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حجاب و عفاف
در بيانات آيتاهلل سيداحمد علمالهدي
به اهتمام اداره كل تبليغات اسالمي خراسانرضوي

3

فهرست مطالب
پيشگفتار ................................................................................................................................
مقدمه .....................................................................................................................................
فصل يكم :مفهومشناسي ........................................................................................................
مقدمه .....................................................................................................................................
حجاب ...................................................................................................................................
جلباب ...................................................................................................................................
خمار ......................................................................................................................................
ستر ........................................................................................................................................
تبرج .......................................................................................................................................
عفت ......................................................................................................................................
حيا .........................................................................................................................................
غيرت .....................................................................................................................................
فصل دوم :مباني اعتقادي و روانشناختي حجاب ...................................................................
مقدمه .....................................................................................................................................
مباني اعتقادي ........................................................................................................................
 .1باورمندي انسان به خدا .....................................................................................................
الف) باورمندي احساسي .......................................................................................................

4

ب) باورمندي عقالني ............................................................................................................
 .2باورمندي انسان به معاد ....................................................................................................
 .3تقوا ....................................................................................................................................
 .4جامعنگري در واليتپذيري اهلبيت(ع) ..........................................................................
مباني روانشناختي ..................................................................................................................
 .1فطرت ...............................................................................................................................
 .2حيا ....................................................................................................................................
 .3عفت .................................................................................................................................
خاستگاه عفت .......................................................................................................................
 .4غيرت ................................................................................................................................
اعتدال در غيرت ....................................................................................................................
عوامل تضعيف غيرت ...........................................................................................................
فصل سوم :فلسفه حجاب و كاركردهاي آن ..........................................................................
مقدمه .....................................................................................................................................
ضرورت و فلسفه حجاب از منظر عقل ................................................................................
ضرورت و فلسفه حجاب از منظر قرآن ................................................................................
ضرورت و فلسفه حجاب از منظر روايات ............................................................................
كاركردهاي حجاب و پيامدهاي بيحجابي ............................................................................

5

 .1حجاب ،عامل شكست دشمن ..........................................................................................
 .2حجاب ،تبليغ اسالم ..........................................................................................................
 .3حجاب ،حافظ شخصيت زن .............................................................................................
 .4حجاب عامل موفقيت زنان در عرصههاي علمي ..............................................................
 .5حجاب ،مانع نگاه جنسيتي به زن .....................................................................................
 .6بيحجابي ،زمينه مقابله با دين و انقالب ...........................................................................
 .7بيحجابي ،زمينهساز مفاسد اجتماعي ................................................................................
 .8بيحجابي ،ضدحقوق زن ..................................................................................................
 .9بيحجابي ،عامل پايماننمودن خون شهدا ........................................................................
 .1بيحجابي ،عامل تحريك غرايز ........................................................................................
فصل چهارم :حجاب اسالمي ،حدود مراتب آن ....................................................................
مقدمه .....................................................................................................................................
حدود حجاب در قرآن كريم .................................................................................................
انواع حجاب ..........................................................................................................................
مراتب حجاب .......................................................................................................................
حدود حجاب و مسايل پزشكي ............................................................................................
نوع پوشش ............................................................................................................................
نقش سن در تعيين حدود پوشش .........................................................................................

6

پوشش دختران قبل از تكليف ...............................................................................................
پوشش زنان در سالخوردگي .................................................................................................
حدود پوشش از منظر سنت ..................................................................................................
حدود پوشش از نظر عقل .....................................................................................................
رنگ لباس .............................................................................................................................
مدل لباس ..............................................................................................................................
فصل پنجم :حجابگرايي و حجابگريزي ...........................................................................
مقدمه .....................................................................................................................................
عوامل موثر بر حجابگرايي .................................................................................................
 .1مراكز آموزشي ...................................................................................................................
الف) آموزش و پرورش ........................................................................................................
ب) آموزش عالي ..................................................................................................................
 .2صدا و سيما ......................................................................................................................
 .3خانواده ..............................................................................................................................
 .4مبلغان ديني .......................................................................................................................
 .5دولت و نيروي انتظامي .....................................................................................................
 .6اصناف ...............................................................................................................................
راهكارهاي موثر بر حجابگرايي ..........................................................................................

7

 .1امر به معروف و نهي از منكر ............................................................................................
 .2راهپيمايي حجاب و عفاف ................................................................................................
 .3سالمسازي تفريحگاهها .....................................................................................................
 .4آموزش صحيح دين ..........................................................................................................
 .5توجه به رضاي خدا در برنامهريزيها ..............................................................................
 .6معرفي الگو .......................................................................................................................
 .7جهتبخشي به خواستههاي جوانان ..................................................................................
 .8تقويت ارتباط با خدا و اهلبيت(ع) ..................................................................................
عوامل موثر بر حجابگريزي و راهكارهاي مقابله با آن .......................................................
 .1اختالط زن و مرد ..............................................................................................................
اختالط در صدا و سيما .........................................................................................................
اختالط و فعاليت اجتماعي زنان ............................................................................................
 .2هنر بدون تعهد ..................................................................................................................
 .3توطئه دشمنان ...................................................................................................................
 .4آزادي بدون دليل ..............................................................................................................
 .5جنگ نرم ...........................................................................................................................
 .6پيروي از شيطان ................................................................................................................
فهرست منابع .........................................................................................................................

8

پيشگفتار
قال اميرالمومنين« :بالعفاف تزكوا األعمال» (غرر الحكم)؛ به وسيله عفاف ،كردارها را تزكي ه
نماييد.
مساله عفاف و حجاب در مقطع حساس امروز جامعه ،ب ا سرنوش ت انق الب و نظ ام گ ره
خورده است .آنچه مسلم است :در ارتباط ب ا آي ه ش ريفه «ان كي د الش يطان ك ان ض عيفا»
(نساء )76/يكي از مالكهاي ضعف مكر و حيله شيطان آن است كه در كار ش يطان ابتك ار
و نوآوري وجود ن دارد .ش گرد ش يطاني بران دازي اقت دار مس لمين ان دل

و اس پانيا ،ب ا

جداسازي نسل جوان مسلمان آن سرزمين از اسالم ،به وسيله توسعه فحشا و ب يبن دوباري
جوانان ،دقيقاً نقشه نابكارانهاي است كه امروز ،شيطان به وسيله عوامل خ ود ب راي دره م
شكستن اقتدار جامعه متدين ما طراحي نموده است.
آنچه در نتيجه تجربه سيوسه سال عمر اين انقالب ،براي شيطان بزرگ حاصل ش ده ،اي ن
است كه نظام وانقالب به پشتيباني خستگيناپذير مردم است و اين انقالب و نظ ام از ي ك
آميختگي انفكاكناپذيري با مباني اعتقاد ديني و گرايشهاي اسالمي اي ن م ردم برخ وردار
است و تنها راه جداسازي م ردم از انق الب و نظ ام ،جداس ازي آنه ا از دي ن و باوره اي
اسالمي است .اين مطلب با توسعه فحشا در نسل جوان اين نظام قابل تحقق اس ت .ش يوع
بيعفتي و الاباليگري در پوشش و حجاب ،موثرترين عام ل در توس عه فس اد اخالق ي در
ميان نسل جوان اين انقالب است.
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به اميد توجه مسووالن و متوليان فرهنگي كشور به اين مساله و اقدام اساسي ب راي توس عه
حجاب به منظور يك پدافند فرهنگي قاطع در برابر ناهنجاريها و منك رات س امانبران داز
اين انقالب.
در اين چند سطر ،تشكر خود را از اقدامات موثر و مسووالنه عالم روشنانديش ،حض رت
حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي مرويان حسيني ،م ديركل محت رم تبليغ ات اس المي
استان خراسانرضوي در ترويج حجاب و عفت اعالم ميدارم.
اين نوشتار ب ه مس اعي م دير پ ووهش تبليغ ات اس المي اس تان ،جن اب حج تاالس الم
اسفندياري و پووهشهاي عالمانه و دقيق خواهران فاضله در حوزه علميه حض رت زين ب
وابسته به حوزه علميه خراسان صورت گرفته است.
اين عزيزان ،عرايض و مباحث حقير را در خطبههاي نماز جمع ه مش هد مق دس و برخ ي
سخنرانيها ،تنظيم و تنسيق نم ودهان د ك ه گ امي مخلص انه در توس عه عف اف و حج اب
ميباشد .اميدوارم فعاليتهاي ارزشمند ايشان موج ب رض ايت خ اطر ن ازنين ص احب و
مواليمان حضرت بقيهاهلل فياالرضين ارواحنا فداه قرار گيرد.
سيداحمد علمالهدي
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مقدمه
واژه حجاب در لغت به معني مانع ،پرده و پوشش آم ده اس ت .اي ن كلم ه در اس تعماالت
قرآني آن بيشتر به معني پرده به كار رفته و از آن جهت مفهوم پوش ش م يده د ك ه پ رده
وسيله پوشش است.
مقصود عالمان اسالمي از حجاب و حكم وجوبي آن ،اين است كه زن در هنگام معاش رت
با مردان ،بدن خود را بپوشاند و به جلوهگري و خودنمايي نپردازد.
بنابراين حجاب به معني پوشش اسالمي ،داراي دو بعد ايجابي و سلبي است .بع د ايج ابي
آن ،وجوب پوشاندن بدن و بعد سلبي آن ،حرام بودن خودنمايي به نامحرم اس ت .اي ن دو
جنبه ميبايست در كنار يكديگر باشد ت ا حج اب اس المي محق ق ش ود .گ اهي مش اهده
ميشود زنان محجبه در پوشش خويش از رنگ و جن

تحريككننده استفاده ميكنن د ك ه

در عين پوشيده بودن بدن ،زيبايي آن آشكار است ،گويي كه اصالً لب اس نپوش يده اس ت و
اين دور از روح و هدف حجاب است .پوشش اسالمي از ضروريات اسالمي است و ه يچ
مسلماني نميتواند در اصل آن ترديد كند زيرا هم قرآن مجيد به آن تصريح ك رده اس ت و
هم روايات بسيار بر وجوب آن گواهي ميدهد .به همين جهت فقيهان شيعه و سني ب ه آن
فتوا دادهاند.
همانطور كه نماز و روزه به دوراني خاص اختص اص ن دارد ،دس تور پوش ش ني ز چن ين
است و ادعاي عصري بودن آن ،بيدليل و ناكارشناسانه است.
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خداوند متعال در آيه  33سوره مباركه نور نخست به مردان و سپ

در آي ه بع د ب ه زن ان

مسلمان فرمان ميدهد كه از چشمچراني پرهيز كنند و در رعايت پوشش از ن امحرم كوش ا
باشند.
سپ

در آيه بعد ميفرمايد:اي پيامبر به زنان مومن بگو :دي دگان خ ود را ف رو خوابانن د و

عفت پيشه ساخته ،دامن خويش را از بيگانگ ان بپوش انند و زيوره اي خ ود را ج ز ب راي
شوهر و ساير محارم آشكار نكنن د ،مگ ر آنچ ه پيداس ت و روس ريه اي خ ويش را ب ه
گريبانها اندازند تا سرو گردن و سينه و گوشه ا پوش يده باش د و پاهايش ان را ب ه زم ين
نكوبند تا كه آنچه از زينت پنهان ميكنند ،معلوم گردد.
زنان عرب مسلمان قبل از نزول اين آيه ،موهاي خود را ميپوشاندند و مشكل تنها آش كار
بودن گردن ،گوش و زير گلو بود ،در اين آيه از روسري بلند سخن ب ه مي ان آم ده اس ت.
همچنين زنان عرب معموالً خلخال به پا ميكردند و براي اينك ه بفهمانن د ك ه زين ته اي
گرانبها دارند ،پاهاي خود را محكم به زمين ميكوفتند .اين آيه شريفه از اين ك ار ايش ان را
نهي ميكند .شهيدمطهري ميگويد :از اين دستور ميت وان فهمي د ك ه ه ر چي زي موج ب
جلب توجه مردان گردد ،مانند استعمال عطرهاي تند و نيز آرايشهاي جلبنظ ر كنن ده در
چهره ،ممنوع است( .مساله حجاب ص )146
آرايش امري فطري و طبيعي است و ح

زيبايي دوستي ،سرچشمه پيدايش ان واع هنره ا

در زندگي بشر شمرده ميشود.
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اين گرايش طبيعي ،به تحقق آثار گرانبهاي رواني در ش خ

آراس ته ،منج ر م يش ود .از

سوي ديگر :وضع ژوليده و عدم مراعات تميزي و نظافت ظ اهري ،شخص يت اف راد را در
نگاه ديگران خوار ميسازد و زبان طعن و توهين را ميگشايد ،بر اين اساس پوشيدن جامه
زيبا ،بهرهگيري از مسواك و شانه ،روغن زدن به مو استفاده از رائحهه اي خ وش ،انگش تر
فاخر به دست آوردن و آراس تن خ ويش ب ه هنگ ام عب ادت و ي ا معاش رت ب ا م ردم ،از
مستحبات و برنامههاي روزانه مومنان و از سيرههاي مستدام اهلبيت(ع) بوده است.
بنابراين خداوند زينت و خودآرايي را نهي نم يكن د ،آنچ ه در ش رع و عق ل نه ي ش ده،
خودنمايي ،تحريك ديگران ،دامن زدن به فرهنگ تفاخر و جلوه آفريني با مال و پوش اك و
شهوانيكردن فضاها و جنسينمودن ارتباطها ميباشد ،گسترش فرهن گ حج اب و عف اف
آثار و پيامدهاي مهمي دارد :در ساحت فردي ايجاد س المت و آرام ش روان ي در آح اد و
اف راد جامع ه ب ا حج اب و عف اف پيون د دارد .در مقاب ل ،فق دان حج اب و آزادب ودن
معاشرتهاي بيبندوبارانه مي ان زدن و م رد ،هيج انه ا و الته ابه اي جنس ي را فزون ي
ميبخشد و تقاضاي سك

را به صورت عطش روحي و يك خواس ت اش باع نش دني در

ميآورد.
غريزه جنسي ،غريزهاي نيرومند ،عميق و دريا صفت است كه هرچه بيش تر اطاع ت ش ود،
بيشتر سركش ميگردد .بهترين گواه آن دنياي غرب است كه با رواج بيحيايي و برهنگ ي،
هجوم به مساله سك

و اطاعت از غريزه جنسي بيشتر شده است.
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كساني كه در قالب تحقيقات علمي يا سخنان عوامانه اين شبهه را دامن م يزنن د ك ه هم ه
گرفتاريهاي كشورهاي اسالمي و شرقي به سر مساله غريزه جنسي ناشي از محدوديته ا
ميباشد و راهكار ارائه ميكنند كه بايستي موانع برداشته شود و رواب

جنس ي آزاد اع الم

شود و حتي به كودك و نوجوان آموزش داده شود تا اي ن ح رص و ول ع برط رف گ ردد،
بايستي پاسخ دهند كه اين نسخه در غرب چه دس تاوردي داش ته اس تآ آي ا ب ه امني ت و
آرامش منجر شده ،آيا سالمت اخالق را به دنبال داشته يا اينكه ه ر روز جل وه جدي دي از
تمتعات جنسي و ناهنجاريهاي اخالقي و رواب ناسالم را آفريده اس ت ،ك ار ك رد ديگ ر
گسترش فرهن گ حج اب و عف اف ،پاي داري نه اد خ انواده اس ت .ب ا فاص له گ رفتن از
بيبندوباري اخالقي و انتقال التذاذهاي جنسي به محي خانه و ارتباط قويتر زوج ين ،ب ه
استحكام كانون خانواده و كاركردهاي متنوع آن منجر ميشود .امروزه يكي از اولوي ته اي
اساسي فرهنگي اجتماعي غرب جستجوي راههاي جبران در مس ير حف ظ و تقوي ت نه اد
خانواده است .با فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي نميتوان امنيت ،صميميت ،همك اري،
پويايي و سالمت ذهن و ضمير و رشد را در درون خانواده انتظار داشت.
كاركرد ديگر فرهنگ عفاف و حجاب حفظ و استيفاي نيروي كار در جامعه اس ت .جامع ه
در اضالع مختلف خويش ،رسالتها و وظايفي به عهده دارد .جامعه علمي ،جامع ه اداري،
جامعه ك ارگري ،جامع ه ورزش ي و ...ه ر ي ك داراي اه داف و ش رح وظ ايفي هس تند.
بدحجابي و گسترش لذت جنسي در فضاهاي شغلي ،التهاب ات ع اطفي و جنس ي را دام ن
ميزند و تمركز نيروي كار در فضاهاي گون اگون ك اهش م يياب د .اگ ر ك الس و اداره و
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خيابان و فروشگاه و كارخانه ميدان خودنم اييه اي جنس ي و ك امجوييه اي ش هواني و
عرضه جسم و پيكر گردد ،جامعه تعطيل ميشود و رش د و پيش رفت و توس عه و اه داف
شغلي و سالمتهاي كاري زير سوال ميرود.
سالمت اقتصادي نيز در سايه گس ترش فرهن گ حج اب و عف اف ف راهم م يش ود .اگ ر
خودنماييها و جلوهآفرينيها باب ش ود،م دگرايي و زن دگي مص رفي دام ن زده ش ود ،از
سوي ديگر فقر و فاصله طبقاتي اتفاق ميافتد ،هم بخش زيادي از س رمايهه اي اقتص ادي
نامناسب هزينه ميشود و هم روح و تفكر و ش رافته اي اخالق ي و فض ايل انس اني ب ه
حاشيه رانده ميشود.
البته بيشتر اظهارنظرها درباره حجاب ،بحث را بر پوشش زن معطوف مينمايد و كمت ر ب ه
پوشش مرد توجه كردهاند اين مطلب از جهاتي چندقابل توجه است:
 اول اينكه :اين قاعده تا حدي عادي و طبيعي است چرا ك ه زن مظه ر جم ال و زيب ايياست و مرد مظهر شيفتگي و اگر زن سالم باشد ،مرد فاصد را به جايي نميبرد.
 دوم اينكه :قرآن به مردان هم توجه كرده و ميفرمايد كه مردان بايد چش م خ ويش را ازنگاه به نامحرمان فرو گيرند و عفاف خود را حفظ كنند (س وره ن ور آي ه  )33و از س ويي
مردان هم بايستي برهنگي و خودنمايي و تشبه به زن و تلب

به لباس زنان و آراي شه اي

غيرمتعارف و شهوتآفرين پرهيز نمايند.
 مهم فرهنگ عمومي جامعه و دستاندركاران فرهنگي است كه با زمين هس ازي ،تربي ت،مراقبت و هشدارهاي به جا عرصه بيبندوباري را ببندند و با تقويت و كارآمد ك ردن نه اد
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خانواده كه در آن مردان و زن ان نيازه اي ع اطفي و جنس ي خ ويش را ب ه ط ور ك افي و
شايسته و متنوع تامين مينمايند و نيز تقويت رواب سالم اجتم اعي و نش اط و ش ادابي در
فضاهاي درستي و تالش و پشتكار در كار توليد و ارزشم داري ب راي دان ش و اخ الق و
آشنايي با ترفن دهاي دش منان دوران ك ودكي و نوجچ واني و ج واني ب ا كمت رين آس يب
گذرانده شود.
عالوه بر اينها شايسته است در قالب كار گروههاي تخصصي به سر فصله اي زي ر توج ه
كارشناسان شود و ب ا حض ور متخصص ان مختل ف از كارشناس ان دي ن و روانشناس ي و
جامعهشناسي و هنرمندان و توليدكنندگان و مديران سياسي ب ه اي ن مباح ث توج ه ج دي
گردد:
 رفع اشكاالت قانوني در نحوه توليد ،توزيع و عرضه پوشاك داخلي و خارجي حمايت مادي و معنوي از آثار فرهنگي ،هنري مطلوب همانند تسريع در ص دور مج وز،ارائه يارانه و تشويق توليدكنندگان آثار فرهنگي و هنرمنداني كه راهكارهاي تازه و ج ذاب
در راستاي توسعه فرهنگي عفاف ارائه مينمايد.
 استفاده از ظرفيت سازمانهاي فرهنگي غيردولت ي و خصوص ي جه ت ت رويج فرهن گعفاف و حجاب.
 نظارت بر تش كله اي هن ري -مردم ي ،نمايش گاهه ا و محاف ل هن ري عم ومي مانن دكنسرتها و نمايشگاهها در جهت رعايت فرهنگ عفاف و حجاب.
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 تهيه فيلمهاي سينمايي در مورد تاريخچه كشف حجاب در ايران و بررسي تاريخي عل لو عوامل آن.
 كنترل اماكن تجاري عمومي شامل فروشگاهها ،مجتمعهاي تجاري و آرايشگاهه ا از نظ رپوشش و بدحجابي.
 اهتمام براي اجراي مناسبتر مقررات در چيدمان آرايش و تزيين ويترينها و اس تفاده ازمانكنهاي جهت حفظ حريم عفت عمومي.
 ب ه تص وير كش يدن زن ان تحص يلكرده ،ممت از و متعه د و ب ا حج اب در ف يلمه ا ومجموعههاي هنري و پرهيز از نشان دادن آنها در نقشها و شخصيتهاي عامه و ك مس واد
و نيز به تصوير كشيدن چهره بانوان محجب ه كش ورهاي خ ارجي در زمين هه اي مختل ف
فرهنگي ،هنري ،اجتماعي و سياسي از طريق برنامههاي تلويزي ون و تهي ه ف يلم از زن دگي
ايشان.
 نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل غيراخالقي غرب در زندگي اجتماعي و خ انوادگيو احساس ناامني و بحرانهاي رواني و شغلي و اجتماعي و مقايسه آن ب ا وض عيت مثب ت
زنان در ايران به منظور احساس رضايت خاطر زنان ايراني از فرهنگ ديني -ب ومي و مل ي
خويش.
 گسترش مراكز اختصاصي ورزش و تفريح بانوان به منظ ور گذران دن اوق ات فراغ ت وفضاسازي مناسب جهت برخورداري زنان از آزادي عمل در رعايت حجاب.
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 آسانكردن ازدواج سالم و موفق و مطرح كردن فرهنگ ازدواج موق ت در س ازوكارها درشراي خويش.
 يكسانسازي و استانداردنمودن معيارهاي ديني و فرهنگي اجتماعي درباره حجاب. تاكيد بر مفهوم پيشنياز حجاب كه مفه وم «حي اء» باش د و ف راهم ك ردن س ازوكارها وزمينههاي علمي و عملي تحقق آن.
 اجتناب از افراط و تفري چه در عرصه نظر يا عمل در مقوله حجاب. كنترل ،تذكر ،مراقبت و پيگيري كارمندان اداري در سازمانها و دستگاهه ا ك ه مقي د ب همفهوم حجاب و عفاف نيستند.
 تحليل سوءاستفاده اقتصادي و سياسي از زن در غرب و غ ارت پيك ر زن ب راي ف روشكاالهاي خوش.
 توليد چادرهاي راحت ،جالب و در عين حال اسالمي ،ارزانكردن عرضه چادر.در كنار تشويق به حجاب بر تريعني چادر ،تاكيد و اص رار ب ر حج اب ق انوني در فض اي
عمومي و كارمندان ادارات به گونهاي كه نظر شرع و كاركردهاي حجاب تامين شود.
 عزم همگاني مسووالن و دستگاههاي قانوني به منظ ور اج راي مص وبات ش وراي ع اليانقالب فرهنگي در موضوع حجاب و عفاف.
اداره كل تبليغات اسالمي خراسانرضوي براساس وظيفه ذاتي خويش كه مت ولي گس ترش
فرهنگ ديني در سطوح و اقشار گوناگون ميباش د ب ه منظ ور ارائ ه مب اني و كاركرده اي
حجاب براساس آموزههاي اسالمي ،موفق شد تا با كمك گروهي از پووهش گران ارجمن د
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مدرسه علميه حضرت زينب(س) اقدام به گ ردآوري ،تبوي ب و تحقي ق بيان ات ارزش مند
حضرت آيت اهلل علمالهدي امام جمعه محترم مشهد مقدس در موضوع فرهن گ و حج اب
نمايد .اين بيانات كه در ضمن خطبههاي نماز جمعه ارائه شده به ابع اد و زواي اي مختل ف
حجاب و عفاف پرداخته است .تالش شد تا از گفتاري به نوشتاري تبديل گردد و در پايان
با مالحظه و نظر مثبت ايشان منتشر شود .شايسته است از امام جمعه محترم كه با اس تقبال،
زمينه بهرهمندي عموم جامعه از آموزههاي اسالمي در عرصه حجاب و عفاف را پذيرفتن د،
كم ال سپاس گذاري ب ه عم ل آي د و ني ز از پووهش گران دلس وز حج تاالس الم محم د
اسفندياري ،سركار خانم بتول عزيزي ،گيتا محسني ،سيدهاعظم التفاطيف از ،ل يال اكب ري و
معصومه حيدري فرد كه با اهتمام و تحقيق خويش اين اثر را به خامه قلم نگاشتند ،تقدير و
تشكر نمايم.
انه وليالتوفيق
مرويان حسيني
مديركل تبليغات اسالمي خراسان رضوي
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فصل يكم :مفهومشناسي
مقدمه
حجاب به عنوان يك ارزش ديني و انساني با بسياري از مسائل فكري و عقي دتي پيون دي
ناگسس تني دارد و داراي ابع اد مختل ف اجتم اعي ،سياس ي ،اقتص ادي و فرهنگ ي اس ت.
بيگمان شناخت حجاب و بحث پيرامون آن منوط ب ه بررس ي لغ وي و ش ناخت واژگ ان
مرتب با آن است.
بر همين اساس در اين فصل به واژهشناسي حجاب پرداخته شده و واژگان مرتب ب ا آن در
دو قسمت بررسي گرديده است.
در قسمت اول واژههايي تبيين شدهاند ك ه در ق رآن و س يره ب ه ط ور مس تقيم ب ه معن اي
حجاب و پوشش به كار رفتهاند .اين واژهها عبارتند از :حجاب ،جلباب ،خمار ،ستر.
در قسمت دوم واژگاني توضيح داده شدهاند كه با موضوع حجاب شباهت مفهومي ندارن د،
اما در تبيين و تشريح آن موثرند ،يا به عنوان مباني حجاب ميتوانن د اثرگ ذار باش ند .اي ن
واژهها عبارتنداز :تبرج ،عفاف ،حيا ،غيرت.
حجاب

 -1الحجب و الحجاب :المنع منالوصول ...و قوله تعالي« :و بينهما حجاب» ]االعراف ...،[46 /يعني مايمنع من وصول لذه اه ل الجن ه
الي اهل النار ،...راغب اصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،ص 21؛ حجب :الحجاب :الستر .و ام راه محجوب ه :ق د س ترت بس تر و
الحجاب :لحمه رقيقه كانها جلده قد اعترضت مستبطنه بين الجنبين ،تحول بين السحر و القصب و كل ش يء من ع ش يئاً .اب ن منظ ور،
لسانالعرب ،ج  ،1ص .298
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واژه حجاب معن اي دقي ق و ظريف ي دارد .اي ن واژه ،عرب ي و داراي مع اني متع دد مانن د
پوشش ،وسيله پوشش ،حايل و ...است.
يكي از مولفههاي معنايي حجاب مانعيت است .حال اگر حج اب زن از حي ث مانعي ت آن
در نظر گرفته شود ،بايد ديد حجاب مانع چه چيزي استآ
آيا اين مانعيت از ناحيه زن استآ
آيا حجاب مانع كار ،فعاليت ،جلوه ،بروز قدرت ،بروز امتياز و ...ميشودآ
كه اگر اين مانعيت از طرف زن محسوب شود ،به تحليل منفي ميانجامد.
بروز دادن امتيازات ،خاصيت بشر و امري فطري است .ب راي زن ،زيب ايي امتي ازي فط ري
است كه باعث برجستگي و موقعيت ويوهاي براي او در جامعه ميشود .زن م يخواه د آن
را به منصه ظهور و بروز برساند و اگر مانعي در مقابل اين ظهور قرار گيرد خ الف فط رت
زن رفتار شده است و سركوب يك امر فطري ،باعث عقده رواني در او ميشود.
البته اين در صورتي است كه مانعيت از طرف زن لحاظ شود ،در حالي كه ويوگي حج اب،
پيشگيري از گرايش زن به جلوهنمايي و تجلي امتيازات و زيبايياش نيست ،بلك ه مانعي ت
موجود در حجاب از طرف مرد است ،بدينمعنا كه حج اب زن ،م انع ه وسران ي م رد و
سوءاستفاده او از زن است و نيز مانع استخدام زيبايي زن در بهرهكشي و شهوتران ي م رد
است.
درست است كه ميل انسان به جلوهگري و امتياز خود را در معرض نم ايش و جل وه ق رار
دادن ،طبيعي است ،اما بايد آن را جايي جلوهگر سازد كه موقعي ت مناس ب ب راي ب روز آن
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وجود داشته باشد .دانشمندي كه ميخواهد علم خود را عرضه كن د ه يچگ اه آن را ب راي
عدهاي جاهل و كساني كه ارزش واقعي آن علم را درك نميكنند ،بازگو نم ينماي د ،بلك ه
ابتكارات خود را در حضور دانشمندان و انديشمندان صاحب فكر مطرح ميكند.
بنابراين ،زن بايد زيبايي خود را جايي بروز دهد كه با ارزش وجودي او تناسب و س نخيت
داشته باشد ،نه اينكه به بهانه نمايش امتيازات و زيباييها ،خود را در رهگذر ش هوتران ي
قرار دهد و اين خالف فطرت اوست.
بدينسان حجاب يعني محجوببودن زن از ديد مرد؛ از اين منظ ر ،حج اب فق

پوش ش

نيست ،بلكه پوشش ابزاري براي تحقق حجاب است.
واژه حجاب در لغت به معناي پرده و حائل به كار رفت ه و ش ايد پوش ش زن را ب ه اعتب ار
پشت پرده واقع شدنش حجاب ناميدهاند.
جلباب
خداوند در سوره مباركه احزاب ،آيه  59ميفرمايد« :يا ايها النبي قل ألزواج ك و بنات ك و
نساء المومنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك ادني ان يعرفن فال يوذين و ك ان اهلل غف وراً
رحيماً»؛
 -1جلباب ملحفه و لباس بااليي و چادر مانند است ،نه فق روس ري و خم ار .معن اي آي ه اي ن اس ت:اي پيغمب ر ب ه همس رانت و
دخترانت و زنان مومنان بگو لباسهاي چادر مانند خود را به خود نزديك كنند و خود را با آن جمعوجور كنند و جلباب را طوري از
خود دور نگاه ندارند و بدن خود را از آن بيرون نكنند كه پوشيدن آن مانند نپوشيدن باشد .از ماده جلب فق دو صيغه فوق در ق رآن
هست .سيدعلياكبر قرشي ،قاموس قرآن ،ج ،2ص .42
الجلباب :القمي

 .و الجلباب :ثوب اوسع من الخمار ،دون الرداء ،تغطي ب ه الم ر ه راس ها و ص درها و قي ل :ه و ث وب واس ع ،دون

الملحفه ،تلبسه المر ه و قيل :هو الملحفه .ابن األعرابي :الجلباب :اإلزار قال :و معني قوله فليعد للفقر يريد لفق ر االخ ره و نح و ذل ك.
قال ابو عبيد قال االزهري :معني قول ابن االعرافي الجلباب االزار اليل و هو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم ،قيغط ي جس ده كل ه.
ابن منظور ،لسانالعرب ،ج  ،1ص .273
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اي پيغمبر (گرامي) با زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو كه خويشتن را به چ ادر ف رو
پوشند كه اين كار براي اينكه آنه ا (ب ه عف ت و حري ت) ش ناخته ش وند ت ا از تع رض و
جسارت (هوسرانان) آزار نكشند بسيار نزدي كت ر اس ت و خ دا (در ح ق خل ق) بس يار
آمرزنده و مهربان است.
ترجمه فارسي جلباب ،چادر است؛ يعن ي پوش ش سراس ري .آي ه ق رآن ب ه ط ور ص ريح
ميگويد چادر بپوشيد« :يدنين عليهن من جالبيبهن» جلباب پوشش سراسري است كه ن زد
عربها عبا و در ميان ايرانيها چادر ميباشد.
در تفسير الميزان و درالمنثور در تبيين آيه ،اين حديث آمده است :امسلمه نقل ميكند« :لما
نزلت هذه االيه خرج نساء االنصار كان علي رئوسهن الغرب ان م ن اكس يه س ود يلبس نها»؛

1

وقتي اين آيه بر پيغمبر نازل شد زنان انصار از خانهها بيرون آمدن د و عباه اي س ياه رن گ
پوشيده بودند كه گويا بر سر اينها كالغها نشسته است.
اين حديث در منابع اهل شيعه و سنت آمده است؛ پ

در قرآن چادرمشكي مط رح اس ت.

زنان انصار در مقابل چشم پيغمبر ،عباهاي سياه پوشيدند و عب اي عرب ي ب ا چ ادر فارس ي
يكي است.
با توجه به صراحت آيه كه جلباب را پوشش سراسري بدن ميداند ،باز هم برخي در اص ل
چادر از ديدگاه اسالم تشكيك كردهاند .اي ن اف راد معتقدن د زم ان پيغمب ر زن ان مس لمان
حجاب درستي نداشتهاند و صورتشان باز بوده است.
 -1طباطبايي ،محمدحسين ،تفسيرالميزان ،ترجمه سيدمحمدباقر موسيهمداني ،ج  ،16ص 517؛ سيوطي ،جاللال دين ،ال در المنث ور
في تفسير المأثور ،ج  ،5ص .221
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اين افراد به سبب نداشتن درك درست و آگ اهي دقي ق از ت اريخ و ن اتواني در تش خي
مبناي فقهي از قرآن و روايات ،حجاب اسالمي را به اين شكل زير سوال ميبرند .از س وي
ديگر ،برخي ميگويند چادر حجاب برتر است .به اين افراد ني ز باي د گف ت :چ ادر اص ل
حجاب است نه حجاب برتر .جلباب كه در قرآن آمده است در لغت به معناي چادر اس ت؛
لباسي كه تمام بدن زن را بپوشاند و اين غير از چادر نيست.
خمار
در قرآن آمده است« :وليضربن بخمرهن علي جي وبهن»؛ 2زن ان خماره ا را ب ر گريبانش ان
بزنند.
برخي خمار را به معناي مقنعه دانستهان د و اي ن معن ا در ترجم هه اي فارس ي ب ه چش م
ميخورد ،در حالي كه خمار لباس مخصوص عربه اي آن زم ان اس ت .زن ان ع رب آن
زمان خمار ميپوشيدند .اكنون نيز خمار هم در ميان زنان ب دوي ع رب و عش اير و قبائ ل
صحرا گرد مرسوم است.
خمار ،پارچهاي است كه مثل عمامه دور تا دور سر ميبندن د و هم ه س ر و بخ ش عم ده
صورت را با آن ميپوشاند و دنباله آن را تا قسمت پايين كمر رها ميكنن د .ق رآن تص ريح

 -1طبرسي گويد :اصل خمر به معناي ستر و پوشاندن است .سيدعلياكبر قرشي ،قاموس قرآن ،ج  ،2ص .299
راغب ميگويد :اصل خمر به معناي پوشانيدن شيء است و به آنچه با آن چيزي را ميپوشانند خمار گوين د ،ول ي در ع رف ،خم ار
مخصوص شده به آنچه با آن چيزي را ميپوشانند خمار گويند ،ولي در عرف ،خمار مخصوص شده به آنچه زن س ر خ ود را ب ا آن
ميپوشاند و جمع آن خمر (بر وزن عنق) است «و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن»( .نور)31 /؛ روس ريه اي خ ود ب ر گريب انه اي
خويش بزنند .راغب اصفهاني حسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،ص .298
 -2نور.31 /
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ميكند كه زنان بايد اينگونه لباس بپوشند .روسريهاي امروزي و مقنعهها مص داق خم ار
نيست.
ستر
در معناي ستر عنصر حفاظت نهفته است و اين ثابت م يكن د ك ه وج ود زن ي ك وج ود
آسيبپذير است و بايد مصون باشد؛ در واقع شخصيت جسماني زن بايد از هرگونه آسيبي
محفوظ بماند.
نكته دقيقتر اينكه در ستر معناي مفع ولي وج ود دارد ن ه ف اعلي .س تر در مس تور بيش تر
مصداق پيدا ميكند تا در ساتر.
همانگونه كه در معناي لغوي واژه ستر آمده است« :اذا غطيته فاس تتر»؛ هرگ اه بپوش اني او
را ،آن هم قبول ميكند و اين همان معناي مفعولي است.
مستور قرار دادن چيزي ميتواند به دو سبب باشد؛ نخست به سبب ارزشمندي آن اس ت و
دوم به سبب آسيبپذير بودنش؛ كه هر دو در مورد زن تحقق دارد؛ چ را ك ه از س ويي زن
موجودي ارزشمند اس ت و از س وي ديگ ر ب ه س بب ظراف ت وج ودياش ،آس يبپ ذير
ميباشد .بر همين اساس زن بايد محفوظ و مستور باشد.

