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بسم ال�ل الرحمن الرحیم

وقتــی بنــای پرســش و پاســخ و جــواب دادن بــه ســؤاالت دختــران نوجــوان و جــوان 
پیــش می آیــد، فرقــی نمی کنــد کــه مخاطبــان از چــه طیــف و مبانــی فکــری برخــوردار 
باشــند، تفــاوت نمی کنــد کــه از کــدام منطقــه و شــهر باشــند، خــواه ناخــواه ســمت و 
ســوی ســؤاالت بــه حــوزه عفــاف و حجــاب و حقوق زن در اســام کشــیده خواهد شــد.

این البته طبیعی است. در کنار پرسش های ذهنی خود بچه ها، شبهات رسانه ای 
نیــز در ایــن ســال ها، به موضوع حقوق زن در اســام ضریب داده و آن را برجســته 
کرده است. البته آنها که چنین فضایی را ایجاد کرده اند، نیت خیر نداشته و ندارند. 
آنها به دنبال جدا کردن دختران نوجوان و جوان از هویت های واقعی و کشاندن 
آنــان به بن بســتی هســتند که غرب سال هاســت در آن باقی مانــده و به دنبال راه 

نجات است.

بــرای دختــران عفیــف و متدیــن مــا، البتــه ایــن یــک فرصــت بــزرگ اســت. فرصتــی 
کــه می تواننــد در آن آزادانــه ســؤاالت خــود را بپرســند و مبانــی عمیــق و محکــم اســام 
در موضــوع زن را دریافــت کــرده و آنــگاه در ترویــج نــگاه واالی اســام در حــوزه زن، 
عفــاف و حجــاب بکوشــند. بارهــا مشــاهده کــرده ام کــه تبییــن صحیــح و دقیــق نــگاه 
اســام بــه زن، چگونــه زنــان غربــی بــه ظاهــر غــرق در آزادی را شــیفته خــود کــرده و 
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بــه تأمــل واداشــته اســت. نشــانه کوچکــی از جذابیــت نــگاه اســام بــه زن، عفــاف 
ــان  ــازه مســلمانان را زن ــا، باالتریــن آمــار ت و حجــاب ایــن اســت کــه امــروزه در دنی
کــه بــا تجربــه آزادی هــای مــد نظــر غــرب و دنیــای  تشــکیل می دهنــد. زنانــی 

مــدرن، بــه پناهــگاه عفــاف و حجــاب روی می آورنــد.

اثــر حاضــر تاشــی کوچــک بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت شــماری از دختــران 
نوجــوان در حــوزه عفــاف و حجــاب اســت. ایــن اثــر قطعــًا  تمــام ســخن نیســت و 
ــه  ــری و حوصل ــای فک ــا فض ــب ب ــاه و متناس ــخ ها، کوت ــه پاس ــت ک ــده اس ــاش ش ت

نوجوانــان تهیــه شــود. 

ــر، گامــی کوچــک در مســیر روشــنگری و تبییــن نــگاه واالی  امیــد اســت ایــن اث
ــاء ال�ل ــد. ان ش ــاب باش ــاف و حج ــوع عف ــه موض ــام ب اس
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     ۱. چــرا فقــط خانم هــا بایــد پوشــش )روســری و چــادر و...( داشــته 
باشــند؟

    ایــن ســخن درســتی اســت. حیــا و پوشــش، مخصــوص یــک جنــس نیســت و هــر 
انســان بــا اصالتــی مطابــق بــا فرهنــگ و آییــن خود، پوشــش مناســبی برای خــود انتخاب 
می کنــد.  همانطــور کــه از دیربــاز زنــان ایرانــی پوشــش کاملــی بــرای خــود انتخــاب کــرده 
بودنــد. تصویــر زن در نگاره هــای ۲۵۰۰ ســال پیــش تخــت جمشــید بــه خوبــی ایــن 

ــد. ــان می ده ــوع را نش موض

کــی، تفاوت هایــی در پوشــش دارنــد.  ولــی هــر زن و مــردی در هــر جایــی از ایــن کــره خا
چــون نیازهــا و ویژگی هایشــان بــا هــم تفــاوت  دارد. زن ظرافــت و زیبایــی بیشــتری از مــرد 
دارد. از طرفــی نقطــه ضعــف جنــس مــرد همینجاســت! مردهــا بــا چشــم عاشــق می شــوند 
ولــی زن هــا بــا گــوش! یعنــی مردهــا بــه ظاهــر طــرف مقابــل اهمیــت زیــادی می دهنــد و 
زن هــا بــه هم زبانــی و نوازش هــای کامــی و احساســی. بنابرایــن لبــاس و پوشــش بانــوان 
گــر صفحــه حــوادث روزنامه هــا را نگاهــی بیندازیــد؛ شــاهد  بــا مردهــا متفــاوت اســت. ا
خواهیــد بــود کــه معمــوال مردهایــی کــه می خواهنــد زنــی را فریــب دهنــد بــا چــرب زبانــی 
ایــن کار را انجــام می دهنــد و از طرفــی زن هایــی کــه می خواهنــد دل مــردی را بــه دســت 

آورنــد از کرشــمه های ظاهــری اســتفاده می کننــد!
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     ۲. چــرا می گوینــد امنیــت دختــران فقــط بــا حجــاب فراهــم می شــود در 
حالــی کــه بــدون حجــاب هــم می تــوان امنیت داشــت؟

گــر هــزار تومــان و پنــج هــزار      اجــازه دهیــد مفهــوم امنیــت را بیشــتر بررســی کنیــم. ا
تومــان داشته باشــیم؛ چگونــه از آن مراقبــت می کنیــم؟ تــراول ۱۰۰ هــزار تومانــی چطــور؟ 
پــول خردهــا را شــاید روی میــز رهــا کنیــم. امــا وجــه کــه بــا ارزش تــر شــد در کیــف و جیــب 
ــم  ــتری خواهی ــاط بیش ــًا احتی ــور؟ حتم ــیم چط ــته باش ــکه داش ــا و س ــر ط گ ــم. ا می گذاری
کــرد. هــر چقــدر اهمیــت ســرمایه بیشــتر باشــد بــرای امنیــت آن فکــر بیشــتری می کنیــم.  
بنابرایــن امنیــت مفهومــی عمیــق و چنــد الیــه اســت. قاعدتــا وقتــی ســرمایه ای کمتــر در 

معــرض دیــد افــراد مختلــف قــرار بگیــرد، دســتبرد خیلــی کمتــری می خــورد. 

حجــاب مانــع خوبــی اســت تــا از نــگاه حریصانــه جلوگیــری کنــد. طمــع افــراد تحریــک 
نشــود تــا انگیــزه دســت درازی کمتــر شــود. همانطــور کــه در حکمتــی زیبــا گفتــه شــده:

                ز دست دیده و دل هر دو فریاد            که هر چه دیده بیند دل کند یاد

البتــه امنیــت فقــط بــا حجــاب فراهــم نمی شــود ولــی بــدون شــک یکــی از مهم تریــن 
ابزارهــای تامیــن امنیــت بــرای خانم هــا در تمــام دنیاســت. خوشــبختانه آمــار خشــونت 
و تجــاوز و مزاحمــت بــرای  بانــوان در کشــور مــا، نســبت بــه کشــورهای غربــی )یــا شــرقی( 
ک تجربه هــای خشــونت و مزاحمــت بــرای خانم هــا در  بســیار کمتــر اســت. آمــار وحشــتنا
کشــورهای غربی و شــرقی، چیز پنهانی نیســت و با یک جســتجوی ســاده قابل مشــاهده 
اســت. )بــه عنــوان مثــال پویــش mee_too# را جســتجو کنیــد  و ببنیــد چــه کســانی بیشــتر 

بــا آن همــراه شــده اند و میــزان حجــاب آن هــا چقــدر بــوده اســت؟(
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     ۳. چرا بیشتر محدودیت ها برای خانم هاست؟

    محدودیــت از آن کلمــات غریــب روزگار ماســت. مثــًا فــرض کنیــم یــک ورزشــکار 
از رژیــم غذایــی  خــود شــکایت کنــد! یــا اینکــه بگویــد چــرا بایــد خوابــم ســر وقــت باشــد و 
تمرین هــای مرتــب داشــته باشــم؟! دلــم می خواهــد تــا نیمــه شــب وبگــردی کنــم! هلــه 
ــا ظهــر بخوابــم! ایــن چــه محدودیت هایــی اســت کــه مربــی بــرای مــا  ــه بخــورم و ت هول

وضــع می کنــد! 

لزومــا هــر محدودیتــی بــد و بی منطــق نیســت. بعضــی از آنهــا بــرای رشــد ماســت، بعضــی 
الزمــه شــرایط و موقعیــت مــا. هــر شــخصی در هــر موقعیتــی محدودیت هایــی دارد. 

دانش آمــوز، ورزشــکار، معلــم، والدیــن، کارمنــد... و حتــی ســلبریتی ها! 

جالــب اینکــه بســیاری از افــراد مشــهور آرزو دارنــد یــک خریــد عــادی داشــته باشــند. یــا 
بــدون جلــب توجــه در پــارک قــدم بزننــد و مــورد نــگاه حریصانــه مــردم نباشــند ولــی ایــن 

محدودیــت را دارنــد... و ایــن طبیعــت موقعیــت آنهاســت. 

گــر دیــوار خانه  تــان کوتــاه باشــد،  محدودیت هــا گاهــی الزمــه شــرایط زندگــی اســت. ا
روشــنایی بیشــتری پیــدا می کنــد ولــی از طــرف دیگــر هــر دزدی هــم می توانــد بــه حریــم 

ــود.  ــه وارد ش آن خان

ــت و در  ــوان نیس ــت بان ــث محرومی ــا باع ــی محدودیت  ه ــروز، برخ ــران ام ــد در ای هرچن
عرصه هــای مختلــف علمــی، فرهنگــی و ورزشــی فعالیــت دارنــد. 

