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 مهربان و آگاهي بخشبه نام خداي 

 خواهرم سالم  ، نامه ات را خواندم . 

 نوشته بودي : 

مثل مادرانم حجاب داشته باشم ، نمي خواهم كهنه پرست باشم ، نمي خواهم تحقير ناآگاهانه  ... من نميخواهم

مي گويند انجام  شوم ، نمي خواهم از ديگران كمتر باشم ، نمي خواهم بدون انگيزه و هدف كاري را كه پدر و مادرم

 دهم ... . 

 اصال كجاي قرآن نوشته  كه زن بايد حجاب داشته باشد ؟ 

 چرا مردان هر كاري دلشان مي خواهد مي كنند و همه ي محدوديت ها براي زنان در نظر گرفته شده ؟

عادي و طبيعي باشد و ديگر هيچ حساسيتي وجود نداشته باشد ؟ شـما   مسألهچرا نمي گذاريد همه آزاد باشند تا 

آنقدر سخت گرفته ايد كه حتي زني در خانه اش تنها باشد و بخواهد نماز بخواند ، مي گوييـد در حـال نمـاز بايـد     

 حجاب داشته باشد . مگر خدا مرد است كه بايد از او هم رو گرفت ؟!

من چه ضرري براي ديگران دارد ؟ من هر طور دلم بخواهد ، لباس مي پوشم  اصال مي خواهم بدانم بي حجاب بودن

 و آرايش مي كنم ؛ اين به ديگران چه ربطي دارد ؟ من كه به قصد انحراف و ايجاد فساد آرايش نمي كنم .

 از اين گذشته ، چرا به مرد ها نمي گوييد نگاه نكنند ، و زن ها بايد خود را بپوشانند ...

ثه تو خدا را قبول دارم ، قرآن را قبـول دارم ؛ خيلـي   ر نكن من بي دين و كافر هستم . باور كن من هم مالبته تصو

هم مومن هستم و اصال نمي خواهم خدا از من ناراضي باشد ، قدر ناشناس هم نيستم ، مي دانم خدا چقدر بـه مـن   

زديك تر شوم و او را از خود راضي تر كـنم ،  نعمت داده ؛ غرق در نعمت هاي او هستم و دوست دارم هر روز به او ن

در مسائل دقت كنم ، آن ها را بفهمم و آن طور درست است زندگي كنم نه آن طور كه به من تحميل مي كنند . من 

مي گوبم وقتي اين همه خانم بي حجاب هستند ، حجاب داشتن من چه فايده اي دارد ؟ اگر قرار است كسي از بـي  

د و به دامن گناه بيفتد ، به فرض كه من رعايت كنم ، آنقدر بي حجاب هست كه باز هم او به حجابي من منحرف شو

 گناه بيفتد ، پس چه فرقي مي كند من باحجاب باشم يا بي حجاب ؟ 

از همه ي اين ها گذشته چرا اينقدر سختگيري ؟ چرا حتي يك تار موي زن هم نبايد بيرون باشد ؟ مي خواهم 

مو چه ضرري دارد ؟ چه فسادي ايجاد مي كند ؟ تو بايد به من حق بدهي . آخر من با چه انگيزه  بدانم اين يك تار

 اي حجاب داشته باشم و چگونه خودم را قانع كنم ... . 

 آري ، نامه ات را خواندم . 
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قلم ببرم و  راستش اول خيلي تمايل نداشتم پاسخي بنويسم اما برخي از عبارات نامه ات مرا وادار كرد تا دست به

 پاسخي هرچند مختصر برايت بنويسم .

 منظورم اين عبارت هاست :

 من نمي خواهم ناآگاهانه حركت كنم ... . 

 من قرآن را قبول دارم ... . 

 من دوست دارم خدا از من راضي باشد .

ها فكر مي كني ، به باشي درباره ي آن رضاي خدا و آگاهي در دل گفتم حقايق را برايت بنويسم . اگر واقعا دنبال 

قرآن مراجعه مي كني و وقتي ديدي حرف هايم مستند به قرآن و حكم و عقل است ، آن ها را مي پذيري . اما در 

 اگر در حقيقت دنباله رضاي خدا و آگاهي نباشي ...

ت چه قدر نه معذرت مي خواهم ؛ چرا نباشي؟ چرا نخواهي حق  را قبول كني ؟ مگر همه ي دنيا و آن چه در دنياس

 و ايمان خود را زير پا بگذاريم؟ ارزش دارد كه به خاطر چند روزه ي دنيا بخواهيم عقل و فهم

من مطمئن ام تو صرفا مي خواهي بفهمي و طبق فهم و درك خودت رفتار كني و به همين جهت مصمم شدم پاسخ 

 نامه ات را بنويسم . 

حرف هاي تو را در ده نكته خالصه كردم . اين ها را برايت مي براي اين كه پاسخ تو روشن تر بيان شود ، همه ي 

نويسم و يك به يك به آن ها پاسخ مي دهم ؛ به اين اميد كه مطالبم را به دقت بخواني و در عين بي طرفي و 

 انصاف در آن ها دقت كني و هر كدام را حق يافتي بپذيري .

 بي حجابي خانم ها چه ضرري براي ديگران دارد ؟ -1

 لزوم پوشش بانوان در قرآن مطرح شده ؟  آيا -2

 چه انگيزه اي مي تواند براي حفظ پوشش وجود داشته باشد ؟ و به عبارت ديگر فلسفه و حكمت پوشش چيست ؟ -3

 چرا به مردان نمي گويند نگاه نكنيد ، تا زنان مجبور نباشند خود را بپوشانند ؟ -4

نه مي خواهند لباس بپوشند ، اما زنان بايد پوشش را چرا مردان مجازند هر كاري مي خواهند بكنند و هر گو -5

 رعايت كنند ؟ 

و با آرايش و لباس هاي شيك بيرون مي آيم ، اما قصد ترويج  درست است كه من پوشش را رعايت نمي كنم -6

 . ندارمانحراف و فساد 

ن من چه تفاوتي ي حجاب هاي فراوان كه در هر حال اثر خود را مي گذارد ، رعايت كردن و نكردبا وجود ب -7

 دارد ؟

 اگر همه ي زنان آزاد باشند مسائله طبيعي و عادي مي شود .  -8
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 چرا يه تار موي خانم ها نبايد آشكار باشد ؟ يه تار مو چه ضرري دارد ؟ -9

 چرا يك خانم وقتي در يك خانه ي خلوت هم نماز مي خواند بايد پوشش را رعايت كند ؟  -10

 اما پاسخ ها :

 ضرري براي ديگران دارد ؟ بي حجابي خانم ها چه -1

 پاسخ اين سوال را با سخن يكي از بزرگان آغار مي كنم كه مي گويد : 

د انواع التذاذهاي جنسي ، چه بصري و لمسي و چه نوع ديگـر ، بـه محـيط خـانوادگي و در كـادر      هاسالم مي خوا

خالف سيستم غربي عصر حاضر كه كار و ازدواج قانوني اختصاص يابد. اجتماع منحصراٌ براي كار و فعاليت باشد. بر 

ي هاي جنسي به هم مي آميزد . اسالم مي خواهداين دو محيط را كامال از يكـديگر تفكيـك   يفعاليت را با لذت جو

 كند.

مينه هـاي وسوسـه ي   زخالي از  به نظر تو اگر محيط كار ، درس ، تحقيق آزمايش و توليد كاالهاي مختلف محيطي

هاي آلوده و سخن هاي غرض آلود باشد ميزان موفقيت بيشتر است ، يا هنگاهي كه توجه هر  شيطاني و دور از نگاه

 كسي در اين محيط ها به جنس مخالف باشد ؟

نداشتن پوشش مناسب بانوان و مهار نكردن آقايان و اختالط زن و مـرد در محـيط هـاي مختلـف فعاليـت هـاي       

مي در آن ها دقت شود ، قطعـا هـيچ زن و مـرد متعهـد و دلسـوز      اجتماعي به قدري آثار زيان باري دارد كه اگر ك

 جامعه حاضر نيست به چنين وضعي راضي شود .

