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 درد دل
 اي زن؛

 بودن كرده است؟ ومه دّچه كسي تو را محكوم ب

 تو مي داني و همه مي دانند كه اگر قرار به شماره باشد 

 مرد به كجا مي رسيد؟ ؛اگر مادر نبود ،اگر زن نبودتو اولي...  

 ؟«از دامن زن، مرد به معراج مي رود»مگر اينگونه نيست كه مي گويند: 

 تو فقط براي به معراج بردن مردان آفريده نشده اي!نه! 

 پرورش مرداني اينچنين، از افتخارات توست...

 يك انسان!  با تمام حقوق آزادي يك انسانتو زني! 

 به ياد نمي آوري روزگارت را قبل از اسالم؟

 زنده به گور شدن دختران را؟   ظلمي كه به تو مي شد را فراموش كرده اي؟

 موش كرده اي بيا تا برايت از روم و يونان و عرب و عجم... بگويم!اگر فرا

 در بند كشيده است؟ اسالم تو را 

اين پيغمبر اسالم نبود كه در عصر جاهليت؛ زماني كه دخترانشان را زنده به گور مي كردند 

 دست فاطمه)س( را بوسيد و او را بركت ناميد؟

 اطمه)س( و جبرئيل براي علي)ع(  در آسمان را؟نشنيده اي وكالت خدا براي ف

 با كدام مقياس مي توان سنجيد؟! از كجا تا كجا 

 خداوند همه مهرباني ها را به دستان تو بخشيده

 به تو زيبايي عطا كرده...

 براي تو حجاب قرار داده تا زيبايي ات ارزاني همه نشود...
 حجاب ارزش توست!

 ت نمي تواند تو را جنس دوم خطاب كند!هيچ كس جز خود نه!

 با دست كم گرفتن توانايي هايتتو...با فراموش كردن ارزش هايت

 تو را چه شده است؟خودت را جنس دوم مي نامي! 
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 پيشينه حجاب
تالاري    پوشش دينى بانوان، از اختراعات آيين اسالالمى نيسالت، بلكاله ريشاله در    

يك  فته ويل دورانت: )قوم يهود و ايرانيان قديم، حجاب را براى بانواندارد. به گ

اسالم، پوشش و حجاب  1نوع كرامت و شرافت، و از واجبات دينى مى دانستند(.

 .براى شبه جزيره عربستان به ارمغان آورد را

قوم يهود با پوشش كامل باله مدرساله و    هم اكنون در اسراييل، بسيارى از بانوان

داشالتن حجالاب، زنالان از     مى روند، ولى در فرانسه و تركياله، باله جالرم   دانشگاه 

انسالانى در   در حالى كه از نظر منشور جهانى، هالر  ;تحصيل باز داشته مى شوند

اتخاذ عقيده، شغل، مسكن و نوع لبالاس، آزاد اسالت. هالر كشالورى لبالاس ملالى       

دارد كه هر انسانى حرمت آن را پاس مالى دارد و كسالى حالع تعالر  و      خاصى

از حكومت هاى غربالى، چالادر و يالا پوشالش      حمت ندارد.، در حالى كه برخىمزا

امالا در مقابالل،    ;نمالى تابنالد   اسالمى را كه هيچ گونه ضالرر و زيالانى نالدارد، بالر    

ناهنجالارى هالاى    برهنگى و خالود آرايالى زنالان را كاله باعالي تهياليت شالهوات و       

بالارى   و اجتماعى و اخالقى و ناامنى هاست، مورد تشويع قرار مى دهند. بى بند

و مفاسد اخالقى و جنسى در اين كشورها به حدى است كاله برخالى از دختالران    

 .حفظ امنيت خود، به سياه پوستان پناه مى برند غربى، براى

                                                
 .حجاب شهيد مطهرى مراجعه شود براى مطالعه بيشتر, به کتاب مسئله ;322, ص 1تاريخ تمدن, ج  1



 حجاب تاج بندگی ........................................................................................................................................

 

3 

 

 اسالم حدود آن درحجاب و

و در تمام موارد،  واژه حجاب و مشتقّات آن، هفت بار در قرآن كريم تكرار شده

وراء  فاسئلوهن ّ منريم مى فرمايد: )به معناى پرده و مانع است. قرآن ك

  .اگر از زنان پيامبر چيزى خواستيد، از پشت پرده بخواهيد 1(حجاب

 :نظر لغت، در معانى گوناگونى به كار رفته است حجاب از

 2آنچه با آن چيزى را بپوشانند. پرده، چادر، روپوش، روبند،  .1

 .پرده حايل ميان قلب و شكم  .2

  است. نيز، در حجاب قرار گرفتن تعبير شدهخورشيد در تاريكى  غروب  .3

كلمه )حجاب( در خصوص پوشش بانوان، يك اصطالح تالازه و   اما به كار گرفتن

كاله باله معنالى    «سالتر »درقديم و مخصوصا در اصطالح فقهالا كلماله   .جديد است

است.فقها چه در كتاب الصاللو  و چاله در كتالاب النكالاح     به كار رفتهپوشش است

بهتر اين بود كه اين كلماله   . را «حجاب» اند نه كلمهار بردهرا به ك «ستر» كلمه

برديم، زيرا چنانكاله  كار مىرا به«پوشش»شد و ما هميشه همان كلمهعو  نمى

پرده است و اگر در موردپوشش به كالار بالرده    «حجاب» گفتيم معنى شايع لغت

شالده كاله    شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همين امر موجالب مى

عده زيادى گمان كنند كه اسالم خواسالته اسالت زن هميشاله پشالت پالرده و در      

 نرود.محبوس باشد و بيرون خانه

 

  حد حجاب

                                                
 32( آيه 22احزاب ) 1
 فرهنگ عميد, واژه حجاب المنجد, ماده )حجب( و 3
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: زن بايد تمام بالدن ومالوي خالود را باله جالز       . پوشش زن در برابرمرد نامحرم1

گردي صورت و دستها تا مچ در برابر مرد نامحرم بپوشاند .پس زير چانه وپشالت  

 يز بايد پوشانده شود.وروي پا ن

 .فقط پوشاندن عورت )شرمگاه( واجب است پوشش زن در برابرزنان ديگر : . 2

واجب است بانوان در هنگام نماز، تمام بدن حتى سر و  :حال نماز پوشش در. 3

ولى پوشاندن دست ها تا مچ، و گردى صورت به مقدارى   موى خود را بپوشانند

)در صورتي که ناامحرم باشاد پوشااندن     تا مچ پاهاو  شود كه در وضو شسته مى

 1.الزم نيست روي پا نيز الزم است (

  درصورتي كه كودكان قدرت درک مسائل جنسالي   پوشش در برابر کودکان :. 4

قرار دارند ،  پوشالش الزم   نزديك به بلوغ) مميز ( را داشته باشند و يا درسنين 

   2و واجب شمرده شده است.

لباس هاي تنگ وتحريك كننده كه برجسالتگي هالاي بالدن    . پوشيدن مانتو و 5

 3زن در آن پيدا باشد جايز نيست .

                                                
  99احکام روابط زن ومرد ص  1
 131همان ص  3
  113ص  11پرسش و پاسخ دانشجويي ج  2
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 داليل وجوب حجاب

 
سالنت   مراجع عظام و عالمان اسالالمى بالراى وجالوب پوشالش بالانوان باله قالرآن،       

و سيره زنان مساللمان )ساليره مساللمين( اسالتناد      پيامبر)ص(، روايات معصومان

 م :مى كني ره اند كه به مواردى از آنها اشا كرده

 الف ا حجاب در قرآن

ازکا    )قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلا    .1

 به مردان مؤمن بگو: چشمانشان را )از نگاه به )لهم ان اهلل خبير بما يصنعون

نامحرمان( فرو گيرند و كانون عفت خويش را حفاظت نماينالد. ايالن عمالل بالراى     

نورآياله  ) خداوند به آنچه انجام مى دهيالد، آگالاه اسالت    تر است. تحقيقاً آنها پاكيزه

33) 

پاک تر از اين است كه درباره شرمگاه ها بينديشد، چالرا كاله    انسان، مقدس تر و

تفكر مى شود. بر اين اساس، بعضى معتقدنالد مالراد از    نگاه به موضع حرام، باعي

 ;سالتر عالورت اسالت   يحفظوا فاروجهم(    )يغضوا من ابصارهم واين فراز آيه 

بپوشانند، امالا مالا تقريبالاً     يعنى بر مرد و زن واجب است عورت خود را از يكديگر

نالدارد، بلكاله    اختصاص به نظر باله عالورت   )يغضوا من ابصارهم(جزم داريم كه 

 بنابر اين ممكن اسالت  ;شايد بيشتر اختصاص به نظر به غير عورت داشته باشد

چون چشالم   1.رد توجه باشدمقصود آيه، حفظ شرمگاه ها و نگاه به آنها هر دو مو

نگاه به نامحرمان از آفات مهالم ايمالان اسالت و غالبالاً مالردان گرفتالارآن        چرانى و

 .تشويع مى شوند هستند و زنان نيز

للمؤمنالات   در ادامه آيه، به ضرورت حجالاب زن پرداختاله و مالى فرمايالد: )و قالل     

 ر منها ويغضضن من ابصارهن ّ و يحفظن فروجهن و ال يبدين زينتهن ّ اال ما ظه

 31نورآياله  ) ; …ليضربن بخمرهن ّ على جيوبهن و ال يبدين زينتهن ّ اال لبعولتهن ّ

                                                
 , با تلخيص14ـ  13, ص 4مرتضى مطهرى, آشنايى با قرآن, ج  1
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ايمان بگو: چشم هاى خود را از نگاه به اجنبى فرو پوشالند و دامالن    به بانوان با (

پاک نگه دارند و زينت و جمال خود را جالز آنچاله كاله باله     (از آلودگى)خويش را 

حرمان بپوشانند. و مقنعه و روسرى خويش را بالر  نام طور طبيعى نمايان است، از

زيبالايى هالا را جالز بالراى شالوهران خالود        روى سينه ها افكنند و زينت و مواضع

 ) حداقل حجاب (  .…نمايان نسازند و

در  ءخود را ظاهر سازد، مگر در دو مورد: يك اسالتننا  مطابع آيه، زن نبايد زينت

هالا و باله تعبيالر قالرآن، زينالت       از زينت مورد خود زينت است، يعنى مگر بعضى

مگر براى بعضى از طبقات كاله   يعنى و ;دوم در مورد افراد است ءظاهر، و استننا

خواهرزادگان، فرزندان شالوهر   ،مانند پدر پسر، برادرزادگان ;غير شوهر او هستند

 1و چند طبقه ديگر.