البتــه بــا مدیریــت و برنامه ریــزی بهتــر خیلــی از محدودیت هــا قابــل رفــع اســت. مثــل 
کــز فرهنگــی تفریحــی بــرای بانــوان. احــداث ورزشــگاه ها و مرا
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کــراه فــی الدیــن؟ پــس علــت حجــاب       ۴. مگــر قــرآن نمی گویــد ال ا
چیســت؟! اجبــاری 

ــا تحــت فشــار گذاشــتن مــردم و حتــی      در اروپــای زمــان قــرون وســطی، کلیســاها ب
گــر مخالــف نظــر آنهــا بــود  شــکنجه آنهــا عقایدشــان را مــورد بازخواســت قــرار می دادنــد و ا
کــراه فــی الدیــن یعنــی قــرار نیســت بــه زور بــاور  بــه مجــازات ســخت محکــوم می شــدند.  الا
ــور بــه یــک عقیــده خــاص کــرد. روزه گرفتــن و نگرفتــن  کســی را تغییــر داد. کســی را مجب
شــما، رفتــار در خلــوت و محیــط فــردی شــما، جــزء عقیــده شــخصی خــود شماســت و هیــچ 
اجبــاری در آن نیســت. اینکــه دکوراســیون منــزل شــما بــه چــه شــکلی باشــد کاما به ســلیقه 
شــما بســتگی دارد ولــی جنبــه بیرونــی ســاختمان منــزل شــما ُبعــد اجتماعــی دارد. ممکــن 
اســت ارتفــاع آن، یــا مشــرف بــودن آن، یــا نــوع معمــاری بیرونی آن مزاحم دیگر همســایه ها 
باشــد. یــا بــا قوانیــن معمــاری شــهر همخوانی نداشــته باشــد. بســیاری از شــهرهای اروپایی 
بــرای معمــاری بیرونــی ســاختمان شــما قوانیــن دقیقــی وضــع می کننــد. از نظر شــکل و فرم 
هــم نمی توانیــد هــر طــور دوســت داشــتید خانه تــان را بســازید و بایــد از قوانیــن دقیــق آن 

شــهر پیــروی کنیــد.

کــراه و اجبــاری نیســت و آنطــور که   در محیــط و ابعــاد فــردی و در عقایــد شــخصی، هیــچ ا
دوســت داریــد، عمــل کنیــد و مســئولیت آن بــر عهــده خــود شماســت. حتــی می توانــد بــه 
حجــاب اعتقــاد نداشــته باشــد ولــی نمی توانــد خــاف قانــون جامعــه اســامی رفتــار کنیــد. 
چــون حجــاب بــه غیــر از رابطــه بــا خــدا، بــا جامعــه هــم تعریــف می شــود و دیــن بــرای حفظ 

ســامت افــراد چنیــن قانونــی را وضــع کــرده اســت.  

کــرده تــا زیســت مــردم بــدون تحریــک  بنابــر همیــن قاعــده، دیــن قوانینــی را وضــع 
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ــش و  ــد پوش ــه می کن ــا توصی ــه خانم ه ــن ب ــد و بنابرای ــش باش ــا آرام ــی و ب ــت جنس و رقاب
رفتارشــان طــوری باشــد  تــا احساســات جنســی عمــوم جامعــه تحریــک نشــود و آرامــش و 

ــود.  ــظ ش ــی حف ــط عموم ــری محی آزادی فک

     ۵. مردهــا چشم هایشــان را ببندنــد، چــرا فقــط مــا خانم هــا حجــاب 
داشــته باشــیم؟

ک و بــا حیــا باشــند ولــی از نظــر      ایــن درســت اســت کــه مردهــا هــم بایــد چشــم پا
علمــی ثابــت شــده جنــس مــرد نســبت بــه محرک هــای بینایــی بســیار حســاس تر اســت. 
بنابرایــن طبیعــی اســت کــه خانم هــا ایــن ُبعــد مردهــا را خیلــی درک نکننــد! چشــم چرانی 
معمــوال صفتــی اســت کــه بــه مردهــا می چســبد نــه خانم هــا! قــرآن بــه مردهــا توصیــه 
می کنــد چشم شــان را کنتــرل کننــد و البتــه بــه خانم هــا حجــاب و رفتــار باوقــار را توصیــه 

کــرده اســت. 

بانــوان بــه طــور معمــول در کنتــرل هیجــان جنســی قوی تــر از مــردان هســتند. از طرفــی 
حــس المســه خانم هــا حســاس تر اســت و از نظــر روانــی بــا حــس شــنوایی بیشــتر تحریــک 
گــر مــردی را بــا محبــت صــدا بزنیــد شــاید در حــد یکــی دو حبــه قنــد در دلــش  می شــوند. ا
آب شــود ولــی یــک خانــم نیــم تــا یــک کیلــو قنــد! و تفاوت هــای بســیار دیگــر کــه الزم 

می شــود بــرای آن تدبیــری بیاندیشــیم و رفتــار متناســب بــا آن را انتخــاب کنیــم. 

بنابرایــن پوشــش مناســب خانم هــا باعــث می شــود جامعــه )کــه نیمــی از آنهــا مردهــا 
هســتند و اتفاقــا بــر نیــم دیگــر جامعــه یعنــی خانم هــا، اثــر مســتقیم و غیرمســتقیم دارنــد( 

آرامــش فکــری داشــته باشــد.
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کــه بــه مــا       ۶. آیــا زمــان حضــرت فاطمــه؟اهس؟ چــادر وجــود داشــته 
کامــل فقــط چــادر اســت؟! می گوییــد حجــاب 

    ابتــدا ببینیــم معنــی »حجــاب« چیســت؟ در لغــت بــه معنــی پرده و پوشــش اســت و 
در اصطــاح بــه معنــی پوششــی کــه بــدن را از دیگــران می پوشــاند. بــا ایــن تعریــف بهتریــن 
و کامل تریــن حجــاب، پوششــی اســت کــه کامل تــر باشــد. بدیــن ترتیــب پوششــی کــه همــه 

انــدام را شــامل شــود، و از همــه کامل تــر اســت چــادر اســت.

ــر؟  ــا خی ــته ی ــود داش ــادر وج ــرا؟اهس؟ چ ــرت زه ــان حض ــا در زم ــه آی ــوص اینک ــا در خص ام
َهــا  ی�ُ

َ
از قــرآن کریــم ســوال می کنیــم. خداونــد در آیــه ۵9 ســوره احــزاب می فرمایــد: » َیــا أ

ْدَنــیل 
َ
ِلــَك أ

ل
ِبیِبِهــن�َ َذ

َ
ْزَواِجــَك َوَبَناِتــَك َوِنَســاِء اْلُمْؤِمِنیــَن ُیْدِنیــَن َعَلْیِهــن�َ ِمــْن َجا

َ
ِبــي�ُ ُقــْل ِل الن�َ

ُ َغُفــوًرا َرِحیًمــا؛ ای پیامبــر بــا زنــان و دختــران خــود و زنــان   ُیْؤَذْیــَن َوَکاَن ال�ل
َ

ْن ُیْعَرْفــَن َفــا
َ
أ

کدامنی(  مؤمنــان بگــو کــه خــود را بــا چــادر کامــل بپوشــانند، که ایــن کار بــرای اینکه )بــه پا
شــناخته شــوند تــا از تعــرض و جســارت )هوس رانــان( آزار نبیننــد، بهتــر اســت و خدا بســیار 

آمرزنــده و مهربــان اســت.« 

همان طــور کــه می بینیــد در ایــن آیــه شــریفه، کلمــه »جلبــاب« آمــده اســت کــه بــه عقیــده 
بســیاری از مفســران بــه معنــی پوشــش بلنــدی اســت کــه بــدن را در بــر می گیــرد و امــروزه 

معــادل آن چــادر اســت.

بنابرایــن، پوششــی بلنــد و پوشــاننده بــدن ماننــد چــادر در زمــان حضــرت زهــرا؟اهس؟ 
وجــود داشــته اســت و حتــی در صــورت عــدم وجــود ایــن پوشــش در زمــان ایشــان نیــز، بــا 

کنــون چــادر کامل تریــن حجــاب اســت. ــا و مفهــوم حجــاب، هم ا ــه معن توجــه ب
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     ۷. آیا »حجاب« فقط چادر است؟

    خیــر؛ حجــاب بــه معنــای پوششــی اســت کــه بــدن بــه جــز صــورت و دســت ها را 
بپوشــاند. بنابرایــن بســیاری دیگــر از پوشــش ها ماننــد مانتــو و مقنعــه و روپــوش مــدارس 
کــه  هــم، حجــاب محســوب می شــود. البتــه طبیعتــًا بهتریــن حجــاب، پوششــی اســت 
ظرافت هــای جــذاب زنانــه را کمتــر در معــرض دیــد قرار دهد. در بین حجاب های موجود، 
چــادر بــه بهتریــن شــکل ایــن کار را انجــام می دهــد. امــا ایــن بــه معنــی بی حجــاب بــودن 

کســانی کــه چــادر نپوشــیده اند نیســت.  

     ۸. چرا با وجود فســاد در زمینه های دیگر جامعه، آنقدر روی مســئله 
حجاب حساس هستید؟ چرا جلوی خالفکارها و دزدها را نمی گیرید؟

گــر ایــن منطــق      کار بــد هیچ کــس نمی توانــد مجــوزی بــرای کار بــد دیگــران باشــد. ا
درســت باشــد، کســی کــه فحــش می دهــد بگویــد بــه جــای برخــورد بــا مــن جلــوی دزدهــا 
را بگیریــد! دزدهــا بگوینــد بــه جــای برخــورد بــا مــا، قاتل هــا را بگیریــد و همیــن طــور ایــن 

داســتان ادامــه دارد.

هــر کار بــد و اشــتباهی در جــای خــود ناپســند اســت و الزم اســت بــا آن برخــورد شــود-که 
ایــن برخوردهــا هــم انجــام می شــود و اخبــار بخشــی از آنهــا در رســانه ها موجــود اســت-  
ــده  ــا نادی ــم ی ــی ک ــی و بی حجاب ــرات بدحجاب ــه خط ــود ک ــث نمی ش ــاله باع ــن مس ــا ای ام
گرفتــه شــود. بنابرایــن بایــد بــا هــر کار بــد و غیرقانونــی مبــارزه شــود و نمی تــوان بــه بهانــه 

برخــورد بــا یــک کار بــد از کار اشــتباه دیگــری چشم پوشــی کــرد. 
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     ۹. یک تار موی من بیرون باشد، دنیا به آخر می رسد؟!

گــر یــک تــار مــو در غذایــی خــوب و خوشــمزه باشــد، آیــا دنیــا بــه آخــر می رســد؟      ا
طبیعتــًا خیــر. ایــن تــار مــو حتــی مــزه و طعــم غــذا را هــم تغییــر نمی دهــد، امــا بســیاری از 
افــراد در چنیــن حالتــی دچــار دلزدگــی شــده و آن غــذای خــوب و خوشــمزه از چشم شــان 

می افتــد.

از ســوی دیگــر ماجــرای ســؤال یکــی از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ در این زمینــه درس آموز 
اســت. روزی یکــی از یــاران امــام خدمــت ایشــان رســید و گفــت در یــک کــوزه روغــن یــک 
مــوش افتــاده، آیــا می شــود آن روغــن را خــورد؟ امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »نمی توانــی آن 
را بخــوری.« مــرد گفــت آقــا یــک مــوش کوچک تــر از آن اســت کــه باعــث شــود غــذای خــود 
را کنــار بگــذارم و از خیــر روغن هــای گــران قیمــت بگــذرم! امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »آن 
چیــزی کــه در نظــر تــو کوچــک اســت، مــوش نیســت. ایــن دین اســت کــه در نظر تــو کوچک 

اســت.«

گــر از ایــن زاویــه بــه ماجــرا نــگاه کنیــد؛ متوجــه می شــویم کــه یــک تــار مــو شــاید  بنابرایــن، ا
بــه خــودی خــود اهمیتــی نداشــته باشــد امــا وقتــی بــه ایــن توجــه کنیــم کــه حتــی نمایــش 
یــک تــار مــو هــم، ســرپیچی از فرمــان پــروردگار جهانیــان اســت؛ همیــن یــک تــار مــو هــم 
مهــم می شــود. چطــور ممکــن اســت روزانــه دســت دعــا و نیــاز بــه درگاه پــرورگار بلنــد کنیم و 
از او انتظــار داشــته باشــیم نیازهایمــان را تامیــن کنــد ولــی در عمــل بــه دســتوراتش اهمیت 

ندهیم؟





18 من معترضم... 