خواهرم ، من يقين دارم تو هم اگر در آنچه برايت مي نويسم دقت كني و متوجه شـوي بـا عـدم رعايـت پوشـش      

ي در اين جرائم سهيم باشي .من چه صدمات جدي و مهمي به افراد جامعه وارد مي شود ، هرگز حاضر نيست بمناس

 به طور خالصه برخي از ضررهاي رعايت نكردن پوشش بانوان را برايت مي نويسم :

 ني ابرهم خوردن آرامش رو –الف 

هنگامي كه مردان و زنان در جامعه با حالتي برانگيزاننده ظاهر و هر لحظه با صحنه اي وسوسه گر مواجـه شـوند ،   

ر افراد جامعه بيدار شده و از آنجا كه نفس انسان با رسيدن به يك هوس سير نمي شـود  هوس ها و اميال نفساني د

 عله ي آتشـــي مـــي مانـــد كـــه هـــر چـــه هيـــزم بـــه آن برســـد شـــو ايـــن هوســـبازي همچـــون 

فروزان تر مي شود ، و از طرفي همه ي هوس ها پاسخ خود را نمي يابد و نمي تواند بيابـد ، فشـار هـاي عصـبي و      

هيجانات روحي كم كم زياد مي شود و نتيجه ي آن در شكل استرس ، نگراني ، تفرق حواس ، بد اخالقي و ... ظـاهر  

 مي شود .

 سست شدن بنياد خانواده : –ب 

ها زن آرايش كرده و بي حجاب را مي بيند و در محيط كار و در مسير حركت با آنان مواجه مي مردي كه هر روز ده 

شود ، به ويژه هنگامي كه لبخند و سخنان صميمي و دلنشين آنان را مي بيند ومي شنود ، وقتي به خانه مي رسـد  

ي برد . در ايـن صـورت كـافي    از مشاهده ي همسر خود كه از زحمات كار روزانه خسته و غبار گرفته است لذت نم

است از تعهد و تقوي هم كم بهره باشد تا همسر خود را با بانوان مقايسه كند و در نتيجه از زنـدگي خـود دلسـرد    
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ــود.       ــراهم شـــ ــدايي فـــ ــاٌ جـــ ــژ روي و احيانـــ ــراف و كـــ ــه ي انحـــ ــردد و زمينـــ  گـــ

ط كار يا تحصيل اوست ازدواج كـرده  بار ها در جرايد خوانده يا از اشخاص شنيده ايم كه آقايي با خانمي كه در محي

 و به تقاضاي او همسر قبلي خود را طالق داده است .

افزايش طالق ، افزايش تعداد هاي كودكان فراري و خياباني ، كثرت فرزنـدان نامشـروع كـه ناشـي از اختالفـات      

اين موارد ريشه در توجـه  خانوادگي و بي ميلي زن و شوهر نسبت به ادامه زندگي است قابل انكار نيست ، و بيشتر 

 به زنان و مردان در كوچه و خيابان و محل دارد .

 خواهرم ، 

تو تصور مي كني چرا جوانانِ امروز كمتر ميل به ازدواج دارد ؟ در قـديم كـه محـيط عمـومي از خودنمـايي زنـان       

ـ  ان بـه سـراغ ازدواج مـي    محفوظ تر بود ، شيرين ترين آروزي جوانان ازدواج بود و در سنين ابتدايي بلوغ ، جوان

رفتند . اما متاسفانه امروز مي بينيم برخي از جوانان زماني كه نشاط و شور دارند به كامجويي از دختران و زنان بي 

حجاب مشغول اند و زماني ازدواج مي كنند كه زن را تنها براي خدمتكاري و خالصي از اصرار والدين به ازدواج مي 

 ي ندارند .خواهند و نشاطي براي زندگ

و چهره ها و آرايش هاي گوناگون را نمي ديدند و باز هم اين چنين راستي اگر اين همه صحنه هاي برانگيزاننده 

 بود؟

چه كسي بايد خسارت از هم پاشيدگي خانواده ها ، دربدري فرزندان ، افزايش اضطراب هـا و فشـارهاي عصـبي و    

 تبعات اين وضع را بپردازد ؟

حل كار مآيا خانمي كه با عدم رعايت پوشش الزم و يا لباس ها و زينت ها و آرايش هاي مهيج در كوچه و خيابان و 

 ظاهر مي شود متوجه آثار عمل خود نيست ؟ و آيا ممكن است عامدانه چنين كند؟

 :تضعيف فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي در جامعه  –ج 

 خواهرم ، از تو مي پرسم :

هي كه همه مرد باشند يا همه زن ، كارها بهتر و با دقت بيشتر انجام مي شود ، آيا آنجا كه دائم توجه در كارگا

 مردي معطوف قيافه ي خانمي آراسته باشد و بالعكس ؟

آيا در كالسي كه پسر و دختر در فكر ارتباط با يكديگر و مشاهده ي طرز لباس پوشيدن و راه رفـتن و حـرف زدن   

بيشتر تحصيلي علم و كمال مي شود يا آنجا كه افراد همجنس در يك كالس هستند و تمام توجـه  يكديگر هستند 

 معطوف درست و استاد است ؟!  

بسيار روشن است كه اختالط زن و مرد و عدم رعايت پوشش الزم از سوي برخي زنان و نيـز روحيـه ي هوسـراني    

كاهش مي دهد.عالوه بر اين ، بارها اتفاق افتاده جواني كـه  برخي مردان ، ذهن ها را مشغول مي كند و بازده كار را 

با عالقه مشغول تحصيل بوده با مشاهده ي زنان و دختران جواني كه بدون پوشش صحيح و با خودنمـايي و جلـوه   

فروشي هاي مسموم در جامعه ظاهر شده اند تحريك شده و به وادي هرزگي و پوچي در غلتيـده و درس و كـار را   

و سر از زندان يا مراكز فساد و اعتياد در آورده است . آيا جبران خسارت ضايع شدن عمر اين جـوان هـا    رها كرده
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كار ساده اي است ؟ و آيا ضرري كه از اين ويرانگري هاي فكري و فرهنگي متوجه جامعه مي شود خسارتي ناچيز و 

 قابل جبران است ؟

 افزايش ناامني و خيانت : –د 

 پي سـرقت و تصـاحب امـوال ديگـران هسـتند ، امـا هنگـامي كـه شخصـي بـي احتيـاطي           سارقان هميشه در 

مي كند و مثال در خودرو خود را باز مي گذارد يا درب منزل را نمي بندد و يا طـال ، جـواهرات و پـول خـود را در      

ليت خود مهيـاتر  معرض ديد قرار مي دهد بيشتر در معرض دستبرد قرار مي گيرد چرا كه سارقان زمينه را براي فعا

 مي بينند.

همين طور افراد بيماردل و كساني كه دنبال هوسراني و كامجويي هستند ، وقتي خانمي را مي بيننـد كـه پوشـش    

الزم را ندارد و يا در مكان هاي عمومي با آرايش و لباس هاي برانگيزاننده حضور پيدا كرده ، بيشتر تحريـك مـي   

يجاد مزاحمت هاي مختلف به اذيت و آزار مي پردازند تا آنجا كه آبرو و حتي جان شوند ، به او تعرض مي كنند و با ا

 چنين خانم هايي بارها به دست اين گونه افراد به خطر افتاده است .

با عنوان هايي نظير خفاش شب ، گروه عقرب ، گروه باغ آلو و ... محاكمه شده اند را مـرور   هاگر پرونده ي جانياني ك

تقريبا تمام كساني كه به دام ايشان افتاده و پس از تحمل  آزارهاي فراوان جان خود را از دست داده بيني  كني مي

اند. خانم هايي بوده اند كه پوشش الزم و خداپسند را نداشته اند. و متاسفانه اين گونه قربانيانِ حوادث ِ ناگوار كـم  

مني در جامعه داشته اند و نه از جـان خـود سـير شـده     د و شك ندارم كه اكثر آن قربانيان هرگز نه قصد ناانيستن

بودند،بلكه به گمان خود مي خواستند با لباس و آرايش موردعالقه ي خود در كوچه و خيابان حاضر شوند . غافل از 

 اينكــــــه ايــــــن كــــــار چــــــه نتــــــايج تاســــــف بــــــاري بــــــه دنبــــــال دارد.  