بناتا  و ناااء الماؤمنين يادنين      )يا ايها النب  قل الزواج  و .2

اى پيالامبر! باله    (;ذل  ادن  ان يعرفن فالياؤذين  2جالبيبهن ّعليهن ّ من 

خالود فالرو    همسران و دخترانت و زن هاى مؤمنان بگو كاله چالادر خالويش را بالر    

پوشند. اين كمترين چيزى است تا باله عفالت شالناخته شالوند و از تعالر  و آزار      

 ( )حداكنر حجاب ( 55احزاب  آيه) هوسران محفوظ بمانند افراد
 

 شأن نزول آيه

كامل روشالن   اگر به شأن نزول آيات سوره نور توجه كنيم، فلسفه حجاب به طور

مسير  ابن مرويه از حضرت على)ع( بازگو مى سازد: )جوانى از انصار در.مى شود

راه، با زنى روبرو گرديد كه مقنعه خود را پشت گوش هايش انداخته و قسالمتى  

ن طالور كاله بالا چشالمانش     گردن و سينه هاى خود را نمايان ساخته بود. همي از

هايش را بدرقه مى كرد، ناگهان صورتش به استخوان بر آمالده از   زينت ها و گام

                                                
 91مرتضى مطهرى, همان, ص  1
 المنجد, ماده جلباب ;شبيه چادر و عباى عربى را گويند جلباب, پيراهن يا جامه گشاد 3
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جارى شد. جالوان سالوگند يالاد كالرد بالا همالين وضالع         ديوار اصابت كرد و خون

باله   )ص(نمايد. تا چشم پيامبر خدمت رسول خدا شرفياب شده، موضوع را بازگو

درنالگ ايالن آياله     داش گناه توسالت، و بالى  جوان افتاد، متأثر شد و فرمود: اين پا

 1.نازل گرديد

، 31نهى مالى كنالد و در آياله     مردان را از چشم چرانى 33آيه  سوره نورقرآن در

چالون مالى خواهالد     زنان را از نگاه و عدم رعايت حجاب كامل بر حذر مالى دارد، 

و هالم   هم زنان را از بهره كشى مردان از راه چشم و گوش و قوه المسه بالاز دارد 

 ان را از مسابقه پايان ناپذير در نشان دادن اندام، عشوه گرى ها، طنالازى هالا،  آن

آرايشگرى ها مانع شود تا در نتيجه آن، هوس رانى، تجدد طلبى و نوخالواهى را  

مردها زنده نسازند و سرنوشت خود را به فالكت نيندازند. وانگهى دامن  در نهاد

ع افروختن و شعله ور سالاختن  هوس هاى خفته مردها، در واق زدن به شهوات و

آن خواهنالد سالوخت و يالا باله ابتالذال و سالقو         آتشى است كه نوعالاً زن هالا در  

 .شخصيت آنان منجر خواهد گرديد

 

 علت توجه اسالم به چادر چيات ؟ جلباب قرآن به چادر نزدي  است يا مانتو

 :براي جلباب دو معنا ذكر شده است

 )وشاند )مقنعهپوششي كه سر و گردن و باالتنه را ميپ  .1

 )بپوشاند )چادر چيزي كه تمام بدن را .2

اگالر كسالي    بنابراين نميتوان گفت كه جلباب منحصرا بر چادر داللت دارد. ولالي 

 بتواند به شكل صحيح از چادر استفاده كند، مسلما چادر حجاب برتر است زيالرا 

                                                
 41, ص 3الدر المنثور, ج  1
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 هاي حجاب در چادر بيشتر يافت ميشود، گرچه پوشاليدن چالادر واجالب   حكمت

 .نيست

حتما بايالد زيالر گلالو و شالانه هالا       ولي چون به مقنعه اشاره شده در پوشش بايد

مقنعه به سر كالرد يالا    پوشيده باشد.براي همين اگر چادر پوشيده نمي شود بايد

 .حتي روسري كه شانه ها و سينه ها را بپوشاند

چادر و حتي مانتو نيست، بلكه هر لباسي كه غيالر از وجاله و    حجاب منحصر در

بپوشاند و موجب تحريك و جلب توجه نامحرم نگالردد   ها تا مچ( راتكفين )دس

طور كه بقيه واجبالات داراي مراتالب    كافي است ولي بايد توجه داشت كه همان

تالر اسالت و   خالوب  مراتب خالوب، متوسالط و   مختلفي ميباشند حجاب نيز داراي

  1.گردد چادر حجاب برتر بانوان محسوب مي
 

 

 حجاب از نظر روايات -ب

قل شده اسالت، كاله   ن معصومين)ع( ات فراوانى در باره وجوب پوشش از ائمهرواي

 .نمونه بسنده مى كنيم چندما فقط به 

آيا بازوهاى بانوان از زينت هايى اسالت  صوم)ع( پرسيد: عاز امام م فضيل در حدينى

پوشاندن آن را واجب دانسته و فرموده است: زن نبايد زينت خود را  كه خداوند متعال

 2 ساير محارم ظاهر سازد؟ فرمود: بلى. ى همسران وجز برا

فرمودند : همين كه زن باله حالد بلالوغ رساليد سالزاوار نيسالت        پيامبر اکرم )ص(

   3چيزي از بدن او ديده نشود مگر از مچ دست به پايين و صورتش . 

                                                
مي فرمايد: معلوم مي شود دو نوع روسري براي زنان معمول  131اب ص شهيد مطهري در کتاب مسئله حج 1

بوده است يک نوع روسري کوچک که آن را خمار يا مقنعه مي ناميدند و معموال در خانه از آن استفاده مي کردند 
کر . نوع ديگر روسري بزرگ که مخصوص خارج خانه بوده است . اين معني با روايتي که در آنها لفظ جلباب ذ

 شده است سازگار است.
 311, ص 31وسائل الشيعه, ج  3
 23ص4سنن ابي داوود ج 2
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نقل شده : براي زن مساللمان جالايز نيسالت كاله      امام صادق )ع(يا در روايتي از 

 1ي بر تن كند كه بدنش را نپوشاند. روسري و پيراهن

بهترين زنان شما زنان با عفت و غير عقيمالى هسالتند   :فرمايد مى پيامبر اکرم )ص (

 .خود را مى آرايند و در مقابل بيگانه كامالً پوشيده اند كه تنها براى شوهرانشان

ما آيا بدترين زنان را بشما معرفى كالنم ؟ بالدترين زنالان شال    : ديگر فرمودند در حديي 

 .كه در برابر بيگانه آرايش كنند و نزد شوهر پوشيده باشند زنانى هستند

نگاه به بالدن زن وآنچاله زيالر پيالراهن اسالت مخصالوص       فرمودند :  پيامبر اکرم )ص(

شوهران است وبرادر و فرزند )محارم( حع نگاه به آنچه را كه از پيراهن بيرون مي ماند 

پيالراهن ، روسالري ، چالادر و    » اس داشته باشد دارند و اما غير محرم ، زن بايد چهار لب

 2«شلوار 

فرمودند : خداوند لعنت كند مردي را كه لباس زنان را بپوشد  پيامبر اکرم )ص(

  3، زني را كه لباس مردان را بپوشد .

فرمودند: يا علي آن شب كه مرا به آسمانها عروج دادند برخي  پيامبر اکرم )ص(

شديد ديدم و از مشاهده حال آنهالا ناراحالت شالده و    از زنان امتم را در حال عذاب

گريه كردم ..... و اما آن زن كه از مويش آويخته شده بود ، زنالي بالود كاله مالوي     

خويش را از  مردان )نامحرم( نمي پوشانيد....وآن زن كه گوشت بدن خالويش را  

  4مي خورد، زني بود كه بدن خويش را براي براي مردم آرايش مي نمود .

فرمودند : آن كس كه همسرش را اطاعت نمايد ، خداونالد وي  اکرم )ص( پيامبر 

را به صورت در آتش جهنم خواهد افكند . سوال كردند چگونه طاعتي و اطاعت 

                                                
 311ص2وسائل الشيعه ج 1
 133ص4مجمع البيان ج 3
 11ص3ميزان الحکمه ج 2
 132ص14وسائل الشيعه ج 4
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كردن در چه چيزهايي ؟ فرمودند : ...... درخواست لباسالهاي نالازک ) در خالارج    

 1منزل (

  

                                                
 121همان ص  1
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 آثار و پيامد هاي حجاب

را  مفيالدي  زميناله  چاله  كه عملي هاياز جنبه حجاب همسئل به پردازيممي حال

 كند.هر فرد ايجادمي درزندگي

 آن دفالاعي  ، نقالش زن و حجاب پوشش از ابعاد مهم يكي :حجاب دفاعي نقش - 1

 مصون و روحي جسمي و خطرات آفات سنگر، از بسيارياين در پشت . زناست

 و شالرفش  عفالت  كند، و همپيدا مي بيشتر و بهتري اعياجتمامنيت ماند. هممي

ظالاهر   در جامعاله  بالا حجالاب   كاله  ماند. زنالي مي ،محفوظشرف از دستبرد دزدان

 كنالد كاله  مي اعالم همه زند و بهمي ناپاک مردانرد بر سينه شود عمالً دستمي

 باله  دهالد كاله  نمالي  ازهاج هيچكس و به استقائل خود حرمت و عفت پاكي براي

در  نامناسالب  و بالا پوشالش   حجالاب بالدون  كه زني كند ولي او تعدي عفاف حريم

و  اسالت  آيالد خودنمالائي  ميچشم از او به كه چيزي گردد، اولينظاهر مي جامعه

 او بنگرند.  به ناشايستديدي به دهد كهمي اجازه القيد و هرزه مردان به اين

 انالالواع را بالالراي ، زمينالالهاسالالالمي پوشالالش مراعالالات: حجاااب اقتصااادي نقااش - 2

 خالود را مقيالد باله    برد. اگر زنالان مي از بين ازآن ناشي هايها و رقابتمدپرستي

 در حالد پوشالش   و مرتب ساده نكنند وبا لباس در جامعه و خودنمائي خود آرائي

 باله  از مدپرستي ناشي وگرفتاريهاي از آفات ظاهر شوند، بسياري ، در جامعهالزم

ايجالاد   ، سالبب بانوان در بينمدپرستي رواج شك رود. بيمي خود از بين خودي

و  فالردي  اقتصالادي  و باله  شالده  جامعه هايسرمايه روحيه مصرف گرايي و اتالف

 ، زينالت آرايشي لوازم آورد. آمار مصرفوارد مي ناپذيري جبران صدماتاجتماعي

 .است مطلب اين بند و بار گواه بي در جوامع زنانه ولباسهاي آالت

اگر ميخواهيد باله درسالتى سالخن پالى ببريالد، از        :زن در آرامش حجاب نقش - 3

كه گذشته را بخاطر دارند بپرساليد: آيالا    بزرگساالن خود، از پدران و اجداد خود،

آن زمانها وجالود داشالته يالا ناله      ائى و تجاوز، دراين جنايات و حوادث ، دختر رب
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و حالوادث از كجالا بوجالود     اين جنايات .؟طبعا پاس  اين سوال منفى خواهد بود

بالى حجالابى و    آمده است ؟ مى گويند: در اثر عوامل گوناگونى كه مهمترين آنها

 بدحجابى و بى بند و بارى است به وجود آمده . آرى پاس  صحيح همين اسالت 

. 

كوچك كه تا بحال به اسالالم و ايمالان و حجالاب     روستاها و شهرهايان از ساكن

هستند سوال كنيد، و اگر مى خواهيد تحقيع و بررسالى   پاى بند بيشتر اسالمى

 آنجابانوان چنانكه در شهرها اتفاق مى افتد در  كنيد: آيا دختر ربائى و تجاوز به

زيرا اجتماع مالا پيوسالته   مى گويند: نه اتفاق نمى افتد،  طبعا نيز واقع مى شود؟

 .حكيمانه آن مى باشد پاى بند به اسالم و دستورات

، خالود را از  حجالاب  محفالوظ  در حالريم  زن وقتالي  :حجااب  آفرين ارزش نقش - 4

و از  داده خالود را در نظالر مالرد افالزايش     دارد،ارزشمالي  دورنگاه مردان دسترس

خالود   روح شود مرد در عمعتدا تصور ميابآنچه ماند. برخالفمي در امان ابتذال

دارد.) قريالب باله    او نفرت بودن الوصولو سهل و رايگان و از تسليم زن از ابتذال

اتفاق مردان حتي مردان شهوتران حاضر باله ازدواج بالا زنالي كاله باله راحتالي بالا        

و  عالزت  ديگران ارتبا  نامشروع برقرار مي كننالد نمالي باشالند (  مالرد هميشاله     

و  . انديشالالمنداناسالالت خالالود سالالتودهبالاله را نسالالبت زن اعتنالالايي غنا و بالالياسالالت

خالود در   و موقعيالت  مقام حفظبراي تاري  در طول زن معتقدند كه روانشناسان

 مرد دورنگاه خودرا از دسترس كه است كرده تالش فطري الهام برابر مرد با يك

 خصالوص  در ايالن « تمالدن  تالاري  »شالهور  م كتالاب  صاحب« دورانت ويل»دارد. 

