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 بدحجابی یک بیماری است

 مشخصات کتاب

 ۲۰۹۵-۸۶شماره بازیابی : 

 عنوان و نام پدیدآور : بدحجابی یک بیماری است : گفتگو با دکتر خدابخش احمدی

 ۱۷: : ص ۱۳۸۶اردیبهشت  ۱۶منشا مقاله : رسالت ، 

 توصیفگر : احمدی، خدابخش

جاب توصیفگر : نظارت توصیفگر : جامعه توصیفگر : بد حجابی توصیفگر : ح

 توصیفگر : امنیت

 اجتماعی گسترش بدحجابی -آثار و پیامدهای فرهنگی 

نهد بشر با وجه به اهمیتی که برای سالمت خود قائل است، به سالمت جامعه هم ارزش می

ن کند برای حفظ و تأمیکه تالش میچنانداند؛ همو بیماری جامعه را بیماری خود می

گیری و داروهای های پیشسالمت خود از بسیاری از امور بپرهیزد و یا از واکسن

گوناگون استفاده کند، برای سالمت جامعه هم باید نهایت سعی و کوشش خود را بهکار 

های اخالقی و روانی پرهیز دهد تا دیگر افراد گیرد و جامعه را از مبتال شدن به بیماری

 عادت برسند. جامعه به رشد، تعالی و س

کند. پوشش نامناسب بدحجابی از مسائلی است که سالمت فرد و جامعه را تهدید می

آمدها و آثار جبران ناپذیری در فرهنگ، اخالق، اعتقاد، اقتصاد وامنیت جامعه دارد پی

آورد. این نگارش آثار و که گاه مسیری انحرافی و بازگشت ناپذیری پدید می

 کند. بی را از دو منظر فرهنگی و اجتماعی بررسی میآمدهای گسترش بدحجاپی

های هنجاری های گوناگونی تشکیل یافته است. جنبای از جنبهفرهنگ هر جامعه

شود. هنجارها نشان ها و قواعد خاص رفتاری تشکیل میفرهنگ جامعه، از ارزش
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از  های پوشش برگرفتهدهند که چه چیزی ارزش و ضد ارزش است؛ مانند شیوهمی

فرهنگ آن جامعه. تلقی بد از بدحجابی، باور به ارزشی بودن حجاب و پوشش و قضاوت 

 گذارد. درست درباره حجاب، در زندگی اجتماعی و فرهنگی تأثیر بسزایی می

آمدهای گسترش فرهنگ قبل از هر چیز باید فرهنگ را تعریف کنیم تا آثار و پی

شناس معروف فرهنگ از تایلور انسانترین تعریف از بدحجابی روشن شود. معروف

 گوید: انگلیسی است. او می

ای است که دانش، معتقدات، هنر، اخالقیات، قانون، رسم و هر فرهنگ، مجموعه پیچیده

گردد. کند، شامل میاستعداد و عادت دیگری را که بشر به عنوان عضو جامعه کسب می

(۱ ) 

ندگی یک ملت را فرهنگ آن ملت تشکیل گوید: تمامی مظاهر و شئون زکالرک نیز می

 ( ۲دهد. )می

چه جامعه از علم و دانش، باورها و مسائل بنابراین، رفتارهای اجتماعی معجونی از آن

گیرد. در کنار کند و قوانینی است که از دین و آیین افراد سرچشمه میاخالقی کسب می

گیری بسیاری در شکلها، برخی رسوم و عادات اجتماعی، در طول زمان سهم این

آورند و در فرهنگ آن جامعه دارند که هسته اصلی حیات اجتماعی را به وجود می

 الگوهای رفتاری و هنجارهای فردی و اجتماعی بسیار تأثیرگذارند. 

 آمدهای فرهنگی بدحجابی عبارتند از: آثار و پی

 

 الف( وازدگی در برابر فرهنگ بیگانه 

رسد. تجربه نشان ای الزم به نظر میست، بلکه برای هر جامعهداد و ستد فرهنگی مفید ا

داده که تعامل یا تبادل فرهنگی از عوامل بالندگی و پویایی جوامع است. حضرت آیت 

 فرماید: ای میاهلل خامنه

در تبادل فرهنگی، هدف بارور کردن وکامل کردن فرهنگ ملی است. ولی در تهاجم 
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 ( ۳از بین بردن فرهنگ ملی است. ) فرهنگی، هدف ریشه کن کردن و

اما در دنیای کنونی، فرهنگی که قادر نباشد عناصر فرهنگی مفید را جذب و عناصر غیر 

مفید را دفع کند و در الگوهای مختلف اجتماعی از ثبات الزم برخوردار نباشد، فرهنگ 

انگارد ه میها و هنجارهای آن را نادیدکند؛ ارزشمهاجم با الگودهی آن را تخریب می

کند تا در این گزین میها و الگوهای مورد نظر خویش را جایو با غلبه و تهاجم، ارزش

تر به گذر به اهداف خود دست یابد. بنابراین، فرآیند بدحجابی، مقدمه تهاجم گستردهره

گزین ساختن هنجار مورد نظر فرهنگ مهاجم فرهنگ مقابل و شکستن هنجارها و جای

شناس معروف، قدرت دفاعی خود را از دست ای به نظر اسپنسر، جامعهامعهاست. چنین ج

ترین عامل ها، قدرت مقابله و دفاع ندارد و با ورود کوچکدهد و در مقابل بیماریمی

هویتی اجتماعی، رود. احساس بیگانگی در برابر فرهنگ خودی و بیمخرب، از بین می

ای که دچار تهاجم فرهنگی گردد ابراین، جامعهساز پذیرش تهاجم فرهنگی است. بنزمینه

و تغییرات اجتماعی در آن سریع صورت گیرد، ارزش در آن جامعه ناپایدار است و 

شود و در برابر فرهنگ بیگانه همیشه از خود وازدگی هنجارشکنی در آن مرسوم می

دارد، تنها  گردد. سوغاتی که بدحجابی به همراهزا میدهد و در نتیجه، بحراننشان می

ها و... را به دنبال های نامناسب، بزک کردنپوشش نامناسب نیست؛ بلکه ترویج لباس

 شوند. دارد. در نتیجه، افراد متحمل بسیاری از الگوهای دیگر از فرهنگ بیگانه می

 

 ب( سلطه بیگانگان و تأمین منافع آنان 

های جامعه خود را از فرهنگ های خود پابندد وای در پی آن است که به ارزشهر جامعه

ای بیگانه مصون نگه دارد تا افراد از سالمت و ثبات الزم برخوردار باشند. چنین جامعه

های خود را عملی سازد. بنابراین، تواند به اهداف خود برسد و آرمانتر میسریع

آنها پیش  هایای مطابق با منافع، اهداف و خواستهاستعمارگران در جایی که ببینند جامعه

ریزند تا افراد هایی میرود. برای رسیدن به منافع خود و چپاول آن، غیرمستقیم طرحنمی
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حجابی را مشغول و سرگرم کنند و به اهداف شوم خود برسند. مانند ترویج بدحجابی و بی

 است. در طرح استعماری انگلستان به مأموران خود چنین آمده است: 

عباس الیل تاریخی، ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنیباید به استناد شواهد و د

اند و زنان دیدهمتداول شده و مطلقاً سنت نیست. مردان همسران پیامبر را بدون حجاب می

که اند. پس از آنصدر اسالم در تمام شئون زندگی، دوش به دوش مردان فعالیت داشته

ه مأموران ما آن است که جوانان را به حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیف

بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان غیرمسلمان کاماًل بدون حجاب ظاهر شوند تا عشق

 ( 4«)زنان مسلمان از آنان تقلید کنند.

 فرماید: رهبر فرزانه انقالب می

هایی جرقه شنوید درباره مبارزه با دختران محجبه در فرانسه، اینهااین چیزهایی که شما می

 ( ۵دهد. )های زیر خاکستر است و از یک کار عظیم پشت پرده خبر میاست؛ آتش

خواهند های مقدس ما میبه راستی، دشمنان انقالب اسالمی در تهاجم به ارزش

 گاه به اهداف شوم خود برسند. زدایی کنند. آنتقدس

 

 ج( گسترش فساد و تباهی 

مل و عناصری هستند که اکثریت یک جامعه به اعتبار های جامعه، آن دسته از عواارزش»

 ( ۶«. )گزارندها ارج میو اهمیت آنان ایمان دارند و بدان

های این ارزش شود، زن پایهای که حجاب، متانت، عفت و حیا ارزش تلقی میدر جامعه

زنان تنها دهد و از طرفی نهرا از رفتار و کردار خود، به بینش و باور خویش سرایت می

سازد و جامعه را به سالمت و های جامعه متوجه میدیگر بلکه مردان را نیز به ارزش

های خود را تغییر دهد و به ها و منشدهد. اما اگر زن، روشهای واقعی سوق میارزش

هایی چون حجاب و حیا و وقار را های ظاهری بپردازد، ارزشخودنمایی و آرایش

 کشاند. ها میجتماع را به تباهی و فساد و باالخره به ضدارزشکند و خود و ادار میخدشه
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اند. زمانی این سؤال مطرح بود که بر اساس روایات، در آخرالزمان زنان پوشیده ولی برهنه

 فرماید: شود حل کرد. امیرالمؤمنین علی)ع( میاین پارادوکس را چگونه می

اَْزمَنْةِ نِسَْوةٌ کاشِفاتٌ عارِیاتٌ مُتَبَرِّجاتٌ ِمنَ الدِّین خارجاتٌ یَظْهَرُ فِی آخِرِ الزَّمانِ وَ ُهوَ شَرُّ الْ

فِی الْفِتَنِ داخِالتٌ مائِالتٌ اِلی الشَّهَواتِ َو مُسِْرعاتٌ و ِالَی اللَّذّاتِ مُسَْتحِالّتُ المُحَرَّمات 

 وَ فی جَهَنَّمَ خالِداتٌ؛ 

اند و از خانه با که پوشیده اما برهنههاست، زنانی هستند در آخرالزمان که بدترین زمان

ها وارد شده و به شهوات اند و در فتنهآیند. اینان از دین بیرون رفتهخودآرایی بیرون می

دانند و در ها را حالل میاند و به کوی لذات نفسانی در شتابند و حرامتمایل پیدا کرده

 ( ۷دوزخ به عذاب ابدی گرفتارند. )

اسخ این سؤال پاسخ روشن شده است که بعضی زنان پوشش دارند ولی بنابراین، امروزه پ

اند. چنین مسائلی آدمی را از حجابند، پوشش دارند ولی عریان و برهنهبدحجاب یا بی

نماید و از همه باالتر گاهی از دین خارج ها وارد میسازد و در فتنهها دور میارزش

 کند. می

 

 د( افت تحصیلی و آموزشی 

ها از غنای بیشتری های آن بستگی دارد. هر قدر آموزشای، به آموزشهر جامعه فرهنگ

برخوردار باشد، فرهنگ آن جامعه باالتر خواهد بود. نخبگان و فرهیختگان، در پرتو 

مندان آن بیشتر باشد، معموالً از تمدن ای که دانششوند. جامعهتحصیالت شناخته می

های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی در تمامی زمینه باالتری برخوردار است و پویایی

 ای در گرو آموزش آن است. شود. خالصه، پیشرفت هر جامعهکامالً مشاهده می

های دیگری داشته باشند، از تحصیل دختران و پسران اگر در کنار تحصیل، دل مشغولی

رود. به هدر می های مطالعاتی و تحصیلی آنانمانند و وقت زیادی از فرصتباز می

های دختران و پسران جوان درباره مدهای روز و بسیاری از مشاوران از صحبت
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ها خواهیم بگوییم دختران و پسران باید در دانشگاهمند هستند. نمیهای جدید گلهآرایش

کامالً از هم جدا باشند و دیواری بین آنها کشیده شود. اگر اینها فضای آموزشی را 

چه برازنده فضای آموزشی نیست محیط را محیط درس بدانند و از آن رعایت کنند و

پرهیز کنند، بسیار تحسین برانگیز خواهد بود. به گفته مربیان تربیتی، در مدارسی که دختر 

مسئولیتی به خوبی مشاهده افتادگی و بیکاری، عقبخوانند، کمو پسر با هم درس می

حیطی، با بدحجابی توجه دیگران را به خود جلب ( زیرا دختران در چنین م۸شده است. )

شوند گیرند و باعث افت تحصیلی آنان میکنند و تمرکز ذهنی و روحی را از آنان میمی

و خود نیز دیگر حوصله درس خواندن ندارند و تمام حواسشان به لباس و نوع پوشش 

 کنند. ا میشود و افت تحصیلی پیداست. روح مطالعه و تحقیق در آنها خاموش می

 

 ه( تضعیف اعتقادات دینی در جامعه 

ای که در سطح باالیی از باورهای دینی باشد، در سایه ایمان، در برابر بسیاری از جامعه

های آنان توانند در صفوف آن رخنه کنند و نقشهماند و دشمنان نمیها مصون میآسیب

رانجام زندگی را رسیدن به شود. این جامعه که دل به خدا سپرده و سنقش بر آب می

کند. در این سپارد و عقاید خود را متزلزل نمیداند، دل به دیگری نمیخالق خود می

رود و زنان حاضر جامعه، حجاب و پوشش جزء احکام مسلم دین و مذهب به شمار می

های زودگذر و دنیایی مزین کنند و در پرتو آن عقاید دیگران شوند خود را به زینتنمی

 ساز فساد در جامعه شوند. ا متزلزل نمایند و خود نیز زمینهر

مباالتی فرد به احکام و اعتقادات اسالمی بند نبودن و بیتظاهر به بدحجابی نشانه پای

های سازند و پایهآلود را متوجه خود میهای هوساست؛ زیرا زنان با بدحجابی، چشم

هیچ راهی برای امریکا و »کشانند. فساد میکنند و جامعه را به ایمانی مردم را سست می

که پولی خرج کنند و ها بهتر از این نیست که بدون جنگ و کشتار و بدون اینابرقدرت

های مردم بدزدند و بزدایند. این کار به سادگی حساسیتی ایجاد نمایند، ایمان را از دل
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قبیل به نام پیشرفت علم و... هیچ ها و چیزهایی از این نامهها، نمایششود؛ با فیلمانجام می

های راسخ نقش دانیم که باورها و ایمان( و می۹«)تر از این وجود ندارد.راهی بهتر و موفق

کنند و زمانی که ایمان به سستی گراید، نفوذ بسزایی در بالندگی زندگی جامعه ایفا می

 پذیرد. دشمن و به انحراف کشیدن آن جامعه به راحتی صورت می

 آمدهای اجتماعی نیز به دنبال دارد، از جمله: حجابی پیبد

 

 الف( ایجاد ناامنی و سلب آرامش 

توان فرماید و میآرامش و امنیت واالترین نعمتی است که خداوند به جامعه عنایت می

ای فاقد آن باشد به یک معنا، هیچ چیز ندارد و با وجود امنیت، همه گفت، اگر جامعه

شود و روانی جامعه در سایه امنیت حفظ می -جسمی و روحی  چیز دارد. سالمت

های و دانند که چه ضربهکند. زنان بدحجاب نمیخالقیت و نوآوری بروز می

 سازند. ناپذیر خانمان براندازی بر پیکره جامعه وارد میجبران

ها و ارائه هر چه بهتر ای که بدحجابی رواج پیدا کند، چشم و هم چشمیدر جامعه

کنند تا چشمان بیشتری را متوجه خود آرایی، تمامی نخواهد داشت و زنان سعی میزینت

سازند و در معرض دید همگان قرار گیرند و این امر تمامی نخواهد داشت تا جایی که 

گیرد تمام افراد جامعه را آلوده سازد. در نتیجه، ناامنی نه تنها دامان خود بدحجاب را می