 بين رفتن آسايش فردي و اجتماعي خواهد شد . چنين مسائلي باعث افزايش ناامني و فساد در جامعه و از تداوم

 كم شدن ارزش و احترام زن در خانواده و جامعه : -هـ 

هنگامي كه زنان در جامعه خودآرايي و خودنمايي نكنند و زينت و آرايش و دلربايي را به محـيط خـانواده محـدود    

و احتـرام الزم را قائـل اسـت و نعمـت     كرده و ويژه ي همسران خود قرار دهند ، هر مردي براي همسر خود ارزش 

زيبايي وسيله اي براي گرمي زندگي و حفظ حرمت همسران مي شوند.اما زماني كه اين كـار همگـاني شـود و هـر     

مردي به راحتي از ده ها زن در كوچه و خيابان با نگاه و ارتباط نادرست بهره برد.ديگر حرمت جايگاه زنان و نقـش  

ان به فراموشي سپرده خواهد شد و زنان تنهـا وسـيله اي مـي شـوند بـراي كـامجويي       اصلي و امتيازات واقعي آن

مردان.و در چنين شرايطي است كه ممكن است مردي در كمال بي انصافي و نمك نشناسي به همسر خود بگويـد :  

 "زن ، هر چه بخواهم در كوچه و خيابان ريخته است"

 جرم كساني كه سبب مي شوند ارزش زن تا اين حد پايين بيايد.چه زشت است اين تعبير ، و چه سنگين است اين 

و از اين دردناك تر سوءاستفاده ي برخي پول پرستان و دنياطلبان از دختران و زنان و تبديل كردن آنان به كـاال و  

 بلكه كمتر از كاالست .

، از چاپ عكس يك خـانم  چقدر تاسف آور است كه مي بينيم براي فروش يك مجله و به دست آوردن پول بيشتر 

فروشنده ي خـانم در فروشـگاه مـي گذارنـد و بـراي افـزايش       د استفاده مي كنند. و براي جلب مشتري لروي ج
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تماشاچيان يك فيلم كساني را كه حاضرند خودنمايي بيشتر كنند به كار مي گيرند.آيا اين استفاده ي ابزاري از زن 

خود را از نگاه ديگران حفظ  نمي كنند باعث اين بي حرمتـي نسـبت بـه    توهين به مقام زن نيست ، و آيا زناني كه 

 خود و ديگر زنان نشده اند ؟

موضوع ابزار شدن زنان و سوء استفاده از چهره و زيبايي آنان به حدي گسترش يافته كـه گـاهي در جرايـد مـي     

هستند ، خود به اين حقيقت تلخ  تي زناني كه به نظر مي رسد، انسان هايي هنرمند ، مفيد و آگاهي بخشحخوانيم 

 اعتراف مي كنند.

 به اين عبارات كه اعترافات يك هنرپيشه معروف سينماست ، توجه كن :

من خودم را ستاره به معني كسي كه فروش يك فيلم را تضمين كند نمي دانم . منتقدان مطبوعـات و نشـريات در   

ين روزها احساس بدي به من دسـت داده اسـت .خيلـي بـد     نقد فيلم هاي من زياد به بازي هايم توجه نمي كنند. ا

است كه يك بازيگر به اين نتيجه برسد كه تماشاگران صرفاً براي ديدن چهره اش به سينما مي آيند نـه بـه خـاطر    

ــنم ...         ــر ك ــد نظ ــايم تجدي ــازي ه ــد در ب ــه باي ــيده ام ك ــخ رس ــه تل ــن نتيج ــه اي ــودم ب ــازي اش. خ  ب

 

ه به جاي توجه به هنر ، علم ، تالش و فعاليت هـاي صـحيح و رشـد آور ، توجـه     آري اين نتيجه بسيار تلخ است ك

جامعه به چهره ها و هوسراني ها معطوف شود ، اما بايد پاسخ اين سوال را بيابيم كه چه كساني به اين سوء استفاده 

 ت؟ها و اين بي حرمتي ها دامن مي زنند و چه شيوه ي پوشش و حضوري زمينه ساز اين تلخي هاس

آيا اگر زنان جز با رعايت پوشش و وقار الزم حاضر به حضور در اجتماع نباشـند و از عشـوه گـري و برخوردهـاي     

سبكسرانه و وسوسه انگيز پرهيز كنند و اجازه ي استفاده ابزاري از خود را به ديگران ندهند . باز هم اين رويداد ها 

 تلخ تكرار نمي شوند ؟

 ه اي كه مطرح كرده بودي :حال مي پردازم به دومين نكت

 آيا لزوم پوشش بانوان در قرآن مطرح شده ؟ -2

 بله ، اتفاقا بحث لزوم پوشش بانوان از مواردي است كه با صراحت و روشني در قرآن آمده است .

ــور ، آيــات در دو مــورد مســئله پوشــش در قــرآن مطــرح شــده : يكــي در    و ديگــري در 31و  30ســوره ي ن

 . 59سوره ي احزاب آيه ي  

البته بر اهميت عفت و پاكدامني  حفظ حرمت اجتماع ، به طرق مختلف و مكرر در قرآن تاكيد اسـت امـا كيفيـت    

سوره ي نـور را بـه طـور خالصـه      31و  30پوشش بانوان در دو مورد به روشني بيان شده است . من مضمون آيات 

 فاسير مراجعه كني و بيشتر در مورد اين آيات مطالعه كني .واني به تتبرايت مي نويسم، ولي خودت مي 

 اين نكته ها مطرح شده : تدر اين آيا

 تذكر به مردان در باب پرهيز از نگاه حرام و رعايت پاكدامني . -الف

 تذكر به زنان در باب پرهيز از نگاه حرام و رعايت پاكدامني . -ب

 نهي زنان از آشكار نمودن زينت ها . -ج

 سينه ، با روسري يا مقنعه . و ردنگوشاندن پ -د
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 ذكر موارد استثناء از حكم پوشش . -هـ 

 پرهيز از خودنمايي و جلب توجه نامحرمان . -و

از اين نكات آنچه بيشتر مربوط به بحث ماست نكات سوم و چهارم است ، براي همين به بررسي بيشتر اين دو نكته 

 مي پردازيم .

 زنان از آشكار نمودن زينت  نهي

زينـتهن اال ما ظهر منها . يعني نبايد زنان زينت هاي خود را آشكار نماينـد   در بخشي از آيه مي خوانيم : والييدين

 جز آن مقدار كه طبيعتا ظاهر است .

 واژه ي زينت در لغت به معني چيزي است كه موجب آراستگي است .

زيبايي نقيض زشتي  "الزين نقض الشَين ... و الزّينه جامع لكل مايتزين به  "در كهن ترين متون لغوي مي خوانيم : 

 ه را به واسطه ي آن آراستگي حاصل آيد در بر دارد.چاست... و زينت آن 

 پس در حقيقت زينت عبارت است از نيكويي در هر چيزي ، خواه عرضي باشد يا ذاتي .

 زينت در زن ، هر چيزي است كه در شمار زيبايي ها و آراستگي ها و نيكويي ها آيد.بنابراين 

 بنابراين مي توانيم زينت ها را چنين تقسيم بندي كنيم :

 

 طبيعي: مانند موي سر  زينت :

 مصنوعي*  

 

 *مصنوعي   

 

 

 

 

 

 اكنون كه مفهوم زينت روشن شد باز هم آيه شريفه را مرور مي كنيم .

 "آنان نبايد زينت خود را آشكار سازند "

شريفه استفاده مي شود كه خداوند اجازه نـداده  با توجه به مصاديق زينت و مثال هايي كه زدم ، بروشني از آيه ي 

 است زينت زن يعني موي سر او، آرايش صورت ، لباس هاي مهيج و زيورآالت او بـراي نامحرمـان آشـكار باشـد .    

 "و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن  "اما در ادامه ي آيه مي فرمايد  

وال به چيزي گفته مي شود كه زنان با آن سـر  در اصل به معني پوشش است ولي معم "خمار"جمع  "خُمر"واژه ي 

به معني يقه ي پيراهن است كه از آن به گريبان  "جيب"جمع  "جيوب"( روسري يا مقنعه ) .  خود را مي پوشانند

 تعبير مي شود  و گاه به قسمت باالي سينه ( به تناسب مجاورت با آن ) نيز اطالق مي شود . 