     ۱۰. برای دل خودم تیپ می زنم! چرا بقیه نظر می دهند؟!

    این ســخن درســتی اســت؛ ولی کامل نیســت. تیپ و ظاهر هر شــخصی به انتخاب 
و ســلیقه خــودش ارتبــاط دارد نــه دیگــران. ولــی تــا جایــی کــه بــر دیگــران اثــری نداشــته 
باشــد. هــر کســی می توانــد در اتــاق خــودش، در منــزل خــودش، در محیــط خصوصــی اش، 
مطابــق ســلیقه و عاقــه اش لبــاس بپوشــد و بــه اصطــاح تیــپ بزنــد. امــا وقتــی در کوچــه 
و خیابــان و اجتمــاع وارد می شــود، دیگــر موضــوع فــرق می کنــد. فــرض کنیــد شــخصی بــه 
ــرای مهمانــی یــک شیشــه از آن را روی  ــد و خــاص عاقــه داشــته باشــد و ب یــک عطــر تن
خــود خالــی کنــد! طبیعتــًا ایــن کار درســتی نیســت و بــوی ایــن عطــر مشــام دیگــران را بیــش 
از انــدازه تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. بنابرایــن، پوشــش در محیــط اختصاصــی و اجتماعــی 

تفــاوت دارد. 

گاهــی داریــد  ضمــن آنکــه وقتــی شــما از پزشــک خــوب، یــا رســتوران و فروشــگاه مناســب آ
و یــا  از جــاده خــراب و پرخطــری خبــر داشــته باشــید. ســعی می کنیــد از روی دلســوزی 
ک منصــرف کنیــد.  بــه دیگــران اطــاع دهیــد و تــاش می کنیــد آنهــا را از آن جــاده خطرنــا
توصیــه بــرای حجــاب هــم از ســر دلســوزی اســت. چــون بــه اصطــاح تیــپ زدن یــک خانم 
جــوان، بــرای مردهــا بســیار فریبنــده اســت و باعــث درگیــری ذهنــی و از دســت آرامــش 
جوانترهــا و یــا خیانــت در خانواده هاســت و البتــه دختــران را هــم بیشــتر در معــرض تجــاوز 

ــد. ــرار می ده ق



19 من معترضم... 

     ۱۱. دیدن موی زن، مگر چه اتفاق و تاثیری روی مردها می گذارد؟!

   اتفاقــا یکــی از بحث هــای تفاوت هــای خانم هــا و آقایــان همین جاســت. مــوی زن، 
گاه مــرد، مــوی بــاز  یکــی از زینت هــای اوســت و بــرای مــرد جــذاب و فریبنــده اســت. ناخــودآ
گــر ســری بــه تاریــخ عشــق و عاشــقی بزنیــد و آن را در ادبیــات  را روی بــاز تلقــی می کنــد! ا
جســتجو کنیــد. اشــعار زیــادی پیــدا خواهیــد کــرد کــه حــاوی توصیفــات شــورانگیزی از 

همیــن تــار مــوی خانم هاســت!

مثًا این شعر زیبای حافظ:
ــادم ــر بـ ــا نـــدهـــی بـ ــاد َمــــــِده تـ ــ ــر ب ــف بـ ــ زل

ــیــادم ــن ــَکـــنـــی ب ــا َنـ ــ ــــن ت ــُک ــ ــیـــاد َم ــنـ ــاز ُبـ ــ نـ
ــا َنــُکــنــی در بندم ــُکــن ت زلـــف را حلقه َم

ــر بـــادم ــا نــدهــی بـ ــده تـ ــاب مــ ــ ِه را ت ُطــــــر�
یا این شعر خاقانی:

زان ُزلف ُمشک رنگ نسیمی به ما فرست
یک موی سر به مهر به دست صبا فرست

یا نمونه دیگری از صائب تبریزی:
هر سر موی تو از غفلت به راهی می رود

جمع کن پیش از گذشتن کاروان خویش را

گــر مــو و چشــم و مــژه خانم هــا در آقایــان تاثیــری نداشــت، هــزاران بیــت شــعر عاشــقانه  ا
در خصــوص آنهــا بــه وجــود می آمــد؟! بنابرایــن یکــی از نعمت هــای خداونــد در خانم هــا 
نعمــت موهــای زیباســت کــه شــکر ایــن نعمــت جــز بــا رعایــت دســتورات الهــی در مــورد آنهــا 

کامــل نمی شــود.



20 من معترضم... 

ک باشه به ظاهر که نیست!      ۱۲.دلت باید پا

گــر خوشــمزه ترین و بهتریــن غــذا را      ســخن صحیحــی اســت امــا کامــل نیســت. ا
کــت فریــزر بریزنــد و بــرای شــما بیاورنــد. چــه حســی بــه آن پیــدا می کنیــد؟ هــر  داخــل یــک پا
مقــدار هــم کــه صاحــب رســتوران توضیــح بدهــد کــه ظاهــر مهم نیســت، مــن بهتریــن برنج 
و مرغوب تریــن گوشــت را بــا بهتریــن روغــن و زعفــران در ایــن غــذا بــه کار بــرده ام. ولــی بــاز 
از چشــم شــما می افتــد. حتمــًا باطــن هــر چیــز مهم تــر از ظاهــر آن اســت امــا ایــن بــه معنــای 

بی اهمیتــی ظاهــر نیســت.

ک کــه یــک امــر درونــی اســت، نبایــد نشــانه های بیرونــی هم  نکتــه دیگــر اینکــه آیــا دل پــا
گــر  ک باشــد امــا از رفتــار زشــت دوری نکنــد؟ ا داشــته باشــد؟ یعنــی می شــود کســی دلــش پــا

ک چــه نشــانه هایی خواهــد داشــت؟!  چنیــن چیــزی ممکــن باشــد پــس دل ناپــا

ضمــن اینکــه ظاهــر انســان بــه دل انســان کمــک می کنــد... مثــا وقتــی ظاهــر موقــر و 
پوشــیده باشــد، افــراد باوقارتــری جــذب انســان می شــوند و بــروی حــال دل انســان اثــر 
می گذارنــد و یــا برعکــس... بنابرایــن ظاهــر انســان، زمینه هــای مثبــت و منفــی را برایــش 

همــوار می کنــد.

البتــه زمانــی کــه حجــاب بــرای اطاعــت از خداونــد مهربــان برخواســته باشــد، نــور آن بــر 
کــی آن بیشــتر اثــر خواهــد گذاشــت . در نتیجــه، بخشــی از ایــن حــرف درســت اســت  دل و پا
ک اهمیتــش از ظاهــر بیشــتر اســت. امــا ایــن بــه معنــی بی ارزشــی ظاهــر نیســت. کــه دل پــا
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22 من معترضم... 

     ۱۳. رفتار تند  باحجاب ها باعث شده ما از حجاب زده شویم! وقتی به 
ما می رسید انگار کافر دیده اید!

    حکــم کلــی صــادر کــردن درســت نیســت. مثــل اینکــه بگوییــم ایرانی هــا اینطورنــد، 
اروپایی هــا آنطورنــد، یــا اهالــی فــان شــهر، یــا پزشــک ها یــا روحانی هــا... اینجــور هســتند. 
در هــر صنــف و گــروه و شــهری افــراد مختلفــی وجــود دارد و بــه گنــاه و اشــتباه یــک یــا چنــد 

نفــر همــه را بــه یــک چشــم نبایــد نــگاه کــرد. 

امــا در خصــوص حجــاب، بایــد حواســمان باشــد کــه ایــن امــر یــک حکــم الهــی اســت کــه 
اتفاقــا بــا فرهنــگ و تاریــخ مــا نیــز تناســب دارد. زن ایرانــی در تاریخ هم دارای پوشــش های 

ســنگین و متیــن بــوده، کــه بســیار شــبیه حجاب اســامی اســت. 

حــال بــه نظرتــان منطقــی اســت کــه برخــورد بــد برخــی -بــه هــر دلیلــی - نظــر ما را نســبت 
بــه خداونــد یــا یــک حکــم الهــی عــوض کنــد؟ طبیعتــًا پاســخ منفــی اســت. رابطــه هر یــک از 
مــا بــا خداونــد فراتــر از هــر چیــز دیگــری  اســت و هــر اتفاقــی در زندگــی مــا، کوچک تــر از آن 
اســت کــه رابطــه مــا را بــا خالــق زمیــن و آســمان تغییــر دهــد و زمینــه بی اعتنایــی بــه نظــر 

خــدای بزرگ مرتبــه را فراهــم کنــد.



23 من معترضم... 

     ۱۴. چــرا بایــد حجــاب داشــته باشــیم، وقتــی کســانی کــه بــه مــا توصیــه 
می کننــد، خودشــان ممکــن اســت خطاهــای بزرگ تــری داشــته باشــند.؟!

کوتاهــی می فرماینــد: »ببیــن )گوینــده( چــه      امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ در حدیــث 
می گویــد، نــه اینکــه چــه کســی می گویــد.« بســیاری از اوقــات افــرادی حرف هــای خوبــی 
ــد. ایــن مســأله باعــث نمی شــود کــه آن حــرف درســتی و  ــد امــا عمــل خوبــی ندارن می زنن
اهمیــت خــود را از دســت بدهــد. مثــًا بعضــی دکترهــا در خصــوص بــدی ســیگار و ضــرر آن 
بــرای بــدن ســخن می گوینــد، امــا خودشــان ســیگار می کشــند! آیــا ایــن باعــث می شــود کــه 

آن توصیه هــا واقعیــت نداشــته باشــد؟ قطعــًا پاســخ منفــی اســت.

امــا در خصــوص ســؤال شــما؛ ممکــن اســت برخــی افــراد حجــاب ظاهــری داشــته باشــند 
ولــی حیــا و نجابــت الزم را در کنــار حجــاب نداشــته باشــند. خــب ایــن اتفاق خوبی نیســت، 
امــا نمی توانــد موجــب شــود کــه کار خــوب و مهمــی ماننــد حجاب خدشــه دار شــود. حجاب 
یــک حکــم دینــی اســت کــه بــا دالیــل روشــن فطــری، علمــی، عقلــی و فرهنگــی همــراه 
اســت. بنابرایــن حجــاب بــر اســاس حــرف برخــی افــراد ایجــاد نشــده اســت کــه بــا عمــل 

نادرســت آنــان خــراب شــود!