] -1ستر[ :پرده و پوشش .استتر -استتاراً ]ست[ :خود را پوشانيد .انستر -انستاراً ]ستر[ :خود را پوشانيد ،پنهان شد.
تستر -تستراً ]ستر[ :پوشيده شد] .ستر[ :آنچه كه با آن خود را بپوشانند ،پوشش] .ستر[« :جاريه مستره» :كنيزك پوشيده و ب ا حج اب.
المستور -مستورون و مساتير ]ستر[ :مفع ،پاكدامن ،با عفت و در زبان متداول به معناي كسي است كه بيش از نياز خود چيزي ن دارد.
رضا مهيار ،فرهنگ ابجدي عربي -فارسي ،متن ،ص .51
و الستر ،بالفتح :مصد سترت الشيء استره اذا غطيته فاستتر هو .و تستراي تغطي .و جاريه مسترهاي مخدره .و فيالح ديث :اناهلل حي ي
ستيره يحب الستر؛ و رجل مستور و ستيراي عفيف .ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،4ص .343
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تبرج
تبرج يعني خودنمايي ،خوشنمايي ،دلربايي ،خودآرايي ،عشوهگري ،طن ازي زن ،ب ه قص د
اينكه چشمهاي بيشتري را به سوي خود جلب كند يا دلهاي بيشتري را صيد نمايد يا فتنه
ايجاد كند.
اين واژه در دو جاي قرآن آمده است :سوره نور ،آيه « :63والقواعد من النساء الالتي ال يرجون
نكاحا فلي

عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه» 2و همچنين سوره احزاب ،آي ه

« :33وال تبرجن تبرج الجاهليه» .3تفسير و تبيين اين آيات در فصل سوم خواهد آمد.
از ديدگاه اسالم اصل تبرج مذموم نيست ،بلكه زماني ناپس ند اس ت ك ه در براب ر ن امحرم
صورت گيرد ،ولي در صورتي ك ه ب راي همس ر باش د مس تحب و گ اهي واج ب اس ت.
رسولاكرم(ص) ميفرمايد« :ان من خير نسائكم الولود الودود الس تيره العفيف ه العزي زه ف ي
اهلها الذليله مع بعلها المتبرجه مع زوجها»4؛ بهت رين زن ان ش ما زن ي اس ت ك ه بس يار ب ا

 -1برج :آشكار شدن .تبرج آن است كه زن زيباييهاي خود را اظهار كند و اصل آن به معني ظهور اس ت و ب ه عب ارت ديگ ر از آن
جهت برج گويند كه ظاهر و هويداست؛ يعني زن زينت خود را آشكار كرد براي نامحرم .سيدعلياكب ر قرش ي ،ق اموس ق رآن ،ج ،1
ص .175
التبرج :اظهار المر ه زينتها و محاسنها للرجال .و تبرجت المر ه :اظهرت وجهها .و قال ابو اسحاق ف ي قول ه عزوج ل :غي ر متبرج ات
بزينه ،التبرج :اظهار الزينه و ما يستدعي به شهوه الرجل ،و التبرج :اظهار الزينه للناس االجانب ،و هو الم ذموم ،فام ا لل زوج ف ال .اب ن
منظور ،لسانالعرب ،ج  ،2ص .212
تبرجت المر ه اي :تشبهت به في اظهار المحاسن و قيل :ظهرت من برجها .راغب اصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،ص .115
 -2و زنان سالخورده كه (از والدت و عادت) باز نشستهاند و اميد ازدواج و نكاه ندارند بر آنان ب اكي نيس ت در ص ورتي ك ه اظه ار
تجمالت و زينت خود نكنند كه جامههاي خود (يعني لب اسه اي رو مانن د عب ا و چ ادر و روپ وش و امث ال آن) را ن زد نامحرم ان
برگيرند.
 -3و مانند دوره جاهليت پيشين با آرايش و خودآرايي بيرون نياييد.
 -4ابن بابويه ،محمدبنعلي ،من اليحضرهالفقيه ،ج  ،3ص .389
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محبت ،عفيف و پاكدامن باشد؛ نزد اقوامش عزيز و محت رم و در براب ر ش وهرش متواض ع
باشد و براي او خودنمايي كند و تبرج داشته باشد.
عفت
عفت مرحله خاصي از كمال است كه فضيلت آن به سبب جلويگري از ورود سم گن اه ب ه
وجود و روح انسان است و اين خاصيت عفاف است كه نميگذارد گن اه وارد روح انس ان
شود؛ يعني همه زندگي او را در برابر گناه مصون ميشود .اگر گناه هم به او حمله كن د ب ه
جايي نخواهد رسيد.
عفت داراي مراتبي است:
اولين مرتبه آن مقابله با شهوت و غلبه بر آن است؛
مرتبه دوم ،عفت عملي است ،به اين معنا كه عالوه بر كنترل ش هوت ،ه ر ي ك از اعض اي
بدن بايد از ارتكاب به شهوت نيز بازداشته شوند.
مرتبه سوم آن است كه عالوه بر كنترل اعضاي بدن حتي از فكر گناه نيز بايد پرهيز شود.
 -1عف احدهما الكف عن القبيح .العفه :الكف عما ال ينبغي .هو حفظ النف
النف

عن تمايالته و شهواته النفسانيه .كم ا ان التق وي حف ظ

عن المحرمات و عما يوجب الخالف و العصيان .فالعف يتعلق بما يكون فيالنف  .و التقوي بما يكون فيالخارج.

والتعفف اختيار العفاف و مطاوعته،اي حفظ النف

عن شهواته.

والتعفف للقواعد من النساء :بحفظ النفوس عما تشتهي نفوسهن من التزين و التبرج و االنكشاف و االبداء للزينه.
فالعفه :كف النف

عن تمايالته غيرالصالحه له ،في كل بحسب حاله :من رجل او امراه ،شاب او مسن ،فقير او غن ي ،ع الم او جاه ل.

حسن مصطفوي ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج  ،8ص .183
العفه :حصول حاله للنف

تمتنع بها عن غلبه الشهوه؛ راغب اصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،ص .573

العفه :الكف عما ال يحل و يجمل .عف عن المحارم و االطماع الدنيه يعف عفه و عفا و عفافا و عفافه ،فهو عفيف و ع ف،اي ك ف و
تعفف و استعفف و اعفه اهلل .و فيالتنزيل« :و ليستعفف الذين ال يجدون نكاحا» فسره ثعلب فقال :ليضب نفس ه ب ه مث ل الص وم فان ه
وجاء .و فيالحديث :من يستعفف يعفه اهلل .االستعفاف :طلب العفاف و هو الكف عن الحرام و السوال من الناس،اي من طلب العف ه و
تكلفها اعطاه اهلل اياها و قيل :االستعفاف الصبر و النزاهه ع ن الش يء و من ه الح ديث :الله م ان اس الك العف ه و الغن ي .اب ن منظ ور،
لسانالعرب ،ج  ،9ص .253

27

امام علي(ع) ميفرمايد« :عفته ]الرجل[ علي قدر غيرته»؛

1

پاكدامني اش به اندازه غيرت اوست .همچنين ايشان ميفرماين د« :العف ه ر س ك ل خي ر»؛

2

عفت سرآمد هر خوبي است.
حيا
واژه «حي» و مشتقات آن در  183آيه قرآن كريم به چشم ميخورد كه ب ه مع اني تحي ت و
سالم ،4زنده نگهداشتن 5و شرم 6آمده است.
برخي حيا را بدينگون ه تعري ف ك ردهان د« :ش رمداش تن ،خج لش دن و ني ز ب ه معن اي
بازايستادن ،واگذاشتن ،ترككردن ،مانع شدن و امتناع داش تن »7ام ا تعري ف حي ا ب ه ش رم
تعريف صحيحي نيست و چه بسا به دليل نيافتن لغت مناسب ،اينگونه بيان شده است.
حيا ملك هاي نفس اني اس ت ك ه وقت ي در انس ان حاص ل ش ود او را از هرگون ه حرك ت
غيرانساني كه با كرامت و حرمتش سازگاري ندارد ،باز ميدارد.

 -1نهجالبالغه ،حكمت .47
 -2محمديريشهري ،محمد ،ميزانالحكمه ،ج  ،6ص .358
 -3حي :اصالن ،احدهما خالف الموت و االخر االستحياء الذي هو ضد الوقاحه .حسن مصطفوي ،التحقيق فيكلمات الق رآن الك ريم،
ج  ،2ص .366
االستحياء :فمرجعه الي حفظ النف
الحياء :انقباض النف

عن الضعف و النق

و المبعد عن العيب و الشين و ما يسوه و طل ب الس المه .ح ن مص طفوي،

عن القبائح و تركه .راغب اصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،ص .273

 -4به عنوان نمونه چند آيه ذكر ميشود:
«دعواهم فيها سبحانك اللهم و تحيتهم فيها سالم و آخر دعواهم ان الحمدهلل رب العالمين»( .يون .)13 /
«تحيتهم يوم يلقونه سالم و اعد لهم اجرا كريما» (احزاب.)44 /
 ...« -5يذبح ابناءهم و يستحيي نساءهم( ،»...قص

.)4 /

« ...قال سنقتل ابناءهم و نستحيي نساءهم( ،»...اعراف.)127 /
 -6قرشي ،علياكبر ،قاموس قرآن ،ص .215
 -7قريب ،محمد ،تبيين اللغات لتبيان االيات يا فرهنگ لغات قرآن ،ج  ،1ص .367
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بنابراين ميان حيا و شرم تفاوت ماهوي وجود دارد .شرم يك بازخورد روحي و حساس يت
است كه گاهي مذموم ميباشد و مورد توبيخ قرار گرفته است .اما حيا همانگون ه ك ه بي ان
شد ،ملكهاي نفساني است كه در ساختار روح انسان به وج ود م يآي د و او را از ارتك اب
اعمال خالف حرمت و كرامتش باز ميدارد.
در روايات ائمه معصومين(ع) حيايي مطلوب شمرده ميشود كه برگرفت ه از ايم ان و عق ل
باشد و امور ناپسند شرعي ،عقلي و عرفي به سبب شرم از حضور پروردگار و اولياي اله ي
ترك گردد.
از تعاريفي كه براي حيا ذكر شده و احاديثي كه در اين زمينه رسيده است در م يي ابيم ك ه
هر كسي با حيا باشد ،در هنگام فراهم شدن زمينه گناه از آن خ ودداري م يكن د .در واق ع
نيروي حيا فرد را از آلوده شدن باز ميدارد و هر چه حي ا بيش تر باش د ،ني روي بازدارن ده
قويتر و در نتيجه احتمال كار قبيح و زشت كمتر خواهد بود.
امام علي(ع) حيا را عامل كنترلكننده و بازدارن ده انس ان از ارتك اب زش تيه ا دانس ته ،از
وجود رابطهاي ناگسستني ميان حيا و پاكي از آلودگي خبر ميدهد ،آنجا كه ميفرمايد« :م ن
كساه الحياء ثوبه لم يرالناس عيبه»؛ 1كسي كه حيا را لباس خود قرار دهد م ردم عي ب او را
نميبينند.

2

 -1حر عاملي ،محمد بن الحسن ،وسايل الشيعه ،ج  ،12ص .167
 -2اعرافي ،عليرضا ،تربيت اسالمي (مجموعه مقاالت همايش تربيت در سيره و كالم امام عل ي(ع)) ،ب ه اهتم ام عليرض ا ص ادقزاده
قمصري و محمدعلي حاجي دهآبادي ،1379 ،ص .611
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امام صادق(ع) نيز در تعريف حيا ميفرمايد« :الحياء نور ج وهره ص در االيم ان و تفس يره
التثبت عند كل شيء يكن ره التوحي د و المعرف ه»1؛ حي ا و ازرم ،ن ور و فروغ ي اس ت ك ه
جوهرش اساس و شدت ايمان است و تفسيرش پرهيز از هر چه كه توحيد و معرفت خ دا
انكارش كند و آن را نپسندد.
اهل توحيد و معرفت داراي حياي بيشتري هستند؛ چرا كه از حض ور ن اظري واالمق ام چ ون
خداوند متعال غافل نيستند و از هر آنچه نزد او مكروه است ،دوري ميكنند و از انجام دادن آن
شرم مينمايند .چنين عبادتي درجاتي باال از ايمان را نصيبشان ميگرداند و به مقام ق رب اله ي
نايل ميشوند .به نظر ميرسد اين تعريف دقيق ،همه ابعاد حياي مطلوب را در بر ميگيرد؛ چرا
كه حياي مطلوب برگرفته از ايماني قوي است ،ايمان به غيب و وجود ناظري نامحسوس خود
باعث پرهيز از هر مكروهي ميگردد .هر چه ايم ان محك مت ر باش د حي ا بيش تر م يگ ردد و
حياورزي مستمر ،خود ،باعث تقويت و رشد ايمان و موجب كمال آدمي است.
بر اين اساس ميتوان گفت حيا داراي معنايي گسترده است و ه ر چن د ارتب اط لغ وي ب ا
مساله حجاب ندارد؛ الزمه حيا ،حجاب است .نميشود حيا در زن ي تحق ق پي دا كن د و او
بيحجاب باشد .البته مصداق حي ا ب ه ط ور كام ل در حج اب كام ل و ح داكثري تحق ق
مييابد ،در حجاب حداقلي ،مصداق حيا محقق نميشود.

2

 -1المنسوب به جعفر بن محمد(ع) ،مصباحالشريعه و مفتاح الحقيقه (رهنمودهاي امام صادق(ع)) ،ترجمه :عباس عزي زي ،ص 189؛
محدث نوري ،مستدرك الوسايل ،ج  ،8ص .463
 -2بنگريد به :فصل چهارم از همين كتاب.
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حياورزي سبب ميشود گاهي زن با وجود رعايت حدود شرعي حجاب باز ه م از نماي ان
شدن چهره اش در مقابل نامحرم پرهيز كند و درصدد پوشش بيش تر ب ر آي د؛ مانن د زم ان
احرام در ايام حج كه زنان بايد گردي صورت را باز بگذارند ،اما بعضي از زنان ك ه روح و
جانشان از حيا سرشار است ميكوشند به شكلي در معرض دي د ن امحرم ق رار نگيرن د ي ا
خود را بيشتر بپوشانند ،البته نه به گونهاي كه حد شرعي احرام تغيير كند؛ براي مثال برخ ي
با دست يا حصير حالت سايهبان براي صورت خود ايجاد ميكنند كه كمتر در معرض دي د
نامحرم قرار گيرند.
غيرت
غيرت به معناي رشك و حسد مردانه است و در تداول فارسي زبانان به معن اي حمي ت و
محافظت عصمت و ابرو و ناموس و نگهداري عزت و شرف آمده است.

2

غيرت يكي از كماالت انساني است كه خداوند ،اسباب آن را در وجود آدم ي تعبي ه ك رده
است .غيرت ورزي در حد عالي آن ،الزمه انسانيت آدميان به خصوص پرهيزكاران است.
«ان اهلل يغار للمومن فليغر ،من ال يغار فانه منكوس القلب»3؛ خداون د ب راي م ومن غي رت
ميورزد ،پ

او نيز بايد غيرت آورد ،هر ك

غيرت نورزد دلش وارونه است.

 -1هو فعول من الغيره و هي الحميه و االنفه .يقال :رجل غيور و امراه غيور بالهاء ألن فعوال يتشترك فيهالذكر و األنثي و ف ي رواي ه:
امر ه غيري هي فعلي من الغيره و المغيار :الشديد الغيره ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،5ص .42
و الغيره بالكسر :نفره طبيعه تكون عن بخل مشاركه الغير في امر محبوب له و الغيره :الديه ،و جمعها غير ككسره و كسر و جمع الغي ر
اغيار كضلع و اضالع و غيره :اذا اعطاه الديه و اصلها المغايره اعني المبادله ألنها بدل من القتل .طريحي ،فخرالدين ،مجمع البحرين ،ج
 ،3ص .432
 -2دهخدا ،علياكبر ،لغتنامه دهخدا ،ذيل واژه غيرت.
 -3مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،69ص .115
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بيغيرت از حالت طبيعي خ ارج ش ده ،ب ه

شايد مراد از وارونگي دل اين باشد كه شخ
ورطه پوچي سقوط ميكند.

وجود غيرت در جامعه اسالمي بسيار ضروري و حياتي است و رسول اك رم(ص) در اي ن
باره ميفرمايد« :اال و اناهلل حرم الحرام و حد الحدود و ما احد اغي ر م ن اهلل و م ن غيرت ه
حرم الفواحش»1؛ آگاه باش يد ك ه خداون د ،محرم ات را ح رام و ح دود را وض ع ك رد و
هيچك

غيورتر از خدا نيست كه از روي غيرت زشتيها را حرام كرد.

افزون بر اهميت ،ضرورت و تقويت غيرت ،ذكر اين نكت ه ض روري اس ت ك ه انس ان ب ا
شنيدن واژه غيرت ،ناموس و حريم خانواده در ذهنش تداعي ميشود كه از اهميت بسزايي
برخوردار است .هر چند براي غيرت انواع ديگري نيز برشمردهاند كه غي رت دين ي و مل ي
از آن جمله است ،در پووهش حاضر از شرح آن صرفنظ ر نم وده تنه ا ب ه تبي ين غي رت
ناموسي پرداخته ميشود.
مسلمانان وظيفه دارند كه در ميان خود -رواب اجتماعي و خ انوادگي -عف ت شخص ي و
عمومي را رعايت كنند ،زنان با حجاب كامل اسالمي و رعايت شئون اجتم اعي از هرگون ه
خودنمايي و تحري ك مردان امتناع كنند و مردان ه م ب ا متان ت و حف ظ امان ت نس بت ب ه
پاكدامني خود همت گمارند.
اگر زني بر رعايت اين اصول اهتمام نداشت ،پدر ،برادر يا همسرش م يتوانن د ناموسش ان
را از رفتوآمدهاي غيرضرور ،پوشيدن لباسه اي جل ف و زنن ده ،هرگون ه خ ودآرايي و

 -1همان ،ج  ،69ص .93
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تجمل و تبرج در اجتماع ،سخن گفتن و روبهرو شدن با ن امحرم در مواق ع غيرض رور ب از
دارند ،تا زمينههاي ناامني ناموسي او محو شده ،جاي خود را به امنيت و عفت ده د و اي ن
مصداق غيرناموسي است.
همانطور كه بيان شد ،غيرت يك فضيلت اخالقي است كه در سرشت انسان نهاده ش ده و
جزء وجود انسان است .اسالم بر لزوم غيرت براي م ردان تاكي د ك رده و م ردان غي ور را
ستوده است .حضرت علي(ع) ميفرمايد« :غيره الرجل ايمان»1؛ غيرت مرد و حراس ت او از
ناموسش ايمان است.
غيرت حساسبودن در برابر پاكدامني خ ود ،ن اموس خ ود و ن اموس جامع ه اس ت و آن
حساسيت به حدي است كه اگ ر ش خ

در ج ايي ببين د پاك دامني خ ود ي ا ن اموس ي ا

جامعهاش به خطر افتاده ،براشفته ميشود و دگرگون ميگ ردد .چن ين چي زي در نه اد ه ر
مردي هست .لذا اگر مرد همسرش را با مرد ديگ ري ببين د ،ب ر م يآش وب و از او ب دش
ميآيد .اين همان احساس ذاتي دروني غيرتمندي است.
غيرت و حساسيت مرد نسبت به خانه اش ،به خودش و به ناموس كشور و ملتش ،باي د در
حدي باشد كه اگر احساس كند خطري او را تهديد ميكند ،در برابر آن مانع شود و حصار
و دژ او گردد.

 -1آمدي ،عبوالواحد بن محمد تميمي ،غررالحكم و درراكلم ،ص .89
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فصل دوم :مباني اعتقادي و روانشناختي حجاب
مقدمه
احكام اسالم مبتني بر فطرت انسان ،جلب مصالح و دفع مفاسد است .خالق انسان به حك م
ربوبيت و احاطه كامل بر ابعاد وجودي انسان بهتر از هر نهاد يا منبع ديگ ري م يدان د ك ه
نياز فطري او چيست ،به طور مسلم علم بيمنتها و عدالت بينهاي ت اله ي اقتض ا دارد ك ه
خود ،منبع اصلي قانونگذاري براي رفتار و گفتار ف ردي و اجتم اعي انس ان باش د و فق
هموست كه ميتواند الگوي فكري و رفتاري و به طور كلي نظام جامعي در زندگي ب رايش
تبيين كند.
از سوي ديگر ،شناخت ريشهها و مباني امور تشريعي هم واره ب ه انس ان در پ ذيرش آنه ا
ياري ميرساند و چه بسا اگر اين مباني دقيق مورد توجه قرار گيرند بهت رين و ق ويت رين
انگيزه براي تحقق آن امور ميشوند .رفتارهاي ما ميوهاي از درخت عقيده ماست و اين ام ر
در مسايل ارزشي و الهي تجلي خاص و پررنگتري دارد .در عصر حاضر ،نگاهي به مب اني
حجاب و عفاف كه از اصول عقلي و حقايق دين ناشي شده و در افقي باالتر از ع الم م اده
تدوين و تبيين شده است ،مهمترين راه رسيدن ب ه س المت ،امني ت ،معنوي ت و كم ال در
خانواده و اجتماع ميباشد.
بر همين اساس ،در اين فصل به مباني اعتقادي و روانشناختي حجاب ب ا توج ه ب ه عق ل،
قرآن و روايات پرداختهايم.
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مباني اعتقادي
 .باورمندي انسان به خدا
يكي از امور مهم و تاثيرگذار در ايجاد زمينه پذيرش و تقويت حجابگرايي ،ميزان باورمن دي
ديني فرد است .نسبت به دين دو نوع باورمندي وجد دارد :الف) احساسي؛ ب) عقالني.
الف) باورمندي احساسي
گاهي عواطف و گرايشهاي انسان در موضوعي آنقدر تحريك ميشود ك ه حقيق ت آن را
جزء باورش قرار ميدهد ،در حالي كه استداللي عقلي براي اين ب اور ن دارد و گ اهي ني ز
باورمندي ما عقالني ميباشد و از فكر و استدالل نشأت گرفته است.
در باورمندي احساسي برخالف باورمندي عقالني ،باور كمتر جدي و پايدار اس ت .در ه ر
صورت هر دو در عمل انسان نقش بسزايي دارند و منشأ اثر و ماي ه تحري ك انس ان ب راي
انجام كار هستند.
همه اعمال انسان از باورها و اعتقادات او ريشه ميگيرند ،اما نق ش باوره اي احساس ي در
عمل انسان نقش موقت ،ضعيف و كمرنگ ي دارن د .وقت ي عواط ف تحري ك م يگردن د،
احساسات ديني برانگيخته ميشوند و گاهي از جان خويش ميگذرند انسان را در راه دي ن
نگه ميدارند؛ اما همين انساني كه با باورمندي احساسي تا پاي جان دادن براي دي ن پ يش
ميرود گاهي نميتواند حتي جلوي يك چشمچراني خود را بگيرد .در چنين ح التي حت ي
وقتي در مقابل يك زن بدحجاب قرار بگيرد نميتواند نگاهش را كنترل كند .در ح الي ك ه
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ميداند حرام است .پ

ميتوان نتيجه گرفت ك ه باورمن دي احساس ي راهگش ا نيس ت و

اثري موقت دارد.
ب) باورمندي عقالني
باورمندي عقالني هميشگي است .براي مثال ،اگر انسان باور كند مايع داخ ل لي وان س مي
است فكر نوشيدن آن را هم نميكند .هرگاه باور انسان عقالني شود و ع الوه ب ر ج دي و
دائمي بودن با تقوا نيز آميخته شود ،در اين صورت دين در متن زندگي او قرار م يگي رد و
آنگاه هر چه خدا واجب كرده انجام ميدهد و هر چه نهي نموده است ،ترك ميكند.
انسان با باور عقالني به خدا ،به خوبي درك ميكند كه خدا ،بنده مطيع و سرسپرده حقيق ي
ميخواهد؛ بندهاي كه آنچه را خ دا م يپس ندد م يخواه د و آنچ ه را خ دا نم يپس ندد،
نميخواهد.
ايمان به خدا انسان را وادار ميكند كه عملي را كه خدا دوست ندارد ،انج ام نده د .ايم ان
مبناي اصلي است و امنيت فكري در عقيده به وجود ميآورد .عقي ده وقت ي ب ه م رز ب اور
برسد قطعي و امنيت بخش ميشود.
وقتي شخصي خدا را باور داشته باشد و دلداده خدا باشد ،آنگونه باشد ك ه خ دا دوس ت
دارد .اينجاست كه انسان عاقالنه و عاشقانه خود را از گناه حفظ ميكند و در پ ي رض ايت
پروردگارش گام بر ميدارد .براي خدا ب ه معص يت نزدي ك ه م نم يش ود و ب راي خ دا
چشمش را روي هم ميگذارد و گوشش را ميگيرد و براي خدا از پ ول ،مق ام ،ش هوت و
لذت ميگذرد.
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اين بعد نرمافزاري اطاعت حق است كه اينگونه تجلي ميكند.
در اين حالت انسان به مرتبهاي نايل ميآيد كه انجام دادن خواسته موالي غني با لذات ،ب ه
باالترين هدف در زندگياش تبديل ميشود و آنچه مواليش آن را نهي كرده است ب راي او
به مفنورترين و زشتترين چيز تبديل ميگردد.
اما بعد سختافزاري اطاعت ،آن است وقتي دستور حق به بنده ميرسد ،در مقام اطاعت از
فرمان حق ،قاطعانه و بدون هيچ ترديدي آن را به اجرا در م يآورد .اينج ا ديگ ر ،بن ده ب ه
دنبال مصلحت و مفسده نميگردد ،از علت و فلسفه جويا نميشود چرا كه ب راي او هم ان
ب

كه نظر موال تحقق يابد ،لذا بدون كوچكترين تزلزلي آن ام ر را انج ام داده و نه ي را

ترك ميكند.
براي مثال ،جوان با ايماني كه در اوج غرور جنسي قرار دارد وقتي در مقابل يك زن آل وده
بيحجاب قرار ميگيرد با وجود اوج شهوت و غريزه جنسياش است ،از اي نص ورت ب ه
ظاهر زيبا و از اين گيسوان به هم ريخته به ظاهر دلربا ،نفرت دارد و از اين هيبت پوش الي
متنفر است .منفورترين و زشتترين موجودات از نظر او اين زن آرايش ك رده ب يحج اب
است .چراآ چون مواليش نميخواهد و او را از اين كار نهي كرده است .لذا چشم ب ه اي ن
اندام و صورت بيبندوبار آلوده نميدوزد .نه تنها آنجايي را كه نهي شده ،ترك ميكند ،چ ه
بسا حتي به آنجايي كه احتمال نهي خدا در آن وجود دارد نيز وارد نم يش ود و اي ن بع د
سخت افزاري اطاعت است .مثال ،صداي مهيج موسيقي در گوش جوان طنينانداز ميش ود
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و در او لذت و آرامش ايجاد ميكند ،اما چ ون احتم ال م يده د م وال نم يپس ندد از آن
صرفنظر ميكند.
خداپرستي و اطاعت از خدا به تعبير قرآن استقامت ميخواه د .آنج ا ك ه م يفرماي د« :ان
الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا 1»...آنان كه گفتند :آفرينن ده م ا خداس ت و ب ر اي ن س خن
پايدار و ثابت ماندند.
امام صادق(ع) فرمودند« :اجدره الناس برحمه اهلل اقومهم بطاعت ه»2؛ س زاوارترين اف راد ب ه
رحمت خدا مقاومترين آنها در اطاعت خداست .اطاعت خدا ،استقامت ميخواه د .انس ان
بايد از آن درآمد صرفنظر كند ،از اين لذت و شهوت چشم بپوشد از آن خوشگ ذراني و
تمايالت نفساني كامالً دور شود؛ همه اين موارد مص داق مقاوم ت و ايس تادگي ب ه ش مار
ميرود.
لذا ،بانوان دينمدار كه دينداري آنان مبتني بر باورمندي عقالني است ،ب رخالف آن ان ك ه
داراي باور سست و احساسي هستند .هيچگاه با بيحجابي به امر محبوب حقيق ي خ ويش
يعني خداوند ،بياعتنايي نميكنند و كار خالف تاييد او انجام نميدهند.
وقتي دستور صريح آيات الهي در قرآن ،انسان را امر به حجاب و عفاف مينماي د عق ل ب ا
آن مخالفت نميكند ،مگر آنكه حقيقت دين و ايمان به پروردگار براي انسان روش ن نش ده
باشد.

 -1احقاف.13 /
 -2آمدي ،عبدالواحد بن محمد تميمي ،غررالحكم و درر الكلم ،ص .181

38

 .2باورمندي انسان به معاد
يكي ديگر از مباني اعتقادي در پذيرش حجاب ،اصل معادل باوري است .انسان به تبع اي ن
باور از انجام دادن اعمالي كه مورد عقوب ت و مج ازات اخ روي ق رار م يگي رد ،اجتن اب
مينمايد و بر همين اساس گرايش او به ارزشهاي ديني افزايش مييابد .خاصيت زن دگي
آخرت اين است كه برخورداريهاي آن با هيچ محنتي همراه نيست ،عوارض منف ي ن دارد
و مشكلي براي انسان ايجاد نميكند .هر چه بر ميزان اجر آخرت و داش تن ث روت معن وي
افزوده شود بر حالوت ،لذت و عزت انسان ميافزايد.
امام علي(ع) در مقام توصيف زندگي اخروي ميفرمايند :كل شيء من الدنيا س ماعه اعظ م
من عيانه و كل شيء من االخره عيانه اعظم من سماعه فليكفيكم م ن العي ان س ماع و م ن
الغيب» 1تفاوت بين زندگاني دنيا و آخرت اين است كه در دنيا هر چيزي شنيدنش بهت ر از
ديدنش است ،مثالً ميشنويد فالني فالن مقام و مكنت و ث روت را دارد .دورنم اي داش تن
خيلي جذاب است ،اما وقتي آن قدرت و ثروت به انسان ميرسد تازه ميبين د آنق در ه م
لذتبخش نيست .اما آخرت اينطور نيست بلكه «عيانه خير من س ماعه» اس ت .آنچ ه در
جهان آخرت ديده ميشود بهتر از آن چيزي است كه درباره آن شنيده شده است.
آياتي كه خدا در قرآن درباره بهشت آورده و احاديث و رواياتي كه نعمته اي اله ي را در
آخرت بيان كرده است ،تصاويري از نعمتهاي بهشتي در ذهن ترسيم ميكند ك ه حقيق ت
آنها با اين تصاوير ذهني متفاوت است.

 -1همان ،ص .147
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قرآن كريم ميفرمايد« :فيهن قاصرات الطرف ل م يطمئ ثهن ان

ق بلهم و ال ج ان» 1در آن

بهشتها زنان زيباي با حيايي هستند (كه به چشم پرن از ج ز ب ه ش وهر خ ود ننگرن د) و
دست هيچك

از جن و ان

پيش از آنها بدان زنان نرسيده است.

انسان از حوريههاي بهشتي تصويري در ذهن خود ايج اد م يكن د ام ا روزي ك ه ق دم در
بهشت ميگذارد و از اين نعمتها برخوردار ميشود ميگوي د ك ه اص الً ب راي م ن قاب ل
تصور نبود ،چقدر فاصله است بين آنچه من امروز ميبينم و آنچه در دنيا شنيدم.
اين اجر آخرت است كه ديدنش از شنيدنش بهتر است .در بخش دوم آيه در پاسخ به اي ن
پرسش كه اين اجر از آن كيستآ قرآن كريم ميفرمايد« :و الجر االخره خير للذين آمن وا و
كانوا يتقون» 2اين نعمتهاي آخرت براي كساني است كه ايمان همراه با تق وا دارن د؛ ه م
مومن هستند و هم تقوا دارند .ايمان همراه با تقوا در درگ اه خ دا م ورد پ ذيرش اس ت و
سعادت آخرت را براي انسان ايجاد ميكند چون ايمان باورمندي انسان است.
پيغمبر اكرم(ص) ميفرمايند« :من لم يكن له ورع يصده عن معص يه اهلل اذا خالل م يعب ا اهلل
بشيء من عمله» 3اگر انسان ورع و تقوا داشته باشد وقتي تنهاست و هيچك
هيچك

نيست ،يعن ي

او را نميبيند ،گناه نميكند و اين ارزشمند است .گاهي انسان معاص ي زي ادي را

ترك ميكند ،اما قسمت عمدهاش به خاطر حفظ شخصيت و موقعيتش م يباش د ك ه اي ن
ارزش زيادي ندارد .مهم آن است كه براي رضاي خدا از معاصي دست بردارد.

 -1رحمن.56 /
 -2يوسف.57 /
 -3پاينده ،ابوالقاسم ،نهجالفصاحه ،ص .725
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درباره رعايت حجاب هب عنوان يك دستور الهي و ضروري دين نيز همين قض يه ص دق
ميكند؛ يعني اگر كسي حجاب را رعايت ميكند با اين بينش كه تنها و تنها رضاي خداوند
مدنظر است نه مشوقها و مقومهاي خارجي ،در اين ص ورت رعاي ت حج اب و اطاع ت
الهي ارزشمند و برخاسته از ديدگاهي عميق است .در غي ر اي ن ص ورت رعاي ت حج اب
صرفاً به دليل حفظ مصالح و موقعيتفردي انسان ارزش الهي ندارد .بنابراين ،اعتقاد ب ه مع اد
خود سبب حفظ حجاب و يكي از داليل پذيرش و ترويج آن خواهد بود.
 .تقوا
در اين جهان راهپيمايي در خارستان س ياه وظلم اني اس ت .ام ام ص ادق(ع) م يفرماين د:
«…اليراك اهلل حيث نهاك و اليفقدك حيث امرك».

1

اين روايت نورافكني قوي در زندگي است و ميفرمايد:در اين شب تاريك س ياه عم ر ،در
اين بيابان خارستان به گون هاي ق دم برداري د ك ه خاره اي زه ر آگ ين ب ه پ اي نخل د و
قدمهايتان را مجروح نكند .انسان بايد متوجه باشد روش ص حيح زن دگي اي ن اس ت ك ه
هركجا خدا او را فرمان داده ،آن جا او را ببيند و هركجا خ دا او را نه ي ك رده ،آنج ا او را
نبيند.
انسان چگونه ميتواند خار و خ
ميتوان آن خارها را تشخي

را در بيابان تاريك ببيندآ مسلماً با اوامر و ن واهي خ دا

داد و از ميان آنها به س المت عب ور ك رد .ب ه گون هاي ك ه

 -1سيد بن طاووس ،مجموعه ورام ،ج،2ص.246
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هرجا مكان حرمت و گناه است و عرصة نهي و ناخشنودي ذات مق دس پروردگ ار اس ت،
انسان آن جا ديده نشود .و معناي تقوا همين است.
مسير زندگاني انسان وقتي در بستر تقوا قرار ميگيرد كه جايگاه و محل هميشگي او ،جاه ا
و مكانهاي مورد پسند خ دا باش د .م يگوين د فالن ي را ك ار داري م؛ او را كج ا ببين يمآ
ميگويند در مسجد ،اول وقت آن ج ا حاض ر اس ت ،در پايگ اه بس يج ،در ح رم و ...اي ن
مكانها جاي امر و فرمان خداست .اما در مكانهاي مبت ذلي ك ه جل وه گ اه گن اه اس ت و
محلي براي اعمال حرام و نافرماني و ال ابالي گري است ،اص الً او دي ده نم يش ود .ب راي
مثال در پاركي كه پاتوق اراذل و اوباش است نشاني از او نيست .در تف ريح گ اهي ك ه در
آن جا امر و نهي خدا رعايت نميشود .بيحياييها ،بيحجابيها و فحشاء تمام آن مكان را
پركرده است اين انسان با تقوا در آن جا ديده نميشود اين مسير تقواست ك ه ب راي انس ان
الزم است.
جواني كه در آغاز راه زندگي وارد اين مرحله م يش ود بايس تي ه دف نه ايي خ ويش را
برخ دا گون ه ش دن بگ ذارد و روش زن دگي اش را برمبن اي تق وا ق رار ده د .ام ا ف رد
سالخوردهاي كه مسير زندگي را در عين تاريكي و سياهي در خارستان دنيا طي كرده ،دائ م
دور خود جرخيده و مسير را گم كرده است ،با قدمهاي مجروح و پاه اي خلي ده ،ق درت
راه رفتن ندارد ،آيا تقوا براي او فايدهاي نداردآ! بايد تقوار را رها كندآ نه! به او م يگ وييم
اگر راه را در تاريكي رفتي ،خار و خ
خود كنار نزدي پ

اين خار و خ

را هم نتوانستي ببين ي و چ ون ندي دي از جل وي
به پايت خليد اكنون ك ه ب ه كه ن س الي رس يده اي،
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كناري بنشين اين خارها را از پايت در آور .ق دمه اي مج روح در راه عبودي ت و اطاع ت
حق را ترميم كن و از اين به بعد از وس اين خارستان با همان روشي كه ام ام ص ادق(ع)
ميفرمايند با مراقبت حركت كن.
اگر لباس تقوا بر باطن پوشيده شود ،اين باطن در برابر آفات شيطاني ك ه در رهگ ذر دين ا
ميخواهند عمر انسان و سرماية وجودي و روح و قلب او را ف اني كنن د و از ب ين ببرن د،
مصونيت پيدا ميكند.
اميرالمومنين علي(ع) ميفرمايد« :اوصيكم بتقوي اهلل اال فصونوها و تصونوا بها» 1شما را ب ه
تقواي الهي سفارش ميكنم ،به هوش باشيد هم با تقوا خودتان را حفظ كنيد و هم ب ا تق وا
براي خودتان پوشش بسازيد.
تقوا قالبي است كه وقتي زندگي انسان اين قالب را به خود گرف ت تم ام اعم الش جه ت
پيدا ميكند و به جاي ميرسد كه اصالً نهي خداوند ،در قاموس زندگي او يافت نميش ود؛
تمايل به آنچه خداوند نهي كرده است در كانون وجود و انديشة او پرورش پيدا نميكند تا
از اين طريق شيطان بتواند بر او مسل شود.
يكي از مباني اعتقادي حجاب كه به اعمال انسان جهت م يده د رعاي ت تقواس ت ك ه در
سايه آن ،زن با حفظ پوشش ديني ،خود را از تسل شيطان خارج ميكند و در مسير طاع ت
الهي قرار ميدهد .لذا زن با تقوا از آنجا كه خداون د نه ي ك رده و نم يخواه د او را ب ه آن
شكل ببيند ،اجتناب ميكند و آن جا كه امر خداست ،حضورش پر رنگ و مستمر ميشود.