 دارد. های سالم باز میکند و جامعه را از فعالیتاجتماع سرایت می بلکه خیلی سریع به

های ها و درگیریهای گوناگون اجتماعی مانند مدگرایی، شورشبسیاری از کجروی

هویتی اجتماعی نوایی اجتماعی و آزارهای جنسی، از بدحجابی و بیخیابانی، ناهم

 گیرند. سرچشمه می

پردازند و هر روز به سراغ اهری و تجمل و تنوع میزنان بدحجاب که به نمودهای ظ

های روند، از سرمایهتر میتر و کفش و لباس شیکاسباب آرایش و زیورآالت جالب

معنوی محرومند و جمال معنوی برای آنان نامفهوم است. اینان کمبود خویش را 
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 نند. نشایابی را از این طریق فرومیکنند و عطش شخصیتگونه جبران میبدین

شان قرار الشعاع ظواهر جنسیهای راستین دختران را تحتآری، بدحجابی، ارزش»

سازد. بدحجابی ارزش زن های شیادان میرانیها و هوسدهد و آنان را فدای هرزگیمی

کند. زنی که تن و اندام خود را در برد و او را تا حد یک کاال پست میرا از بین می

شود، به کوچه و چه را که به جنسیت او مربوط میرد و آنگذامعرض دید همگان می

خواهد با تکیه بر زنانگی خویش، جای خود را در جامعه کشد، در حقیقت میبازار می

چه کند که آنباز کند نه با تکیه بر انسانیت خویش. در واقع او بدین ترتیب اعالم می

نه اندیشه و لیاقت و کارآیی او. برای او اصل است، زن بودن اوست، نه انسان بودن و 

داری شبیه است که دائماً در فکر چنین زنی قبل از هر چیز اسیر خود است. او به مغازه

 ( ۱۰«. )تزیین و تغییر دکوراسیون ویترین مغازه است

 

 ب( ترویج رذایل اخالقی 

بند به بی آید و جامعه راکه خود یک ناهنجار اجتماعی به شمار میبدحجابی عالوه بر این

های اخالقی است. وقتی به پوشش و متانت ساز بسیاری از زشتیکشد، زمینهو باری می

بندد. بدلباسی، شود، مسائل اخالقی دیگر هم از جامعه رخت بر میاعتنایی میبی

ای که هر روز مد آورد. جامعهکه مدپرستی، هواپرستی میبداخالقی به دنبال دارد، چنان

های اخالقی چون های گوناگون بپذیرد، دچار بسیاری از بیماریکلجدیدی را به ش

ای به انجام غرور، تکبر، عصیان، قساوت قلب و فخرفروشی خواهد شد. هرگاه جامعه

رود دادن گناه جسارت پیدا کرد و مفاسد و معاصی رواج پیدا کرد، زشتی گناه از بین می

که گناه را گناه نداند، به سبب رواج زیاد ای و این خود گناه بزرگتری است. یعنی جامعه

و همگانی شدن آن، سقوط خواهد کرد. بنابراین، بدحجابی قبح و زشتی گناه رااز بین 

 فرماید: شود. امام صادق)ع( میبرد و باعث رواج گناهان دیگر میمی

التَّفاخُرِ َو الْخَُیالءِ فَاِنَّها مِن آفاِت  وَ اَمّا اللِّباسُ یَحْمِلُکَ َعلَی الْعُجْبِ َو الرِّیاء وَ التَّزْییِنِ وَ
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الدِّینِ وَ مُورِثُهُ الَْقسْوَةُ ِفی الْقَلْبِ؛ لباست، لباسی نباشد که تو را به گناه خودپسندی، ریا، 

آراسته نشان دادن، مباهات به دیگران، فخرفروشی و تکبر، آلوده کند که تمام اینها از 

 ( ۱۱) آفات دین و موجب سختی دل است.

گردد. پوشش، نشانه ترس از خدا و آتش جهنم است بدحجابی موجب سوء ظن نیز می

داند. از آن طرف زنان بدحجاب به بند میو زن باحجاب، خود را به احکام الهی پای

مباالتی خود را به موازین اسالمی اعالم گذارند و بیراحتی احکام الهی را زیر پا می

برند و ر معرض گناه هستند و افراد جامعه به آنها گمان بد میدارند. چنین زنانی دمی

دامن و با عفاف، آورند. پس زنان پاکزمینه این گناه را تنها زنان بدحجاب به وجود می

 باید کاری کنند که در معرض تهمت قرار نگیرند. 

 

 رنگ شدن حضور مثبت زنان در جامعه ج( کم

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... شرکت زن در بسیاری از جوامع در فعالیت

ها دارد. بنابراین، حضور زنان در جامعه امری کند و سهم بسزایی در این زمینهمی

شود و زنان دوش به دوش ها اضافه میانکارکردنی نیست و روز به روز به این فعالیت

تواند بر حضور زن در ش میپردازند. حال آیا پوشها به فعالیت میمردان در تمامی زمینه

گونه که به جامعه تأثیر داشته باشد یا خیر؟ پاسخ بسیار روشن است؛ زیرا اسالم همان

آمدهای بد و زشت آن بازداشته اختالط مرد و زن نامحرم هشدار داده و آنان را از پی

است، به پوشش و حجاب او توجه خاصی داشته تا حضور او را در جامعه حفظ و سالمت 

 نفسانی جامعه را تضمین کند. 

زنان بدحجاب در محل کار، به دلیل خودآرایی و خودنمایی، تمرکز فکری الزم را از 

دهند؛ در حالی که الزمه کار و تالش جدی در محل کار، حضور قلب و تمرکز دست می

پردازد، بلکه نیروی حواس است. زن با بدحجابی و آرایش، نه تنها به کار جدی نمی

سازد. در نتیجه، که چرخه فعالیت کاری مد دیگران را نیز دچار سستی و رکود میکارآ
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 سازد. جامعه را به کندی رهنمون می

هایی که غیرت دینی باالیی دارند، از حضور دختران و زنان خود در از طرفی خانواده

 هایها در فعالیتای نگران هستند و نخواهند گذاشت حضور پرشور آنچنین جامعه

کنند. در نتیجه، جامعه ضرر خواهد کرد و بخش بزرگی از اجتماعی جلوگیری می

 نیروهای کاری را از دست خواهد داد. 

 

 د( برهم زدن تنظیم روابط جنسی و عاطفی 

بندی به هنجارهای دینی پوشش و حجاب، نه تنها باعث سالمت اخالقی جامعه و پای

رساند و های جنسی را به حداقل میکاریگیری بزهشود، بلکه زمینه بروز و شکلمی

مند اعضای جامعه را نیز به سوی تشکیل خانواده، تنظیم روابط جنسی و عاطفی و قاعده

 دهد. کردن آن سوق می

های اجتماعی محفوظ بماند و رعایت شود، یعنی هر کسی شود فاصلهحجاب باعث می

ها را الگودار و د. لذا پوشش، تعاملتواند با دیگران هر نوع تعاملی را برقرار سازنمی

ها و در نهایت ارتباط جنسی سازد. این ویژگی مانع نزدیک شدن غریبهمعنادار می

ترین نعمت یعنی آزادی شود. رعایت حجاب و پوشش مناسب، افراد را از بزرگمی

برخوردار خواهد ساخت؛ زیرا زنان اجازه نخواهند داد کسی بدون اجازه، به حریم 

شان نزدیک شوید و در این زمینه تصمیم بگیریم. بنابراین اگر افراد ی و خصوصیشخص

خواهیم، باید زنان ما پوشش را کامالً رعایت کنند؛ پاک و پاکدامن و جامعه سالم می

 فرماید: البالغه به فرزندش امام حسن)ع( میچنان که امیر مؤمنان در نهج

 هِنَّ بِحِجابِکَ اِیّاهُنَّ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحِجابِ اَبْقی عَلَیْهِنَّ؛ وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِْن اَبْصارِ

از راه حجاب و پوشش بانوان آنها را بپوشان؛ زیرا رعایت حجاب به طور جدی و محکم، 

 ( ۱۲تر حفظ خواهد کرد. )تر و پاکزنان را به طور سالم
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 ه( افزایش آزار جنسی 

های اجتماعی، به جوانان و مردان بزهکار در فعالیت زنان و دختران با پوشش نامناسب

اجازه خواهند داد تا به حریم آنان تجاوز کنند و مورد اذیت و آزار خود قرار دهند. نقطه 

هایی است که افراد جامعه برای احترامیها و بیها، مزاحمتشروع بسیاری از ناهنجاری

ها به ر مهمی در ایجاد این مزاحمتآورند و بدحجابی عامل بسیادیگر به وجود مییک

های زننده و گاه بسیار تهییج کنده، در آید، دختران بزرک کرده با پوشششمار می

های آلوده بیشتری را به خود جلب کنند و از نمایند تا شاید نگاهجامعه خود را ارائه می

ابی بیش این طریق، حس خودآرایی و خودنمایی را به نحوی ارضا کنند، ولی این سر

نیست و عاقبت پشیمان خواهند شد که دیگر راه بازگشت نخواهند داشت. خداوند در 

 فرماید: قرآن کریم به پیامبرش)ص( می

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ ِألَزْواِجکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِکَ »

 ( ۱۳عْرَفَْن فَال یُؤْذَیْنَ َو کانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحیمًا(؛ )أَدْنی أَنْ یُ

های خود را برخود فروتر ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو پوشش

تر است که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند )به احتیاط( نزدیکگیرند. این برای آن

 و خدا آمرزنده مهربان است. 

رفتند، بعضی ها زنان برای نماز به مسجد میشأن نزول این آیه آمده، هنگامی که شب در

دادند نشستند و آنان را با مزاح و سخنان ناروا آزار میاز جوانان هرزه بر سر راه آنها می

شدند. این آیه به زنان دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعایت و مزاحم آنها می

 ( ۱4زان، آلودگان و یهودیان شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند. )کنند تا از کنی

ها به دور باشد، باید ای که بخواهد ثبات امنیتی بیشتری داشته و از ناهنجاریپس جامعه

شود، دور نگه دارد و حجاب بهترین خود را از عواملی که باعث ناهنجاری و بزه می

 کند. از آزار جنسی محافظت میای است که زنان و دختران را وسیله
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 چران و هوسباز های چشمو( جلب نگاه

 فرماید: خداوند به پیامبر اعظم)ص( می

 ( ۱۵قُلْ لِلْمُْؤمِنیَن یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ؛ )»

 « های خود را از نگاه نامحرمان فرو گیرند.به مؤمنان بگو چشم

در آدمی قرار داده است. شهوتی که باعث  آید که خداوندشهوت از غرایزی به شمار می

شود، آرامش و آسایش را برای جامعه به دهی زندگی و حیات میبقای نسل و سامان

آورد و آثار بسیار مطلوبی در جامعه خواهد داشت. اما اگر از مسیر اصلی خود ارمغان می

د و جامعه منحرف شود و در سمت و سویی دیگر قرار گیرد، آثار بسیار بدی برای فر

سازد. زنان دارد. بدحجابی از مسائلی است که غریزه شهوت را از سیر خود منحرف می

کنند و آتش شهوت را در باز را به خود جلب میهای آلوده مردان هوسبدحجاب، نگاه

های ای که بیشتر افراد آن جوان هستند، نگاهسازند. به ویژه در جامعهور میدل آنان شعله

کرده و بدحجاب جامعه را به فساد و تباهی رهنمون سوی دختران بزک شیطانی به

 سازند. می

چرانی بر اثر بدحجابی رواج پیدا کند، بسیاری از گناهان در ای که چشمآری، در جامعه

سوز، چران بر اثر این گناه خانمانکند و سرانجام، جوانان چشمآن جامعه رواج پیدا می

ها را به دهند و آبروی خانوادهلوح را بر باد میمعصوم و ساده زندگی بسیاری از دختران

دامنی را از بین کنند و سرمایه عفت و پاکها را سست میفروشند و زندگیارزانی می

 فرماید: برند. امام صادق)ع( میمی

 ( ۱۶ةً طویلةً؛ )النَّظَرُ سَْهمٌ مِن سِهاِم اِبْلیسَ مَسْمُومٌ وَ َکمْ مِنْ نَظَْرةِ اورثَتْ حَسْرَ

نگاه، تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است. چه بسا یک نگاه حسرت طوالنی در پی 

 دارد! 

 

 ز( اختالالت روحی و روانی 
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اختالل روحی و روانی از آثار ناگوار بدحجابی در جامعه است. برخی از دختران و زنان، 

تر بینندگان، به خودآرایی بر اساس نیاز ذاتی خود برای جلب رضایت محیط و توجه بیش

پردازند و افکار خود را در بعد تمایالت و گری و ارائه پوشش غیرمتعارف میو جلوه

کنند. بنابراین، پوشش و حجاب ناقص فشارهای فراوانی را تخیالت موهوم، تقویت می

ای هسازد. چنین افرادی همیشه در پی آنند که خود را به گونبر روح و روان افراد وارد می

انگیز را به خود جلب کنند و شخصیت های آلوده و هوسارائه دهند که افکار و نگاه

ها محدود نیست و وقتی های دیگران همگون سازند. این خواستهخود را با خواسته

ها ارائه دهند. افراد جامعه ثبات روحی و روانی دختران نتوانند خود را مطابق خواست

گراید. شهید مطهری؛ امیدها و آرزوها به ناامیدی می دهند وخود را از دست می

 فرماید: می

پذیری کنیم تحریکپذیر است. اشتباه است که گمان میروح بشر فوق العاده تحریک

گیرد. همان طور که بشر در روح بشر، محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام می

شود و اشباع و مقام سیر نمی ناحیه ثروت و مقام، از تصاحب ثروت و از تملک جاه

گردد، در امور جنسی نیز چنین است. هیچ مردی از تصاحب زیبارویان و هیچ زنی نمی

شود. از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و باالخره هیچ دلی از هوس سیر نمی

از طرفی تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنی است و همیشه مقرون است با نوعی 

احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوها که به نوبه خود منجر به اختالالت روحی و 

های روانی زیاد شده گردد. چرا در دنیای غرب این همه بیماریبیمارهای روانی می

است؟ علتش آزادی اخالقی جنسی و تحریکات فراوان سکسی است که به وسیله جراید 

شود. فل و مجالس رسمی و غیر رسمی انجام میو مجالت و سینماها و تئاترها و محا

(۱۷ ) 

ای آگاهانه به افراد اگر بتوان از لحاظ پوشش، الگوی مناسبی به جامعه ارائه داد، سلطه

اختیاری نجات خواهیم داد. اما با ارادگی و بیجامعه پیدا خواهیم کرد و جامعه را از بی
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خواهند، برای پوشش خود تصمیم گونه میایم که هربدحجابی، به افراد جامعه اجازه داده

ها را به سمت و سوی انحرافات گزین کنند و دلهای متنوع را جایبگیرند و مدل

شود و اجتماعی سوق دهند که در این صورت، اداره و اختیار از افراد جامعه گرفته می

وانی به سراغ های رای نداشته باشد، اختالالت روحی و بیماریای که از خود ارادهجامعه

بدحجابی زن در جامعه، سبب نقش »آن خواهد آمد و به منجالب کشیده خواهد شد. 

