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گیرنده:  خواهرم

گاهی بخش به  نام خدای مهربان و آ

خواهرم، سالم. نامه ات را خواندم.
نوشته بودی: 

...من نمی خواهم ناآگاهانه مثل مادرانم حجاب داشته 
باشم. نمی خواهم کهنه پرست باشم. نمی خواهم تحقیر 
شـوم. نمی خواهـم از دیگـران کمتـر باشـم. نمی خواهـم 
بـدون انگیـزه و هـدف، کاری را انجـام دهـم کـه پـدر و 

مـادرم می گوینـد... .
حجاب  باید  زن  که  است  نوشته  قرآن  کجای  اصاًل 

داشته باشد؟ 
همـۀ  و  می کننـد  بخواهـد،  دلشـان  هـرکاری  مـردان  چـرا 
اسـت؟  شـده  گرفتـه  نظـر  در  زنـان  بـرای  محدودیت هـا 

چـرا نمی گذارنـد همـه آزاد باشـند تـا ایـن موضـوع عـادی و 
طبیعی شود و دیگر هیچ حساسیتی وجود نداشته باشد؟ 
شـما آن قدر سـخت گرفته اید که حتی اگر  زنی در خانه اش 
تنهـا باشـد و بخواهـد نمـاز بخوانـد، می گوییـد درحـال نماز 
هـم بایـد حجـاب داشـته باشـد! مگـر خـدا مـرد اسـت کـه 

بایـد از او هـم رو گرفـت؟! 
اصـاًل می خواهـم بدانـم بی حجاب بـودِن مـن چـه ضـرری 
لبـاس  بخواهـد  دلـم  هرطـور  مـن  دارد؟  دیگـران  بـرای 
می پوشـم و آرایـش می کنـم، ایـن بـه دیگـران  چـه ربطـی 
دارد؟! مـن کـه به قصـد ایجـاد انحـراف و فسـاد آرایـش 
نمی کنـم. از ایـن گذشـته، چـرا بـه مردهـا نمی گوییـد نگاه 
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نکننـد؛ ولـی زن هـا بایـد خـود را بپوشـانند...؟!
البتـه تصـور نکـن مـن بی دیـن و کافـر هسـتم. بـاور کـن 
مـن هـم مثـل تـو خـدا را قبـول دارم، قـرآن را قبـول دارم، 
خیلی هم مؤمن هستم و اصاًل نمی خواهم که خدا از من 
ناراضـی باشـد. قدرناشـناس هـم نیسـتم: می دانـم خـدا 
چقـدر بـه مـن نعمـت داده اسـت و غـرق در نعمت هـای 
او هسـتم و دوسـت دارم هـر روز بـه او نزدیک تـر شـوم 
و او را از خـود راضی تـر کنـم؛ به ویـژه االن کـه عـازم مشـهد 
هسـتم و قصد زیارت آقا علی بن موسـی الرضا؟ع؟ را دارم 
و دوسـت نـدارم از مـن ناراضـی باشـد. موضـوع فقط این 
را  اسـت کـه می خواهـم در مسـائل دقـت کنـم و آن هـا 
بفهمم و آن طور  زندگی کنم که درسـت اسـت؛ نه آن طور 
کـه بـه مـن تحمیـل می کننـد. می گویـم وقتـی این همـه 
خانـم بی حجـاب در جامعـه هسـت، حجاب داشـتِن مـن 
چـه فایـده ای دارد؟ اگـر قرار اسـت کسـی از بی حجابِی من 
منحرف شود و به دامن گناه بیفتد، به فرض که به گناه 
بیفتد و به فرض که من باحجاب باشم، باز هم از دیدن 
دیگـران  بـه گنـاه می افتـد؛ پس چه فرقـی می کند که من 

باحجـاب باشـم یـا بی حجاب؟ 
از همـۀ این هـا گذشـته، چـرا این قـدر سـخت گیری؟! چـرا 
حتی یک تار موی زن هم نباید بیرون باشد؟ می خواهم 
بدانـم ایـن یـک تـار مـو، چه ضـرری دارد؟ چـه فسـادی 
ایجـاد می کنـد؟ تـو باید به من حق بدهـی. آخر من با چه 
انگیزه ای می توانم حجاب داشـته باشـم و چگونه خودم 

را قانع کنـم؟!...
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آری، نامه ات را خواندم.
راسـتش اول خیلی تمایل نداشـتم پاسـخی بنویسم؛ 
کـرد تـا دسـت بـه  امـا برخـی از عبـاراِت نامـه ات، مـرا وادار 
قلـم ببـرم و پاسـخی هرچنـد مختصـر برایـت بنویسـم. 

عبارت هاسـت:  ایـن  منظـورم 
گاهانه حرکت کنم؛ من نمی خواهم ناآ

من قرآن را قبول دارم؛
من دوست دارم خدا از من راضی باشد؛

عازم مشهد و زیارت امام رضا؟ع؟ هستم... .
گـر واقعـًا  گفتـم حقایـق را برایـت می نویسـم: ا در دل 
فکـر  آن هـا  باشـی، دربـارۀ  و رضـای خـدا  گاهـی  آ دنبـال 
دیـدی  وقتـی  می کنـی.  مراجعـه  قـرآن  بـه  و  می کنـی 
حرف هایـم مسـتند بـه قـرآن و حکـم عقـل اسـت، آن هـا 
گـر درحقیقـت دنبـال رضـای خـدا و  را می پذیـری؛ امـا ا
گاهی نباشی، ...! نه معذرت می خواهم! چرا نباشی؟  آ
کنـی؟ مگـر همـۀ دنیـا و آنچـه  چـرا نخواهـی حـق را قبـول 
کـه  کـه بـرای چنـد روزی  در دنیاسـت، چقـدر ارزش دارد 
 در آن هسـتیم، بخواهیـم عقـل و فهـم و ایمـان خـود را 

زیر پا بگذاریم؟! 
کـه تـو فقـط می خواهی بفهمـی و طبق  مـن مطمئنـم 
هـم  به همین علـت  کنـی.  رفتـار  خـودت  درک  و  فهـم 
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مصّمـم شـدم پاسـِخ نامـه ات را بنویسـم.
برای اینکه پاسخت روشن تر بیان شود، همۀ حرف هایت 
کـردم. این هـا را برایـت می نویسـم و  را در ده نکتـه خالصـه 
که مطالبم  یک به یک به آن ها پاسـخ می دهم؛ به این امید 
را بادقـت بخوانـی و درعیـِن بی طرفـی و انصـاف، در آن هـا 

دقـت کنـی و هرکـدام را کـه حـق یافتـی، بپذیـری: 
1. بی حجابی خانم ها چه ضرری برای دیگران دارد؟ 

2. آیا در قرآن لزوم پوشش بانوان مطرح شده است؟ 
3. چـه انگیـزه ای بـرای حفـظ پوشـش وجـود دارد یـا 
به عبـارت دیگـر، فلسـفه و حکمـت پوشـش چیسـت؟ 

4. چرا به مردان نمی گویند نگاه نکنید تا زنان مجبور 
نباشند خود را بپوشانند؟ 

5. چـرا مـردان مجازنـد هـرکاری می خواهنـد، بکننـد و 
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هرگونه می خواهند، لباس بپوشند؛ اما زنان باید حدود 
کنند؟  پوشـش را رعایت 

کـه مـن پوشـش را رعایـت نمی کنـم  6. درسـت اسـت 
امـا  می آیـم،  بیـرون  شـیک  لباس هـای  و  آرایـش  بـا  و 
قصـد ترویــــج فســـاد را نـدارم؛ پـس چـرا از رفتـارم ایـراد 

می گیریـد؟ 
کـه درهرحـال اثـر  7. بـا بـودن بی حجاب هـای فـراوان 
خـود را می گذارنـد، رعایت کـردن و نکـردن ایـن موضـوع از 

طـرف مـن چـه تفاوتـی دارد؟ 
گر همۀ زنان آزاد باشند، موضوع پوشش طبیعی  8. ا

و عادی نمی شـود؟ 
9. چرا حتی یک تار موی خانم ها نباید آشـکار باشـد؟ 

دیده شـدن یـک تار مو چه ضـرری دارد؟ 
10. چـرا وقتـی خانمـی می خواهـد نمـاز بخوانـد، حتـی 
گـر در خانـه ای خلـوت هـم باشـد، بایـد حـد پوشـش را  ا

کنـد؟  رعایـت 

اما  پاســـــخ
1. بی حجابِی خانم ها چه ضرری برای دیگران دارد؟ 

پاسـخ ایـن سـؤال را بـا سـخن یکـی از بـزرگان آغـاز می کنـم 
کـه می گوید: 
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چـه  جنسـی،  التذاذهـای  انـواع  می خواهـد  اسـالم 
بصـری و لمسـی و چـه نـوع دیگـر، به محیـط خانوادگی 
و در کادر ازدواج قانونـی اختصـاص یابـد ]و[ اجتمـاع 
منحصـرًا بـرای کار  و فعالیـت باشـد. برخـالف سیسـتم 
غربِی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت جویی های 
جنسـی به هـم می آمیـزد، اسـالم می خواهـد ایـن دو 

محیـط را کامـاًل از یکدیگـر تفکیـک کنـد.1
به نظر  تو، میزان موفقیت در کدام محیط بیشتر  است؟ 
تولید  و  آزمایش  تحقیق،  درس،  کار،  محیط  وقتی که 
کاالهای مختلف، محیطی خالی از زمینه های وسوسۀ 
شیطان و دور از نگاه های آلوده و سخن های غرض آلود 
که توجه هرکسی در این محیط ها به  باشد یا هنگامی  

جنس مخالف باشد؟
نـگاه  مهارنکـردن  و  بانـوان  پوشـش  مناسـب نبودن 
مختلـف  محیط هـای  در  مـرد  و  زن  اختـالط  و  آقایـان 
گر کمی در آن ها  اجتماعی، به قدری آثار زیان بار دارد که ا
دقـت شـود، قطعـًا هیـچ زن و مـرد متعهد و دلسـوزی، به 

چنیـن وضعـی راضـی نمی شـود. 
گر در آنچه برایت می نویسم دقت  خواهرم، یقین دارم ا
کنی و متوجه شـوی که با رعایت نکردن پوشـش مناسـب 
وارد  جامعـه  و  افـراد  بـه  مهمـی  و  جـدی  صدمـات  چـه 
می شود، هرگز حاضر نیستی در این جرائم سهیم باشی! 

کتابخانـۀ  1. مرتضـی مطهـری، مسـئلٔه حجـاب، ص76و77، به نقـل از 
.)http://lib.motahari.ir( مطهـری  اسـتاد  الکترونیکـی 
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در ادامه، به طور خالصه، برخی از ضرر های رعایت نکردن 
پوشش بانوان را برایت می نویسم:

 
الف. برهم خوردن آسایش روانی 

هنگامی  که مردان و زنان در جامعه با حالتی برانگیزاننده 
ظاهـر شـده و هرلحظـه بـا صحنـه ای وسوسـه گر مواجـه 
بیـدار  آن هـا  در  نفسـانی  امیـال  و  هوس هـا  می شـوند، 
که نفس انسان با رسیدن به یک هوس  می شود. ازآنجا
سـیر نمی شـود و ایـن هوس بـازی همچـون شـعلۀ آتشـی 
کـه هرچـه هیزم به آن برسـد، فروزان تر می شـود  می ماَنـد 
و  نمی یابـد  را  خـود  پاسـخ  هوس هـا  همـۀ  طرفـی،  از  و 
نمی توانـد بیابـد، فشـارهای عصبـی و هیجانـات روحـی 
اسـترس،  شـکل  در  آن،  نتیجـۀ  و  می شـود  زیـاد  کم کـم 
نگرانـی، تفـّرق حـواس، بداخالقـی و... ظاهـر می شـود. 