 -1نهج البالغه ،خطبه .284
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تقوا يك نوع مصونيت بخشي اس ت .در ح ديث ديگ ري ام ام عل ي(ع) م يفرماين د« :ان
التقوي في اليوم الحرز و الجنه و في غد الطريق الي الجنه» 1تقوا در اي ن دني ا س پر و زرده
است ،تقوا امروز لباس مصونيت در برابر تهاجمات شيطاني است و اين تقوايي ك ه ام روز
بر باطن فرد نقش يك زره را ايفا ميكند در قيامت او را به بهشت راهنمايي ميكند «و ف ي
غد الطريق ال الجنه» .خاصيت ديگر لباس اين است كه لباس عامل اجرايي و جلوه ش رم و
حياي انسان است .انسان با لباس زير حتي در محي خانه در مقابل اعضاي خ انواده ظ اهر
نميشود ،با لباس منزل نزد مهمان نميآيند ،در كوچه و ب ازار و محاف ل حاض ر نم يش ود
چراآ چون حيا ميكند و اين گوياي آن حياي باطني و معص ومانه اس ت ك ه انس ان را ب ه
رعايت اين امور وامي دارد .تقوا نيز همين خاصيت را دارد.
انسان بايد در برابر خدا با حيا زندگي كند .استحياء در براب ر پروردگ ار ش رط عبودي ت و
بندگي است .خدا بنده بيشرم را دوست ندارد و بنده بيحيا را نميخواهد .انس ان ب ا تق وا
با خود ميانديشد كه هر لحظه در محضر خداست ،در منزل خدا زندگي ميكند و خداون د
هر لحظه او را ميبيند ،پ

حيا ميكن د .ش رط اول عبودي ت و بن دگي را در درگ اه ح ق

انجام مي دهد كه در محضر خدا با خدا نجنگد ،در منزل پروردگار ذات مق دس پروردگ ار
را ناديده نگير و در حضور خدا فرمان خدا ،را زير پا نگذارد .پ

مالزمه حيا و تقوا انس ان

را به بندگي خداوند و عمل و به فرمانهاي الهي و رعايت پوشش ميرساند.
 .4جامعنگري در واليتپذيري اهلبيت(ع)
 -1آمدي ،عبدالواحد بن محمد تميمي ،غررالحكم و دررالكلم ،ص .274
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«من احب شيئا فقد تشبه به» ،كسي كه چيزي را دوست دارد ش بيه آن م يگ ردد؛ براس اس
اين اصل ،پوشش زن نيز برپاية پوشش الگوه اي او تعي ين م يش ود .عالقمن د ش دن ب ه
شخصيتهاي خاص در ميان زنان به سبب ح

انقي اد و تس ليم آنه ا ،از م ردان بيش تر

است؛ همچنين در ميان دختران جوان به سبب هيجان طلبي و عوامل ديگر ب يش از پس ران
به چشم ميخورد .اين مسئله يكي از اصول روان شناسي است ك ه ب ه آن اص ل محاك ات
گفته ميشود .همرنگي امروزه به شكلي روشن و گسترده در قشر نوجوان و ج وان جامع ه
ما ظهور و بروز دارد .اما از آن جا كه انسان عاق ل و اله ي هم واره بهت رينه ا را گ زينش
ميكند ،در اين مقوله نيز بهترينها را الگوي رفتاري خويش قرار ميدهد .اه لبي ت(ع) در
مجموعه هستي به پشتوانه علم و عصمت سرشار ،برترين گزينه ب راي دوس تي و محاك ات
هستند.
انسان براي تضمين سرنوشت گاهي به انجام دادن واجبات و ت رك ك ردن محرم ات اكتف ا
ميكند در حدي كه رفع تكليف نمايد و بازخواست نشود؛ اما گاهي ف رد خ ود را در اي ن
حد متوقف نميسازد و به سبب وابستگي و دلبس تگي ك ه ب ه اه لبي ت(ع) دارد خ ود را
مشابه آنان ميكند و ميكوشد در تمام امور زندگي همرنگ آنان گردد.
از جمله اموري كه مشابهسازي در آن صورت ميگيرد حجاب است .خ انومي ك ه حقيقت اً
دوستدار اهلبيت(ع) است در پي اين نيست كه ح د واج ب را ك م و زي اد كن د و در آن
چون فعلي ما حضرت زهرا و حضرت زينب(س) حض ور داش ته باش ند از چ ه پوشش ي
استفاده ميكنند .بانوي با تقوا در پي مشابهسازي خود با مواليان خويش اس ت .دي ن مانن د
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برنامة نرم افزار رايانهاي است كه دستوراتش به صورت يك مجموعه ،با هم عمل ميكنن د.
اگر بنا شد در مجموعة دستورات ،يك مورد انجام نشود ،بقيه آنها هم انجام نخواهد شد.
خداوند در قرآن كريم ميفرمايد«:افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ب بعض فم ا ج زاءمن
يفعل ذلك منكم اال خزي في الحياه الدنيا و يوم القي امهيردون ال ي اش د الع ذاب و م ا اهلل
بغافل عما تعملون» 1چرا به برخي از احكام ايمان آورده و به بعضي كافر م يش ويدآ پ
جزاي چنين مردم بدكردار ج ز ذل ت و خ واري در زن دگاني اي ن جه ان و بازگش تن ب ه
سختترين عذاب در روز قيامت استآ و خدا غافل از كردار شما نيست.
براين اساس نميتوان دين را گزينشي پذيرفت ،يعن ي بخش ي از آن را انج ام داد و بخ ش
ديگري را رها كرد؛ زيرا اين كار نه تنها مورد پذيرش پروردگار نيست بلك ه نتيج ه بخ ش
نيز نخواهد بود.
ذات مقدس پروردگار در آية شريفه  119سوره توبه دو دستور ميدهد« :يا ايها الذين آمن وا
اتقوااهلل و كونوا مع الصادقين»اي اهل ايمان ،خداترس باشيد و با مردان راستگوي ب ا ايم ان
بپيونديد.
اي ن دو دس تور ب اهم عم ل م يكنن د ،يعن ي تق وا ب دون وابس تگي و پي روي از والي ت
اهلبيت(ع)اثر ندارد .واليت و وابستگي و عشق به اهلبيت(ع) نيز بدون تق وا ب ينتيج ه و
بيثمر است.

 -1بقره85/
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در تفاسير « وكونوا مع الصادقين» به معني اطاعت و پيروي از صادقين يعني معص ومين(ع)
تفسير شده است .اما براي اي ن مطل ب واژهاي ج امعت ر از پي روي ني ز وج ود دارد و آن
وابستگي به اهلبيت(ع) اس ت .متابع ت و پي روي ،تنه ا در عرص ةعمل خ ودش را نش ان
ميدهد ،اما وابستگي به اهلبيت(ع) وجود نداشته باشد ،تقوا بينتيجه است .اي ن وابس تگي
چه نقشي در تقوا داردآ تنها ،مظه ر عمل ي و ظ اهري تق وا ،نيس ت .مه م اي ن اس ت ك ه
وابستگي ميتواند در عرصه عمل ،تقوا را در وجود ما نهادينه كند .آن تق وا وج ود قلب ي و
باطني در درون اعمال ماست.
امام صادق(ع) ميفرمايند« :ال يغرنك بكائهم انما التقوي في القلب»1اشك چشم ايش ان ت و
را فريب ندهد .همانا تقوا در دل جاي دارد.
نبايد ظاهرسازي بعضي افراد ،انسان را فريب دهد چرا كه تقوا امري قلبي اس ت .متاس فانه
عدهاي ساده انديش ،همين كه انساني را با ظاهر متواضعانهاي ميبينن د ك ه خيل ي خ ود را
نمايش ميدهد ،با ديدن اي ن عنص ر احساس ي ،ف وري دلبس ته او ش ده ،مري د و پي رو او
ميگردند و به صرف اين كه در جايي اشكي و آهي ببينند ،دلبستگي پيدا ميكنند.
ظاهراً مخاطب امام(ع) نيز از عناصر ساده لوح و ساده ان ديش ب وده ،ك ه اف راد را در اي ن
ژست ميپذيرفته است .امام(ع) ميفرمايند« :ال يغرن ك بك ائهم» اش ك چش م اينه ا ت و را
فريب ندهد« ،انما التقوي في القلب» ،تقوا در ظ اهر نيس ت ،تق وا در دل اس ت و در درون
انسان وجود دارد.

 -1مجلسي ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج ،67ص 286و
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تقوا ،يك برنامة مشخ

نرم افزاري است در درون دل انسان كه به آن التزام قلبي پيدا ك رده

باشد .هنگامي كه اين حالت در انسان به وجود آمد ،به خودي خود ،حرام را ترك م يكن دن
و واجب را انجام ميدهد ،عفت ،حيا و پاكي ،توحيد و وابستگي به خدا سراسر وج ودش را
فرا ميگيرد .و اينها همه به سبب آن بسته نرم افزاري تقواست كه در قلب او نهادينه ش ده و
التزامات دروني انسان است كه اگر با عشق در قلب انسان آميخته شد و با گ رايش ثاب ت در
باطن دل انسان گره خورد ،همواره در جانش جاودان و هميشگي خواهد بود.
لذا اينكه خدا در قرآن ميفرمايد« :وكونوا مع الصادقين» ،يعني بعد از اينكه تقوا در خودتان
ايجاد كرديد ،با صادقين باشيد؛ وابسته به صادقين و معصومين(ع) باشيد؛ يعن ي آن گ رايش
قلبي ثابت شما به مقام عصمت و واليت پيوند خورده و آن عشق نهادينه ش ده از معص وم
در درون شما ،با اين برنامه عجين شده باشد.
برهمين اساس است كه در زيارت جامعه كبيره به معصوم عرض ميشود« :بابي انتم و ام ي
و نفسي» و «بمواالتكم علمنا اهلل معالم ديننا و اصلح ما ك ان فس د م ن دنيان ا و بم واالتكم
تمت الكلمه و عظمت النعمه» 1در مواالت ائمه(ع) چند خاصيت وجود دارد .خاص يت اول
آنكه دين را به پيروان و محبان ياد ميدهد؛ زيرا اگر محبت علي(ع) در دلها نبود و عش ق
به امام حسين(ع) در وجود محبان قرار نداشت و ي ا اگ ر ش يعيان ام ام ص ادق(ع) ش ناس
نبودند ،اگر دلداده علي بن موسي الرضا(ع) نبودند ،اين گونه در عرصة دين آموزي ب ه اوج
و كمال نميرسيدند و چه بسا دشمن به راحتي دين آنان را ميربودند.

 -1قمي ،عباس،مفايتح الجنان ،زيارت جامعه كبيره.

48

خاصيت ديگر اين است كه ميفرمايد« :وبمواالتكم تمت الكلمه» اگر انسان ش يفته و پي رو
ائمه(ع) نباشد ،دين داري او تضمين ش ده نيس ت و والي ت اه لبي ت(ع) در زن دگي اش
متجلي نميگردد.
ويوگي ديگر اين است كه وابستگي به اهلبيت(ع) غير از اين كه دين را تض مين م يكن د،
ميتواند آسيبها و كمبودها در دين داري اصالح نمود ،مايه رش د و ارتق ا ش ود،از جمل ه
لوازم واليت مداري و پيروي از اهلبيت(ع) التزام به پوشش دين ي و عم ل ب ه دس تورات
مرتب با آن است كه هر چه اين عمل شايستهتر و به مباني نزديكتر باشد نشان از والي ت
مداري و وابستگي بيشتر فرد به اهلبيت(ع) دارد.
مباني روانشناختي
 .فطرت
فطرت يعني نهاد ،سرشت ،آفريدن ،شكافتن ،اختراع و انشاء كردن كار ،البته شكافتن نيز ب ه
دو معناست ،شكافتني كه بعد از آن حيات و زندگي است و شكافتني كه بعد از آن ن ابودي
و نيستي است كه در اين جا منظور معناي اول است.

-1راغب «فطر» را شكافتن طولي گفته است .تفطر و انفطار :شكافته شدن ،قرشي ،علي اكبر ،قاموس قرآن ،ج،5ص.192
فطر الفطره :الخلفه .فطراهلل الخلق فطرا من باب قتل :خلقهم ،واالسم:الفطره ،قال تعالي -فطره اهلل التي فطر الناس عليه ا .و ك ل مول ود
يولد علي الفطره،اي الفطره االسالميه و الدين الحق.
و الفطره :خلقه .و هذا المعني يصدق علي التقدير و الخلق و االحداث واالبداع في المرتبه الثانيه .و علي الص دع و الش ق و االخ تالل
بانسبه الي الحاله السابقه .مصطفوي ،حسن ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم،ج،9ص.111
فطر:فطرالشي ء يفطره فطراًفانفطر و فطره:شقه .و تفطر الشي ء:تشقق .والفطر:الشق .اين منظور ،لسان العرب ،ج،5ص.55
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بنابراين فطرت به معناي آفرينش بديع و بيسابقه است ،يعني سرشتي است كه انسانه ا ب ا
آن متولد ميشوند و تاانسان باقي است اين سرشت همراه اوست و در همه انسانها و همة
عصرها ثابت است و در هيچ شرايطي تغيير نمييابد.
فطرت به طور مكرر در قرآن آمده است :مانند «فاقم وجهك لل دين حنيف ا فط ره اهلل الت ي
فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهلل ذلك ال دين الق يم« ،1»...فط رهن»«،2ف اطر الس موات و
االرض»«،3اذا السماء انفطرت» 4و «منفطربه» 5و در همه ج ا در مفه وم اي ن كلم ه اب داع 6و
خلق نهفته هست.
با توجه به آية «فاقم وجهك للدين حنيفاً فطره اهلل التي فطر الن اس عليه ا ال تب ديل لخل ق
اهلل»« ،فطرت» بر وزن «فعله» در مورد انسان و دين است.
اين دين و اين فطرت كه خداي متعال همة انسانها را بر آن اس اس آفري ده اس ت ،تغيي ر
ناپذير و جزء سرشت آنهاست؛ تاعالم باقي است هر انساني كه متولد شود با اي ن سرش ت
متولد ميشود و اين فطرت همراه اوست و سرشت را نميشود تغيير داد و ب ه چي ز ديگ ر
تبديل كرد «ذلك الدين القيم».
بنابراين حجاب و پوشش به عنوان يكي از تجليات حي ا و عف ت ،ام ري فط ري اس ت .از
ابتداي تاريخ تاكنون هر انساني كه بر پاية فطرت خداي خويش رفتار ميك رده ،اهمي ت آن
 -1روم.33/
 -2انبياء.56/
-3زمر.46/
-4انفطار.1/
-5مزمل.18/
« -6ابداع» به يك معنا يعني آفرينش بدون سابقه است.
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را احساس كرده و آن را به كار بسته است .به همين سبب حيا وعف ت و همچن ين مظ اهر
گوناگون آن از جمله حجاب ،همواره مورد ستايش و تحسين نوع بشر بوده است.
با مطالعه آيات قرآن كريم در مورد داستان حضرت آدم و حوا(ع) به فطري ب ودن پوش ش
پي ميبريم .خداوند تبارك و تعالي در قرآن ميفرمايد« :فاكال منها فب دت لهم ا س واتهما و
طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه و عص ي آدم رب ه فغ وي» 1پ

آدم و ح وا (فري ب

خوردند و) از آن درخت تناول كردند ،بدين جه ت (لب اسه اي بهش تي از تنش ان دور و
عيوب و) عورت آنها در نظرشان پديدار شد و به ساتري از برگ درخت ان بهش ت خ ود را
پوشاندند .و آدم نافرماني خداي كرد و گمراه شد.
براين اساس آدم و حوا(ع) قبل از تن اول از ش جرم ممنوع ه داراي ن وعي پوش ش بهش تي
بودند اما براثر خطا ،پوشش آنها فرو ريخت و خود را برهنه يافتن د و ب ا ش تاب س عي در
پوشاندن خود نمودند.
درجايي ديگري نيز به عفت و پاكدامني حضرت يوسف(ع) اشاره م يكن د آن ج ا ك ه در
پاسخ به نداي فطرت ،از ميان دعوت زنان و زندان ،زندان را انتخاب ميكند« .و ق ال نس وه
في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شعفها حبا انا لنراها في ضالل مب ين +فلم ا
سمعت بمكرهن ارسلت اليهن و اعتدت لهن متكا و آتت كل واحده م نهن س كينا و قال ت
اخرج عليهن فلما راينه ا كبرنه و قطعن ايديهن و قلن ح اش هلل م ا ه ذا بش را ان ه ذا اال
ملك كريم +قالت فذلكن الذي المتنني فيه و لقد راودتته ع ن نفس ه فاستعص م و ل ئن ل م

-1طه121/؛ اعراف.22/
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يفعل ما آمره ليسجنن و ليكونا من الصاغرين +قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي ه
و اال ت صرف عني كيدهن اصب اليهن و اكن من الجاهلين» 1و زناني در شهر مصر گفتند:
زن عزيز مصر قصد مراوده با غالم خ ويش داش ته ح ب او وي را ش يفته و فريفت ه خ ود
ساخته است و ما او را (از فرط محبت) كامال در ضاللت ميبين يم .چ ون (زليخ ا) مالم ت
زنان مصري را درباره خود شندي فرستاده از آنها دعوت كرد و (مجلسي بيار اس ت و) ب ه
احترام هر يك بالش و تكيه گاهي بگسترد و به دست ه ر ي ك ك اردي ( و ترنج ي) داد و
(آنگاه با زيب و زيور يوسف را بياراست و) به او گفت كه به مجل
زنان مصري يوسف را ديدند ب

اين زن ان درآ ،چ ون

بزرگش يافتند و دستهاي خود (به جاي ترنج) بريدن د

و گفتند حاش هلل كه اين پسر نه آدمي است ،بلكه فرش ته ب زرگ حس ن و زيب ايي اس ت.
گفت :اين است غالمي كه مرا در محبتش مالمت كردي د! آري م ن خ ود از وي تقاض اي
مراوده كردم و او عفت ورزيد و اگر از اين پ

هم خواهش مرا رد كند ،البته زنداني ش ود

و از خوارشدگان گردد .يوسف گفت :خداي من ،مرا رنج زندان خوشتر از اين كار زشتي
است كه اينان از من تقاضا دارند و اگر تو حيله اين زنان را از من دفع نفرمايي به آنها مي ل
كرده از اهل جهل (و شقاوت) گردم.
طبق اين آيات و دهها آيه ديگران ميتوان فطري بودن مسئله حجاب را دريافت .اما ام روزه
برخي بر اثر انديشههاي نادرست و تاثيرپذيري از نيتهاي ناپاك دش من ن ه تنه ا ب ه اي ن

 -1يوسف.33-33/

52

موضوع توجه نميكنند ،بلكه حجاب را مخالف فطرت و آن را عامل محدودكنن ده و م انع
پيشرفت انسان ميدانند.
پ

همان طور كه خداوند در فطرت انسان حقيقت جويي ،زيبايي دوس تي ،خي ر طلب ي و

همچنين تمايل به حقيقتي ماوراء طبيعي را قرار داد ،مي ل ب ه پوش ش را ني ز در فط رت و
سرشت انسان ها به طور عام و در زن به طور خ اص ق رار داد ت اغرايز ش هواني در مس ير
صحيح به كار گرفته شود و براي انسان اسباب فساد و تباهي را فراهم نسازد.
بنابراين فطرت هر انساني او را به كس ب خ وبيه ا و دوري گزي دن از ب ديه ا ه دايت
ميكند .لذا انسان به حكم فطرت خويش هيچ گاه به بيحجابي روي نميآورد.
 .2حيا
حيا ملكهاي است كه انسان را از گناه دور ميكند و از اي ن جه ت در قل ب ف رد راس خ و
استوار است .در برخي روايات «تعفف» (عفت ورزي) پ

از با حيابودن مطرح م يش ود،

به نظر ميرسد اين تقدم رتبي حيا نشانگر تق دم در متخل ق و آراس ته ش دن ب ه آن باش د.
پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد« :ان اهلل يحب الحيي المتعفف» 1خداوند افراد باحي اي عفي ف را
دوست دارد.
حياء نشانگر دين است و موجب نظام بخشي ايمان ميش ود .چن ان ك ه پي امبر اك رم(ص)
ميفرمايند« :الحيا هو الدين كله»  2حيا تمام دين است.

 -1مجلسي ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ،68ص.273
 -2پاينده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحه ،ص  ،232حديث .1321
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ايشان در جاي ديگر ميفرمايند« :الحيا نظام اليمان فاذا انح ل نظ ام الش يي تب دد م ا في ه و
تفرق»؛ 1حيا رشته حفظ ايمان است ،وقتي رشته سامان چي زي گش وده ش ود ،آنچ ه در آن
است پخش و پراكنده و تلف ميگردد.
منظور از اين روايت روشن شدن جايگاه حيا در ايمان است .حيا مانند نخ ي مرواري دها را
در كنار يكديگر تنظيم ميكند و ايمان را نظ م م يده د ،زي را ف رد باحي ا از معاص ي دور
ميشود؛ اما وقتي حيا از بين رفت ،ايمان مشكل پيدا ميكند.
ضعف حيا از سستي ا عتقاد به مبدا و معاد سرچشمه ميگيرد و بيحجابي از مصاديق ب ارز
بيحيايي است كه از ضعف ايمان ناشي ميشود .رسول اكرم(ص) ميفرمايند :حيا و ايم ان
قرين يكديگرند؛ اگر يكي از ميان برخاست ديگري هم ميرود« .الحيا و االيم ان ف ي ق رن
واحد فاذا سلب احدهما تبعه االخر».

2

پوشش و حيا تفكيك ناپذيرند و تا جلوهاي از حيا در زني وجود نداشته باش د ،پوش ش او
نيز با تزلزل همراه خواهد بود .زنان با حيا كساني هستند ك ه ب ا پوش ش او ني ز ب ا تزل زل
همراه خواهد بود .زنان با حيا كساني هستند كه با پوشش كامل خود از نمايش ب دن ،م و و
زينتهاي خود شرم دارند .پاكي قلب زنان خودنما به سخن ستمكاري شبيه است ك ه الف
ترحم ميزند .زناني كه زيباييهاي جسماني خود را به نمايش ميگذراند ،پرده بين خ ود و
خدا را ميدرند .كامياب كردن چشمه اي گرس نه نامحرم ان كمت رين سازش ي ب ا پ اكي و
نجابت ندارد و عفيف بودن زن بدحجاب از القائات بياعتبار شيطان اس ت .ب يحج ابي از
 -1ماوردي ،ابوالحسن علي بن محمد ،ادب الدنيا و الدين ،ص .243
-2حرعاملي ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،ج  ،12ص .168
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آف ات پاك دامني و حي ا ب ه ش مار م يرود و ب انوان پاك دامن و ب ا حي ا از روح س المي
برخوردارند.
مسائل اخالقي و تربيتي از ظرافتي خاص برخوردارند و از سالهاي نخست كودكي ش كل
ميگيرند .اين اشتباه بزرگي است كه به مسائل تربيتي مربوط به حجاب و حياي دختران ت ا
 9سالگي توجه نشود و با رسيدن به سن تكليف از آنها خواسته شود تا يكباره مس ير چن د
ساله خود را تغيير دهند امور تربيتي حقايقي هستند كه بايد به تدريج شكل گيرند .حج اب
يك فرهنگ است كه از ساليان قبل از تكليف بايد مورد توجه و ممارست قرار گيرد.
در هرصورت ،از جمله ريشههاي خودنمايي و بيحجابي زنان ضعف حياست .ص فتي ك ه
به زن ارزش ميبخشد و فقدان آن او را پست ميكند .در روايت آمده است :بهت رين زن ان
شما آن است كه چون با مرد بيگانه باشد ،لباس محكمي از حيا وعفت در بركند.

1

حيا از مصاديق عفت است ،يعني حيا و عفت رابطهاي متقابل دارند .همان طور كه بيان شد
حيا عبارت است از آن حالت نفساني كه انسان در برابر هيب ت ديگ ران دارد؛ يعن ي وقت ي
فرد محترم و با شخصيتي با انسان صحبت ميكند زبان انسان به لكنت ميافت د و اض طرابي
در او نمايان ميشود كه اين حالت ،حياست .حيا يك بازتاب است ،يعني حيا عك

العمل

و واكنش عفت در انسان است.
حجاب با حيا تفاوت دارد .حيا معنايي وسيعتر از حج اب داش ته ،ن وعي پوش ش درون ي
محسوب ميگردد كه وقتي انسان خود را به آن آراس ت محجب ه م يش ود .ب ه ط ور كل ي

 -1رسولي محالتي ،سيدهاشم ،زندگاني حضرت زهرا(ع) و دختران آن حضرت ،ص .138
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ميتوان گفت كه هرجا حيا باشد حجاب هم خواهد بود؛ ولي اين ارتباط دو س ويه نيس ت
يعني هر حجابي نشانگر حيا نيست ،البته برخ ي از مواق ع ،انس ان حج اب را بيش تر از آن
چيزي كه الزم است مراعات ميكند كه اين نشانگر حياست.
 .عفت
عفت عبارت است از حاص ل ش دن ح التي در نف

انس ان ك ه از غلب ه ش هورت ب ر او

جلوگيري ميكند و براي حصول و تقويت اين حالت ،ابزاري مورد نياز است .در ابت دا ك ه
اين حالت درنف

انسان حاصل ميش ود ب ا ه دف جل وگيري از غلب ه ش هوات و امي ال

نفساني ،ميل به پوشش در انسان ايجاد ميشود و وقتي اين مي ل ك ه سرجش مه در فط رت
انسان دارد مورد اهميت و توجه قرار گيرد ،ارتباط دو سويه آن با حجاب تقويت ميگ ردد.
البته حجاب نيز باعث تقويت عفت در انسان ميشود هر چند در اصل ،عف ت را م يت وان
ريشه و منشا حجاب عنوان كرد.
با توجه به اين كه تاثيرظاهر بر باطن و تاثير باطن بر ظ اهر يك ي از ويوگ يه اي عم ومي
انسان است و از آن جا كه عفت يك حالت دروني است ،بنابراين بين حج اب ي ا پوش ش
ظاهري وعفت و بازدارندگي باطني انسان ،تاثير و تاثر متقابل برقرار اس ت .ب دين ترتي ب،
هرچه عفت دروني بيشتر باشد حجاب يا پوشش ظ اهري بيش تر و بهت ري در مواجه ه ب ا
نامحرم حفظ ميشود و متقابالً هر چه حجاب و پوشش ظاهري بيشتر ش ود ،اي ن حج اب
در تقويت و پرورش عفت تاثير بيشتري دارد.
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حجاب ظاهري نشانهاي از مرحله خاصي از عفت باطني صاحب حجاب اس ت ،البت ه اي ن
گونه نيست كه حجاب و پوشش ظاهري لزوماً به معناي دارابودن همه مراتب عفاف باش د،
عفاف نيز بدون رعايت پوشش ظ اهري قاب ل حص ول نيس ت ،پوش ش ظ اهري يك ي از
عالمتها و نشانههاي عفاف است.
امام علي(ع) ميفرمايند « :زكاه الجمال العفاف» 1زكات زيبايي ،عفت و پاكدامني اس ت .الزم
است انسان جنبه الهي هر نعمتي را كه دارد در نظر بگيرد و از آن فق

در راه اطاع ت خ دا

بهره ببرد .زيبايي ،يكي از نعمتهاي خداست .و جنبه الهي آن ،پاكدامني و پوشش است.
عفت به معناي دور كردن از حرام و بر دو گونه است:
الف) پاك كردن درون و دل خود از هوس راني؛
ب) پوشاندن ظاهر خويش در برابر مورد هوس قرار گرفتن.
هر دو مورد از زير مجموعههاي عفت است و هر دو خواسته شده است؛ نميتوان درون و
دل را پاك كرد و ظاهر را رها كرد يا ظاهر را حفظ كرد و دل يا درون را رها نمود.
نتيجه اجتماعي بيحجابي از بين بردن امنيت عفت است .امنيت عفت براي يك جامعه اگ ر
مهمتر از امنيت جان و امنيت مال نباشد حداقل مقارن با آنهاست و يك زن بيحج اب در
جامعه يك عنصر ضد امنيتي است.
در قرآن واژه عفت براي آنهايي به كار رفته كه امك ان ازدواج ندارن د و ق رآن آن ان را ب ه
عفت دعوت نموده است« :وليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتي يغنيهم اله م ن فض له و
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الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمالنكم فكاتبو هم ان علمتم فيهم خيرا و آتوهم م ن م ال
اهلل الذي آتاكم و ال تكرهوا فتياتكم علي البغا ان ا ردن تحصنا لتبتعوا عرض الحي اه ال دنيا و
من يكرههن فان اهلل من بعد ا كراههن غفور رحيم» 1و آن ان ك ه وس يله نك اح نيابن د باي د
عفت نف

پيشه كنند تا خدا آنها را به لطف و فضل خود ب يني از گردان د .و از بردگانت ان

آنان كه تقاضاي مكاتبه كنند( .يعني بخواهند خود را از موال ب ه مبلغ ي مش روط ي ا مطل ق
خريداري كنند) تقاضاي آنها را اگر خي ر و ص الحي در ايش ان مش اهده كني د بپذيري د و
(براي كمك به آزاد شدن آنها)از مال خدا كه ب ه ش ما اعط ا فرم وده (ب ه عن وان زك ات و
صدقات در وجه مال المكاتبه) به آنها بدهيد ،و كنيزكان خود را كه به عفت مايلن د ،زنه ار
براي طمع مال دنيا مجبور به زنا مكنيد ،كه هر ك

آنها را به اكراه به زنا وادار كند خ دا در

حق آنها كه مجبور بودند بسيار آمرزنده و مهربان است (ل يكن ش ما را ك ه آنه ا را ب ه زن ا
مجبور كنيد به جاي آنان عقاب خواهد كرد).
در اين جا «وليستعفف»به آيه قلبي اش «وانكحوا االيامي» برمي گ ردد .اگ ر اينه ا ب از ه م
نتوانستند ،طلب عفت كنند يعني آن حالت را در خودش ان ب ه وج ود بياورن د .آن حال ت
نفساني يك نوع حالت عفت و حيا مي باش د ك ه در درون انس ان و در اعم ال ظ اهري او
نمايان ميگردد.
يكي از مصاديق كامل حيا همين عفت است .يكي حياي ذاتي در خودش ايجاد ميكند ك ه
وقتي آن حالت نفساني به وجود آمد از هر مظهر تحريك جنسي فاصله ميگيرد .وقتي ف رد
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در مقابل مظاهر تحريك جنسي قرار ميگي رد ب ا ازدواج نك ردن ني ز م يتوان د در مقاب ل
فشارهاي جنسي مقاومت كند« .وليستعفف» يعني آن عفت را طلب كند كه منظور آي ه ني ز
همين است.
اين «وليستعفف» نميگويد «فم نن ك ان غني ا فليمتن ع» 1موض وع بح ث م ال يت يم اس ت.
ميفرمايد اگر مال يتيم در دست شما قرار گرفت آن را ب رايش حف ظ كني د ت ا وقت ي ك ه
بزرگ شد و به مرحله بلوغ رسيد به بدهيد .حال اين مال يتيم كه د ر دس ت انس ان اس ت
با آن چه ميكندآ به عنوان مثال مردي كه فوت كرده است و اموال بچه صغيرش در دس ت
ديگران است تا اين بجه به سن بلوغ برسد  15سال طول ميكشد ق رآن م يگوي د« :و م ن
كان غنيا فليستعفف» كسي كه غني است عفت پيشه كند .نميگويد :مال را نگ ه دارد ي ا آن
را مصرف كند ميگويد« :وليستعفف» يعني خودداري كند .چون طبيعي است وقت ي ام والي
در دست انسان قرار گيرد و صاحب آن اموال كودك باشد ،انسان به آن مال طمع ميكن د و
تحريك ميشود كه آن را ت صرف كند.
به همين سبب قرآن كريم ميفرمايد« :وليستعفف» يعني با عفت خ ودداري كن د ،يعن ي آن
حالتي كه بر نف

عارض ميشود كه از غلبه شهوت مال جلوگيري ميكن د؛ ب ا آن حال ت

ديگر به طرف آن مال نرود و گ رايش م الي اش تهدي د نش ود ك ه م ال يت يم را ب ردارد و
مصرف كند .در ادامه ميفرمايد« :و من كان فقيرا فليا كل ب المعروف» ام ا اگ ر فقي ر اس ت
اشكال ندارد مال را مصرف كند؛ بعد ما به ازاي آن را به همراه س ودش ب ه او بده د .پ
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شهوت فق شهوت جنسي نيست ،بلكه شهوت مال را هم شامل ميشود .لذا حالتي ك ه در
نف

وجود داشته باشد و آن حالت انسان را از تحريك غرايز جنس ي و ش هوت م ال ب از

دارد .براين اساس ميتوان گفت :عف ت ب ه ط ور كل ي انس ان را از تم ايالت نفس اني ب از
ميدارد .بنابراين حجاب كه خود يكي از مظاهر عفت است باعث م يگ ردد زن در مقاب ل
نامحرم حالت احتراز به خود گيرد.
از سوي ديگر نمايش دادن خود و جلوه ك ردن ب راي م رد ن امحرم خ ودش ي ك حال ت
تحريكي براي زن دارد .زن وقتي احساس كرد مردي از او خوشش آمده اس ت ،خ ود اي ن
خالف عفت است چرا كه جايز نيست زن آرايش كند و در مقاب ل ن امحرم ظ اهر ش ود و
باچهره باز و لباسهاي آنان را تحريك نمايد تا در مرحله بعد مردعفت پيش ه كن د و نگ اه
نكند .مرد هم همين حالت را دارد؛ وقتي احساس ميكند مورد توجه فردي ق رار گرفت ه و
جن

مخالفي از او لذت ميبرد براي خود او هم لذت آور است؛ يعني اين احساس ،خ ود

مرد را هم تحريك ميكند .كه اين خود يكي از مظاهر بيعفتي است.
ارتباط بيحجابي با عفت تنها اين نيست كه بيحجابي زن باعث بيعفتي مرد ميگردد بلك ه
بيحجابي ،عفت خود اين زن را هم از بين ميبرد .حجاب زن ،مظهر حالت نفس اني عف ت
در اوست كه مانع ميشود زن مورد نظر مردي قرار بگيرد و خود او از اينك ه ارتب اطش ب ا
نامحرم اين گونه شود گريزان است.
در مسئله حجاب دو ويوگي وجود دارد .ويوگي نخست حرمت زن يعني حرمتي است ك ه
در سايه حجاب محفوظ ميماند .براي مثال شايد نگاه كردن به يك پيرزن هشتاد س اله ك ه
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جز قواعد است حرمت نداشته باشد؛ اما چون حجاب حافظ حرمت زن اس ت ،هم ين زن
هيچ گاه از حجاب دور نميشود چرا كه خ وب م يدان د حرم ت و شخص يتش در س ايه
حجاب حفظ ميشود .لذا و جوب حجاب عمدتاً براي خود زن است نه براي مرد .ويوگ ي
ديگر تحريك جنسي مرد است .بنابراين ،حفظ حرمت ويوگي نخست حجاب است ،يعن ي
به يك انسان محترم نبايد تجاوز شود .اما اگر زن از اين محافظ دور شود و ب يحج اب در
مقابل نامحرم قرارگيرد چون آسيب پذير است به او تجاوز ميشود .تجاوز به زن در معناي
وسيع اين است كه ابزار شهوت راني يك مرد ميشود و اين مسئله حتي با ي ك نگ اه ه م
ميتواند صورت گيرد.
اما ويوگي ديگر مربوط به حجاب ،عفت است كه در فصل گذش ته توض يح آن آم ده و در
آنجا گفتيم عفت ،حالت نفساني خود زن است كه از هر نوع حركتي ك ه موج ب تحري ك
گرايشهاي نفساني و استيهاج او بشود جلوگيري ميكند و وقت ي بن ا ش د زن در مع رض
نامحرم قرار گيرد بين اين زن بيحجاب و آن مرد نامحرم اجنبي ارتباط جنسي ق رار گي رد
بين اين زن بيحجاب و آن مرد نامحرم اجنبي جنسي برقرار م يش ود .ارتب اط جنس ي در
نگاه مرد و در احساس خوشايند زن حاصل ميشود .اين ارتباط با آن حالت نفساني عف ت
منافات دارد .ضمن اينكه اين ارتباط آن حالت نفساني مرد را هم از بين ميبرد.
بين زياده خواهي و بيعفتي نيز رابطهاي مستقيم وجود دارد .پيامبر اكرم(ص) م يفرماين د:
«اللهم ارزق محمداً و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد العفاف و ارزق م ن ابع ض
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محمدا و آل محمد المال و الولد» 1راضي بودن به حد كفايت ،باعث ميشود افراد به عف ت
كشيده شوند .يعني بين زياده خواهي و عف ت ارتب اط متقاب ل برق رار اس ت؛ يعن ي زي اده
خواهي سبب بيعفتي و بيعفتي سبب زياده خواهي ميشود .لذا براي اينك ه انس ان عف ت
خودش را حفظ كند از همان اول بايد به كم قانع باشد؛ در غير اين ص ورت خ واه ن اخواه
عفتش به خطر ميافتد ،عفت كه از بين رفت غرايز برانگيخته ميشوند و اي ن برانگيختگ ي
غرايز نيز انسان را به زيادهخواهي ميكشاند.
خيلي از افراد بيعفتي را به مسائل اقتصادي رب ميدهند و معتقدند بيحجابي و فحشا به سبب
فقر اقتصادي است .اين افراد ميگويند اگر فحشا توسعه پيدا كرده به سبب اين اس ت ك ه م ردم
فقيرند و اين فقر ،زنان را به مرحله خود فروشي و فحشا م يكش اند در اينج ا باي د گف ت :اوال
بيعفتي نتيجه زيادهخواهي است و از آن گذشته بايد بررسي شود آي ا فحش ا در قش ر ثروتمن د
بيشتر رايج است يا در قشر فقيرآ آنچه از بررسيها به دست ميآيد اين است كه فحشا در قش ر
ثروتمند بيشتر است به سبب اين كه آنها زياده خواه هستند .پ

نم يت وان عل ت ب يعفت ي را

اقتص ادي دانس ت .زي ادهخ واهي اقتص ادي نم يت وان عل ت ب يعفت ي را اقتص ادي دانس ت.
زيادهخواهي اقتصادي باعث فحشا و بيعفتي ميشود نه اينكه فقر اقتصادي باعث بيعفتي شود.
خاستگاه عفت
به طور معمول تصور بر اين است كه زنان منشا و خاستگاه عفت اجتماعي هس تند ام ا ب ر
طب ق رواي ت پي امبر(ص) م ردان خاس تگاه عف ت اجتم اعي هس تند .پي امبر اك رم(ص)
 -1كليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،چ ،2ص .143
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ميفرمايند« :قدر الرجل علي قدر همته و صدقه علي قدر مروته و شجاعته علي ق در انفت ه
و عفته علي قدر غيرته» 1عفت مرد به اندازه غيرت اوس ت ،يعن ي غي رت در م رد اص الت
دراد و اين غيرت مولد عفت است در حالي ك ه عنص ر نهادين ه ش دهاي در زن ب ه عن وان
غيرت وجود ندارد .غيرت در مردان تعريف دارد اما در زنان تعري ف ن دارد .اي ن رواي ت
پيغمبر(ص) ميرساند كه عفت خود مولود غيرت است و غيرت هم يك عنص ر روان ي در
مردان است .با اين كيفيت كه غيرت ممدوح در مردان است پ