شود. این اعمال او را به صورت های گوناگون میها و مدلبازی کردن او در اسلوب

اش تسلط آگاهانه کشد و دیگر بر زندگیاراده، به هر طرف میاختیار و بیموجودی بی

دهد که برای گی و اعمال خود، نظر دیگران را ترجیح مینخواهد داشت. در زند

 ( ۱۸«. )باشدجلوگیری از این امور منفی، حجاب بهترین درمان می

 

 ح( تزلزل نهاد خانواده 

ترین پیوند زناشویی است. برای ثبات این نهاد، عفت و تشکیل نهاد خانواده، مقدس

های جنسی خود را از ر زن لذتآید. اگترین عامل به شمار میحجاب خانوادگی مهم

محیط خانواده بیرون نبرد و دستورهای اسالم را اطاعت کند، محیط خانه سالم و 

ها های جنسی و خودنماییبخش خواهد بود. ولی اگر عفت را رعایت نکند و لذتآرام

آلود نامحرمان قرار خواهد گرفت و های هوسرا به بیرون منزل بکشاند، مورد نگاه

 ته عامل پاشیدگی و تیرگی روابط افراد خانواده خواهد شد. ناخواس

بریم که کنیم، پی مییابی میهای قضایی، را ریشهوقتی اختالفات زن و شوهر در محکمه

ها به دلیل رعایت نکردن حجاب است. وقتی زن با آرایش و بسیاری از ناسازگاری

باخته و روند و او هم دلشانه میها، به سوی او نشود، چشمبدحجابی در جامعه ظاهر می

برد و از او سرد های شوهرش لذت نمیشود و کم کم از نگاهچرانان میفریفته چشم

گردد. گاهی همین امر از طرف شوهر صورت شود و سرانجام باعث جدایی میمی

آلود به دختران و زنان بدحجاب، از های هوسچرانی و نگاهگیرد. بر اثر چشممی
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شود. در هایش در بیرون از خانه صرف میها و محبتگردد و لذاتسرد میلهمسرش د

شود و تیرگی بر کانون خانواده سایه نتیجه، بنای ناسازگاری با همسرش شروع می

 افکند. می

بنابراین، برای حفظ نظام خانواده و به وجود آوردن محیطی سالم و فرزندان پاک رعایت 

ترین امنیت، یعنی امنیت ناموسی، در خانه حاکم شود. حجاب ضروری است و باید باال

از طرفی بدیهی است، اگر خانواده سالم باشد و پوشش را رعایت کند، جامعه که از 

ای که بیشتر اعضای ها تشکیل شده، سالم و پایدار خواهد ماند. در جامعهاجتماع خانواده

تر باشند؛ زیرا جوانان در د حساسدهند باید در برابر این فرآینآن را جوانان تشکیل می

شوند و چنین مناظری عامل کننده، زودتر تحریک میانگیز و تهییجبرابر مناظر شهوت

های مهمی در سوق دادن آنان به فساد خواهد شد. در نتیجه، نیروی فعال اجتماع به راه

تصادی مادی، ناپذیری از جهات اقشوند و به جامعه ضربه جبرانفساد و تباهی کشانده می

 اجتماعی و اخالقی وارد خواهد شد. 

حجابی و بدحجابی در جهان، دهد که با افزایش بیآمارهای قطعی و مستند نشان می»

گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مدام باال رفته است؛ چرا که طالق و از هم

های سرکش، بخواهد، وسجا یعنی هو هر چه دل در این« چه دیده بیند دل کند یادهر آن»

بندد و با بری میرود و به این ترتیب هر روز دل به دلبه هر قیمتی باشد به دنبال آن می

 ( ۱۹«. )گویددیگری وداع می

 به امید روزی که بتوان جامعه را به زیور عفاف و حجاب مزین کرد و از بدحجابی رهانید. 

 

 پی نوشت ها: 

خانه گنج دانش، تهران، ، کتاب۵۰۲ - ۵۰۱ها، ص رزششناس ا( پرویز صانعی، جامعه۱

۱۳۷۲ . 

 ( همان. ۲
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، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، تهران، ۲۰( فرهنگ و تهاجم فرهنگی، ص ۳

۱۳۷۳ . 

 . 4۰، ص ۱۳۶۳، تهران، نشر نور، «حجابی در ایراندرآمدی بر تاریخ بی»( قرة العین، 4

 . ۹( فرهنگ و تهاجم فرهنگی، ص ۵

 . ۱۰۱ها، ص شناسی ارزش( جامعه۶

، مکتبة االسالمیة، تهران، ۱۹، ص ۱4( محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۷

۱۳۷۲ . 

، اداره کل آموزش و پرورش خراسان، مشهد، ۳( ستار هدایتخواه، زیور عفاف، ص ۸

۱۳۷4 . 

پژوهشی ، مؤسسه آموزشی و ۹۶ - ۹۵( محمدتقی مصباح یزدی، تهاجم فرهنگی، ص ۹

 . ۱۳۷۹امام خمینی)ره(، قم، 

( غالمعلی حداد عادل، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران، انتشارات صدا و ۱۰

 . ۵۹، ص ۱۳۷۹سیمای جمهوری اسالمی، سروش، 

 . ۱۳۷۷، تهران، ۶۹( عبدالرزاق گیالنی، مصباح الشریعه، پیام حق، ص ۱۱

 . ۳۱البالغه، نامه ( نهج۱۲

  .۵۹( احزاب، ۱۳

 . 4۲۵، ص ۱۷( ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۱4

 ( نور،. ۱۵

 . ۱۲، ح ۵۵۹، ص ۵( کافی، ج ۱۶

 . ۱۳۷۹، صدرا، تهران، ۸۸ - ۸۷( مسأله حجاب، صص ۱۷

 . ۲4، ص۱۳۷۳حجابی، قم، انتشارات داوری، اللهی، حجاب در بی( حسین حبیب۱۸

 .444، ص ۱4( تفسیر نمونه، ج ۱۹
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 ممنوع شد آن روز که حجاب

خواهی افرادی است ای ناشی از آشنایی با غرب و تجددکشف حجاب در ایران پدیده

های کشف بودند. در حالی که نخستین نشانهکه افکار و زندگی غربی راتجربه کرده

الدین شاه قاجار و سپس در محافل روشنفکری مشاهده توان در دربار ناصرحجاب را می

 گردد.ه دوره دیکتاتوری رضا شاه پهلوی باز مینمود، رسمیت یافتن آن ب

بند به اصول رضاخان که پیش از رسیدن به مقام پادشاهی خود را فردی دیندار و پای

مذهب نشان داده بود، پس از به قدرت رسیدن به تدریج ماهیت اصلی خود را نمایان 

ی نوسازی هاساخت. او که تجددگرایی و تضعیف ارزشهای دینی را سرلوحه برنامه

فرهنگی خود قرار داده بود، طی اقداماتی مخالفت عملی خود را با اسالم و فرهنگ و 

توان به حضور روز افزون سنن اسالمی جامعه آغاز کرد. از جمله این اقدامات می

زادگان تحصیل کرده از های مذهبی، تأسیس مدارس جدید، بازگشت اشرافمیسیون

های روشنفکری، تغییر نظام آموزشی، اجباری کردن ها و انجمنفرنگ، تأسیس کانون

استفاده از کاله شاپو، صدور قانون متحدالشکل نمودن البسه، کشف حجاب بانوان، 

ها، سینماها، قیدی در میان زنان، جلوگیری از حضور زنان با حجاب در پارکترویج بی

 ها و سایر مراکز عمومی و ... اشاره نمود.تأترها، هتل

دار بودن تفکر دینی و مبانی ارزشی حاکم بر جامعه ایرانی را مانعی که ریشه رضا شاه

اش به ترکیه در پنداشت، پس از تنها سفر خارجیسازی میجدی بر سر راه فرآیند مدرن

گرایانه آتاتورک قرار گرفت. ، بیش از اندازه تحت تأثیر اقدامات غرب۱۳۱۳خرداد  ۱۲

ران عزم خود را برای غربی شدن جامعه ایرا نی جزم نمود از این رو پس از بازگشت به ای

الشکل بپوشند، کاله پهلوی به سر گذارند و و مدعی آن شد که اگر مردم لباس متحد

 نسبت به تقیدات دینی سستی نشان دهند متمدن خواهند شد.

مسافرت رضا شاه به ترکیه جدای از آنکه فصل جدیدی در مناسبات دو کشور گشود، 
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الخصوص درباره زنان و های رضا شاه علیات عمیقی نیز در روحیات و سیاستتغییر

 حجاب آنان بوجود آورد.

حجابی زنان ترکیه را مستشارالدوله سفیر کبیر ایران در ترکیه، تأثیرپذیری رضاخان از بی

شبی پس از پایان ضیافت رسمی باشکوه وقتی رضاشاه به عمارت »دهد: چنین توضیح می

که محل اقامت او در آنکارا بود مراجعت کرد تا پاسی از شب نخوابید و در حزب خلق 

گفت: عجب! عجب! کرد و گاه گاه بلند میزد و فکر میتاالر بزرگ خانه ملت قدم می

وقتی چشمان شاه متوجه من شد که در گوشه تاالر ایستاده بودم، فرمود: صادق، من 

کرده و در اخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند.  کردم ترکها تا این اندازه ترقیتصور نمی

بینم که ما خیلی عقب هستیم مخصوصاً در قسمت تربیت دختران و بانوان؛ ... حاال می

 ۱« فوراً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم مخصوصاً زنان اقدام کنیم.

مسئله را یک  حجابی زنان ترکیه قرار گرفته بود، اینرضاخان که شدیداً تحت تأثیر بی

الوزرا چنین به مجمود جم رئیس ۱۳۱4سال و اندی پس از سفر خود به ترکیه در آذر 

نزدیک دو سال است که این موضوع ـ کشف حجاب ـ سخت فکر مرا »نماید: بازگو می

به خود مشغول داشته است، خصوصاً از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که 

را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت به « حجاب»و « پیچه»

کنند، دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده است. اصالً چادر و آنها کمک می

چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید 

 ۲« با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد.

از  ۱۳۱4آذر  ۲۷خشنامه کشف حجاب جهت تصویب رضا شاه در تاریخ از این رو ب

الوزرا به دربار فرستاده شد تا در اول دی سال دستور العمل اجرای غیر رسمی طرف رئیس

قانون کشف حجاب به تمام والیات ایران ارسال گردد. رضا شاه در روز هفدهم دی ماه 

ه دانشسرای عالی رفته بود، در حالی که التحصیالن ببرای اعطای گواهینامه فارغ ۱۳۱4

های اروپایی به تن کرده بودند، ملکه ایران و دختر بزرگش بدون حجاب بودند و لباس
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 طی نطقی از کشف حجاب و پیشرفت زنان سخن گفت:

شما زنها باید این روز را که روز سعادت و موفقیت شماست روز بزرگی بدانید و از »... 

اید برای خدمت به کشور خود از آن استفاده کنید... شما هفرصتی که بدست آورد

اید و برای پیشرفت خود و کشورتان خواهران و دختران من حاال که داخل جامعه شده

اید باید بفهمید که وظیفه شما این است که برای کشور خودتان کار این قدم را برداشته

 ۳« کنید، سعادت آینده در دست شماست.

های تهران ممنوع شد و دولت فردای آن روز، بر سر کردن چادر در خیابانبدین سان از 

و سایر دستگاههای اجرائی در کشور موظف گردیدند برای پیشبرد این طرح در والیات 

گیری مختلف بکوشند. به همین منظور از اقدامات تبلیغاتی و انتظامی در حد وسیعی بهره

 ، کاربرد قوه قهریه را نیز در اولویت قرار دادند.شد و حتی مسئولین در بسیاری از موارد

آموز از داشتن حجاب ممنوع شدند و افسران ارتش با از این آموزگاران و دختران دانش

دادند و در رفتند. در اتوبوس زنان با حجاب را راه نمیزنانی که حجاب داشتند راه نمی

پروایی و چادر داشتند با نهایت بیهایی که زدن به زنها از اهانت و کتکمعابر پاسبان

کردند. حتی بعضی از مأموران بخصوص در شهرها و دهات رحمی فرو گذار نمیبی

هایی را که پارچه روی سر انداخته بودند، اگر چه چادر معمولی نبود از سر آنها زن

کردند یاش تعقیب مکرد او را تا توی خانهکردند و اگر زن فرار میکشیده و پاره پاره می

ها و صندوق لباس آنها را تفتیش کرده، اگر چادر از هر و به این هم اکتفا نکرده اتاق زن

 4بردند. کردند یا به غنیمت میدیدند پاره پاره میقبیل می

تصویب و ابالغ قانون کشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را با محدودیت مواجه 

ی مردمی را نیز در سراسر و مخالفتهای گسترده کرده بود، اعتراضات علما و روحانیون

ترین نمونه آن قیام کشور و در شهرهایی نظیر قم، اصفهان و شیراز در پی داشت که مهم

اگر چه با انتشار خبر قیام گوهرشاد، مقدمات  ۵بزرگ مسجد گوهر شاد مشهد بود. 

شدید حکومت اعتراض اجتماعی وسیعی فراهم شد اما فقدان رهبری منسجم و خشونت 
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آیند که نه تنها این اعتراضات را ناکام گذاشتند بلکه رضاخان از جمله عواملی به شمار می

را نیز مصمم به اجرای خشونت بار کشف حجاب نمودند. با این حال قیام گوهر شاد که 

بند و یک سال پس از بازگشت رضاخان از سفر به ترکیه و مشاهدات وی در مورد بی

چون و ابی زنان ترکیه به وقوع پیوسته بود، از یکسو حکایت از تأثیر بیحجباری و بی

چرای رضاخان از فرهنگ غربی داشت و از سوی دیگر از تعارض این فرهنگ با فرهنگ 

 داد.اسالمی جامعه ایران و عدم پذیرش موازین غیر شرعی توسط مردم نیز خبر می

کودتای رضاخان را محکوم کرده  ۱۲۹۹ر امام خمینی به عنوان رهبر انقالب اسالمی که د

های ضد دینی پهلوی اول همچون کشف حجاب، جدایی دین از بود و در برابر سیاست

گیری نموده سیاست، رواج فرهنگ اروپایی در ایران، اهانت به روحانیت و ... نیز موضع

ه بانوانی در رژیم طاغوتی پهلوی آن ظلمی که ب»دهند: بود؛ این مسئله را چنین شرح می

که مقید بودند به اینکه بر طبق اسالم عمل کنند و موافق آنچه که اسالم امر کرده است 

رضا به وضع ذی خودشان را قرار دهند، در آن زمان رضا شاه به وضعی و در زمان محمد

ای که جزء دار و دسته خود دیگر. و بحمداهلل بانوان ایران مقاومت کردند و جز یک دسته

ند و غربزده بودند و با رژیم او مناسب بودند، سایر خواهرها مقاومت کردند. آنها بود

بنابراین اسالم در ایران زنده شد، آن خدمتی که به بانوان کرده است و خواهد کرد 

توانیم ما توصیف کنیم. اگر نبود این انقالب و نبود این ای است که نمیارزشش به اندازه

واقع شده بود، بعد از چند سال دیگر اثری از اخالق اسالمی تغییر و تحولی که در ایران 

 ۶« در ایران نبود.

اگر چه پس از سقوط رضا شاه قاعده یکسانی در خصوص کشف حجاب و اتحاد شکل 

لباس وجود نداشت، اما لزوم پاسخ به مطالبات و افکار عمومی، مقامات را به عقب نشینی 

وزیر در تاریخ ستعالم وزیر کشور از نخستتوان به اواداشت. به عنوان نمونه می

نشینی اجباری دولت در قبال اشاره نمود که طی آن به صراحت از عقب ۱/۱۰/۱۳۲۲

 ۷کشف حجاب سخن به میان آمده است. 
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در مجموع می توان چنین اذعان نمود که واقعه کشف حجاب در دوران پهلوی از یک 

تی ایران داشته و از سوی دیگر زنان را به سو حکایت از بحران حقوقی زنان در جامعه سن

 عنوان عناصر و ابزار نوگرایی رژیم درآورده بود. 