24 من معترضم... 

     ۱۵. بــا مذهــب و افــراد مذهبــی بــد نیســتم ولــی از حجــاب خوشــم 
نمی آیــد! دوســت نــدارم روســری بپوشــم!

    هــر یــک از مــا در زندگــی شــخصی و خصوصــی خــود، می توانــد مطابــق ســلیقه و 
عاقه هایــش انتخــاب و عمــل کنــد. امــا وقتــی صحبــت از زندگــی اجتماعی می شــود، دیگر 
نمی شــود هــر طــور کــه دوســت داشــتیم رفتــار کــرد. چــون رفتــار مــا بــر زندگــی دیگــران هــم 

تاثیــر گــذار اســت. 

در دایــره ارتباط هــای اجتماعــی برخــی محدودیت هــا طبیعــی اســت. مثــًا یــک نفــر 
بگویــد مــن دوســت نــدارم پشــت چــراغ قرمــز معطــل شــوم! یکــی دیگــر بگویــد مــن دوســت 
ــای  ــدارم در گرم ــت ن ــد دوس ــری بگوی ــذارم! دیگ ــه بگ ــطل زبال ــغال هایم را در س ــدارم آش ن
تابســتان اصــًا لباســی در خیابــان بپوشــم! و هــزاران مثــال دیگــر. بــه نظرتــان اینگونه اصًا 

می تــوان زندگــی اجتماعــی داشــت؟ 

ضمــن اینکــه پوشــش مناســب در درجــه اول ســودش بــه خــود فــرد بازمی گــردد. آرامــش 
و ارزش انســانی او را در پیــش دیگــران بیشــتر می کنــد. دیگــران بــه چشــم یــک ابــزار 
لذت جویــی بــه او نــگاه نمی کننــد.  از طرفــی بی حجابــی، آزادی بــه قیمــت اســارت دیگران 
اســت! و ایــن خودخواهــی بزرگــی اســت کــه بــرای راحتی یا دل خودمــان، فکــر و روح و روان 

افــراد جامعــه را درگیــر کنیــم.

گــر مخالــف عاقه مــان هــم باشــد - بــه نفــع  بنابرایــن، رعایــت قوانیــن اجتماعــی -حتــی ا
همــه از جملــه خــود ماســت و آرامــش بیشــتری بــه جامعــه و افــراد آن هدیــه می دهــد.



25 من معترضم... 

که من چرا باید جلوش با حجاب باشم؟       ۱۶. کسی که چشمش پا

    حجــاب در درجــه اول مربــوط بــه خــود ماســت. بــرای حفــظ حیــا، لطافــت و 
ظرافت هــای زن نــه طــرف مقابــل. از طــرف دیگــر چطــور مشــخص می شــود کــه یــک نفــر 
ک و بــا غیــرت بــه  ک از یــک دل پــا ک دارد؟ آیــا غیــر از ایــن اســت کــه چشــم پــا چشــم پــا
ک تــر از ائمــه؟مهع؟ داشــته ایم؟ آیــا ســراغ داریــد  وجــود می آیــد؟ آیــا در طــول تاریــخ چشــم پا
ــاب  ــه حج ــازی ب ــان نی ــر آن ــه در محض ــند ک ــرده باش ــه ک ــی توصی ــه خانم ــه؟مهع؟ ب ــه ائم ک

ندارنــد؟ یــا حتــی دیگــر بــزرگان دینــی مــا؟ هرگــز چنیــن نمونــه ای وجــود نــدارد.  

بنابرایــن، اوال، ایــن حکــم  پــروردگار ماســت کــه مــا را خلــق کــرده و خــوب و بــد مــا را 
بهتــر می دانــد. دومــا بخاطــر حفــظ حیــای خودمــان و عــادی نشــدن بی حجــاب بــودن 
ــا  ــه بس ــدارد. چ ــر ن ــری خب ــس از دل دیگ ــچ ک ــه هی ــوما اینک ــران. س ــم دیگ ــش چش در پی
ک می آیــد، در دلــش وسوســه هایی داشــته باشــد!  همــان فــردی کــه بــه نظــر چشــم پــا
البتــه نــه بــه معنــای بدبینــی بــه دیگــران؛ بخاطــر  طبیعــت بشــر کــه ضعیــف اســت. تاریــخ 
بــه خوبــی بــا حکایت هــای بی شــمار گــواه ایــن ادعــا اســت کــه آدمــی زاد گاهــی ناخواســته 
لغزش هــای  دچــار  می گیــرد؛  قــرار  خاصــی  موقعیــت  در  وقتــی  قبلــی  انگیــزه  بــدون   و 

کی شده است.  خطرنا

 



26 من معترضم... 

     ۱۷. چــرا در جامعــه هیــچ صحبتــی در مــورد حجــاب آقایــان نمی شــود 
مگــر نــه اینکــه حجــاب هــم بــرای مــرد اســت و هــم بــرای زن؟

    ایــن حــرف درســتی اســت کــه پوشــش مناســب تنهــا بــه خانم هــا اختصــاص نــدارد و 
آقایــان هــم بایــد لبــاس مناســبی داشــته باشــند. منتهــی از یک طــرف خصوصیــات جســمی 
ج از شــرع  و روانــی زن و مــرد متفــاوت اســت و از طرفــی حــد پوشــش آقایــان هنــوز خیلی خار
و عــرف نشــده تــا نیــاز آنچنانــی بــه تذکــر داشــته باشــد. ولــی در خصــوص خانم هــا اینگونــه 
نیســت و متاســفانه بــا یــک نــگاه بــه خیابان هــا، دلیــل توجــه بیشــتر بــه حجــاب خانم هــا 

روشــن می شــود.

از طــرف دیگــر حجــاب بــرای زن، کارکردهــای هویتــی و تمدنــی دارد و یــک مســأله 
گــون غربــی  شــخصی نیســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه در محصــوالت رســانه ای گونا
انــواع روش هــای مقابلــه بــا حجــاب دیــده می شــود. در بعضــی از کشــورهای اروپایــی حتــی 
دختــران بــا حجــاب حــق تحصیــل ندارنــد و بــرای تحصیــل بایــد کشــف حجــاب کننــد!  
ولــی بــرای آقایــان چنیــن صحبت هایــی در میــان نیســت. چــون مــرد و زن حساســیت و 

موقعیت تشــان بــا هــم تفاوت هایــی دارد.





28 من معترضم... 

     ۱۸. چــرا از ابتــدا در کشــور مانتوهــای جلــو بــاز را مــد کرده انــد کــه االن 
بــه آن گیــر بدهنــد؟

کشــور تولیــد و بــه فــروش  کــه در      فرمایــش بســیار درســتی اســت. لباس هایــی 
می رســند بایــد مطابــق قوانیــن کشــور باشــند. امــا متاســفانه بــه دالیــل مختلــف مثــل 
ــش  ــائلی پی ــن مس ــی چنی ــی و انتظام ــی، صنعت ــای فرهنگ ــن بخش ه ــی در بی ناهماهنگ
می آیــد. یــا ســودجویی برخــی تولیدکننــدگان کــه فقــط بــه فکــر منفعــت خــود هســتند نــه 
چیــز دیگــری و بــرای فــروش بیشــتر بــه هــر بدعتی دســت می زننــد. یا برخــی تولیدکنندگان 
و فروشــندگان، خــود را اینگونــه توجیــه می کننــد کــه مــا ایــن لباس هــا را بــه عنــوان لبــاس 

خانگــی یــا میهمانــی می فروشــیم نــه بــه عنــوان لبــاس بیــرون و مانتــو! 

البتــه معیــار آراســتن و پوشــیدن هــر شــخصی مطابــق ارزش هــای فطــری، دینــی و 
فرهنگــی اش بایــد باشــد نــه بوتیک هــا و مزون هــا و الیــف اســتایل های نامناســب... .

ــًا کار الزم و  ــه آن، حتم ک و عرض ــا ــوزه پوش ــن در ح ــح قوانی ــت و تصحی ــن، مراقب بنابرای
صحیحــی اســت امــا ایــن مســاله مســئولیت مــا در رعایــت پوشــش صحیــح را کــم نمی کنــد.



29 من معترضم... 

     ۱۹.چرا گشت ارشاد فقط برای دختران بدحجاب است؟

    البتــه آن چیــزی کــه بــه نــام گشــت ارشــاد مشــهور شــده اســت در واقــع نامــش گشــت 
امنیــت اخاقــی اســت. ایــن واحدهــای انتظامــی بــه هرگونه ســوء رفتار اخاقــی و اجتماعی 
ورود پیــدا کــرده و رســیدگی می کننــد. بخشــی از برخوردهــای ایــن واحدهــای انتظامــی بــا 
مردانــی اســت کــه بــه صورت هــای مختلــف بــرای خانم هــا مزاحمــت ایجــاد می کننــد. 
کیــد  ولــی معمــوًال ایــن بخــش فعالیــت ایــن واحدهــای انتظامــی منعکــس نمی شــود و تا
ــر روی تذکرهــای  ج از کشــور اداره می شــود، ب رســانه های فرصت طلــب کــه بیشــتر از خــار
ایــن واحدهــا بــه پوشــش خانم هاســت.  و از ایــن طریــق بــه دنبــال اهــداف مختلفــی مثــل 

تغییــر هویــت فرهنگــی، درگیــری داخلــی و فتنه انگیــزی هســتند. 

بنابرایــن، گشــت ارشــاد نــه تنهــا فقــط بــرای دختــران بــد حجــاب نیســت بلکــه بخشــی از 
فعالیت هــای آن بــرای افزایــش امنیــت خانم هــا در فضاهــای عمومــی و اجتماعــی اســت.



30 من معترضم... 

کثر نوجوانان با حجاب مخالفند؟      ۲۰. چرا  ا

    بــرای ایــن ادعــا بایــد مســتندات پژوهشــی و آمــاری ارائــه کنیــد تــا مشــخص شــود 
و  متفــاوت  مولفه هایــی  اجتماعــی  تحقیقــات  در  رســیده اید.  نتیجــه  ایــن  بــه  چطــور 
مختلفــی وجــود کــه نیازمنــد آزمون هــای دقیــق و همه جانبــه ای اســت. ولــی اغلــب اوقــات 
تحــت تاثیــر اتمســفر اطــراف خــود هســتیم. بــا دیــدن هم کاســی ها، دوســتان، فامیــل یــا 
ــه نتایــج غیرواقعــی  ــم، ب ــا ســلیقه خودمــان چینــش کرده ای ــًا فضــای مجــازی کــه ب نهایت
گــر در یــک شــهر مذهبــی زندگــی کنیــد فکــر می کنیــد همه مذهبی هســتند  می رســیم. مثــا ا

گــر بــه شــهر دیگــری برویــد بــه نظــر می آیــد، دینــداری مــردم کــم شــده اســت!  و ا

ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــدارد. ب ــار ن ــه آن اعتب ــت و نتیج ــی نیس ــق و علم ــا دقی ــن راه ه ــی ای ول
یــک نفــر معمــوًال در محیــط بســته و هم فرهنــگ خــود قــرار دارد و مثــًا از هــزاران مدرســه 
دیگــر، صدهــا شــهر دیگــر و ... اطاعــی نــدارد. میلیون هــا دانش آمــوز دختــر و پســر کــه در 
تشــکل های دانش آمــوزی فعالیــت می کننــد، در برنامه هــای مذهبــی شــرکت می کننــد و 
... در ایــن آمــار کجــا هســتند؟ شــاید دیــده باشــید کــه در تبلیغات هــای رســانه ای اینگونــه 
کــه دیگــر مــردم از دیــن خســته شــده اند و آن را نمی خواهنــد ولــی در  تبلیــغ می شــود 
مراســم های مختلــف مذهبــی حضــور پرشــور مــردم چیــز دیگــری را ثابــت می کنــد. یــا گفتــه 
می شــود کــه مــردم از انقــاب یــا فرهنــگ شــهادت و مقاومــت بریده انــد! ولــی تشــییع جنــازه 

باشــکوه ســردار ســلیمانی یــا شــهید حججــی ایــن ادعــا را نقــض کــرده اســت.