بن ابراين م ردان خاس تگاه

عفت هستند نه زنان بلكه ايشان پذيراي عفت در جامعه هستند؛ يعن ي جامع هاي ب ا عف ت
است كه مردانش با عفت باشند .در جامعهاي اگر زن ان عفي ف ش دند و م ردان ب يعفت ي
بودند نميتوان گفت عفت در آن جامعه نهادينه شده و مس تحكم اس ت .اگ ر م رد غي رت
نداشت آن جامعه ،جامعهاي بيعفت است حتي اگر همه زنان هم باحجاب باشند.
اما اگر مردان غيرت داشتند ولي زنان عفت نداشتند ،اين عفت در جامعه بستر ن دارد .چ را
كه عفت اجتماعي از يكسو بستر ميخواهد و از سوي ديگ ر نيازمن د عام ل اس ت غي رت
مردان عامل عفت است و بستر آن ،زن ان هس تند .غي رت م ردان در جامع ه تولي د عف ت
ميكند ،اما اگر بستري در جامعه براي عفت بود ،پايدار ميماند در غير اين صورت نه تنه ا
عفت بلكه كم كم اصل جامعه از بين ميرود.
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از آن جا كه حيا عفت و غيرت ،ح التي درون ي و نفس اني هس تند و م ورد پ ذيرش تم ام
انسانها بوده و ميباشد و اديان آسماني نيز همواره بدان توصيه كرده اند ،ميتوان گفت ك ه
يكي از فلسفههاي اصلي پوشش آدمي عفت بوده است.
عفاف ،خويشتن داري با عالئم و نشانههاي رفتاري و گفتاري است و به وجود نش انهه اي آن
ممكن نيست .عفت نميتواند يك ا مر صرفاً دروني باشد و هيچ عالمت بيروني نداشته باش د.
بخشي از تفاوتها در نشانههاي خويشتن داري زن و مرد ،از تفاوت در خلقت آنها سرچشمه
ميگيرد و يكي از نشانههاي عفاف ،پوشش است .عفاف بدون رعاي ت پوش ش ،قاب ل تص ور
نيست .نمي توان به زن يا مردي« ،عفيف» گفت در حالي كه عري ان ي ا نيم ه عري ان در انظ ار
عمومي ظاهر ميشود .حجاب اسالمي از نشانههاي برجسته عفاف در اسالم ،است.
 .4غيرت
غيرت يك فضيلت اخالقي است كه در سرشت انسان نهاده شده و جز وجود انسان اس ت.
در اسالم بر غيرت تاكيد زيادي شده است .انسان ب ا غي رت در مواجه ه ب ا آس يبه ا دو
ناراحتي دراد .يكي از اصل آسيب ديدن و ديگر تسل فردي ديگر بر او .انس ان ب ا غي رت
اجازه نميدهد كسي بر او مسل شود.
مرد غيرتمند در صيانت از متعلقاتش حساسيت ويوهاي دارد .در خانواده ،همسر انس ان ب ه
منزله خود اوست .خداوند ميفرمايد« :و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتس كنوا
اليها و جعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك اليات لق وم يتفك رون» 1و ب از يك ي از آي ات
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(لطف) او آن است كه براي شما از جن
يافته ،با هم ان

خودتان جفت ي بيافري د ك ه در كن ار او آرام ش

گيريد و ميان شما رافت و مهرباني برقرار فرم ود .در اي ن ام ر ني ز ب راي

مردم با فكرت ادلهاي (از علم و حكمت حق) آشكار است.
«از خودتان برايتان همسر قرار داديم ».يعني همسر انسان ،به منزله خود اوس ت ،وقت ي بن ا
شد مرد غيرتمند آبرويش را حفظ كند بايد كه حافظ جانش ه م باش د و اج ازه نده د ب ه
زني كه جان اوست مورد تجاوز ديگري قرار بگيرد و در رهگذر غريزه ديگري واقع ش ود.
براي مثال ،فردي كه زنش را انظار عمومي گذاشته مثل اين است كه خودش را به ص ورت
آزاد در اختيار ديگران گذاشته است.
غيرت انواع مختلفي دارد .غيرت مرد به خانه اش ،به خودش ،نسبت ب ه ن اموس ،كش ور و
ملتش ،اين غير بايد در حدي باشد كه اگر احساس كند خطري او را تهديد م يكن د ،م انع
شود و حصار و دژاو گردد.
لذا نبايد مسئله غيرت را كم اهميت شمرد .غيرت مسئله حساس ي اس ت ك ه در اينج ا ب ه
غيرت اجتماعي و فردي اشاره ميگردد.
مرد بايد منزل را به يك قلعه تبديل كند .قلعه برج و ب ارو دارد و داراي نگهب ان و پاس بان
است .مرد بايد دقيقاً مراقب باشد و هرگاه دشمن خواست به خودش يا خانواده اش حمل ه
كند ،با او برخورد نمايد .او نبايد اجازه دهد هيچ مهاجمي وارد خانه اش ش ود و از ط رف
ديگر ،نميتواند نسبت به جامعه هم بيتفاوت باشد؛ بايد مراقب تهاجم ات اجتم اعي ه م
باشدو غيرت اسالمي مسلمان و امت اسالمي در حيطه اخالق فردي در خانواده تجلي پي دا
ميكند؛ اما زماني كه در كل جامعه تجلي نمايد ،اخالقي اجتماعي نام دارد.
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پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد« :والمراه اذا خرجت م ن ب اب داره ا متزين ه متعط ره و ال زوج
بذلك راض يبني لزوجها لكل قدم بيت في النار»1زني كه از خانه اش خارج شود در ح الي
كه خود را آراسته و عطرزده و شوهرش به اين كار راضي باشد ،براي هر گ امي ك ه آن زن
در بيرون خانه بر ميدارد ،خانهاي در دوزخ براي شوهرش ساخته ميشود.
طبق اين حديث مرد نبايد نسبت به خانواده اش ب يتف اوت باش د بلك ه باي د ب ا اتك ا ب ه
غيرتش از حضور بيمباالت همسرش در جامعه جلوگيري كند ،زيرا بيتوجهي مرد نس بت
به پوشش همسرش ،او را دچار عقوبتي سخت مينمايد.
اعتدال در غيرت
همانگونه كه بيان شد غيرت يكي از فضايل اخالقي است كه در اسالم تاكيد ويوهاي ب ر آن
شده است .امروزه در جوامع غيرتمند اسالمي با اي ن فض يلت دو رويك رد غل

ص ورت

ميگيرد ،دليل آن نيزاين است كه به مفهوم غي رت و آث ار آن در س عادت انس ان و جامع ه
توجه نشده است.
رويكرد اول :رويكرد افراطي است؛ بعضيها براي اعمال غيرت خانه را براي خ انواده ي ك
زندان ميكنند و مانع رشد افراد خانواده ميشوند و در آنه ا عق دهاي ايج اد م يكنن د ك ه
عواقب خطرناكي را به دنبال دارد .مثل فنري كه فرد با فشار آن را براي مدتي نگاه م يدارد
اما بر برداشتن دست فنر به سرعت ميپرد .اين رويكرد ،رويكردي غل است.

-1مجلسي ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ،133ص .249
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رويكرد دوم :رويكرد تفريطي است؛ يعني بعضي غي رت را انك ار م يكنن د و ب راي آن در
زندگي نقشي قائل نيستند .البته اين رويكرد به غيرت از انديش هه اي ب اطلي اس ت ك ه از
كشورهاي غربي وارد كشورهاي اسالمي شده است.
امام علي(ع) ميفرمايند « :اياك و التغاير في غير موضع غي ره ف ان ذل ك ي دعو الص حيحه
منهن الي السقم و البرئيه الي الريب» 1برحذر ب اش از غي رت در غي ر موض ع غي رت ،ك ه
درستكار را به نادرستي و پاكدامن را به بدگماني ميكشاند.
در اسالم بر لزوم غيرت براي مردان تاكيد ش ده اس ت و م ردان غي ور س تايش ش ده ان د.
حضرت علي(ع) ميفرمايند« :غيره الرجل ايم ان» غي رت م رد و حراس ت او از ناموس ش
ايمان است2.البته با توجه به اهميت فراوان غيرت بايد اعتدال را در اعمال ان رعايت نم ود
و از افراط و تفري پرهيز كرد .اما امروزه با اين همه هشدارها و نهيها از اف راط و تف ري
نسبت به غيرت در اسالم ،مرداني هستند كه تحت تاثير تبليغات و فرهنگ بيگانه از هوي ت
اصيل خود خارج شده اند و زن ر ا همچون ابزار و مت اعي م ادي تلق ي ك رده ،شخص يت
خود را در داشتن زني مزين و آراسته جستجو ميكنند.
غيرت ،انسان را با تقوا و خويشتن دار ميكند و او را بر امور خود مسل ميسازد يك ي از
آثارغيرت معتدل استحكام رواب خانوادگي خصوصاً بين زن و شوهر است .در خانهاي كه
غيرت نيست بين زن و مرد آرامش نيست و مودت كم رنگ است.

 -1نهجالبالغه ،نامه ،31 ،ص .337
-2آمدي ،عبدالواحد تميمي ،غررالحكم و درررالكلم ،ج ،4ص .377
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اثر ديگر غيرت ،ايجاد نسل پاك است« .وبلد الطيب يخرج نبات ه ب اذن رب ه وال ذي خب ث
اليخرجاال نكدا» 1از زمين پاك گلهاي الله زيبا ميرويد ،اما از زمينهاي ناپاك ج ز خ ار و
خ

چيز ديگري نميرويد؛ غيرت مرد موجب حفظ پاك دامني زن و رابط هاي س الم ب ين

ايشان است و زماني كه والدين پاك و مطهر باشند ميتوانند فرزنداني مطهر تربيت كنند.
عوامل تضعيف غيرت
در اينجا به برخي عوامل تضعيف يا حذف غيرت از زندگي انسان اشاره ميكنيم.
اول :چشم چراني .وقتي مردي چشم چراني مينمايد و به چهره نامحرم به قصد لذت نگ اه
ميكند ،اين نگاه آلوده باعث ميشود دل مسموم گشته ،به تدريج دامن انس ان آل وده ش ود.
اين همه حساسيت اسالم نسبت به نگاه نكردن به نامحرم حكمتهاي فراواني دارد.
امام صادق(ع) ميفرمايد« :النظر سهم من سهام الشيطان» 2اصل اين است كه انسان به طور كلي
نگاهش را كنترل كند چرا كه حتي گاهي قصد لذت ه م ن دارد ام ا خ ود نگ اه ك ردن ،دل را
مسموم ميكند .در نگاه زن به مرد و نگاه مرد به زن يك سحر وجود دارد اين سحر ،ب ه وي وه
در نگاه زن به مرد ،باعث از خود بيخودشدن فرد مقابل ميشود و عقل وي را ناتوان ميسازد؛
عقل كه ناتوان شد ،انسان آماده آلودهشدن ميگردد.
دوم :لباس نامناسب .بعضي از لباسها ،از بيلباسي ب دتر اس ت .اگ ر ب د حج اب بس ياري از
قسمتهاي بدنش را عريان مينمود ،انسان متنفر م يش د؛ ام ا بعض يه ا ب ه گون هاي لب اس
ميپوشند كه خود آن سبك لباس پوشيدن ،فتنهانگيز است .انسان بهگونهاي خلق شده است كه
اينگونه لباس پوشيدن روح او را متاثر ميكند تا حدي كه دين را نيز تحتتاثير قرار ميدهد.
- 1اعراف.58 :
 -2كليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج ،5ص.559
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امام علي(ع) در بياني د قيق ميفرمايد« :عليكم بالصفيق من الثي اب ف ان م ن رق ثوب ه رق
دينه» 1بر شما الزم است لباش ضخيم بپوشيد زيرا هر ك

لباسش نازك باشد دينش ن ازك

و ضعيف است .تعبير لباس نازك تعبيري است كه سستي در حجاب را ميرساند و از نظ ر
اين روايت قوام و استحكام دين به حفظ پوشش ديني است كه نه تنها در زنان الزم اس ت،
بلكه در مردان نيز در حد شرعي آن را ضروري نموده است.
سوم :كتابها و مجالت محرك :در جامعه كتب يا مجالتي منتشر ميشود كه مطالب يا تصاوير
آنها هركدام بهطور مستقيم در حذف تدريجي و يا كمرنگكردن غيرتوعفت موثر است.
چهارم :فيلمها و سي ديهاي مستهجن ،ماهواره ،اينترنت يا توليدات بصرف مخالف ش رع
كه امروزه دسترسي به آن آسان شده است و جوانان را در معرض هجوم قرار ميدهد.
پنجم :رفيق فاسد و ناباب .با مثالي بهتر ميتوان نقش رفيق فاسد و ناب اب را روش ن ك رد.
بعضي مواقع در ابتداي سال ملخ زياد ميشود ،و ملخ در فصل بهار هج وم م يآورد ،ابت دا
كه كسي اين ملخها راببيند  133تا  153عدد بيشتر نيستند و به آنه ا اعتن ايي نم يكن د .در
بيابان وسيع 153 ،ملخ چيزي نيست .اما روي د مهاي بلند همين مل خه ا پ راز نطف ه مل خ
است .وقتي روي زمين مينشينند دمشان را فشار ميدهند ،اگر زمين سست بود ،ميلي ونه ا
تخم ملخ را در آن دفن ميكنند و به يكباره در فصل خاصي انسان تصور ميكند ،ب اراني از
ملخ بر زمين باريده است و يا از زمين ملخ روييده است .ميليونها ملخ ي ك مرتب ه هج وم
ميآورند و همه مراتع و سبزه زارها را خاكستر ميكنند.

 -1مجلسي ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج  ،83ص 183؛ حر عاملي ،محمد بن الحسن ،وسائل الشيعه ،ج ،5ص .29
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آثار سوم دوست ناباب در زندگي انسان مانند ملخ است .در نگاه اول ي ك مل خ اس ت ك ه
ممكن است به چشم نيايد ولي در دراز مدت آثار سوئي به جا م يگ ذارد ك ه نباي د آن را
دست كم گرفت .در يك دبيرستان گاهي يك دوست بد كل مجموعه را فاسد ميكند.
در اينجا يادآوري به پدران و مادران الزم است كه نسبت ب ه رفق ا و دوس تان فرزندانش ان
حساس باشند ،دوستانشان را شناسايي كنند و با عقل و تدبير ،آرام ش و منط ق ب ر رواب
آنها نظارت داشته باشند.
ششم :صحبت بيش از حد متعارف با نامحرم .يك زن ميتواند با نامحرم ص حبت كن د ام ا
ادب و احترام را رعايت نمايد و از مرز نگذرد .صحبت مرد ب ا زن ني ز باي د هم ين گون ه
باشد .در غير اين صورت اين گفتگوها كم كم به برچيده شدن عفت و غي رت و در نتيج ه
از بين رفتن حجاب ميانجامد.
هفتم :تغذيه حرام .در دين مبين اسالم همواره در مباحث تربيتي و اخالقي بر تغذيه ح الل
تاكيد ويوهاي شده است.
هشتم :فضاي جامعه اعم از دانشگاه ،دبيرستان ،بازار و ....هر كدام ميتواند به نوبه خ ود در
سالمت و پاكدامني افراد جامعه تاثير داشته باشد .البته ناگفته نماند كه اين مس ئله ب ه ط ور
معكوس نيز وجود دارد .به گونهاي كه پاكدامني و سالمت افراد در جامعه تاثيرگذار است.
نهم :رفتار نامناسب پدر و مادر در مقابل فرزندان .اگر پدر و مادر در منظر بچ هه ا ،مس ائل
تحريككننده را در رفتار و گفتار رعايت نكنند ،به طور طبيعي زمينه را ب راي ناپ اك ش دن
دامن فرزندانشان آماده ميكنند چرا كه فرزندان غيرت و عفت را از پدر و مادر ميآموزند.
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فصل سوم :فلسفه حجاب و كاركردهاي آن
مقدمه
نوع پوشش بشر ،جدا از اينكه با شراي و حاالت گون اگون ارتب اط دارد ،از جه انبين ي و
نظام فكري او نشئت ميگيرد .وقتي انسان نگرش هست شناسانه اش بر مباني الهي اس توار
گردد و زير ساختهاي عقالني ،ذهن جستجو گر او را اقناع سازد حال ت انقي اد و تس ليم
در او ايجاد ميشود توجه به ضرورتها و فلسفههاي فكري كه پشتوانه گرايشهاي انس ان
است در موضوع حجاب و عفاف نيز يكي از مولفههاي پذيرش و تمسك به آن ميباشد.
در اين فصل به ضرورت و فسلفه پوشش از منظر عقل ،قرآن و سنت پرداخت ه م يش ود و
پيش از آن توجه به اينكه الزم است كه حجاب ،مفهومي عام دارد .واژه حجاب در گذش ته
بيشتر به معناي پرده و حاجب استعمال ميشده و بع دها از اي ن كلم ه در معن اي پوش ش
(معناي مصطلح امروزي) بهره گرفته شده است ،زيرا پرده نيز وسيله پوشش است.
در اصطالح فقها كلمه ستر ب ه معن اي پوش ش ب ه ك ار رفت ه و از كلم ه حج اب اس تفاده
نميشده است؛ و اين جابه جايي الفاظ و استفاده از دو لفظ با مع اني متف اوت ب راي ي ك
منظور اين شبهه را دامن زده كه برخي ادعا كرده اند اسالم به زنداني كردن وح ب

ك ردن

زنان در پشت پرده حكم نموده است .درصورتي ك ه چن ين نيس ت و منظ ور حفاظ ت زن
است.
ضرورت و فلسفه حجاب از منظر عقل
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با توجه به مباني پوشش كه در فصل قبل ت بيين گرديد ،روشن ميشود كه هر ي ك از آن
مباني خود ميتواند داللت عقلي بر ضرورت پوشش ديني نماي د؛ ام ا بادق ت نظ ر بيش تر،
مواردي نيز در ضرورتهاي عقلي حجاب در اينجا ارائه ميشود براي پوشش ،ادل ه عقل ي
متعددي مطرح است كه به برخي از آنها اشاره ميشود.
 .1مسئله حسن و قبح ذاتي نزد عقال يك بحث پذيرفته شده اس ت؛ يعن ي انس ان ب ه ط ور
ذاتي و فطري برخي كارها را مفيد و در راه كمال ميداند و برخي كارها را نيز م انع كم ال
و موجب سقوط و قبيح ميشمرد؛ مثل ميل ذاتي انسان به علم ،صداقت ،وف اداراي و روي
گرداني او از جهل و دروغ خيانت .پوشش نيز براي انسان ،ي ك حس ن ذات ي اس ت ،ه م
چنان كه برهنگي يك قبح ذاتي به شمار ميرود.
دليل اينكه پوشش حسن ذاتي مي باشد آن اس ت ك ه بش ر از هم ان آغ از خلق ت ت اكنون
رعايت پوشش بدن را نه تنها خوب و قابل تمجيد و تكريم دانس ته ،بلك ه آن را ض روري
تلقي نموده است .حضرت آدم و حوا آن گاه كه از بهشت به زمين هبوط كردند ،ب ه دنب ال
پوششي براي بدن خويش بودند.
«فدالهما بغرورفلما ذاقا الشجره بدت لهما سو اتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه
و نادهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين» ، 1پ
آنان را به فريب و دروغي (از آن مقام بلند) ف رود آورد ،پ

چ ون از آن درخ ت تن اول

كردند زشتيهايشان (مانند عورات و ساير زشتيهاي پنهان) بر آنان آشكار گرديد و ب ر آن

-1اعراف.22/
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شدند كه از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند ،و پروردگارشان آنها را ن داكرد :آي ا م ن
شما را از اين درخت منع نكردم و نگفتم كه شيطان دشمن آشكار شماستآ»
همان طور كه انسانهاي بدوي با برگ يا پوست درختان خود را ميپوشاندند ،ام روزه ني ز
در جوامع به ظاهر متمدن غرب كه با حجاب اسالمي مخالف اند ،عريان ب ودن در مج امع
عمومي را جرم ميدانند و حتي از ورود زنان بدون پوشش به مكانهايي كه داراي قداس تي
خاص است ،ممانعت ميكنند.
اين رفتارهاي فطري بشري از آغاز خلقت تا عصر اطالعات و تكنولوژي ح اكي از حس ن
ذاتي ،فطري وعقلي پوشش است.
البته بايد خار نشان كرد كه پوشش در كنار ساتر بودن انسان را از گرما و س رما ني ز حف ظ
ميكند و مايه آراستگي و وقار وي است.
«فلنقصن عليهم بعلم و ما كنا غائبين» 1پ

بر آنان (حكايت حال آنها را تمام اً) ب ه عل م و

بصيرت كامل بيان كنيم ،و ما از كردار آنان غايب و غافل نبوده ايم.
پوشش در كنار ساير دستورالعمله اي ارزش ي اس الم درب اره رواب

زن و م رد ،يك ي از

راههاي اساسي براي سالمسازي رواب انسانها در اجتماع است؛ پوشش باعث از بين بردن
نگاه ابزاري به زنان و خشونتهاي جنسي عليه آنان ،كنترل غريزه ش هواني و م ديريت آن
در سطح اجتماع ،ايجاد امنيت شغلي ،ارتق اي كيف ي پيش رفته اي اجتم اعي ،اقتص ادي،

 - 1اعراف.7 /
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سياسي و ترويج امر ازدواج و حفظ نهاد خانواده براي داشتن يك زن دگي س الم انس انه ا
ميشود.
 .2لذت معنوي نياز روح انسان است و آدمي ه ر چ ه بيش تر خ ود را در راهه اي ص حيح
راضي نگه دارد ،ضرر نخواهد كرد؛ اما لذايذ مادي داراي خاصيتي متفاوت ان د ،ه ر ل ذت
مادي كه انسان بدون محدوديت به ارضاي بپردازد .پ

از گذشت زمان از ش ادي آفرين ي

اش كاسته خواهد شد.
گاهي انسان در آرزوي نوعي خوراك و لباس به سر ميبرد ول ي پ

از اس تفاده از آنه ا،

ديگر احساس خوشحالي نميكند و آن را به گونهاي ديگر (بيشتر و يا با كيفيت ي متف اوت)
ميخواهد ،علت اين واقعيت اين است كه آستانه رضايتمندي او ب ه ش دت اف زايش يافت ه
است .اگر برنامه عملي انسان ارضاي بيروي ه تم ايالت ل ذت جويان ه اش باش د و ب دون
برنامهريزي و رعايت حدود به برآورده كردن نيازهايش بپردازد ،اين ارضاي لذت وي را به
ذلت خواهد كشاند.
در اين ميان با رعايت اعتدال و حفظ پوشش ،لذت حاصل از آن از ماندگاري و جاودانگي
بيشتري برخوردار خواهد بود .البته بايد خاطر نشان نمود كه بيحجابي منجر به آسيبه اي
فراواني ميشود كه نتيجه آن مهار نكردن غرايز و رواب انسان خواهد ش د ،ك ه در فص ول
بعدي به آن پرداخته خواهد شد.
 .3حفظ امنيت و آرامش رواني جامع ه :از جمل ه غراي ز خ دادادي در س اختمان وج ودي
انسان،غريزه آدمي است و در صورت كنترل ،ميتواند عام ل ت داوم و اس تمرار نس ل بش ر

74

بوده ،موجبات امنيت رواني انسانها را فراهم كند.در قوانين اسالم براي اس تفاده ص حيح از
غريزه حياتي دستورالعملهاي خاصي مطرح شده كه «حجاب» و وج ود ح ريم ب ين زن و
مرد يكي از اين راه كارهاست بدون شك ،نبودن ح ريم زن و م رد و آزادي معاش رته ا،
سبب ميشود هيجانات و التهابهاي جنسي فزوني يابد و تقاضاهاي نامشروع ب ه ص ورت
يك عطش روحي درآيد.
اسالم به قدرت شگرف اين غريزه توجه كامل داشته وتدابير زي ادي را ب راي تع ديل اي ن
غريزه انديشيده است و در اين زمينه براي زنان و مردان نيز تكاليف خاصي را مع ين ك رده
است وظيفه مشترك زن و مرد اين است كه چشم از نامحرم بپوشانند و از نگاه شهوتآمي ز
بپرهيزند.
«قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا ف روجهم ذل ك ازك ي له م ان اهلل خبي ر بم ا
يصنعون +و قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و ال يبدين زين تهن اال
ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن و ال يبدين زينتهن اال لبع ولتهن او آب ائهن او
آبا بعولتهن او ابنائهن او ابنا بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن
او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي االربه من الرجال او الطفل الذين لم يظه روا عل ي
عورات النسا و ال يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا ال ي اهلل جميع ا ايه ا
المومنون لعلكم تفلحون»

1

-1نور.31-33/
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(اي رسول ما)مردان مومن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامش ان را
(از كارزشت) محفوظ دارند كه اين بر پاكيزگي (جسم و ج ان آن ان اص لح اس ت ،و البت ه
خدا به هر چه ميكنند ك امال آگ اه اس ت +.و زن ان م ومن را بگ و ت ا چش مه ا (از نگ اه
ناروا)بپوشند و فروج و اندامشان را (از عمل زشت)محفوظ دارند و زينت و آراي ش خ ود
را جز آنچه قهرا ظاهر ميشود (بر بيگانه آشكار نسازند ،و بايد سينه و ب ر و دوش خ ود را
به مقنعه بپوشانند و زينت و جمال خود را آشكار نسازند جز براي شوهران خود يا پ دران
يا پدران شوهر يا پسران خود يا پسران شوهر يا برادران خود ي ا پس ران ب رادران و پس ران
خواهران يا زنان خود (يعني زنان مسلمه) يا كنيزان ملكي خويش يا مردان اتباع خانواه ك ه
رغبت به زنان ندارند يا اطفالي كه هنوز بر عورتهاي زنان آگ اه نيس تند (و غي ر از اي ن ا
شخاص مذكور احتجاب و احتراز كنند) و آن طور پاي به زمين نزنند ك ه خلخ ال و زي ور
پنهان پاهايشان معلوم شود .واي اهل ايمان ،همه به درگاه خدا توبه كنيد ،باشد كه رس تگار
شويد.
اما زنان به خاطر جاذبههاي بيشتر ،وظيفه سنگينت ري دارن د و آن ا ينك ه ب دن خ ود را از
مردان بيگانه بپوشانند ،در اجتماع با آرايشهاي تحريكآميز ظاهر نشوند و به جل وه گ ري
نپردازند تا زمينه انحراف جن

مخالف برچي ده ش ود .ب يبن دوباري در پوش ش ،موج ب

بيبندوباري در ا رضاي غريزه جنسي ميشود .پ
آرامش جامعه ميانجامد.
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رعاي ت پوش ش ب ه تع ادل ،امني ت و

 .4تحكيم و حفظ بنيان خانواده :نهاد مقدس خانواده در مس ير ايج اد جامع ه س الم نقش ي
بيبديل دارد .در اين ميان نقش حجاب و پوشش اسالمي در سالمت و استمرار پيون دهاي
خانوادگي انكارناپذير است .در مقابل ،برهنگي و بيحجابي ،مخ ل نظ م و پيون د در نه اد
خانواده است.
در محيطي كه حجاب و شراي ديگر اسالمي رعايت ميشود احساس ات و عواط ف زن و
مرد ،مقدس اس ت و تعل ق ب ه يك ديگر دارد ام ا در ب ازار آزاد برهنگ ي ،قداس ت پيم ان
زناشويي مفهوم ندارد و خانوادهها به سادگي متالشي ميشوند.
حجاب نقش موثري در تحكيم پايههاي خانواده دارد ،زيرا با رعاي ت حج اب ه يچ عام ل
تحريككنندهاي در بيرون از منزل وجود ندارد .نبود اين عامل تحريككننده ب ه اي ن منج ر
ميشود كه:
زمينه بهره برداري جنسي در خارج از خانه به حداقل ميرسد و هر گونه رواب

زناش ويي

منحصر به خانه خواهد بود.
مردان ،ديگر زناني را كه در بيرون از منزل ميبينند با زنان خود مقايسه نميكنند ،زي را اي ن
مقايسه باعث ايجاد بيرغبتي مرد نسبت به همسرش ميشود؛ بنابراين عدم رعايت حج اب
بيش از هرك

ديگري به خود زنان لطمه ميزند.

از سوي ديگر ،اگر زن كمال خود را در ارائه جنبههاي بدني و جنسي خ ود جس ت و ج و
نكرد و براي زيباييهاي باطني و روحي ارزش واقعي قائل ش د ديگ ر ب ه س راغ كم االت
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خيالي نميرود و به وظايف واقعي و س ازنده از جمل ه تربي ت ص حيح كودك ان و ف راهم
آوردن زمينههاي تكامل در خانه خواهد پرداخت.
 .5پيشگيري از فحشا و فروپاشي نظ م جامع ه .گس ترش دامن ه فحش ا و ازدي اد فرزن دان
نامشروع از دردناكترين پيامدهاي بيحج ابي و آزاديه اي جنس ي اس ت ك ه در جوام ع
غربي كامالً مشهود است .عامل اصلي اين ناهنج اري منحص ر ب ه برهنگ ي و ب يحج ابي
نيست بلكه عوامل ديگري نيز در گسترش دامنهاي پديده موثر است.
 .6جلوگيري از نگاه ابزاري به زن و ابتذال وي .يكي از مسائل مطرح پيرام ون حق وق زن،
نگاه ابزاري به زنان است .هنگامي كه جامعه زن را با ان دام برهن ه بخواه د ،طبيع ي اس ت
روز به روز تقاضاي خود نمايي افزونتر از او را دارد؛ هنگام كه زن از طريق جاذبه جنس ي
اش وسيله تبليغ كاالها شد شخصيتش در حد يك عروسك و كاالي بازاري سقوط ميكن د
و ارزشهاي انساني او به كلي به فراموشي سپرده ميشود.
حقيقت اين است كه حجاب اسالمي نه تنها زن را از عرصه اجتم اع دور نم يكن د ،بلك ه
زمينه حضور فعال او را در اجتماع ف راهم ك رده ،حف ظ حق وق اجتم اعي اش را تض مين
ميكند و شخصيت خدادادي او را از دستبرد نگاه ابزاري مصونيت ميبخشد.
روشن است كه هدف اصلي تشريع احكام در اسالم قرب به خداست كه ب ه وس يله تزكي ه
نف

و تقوا به دست ميآيد .آراسته شدن به تقوا نيازمند لوازمي چون حفظ حجاب است.

ضرورت و فلسفه حجاب از منظر قران
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در قرآن كريم به مسائل مهم و مورد نياز بشر به صورت كلي اشاره شده و پيرامون پوش ش
مسائل مرتب با آن آيات متعددي آمده است كه برخي به فلسفه و تعدادي به حدود و آث ار
آن ميپردازد؛ تاكيد بر مسئله حجاب در چندين آيه از قرآن ،نشانگر اهميت آن است.
در اين مجال اندك ،به بررسي آيات كه به فلسفه و ضرورت پوش ش پرداخت ه ان د ،اش اره
ميشود.
قرآن ،زنان ايده آل را كه در بهشت جاي دارند ب ه مرواري د محج وب پوش يده در ص دف
تشبيه نموده ،ميفرمايد« :كامثال اللولو المكنون» ، 1مثل لولو ميان صدف.
و يا آنان را به گروههايي واقعي چون ياقوت و مرجان تشبيه ميكن د ك ه ج واهر فروش ان
آنها را در پوششي مخصوص قرار م يدهن دتا ه م چ ون گوهره اي ب دلي ب ه آس اني در
دسترس اي ن و آن ق رار نگيرن د و از ق در و ارزش و اهمي ت آنه ا كاس ته نش ود« .ف يهن
قاصرات الطرف لم يطمثهن ان

قبلهم و ال جان»

2

مهمترين آيات مربوط به حجاب در دو سوره از قرآن آمده است ،سوره «اح زاب» و س وره
«نور» كه به تفسير آنها اشاره ميشود.

 .1آيه  59سوره احزاب
«يا ايها النبي قل الزواجك و بناتك و نسا المومنين يدنين عليهن من جال بيبهن ذل ك ادن ي
ان يعرفن فال يوذين و كان اهلل غفوراً رحيما»،اي پيغمبر(گرامي) با زن ان و دخت ران خ ود و
 -1واقعه.23/
-2رحمن.56/
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زنان مومنان بگو كه خويشتن را به چادر فرو پوشند ،كه اين كار براي اينكه آنها (ب ه عف ت
و حريت) شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس رانان)آزار نكشند بسيار نزديكت ر
است و خدا (در حق خلق)بسيار آمرزنده و مهربان استو
شان نزول
در شأن نزول اين آيه آمده است :زنان مسلمان به مسجد ميرفتند و پشت س ر پي امبر(ص)
نماز ميگزاردند ،هنگام نماز مغرب و عشا بعضي از جوانان هرزه و اوباش ب ر س رراه آنه ا
مينشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنان را آزار ميدادند و مزاحمشان ميشدند؛ آي ه ف وق
نازل شد و به زنان دستور داد حجاب خود را به طور كامل رعايت كنند تا ش ناخته نش وند
و كسي بهانه مزاحمت پيدا نكند.

1

اين آيه كه به آيه حجاب نيز معروف است ،با دليلي منطقي به فلسفه پوشش اش اره نم وده
است.
عالمه طباطبايي در تفسير الميزان آورده است:
كلمه «جالبي ب» جم ع جلب اب اس ت و آن جام هاي سرتاس ري اس ت ك ه تم ام ب دن را
ميپوشاند و يا روسري مخصوصي است كه صورت و سر را ساتر ميشود.
منظور از «پيش بكشند مقداري از جلباب خود را» اين است ك ه آن را ط وري بپوش ند ك ه
زير گلو و سينههايشان در انظار پيدا نباشد.

 -1مكارم شيرازي ،ناصر ،تفسير نمونه ،ج  ،17ص.426
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عالمه طباطبايي عبارت «ذلك ادني ان يعرن فال يوذين»را اي ن گون ه تفس ير نم وده اس ت:
«يعني پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به نتيجه وقتي به اين عنوان شناخته ش دند ديگ ر
اذيت نميشوند يعني اهل فسق و فجور متعرض آنها نميشوند».

1

البته برخي از مفسران در معنا و تفسير اين عبارت چنين آورده اند:
«اين پوشيدگي ،نزديكتر بودن ا يشان به مسلمان بودن و آزاد بودن را م يشناس اند چ ون
زنان غير مسلمان و نيز كنيزان در آن دوره حجاب نداشتند و حجاب پوشش زنان مس لمان
بود و در نتيجه كسي متعرض آنان نميشد و حتي كسي نميپنداشت كه ايش ان كنيزان د ي ا
غير مسلمان اند و از ملت يهود و نصاري هستند».
پ

2

در اين آيه دو فايده و دو فلسفه براي پوشش منظور شده است:

 .1شناخته شدن به خير ،عفت و سداد
 .2محفوظ ماندن از اذيت و آزار
درباره تحفظ آزار نيز بايد تاكيد كرد زن با نمايش دادن بدن خود سبب ميشود تا به عن وان
طعمهاي در چشم ديگران جلوه كند و افراد بيمار دل و مغرض براي به دس ت آوردن اي ن
طعمه دست به آزار و اذيت او بزنند كه البته اين آزار هم ميتواند جنبه روحي داشته باش د
و هم جسمي؛ و در اين آزار و اذيت ،تحقير ،اس ارت ،تج اوز ،اغف ال و س و اس تفاده ني ز
مستور است .حقيقت اين اس ت ت ا وقت ي زن ب ا عف ت و پوش ش از خان ه بي رون رود و

-1طباطبايي ،محمد حسين  ،تفسير الميزان ،ج ،16ص .513
-2زمخشري ،محمد بن عمر ،تفسير كشاف ،ج ،3ص .563
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پاكدامني اش را حف ظ كن د ،فاس دان و مزاحم ان ج رات هت ك حرم ت و حيثي ت او را
نخواهند يافت.
ازمجموع بررسي اين آيات بر ميآيد كه همه دستوراتي كه براي حجاب آمده با نهي آغ از
شده است « و اليبدين زينتهن»« ،وال تبرجن»« ،واليض ربن ب ارجلهن» در واق ع آنچ ه مه م
است بيان يك حرام يعني بيحجابي است كه براي اجتناب از اين ح رام ،حج اب واج ب
شده است.
زماني گفته ميشود حجاب يك واجب شرعي است ،يا گفته ميش ود نف ي حج اب ح رام
شرعي است .همه جا نهي ميكند ،تنها جايي كه به صورت امري بيان شده ،س وره اح زاب
است كه ميفرمايد«:يدنين من جالبيبهن»كه تحقق هم ه آن نه يهاس ت .ش ارع ،مكل ف را
ياري كرده است كه تحقق تمام آن نهيها با اين ايجاب است.
 .2آيه  33و31سوره نور
آيات ديگري كه به وجوب پوشش و فلسفه آن پرداخته است آيه  33و31سوره نور است:
«قل للمومنين يغضوا م ن ابص ارهم يحفظ وا ف روجهم ذل ك ازك ي له م ان اهلل خبي ر بم ا
يصنعون+قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و ال يبدين زينتهن اال م ا
ظهر منها و ليضربن بخمر هن علي جيوبهن و ال يبدين زينتهن اال لبعولتهن او آبائهن او آب ا
بعولتهن او ابنائهن او ابنا بعئلتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نس ائهن او
ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي االربه من الرجال او الطف ل ال ذين ل م يظه روا عل ي
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عورات النسا واليضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توب وا ال ي اهلل جميع ا ايه ا
المومنون لعلكم تفلحون»
(اي رسول ما) مردان مومن را بگو تا چشمها (ازنگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامش ان را
(از كارزشت) محفوظ دارند كه اين بر پاكيزگي (جسم وج ان) آن ان اص لح اس ت ،و البت ه
خدا به هر چه ميكنند كامال آگاه است +.و زنان مومن را بگو تا چش مه ا (از نگ اه ن اروا)
بپوشند و فروج و اندامشان را (ازعمل زشت) محفوظ دارند و زينت و آرايش خود را ج ز
آنچه قهرا ظاهر ميشود (بر بيگانه) آشكار نسازند ،و بايد س ينه و ب ر و دوش خ ود را ب ه
مقنعه بپوشانند و زينت و جمال خود را آشكار نسازند جز براي شوهران خود يا پ دران ي ا
پدران شوهر يا پسرذان خود يا پسران شوهر يا برادران خ ود ي ا پس ران ب رادران و پس ران
خواهران خود يا زنان خود (يعني زنان مسلمه)ي ا كني زان ملك ي خ ويش ي ا م ردان اتب اع
خانواده كه رغبت به زنان ندارند يا اطفالي كه هنوز بر عورتهاي زنان آگ اه نيس تند( .و از
غير اشخاص مذكور احتجاب و احتراز كنند) و آن طور پاي به زمين نزنن د ك ه خلخ ال و
زيور پنهان پاهايشان معلوم شود .واي اهل ايمان ،همه به درگاه خدا توب ه كني د ،باش د ك ه
رستگار شويد.
عالمه طباطبايي در تفسير اين آيات چنين آورده است :در جمله «قل للمومنين يغض وا م ن
ابصارهم» از آن جايي كه كلمه يغضوا مترتب بر «قل»مي باش د ،نظي ر ترتيب ي ك ه ج واب
شرط بر شرط دارد ،قهراً داللت ميكند بر اينكه قول در ايجا به معناي ام ر اس ت و معن اي
امر است ومعناي جمله اين است كه به مومنان بگو «ام ركن»ك ه چش م خ ود را بپوش ند و
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تقدير آن اين است «ايشان را امر به غض و چشم پوشي كن كه اگر امر بكن ي چش م خ ود
را ميپوشند»

1

سفارش اول به غض بصر و چشم پوشي مردان به زن ان اس ت .در آي ه  31خداون د ع ين
همين دستور را به زنان ميدهد به عالوه اينكه دو فرم ان ديگ ر را ني ز ب راي زن ان ص ادر
ميكند.
 «.1و ال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها»
عالمه طباطبايي ميفرمايند« :كلمه "يبدين" به معناي اظه ار اس ت و م راد از زين ت زن ان،
مواضع زينت است؛ زيرا اظهارخود زينت از قبيل گوشواره و دس تبن د ح رام نيس ت،پ
مراد ازظهار زينت ،اظهار محل و موضع آنهاست»

2

خداوند از اين حكم آنچه را كه ظاهر است استثنا كرده است و در روايت آمده كه مقص ود
از ظاهر ،صورت و دو كف دست است.