 رنگ : مانند آنچه با لوازم آرايشي بر روي صورت انجام مي شود

 ها كه رنگ و نقش جالب توجه و تحريك كننده داردلباس: مانند برخي روسري 

 زيور : مانند النگو و گردن بند
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زنان قبل از نزول آيه ، دامنه ي روسري خود را به شانه ها يا پشت سر خود مي افكندند به وطوري كه گردن و كمي 

از سينه آن ها نمايان مي شد و خداوند با فرستادن اين آيه دستور داد : زنان روسـري خـود را بـر گريبـان خـود      

 وشيده باشد . بيفكنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سينه كه بيرون است پ

پس مي بيني كه بحث پوشش بانوان و كيفيت آن بصراحت و روشني  در آيات قـرآن مطـرح شـده و اكنـون كـه      

 به توضيح نسبت به فلسفه و حكمت آن مي پردازم .پوشش خواست خداوند عزيزمان است فهميدي رعايت 

 حكمت و انگيزه هاي پوشش : -3

شش داشته باشم و چرا از نوع لباس هاي باب روز و آرايش ها استفاده خواهرم، پرسيده اي من به چه انگيزه اي پو

 نكنم.

من معتقدم اگر خودت دقايقي را به اين كار اختصاص دهي و بـا خـودت خلـوت كنـي و دربـاره ي ايـن موضـوع        

بينديشي انگيزه هاي ارزشمندي پيدا مي كني . در واقع ارزشش را دارد آدم براي گزينش يـك شـيوه ي زنـدگي    

حيح وقت صرف كند. چرا كه زندگي به منزله ي جاده اي است كه در آن روان هستيم ، هر روز ، هر هفتـه و هـر   ص

ماه مقداري از اين مسير طي مي شود و راه بازگشتي هم نداريم . تاكنون از چند مرحله عبور كرده ايـم؛ نـوزادي ،   

زاوار نيست ساعتي فكر كنيم و جهتي را انتخاب كودكي،نوجواني و همين طور در حال گذر و حركت هستيم . آيا س

 نباشد ؟! ناكجا آبادكنيم كه به 

به نظر من هر بانوي مسلمان مي تواند با انگيزه هايي كه برايت مي نويسم پوشش مناسـب داشـته و حضـورش در    

 جامعه حضوري سالم و مفيد باشد.

 ابراز صداقت و دوستي با خداوند :

ده اي كه افرادي به خودت يا ديگران اظهار دوستي و عالقه و ارادت كرده و گاهي از الفاظ البد تو هم بارها شاهد بو

نظير چاكرم ، مخلصم ، فدايت شوم و ... استفاده كرده اند اما فرض كن روزي به يكي از اين افراد بگويي من مبلغي 

 "ين درخواست را از شما بكنم . شرمنده ام . اتفاقا من مي خواستم هم "پول الزم دارم ، در جواب بگويد : 

م گرفتـه  ياتفاقا خودم تصم "روز ديگر به او بگويي اگر ممكن است فالن كتاب را به من امانت بده بخوانم ، بگويد : 

بار ديگر و بار ديگر . هر بار از انجام خواسته ات سرباز زند و تنها به همان چـاكرم و فـدايت    "ام آن را مطالعه كنم.

 كند.شوم اكتفا 

 قضاوت تو در باره ي او چيست ؟

 آيا در دل نمي گويي اين چه دوستي است كه از زبان فراتر نمي رود و هيچ نمودي در خارج ندارد ؟

اكنون درباره ي رابطه خود با خدا بينديش ما به خداي مهربانِ مان اظهار بندگي و اطاعت و دوستي مي كنيم . امـا  

 ام كاري است كه او مي پسندد .نشانه ي صداقت دراين دوستي انج

بهترين انگيزه براي پوششِ تو همين است كه بخواهي به پروردگار خـودت ، خـالق و رازق و فريـادرس و بهتـرين     

 دوست خودت ، اظهار محبت كني و صداقت خود را گردن نهادن به خواسته ي او ثابت كني.
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 شكر نعمت سالمتي و زيبايي

 ان مي زند و بيماراني را مي بيند كـه از نعمـت سـالمتي محرومنـد. جـوان هـايي را       وقتي انسان سري به بيمارست

مي بيند كه چگونه روي تخت ها افتاده و در آرزوي روزي هستند كه بتوانند با پاي خود به محيط خانواده و جامعـه  

 باز گردند آنگاه متوجه نعمت سالمتي مي شود .

نعمت هاي خداوند است تشكر الزم دارد و حداقل تشكر و سپاسگزاري ايـن  اين سالمتي و زيبايي كه از بزرگترين 

 است كه به وسيله همان نعمت با بخشنده ي نعمت مخالف و معصيت نكند.

خواهرم اين بار كه در آينه نگاه مي كني لحظاتي با خود بينديش چه كسي اين چشم هاي زيبا را به من داده است . 

ي اگر اين چشم ها نباشند زندگي من چقدر متفاوت مي شود ؟ آيا انصـاف اسـت بـا    اين همه ظرافت ، دقت ! راست

 نعمت ها با دشمن خدا ، (شيطان) همكاري كنم و خواسته ي بخشنده ي اين نعمت ها را نايده بگيرم ؟! همين

ور كنـي چنـد   خواهرم تقاضا دارم با حوصله بيشتر به اين عبارات دقت كني . اگر روزي همراه فرزندت از راهي عب

كودك را ببيني كه مشغول بازي هستند ، از سبد سيبي كه همراه داري به هر كدام سيبي بدهي ولي آن ها نه تنها 

او را مجـروح   واز تو تشكر نكنند بلكه كمي از سيب ها را خورده و باقيمانده ي آنرا به سر و صورت فرزندت بزننـد  

 كنند قضاوت تو در مورد آن ها چيست؟  

خداوند سبحان كه فرزند ندارد ، اما مردم بندگان خدا و خانواده ي او هستند ؛ اگر خانمي بـه جـاي شـكر نعمـت     

زيبايي و سالمتي ، سبب بيماري روحي و آسيب ديدن باطن و روان بندگان خـدا شـود و آنـان را از راه سـعادت و     

 ن فردي چه تفاوتي باآن كودكان ناسپاس دارد ؟كمال منحرف كند و به بيراه ، هواپرستي و شهوتراني بكشاند ،چني

 آري ، شكر نعمت زيبايي و سالمتي ، انگيزه ي مهم ديگري براي رعايت پوشش خداپسندانه است .

 خلع سالح شيطان :

شيطان كه دشمن قسم خورده ي ما انسان هاست ، همواره در صدد فريبكاري و ضربه زدن بـه ماسـت . او در پـي    

دد كه بهتر بتواند انسان هارا فريب دهد . براي همين است كه مي بيني وقتي پاي پـول ، مقـام ،   زمينه هايي مي گر

شهرت و منافع درميان است انسان ها بيشتر فريب شيطان را مي خورند و مي لعزند زيرا در اين گونه موقعيت هـا  

ا بربايد.حال اگر ما سـبب شـويم   شيطان فعاليت و وسوسه گري خود را افزايش مي دهد و مي كوشد ايمان انسان ر

 شيطان در كار خود موفق شود ، به جاي اينكه ياور خدا و دين خدا باشيم ، خواسـته يـا ناخواسـته يـاور شـيطان     

شده ايم و شكي نيست كه نداشتن پوشش مناسب و آرايش و خودنمايي زنان  از بهترين دام ها و وسائل  وسوسـه   

 ر پاكاني كه تسليم زر و زور نشده اند ولي شـيطان آنـان را از طريـق زنـاني    شيطان و فريبكاري اوست . چه بسيا

 بي توجه و خام ، زمين زده و از بهشت برين به جهنم كشانده است . 

 آري ، بي جهت نيست كه پيامبر عزيزمان فرمودند : 

 ، نگاه حرام تير زهر آلود شيطان است . "النظر سهم مسموم من سهام ابليس  "

ن گونه كه يك شكارچي اگر نتواند آهوي تيزپايي را شكار كند با پرتاب تيري او را ضعيف و حركت او را يعني هما

 كُند مي كند و آن گاه به سرعت خود را به او مي رساند و او را مي گيرد .
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بينـد ،   همين طور وقتي شيطان مي خواهد دختر يا پسري باايمان و متعهد را اسير خود كند ولي مقاومت او را مي

ابتدا او را وسوسه مي كند تا با چشمش خيانت مي كند و با ترغيب او به نگاه حرام ، نيـروي ايمـان را در وجـود او    

 تضعيف مي كند و كم كم او را به دام خود مي اندازد .