بنابرایــن، چنیــن فرضیه هــا و حکــم صــادر کردن هایــی بــدون بررســی های علمــی و همــه 
جانبه درســت نیســت. 



31 من معترضم... 

گر حجاب خوبه پس چرا سایر ادیان الهی آن را رعایت نمی کنند؟      ۲۱. ا

    حضــرت محمــد؟ص؟ آخریــن فرســتاده الهــی و اســام آخریــن دینــی اســت کــه بــرای 
هدایــت انســان فرســتاده شــده اســت. طبیعــی اســت کــه آخریــن دیــن، کامل تریــن دیــن 
نســبت بــه ســایر ادیــان گذشــته باشــد. اینکــه کامل تریــن دیــن، احکامــی داشــته باشــد کــه 

در ســایر ادیــان نبــوده امــر عجیبــی نیســت. 

امــا بــا همــه اینهــا خــوب اســت بدانیــد کــه حجــاب در دیــن یهودیــت و مســیحیت هــم 
واجــب بــوده اســت. مثــًا در تــورات کــه کتــاب مقــدس یهودیــان اســت ایــن داســتان آمــده 
ــا بــه زبــان التیــن  ــا رفقــه ی اســت: »در نقــل ماجــرای ازدواج اســحاق )پســر ابراهیــم؟ع؟ ب
ربــکا( در ِســفر پیدایــش آمــده اســت: »رفقــه چشــمان خــود را بلنــد کــرد و اســحاق را دیــد 
و از شــتر فــرود آمــد، زیــرا کــه از خــادم پرســید، ایــن مــرد کیســت کــه در صحــرا بــه اســتقبال 
مــا می آیــد و خــادم گفــت آقــای مــن اســت، پــس ُبرِقــع خــود را گرفتــه و خــود را پوشــانید.« 
)تــورات،  64-۲4/6۵( برخــی عالمــان یهــودی ایــن بخــش را دلیلــی بــر واجــب بــودن 
کیــدات تــورات بــر حجــاب تنهــا همیــن نمونــه  حجــاب در یهودیــت دانســته اند. البتــه تا
کیــد بــر حجــاب را در تــورات می تــوان دیــد. ایــن ســختگیری  نیســت و مــوارد متعــددی از تا
در خصــوص حجــاب تــا جایــی ادامــه یافتــه کــه بــر اســاس تلمــود )کتــاب احــکام یهــودی( 
»زنــی کــه بــدون پوشــاندن ســرش بــه میــان مــردان بــرود« موجــب باطــل شــدن ازدواجــش 

شــده و مهریــه بــه او تعلــق نمی گیــرد.

مســیحیت هــم در بســیاری از احــکام تابــع دیــن یهــود بــوده اســت. در خصــوص حجاب 
هــم ضمــن تأییــد احــکام یهودیــت حتــی آن را یــک مقــدار ســختگیرانه تر کــرده اســت. 
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ــدس  ــان مق ــاب زن ــر »حج ــت. تصاوی ــر اس ــن ام ــانگر ای ــیحی نش ــای مس ــاب راهبه ه حج
مســیحی« یــا »راهبه هــای مســیحی« را جســتجو کنیــد. بســیار شــبیه حجــاب اســامی 
کــن مذهبــی مســیحی، حضــرت  کلیســاها و اما اســت. در تصاویــر قدیمــی موجــود در 
مریــم؟اهع؟ دارای حجــاب کامــل اســت کــه ایــن حجــاب نیــز بســیار شــبیه حجــاب اســامی 
گــر چــه دنیــای غــرب در ترویــج بی حیایــی حتــی همیــن را هــم تحمــل نکــرده و در  اســت. ا

ــد. ــش داده ان ــم کاه ــم؟اهع؟ را ه ــرت مری ــاب حض ــد، حج ــی های جدی نقاش

همــه اینهــا در خصــوص اصــل حجــاب در دین هــای الهــی بــود، امــا رعایــت ایــن دســتور 
دینــی یــا عــدم رعایــت آن از ســوی پیــروان ادیــان، بحــث دیگــری اســت کــه بایــد در جــای 

خــود بــه آن پرداخــت.

     ۲۲. چــرا از مقاطــع ابتدایــی بــرای بچه هــا دلیــل حجــاب را توضیــح 
نمی دهنــد؟

ــد. تبییــن و توضیــح  ــی خوبــی اشــاره کردی ــه نکتــه دقیــق و خیل ــر شــما، ب     آفریــن ب
گــر شــخصی تــا  منطــق روشــن و عقانــی حجــاب از ســنین پایین تــر، تعییــن کننــده اســت. ا
جوانــی بــه یــک ســبک زندگــی عــادت کنــد، فکــر او هــم بــه همــان صــورت شــکل می گیــرد. 
کنیــم دیگــران روی آنهــا تاثیــر می گذارنــد. هرچنــد در  وقتــی مــا از فرزندانمــان غفلــت 
ســال های گذشــته کارهــای خوبــی انجــام شــده ولــی بــه هیــچ وجــه کافــی نیســت. از طــرف 
دیگــر مهم تــر از تولیــد محتــوای مناســب، مربیــان و معلمانــی اســت کــه خودشــان بــه ایــن 
مســاله ایمــان و بــاور داشــته باشــند و بتواننــد بــرای دانش آمــوزان بــه خوبــی توضیــح دهنــد 

و برایشــان الگــوی مناســبی باشــند.
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ــه  ــوان در جامع ــی بان ــی و بی عفت ــاد از بدحجاب ــت ارش ــر گش      ۲۳. مگ
کــردن خانوم هــا بــه ماشــین  جلوگیــری نمی کنــد، پــس چــرا هنــگام ســوار 

گشــت بــه آنهــا دســت می زنــد؟

    گشــت های امنیــت اخاقــی وظیفــه تذکــر و مقابلــه بــا فعالیت هــای غیراخاقــی در 
جامعــه را دارنــد و حضــور ایــن واحدهــای انتظامــی در درجــه اول بــرای افزایــش امنیــت 
خانم هــا در جامعــه اســت. یکــی از وظایــف ایــن گشــت ها، تذکر به رعایت حجــاب در معابر 
گــر  عمومــی اســت و در بســیاری از اوقــات کســی در ایــن تذکرهــا، بازداشــت نمی شــود. امــا ا
کســی در مقابــل تذکــر و راهنمایــی بــرای رعایــت حجــاب اســامی و قانونــی مقاومــت کنــد، 
ماننــد هــر متخلــف دیگــری بــرای حضــور در مراجــع انتظامــی مرتبــط، بازداشــت می شــود.

گــر کســی در مقابــل یــک واحــد انتظامــی، مقاومــت کنــد در همــه جــای دنیــا مرتکــب  ا
هــر  نیســت.  ح  بعــد دیگــر بحــث حجــاب مطــر بــه  اینجــا  از  اســت.  یــک جــرم شــده 
 شــخصی بــه دلیــل مقاومــت در برابــر پلیــس مرتکــب یــک جــرم شــده اســت و پلیــس بــا او 

برخورد می کند.  

گــر آنهــا موفــق بــه ایــن  واحدهــای انتظامــی معمــوًال دارای مامــوران خانــم هســتند، امــا ا
کار نشــوند و یــا در صــورت نبــود آنهــا، از نیروهــای مــرد اســتفاده می شــود. البتــه همــه 
رفتارهــای گشــت ارشــاد هــم مثــل هــر مجموعــه دیگــری صحیــح و بی نقــص نیســت و بــا 

نظــارت و پیگیــری بایــد بهتــر شــود. 

در ایــن زمینــه بــد نیســت بــه رفتــار پلیــس در دیگــر کشــورها هــم توجــه کنیــم. بــه عنــوان 
مثــال »ســارا اورارد« را جســتجو کنیــد. دختــر جوانــی کــه یــک افســر پلیــس انگلیســی بــه او 
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تجــاوز کــرد و بعــد از قتــل او، جنــازه اش را هــم در جنــگل آتــش زد! ایــن موضــوع بــه تاییــد 
ــک  ــدن ی ــر دزدی ــد« بخاط ج فلوی ــر ــکا، »ج ــا در امری ــت. ی ــیده اس ــم رس ــس ه دادگاه انگلی
بســته ســیگار در وســط خیابــان در حالتــی کــه مقاومتــی هــم نداشــت، دســتگیر و بــا زانــو 

خفــه شــد!

     ۲۴. چــرا هزینــه چــادر و لباس هــای مناســب )هماننــد لباس هــای 
ــاه و نامناســب متوقــف  ــد لباس هــای کوت گــران اســت؟ چــرا تولی ــد و...(  بلن

نمی شــود؟

    هــر دو نکتــه حضرتعالــی تــا کنــون بارهــا از ســوی دلســوزان و فعــاالن حــوزه عفــاف و 
ح شــده اســت و اقداماتــی هــم در خصــوص آن انجــام گرفتــه، ولــی بــه نظــر  حجــاب مطــر
می رســد در هــر دو بخــش نیــاز بــه کارهــای بیشــتر و جدی تــری اســت. البتــه در خصــوص 
گران تــر بــودن لباس هــای عفیفانــه و پوشــیده، یــک مقــدار منطقــی اســت. چــون ایــن 
لباس هــا پارچــه و مــواد اولیــه بیشــتری نیــاز دارنــد. امــا در مجمــوع تــاش بــرای کاهــش 
هزینــه و در دســترس قــرار گرفتــن اینگونــه لباس هــا بــرای کســانی کــه تــاش دارنــد حجــاب 

مناســب و پوشــش داشــته باشــند، امــری الزم و ضــروری اســت.