3

« .2و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن»
كلمه«خمر» به دو ضمه جمع خمار است ووخمار آن جامهاي است كه زن سرخود را با آن
ميپيچيد و زايد آن را به سينه اش آويزان ميكند و كلمه جيوب جمع جيب است و م راد از
آن سينههاست.

-1طباطبايي ،محمد حسين ،تفسير الميزان ،ج  ،15ص.155
-2همان ،ص .156
-3كليني ،محمد بن يعقوب ،كافي ،ج ،5ص :521قلت له ما يحل للرجل ان يري من المراه اذا لم يكن محرم ا ق ال:الوج ه والكف ان و
القدمان از امام صادق(ع) سوال شد :زني كه به انسان محرم نيست چه مقدار نگاه به او حالل استآ فرمود :صورت و كف دو دس ت
و دو قدمها.
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معناي آيه اين است كه به زنان دستور بده تا اطراف مقنعهها را به سينههاي خ ود انداخت ه،
آن را بپوشانند 1.و در ادامه آيه نيز افرادي را كه از شمول اين حكم خارج ميشوند ،معرفي
ميكند كه شامل محارم سببي ونسبي انسان ميشوند.
آنان نبايد زينت خود را آشكار سازند ،مگر در دوازده مورد كه در اين آيه آم ده اس ت .ك ه
عبارتاند:
لبعولتهن

شوهرانشان

آبائهن

پدرانشان

آباءبعولتهن

پدر شوهراشان

ابنائهن

پسرانشان

ابناءبعولتهن

پسران همسرانشان

اخوانهن

برادرانشان

بني اخوانهن

پسران برادرانشان

بني اخواتهن

پسران خواهرانشان

نسائهن

زنان هم كيششان

ماملكت ايمانهن

كنيزانشان

«التابعين غير اولي االربه من الرجال»؛ افراد سفيه كه تمايلي به زن ندارند.

 - 1طباطبايي ،محمد حسين ،همان.
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«او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء»؛ كودكاني كه از امور جنسي مربوط به زن ان
آگاه نيستند.
از اين دو آيه چنين بر ميآيد كه حفظ پوشش تنها تكليف زنان نيس ت و ب ر م دران ني ز الزم
است؛ البته امري عادي و طبيعي است كه زنان بيشتر مورد خطاب واقع شوند؛ زيرا آنان مظه ر
جمال و زيبايي هستند ،اما اين بدان معنا نيست كه م ردان ه يچ وظيف هاي ندارن د .از اي ن رو،
اسالم براي ثبات و پايداري جامعه درباره پوشش زن و مرد هر دو بسيار توجه نموده است.
«يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم و ريش ا1»...اي فرزن دان آدم لباس ي ب راي
شما فرستاديم كه اندام شما را بپوشاند و مايه زينت شما باشد.
اطالق لفظ بنيآدم اشاره به نوع بشر درباره پوشش لباس دارد و نه زنان بهتنهايي .پ

همچنان

كه زنان ميبايست حدود حجاب را رعايت كنند .مردان نيز مكلف به اجراي اين دستورند.
نكته ديگري كه در اين آيه بايد به آن توجه كرد ،اين است كه اصل حج اب و پوش اندن ب دن
مطابق آيه فوق مورد اتفاق همه است و در مورد پوشاندن«چه ره و دو دس ت» باي د ي ا خ ود
انسان مجتهد باشد و نظر خود را از روي اجتهاد از آيه فوق با توجه به آيات ديگر و روايات و
گفتار اهل لغت استنباط كند ،ويا مقلد باشد و نظر مرجع تقليد خود را مالك قرار دهد.
همچنين نكته ديگري كه الزم است در اينجا به آن توجه شود اين اس ت ك ه ق رآن «زين ت
كردن» مردان وزنان را نف ي نم يكن د ،بلك ه از آن ان م يخواه د ك ه در ع ين اس تفاده از
زينتهاي به جا از حدودي كه تعيين شده پا فراتر ننهاده ،تقوا و پاكدامني را رعايت كنند.

-1اعراف.26 /
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امسلمه روايت كرده است كه :وقتي آيه فوق نازل شد ،زنان طايفه انصار جامهه اي پش مي
ساده به سر م يكردن د ك ه در س ياهي مانن د ك الغه ا بودن د و ب ا هم ين وض ع از كن ار
رسولخدا(ص) عبور ميكردند.
رسول اكرم(ص) در اين مورد به آنان اعتراض نكردند و همين ،دلي ل تقري ر و امض اي اآن
حضرت است و تقرير پيامبر مانند قول ايشان حجت است.

1

از اينجا جواب اين سوال كه پوشيدن چادر سياه توس زنان از چه زماني آغاز شده اس ت،
روشن ميشود همانطور كه مالحظه ميشود در مورد جلباب نظرات مختلف است و آنچ ه
صحيحتر به نظر ميرسد اين است كه كلمه «جلباب» در اصل شامل هر جامه بلندي اس ت؛
ولي غالباً در مورد روسريها كه از چارقد بزرگتر و از ردا (عبا) كوچكت ر ب وده ب ه ك ار
ميرفته است.

2

در آيه به دنبال جلباب كلمه «ادني» ديده ميشود ،منظور از نزديك كردن جلب ات چيس تآ
مراد از نزديك ساختن جلباب ،پوشيدن آن است؛ يعني وقتي م يخواهن د از خان ه بي رون
بروند ،روسري بزرگ خود را بردارند و خود را با آن بپوشانند و ب ياث ر و خاص يت آن را
رها نكنند .و صرفاً جنبه تشريفاتي نداشته باشد .آن را به بدن خويش نزدي ك س ازند و آن
را آزاد نگذارند به طور كه گاه و بيگاه كنار رود و بدن آشكار گردد؛ به تعبير س اده ،لب اس
خود را جمع و جور كنند.

3

-1ابنالكثير ،اسماعيلبنعمر ،تفسيرالقرآنالعظيم ،ج ،1ص .175
-2مكارم شيرازي ،ناصر و همكاران ،تفسير نمونه ،ص .426
-3همان ،ص .428
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نكته ديگر آيه ،بحث در علت و فايده اين دستور است كه« :شناخته نشوند و م ورد آزار واق ع
نگردند» .در اين مورد اقوال مختلف است و آنچه صحيحتر به نظر ميرسد ،نظر ش هيد عالم ه
مرتضي مطهري است كه ميفرمايد« :وقتي زن پوشيده و سنگين از خان ه بي رون رود و جان ب
عفاف و پاكدامني را رعايت كند ،افراد فاسد و مزاحم جرات نميكنند متعرض او شوند».

1

بنابراين زن مسلمان بايد آنچنان در ميان مردم رفت و آمد كن د ك ه عالئ م عف اف وق ار و
سنگيني و پاكي از او هويدا باشد و با اين صفت شناخته شود ،تا بيم ار دالن از او م ايوس
گردند و فكر بهره كشي از او در ذهنشان خطور نكند.
 .آيه  3سوره احزاب
آيه بعدي كه به اصل و فلسفه حجاب اشاره دارد ،آيه  53سوره احزاب است.
«يا ايها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي اال ان يوذن لكم الي طعام غير ناظرين ان اه ولك ن
اذا دعيتم فادخلو فاذا طعمتم فانتشروا و ال مستانسين لح ديث ان ذلك م ك ان ي وذي النب ي
فيستحيي منكم و اهلل ال يستحيي من الحق و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن م ن ورا حج اب
ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن و ما كان لكم ان توذوا رسول اهلل و ال ان تنكحوا ازواجه م ن
بعده ابدا ان ذلكم كان عنداهلل عظيماً».اي كساني كه ايمان آورديد به خانههاي پيغمبر داخ ل
مشويد مگر آنكه اذنتان دهند و بر سفره طعام دعوت كنند ،در آنح ال ه م نباي د زودت ر از
وقت آمده و به پختن و آماده شدن آن چشم انتظار گشاييد بلكه موقعي كه دعوت شده ايد
بياييد و چون غذا تناول كرديد زود (از پي كار خود) متف رق ش ويد ن ه اينك ه آنج ا ب راي
-1مطهري ،مرتضي ،حجاب و آزادي (مجموعه سخنراني) ،ص .154
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سرگرمي و ان

به گفتگو پردازيد؛ اين كار پيغمبر را آزار م يده د و او ب ه ش ما از ش رم

اظهار نميدارد ولي خدا را بر اظه ار ح ق خجلت ي نيس ت و هرگ اه از زنانرس ول مت اعي
ميخواهيد از پ

پرده بخواهيد كه حجاب براي آنكه دلهاي ش ما و آنه ا پ اك و پ اكيزه

بماند بهتر است و نبايد هرگز رسول خدا را (در حيات) بيازاريد و نه پ

از وفات زن انش

را به نكاح خود در آوريد كه اين كار نزد خدا (گناهي) بسيار بزرگ است.
يك از احكام اين آيه در زمينه حجاب اين است كه ميفرمايد :هنگامي كه چيزي از متاع و
وسايل زندگي از همسران پيامبر(ص) ميخواهيد از پشت حجاب (پرده) بخواهيد.
اين امر در ميان اعراب و بسياري از مردم رايج بود كه وسايل زن دگي را موقت اً از همس ايه
به رعايت ميگرفتند ،خانه پيامبر(ص) نيز از اين قانون مستثنا نبود و گاه و بيگاه ميآمدن د
و از همسران پيامبر(ص) چيزي به عاريت م يخواس تند؛ روش ن اس ت ك ه ق رار گ رفتن
همسران پيامبر(ص) (هرچند با حجاب اسالمي) در معرض ديد مردم كار خ وبي نب ود ل ذا
دستور داده شده از پشت پرده يا پشت در بگيرند.

1

آيه ديگري كه به موضوع حجاب اشاره نموده و عدم رعايت آن را يكي از دامهاي ش يطان
معرفي كرده است ،در سوره اعراف ميباشد كه ميفرمايد« :يا بني آدم ال يفتن نكم الش يطان
كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو و قبيل ه م ن
حيث ال ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين ال يومنون» 2اين فرزندان آدم ،مب ادا ش يطان
شما را فريب دهد چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد ،در حالي ك ه جام ه از
 -1مكارم شيرازي ،ناصر و همكاران ،تفسير نمونه ،ص .431
 -2اعراف.27 /

89

تن آنان بر ميكند تا قبايح آنان را در نظرشتان پديدار كن د ،همان ا آن ش يطان و بس تگانش
شما را ميبينند از جايي كه شما آنها را نميبينيد .ما نوع ش يطان را دوس تدار و سرپرس ت
كساني قرار دادهايم كه ايمان نميآورند.
يكي از مهمترين دامهاي شيطان و اولياي شيطاني ،كندن لباس و كشف حجاب و پوشش ي
است كه خداوند ،براي آدميان فرستاده است؛ زيرا لباس و حجاب ،وسيلهاي ب راي آرام ش
انسان است و نشانه عفت و حيا ،تقوا و پاكدامني و وقار و شخصيت او محسوب م يش ود
و شيطان ميكوشد تا با وسوسه كردن و وارونه جل وه دادن حق ايق ،حج اب و پوش ش را
زشت و كشف حجاب و برهنه ساختن اندام را زيبا و جذاب جلوه دهد و با گرفتن حي ا و
تقواي آدميان ،بر آنان مسل شود.

1

ضرورت و فلسفه حجاب از منظر روايات
پيشوايان و رهبران اسالمي كه همواره روشنيبخش و هشداردهنده بودهاند و انسانها را ب ه
راه سعادت راهنمايي كرده ،از خطرات سقوط هشدار ميدادند؛ در مورد پوشش و حج اب
زنان نيز به سبب اهميت آن به طور موكد دستوراتي فرمودهاند.
در اين زمينه پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد« :انما مثل الم ر ه الص الحه مث ل الغ راب االعص م
الذي ال يكاد بقدر عليه» 2زن با عفت و صالح و محجوب مثل ك الغ اعص م م يباش د ك ه
كسي قدرت دسترسي به آن را ندارد.

 -1مطهري ،مرتضي ،حجاب و آزادي (مجموعه سخنرانيها) ،ص .154
 -2حر عاملي ،محمدبنالحسن ،وسايل الشيعه ،ج  ،14ص .22
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قدر مسلم برترين ويوگي اجتماعي زنان صالح برخورداري از عفت و حجاب است ك ه در
پرتو حفظ پوشش ديني نه تنها كسي قدرت تس ل و دسترس ي ب ه آن ان را نداش ته ،بلك ه
جرات اين را نيز ندارد.
ايشان در جاي ديگر ميفرمايد«:الينبغي للمراه ان تجمر ثوبها اذا خرجت من بيتها»1س زاوار
نيست كه زن هنگام بيرون رفتن از خانه اش ،لباس خ ود را جم ع و فش رده كن د .در اي ن
روايت پيامبر اكرم(ص)عالوه بر اصل پوشش ،نحوه آن را نيز بيان كرده است .مسلم اس ت
وقتي كه پوشش زن فشرده و يا چسبان باشد ،هدف حجاب تحقق نمييابد؛ چ را ك ه اي ن
نوع پوشش نميتواند مانع نگاه ناروا شده ،وي راحفظ كند.
ازنگاه پيامبر اكرم(ص) بهترين زن كسي است كه براي شوهرش خودنمايي كن د و خ ود را
از نامحرم محفوظ و مستور بدارد« .ان خير نسائكم...المتبرج ه م ع زوجه ا الحص ان عل ي
غيره» 2و نيز ايشان در بياني بدترين زن را اين گونه معرفي ميفرماين د« :اال اخب ركم بش رار
نسائكم ...المتبرجه اذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر» 3زني كه اوقات غيبت ش وهر
آشكار از خانه بيرون رود و خودنمايي كند و در هنگام حضور شوهر خود را بپوشاند.
در روايت ديگري حضرت رسول(ص) فرمودند «:صنفتان من اهل النار ل م ارهم ا ...و نس ا
كاسيات عاريات مميالت مائالت رءوسهن كاس نمه البخ ت المائل ه ال ي دخلن الجن ه و ال
يجدن ريحها و ان ريحها ليوجد من مسيره كذا و كذا» دو دسته اهل دوزخ هستند كه نظي ر

-1كليني ،محمد بن يعقوب ،اصلو كافي ،ج ،5ص .519
 -2همان ،ج ،5ص .519
-3طبرسي ،رضي الدين ،مكارم االخالق ،ترجمه سيد ابراهيم مير باقري ،ص .256
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آنها را مشاهده نك رده ام ...و دس ته دوم زن اني هس تند دور از راه ح ق ك ه ظ اهراً لب اس
پوشيدهاند ،اما حقيقت لخت و عريان ان د و موه اي سرش ان را چن ان رد ي ك ج ا جم ع
ميكنند كه به كوهان كج شترها ميماند .اين نوع زنان داخل بهشت نميش وند ،ح ال آنك ه
بوي بهشت از مسيرهاي چنين و چنان (كنايه از بعد مسافت) به مشام ميرسد.

1

و نيز ميفرمايد« :و المراه اذا خرجت من باب دارها متزين ه متعط ره و ال زوج ب ذلك راض
يبني لزوجها لكل قدم بيت في النار» زني كه از خانه اش خارج شود در حالي ك ه خ ود را
آراسته و عطر زده و شوهرش به اينكار راضي باشد ،براي ه ر گ امي ك ه آن زن در بي رون
خانه بر ميدارد ،خانهاي در دوزخ براي شوهرش ساخته ميشود.

2

در اينجا پيامبر اكرم(ص) بيحج ابي زن را آنق در قب يح م يدان د ك ه م رد او را ب ه دلي ل
رضايتش مسئول شمرده ،در گناه وي شريك ميداند .از اين روايت ميت وان ب ه نق ش مه م
مردان در پاكدامني همسران و ترويج حجاب اسالمي در جامعه پي برد.
درروايت ديگري از پيامبر اكرم(ص) آمده اس ت« :الم راه ع وره ف اذا اخرج ت استش رفها
الشيطان» 3زن موجودي آسيبپذير است؛ وقتي كه از خانه خارج شد ،ش يطان او را احاط ه
ميكند و او در معرض نفوذ شيطان قرار ميگيرد.
اين روايت ،حجاب را مانع آسيب ديدن زن در اجتم اع قلم داد م يكن د و او را از احاط ه
شيطان محفوظ ميداند چرا كه وقتي زن خود را در پوشش قرار ميده د ،م انعي در مقاب ل

-1مجلسي ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،ج ،13ص .133
-2همان ،ص.134
 -3طوسي ،محمدبنالحسن ،امالي ،ج  ،2ص 276؛ مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،133ص .252
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شيطان قرار داده است كه نه تنها خود را حفظ نموده ،بلكه ديگ ران را ني ز از نگ اه ح رام،
تحريك شهوت و ترويج ناهنجاري باز داشته است.
از نظر پيامبر(ص) برترين زنان ،زني است كه پوشيده و پاكدامن باشد .ايش ان م يفرماين د:
«ان خير نسائكم الولود الودود العفيفه العزيزه في اهلها الذليله مع بعلها المتبرجه مع زوجه ا
الحصان علي غيره التي تسمع قوله و تطيع امره و اذا خال بها بذلت له م ا يدي د منه ا و ل م
تبذل كتبذل الرجل» ،1برترين زنان شما زني است كه بچهزا ،مه رورز ،پوش يده و پاك دامن
است؛ همو كه در خانوادهاش عزيز و محت رم و در مقاب ل همس رش ف روتن اس ت ،ب راي
همسرش آراسته و نسبت به نامحرمان پوشيده و خوددار است.
در بيان ديگري رسول اكرم(ص) ضرورت حفظ حجاب را ،ماهيت وجودي زن ميدان د چ را
كه زن اندامي ظريف و شهوتانگيز دارد كه بايد آن را بپوش اند .ايش ان م يفرماين د« :الم ر ه
عوره سترها بيتها فاذا خرجت استشرفها الشيطان» 2زن اندامي شهوتانگي ز دارد ك ه خان هاش
پوشش آن است؛ اگر خود را نپوشاند همين كه از خانه خارج شد ،شيطان او را دربرميگيرد.
البته الزم است يادآوري كنيم در اينجا مراد از خانه پوشش است ،يعني تا زماني ك ه زن در
خانه است ايمن است اما در خارج از آن بايد خود را محفوظ بدارد.

 -1كليني ،محمدبن يعقوب ،فروع كافيف ج  ،5ص 325؛ طبرسي ،رضيالدين ،مكارم االخالق ،ج  ،1ص .577
 -2مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،13ص .134
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امام علي(ع) در بياني دقيق ميفرمايند« :عليكم بالصفيق من الثي اب ف ان م ن رق ثوب ه رق
دينه» 1بر شما الزم است لباس ضخيم بپوشيد ،زيرا ه ر ك

لباس ش ن ازك باش د دي نش

نازك و ضعيف است.
تعبير لباس نازك تعبيري است كه سستي در حجاب را ميرساند و از نظر اين روايت ق وام
و استحكام دين به حفظ پوشش ديني است كه نه تنها در زنان الزم اس ت بلك ه در م ردان
نيز در حد شرعي آن ضروري است.
ايشان همچنين ميفرمايند« :صيانه المر ه انع م لحاله ا و ادوم لجماله ا» 2حف ظ (حج اب و
عفت) زن ،به حال خودش سودمندتر و موجب پايداري بيشتر زيباييهاي اوست.
اين روايت به دو اصل مهم اشاره ميكند :اول آنكه انسان در انجام دادن ه ر ك اري در پ ي
سنجش سودمندي آن براي خودش اس ت .ب ر هم ين اس اس در رواي ت ب ر فوائ د حف ظ
حجاب براي خود زن تاكيد مينمايد .دوم آنكه با توجه به ذات زنان ،پايدارخواهي زيب ايي
امري طبيعي بوده و هر زني در پي صيانت از زيبايي خويش است .در اين رواي ت ام ام(ع)
بر همين مساله تاكيد نموده ،ضرورت حفظ حجاب ديني را عام ل پاي داري بيش تر زيب ايي
زنان ميداند .چه بسا دوام زيبايي يكي از فايدههاي حفظ حجاب براي خود زن باشد.
همچنين ايشان ميفرمايند« :يظهر في آخر الزمان و اقتراب الساعه و هو شره االزمن ه نس وه
كاشفات عاريات متبرجات من الدين داخالت في الفتن مائالت الي الشهوات مسرعات الي

 -1همان ،ج  ،83ص 183؛ حر عاملي ،محمدبن حسن ،وسايل الشيعه ،ج  ،5ص .29
 -2آمدي ،عبدالواحد تميمي ،غررالحكم و دررالكلم ،ج  ،1ص .452
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اللذات مستحالت للمحرمات في جهنم خالدات» 1در آخر زمان ك ه ب دترين زم انهاس ت
زناني بيحجاب و ظاهركنندان زينت خود هستند ،اينان از دين خارج و داخل در فتنهه ا و
مايل به شهوات و شتابان به سوي لذتها هستند ،محرمات را حالل ميشمارند و در نتيجه
در جهنم جاويدند.
ضرورت حفظ حجاب در اين كالم ام ام را م يت وان در حف ظ دي ن و رعاي ت مرزه اي
حرمت و حليت يافت كه نتيجه پايبند نبودن به آن سرنگوني ابدي انسان است.
امام علي(ع) در وصاياي خود به فرزندشان امام حسن(ع) فرمودند« :و اكف ف عل يهن م ن
ابصارهن بحجابك اياهن فان شده الحجاب خير لك و لهن من االرتياب و لي

خ روجهن

باشد من دخول من ال تثق به عليهن فان استطعت ان ال يعرفن غيرك من الرج ال فافع ل»،2
پسرم همسرانت را در حجاب داشته باش! زيرا خير تو و آنها در حجاب كام ل اس ت و ب ا
حجاب كامل از خانه بيرون رفتن آنها بهتر از آن است كه ن امحرم غيرمعتم دي ب ه منزل ت
وارد شود .اگر ممكن باشد كه همسرانت را جز تو كسي نشناسد ،انجام بده.
حضرت زهرا(س) ميفرمايند« :خير للنساء ان ال يرين الرجال و ال يراهن الرجال» ،3بهترين
وضعيت براي زنان آن است كه مردان نامحرم را نبينند و مردان نامحرم نيز آنها را نبينند.
امام رضا(ع) ميفرمايند« :حرم النظر الي شعور النساء المحجوبات باالزواج و الي غيرهن م ن
النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول فيما ال يحل»

 -1ابنبابويه ،محمدبن علي ،من اليحضره الفقيه ،ج  ،3ص .393
 -2حراني ،حسن بن علي بن شعبه ،تحت العقول ،ص 86؛ كليني ،محمدبن يعقوب ،الكافي ،ج  ،5ص .337
 -3حر عاملي ،محمد بن حسن ،وسايل الشيعه ،ج  ،23ص .67
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1

نگاه به موهاي زنان حرام شد براي اينكه اگر موهاي آنان در براب ر م ردان ن امحرم آش كار
شود باعث تحريك خواهد شد .اين جلب شدن مردان به زنان ،فساد و ب يبن دوباري را ب ه
دنبال دارد و سبب ميشود كه مردم به كارهاي حرام وارد آلوده شود.
يك ي از ض رورته اي پوش ش دين ي ب راي زن ان از منظ ر ام ام رض ا(ع) جل وگيري از
بيبندوباري و فساد است كه هر چه اين بيبند و باري بيشتر ش ود بني ان خ انواده متزل زل
شده ،زمينه گرايش مردم به ديگر حرامها فراهم ميگردد و به تعبيري نظ ام انس اني جوام ع
از بين ميرود.
ارزش و اهميت عفت و پاكدامني زنان به قدري است كه در دعايي از ام ام زم ان(ع ج) آم ده
است« :اللهم ارزقنا توفيق الطاعه و بعد المعصيه ...و عل ي النس اء بالحي اء و العف ه» 2در اينج ا
حضرت در كنار درخواستهايي كه از خداوند دارند ،براي زنان حيا و پاكدامني طلب ميكنند.
كاركردهاي حجاب و پيامدهاي بيحجابي
 .حجاب ،عامل شكست دشمن
مستكبران جهاني سالهاست متوجه شدهاند كه تا وقتي جامعهاي معتقد ب ه خ دا و مع ارف
ديني باشد ،نميتوانند در آن جامعه به اهداف شوم خود دست يابند .آنان بزرگترين م انع را
براي رسيدن به اهداف خود در اي ران ،اس الم واقع ي م يدانن د .ب ه ط ور مس لم يك ي از
مهمترين مصاديق اسالم ناب محمدي ،حجاب و پوشش اسالمي است.

 -1ابن بابويه ،محمدبن علي ،علل الشرايع ،ج  ،2ص .287
 -2كفعمي ،المصباح للكعفعمي ،ص .283
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حضرت امام خميني(ره) چندين سال قبل فرمودند :آمريكا ه يچ غلط ي نم يتوان د بكن د.
علت فرمايش امام اين است كه مردم ،دين دارند و اين تنها عاملي است كه باعث ميگ ردد
آمريكا خاكنشين و زمينگير شود.
علت جنايتگري آمريكا نسبت به ملت ايران ،دين ،ايم ان ،تق وا ،خ دا ب اوري و وابس تگي
مردم به اسالم است .بر اين اساس دشمن زماني ميتواند به نتيجه برسد كه مردم و جوان ان
بيدين شوند.
بنابراين امروز مسووالن بايد توجه ويوهاي داشته باشند و بدانند آن چيزي ك ه نس ل ج وان
را بيدين ميكند و جامعهاسالمي را به پرتگاه بيديني كشانده ،باعث س قوط آن م يش ود،
توسعه منكرات و برنامههاي مبتذل بيحجابي ،بيپروايي و بيبندوباري است ك ه متاس فانه
در برخي مواقع و مواضع با آرم مقدس هنر به اين جامعه تزريق ميشود.
بيحجابي يك گناه عادي و معمولي نيس ت .عل ت اينك ه در مقايس ه ب ا س اير ام ور مث ل
بيعدالتي ،بيمروتي و مفاسد اقتصادي بيشتر به بيحجابي پرداخته ميشود -با آنك ه هم ه
اينها جزو مفاسد است و بايد اصالح شود -اين است كه آنچه امروزه در مقابل با آمريك ا و
در رويارويي با دنياي استكبار ،نسل جوان را در سنگر دين حفظ نموده ،كشور را در براب ر
دشمن به پيروزي ميرساند ،توسعه حجاب در جامعه است.
وقتي آتش غريزه جنسي در جوان با دين ،با ايمان ،با احس اس و عش ق ب ه خ دا ش علهور
شود ،همه دين و ايمانش را ميسوزاند و بيحجابي عاملي است كه اين آت ش را در م زاج
جوان شعلهور ميكند.
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دشمن ميكوشد مسلمانان از موضع خود كوتاه آمده ،حجاب را به بيحجابي مبدل نمايند.
لذا نبايد در برابر توطئههاي دشمن كوتاه آمد و آن گونه كه آنها ميخواهند عمل نم ود .ب ه
عنوان مثال برخي تح ت ت اثير هجم هه اي انحراف ي دش من ،چ ادر را دس ت و پ اگير و
محدوديتآور تلقي ميكنند و در پي تثبيت ي ك حج اب آس انت ر هس تند .در ح الي ك ه
حقيقت اين است كه حتي نمايش يك تار موي زن در برابر نامحرم ،تقويتكننده دش من و
تضعيف گرايشهاي ديني است و اين حجاب نوعي تقابل با س نت پي امبر(ص) اس ت .ب ه
همين دليل است كه توهين به پيامبر(ص) و چادر در كنار ه م ق رار م يگيرن د؛ ل ذا باي د
جايگاه مهم حجاب را ارج نهاده ،با حفظ آن مانع رسيدن دشمن به اهدافش شويم.
توجه به اين نكته الزم است كه مردم و مسووالن نبايد در پ ي جل ب رض ايت غرب يه ا و
روشنفكر مآبان باشند ،زيرا هيچگاه رضايت آنان حاص ل نم يش ود مگ ر ب ه قيم ت كن ار
گذاشتن تمام ارزشهاي ديني .اين دقيق اً هم ان مس الهاي اس ت ك ه خداون د خط اب ب ه
پيامبر(ص) فرموده است« :ولن ترضي عنك اليهود وال النصاري» ،1يهودان و ترسايان از ت و
خشنود نميشوند.
بن ابراين نباي د ب ه تبليغ ات س وء و مخ رب دش منان در ش بكهه اي م اهوارهاي و قل م
فرساييهاي آنان در روزنامهها و مجالتشان وقعي نهاد.

 -1بقره.123 /
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 .2حجاب ،تبليغ اسالم
تالش سياستمداران غربي در اثبات ادعاي دمكراسي با سابقه تمدن و ترقي علمي كه دارن د
در مخالفت با حجاب ،علت روشني دارد .آنها تنها به اين دليل ك ه حج اب را م انع آزادي
زن ميدانند با آن مبارزه نميكنند بلكه چون حجاب ،ش عار و تبلي غ اس الم اس ت و تبلي غ
اسالم در كشورهايشان با اصول نظام الئيك سازگار نيست ،با آن مقابله ميكنند.
به همين دليل در برخي كشورهايي كه خود را مهد آزادي م يدانن د ،همچ ون فرانس ه ،ب ا
وجود هزاران و يا ميليونها مسلمان فق

ب ا حج اب اس المي زن ان مس لمان ب ه مب ارزه

برميخيزند و در ادارات و مدارس با استفاده از چادر ،روسري و ه ر آنچ ه پوش ش دين ي
محسوب شود ،مخالفت نموده ،حتي آن را در قوانين خود ممنوع اعالم ميكنند.
مساجد متعددي در پاري

در شبانهروز پنج نوبت اذان ميگويند و حكومت با اين ام ر ب ه

عنوان تظاهر يكي از شعائر دين مخالفت نميكند .آيا تظاهر به ش عائر دين ي در اذان بيش تر
است يا در حجاب زنان مسلمانآ
وقتي به آقاي شيراك اعتراض ميكنند كه چرا كشور شما كه مدعي آزادي است حج اب را
ممنوع ميكندآ ميگويد :به سبب اينكه حجاب ،شعار يك دين است و جامعه الئيك نباي د
شعار دين داشته باشد .اما اگر بناست دين خاصي در يك جامعه الئيك شعار نداش ته باش د
چرا به سراغ مساجد و مأذنهه ا و ش عائر اس المي ديگ ر نم يرون د و ب ه س راغ حج اب
ميروندآ چون حجاب عاملي است كه جامعه را در برابر تسل اجنبي مقاوم ميكند.
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دشمن اسالم ،حجاب را تبليغ اسالم ميداند و برخي ميخواهند اين تبليغ را خنث ي ك رده،
آن را به بيحجابي و ضدتبليغ مبدل كنند .اما جامعه اس المي اي ن منطق ه را نم يپ ذيرد و
امروزه بايد مسووالن و سياستگذاران فرهنگي با برنامهريزي دقيق به مقابله ب ا اي ن هجم ه
برخيزند .بي حجابي ضداس الم اس ت .بن ابراين ،جامع ه اي ك ه ادع اي خداپرس تي دارد و
حكومتش بر مبناي نظام اسالمي است و مردمش در راه دفاع از آرم انه اي اس الم ص دها
هزار شهيد را تقديم نمودهاند نبايد تبليغ ضداسالم آزاد باشد ،بيديني آزادان ه رواج ياب د و
بيحجابي و بيعفتي ،محلي براي بروز و ظهور داشته باشند.
 .حجاب ،حافظ شخصيت زن
آنچه شخصيت و اصالت زن را حفظ ميكند حجاب است .فلسفه حج اب ،ص يانت زن در
اجتماع از نگاههاي ناروا است ،از راه رفتن در خيابان گرفته تا حضور در باالترين مناص ب
دولتي و فعاليتهاي اجتماعي ،شركت در هم ايشه اي علم ي و حض ور در عرص هه اي
مديريتي كه در نهايت سالمت روحي او را تضمين ميكند.
اگر زن در همه مواضع با حجاب باشد شخصيتش به همان عنوان ش ناخته م يش ود؛ ول ي
اگر بيحجاب باشد قبل از هر چيز شخصيت عروسكي او به چشم ميآي د و اي ن خي انتي
است كه تمدن غرب نسبت به حقوق زن روا داشته است.
با مطالعه تاريخ اروپا و آمريكا كه داعيه دفاع از حقوق زن را دارند ،سه وض عيت ب راي زن
روشن ميشود .در دوران يونان باستان زن برده بود و مانند بردهها خريد و فروش م يش د.
در قرونوسطي و دوران حاكميت كليسا زن مظهر شيطان بود و در اروپ ا ب ا زن ب ه عن وان
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مظهر شيطان برخورد ميشد .بعد از رنس ان

علم ي و انق الب ص نعتي اروپ اف از دف اع

حقوق زن و آزادي زن سخنسرايي ميشد در حالي كه زن به عنوان ني روي ك ار ارزان در
مقابل م رد در كارخان هه ا گماش ته ش د و ب ا عن وان آزادي زن ،او را كن ار چ رخ ف والد
كارخانجات آوردند چون نيروي كار ارزانتري براي سرمايهدار حاكم محس وب م يش د و
اين شخصيت سوم زن بود.
حال اروپا با اين سوء سابقه ،مدافع حقوق زن شده ،به اسالم با اتهام مخالفت با حق وق زن
ميتازد در حالي كه هزاروچهارصدسال پيش نماد زن در مكتب اسالم زهراي قهرم ان(س)
بود كه در عرصههاي سياسي نقشآفرين و تاثيرگذار بود داشت و در فعاليتهاي اجتم اعي
با كمال صيانت از شخصيت اصيل زنانگي خودش ظاهر ميشد.
 .4حجاب عامل موفقيت زنان در عرصههاي علمي
قبل از پيروزي انقالب جامعه ايران در علم و فناوري در جايگاه پاييني ق رار داش ت ،چ را
كه به دليل بيبندوباريها و بيعفتيها به جامعه جاهلي تبديل شده ب ود و م وقعيتي ب راي
رشد علمي زنان فراهم نبود ،زن فق عنصري تلقي م يش د ب راي رف ع مط امع نفس اني و
شهواني مردان.
هنگامي كه انقالب به پيروزي رسيد ،بسياري از مظاهر بيبندوباري از جامعه برچي ده ش د.
به همين سبب در بستر اين جامعه و در سايه عفت و عصمت ،برترين و نخب هت رين زن ان
ظهور پيدا كردند.
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امروزه زنان در جامعه اسالمي اي ران در عرص هه اي مختل ف تعل يم و تربي ت ،م ديريت،
برنامهريزي در حوزه فناوري و از همه ب االتر در ح وزه تحقي ق و پ ووهش ب ه جايگ اهي
رسيدهاند كه در هيچ زماني به اين مرز از نخبگي نرسيده بودند .اكثر قري ب ب ه اتف اق اي ن
زنان نخبه ،خواهران با حجاب و با عفتند .در ميان استادان دانشگاه ،هيچ زن بيعفت ي پي دا
نميشود ،همچنين در ميان م ديران برجس ته و نخب ه .در عرص هه اي مختل ف سياس ي و
اجرايي كشور هيچ زن بيعفت و بيحجابي ديده نميشود .اين نخبگي ب يس ابقه زن ان در
سايه عفت و حجاب به وجود آمده است.
 .3حجاب ،مانع نگاه جنسيتي به زن
اسالم هيچگاه با حضور زن در جامعه مخالف ت نم يكن د حت ي در م واقعي ك ه ض رورت
ايجاب كند .به عنوان مثال زماني كه فشارهاي سياسي مانع حضور امام عل ي(ع) در جامع ه
ميگردد ،حضرت زهرا(س) براي دفاع از واليت در حالي كه امام در منزل هس تند جل وي
در خانه ،با مردان گفتگو ميكنند.
صديقه اطهر(س) الگويي هستند با دو ويوگي:
ويوگي اول :حضور زن در عرصه اجتماع و در حوزه فعاليتهاي سياسي و اجتماعي اس ت
كه حضور مرد و تالش مردان در آن عرصه كاربرد ندارد .لحظهاي كه ص ديقه اطه ر(ع) در
امر سياست مداخله كردند .ديگر از هيچ مردي كاري ساخته نبود ،آنجا فق