ب. سست شدن بنیاد خانواده 

کار و در مسیر حرکت، با ده ها  مردی که هر روز در محیط 
به ویـژه  می شـود،  مواجـه  بی حجـاب  و  آرایش کـرده  زِن 
هنگامـی  کـه لبخنـد دلنشـین آنـان را می بینـد و سـخنان 
صمیمی شـان را می شـنود، وقتـی بـه خانـه برمی گـردد، 
کار روزانـه  کـه از زحمـت  دیگـر از مشـاهدۀ همسـر خـود 
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خسـته و غبارگرفتـه اسـت، لـذت نمی بـرد؛ دراین میـان، 
کم بهره باشـد تا همسـر  که از تعهد و تقوا هم  کافی اسـت 
کنـد و در نتیجـه از زندگـی  خـود را بـا آن بانـوان مقایسـه 
کـج َروی و احیانـًا  خـود دلسـرد شـده و زمینـۀ انحـراف و 

جدایی شـان فراهـم شـود. 
بارها در روزنامه ها و... خوانده یا از اشخاص مختلف 
یا  کار  محیط  در  که  خانمی  با  آقایی  که  شنیده ایم 
تحصیلش بوده، ازدواج کرده و به تقاضای او، همسر قبلی 

خود را طالق داده است!
کـودکان فـراری و خیابانـی  افزایـش آمـار طـالق و تعـداد 
اختالفـات  از  ناشـی  کـه  نامشـروعی  فرزنـدان  کثـرت  و 
خانوادگـی و بی میلـی زن و شـوهر  بـه ادامۀ زندگی اسـت، 
انکارپذیر نیست؛ حال آنکه بیشتر این  عواقب، ریشه در 
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کار دارد.  توجـه بـه زنـان و مرداِن کوچه وخیابـان و محـل 
کمتـر بـه  کـرده ای چـرا جوانـان امـروز  خواهـرم، دقـت 
از  عمومـی  محیـط  کـه  قدیـم  در  دارنـد؟  میـل  ازدواج 
آرزوی  شـیرین ترین  بـود،  محفوظ تـر  زنـان  خودنمایـِی 
جوانـان ازدواج بـود و در سـنین ابتدایـِی بلـوغ، به سـراغ 
ازدواج می رفتنـد؛ امـا متأسـفانه، امـروزه می بینیم برخی 
کام جویی  کـه نشـاط و شـور دارنـد، بـه  از جوانـان، زمانـی  
از دختـران و زنـان بی حجاب مشـغول اند و زمانـی ازدواج 
کـه زن را تنهـا بـرای خدمتـکاری و خالصـی از  می کننـد 
اصرار والدین به ازدواج می خواهند و دیگر  نشاطی برای 

زندگـی ندارنـد! 
و  برانگیزاننـده  صحنه هـای  این همـه  گـر  ا راسـتی 
گـون را نمی دیدنـد، بـاز هـم  گونا چهره هـا و آرایش هـای 
کسـی بایـد خسـارت ازهم پاشـیدگِی  چنیـن بـود؟! چـه 
و  اضطـراب  افزایـش  فرزنـدان،  دربـه دری  خانواده هـا، 

بپـردازد؟!  را  اوضـاع  ایـن  تبعـات  و  عصبـی  فشـارهای 
یـــا  الزم  پوشـــش  رعایـــت نکــردن  با  که  خانمــی  آیـــا 
مهیج،  آرایش  و  زینت ها  و  لباس ها  به نمایش گذاشتن 
کار ظاهر می شود، متوجه آثار  کوچه وخیابان و محل  در 
عمل خود است و آیا ممکن است عامدانه چنین کند؟! 
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ج. تضعیف فعالیت های اقتصادی و فرهنگی در جامعه 

کارها بهتر و با  خواهـرم، از تـو می پرسـم: در چـه محیطـی 
کـه همـه مـرد  کارگاهـی  دقـت بیشـتر انجـام می شـود؟ در 
باشـند یـا همـه زن یـا آنجا که دائم توجـه مردی معطوف 

قیافۀ خانمی آراسـته باشـد و بالعکس؟ 
کـدام محیـط تحصیـل علـم و کمـال بیشـتر محقق  در 
کـه پسـر و دختـر در فکـر ارتبـاط بـا  کالسـی  می شـود؟ در 
و  راه رفتـن  و  لباس پوشـیدن  طـرز  مشـاهدۀ  و  یکدیگـر 
کـه افـراد هم جنـس در یک  حـرف زدن یکدیگرنـد یـا آنجـا 
کالس هسـتند و تمـام توجه شـان معطـوف بـه درس و 

اسـتاد اسـت؟ 
بسیار روشن است که اختالط زن و مرد و رعایت نکردن 
پوشـِش الزم ازسـوی برخـی زنان و نیز روحیـۀ هوس رانِی 
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کارهـا  برخـی مـردان، ذهن هـا را مشـغول می کنـد و بـازده 
کاهـش می دهـد؛ عالوه برایـن، بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت  را 
کـه جوانـی با عالقه مشـغول فعالیت اقتصـادی یا تحصیل  
کـه بـدون  بـوده؛ ولـی بـا مشـاهدۀ زنـان و دختـران جوانـی 
جلوه فروشـی های  و  خودنمایـی  بـا  و  صحیـح  پوشـش 
مسموم در جامعه ظاهر شده اند، تحریک شده و به وادِی 
کار خـود  هرزگـی و پوچـی درغلتیـده اسـت و حتـی درس و 
کـز فسـاد و اعتیـاد در آورده  کـرده و سـر از زنـدان یـا مرا را رهـا 
اسـت! آیـا جبـران خسـارت ضایع شـدن عمر ایـن جوان ها 
ویرانگری هـای  ایـن  از  کـه  ضـرری  اسـت؟!  سـاده ای  کار 
فکـری و فرهنگـی متوجـه جامعـه می شـود، آیـا خسـارتی 

ناچیـز و جبران پذیـر اسـت؟! 

د. افزایش ناامنی و خیانت 

سارقان همیشه در پِی سرقت و تصاحب اموال دیگران 
که شخصی بی احتیاطی می کند  هستند؛ اما هنگامی  
و مثاًل درِب خودروی خود را باز می گذارد یا درب منزلش 
را نمی بندد یا طال و جواهرات و پولش را در تیررِس دید 
دیگران قرار می دهد، بیشتر در معرض دستبرد قرار دارد؛ 
که دراین صورت، سارقان زمینه را برای فعالیت خود  چرا

مهیاتر    می بینند.
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همین طـور افـراد بیماردل و کسـانی که دنبـال هوس رانی 
کـه  می بیننـد  را  خانمـی  وقتـی  هسـتند،  کام جویـی  و 
پوشـش الزم را نـدارد یـا در مکان هـای عمومـی بـا آرایـش 
و لباس هـای برانگیزاننـده حضـور پیـدا می کنـد، بیشـتر 
ایجـاد  بـا  و  تعـرض می کننـد  او  بـه  و  تحریـک می شـوند 
مزاحمت هـای مختلـف، بـه اذیـت و آزارش می پردازنـد؛ 
بارهـا  آبـرو و حتـی جـاِن چنیـن خانم هایـی  کـه  آنجا تـا 

افتـاده اسـت. افـراد به خطـر  به دسـت این گونـه 
گر پروندۀ جانیانی را مرور کنی که با عنوان هایی نظیر  ا
کمه  محا و...  آلو  باغ  گروه  عقرب،  گروه  شب،  خفاش 
اینان  دام  به  کسانی که  تمام  تقریبًا  می بینی  شده اند، 
را  فراوان جان خود  آزارهای  از تحمل  و پس  افتاده اند 
که پوشش الزم  از دست داده اند، خانم هایی بوده اند 
قربانیاِن  این گونه  متأسفانه  نداشته اند.  خداپسند   و 
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کثر آن ها،  که ا کم نیستند و  شک ندارم  گوار،  حوادث نا
و  داشته اند  را  جامعه  در  ناامنی  ایجاد  قصد  نه  هرگز 
خود  به گمان  بلکه  بودند؛  شده  سیر  خود  جان  از  نه 
که به آن عالقه دارند،  می خواسته اند با لباس و  آرایشی 
کار،  از اینکه این  کوچه وخیابان ظاهر شوند؛ غافل  در 
چه نتایج تأسف باری به دنبال دارد! قطعًا تداوم چنین 
رخدادهایی، باعث افزایش ناامنی و فساد در جامعه و 

ازبین رفتن آسایش فردی و اجتماعی خواهد شد. 

هـ. کم شدن ارزش و احترام زن در خانواده و جامعه 

زنـان در جامعـه خودآرایـی و خودنمایـی  زمانـی  کـه  تـا 
نکننـد و زینـت و آرایـش و دلربایـی را بـه محیـط خانـواده 
کـرده و آن را ویـژۀ همسـران خـود قـرار دهنـد،  محـدود 
هـر مـردی بـرای همسـر خـود ارزش و احتـرام الزم را قائـل 
گرمـِی  اسـت و نعمـت زیبایـی، وسـیله ای می شـود بـرای 
کار،  زندگـی و حفـظ حرمـت همسـران؛ امـا زمانی کـه ایـن 
همه جایـی شـود و هـر مردی در کوچـه و خیابان، با نگاه 
و ارتبـاط نادرسـت، به راحتـی از ده هـا زن بهـره َبـَرد، دیگـر 
حرمـت جایـگاه زنـان و نقش اصلی امتیـازات واقعی آنان 
به فراموشـی سـپرده خواهـد شـد و زنـان فقـط وسـیله ای 

کام جویـی مـردان.  می شـوند بـرای 
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کـه ممکـن اسـت مـردی در  در چنیـن وضعیتـی اسـت 
خـود  همسـر  بـه  نمک  نشناسـی،  و  بی انصافـی  کمـال 
کـه بخواهم، ریخته  بگویـد: »در کوچه وخیابـان، هـر زنی 

اسـت!«
چـه زشـت اسـت ایـن تعبیـر و چـه سـنگین اسـت جرم 
کسـانی که سـبب می شـوند ارزش زن تـا ایـن حـد پاییـن 
ک تر از این، سوء اسـتفادۀ پول پرسـتان و  بیاید؛ اما دردنا
کاال  دنیاطلبـان از دختـران و زنـان و تبدیل کـردن آنان به 

و بلکـه کمتـر  از  کاالسـت! 
که می بینیم برای فروش برخی  چقدر تأسف آور است 
از مجله هـا و به دسـت آوردن پـول بیشـتر، از چـاپ  عکس 
بـرای  یـک خانـم روی جلـد آن هـا اسـتفاده می کننـد و 
جلـب مشـتری بیشـتر، در فروشـگاه ها فروشـندۀ خانـم 
می گذارند و برای افزایش تماشاچیان یک فیلم، کسانی 
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را به کار می گیرند که حاضرند بیشتر خودنمایی کنند! آیا 
این اسـتفادۀ ابزاری از زن، توهین به مقام زن نیسـت؟! 
کـه خـود را از نـگاه دیگـران حفـظ نمی کننـد،  آیـا زنانـی 
باعث این بی حرمتی ها به خود و دیگر زنان نشده اند؟!
موضوع ابزارشدن زنان و استفاده از چهره و  زیبایی آنان، 
به حدی گسترش یافته  است که گاهی حتی زنانی که به نظر 
گاهی بخش  می رسد انسان هایی هنرمند  و  مفید   و   آ