وتحقيالر   طعالن  ماياله  بالازي  و دل دست دريافتند كه بطور تجربي گويد: زنانمي

يا در جاي ديگر مي گويد .1شودعزيز و گرانبها مي و نيابيم بجوئيم ... آنچه است

                                                
 33مساله حجاب ص  1
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 دختر امروزخود را با جسارت تمام از دست لباس هاي محترمانه اي كه مالانع » 

حركت او بود رهانيده است ،امروزه دامن كوتاه براي هماله بجالز بالراي خياطالان     

 1«نعمت است 

 :حجاب اجتماعي نقش - 5

 زن و پوشاليده  ، سالنگين حضور متين معني به : حجاباجتماع استواري - الف

 . و عكالس جامعاله  نيروهالاي  همه به بخشيدن سالمت يعني واين است در جامعه

 .است جامعه افكندن مخاطره وبه محيط كردن آلوده نآ

خالانواده ،   يكالى از عوامالل مهالم اسالتحكام    : پيوند خاانواديي  استحكام - ب

رعايت حجاب است . اگالر حجالاب در جامعاله اى كالاماًل رعايالت شالود و روابالط        

محيط خانواده محدود گردد، گروه جوانان به ازدواج تمايالل بيشالترى    جنسى به

خانواده هاى تشكيل شده نيز ثبات بيشالترى خواهنالد گرفالت ،     ا مى كنند وپيد

نفع عايالد زنالان خواهالد شالد، زيالرا از محبالت و        نتيجه در اين ميان بيشتريندر

 .بود حمايت مالى مردان برخوردار خواهند

در حالى كه اگر خودنمائى و آرايش و تحريك در يك اجتماع بشالرى رواج پيالدا   

غير محيط خالانواده مييّسالر گالردد، هاليچ وقالت جوانالان        و روابط جنسى در كند

نخواهند پذيرفت و به آن تن نخواهند داد. بلكه خانواده هاى  مشكالت ازدواج را

يكاي از علال بااالرفتن سان      (حال تزلزل مى گردنالد  تشكيل شده نيز دائماً در

(  تازدواج در کشورمان که نوعاً مورد غفلت افراد جامعه مي باشد  همين نكتاه اسا  

شالوند و در   زيرا مردان با ديدن زنان بى حجاب تحريك شده و آسيب پذير مالى 

 نتيجه كانون گرم خانوادگى بسردى مى گرايد و محبت در خانواده جاى خود را

                                                
 123لذات فلسفه ص 1
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به تنّفر خواهد داد، چون همسر قانونى رقيب و مالانع روابالط جديالد جنسالى باله      

از حجالاب اسالالمى    بى ترديد نهالاد خالانواده تنهالا بالا پاسالدارى     .آيد حساب مى

امالام صالادق )ع ( مالى فرمايالد:      .الزم را پيدا خواهالد كالرد   درخشش و بالندگى

 .مفيدتر است زيبائى اش  حجاب زن ، براى طراوت و

سالم باشند و اگالر   بله وقتى المپ نورافشانى مى كند كه سيمهاى متصّل به آن

منتقالل   بخالوبى  اين سيمها لخت و يا زدگى داشته باشند، نه تنها نيروى برق را

نمى كنند بلكه با جريان آب يا با اتصال به يكديگر موجب حريع و آتش سالوزى  

زن و مرد همانند، جريان منبت و منفى دست باله دسالت هالم داده و    .گردند مى

را روشن كرده اند، مى بايست حجاب اسالمى را ركن اساسى ايالن   چراغ خانواده

 مى گرايد و آتش هوس آن را خواهالد اين چراغ بخاموشى  پيوند قرار دهند و االّ

شناس معروف باله ايالن مطلالب تصالريح كالرده       جورج كامينكسى جامعه سوزاند.

در طالق ( روابط نامشالروع   است و مى گويد: عامل اصلى اختالف )زن و شوهرها

  .مى باشد

و  دشمنان اسالم پس از بررسيهاى طوالنى ، راه و نقشه :حجاب سياسي نقش - 6

 گونى براى نابود كردن تدريجى اسالم و مساللمانان ترساليم نمالوده   روشهاى گونا

يكى از مهمترين راه هاى شيطانى كه بدين منظور بكار گرفته انالد: دعالوت   . اند

و بى حجابى است ، كه زير پوشالش شالعارهاى جلالوه دار، و ماسالكهاى      به فساد

ساد تبليغ مى منال: بنام هنر از ف .از آن ترويت مى كنند قلّابى و تبليغات باطل ،

مردم را به گناه مى كشانند، و بعنوان تمدّن و با اسم  كنند، و به اسم پيشرفت ،

هرزگى و بى بند وبالارى و اعمالال زشالت دعالوت مالى       آزادى خواهى ، آنان را به

 .نمايند
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مردان مسلمان ، در برابر اين شعارهاى فريب خورده  متاسفانه بسيارى از زنان و

و بدبختى بالراى آنالان ببالار مالى آورد، راه      موم كه ذلّتو بدنبال اين سخنان مس

مخالفت نموده و از آشاليانه   (يعنى حجاب )  و با لباس ارزنده اسالمى.افتاده اند

را كه از كشورهاى بى دين شالرق   ايمان و شرف بيرون آمده ولباسهاى بيگانگان

بالا   مالردم مساللمان هالم    و حتى عده اى از .و غرب وارد مى شود به تن كرده اند

را به بالى   اين تبليغات سوء و زهر آلود گول خورده اند، تا حدّى كه زنان خويش

آرى  .حجابى وادار نموده اند كه طبعا اين عمل خطرات وحشتناكى همالراه دارد 

 .يابد همينطور مى شود كه هدف استعمار و دشمنان اسالم تحقع مى

ا لبخند مالى زنالد   اكمبس مى گويد: لذت هاى جسمانى در اوّل كار به م توماس

  .آلود خود را در روح ما فرو برده و هالكمان مى كند ولى عاقبت نيش زهر

 عيان داشتن بود اندر حجاب      آفت جان و دل است   چهره غنچه به باغ ايمن است تا

دختالران بالا حجالاب     چرا فرانسه در ممنوعيت تحصيل با دقت مي توان فهميد 

الجزايالر   ه است، چون نقش آن را در پيالروزى اسالمى در دانشگاه ها پيشگام شد

 .چشيده است

جديالدى را   مى نويسد: )هر چادرى كه دور انداخته مى شود، افع فرانس فانون

كاله   كه بر استعمارگران ممنوع بود، در برابر او مى گشايد و بدن زن الجزايرى را

عريان شده است، به او نشان مى دهد و پس از ديالدن هالر چهالره بالى حجالابى،      

ور شدن اشغال گران ده برابر مالى گالردد. هالر بالار كاله يالك زن        اميدهاى حمله

وجود جامعاله الجزايالرى را بالر سيسالتم دفالاعى       كشف حجاب مى كند، در واقع

 مااتر همفار   1اعالم مى دارد.  سست بنياد، باز و متالشى شده به اشغال گران

                                                
 311انقالب الجزاير, ص  1
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جاسالالوس انگلسالالتان در كشالالورهاي اسالالالمي در كتالالاب خالالاطرات خالالود  يكالالي   

بايالد زنالان را   » راهكارهاي چيره شدن بر مسلمانان اين گونه بيان مالي كنالد :   از

تشويع كنيم عبا )چادر ( از سر بيفكنند....آنگاه جوانان را تشويع كناليم كاله باله    

 1«سوي آنها بروندتا فساد در ميانشان افتد

هستند و بايد تا آنجالا   زن و مرد مانند آتش و پنبه:  پيشرفت علمي و فرهنگي -7

خالانواده كاله روابالط     مگالر از طريالع تشالكيل    )ه ممكن است از هم دور نگه داشته شالوند ك

متوجاله ارزشالهاى واقعالى نظيالر      را ذهنها و اين دوري (جنسى بايد به آن محدود گردد

در تحصاليل آنهالا كوشالا مالى گالردد و در       . ونمايدعلم ، ادب ، هنر و اخالق مى 

را بسالرعت طالى خواهالد     شالرفت نتيجه استعدادها شكوفا و جامعه راه ترقى و پي

 .نمود

مطلب چنين مى فرمايالد: آيالا اگالر پسالر و      استاد شهيد مطهرى در توضيح اين 

اگر در يالك محاليط درس    دخترى در محيط جداگانه اى تحصيل كنند، و فرضا

باشالند   مى خوانند دختران بدن خود را بپوشالانند و هيچگوناله آرايشالى نداشالته    

مالى كننالد؟يا      د و به سخن اسالتاد گالوش  بهتر درس مى خوانند و فكر مى كنن

كنار هر پسرى يك دختر آرايش كرده با دامالن كوتالاه تالا يالك وجالب       وقتى كه

باشد؟آيا اگر مردى در خيابان و بازار و اداره و كارخانه و غيالره   باالى زانو نشسته

محرّک و مهيّت زنان آرايش كرده دائما مواجه باشالد بهتالر سالرگرم     با قيافه هاى

 در محيطى كه با چنين مناظرى روبرو نشود؟ ليت مى شود ياكار و فعا

 حجاب مجوّز ورود زن به جامعه است نه مانع از آن ، بهالره بالردارى از   بنابر اين

نيروى زن نيز منو  به رعايت حفاظ محكم حجاب است در غير اين صالورت بالا   

ول مبتذل ، آرايش و خودنمائى ، نيمى از جامعه را باله خالود مشالغ    رواج فرهنگ
                                                

 11دستهاي ناپيدا ص 1
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چگونه بپوشند؟ و خالود را چگوناله بياراينالد؟و ناليم ديگالر       كرده كه چه بپوشند؟

تحقيالع و پالهوهش    خواهد ساخت . آنوقت كار آموزش  جامعه را به آنان مشغول

چشم چرانالى و لالذّت جالوئى خواهالد داد و      جاى خود را به آرايش ، خودنمائى ،

 .واهد بودحتمى خ سقو  و سوختن و از بين رفتن جامعه در آن صورت

در معالر  اسالتفاده    همانطورى كه سالدّ، نيالروى آب را مهالار مالى كنالد و آن را     

 مطلوب قرار مى دهد. حجاب هم منل سدّى آهنين ، است كه نيالروى زنالان را  

ذخيره كرده و از هرز رفتن آن در مساليرهاى نالامطلوب جلالوگيرى مالى كنالد. و      

 . مطلوب را از آن ميسّر خواهد ساخت امكان استفاده

جالا پيالدا مالى شالود و در      بطور كلى هر چيزى كاله در هماله  :  فظ کرامت زنح-8

از اشالياء   دسترس همه به آسانى مى رسد از ارزش كمترى برخوردار است . ولى

كم ياب و ذى قيمت و پر بها بخوبى نگهدارى مى نمايند و از دسترس ديگالران  

 و جالواهرات  نگه مى دارند و بطور خاصى از آن مراقبت مى كنند. منالً طالال  دور

گاوصندوقهاى محكمى حفظ مالى كننالد كاله از دسالترس دزدان محفالوظ       را در

گرانبهايى است كاله بايالد محفالوظ باشالد. اسالالم زن را       زن هم منل گوهر.باشد

او شخصاليت وااليالى قائالل اسالت و او را      جواهر گرانبهاى هستى مى داند و براى

ف و ويتالرين ، و  صالد  انسانى كامل شناسانده و حجاب را همچون گاوصالندوق و 

 . پوشش را بهترين وسيله براى حفظ و ثبات شخصيت زن معرفى كرده است

آنهايى كه زن را تشويع و ترغيب به آرايش و تزئين و نمايش زيبائيهاى جسمى 

تجربه ايالن  .كنند در حقيقت زن را فاقد شخصيت و روح انسانى مى شمارند مى

تنها زنان ارزشى نداشتند، بلكاله بالا   كرده . قبل از ظهور اسالم نه  مطلب را ثابت

آمدند در چنين جامعه اى بى حجابى كاله   به حساب مى داشتن يك دختر ننگ

  عالمت آن بى ارزشى بود رواج داشت
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قانون  اسالم مقام زن را باال بيرد و شخصيت او را مورد تكريم قرار داد و با آوردن