مان و مي خواهم نتيجه بگيرم كه يكي از انگيزه هاي قوي حفظ پوشش و عفاف و وقار ، اين است كه هر بانوي مسل

د نمعتقداين سالح را از شيطان مي گيرد و او را از خود نااميد مي كند و اجازه نمي دهد شيطان از او سوءاستفاده ك

  و او را در دام گرفتار نمايد.

 تحصيل امنيت فردي و اجتماعي :

طبيعـي اسـت   خانمي كه پوشش صحيح ندارد و خود آرايي مي كند، افراد مريض و مغرض را متوجه خود مي كند و 

كه چنين افرادي مزاحمت هايي براي او ايجاد مي كنند و كم كم با شيوع اين برخورد ها ، ناامني در جامعه گسترش 

. همان گونه كه قبال اشاره كردم اغلب اسيدپاشي ها ، آدم ربايي ها ، تعرض ها و بي حرمتي هـا نسـبت بـه    مي يابد

خوب و وقار الزم برخوردار نبوده اند . پس مي شـود ادعـا كـرد     خانم هايي صورت گرفته و مي گيرد كه از پوشش

 حفظ امنيت فردي و اجتماعي هم از جمله انگيزه هاي قوي حفظ پوشش است .

 شريك نشدن در جرم و تقصير ديگران :

 برخي از خانم هايي كه با پوشش مهيج و آرايش هاي توجه بر انگيز در كوچه و خيابان حاضر مي شوند مي گوينـد: 

ما نه خود اهل هرزگي و خيانت به همسران مان هستيم و نه به افراد فاسد اجازه مي دهيم كه متعرض ما شوند و  "

حتي با ما صحبت كنند ؛ پس ما در عين حال كه پوشش الزم را نداريم هرگز اجازه نمي دهـيم از مـا سوءاسـتفاده    

 "شود و يا به دام افراد شياد و فرصت طلب بيفتيم.

چنين بانواني گفت وقار و متانت شما در مقابل نامحرمان ستودني و ارزشمند است اما از دو نكته نبايد غافل  بايد به

 شد .

اوند و فرمان اوست ، در هر حال بايد مطيـع او باشـيم ؛   دپيش از هر چيز ، وقتي فهميديم پوشش بانوان خواست خ

نباشد.دوم اينكه گاهي اتفاقي مي افتـد مـثال جـواني بـا     خواه زمينه ي سوءاستفاده ي شياطين فراهم باشد خواه 

 ديدن يك خانم كه پوشش مناسب ندارد و با سر و وضعي برانگيزاننـده و در خيابـان حاضـر شـده ، تحـت تـاثير      

وسوسه هاي شيطاني قرار گيرد و بخواهد مزاحمتي براي آن خانم ايجاد كند اما با برخورد تنـد او مواجـه شـود و     

ي اين طوفان دروني او را به حال خود نمي گذارد و باعث مي شود او به سراغ ديگري برود و بـراي بقيـه   برگردد . ول

مزاحمت ايجاد كند . فريب خوردن دختري جوان و جداشدن او از خانواده ، در گيري و ضرب و شتم و گاهي فجايع 

خسارت ها اولين خانمي است كه بـا وضـع   ديگر ، همه و همه پيامدهاي اين وضيعت اند . عامل اصلي اين خطاها و 

 نادرست خود ، زمينه ساز اين وسوسه ها و اشتباهات شده اسـت. گـاهي ايـن اشـتباهات بـه خطاهـاي بـزرگ و        

منجر مي شود و جرمي بسيار سنگين پديد مي آيد و صد البته ، مسئوليت عمده ي اين وضعيت بـر دوش  بزرگ تر 

 مسبب اصلي و عامل اول است .

خاطره ي تلخي را برايت بازگو كنم كه هرگز آن را فراموش نمي كنم ؛ جـواني پـس از درد دل كـردن هـاي     بگذار 

هر گناهي كه شما تصور كنيد از من سر زده و آغاز همه ي اين انحرافـات ، ديـدن يـك     "مفصل با من ، مي گفت : 

 "منظره ي مهيج و تحريك كننده بود.
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باشد كه با لباس و آرايش خاص خود اين جوان را ه ، ظاهر خانمي بي احتياط خواهرم ! خوب بينديش ؛ اگر آن منظر

در معرض سيل وسوسه هاي شيطاني قرار داده ، چقدر جرم او سنگين است و در چه گناهان بزرگي شريك شـده ،  

 در حالي كه از همه جا بي خبر ، در دل مي گويد من كه به كسي كار ندارم و به راه خودم مي روم .  

 س گاهي رعايت نكردن پوشش و نداشتن وقار الزم انسان را شريك جرم ديگران قرار مي دهد .پ

 آثار ديگر :

 عالوه بر آنچه برايت نوشتم ، رعايت پوشش مناسب براي هر بانوي مسلمان آثار و بركات جانبي ديگري هـم دارد ؛ 

جامعه اي مي توان مـردم را بـه سـه دسـته      مانند تشويق ديگران به بندگي خدا و رعايت خواست او . زيرا در هر

 كساني هستند كه خوبند و در خوبي خود محكم و پا بر جا هستند.دسته ي اول تقسيم كرد : 

بدان افراد نادرستي كه در خطاكاري خود پا بر جا و ثابت قدم اند، اين دو دسته هميشه در اقليت دسته ي دوم 

را تشكيل مي دهند تابع وضع موجود و شرايط حاكم هستند دسته ي سوم هستند. اما اكثريت افراد هر جامعه كه 

و اگر خوبي ها رواج يابد ايشان هم تبعيت مي كنند و اگر رسم ها و قواعد نادرستي در جامعه عرضه شود.از همان 

 پيروي مي كنند.

افراد دخيل هستند ، چه آن بنابر اين كساني كه راه و رسمي را در جامعه نشر مي دهند و در چگونگي رفتار ساير 

 راه و رسم خوب باشد چه بد .

پـس از او ديگـران از آن تبعيـت    كـه  هر كس سنت و روش حسنه اي را رواج دهد  "پيامبر عزيزمان مي فرمايد :

كنند،با عمل خوب ِ هر نفر ثوابي هم به آغازگر آن سنت حسنه داده مي شود بدون اينكه از پاداش انجام دهنده ي 

 شود ، و هر كس سنت و روش نادرستي را در جامعه رواج دهد و ديگـران از او تبعيـت نماينـد بـا عمـل      عمل كم 

هر كس ، يك گناه هم در نامه ي اعمال آغازگر آن خطا و خالف نوشته مي شود بدون آنكه از گناه انجام دهنـده ي  

وشـش مناسـب ، از پـاداش تشـويق     در مورد بحث ما هم بايد اذعان كرد رعايت كننده ي پ "آن چيزي كم شود .

 ديگران به اين عمل خدا پسند بهره مند است .

 ار اين عمل ارزشمند تقويت اراده و مبارزه با نفس است.ثبگذار اضافه كنم از آ

ناميده مي شود كه همواره انسان را بـه بـدي هـا وا مـي دارد.     نفس اماره مي داني كه يكي از حاالت نفس انسان ، 

كسي كه به خواست نفس خود عمل كند و به فرمان او از فرمـان خداونـد سـرپيچي كنـد ، ماننـد       برخي گفته اند

شخصي است كه بچه گرگي را از بيابان گرفته و چون نوزاد هر حيواني دوست داشتني است به او غذا مي دهد و بـا  

پروراند كه وقتي قـوي شـد اول    او بازي مي كند؛ غافل از آنكه هر لقمه اي كه به او مي دهد دشمن خطرناكي را مي

 خود را از بين مي برد.

و آراستگي در مقابل نامحرمان است اما بـراي خـدا و    خانمي كه گر چه ميل باطني و خواست نفساني او خودنمايي

جلب رضاي او با خواست نفس خود مبارزه و پوشش الزم را رعايت مي كند ، به تدريج از اراده ي قـوي برخـوردار   

عقل و طبق فرمان هاي خداي مهربـان عمـل نمايـد.چنين انسـاني      سدر ساير امور هم مي تواند بر اسا مي شود و

 راحت تر مي تواند ساير غرايز مانند رياست طلبي و حرص و طمع را در وجود خود مهار كند .
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 د ، تا زنان مجبور نباشند خود را بپوشانند ؟نيچرا به مردان نمي گويند نگاه نك -4

حاال كه به اين بخش نامه رسيده اي ديگر اين سوال براي تو مطرح نيست زيرا مالحظه كرده اي كه نه تنها  مي دانم

 به مردان تذكر داده شده بلكه قبل از هر سختي و در اولين جمله بر همين نكته تاكيد شده است .