هستند، خود به این حقیقت تلخ اعتراف کرده اند. 
کـه اعترافـات یـک هنرپیشـۀ معـروف  بـه ایـن عبـارات 

کـن: سینماسـت، توجـه 
یـک  فـروش  کسـی که  به معنـای  سـتاره،  را  خـودم  مـن 
فیلـم را تضمیـن کنـد، نمی دانـم. منتقـدان مطبوعـات و 
نشـریات در نقد فیلم های من، زیاد به بازی هایم توجه 
نمی کننـد. ایـن روزها احسـاس بـدی به من دسـت داده 
اسـت. خیلی بد اسـت که یک بازیگر به این نتیجه برسـد 
کـه تماشـاگران، صرفـًا بـرای دیـدن چهـره اش بـه سـینما 
می آینـد، نـه به خاطـر بـازی اش. خودم بـه این نتیجۀ تلخ 

رسـیده ام کـه بایـد در بازی هایـم تجدیدنظـر کنـم... .1 

آری، این نتیجۀ بسـیار تلخی اسـت که به جای توجه به 
هنر، علم، تالش و فعالیت های صحیح و رشدآور، توجه 
جامعـه بـه چهره هـا و هوس رانی هـا معطـوف می شـود؛ 

1. روزنامٔه خراسان، 26شهریور1380.
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کسـانی بـه  کـه چـه  امـا بایـد پاسـخ ایـن سـؤال را بیابیـم 
و  می زننـد  دامـن  بی حرمتی هـا  و  سوءاسـتفاده  ها  ایـن 
کـدام شـیوۀ پوشـش و حضـور در جامعـه، زمینه سـاز  این 

تلخی هاسـت؟ 

گـر زنـان جـز بـا رعایـت پوشـش و وقـار الزم، حاضر به  آیـا ا
حضـور در اجتمـاع نباشـند و از عشـوه گری و برخوردهـای 
کنند و اجازۀ اسـتفادۀ  سبک سـرانه و وسوسـه انگیز پرهیز 
ابزاری از خود را به دیگران ندهند، باز هم این رویدادهای 

تلخ تکرار می شـود؟ 

ح شده است؟  2. آیا لزوم پوشش بانوان در قرآن مطر
بلـه، اتفاقـًا بحـث لـزوم پوشـش بانـوان از نکاتی اسـت که 

باصراحـت و به روشـنی در قـرآن آمـده اسـت. 
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در دو سـوره از قرآن، موضوع پوشـش زنان مطرح شـده اسـت: 
در سـورۀ نـور، آیات 30و31 و سـورۀ احـزاب، آیۀ 59. 

ک دامنـی و حفـظ حرمـت  البتـه بـه اهمیـت عفـت و پا
کیـد  اجتمـاع، مکـرر و بـه  شـیوه های مختلـف در قـرآن تأ
آیـه  دو  در  بانـوان  پوشـش  کیفیـت  امـا  اسـت؛  شـده 
به روشـنی بیـان شـده اسـت. مـن مضمـون آیـات 30و31 
سورۀ مبارکۀ نور  را به طور خالصه برایت می نویسم؛ ولی 
کنی و بیشـتر دربارۀ  خودت می توانی به تفاسـیر مراجعه 
کنـی. در این آیات این نکته ها مطرح  ایـن آیـات مطالعه 

شـده اسـت: 
ک دامنـی و  الـف. تذکـر  بـه مـردان در  زمینـۀ رعایـت پا

پرهیـز از نـگاه حـرام؛
ک دامنـی و پرهیز   ب. تذکـر بـه زنـان در زمینـۀ رعایـت پا

از نگاه حرام؛
ج. نهی زنان از آشکارکردن زینت ها؛

گـردن و سـینه، بـا روسـرِی  د. امـر زنـان بـه پوشـاندن 

بلنـد یـا مقنعـه؛
ه. بیان استثنائات حکم پوشش؛

و. امر به پرهیز  از خودنمایی و جلب توجه نامحرمان. 

از میـان ایـن نـکات، نـکات »ج« و »د«، بیشـتر مرتبـط بـا 
بحث ماست؛ برای همین به بررسی بیشتر  این دو نکته 

می پردازیم. 
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نکتۀ اول: نهی زنان از آشکارکردن زینت 

در بخشـی از آیـۀ 31 سـورۀ مبارکـۀ نـور می خوانیـم : َو ال 
یُْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ااِّل ما ظََهَر ِمْنها )نباید زنان زینت های خود 

که طبیعتًا ظاهر اسـت.( کنند؛ جز  آن مقدار  را آشـکار 
واژۀ زینت در لغت، آن است که موجب آراستگی   می شود.

نَِقیـُض  یْـُن:  کهن تریـن متـون لغـوی می خوانیـم: »اَلزَّ در 
یَنـُة جاِمٌع لِکُلِّ مـا یَُتَزیَُّن ِبِه.« 1 )زیبایی نقیض  ـْیِن... َو الزِّ الشَّ

که به واسطۀ آن  زشتی است... و زینت در بر دارد آنچه را 
آراسـتگی حاصـل آید.( 

نیکویـی در  از  زینـت عبـارت اسـت  پـس درحقیقـت، 
بنابرایـن  ذاتـی؛  باشـد، خـواه  َعَرضـی  هـر چیـزی، خـواه 
کـه در شـمار زیبایی هـا  زینـت در زن، هـر آن چیـزی اسـت 
و آراسـتگی ها و نیکویی هـا به حسـاب آیـد. بـر اسـاس ایـن 
توضیح، می توانیم زینت های مدنظر در موضوع حجاب 

کنیـم: را چنیـن تقسـیم بندی 

          زینت

1.  خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج7، ص387.

طبیعی: مانند موی سر       

مصنوعی 
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زینت های

مصنوعی

که مفهوم زینت روشـن شـد، باز هم آیۀ شـریفه را  کنون  ا
مـرور می کنیـم: »آنـان نباید زینت خود را آشـکار کنند.«

باتوجه به مصادیق زینت و مثال هایی که زدم، به روشنی 
کـه خداونـد اجـازه  از ایـن آیـۀ شـریفه اسـتفاده می شـود 
نـداده اسـت زینـت زن، یعنـی مـوی سـر، آرایـش صـورت، 
لباس هـای مهیـج و زیـور آالت او و...، بـرای نامحرمـان 
آشکار باشد؛ اما در ادامۀ همین آیه فرموده است:  ااِّل ما 
ظََهـَر ِمْنها )جز آن مقدار که به طور طبیعی ظاهر اسـت.(

تفاسـیر  نیـز  و  روایـات  در  کـه  نکاتـی  باتوجه بـه  البتـه 
بعضـی از عالمـان دینـی آمـده اسـت، ایـن اسـتثنا، فقـط 
کـه در وضـو شسـته می شـود  ِگـردی صـورت به مقـداری 
و نیـز دسـت ها از مـچ تـا سـر انگشـتان را شـامل می شـود. 
کـه از حکـم پوشـش  این هـا زینت هـای طبیعـی اسـت 
مسـتثنا شـده اسـت. از میـان زینت هـای مصنوعـی هم، 
داشـتن  از  هـدف  کـه  ازدواج  حلقـۀ  نظیـر  نمونه هایـی 

آرایــشــی بر روی  لـــوازم  ــگ: مانند آنچه با  رن

صورت انجام می شود.

لباس: مانند برخی روسری ها که رنگ و نقش 

جالب توجه و   تحریک کننده دارند.                                  

زیور: مانند النگو  و گردن بند و انگشتر
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آن، اعـالم تأهـل و ازدواج اسـت و به قصـد جلـب توجـه 
پوشـیدگی  قاعـدۀ  از  نمی شـود،  اسـتفاده  نامحرمـان 
مسـتثنا شـده اسـت؛ 1  ولـی غیـر از ایـن قسـمت ها، بقیـۀ 

بـدن و زینت هـا را بایـد از نامحرمـان پوشـاند. 

گـردن و سـینه به وسـیلۀ روسـری  نکتـۀ دوم: پوشـاندن 
یـا مقنعه 

بَْن  در ادامۀ آیۀ 31 سورۀ مبارکۀ نور آمده است: َو لَْیْضِ
 )و ]اطراف[ روسری های خود را بر  ِبُخُمرِِهنَّ َعلَی ُجُیوِبِهنَّ

سینۀ خود  افکنند ]تا گردن و سینه با  آن پوشانده شود[.(
واژۀ »ُخُمـر« جمـع »ِخمـار« و در اصـل به معنای پوشـش 
اسـت؛ ولـی معمـواًل بـه چیـزی گفتـه می شـود که زنـان با 

آن سـر خـود را می پوشـانند، مثـل روسـری یـا مقنعه.

1.  البتـه نظـر مراجـع بزرگـوار تقلیـد در این بـاره متفـاوت اسـت و هـر مکلفی 
کند. بایـد بـه حکـم مرجع تقلید خـود رجـوع 
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پیراهـن  یقـۀ  به معنـای  »َجْیـب«  جمـع  »ُجُیـوب«  واژۀ 
گاه به قسمت  گریبان تعبیر می شود و  که از آن به  است 
اطـالق  آن  بـا  مجـاورت  به تناسـب  نیـز   سـینه  بـاالی 

می شـود. 
قبـل از نـزول ایـن آیۀ شـریفه، زنان دامنۀ روسـری خود 
به طوری کـه  می افکندنـد؛  سـر  پشـت  یـا  شـانه ها  بـه  را 
گـردن و کمـی از سـینۀ آن هـا نمایـان می شـد. خداونـد بـا 
فرسـتادن ایـن آیـه دسـتور داد که زنان روسـری خـود را بر 
گریبـان خـود بیندازنـد تا هم گردنشـان پوشـیده باشـد و 

کـه بیـرون اسـت. 1  هـم آن قسـمت از سـینه 
پـس می بینـی که بحث پوشـش بانـوان و کیفیـت آن، 
به صراحـت و روشـنی در آیـات قـرآن مطـرح شـده اسـت. 
کـه فهمیـدی رعایت پوشـش، خواسـت خداوند  کنـون  ا
عزیزمـان اسـت، بـه توضیـح دربـارۀ فلسـفه و حکمـت آن 

می پـردازم. 

3. چـه انگیـزه ای بـرای حفـظ پوشـش وجـود دارد یـا 
به عبـارت دیگـر، فلسـفه و حکمت پوشـش چیسـت؟ 
خواهرم،   پرسیده ای به چه انگیزه ای پوشش داشته باشی 

1. بـرای توضیـح بیشـتر دربـارٔه مفهـوم ایـن آیـٔه شـریفه و معنای لغـات آن، 
بـه تفاسـیر مختلـف عربـی و فارسـی، ازجملـه تفسـیر نمونـه،  می توانـی 

جلد 14 مراجعه کنی.
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و  چرا  از  انواع لباس های باب روز  و  آرایش استفاده نکنی؟
مهـم  ایـن  کشـف  بـه  را  دقایقـی  گـر  ا معتقـدم  مـن 
کنـی و دربـارۀ ایـن  اختصـاص دهـی و بـا خـودت خلـوت 
موضوع بیندیشی، انگیزه های ارزشمندی پیدا می کنی. 
شـیوۀ  گزینـش  بـرای  آدم  کـه  دارد  را  ارزشـش  درواقـع، 
کـه زندگی به منزلۀ  صحیـح زندگـی، وقـت صرف کند؛ چرا
که در آن روان هستیم و هر روز و هر هفته  جاده ای است 
و هرماه، مقداری از این مسیر طی می شود و راه بازگشتی 
کرده ایم: نوزادی  کنون از چند مرحله عبور  هم نداریم. تا
گـذر و حرکـت  کودکـی و نوجوانـی و همین طـور درحـال  و 
هسـتیم. آیـا سـزاوار نیسـت سـاعتی فکـر کنیم و جهتـی را 

کـه به ترکسـتان نباشـد؟!  کنیـم  انتخـاب 
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به نظـر مـن، هـر بانوی مسـلمان می تواند بـا انگیزه هایی 
کـه برایـت می نویسـم، پوششـی مناسـب داشـته باشـد تا 

حضـورش در جامعـه، حضـوری سـالم و مفید باشـد.