دكتالر گوسالتاولبون   .حجاب حفظ و دوام اين شخصيت را براى هميشه بيمه كرد

معروف فرانسوى مى گويالد: ايالن مطلالب نيالز روشالن شالد كاله اسالالم در          مورخ

كوشيده و اولين مذهبى است كه مقام زن را باال برده و  بهبودى وضع زن بسيار

نظر احتالرام و شخصاليت علمالى و تربيتالى و      روى هم رفته زنان مشرق زمين از

تنها زن را يك انسالان كامالل مالى     اسالم نه.سعادت بهتر از زنان اروپائى هستند

كند حضرت رسول اللّه  داند بلكه احترام به او را مالک كرامت انسان معرفى مى

را  هرگز زنالان  النِّااءِ ااِلّ الْكَريم وَ ما اَهانُهُنَّ ااِل الْلَئيم ما اَکْرَمَ :)ص ( فرمود

گر لئيمالان  گرامى نمى دارند مگر كريمان با كرامت و به آنان اهانت نمى كنند م

بالاال خالره باله اسالالم      نويسنده انگليسى ، كاله  ايفيلين کوباالد خانم. ارزش بى

مى گويد: در مقام و بزرگالى زن در   باوى خدا گرويد و مسلمان شد، در كتاب

كه از احترام و حرمت گرفته شده مالى   حرم اسالم همين بس كه مسلمين او را

زن تا موفّقيت خالويش را  حجاب وسيله اى است در خدمت  بدين اساس.خوانند

            .احترام خويش را فزونى بخشد در جامعه تحكيم كرده و شخصيّت و

 با حالل جلوه حرام است مگر       جالل عصمتيان را به مقام

تالا   معتقالدتر اسالت   پيشگيري اصوالً به اسالم :حجاب و عبادي معنوي هايجنبه -9

خطر و  در معر  را از فراگرفتن انسان اصوليايلمس با طرح دليل مداوا. بهمين

حضور در محضر خداوند  و اعتقاد به ، ايماناصول اين دارد.مهمترينباز مي گناه

و  بداند، اگر او را حاضر و ناظر بر اعمالال  خويش اگرخداوند را خالع . انساناست

 بنالدگانش  و سعادت و صالحاو جز خير  بداند كه كند و يقينتلقي رفتار خويش

بالا   ارتبا  شيرين طعم كه كند. كسينمي ميل گناه سمتخواهد قطعاً بهرا نمي

 كند، چرا كاله بيندازد پرهيز مي او خدا فاصله ميانباشد از هر چه خدا را چشيده

 يمعنالو  نيروي ارزد. همينخداوند نمي قهر وخشم ، بهگناهي زودگذر هيچ لذت
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 بالر نفالس   و پيروزي ها را آسانمحروميت تواندتحملجهاد اكبر نيز مي در عرصه

، در موارد اسالت  از اين يكي مبنا حجاب همينپذير سازد. رويرا امكان و شهوت

 پوشالش  كه است متعالي و مفاهيم از فضائلايمجموعه ، حجاباسالمي فرهنگ

 عبارتند از: حجاب مفاهيممهمترين است آن از نمودهاي تنها يكي

 حسالاب  خداونالد، اعتقالاد باله    به اگر ايمان معتقد است اسالم :دروني تقواي - 1

 و مجالالازاتي و محكمالاله قالانون  پديالالد نيايالد هالاليچ  در انسالان  روز قيامالالت وكتالاب 

 گالر انسالان  شود. ا اجتماعي رويهاي و كت انحرافات تمامي تواند مانعمستقالًنمي

 از وي اياو لحظه ، ناظر ببيند و بداند كهو رفتار خويش اعمال خداوند را برهمه

 تالك  بالراي  روزي كند. و اگر بداند كاله مي شرم گناه ،خود از ارتكابنيست غافل

 حركالات  بدهالد، در تمالام   پس خود بايد حساب زندگي لحظهو لحظه اعمال تك

و استوار مجهالز باشالد، و    محكم و ايماني تقوي اگر به ايد.انساننممي خود تأمل

 او نيسالت  متوجاله  نگالاهي  هاليچ  در آنجالا كاله   و حتي درخلوت راحتي پاكدامني

 كند.مي رعايت

او را در  كاله  ايالد، تنهالا عالاملي   را حتمالاً شالنيده   يوسالف  حضرت معروف داستان

 باله  و اعتقالاد راسال    ايمالان  و فقالط  ارد، فقالط دبالاز مالي   گناه از ارتكاب خلوتآن

و  محكالم  و تقالواي  ايمالان  بالر ايالن   مرد و زن بين روابط در حريم .اسالمخداست

گالوهر   ايالن  باله  اگالر كسالي   ورزد. چرا كهاز هرچيز ديگر تأكيد مي ، بيشخالص

و  ديگالر حجالاب   مفالاهيم  تمالام  خودبخود و بطور طبيعالي  يافت ارزشمند دست

 و شاليريني  ايمالان  حالوت كه كسي قرارخواهدداد. بخصوص را مورد توجه عفاف

 عالو   گنالاه  ارتكالاب  را بالا لالذت   آن وجاله  هاليچ باشالد، باله   را چشيده گناه ترک

 و ذاتالي  درونالي  و پاكالدامني  و عفالت از ايمالان  كه هر كسي نخواهدكرد. بنابراين

 بالر خالود واجالب    را هالم  وبيرونالي  ظاهري وششو پ حجاب برخوردار باشد حفظ

 يكديگرند. و ملزوم دو الزم اين شمارد چرا كهمي
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، كالالرده وضالالع جامعالاله حفالالاظ بالالراي اسالالالم كالاله ديگالالري و قالالوانين از مقالالررات

. ديگر پرهيز از اختال  . و مسئلهبا يكديگر است مرد و زن و متين برخوردجدي

محالدود   و ضالروري  مالوارد الزم  بايالد باله   و مردان زنان د بينبرخوراز نظر اسالم

خود نگيرد. از اينرو بايالد   به اختال  ، حالتدر اجتماع حضور زنبهانه شود، و به

 غيرضالروري  كمتالر باشالد و از برخوردهالاي    االمكالان  حتالي  ومردان برخورد زنان

در  شالد زنالان  مالي  )ص( ادارهزير نظالر پيالامبر اكالرم    كه ايپرهيز شود. درجامعه

را  و تقالوي  عفالت  كردند، اما هرگالز حالريم  مي شركتاجتماع مختلف هايصحنه

 بسالياري  تبالاهي  موجب امروزه زيانبار كه اختال كار به شكستند. در نتيجهنمي

 گرديد. نميمنتهي است شده از اجتماعات

 و ناله  اسالت زن براي محدوديت ، نهدر واقع حجاب :حجاب حقيقي سيماي - 2

 لالذت مالرد. آن  براي و هم زن براي هم است مصونيت مرد، بلكه براي محدوديت

بالا   كاله  اسالت  لالذتي  اسالت  مرد نهفته ، برايزن حجابي در بي و زودگذر كه آني

 را از ايالن  خود، مالرد  با حجاب و زن است او در تعار  و معنويت و اخالقايمان

تنهالا   كنند، نهمي را ترويت حجابي بي كه دارد. در جوامعيمي مصونخطر بزرگ

و  ابتالذال  سراشاليبي  را نيالز باله   مالردان  سازند كهقدرتها مي دسترا بازيچه زنان

ُ: حيالا  ُ كُلاّله : الحَياءي هيوَ الدّيناست ( فرموده)ص دهندپيامبر اكرممي سوق سقو 

: الحَيالاءَ لاله   لِمَن فرمايد: الايمان( مي)عجعفر صادق امام. حضرتاست دين امتم

 ندارد.حيا ندارد ايمان كه كسي

 از ديدياه هاي مختلف ارزش حجاب

 در باره ارزش حجاب مى فرمايد: )حجالاب اسالالمى يعنالى    امام خميني )ره(:

ص صالريح قالرآن   ايالن نال   ;حجاب وقار، حجاب شخصيت، ساخته من فقيه نيست

مجيالد بيالان كالرده، ناله مالا مالى تالوانيم از آن حالدود          است. آن قدرى كه قرآن

معتقالد باله ايالن كتالاب بالزرگ آسالمانى        )محدوده( خارج شويم و نه زنالانى كاله  
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به مدارج علمى به معناى پشت  هستند. بايد به دنيا تفهيم كنيم كه دست يابى

تمالدن غربالى نمالى     بالاى كردن به مفاهيم ارزشى دينى و رويكرد به مظالاهر فري 

 1.باشد

مسئله حجاب به معنا ي منزوي كردن زن :  )حفظه اهلل تعالي(مقام معظم رهبري 

نيست . اگر كسي چنين برداشتي از حجاب داشته باشد برداشتش كامال غلط و 

انحرافي است . مسئله حجاب ، به معناي جلوگيري از اختال  و آميزش بي قيد 

 ت اين اختال  به ضرر جامعه و به ضالرر زن و مالرد   وشر  زن ومرد در جامعه اس

 2.ال بخصوص به ضرر زن ال است

از لحاظ هنر ، مايه تاسف است كه به آساني به زنان بتوان دست يافالت    راسل :

 3وخيلي بهتر است كه وصال زنان دشوار باشد ، بدون آنكه غير ممكن گردد.

مي نويسالد: برهنگالي    : كمدين معروف در نامه اي  به دخترش چارلي چاپلين

بيماري عصر ماست ... اما به گمان من تن عريان تو بايد مالال كسالي باشالد كاله     

 4روح عريانش را دوست داري)همسرت(

خبرنگار روزنامه نيويورک تايمز : پوشش براي زن ايالن امكالان را    جوديت ميلر

فراهم مي سازد كاله در شالهرهاي شاللوغ بتوانالد باله راحتالي فعاليالت كالرده و از         

مت مردان جوان و نوجواناني كه در جستجوي كار از اطراف و اكناف كشور مزاح

 5به پايتخت سرازير شده اند در امان بمانند.

: فلسفه حجاب پوشاليده نگالاه داشالتن شالي محجالوب از ديالدگاه        ويل دورانت

بيگانگان است به همين جهت سرسخت ترين مخالفين حجاب مالردان مسالتكبر   

                                                
 141ن از ديدگاه امام خمينى, ص ز 1
 32/11/1221سخنراني  3
 33مساله حجاب ص 2
 19آخرين تصوير چارلي ص 4
 3/4/12روزنامه رسالت  3
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ا مانع لذت جويي چشمان هرزه  خالويش مالي   وشهوت راني هستند كه حجاب ر

 1بينند .