 

 ها:پانوشت

 .۱۵۷، ص ۱۳۶۲ـ حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج ششم، تهران: ناشر، ۱

ها، تهران، مؤسسه مطالعات ها، پیامدها و واکنشـ مهدی صالح، کشف حجاب، زمینه۲

 .۱۱۸، ص ۱۳۸4اسی، و پژوهشهای سی

ـ حکایت کشف حجاب، تهاجم فرهنگی غرب و کشف حجاب، تهران، موسسه ۳

 .۲۵، ص ۱۳۷۸فرهنگی قدر والیت، 

 .۳۰۵، ص ۱۳۶4ـ محسن صدر، خاطرات صدراالشراف، تهران، نشر وحید، 4

ـ علیرضا امینی، تحوالت ساسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، صدای معاصر، ۵

 .4۰، ص ۱۳۸۱

 .۲۶۱، ص ۱۸ـ صحیفه نور، ج ۶

ـ مرتضی جعفری، واقعه کشف حجاب، اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در ۷

عصر رضاخان، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی و مؤسسه پژوهشی و 

 .۲۲۲، سند شماره 4۵۹، ص ۱۳۷۱مطالعاتی فرهنگی، 

 استفاده عمومی ممنوع

در آن هنگام که خداوند بر حضرت آدم احسان کرد و باغ  درباره پیامدهای بی حجابی

معنا بخشید، غم تنهایی را از او زایل ساخت. از آن زمان به « حوا»زندگی او را به وجود 

بعد که عالم را بقایی و آدم را امیدی به حرکت آورد، خیمه زندگی بشر بپا شد. در حالی 

دی که بدون او، برای نظام آفرینش، آغاز زن استوار کرده بود، موجو»که نیمی از آن را 
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زن شخصیتی »بخش اسالم برای شود. بر همین اساس، در آیین حیاتو انجامی تصور نمی

العاده و منزلتی واال مقرر شده است و از او به عنوان موجودی یاد شده که باید مورد فوق

ای رآن کریم سورهای که در قتکریم و مشمول مهر و محبت کافی قرار گیرد. به گونه

آیه. عالوه بر این در اسالم برای تمامی جوانب زندگی  ۱۷۶و مشتمل بر « نساء»به نام است

ای وضع شده است. فردی و اجتماعی، خانوادگی و زناشویی و حقوق زن، قوانین عادالنه

ایل تواند به مقام او نای نمیکند که گویی هیچ فرشتهو از زنان شایسته آن چنان یاد می

آید. در میان قوانین آسمانی که خدای متعال، با توجه به نیاز زن به امنیت و آرامش، بر 

حجاب است. حجاب قانونی است که نه برای محدود کردن »او مقرر کرده است، حکم 

استعدادهای زنان، بلکه برای محدود کردن خطرهایی است که استعدادها و موجودیت 

اسالم به اجتماع و مسائل آن، کامال حکیمانه است. اسالم  کند. دیدگاهزن را تهدید می

ای آن چنان پاک بسازد که در آن اثری از فساد و انحراف وجود نداشته خواهد جامعهمی

کند، باشد. از جمله عوامل اساسی که پاکیزگی اجتماع و سالمت اخالقی را ضمانت می

گری و انحراف باز داشته شوهحکم حجاب است. با وجود حجاب، زنان از بی عفتی و ع

حجاب »گردد. خانواده و جلوگیری از به هم پاشیدگی آن میشوند و موجب صیانتمی

تواند از پاکی و امنیت ای نمیایمنی بخشنده و نگهبان جامعه است و هرگز هیچ جامعه

زیرا  ;بند و بار و برهنه باشنداجتماعی برخوردار باشد، مگر وقتی که زنانشان نخواهند بی

یی است که در صورت گسترش آن در میان توده مردم، بسیار « وبا»حجابی همچون بی»

کند. اسالم با دوراندیشی کامل، پیروان خود را به حجاب و زود همه را آلوده و بیمار می

کند تا پیش از وقوع حوادث خانمان برانداز و شیوع فساد، ترک خودنمایی امر می

 و امکان رشد فساد اجتماعی بوجود نیاید.  های آن خشک گرددریشه

 

 حجابی و پیامدهای آن بی»
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 آوری جوانان به انحرافات جنسی . روی۱

گردد. هرگاه جوان در دوران بلوغ، به علل مختلف، دچار هیجان و میل جنسی زیادی می

های بزک کننده و چهرههای تحریکها و فشارهای جنسی، با دیدن صحنهاین هیجان

کند که دوست دارد با اختیار میحجاب، همراه باشد، جوان را آن چنان بیده زنان بیکر

هر وسیله ممکن، شهوت خود را خاموش سازد. چنان که حضرت امام رضاعلیه السالم 

زیرا موجب  ;خدای متعال چشم اندازی به گیسوان زنان را حرام دانست»فرمایند: می

مفاسد و انحرافاتی به وقوع خواهد پیوست که نه تحریک مردان گشته، در نتیجه آن، 

 ( ۱حالل است و نه پسندیده )

حجاب، که عامل اصلی انحراف جوانان هستند، در جرم و کیفر آنان شریک آیا زنان بی

نیستند؟ و آیا اینان نبودند که با خودنمایی و هرزگی خود، غرایز جوانان را تحریک کرده 

های اجتماعی و حجاب، باید کیفر نابسامانیحال، زنان بیو روانه فساد نمودند؟ به هر 

 آورند، به عهده بگیرند. روانی که برای دیگران پیش می

 

 های خانوادگی . بی حجابی و خیانت۲

های خانوادگی نیز گسترش حجابی در میان زنان رواج یافت، خیانتاز آن زمان که بی

افزایش رفته است. بی شک در بسیاری از  پیدا کرد. از آن پس، پیوسته آمار آن رو به

زیرا با همراه بردن همسرش به  ;نمایدها را فراهم میموارد، شوهر خود زمینه این خیانت

مجالس مختلط و منحرف کننده و سینماها و تئاترها، عمال بین او و بیگانگان، آشنایی 

یمانی در آنان دیده کند. بیگانگانی که در اغلب موارد هیچ گونه تعهد و ابرقرار می

کند تا با مهمانان به گرمی دست دهد و با شود. یا آن که مرد، همسرش را وادار مینمی

لبخند، خوش آمدگویی کند. سپس، از آنان پذیرایی کند، آن چنان که گویی همه با او 

شود که روابط خانوادگی سست گردد محرمند! همین رفت وآمدها نامشروع، موجب می

ت زندگی شروع شود. اینجاست که کاخ زیبایی خانواده از هم پاشیده و فرو و اختالفا
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 گردد. ریزد و بدبختی کودکان آغاز میمی

 

 . دخترربایی و تجاوزات به زنان و دختران ۳

دهند و غرایز جنسی مردان را های خود را به دیگران نشان میزن و دختری که زیبایی

فتار ناصواب را با ریختن آبرو و پذیرفتن آسیب جسمی کنند، باید تاوان این رتحریک می

حجاب، چیزی جز از دست دادن آبروی و روانی بپردازند. نظر جوانان منحرف به زنان بی

آنان نیست. پس تجاوز و ربودن آنان امر عجیبی نیست! دختر ربایی در کشورهایی که به 

امه گاردین، در آمریکا کند. بر اساس گزارش روزنحجاب معتقد نیستند، بیداد می

( یا در گزارش آمده است: ۲شود )دقیقه، یک دختر ربوده می ۱۵)واشنگتن( در هر 

دهد که های دختران دانشجو در انگلستان به عمل آمده، نشان میآمارهایی که از کیف

 ( ۳درصد آنان، قرص ضدبارداری با خود همراه دارند. ) ۸۰

 

زن »حجابی کدام یک از این دو نمونه رانجام بیحال سؤال این است، با توجه به س

ترند؟ مقام و منزلت کدام حجاب و بانوی باحجاب بهترند؟ کدام یک متین و محترمبی

 تر است؟ عالی

حجاب و باحجاب مانند تفاوت اتومبیل توان گفت: تفاوت میان زن بیدر آخر می

همگانی مورد استفاده عموم شخصی و اتومبیل همگانی )اتوبوس، تاکسی( است. اتومبیل 

حجاب کاالی است. ولی اتومبیل شخصی، تنها به صاحبش اختصاص دارد. و زن بی

مند شوند. چگونه است که فردی زیرا همه مردم قادرند آزادانه از او بهره ;همگانی است

خود ای بی انصاف یا حتی دوستحاضر نیست اتومبیل شخصی خود را به دست راننده

شود ناموس خویش را ممکن است موجب خرابی آن شود. ولی حاضر می بسپارد چون

 ها قرار گیرد. در اختیار دیگران قرار دهد تا در معرض انواع بیماری
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خواهرم حجاب سعادت است ، نوشته: محمد ابراهیم الموحد القزوینی، »منبع: کتاب 

 مترجم: یوسف آبادنی 

 

 نوشت: پی

  ۱۰۳، ص ۶. بحاراالنوار. ج ۱

  ۱۹۸۰، «الدستور». مجله لبنانی ۲

 ۱۹۸۰االهرام ، ». روزنامه مصری ۳

 اهرم حجاب در دست ترک ها

ترکیه از جمله کشورهایی است که نظام موجود در آن را می توان به عنوان نمونه های 

دولت برشمرد. نظام سیاسی ترکیه سیاستی سکوالریستی را در  _بارزی از جدایی ملت 

دستور کار دارد، این در حالی است که مردم ترکیه بیشتر مذهبی بوده و با ارکان 

اگرچه نظامیان ترک تاکنون توانسته اند این تناقض را  سکوالریسم کامالً بیگانه هستند.

تا حدی متوازن سازند، اما نشانه ها حکایت از این دارند که تناقض مذکور اکنون به 

حدی رسیده است که نمی توان با روش های پیشین از بروز پیامدهای منفی آن جلوگیری 

ضوع حجاب است. با روی کرد. یکی از بارزترین مباحث تناقض برانگیز در ترکیه مو

کار آمدن یک دولت اسالمی در ترکیه جدال میان طرفداران روسری و مخالفان آن وارد 

 مرحله تازه ای شده است. 

در حالی که اسالم گرایان ترکیه معتقدند که وجود یک دولت میانه رو اسالمی در 

ن به وجود کشورشان موقعیت برتری را به نسبت نظامیان ارشد سکوالرمسلک برایشا

آورده است سکوالرهای این کشور در تدارک مانورهای جدید بر سر رای اخیر یک 

دادگاه اروپایی پیرامون شکایت دو دانشجوی ترکیه و مشروعیت بخشیدن بیشتر به مبارزه 

لیال »خود علیه حجاب هستند. دادگاه حقوق بشر اروپا هفته گذشته در پی شکایت 
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جویان ترک علیه دولت ترکیه در ممنوعیت استفاده از و یکی دیگر از دانش« شاهین

حجاب اسالمی در دانشگاه های این کشور، این شکایت را رد کرد و صریحاً اعالم داشت 

که ممنوع کردن حجاب مسلمانان، نقض حقوق بشر نیست. این دو دانشجو به دادگاه 

ار مسئوالن دانشگاه حقوق بشر اروپایی در استراسبورگ اقامه دعوی کرده بودند که اصر

 در زمینه برداشتن حجاب آنها پایمال شدن حقوق ایشان محسوب می شود.

قاضی این دادگاه با استناد به قانون اساسی ترکیه اعالم کردند که به منظور دفاع از  ?اما 

ارزش ها و اصول آزادی می توان محدودیت هایی را نسبت به ابزار مذهبی اعمال کرد. 

از جمله معدود احکامی است که یک مرجع قضایی در اروپا به نفع  این رای اگرچه

حاکمیت ترکیه صادر کرده است، اما در عین حال برای اولین بار توانست اعتراض رسمی 

نخست وزیر دولت ترکیه به حکمی به نفع دولت این کشور را نیز به همراه داشته باشد. 

شته در جمع هم حزبی های خود با ، نخست وزیر ترکیه هفته گذ«رجب طیب اردوغان»

انتقاد از این حکم گفت: دوست دارم بدانم قانون های جدید بزرگ اروپا در این حکم 

چقدر تاثیر داشته است. اردوغان اگرچه تاکید کرد که این حکم در قوانین ترکیه لحاظ 

حزب مخالف  CHPخواهد شد، اما در عین حال قول داد که در این مورد با حزب 

 ت به خوبی صحبت شود تا ماجرای قانون آموزش عالی تکرار نشود. دول

قانون جنجال برانگیز آموزش عالی ترکیه که با بحث های زیادی در این کشور همراه 

رئیس جمهور این کشور را نیز دربرداشت، به طلبه ها اجازه « نجدت سزر»شد و مخالفت 

 در دانشگاه بپردازند. می داد، مانند دانش آموزان عادی به ادامه تحصیل

اما بسیاری از کارشناسان قضایی و حتی سیاسی ترکیه معتقدند که رای اخیر دادگاه 

حقوق بشر اروپا نه تنها راه احقاق حقوق بانوان محجبه را در ترکیه که در دیگر 

کشورهای اروپایی مسدود خواهد کرد. براساس این رویکرد برخی از دولت های 

رد مشابه حقوقی درگیر هستند، با استناد به حکم اخیر این دادگاه، دانش اروپایی که با موا

آموزان و دانشجویان محجبه را محکوم خواهند کرد. اما به عقیده عده ای دیگر اکنون 
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روندی در اروپا و به خصوص ترکیه در جریان است که از چنین پیامدی جلوگیری 

عنوان دومین کشور پرمسلمان اروپایی  خواهد کرد. مخالفت های گسترده در فرانسه، به

باعث شد که اخیراً آمارگیری و تحقیقات جدیدی پیرامون میزان پایبندی مسلمانان اروپا 

 به آموزه های مذهبی و به ویژه حجاب آغاز شود. 

 ??میلیون مسلمان در اروپا به سر می برند. براساس آخرین آمارها  ??در حال حاضر 

ن در این قاره نسبت به دین خود حساس هستند و حاضر به عقب درصد از مسلمانان ساک

نشینی از امور دینی واجب خود نیستند. به گفته برخی از حقوق دانان، همه مسلمانان اروپا 

اعم از کسانی که پوشش اسالمی را رعایت می کنند، در این باره اتفاق نظر دارند که 

ه درباره نوع پوشش خود تصمیم بگیرند. از مسلمانان باید این اختیار را داشته باشند ک

ترکیه نیز آمارهای بسیار جالبی منتشر می شوند. براساس آخرین تحقیقات که برخی از 

سایت های اینترنتی منتشر کرده اند جامعه ترکیه اسالمی تر شده است. موضوع زمانی 

ی مذهبی تر جالب تر می شود که بدانیم افسران جوان تر ترک به نسبت نظامیان قدیم

 شده اند. 

این روند در برخی از رویدادهای سیاسی ترکیه نیز نمود یافته است. با وجود تاکید 

مقامات ارشد سیاسی ترکیه از جمله رئیس جمهور به شدت سکوالر این کشور بر لزوم 

حضور بی حجاب زنان سایر مقامات در مهمانی ها و دیدارهای رسمی، عدم تبعیت از 

اخیراً با صراحت و جسارت بیشتری خود را بروز داده است. در یکی از  چنین التزامی

رویدادهای اخیر، همسر سخنگوی مجلس ترکیه به دلیل سخت گیری در مورد بانوان 

محجبه در یک مهمانی رسمی از حضور در این دیدار سرباز زد. این در حالی بود که 

ترکیه که خود را پاسدار رئیس جمهور ترکیه و برخی دیگر از شخصیت های رسمی 

جمهوری سکوالر ترکیه می دانند نسبت به بایکوت این رویداد در صورت حضور یافتن 

 همسر سخنگوی مجلس ترکیه با روسری هشدار داده بودند. 

در حالی که همسر نخست وزیر ترکیه نیز از آمدن به این محفل خودداری کرد، همسران 
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ه بدون هیچ واهمه ای با روسری و حجاب کامل سایر مقامات حزب حاکم اسالمی ترکی

در آن حضور یافتند. اگرچه سازمان آموزش عالی ترکیه که بر امور دانشگاه های ترکیه 

نظارت می کند، در سال های گذشته با صدور بخشنامه ای استفاده از حجاب اسالمی در 

که در مورد سایر دانشگاه های این کشور را ممنوع کرد، اما اقدامات سهل گیرانه ای 

اقلیت های این کشور از جمله کردها از سوی دولت ترکیه یا چراغ سبز نظامیان این 

در دستور کار قرار گرفته  _به عنوان سردمداران پشت پرده و اصلی ترکیه  _کشور 

است، حکایت از روندی دارد که احتماالً بحث محدودیت های حجاب در ترکیه نیز از 

 بود.آن مستثنی نخواهد 

ترک ها تاکنون توانسته اند با روی کار آوردن یک دولت میانه رو اسالمی تا حدی از 

فشار شدید افکار عمومی خود بکاهند. شاید برای نظام ترکیه در حال حاضر با توجه به 

ضرورت ایجاد و حفظ توازن و ثباتی که پیشتر به آن اشاره رفت، بهتر باشد که این فشار 

ی نظیر این در کنترل داشته باشد. حتی اگر رای اخیر دادگاه حقوق را همچنان از طرق

بشر اروپا به نفع محدودیت های حجاب در ترکیه را ریشه در نگرانی هایی بدانیم که با 

مخالفت علیه ممنوعیت حجاب در فرانسه نمود بارزتری به خود گرفتند، به نظر می رسد 

دید برای مخالفان حجاب بانوان ترکیه که این رای را نمی توان به عنوان اهرمی ج

 برشمرد.