الف. ابراز صداقت در دوستی با خداوند 

کـه افـرادی بـه خـودت یا  البـد تـو هـم بارهـا شـاهد بـود ه ای 
دیگران اظهار دوستی و عالقه و ارادت کرده اند و گاهی هم 
کـرم و مخلصـم و فدایت شـوم اسـتفاده  از الفاظـی نظیـر چا
کـن روزی بـه یکـی از ایـن افـراد بگویـی  کرده انـد؛ امـا فـرض 
مبلغـی پـول الزم داری و در جـواب بگویـد: »شـرمند ه ام. 
اتفاقًا من می خواستم همین درخواست را از شما بکنم.« 
کتـاب را  گـر ممکـن اسـت، فـالن  روز دیگـر بـه او بگویـی: »ا
بـه مـن امانـت بـده تـا بخوانـم« و او بگویـد: »اتفاقـًا خـودم 
گـر او بـار دیگـر و بـار  کنـم.« ا گرفتـه ام آن را مطالعـه  تصمیـم 
دیگر، هربار از انجام خواسته ات سر باز  زند و تنها به همان 
کنـد، قضـاوت تـو دربـارۀ او  کتفـا  کـرم و فدایـت شـوم« ا »چا
چیسـت؟ آیا در دل نمی گویی: »این چه دوسـتی ای است 
کـه از زبـان فراتـر نمی رود و هیچ نمودی در خـارج ندارد؟!« 
کنون دربارۀ رابطۀ خود با خدا بیندیش. ما در برابر  ا
دوستی  و  اطاعت  و  بندگی  اظهار  مهربانمان  خدای 
می کنیم؛ اما نشانۀ صداقت در این دوستی، انجام کاری 
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که او می پسندد. بهترین انگیزه برای پوشش تو  است 
همین است که بخواهی به پروردگار خودت، خالق و رازق 
و فریادرس و بهترین دوست خودت، اظهار محبت کنی 

و صداقتت را با گردن نهادن به خواستۀ او ثابت کنی.
ایشان  به  می توانی  هستی،  امام رضا؟ع؟  زائر  که  االن 
بگویی: »آقا، من تا آنجا که شنیده یا در تاریخ خوانده ام، 
اهل بیت؟مهع؟،  شما  مادران  و  دختران  و  همسران 
کامل را رعایت می کرده اند. من هم  پوشش خداپسند و 
می خواهم مثل آن ها باشم!« مطمئن باش که این خود، 

انگیزه ای قوی خواهد بود.

ب. شکر نعمِت سالمتی و زیبایی 

وقتـی انسـان سـری بـه بیمارسـتان می زنـد و بیمارانـی را 
کـه از نعمـت سـالمتی محروم انـد و جوان هایی  می بینـد 
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در  و  افتاده انـد  تخت هـا  روی  چگونـه  کـه  می بینـد  را 
آرزوی روزی هسـتند کـه بتواننـد بـا پـای خود، به محیط 
خانواده و جامعه بازگردند، آنگاه متوجه نعمت سالمتی 
که از  نعمت های بزرگ  می شـود. این سـالمتی و زیبایی 
خداونـد اسـت، تشـکر الزم دارد و حداقـِل تشـکر، ایـن 
کـه به وسـیلۀ همـان نعمـت، معصیـت نکـرده و بـا  اسـت 

بخشـندۀ نعمـت مخالفـت نکنیم. 
کـه در آینـه نـگاه می کنـی، لحظاتـی با  خواهـرم، این بـار 

خـود بیندیـش که:
چـه کسـی این چشـم های زیبـا را به مـن داده اسـت؟ 
این همـه ظرافـت و دقـت، لطـف کیسـت؟ راسـتی اگـر 
متفـاوت  چقـدر  مـن  زندگـی  نباشـند،  چشـم ها  ایـن 
بـا  نعمت هـا  همیـن  بـا  اسـت  انصـاف  آیـا  می شـود؟ 
دشـمن خـدا، یعنـی شـیطان، همکاری کنم و خواسـتۀ 

بخشـندۀ ایـن نعمت هـا را نادیـده بگیـرم؟!

خواهـرم، تقاضـا دارم بـا حوصلۀ بیشـتر به ایـن عبارت ها 
دّقـت کنـی. تصـور کـن روزی همراه فرزنـدت از راهی عبور 
بـازی  کـه مشـغول  را می بینـی  کـودک  و چنـد  می کنـی 
کـه داری، بـه هرکـدام از آن ها  هسـتند. تـو از سـبد سـیبی 
سیبی می دهی؛ ولی آن ها نه فقط از تو تشکر نمی کنند، 
باقی مانـدۀ آن  را می خوردنـد و  از سـیب ها  کمـی  بلکـه 
را هـم بـه سـر و صـورت فرزنـدت می زننـد و او را مجـروح 
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گـر ایـن اتفـاق بیفتـد، قضـاوت تـو دربـارۀ آن   می کننـد! ا
کـودکان چیسـت؟ 

خداوند سبحان که فرزند ندارد؛  اما مردم بندگان خدا و 
گر  خانمی به جای شکر  نعمِت زیبایی  خانوادۀ او  هستند. ا
باطن  آسیب دیدن  و  روحی  بیماری  سبب  سالمتی،  و 
کمال  راه سعادت و  از  را  آنان  و  و روان بندگان خدا شود 
منحرف کند و به بیراهۀ  هواپرستی و شهوت رانی بکشاند، 

چنین فردی چه تفاوتی با   آن کودکان ناسپاس دارد؟ 
مهـم  انگیـزۀ  سـالمتی،  و  زیبایـی  نعمـِت  شـکر  آری، 

خداپسـندانه. پوشـش  رعایـت  بـرای  اسـت  دیگـری 

ج. خلع سالح شیطان 

انسان هاسـت،  مـا  قسـم خوردۀ  دشـمن  کـه  شـیطان 
همـواره درصـدد فریـب کاری و ضربـه زدن بـه ماسـت. او 
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کـه بهتـر بتوانـد انسـان ها را  در پـی زمینه هایـی می گـردد 
کـه می بینـی وقتـی پای  فریـب دهـد؛ بـرای همیـن اسـت 
پـول، مقـام، شـهرت و منافـع در میـان اسـت، انسـان ها 
بیشـتر فریـب شـیطان را می خورنـد و می لغزنـد؛ زیـرا در 
این گونـه موقعیت هـا، شـیطان فعالیـت و وسوسـه گری 
را  انسـان  ایمـان  می کوشـد  و  می دهـد  افزایـش  را  خـود 
کار خـود  گـر مـا سـبب شـویم شـیطان در  بُربایـد. حـال، ا
موفق شـود، به جای اینکه یاور خدا و دین خدا باشـیم، 
شـکی  شـده ایم.  شـیطان  یـاور  ناخواسـته،  یـا  خواسـته 
کـه آرایـش و خودنمایـی و رعایت نکردن پوشـش  نیسـت 
مناسـب از سـوی زنان، از دام های بسـیار مهم و وسـایل 
کانی  وسوسـۀ شـیطان و فریبکاری اوسـت. چه بسـیار پا
که تسلیم زر و زور نشده اند؛ ولی شیطان آنان را از طریق 
زنانـی بی توجـه و خـام، زمیـن زده و از بهشـِت بریـن بـه 

کشـانده اسـت!  جهنـم 
محمد  عزیزمان،  پیامبر  که  نیست  بی  دلیل  آری، 
ِمْن  َمْسُموٌم  َسْهٌم  »اَلنَّظَُر  فرموده اند:  مصطفی� 
اِبْلِيَس.«1 )نگاه حرام تیری است زهرآلود از تیرهای  ِسهاِم 

شیطان.( 
کند،  شکارچی وقتی نمی تواند آهوی تیزپایی را شکار 

1. محمدبن محمد شعیری، جامع االخبار،  ص93.
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با پرتاب تیری او را ضعیف کرده و حرکتش را ُکند می کند؛ 
آن گاه به سـرعت خـود را بـه او می رسـاند و می گیـرَدش، 
که می خواهد دختر یا پسـر باایمان و  شـیطان هم وقتی 
متعهـدی را اسـیر خـود کنـد، ولی مقاومـت او را می بیند، 
کنـد و  ابتـدا وسوسـه اش می کنـد تـا بـا چشـمش خیانـت 
بـا ترغیـب او بـه نـگاه حـرام، نیـروی ایمـان را در وجـودش 

تضعیـف می کنـد و کم کـم او را بـه دام خـود می انـدازد.
می خواهم این طور نتیجه بگیرم که یکی از انگیزه های 
قوِی حفظ پوشش و عفاف و وقار، این است که هر بانوی 
مسلمان و معتقد، این سالح را از شیطان می گیرد و او را از 
خود ناامید می کند و اجازه نمی دهد شیطان از وجود او 

سوء استفاده کرده و  در دام خود گرفتارش کند. 
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د. تحصیل امنیت فردی و اجتماعی 

کـه پوشـش صحیحـی نـدارد و خودآرایـی می کنـد،  خانمـی 
افـراد مریـض و مغـرض را متوجـه خـود می کنـد و طبیعـی 
ایجـاد  او  بـرای  مزاحمت هایـی  افـرادی  چنیـن  کـه  اسـت 
می کنند و کم کم با شیوع این مواجهات، ناامنی در جامعه 
کـه قبـاًل اشـاره کردم، بیشـتر  گسـترش می یابـد. همان گونـه 
اسیدپاشـی ها، آدم ربایی هـا، تعرض هـا و بی حرمتی هـا، در 
کـه از پوشـش  گرفتـه اسـت  مواجهـه بـا خانم هایـی صـورت 
کرد  خوب و وقار الزم برخوردار نبوده اند؛ پس می شود ادعا 
که حفظ امنیت فردی و اجتماعی هم ازجمله انگیزه های 

قـوِی حفظ پوشـش اسـت. 