در خصــوص تولیــد لباس هــای نامناســب هــم تاش هایــی صــورت گرفته اســت اما حفظ 
عفــاف و حجــاب، بیــش از همــه امــری اســت کــه خــود خانم هــا بایــد ارزش و اهمیــت آن 
کیــد داشــته باشــند. مثــا چــه بســا بــرای یــک شــب مهمانــی لبــاس   را درک کــرده و بــه آن تا
گرانقیمتــی تهیــه کنیــم ولــی وقتــی بــه مانتــو بلندتــر می رســیم، حســاب و کتــاب می کنیــم!



35 من معترضم... 

      ۲۵. چــرا آمــوزش پــرورش در امــر حجــاب مؤثر نیســت؟ و آموزش های 
الزم را  بــه دانش آمــوزان نمی دهــد؟

    ایــن ســؤال بســیار مهمــی اســت و مخصــوص حجــاب هــم نیســت. در مســائل 
دیگــری مثــل مهارت افزایــی یــا هویت بخشــی هــم آموزش وپــروش مــا بــه قــدر کافــی موثــر 
ــم و  ــوزه تعلی ــمندان ح ــرورش و اندیش ــوزش و پ ــئوالن آم ــت مس ــن الزم اس ــت. بنابرای نیس
تربیــت بیشــتر تــاش و تحقیــق کنند و پاســخگو باشــند. تولیــد محتوای مناســب، انتخاب 
اســاتید و معلمــان مومــن و معتقــد بخشــی از کاری اســت کــه آمــوزش و پــرورش می توانــد 
انجــام دهــد. البتــه در ســال های گذشــته اقدامــات خوبــی در زمینــه گســترش حجــاب   
صــورت گرفتــه امــا بــه هیــچ وجــه کافــی نبــوده و بایــد فعالیت هــای عمیــق،  بــا کیفیــت و 

دقیق تــری در ایــن زمینــه انجــام شــود. 

از طرفــی آمــوزش و اثرگــذاری در روزگار مــا معنــای گســترده تری دارد. رســانه ها و فضــای 
مجــازی خیلــی اوقــات تاثیرشــان بیشــتر از هــر نهــاد و دســتگاه دیگــری اســت. بنابرایــن 
 بــرای تربیــت و آمــوزش فرزنــدان ایــن ســرزمین نیــاز بــه نقشــه جامــع و همه جانبــه فرهنگــی 

و تربیتی است.

     ۲۶.حجاب در قرآن آمده یا یک دستور ساختگی است؟

    خــود شــما چــه فکــر می کنیــد؟ یعنــی صدهــا میلیــون خانــم مســلمان در سراســر دنیــا 
بــه خاطــر یــک دســتور ســاختگی حجــاب را رعایــت می کننــد؟

نکتــه دیگــر اینکــه بایــد بدانیــد کــه مرجــع احــکام اســامی فقــط قــرآن نیســت و بخــش 
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زیــادی از احــکام و مســائل اســامی توســط پیامبــر و ائمــه معصومــان؟مهع؟ بــرای مــا گفتــه 
شــده اســت. پــس اینکــه یــک حکــم از احــکام شــرعی در قــرآن نیامده باشــد، نشــان دهنده 

ســاختگی بــودن آن نیســت. 

بــا همــه اینهــا موضــوع ضــرورت حجــاب در آیه هــای مختلفــی از قــرآن آمــده اســت. 
اِتــَك  اِجــَك َو َبنل ْزول

َ
ِبــي�ُ ُقــْل ِل َهــا َالن�َ ی�ُ

َ
ــا أ مثــًا آیــه ۵9 ســوره احــزاب کــه خداونــد می فرمایــد: »یل

ْن ُیْعَرْفــَن َفــال ُیْؤَذْیــَن َو 
َ
ْدنــیل أ

َ
ِلــَک أ ــاِء َاْلُمْؤِمِنیــَن ُیْدِنیــَن َعَلْیِهــن�َ ِمــْن َجَاِبیِبِهــن�َ ذل َو ِنسل

ُ َغُفــورًا َرِحیمــًا؛ ای پیامبــر بــا زنــان و دختــران خــود و زنــان مؤمنــان بگــو کــه خــود  اَن َال�ل کل
کدامنــی( شــناخته شــوند  را بــا چــادر کامــل بپوشــانند، کــه ایــن کار بــرای اینکــه )بــه پا
 تــا از تعــرض و جســارت )هوس رانــان( آزار نبیننــد، بهتــر اســت و خــدا بســیار آمرزنــده 

و مهربان است.« 

»َو  می فرماینــد:  اســت،  مشــهور  حجــاب  آیــه  بــه  کــه  نــور  ســوره   3۱ آیــه  همچنیــن 
 
ِإال�ل ِزیَنَتُهــن�َ  اِرِهــن�َ َو َیْحَفْظــَن ُفُروَجُهــن�َ َو الل ُیْبِدیــَن  ْبصل

َ
أ ِمــْن  ــاِت َیْغُضْضــَن  ِلْلُمْؤِمنل ُقــْل 

زنــان  و  ...؛  ِزیَنَتُهــن�َ  ُیْبِدیــَن  الل  َو  ُجُیوِبِهــن�َ  َعلــیل  ِبُخُمِرِهــن�َ  ْلَیْضِرْبــَن  َو  ــا  ِمْنهل َظَهــَر  ــا  مل
عمــل  )از  را  جنسی شــان  انــدام  و  بپوشــند  نــاروا(  نــگاه  )از  چشــم ها  تــا  بگــو  را  مؤمــن 
آنچــه ناچــارًا ظاهــر می شــود )بــر  آرایــش خــود جــز  زینــت و  زشــت( محفــوظ دارنــد و 
 دیگــران( آشــکار نســازند، و ســر و ســینه خودشــان  را بپوشــانند و زینــت و زیبایــی خــود را 

آشکار نسازند ...« 

کیــد   بنابرایــن، آیــه حجــاب عــاوه بــر احــکام اســامی، در قــرآن نیــز آمــده و بــر آن تا
شده است.
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که؟      ۲۷. هرکسی حجاب دارد دلش هم پا

   وقتــی در محیطــی بــه دنبــال دوســتی جدیــد هســتید و در نــگاه اول افــراد را برانــداز 
می کنیــد، آنکــه لبــاس نامرتــب و نامناســبی داشــته باشــد را بــرای گفتگــو انتخــاب می کنیــد 
یــا آنکــه مرتــب و آراســته و موقــر اســت؟  شــما هیچ کــدام را نمی شناســید و از درون او خبــر 
نداریــد ولــی کســی کــه متیــن و مرتب تــر بــه نظــر می آیــد، احتمــاال شــخصیت ســالم تری دارد 

و قاعدتــا بــه او متمایــل می شــوید.

کــی دل یــک امــر درونــی اســت و بــه راحتــی نمی تــوان در خصــوص آن اظهــار نظــر  پا
ک  گاه اســت و از درون مــا خبــر دارد. امــا دل پــا کــرد. تنهــا خداســت کــه از دل هــای مــا آ
نشــانه هایی دارد کــه ظاهــر عفیفانــه و حیــای در رفتــار، می توانــد یکــی از نشــانه های آن 
باشــد. البتــه ایــن امــر مطلــق نیســت و ممکــن اســت کســی بــرای ظاهرســازی یــا هــر نیــت 

ک خــود را در ظاهــری زیبــا مخفــی کنــد.  نادرســت دیگــری، درون ناپــا

بنابرایــن، همــه چیــز را از ظاهــر نمی تــوان تشــخیص داد امــا ظاهــر یکــی از نشــانه های 
آن اســت.

     ۲۸. مگه به زور میشه حجاب گرفت؟

گاهــی      راه همگانــی کــردن حجــاب یــا هــر قانــون خــوب دیگــری، آمــوزش، گفتگــو و آ
ــی دادن  گاه ــا آ ــی ب ــد ول ــت می ش ــر رعای ــدا کمت ــه ابت ــد ک ــتن کمربن ــل بس ــت. مث دادن اس
بســیاری از افــراد آن را رعایــت می کننــد. چــون فهمیده انــد کــه کمربنــد ایمنــی )کــه چــه بســا 
راحتی مــان را در نشســتن کمتــر می کنــد( ولــی بــرای امنیــت مــا الزم اســت. ســختی کمربنــد 
گاه شــده ایم. پلیــس هــم بــرای حفــظ امنیــت  را می پذیریــم چــون از نتایــج مفیــد آن آ
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سرنشــینان خــودرو، کســانی کــه ایــن قانــون را رعایــت نمی کننــد، جریمــه می کنــد.  

حجــاب یکــی از احــکام الهــی و یکــی از قوانیــن کشــور اســت. در محیط هــای خصوصــی، 
حجــاب یــک مســاله بیــن هــر فــردی بــا خداســت امــا در فضــای عمومــی اجتمــاع، مســاله 
فــرق می کنــد. مثــًا هــر کســی بگویــد مگــر بــه زور می شــود پشــت چــراغ قرمــز ایســتاد؟ 
مــن دلــم می خواهــد همیشــه از چــراغ قرمــز عبــور کنــم. یــا حتــی در مــورد همیــن قوانیــن 
پوشــش، یــک آقایــی بگویــد مــن می خواهــم بــدون پیراهــن در خیابان هــا راه بــروم و بــه 

زور نمی شــود پیراهــن تــن کســی کــرد! 

همــان طــور کــه رعایــت بقیــه قوانیــن بــرای همــه الزم اســت، حجاب هــم بایــد در کوچه و 
خیابــان رعایــت شــود. بنابرایــن بــرای نهادینه کــردن هر قانون و قاعده خوبــی از آموزش و 
فرهنگ سازی باید استفاده کرد ولی برای کسانی که نسبت به قانون بی اهمیت هستند 
و امنیــت اخاقــی جامعــه را تهدیــد می کننــد چــاره ای جــز جریمــه و اعمــال قانــون نیســت.

گــر حجــاب اجبــاری خوبــه چــرا ســایر کشــورهای مســلمان مثــل       ۲۹. ا
دبــی، عــراق، عربســتان و... حجابشــان اختیــاری اســت؟

    اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه بدانیــد بیــن کشــور مســلمان و کشــور دارای حکومــت 
اســامی تفــاوت وجــود دارد. مــا کشــورهای مســلمان زیــادی داریــم؛ امــا کشــورهای اســامی 
زیــادی نداریــم. کشــور اســامی یعنــی کشــوری کــه بــر اســاس قوانیــن اســام اداره شــود. در 
میــان کشــورهای اســامی هــم وضــع متفــاوت اســت. یعنــی برخــی کمتر بــه قوانین اســامی 

پایبنــد هســتند و برخــی بیشــتر.

یکــی از شــخصیت های فرهنگــی تعریــف می کــرد روزی در قاهــره، پایتخــت مصــر ســوار 
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کســی شــده بــودم. راننــده از مــن پرســید اهــل کــدام کشــور هســتی؟ گفتــم خــودت حــدس  تا
بــزن. اســم برخــی کشــورها مثــل لبنــان و عــراق را بــرد. جــواب منفــی دادم و بــه او گفتــم مــن 
اهــل اســامی ترین کشــور دنیــا هســتم. راننــده بافاصلــه بــه ســمت مــن برگشــت و گفــت 

ایرانــی هســتی؟ جالــب اینجاســت کــه مصــر خــودش یــک کشــور اســامی اســت. 