فرهنگ اسالالمى   بنابر اين، حجاب، پاسخى است به نداى فطرت، نشانِ تمدن و

 است، فزونى بخش حرمت زنان و ماياله سالالمت جسالم و آرامالش روان جامعاله     

 .است

اسالم، طرفدار پرده نشينى نيست، اسالم مى خواهد زن در حضور مردهاى 

را بپوشاند بدون آن كه مجبور باشد از اجتماع كناره گيرى  بدن خود اجنبى،

اسالمى در قالب دو اصل )پوشيدگى( و )سادگى(، آثار و  كند. رعايت پوشش

 .اجتماعى در بر دارد نتايت مهمى از لحاظ فردى و

 
 حجاب نيات شمشير ديده را سپرى جز      در مخزن شرف  يهرى جز حجاب نيات

 يات؟اچ تابااش  نياکان  فرّ  ز تن ادر کاس      خواب غفلتيد اى ملت  که ي  سره در
 

                                                
 311لذات فلسفه ص 1
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  حجاب تمثيالت

آن را نمالى   غنچه تا غنچه است در حجاب است ، هيچ كس هالوس چيالدن   .1

 كند. اما همينكه حجاب را كنار نهاد و باز شالد، آنالرا خواهنالد چيالد. وقتالى كاله      

ديرى نمى  چيدند چند روزى هم ممكن است در جاى مناسب قرارش دهند. اما

خالواهران   .مالى ريزنالد   و پرپر مى شالود و آن را در سالطل زبالاله     پايد كه پهمرده

اند، هيچ كس دست طمع و تصرف ، به سالمت آنهالا    باحجاب هم همچون غنچه

 را كنار گذارند مالورد طمالع ديگالران واقالع     اماّ همينكه اين حجاب.دراز نمى كند

 .خواهند شد

طر داخل آن هالم محفالوظ خواهالد    است ، ع تا زمانيكه سرشيشه عطر بسته .2

برداشته شالود عطالر داخالل     بود،ولى به محض اينكه چند ساعتى سر شيشه عطر

ميلالى   مالى مانالد و كسالى بالدان       آن مى پَرد و تنها شيشه خالالى بالدون عطالر    

حجاب همانند سرشيشه عطر است كه بوى خالوش و زيبالايى و حالالوت و    .ندارد

جاب ، آن زيبايى و حالالوت از بالين   زنها را حفظ مى كند و با برداشتن ح طراوت

  . زيبايى زنهاى مسلمان هم همين حجاب است مى رود. رمز
ديوار مى كشيد و بر روى ديوارها سيم خالاردار   شما چرا به دور خانه هايتان .3

باشد، چرا آهنالى مالى كنيالد و اگالر      نصب مى كنيد؟ اگر دربهاى خانه تان چوبى

بالراى راحتالى يالا نالاراحتى      آيا اينها همهديوارها كوتاه باشد چرا بلند مى كنيد؟ 

حالال اگالر    شماست ؟حجاب همچون ديوار خانه و همچون سيم خالاردار اسالت ،  

يالا   ديوار خانه هايتان بلند بود و كوتاه كرديد، يا سيم خاردار داشالت برداشالتيد،  

درب بسته بود باز كرديد، ايالن موجالب راحتالى ، آرامالش و آسالايش يالا موجالب        

خواهد بود؟اگر دربها، ديوارها و... براى راحتى خانه ها باشد، حجاب  ناآرامى شما

راحتى و آسودگى بانوان است ، پس اگر اسالم براى زن حجالاب آورده ،   هم براى

 . مشقت در ب  حجاب  و بدحجاب  است مشقت براى راحتى است نه
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مدتهاى زيالادى دوام خواهالد داشالت . ولالى      تا ميوه اى پوست بر تن دارد،  .4

نخواهد داشت و حتى بالى   تى پوست ميوه اى گرفته شد بيش از دقايقى دواموق

بكننالد بعالد در    احترامى به مهمان است كه قبالً ميوه اى مالنالً ساليب را پوسالت   

 .مقابل مهمان بگذارند
 

سالالمت ميالوه اسالت و تالا      حجاب همانند پوست ميوه است كه حالافظ تالازگى و  

تازگى و سالالمت   از طراوت و زيبايى و زمانى كه زنها اين حجاب و عفّت را دارند

  .همان بهره مندند، ولى برداشتن حجاب همان و از بين رفتن سالمت و زيبايى
 حجاب دختر مالمان آمريكايي

 دكتر مرتضي آقا تهراني تعريف مي كند كه:

مشغول فعاليت بودم روزي دختر جالواني  « مؤسسه اسالمي نيويورک»وقتي در  

براي پذيرفتن اسالم، ابتدا بايالد خالوب   »ان شود.گفتم:آمد كه مي خواست مسلم

تحقيع كنيد بعد اگر به اين نتيجه رسيديد كه دين اسالم دين حع اسالت، مالي   

 «توانيد مسلمان شويد.

او رفت و شروع به مطالعه كرد. در اين بين چندين بار ديگر به من مراجعه كالرد  

، مالن مالي روم و در وسالط    اگر مرا مسلمان نكنيد»و در نهايت با ناراحتي گفت: 

گفتم حاال كه در پذيرفتن اسالالم   «سالن داد مي زنم و مي گويم: من مسلمانم! 

مصمم شده ايد فردا كه روز ميالد است بياييد تا در طي مراسالمي تشالرف شالما    

انجام شود. روز بعد در بين مراسم گفتم اين خانم مالي خواهالد امالروز باله ديالن      

 مبين اسالم مشرف شود.

البد اين دختر عاشع يك پسر مسلمان شده و چون دين »ضار گفت: يكي از ح

 «ما اجازه ي ازدواج او را نمي دهد مي خواهد به صورت صوري مسلمان شود.

از صراحت لهجه شما متشكرم! ولي اينطور كه شما گفتيد نيست زيرا او »گفتم: 

منال در مطالعه ي گسترده اي داشته است و به عنوان  ٬در مورد حقانيت اسالم
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هست كه مي دانم هيچ كدام از شما چيالزي  « بداء»عقايد اسالمي چيزي به نام 

باله هالر حالال او در آن مراسالم     « ولي اين دختر خانم مي داند. ٬از آن نمي دانيد

 مشرف به اسالم شد.

شالروع باله آزار و اذيالت او     ٬خانواده ي وي كه مسيحي بودند با ديدن حجالاب او 

ها روز به روز بيشتر مي شد به حدي كه مجبور شدم بالا  كردند. اين آزار و اذيت 

 تماس گرفته و جريان را با ايشان در ميان گذارم.« آيت اهلل مظاهري»حضرت 

بي خطر هم » گفتم:« آيا احتمال خطر جاني وجود دارد؟»ايشان فرمودند:

 «نيست.

را را مالاج « پس شما به ايشان بگوييد مي تواند روسري خود را بردارد.» فرمودند:

 «مي توانيد روسري خود را برداريد.»به آن خانم ابالغ كردم و گفتم: 

آيا اين حكم اوليه است يا حكم ثانويه است و به خالاطر تقياله صالادر    »او پرسيد: 

« نه! حكم ثانويه است و به خاطر تقياله صالادر شالده اسالت.    »گفتم: « شده است؟

م كشته شوم آيالا مالن   اگر روسري خود را برندارم و به خاطر حفظ حجاب»گفت: 

واهلل روسري خود را بر نمي » :گفت« بله!»گفتم: «شهيد محسوب مي شوم؟

البته بعد از اين  «.دارم هرچند در راه حفظ حجابم جانم را از دست بدهم

ماجرا خانواده ي او نيز با مشاهده ي رفتار بسيار مؤدباناله ي دخترشالان از ايالن    

 خواسته صرف نظر كردند.
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 هاي بد حجابي آثار و پيامد

فرد بد حجاب نه تنها اثرات منبت وخوب حجاب را از خود دفع مي كنالد بلكاله   

 امكان وقوع عوامل زير را هم فراهم مي نمايد.  

بعضى از كوته فكران خيال مالى كننالد كاله اگالر      : عامل تحري  و تجاوز به عنف -1

افالراد   برهنگى رواج پيدا كند كم كم بصورت عادى در مى آيالد و ديگالر   فرهنگ

نظر جنسى شالايد چنالين باشالد ولالى عطالش روحالى بالا         تحريك نمى شوند. از

يابد، بلكه بطالور مالدام افالزايش     افزايش مناظر تحريك آميز نه تنها كاهش نمى

جنسى تحقع نمى يافالت   خواهد يافت ، اگر چنين بود، در غرب آزادانه تجاوزات

 14فقره ، باله   قيقه يكد 34تجاوز به عنف از هر   Plaintruth، ولى بنابه نوشته

 دقيقه رسيد و طبع نوشته مجلّه آمريكائى نيوزويك هر سال دهها هزار كالودک 

 تنهالا در   .در اروپا مورد تجاوز جنسى و سوء استفادهاى ديگر قرار مالى گيرنالد  

مردم آن مسلمان هستند، ولالى فرهنالگ غالرب در آن گسالترش      59%تركيه كه 

مركالز فحشالاء رسالمى     535ل آن كشالور  طبع آمار شهربانى ك پيدا كرده با آنكه

قانونى فحشاء كشف و سيزده هالزار و ششصالد و    مركز غير 555موجود بوده ، و 

دختالر مالورد تجالاوز     235گرفتاله ،   هفتاد و يك زن بدكاره مالورد تعقيالب قالرار   

 جنسى قرار گرفتند

تا سى ساله از اينكاله احتمالاالً مالورد     15زنان  41%آمارگيرى در انگلستان  طبع

زنالان   11%گيرند هميشه و بطور دائم بسيار نگران هسالتند، باليش از    قرارتجاوز 

 حال يكروزى از سال مورد تجاوز قرار خواهند گرفالت ،  انگليس معتقدند كه بهر

زنالان   7%تجاوز جنسى استفاده مى كنند و  زنان از آژيرهاى هشدار دهنده ، %4

  .ديده اند شخصيكالسهاى دفاع 

كنالد كاله فرهنالگ فسالاد و بالى حجالابى خالود عامالل          بخوبى اثبات مى اين آمار

 موجب عادى شدن آن تحريك و تجاوز به عنف است نه
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دستگير كردنالد و از او سالئوال    جوانى را كه متهم بقتل بود: بدحجاب  و کشتار-2

بالودم   مجالرد جالوانى   : كردند كه چرا چنين عمل شنيع را بوجود آوردى ؟گفت

 ارد دانشالگاه شالدم در آنجالا چشالمم باله     كه با هزار زحمت ديپلم را گالرفتم و و 

دختران بد حجاب زيادى بر مى خالورد كاله بالا آن زيبالايى در حيالا  و كالالس       

زدند بالا هالم مالى خنديدنالد و اصالال رعايالت هاليچ چيزيالى را          دانشگاه قدم مى

كم با آنها طرح دوستى ريخالتم و بالا لطالايف     من هم جوان و عذب كم.نداشتند

خالواهم بالا شالما ازدواج كالنم و بعالد از       كه مىالحيلى يكى از آنها را فريب دادم 

داشت كه مالن حاملاله هسالتم و     مدتها كه با هم دوست بوديم ، يك روز او اظهار

امروز و فالردا مالى دادم تالا     من كه وضعم مناسب نبود به او قول. بايد مرا بگيرى

گالويز شده وقتالى كاله    اينكه يك روز كارمان به مشاجره و آبروريزى كشيد با او

 .آمدم متوجه شدم او را خفه كرده ام و او ميرده است به خود

مالوقر باشالند و بالا پوشالش      بى ترديد اگر زنان متين و:  باعث فشارهاى روان  -3

افالراد جامعاله    مناسب ظاهر شوند و تحريكى صورت نگيرد، همسران آنها و ديگر

ت بصالور  امّا اگر حضالور زنالان در جامعاله    .از آرامش روانى برخوردار خواهند بود

تحريك آميز باشد، التهاب و اضطراب و هيجان روحالى بيننالده ، هالر لحظاله بالا      

پيالدا خواهالد كالرد و از آنجالا كاله ارضالاى غريالزه         صحنه اى تازه افزايش  ديدن

موارد به دلخواه ممكن نيست ، باعي باله هالم خالوردن تعالادل      جنسى در تمامى

گان ايالن منالاظر را   منفى روانى نه تنها بينند مى شود، اين تاثيرات  روحى آنها 

حجاب را نيز در معالر  بيماريهالاى    تهديد مى كند، بلكه همسران اين زنان بى

نگاههاى هوس آلود ديگران باله   زيرا اين مردان دائما با .مى دهد      روانى قرار 

آنان را مالورد آزار و   زن و دختران خود مواجه هستند كه مانند نيشى زهر آگين

به آن اعتالرا    اسفانه در بسيارى از موارد نمى تواننداذيّت قرار مى دهند، و مت

مالذهبى   و در برخى از موارد مجبورند عليرغم فطرت انسانى و اعتقالادات !!كنند
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 خود و... يا سكوت كرده و بدينوسيله آن را تاءييد كنند و باخود نسبت به تهيه