حض ور ي ك

زن بيباك بيدار مثل حضرت زهرا(س) نقش و كاربرد داشت و اين يك مدل رفتاري براي
زن مسلمان در عرصه سياست است.
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وقتي حضور زن مسلمان در عرصه فعالي ته اي سياس ي فض يلت و ض رورت محس وب
ميشود كه حضور مردان در آن موقعي ت اث ربخش نيس ت و خداون د متع ال اي ن اس تعدا
نقشآفريني را در مواقعي كه امك ان تاثيرگ ذاري ب راي م رد ف راهم نيس ت در وج ود زن
نهادينه ساخته است .زماني كه فاطمه زهرا(س) پشت در آمدند و مقاومت كردند ،بع د ه م
در مسجد حاضر شده ،خطبه خواندند زماني بود كه شمشير امام علي(ع) در غ الف ب ود و
نميتوانستند به عرصه بيايند چرا كه حضور امام(ع) با شمش ير در آن موقعي ت ب ه اس اس
اسالم لطمه ميزد.
ويوگي دوم :حضور زن در جامعه بايد با آرامش خاطر وصيانت ح ريم او آميخت ه باش د و
اين به آن معناست كه زن در حضور اجتماعي خود مورد تجاوز تمايالت غريزي و مط امع
مردان اجنبي قرار نگيرد .زن بايد در اجتماع حض ور داش ته باش د ام ا حض ور او باي د ب ه
گونهاي باشد كه فضيلت ،انسانيت ،استعداد و تخصصش در عرصه جامعه ظهور پي دا كن د
و به همان عنوان شناخته شود و جريانهاي غريزي و مطامع نفساني م ردان ،شخص يت ب ا
فضيلت و اصيل انساني زن را به حاشيه نران ده ،تح تالش عاع ق رار نده د و اي ن ج ز ب ا
حجابي كه صديقه اطهر(س) سفارش كردند امكانپذير نيست.
براي مثال ،وقتي خانمي به عنوان يك چهره مطرح علمي با ظاهري بيحجاب در همايش ي
حاضر ميشود ،در آن لحظه كه براي ارائه سخنراني پشت تريبون قرار بگيرد پ يش از آنك ه
گوشها و هوشها به كشف علمي و سخنان و ابتكار عظيم علمي و دانشي او توج ه كن د،
چشمها به قيافه او دوخته ميشود .اين نگاههاي هرزه مردان اجنبي وقتي ب ه قياف ه و ان دام
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اين خانم بيحجاب ميافتد ،خود ،مانع و پردهاي ميشود باري گوشها و ه وشه ا؛ زي را
آنها ديگر به كشف علمي او توجه نميكنند و فق اندمش را ميبينند .اما اگر هم ين خ انم
تحصيل كرده با چادر و حجاب اسالمي در اين جايگاه حاضر شود و كشف علمي خ ود را
ارائه دهد ،ديگر همه گوشها و هوشها متوجه سخنان اوست و هيچگاه شخصيت علم ي،
عظمت فكري و فضيلت استعدادي او به حاشيه رانده نميشود كه مطمع انظار و نگ اهه اي
زهرآلود شهوي مردان قرار بگيرد.
 .6بيحجابي ،زمينه مقابله با دين و انقالب
در جامعه بايد كوشيد افراد از همه ابعاد جريان انحرافي و جنگ ن رم ،چ ه در عرص هه اي
داخلي و چه در عرصههاي بينالمللي ،آگاه شوند و با آن مقابله نمايند.
امروزه دشمن با جنگ نرم در پي براندازي دين و حكومت اسالمي است و در واقع جن گ
نرم عرصهاي است كه دشمن ناپاك بر جامعه تحميل كرده است .بايد دانس ت خ اكريز اول
جنگ نرم دشمن در كشور و جامعه ،بيحجابي است .دشمن ميخواهد با بيحجابي س فره
دين را از ميان جوانان جمع كند و با جدا كردن از اسالم و دين بتواند به راحت ي اس الم را
براندازد.
به طور مسلم دشمن براي گرفتن دين از مردم ،منكر خ دا و پيغمب ر(ص) نم يش ود و ب ه
طور مستقيم آنها را از پيري و محبت اهلبيت(ع) باز نم يدارد ،بلك ه ب راي ج دا س اختن
مردم از دين از يك عنصر آلوده بيحجاب و آرايش كرده استفاده م يكن د ت ا او در مقاب ل
ديد جواني كه در اوج شهوت و غريزه جنسياش به سر ميبرد ،قرار گي رد .ب دينترتي ب،
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زمينه فساد و تباهي فراهم ميشود و جوان خود به خود از ارزشها فاصله ميگي رد .وقت ي
جوان در اين مسير قرار گرفت به تدريج دين و ايمان خود را از دست ميدهد و اين همان
چيزي است كه مطلوب دشمن ميباشد .پ

اي ن دخت ر و زن ب يحج اب ،دانس ته و ي ا

نادانسته ،پياده نظام دشمناند و اينها خاكريز اول دشمن را اداره ميكنند.
 .7بيحجابي ،زمينهساز مفاسد اجتماعي
همانطور كه بيان شد ب يحج ابي ي ك ناهنج اري اس ت .در ح ال حاض ر مي انگين س ن
بزهكاري و فساد از  18تا  21سال است .يكي از عوامل اصلي بزهكاري و افت ادن جوان ان
در دام فساد و فحشا ،بيحجابي زنان است كه جوان را به يك عنصر ناهنجار و ارزشگريز
مبدل ميكند.
وقتي غريزه جنسي در مزاج اين جوان تازه بالغ شده با ديدن منظره زن بيحجاب ش علهور
شود ،او به فساد و فحشا كشيده ميشود .بنابراين عام ل اص لي هم ه خراب يه ا و مفاس د
اخالقي و اجتماعي در جامعه ،بيحجابي است .آنهايي كه ميگويند بيحجابي مس اله مه م
در كشور نيست دچار كجفهمي شدهاند .بايد از آنان پرسيد پ

مس اله مه م چيس تآ آي ا

ناامنيهاي فوقالعادهاي كه مال ،جان ،عرض و ناموس مردم را به مخ اطره م يان دازه مه م
نيست و نبايد با آنها مبارزه كردآ! خير! دشمن براي مبارزه با اسالم كه يك عقيده است ،ب ا
مبارزه فيزيكي به ميدان نميايد بلكه ميكوشد عقايد و باورهاي مردم را تغيير دهد .دش من
براي پيشبرد اهداف خود به دنبال ترويج مفاسد اخالقي و اجتماعي در بين مسلمانان اس ت
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و به خوبي ميداند عامل مهم ترويج فساد و جدايي افراد از عقيدهشان ،گسترش بيحج ابي
است؛ لذا در اين مسير از تمام توان خود استفاده ميكند.
 .8بيحجابي ،ضد حقوق زن
يكي از عواملي كه حجاب را در مهجوريت قرار ميدهد و افراد را از آن گري زان م يكن د
اين تفكر غل غربي و روشنفكران غربزده ميباشد مبني ب ر اينك ه حج اب ب ا حق وق زن
مغاير است.
آيا حقوق زن در پرتو قهرمانيهاي حضرت زهرا و حضرت زينب(س) قابل ديدن است ي ا
در پرتو ناپاكيها ،بيعفتها و بيبندوباريهاي زنان در اروپا و آمريكاآ به راس تي حق وق
زن را كجا بايد جستجو كردآ عناصر ضدانقالبي كه در وبالگها ،سايتها و رسانههايش ان
حجاب را ضدحقوق زن ميدانند ،شخصت زن را كجا جستجو م يكنن دآ آي ا در الب هالي
قهرمانيها و مردآفرينيهايي كه نمونهاش در سيره زهرا و حضرت زينب(س) استآ ي ا آن
را در قالب فحشا و نابكاريها و مفاسد بيعفتي و بيبندوباري يك عده روسپي آمريك ايي
و اروپايي بايد جستجو كردآ ميخواهند چه چيزي را ب ه عن وان حق وق زن در قل م و در
منطقه خود ثابت كنندآ كدام يك حقوق زن استآ اين چ ه حق ي ب راي زن اس ت ك ه ب ا
صورت آرايش كرده ،با گردن باز و موي پريشان چشم يك مرد هرزه شهوتران را بن وازد.
آيا اين حق زن استآ آيا احترام زن ،اين استآ آيا اين شخصيت زن را باال برده اس ت ي ا
او را در حد حيوان و يا پايينتر تنزل داده استآ كدام عقل سليم و قل ب پ اك اينه ا را از
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عظمت زن ميداندآ خداوند در قرآن ميفرمايد« :ان اكرمكم عند اهلل اتقاكم» 1بهت رين ش ما
نزد خدا كسي است كه با تقواتر باشد .آيا اين الاباليگريها با تقوا سازگاري داردآ
حجاب و عفاف فرهنگ حضرت زهرا و زين ب(س) اس ت و حق وق زن در اي ن فرهن گ
كامالً روشن و قابل دسترسي است .در اين فرهنگ زن هم عزت و شخصيت دارد و هم ب ه
ديگر حقوق خود در مسائل اجتماعي دست مييابد .آنچنان كه اين دو بزرگ وار در كم ال
عزت و كرامت به فعاليتهاي دقيق و عميق علمي ،اجتماعي ،سياسي و ...پرداختن د ب دون
آنكه ذرهاي از ارزش واالي خود بكاهند.
 .9بيحجابي ،عامل پايمالنمودن خون شهدا
حفظ اسالم و حفظ حجاب توس مردان و زنان با ايمان جامعه مهمترين خواسته و ه دف
شهداي اسالم بوده است .برخي از زن اني ك ه در فض اي پ اك ،مطه ر و معط ر جمه وري
اسالمي نف

ميكشند و به بركت خون شهدا از اين امنيت اس تفاده م يكنن د متاس فانه ب ا

رعايت نكردن حجاب خود به شهدا و ارمانهاي آنان بياعتنايي مينمايند .اين ك ار بس يار
زشت و جاهالنهاي است كه ميتوان گفت از عدم معرفت انسان نشأت ميگيرد.
زناني كه حجاب را رعايت نميكنند اگر واقعا به خدا ،پيغمبر ،قيام ت و حس اب و كت اب
معتقد هستند باد عملشان مطابق شرع باشد .اگر هم خداي نكرده عقيده ندارن د ب االخره در
بين اين جمعيت زندگي ميكنند؛ جمعيتي كه عزيزترين كسان خود را در راه خ دا و ب راي
حفظ اين ارزشها از دست دادهاند .اين بيوجداني و ب يانص افي اس ت ك ه ب ا اي ن نح و
 -1حجرات.13 /
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عملكرد به ايشان بياحترامي كنند؛ بن ابراين ي ك انس ان متم دني ك ه در چن ين جامع هاي
زندگي م كند بايد به خون شهدا احترام بگذارد و حداقل ظاهر را حفظ كند.
 . 1بيحجابي ،عامل تحريك غرايز
در وجود همه انسانها پديدهاي به نام غريزه وجود دارد كه اگر در مسير صحيح قرار گي رد
ميتواند به رشد انسان كمك نموده ،او را از انحطاط و فساد حفظ كن د .ام ا گ اهي برخ ي
عوامل باعث تحريك افراطي و نابهنگام اين غريزه گشته ،آثار سويي را ب راي خ ود ف رد و
جامعه به بار ميآورد و باعث افول انسان از مرحله انسانيت ميگردد.
يكي از عوامل تحريككننده غريزه ،بيحجابي زنان است .در واقع ،يك زن ب يحج اب ب ا
چهرهاي آرايش كرده و لباس نامناسب براي نسل جوان از يك گالن بنزين ي ك ه م يتوان د
جوان را بسوزاند بدتر و از يك سم مهلك آسيب زنندهتر است .ب ر اي ن اس اس م يت وان
گفت زن بيحجاب كسي است كه انسانيت را نابود ميكند ،زيرا اثر بيحج ابي آنق در ب ه
جوانان ضربه ميزند كه گاهي انسانيت آنها را تحتالش عاع ق رار م يده د .ج وان ك انون
غريزه و شهوت است؛ فرقي هم نميكند كه چگونه تربيت شده باشد ،در خ انوادهاي س الم
باشد يا خانوادهاي ناسالم .وقتي عوامل تحريك غريزه در براب ر او ق رار بگيرن د غري زه او
شعلهور ميشود و اين آتش هم به او آسيب ميزند و ه م خ انواده و جامع ه را ب ه نكب ت
گناه ميكشاند .البته اثر تربيتي خانواده در نحوه برخورد با اي ن گ رايش و غري زه ش علهور
نمود پيدا ميكند .افرادي كه به طور صحيح و مطابق با مباني ديني تربيت شدهاند در مقاب ل
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با اين فوران غريزه ايستادگي ميكنند و با به كار بستن شيوههاي مبتين بر آموزههاي دين ي،
مانند ازدواج به موقع ،اين نياز را پاسخ ميگويند.
افراد ديگري نيز در مقابل آن تسليم ميش وند و ب ه ورط ه فس اد م يافتن د؛ در اي ن اف راد
گرايش جنسي و شهوت تحريك شده آرام نم يگي رد و ش دت م يياب د و خواس تهه اي
شهواني و جنسي آنها به مرحلهاي غيرقابل دسترس م يرس د و توقع ات فراوان ي در آن ان
ايجاد ميكند.
در گروهي نيز كه به بهانههاي واهي به سركوب آن ميپردازند ،اين غري زه ب ه ي ك عق ده
رواني جانكاه در ضمير ناخودآگاهشان تبديل م يش ود و ي ك تالط م در آن ان ب ه وج ود
ميآيد؛ از سوي ديگر ،توقعات ،نگرانيها ،ناماليمات و عدم تعادل آنان امني ت خ انواده را
به هم ميزند .عامل اين همه جنايت كسي نيست جز آن فرد بيحجاب كه به راحتي خ ود
را در معرض نگاه آلوده قرار ميدهد و زمينه به فساد كشيده شدن جوانان را فراهم ميكند.
بن ابراين ب راي تع ديل خواس تهه اي نامح دود ج وان در دوران ج واني بايس تي عوام ل
تحريككننده را كنترل كرد.
حجاب عامل كنترل اجتماع در برابر فساد است؛ يعني در جامع هاي ك ه ش هوات و غراي ز
انسانها با تربيتهاي گوناگون در وجود افراد ف وران م يكن د ،پوش ش زن و حج اب او،
اهرمي است كه به جامعه اطمينان ميدهد با وجود اين فوران غراي ز و نفس انيات ،فس ادي
صورت نميگيرد.
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فصل چهارم
حجاب اسالمي ،حدود و مراتب آن
مقدمه
دين مبين اسالم همواره با ارائه قوانين مبتني ب ر ب راهين عقل ي راه را ب راي س عادت بش ر
هموار كرده است .در هيچيك از احكام اسالم ،وجه ابهامي وجود ندارد چرا كه ع الوه ب ر
قرآن ،دستورات دين را پيامبر(ص) و اهلبيت(ع) تبيين و تشريح كردهاند.
اصل و فلسفه موضوع حجاب در ق رآن آم ده و آي ات و رواي اتي ني ز ب ه بي ان ح دود و
مرزهاي آن پرداختهاند .در اين فصل به حدود اسالمي حجاب از سه منظر قرآن ،روايات و
عقل ميپردازيم .وجه تاخر عقل از مباني نقلي به اين سبب است كه چون موض وع ح دود
حجاب مسالهاي جزيي است ،عقل به صورت كلي نميتواند نظ ري در آن داش ته باش د و
نقش تاييد نقل را دارد.
قبل از پرداختن به اين بحث بايد متذكر شديم كه در اين بخش ميكوشيم بحث ي علم ي را
ارائه كنيم و هر فردي كه وظيفهاش تقليد از مراجع است مكلف اس ت در زمين ه مح دوده
پوشش به نظر مرجع تقليد خود عمل نمايد.
حدود حجاب در قرآن كريم
حجاب بانوان در مقابل نامحرمان و توجه به رعايت عفاف و حي ا از ام وري اس ت ك ه در
آيات مختلف قرآن كريم مطرح شده و در اي ن زمين ه توص يهه ايي ب ه زن ان م ومن ارائ ه
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گرديده است؛ از جمله ميتوان به آيات شريفه سوره نور و س وره اح زاب اش اره ك رد .از
مجموع اين آيات چنين بر ميآيد كه در قرآن كريم دو نوع پوشش براي بانوان مطرح ش ده
است يكي «خمار» «وليضربن بخمرهن علي جيوبهن» ،1و ديگري «جلباب» «ي ا ايه ا النب ي
قل الزواجك و بناتك و نساء المومنين دنين عليهن من جالبيبهن ذلك ادني ان يع رفن ف ال
يوذين و كان اهلل غفورا رحيما»،2اي پيغمبر(گرامي) به زنان و دختران خ ود و زن ان مومن ان
بگو كه خويشتن را به چادر فرو پوشند ،كه اين كار براي اينكه آنها (ب ه عف ت و حري ت)
شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوسرانان) آزار نكشند بس يار نزدي كت ر اس ت و
خدا (در حق خلق) بسيار آمرزنده و مهربان است.
همانطور كه در بخش اول گفته ش د« ،خم ار» پوشش ي اس ت ك ه ب انوان خ ود را ب ا آن
ميپوشانند و «جلباب» پوشش سرتاسري بزرگتر از خمار است كه زن ان ب ا آن تم ام ب دن
خود را ميپوشاندند و با چادر امروزي منطبق است.
مهمترين اريهاي كه حدود واجب پوشش بانوان در برابر نامحرم را بيان م يكن د بخش ي از
آيه  31سوره مباركه نور است آنجا كه خداوند متعال ميفرمايد« :و قل للمومنات يغضض ن
من ابصارهن و يحفظن فروجهن و ال يبدين زينتهن اال م ا ظه ر منه ا وليض ربن بخم رهن
علي جيوبهن» ،و زنان مومن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا) بپوش ند و ف روج و اندمش ان
را (از عمل زشت) محفوظ دارند و زينت و ارايش خود جز آنچه قهرا ظاهر م يش ود (ب ر
بيگانه) آشكار نسازند و بايد سينه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند.
 -1نور.31 /
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مفسران و علماي مختلف با توجه به دو جمله اين آي ه ،يعن ي «وليض ربن بخم رهن عل ي
جيوبهن» و «وال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها» معتقدند كه حد پوشادن براي زن ،تمام ب دن
است ،ولي در تفسير «زينت» جاي اختالف است كه آيا منظور از زينت ،زينتآالت ج داي
از بدن مثل انگشتر ،دستبند و ...است و يا منظور ،زينت خود بدن استآ در زمان جاهلي ت
زنان از زيورآالت زيادي استفاده ميكردند و براي نمايش دادن آنها سينه را باز ميگذاش تند
تا زينتشان آشكار شود و ا پاي خود را برهنه ميكردند تا خلخالهايشان ديده شود .ح ال
پرسش اين است كه آيا منظور قرآن از عدم ابداء زين ت ،پوش اندن ب دن ب ه منظ ور دي ده
نشدن اين زينتهاست يا منظور پوشاندن زينت طبيعي بدن استآ مانند چشم ،اب رو ،ل ب
و ،...يعني آيا فق نمايندن زينت جداي از بدن ابداء زينت محسوب ميش ودآ ي ا نم ايش
دادن چشم زيبا ،بيني زيبا و يا لب زيبا هم ابداء زينت محسوب ميشودآ
در اينجا بايد گفت كه در قسمت نخست بحث نماياندن زينت ب ه ن امحرم از منظ ر ق رآن
ابداء زينت است و از آن نهي شده است «وال يبدين زينتهن» .اما در قسمت دوم بايد گف ت
هيچكدام از چشم ،ابرو ،لب و ...به تنهايي زينت نيست ،بلكه تركيب همه آنها با هم زين ت
است؛ بنابراين صرف پوشاندن همه بدن و اس تثنا نم ودن وج ه و كف ين ،حج اب ش رعي
محسوب نميشود و زن بايد از نماياندن مجموع صورت نيز به نامحرم خودداري كند.
مالك در تشخي

1

زينت ،عرف است .به ط ور مث ال ي ك ع رف ،چش م كوچ ك را زيب ا

ميداند اما عرف ديگري چشم درشت را زيبا تلقي ميكند يا در يك كش وري مث ل آفريق ا

 -1الزم به ذكر است به دليل تفاوت در نظرات فقهي ،هر فردي بايد به مرجع تقليد خود مراجعه كند.
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سوراخ كردن بيني زينت است ولي در ايران آن را زينت نميدانند .پ

اينج ا در تش خي

زينت عرف صادق است .البته نكته قابل توجه اين است كه در مسائل جزئي ميتوان بح ث
عرف را مطرح كرد ولي در زمينه محدوده پوشش و اينكه فردي با حجاب و يا بيحج اب
تلقي گردد بايد به شرع رجوع كرد؛ زيرا ممكن است يك عرف فردي را كه موه ايش ه م
ديده ميشود با حجاب بداند در صورتي كه از نظر اسالم اين فرد محجبه نيس ت .ب ه ط ور
مثال در كشورهاي غربي يك روسري هم نشانه حجاب است در حالي كه روسري كفاي ت
از حجاب نميكند.
انواع حجاب
در قوانين اسالمي دو نوع حجاب داريم :حجاب اسالمي و حجاب اضطراري.
حجاب اسالمي همان است كه در قسمت باال تبيين شد ،اما حجاب اضطراري آن است ك ه
انسان در حين انجام كار و مسووليت خاص باي د داش ته باش د ك ه البت ه تم ام ح د و م رز
اسالمي آن وجود دارد اما وسيله رعايت آن متفاوت ميشود .روزي شهيد مطه ري خ دمت
استاد بزرگوار ما مرحوم آيتاهلل ميالن ي (اعل ياهلل مقام ه الش ريف) رس يده ب ود ،مرح وم
حضرت آيتاهلل ميالني ميفرمود« :ما دو تا حجاب داريم :يك حجاب اس المي ك ه وظيف ه
همه زنان است و يك حجاب اضطراري (حجاب موقع كار ،حجاب موقع حركت ،حج اب
در موقع حوادث و بحرانها) .فرمودند حجاب اضطراري را با حجاب الزم موظ ف اش تباه
نگيريد» .هر چه زنان پوشيدهتر باشند بهتر است و هر چه با پوشش فراگيرتر باشند م وثرتر
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است .همانطور كه قرآن ميگويد« :ذلك ادني ان يعرفن» 1به گونهاي حجاب داش ته باش يد
كه شما را نشناسند .اثر حجاب ،حفظ حيثيت زن و موقعيت اوست.
از نظر نف

حجاب بايد همه اعضاي بدن پوشيده باشد و اگر اضطرار ايجاب كرد وج ه و

كفين را ميتوان مستثنا كرد .براي اين امر هم ميتوان مباني فقهي پيدا كرد و ه م از قاع ده
عقلي بهره گرفت .البته باز هم يادآور ميشويم كه حجاب اضطراري ،حجاب ديني نيس ت،
يكي از موارد فقهي ماست كه اگر حرجي براي خ انمي ايج اد كن د قاع ده عس ر و ح رج
حاكم است و اينجا وجه و كفين مستثنا ميشود .اين براساس حجاب اض طراري اس ت ن ه
براساس اينكه وجه و كفين در محدوده حجابي نيست ،حج اب ش امل وج ه و كف ين ني ز
ميشود .البته از نظر فقهي هر فرد بايد به نظر مرجع تقليد خود مراجعه كند.
مراتب حجاب
امروزه ،برخي مساله حداقل و حداكثر را در حجاب مطرح ميكنند .ب ا توج ه ب ه آي ات و
روايات اسالمي بايد گفت كه اين ط رز تفك ر ي ك توطئ ه اس ت ،م ا حج اب ح داقلي و
حداكثري نداريم .حرام ،حرام است چه كم باشد چه زي اد ،آي ا در ج ايي از احك ام ش رع
داريم كه مثالً شراب خوردن حداقلي و حداكثري دارد و حداقلي آن حالل و ح داكثري آن
حرام باشدآ گفته ميش ود اگ ر دو قط ره ش راب خ وردي ح داقلي اس ت و ي ك بط ري
حداكثري است؛ اما از نظر حرمت ،آن دو قطره شراب به همان اندازه حرمت دارد ك ه ي ك
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بطري آن حرمت دارد .در حجاب نيز مثل ساير احكام الهي ما حداقلي و حداكثري نداريم؛
در اينجا هم موضوع مشخ

شده است و هم حكم معلوم است.

در اينجا بايد يادآور شد كه حجاب سليقهاي نيز در اسالم پذيرفتني نيست .تم ام جزيي ات
حجاب در قرآن آمده و هيچ حكمي مثل حكم حج اب در ق رآن نيام ده اس ت .آنج ا ك ه
ميفرمايد« :وال يضربن ارجلهن» يعني حتي پا زدن «وال تبرجن» يعني اعضاي بدنش علن ي
نشود ،هيچ عضوي از اعضاي بدنش نماي ان نباش د ،يعن ي اينك ه برهن ه و برآم ده نباش د،
برآمدگي بدن او مشخ

نباشد و يا ابداء زينت نكند .بن ابراين تم ام جزئي ات حج اب در

قرآن آمده است.
اين حجاب ،حجاب كامل است و غير از اين هر چه باشد بيحجابي اس ت .ب ه ه ر مي زان
غير از اين حجاب پايينتر برويد وارد عرصه بيحجابي شدهايد .حج اب در ح د ك املش
مطلوب است و به هر مقدار از حد كاملش تنزل كند از واجب تنزل كرده است.
نكته قابل بيان در اينجا آن است كه ما در احكام شرعي قواعد ديگري مانند قاعده اض طرار
داريم ،قاعده الضرر و الضرار داريم .بر اساس اين وقاع د م يت وان تغييرات ي در حج اب
ايجاد كرد كه البته اين قواعد شامل همه احكام ميشود ،مثالً اكل ميته (خوردن م ردار) ك ه
براي انساني كه از گرسنگي در حال مردن است ،جايز ميشود .در صورتي ك ه هم ين ك ار
در حالت عادي حرام است .ممكن است در شرايطي نيز باز كردن صورت و باز كردن ب دن
براي يك زن جايز باشد ،اما اين همان عمل به قاعده اض طرار اس ت؛ ب ه اي ن نم يگوين د
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حجاب حداقلي؛ اين اصالً حجاب نيست ،ولي در اينجا چون وج ه ش رعي دارد اش كالش
برداشته شده است.
حجاب اين است كه هر قسمت از بدن كه پوشيده نشود يك فعل حرام انجام ش ده اس ت،
مثالً اگر فق موي كسي ديده شود مثل اين است كه كسي چند قطره ش راب بخ ورد ،چ ه
كم و چه زياد هر دو حرام است .اما درباره موضوع مستحب كه برخي ميگويند ام ام آن را
مشخ

كرده است ،نميتوان گفت حجاب در سطح باال مستحب اس ت .ه ر حكم ي ك ه

شارع مقدس ميفرمايد كاملش مطلوب ميباشد .حجاب يعن ي ف رد اكم ل حج اب ،نم از
يعني فرد اكمل نماز ،روزه يعني فرد اكمل روزه ،و ه ر چ ه بخواه د تن ازل پي دا كن د ،در
صورت وجود يك عذر بايد تنازل پيدا كن د ،يعن ي باي د در كن ارش ع ذري باش د و اگ ر
بيعذر باشد بايد همان اصلها را رعايت كنيد.
بسياري از حجابهاي امروزي پذيرفتني نيست و فق رفع تكلي ف اس ت؛ در ح دي ك ه
خدا فرد را عقاب نكند درست است ،مانند كسي كه نماز را ميخواهد و فق

ظ اهر آن را

رعايت ميكند .در اينجا رفع تكليف شده اما آن نمازي كه معراج مومن است محقق نش ده
است.
در نشريه خاتون ،گونهاي از حجاب تبليغ ميشود كه قابل ذكر است .اين نشريه دو منطق ه
در حجاب را مطرح ميكند و به تعبيري ميخواهد سطح و حد حجاب را از مرز دين ي آن
كاهش داده ،بدحجابي زنان جامعه را توجيه نمايد .در جايي از اين نشريه منطق حج اب را
منطق غيرمستند ديني ميداند؛ به طور مثال رنگ چادر را س وغات فرن گ ناص رالدينش اه
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تلقي ميكند و اين رنگ را ايراني نميداند و ميگويد اين لباس ايراني نيست .اما گفتيم ك ه
يك توطئه است و ميخواهند بگويند ما دو جور حجاب داريم و اين حج اب غي ر مس تند
است ،در صورتي كه رنگ مشكي در تفسير آيه قرآن آمده است.

1

حدود حجاب و مسايل پزشكي
قاعده كلي در مسايل پزشكي اين است كه بايد به بحث ضرورت توجه كرد و در ص ورت
اضطرار و مساله حفظ جان و يا جايي كه معالجه و درمان مرض مشروط ب ه آن اس ت ك ه
مردي دستش به بدن زن بخورد و يا بدن زن را ببيند ،جايز است .ول ي در ام ور زيب ايي و
جراحيهاي پالستيك ،مثل عمل كردن بيني و ...يا يك سري كارهاي پزشكي كه در ح دي
نيست كه درد و مرضي را دفع كند يا فرد را از مرگ نجات دهد آنجا را نميت وان اض طرار
پزشكي دانست و جايي كه ض رورت و اض طرار ايج اد نم يكن د ج ايز نيس ت ك ه م رد
نامحرمي به زن دست بزند و يا قسمتي از بدن او را ببيند.
البته بايد توجه كرد در زمان اضطرار هم بايد در حد امكان محدوده شرعي پوشش رعاي ت
شود ،يعني تمام بدن به جز همان قسمتي كه جراحي م يش ود پوش انده ش ود .نكت ه قاب ل
توجه ديگر هم اين است كه در زمان اضطرار تكليف از عه ده ي ك خ انم س اق اس ت و
تكليف به عهده ديگران تعلق ميگيرد ،يعني وقتي خانمي را به اتاق عمل جراحي م يبرن د
و بيهوش ميكنند ،پ

از بهوشي زن هيچ تكليف براي پوش ش خ ود ن دارد و اگ ر آنج ا

پوشش حفظ نشود مربوط به كسي است كه دست به اين عمل زده است.
 -1بنگريد به فصل دوم ،تفسير آيات حجاب.
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حاصل آنكه فق در زمان اضطرار ميتوان براي مساله حجاب مراتبي در نظ ر گرف ت؛ ام ا
در غير اينگونه موارد ،يعني موقعيتهاي اجتماعي غيرضروري مجوز تغيير حجاب وج ود
ندارد و اين نشانگر عدم درجهبندي حجاب در اسالم است.
نوع پوشش
اسالم جز چادر (جلباب) براي حجاب هيچ پوشش خاصي مطرح نك رده اس ت .بن ابراين،
خانمها بايد چادر بپوشند يا لباس سراسري كه تم ام ب دن آنه ا را بپوش اند ك ه اي ن ن وع
پوشش در ايران چادر و در بعضي كشورهاي اسالمي ديگر عبا م يباش د .اگ ر ج ايي ه م
لباسي مثل چادر و عبا معمول نيست يا جايي ميباشد كه در خارج از قلمرو اس الم اس ت،
طبيعتاً بايد از حجابي استفاده شود كه در محلي كه زماني تابع اسالم بوده استفاده م يش ده
است .لذا عنوان يا اسم پوشش مهم نيست كه چادر باش د ي ا عب ا ي ا ش ي ديگ ري ،بلك ه
ويوگي آن در پوشاندن تمام بدن موضوعيت دارد.
گاهي گفته ميشود استفاده از چادر در برخي مناطق موجب تمسخر يا وهن ميگردد ،پ
ما نوع ديگري را برميگزينيم .اين استدالل وجه عقالني و شرعي ندارد ،مگر زماني ك ه ب ه
عنوان مثال خانمي در يك كشور خارجي كه اصالً با حجاب مانوس نيست بخواه د چ ادر
مشكي بر سر كند و مورد وهن و تمسخر قرار گيرد ك ه در اي ن وض عيت او م يتوان د در
عين رعايت حدود شرعي حجاب ،از نوع پوشش مناس ب آن منطق ه اس تفاده كن د .ب راي
مثال ،يك اسكيمو در منطقه خودشان ميتواند با همان لباس اسكيمويي حج ابش را حف ظ
كند.
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البته بايد به علل و عوامل «وهن» نيز توجه داشت؛ گاهي به سبب ع دم ش ناخت حج اب،
پوششي مورد وهن واقع ميش ود ،ول ي گ اهي ب ه س ببمقابله ب ا حج اب و نپ ذيرفتن آن،
پوشش خانم مورد وهن قرار ميگيرد .مورد اول همان است ك ه بي ان ش د ام ا م ورد دوم،
مصداق وهن نيست بلكه يك نوع مبارزه با حجاب است .به ط ور مث ال اگ ر ف ردي ب راي
تفريح به كنار دريا برود در حالي كه چادر مشكي دارد و به او متلك گفته شود؛ اي ن وه ن
نيست ،زيرا آنها حجاب را ميشناسند ولي ميخواهند ب ا آن مقابل ه كنن د .در اينج ا چ ون
مقام مبارزه است ،فرد بايد بر پوشش اس المي خ ود پاي دار بمان د و در مق ام ت رويج اي ن
ارزش ديني ايستادگي نموده ،به توهين اين افراد مغرض ،وقعي ننه د .بن ابراين ،ب ه س بب
ترس ا اين نوع برخورد ناشايست نميتوان پوشش شرعي را تغيير داد.
نكته پاياني در بحث استفاده از پوشيه است كه برخي از آن استفاده مينمايند .پوشيه لباس ي
است كه براي پوشش بيشتر و راحتي در رعايت حجاب به كار ميرود ،ول ي ج زء ح دود
شرعي حجاب نيست.
نقش سن در تعيين حدود پوشش
پوشش دختران قبل از تكليف
برخورداري از آرامش رواني حاصل از آموزههاي ديني به ويوه حج اب ،ام ري اس ت ك ه
نميتوان پ

از طي شدن دوران كودكي و تثبيت شخصيت آن را در فرد نهادين ه ك رد .در

نظامهاي تربيتي ،بهترين زمان براي ارايه مسائل ديني را س ن ك ودكي م يدانن د؛ چ را ك ه
كودك آمادگي پذيرش فوقالعادهاي دارد .امام صادق(ع) فرمودند« :عليكم باالحداث النه م

119

اسرع الي كل خير» 1شما را توصيه ميكنم به كودكان و نوجوانان چرا كه آنان براي حرك ت
به سوي خوبيها پرسرعتتر عمل ميكنند.
بنابراين بايد آموزش مباني حجاب را نيز از كودكي و با شيوههاي متناس ب آغ از ك رد و از
همان ابتدا تمرينات الزم را به كودك آموزش داد .تربيت دوران كودكي باي د ب ا توج ه ب ه
الگوهاي خاص و ويوه اين دوران همراه باشد و طبيعي است كه الگوه اي دوران ك ودكي،
به طورعمده از مولفههاي عاطفي به جاي گزارههاي عقالني بهره ميبرند .لذا با ج ايگزيني
گزارههاي واقعگرايانه بزرگساالن ،رمز و رازهاي موج ود در خي الپ ردازيه اي كودك ان،
تحتالشعاع قرار ميگيرند.
استفاده از اسباببازيها در انتقال مفاهيم عفاف و حجاب و نهادينهسازي آنها نقش اساسي
ايفا ميكند .عروسك ،باالترين نقش تربيتي را به ويوه در شكلدهي و پايهريزي شخص يت
دختران دارد .بنابراين از اين منظر ،نقش عروسك يك اسبابب ازي اس ت ك ه نق ش آن در
تهاجم فرهنگي ظهور و بروز پيدا ميكند و در اينجا نيز ميتوان رد پاي جنگ ن رم دش من
را شاهد بود.
متوليان امور فرهنگي در جامعه به ويوه در مهدكودكها و مدارس ابت دايي باي د از ك ودكي
ضرورت و فلسفه حجاب ،فوايد فردي و اجتماعي ،آث ار ب يحج ابي و ...را ب ا روشه اي
صحيح به كودكان آموزش دهند تا شخصيت فرد كه در س نين ب االتر ش كل م يگي رد ب ر
همين بنيانها استوار شود و آثار آن در اخالق و رفتار فرد متجلي گردد.

 -1كليني ،محمدبن يعقوب ،الكافي ،ج  ،8ص .93
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متاسفانه برخي والدين به سبب تساهل و تسامح در ام ور دين ي ،از آم وزش دقي ق مس ايل
ديني به فرزندان خود در خردسالي غفلت ميكنند و زماني كه بچه به سن بلوغ م يرس د و
تكليف شرعي او آغاز ميشود ،آموزش را به صورت فشرده و س خت ش روع م يكنن د و
انتظار دارند اين آموزشها در نوجوان موثر افتد در حالي كه اين زمان براي آغ از آم وزش
دير است .لذا به حكم عقل و شرع ،دروني كردن تعاليم دين و ق رآن و انتق ال آم وزهه اي
ديني بايد از كودكي آغاز گردد.
پوشش زنان در سالخوردگي
با توجه به اهميت و جايگاه حجاب در اسالم و فلسفههاي پوشش دين ي ،ب ه ط ور مس لم
حكم حجاب پابرجاست و پايبندي به آن ضروري اس ت .ام ا از آنج ايي ك ه اس الم دي ن
منطقي و عقالني است ،در شرايطي هم ين پوش ش و حك م ض روري آن را ب ا اس تثنائاتي
مطرح ميكند.
براي مثال ،در بحث تسهيل تكليف ،حدود پوشش را براي زنان سالخورده تغيير ميدهد.
در سوره نور اين مساله بدينصورت آمده است« :والقواع د م ن النس اء الالت ي ال يرج ون
نكاحا فلي

عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه و ان يس تعففن خي ر له ن و

اهلل سميع عليم» 1و بر زنان از كار افتادهاي كه ديگر اميد زناشويي ندارند گناهي نيس ت ك ه
پوشش خود را كنار نهند به شرطي كه زينتي را آشكار نكنند و عف ت ورزي دن ب راي آنه ا
بهتر است و خدا شنواي داناست.
 -1نور.63 /
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لذا برداشتن پوشش براي زنان سالخورده ب ا ش رط امي د نداش تن ب ه ازدواجش ان و ع دم
بهرهگيري از زينت جايز است و آنان ،ميتوانند تا حدي حدود پوشش اس المي را ك اهش
دهند و جايز است روسري خود را بردارند.
اما نكته قابل توجه اين است كه در ادامه آيه با وج ود اي ن اس تثنا م يفرماي د ب راي زن ان
سالخورده با وجود اجازهاي كه دارند ،شايستهتر است عفت پيشه كنند و خود را بپوش انند.
اين آيه نشان دهنده آن است كه نپوشاندن سر و موها در زنان و دختران جوان خالف عفت
است .بنابراين اين انديشه كه در بين برخي زنان و دختران نف وذ ك رده اس ت و حج اب و
چادر را مخصوص پيرزنان ميدانند ،انديشهاي موهوم و ش يطاني اس ت چ را ك ه ب ه ط ور
صريح مخالف نظر قرآن است.
حدود پوشش از منظر سنت
آنچه از روايات در بيان حدود پوشش فهميده ميشود همان چي زي اس ت ك ه در راس تاي
آيات قرآن قرار دارد ،يعني روايات هم پوشش تمام بدن بانوان را واجب شمرده و ص ورت
و دستها را استثنا كرده است .به طور مثال ميتوان به روايت ذيل اشاره كرد:
البزنطي عن الرضا عليهالسالم قال« :سالته عن الرجل يحل له ان ينظر الي شعر اخت امراتهآ
فقال :ال اال ان تكون من القواعد .قلت له اخت امر ته و الغريبه سواءآ قال :نعم ،قل ت :فم ا
لي من النظر اليه منهاآ فقال :شعرها و ذراعها» 1احمد بن ابينصر بزنط ي -ك ه از اص حاب
عالي قدر حضرت رضا(ع) است -ميگويد از حضرت رضا -س وال ك ردم آي ا ب راي م رد
 -1حر عاملي ،محمدبن الحسن ،وسايل الشيعه ،ج  ،2ص  ،199ح .25423
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جايز است كه به موي خواهر زنش نگاه كندآ فرمود :نه ،مگر اينكه سالخورده باشد .گف تم:
پ

خواهر زن و بيگانه يكي استآ فرمود بلي .گفتم :در مورد سالخورده چقدر ب راي م ن

جايز است نگاه كنمآ فرمود به موي او و ذراع (از انگشت تا آرنج) او ميتواني نگاه كني.
در توضيح بايد گفت آنچه در اين روايت درباره آن سوال شده «مو» است نه «چه ره» و ب ه
خوبي روشن است كه مستثنا بودن چهره ،نزد طرفين مسلم بوده اس ت و هرگ ز نم يش ود
احتمال داد كه مثالً در مورد زنان س الخورده نگ اه ب ه م و و ذراع ج ايز باش د و نگ اه ب ه
صورت نه ،در حالي كه در جواب سوال از مقداري كه نظر به آن جايز اس ت ،چه ره ذك ر
نشده است.
در روايت ديگري آمده است «مسعده بن زراره قال :سمعت جعفراً و سئل عما تظهر الم ر ه
من زينتها -قال(ع) الوجه و الكفين» 1مسعده بن زراره از حضرت صادق(ع) نقل ميكند كه
وقتي از حضرت درباره زينت مجاز براي زن سوال شد ،فرمود :چهره و دو كف.
حدود پوشش از نظر عقل
حجاب و پوشش بانوان داراي فلسفه ،حكمت و كاركردهايي است كه در فصل سوم ب ه آن
پرداخته شد .با توجه به آثار و فوايدي كه بر حجاب بانوان مترتب است مسلما ه ر ان دازه
بدن زن پوشيدهتر باشد ،اين آثار و كاركردها بهتر تحقق خواهند يافت.
از سوي ديگر ،عقلي كه ض رورت پي روي از ق وانين اله ي را ب راي بش ر در زن دگي الزم
ميداند ،همان عقل رجوع جاهل ب ه ع الم را ض روري دانس ته ،انس ان را در م واردي ك ه
 -1الحميري ،ابي العباس عبداهلل بن جعفر الحميري ،قرب االسناد ،ص .243
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آگاهي كافي ندارد به متخص

ارجاع ميدهد .در موضوع حدود پوش ش چ ون مس الهاي

جزيي است و عقل مدرك كليات است ،خود عقل انسان را به حكم ش ارع مق دس ارج اع
ميدهد و تبعيت از آن را الزم ميداند .پ

به حكم عقل حدود حجاب همان است ك ه در

شرع مقدس آمده است.
نگاه آلوده ،تير زهرآلود شيطان است .چنان كه امام صادق(ع) م يفرماين د« :اي اكم و النظ ر
فانه سهم من سهام ابلي » 1.پوشش زن همانند قوسي است كه تيرها را كمانه م يكن د و از
اصابت آنها به هدف باز ميدارد .هر اندازه حجاب كمت ر رعاي ت ش ود ،تيره اي ش يطاني
بيشتر متوجه او ميگردد و از آن آسيب ميبيند .با توجه ب ه اي ن ام ر چ ادر حج اب برت ر
است ،زيرا با وجود شراي ديگر ،بيشترين پوشش و مطم ئنت رين مص ونيت را ب ه هم راه
دارد.
رنگ لباس
رنگ لباس را نميتوان محدود كرد زيرا ما هيچ دليل شرعي براي مح دوديت رن گ لب اس
نداريم .مگر آنكه رنگ مهيج و مفسده انگيزه باشد .اما در مورد چادر و عب ا رن گ مش كي
مدنظر است كه هم در قرآن آمده است و هم طبق روايت امسلمه ،چادر رنگ مشكي م ورد
تاييد پيغمبر(ص) است .بنابراين ،رنگ مشكي براي چادر موضوعيت دارد ،زيرا در رواي ت
آمده است كه پيغمبر(ص) زنهاي انصار را با پوششهاي مشكي تفقد كردند.