هـ. شریک نشدن در جرم و تقصیر دیگران

آرایش های  و  مهّیج  پوشش  با  که  خانم هایی  از  برخی 
توجه برانگیز  در کوچه  و خیابان حاضر می شوند، می گویند:

ما نه خودمان، اهل هرزگی و خیانت به همسرانمان 
کـه  اجـازه می دهیـم  افـراد فاسـد  بـه  نـه  و  هسـتیم 
متعـّرض مـا شـوند و حتـی بـا مـا صحبـت کننـد؛ پـس 
درعین حـال کـه پوشـش الزم را نداریـم، هرگـز اجـازه 
نمی دهیـم از مـا سوء اسـتفاده شـود یـا بـه دام افـراد 

شـیاد و فرصت طلـب بیفتیـم. 
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کـه وقـار و متانـت آن هـا در  گفـت  بایـد بـه چنیـن بانوانـی 
مقابـل نامحرمـان، سـتودنی و ارزشـمند اسـت؛ امـا از دو 
نکته نباید غافل شد: اول اینکه وقتی فهمیدیم پوشش 
بانوان خواسـت خداوند و فرمان اوسـت، درهرحال باید 
مطیـع او باشـیم؛ خـواه زمینـۀ سوء اسـتفادۀ شـیاطین 
اتفـاق  گاهـی  اینکـه  دوم  نباشـد.  خـواه  و  باشـد  فراهـم 
که پوشش مناسب  می افتد مثاًل جوانی با دیدن خانمی 
بـا سـر و وضعـی برانگیزاننـده در خیابـان حاضـر  نـدارد و 
گیرد و  شـده اسـت، تحت تأثیر وسوسه های شیطانی قرار 
کند و با رفتار تنِد  بخواهد مزاحمتی برای آن خانم ایجاد 
آن خانـم مواجـه شـود و برگـردد؛ ولـی ایـن طوفـان درونـی، 
او را بـه  حـال خـود نمی گـذارد و باعـث می شـود به سـراغ 
کنـد.  ایجـاد  بقیـه مزاحمـت  بـرای  و  بـرود  فـرد دیگـری 
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فریب خـوردن دختـری جـوان و جداشـدن او از خانواده و 
گاهی فجایع دیگر، همه وهمه،  درگیری و ضرب وشتم و 

برخـی از پیامدهـای ایـن وضیعت انـد. 
اولیـن  خسـارت ها،  و  خطاهـا  ایـن  اصلـی  عامـل 
زمینه سـاز  خـود،  نادرسـِت  وضـع  بـا  کـه  اسـت  خانمـی 
ایـن  گاهـی  اشـتباهات شـده اسـت.  و  ایـن وسوسـه ها 
اشتباهات به خطاهای بزرگ تر و بزرگ تر منجر می شود و 
جرمی بسیار سنگین پدید می آید و صدالبته، بیشترین 
مسئولیت این وضعیت، بر دوش مسبب اصلی و عامل 

اسـت.  اول 
کـه هرگـز آن را  کنـم  بگـذار خاطـرۀ تلخـی را برایـت بازگـو 
فرامـوش نمی کنـم: »جوانـی پـس از درِد دل کردن هـای 
کنید، از  که شـما تصور  گناهی  گفت: »هر  مفصل با من، 
مـن سـرزده اسـت و آغـاز همـۀ ایـن انحرافـات، دیدن یک 

منظـرۀ مهیـج و تحریک کننده بـود!« 
گر  آن منظره، ظاهر خانمی  خواهرم، خوب بیندیش: ا
کـه با لبـاس و آرایش خاص خـود، این  بی احتیـاط باشـد 
قـرار  را در معـرض سـیل وسوسـه های شـیطانی  جـوان 
داده است، چقدر جرم او سنگین است و در چه گناهان 
بزرگی شـریک شـده اسـت؛ درحالی که خودش از همه جا 
کار ندارم  کار کسـی  بی خبـر، در دل می گویـد: »مـن که به 
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گاهی همین رعایت نکردن  و به راه خودم می روم!« پس 
جـرم  شـریک  را  انسـان  الزم،  وقـار  نداشـتن  و  پوشـش 

دیگـران قـرار می دهد. 

و. دیگر  آثار  و  برکات جانبی حفظ پوشش 

عالوه بر آنچه برایت نوشتم، رعایت پوشش مناسب برای 
هر بانوی مسلمان، آثار و برکات جانبی دیگری هم دارد، 
مانند تشویق دیگران به بندگی خدا و  رعایت خواست او. 
در هر جامعه ای می توان مردم را به سه دسته تقسیم کرد: 
که خوب اند و در خوبِی خود  کسانی هستند  دستۀ اول 
ــراد نادرستی  اف ــدان و  َب محکم و پابرجایند و دستۀ دوم 
کارِی خود پابرجا و ثابت قدم اند. این  که در خطا هستند 
کثریت افراد هر جامعه  دو دسته همیشه در اقلیت اند؛ اما ا
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که دستۀ سوم را تشکیل می دهند، تابع وضع موجود در 
گر خوبی ها رواج یابد، ایشان هم  کم هستند:  ا موقعیت حا
گر رسوم  و قواعدی نادرست در جامعه   تبعیت می کنند و ا
کسانی که  عرضه شود، از همان پیروی می کنند؛ بنابراین 
راه ورسمی را در جامعه نشر می دهند، در چگونگی رفتار 
سایر  افراد دخیل اند؛ چه آن راه ورسم خوب باشد و چه بد. 

پیامبر عزیزمان  فرموده اند:
هرکـس دعـوت بـه هدایـت کنـد و دیگـران از او تبعیـت 
کننـد، پاداشـی ماننـد پـاداش پیروانش خواهد داشـت؛ 
بدون اینکـه از پـاداش آن هـا کـم شـود و هرکـس دعـوت 
بـه گمراهـی کنـد و دیگران از او تبعیت کنند، کیفری مانند 
کیفـر پیروانـش خواهد داشـت؛ بدون اینکه از گنـاه آن ها 

چیـزی کـم شـود.1 

رعایت کننـدۀ  کـرد  اذعـان  بایـد  هـم  مـا  بحـث  دربـارۀ 
پوشش مناسب، از پاداش تشویق دیگران به این عمل 

اسـت.  بهره منـد  خداپسـند 
بگـذار اضافـه کنـم که تقویـت اراده و مبارزه با نفس نیز  
کـه  از آثـار ایـن عمـل ارزشـمند اسـت. احتمـااًل می دانـی 

النواظـر  نزهـة  و  الخواطـر  تنبیـه  اشـتری،  مالکـی  وّرام بن ابی فـراس   .1
ِبـَع َفَلـُه ِمْثـُل 

ُ
مـا داٍع َدعـا ِاَلـی اْلُهـَدى َفاّت ّیُ )مجموعـة وّرام(، ج 2، ص127: »اَ

ِبَع 
ُ
مـا داٍع َدعـا ِاَلی َضالَلـٍة َو اّت ّیُ ُجوِرِهـْم َشـْی ٌء َو  اَ ْن َیْنُقـَص ِمـْن اُ ُجوِرِهـْم ِمـْن َغْیـِر اَ اُ
َبَعـُه ِمـْن َغْیـِر َاْن َیْنُقـَص ِمـْن َاْوزاِرِهـْم َشـْی ٌء«.

َ
َفـِاّنَ َعَلْیـِه ِمْثـَل َاْوزاِر َمـِن اّت
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یکی از حاالت نفس انسان، نفس اماره نامیده می شود 
گفته اند  که همواره انسان را به بدی ها وا می دارد. برخی 
کنـد و به فرمـان  کسـی که بـه خواسـت نفـس خـود عمـل 
شـخصی  ماننـد  کنـد،  سـرپیچی  خداونـد  فرمـان  از  او، 
کـه بچه گرگـی را از بیابـان گرفته اسـت و چـون نوزاد  اسـت 
هـر حیوانـی دوست داشـتنی اسـت، بـه او غـذا می دهـد و 
کـه بـه او  بـا او بـازی می کنـد، غافـل از اینکـه هـر لقمـه ای 
که وقتی قوی  کی را می پروراند  می دهد، دشـمن خطرنا

شـد، اول خـود او را از بیـن می َبـرد. 
خانمی که میل باطنی و خواست نفسانی او خودنمایی 
و آراسـتگی در مقابـل نامحرمـان اسـت؛ امـا بـرای خـدا و 
کـرده و  جلـب رضـای او بـا خواسـت نفـس خـود مبـارزه 
پوشـش الزم را رعایـت می کنـد، به تدریـج از اراده ا ی قـوی 
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برخوردار می شـود و در سـایر امور هم راحت تر می تواند بر 
اسـاس عقـل و طبـق فرمـان  خـدای مهربـان عمـل کنـد و 
سایر غرایز، مانند ریاست طلبی و حرص و طمع را هم در 

وجـود خـود مهـار کند.

۴. چـرا بـه مـردان نمی گویند نگاه نکنیـد تا زنان مجبور 
نباشند خود را بپوشانند؟

که به این بخش از نامه رسیده ای، دیگر  می دانم حاال 
کرده ای  این سؤال برای تو مطرح نیست؛ زیرا مالحظه 
که نه فقط به مردان تذکر داده شده است، بلکه قبل از هر 

کید شده است.  سخنی و در اولین جمله به این نکته تأ
کـه خداوند می خواهد  در آیـۀ 30 سـورۀ مبارکـۀ نـور، آنجا 
کنـد پوشـش الزم را در مقابـل نامحـرم  بـه زنـان توصیـه 
کـرده  کننـد، ابتـدا بـه مـردان دربـارۀ نـگاه توصیـه  حفـظ 
کرم� فرموده اسـت: ُقـْل لِلُْمْؤِمِننَي  اسـت و بـه پیامبـر ا
ـوا ِمْن اَبْصارِِهْم )ای پیامبـر، به مردان مؤمن بگو نگاه  يَُغضُّ

کنند ]و به حرام چشـم ندوزند[.(  اما بدیهی  کوتاه  خود را 
کرد؛ بلکه باید  کتفا  که نمی شـود فقط به این تذکر ا اسـت 
کـه  زمینه هـای نـگاه حـرام هـم برچیـده شـود؛ همان گونـه 
بـرای حفـظ امنیـت امـوال یـک جامعـه، نمی تـوان فقـط 
کـرد کـه چشـم بـه امـوال دیگران نداشـته  بـه مـردم توصیـه 
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باشند و در ملک دیگران تصرف نکنند؛ بلکه باید عالوه بر 
این توصیه، اشـیای ارزشـمند را از دسـترس عموم دور نگه 
که در فرمان های  کرد. این است  داشت و از آن ها مراقبت 
الهی که خود، تنها ضامِن حفظ سالمت و امنیت شخص 
و جامعـه اسـت، هـر دو جنبـه رعایـت شـده و دسـتورهای 

الزم، هـم بـه مـردان و هـم بـه زنـان داده شـده اسـت. 