الزم را در مقابل نامحرم داشته  ، آنجا كه خداوند مي خواهد به زنان توصيه كند پوششسوره ي مباركه ي نور در 

 باشيد ابتدا در مورد نگاه مردان توصيه نموده و به پيامبر اكرم مي فرمايد :

 قل للمومنين يغضوا من ابصارهم 

 اي پيامبر به مردان مومن بگو نگاه خود را كوتاه نموده و به حرام چشم ندوزند.

بلكه بايد زمينه هاي نگاه حرام هم برچيده شود. همان گونـه   اما بديهي است نمي شود تنها به اين تذكر اكتفا نمود

كه براي حفظ امنيت اموال يك جامعه نمي توان تنها به مردم توصيه نمود كه چشم به اموال ديگران نداشته باشيد 

ز آن و در ملك ديگران تصرف نكنيد بلكه بايد عالوه بر اين توصيه اشياء ارزشمند را از دسترس دور نگه داشت و ا

 ها مراقبت نمود.

اين است كه در فرمان هاي الهي كه تنها ضامن حفظ سالمت و امنيت شخص و جامعه است هـر دو جهـت رعايـت    

 شده و دستور الزم هم به مردان و هم به زنان داده شده است .

پوشش را  چرا مردان مجازند هر كاري مي خواهند بكنند و هر گونه مي خواهند لباس بپوشند اما زنان بايد -5

 رعايت كنند؟

در پاسخ اين سوال بايد بگويم اين طور نيست كه مردان هيچ تكليفي نداشته باشند و هرگونـه لبـاس بپوشـند از    

و تـامين امنيـت جسـمي و     منظر دين بي اشكال باشد، بلكه چون هدف تمام اين دستورات حفظ حرمت اجتمـاع 

اني در ميان انسان هاست، اگـر مـردي بدانـد حضـور او در     روحي جامعه و پيشگيري از نفوذ شيطان و افكار شيط

جامعه با وضعيتي خاص مانند پوشيدن لباس آستين كوتاه يا آرايش و پيرايش او ديگران را به گناه وا مي دارد بايد 

 از آن وضعيت اجتناب كند .

زيبـايي و جاذبـه را در    اما علت اينكه كمتر به مردان در مورد پوشش تذكر داده شده است اين است كـه خداونـد  

وجود زن قرار داده و مردان عموما آنچنان تهيج كننده نيستند كه الزم باشد كامال خود را بپوشانند پـس دسـتور   

پوشش به تناسب جاذبه و زيبايي داده شده . شاهد اين مدعا اين است كه مي بينيم در طول تـاريخ غالبـا زن هـا    

در ادبيات و قصه ها و اشعار از جاذبه و زيبايي زنان سخن به ميان آمده ، ولي  صيد و مردان صياد بوده اند و همواره

هرگز شاعري به توصيف زيبايي هاي جسماني هيچ مردي نپرداخته است . پس مالحظه مي كني كه هرگـز مسـئله   

ت روحي تبعيض بين زن و مرد مطرح نيست بلكه خداوند حكيم بر اساس واقعيت ها و ويژگي هاي جسماني و حاال

 زن و مرد براي آنان تكاليفي معين فرموده است . اما در بخشي از نامه ات نوشته اي :

 من كه قصد ايجاد انحراف و فساد ندارم . -6

خواهرم ! برايم نوشتي : گرچه من با آرايش و لباس هاي شيك بيرون مي آيم ، هرگز قصد ايجاد انحراف و فساد 

 ندارم.
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 اين حرفت چند سوال دارم :قبل از اظهار نظر در مورد 

را بلنـد كنـد    اگر پس از يك روز پركار و خسته كننده بخواهي به استراحت بپردازي اما همسايه صداي تلويزيـون 

و از صداي بلند خوشش مي آيد و به هيچ وجه هم قصـد مـردم آزاري    داردفقط براي اينكه خودش اينطور دوست 

 ستراحت تو نيست ؟!نداشته باشند،صداي تلويزيون او مزاحم ا

در يك روز سرد زمستان سوار تاكسي شده اي تا به مقصدي بروي و به دليل سرما شيشـه هـا هـم     هآيا هنگامي ك

 "باالست ، مسافر كنار تو سيگاري را روشن كند و مشغول كشيدن شود و در همين حال ضمن عذرخواهي بگويد : 

نمي رساند و از اين وضـع   ، ديگر دود سيگار به سالمتي تو آسيبي"من براي اين كار كه گرم شوم سيگار مي كشم 

ناراحت نمي شوي ؟! و باالخره اگر كسي كه به تازگي عصايي خريده و نمي داند آن عصا چقدر محكـم اسـت ، بـه    

 قصد آزمودن استحكام عصا آن را بر سر ديگري بكوبد ، آسيبي به آن شخص نمي رسد ؟!

را  "عامل خطـر  "از بين نمي رود ، بايد  "قصد سوء نداشتن "علي رغم  "خطر"پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه 

 از بين برد.اما مي رسيم به آنجا كه بر اين نكته انگشت گذاشته اي :

 اين همه بي حجابي : -7

با بودن بي حجاب هاي فراوان كه در هر حال اثر خود را مي گذارد ، رعايت كردن و نكردن مـن چـه    نوشته بودي :

 تفاوتي دارد؟

ي خانم هايي كه در كوچه و خيابان هستند رعايت پوشش را ننمايند باز هـم تـو داليـل     من معتقدم حتي اگر همه

 كافي براي حفظ پوشش خداپسندانه داري .

 اول اينكه تو مسوول گناهان صورت گرفته نباشي :

 ول است و بايد در دادگاه الهي پاسخگو باشد .ئهر كس مرتكب خطايي شود ، خود مس

شود كه امشب چند سارق قصد دارند از منزل همسايه اش كه به مسافرت رفتـه سـرقت   اگر كسي به نحوي با خبر 

فـرش   كنند و يقين داشته باشند حتما امشب قالي هاي همسايه به سرقت مي رود و در دل بگويد در هر حال كـه 

ـ   ايه بـرود و  هاي همسايه از دستش مي رود ، پس من خودم آن ها را بر مي دارم  و قبل از دزدها به خانـه ي همس

فرش ها را به منزل خود انتقال دهد . قضاوت تو درباره ي  كار اين شخص چيست؟ و اگر بگويـد كـه در هـر حـال     

 فرش ها را از دست مي داد ، كار من چه ضرر بيشتري براي او داشت ، پاسخ تو چيست؟

تفاوت است . اگر سارقان مي بردنـد  آيا نمي گويي بله ، در هر حال فرش ها مي رفت اما آن كه بايد پاسخ گو باشد م

 ول اين خسارت هستي .ئآنان گرفتار مي شدند و بايست خسارت مي دادند ولي اكنون تو مس

در بحث پوشش هم ، درست است كه با بودن افراد بي حجاب ، جوان هايي به انحراف كشانده مي شوند ولي اگر تو 

 د ايجاد شده سهيم خواهي بود .وليت انحراف و مفاسئپوشيدگي را رعايت نكني در مس

 اما دومين دليل : حفظ ارزش ها 

اگر هنگامي كه در جامعه دروغ زياد شد ، افراد راستگو هم بگويند با اين همه دروغ راستگويي ما چه فايـده دارد و  

اوان شدن كساني آنان هم به دروغگويان بپيوندند ، و با افزايش خيانت ، امانت داران هم به آنان ملحق شوند و با فر

كه رعايت پوشش صحيح را نمي كنند ديگران هم به آنان اقتدا نمايند ، ديگر ارزش ها در جامعه كمرنگ مي شود و 
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نسل جديد با ارزش هايي مانند راستگويي ، امانت داري و ... بيگانه مي شود. پس يكي از انگيزه هاي مهم عمل بـه  

ن ها توجه مي شود ،  حفظ ارزش هاست و اگر كساني كه بـه ارزش هـا   درستي ها ، حتي در شرايطي كه كمتر به آ

عمل مي كنند از موضع خود عقب ننشينند و استقامت نمايند ، اميد هست عالوه بر ارزش ها، ديگران هم به آنـان  

ليـل  بپيوندند و كم كم صفات پسنديده در جامعه رواج يابد . مي رسيم به سومين دليل كه از نظر من مهم تـرين د 

 هم هست :

 : ر و محترم شمردن دستور خداوندپروردگا اطاعت از

و حتي عمل نكردن همه ي انسان ها از بين نمي رود . پس  دحتما مي داني كه حكم خداوند با بي توجهي برخي افرا

هر چند خيلي ها به مسئله پوشش كه دستور و خواست خداوند است بي توجه شوند باز اين برنامـه ي قرآنـي بـه    

 قوت خود باقي است و بايد به آن احترام گذاشت.