 -1شيخ حر عاملي ،محمدبن الحسن ،وسايل الشيعه ،ج  ،14ص .63
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مدل لباس
مدل لباس را نيز همانند رنگ آن نميتوان محدود كرد ي ا در م ورد آن س ليقهاي برخ ورد
نمود ،بلكه فق در مدلهاي جديد و نوگراييها بايد توجه شود كه لباس چسبان ،مه يج و
خالف شأن انسان نباشد.
چادرهاي امروزي اگر اندامها و برآمدگيهاي بدن را بپوش انند م يتوانن د پوش ش خ وبي
محسوب شوند ،اما برخي مدلهاي آن كه حج م ب دن را نماي ان م يس ازند و ي ا چس بان
هستند نميتوانند كفايت از حجاب اسالمي كنند .امتياز چادر اين اس ت ك ه حج م ب دن را
نشان نميدهد.
بنابراين مدلي كه ميخواهند درست كنند بايد طوري باشد كه حجم بدن را نش ان نده د و
حجم بدن معلوم نباشد حاال مدل آن هر چه ميخواهد باشد .البت ه باي د توج ه داش ت ك ه
منظور از حجم بدن ،معمول حجم بدن است.
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فصل پنجم
حجابگرايي و حجابگريزي
مقدمه
يكي از ارزشهايي كه در جامعه و فرهنگ ديني قابل تغيير و تنازل نيس ت ،ارزش حج اب
براي زن است.
حجاب به عنوان يك اصل ارزشي و فريضه الهي در جامعه مطرح اس ت .هم واره ع واملي
وجود دارند كه اين ارزش را تقويت يا تضعيف نموده ،باعث يا مانع ترويج آن ميگردند.
حجابگرايي و حجابگريزي هر يك علل و ع واملي دارد ك ه ب ا ش ناخت آن م يت وان
راهكار مناسبي نيز براي تقويت حجاب يا مقابله با بيحجابي ارائه كرد.
در اين فصل عوامل موثر بر حجابگرايي و حجابگريزي را بررسي نموده ،متناسب با هر
يك ،راهكارهايي ارائه ميكنيم.
عوامل موثر بر حجابگرايي
 .مراكز آموزشي
الف) آموزش و پرورش
نهاد آموزش و پرورش كه متولي امر تعليم و تربيت است ،نقش وي وهاي در ايج اد رغب ت
به حجاب و پوش ش دارد .مس ووالن آم وزش و پ رورش وظيف ه دارن د ب ا ف راهم آوردن
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پشتوانههاي فكري و حمايتهاي مالي براي معلمان زمينه فراغ ت و رس يدگي ص حيح ب ه
دانشآموزان را مهيا سازند.
مديران مدارس بايد با تمام دقت براي پوشش دانشآم وزان برنام هري زي داش ته باش ند و
ضمن توجه دادن دانشآموزان به مب اني دين ي ب ا مس تندات علم ي و اس المي ،موجب ات
گرايش قلبي دانشآموزان را به حجاب فراهم كنند .معلمان نيز به عنوان م وثرترين اف رادي
كه ارتباط چهره به چهره با دانشآموزان دارند ميبياست ضمن آگاهي دادن به دانشآموزان
درباره حجاب و پاسخ به سواالتشان در اين مورد ،خود نيز الگوي عمل ي و نمون ه ك املي
براي رعايت حج اب باش ند .بن ابراين ،شايس ته اس ت مس ووالن آم وزش و پ رورش ب ا
برنامهريزيهاي دقيق به دنبال شكلگيري يك نهضت جدي نظير اجراي طرحه اي خ اص
عفاف و حجاب باشند.
انجمن اوليا نيز بايد در تمام مسايل فرهنگي -تربيتي مدرسه دخالت و حضور پررنگت ري
داشته باشند .زيرا متوليان آموزش و پرورش مدعيان د تم ام چ الشه اي فرهنگ ي داخ ل
مدارس ،به بيتوجهي پدران و مادران برميگردد ،به طوري كه وال دين تم ام ام ور تربي ت
فرزندان را به مدارس واگذار كردهاند .والدين بايد توجه داشته باشند ك ه م يتوانن د نق ش
سازندهاي در بهبود وضعيت آموزش و پرورش فرزندانشان داشته باشند.
ب) آموزش عالي
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي نيز عاملي اثرگذار در ترويج فرهنگ حجاب ميباشند ،ام ا
اين اثرگذاري در صورت ايفاي صحيح نقش اين مراكز امك انپ ذير خواه د ب ود .در اي ن
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راستا مجموعهاي از اقدامات ميتواند اثرگذاري فعالي ته اي اي ن نه اد را بيش تر كن د ،از
جمله اين اقدامات ميتوان به تفكيك جنسيتي در دانشگاهها اشاره كرد كه البته نقش م ردم
در به ثمر رسيدن اين اقدام ،بسيار پررنگ خواهد بود.
متاسفانه ،گاهي دستگاههاي دولتي بدون توجه به تاثيرات مثبت طرح تفكي ك جنس يتي ب ا
اين طرح مخالف نموده ،عقبنشيني ميكنند.
طرح تفكيك جنسيتي طرح حساب شدهاي است كه در روايات هم مطرح ش ده ،از جمل ه
در روايتي از :امام موسي كاظم(ع) آمده است ك ه« :ال ينبغ ي للم ر ه ان تمش ي ف ي وس
الطريق ولكن تمشي الي جانب الحائ » 1زنان بهتر اس ت ك ه از كن ار ج اده راه رون د و از
وس جاده حركت نكنند ،زيرا اين كار كمت ر موج ب اخ تالط زن و م رد اس ت و از اي ن
ميتوان نتيجه گرفت كه اسالم با دو بخش كردن مجامع عمومي موافق است.
از جمله آفات اختالط اين است كه دختر و پس ر ج واني ك ه در اوج غري زه جنس ي و در
مرحله حساس انتخاب همسر و ازدواج قرار دارند و هر لحظه ممك ن اس ت نگاهش ان ب ه
جن

مخالف معطوف شود ،سر يك كالس كنار هم مينش ينند و در نتيج ه ممك ن اس ت

صدها امر حرام صورت گيرد.
نهادهايي همچون بسيج دانشجويي و اساتيد كه مرزداران ارزشهاي اسالمي هستند و نه اد
مقام معظم رهبري(حفظهاهللتعالي) كه مركز تحقق مطالبات رهبري در دانشگاهها ميباش ند،
ميتوانند در تبيين و تعميق اين مساله نق ش اثرگ ذاري داش ته باش ند .در كن ار اي ن ام ور

 -1حر عاملي ،محمدبنالحسن ،وسايل الشيعه ،ج  ،14ص .132
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دختران و پسران متعهد و متدين دانش جو و اس اتيد انديش مند مت دين ني ز م يبايس ت ب ا
حركت مبتني بر ايمان و اراده به حمايت از اينگونه طرحها بپردازند.
 .2صدا و سيما
رسانه ملي يكي از عوامل موثر در فرهنگسازي است و نهادين هس ازي آداب و ارزشه اي
اسالمي يكي از وظايف مهم اين رسانه ميباشد.
صدا و سيما و به ويوه سيما ،تاثير عميقي بر زندگي مردم دارد و اين تاثير گاهي به صورت
سطحي و گاهي به صورت عميق در تفكرات آنان رسوخ پي دا م يكن د .متاس فانه رعاي ت
شئون و حدود حجاب ،نحوه برخورد زن و مرد و شيوه صحبت كردن و بس ياري ديگ ر از
مواردي كه در دين به عنوان يك ارزش محسوب م يش وند در ص دا و س يما دس تخوش
انحراف شدهاند و اين خود تاثير نامناس بي ب ر فرهن گ دين ي خواه د داش ت و موجب ات
سردرگمي ديني مردم را فراهم ميكند.
از آنجايي كه يكي از بهترين راههاي فرهنگس ازي ،ت رويج غيرمس تقيم فرهن گ و مب اني
ديني از راه نمايش فيلمها و سريالهايي با پشتوانه معرفتشناسي ديني است ،صدا و س يما
بايد حركتي صحيح و جدي را در اين مسير آغاز كند و آن را ادامه دهد .البته قدمه ايي در
اين زمينه برداشته شده ،اما متاسفانه نظارت كامل و پيگيري دقيق از نظ ر مس ائل دين ي در
فيلمها و سريالها صورت نگرفته است و گاه ديده ميوشد كه اين فيلمه ا و س رياله ا ب ا
مباني ديني سازگاري ندارند.

129

صدا و سيما در نقش يك دانشگاه بايد براي مردم و به ويوه جوان ان الگ وي عمل ي باش د،
ولي مشاهده ميشود كه پوشش اسالمي به معناي واقع ي آن در برنام هه اي مختل ف اي ن
رسانه ملي رعايت نميشود.
 .خانواده
خانواده به عنوان اولين و مهمترين ركن در آموزش و نهادينه كردن مسائل دين ي و تربيت ي
در افراد بيشترين و حساسترين نق ش را ب ر عه ده دارد .ب ه ك ارگيري روش ص حيح در
تربيت فرزند و برخورداري جامعه از افراد فه يم و خودس اخته باع ث م يش ود پيش رفت
جامعه در جهات مختلف آسانتر و سريعتر صورت گيرد.
پيغمبر اكرم(ص) فرمودند« :الولد سيد سبع سنين ،و عبد سبع سنين ،و وزير س بع س نين»

1

بچههاي شما س ه فص ل دارن د :هف ت س ال اول اينه ا امي ر ش ما در خان ه هس تند و ت ا
هفتسالگي قابل تربيت نيستند .در خانه حكومت ميكنند و بايد تابع آنها بود .هف ت س ال
دوم بچهها بايد تربيت شوند و هفت سال سوم وزير هستند.
با توجه به اهميت تربيتپذيري فرزندان در هفت سال دوم ،والدين فرزند را از خ ود ج دا
كرده ،ب ه مدرس ه م يفرس تند در ح الي ك ه ه يچ تس لطي ب ر آن م يح ندارن د و از آن
بياطالعاند؛ از سوي ديگر درصدد تعامل سازنده و نظارت پويا نيز برنميآيند.
بيحجابي در جامعه آتش سوزندهاي است ك ه ايم ان نس ل ج وان را خاكس تر م يكن د و
والدين نبايد در برابر توسعه بيحجابي بيتفاوت باشند.
 -1فلسفي ،محمدتقي ،الحديث ،ج  ،3ص .133
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عدم رعايت ارتباط زن و مرد با يكديگر در خانواده ،نشستهاي ف اميلي ي ا رف توآم دها،
جرقهاي است در جهت خدشهدار نمودن حريم خصوصي افراد ،خانواده را تا ج ايي پ يش
ميبرد كه به بال و آفت بنيان كن زندگي و رابطه نامشروع مبتال خواهد كرد.
اگر خانمي در يك مجل

فاميلي و در مقابل مردهاي نامحرم وابس تگان خ ود ،حج اب را

رعايت نكند مسلما بيحجابي توسعه پيدا ميكند و اي ن خ ود زمين ه را ب راي ب يحج اب
ظاهر شدن در كوچه و بازار فراهم مينمايد و او را به عنص ري ب يحج اب و ب يبن دوبار
تبديل ميكند .اين رشته ادامه اش به جايي ميرس د ك ه ممك ن اس ت ب ا برق راري رابط ه
نامشروع عفت ،عص مت ،پ اكي ،طه ارت و امني ت خ انواده از ب ين ب رود و م رز امني ت
خانوادگي به كلي منهدم شود.
اگر گفته شود اين فرد بيحجاب دل پاكي دارد بايد گفت ك ه رعاي ت نك ردن حج اب ب ا
قلب پاك نميسازد .اگر قلب او پاك نيز باشد ،بيحجابي بر پاكي قلب او اثر منفي خواه د
گذشت.
 .4مبلغان ديني
تبليغ يكي از اموري است كه در گرايش به حجاب و عف اف ت اثير بس زايي دارد .مبلغ ات
عرصه امور ديني و فرهنگي براي تبيين و نهادينه كردن حجاب و عفاف ميبايست خ ود را
به ابزارهاي الزم در اين زمينه مجهز كنند كه نخستين و مهمترين آنها باال بردن سطح دانش
و معلومات نسبت به مقوله حجاب است .در درج ه دوم برخ ورداري از توان ايي شايس ته،
بيان نمودن محتوا و برقرار كردن ارتباط صحيح و صميمانه با مخاطب است.

131

مبلغان ،سخنرانان ،مداحان ،مرثيهسرايان و همه افرادي ك ه ب ا نف وذ كالمش ان م ردم را در
مسير تعميق معارف ياري ميرسانند ،ميبايست مساله ترويج حجاب و عف ت و مقابل ه ب ا
بيحجابي را در اوليت برنامههاي تبليغي خود قرار دهند؛ آنان بايد از مباني معرفتي ،هن ري
و احساسي استفاده كرده ،ميان ارزشها و الگوهاي ديني با مسائل روز ب ه وي وه حج اب و
عفاف ارتباط برقرار نمايند .براي مثال ،مرثيهسرا يا مبلغي كه در ايام ده ه فاطمي ه در بي ان
مناقب و روضهخواني صديقه اطهر(س) قرار دارد ميتوان حجاب حض رت فاطم ه(س) و
نهي از بيحجابي را به مخاطبان يادآوري كند.
 .3دولت و نيروي انتظامي
هنجارها را بايد با كار فرهنگ ي نهادين ه و تثبي ت نم ود و ناهنج اريه ا باي د ب ا ق درت،
براندازي گردد .منشأ ناهنجاريها بيحجابي زنان است .دولت اسالمي و منتظر مص لح ك ل
جهان وظيفه دارد ناهنجاريهاي اجتماعي را از بدنه جامعه بزدايد و پلي

كه نم اد اقت دار

اين نظام و دولت است بايد با اين هنجارشكني مقابله كند.
نكته قابل توجه اين است كه مسالهاي به نام بدحجاب وج ود ن دارد چ را ك ه ف رد ي ا ب ا
حجاب است يا بيحجاب .در دستگاه قضايي و نيروي انتظامي براي مقابله ب ا ب يحج ابي
قانون وجود دارد 1.پ

بيحجابي جرم و بيحج اب مج رم و قاب ل تعقي ب اس ت و ه ر

دستگاهي از دستگاههاي اجرايي و قضايي كشور نيز ك ه اي ن ق انون را اج را نكن د خ ود،
 -1در شوراي انقالب فرهنگي در سال  85براي مقابله با بيحجابي طرح عفاف و حجاب تصويب شد كه ب راي هم ه دس تگاهه اي
اجرايي كشور وظيفه معين گرديد .مصوبه شوراي انقالب فرهنگي عين مصوبه مجل  ،قانوني اس ت .اي ن مص وبه  21وظيف ه ب راي
نيروي انتظامي تعيين كرده است.
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متخلف شمرده ميشود .البته بايد توجه داشت كه اجراي طرح عفاف و حجاب از مطالبات
رهبري و مردم غيرتمند ايران است.
امنيت سه بعد دارد :امنيت جان ،امنيت مال و امنيت عرض و عف ت عم ومي .ام روز ب راي
خانوادههاي ارزشي اين مملكت ،امنيت عفت عم ومي از امني ت ج ان ض روريت ر اس ت.
انسانها حاضرند جان بدهند ولي ناموسشان در مخاطره ق رار نگي رد .ني روي انتظ امي ك ه
عامل برقراري نظم و امنيت در اجتماع و نيروي بازدارنده از بزهك اري و ناهنج اري اس ت
بايد بكوشد با اقتدار اقدامات موجهي را در مبارزه با ب يحج ابي ب ه انج ام برس اند .البت ه
رعايت مراتب و به كارگيري اصول صحيح را بايد مدنظر داشته باشد.
شايد برخي به اين نحوه برخورد اعتراض كنند كه در پاسخ باي د گف ت :آي ا امني تش كن،
خشن است يا كسي كه در مقابله با امنيت شكن امني ت را حف ظ م يكن دآ اگ ر عنص ري
مسلحانه به فردي حمله كند و مردم را بكشد آيا او مرتكب خشونت شده است يا م اموري
كه دست او را بگيرد و تحويل دستگاه قضايي بده د ت ا او را ب ه كيف ر برس اندآ بن ابراين،
رفتار نيروي انتظامي در برخورد با بيحجاب در صورتي كه صحيح و اصولي باشد نه تنه ا
خشونت نيست ،بلكه موجب برقراري امني ت و عف ت عم ومي جامع ه م يگ ردد و ي ك
ضرورت است.
عمليات و تالشهاي نيروي انتظامي در خور ستايش اس ت ،ول ي ب ه نظ ر م يرس د اي ن
اقدامات كافي نيست و نياز به تالش بيشتر و استفاده روشهاي بديعتري براي س وق دادن
افراد بيحجاب به سمت حجاب ميباشد.
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ماموران نيروي انتظامي باي د در قب ال مص اديق ب يبن دوباري و ب يعفت ي ،مث ل پوش يدن
لباسهاي خالف شرع و عرف ،دوچرخهسواري زنان در معابر و ...بيتف اوت نباش ند .اگ ر
دستگاههاي ارتقاي امنيت اجتماعي و پيشگيري از جرم در مقابل مس اله دوچرخ هس واري
دختران و زنان بيتفاوتي پيشه كنند ،جامعه گرفتار عواقب سوء اين اقدام ناهنج ار خواه د
شد.
بنابراين تمام سياستگذاريها و برنامهريزيها بايس تي ب ا ي ك ه دف و آن ه م رض ايت
خداوند متعال صورت گيرد .وظيفه دولت برق راري و ارتق اي امني ت اجتم اعي در كش ور
است و بايستي دولت و نيروي انتظامي با يك حركت قاطعانه و هماهن گ ناهنج اريه اي
اجتماعي از جمله بيحجابي را بزدايند.
 .6اصناف
مبارزه با بيحجابي ،تنها به اين نيست كه فرد بيحجاب بازداشت شود بلكه باي د اق دامات
اساسي و ريشهاي صورت گيرد .يكي از اين اقدامات ريش هاي ن وع سياس تگذاري وزارت
بازرگاني و اتخاذ تدابير الزم در اين وزارتخانه براي ارائه پوشاك مناسب است.
متاسفانه امروزه لباسها و پوششهايي وارد بازار شده اس ت ك ه در ش أن ب انوان مس لمان
نيست ،به عالوه آنكه دشمنان مدل آنها را طراحي كردهاند .بنابراين ،جامعه اصناف پوش اك
نبايد براي كسب سود بيشتر اين نوع لباسها را عرضه كند و خود را دس تمايه توطئ هه اي
دشمن قرار دهد بلكه با بهرهگيري از طراحان خالق و خياطان هنرمند و ماهر ،لب اسه ايي
طراحي نمايند كه به حفظ ارزشهاي اسالمي و ديني در جامعه كمك كند.
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مسووالن اصناف بايد با نظارت و احاطه كام ل ب ر عملك رد زي ر مجموع ه خ ود از ورود
كاالهاي قاچاق ،به ويوه پوشاك غربي مخالف با فرهنگ ديني و ملي ،جلويگري كنند.
همچنين با ارائه دستورالعمل واحدي به فروشندگان ،مانع از ف روش لب اسه اي نامناس ب
شوند و نيز آنان را از پذيرش زنان بيحجاب و بيتفاوت بودن نسبت به اين مشتريان من ع
كنند.
راهكارهاي موثر بر حجابگرايي
 .امر به معروف و نهي از منكر
همانطور كه گفته شد حجاب يكي از باارزشترين دس توراتي اس ت ك ه حت ي كش ورهاي
غيراسالمي هم به اهميت آن رسيدهاند و از اجراي آن در كشورهاي خود ب ه جه ت حف ظ
منافع مادي بيمناكاند .بنابراين ،جامعه اسالمي بايستي اين سرمايه اله ي را پ اس دارد و در
حفظ آن بكوشد و با مظاهر بيحجابي مقابله كند.
يكي از مهمترين راههاي حفظ اين ارزش براساس تعاليم ديني ،فريضه الهي امر به مع روف
و نهي از منكر است .انسان متدين نميتواند به انجام دادن ظواهر واجبات شرعي در ح وزه
زندگي فردياش اكتفا كند و در عرصه زندگي اجتماعي نسبت به منكرات بيتفاوت باشد.
امام باقر(ع) در حديث شريفي اهل تقوا و پرهيزكاران را افرادي متعهد معرفي م يكن د ك ه
دغدغه مسايل اجتماعي را دارند؛ حضرت ميفرمايد :اهل تقوا كسانياند ك ه ب ر س ر زب ان
آنها به صورت مستمر ،توصيه به اجراي فرمان الهي است و در عرصه مسووليت و دغدغ ه
زندگي نيز به برپاداري امر و فرمان خدا قيام ميكنند.
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امام صادق(ع) ميفرمايد« :قوالون بامر اهلل و قوامون علي امر اهلل»

1

در اين بيان امام صادق(ع) ،دو عنصر در مقام تحقق امر به معروف و نهي از منكر به عن وان
وظيفه افراد متقي و پرهيزكار و مولفه و شاخص ه اه ل تق وا معرف ي ش ده اس ت .نخس ت
استخدام زبان و سخن در جريان امر به معروف و نهي از منكر است ،زيرا امر به معروف و
نهي از منكر زباني مردم اصالح وسيع و گستردهاي را در جامعه در پي خواهد داشت.
عنصر دوم «قوامون بامراهلل» است ،يعني آدم با تقوا عالوه بر امر به معروف و نه ي از منك ر
زباني كه موجب توسعه و گسترش امر خدا ميشود در عمل نيز بايد به اقامه امراهلل و اقام ه
احكام او بپردازد .بنابراين حدود الهي به وسيله فرد با تقوا در جامعه اجرا ميشود.
خداوند در قرآن كريم خطاب به پيامبر ميفرمايد« :يا ايها النب ي جاه د الكف ار و المن افقين
واغلظ عليهم و ماواهم جهنم و بئ

المصير»2اي پيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و ب ر

آنها سخت بگير! جايگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتي دارند.
زن بيحجاب و بيبندوبار كه امنيت ناموس جامعه را به هم ميزند مظهر نف اق و مخالف ت
با خدا و پيغمبر خداست ،لذا بايستي با او مقابله كرد .در اين راه همه مسوولاند؛ هم م ردم
و هم دستگاههاي اجرايي بايد حركت جدي براي اجرايي امر ب ه مع روف و نه ي از منك ر
انجام بدهند.
حال بايد ديد منظور از معروف و منكر چيستآ معروف يعن ي ه دفه اي مثب ت دي ن و
منكر يعني هدفهاي منفي دين.
 -1مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،73ص .36
 -2توبه.73 /
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در جامعه دو نوع هدف داريم :ه دفه اي مثب ت (دين ي) ،ه دفه اي منف ي (ش يطاني).
هدفهاي مثبت (ديني) عبارتنداز:
 جامعه را بنده خدا ساختن؛ مردم را به راه عبوديت و بندگي خدا سوق دادن؛ روح عبارت را در بين آنان تقويت كردن؛ و جريان حاكم ارتباطي بين انسانها را براس اس عواط ف و احساس ات انس اني وديني قرار دادن.
در جامعهاي كه هدفهاي مثبت ديني اجرا ميشود ،ارتباطات بين مردم براس اس عواط ف
و احساسات انساني و ديني است .بخش مهمي از امر به معروف و نهي از منك ر ني ز اقام ه
هدفهاي مثبت ديني و ترويج آن است.
هدفهاي منفي (شيطاني) عبارتنداز:
 تبديل كردن جامعه به يك جنگل؛ مردم را به صورت موجوداتي درنده به جان هم انداختن؛ و انسانها را در مسير تامين منافع و لذايذ نفساني و شهوانيشان قرار دادن.زماني كه رواب بين مردم براساس هدفهاي شيطاني و منفي شكل گرفته باشد ،جامعه ب ه
انحطاط كشيده ميشود و هرگز آرامشي نخواهد داشت.
امر به معروف و نهي از منكر روش اجرايي خاص خ ود را دارد ك ه باي د در ه ر زم ان و
مكان و هر موردي با نظام و روش خاص خودش پياده شود .امر به معروف و نهي از منكر

137

در زمينه ترويج حجاب اين نيست كه به زن بدحجاب بگوييم صورتت را بپوشان و او ه م
معترض شود .نبايد مطلب به اين سادگي و آساني انجام شود ،بلكه بايد به دنب ال آم وزش،
تحقيق و كسب مهارتهاي الزم ب راي برخ ورد ص حيح ب ا اي ن منك ر رف ت .باي د روش
برخورد با بيحجابي را شناخت و بايد دريافت چگونه جلوي اين منكر شرعي را ميت وان
گرفت تا بتوان با نهي از آن ،منكر را ريشه كن كرد .نكته قابل توجه اين اس ت ك ه باي د از
تمام وسايل مشروع براي اجراي هدفهاي مثبت ،مانند :پول ،آبرو ،ق درت ،مق ام ،اج راي
برنامه روانكاوي ،اجراي تبليغات خاص رواني و ...استفاده كرد.
امام حسين(ع) م يفرماي د« :اري د ان آم ر ب المعروف و انه ي ع ن المنك ر» در اي ن بي ان
ابي عبداهلل(ع) نكته لطيفي نهفته است .حضرت نميفرمايد« :انما خرجت لطلب اصالح ف ي
امه جدي آمر بالمعروف و انهي عن المنكر» من براي طلب اصالح امت جدم قي ام ك ردم و
امر به معروف و نهي از منكر ميكنم .م يفرماين د« :اري د ان آم ر ب المعروف و انه ي ع ن
المنكر» ،يعني امر به معروف و نهي از منكر فريضه الهي و واجب شرعي است.
امام حسين(ع) چگونه امر به معروف و نهي از منك ر ك ردآ ايش ان ب راي اج راي ام ر ب ه
معروف و نهي از منكر دو اقدام انجام داد :نخست آنكه مسيري انتخاب نمود و برنام هاي را
اجرا كرد كه تمام منكرات در تمام اعصار و مكانها منفور شود و منط ق واقع ي گنهك اران
آشكار گردد.
اقدام دوم بهرهگيري از عامل عاطفه بود؛ حضرت برنامه خود را به گونهاي پيش برد كه ن ه
تنها مردم ،بد را شناختند بلكه از نظر عاطفي ،بد تا ابد و در بس تر ت اريخ در ك انون نف رت
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مردم قرار گرفت .آن امام براي اجراي اين دو برنامه تا كشته شدن خود و خانواده خود ه م
پيش رفت.
در آن زمان كسي نفهميد چرا امام حسين(ع) بچه شيرخوار 1خود را از آغ وش م ادر ج دا
كرد و به ميدان جنگ آورد .اما ميت وان نتيج ه گرف ت ك ه ش كمچ رانه ا ،ش هوترانه ا،
خوشگذرانها و عناصري كه فرامين خدا را براي پول و درآمد زير پا ميگذارند و مج ري
و مروج همه محرمات الهي ميشوند ،در باطن حرمله صفت هستند؛ حرملهاي كه از كش تن
يك بچه شيرخواره باكي نداشت.
امام زينالعابدين(ع) در حديثي فرمود :موسيبن عم ران(ع) ب ه درگ اه خ دا ع رض ك رد:
خدايا در ظل عرش و صحراي قيامت آن جايي كه حرارت خورش يد تم ام ص حنه را ف را
گرفته است و انسانها در برابر اين گداختگي خورشيد به تنگ آمده و هيچ سايهاي نيس ت
كه آنها در زير آن سايه از آن گداختگي و حرارت خورش يد خودش ان را حف ظ كنن د ت و
سايهاي از عرش خودت را قرار ميدهي تا ي ك ع ده از بن دگان در زي ر اي ن س ايه ق رار
بگيرند و اين گداختگي و حرارت صحراي محشر آنها را رنج ندهد.
طبق اين روايت بندگاني كه در عرصه محشر در سايه قرار م يگيرن د كس اني هس تند ك ه
وقتي حرام و گناهي را ميبينند مثل پلنگ مجروح 2خشم پيدا ميكنند و ب ا هم ه ق درت و

 -1امام حسين(ع) :ان لم ترحموني فارحموا هذا الطفل الرضيع اما ترونه كيف يتلندي عطشي .سيدبن طاووس ،لهوف ،ص .158
 -2پلنگ وقتي با دشمن روبرو ميشود اول قدرت خودش را ارزيابي ميكند اگر احساس كند توان مقابله با اين دش من را ن دارد پ ا
به فرار ميگذارد و سعي ميكند خودش را نجات دهد ،اما اگر در حين فرار مجروح شد برميگردد و به آن دشمن حمل ه م يكن د و
ديگر دست بردار نيست يا بايد بكشد يا كشته شود.
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امكانات با اين حرام و منكر مبارزه ميكند تا منكر را مح و كنن د ي ا جانش ان را از دس ت
دهند.
يك زن بيحجاب هم فردي است كه نسبت به ك الم خ دا ب يتف اوت ب وده و منك ري را
مرتكب شده است كه نميتوان در برابر عملكرد او بيتفاوت بود.
حضرت علي(ع) در مقام توص يف رس ولاهلل(ص) فرم ود :پيغمب ر اك رم(ص) ه يچوق ت
خشمگين نميشد و كمتر كسي رسولاهلل(ص) را در حال خشم ميديد؛ حتي اگر ب االترين
اذيت و زجر و ناپاكترين اهانت نسبت به پيامبر(ص) انجام ميگرفت غضب نم يكردن د،
ولي وقتي ايشان ميديدند كه حقي مورد تجاوز قرار گرفت ه و ح الل و ح رام خ دا م ورد
تهاجم و هتاكي ق رار گرفت ه اس ت غض بناك م يش دند و آن ح رام و غيرح ق را از ب ين
ميبردند.
الزمه خلوص در عبادت خدا اين است ك ه انس ان در براب ر منك رات و محرم اتي ك ه در
جامعه صورت ميگيرد از پيغمبر اكرم(ص) الگو بگيرد و قاطعانه برخورد كند ،نه اينك ه در
برابر آنها بيتفاوت باشد و اين وظيفهاي است كه متوجه آح اد م ردم ،مس ووالن و دول ت
جامعه اسالمي است.
البته بايد توجه داشت كه اين غضب بايد براي خدا و براي اطاعت از او باشد .اگ ر انس ان
براي خدا در مقابل منكرات خشمگين شود هيچوقت اين خشم و غض ب او را از اطاع ت
خدا باز نميدارد .بهترين مصداق براي اين امر روزي است كه در خانه اميرالم ومنين(ع) را
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آتش زدند و حبيبه خدا(ع) مورد ضرب و جرح قرار گرفت .در اين موقع ،دو برخ ورد ب ه
عنوان موضعگيري انجام گرفت :يكي برخورد ابوذر و ديگري برخورد زبير بود.
ابوذر غفاري وقتي ديد حريم واليت مورد تهاجم قرار گرفت ه اس ت و عزيزت رين عزي زان
رسولاهلل(ص) زير دست و پا لگدمال شدند؛ تحمل خود را از دس ت داد ،ض جه م يزد و
فرياد ميكشيد و خشم او همه را متوجه خودش كرد؛ اما او دست به كاري نزد چ ون بن ده
مطيع خداست و امام دارد؛ هر عملي بخواهد انجام دهد بايد در راستاي دستور مظهر خ دا
و امام زمانش اميرالمومنين(ع) باشد و چون امام دستوري براي اقدام در اين وضعيت ن داد،
ابوذر قدمي برنداشت .يك غضب هم غضب زبير بود .زبير بيرون ش هر ب ود و منظ ره را از
نزديك نديد؛ او در همان لحظ ات وارد ش هر ش د .ب ه زبي ر واقع ه را خب ر دادن د او ه م
غضبانك شد ،شمشير كشيد و به مردم مسجد حمله كرد .عدهاي از پشت سر او را گرفتن د،
به زمين خواباندند و به زور شمشير را از دستش بي رون آوردن د ك ه چنانچ ه اي ن ك ار را
نميكردند ،او عدهاي را ميكشت .اگر اين دو خشم كنار هم قرار بگيرد شايد عدهاي خشم
زبير را بر خشم ابوذر ترجيح دهند؛ اما واقعيت غير از اين است زيرا خشم زبير در راستاي
اطاعت نبود و شمشير كشيدنش بدون دستور امام زمانش ،اميرالمومنين(ع) بود.
پ

همه انسانها در گسترش اين ه دفه ا مس وول هس تند ،هم ه آنه ايي ك ه امكان ات

مديريتي و سياسي در جامعه دارند بايد امكانات شخصيت و موقعيت اجتماعي خودشان را
در اين جهت به كار گيرند و آنهايي كه چن ين امكان اتي ندارن د ،باي د حرك ات ،س كنات،
رفتارها ،ارتباطات ،معاشرتها و برخوردهايشان را بر اين اساس تنظيم كنند ،چنان كه ام ام
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صادق(ع) فرمودهاند« :كونوا دعاه الناس بغير السنتكم» 1با غير زبانتان مردم را به سوي خ دا
دعوت كنيد.
ممكن است برخي بگويند گاهي مواقع امر به معروف و نهي از منكر الزم نيست .چرا اي ن
همه نسبت به بيحجابي سخت ميگيريدآ پاسخ آن است كه اگر عم ق فاجع ه درك ش ود
اين اشكال مطرح نميشود ،زيرا عقل حكم ميكند در برابر فردي ك ه خ ود را ب ه هالك ت
مياندازد نبايد سكوت نمود .اگر فرزند شما يك ليوان سم دستش گرفت ه و قص د خ وردن
آن را دارد چه ميكنيدآ آيا اگر به او تذكر بدهيد يا در مواقعي كه نميپ ذيرد س رش فري اد
بزنيد ،كار نادرستي انجام دادهايدآ آيا به او ت وهين ك ردهاي دآ خي ر! تم ام اينه ا ب ه س بب
خيرخواهي است و نشانه محبت و عالقه به آن فرد است .حال اگ ر ب ه دخت ر خ انمي ك ه
صورتش را ارايش كرده ،به خانمي كه لباس ناشايست و مخالف ش أن پوش يده ت ذكر داده
شود و از عواقب آن آگاه گردد ،به او توهين شده استآ هر انسان دينم داري م يخواه د
قوانين اسالم در جامعه اجرا شود و دين فراگير باشد تا عالوه بر حف ظ قداس ت و حرم ت
زنان ،دشمن نتواند از راه بيحجابي مردان و زنان ما را الوده سازد و ب ه ه دفه اي ش وم
خود برسد.
تحقيقات نشان ميدهد بيحجابي در جامعه در پي سه جريان انجام ميگيرد.
نخست جريان زنان خياباني است كه بيحجاب كنار خيابان ميايستند تا به اي ن وس يله ب ه
مطامع شهواني خود رسيده ،با اين كارشان به توسعه فحشا و بيبندوباري دامن بزنند.