۵. چـرا مـردان مجازنـد هـرکاری می خواهنـد بکننـد و 
بایـد  زنـان  امـا  لبـاس بپوشـند؛  هرگونـه می خواهنـد، 

کننـد؟  حـدود پوشـش را رعایـت 
در پاسخ این سؤال باید بگویم این طور نیست که مردان 
هیچ تکلیفی نداشـته باشـند و هرگونه لباسـی بپوشـند، 
از منظـر دیـن بی اشـکال باشـد؛ بلکـه چـون هـدف تمـام 
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ایـن دسـتورات، حفـظ حرمـت اجتمـاع و تأمیـن امنیـت 
جسـمی و روحـِی جامعـه و پیشـگیری از نفـوذ شـیطان و 
گر مـردی بداند  افـکار شـیطانی در میان انسان هاسـت، ا
حضـور او در جامعـه بـا وضعیتی خاص، مانند پوشـیدن 
لباس آستین کوتاه یا آرایش و پیرایشی ویژه، دیگران را به 
گنـاه وا مـی دارد، او هـم بایـد از آن وضعیـت اجتناب کند. 
کمتـر بـه مـردان تذکـر  امـا علـت اینکـه دربـارۀ پوشـش 
و  زیبایـی  خداونـد  کـه  اسـت  ایـن  اسـت،  شـده  داده 
جاذبـه را در وجـود زن قـرار داده اسـت و مـردان عمومـًا 
کاماًل خود  آن چنان تهییج کننده نیسـتند که الزم باشـد 
را بپوشـانند؛ پـس دسـتور پوشـش به تناسـب جاذبـه و 

زیبایـی داده شـده اسـت.
کـه می بینیـم در طـول  شـاهد ایـن مدعـا ایـن اسـت 
تاریـخ، غالبًا زن ها صیـد و مردان صیاد بوده اند و همواره 
در ادبیـات و قصه هـا و اشـعار، از جاذبـه و زیبایـی زنـان 
سـخن به میـان آمـده اسـت و هرگـز شـاعری بـه توصیـف 
زیبایی های جسمانی هیچ مردی نپرداخته است؛ پس 
کـه هرگز تبعیض بیـن زن و مـرد مطرح  مالحظـه می کنـی 
و  واقعیت هـا  براسـاس  حکیـم،  خداونـد  بلکـه  نیسـت؛ 
ویژگی هـای جسـمانی و حـاالت روحـی زن و مـرد، بـرای 

آنـان تکالیفـی را معّیـن فرمـوده اسـت.
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کـه مـن پوشـش را رعایـت نمی کنـم  ۶. درسـت اسـت 
امـا  بیـرون می آیـم،  آرایـش و لباس هـای شـیک  بـا  و 
قصـد ترویـج فسـاد را نـدارم؛ پـس چـرا از رفتـارم ایـراد 

می گیریـد؟
شـیک  لباس هـای  و  آرایـش  بـا  نوشـته ای  برایـم  خواهـرم، 
بیرون می آیی؛ ولی هرگز قصد ایجاد انحراف و فساد نداری.
قبـل از اظهاِرنظـر دربـارۀ ایـن حرفت، چند سـؤال دارم: 
گر پس از یک روز پرکار و خسته کننده بخواهی استراحت  ا
کنـد، فقـط  کنـی، امـا همسـایه صـدای تلویزیـون را بلنـد 
صـدای  از  و  دارد  دوسـت  این طـور  خـودش  برای اینکـه 
بلنـد خوشـش می آید و به هیچ وجه هم قصد مـردم آزاری 
نداشته باشد، دیگر صدای تلویزیون او مزاحم استراحت 
کسـی  گـر در یـک روز سـرد زمسـتان، سـوار تا تـو نیسـت؟! ا
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شـوی تا به مقصدی بروی و به علت سـرما شیشـه ها هم 
کنـارِی تـو سـیگاری  بـاال باشـد و در همیـن حـال، مسـافر 
کنـد و  کنـد و ضمـن سیگارکشـیدن عذرخواهـی  را روشـن 
گـرم شـود، سـیگار می کشـد، آیـا دیگـر  بگویـد بـرای اینکـه 
دود سـیگار او بـه سـالمتی تـو آسـیبی نمی رسـاند و از ایـن 
کسـی که به تازگـی  گـر  وضـع ناراحـت نمی شـوی؟! اصـاًل ا
عصایـی خریـده اسـت و نمی دانـد آن عصـا چقـدر محکـم 
اسـت، به قصـد آزمـودن عصـا، آن را در سـر دیگـری بکوبد، 

آسـیبی بـه آن شـخص نمی رسـد؟!
باوجـود  »خطـر«  هرگـز  کـه  بگیریـم  نتیجـه  می توانیـم 
»قصـد سـوء نداشـتن« از بیـن نمی رود؛ بلکـه باید »عامل 

خطـر« را از بیـن بـرد!

کـه درهرحـال اثـر  7. بـا بـودن بی حجاب هـای فـراوان 
خـود را می گذارنـد، رعایت کـردن و نکردن این موضوع 

از طـرف مـن چـه تفاوتـی دارد؟ 
که بر این نکته انگشت گذاشته ای  حاال می رسیم به آنجا

و گفته ای: »این همه بی حجابی!«
در  کـه  خانم هایـی  همـۀ  گـر  ا حتـی  معتقـدم  مـن 
کوچه وخیابان هستند، پوشش را رعایت نکنند، باز هم 
کافی برای حفظ پوشـش خداپسـندانه داری:  تو دالیل 
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نباشـی.  صورت گرفتـه  گناهـان  مسـئول  تـو  اینکـه  اول 
هرکـس مرتکـب خطایی شـود، خودش مسـئول اسـت و 
کسـی به نحـوی  گـر  بایـد در دادگاه الهـی پاسـخ گو باشـد. ا
کـه امشـب چنـد سـارق قصـد دارنـد از منـزل  باخبـر شـود 
کنند و  همسـایه اش که به مسـافرت رفته اسـت، سرقت 
یقین داشـته باشـد حتمًا امشـب قالی های همسـایه به 
کـه  سـرقت مـی رود، می توانـد در دل بگویـد: »درهرحـال 
فرش هـای همسـایه از دسـتش مـی رود، پس مـن خودم 
ایـن اسـتدالل، قبـل  بـا  برمـی دارم«؟ می توانـد  را  آن هـا 
از دزدهـا بـه خانـۀ همسـایه بـرود و فرش هـا را بـه منـزل 
کار ایـن شـخص  خـود انتقـال دهـد؟ قضـاوت تـو دربـارۀ 
که درهرحال فرش ها را از دست  گر بگوید: »او  چیست؟ ا
کار من چه ضرر بیشـتری برای او داشـت«،  می داد، پس 

پاسـخ تو چیسـت؟ 
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امـا  می رفـت؛  فرش هـا  درهرحـال  »بلـه،  نمی گویـی:  آیـا 
گر  آن که باید پاسـخ گو باشـد، متفاوت اسـت«؟ نمی گفتی ا
سارقان می بردند آنان گرفتار می شدند و بایست خسارت 

کنـون او مسـئول ایـن خسـارت اسـت؟  می دادنـد؛ ولـی ا
کـه بـا بـودِن افراد  در بحـث پوشـش هـم درسـت اسـت 
بی حجـاب، جوان هایـی بـه انحـراف کشـیده می شـوند، 
نکنـی، در مسـئولیت  رعایـت  را  تـو پوشـیدگی  گـر  ا ولـی 

انحـراف و مفاسـد ایجادشـده، سـهیم خواهـی بـود. 
کـه  گـر هنگامـی  دومیـن دلیـل، حفـظ ارزش هاسـت. ا
در جامعـه دروغ زیـاد شـد، افـراد راسـت گو هم تصور کنند 
نـدارد  فایـده ای  آن هـا  راسـت گویِی  دروغ،  این همـه  بـا 
و بـا ایـن تصـّور، آنـان هـم بـه دروغ گویـان بپیوندنـد یـا بـا 
افزایـش خیانـت، امانـت داران هـم بـه آنـان ملحق شـوند 
کسـانی که رعایـت پوشـش صحیـح را  و بـا فراوان شـدن 
کنند، دیگر ارزش ها  نمی کنند، دیگران هم به آنان اقتدا 
در جامعه کم رنگ می شـود و نسـل جدید با ارزش هایی 
ماننـد راسـت گویی و امانـت داری بیگانه می شـوند. پس 
حتـی  درسـتی ها،  بـه  عمـل  مهـم  انگیزه هـای  از  یکـی 
کمتـر بـه آن هـا توجـه می شـود، حفـظ  کـه  در موقعیتـی 
عمـل  ارزش هـا  ایـن  بـه  کسـانی که  گـر  ا و  ارزش هاسـت 
می کننـد، از موضـع خـود عقـب ننشـینند و اسـتقامت 
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که عالوه بر حفظ ارزش ها، دیگران هم  کنند، امید است 
کم کـم صفـات پسـندیده در جامعـه  بـه آنـان بپیوندنـد و 

رواج یابـد. 
می رسیم به سومین دلیل که از نظر من مهم ترین دلیل 

است:  اطاعت از پروردگار و محترم شمردن دستوراتش.    
کـه حکـم خداونـد بـا بی توجهـِی برخـی  حتمـًا می دانـی 
افـراد و حتـی عمل نکـردن همـۀ انسـان ها ازبیـن نمـی رود؛ 
کـه دسـتور و  پـس هرچنـد خیلی هـا بـه موضـوع پوشـش 
خواست خداوند است، بی توجه باشند، باز هم این برنامۀ 
قرآنی به قّوت خود باقی است و باید به آن احترام گذاشت. 

پوشـش،  موضـوع  باشـند،  آزاد  زن هـا  همـۀ  گـر  ا  .8
نمی شـود؟  عـادی  و  طبیعـی 

موضـوع  باشـند،  آزاد  زن هـا  همـۀ  گـر  ا می کنـی  تصـور 
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پوشـش، طبیعـی و عـادی می شـود. خواهـرم، پیش تـر، 
گنـاه و  گـر در جامعـۀ مـا هـم  کـه ا از دیگـران شـنیده بـودم 
بی بندوبـاری آزاد باشـد، ایـن موضـوع عـادی می شـود و 
گنـاه نخواهند بـود! البته من هم  این قـدر مـردم حریـِص 
بـا عادی شـدن موافقم؛ اما به نظر من، در آن صـورت، دو 

نکتـه طبیعـی و عـادی می شـود: 
و  می شـود  عـادی  فسـاد  و  گنـاه  از  مرحلـه ای  الـف. 

افـراد به دنبـال مرحلـۀ جدیـدی می رونـد؛ نه اینکه فسـاد 
کـه به وفـور سـیگار در  به کلـی تعطیـل شـود. بـرای جوانـی 
عـادی  اسـت سیگارکشـیدن  باشـد، ممکـن  اختیـارش 
شود؛ اما در این  صورت، به احتمال بسیار قوی، به مواد 
کـه در جامعـۀ  مخـدر ُمهِلک تـری رو مـی آوَرد؛ همان طـور 
کمـی از مـوی جلـوی سـر  مـا، وقتـی پیدابـودن قسـمت 
خانم ها عادی شد و هیچ کس از دیدن آن تعجب نکرد، 
بازشدن یقه ها، کوتاه شدن مانتوها، باالرفتن آستین ها 
به معنـای  عادی شـدن  پـس  شـد!  آغـاز  بعـد  مراحـل  و 
تمام شـدن خطـا و خـالف نیسـت؛ بلکه زمینـۀ انتقال به 

ک تـر و پرفسـاد تر اسـت.  مرحلـه ای خطرنا
کـن  تصـور  می شـود.  عـادی   گنـاه  عواقـب  و  آثـار  ب. 

کی  خانمـی بـه دیـدن دوسـتش رفته اسـت و با لحنی حا
از تعجـب بـه او می گویـد:
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را قایـم کـرده ای و  چـرا کبریـت و چرخ گوشـت و کارد 

دور از دسـترس بچه ها گذاشـته ای؟! در منزل ما این 

چیزهـا در دسـترس اسـت و همه چیـز هم بـرای بچه ها 

کـه  را دیده انـد  عـادی شـده اسـت. آن قـدر این هـا 

برایشـان کامـاًل طبیعـی اسـت.

