمن يم ن ذَكَرِ  نَوم حاتالنٌاُو اَالصؤمم وه 135......................................... نثي و  
  137..................................................................................... من روحي فيه ختفَو نَ

  50......................اذا سألتُموهنَّ متاعاً فَسئَلوهنَّ من ورآء حجابٍ ... يا اَيهاَ الَّذينَ آمنوا 
  47....................................يا اَيها النَّبِي قُل ِالَزواجِك و بناتك و نساء المؤمنينَ يدنينَ 
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  64.........................................يا بني آدم قَد اَنزَلنا علَيكُم لباساً يواري سواتكُم و ريشاً 
ي جاترد لمالَّذينَ اُوتوا الع نكُم ونوا م140..........................................رفَعِ اهللاُ الَّذينَ ام  

  117................................................................األعينِ و ما ُتخفي الصدور  يعلَم خائنَةَ
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  ي احاديث و روايات نمايه

علٍ مب لَي امرَأةٍ ذاتاهللاِ ع غَضَب شتَدوجِهاان غَيرِ زينَها م125............................ألَت ع  
  91و  90...............اً و من شَرِكَهم في اآلثامِوزرائك من كانَ لالَشرارِ قَبلَك وزيرانَّ شَرَّ 

واكبِالس الضَّرب نَّه156..........................................................................................ا  
النَّظرَةِ فَإنَّها تَزر اكُم وةَإيا الشَّهوبِهفي قَلبِ صاح بِها عصاحكَفي بِها ل 120...................و  

  52.........................اَيةُ امرَأةٍ تَطَيبت ثُم خَرَجت من بيتها فَهِي تُلعنُ حتّي تَرجِع الي بيتها
االَرض و مواتالس تدلِ قام133.........................................................................بِالع  

  149....................................................................................جِهاد المرأةِ حسنُ التَّبعلِ
فافمالِ العكاةُ الج51..............................................................................................ز  

لمِ نَشرُهكاةُ الع51...................................................................................................ز  
لوةُ قُربانُ كُلِّ تَقي44...........................................................................................اَلص  
  44...........................................................................................اَلصلوةُ معراج المؤمنِ

  141........................................................اَلعقلُ ما عبِد بِه الرَّحمانُ و اكتُسب بِه الجنانُ
بجائكُم تَرَونَ الع118.............................................................................غَضّوا اَبصار  

  122.....................................................................غَضّوا اَبصارهم عما حرَّم اهللاُ علَيهِم
  157...............................ال تَضرِبوا نسائَكُم بِالخَشَبِ فَانَّه فيه القصاص ولكنِ اضربوهنَّ

  82...............................ال يترُك النّاس شَيئاً من اَمرِ ديِنهِم ِِالستصالحِ دنياهم االّ فَتَح اهللاُ
  118............................. .............اعتَصم اَحد بِمثلَ ما اعتَصم بِغَض البصرِ فَإنَّ البصرَ ما

  157..............................................................................اَلمرأةُ ريحانَةٌ لَيست بِقَهرَمانَةٌ
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  44.................................................................................................ربه اَلمصلّي مناجٍ
هدين صفن فَقَد أَحرَض جن تَزَو123........................................................................م  

مرَأةٍ حن ام ينَهالَ عن من نارٍمساميرَ مراً بِممسةِ ميامالق وماهللاُ ي شَرَه120...............راماً ح  
لَم ي رَهصب ضأو غَم ماءإلي الس رَهصب مرَأةٍ فَرَفَعن نَظَرَ إلي امإلَيه 118 ....................رتَد  

  118 .....................تَرَكَهاِ هللاِ عزَّ و جلَّ ال لغَيرِه اَلنَّظَرُ سهم من سهامِ إبليس مسموماً؛ من
  120..................اَلنَّظَرُ سهم من سهامِ إبليس مسموم و كَم من نَظرَةٍ اَورثَت حسرَةً طَويلَةً

 إن لَم تَشغَلها شَغَلَتك 116.............................................................................اَلنَّفس  
  52..............................اَن تَتَزَينَ المرأةُ لغَيرِ زوجِها فَان فَعلَت كانَ حقَّاً ) رسولُ اهللاِ(نَهي 

  52............................. ما من امرَأةٍ تَزَينَت حسنَها و خَرَجت من بيتها بِأحسنِ! يا فاطمةُ
  55 .................حجاب در بركردن حضرت فاطمه عليهاالسالم در مقابل ابن مكتوم نابينا

  57.................................خبر دادن حضرت فاطمه عليهاالسالم از بهترين چيز براي زن
  58....................ترين حالت زن به خدا خبر دادن حضرت فاطمه عليهاالسالم از نزديك

  57.................شادماني حضرت فاطمه عليهاالسالم براي معاف شدن از كار بيرون خانه
  55.....................................در اثر مشاهده تابوتحضرت فاطمه عليهاالسالم  شادماني

  149....................در مورد منزلت زن سلّم و اله و عليه اهللا سؤال زن مسلمان از پيامبر صلّي
  117............................باشند مي السالم عليهمتوبه، ائمه  ي  سوره 105 ي در آيه مؤمنون

  29...............................پوشش حضرت فاطمه عليهاالسالم در مناظره با ابوبكر ي هنحو
  107............................................................................وضعيت برخي زنان در دوزخ
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