 نكته ي ديگري كه مطرح كرده اي اين است :

 د مسئله طبيعي و عادي مي شود .اگر همه ي زن ها آزاد باشن -8

خواهرم ! پيش تر از ديگران هم شنيده بودم كه اگر در جامعه ي ما هم گناه و بي بند و باري آزاد باشد ، اين مسائل 

 عادي مي شود و اين قدر مردم حريص گناه نخواهند بود.

 عي و عادي مي شود .موافقم اما به نظر من در آن صورت دو چيز طبي "عادي شدن "البته من هم با 

عادي مي شود و افراد به دنبال مرحله ي جديدي مي روند نه اينكه فسـاد بـه كلـي     الف: مرحله اي از گناه و فساد

 تعطيل شود .

براي جواني كه سيگار به وفور در اختيارش باشد ممكن است سيگار كشيدن عادي شود اما در اين صورت به مـواد  

 مخدر قوي تري روي مي آورد .

همان گونه كه در جامعه ي ما ، وقتي پيدابودن قسمت كمي از جلوي موي سر خانم ها عادي شـد و هـيچ كـس از    

يقه ها، كوتاه شدن مانتو ها ، باالرفتن آستين ها و مراحل بعـد آغـاز شـد . پـس      نديدن آن تعجب نكرد ، باز شد

 له ي خطرناك تر و پر فساد تر است.عادي شدن به معني تمام شدن خطا و خالف نيست بلكه انتقال به مرح

 ب : عادي شدن آثار و عواقب گناه :

تصور كن خانمي به ديدن دوستش رفته و با لحني حاكي از تعجب به دوستش مي گويد چرا كبريت ، چرخ گوشت ، 

 گذاشته اي . و كارد را قايم كرده اي و در قسمت هاي دور از ديدرس آشپزخانه

ر دسترس است و همه چيز هم براي بچه ها عادي شده ، آن قدر اين ها را ديـده انـد كـه    در منزل ما اين چيز ها د

برايشان كامال طبيعي است اما پس از چند دقيقه كه دوستش از او مي پرسد چرا فرهاد كوچولو را با خودت نياورده 

ستان. و وقتـي از او احـوال   اي مي گويد ، همين ديروز انگشتانش  را توي چرخ گوشت فرو كرده بود ، بردمش بيمار

مژگان را مي پرسد مي گويد او هم با كادر انگشتش را قطع كرده و بر روي تختي كنار فرهاد در بيمارستان بسـتري  

است و موقع رفتن ، زماني كه دوستش مي گويد ببخشيد ، جمعه ي آينده مجلس داريم . اگر اشكالي ندارد ، قـالي  

امانت بدهيد، شرمسارانه مي گويد شرمنده ام ، همين هفته قبل بچه ها بـا كبريـت    اتاق پذيرايي را يك روزه به ما

 بازي مي كردند ، گل وسط قالي را سوزانده اند .
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يعني در حالي كه به عواقب خطرناك در دسترس بودن ، آزاد بودن ، اعتراف مي كند در همان حال از عـادي شـده   

 ي عواقب كار خالف است. سخن مي گويد . پس آنچه عادي شده ، مشاهده

خواهرم ، واقعيت و آمار و گزارش ها حاكي از اين است كه در جوامع غربي ، همان جاهايي كه ما گمـان مـي كنـيم    

برهنه بودن و آزاد بودن ارتباطات زن و مرد عادي است و بر اين اساس هيچ معضلي ندارند،فساد و تباهي و تجـاوز  

است و از عادي شدن به معني پايان خطا و خالف هرگز خبري نيست . كـافي   به حقوق و حدود يكديگر روز افزون

 است به قصد تحقيق تعدادي روزنامه و مجله را ورق بزني تا از آثار شوم اين عادي شدن ها آگاه تر شوي .

از  من دو ، سه گزارش از چند روزنامه ي متعلق به چند سال پيش برايت مي نويسم . تو خود حديث مفصل بخـوان 

 اين مجمل :

به گزارش تحقيقاتي كه از سوي اداره ي مطالعات جمعيت انگليس تهيه گرديده است ، در سه ماهه ي آخـر سـال   

 % از كودكاني كه كه در مناطق انگليس به دنيا آمده اند پدر مشخص نداشته اند .31گذشته ميالدي بيش از 

در امريكـا را اطفـال نامشـروع     % كودكـان 50در گزارش خود مي گويد :  )سي . ان .ان( CNN  شبكه ي تلويزيوني

 تشكيل مي دهند و شمار خانواده هايي كه قرباني طالق شده اند نيز رو به افزايش است .

فيلم هاي كوتاهي از حمله به دختران و زن ها و كمك خواستن آنان از مردم و پليس را نشان داد و  CNNتلويزيون 

حقيقتا كار جرم و جنايت در جامعه ي امريكا به مراحل حاد كشيده شده است ، به طـوري كـه آمـار     اضافه كرد كه

دي و انواع شرارت ها روز به روز در شهر هاي امريكا افزايش مي يابد و پليس كه قـادر بـه   زقتل ، تعرض جنسي ، د

يا سرد يا سرنگ هاي مختلف محتـوي  جلوگيري از اين جرايم نيست ، به زنان و دختران توصيه مي كند سالح گرم 

 داروي بيهوشي همراه خود داشته باشند تا بتوانند در برابر حمالت افراد شرور از خود دفاع كنند .

 خوب ، با تمام اين اوصاف ، مي خواهم پاسخ بخشي از نامه ات را بدهم كه پرسيده اي :

 چرا حتي يك تار موي خانم ها نبايد آشكار باشد ؟ -9

 پاسخ اين سوال دو نكته حائز اهميت است .براي فهم 

تمام احكام الهي بر اساس حكمت و براي خير و مصلحت ما وضع شده است ، در كم و زياد بايد رعايت شـود .  الف : 

به اين مثال ها دقت كن  : خون نجس است ، يك سطل خون نجس است ، يك كاسه ي خون ، يك استكان و حتـي  

 است .يك سر سوزن خون هم نجس 

سرقت مال مردم حرام است و در اين مسئله تفاوتي بين يك كيسه گندم و يك مشت گندم وجود ندارد . حتي 

 برداشتن يك دانه گندم هم بدون رضايت صاحبش حرام است.

غذاخوردن براي شخص روزه دار در ماه مبارك رمضان حرام است و روزه را باطل مي كند.حتي اگر يك دانه برنج را 

 فرو دهد ، روزه اش باطل مي شود.عمدا 

مسئله پوشش هم همين طور است و وقتي ظاهر بودن موهاي سر در مقابل نامحرم حرام است ، چه تمام سـر چـه   

 آن و چه حتي يك تار مو هم حرام است.كمي از 

از كم شروع مي شود و اصوال شيطان بسيار با حوصله و پر طاقت است . ابتدا گنـاه   درستتمام كار هاي خطا و ناب:

ت شنيد قدم بعدي را بر ميدارد . خـواهرم ، از  بو خطاي بسيار كوچكي را پيشنهاد مي كند و هنگامي كه جواب مث
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منع مي كني ؟ مگـر  خودت مي پرسم : اگر روزي ببيني فرزند كوچكت مي خواهد يك پك به سيگار بزند چرا او را 

يك پك سيگار چقدر ضرر دارد ؟ حتما مي گويي مسئله يك پك نيست ، بعد از آن هوس مي كنـد يـك سـيگار    

 بكشد و بعد يك بسته . و پس از مدتي دنبال منقل و وافور بود.

پرهيز نمود آري درست فهميده اي ، در مقابل هر چه نادرست و خطاست بايد از اولين قدم ايستاد و از همان اندك 

 ، وگرنه قدم هاي بعدي ناگزير برداشته خواهد شد . چه ضرب المثل پر محتوايي است كه مي گويد : 

 تخم مرغ دزد ، شتر مرغ دزد مي شود .