کـه دوسـتش از او  حـاال همیـن خانـم پـس از چند دقیقه 
می پرسـد: »چـرا فرهادکوچولـو را با خـودت نیـاورده ای؟« 
می گوید: »همین دیروز  انگشـتانش را توی چرخ گوشـت 
فرو کرده بود و بردمش بیمارستان.« احوال مژگان را هم 
کارد انگشـتش را قطع  کـه می پرسـد، می گویـد: »او هـم با 
کنـار فرهـاد در بیمارسـتان  کـرده اسـت و بـر روی تختـی 
کـه دوسـتش  بسـتری اسـت.« موقـع رفتـن هـم، زمانـی 
گـر  می گویـد: »ببخشـید جمعـۀ آینـده مجلسـی داریـم. ا
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بـه  یـک روزه  را  پذیرایی تـان  اتـاق  قالـِی  نـدارد،  اشـکالی 
مـا امانـت بدهیـد«، شرمسـارانه می گویـد: »شـرمنده ام! 
کبریـت بـازی می کردنـد و  همیـن هفتـۀ قبـل، بچه هـا بـا 

گل وسـط قالـی را سـوزاندند.« 
ِک دردسترس بودن  چنین فردی درحالی که به عواقب خطرنا
و آزادبـودن اعتـراف می کنـد، در همـان حـال، از عادی شـدن 
سـخن می گویـد! پـس آنچـه عـادی شـده اسـت، مشـاهدۀ 

کار خـالف اسـت، نـه خـود خـالف!  عواقـب 
کـی از ایـن  گزارش هـا حا خواهـرم، واقعیت هـا و آمـار و 
گمـان می کنیـم  کـه مـا  کـه در جوامـع غربـی هـم  اسـت 
برهنه بـودن و آزادبـودِن ارتباطـاِت زن و مـرد عادی اسـت 
و بـر ایـن اسـاس هیـچ معضلـی ندارنـد، فسـاد و تباهـی و 
تجـاوز بـه حقـوق و حـدود دیگـران، روزافـزون اسـت و از 
عادی شـدن به معنـای پایـان خطا و خـالف، هرگز خبری 
کافـی اسـت به قصـد تحقیـق، تعـدادی روزنامـه  نیسـت. 
و مجلـه را ورق بزنـی تـا از آثـار شـوم ایـن عادی شـدن ها 

گاه تـر شـوی.  آ
گـزارش از چنـد روزنامـۀ متعلـق به چند سـال  مـن سـه 
پیـش برایـت می نویسـم؛ تـو خود حدیث مفصـل بخوان 

از ایـن مجمل: 
به گـزارش تحقیقاتـی کـه ازسـوی ادارۀ مطالعـات جمعیـت 
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سـال  آخـر  ماهـۀ  سـه  در  اسـت،  شـده  تهیـه  انگلیـس 
کـه در  از کودکانـی  از 31درصـد  بیـش  میـالدی،  گذشـتۀ 
مناطـق مختلـف انگلیـس به دنیـا آمده انـد، پـدِر مشـخص 

نداشـته اند.1
شبکۀ تلویزیونی »سی.ِان.ِان« در  گزارش خود می گوید: 
»۵0 درصـد کـودکان آمریـکا را اطفـال نامشـروع تشـکیل 
می دهند و شمار خانواده هایی که قربانی طالق شده اند 

نیـز رو بـه افزایش اسـت.«2  
تلویزیـون »سـی.ِان.ِان« فیلم هـای کوتاهـی از حملـه بـه 
دختـران و زنـان و کمک خواسـتن آنـان از مـردم و پلیـس 
را نشـان داد و اضافـه کـرد کـه حقیقتـًا کار جـرم و جنایـت 
بـه مراحـل حـاد کشـیده شـده اسـت؛  آمریـکا  در جامعـۀ 
انـواع  و  دزدی  جنسـی،  تعـرض  قتـل،  آمـار  به طوری کـه 
شـرارت ها، روزبـه روز در شـهرهای آمریـکا افزایـش می یابـد 
و پلیـس کـه قـادر بـه جلوگیـری از ایـن جرائـم نیسـت، بـه 
یـا سـرد  گـرم  کـه سـالح  زنـان و دختـران توصیـه می کنـد 
یـا سـرنگ های مختلـف محتـوِی داروی بی هوشـی همـراه 
داشـته باشـند تا بتوانند در برابر حملۀ افراد شـرور از خود 

کننـد.3  دفـاع 

ُخـب، بـا تمـام ایـن اوصـاف، می خواهـم پاسـخ بخـش 
کـه پرسـیده ای...  را بدهـم  نامـه ات  از  دیگـری 

1. روزنامٔه  اطالعات، 4تیر1371.
2. روزنامٔه اطالعات، 7تیر1371.

3. روزنامٔه اطالعات، 9خرداد1370.
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9. چرا حتی یک تار موی خانم ها نباید آشکار باشد؟ 
دیده شـدن یک تار مو چه ضرری دارد؟

برای فهم پاسخ این سؤال دو نکته حائز  اهمیت است:
که براسـاس حکمت و برای خیر  الف. تمام احکام الهی 
کـم و زیـاِد مصـداق  و مصلحـت مـا وضـع شـده اسـت، در 
کـن:  مدنظـر، بایـد رعایـت شـود. بـه ایـن مثال هـا دقـت 
خون نجس اسـت، یک سـطل خون نجس اسـت، یک 
کاسـۀ خـون، یـک اسـتکان، یـک قاشـق و حتـی یـک سـر 
سـوزن خـون هـم نجس اسـت.  سـرقت مـال مـردم حرام 
گنـدم و  کیسـه  اسـت و در ایـن حکـم تفاوتـی بیـن یـک 
گنـدم وجـود نـدارد و حتـی برداشـتن یـک  یـک مشـت 
گنـدم هـم بـدون رضایـت صاحبـش حـرام اسـت.  دانـه 
غذاخوردن عمدی هم برای شخص روزه دار حرام است 
گـر یـک دانه برنـج را عمدًا  و روزه را باطـل می کنـد و حتـی ا

فـرو دهـد، روزه اش باطـل می شـود. 
وقتـی  پـس  اسـت؛  همین طـور  هـم  پوشـش  حکـم 
ظاهربـودن موهـای سـر در مقابـل نامحـرم حـرام اسـت، 
کمی از آن و چه حتی یک  چه تمام سـر دیده شـود، چه 

تـار مـو، درهرحـال حـرام اسـت. 
کـم شـروع می شـود  کارهـای خطـا و نادرسـت از  ب. تمـام 
و اصـواًل شـیطان بسـیار باحوصلـه و پرطاقـت اسـت. او 
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گنـاه و خطـای بسـیار کوچکی را پیشـنهاد می کند و  ابتـدا  
هنگامی که جواب مثبت شنید، قدم بعدی را برمی دارد.
گـر روزی ببینـی فرزنـد  خواهـرم، از خـودت می پرسـم: ا
کوچکـت می خواهـد فقـط یـک پـک بـه سـیگار بزنـد، چـرا 
او را منـع می کنـی؟ مگـر یک پک سـیگار چقدر ضـرر دارد؟ 
حتمـًا می گویـی: »موضـوِع یـک پـک نیسـت؛ بعـد از آن، 
هوس می کند یک سیگار بکشد و بعد، یک بسته و پس 

از مدتـی هـم دنبـال منقـل و وافـور مـی رود!«
آری، درسـت فهمیـده ای: در مقابـل هرچـه نادرسـت 
و خطاسـت، بایـد از اولیـن قـدم ایسـتاد و از همـان انـدک 
گزیر برداشته خواهد  پرهیز کرد؛ وگرنه قدم های بعدی نا
شـد. چه ضرب المثل پرمحتوایی اسـت اینکه می گوید: 

غ دزد، شـتردزد می شـود.«  »تخم مـر
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10. چـرا وقتـی خانمـی  می خواهـد نمـاز بخوانـد، حتـی 
گـر  در خانـه ای خلـوت هـم باشـد، بایـد حـد پوشـش  ا

کنـد؟  را رعایـت 
کـه عالمت سـؤالی را  حـال می پـردازم بـه آخریـن نکته ای 
در ذهن تو شـکل داده بود: در خانۀ خلوت و پوشـش؟! 
که خداوند مهربان و حکیم،  خواهرم، هرگز فراموش نکن 
همیشه خیر  و سعادت بندگانش را می خواهد و هیچ کدام 
را  آن  ما  خواه  نیست؛  بدون حکمت  الهی  تکالیف  از 
بفهمیم و خواه نه. این دستور خداوند هم حکمت هایی 

که این نمونه ها می تواند بخشی از آن ها باشد:  دارد 
الف. تمرین کماالت

 نماز عالوه بر آثار و برکات فراوانی که دارد، تمرین کماالت 
اسـت. در نمـاز، مـا ارزش هایـی ماننـد اخـالص، خضـوع 
و خشـوع در مقابـل پـرودگار، ذکـر، قـرآن، دعـا و بـه فکـر 
همـه بـودن را تمریـن می کنیـم؛ پـس نمـاز مجموعـه ای 
کـه پوشـش بانـوان از  کمـاالت و ارزش هاسـت و ازآنجا از 
کمال زن محسوب  کریم، ارزش و  نظر خداوند و در قرآن 
کنـار سـایر کمـاالت،  می شـود، ایـن کمـال نیـز هـر روز و در 

تمریـن و یـادآوری می شـود. 
ب. اعالم آمادگی برای طاعت و بندگی

فرمانـدۀ لشـکری بـه سـربازان و سـپاهیان خـود می گویـد: 
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در  همیشـه  بایـد  وظیفه شـناس،  و  منظـم  سـرباز  »یـک 
محیـط پـادگان بـا لبـاس فـرم و پوتیـن حضـور یابـد.« حال 
کـه می خواسـته اسـت بـا فرمانـده  کـن  سـربازی را تصـور 
که به دفتر فرمانده وارد می شود،  کند و هنگامی   مالقات 
بااینکه این دفتر در خارج از پادگان و در ساختمانی دیگر 
اسـت، بـاز هـم با لباس فرم و پوتیـن در این مالقات حاضر 
می شـود. درواقـع ایـن سـرباز بـا عمـل خـود، بـه فرمانـده 
کـه دسـتور او را اطاعـت می کنـد؛ پـس  کـرده اسـت  اعـالم 
گویـای حقیقتـی اسـت؛  کیفیـت و شـکل حضـور،  گاهـی 

هرچنـد آن حقیقـت بـه زبـان جـاری نشـود. 
هـر خانـم مسـلمان و معتقـد و متعهـد هـم وقتـی بـا 
حاضـر  خداونـد  بـا  مالقـات  در  خداپسـندانه  پوشـش 
می شـود، درواقـع، بـرای اجـرای ایـن دسـتور حکیمانـۀ 

اسـت.  کـرده  رضایـت  و  آمادگـی  اعـالم  خداونـد، 
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سخــن آخــر 
کـه در آنچـه برایـت  خواهـرم، در پایـان از تـو تقاضـا دارم 
نوشته ام، اندیشه کنی و دربارۀ این نکته بیشتر فکر کنی 
کـه دنیـا فانـی اسـت و جوانـی و جلوه هـای آن باسـرعت 
کـه بـر سـر ازدواج بـا آنان  می گـذرد. چه بسـیار پری رویانـی 
رقابت ها و درگیری ها و مسـابقه ها بود؛ اما سـالیان سـال 
ک آرمیده انـد و  کـه آن  چهره هـای زیبـا، در زیـر خـا اسـت 
چه بسا جز مشتی استخوان از آنان چیزی نمانده باشد 
و آنچـه باقـی مانـده اسـت، صرفـًا عمـل آنـان و چگونگـی 

اسـتفادۀ ایشـان از نعمت زیبایی و سـالمتی اسـت.
و  ذوق  چـه  می رفتیـم  مدرسـه  وقتـی  اسـت  یـادت 
شـوقی داشـتیم؟ در روزهای جشـن و اعیاد، بچه های هر 
کالس، کالس خودشان را آذین می بستند. هرکسی برای 
خودش در کالس جایی داشت: یکی به دیگری می گفت 
کنـار پنجـره اسـت و منظـرۀ باغچـۀ حیـاط را  کـه جایـش 
می بینـد و آن دیگـری فخـر می فروخت که در نزدیک ترین 
کنون سالیان سال  نیمکت به معلم می نشیند و...! اما ا
مدرسـه  آن  و  کالس  آن  دانش آمـوز   مـا  دیگـر  کـه  اسـت 
نیستیم و نه نیمکتی داریم و نه کالسی و آنچه از ما در آن 
مدرسـه باقـی اسـت، فقط پرونده هـا و نمره های ماسـت. 