ينالد و  آن لباسها و كفشهاى مبتذل كه توجّه ديگران را جلب مى كند اقالدام نما 

عامل بيمارى روانى خود را فراهم سازند!! حتّى مالى تالوان گفالت :     با دست خود

نيسالتند نيالز    قادر به تهيه آن نالوع لبالاس و كفالش     زنان بى حجاب ديگرى كه

خود را از دست بدهند، بهالم خالوردن    دچار فشارهاى روانى شده و تعادل روحى

آنان يا زنان بى حجاب  تعادل روحى در بينندگان اين مناظر و همسران بدبخت

متخصصالان باله    ديگر بيماريهاى جسمى و روانى را بوجود مى آورند كه از زبالان 

 نويسنده معروف كتاب انسان دکتر الكايس کارل:مى نمائيم          آن اشاره 

مالى توانالد سالبب ضالايعات عضالوى        موجود ناشناخته مى گويد: فكر و هيجالان 

اى عصبى و نقص دستگاه هاضمه در اثر  عدم تعادل دستگاهه .... واحشائى شود

نقالل از  ه بال  کاارنگ   دکتر ديل . روده اسالت  هيجان عامل بيمارى هاى معده و

  .دكتر ژوزف مى گويد: عصبانيت و هيجان عامل زخم معده است

هر :فرمايد مجيد حجاب را عامل طهارت قلب و روح معرفى مى كند و مى قرآن

 خواهيد پس آن را از پس پالرده بخواهيالد  متاعى را مى  )ص(گاه از زنان پيامبر

وَ اِذا )زيالرا ايالالن كالالار بالالراى طهالالارت و پالاكى قلالالوب شالالما و ايشالالان بهتالالر اسالالت  

مِانْ وَراَّءِ حِجاابذ ذلِكُامْ اََْهَارُ لِقُلُاوب كُمْ وَ       سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَاْئَلُوهُنَّ

 (قُلُوب ه نّ

انالى برخوردارنالد و در   سالالمت رو  زنانى كه حجاب دارنالد از :  کمبود شخصيت -4

ديگالران   خود كمبودى احسالاس نمالى نماينالد و تمالايلى هالم باله جلالب توجاله        

مردانا  کاه در    زناان و  :روان شناسان در اين باره چنين مى گوينالد .ندارند

لباس و انتخاب رنگهاى متنوع مبالغاه و وساواس دارناد جاز      تعويض 

ر لبااس  نقيصه ذات  کار ديگرى نم  کنناد  زيارا افارا  د    جبران ي 

زدن است و نوع  مبالغه زياده روى  پوشيدن هم   نظير افرا  در حرف
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 حقارت است است و زياده روى هم شكل منحرف و پ  يم کرده از حس

. 
زينتهالاى   زنى كه مورد توجه مردان نباشد مى كوشد تالا بالا پوشاليدن لباسالها و    

 ازنقالائص مختلف جبران نازيبائيهاى خالود را كالرده و احيانالا توجاله ديگالران را      

آرى انتخاب لباس و نحوه پوشش و آرايالش چهالره   .صورى خويش منحرف سازد

مالى دهالد، افالرادى كاله دچالار كمبالود        مانند رنگ رخساره از سالرّ ضالمير خبالر   

خالود نالوعى    شخصيت هستند مى كوشند با لباسالى كاله تالن مالى كننالد بالراى      

وحالى  تشخّص و تعيّن ايجاد كنند، بنابر اين مى توان حجاب را عالمت سالمت ر

در روايت نيز به ايالن نكتاله   . بى حجابى را نشان بيمارى روانى   دانست ، و  زن

خِذْياً اَنْ يَلْب سَ  کَف  ب الْمَرءِ :مى فرمايد  امام صادق )ع (: گرديده است اشاره

فرد همين بس كه لباسى مى )  خذالن و پستى )عقده حقارت در .ثَوْباً يَشْهُرَهُ

 .(كند گردد. )توجّه ديگران را جلب پوشد تا بوسيله آن مشهور

 از هم يايختگ  جامعه عامل -5

ويرانگر و گاليت كننالده در جهالان     يكى از عوامل مهّم فحشا و منكرات ، و جرايم

 . است غرب كه ناله همه را بلندكرده است . برهنگى و بى حجابى

 همطابع آمارهاى قطعى و مستند، روز به روز، بلكه ساعت به ساعت و لحظاله بال  

لحظه بر تعالداد بهالم پاشاليدگى خالانواده هالا و طالالق ، و فرزنالدان نامشالروع و         

مى افزايد كه هر كدام از اينها عاملى براى جالرايم و انحرافالات    انحرافات جنسى

خواهد شد، بطورى كه دانشمندان تربيتالى بالراى اصالالح     گوناگون و بسيار ديگر

اسالت كاله بالازار برهنگالى و      علل مهم آن اين جامعه نااميد شده اند، زيرا يكى از

زنالان را باله صالورت كالاالى      دورى از حريم حجالاب و عفالاف وآزادى در روابالط،   

در نتيجاله   مشترک در آورده ، به طورى كه دو همسالر تعلاّلع باله خالود ندارنالد،     

 قداست پيمان زناشويى مفهومى ندارد، و باله دنبالال ايالن برناماله ، خالانواده هالا      

شوند، و كودكان ، بى سرپرست مى  همچون تار عنكبوت به سرعت متالشى مى
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وضع اساس اعتياد، بزه كارى ، انحرافات شديد، و قتل و جنايالت   مانند، و همين

 .جامعه را به صورت فساد و لجام گسيخته درمى آورد را پى ريزى مى نمايد، و

 امالروزه بالا رواج بالى حجالابى شخصاليت انسالانى زن      :  تنزّل شخصيت زن عامل-6

در .تنهالا باله زيبائيهالاى جسالمى او توجاّله مالى شالود        بفراموشى سالپرده شالده و  

مالى   بيشتر از صالحيتهاى تخصصى زيبائى جسمش مورد دقّت قرار استخدام او

منظور تبليغ بر روى بى ارزشترين اجناس امالرى  ه ب گيرد. چاپ تصوير برهنه او

با هويّت صرفا جنسى ، نه داراى يك  عادى شده ، زن از نظر آنها موجودى است

كالاالى لالوكس  نظيالر     انسانى ، بدين صورت ارزش زن را تا حالدّ يالك  شخصيّت 

بالا جالارو    اجناس ديگر تنزل داده اند و اين نگرش توهين آميز باله زن هالر سالاله   

 .جنجال فراوانى انتخاب )ملكه زيبائى ( صورت مى پذيرد

براى كاميابى قلمداد كرده اند كه بعالد از مالدّتى مالالل آور مالى      زن را وسيله اى

بار بايد به او تنوّع بخشيد، در همين راسالتا روابالط آزاد    هر چند گاه يكگردد و 

به قول گانالدى : زن بالا اينكاله باله ظالاهر در      .گيرد جنسى مورد حمايت قرار مى

جديدى قرار گرفته و آن خطر بازيچاله و قالرار    صدد آزادى بر آمده ولى در خطر

ترجيح مى دهالم  مى كند: من  وى اضافه . گرفتن وسيله هوسرانيهاى مرد است

ظريفتالرين مخلالوق    كه نسل انسان نابود شود تا اينكه بماند و بالا تبالديل زن يالا   

 ... الهى )به يك وسيله عياشى و شهوترانى مرد( از هر حيوانى پسالت تالر گالردد   

باشالد،   اگر من زن بودم عليه دعوى مرد دائر بر اينكه زن بدنيا آمده تا بازيچه او

اگر آرايش كردن شما تنهالا باله خالاطر جلالب     سخت عصيان مى كردم ، اى زنان 

مردهاست از اين كالار خالوددارى كنيالد و زيالر بالار ننالگ چنالين خفتالى          شهوت

 .1نرويد
 ايرادهاى مخالفان حجاب

                                                
 جوانان چرا؟ 1
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، براى برداشتن حجاب اسالمى ، به اصالطالح   طرفداران برهنگى و كشف حجاب

ا بالا  اشالكاالتى را مطالرح مالى كننالد تال      خودشان توجيه و برهانى ارائه مى دهند،

اشكاالت آنها باله پالنت اشالكال     اِلقاى شبهه ، در دلها ترديد ايجاد كنند، و عمده

مطرح كرده و به پاس  آن  زير باز مى گردد، كه ما آن را در اينجا به طور فشرده

 : مى پردازيم

آزاد آفرياده شاده   و آزادى    آنها م  يويند اناان چه زن و چاه مارد    .1

 پوشاش   دار آن هاتند  ولا  حجااب و  مفهوم مقدّس  است که همگان َرف

 اسالم    دست و پايير است و زنان را منزوى و پرده نشين کرده و از مواهب

آفريده   که يك   خداوند غرايزى را در وجود اناان   .آزادى محروم م  سازد

را حبس و سرکوب کرد  بلكاه باياد    است که   نبايد آن غريزه جنا  از آنها

نمود  و يرنه موجب عقده و بيمارى روان  خواهاد   اشباع ىآن را با کمال آزاد

 .يرديد

است ، ولى هر چيزى داراى حدّ اسالت ، مالنالً آيالا     آزادى ، كلمه مقدسى :پاسخ

آزاد است چند برابالر غالذاى معمالولى     انسان آزاد است غذاى مسموم بخورد؟ آيا

كردن هسالتند بالا بلنالد    بخورد؟آيا آزاد است نصف شب كه همسايه ها در خالواب 

داراى مرز و حدّ اسالت ،   صداى طبل آنها را بيدار نمايد؟ آيا...؟ آيا...؟قطعاً آزادى

ديگالران   آن آزادى مقدّس است كه موجالب ضالرر و زيالان و باعالي ساللب آزادى     

           : نشود، همه انديشمندان با انصاف معتقدند كه آزادى بر دو گونه است

                    

آزادى غلط، ما با دليل و منطالع ثابالت كالرديم كاله آزادى      -2آزادى صحيح  -1

كه بدون پوشش اسالمى و مَال عام آشكار شالوند، آزادى غلالط    زنان به اين معنى

 .آزادى مفسده انگيز را نمى پذيرد است ، و هرگز عقل و علم چنين
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جامعه هاتند و بايد دوش به دوش ماردان باه تاالش هااى      زنان نيم  از .2

بپردازند  و به هيچ وجه صحيح نيات  سياس  و اقتصادىمختلف فرهنگ    

شاوند  و از صاحنه هااى     که نيم  از نيروهاى اناان  جامعه به انزوا کشيده

دست و پايير  تالش دور يردند  حجاب عامل مهمّ  براى اين انزوا است . زيرا

 راند است و َبعا زنان را از فعاليتهاى فرهنگ  واقتصادى و سياس  عقب م 

بايالد در هماله صالحنه     درست است كه زنان نيمى از جامعاله هسالتند، و   سخ :پا

نمالى   هاى زندگى تالش داشته باشند، ولى پوشش اسالمى هرگز آنها را منالزوى 

كند و هرگز دست و پاگير نيست در حدّى كه آنها را از تالالش در صالحنه هالاى    

بلكه به معنى  زيرا حجاب ، به معنى پرده نشينى نيست ، .فعاليت باز دارد كار و

معقول است ، اگر ما در گذشته در پاس  به ايالن اشالكال ، نيالاز باله       يك پوشش

امروز پالس از جهمالورى اسالالمى در ايالران ، ديگالر نيالاز باله         استدالل داشتيم ،

 مى بينيم زنان در تمام صحنه هالا، از مجلالس    استدالل نيست ، چرا كه آشكارا

انها و راديو و تلويزيالون و فروشالگاه هالا و..    بيمارست قانونگذارى گرفته تا ادارات و

كالار و تالالش شالبانه روزى زنالدگى      در عين حفالظ حجالاب اسالالمى ، مشالغول    

 .هستند

اسالمى به تالش زندگى بپردازد، و  زن مى تواند با لباسهاى بلند و پوشش كامل

است در صحنه هالا ظالاهر    در موارد ديگر با چادر كه لباس برتر و پوشش عاليتر

چنانكاله   وضع موجود، پاس  دنالدان شالكنى باله اشالكال فالوق اسالت ،       شود، آرى