 بدحجابی در نگرش جامعه شناختی

یکی از رویکردهای مطرح در زمینه تبیین انحرافات اجتماعی، رویکرد گزینش عاقالنه 

های جدید در این رویکرد، رابطه منحرفانه و کجروانه به منزله است. طبق یکی از نگاه

های باشد. بر طبق برداشتمل بر تقاضا و عرضه میبازار انحراف و جرم است که مشت

دیده به هیچ وجه در این جریان، جدید، فرد منحرف در بخش تقاضا قرار دارد و فرد بزه

گیری عمل تأثیر نیست بلکه با قرار گرفتن در بخش عرضه، فعاالنه در شکلمنفعل و بی
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اجتماعی و اخالقی ناشی  کند. این مدل تحلیل، در مورد انحرافاتمنحرفانه شرکت می

های کنترلی متناسب با خود از عدم رعایت حجاب صحیح کاربرد دارد و مستلزم سیاست

است. اگر با این رویکرد به تحلیل برخی متون دینی )آیات مربوط به حجاب( بپردازیم، 

شاهد تأیید این مدل در این آیات خواهیم بود و تشریع حجاب به منزله یک سیاست 

یابد. موضوع بدحجابی در جامعه ما از اموری است به خوبی در این مدل معنا می کنترلی،

که ذهن بسیاری از دینداران جامعه را به خود مشغول داشته است. تلقی بدحجابی به عنوان 

امری نابهنجار و نامطلوب نشانگر این است که ذهنیت فرهنگی و دینی ما برای بدحجابی 

های نامطلوب ئل است و به تعبیر دیگر، آن را علت برخی پدیدهآثار و تبعات نامطلوبی قا

های علمی انگارد. در این نوشتار سعی شده، با مروری کوتاه بر نظریهدیگر در جامعه می

های اجتماعی و سیر تحول ( )علت یابی( انحرافات و ناهنجاری۱ارائه شده در زمینه تبیین)

نسبت به این تلقی رایج در میان دینداران جویا  ها،ها، موضع جدیدترین نظریهآن نظریه

انداز دینی به این موضوع شود و سرانجام با استمداد از بیانات عالمان دینی، از چشم

های مطرح در این زمینه، در ابتدا الزم است، مفاهیم پرداخته شود. اما پیش از بیان نظریه

گونه که از اسی بدحجابیهماناصلی به کار رفته در این مقاله تعریف گردد.معنی شن

آیـد، بـرای تعریف بـدحجابی بهتر است، در ابتدا حجاب تـرکیب لفظی ایـن مفهوم برمی

و حدود آن مشخص گردد و از آنجا که هدف دستیابی به اصطالح شرعی این مفهوم 

است، باید دید که حجاب عالوه بر معنای لغوی، در شرع اسالم چه معنایی دارد. از نظر 

غوی لغت حجاب به معنای پوشیدن، پرده و حاجب به کار رفته و در هیچ موردی اصالتًا ل

شود، اطالق نشده به معنای نوع، سبک پوشیدن و نوع سبک لباسی که پوشیده می

( در اصطالح فقهی نیز برای رساندن معنای پوشش زنان، از لغت حجاب استفاده ۲است.)

که به طور دقیق، در معنای پوشش و پوشاندن است، « سَتر»شود، بلکه از لغت نشده و نمی

( در مورد میزان و مقدار پوشش بدن که در شرع اسالم برای زنان ۳شود.)استفاده می

توان دریافت که های عملیه مراجع تقلید میواجب شمرده شده است، با نگاهی به رساله
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قرص صورت و دو حجاب صحیح و واجب عبارت است از، پوشانیدن تمام بدن به جز 

دست )از مچ دست به پایین(. اما این تعریف فقهی تعریف حداقلی است و با نگرشی 

تر و دیدی اجتماعی به احکام اسالم شاید بتوان گفت تعریفی ناقص است. به سخن وسیع

های دینی، اندیش دینی، با تأمل دقیق در منابع آموزهدیگر، برطبق رویکرد عالمان ژرف

های فردی این حکم فراتر رفت و به ابعاد اجتماعی این رفتار متوجه نبهتوان از جمی

پوشش »گونه که استاد شهید مرتضی مطهری خاطرنشان ساخته است: گردید. همان

(وحجاب زن) در اسالم این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند 

، مقصود از حجاب اسالمی، آن نوع ( بنابراین4«)گری وخودنمایی نپردازد.و به جلوه

(ـ حدود شرعی پوشش در آن رعایت ۱پوششی است که دارای این دو ویژگی باشد: 

(ـ با خودنمایی وجلب نظر نامحرمان همراه نباشد. طبق این تعریف، حجاب ۲شده باشد. 

امری نیست که صرفاً به موضوع پوشش مرتبط باشد، بلکه امری رفتاری نیز هست. با 

گیرد. تری از بدحجابی در ذهنمان شکل میشدن مفهوم حجاب، تصور جامعروشن 

کند؛ ممکن بدحجاب فقط کسی نیست که حد واجب حجاب شرعی را رعایت نمی

است کسی این حدود را کامالً رعایت کند ولی در عین حال وضع ظاهرش، نوع رفتارش 

به افراد و اطرافش و در با مردان، نوع سخن گفتنش، نوع راه رفتنش، حتی نوع نگاهش 

( باشد، یعنی ۵«)دارزبان»ای باشد که یک کالم، نوع رفتار ارتباطی او در اجتماع به گونه

زبانی توجه نامحرمان را به خود جلب نماید. تذکر این نکته الزم است که با زبان بی

قصد ویژگی خودنمایی و به تعبیری، زباندار بودن رفتار و پوشش، ربطی به آگاهی و 

فاعل رفتار یا پوشش ندارد و ممکن است این جلب نظر غیرآگاهانه و غیرعمدی باشد. 

شود که ( اطالق می۷( به رفتار یا کنشی)۶انحراف اجتماعی انحراف یا کجروی)

های ای برحسب موقعیت( در هر جامعه۸گذارد.)هنجارهای مقبول جامعه را زیرپا می

توجهی به این انتظارات به جامعه وجود دارد. بیگوناگون، انتظارات خاصی از اعضای 

شود. این انتظارات و هنجارها بسته به اهمیتی که ها محسوب میمعنای انحراف از آن
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های متفاوت اجتماعی را در قبال نقض تواند واکنشها قائل است، میجامعه برای آن

بندی توان تقسیمه کلی میها برانگیزد؛ بر این اساس، هنجارهای اجتماعی را به دو دستآن

های قومی به آن دسته از هنجارهای اجتماعی اطالق (؛ شیوه۹های قومی)(ـ شیوه۱نمود: 

شود، ولی واکنش شدید ها هرچند نامطلوب و نابهنجار تلقی میشود که نقض آنمی

( مانند کسی ۱۰ماند.)مردم را در پی ندارد و واکنش در حد عدم تأیید آنان محدود می

شود ولی معموالً مردم با چرانی کند، این رفتار گرچه امری نامطلوب تلقی میه چشمک

(؛ ۱۱(ـ رسوم اخالقی)۲دهند.مشاهده آن چندان واکنشی نسبت به فرد مزبور نشان نمی

شود و مجازات متخلفان یعنی هنجارهای نیرومندی که از نظر اخالقی مهم محسوب می

(برای مثال در جامعه ما ۱۲شود.)ای مالی و فیزیکی میهاز آنها، شدیدتر وشامل جریمه

رود و اگر کسی با گفتن متلک حفظ حریم و احترام بانوان از هنجارهای مهم به شمار می

های کالمی این هنجار را نقض کند، سایر افراد شاهد قضیه به شدت با وی و سایر اذیت

هنجارهای اجتماعی است که  (؛ قانون آن دسته از۱۳(ـ قانون)۳برخورد خواهند کرد.

داند که هنگامی تخلفی در مورد آن ها را چنان برای بقای خود حیاتی میجامعه، آن

دارد و متخلف از ها وامیصورت بگیرد، دولت و ابزارهای حکومتی را به مقابله با آن

ها ممکن است به زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی یا اعدام محکوم شود؛ مانند آن

( در این نوشتار مقصود از انحرافات اجتماعی، انحراف از ۱4تکاب زنای به عنف.)ار

های نسبتاً شدید هایی که واکنشهنجارهای اجتماعی نوع دوم و سوم است، یعنی انحراف

های مختلف از انحراف اجتماعی انحراف اجتماعی نماید. تبییناجتماعی را ایجاد می

شناختی شناختی، روانهای زیستفته است، از قبیل: تبیینهای مختلفی قرار گرمورد تبیین

های بیولوژی و موضوع، ویژگیشناختی، محور اصلیو اجتماعی. در تبیین زیست

شناسی فرد منحرف است که در آن ساختمان بدن تا عوامل ژنتیک شخص کجرو، زیست

های فردی وتشناختی بر تفا(در تبیین روان۱۵گیرد.)مورد توجه و بررسی قرار می

( در تبیین ۱۶شود.)اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تأکید می
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گیرد، انحراف اجتماعی نوعی اجتماعی که اینجا صرفاً این موضوع مورد بحث قرار می

شود؛ بنابراین برای شناخت آن الزم است، مروری کوتاه به کنش اجتماعی محسوب می

تبیین کنش اجتماعی شود تا در پرتو آن، پدیده انحراف  رویکردهای کلی و مهم در

 اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. 

های گوناگون در این حوزه، رویکردهای عمده و مهم در این زمینه به با مروری بر نظریه

شئون ( »۱۷رویکرد کارکردگرابر طبق رویکرد کارکردگرا) -(۱باشد: قرار ذیل می

تر اجتماعی دارند، یامدهای سودمندی که برای نظام بزرگمختلف جامعه را بر حسب پ

ای با وجود ( برای مثال اگر سؤال شود که چرا در هر جامعه۱۸«)کنند.تبیین می

خورد، گفته های کنترلی، میزانی از انحراف از هنجارهای اجتماعی به چشم میسیاست

ی در جامعه، برای حیات شود که به طور اساسی وجود میزانی از انحراف و هنجارشکنمی

شود و بقای آن مطلوب و حتی ضروری است؛ چرا که انحراف و هنجارشکنی موجب می

که هنجارهای اجتماعی از حالت اجمال و ابهام به درآیند و وضوح و روشنی بیشتری 

برای آحاد جامعه پیدا نمایند و این امر، وفاق بر سر هنجارها را که اساس انسجام اجتماعی 

 سازد. تر میدهد، سهلکیل میرا تش

شئون مختـلف جـامعه را ( »۱۹رویکرد ساختارگرا بـرحسـب رویـکرد سـاختارگرا) -(۲

(به عنوان ۲۰«)کنند.پذیر اوصاف ساختاری جامعه تبیین میبینیبـرحسـب پیامدهای پیش

سری نمونه در مقام پاسخ به این سؤال که چرا در جامعه ما با وجود مقبولیت عام یک 

های اخالقی در باب روابط مرد و زن، انحراف اجتماعی در این زمینه با درجات ارزش

خورد، اگر پاسخ داده شود که چون ساختار اقتصادی کشور موجب مختلف به چشم می

شده که افراد توانایی الزم برای تأمین حداقل امکانات برای تشکیل خانواده را نداشته 

های خالف هنجارهای اجتماعی به تأمین نیازهای غریزی اهباشند و به همین جهت از ر

 آورند، در واقع تبیینی ساختاری از این پدیده به دست آمده است. خود روی می

های مختلف تکنولوژی (ـ رویکرد ماتریالیستیدر رویکرد ماتریالیستی، با تحلیل صورت۳
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های مهم توان ویژگیی(( م۲۱های اجتماعی حاکم بر تولید )پایه اقتصادی)و آرایش

( مطابق این رویکرد، وجود انحراف اجتماعی و ۲۲حیات جمعی را تبیین نمود.)

هنجارشکنی در جوامع امروزی ناشی از این امر است که در این جوامع اقتصاد 

داری حاکم است. تأکید بر فردگرایی یکی از نیازهای حیاتی چنین نظام اقتصادی سرمایه

ی به معنای سست شدن پایبندی افراد جامعه به هر چیزی است که است و رواج فردگرای

های فردی و توجه به اقتضائات زندگی جمعی است.چنان اش کنار گذاشتن خواستهالزمه

های اجتماعی از جمله انحرافات گردد، این سه رویکرد در تبیین کنشکه مشاهده می

ن کنشگر قرار دارند( تأکید دارند اجتماعی، بر عوامل کالن اجتماعی )که در خارج از ذه

گیرد تا به هایی که در ذهن او صورت میو به متغیر فرد کنشگر، ذهنیت و فعل و انفعال

شود، توجهی ندارند. هرچند توجه به عوامل کالن به هیچ وجه ارتکاب عملی منتهی می

مل قابل اغماض نیست و در جای خود ضروری است، ولی از آنجا که کنش، از یک عا

زند، نقش فرد کنشگر را نباید از نظر دور داشت. در انسانی دارای آگاهی و اراده سرمی

های سطح کالن، برای تبیین در سطح خرد، بر اینجا ضمن اذعان به سودمندی تبیین

 گردد. توضیح رویکرد ذیل متمرکز می

د و آن (، یک اصل محوری دار۲۳(ـ رویکرد گزینش عاقالنهرویکرد گزینش عاقالنه)4

این است که رفتار آدمیان، هدفدار و سنجیده )سنجشگرانه( است...آدمیان در چند »

کنند، برای رفتن به هر راهی ها راهی را که با اغراضشان موافق است اختیار میراهی

کنند... عملی عاقالنه و سنجیده است که در چارچوب اطالعات محاسبه سود و زیان می

( بنابراین، رفتار ۲4«)سیله مناسبی برای رسیدن به هدفی باشد.مشخص از شقوق مختلف، و

گرایانه است که پس از گیری فردی و گزینش عقالنی فایدهمنحرفانه نیز نوعی تصمیم

گیرد؛ به عالوه، در این رویکرد سنجش پیامدهای مثبت و منفی رفتار منحرفانه صورت می

برای همه افراد به یکسان وجود گیری اصل بر این است که امکان گزینش و تصمیم

توان در قرن شناسی، نقطه اوج این نوع تبیین را در آغاز می( در قلمرو جرم۲۵دارد.)
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( ۲۶شناسی مشاهده نمود.)های مکتب کالسیک در حوزه جرمهفدهم میالدی در ایده

اصول این تفکر با پیدایش تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم طبیعی و انسانی به دست 

توان شاهد طرح تدریجی این به بعد نیز می ۱۹۷۰فراموشی سپرده شد. از اواسط دهه 

شوند ورز تلقی میها از نو، بزهکاران کنشگرانی اندیشهها بود؛ در این تبییندست تبیین

که های خاص دارند، از جمله آنریزیکه برای ارتکاب رفتارهای انحرافی خود برنامه

دهند و اگر ضررها و ی رفتار خویش را مورد توجه قرار میهاقبل از هرچیز، آماج

خطرهای عمل مورد نظر را بیش از منافع حاصل از آن ببینند، از ارتکاب آن چشم 

( ـ رویکرد عرضه و تقاضا اهمیت رویکرد گزینش عاقالنه در حوزه ۲۷پوشند.)می

های ها و رویکردظریههای خرد از رفتار منحرفانه در این است که اساس و مبنای نتبیین

ها، رویکردی ترین اینترین و قدیمیمتفاوتی در این زمینه شده است. یکی از اساسی

کند و است که رابطه منحرفانه و کجروانه را به صورت بازار عرضه و تقاضا تصویر می

( با چنین دیدگاهی ۲۹«)ارلیش( »۲۸نشاند.)می« کنندهعرضه»فرد کجرو را در جایگاه 

های قانونی و اجتماعی در نظر گرفته شده( را دارای عوامل بازدارنده )مانند مجازاتنقش 

( بنابراین ۳۰داند.)ای میاهمیتی قاطع در تعیین فراوانی انحراف و کجروی در هر جامعه

ها، مثل برای کنترل روند انحرافات، باید باال بردن هزینه جرم از طریق تقویت بازدارنده