55

خواهـرم! زمـان زیبایـِی جوانـی، در معـرض توجه  بـودن، 
سـرآمدبودن و همـۀ دیگـر زیبایی هـای دنیـا به سـرعت 
می گـذرد و در پرونـدۀ هـر فـرد، فقـط نمـرۀ  او در مدرسـۀ 

دنیـا و بهـره اش از بـازار دنیـا باقـی می ماَنـد. 
دهـم،  امـام  زیبـای  سـخن  ایـن  و  بـازار  گفتـم 
کـه فرموده اند: »دنیا بـازاری  امام هـادی؟ع؟ به یـادم آمد 
گروهـی زیـان!«1  کـه برخـی در آن سـود می برنـد و  اسـت 
بـازار  دنیـا  کـه  اسـت  انکارناپذیـر  حقیقـت  ایـن  آری، 
اسـت: هـر روز جمعـی داخـل ایـن بـازار شـده و جمعـی از 
آن خـارج می شـوند. عـده ای بـا سـرمایۀ عمـر، بهتریـن 
کـه علـم و عمـل و جلب رضای پروردگار اسـت، از  کاالهـا را 
ایـن بـازار می خرنـد و با دسـِت پـر، از آن خارج می شـوند و 
عـده ای هـم سـرمایه ها را از کـف داده و سـودی نمی برنـد 

ْنیا ُسـوٌق  
ُ

لّد
َ
کاشـانی، الوافی، ج26، ص285: »ا 1. محمدمحسـن  فیض 

َرِبـَح  ِفیها َقـْوٌم  َو َخِسـَر آَخُروَن «.
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پـس  کننـد؛  مـی  تـرک  را  بـازار  ایـن  خالـی  دسـت  بـا  و 
همان گونه که هنگام خرید پارچه، وقتی دو پارچه عرضه 
می شـود، آن هـا را مقایسـه می کنـی و ویژگی هـای هـردو 
کـه باصرفه تـر  را در نظـر می گیـری و درنهایـت، هرکـدام را 
کارها هم باید این مقایسـه را  یافتی، برمی داری، در بین 

کـه سـودمند تر اسـت.  کاری را برگزینـی  انجـام دهـی و 
در پایان، به عنوان خالصۀ این نامه، آثار رعایت پوشش 
و رعایت نکردن آن را فهرست وار یادآوری می کنم. آن ها را 
کن و با اسـتمداد از خداونِد قادِر مهربان،  باهم مقایسـه 

راه ثـواب و صواب1 را انتخاب کن.  
 

1. درست.
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 توصیــۀ آخــــــر 
خواهـرم، ضمـن تشـکر از روحیـۀ حق پذیـری ات و اینکـه 
کشـف حقیقت و انتخاب راه درسـت و سـالم تر  به دنبال 

هسـتی، توصیـه ای دارم:
موالیمـان  مهربـان،  امـام  زیـارت  توفیـق  کـه  کنـون  ا
علی بن موسـی الرضا؟ع؟ روزِی تـو شـده اسـت و می دانـی 
گنـاه و بـا دلـی نورانـی و قلبـی  ک از هـر  کـه زائـر رضـوی، پـا
ایـن  و  ببنـد  بـا آن حضـرت عهـدی  برمی گـردد،  پرصفـا 
عهدنامـه را همـراه داشـته بـاش و حداقـل ماهـی یـک 
برایـت  زیـارت  شـیرین  خاطـرۀ  هـم  تـا  کـن  مـرورش  بـار 
گذاشـته ای،  کـه بـا آن بزرگـوار   زنـده شـود و هـم از قـراری 

غافل نشوی.
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پیامدهای رعایت نکردن نتایج رعایت حّد پوشش
حّد پوشش

1. رضـــایت خداوند
2. در معرض توجه اولیای خدا 

قـــــــــرارگرفتـــــــــــــن 
3. ناُامیدشدن شیطان

۴.  تقویت اراده و تسلط بر نفس
۵.   امنیــــت فردی و اجتماعـــــــی 
۶.  کمک به حفظ سالمت جامعه
7. کمک به حفظ نظام خانواده 

و گرمــــــــــــــِی آن
8. آرامش روحـی در اثر اطاعت 

از  پروردگـــــــــــار
و  فرهنگ  رشد  به  کمک   .9

اقتصاد  جامعه
حرمـــــت  و  ارزش  تثبیــــــت   .10

واقعِی  زن در جامعــه
11.  مجــــری حکـــم قرآن شدن

12.  شریک  جرم دیگران نبودن 
در  دیگــــــــران  تشویـــــــق   .13

رسیدن به ارزش هـــا
1۴. دعای خیر خـوبان را پشِت 

سر داشتن 

1. نارضایتی  پروردگار
2. در معرض توجه افراد غافل 
و  خـــــطاکـــــــــــــار قرارگرفتــــــــــــــــن
3.     امیـدوارکــــردن شیــــــــــــطان

۴. تضعیف اراده در  اثر  اطاعت 
از   هـــــوای نفـــــس

و  خـــــود  به خطرانداختــــن   .۵
دیگـــــران

۶. ازبین  بردن سالمت معنوِی 
جامعـــــه

7. سردشــدن روابط و به خطـر 
افتادن نظام خانواده

ــــــش  و  نگرانـــی ـِ 8.    افزایش تن
و  فرهنــگی  قوای  تضعیف   .9

اقتصادی جامعه
10. کم شدن ارزش و حرمت زن
نقشـــــــــه هــــــای  مجـــــــری   .11
بداندیشان و شیــادان شــــدن
12. مشارکـــــت در جرم و خـــــطای 

دیگـــــــــران
13. دورکردن دیگران از ارزش ها
14. محرومیـــــــت از دعــــــای خیــر 

خوبـــــان
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عهدنامه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

موالی رئوف و مهربانم، آقا، امام هشـتم! از اینکه 
کردیـد، ممنـون و  مـرا بـه میهمانـی خـود دعـوت 
سپاسـگزارم. من هم به شـکرانۀ این توفیق الهی، 
کـی و  کنـم تـا پا کـه تـالش  بـه شـما قـول می دهـم 
کنـم و به ویـژه،  صفـای ایـن سـفر معنـوی را حفـظ 
به پوشـش و حجاب خود متعهد بمانم و آن گونه 
راضـی  شـما  و  اسـت  داده  دسـتور  خداونـد  کـه 
کـرده و ضمـن پرهیـز  هسـتید، پوششـم را رعایـت 
گفتـار  وسوسـه گر، دیگـران را هـم بـه ایـن  از رفتـار  و 

کنم. تکلیـف الهـی تشـویق 
کنید و تا زنده ام، مکرر مرا میهمان  آقا، شما هم لطف 

خود فرمایید و در قیامت هم شفیعم باشید.

به امید دیدار بعدی!
     

امضا



60

کتابنامه

1. قرآن کریم.

تنبیـه  اشـتری،  مالکـی  وّرام بن ابی فـراس  ابن ابی فـراس،   .2

الخواطر  و نزهة النواظر )مجموعة وّرام(، ج 2، چ1، قم: مکتبة 

الفقیـه، 1410ق.

3. روزنامٔه  اطالعات،  9خرداد1370 و 4تیر1371 و 7تیر1371.

4. روزنامٔه خراسان، 26شهریور1380.

5. شـعیری، محمدبن محمـد، جامـع االخبـار، چ1، نجـف: 

مطبعـة الحیدریـة، بی تـا.

6. فراهیـدى، خلیل بن احمـد، کتـاب العیـن،  ج7، چ2، قـم: 

هجـرت، 1409ق. 

چ1،  ج26،  الوافـی،  محمدمحسـن،  کاشـانی،  فیـض   .7

کتابخانـۀ امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ ، 1406ق.  اصفهـان: 

کتابخانـۀ  8. مطهـری، مرتضـی، مسـئلٔه حجـاب، به نقـل از 

 .)http://www.lib.motahari.ir( الکترونیکی استادمطهری
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مسابقۀ فرهنگی من دختر خیابان انقالبم
توضیحات شرکت در  مسابقه

باالی  افراد  و  از متن موجود طرح شده است  * پرسش ها 
دوازده سال می توانند در مسابقه شرکت کنند.

*    به روش های زیر  می توانید  در  مسابقۀ فرهنگی شرکت کنید:
 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222: برای این 
گزینه های  شمارۀ  و  مسابقه  نام  به ترتیب  است  کافی  کار، 
صحیح پرسش  ها را به صورت یک عدد سه  رقمی از چپ به 
راست، همراه با نام و نام خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی 

3000802222 ارسال کنید.
مثال:    من دختر خیابان انقالبم 342 هانیه سادات حسینی

آستان قدس  پرتال جامع  به بخش مسابقات  2. مراجعه 
www.razavi.aqr.ir  :رضوی،  به نشانی

3. پاسخ به پرسش ها در پاســخ نامه: پاسخ نامۀ تکمیل شده را 
می توانید به صنـدوق های مخصــوص مستــقر  در  پایگاه های 
پســـتی صنــدوق  به  یا  بینـدازید  فرهنـــگی   اطالع رســانی 

 351- 91735 ارسال کنید.
* هزینۀ ارسال پاسخ نامه از طریق قرارداد »پست جواب قبول« 
کت  و تمبر استفاده کنید. پرداخت شده است و الزم نیست از پا
* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت 

کتاب  است.
کامل و صحیح و به صورت  *  قرعه کشی  از   بین پاسخ های 
روزانه انجام می شود و  نتیجۀ آن نیز   از  طریق سامانۀ پیامکی 

گفته شده  به اطالع  برندگان  می رسد.
گانه  تذکر:  پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جدا

ارسال کنید.
 تلفن:  32002۵۶9 _   0۵1
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پرســــشها
پرسشاول:در کدام گزینه، ضرر های رعایت نکردن حّد 

پوشش از سوی بانوان آمده است؟
1. سست شدن بنیاد خانواده

2. پایین رفتن بیش ازحّد سن ازدواج
3. برهم خوردن آسایش روانی

4. گزینۀ 1و3
پرسشدوم:موضوع آیۀ 59 سورۀ مبارکۀ احزاب کدام 

است؟
1. جایگاه زن در خانواده

2. رعایت حد پوشش از سوی زنان
3. ترغیب به انجام ازدواج

4. سست شدن بنیان جامعه
پرسشسوم:باوجود افراد فراوانی که حجاب ندارند، 

مهم ترین دلیل برای رعایت  حجاب کدام است؟
1.  مسئول نبودن در قبال گناهان صورت گرفته در جامعه

2. تشویق دیگــران در رسیدن به ارزش های دینی
3. اطاعت از پروردگار و محترم شمردن دستور خداوند

4. دعای خیر خـوبان را پشت سر داشتن
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