 -1مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،67ص .339
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جريان دوم مانكنها هستند .يعني زنان و دختراني كه پول ميگيرند ،لباسه اي مخص وص
ميپوشند و در خيابانها راه ميروند تا به اين وسيله مد جديدي را در ي ك لب اس ت رويج
كنند .اين گروه براي سرمايهداراني كار ميكنند كه ميخواهند پوشاك جديد خود را به ه ر
شكلي تبليغ نموده ،به فروش برسانند.
جريان سوم بخشي از توده خانوادهها ،زنان و دختراني هستند كه تربي ت دين يش ان كام ل
نيست نه مانكن اند و نه جزء فواحش هستند ،فق به س بب تربي ت ناص حيح ب يحج اب
شدهاند و خواسته يا ناخواسته عامل ترويج بيحيايي و بيعفتي قرار گرفتهاند.
بر اين اساس برخورد با هر يك از اين گروهها الزم است ،البته ت ذكر و برخ ورد متناس ب
با هر جريان فرق ميكند.
 .2راهپيمايي حجاب و عفاف
يكي از راهكارهاي موثر براي ترويج حجاب و مبارزه با بيحجابي ،اعالم انزج ار عم ومي
مردم از بيحجابي با راهپيمايي است.
بيستويكم تيرماه سالروز شهادت شهداي مسجد گوهرشاد براي دفاع از حج اب در زم ان
رضاخان است؛ اين روز به عنوان «روز ملي حجاب» نامگذاري شده است و م ردم غي ور و
دالور مشهد در اين روز براي حمايت از عفاف و حجاب راهپيمايي ميكنند.
رژه بيستويكم تيرماه با چادر ،شركت در صف س ربازان حض رت زه را(س) و حض رت
زينب(س) است .حضور مردان ،به ويوه مردان غيور مشهد ثابت م يكن د ك ه آن ان ه م از
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همان نسل شير مردان و شير زنان هستند و عزت خ ون پ دران ،م ادران و نياك ان خ ود را
حفظ ميكنند.
نوزدهم ديماه نيز سرآغاز قيام مردم غيور ق م و نقط ه اوج ب ه پي روزي رس اندن انق الب
اسالمي بود .اين حركت همزمان با جريان كشف حجاب در دوران رض اخان اتف اق افت اد.
در هفدهم ديماه سال  1314حجاب زنان را برداشتند و بيحجابي را بر اين م ردم تحمي ل
كردند .همه ساله دستگاه ستمشاهي رضاخاني خاطره شوم و نفرتانگيز اين روز را جش ن
ميگرفت و هفدهم دي  1356نيز رژيم طاغوت قصد داشت براي بزرگداشت سالروز اي ن
واقعه كه اقدامي بر ضد خدا ،پيغمبر(ص) و دي ن ب ود ،برنام ه خ ود را اج را كن د .م ردم
مسلمان و غيور قم ،حوزه علميه ،مراجع و روحانيون هوشيار و بيدار آن زم ان در حماي ت
از مقام منيع مرجعيت امام بزرگوار به پا خاستند و نوزدهم دي  1356سرآغاز انقالب ي ب ود
كه در نهايت به پيروزي م ردم مس لمان انجامي د و نظ ام م زدور اجنب ي و اس تعمارزده از
زندگي مردم براندازي شد.
نكته قابل توجه اين است كه مساله بيحجابي به عنوان يك اهرم مقابل ه ب ا پيغمب ر(ص) و
مبارزه با دين از سال  1314اتخاذ شده بود و در سال  1356به عنوان سالروز ب يحج ابي و
كشف حجاب زنان براي اهانت به مقام مرجعيت و امام از آن استفاده شد .بن ابراين مس اله
حجاب تنها يك حكم شرعي نيس ت ،بلك ه حج اب ي ك س پر مح افظ در براب ر ته اجم
فرهنگي دشمنان خدا به مباني ارزشي جاري دين است و همواره دشمنان براي اينك ه م رز
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دين را بشكنند و به هنجارهاي آن حمله كنند ،ابت دا ب ه س راغ حج اب زن ان آمدن د و ب ا
حجاب آنان مبارزه كردند.
 .سالمسازي تفريحگاهها
يكي از نيازهاي انسان نياز به تفريح و تفرج است .در روايات نيز بر اي ن ام ر تاكي د ش ده
است .امام صادق(ع) ميفرمايد« :ينبغي للمسلم العاقل ان يكون له ساعه يفضي بهااي عمل ه
فيما بينه و بيناهلل عزوجل و ساعه يالقي اخوانه الذين يفاوضهم و يفاوضونه في امر آخرت ه
و ساعه يخلي بين نفسه و لذاتها في غير محرم فانها عون علي تلك الساعتين».1
سزاوار است مسلمان خردمند ساعتي را براي عبادت و وظايف الهي خويش منظور كن د و
در مرحله بعد ساعتي را براي مالقات برادران ديني كه او را در امر آخرت تشويق ميكنن د
و ياري ميدهند و ساعتي را براي خود ولذات حالل تا بتواند تجدي د ني رو كن د ك ه اي ن
ساعت بازوي آن دو ساعت ديگر است.
لذا الزم است مردم از تفريحگاهها و مناطق خوش آب و ه وا ،ب ه وي وه در فص ل به ار و
تابستان ،استفاده كنند ،اما اين نبايد به قمت الاباليگريها و بازبودن فضا براي اباحهگريها
و بيبندوباريهاي دختران و پسران جوان صورت گيرد.
بنابراين بايد اقدامات الزم براي سالمسازي فضاي تفريحگ اهه ا ص ورت گي رد .متاس فانه،
مشكلي كه اموزه در منطق بعضي از كوتهفكران وجود دارد اين است كه در پاس خ ب ه اي ن
سوال كه چرا برنامه خالف شرع اجرا ميشود و از اين بيبندوباريها جلوگيري نميش ودآ
 -1كليني ،محمدبن يعقوب ،فروع كافي ،ج  ،5ص .87
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به فرمايش مقام معظم رهبري(حفظهاهلل تعالي) براي جذب ح داكثري اس تناد م يكنن د .در
اينجا بايد پرسيد اين افراد چه چيزي را م يخواهن د ج ذب كنن د و مس وول ج ذب چ ه
كساني هستندآ آيا مسوول جذب افراد بيدين هستند يا مس وول ج ذب مت دينانآ جامع ه
ايراني ديني و واليي است ،اكثريت جامعه متدين هستند و مطالبات ديني دارند .اين ج ذب
بايستي منطق و عقالنيت داشته باشد .اول بايد دين و حالل و حرام خ دا رعاي ت گ ردد و
بعد مردم .بايد مردم را جدي گرفت مردمي كه وفادارند و پ اي اي ن انق الب ايس تادهان د،
مردمي كه با ايثارگريهايشان امام بزرگوار درباره آنان فرمودند« :م ردم م ا در وف اداري در
جامعه جهاني بينظيرند».
يكي از كارهايي كه ميتوان در زمينه سالمسازي تفريحگاهه ا انج ام داد اختص اص برخ ي
فضاهاي پاركها و تفرجگاهها به بانوان است .اين كار ضمن اينكه زمينه رواب ح رام را از
بين ميبرد باعث آسايش و امنيت خاطر بانوان گشته ،سالمت روحي و رواني را در جامع ه
در پي خواهد داشت.
همچنين ميتوان با برگ زاري برنام هه اي فرهنگ ي دين ي ،ب ه س المس ازي و غن يس ازي
تفريحگاه ا كمك نمود .از جمله برنامهه ا م يت وان ب ه برگ زاري نشس ته اي ص ميمانه
معرفتي ،ديني ،آموزش مهارتهاي زندگي و ...اشاره كرد.
البته نقش نيروي انتظامي را نبايد در حفظ سالمت اين مكانها از خاطر دور داشت.
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 .4آموزش صحيح دين
زندگي به دين نيازمند اس ت ،ام ا ب ه ش رطي ك ه دي ن درس ت آم وزش داده ش ود و ب ه
آموزههاي آن عمل ش ود؛ زي را انس ان موج ودي ب ا طبيع ت س ركش و نف

م تالطم و

زيادهخواه است .آن چيزي كه ميتواند طبيعت زيادهخواه متالطم انسان را كنت رل كن د و او
را بر نفسش مسل كند ،دين است.
در طبيعت انسان يك غريزه جنسي فوقالعاده قوي وجود دارد؛ به تعبير بعض ي از بزرگ ان،
غريزه جنسي دريا صفت است و موج ايجاد ميكند و در زندگي انسان تالط م م يآفرين د.
اگر دين انسان قوي نباشد ،اين تمايل او را خرد ميكند و شكست ميدهد.
دشمن در كشور ما از ابتدا سراغ اين مساله رفت و جلوي تبي ين و تبلي غ دي ن را گرف ت.
نمونه بارز اين مساله در زمان رضاخان اتفاق افتاد .او روحانيت را كه افرادي دينش ناس و
عالقهمند به دين ،آموزشدهنده دين و دعوتكننده به آن بودند تحت فشار قرار داد و م انع
فعاليت آنان گرديد؛ زيرا ميدانست با وجود دين در اين جامعه نميتواند ب ه ت رويج فس اد
بپردازد و ظالمانه بر مردم حكومت كند .او ميخواست مردم را از دين جدا كند و از ط رف
ديگر براي اينكه بتواند موفق شود سراغ شعلهور نمودن غرايز انسان رف ت .جري ان كش ف
حجاب را آغاز كرد و بيحجابي را رايج ساخت .در اينجا ،از ي كس و انس اني داري م ك ه
دينش ضعيف است و به تعبيري تعليم نديده است و از سوي ديگر زنان بيحج اب ،ح ال
اين فرد با دين ضعيف در مقابل اين بيحجابي چه سرنوشتي پيدا ميكندآ ج ز سركش ي و
طغيانآ بر همين اساس به عصر رضاخان و پسرش ،عصر جاهلي اطالق ميگردد.
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لذا شايسته است براي جلوگيري از فساد و بيبندوباري ناش ي از ب يحج ابي و ني ز ب راي
ترويج اصل پوشش ،دين به صورت ص حيح و شاي س ته ب ه م ردم عرض ه ش ود ،چ ه بس ا
دلهاي آمادهاي كه با اين آموزشها به دامن دين برگشته ،خود در راستاي ت رويج حج اب
و ديگر ارزشها گام بردارند.
 .3توجه به رضاي خدا در برنامهريزيها
تمام سياستگذاريها و برنامهريزيها در حوزه فرهنگي ،اقتصادي ،امنيت ي بايس تي ب ا ي ك
هدف صورت بگيرد و آن تامين خواست پرودرگار و به دست آوردن رضاي حق باشد .آيا
واقعاً امروز برنامهريزيها و سياستگذاريه ا در ابع اد مختل ف ب ا هم ين ه دف ص ورت
ميگيردآ فردي به مقام معظم رهبري عرض كرد كه در اين كشور تصميمهايي گرفته ش ود؛
اگر خالف است كه نبايد تصميمگيري بشود ،اگ ر ه م خ الف نيس ت چ را بعض يه ا در
بعضي منابر به بعضي تص ميمات اعت راض م يكنن دآ مق ام معظ م رهب ري فرمودن د :اوالً
تصميمگيريها در اين كشور متعلق به قسمتهاي مختلف است و اين ب ه آن معن ا نيس ت
كه در هيچ تصميمگيري ،خالفي وجود ندارد .اگ ر ع المي و ف رد بص يري ك ه وظيف هاش
هدايت و ارشاد اجتماع است ،به اين نتيجه رسيد كه در يك تصميمگيري خالف ي ص ورت
گرفته ،بايد خالف را بگويد.
چرا بايد در اين مملكت همه آزاد باشند و حرف بزنند اما اگر متشرعي خالف شرعي دي د
نگويدآ بايد ديد واقعاً تصميمگيريها و برنامهريزيها ،در حوزه قوه مقنن ه و برنام هري زي
دولت در همه جا درست استآ و همه جا تامينكننده رضاي خداستآ اگ ر چن ين اس ت
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پ

اين سيل فحشا و مفاسد از كجاستآ آيا نبايد در نظام و جامعه ديني حجاب و عف ت

زن را نماد اسالم دانستآ و ايا نبايد براي توسعه اسالم ،در گس ترش حج اب و عف ت زن
كوشيدآ
حجابي كه در معرض خطر قرار گرفه است نماد دينداري است و حت ي كف ار آن را نم اد
اسالم ميدانند و براي پيشگيري از نفوذ اسالم مانع حج اب زن مس لمان م يش وند .پ
شايسته است در جامعه اسالمي ،رضايت پروردگار به عن وان اص ليت رين ه دف در هم ه
برنامهريزيها لحاظ شود.
 .6معرفي الگو
در روشهاي تعليم و تربيت ،يكي از مهمترين و كلي ديت رين عوام ل ،الگوس ازي اس ت.
يكي از نيازهاي هر انساني نياز او به الگو ميباشد و بهترين الگ و ب راي ي ك زن مس لمان
شخصيت هدايتگر حضرت فاطمه(س) و دختر بزرگوارشان حض رت زين ب(س) اس ت و
بايد اين شخصيت در زندگي زن مسلمان متجلي باشد ،زي را ي ك مس لمان باي د در مس ير
دينداري و واليتمداري نگاهش به اولياي دين باشد.
تجلي شخصيت حضرت فاطمه(س) و خاندان عصمت و طه ارت(ع) در زن دگي تنه ا ب ا
حفظ ظواهر صورت نميگيرد؛ احت رام ب ه ايش ان ب ا پ رچم س ياه و ب ا تعظ يم ش عائر در
عزاداريها محقق نميشود .بلكه بهترين احترام به اي ن بزرگ واران ،ك اربردي ك ردن ابع اد
مختلف سيره ايشان در زندگي اس ت و ت ا زم اني ك ه شخص يت حض رت زه را(س) در
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زندگي متجلي نشود و به ويوگيهاي شخصيتي اين بزرگوار عمل نشود ،احترام آنان كام ل
نشده ،رضايتشان حاصل نميشود.
 .7جهتبخشي به خواستههاي جوانان
يكي از راهكارهاي ترويج حجاب ،جهت بخشي به خواستههاي جوانان است .ج واني ك ه
شيفته فضيلت ،عاشق علم ،دلداده پرودگار در زندگي اس ت ،خواس تهه ايش ني ز باي د ب ه
سوي فضيلتهاي اسالمي و انساني جهت داده شود .لذا بايد خواستههاي دختران و پسران
جوان را بر مبناي قاموس دين جهت بخشيد .به طور مسلم اين خواستههاي نش أت گرفت ه
از دين ،ديگر خواستههاي او را نيز تح تالش عاع ق رار م يده د و در اي ن ص ورت ه يچ
خواسته ديگري دل و قلب او را پر نم يكن د و زن دگياش سرش ار از اطمين ان و آرام ش
ميگردد.
 .8تقويت ارتباط با خدا و اهلبيت(ع)
يكي از راههاي تقويت حجابگرايي در جوانان ،برقراري و تقوي ت ارتب اط آن ان ب ا مب د
هستي است .اگر جوان دلداه خدا ،عاشق و وابسته به او شود ،در پذيرش آموزهه اي دين ي
و اوامر الهي مطيع ميگردد.
مناجات يك جوان در دوران جواني با خدا در فوران هيجانات روح ي بس يار ل ذتبخ ش
است به گونهاي كه ديگران نيز تحت تاثير قرار ميگيرند .جلوه عب ادت اي ن ج وان گ اهي
باالتر و دلنشينتر از عبادت و تهجد افراد ديگر است .اين نوع ارتباط با خ دا م يتوان د از
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جوانان در تندباد ح وادث فس اد محفاظ ت كن د .اي ن از ه ر دس تگاه و ق درت و عام ل
نيرومندي قويتر است.
البته دعاي پدر و مادر براي جوان بسيار الزم است و از جمله دعاهايي است كه صددرص د
به اجابت ميرسد .لذا والدين ،با سپردن جوانان به خدا و دعا كردن ب راي آن ان م يتوانن د
فرزندانشان را در برابر تهاجمات شيطاني حفظ نمايند.
عوامل موثر بر حجابگريزي و راهكارهاي مقابله با آن
 .اختالط زن و مرد
يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر حجابگريزي ،اختالط محرم و نامحرم است .مب ارزه
با بيحجابي تنها ،به اين نيست كه مقابله فيزيكي صورت گيرد و به فرد ب يحج اب گفت ه
شود« :با حجاب باش» و او با حجاب شود .بلكه بايد زمين هه ا و بس ترهاي ب يحج ابي و
حجابگريزي هم از بين برود.
امام موسيبنجعفر(ع) فرمودند« :ال ينبغي للمر ه ان تمشي في وس الطريق و لك ن تمش ي
الي جانب الحائ » 1زنان بهتر است كه از كنار جاده راه روند و از وس راه حركت نكنن د،
زيرا كمتر موجب اختالط زن و مرد است.
از اين بيان امام ميتوان نتيجه گرفت كه اسالم با دو بخ ش ك ردن مج امع عم ومي مواف ق
است و فاصله بودن ميان نامحرمان به حفظ ارزشهاي ديني كمك ميكند.

 -1حر عاملي ،محمدبنالحسن ،وسائل الشيعه ،ج  ،14ص .132
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اختالط مردان و زنان در عرصههاي مختلف چون مراكز آموزشي و دانشگاهه ا ،خ انواده و
نشستهاي فاميلي ،بستر مناسبي است براي رعايت نكردن حريم محرم و نامحرم .اين ام ر
حتي در تبليغ ديني نيز بايد لحاظ گردد و شايسته نيست يك خانم در غير م وارد ض روري
به تبليغ ديني در جوامع مردان بپردازد ،چرا كه رعايت عدم اختالط ،ب ر تبلي غ دي ن تق دم
دارد.
خانوادههاي متدين در اين زمينه بايد توجه وي وهاي داش ته باش ند چ را ك ه متاس فانه اي ن
اختالطها به زندگي افراد مذهبي نيز نفوذ كرده است.
اختالط در صدا و سيما
همانطور ك هگذشت اختالط يكي از عوامل موثر بر حجابگري زي اس ت ك ه متاس فانه
امروزه اين امر در فيلمها و سريالها به چشم ميخورد .براي يك سريال يا فيلم واقع اً اي ن
مقدار اختالط زن و مرد الزم و جايز استآ متاسفانه ،در فيلمها و سريالهاي توليدي ص دا
و سيما به اين امر توجهي نميشود و به راحتي يك زن اجنبي نقش «زن» و يك مرد اجنبي
نقش «شوهر» را ايفا ميكند و بعد اين دو تمام محاوراتي را ك ه ب ين دو مح رم رد و ب دل
ميشود با هم دارند .همانطور به هم نگاه ميكنند ،همانگونه با هم ح رف م يزنن د و ب ه
همان شكل با هم رفتوآمد دارند ،تا جايي كه خصوص يت رين ح ريمه اي زناش ويي در
برخي مواقع به تصوير ميآيد .فق تف اوتش در اي ن اس ت ك ه اي ن زن در اي ن موقعي ت
پوششي دارد كه در مقابل ش وهر خ ودش آن را ن دارد .البت ه اي ن پوش ش ني ز ،خ ارج از
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محدوده حجاب اسالمي است .آي ا اخ تالط زن و م رد ب ا آن پوش ش و ب ا آن حرك ات و
سكنات ،جايز است.
به طور مسلم اين نوع رواب نتيجهاي جز تحريك غريزه جنسي و تم ايالت نفس اني اف راد
(بازيگران و بيندگان) ندارد و خود عامل ارتكاب معاصي ،به ويوه ب يحج ابي ،م يگ ردد.
البته ناگفته نماند حيا و عفاف افرادي كه در نقشها ظاهر ميشوند نيز در رعايت ح ريمه ا
بيتاثير نيست.
براي حل اين مساله الزم اس ت هنرمن دان ارزش ي -از كارشناس ان و مس ووالن گرفت ه ت ا
بازيگران و عوامل صحنه -كه عالوه بر عالقهمندي به هنر ،دغدغه دين نيز دارن د ب ه ارائ ه
طرح بپردازند تا راهي براي رهايي از اين معضالت باز شود .البته تحقق اين امر كاري ب
دشوار به نظر ميآيد و نيازمند صرف فكر و هزينه زيادي است.
اختالط و فعاليت اجتماعي زنان
يكي ديگر از موارد اختالطزا در جامعه ،فعاليت اجتم اعي زن ان اس ت .اس الم ب ا فعالي ت
اجتماعي ،سياسي و فرهنگي زن مخالفت ندارد و تاريخ اسالم گواه آن است .موضع اس الم
درباره كار كردن زن و حضور اجتماعي او موضع منطقي و طبيعي دين ي اس ت ك ه در پ ي
ساختن جامعهاي با امنيت ،سعادتمند وسالم است.
مسلماً ساختن چنين جامعهاي نيازمند تالش و حضور فعال و بنيادي زن اس ت و ه يچگ اه
نقش مهم و اساسي زن در س اختن اجتم اع كوچ ك خ انواده ،م انع ايف اي نق ش وي در
ساختن جامعه بزرگ اسالمي ،نيست.
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اسالم در اي ن مقول ه ق وانيني دارد ك ه ح دود حض ور اجتم اعي زن را تبي ين م ينماي د.
اميرمومنان(ع) به فرزندش امام حسن(ع) ميفرمايد« :فان استطعت ان ال يعرفن غي رك م ن
الرجال فافعل» 1تا ميتواني كاري كن كه زن تو ب ا م ردان بيگان ه معاش رت نداش ته باش د.
هيچچيز بهتر از خانه ،زن را حفظ نميكند .اگر بتواني كاري كني كه جز تو مرد ديگ ري او
را نشناسد چنين كن.
مهمترين مساله در مورد حضور اجتماعي زن را حضرت زهرا(س) ب ازگو ك رده اس ت .در
روايت چنين آمده است:
«علي(ع) قال كنا عند رسول اهلل(ص) فقال اخبرونياي شيء خير للنساء فعيينا ب ذلك كلن ا
حتي تفرقنا فرجعت الي فاطمه(س) فاخبرتها بالذي قال لنا رسول اهلل(ص) و لي

احد من ا

علمه و ال عرفه فقالت و لكني اعرفه خير للنساء ان ال يرين الرجال و ال ي راهن الرج ال»...

2

امام علي(ع) فرمود :روزي در محضر رسول خدا(ص) بوديم و ايشان پرس يدند :چ ه چي ز
براي زن از هر چيز بهتر استآ كسي نتوانست پاسخ بگويد .من ب ه خان ه رفت ه ،جري ان را
براي حضرت زهرا(ع) نقل كردم .ايشان فرمود كه :از همه چيز بهتر براي زن اين است ك ه
مرد بيگانهاي را نبيند و مرد بيگانهاي هم او را نبيند.
متاسفانه ،برخي با استناد به اين س خن حض رت راه اف راط را در پ يش گرفت هان د و م انع
حض ور زن در اجتم اع ش ده ،او را مح دود م يس ازند .در مقاب ل ني ز گروه ي همچ ون
فمينيستها با طرح ادعاي دفاع از حقوق زن اصل كالم حضرت را نم يپذيرن د و حض ور
 -1كليني ،محمدبن يعقوب ،الكافي ،ج  ،5ص 337؛ نهجالبالغه ،نامه .31
 -2حر عاملي ،محمدبن الحسن ،وسائل الشيعه ،23 ،ص .67
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زن را در فعاليتهاي اجتماعي بدون هيچ مرزي تجويز مينمايند .اين دو نگاه هر دو باط ل
است.
در اين حديث حضرت فاطمه(س) ،اصل نفي اختالط را عنوان نمودهاند نه اينكه ه ر ن وع
حضور و رويتي را نفي كنند ،فرمايش حضرت زهرا(س) اين است كه مساله نفي اخ تالط،
يك اصل است كه بايد در رواب زن و مرد به آن توجه كرد .زن منب ع اس تعداد ،انديش ه و
خالقيت است و در عالم هستي نميتوان از اين استعداد و انديشه غاف ل ش د و آن را كن ار
گذاشت .اين خالف عقل است و اگر اين بود خداوند از اول اين بنيه و اس تعداد و فك ر را
در زن قرار نميداد .لذا زني كه استعداد م ديريت ،تعل يم و ...دارد ،باي د در مس ير ش كوفا
نمودن اين استعدادها گام بردارد و زمينه استفاده از آن را فراهم نمايد .پ

روايت حضرت

زهرا(س) ناظر بر عدم اختالط است نه ناظر ب ر ع دم فعالي ت اجتم اعي زن؛ و توص يهاي
اخالقي و ارشادي به يك حقيقت روحي و رواني در رواب

دو ج ن

اس ت ك ه ت ا ح د

ممكن ،اجتماع مدني از اختالط زن و مرد به دور باشد.
 .2هنر بدون تعهد
هنر يكي از ابزراهاي انتقال مفاهيم و رشد و تكامل آنها در ميان انسانهاس ت؛ اب زاري ك ه
هم ميتواند در مسير هدفهاي مثبت ايفاي نقش كند و هم مورد سوءاستفاده قرار گي رد و
در استخدام فساد و ابتذال در آيد .متاسفانه ،عناصري ش يطان ص فت و مول د جري انه اي
ابذال در حوزه فيلم و تئاتر و موسيقي فعاليت ميكنند كه با ع دم تعه د و ب يت وجهي ب ه
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ارزشهاي ديني نه تنها خدمتي به مردم نميكنند كه ماليات هنرمندي خ ود را ني ز از م ردم
ميگيرند.
اگر هنر در استخدام ابتذال و جريانهاي شيطاني و توسعه شهوت و اميال نفساني و غراي ز
جنسي نسل جوان در آيد از هر آتشي براي تباه ك ردن جامع ه س وزندهت ر و نكب تب ارتر
است .هنر آنگاه ارزشمند است كه در استخدام توسعه دين و اخالق باش د .دي ن اس الم در
همه امور معيار ارزش و ضد ارزش دارد .هر حرامي ضد ارزش اس ت ه ر چن د در قال ب
هنر و علم باشد و هر آنچه در خدمت توسعه اخالق ديني باشد ارزش است.
امروزه زنان نخبه كشور در سايه عفت ،عصمت و حجاب جايگ اه واالي ي پي دا ك ردهان د.
دشمنان نيز اين موضوع را درك نموده و با ي ك تي ر دو نش انه را ه دف ق رار دادهان د؛ از
سويي ميكوشند جوانان را از دامن اسالم بي رون بكش ند و از س وي ديگ ر ،زن ان نخب ه و
دختران با استعداد را با بيحجابي و بيعفتي از اوج نخبگي ساق كنند.
بنابراين ،دشمنان داخلي و خارجي به نام حمايت از هنر ،ميكوشند بيقيدي و ولنگ اري را
در بين زنان و جوانان رواج دهند و با اين نقشههاي سوء ،جامعه م ا را ب ه جامع ه ج اهلي
قبل از انقالب برگدانند.
 .توطئه دشمنان
دشمنان اسالم درصدد براندازي دين خدا هستند و از آنج ايي ك ه در اي ران اس الم اص يل
وجود دارد ،ميكوشند دين را از بين ببرند تا در اسالمزداي ي در س طح دني ا پي روز ش وند.
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همچنان كه مقام معظم رهبري(حفظهاهللتعالي) ميفرمايد :آمريك ا در از ب ين ب ردن هوي ت
نسل جوان توطئههاي سازمانيافته دارد.
اصوالً حركت اسالمستيزي براي دشمنان اسالم از مبرازه با حجاب و از جريان ب يحج ابي
آغاز ميشود.
اسالم ستيزي دو مرحله دارد:
مرحله اول ،اسالمستيزي در عرصه فكر و عقيده است .عدهاي مقابله و مبارزه ب ا اس الم را
با حركتهاي انحرافي و شبههسازيهاي فكري آغاز ميكنند .آنها به توحيد ،خدا ،نب وت و
وحي اشكال ميگيرند ،شبهاتي نس بت ب ه امام ت ايج اد م يكنن د ،ب ه مع اد و معتق دات
اشكاالتي وارد ميكنند ،احكام دين ،مراسم ديني ،مقدسات و ارزشهاي ديني را زير س وال
ميبرند و ميكوشند از تريبونهاي مختلف كه عمدتاً م رتب ب ا انديش هه اي نس ل ج وان
است -مثل محي هاي آموزشي ،دانشگاهي و آم وزش و پ رورش و دبيرس تان و بعض ي از
مراكز فرهنگي -در اشاعه افكار ناپاك و شيطاني خود بهره گيرند.
مرحله دوم ،اسالمستيزي در مرحله عملياتي و اجرايي است .ت اريخ نش ان داده اس ت ه ر
زمان جريانهاي شيطاني دشمنان اسالم بخواهند اس المس تيزي را در عرص ه عم ل اج ررا
كنند با توسعه فحشا و منكرات ش روع م يكنن د .راه تحق ق اي ن ام ر ت رويج ولنگ اري و
بيحجابي زنان و ددختران است .ام روزه دش من در پ ي اجرانم ودن دو نقش ه در جامع ه
است :بيدين كردن جوانان و بيحجاب نمودن زن اني ك ه اي ن ارتب اطي دو س ويه ب ا ه م
دارند.
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جوان متدين و مومن كه در بحران غريزه جنسي قرار دارد وقتي با عرص هه اي ش يطاني و
ناپاك بيعفتي زنان و دختران روبهرو شود ،بر اثر فوران غريزه جنسي از م رز دي ن تج اوز
ميكند و به بيديني گرايش مييابد.
از طرف ديگر ،دشمنان ميخواهند حجاب را كه هويت ديني جامعه است و تنها يك عم ل
شخصي نيست و مربوط به كل جامعه است را از بين ببرند.
اميرالمومنين(ع) فرمود« :يقول يظهر في آخر الزمان و اقتراب الساعه و هو شر االزمنه نس وه
كاشفات عاريات متبرجات من الدين داخالت فيالتفن مائالت الي الشهوات مسرعات ال ي
اللذات مستحالت للمحرمات في جهنم خالدات».1
در آخرالزمان زناني ظاهر ميشوند كه كاشفات 2و عاريات 3هستند و در خ روج از دي ن و
بيديني خودنمايي ميكنند .اينها داخل در فتهاند .به شهوتها مايلاند و كساني هس تند ك ه
به طرف لذات نفساني سرعت ميگيرند و حاللكننده حرامهاي خدا هستند.
اميرالمومنين(ع) از هزار و چهارصد سال قبل ،جامعه ام روز را م يدي د .حض رت در اي ن
حديث نميفرمايد« :زنان فتنهگرند» بلكه م يفرماي د« :اينه ا داخ ل در فتن هه ا هس تند ».و
مصداق فتنه در عصر كنوني فتنههاي آمريكا و توطئههاي دشمنان اسالم است.
يكي از نقشههاي شوم دشمن در بران دازي دي ن« ،كش ف حج اب رض اخاني» اس ت .در
زماني كه نظام شيطاني رضاخاني و مزدور بريتانياي استعمارگر درصدد جم عك ردن س فره

 -1ابن بابويه،محمدبنعلي ،من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3ص .393
 -2كاشفات :بيحجاب
 -3عاريات :زناني كه آستينهاي بلند و ساق پا باال است و گردنها برهنه است.
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دين از اين كشور برآمد ،ماموريت پيدا كرد اين مبارزه ضد دين را از نقطه كش ف حج اب
آغاز كند.
اين رژيم سال  1314در مقام تمهيد مقدماتي به منظور زمين هس ازي ب راي كش ف حج اب
اجباري ،حركتهايي را با تدبير و برنامهريزي حكوم ت و وزي ر فرهن گ آن روز (ك ه در
حقيقت وزير آموزش و پرورش بود) انجام داد .جشنهاي كشف حجاب گرفتند و در اي ن
جشنها دان شآم وزان دخت ر دبيرس تاني را ب راي ن واختن موس يقي و س رودخواني وارد
ميكردند و كمكم اين جشنها را توسعه دادند.
اينكه استعمار و استكبار به سراغ حجاب ميرود و اينكه حجاب سوژه خش ونت فرهنگ ي
شده است به دو علت است:
علت اول :حجاب عاملي است كه مانع تباهي زن در عرصه اجتماعي ميشود .زن ان بخ ش
عظيمي از بدنه جامعه هستند كه اگر در پرده حجاب و عفت ق رار گيرن د ،ديگ ر ملعب ه و
بازيچه شهوت و اميال نفساني انسانها قرار نخواهند گرفت و به اي ن ترتي ب اي ن ني روي
عظيم به يك جريان جدي و كارآمد در عرصه جامعه تبديل خواهند شد.
حجاب عاملي استكه از تباهي اين بخش عظيم بدنه جامعه جلوگيري ميكند و دشمني ك ه
درصدد براندازي جامعه ديني است سوژه خشونت فرهنگي را ،حجاب قرار داده است.
علت دوم :در جامعهاي كه زنان با عفت و با حجاباند و اصالت و عزم حجاب ،آن ان را از
هرگونه هتكي محفظ ميدارد ،پايگاه توسعه مفاسد و شهوترانيها برچيده ميشود.
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در چنين جامعهاي جوان مقدس و مقاوم ،به دنبال علفهرز جريانهاي استكباري به طرف
قربانگاه نميرود.
 .4آزادي بدون دليل
مساله حجاب يك مساله اصيل در جامعه است و هيچك

حق ندارد نس بت ب ه آن موض ع

گرفته ،سعي در تباه ساختن آن نمايد .هيچ زني حق ندارد با عنوان ازادي ،ب ه خ ود اج ازه
دهد كه آزادانه و بدون هيچ قيد و بندي خود را در رهگذر شهوتراني مردان ق رار ده د و
انتظار داشته باشد كسي از وي ممانعت به عمل نياورد.
آزادي چيزي است كه اسالم نيز به آن تصري دارد و اص ل آن را ب راي زن و م رد تش ريع
نموده اما آن آزادي از منظر اسالم پذيرفته است كه با مباني آن در تعارض نباشد و مناف اتي
با كرامت ،عزت نف  ،حرمت و شأن انسان نداشته باشد.
اينكه زن ميخواهد آزادانه در رهگذر مطامع نفساني مردان واق ع ش ود ي ك ط رف قض يه
است و طرف ديگر آن است كه آزادي بيحد و حصر زنان جامعه را به فساد م يكش اند و
باعث ترويج فحشا در جامعه ميشود.
بر اين اساس ،بايد تشكيالتي كه متولي تامين امني ت اجتم اعي و اخالق ي و پيش گيري از
جرم است مقابل اين زنان بيحجاب قرار گيرد .تا با جلوگيري از آزاديهاي بيقي د و بن د
آنان موجبات سعادتمندي و ارايش جامعه را فراهم كنند.
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 .3جنگ نرم
يكي از عوامل و توطئههاي دشمن براي گسترش بيعفتي و بيحجابي «جنگ نرم» است و
اهميت و حساسيت اين مقوله بر همگان روشن است.
امروزه در ر س مطالبات رهبري مساله برخورد با ناهنجاريهاي فرهنگي است ،چون مق ام
معظم رهبري(حفظهاهلل تعالي) در بسياري از فرمايشات خود و در هر مناسبتي مساله جن گ
نرم را مطرح و تاكيد بسياري براي مقابله با آن ميكنند.
ناهنجاريهاي فرهنگي از جمله بيحجابي ،هم زمينهساز ورود دشمن به داخ ل جامع ه ب ا
جنگ نرم است و هم ابزار مقابله و مب ارزه دش من اس ت؛ اي ن ناهنج اريه اي فرهنگ ي،
جامعه را از دين دور نموده ،دشمن را در جنگ نرم پيروز ميكند.
امروزه زنان جامعه بيشتر از پيش مورد هدف جنگ نرم قرار گرفت هان د ،چ را ك ه مش اهده
ميود وقتي دشمن به پيامبر و اميرالمومنين(ع) بياحترامي ميكند در كنار آن ب ه حج اب و
پوشش بانوان نيز توهين ميكند و اين مساله جاي تامل دارد كه چ را دش من س راغ ديگ ر
ارزشهاي اسالمي مانند نماز ،روزه و ...نميرودآ
حقيقت اين است ك ه چ ادر و پوش ش اس المي زن ،ص يغه رس ولاهلل(ص) را در جامع ه
نهادينه ميسازد و اين نشانگر عظمت حجاب است.
يكي از زمينههاي جنگ نرم استفاده س وء از فن اوريه اي پيش رفته ارتب اطي ،مخ ابراتي و
اطالعرساني مانند اينترنت ،ماهواره و نيز بلوتوثه اي غيراخالق ي از طري ق گوش يه اي
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تلفن همراه است كه ناموس جامعه را در معرض بيعفتي قرار ميدهد و جوانان را فاس د و
تباه ميكند.
يكي از راههاي نفوذ دشمن در ميان جوانان ترويج نمادهاي غيرديني و تبلي غ انديش هه اي
غربي و انحرافي است كه اين كار از طريق سايتهاي اينترنتي ص ورت م يگي رد؛ ب ا اي ن
سايتها مبلغ كاالهاي ضدارزشي (شلوارهاي جين و ش ال و روس ريه اي تغيي ر ماهي ت
يافته) هستند و نيز بلوتوثهاي مفسدهانگيز كه بدون ه يچ مح دوديتي ت رويج يافت هان د و
عواقب منفي آن به صورت مستقيم و غيرمس تقيم هم ه اف راد جامع ه را تح ت ت اثير ق رار
ميدهند.
 .6پيروي از شيطان
امام صادق(ع) ميفرمايند« :ما من مومن اال و لقلبه اذنان في جوفه اذن ينفث فيها الوس واس
الخناس و اذن ينفث فيها الملك فيويد اهلل المومن بالملك فذلك قوله و ايدهم بروح من ه»

1

هيچ مومني نيست مگر اينكه براي قلب او دو گوش است ،در يك گوش قلب او وس واس
خناس يعني شيطان و در گوش ديگر قلبش ،فرشته ميدمد و خداوند متعال مومن را ب ا دم
فرشته در گوش قلبش در مقابل شيطان كمك ميكند.
امام صادق(ع) در اين حديث نميفرمايد« :ما من احد؛ هيچك

نيست ».بلك ه م يفرماي د:

«ما من مومن؛ هيچ مومني نيست ».مومني كه بايد قلبش مخصوص خدا باشد و دلش خان ه
انحصاري حق ،بايد در كانون دل و قلب او همه خواستهها ،گ رايشه ا ،امي ال از آن خ دا
 -1كليني ،محمدبن يعقوب ،الكافي ،ج  ،2ص .267
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باشد تا اينكه توحيد در او محقق شده و به شرك آلوده نش ود؛ ش يطان در گ وش دل اي ن
مومن ميدمد تا بخشي از فضاي اين خانه را تصرف كند.
پ

وقتي معصيتي از انسان سر ميزند اين گن اه ،چي زي نيس ت ك ه از اعض ا و ج وارح،

دست و پا و چشم و گوش و ...انسان ع ارض ش ده باش د بلك ه اي ن گن اه از دل ش روع
ميشود.
در حديثي ديگر از امام صادق(ع) آمده است« :ال يسرق حين يسرق السارق و ه و م ومن»

1

دزد در حالي كه مومن است دزدي نميكند.
اين حديث با حديث اول قابل توجيه است :وقتي شيطان در گوش دل انسان دميد در آنج ا
ميل ،خواسته و گرايش انسان به سمت گناه ميرود و بخش ي از دل ش را ش يطان تص رف
ميكند و در او خاطرخواهي گناه به وجود آمده ،گناه ميكند.
يكي از وساوس شيطان و دعوت او به گناه ،بيحج ابي و ب يعفت ي اس ت ك ه ه ر انس ان
مومني بايد به اين موضوع توجه الزم را داشته باشد.

 -1همان.
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