( اشکالی که در این ۳۱پلیس و نظام جزایی را در دستورکار قرار داد.) مجازات بزهکار،

شود که در این بازار انحراف و رویکرد هست، این است که به طور مشخص بیان نمی

( از ۳۲«)ون دیک»نماید.اما روایت جدیدتر تقریر جرم، نقش تقاضا را چه کسی ایفا می

دیده و بزه« تقاضا»را شاخص بخش ساز این رویکرد است. وی فرد منحرف و آسیب

کند؛ قلمداد می« عرضه»بیند( را شاخص بخش )کسی که از رفتار انحرافی آسیب می

بدین معنا که آنچه فاعل حقیقی کجروی در بازار جرم و کجروی دارد، صرفاً آمادگی 

دارد، میدیده عرضه و انگیزه و گاه ابزار الزم برای این کار است؛ در مقابل، آنچه فرد بزه

تواند انگیزه و پذیر نمایاندن خود و ایجاد این باور در فرد منحرف است که میآسیب
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شود که این روایت سان روشن میتوانمندیش برای هنجارشکنی را به فعلیت برساند. بدین

از رویکرد گزینش عاقالنه، یک گام از روایت قبل جلوتر است؛ چرا که تحلیل خود را 

دیده در جریـان انحراف آفرین بزهسـازد بلکه به نقشاطی متمرکز نمیصرفاً بر شخص خ

، ۱۹۹۰( در خالل دهه ۳۳گذارد. به تصریح برخی محققان)و کجروی صحه و تأکیـد می

دیده در میان جدیدترین معارف جرم شناختی، دیگر مسأله عمده، مجرم نیست بلکه بزه»

روزمره وی ممکن است او را در برابر  هایاست، یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت

( این بیان گرچه به طور مشخص در مورد شکستن هنجارها از ۳4«)پذیر کند.جرم آسیب

توان بندی هنجارهای اجتماعی( ابراز شده ولی به راحتی مینوع قانون )نوع سوم از تقسیم

عرضه و تقاضا آن را به سایر هنجارهای اجتماعی نیز تعمیم داد. بدحجابی در رویکرد 

های مختلف از انحراف اجتماعی، به طور عام و نظریه مبتنی بر ایده بازار عرصه و ?تبیین

تقاضا به طور خاص، جنبه تبیینی دارند؛ بدین معنا که به دنبال تعیین مقصر اصلی در کنش 

رو، برحسب این نظریه، کسی که عامل انحراف ?منحرفانه و هنجارشکنانه نیستند. از این

شود )در صورتی که انحراف در حد نقض قانون باشد(، از نظر حقوقی مسئول قی میتل

طور که گفته شد، شود و الزم نیست بار مجازات را تحمل کند. زیرا همانشناخته نمی

مقصود اصلی این است که در عین اذعان به مسئولیت فرد منحرف و متخلف نسبت به 

و بزرگی که موجب پدیدآمدن و تحقق  عمل خود، شناسایی زمینه و عوامل کوچک

هایی که در جهت کاهش اند، فراهم گردد تا بدین ترتیب، سیاست?کنشی کجروانه شده

بینی شود، نسبت به برخی عوامل بروز انحراف دچار بزرگانحراف پیشنهاد و اجرا می

حث بیش از حد و نسبت به برخی دیگر دچار غفلت و جهل نگردد. برای مثال در مورد مب

ای باشد، به طور قطع هیچ جامعهاصلی این نوشتار که در حوزه روابط بین مرد و زن می

توان یافت که در این مورد کامالً فاقد هنجار و قواعد رفتاری باشد. نقض این را نمی

هنجارها نیز بسته به اهمیت هنجار نقض شده، واکنش متناسب با خود را در پی خواهد 

های ها و ارزشرضه و تقاضا، در راستای حفظ هنجارها، حریمعداشت. برطبق نظریه
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حاکم بر جامعه و نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا حذف انحرافات عالوه بر اینکه 

دیده هم )که در این موارد معموالً شود، شخص بزه?مجازات متوجه فرد منحرف می

شد، چرا که او هم صرفاً منفعل با?جنس زن است(، از این سرزنش و سیاست در امان نمی

ناخواه در ظاهر و جسم خود، که خواههای طبیعینبوده است. چون زنان به علت مطلوبیت

توانند آگاهانه یا هایی که میها و جذابیتدر نظر مردان دارند و نیز به علت مطلوبیت

در بخش عرضه ناآگاهانه )براساس تربیت نادرست( به رفتار خود در منظر مردان ببخشند، 

های مردان ها و مطلوبیتگیرند. این در حالی است که در وضع عادی، جذابیتقرار می

برای زنان از سنخ امور ظاهری و جنسی نیست و از این لحاظ آنان عرضه کننده نیستند 

ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس بلکه متقاضی هستند. بنابراین، هرقدر این اقسام زیبایی

ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین باشد، به معنای عرضه بیشتر آنمردان 

دیده به مردان وضعی، بیانگر این پیام )هرچند معموالً ناخواسته( از جانب زنان بالقوه بزه

ها به راحتی به این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت بالقوه کجرو است که آن

گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش تر میهزینهتر و کملامکان نقض هنجار سه

به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی شود، یکی هزینه باالی کجرویکجروانه می

و دیگری، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفتاری صحیح 

 در میان زنان است. 

حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه که بیشود ای روشن میبا چنین مقدمه

های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن )پوشش اندام بیشتر است. یکی از راه

های هنجارشکنی را از دست کجروان و زباندار نبودن رفتار( است، چرا که فرصت

نباید چنان  گیرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظتمی

آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از افراط

عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به 

گردد. برای مثال در اجتماعات عادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچکتر برمی
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ن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه روستایی، بیرون ماند

های جلب توجه نباشد )به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام )ره( در رساله

اند(، علمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول وجوب ستر استثنا کرده

ا چنین وضعی داشته باشد. پس از آشنایی با این ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روست

گیرد. اما نظریات، نظرگاه متون دینی در تأیید یا نفی این رویکرد مورد بررسی قرار می

های دینی و نظریات ای در باب رابطه بین گزارهقبل از ورود به این بحث الزم است، نکته

ی اسالم، از اعتقاد به مبدأ وحی های دینعلمی روشن شود. پرواضح است که اعتبار گزاره

های تواند و نباید در پایبندی به گزارهگیرد و تأیید یا عدم تأیید علوم تجربی نمینشأت می

توان را نمیکم در خصوص ضروریات دین خدشه وارد سازد. اما این نکتهدینی دست

ای حل انکار کرد که اطالع از این نظریات که حاصل تالش و کنکاش عقل بشری بر

تواند به فهم بهتر و روشنتر گوهرهای های رفته است، میمشکالت زندگی و اصالح راه

بهایی که منبع وحی در اختیار دینداران قرار داده، کمک شایان نماید. به عالوه، این گران

های مشابه آن تراوش ذهنی کسانی است که در یک بستر فرهنگی خاص نظریه و نظریه

اند و کشانده شدن آنان به های دینی پرورش یافتهاعتنایی به گزارهبیبا سابقه تاریخی 

نشینی از مواضع علمی گذشتگان خود ای، به معنای یک عقباتخاذ چنین مواضع علمی

های دینی اسالم است، امری که امکان گر بر آزمون تجربی گزارهو به یک معنا داللت

گی فراهم نیست. حجاب در قرآن عمده های فرهنآن برای مسلمانان به لحاظ ویژگی

گردد، آیات مربوط به حجاب است که دو سوره متون دینی که در این بخش مطرح می

قرآن، نور و احزاب آمده است. در این نوشتار، به آنچه در این آیات در مورد تعیین حد 

موضوع  ها در راستایشود، بلکه مقصود اصلی بهره بردن از آنواجب آمده پرداخته نمی

قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا » -( محدود شدن تقاضا ۳۵بحث است.)

( خداوند متعال در این آیه تکلیف ۳۶«)فروجهم ذلک ازکی لهم اِنّ اهلل خبیر بما یصنعون.

مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و به هنگام برقرار کردن ارتباط با زن نامحرم مشخص 
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دهد که به مردان مؤمن ابالغ تعال به پیامبر اکرم )ص( دستور میساخته است. خداوند م

کند که از خیره شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را از گنـاه حفظ کننـد. )یـا بر طبق 

 تفسیر دیگری، فرج خـود را از دیـدگان دیگران بپوشانند.( 

ها رل نمایند. اما آنمحدود شدن عرضه زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنت

عالوه بر این تکلیف مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و 

تکلیف اضافی، نه از روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی 

افتد، بر این دو جنس است. مرد متقاضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا می

های خویش است که همان زن که چنین نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی خالف

خودنمایی و جلب نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که 

عرضه، به حیطه خاصی )محیط امن خانواده( محدود شود. محدودیت عرضه، در اصل 

رعایت و حفظ حجاب، خود را از گردد. زیرا زنان با موجب محدود گشتن تقاضا می

توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا دارند و میهای مردان در امان نگه میبازیهوس

کنند، بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در عرضه 

صه شناسی حجاب ذکر گردید، عرطور که در مفهومتماشای مردان قرار دهند. همان

حجاب محدود به یک زمینه نیست، بلکه دامنة آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است 

 گردد: که به این موارد اشاره می

یحفظن فروجهن و الیبدین زینتهن اال ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی »پوشش ـ  -(۱

های خویش و زیور خویش آشکار نکنند، مگر آنچه پیداست و سرپوش»(، ۳۷«)جیوبهن

در فراز انتهایی این آیه، دستور دیگری به عنوان مکمل حجاب شرعی « ها بزنند.بر گریبان

و پای به زمین نکوبند که زیورهای مخفیشان »ذکر شده که مؤید نگرش مذکور است: 

که بفهمانند که کردند و گاه برای آنزنان عرب معموالً خلخال به پا می« دانسته شود.

کوبیدند. مضمون این نهی را ند، پای خود را محکم به زمین میزینتی قیمتی به پا دار

شود، مانند استعمال توان توسعه داد وهر آنچه عرضه و خودنمایی زن تلقی میمی
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 توان ممنوع دانست. عطرهای تند و آرایش در چهره را می

لغو کند که این حکم موارد استثنائی البته در جایی که تقاضایی نباشد، منطق حکم می

شود، چنانچه در ادامه فرازی از این آیه ذکر گردیده است. این موارد استثنائی، گاهی 

در جانب تقاضا یعنی مرد و گاهی در جنبة عرضه، یعنی زن قرار دارد که به اجمال شامل 

و زیور خـویش آشکار نکنند »گردد: ـ مردانی که احتیاج به زن نـدارند؛ موارد ذیل می

( مقصود از مردان طفیلی، قدر مسلم ۳۸«)فیلی که حاجت به زن ندارند.مگر ... مردان ط

های زنان در زمینه امور جنسی دیوانگان و افراد ابله است که به علت عدم درک زیبایی

کودکانی که از راز زنان »اساساً در خارج از دایره تقاضا قرار دارند. ـ کودک نابالغ؛ 

و زنان قاعده و »( ـ زنان پیر؛ ۳۹«)ان توانا نیستند(.جویی از زنآگاه نیستند )یا بر کام

بازنشسته که امید ازدواج ندارند، باکی نیست که جامه خویش (یعنی روسری و چهارقد) 

را بر زمین نهند (البته) در صورتی که خود را به زیوری نیاراسته باشد و قصد خودنمایی 

توان ( این آیه را می4۰«)یشان بهتر است.نداشته باشند؛ و اگر از این نیز خودداری کنند برا

به عنوان استثنایی دیگر بر حکم حجاب که قبالً ذکر شد دانست و فلسفه آن این است 

که این زنان به طور عادی، چیزی برای عرضه ندارند و رغبت و تقاضایی نسبت به آنان 

م( از آنان وجود ندارد؛ از این رو، وجوب حجاب )لزوم پوشانیدن سر در حضور نامحر

گونه که در آیه تصریح شده این رخصت مشروط به این برداشته شده است؛ ولی همان

که در انتهای آیه است که قصد عرضه و خودنمایی در کار نباشد. دستور کلی اخالقی

آمده، مبنی بر ترجیح داشتن رعایت عفاف در هر حالی و در هر سنی، بیانگر توجه بیشتر 

والذین »ف است. ـ های انحراداشتن اجتماع از زمینهو سالم نگهشارع به جنبه عرضه 

یُؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبیناً یا ایها النبّی قل 

الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جَالبیبهنَّ ذلک أَدنی اَن یعرفن فال 

ـ لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون یؤذین و کان اهلل  غفوراً رحیماً

آنان که بدون جهت مردان ( »4۱«)المدینة لنغرینّک بهم ثم ال یجاورونک فیها اال قلیالً.فی
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شـوند. ای پیـامبر به رسانند، بهتان و گناه بزرگی مرتکب میو زنان با ایمان را آزار می

های خویش را به خود نزدیک ت و بـه زنـان مؤمنیـن بگو که روسریهمسـران و دختـران

ها بپوشانند(. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت قرار سازند )خود را با آن

نگیرند بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است. اگر منافقان و بیماردالن و کسانی که 

ای خود دست برندارند، ما تو را علیه آنان خواهیم کنند از کارهدر شهر نگرانی ایجاد می

این آیات به خوبی « گاه فقط مدت کمی در مجاورت تو خواهند زیست.برانگیخت؛ آن

اند، که برخی مفسرین گفتهنماید. ظاهراً چنانصحنه بازار جرم و انحراف را تصویر می

ها شد، در کوچهاریک میگروهی از منافقین و افراد منحرف در اوایل شب که هوا تازه ت

شدند؛ برای مقابله با این پدیده دو راهکار در پیش و معابر مزاحم زنان )اکثراً کنیزان( می

رعایت حجاب  -روی جامعه قرار داده شده است که هر یک در جای خود اهمیت دارد: 

در خارج از منزل؛ زیرا از این طریق زنان نجیب و عفیف یعنی کسانی که قصد عرضه 

شوند و بیماردالن از اینکه چشم طمع به آنان ببندند و آنان را خود را ندارند، شناخته می

برخورد فیزیکی و کاربرد زور و اجبار علیه  -پوشند. مورد اذیت قرار دهند، چشم می

افراد خاطی و منحرف؛ خداوند در این آیه، افراد مزاحم و بیماردل را به حمله و حرکت 

کند. نکته مهم علیه آنان و حتی تبعید از جامعه پاک اسالمی تهدید میشدید پیامبر )ص( 

دیدگان دیگر در این باب، مقدم داشتن راهکار فرهنگی است که کانون آن را کنترل بزه

های جرم و انحراف بر رفتار خود و محافظت آنان از خود در برابر افراد احتمالی و آماج

دهد. این تقدم در ذکر راهکارها در آیه شریفه، میآماده ارتکاب انحراف و جرم تشکیل 

تواند رساند، ولی میهرچند تقدم زمانی استفاده از راهکار اولی بر راهکار دوم را نمی

 بیانگر تأکیـد و اهمیت بیشتر در نظر شارع مقدس باشد. 

طمع الذی یا نساء النبی لستن کاحدٍ من النساء إن اتقیتن فال تخضعن بالقول فی»گفتارـ  -(۲

ای زنان پیغمبر، شما اگر پرهیزکار باشید، ( »4۲،)«فی قبله مرض و قلن قوالً معروفاً.

آلود به کار همچون سایر زنان نیستید؛ مواظب باشید که در سخن، نرمش زنانه و شهوت
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خودداری «نبرید که موجب طمع بیماردالن گردد؛ به خوبی و شایستگی سخن بگویید.

آمیز، شـاخصه دیگر حجاب است. در این آیه با صرف ه تحرکاز سخن گفتن به شیو

نظر از اینکه روی سخن با زنان پیامبر )ص( است، به خوبی نشان داده شده مردانی که 

ها وجود دارد، آنچه در نزد آنان است، آمادگی درونی و تقاضا احتمال انحراف در آن

نچه مایه گسترش این بیماری است، اما طرف دیگر قضیه این است که درعرصه اجتماع آ

شود، عرضه نشود و خارج شدنش از حالت درونی و باطنی به حالتی بیرونی و عملی می

ها در امنیت قرار بگیرند و بتوانند آزادانه در اجتماع حضور پیدا کنند. تا از این طریق زن

کند؛ یت میهمین سوره، نیز همین مضمون را با بیانی دیگر تأکید و تقو ۵۳بخشی از آیه 

کند که اگر از زنان پیامبر )ص( درخواستی دارند، آنجا که خداوند به مسلمانان توصیه می

وَ »ای و بدون داخل شدن در منزل مطرح کنند: خواسته خود را از پشت حجاب و پرده

: فرماید؛ سپس به علت این توصیه اشاره می«اذا سألتموهنَّ متاعاً فاسئَلوهنَّ مِن وراءِ حجابٍ

ذلک اطهر لقلوبکم و « »این برای پاکیزگی دل شما و دل آنان (زنان پیامبر) بهتر است.»