اینکــه اثــرات حفــظ حجــاب در ایــران، نســبت بــه کشــورهای غربــی و اســامی چــه بــوده 
اســت را نیــز می تــوان در آمــار مربــوط بــه جایــگاه خانــواده، امنیــت، بهداشــت، تحصیــات 

و ... بــرای خانم هــا مقایســه کــرد. 

     ۳۰. آیــا احتــرام بانــوان پوشــیده در جامعــه و ذهــن مردهــا بیشــتر اســت 
یــا بانــوان بــدون پوشــش؟

ــان دیگــران وقتــی یــک خانــم را از روی ظاهــر  ــه نظرت     نظــر خــود شــما چیســت؟ ب
اســاس  بــر  کــه  زمانــی  یــا  هســتند،  قائــل  بیشــتری  ارزش  او  بــرای  می کننــد  قضــاوت 
توانایی هــای فکــری، هنــری و ... او را می شناســند؟ یــک خانــم دانشــمند محترم تــر اســت 
یــا یــک خانــم مانکــن؟! بــه نظــر می رســد پاســخ روشــن اســت و در همــه جــای دنیــا پاســخ 

یکــی اســت. 

بعضــی آزمایش هــای اجتماعــی در ایــران و برخی کشــورهای غربی انجام شــده اســت که 
یــک خانــم بــا پوشــش کــم یا بدحجاب و همان خانم با پوشــش مناســب و یا بــا حجاب در 
اجتمــاع حضــور پیــدا کــرده اســت. عکس العمــل دیگــران نســبت بــه او در ایــن دو حالــت به 
نحــو کامــًا مشــخصی، متفــاوت اســت. خانــم کم حجــاب یــا با پوشــش کمتر، بســیار بیشــتر 
در معــرض مزاحمت هــای خیابانــی و متلک هــا و آزار بــوده اســت. در حالــی کــه در حالــت 
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دوم، ایــن مــوارد بســیار بســیار کمتــر یــا حتــی نزدیــک بــه صفــر بوده اســت. نمونه هــای این 
آزمایش هــای اجتماعــی را می توانیــد بــا جســتجو در فضــای مجازی پیدا و مشــاهده کنید. 
)مثــا »آزمایــش اجتماعــی بــا حجــاب و بی حجــاب بــودن در امریــکا« را جســتجو کنیــد.(

     ۳۱. آیا آرامش روانی در جامعه زنان با حجاب بیشتر است یا بی حجاب؟

    اجــازه دهیــد خانــم »اشــلی دیوایــن« بانــوی امریکایــی بــه ایــن ســوال  پاســخ دهــد. 
ایشــان تــازه اســام آورده و حجــاب را انتخــاب کــرده اســت.  توصیــف او اینگونــه اســت:

»انتخاب پوشش، سطحی از افتخار و احترام و حریم خصوصی به گونه ای امن را ایجاد 
می کنــد کــه به خوبــی نشــان می دهــد مــن بــه زیبایــی ازدواج کــرده ام و دسترســی بــه مــن 
امکان پذیــر نیســت و فاصلــه ای بیــن مــن و غریبه ها )و یا هرکســی که بخواهــم از او فاصله 
داشــته باشــم( ایجاد می نماید؛ فاصله ای که در جامعه ارزشــمند اســت و چیزی اســت که 
به نظــر می رســد در طــی نســل ها از بیــن رفتــه و گــم شده اســت. ایــن فاصلــه در جلوگیــری از 
توجه هــای ناخواســته ای کــه بیشــترین ناراحتــی را در پــی دارنــد به خوبــی بــه کار می آیــد.

کاری عفیــف و محجوبانــه اســت، بلکــه زیبــا، راحــت و  پوشــاندن موهایــم نــه تنهــا 
کاربــردی هــم می باشــد. دیگــر مجبــور نیســتم مــدام نگــران حالــت دادن بــه موهایــم باشــم 

ــا قضاوت هــای ســطحی افــراد جامعــه را  برطــرف کنــم.  ت

کــرده ام تــا پوششــی  مــن ســال های زیــادی از بزرگســالی ام را صــرف یافتــن راه هایــی 
برگزینــم کــه موانــع و مشــکات ایجادشــده توســط مــردم نــادان را در پــی نداشــته باشــد… 
کاه، دستمال ســر، کاه ســایبان دار و چندیــن چیــز دیگــر را امتحــان کــرده ام. درنهایــت،  
ترجیــح می دهــم روســری بپوشــم، و زمانــی کــه مو هــای خــود را بــا روســری می پوشــانم 

احســاس می کنــم زیباتریــن و قوی تریــن فــرد هســتم.«
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     ۳۲. چــرا حجــاب داشــته باشــیم وقتــی خودمــون راحــت نیســتیم؟ چــرا 
ایــن همه ســختی؟

ک زدن؟! چــرا      چــرا ایــن همــه ســختی درس خوانــدن؟ چــرا ایــن همــه ســختی مســوا
ایــن همــه ســختی کار کــردن ... و خیلــی از ســختی های دیگــر! و ایــن طبیعــت زندگــی 
دنیاســت. فقــط بایــد هوشــمندانه ســختی های درســت را بپذیریــم تــا بــه ســختی های 
گــر ســختی ورزش کــردن را نپذیریــم فــردا ســختی مریضــی  بیشــتر و بدتــری دچــار نشــویم. ا
ــدون   ــدن ب ــوی ش ــد و ق ــا رش ــم!  اص ــل کنی ــد تحم ــردرد را بای ــا درد و کم ــه وزن و پ و اضاف

ســختی ممکــن اســت؟! 

جالــب اینکــه بســیاری از خانم هــای کم حجــاب یــا بی حجــاب هــم در پوشــش خــود 
راحــت نیســتند و زمــان زیــادی را صــرف نگهــداری موهــا و آرایــش چهــره و لبــاس می کننــد. 
یــا کفش هــای خــاص پاشــنه بلنــدی را می پوشــند کــه هیــچ راحت نیســت و به بدن آســیب 
می رســاند، و ایــن ســختی را بــه جــان می خرنــد فقــط بــرای اینکــه زیباتــر بــه نظــر برســند! در 
حالــی کــه تحمــل ایــن ســختی ها جــز جلــب نظــر عــده ای از مــردم هیــچ دســتاوردی بــرای 
آنهــا نــدارد و چــه بســا بــه جسم شــان آســیب بزنــد. اما در ســوی دیگــر ماجرا حفــظ حجاب و 
تحمــل ســختی های آن در کنــار همــه بــرکات دنیــوی، پاداش هــای بزرگــی در آخــرت دارد. 
بــر اســاس احادیــث هــر عبادتــی کــه ســخت تر باشــد، ثــواب بیشــتری هــم خواهــد داشــت.

بنابراین، فقط حجاب نیست که گاهی سختی هایی دارد و بی حجابی هم سختی های 
خـودش را دارد. بـا ایـن تفـاوت کـه بی حجابـی جـز جلـب نـگاه مسـموم و در معرض تعرض 
بیشـتر قـرار گرفتـن دسـتاوردی نـدارد ولـی افـراد بـا حجـاب ضمـن آرامـش و محافظـت از 

لطافـت خودشـان، پـاداش و رضایـت خـدای متعـال را هـم بـه دسـت می آورند.
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گر چادر امنیت می آورد، چرا در ماجرای اغتشاشات خانم های       ۳۳. ا
مذهبی و با حجاب امنیت نداشتند؟

    از کســانی کــه آمبوالنــس و اتوبــوس عمومــی و مغــازه مــردم را بــه آتــش می کشــند، 
چــه توقعــی اســت؟!  انتظــار داریــد بــه خانم هــای مذهبــی رحــم کننــد؟ متاســفانه برخــاف 
کــه اغتشاشــگران و حامیــان خارجــی آنهــا ســر می دهنــد و از آزاداندیشــی،  شــعارهایی 
ــال رواج  ــی در واقــع آنهــا بــه دنب ــه زنــان ســخن می گوینــد ول ــرام ب دیکتاتورســتیزی و احت
بی دینــی و غربی ســازی کشــور هســتند و بنابرایــن بــه خانــم محجبــه )و حتــی مــردان 

مذهبــی( حملــه می کننــد.

اتفاقــا زنانــی کــه در کشــورهای بــه اصطــاح آزاد زندگــی  می کننــد، امنیــت حجــاب را یکــی 
از دالیــل عاقــه خــود بــه حجــاب عنــوان می کننــد. نمونه هــا و آزمایشــات اجتماعــی زیــادی 

نیــز ایــن مســاله را ثابــت کــرده اســت.  

البتــه افــراد محــدودی در کشــورهای غربــی به دنبال ایجاد ناامنــی و بی حجابی اجباری 
بــرای زنــان مســلمان هســتند  ولــی ایــن  امــر در مقابــل ناامنــی موجــود بــرای خانم هــای 

بی حجــاب بســیار کمتــر اســت.

گر حجاب و عفاف موجب رشد جامعه می شود چرا کشورهای       ۳۴. ا
غربی پیشرفت های بیشتری نسبت به جهموری اسالمی داشته اند؟

    اول اینکــه پیشــرفت های کشــورهای غربــی دالیــل دیگــری دارد. از مهم تریــن آنهــا 
چنــد صدســال اســتعمار کشــورهای آســیایی، آفریقایــی و امریــکای جنوبــی اســت. مشــهور 
ــی ارزش  ــا ب ــا در آنج ــه ط ــد ک ــرده بودن ــارت ک ــا غ ــا ط ــدر از آفریق ــن ق ــا ای ــت پرتقالی ه اس
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ــه  ــر ب ــی ۵۰۰ میلیــون نف ــا اینکــه کشــور اســپانیا 46 میلیــون جمعیــت دارد ول ــود! ی شــده ب
زبــان اســپانیایی صحبــت می کننــد! چــون ســالها امریــکای التیــن تحــت اســتعمار آنهــا بــود! 
یــا نیمــی از افریقــا بــه زبــان فرانســوی صحبــت می کننــد چــون مســتعمره آنهــا بوده انــد! یــا 
بریتانیــا بــه قــدری مســتعمراتش را گســترش داد کــه مدعــی شــد آفتــاب در آن هرگــز غــروب 
نمی کنــد! )یعنــی از غــرب تــا شــرق در تصــرف آنهــا بــود!( و قرن هــا بــا چپــاول دیگــر ملت هــا، 
ج کردنــد تــا کشــور خودشــان را آبــاد کننــد و از طرفــی بــا کارشــکنی مانــع پیشــرفت  خــر
کشــورهای غیرهمســو می شــوند مثــل تحریــم یــا تــرور دانشــمندان و هــر خرابــکاری دیگــر. 
بــا ایــن همــه بــه تاییــد پایــگاه اســتنادی بیــن المللــی، ایــران ســریع ترین رشــد علمــی را در 

جهــان داشــته اســت و در بیــن ۲۵۰ کشــور بــه رتبــه ۱6 رســیده اســت.