معمالولى   به زبالان  فالسفه گفته اند: بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن است

وانگهالى مگالر خاناله دارى و فرزنالددارى ، كالار و تالالش بساليار مهالم         : خودمالان 

 !نيست ؟ اقتصادى و فرهنگى
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مرد شده و هماين  حجاب و پوشش زن موجب فاصله انداختن بين زن و  .3

مردان را به زنان حريصتر م  کند. و آتش تماايالت جناا  آنهاا را     موضوع

ثابت شده که هم  که از قديم يفته اند و از نظر روان  شعله ور م  سازد  چرا

 . ممنوع شده حريص است اناان نابت به آنچه را که از آن

معنى محروميالت   اين اشكال نيز بى اساس است زيرا پوشش در اسالم به پاسخ:

مرد از اشباع غريزه جنسى از راه صحيح نيست ، تا موجب عطش بيشتر و  زن و

آنچه را كه اسالم دربالاره ازدواج و آسالان گيالرى در تحقالع آن      انفجار گردد، اگر

جنسى از راه صحيح اشباع شده و هيچگونه اشالكالى   فرموده ، اجرا گردد، غريزه

مهورى اسالمى ، را با وضع عصالر رژيالم   ج وانگهى اگر وضع فعلى.پيش نمى آيد

امروز تا حالدود زيالادى حجالاب     گذشته مقايسه كنيم ، به روشنى مى فهميم كه

در امالروز دههالا    اسالمى رعايت مى شود، در حالى كه آن روز رعايت نمى شد، و

بنالابر   و صدها برابر فساد و تباهى و بى بندوبارى و بى عفّتى كمتر شده اسالت ، 

و بى حجابى عطش جنسى زن و مرد را بيشتر خواهد كالرد، و   اين بى بندوبارى

مقّيد بودن به حفظ حريم حجاب و عفاف ، تبالاهى و فسالاد را از بالين     حجاب و

قطعى نشان مى دهالد كاله فسالاد در كشالورهاى بالى حجالاب        مى برد. وآمارهاى

در كشورهايى كه در آن رعايت حجالاب   اسالمى به مراتب بيشتر است ، از فساد

بيالانگر فوايالد حجالاب ، و     اينها شواهد عينىِ خلل ناپذيرى اسالت كاله  مى شود، 

و بالى   بازدارنالدگى آن از بساليارى از تباهيهالا اسالت ، و باله عكالس بالى حجالابى        

دامناله   بندوبارى وسيله نزديك و عامل مؤ ثر بالراى افالزايش فسالاد و گسالترش     

 .خواهد بود انحرافها

خواهد رفات   و   دستبا پوشش زن   موارد بايارى از مصالح و منافع از  .4

 ياه  ناديده يرفتن اين مصالح   موجب سقو  و رنجهاى ابدى خواهد شاد  

مثالً جوان  که م  خواهد با دخترى ازدواج کند  چگونه آن دختار را کاه در   
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پنهان شده بشناسد  آيا ازدواج جوان با آن دختر باحجاب اقدام  ميان حجاب

 !خر عمر  نخواهد بود؟شري  زندي  تا آ کور کورانه براى انتخاب

و مصلحتهاى بسيار مهم براى آنهالا   اوالً: پوشش براى زنان ، داراى فوايد پاسخ :

فرضالى و جالانبى نمالى     و جامعه است ، كه هرگز به خاطر بعضى از مصاللحتهاى 

 .توان از آن دست كشيد

ميالان باشالد، اسالالم پوشالش را در      ثانيا: در آن مواردى كه مصلحت مهمترى در

داند، به عنوان منالال :   نمى داند، بلكه گاهى عدم پوشش را واجب مى آنجا الزم

او را نجالات   اگر مردى در حال غرق شدن يا سوختن است ، و در آنجا مردى كه

دهد نيست ، ولى زنان نامحرم در آنجالا هسالتند، بالر آنالان واجالب اسالت گرچاله        

ل : و باله عنالوان منالا   .كنار رفتن پوششان گردد آن مالرد را نجالات دهنالد    موجب

خواهد با دخترى ازدواج كند، با توجه به مصلحت آينالده بالراى او    جوانى كه مى

نظالر، نگالاه باله مواضالع زينالت او جالايز اسالت تالا او را          نگاه به چهره دختر مورد

ص ( امر كالرده كاله خواسالتگار، دختالر مالورد      )حتّى در اين مورد پيامبر.بشناسد

، و دسالتورهاى اسالالم ،    اسالالمى  بنابر اين با رعايالت پوشالش   .را بنگرد نظرش 

 .هيچگونه مصلحتى از دست نمى رود

نامشروع   و از بروز انحرافات جنا  و  اير حجاب براى حفظ زنان از روابط. 5

کامالً رعايت حجااب کناد     فااد است پس چرا زن از نظر اسالم در نماز بايد

ن زن زنجير کشيد يرچه در درون اَاق در باته باشد  آيا اين کار ي  نوع به

 !نيات ؟

:  حجاب در حال نماز ممكن است از چند جهت زيالر باشالد   فلسفه رعايت :پاسخ

است ، نماز نيز بهترين عمل عبادى است  حجاب براى زنان بهترين حالت  ال الف
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كه حالالت پوشالش اسالت انجالام      و چه بهتر كه زن نماز خود را در بهترين حالت

 .دهد

بزرگ  يك كالس  يك فرهنگ است ،نماز در عين آنكه يك عبادت است ، ب ال 

 و پربار است كه درسهاى مختلف مى آموزد، يكى از درسهاى آن اين اسالت كاله  

بالا  .به حجاب دعوت مالى كنالد   درس حجاب را به زنان مى آموزد، و آنها را عمالً

به پنح بار نماز واجب در شبانه روز، زنان مسلمان پالنت مرتباله بالا حجالاب      توجّه

ابطه برقرار مى كننالد، و همالين تكالرار عمالل ، چگالونگى      خدا ر كامل اسالمى با

و اين دستور مقدّس را براى آنها به صالورت يالك    حجاب را به آنها ياد مى دهد،

با حجاب محكم مى سازد، قعطا چنين  عادت خوب ، درمى آورد، و پيوند آنها را

رعايت حفظ پوشش خواهالد   تكرارى آن هم در نماز، تمرين عميع و خوبى براى

 .بود

اير بناست براي اصالح جامعاه وساعادت انااانها  آزادي شخصاي افاراد      .6

محدود شود وقانوني به نام حجاب وجود داشته باشد  چرا اين قرعه را به نام 

زن زده اند . به عبارت ديگر  حال که ضرورت اجتماع  وجود حجاب را ايجاب 

 مي کند  چرا مردان حجاب ندارند؟  

روشن است كه اگر چه زن ومرد هالر دو انسالانند و همالر    امروزه به خوبي : پاسخ

تبه ،ولي در خصوصيت جسمي ورواني آنها آنقدر تفالاوت هسالت ،كاله باله گفتاله      

تنها اختالف آن در اعضاي ظاهر جسماني نيسالت ،بلكاله بساليار    »الكسيس كارل:

عميقتر و مهمتر است تا آنجاكه يكايك سلولهاي مرد وزن مارک جنسيت خاص 

 1.«اه دارد ،و هر كدام داراي خصوصيتهاي ويالهه خالود مالي باشالد     خود را به همر

دومين علت اين است كه در زن غريزه اي به نام خود نمايي وخود آرايالي وجالود   

                                                
 111انسان موجود ناشناخته ص 1
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دارد .به طور طبيعي زن همواره باله فكالر باله دسالت آوردن دل مالرد مالي باشالد        

،همچون صيادي كه در پي صيد خويش است ،به همين جهت هم هست كه باله  

آرايش زنان  اگر چه به صورت افراطي كنوني زاييده انقالالب  :»يل دورانت گفته و

صنعتي وغوغاي سرمايه داري در عصالر كنالوني اسالت ،ولالي در صالورت معقالول       

 1.«ومتعارفش ريشه در سالهاي بسيار بسيار دور تاري  انسان دارد 

علت ديگر حساسيت خاص مردان نسبت به آنچه مي بينند ،مي باشد .چالرا كاله   

چراني به عنوان يك بيماري همواره در مردان ذكر مي شود و ايالن مالردان    چشم

هستند كه با نگاه گرفتار مي شوند . قران نيز هنگام تحريم نگاه به نامحرم ،ابتدا 

حكم مرد رابيان مي كند )قل للمومنين يغضوا ...( سپس حكم نگالاه زن را بيالان   

 مي فرمايد)قل للمومنات يغضضن....(

يولوژي وروانشناسي در ررابطاله بالا تفاوتهالاي روحالي وجسالمي زن      تحقيقات فيز

ومرد ثابت كرده است كه مردان نسالبت باله محركهالاي چشالمي شالهوت انگيالز،       

حساس ترند،وبرعكس زنان در مقابل محركهاي لمسي حساسيت بيشتري دارنالد  

.......آستانه حس لمس ودرد در زنان از زمان تولد ،پايين تر از مردان است .يعني 

نان به درد ولمس حساسترند .اين تفاوت حساساليت از همالان اوايالل تولالد ، در     ز

به صورت مداوم ويكنواخت ترشح مي شالود باعالي تالاثير    « اندروژنها »مردهاچون

پذيري بيشتر مردان در برابر محركهاي جنسي است ،ولي در زنالان بالا توجاله باله     

از طالرف    2.شود محركهاي شهواني هم محدود مي «   اندروژنها »ترشح دوره اي

ديگر در علم روانشناسي جنسي ثابت شده است كه تمامي بالدن زن بالراي مالرد    

محرک جنسي است ،در حالي كه فقط نقا  خاصي از بدن مرد موجب تحريالك  

زن مي گردد. پس بايد توجه داشت كه اين حكم اختصاصي زنان ،نشانه اهميالت  

                                                
 311فساد سالح تهاجم فرهنگي ص 1
    22برهنگي فرهنگي وفرهنگ برهنگي ص 3
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رد در مقابالل زن ،  آنان در صحنه اجتماع است چالرا كاله ايالن حكالم از ضالعف مال      

 وقدرت تاثير زن در وجود مرد حكايت مي كند.

رنگ مشكي که امروزه در مانتو وچادر استفاده ماي شاود خاود عامال      .7

افارديي است عالوه بر اينكه در اسالم پوشيدن لباس با رنگ مشكي مكروه 

 مي باشد.

اي ههالا را خيالره ميسالازد، و پالار    ها ديدهنيست كه برخي از رنگ ترديدي پاسخ:

ميراند و دور ميسازد. اكنون سؤال ميشود كداميك از ايالن   ها را از خودديگر نگاه

هالا  مصونيت معنوي جامعه و خيره نكردن چشالم  دو براي تأمين حجاب واقعي و

كنيم  اي زندگي نميدر جامعه وبر نيفروختن آتش شهوت مفيدتر است؟ مگر ما

تالرين شالرايط   سالخت  يبرند و دركه ميليونها جوان در اوج غريزه جنسي به سر م

غريالزه   هاياي شعلهجواني از امكان ازدواج محرومند و كافي است با اندک جرقه

و ناراحتيهالا مبالتال گردنالد؟ پالس      در وجودشان برافروخته شود و به انواع گناهان

به هر وسيله ممكن ال حتي با گزينش رنگ مناسب لبالاس در جامعاله ال باله       چرا

اني آنان كمك نكنيم و موجالب جلالب توجاله آنالان و     رو سالمت ديني و روحي و

عالين حالال علمالاي ديالن نسالبت باله        شان در دام مفاسد نشالويم؟ در قرارگرفتن

فشالارند كاله    مالي  ها تأكيدچنداني نكرده، ولي بر اين مسالأله پالاي  خصوص رنگ

كاله   رو استلباس نبايد موجب جلب توجه و عواقب سوء ناشي از آن باشد. ازاين

ن مسلمان به ميل خود لباس مشكي را براي حجاب برگزيدنالد  در طول تاري  زنا

حسنه مورد تقرير و پذيرش پيامبر)ص( و امامان)ع( قرارگرفت، زيالرا   و اين سنت

  1 .كردند احساس امنيت و مصونيت بيشتري مي آنان به اين وسيله

                                                
 رجوع شود آشناني در اديان الهي، محمدي حجاببه کتاب  1
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هر چند كه پوشدن لباس سياه كراهت دارد ولي طبع روايات چالادر وعبالا از آن   

 ء شده است.استننا

تحقيقالات   1افسردگي ومشكالت رواني ما ناشالي از عالدم ارتبالا  بالا خداسالت .       