یعنی دل زنان پیامبر « قلوبهن»یعنی دل شما مردان، بر « لقلوبکم»از مقدم داشتن « قلوبِهنَّ

)ص(، شاید بتوان استنباط کرد که آمادگی برای انحراف قلبی که مقدمه انحراف عملی 

تر است لذا خداوند شنیدن صدای جنس مخالف، در مردان بیشتر و قویاست، از راه 

تکلیف بیشتری را متوجه زنان کرده و آنان را به پوشاندن خود از دیدگان نامحرمان و 

 محافظت خود از طریق حفظ حریم در رفتار و سخن واداشته است. 

مؤمن بگو که چشمان و به زنان ( »4۳،)«قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن.»رفتار ـ  -(۳

های و در خانه»(، 44«)وَ قرن فی بیوتکن وال تبّرج الجاهلیة االولی»ـ «خویش را ببندند.

خویش قرار گیرید و مانند دوران جاهلیت نخستین، به خودنمایی و خودآرایی از خانه 

 که از سیاق آن پیداست، بر روی خارج شدن زنان پیامبراین آیه نیز چنان« خارج نشوید.

)ص( از منزل، همراه با عرضه خود به نامحرمان، حساسیت به خرج داده است. البته 

مقصود از آن حبس کردن زنان ایشان در منزل نیست، چرا که تاریخ اسالم گواه آن است 
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که سیره معمول پیامبر )ص( بر چنین رفتاری استوار نبوده است و نیز فقط حفظ پوشش 

هایش، اعم از نوع نگاه و رفتار مورد تمام صور و شیوهمراد نیست، بلکه خودنمائی در 

آید، این است نظر است. در مجموع، آنچه از مالحظه چند آیه شریفه مذکور به دست می

که در تمام این آیات، بیش از همه بر حفاظت زنان از خود در پوشش، رفتار، سخن و 

ل )و حتی در مرحله نیت و ...، و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عم

خطورات ذهنی( تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال 

دهد که در های بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما نشان میزور و سیاست

یک جامعه اسالمی، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل 

سازی حرافات اجتماعی و اخالقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاومان

دیدگان )زنان( در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد بزه

متقاضی، از طریق کار فرهنگی سنجیده و بلند مدت در زمینه ترویج معنای صحیح 

 حجاب صورت گیرد. فهرست منابع 

 .۱۳۶۶، انتشارات صدرا، تهران، سال «مسأله حجاب»طهری، مرتضی: م× 

، کتاب اول، پژوهشکده حوزه «جامعه شناسی کجروی»سلیمی، علی؛ داوری، محمد: × 

 .۱۳۸۰دانشگاه، قم، 

، عبدالکریم سروش، مؤسسه فرهنگی صراط، چ «تبیین در علوم اجتماعی»لیتل، دانیل: × 

 .۱۳۷۳اول، 

 پی نوشتها: 

(۱ )- explanation.  

 .۷۸مطهری، ص  -( ۲)

 . ۷۹همان، ص  -( ۳)

 همان.  -( 4)

 .  ۸۰رک. همان، ص -( ۵)
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(۶ )- deviance.  

، رک. سلیمی و  (actionو کنش ) (behaviorدر مورد تفاوت بین رفتار ) -(۷)

 . ۲۰۶-۲۰۸داوری، صص 

 . ۲۲۲-۲۲4همان، صص  -( ۸)

(۹ )- folkways.  

 . ۲4۲وری، ص رک. سلیمی و دا-( ۱۰)

(۱۱ )- mores.  

 . ۲4۲سلیمی و داوری، ص  -( ۱۲)

(۱۳ )- law.  

 . ۲4۲رک. سلیمی و داوری، ص  -( ۱4)

 . ۳۸4-4۰۶نک. همان، صص  -( ۱۵)

 . 4۰۶-4۲۵نک. همان، صص  -( ۱۶)

(۱۷ )- functionalist approach.  

 . ۱۵۱لیتل، ص  -( ۱۸)

(۱۹ )- structuralist approach.  

 . ۱۵۱لیتل، ص  -( ۲۰)

(۲۱ )- economic base.  

 . ۱۹۵رک. لیتل، ص  -( ۲۲)

(۲۳ )- rational choice approach.  

 . ۶4-۶۵لیتل، صص  -( ۲4)

 . ۳۷۰سلیمی و داوری، ص  -( ۲۵)

 رک. همان.  -( ۲۶)

 . ۳۷۰-۳۷۱رک. همان، صص  -( ۲۷)
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 . ۳۲۱همان، ص  -( ۲۸)

(۲۹ )- Erlich.  

 . ۳۸۰، ص سلیمی و داوری -( ۳۰)

 . ۳۲۱همان، ص  -( ۳۱)

(۳۲ )- J.M. Van Dik.  

(۳۳ )- Barbara Hudson.  

 . ۳۲۳-۳۲4سلیمی و داوری، صص  -(۳4)

« مسأله حجاب»در این قسمت، از توضیحات و تفسیر آیات مربوطه در کتاب  -(۳۵)

 ( استفاده گردیده است. ۱۲۵-۸۰)صص 

 . ۳۰نور،  -( ۳۶)

 . ۳۱همان،  -( ۳۷)

 همان.  -( ۳۸)

 همان.  -( ۳۹)

 . ۶۱همان،  -( 4۰)

 . ۵۸-۶۰احزاب،  -( 4۱)

 . ۳۳همان،  -( 4۲)

 . ۳۱نور،  -( 4۳)

 .۳۳احزاب،  -( 44)

 تجدد و کشف حجاب

حجاب از ضروریات اسالم است. فقهای شیعی، بلکه همه علمای دین از صدر اسالم 

به وجوب حجاب حکم کرده تاکنون با توجه به دالیل نقلی )آیات و روایات( و عقلی، 

ها و حکمت ( و در تشریح دلیل۱اند. )و آن را از احکام مسلّم و ضروری اسالم دانسته
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 اند. های فراوانی نگاشتهها و کتابآن رساله

بر خالف پندار، برخی از روشنفکران سکوالر، حجاب در ایران باستان و دیگر ملل 

حجابی که « ویل دورانت»اشته است. به گفته گوناگون جهان، پیش از اسالم، نیز وجود د

تر از اسالم بوده است. در میان قوم یهود اگر در میان قوم یهود وجود داشته خیلی سخت

نشست و یا در خانه پرداخت و یا با مردان نامحرم به گفتگو میزنی به نقض قانون می

ن را بشنوند، مرد حق توانستند آکرد که همسایگان میخود صدایش را به قدری بلند می

( در بیشتر تصاویر مذهبی یهودی و مسیحی زنان ۲داشت بدون مهریه او را طالق دهد. )

« سن پل»اند. به اعتقاد دارای روسری و یا پوشش بلندی که شباهت به چادر دارد بوده

 ( ۳یکی از قدیسیان کلیسا سر زن نباید بدون روسری باشد. )

اند. آنان جز باز گذاشتن دو دست، باز ارای حجاب بودهدر ایران باستان نیز زنان د

دانستند. آنان برای پوشیدن سر از های بدن را خالف ادب میگذاشتن هر یک از قسمت

کردند. روی این شد استفاده میسربندی که در زیر چانه به وسیله دو بست محکم می

ندن موی سر طبق آئین پوشیدند. پوشامی« مکنو»سربند نیز یک روسری بزرگ به نام 

( البته در اواخر سلسله ساسانیان به علت هرزگی و عیاشی خانواده 4باستان معمول بود. )

سلطنتی و آلودگی موبدان و زوال دین زرتشتی پوشش زنان تنها پوشیدگی نبود بلکه 

 شد. نوعی مخفی کردن آنان از طمع شاهزادگان و مردان صاحب قدرت محسوب می

گوید: در ایران باستان معموالً زنان در اندرون خانه دورانت میر ویلبنابراین، اگ

، نیز «کنت دوگوبینو»اند؛ و اگر شدند و حق معاشرت با دیگران را نداشتهنگهداری می

گوید آنچه در زمان ساسانیان بوده تنها پوشیدگی زن در کتاب سه سال در ایران، می

 ( علت خاصی داشته است که بدان اشاره کردیم. ۵نبوده بلکه مخفی نگه داشتن زن بوده)

های عربی پیدا پس از پذیرش اسالم از سوی ایرانیان، پوشش زنان ایرانی شباهت به لباس

 شد. کرد ضمن آنکه سر نیز پوشیده می

در روزگار صفویه، هنگام خروج از خانه پوشش همگانی زنان چادر سفیدی بود که سر 
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داشت. در دوران زندیه و قاجاریه چادر، حجاب را مستور می تا پای آنان به جز دو چشم

پوشاندند. نقاب نیز، آمد. صورت را نیز با روبندی از چلوار کلفت میرسمی به شمار می

( از زمان ناصرالدین شاه در پی ۶شد. )های چهره بود و از مو ساخته مییکی از پوشش

های دامن درباری به وجود آمد و شلیته سفرهای او به فرنگ تغییراتی در نوع پوشش زنان

کوتاه متداول شد و با رفت و آمد فرنگیان به ایران و برخی از ایرانیان به فرنگ، بدحجابی 

شود. در روزگار های اشراف و فرنگ رفته کم و بیش دیده میدر میان برخی از خانواده

ی را طرح کردند حجابزده با الگوگیری از غرب، بحث بیمشروطیت روشنفکران غرب

 ( ۷و حجاب را مخالف تمدن و تجدد شمردند. )

های متنوع غربی و خیاطان و طراحان با رفت و آمد بیشتر ایرانیان به فرنگ و ورود لباس

اروپایی به ویژه فرانسوی به تهران کم کم سبک پوشش مردان و زنان تغییر کرد و با 

ها به شان و ورود زنن از سوی اربابانزدگان و تشویق آنافضاسازی و تبلیغ ازسوی غرب

حجابی اجتماع، رفع حجاب نیز مطرح شد. گروهی رشد و پیشرفت را مترادف با بی

دانستند. در برابر آنان عالمان دین و برخی دیگر از روشنفکران اسالمی، طرح این گونه 

 اند. دیدهمسائل را مخالف اسالم و عامل خطرناکی برای جامعه اسالمی می

در تاریخ معاصر ایران قرةالعین، وابسته به بابیه اولین زنی است که پوشش خود را برداشت 

 ( ۸حجابی فراخواند. )و دیگران را نیز، به بی

السلطنه دختر ناصرالدین شاه نیز، از نخستین زنانی بود که حجاب را کنار گذاشت. تاج

. او هشت سال پیش از اعالم آبادی، نیز از پیشگامان رفع حجاب است( صدیقه دولت۹)

ها ظاهر شد و به عنوان نخستین زنی که رسمی کشف حجاب با لباس اروپایی در خیابان

 ( ۱۰چادر از سر برداشته شهرت محله به محله و کوچه به کوچه یافت. )

 

 رضاشاه و کشف حجاب 

و  تبلیغات در جهت نوگرایی و تجددطلبی با آغاز سلطنت رضاشاه بیش از گذشته شد
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چون از حمایت دولت جدید نیز برخوردار بود صراحت و سرعت بیشتری به خود گرفت. 

روشنفکران سکوالر با الگوگیری از رهبران فکری خود چون آقاخان کرمانی و... وانمود 

حجابی با دین ناسازگار نیست. حتی روزنامه کردند که تجددطلبی از جمله بیمی

( این شیوه منافقانه که حتی به هنگام ۱۱تجددین نامید. )المتین، علی)ع( را رئیس المحبل

شد بیانگر بیم و هراس گویندگان و رسمیت یافتن کشف حجاب نیز به کار گرفته می

بندی مردم به عقاید دینی گرا از واکنش مردم مسلمان بود، چرا که پاینویسندگان غرب

 و شعایر اسالمی بسیار شدید بود. 

با کشورهای همسایه مانند افغاستان از جمله کارهایی بود که در مقایسه اوضاع ایران 

جهت تشویق مردم مسلمان ایران به تجدد و نوگرایی و فاصله گرفتن از اسالم و 

 گرفت. های آن انجام میآموزه

گرفت گرایی در ترکیه آتاترک صورت میهایی که در زمینه غربتحوالت و دگوگونی

زده ایرانی بود و ه خان در افغاستان مورد توجه روشنفکران غرباللَّو نیز اقدامات امان

های خود با المتین، در یکی از شمارهیافت. حبلگاه در مطبوعات انعکاس میگاه و بی

تحوالت افغاستان را یادآور شد و ملت متمدن ایران « تعلیم و تربیت نسوان افغان»عنوان 

 ( ۱۲را کمتر از آنان در کسب تجدد ندانست. )

کرد های غربیان هدایت میتقلید از ترکیه و آتاترک که کشورش را در جهت خواسته

 به شدت مورد توجه رجال ایران و رضاشاه قرار داشت. 

المتین دالیلی را ای که روزنامه حبلها نیز صراحت بیشتری یافت به گونهلحن روزنامه

 ( ۱۳برای رفع حجاب در روزنامه خود آورد. )

، در دربار از چادر نماز منع شد و حتی همسر ۱۳۰۷و  ۱۳۰۶زمان یعنی سال در این 

الوزرای وقت، مخبرالسلطنه، هدایت، به سبب استفاده از چادر نماز مورد ایراد قرار رئیس

 ( ۱4ای که از رفتن به دربار خودداری کرد. )گرفت به گونه

رم حضرت معصومه و ، در ح۱۳۰۷با ورود خانواده شاه به صورت بدحجاب به سال 
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اش و ضرب و شتم روحانی آمر به معروف و ناهی از حمایت رضاشاه از عمل خانواده

منکر مرحوم شیخ محمدتقی بافقی مشخص شد که رژیم شاه مصمم به رفع حجاب و 

 بند و باری است. و برای این کار حتی آمادگی رویارویی با حوزه را نیز دارد. ترویج بی

 

 رکیه سفر رضاشاه به ت

یکی از رویدادهایی که موجب تسریع در اعالم کشف حجاب از سوی رضاشاه شد سفر 

او به ترکیه بود. فروغی با آشنایی قبلی که با آتاترک داشت زمینه سفر شاه را به ترکیه 

فراهم کرد. هدف فروغی این بود که شاه از نزدیک با مظاهر تمدن اروپا که در ترکیه 

 شنا شود و سپس به عنوان سوغات در ایران پیاده کند. رواج پیدا کرده بود آ

، عازم ترکیه شد. سفرش به ترکیه چهل روز طول ۱۳۱۳خرداد  ۱۲رضاشاه در تاریخ 

های ای به عمل آورد. رضاخان مجذوب سیاستکشید. آتاترک از او تجلیل شایسته

ران پیگیری کند. زدایی آتاترک در ترکیه شد و قول داد که همان سیاست را در ایاسالم

او در سخنان خود چنین گفت: به واسطه برداشتن خرافات مذهبی در مدت سلطنت من، 

هر دو ملت بعد از این، با یک روح صمیمیت متقابل دست در دست هم داده و منازل 

 ( ۱۵سعادت و ترقی را طی خواهند کرد. )

های ملی و اسالمی زشگرایی و شیوه زدودن اررضاشاه در این مدت با همه زوایای غرب

رژیم آتاترک آشنا شد و وقتی به ایران بازگشت تصمیم گرفت که ایران را به پای ترکیه 

وزیر به مدت شش سال نخست ۱۳۱۲شهریور  ۲۲تا  ۱۳۰۶برساند. مخبرالسلطنه که از سال 

 نویسد: رضاشاه بود می

 ( ۱۶«)فکر تشبه به اروپا از آن )ترکیه( به سر پهلوی آمد. »