البتــه بعضــی ویژگی هــای مثبــت مثــل نظــم، سخت کوشــی، کار دقیــق و ... هــم در 
پیشــرفت کشــورهای غربــی موثــر بــوده اســت ولــی از قضــا آنچــه باعــث از هــم گســیختگی، 
افســردگی و انحطــاط اخاقــی اســت، رعایــت نکــردن احــکام الهــی اســت مثــل آزادی هــای 
افراطــی، مصــرف الــکل، لذت گرایــی و... نتیجــه اینکــه پیشــرفت یــا پســرفت یــک کشــور 

مولفه هــای بســیاری زیــادی دارد.  

کـه بـا متغیـر حجـاب ارتبـاط دارد؛ در  بـه اسـتناد منابـع جهانـی، ارزش هـای اخاقـی 
کشـورهای غربـی بـه  کمتریـن حد رسـیده اسـت. به عنـوان مثال طبق گـزارش بین المللی 
ج از  World Family Map کشوری مثل فرانسه نزدیک به شصت درصد تولدهای آن خار
گر دانش آموزی  خانواده است. در برخی مدارس شهرهای اروپایی مثل هامبورگ آلمان، ا
پدر و مادرش معلوم باشـد مایه افتخارش اسـت! غرب به قدری پیشـرفت کرده اسـت که 

بـا حیـوان و اشـیاء هـم ازدواج می کنند!
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     ۳۵. هرکســی مختــار اســت ســبک پوشــش خــود را انتخــاب کنــد و مــا 
بایــد بــه عقایــد هــم احتــرام بگذاریــم، بنابرایــن در حیطــه حجــاب اجــازه امــر 

بــه معــروف نیســت.

    همینطــور هــر شــخصی در انتخــاب محــل زندگــی خــود اختیــار دارد. ولــی آیــا کســی 
می توانــد بــه ایــن بهانــه در وســط یــک میــدان خانــه بســازد؟ و بگویــد هــر کســی اختیــار 
ــا  ــد ب ــم می خواه ــد دل ــردی بگوی ــا ف ــم؟ ی ــی کن ــا زندگ ــه دارم اینج ــن عاق ــود را دارد و م خ
صــدای بلنــد موســیقی گــوش بدهــم و در مقابــل اعتــراض همســایه ها بگویــد بــه عقایــد 
هــم احتــرام بگذاریــم؟! خیلــی از تعاریــف مثــل عاقــه، اختیــار و عقیــده وقتــی جنبــه 
ج می شــود و بــر اســاس فرهنــگ و قانــون  اجتماعــی پیــدا می کننــد؛ از حیطــه شــخصی خــار

آن جامعــه تعریــف می شــوند. 

بنابرایــن حــدود اختیــار در محیــط  خصوصــی و اجتماعــی، متفــاوت اســت. در اجتماع هر 
شــخص موظــف بــه رعایــت قوانینــی اســت کــه فرهنــگ و عــرف جامعــه مشــخص می کنــد 
کثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم مســلمان هســتند، ایــن  و طبیعــی اســت کــه در کشــور مــا کــه ا

قوانیــن از اســام گرفته شــده باشــد.

کی هــا و نهــی دیگــران از بدی هــا بــرای حفــظ آرامــش و  ضمــن آنکــه امــر بــه خوبــی و  پا
ســامت جامعــه ضــروری اســت و جزئــی از مســئولیت اجتماعــی ماســت. 
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     ۳۶. ریشه اصلی این بی حجابی ها و کشف حجاب های اخیر چیست؟

کثریت مطلق مردم کشــورمان مســلمان هســتند و به امور مذهبی و دینی اهتمام      ا
دارنــد. حضــور ده هــا میلیون هــا نفــر در مراســمات مختلــف مذهبــی بــه خوبــی گــواه این امر 
اســت. امــا بخــش کوچکــی از مــردم نیــز هســتند کــه اعتقــادی بــه دیــن و اســام ندارنــد و از 

همــان روزهــای اول انقــاب نیــز بــا مــردم همــراه نبودند. 

بهشــت ایــن افــراد، جهــان غــرب اســت و حاضرنــد همــه چیــز خــود را بــرای راضــی کــردن 
غربی هــا یــا زندگــی در آن کشــورها بدهنــد. البتــه ایــن عــده در اقلیــت هســتند. ولــی در 
ســال های اخیر به کمک فضای مجازی، این افراد )که مســتقیم و غیرمســتقیم از ســوی 
دشــمنان کشــور حمایــت می شــوند( بــا تکنیک هــای رســانه  ای صــدای بلندتــری پیــدا 
کرده انــد و بــا تبلیغــات فــراوان و فریب، تاش می کنند خودشــان را نماینــده مردم جا بزنند.

گرفتــه اســت.  گذشــته غــرب از آن نتیجــه  کــه در  از طــرف دیگــر ایــن نقشــه ای اســت 
مســلمانان هشــتصد ســال در اندلــس اروپــا حکومــت کردنــد. ولــی در نهایــت در اثــر ترویــج 
فســاد و فحشــا توســط عوامــل غربــی حکومتشــان سســت شــد و از بیــن رفــت. می توانیــد بــا 
گاه شــوید.  جســتجوی مســتند ویدئویــی »طلــوع و غــروب اندلــس« از ایــن واقعــه کامــل آ

 کشــف حجــاب هــم محصــول یــک کار طوالنــی و چنــد ســاله دشــمنان خارجــی و عوامــل 
وضعیــت  بنابرایــن،  اســت.  ماهــواره ای  و  مجــازی  شــبکه های  بســتر  در  آنهــا  داخلــی 
اخیــر از ســوی عــده معــدودی از افــراد غــرب زده یــا فریــب خــورده، حاصــل برنامه هــای 
بلندمــدت دشــمن اســت و بــه همیــن میــزان هــم متوقــف نشــده و ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 
کــز و  البتــه کم کاری هــا در بخــش آمــوزش و فرهنگ ســازی عفــاف و حجــاب از ســوی مرا

نهادهــای فرهنگــی هــم بی تاثیــر نبــوده اســت!
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     ۳۷. چــه چیــز باعــث شــده نوجوانــان امــروز کمتــر از مســئله حجــاب 
اســتقبال کننــد و از چــه روشــی می تــوان بدبینــی آنهــا نســبت بــه حجــاب را 

کاهــش داد و از بیــن بــرد؟

    دغدغــه خــوب شــما جــای شــکر و ســپاس دارد. مســأله حجــاب بــرای برخــی 
نوجوانــان یــک مســاله فکــری نیســت و بیشــتر جنبــه احساســی دارد. حجــاب در نــگاه 
دشــمنان اســام و انقــاب نیــز یــک موضــوع جــدی اســت و سال هاســت کــه روی ایــن 
موضــوع کارهــای تخریبــی می کننــد و تــاش دارنــد بــا تولیــد و انتشــار محصــوالت مختلــف 

ــد.  ــب کنن ــوان تخری ــل ج ــر نس ــاب را در نظ ــانه ای، حج رس

تبییــن ارزش حجــاب نیازمنــد فهــم زبــان امــروز و ارتبــاط نزدیــک بــا مخاطــب اســت. در 
کنــار وظایفــی کــه معلمــان و مســئوالن فرهنگــی دارنــد، هــر دختــر و خانــم بــا حجابــی هــم 

بایــد بتوانــد دیگــران را نســبت بــه حجــاب توجیــه کــرده و خوشــبین کنــد. 

در قــدم اول مطالعــه و فهــم دقیــق دالیــل روشــن و ارزش حجــاب و در گام بعــد رفتــار 
مناســب بــا دیگــران. بســیاری از اوقــات رفتارهــای خــوب و زیبــای دختــران و خانم هــای 
محجبــه، اثــر بســیار بیشــتری از روش هــای اســتداللی یا محصوالت فرهنگی متفرقــه دارد.

بنابرایــن، ترویــج حجــاب و ارزش آن نیازمنــد توجــه و فعالیــت همــه افــراد اســت و در ایــن 
زمینــه هیچکــس نبایــد منتظر حرکــت دیگران باشــد.



48 من معترضم... 

     ۳۸. چــرا مســئولین کشــور بــا بی حجاب هــا برخــورد قاطــع و بازدارنــده 
ندارند؟

    مســئوالن کشــور در بخش هــای مختلــف تــاش می کننــد فرهنــگ حیــا و حجــاب 
را ترویــج دهنــد و از طرفــی بــا فعالیت هــای فرهنگــی و قانونــی بــا کســانی کــه بدحجابــی 
و بی حجابــی را گســترش می دهنــد، برخــورد نماینــد. واحدهــای امنیــت اخاقــی یکــی از 
ایــن ابزارهــای قانونــی هســتند. امــا راه اصلــی نهادینــه شــدن فرهنــگ عفــاف و حجــاب 
برخوردهــای قانونــی نیســت و نمی تــوان ایــن امــر را تنهــا بــه برخوردهــای قضایــی ســپرد. 
کــز، دســتگاه ها و مجموعه هــای فرهنگــی و مذهبــی بایــد در ایــن امــر تــاش  همــه مرا
کننــد و همچنیــن بــر همــه مــا، خصوصــًا خانم هــای مومــن و خوش فکــر وظیفــه اســت 
تــا بــا مهربانــی، ادب و منطــق روشــن از ایــن ســنت ایرانی-اســامی در برابــر هجمه هــای 

فرهنــگ غــرب، محافظــت کنیــم.

     ۳۹. آیــا حجــاب فقــط بــه چــادر اســت؟ بــا لبــاس بلنــد ولــی بــدون 
چــادر باشــیم یعنــی بی حجابیــم؟

    حجــاب بــر اســاس احــکام اســامی، تعریــف مشــخصی دارد. بــر خانم هــا الزم اســت 
بــدن خــود را )البتــه بــه جــز صــورت و دســت ها تــا مــچ( از نامحــرم بپوشــانند. هــر پوششــی 
کــه ایــن کار را انجــام دهــد، حجــاب محســوب می شــود. ایــن کار  بــرای عــدم جلــب توجــه 
و تحریــک دیگــران اســت. بنابرایــن لباســی کــه انــدام بــدن در آن  کمتــر مشــخص باشــد، 
بــه حقیقــت حجــاب نزدیک تــر اســت. در ایــن میــان طبیعتــا چــادر کــه بیشــترین  پوشــش 
را ایجــاد می کنــد؛ بهتریــن حجــاب اســت. امــا ایــن بــه معنــای بی حجابــی یــا بدحجابــی 
خانم هــای غیــر چــادری نیســت و چــه بســیار خانم هایــی کــه بــا روســری و لباس هــای 

مناســب، حجــاب کامــل و اســامی خــود را حفــظ می کننــد.