اجتماعي كشور در دبيرستان ها و مدارس راهنمايي نشالان ميدهالد كسالاني كاله     

 پوشش اسالمي دارند داراي نشا  و شادابي بيشتر نسبت به ديگران مي باشالد .  

و علالو قالدر    زنالان  آزادي پيشالواي  كاله  دارد؟ اسالالمي  با زنان دشمني مگر اسالم

در  دسالتوراتش  كنالد؟ اسالالم  مالي  نظالر مخالفالت   با اين چگونه است آنان ومرتبه

در  حقيقالي  دارد. مساللمين  نظر كامالل  مسلم قانون يا ساير موارد به موردحجاب

لباسالها را   و زيبالاترين  بهتالرين  خاناله  در درون زيسالتند، زنانشالان  مالي ادوار پيش

 سالاده  لباس در خارج خود كنند ولي شوهران توجه پوشيدند تا حداكنرجلبمي

، و اسالالم  اسالت  شوند. ايالن  واقع اجنبي كردند تا مبادا موردنظر مردانمي به تن

 قضاليه  مالا، امالروز كالامالً عكالس     بحالال  باشند.واي بايد چنين مسلمان زنان تمام

رسالد  مالي  زمالاني  فرموده قرنپيامبر )ص( در چهارده هك اين . مگر نهبرقرار است

شالود؟ مالا در   دانند( ميميرا بد و بد را خوب )خوب منكر و منكر معروف معروف

 پوشالند كاله  مالي  زينتها راوقتي ما بهترين مسلمان . زنانشديم واقع زماني چنين

قالرار   بيگاناله مالردان  اپالاک ن هستند تا خود را مورد نظرهاي از منزل خروج آماده

از  سالرپيچي ايالن  گيرند. عاقبالت را بخود مي شكل بدترين خانه دهند و در درون

 قوم جزاضمحالل جنسي رابطه قانون زمام رها بودن اين و نتيجه الهي دستورات

مالا   سالتي هبنيان باالخره ايمرها كرده اينطور آزادانه كه سيلي . ايننيست و ملت

.بيائيالد  نخواهدداشالت  سالودي  دعا و تضرع زمان را زير و زبر خواهدكرد، و در آن

و  دسالت  زيالر ساليل   كاله  نرساليده  مالدتش  ساعت و هنوز آن هست وقت حاال كه

                                                
 31اال بذکر اهلل تطمئن القلوب  سوره رعد آيه  1
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 پالرده  محابالا و بالي   ، بياينطور زنان كه و نگذاريم را بگيريم جلو بدبختي پابزنيم

 رفتاركنند.

 باحكام حجا

مشخص شدن حجم موي زن از زير چادر يا روسري و.. چه حكماي   .1

 ؟ همه مراجع : اگر باعي تهييت شهوت ديگران نشود اشكالي ندارد.دارد

همه مراجع :اگر ظالاهر پالا در   پوشيدن جوراب نازک چه حكمي دارد ؟  .2

 آن پيدا باشد پوشيدن آن جايز نيست.)بجز آيه اهلل مكارم (

هماله  توسط مردان چاه حكماي دارد ؟   پوشيدن لباس آستين کوتاه .3

مراجع : اگر باعي مفسده نشود اشكالي ندارد.بهجت وصافي: بايد لباس آسالتين  

 بلند بپوشد

هماه   آيا براي زن جايز است عطر بزناد و از منازل خاارج شاود ؟     .4

 : اگر باعي جلب توجه نامحرم شود جائز نيست . مراجع

:  همه مراجع بپوشاند؟آيا زن بايد چهره آرايش کرده خود را از مرد  .5

 آري بايد صورت را از نامحرم بپوشاند. 

اير برداشتن زيار ابارو زينات محااوب شاود الزم اسات آن را        .6

ايالن مقالدار اشالكال    امام   مكارم   نوري و سياتاني :                بپوشانند؟

 ندارد و پوشاندن آن الزم نيست

 شود. زينت محسوب مي شود و بايد پوشاندهبهجت و صافي : 

اگر زينت محسوب شالود بايالد پوشالانده     مقام معظم رهبري   فاضل و وحيد:
 1شود.

                                                
 112-114ص11پرسش ها وپاسخ ها دانشجويي ج 1
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 دانيد چه لذت  دارد اين حجابواقعاً نم 
 دانيد چاله لالذتى دارد وقتالى سالياهى چالادرم، دل مردهالايى كاله       دانيد؛ واقعاً نمىنمى

خالش  بدانيد چقالدر لالذت  نمى. زندهاست را مىترين زنرنگچشمشان به دنبال خوش

پرسم: آقا! اينا قيمتش چنده؟ و فروشنده جوابم شوم و مىاى مىوقتى وارد مغازه است

كالرده زن  پرسم: آقا! اينا چنده؟ فروشنده كه محو موهالاى مالش  دهد؛ دوباره مىنمى را

جالواب  بيند. بالاز هالم سالؤالم بالى    است و حالش دگرگون است، من را اصالً نمى ديگرى

دانيالد چاله لالذتى    دانيد؛ واقعاً نمالى نمى.آيمازه بيرون مىماند و من،خوشحال، از مغمى

 اى باله تالو محالل   آينالد تالا لالذت ببرنالد، ذره    مردهايى كه باله خيابالان مالى    دارد وقتى

خيابالان   دانيد چه لذتى دارد وقتى شاد و سرخوش، دردانيد؛ واقعاً نمىنمى.گذارندنمى

هاتان، پاک زيبايى اى ازوشهزنيد؛ در حالى كه دغدغه اين را نداريد كه شايد گقدم مى

برسانيد تالا هالر    ترين محل امنشده باشد و مجبور نيستيد خود را با دلهره، به نزديك

صالورتتان بالاز    هتالان را بال  چه زودتر، زيبايى خود را كنترل كنيد؛ زيبايى از دست رفته

در دارد وقتالى   دانيالد چاله لالذتى   دانيد؛ واقعالاً نمالى  نمى گردانيد و خود را جبران كنيد

دانيالد؛  نمالى .نيست رويد و صد قافله دل كنيف، همره شماخيابان و دانشگاه و... راه مى

فكالار پليالد مالردان     دانيد چه لذتى دارد وقتالى جوالنگالاه نظرهالاى ناپالاک و    واقعاً نمى

گيالرى  كرم قالب ماهى دانيد چه لذتى دارد وقتىدانيد؛ واقعاً نمىنمى.شهرتان نيستيد

دانيد چاله لالذتى   واقعاً نمى دانيد؛نمى.داختن مردان شهر نيستيدشيطان براى به دام ان

دانيالد؛ واقعالاً   نمى.هوايت را توانى اطاعت خدايت را بكنى؛ نهبينى كه مىدارد وقتى مى

رويالد؛ در حالالى كاله يالك عروسالك      مالى  دانيد چه لذتى دارد وقتى در خيابان راهنمى

 دانيد؛نمى.متحرک نيستيد؛ يك انسان رهگذريد

 خدايا! لذتم مدام باد!دانيد چه لذتى دارد اين حجابقعاً نمىوا 
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 سخن آخر 

تا مدامي كه انسان هدف حيات زميني خود را ندانالد و ارسالال پيالامبران را بالا عقالل و      

جان خويش حل ننمايد ، حركتي در تعالي خود نخواهد داشت . آنچه امروزه به عنوان 

بشالريت شالده جالز جالدايي او از وحالي       مشكالت اجتماعي و رواني گريبان گيرجامعاله 

نيست . آري تو ميداني حكم خداوند مانند قوانين بشري ناقص و ناتمام نيست ! امالروز  

پزشك دارويي ميدهد، دردي دوا ميكند ولي در ناحيه اي ديگر از بدن يا روان مشكلي 

مي آفريند . دستورات خداوند براي همه تاري  و درمان هماله دردهالاي جسالم و جالان     

ت. بندگي كه همان عمل به دستورات حع با تمام خضالوع بالراي رساليدن باله يالك      اس

اي انسالانها  « وَعبيد رَبَّك حَتي يَاتيك اليقالين  » مقصد عالي است كه خداوند ميفرمايد: 

عبادت كنيد تا به يقين برسيد . اما انسانها اگر تمام وجه قلب خود را به حضالرت حالع   

خياالتي كه انسان را باله سالراب عطالش افالزا مالي      مي شود .يعني « وَهم» ندهد گرفتار

كشاند و آن سراب را آب معرفي مي كند و از طريالع خوشاليهاي دروغالين انسالان را از     

تعادل رواني و آرامشهاي روح افزاي قلب محروم مي گرداند.لذا وهم عامل ويراني يقين 

:» مايالد  معنوي است .و قران هم انحراف انسان را فراموشي يوم الحساب معرفالي مالي ن  

آنهالايي كاله   « انَّ الذين يضلون عن سبيلِ اهلل و اَهيم عذابٌ شديد بما نَسوا يوم الحساب 

از راه خدا گمراه شدند عذاب دردناكي دارنالد ، زيالرا كاله روز قيامالت و روز حسالاب را      

فراموش كردند. چرا يوم الحساب را فراموش كرند وآن را نفهميدند؟ چون با وَهم خالود  

. وهم كه آمد لذت كاذب را برايمالان حقيقالي جلالوه مالي دهالد و نمالي       به سر مي برند

عامل » گذارد انسان تا افع قيامتي روحش روشن شود .حال با اين مقدمه مي گوييم : 

.مولالوي در  « تحريك وهم در مرد عموماً نگاه است و در زن عموماً خود نمالايي اسالت   

هستيد كه بالا خيالتالان خالوش     دفتر آخر مننوي مي گويد : اي انسانها شما هم اينطور

هستيد .و براي نجات از آن بايد وهمتان را محالدود كنيالد تالا زميناله خالود شناسالي را       

 فراهم نماييد    

 زينت  او  از  براي   ديگران            باز کرده بيهوده چشم ودهان

 اي تو در پيكار خود را باخته           ديگران را تو زخود نشناخته
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 ت که آيي نياتي             که من اينم   واهلل آن تو نياتيتو ب هَر صور 

 ي  زمان تنها بماني تو زخلق            در غم و انديشه ماني تا به حلق   

 مرغ خويشي   صيد خويشي   دام خويش             صدر خويشي  فرش خويشي  بام خويش   

ه طوطي خالود را باله ميالردن زد و    مولوي در انتهاي داستان طوطي و بازرگان بعد از آنك

 نجات يافت به بازرگان گفت :

 يفت َوَي کو به فعلم پند داد              که  رها کن نطق و آواز يشاد

 زانكه  آوازت  تو  را   دربند   کرد         خويش را مرده پي اين پند کرد

براي غير  مايييعني تا تو اهل خودنمايي هستي در اسارات خواهي بود ، از خودن

به ديگر بيان ، دنبال اين نگاهها و خودنمايي ها همه چيالزت    بمير تا آزاد شوي

را از دست مي دهي و امكان آسماني شالدن روحالت را در پالاي شالنزار و سالراب      

 .هوس قرباني مي كني و ديگر هيچ هيچ

خداوندا ! چشم ما را بينا کن تا جايگاه محكم دستورات تو را بيابيم و از اين 

    1کت بزر  خود را برهانيم .هال

  جمع آوري : سيد محان موسويان
 86بهار 
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