 حال مي پردازم به آخرين نكته اي كه عالمت سوالي را در ذهن تو شكل داده بود :

 در خانه ي خلوت و پوشش ؟!  -10

خانمي مي خواهد نماز بخواند حتي اگر در خانه ي خلوت هم باشد بايد پوشش را رعايت  چرا وقتينوشته بودي : 

 كند ؟

خواهرم ، هرگز فراموش نكن كه خداوند مهربان و حكيم هميشه خير و سعادت بنـدگانش را مـي خواهـد و هـيچ     

مت هايي دارد كه ايـن  تكليف الهي بدون حكمت نيست.خواه ما آن را بفهميم خواه نه . اين دستور خداوند هم حك

 موارد مي تواند بخشي از آن ها باشد :

  الف : تمرين كماالت

 نماز عالوه بر آثار و بركات فراواني كه دارد ، تمرين كماالت است .

در نماز ما ارزش هايي مانند اخالص ، خضوع و خشوع در مقابل پروردگار، ذكر ،قرآن ، دعا و به فكر همـه بـودن را   

كنيم.پس نماز مجموعه اي از كماالت و ارزش هاست و از آنجا كه پوشش بانوان از نظر خداوند و در قرآن تمرين مي 

 كريم ارزش و كمال زن محسوب مي شود ، اين كمال هم هر روز و در كنار ساير كماالت تمرين و يادآوري مي شود .

 ب : اعالم آمادگي براي طاعت و بندگي .

و سپاهيان خود مي گويد ، يك سرباز منظم و  وظيفه شناس بايـد هميشـه در محـيط     فرمانده لشكري به سربازان

ن حضور يابد . حال تصور كن هنگامي كه به دفتر فرمانده وارد مي شود ( فرض كن ايـن  يتپادگان با لباس فرم و پو

ر شود ، با عمل خود بـه  دفتر در خارج از پادگان و ساختماني ديگر باشد) با لباس فرم و پوتين در اين مالقات حاض

فرمانده اعالم كرده است كه من دستور شما را اطاعت مي كنم . پس گاهي كيفيت و شكل حضور گويـاي حقيقتـي   

 است ، هر چند آن حقيقت به زبان جاري نشود.

يك خانم مسلمان و معتقد و متعهد هم وقتي با پوشش خداپسند در مالقات با خداوند حاضر مي شود براي اجراي 

 اين دستور حكيمانه خداوند اعالم آمادگي و رضايت نموده است .

 سخن آخر :
خواهرم در پايان از تو تقاضا دارم در آنچه برايت نوشتم انديشه كن و درباره ي اين نكته بيشتر فكر كـن كـه دنيـا    

با آنان رقابت هـا و   فاني است و جواني و جلوه هاي آن با سرعت مي گذرد . چه بسيار پري روياني كه بر سر ازدواج

مشـتي  ا جـز  سدرگيري ها و مسابقه ها بود اما ساليان سال است كه آن چهره هاي زيبا در زير خاك آرميده و چه ب
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استخوان از آنان چيزي نمانده باشد و آنچه باقي مانده ، صرفا عمل آنان و چگونگي استفاده ي ايشـان از نعمـت و   

 زيبايي و سالمت است.

مدرسه مي رفتيم چه ذوق و شوقي داشتيم؟در روز هاي جشن و اعياد بچه هاي هر كالس ، كالس يادت است وقتي 

خودشان را آذين مي بستند ، هر كسي جايي براي خود در كالس داشت ، يكي به ديگري مي گفت جاي مـن كنـار   

يك ترين نيمكت بـه  پنجره است و منظره ي باغچه ي حياط را مي بينم . آن ديگري فخر مي فروخت كه من در نزد

 معلم مي نشينم و ... .

اما ساليان سال است كه ديگر ما دانش آموزان آن كالس و آن مدرسه نيستيم و نه نيمكتي داريم و نه كالسي ، و 

 تنها آنچه از ما در آن مدرسه باقي است پرونده ها ونمره هاي ماست .

ن ، و همه ي زيبايي هاي دنيا به سرعت مي گذرد و فقط خواهرم ، زيبايي ، جواني ، مورد توجه بودن ، سرآمد بود

 نمره ي هر كسي در مدرسه دنيا و بهره ي هر كسي از بازار دنيا در پرونده ي او باقي است .

دنيا بازاري است كه "گفتم بازار ، به يادم آمد اين سخن زيباي امام دهم ، امام هادي عليه السالم كه مي فرمايد :

 "مي برند و گروهي زيان .برخي در آن سود 

 آري ، اين حقيقت قابل انكار نيست كه دنيا بازاري است ، هر روز جمعي داخـل ايـن بـازار و جمعـي از آن خـارج     

 مي شوند . عده اي با سرمايه ي عمر بهترين كاالها را كه علم و عمل و جلب رضاي پروردگـار اسـت از ايـن بـازار     

ي شوند و عده اي  سرمايه ها از كف داده و سودي نبرده اند ، با دست خالي از مي خرند و با دست پر از آن خارج م 

 اين بازار مي روند .

پس همان گونه كه هنگام خريد پارچه وقتي دو پارچه عرضه مي شود آن ها را مقايسه مي كني و ويژگي هـاي هـر   

اري ، در بين كارها هم بايد اين مقايسـه را  دو را در نظر مي گيري و در نهايت هر كدام را با صرفه تر يافتي بر مي د

 انجام دهي و هر كدام سودمندتر است آن را برگزيني .

و به عنوان خالصه ي نامه آثار رعايت پوشش و عدم آن را فهرست وار (در صفحه ي آخر)در پايان اين نامه 

 هربان راه ثواب و صواب را انتخاب كن .يادآوري مي كنم ؛ آن ها را با هم مقايسه كن و با استمداد از خداوند قادر م
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۱۹ 

 پيامدهاي:
 عدم رعايت پوشش رعايت پوشش  عدم رعايت پوشش رعايت پوشش 
كمك به حفظ سالمت  8 ناخشنودي پروردگار رضايت خداوند 1

 جامعه
از بين بردن سالمت 

 معنوي جامعه
مورد توجه افراد غافل و  مورد توجه اولياء 2

 خطاكار واقع شدن
به حفظ نظام خانواده  كمك 9

 و گرمي آن
سرد شدن روابط و به 

خطر افتادن نظام 
 خانواده

آرامش روحي در اثر اطاعت  10 اميدوار نمودن شيطان نا اميد شدن شيطان 3
 از پروردگار

 افزايش تنش و نگراني

تقويت اراده و تسلط بر  4
 نفس

تضعيف اراده در اثر 
 اطاعت از هواي نفس

فرهنگ و كمك به رشد  11
 اقتصاد جامعه

تضعيف قوه ي فرهنگي 
 و اقتصادي جامعه

به خطر انداختن خود و  امنيت فردي و اجتماعي 5
 ديگران

تثبيت ارزش و حرمت  12
 واقعي زن در جامعه

كم كردن ارزش و حرمت 
 زن

 مجري نقشه هاي مجري حكم قرآن شدن 6
بد انديشان و شيادان  

 قرار گرفتن

مشاركت در جرم و  نبودنشريك جرم ديگران  13
 خطاي ديگران

تشويق ديگران در رسيدن  7
 به ارزش ها

دوركردن ديگران از 
 ارزش ها

دعاي خير  خوبان را پشت  14
 سر داشتن

محروميت از دعاي خير 
 خوبان

 

 

 

 

 سايت مداحان قمتوسط  در فضاي مجازي موسسه فرهنگي موعوداين كتاب به صورت رايگان و بااجازه از 

منتشر گرديده ، لذا در صورت تمايل به خريد اين كتاب به صورت نسخه چاپي (اصلي) مي توانيد با شماره 

 تماس حاصل فرماييد . )(موسسه فرهنگي موعود 09151155246تلفن 

د ، در صورت درضمن سايت مداحان قم آماده ي  انتشار مقاالت و كتب مذهبي شما در اينترنت مي باش

 تماس حاصل فرماييد ويا  فايل مورد نظر را به ايميل سايت مداحان   09127483301تلفن تمايل باشماره 

 maddahan.ir@info .ارسال نماييد

 
 و من اهللا توفيق

 1391ه.ق  / مردادماه  1433رمضان المبارك 

 اميرحسين فالح اصل
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