پاشا دیدن ای دخترانه در آنکارا به نام عصمته هنگام حضور شاه در ترکیه، او از مدرسهب

های ممتد، مقدم او حجاب هنگام ورود شاه با کف زدنکرد. در آن مدرسه، دختران بی

( رضاشاه پس از این دیدار به سفیر کبیر ایران، مستشارالدوله صادق ۱۷را گرامی داشتند. )
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قب هستیم و فوراً باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم خصوصاً زنان گوید: هنوز عمی

( تأثیر این مسافرت بر رضاشاه چنان مهم است که روزنامه رستاخیز در ۱۸اقدام کنیم. )

داند ، می۱۳۱۳ای به مناسبت سالگرد کشف حجاب، ابتدای کشف حجاب را سال مقاله

 ( ۱۹ه رفت. )سالی که رضاشاه به دعوت آتاتورک به ترکی

 نویسد: صدراالشراف نیز می

رضاشاه پس از مسافرت به ترکیه در اغلب اوقات ضمن اشاره به پیشرفت سریع ترکیه »

 ( ۲۰«)کرد. ها و آزادی آنها صحبت و تشویق میاز رفع حجاب زن

 

 گسترش مدارس دخترانه به شیوه اروپایی 

ساز کشف حجاب از عوامل زمینهگسترش مدارس دخترانه به شیوه اروپایی یکی دیگر 

گذاری شد و بعدها به وسیله برخی بود. این مدارس نخست به وسیله مبلغان مسیحی پایه

الدوله گرا و متجدد گسترش یافت. نصیرالدوله وزیر معارف کابینه وثوقاز بانوان غرب

 ( ۲۱به تأسیس یک دارالمعمات و ده دبستان دخترانه اقدام کرد. )

التحصیالن این مدارس تنها در مقطع ابتدایی بودند. اما در سال ، فارغ۱۳۰۷تا پیش از 

نفر و تا سال  4۰التحصیالن نخستین مدارس دوره متوسطه دخترانه به شمار فارغ ۱۳۰۷

گروهی از دختران کارگزاران حکومتی  ۱۳۰۹( در سال ۲۲نفر شد. ) ۲۳۵بیش از  ۱۳۱۲

د. با بازگشت آنها دولت تصمیم گرتف که برای تکمیل تحصیالت خود به پاریس رفتن

ها و مدارس دخترانه مأمورین کشف حجاب را از مدارس آغاز کند. و سپس در دبستان

های خود برپا کرده و کشف حجاب را در این مجالس دولتی، مجامعی را با خانواده

تدایی مطرح کنند تا آرام آرام زمینه عمومی فراهم شود. همچنین مقرر شد که مدارس اب

حجابی را به آنان تا سال چهارم مختلط باشد؛ معلم آنها نیز زن باشد تا از همان ابتدا بی

بیاموزند. در این میان نقش دانشسراهای مقدماتی را نباید نادیده گرفت. این مراکز که 

کنندگان معلمان و مربیان بودند کشف حجاب را به عنوان یک فرهنگ به تربیت
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وختند. در بسیاری از موارد از این مراکز به عنوان مجالس جشن و آمآموزان میدانش

شد و دختران نیز با حجابی استفاده میخطابه در نکوهش حجاب و ستایش از بی

دادند از جمله در مجلس سرودهای مخصوص و حرکات ورزشی به این مجالس رونق می

خواندند و سرود جشنی که در شیراز برپا شد دختران صف منظمی آراسته، الیحه 

 ( ۲۳اصغر حکمت پرداختند. )سراییدند و سپس به ورزش در حضور وزیر معارف، علی

کوتاه سخن اینکه، این مدارس، مقدمات اعالم رسمی کشف حجاب را کاماًل مهیا 

های ساختند و پس از اعالم رسمی آن نیز در جهت پیشبرد و گسترش آن نیز تالش

 یی انجام دادند. گسترده

 

 گره زنان شرق ایران کن

برای آشنایی زنان ایرانی با تمدن غربی و تشویق به اخذ آن، دومین کنگره شرق به سال 

، با اجازه رضاشاه در تهران در برگزار شد. حاضران در این جلسه هنوز همه با چادر ۱۳۱۲

ماندگی زنان شرق در برابر زنان غرب تأکید بودند. سخنرانان در این مجلس بر عقب

رده و خواهان رسیدن به آن مرحله از ترقی و پیشرفت شدند. در این کنگره هر چند به ک

مقرراتی مسّلم داشتند و تصدیق کردند که مقام زن در اسالم محفوظتر »قول مخبرالسلطنه 

ها پرده کنگره را دریدند و سراسیمه در میدان ( ولی متأسفانه خانم۲4«)و شکایات ابتر

 ( ۲۵سکری نماند که نخوردند و منکری نماند که نکردند. )هوا و هوس دویدند؛ م

ه آموزگار نگاشته شد و  -پس از پاین کنگره کتابی به نام زن در اجتماع که به وسیله م 

 نویسد: به چاپ رسید. نویسنده در این کتاب می

به زودی وضع زنان ما رو به بهبودی خواهد گذاشت. او خوشحال است از اینکه چند تا 

توانند بدون حجاب از خانه خارج شوندو و از این جهت از حکومت تشکر تاکنون می زن

خواهد چنین القا کند که حجاب از تاریخ حمله مغول به کند. او در این کتاب میمی

حجاب که به ندرت ایران رواج پیدا کرده است و او حکومت را به حمایت از زنان بی
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( و حال آنکه حکومت از ۲۶کند. )تشویق میخورند در شهرهای بزرگ به چشم می

 ها پیش در پی آن بوده و کنگره شرق نیز برای همین جهت برپا شده بود. مدت

 

 تشکیل کانون بانوان 

اصغر حکمت کانون به دستور رضاشاه و با حمایت وزیر فرهنگ، علی ۱۳۱4در سال 

تربیت به ریاست آن  بانوان تشکیل شد. شمس پهلوی به ریاست افتخاری و بانو هاجر

های خود که در دانشسرای مقدماتی برگزیده شدند. خانم تربیت، در یکی از سخنرانی

( ۲۷های زنان را در رفع حجاب دانست. )برگزار شد حل همه مشکالت و بدبختی

 نویسد: بدرالملوک بامداد، در باره هدف اصلی کانون بانوان می

کرد. به این ترک چادر سیاه متدرجاً پیشرفت میضمن سایر اقدامات منظور اصلی یعنی »

های خود یکی یکی به برداشتن طریق که زنان عضو جمعیت، با راضی کردن خانوده

کردند و در مجالس سخنرانی، سایر بانوان را تشویق به ترک کفن سیاه چادر مبادرت می

ای از بانوان ازهکردند. به طوری که در هر نوبت از مجالس و اجتماعات کانون عده تمی

یافتند در صورتی که زنان فرهنگی در صف مقدم آنها بودند. بدون چادر حضور می

(»۲۸ ) 

در جلسات کانون بانوان که بیشتر در حضور دختران رضاشاه )شمس و اشرف( تشکیل 

شد، مشکالت مربرط به عدم پذیرش جامعه در ترک حجاب مورد بررسی قرار می

شد. این کانون بعدها در شهرهای مهم کشور از م اتخاذ میگرفت و تصمیمات الزمی

اندرکاران کشف حجاب، زنان را با جمله اصفهان دارای شعبه گردید تا به پندار دست

 ( ۲۹اصول ترقی و مدنیت غربی آشنا سازند. )

های زنانه از جمله زبان زنان به مدیریت صدیقه ها و مجلهافزون بر عوامل یاد شده، روزنامه

آبادی در اصفهان و تهران، نامه بانوان به مدیریت شهناز آزاد و مجله جهان زنان، دولت

« عالم نسوان»تر از همه مجله به سردبیری فخر آفاق پارسا در مشهد و سپس تهران و مهم
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ها نیز ساز کشف حجاب بودند. این مجلهبه مدیریت نوابه صفوی و... از عوامل زمینه

 ( ۳۰کردند. )ی و پیشرفت معرفی کرده و به رفع حجاب تشویق میحجاب را سد راه ترق

حجابی نقش داشت حمایت رضاشاه از زنان یکی دیگر از عواملی که در گسترش بی

حجاب بود. این نکته هم خواست دولتمردان داخلی بود و هم به گفته مخبرالسلطنه بی

 ( ۳۱های خارجی. )خواست دولت

بامداد رضاشاه پیش از اعالم رسمی کشف حجاب به پلیس و بنا به گفته بدرالملوک 

 ( ۳۲حجاب حمایت کند. )دستور داده بود که از زنان بی

های های تهران با زنکردگان ایرانی در خیابانبنا به اظهار دیلی تلگراف، حضور تحصیل

ی شد گیر بود و همین عاملالعاده چشماروپایی خود که لباس اروپایی پوشیده بودند فوق

های اروپایی و رفع حجاب که زنان متجدد و اشراف در معابر عمومی بتوانند از لباس

 ( ۳۳استفاده کنند. )

اعضای خانواده سلطنت نیز در این نمایش نقش اساسی داشتند شاهدخت و ماهدخت 

دختران بزرگ شاه به فرمان پدر چادر از سر برداشته و با همراهان سوار بر اسب در 

 ( ۳4کردند. )ی تهران گردش میهاخیابان

های مذهبی بود. حجابی نقش داشت، آزادی اقلیتاز دیگر عواملی که در گسترش بی

زنان ارمنی و زرتشتی اجازه داشتند آزادنه لباس بپوشند. برابر گزارش نظمیه مازندران در 

ه حجاب کلیمی معابر مورد اعتراض علما واقع شدرفت و آمد یک زن بی ۱۳۰۹خرداد 

بود. حکومت مازندران در این زمینه از عمل این زن پشتیبانی کرد و اعتراض علما را وارد 

 ( ۳۵ندانست و اعالم کرد که زنان کلیمی در کشف حجاب آزادند. )

مشغول یادداشت مسائل مربوط به ایران  ۱۳۱۲نویسان خارجی که در سال یکی از سفرنامه

 نویسد: بوده است می

توانند دو سال پیش شاه دستور داده بود تمام کسانی که مایلند می گویند: حدودمی»

ای سرّی و محرمانه توافق ( و نیز به گفته وی به گونه۳۶چادرشان را از سرشان بردارند. )
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تواند این کار را انجام دهد و شده بود که اگر زنی مایل باشد بدون چادر بیرون بیاید می

کند. اد مزاحمت کند شهربانی از این زنان حمایت میاگر مالیی یا یک فرد عادی ایج

(۳۷ ) 

سازی افکار عمومی جهت تبدیل طرح کشف حجاب به یک ها برای آمادهاین برنامه

تصویب و به اجرا گذاشته شد. درست است که  ۱۳۱4دی  ۱۷قانون بود که در تاریخ 

یش فراهم شده های آن از پکشف حجاب اجباری در این زمان صورت گرفت ولی زمینه

 بود. به گفته محمدرضا شاه: 

 ۱۳۰۹پدرم بدواً به رفع حجاب زنان اقدام کرد و در اثر تشویق و تحریص وی در سال »

های خود و در مجالس مهمانی، به برای نخستین بار، بعضی از بانوان طبقه اول، در خانه

ها در خیابان لباس زنان اروپایی درآمدند و عده کمی هم جرئت کردند بدون حجاب

آموز از داشتن حجاب ممنوع ، آموزگاران و دختران دانش۱۳۱۳ظاهر شوند. در سال 

 ( ۳۸«)شدند. 

 

 اعالن رسمی کشف حجاب 

سازی کشف حجاب از پیش فراهم آمده بود ولی در روز همان گونه که آوردیم زمینه

هر یک  وزیر و وزیر معارفشمسی به صورت رسمی اعالم شد. نخست ۱۳۱4دی  ۱۷

دی را برای کشف حجاب، به رضاشاه به  ۱۷در خاطرات خود تالش دارند که پیشنهاد 

ای فراهم آورید گوید: شاه گفته است وسیلهخود نسبت دهند. به هر حال وزیر معارف می

وزیر ( نخست۳۹که من به اتفاق همسر و دخترهای خود بدون حجاب ظاهر شوم. )

هاد را به شاه کردم و او این پیشنهاد را پسندید و گفت: گوید من این پیشنمحمود جم می

به شرط اینکه در هیئت وزرا مطرح و تصویب شود. سپس دستور داد که همین حاال 

 ( 4۰بروید طرح آن را آماده کنید. این انقالب بزرگ باید با فکر و تدبیر انجام شود. )

نیز در خاطراتش از نگرانی خود  سخنان شاه بیانگر نگرانی او از انجام این کار است. جم
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و اعضای هیئت دولت، از واکنش افراد متدین در برابر این اقدام سخن گفته است. این 

گردد. شاه ضمن تأیید آن شود اظهار میای که با حضور شاه تشکیل مینگرانی در جلسه

حدود نیم ساعت صحبت کرده و از پیامدهایی که کشف حجاب در پیشرفت دارد سخن 

شود ممکن است این عمل در ابتدا با سر و صدا و جار و گوید و ضمنًا یادآور مییم

توانیم جنجال زیادی همراه باشد، ولی به هر حال کاری است که باید انجام شود و ما نمی

به خاطر تعصبات خشک، کاروان ترقیات مملکت را عقب نگه داریم. زن باید از این 

شود که: شرکت همسر و دختران من در این ادآور میچادر سیاه آزاد شود وی سپس ی

های شما جشن بدون حجاب، باید سرمشق همه زنان و دختران ایرانی خصوصاً خانم

 ( 4۱وزرای مملکت باشد. )

باش نیروها در تهیه مقدمات جشن روز کشف حجاب، افزون بر کارهای امنیتی و آماده

باب نمونه سه مرد مسیحی که اداره نهضت کارهایی انجام گرفته که سابقه ندارد و از 

پوشی زن از حجاب در آمده به آنها محول شده بود کارهای زیادی برای خوب شیک

هایی که خود را برای جشن اند از جمله: بسیاری از خانمبرگزار شدن مراسم انجام داده

خود را آرایش کردند به دست یکی از این سه نفر یعنی ابراهام، آرایشگر موهای آماده می

گوید: من موهای هزاران زن را قیچی دادند. این شخص در گفتگویی با مجله زن روز می

( این مجله در ادامه گزارش ضمن تقدیر از 4۲ای به آنها دادم. )کردم و چهره تازه

گوید: بدون شک، اگر این سه مرد مسیحی همکاری صمیمانه این سه مرد مسیحی می

شبه ره صد ساله را برود و از دنیای محدود قرون توانست یکینبودند زن ایرانی نم

 ( 4۳پوشی سده بیستم قدم بگذارد. )وسطایی زندگی خود به عرصه شیک

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: دو مرد سلمانی مردانه در یکی از 

ردند، موهای اضافه کهای دانشسرای مقدماتی دست به کار فعالیت بودند، مو شانه میاتاق

ای نداشت، به ها را چون تازه از زیر چادر بیرون آمده بود و جلوهزدند و سر خانمرا می

 ( 44آراستند. )سبک مردانه می
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ای به خود گرفته بود. محصالن و معلمان در در این روز دانشسرای مقدماتی شکل تازه

ه اتفاق ملکه و دو دخترش های منظم و بدون حجاب ایستاده بودند که رضاشاه بصف

که رفع حجاب کرده بودند و لباس اروپایی بر تن داشتند وارد شدند و ضمن اعطای 

 ها، به طور رسمی کشف حجاب را اعالم داشتند. دیپلم

دی چنین  ۱۷محمود جم در خاطرات خود نسبت به نظر رضاشاه نسبت به مراسم 

 نویسد: می

ها خوب است حیف نیست ها و آرایش خانمد: لباسرضاشاه مرا احضار فرمودند و گفتن»

 ( 4۵«)ها خود را پنهان کنند. که زن

ای کردند لذا عدهشرکت در این مراسم نیز اختیاری نبود. همه دختران باید شرکت می

های آن ریختند. ولی روزنامهاز آنان تا پایان مراسم رو به دیوار ایستاده بودند و اشک می

به عنوان روز سرنوشت، روز تاریخی، روز فرخنده یاد کردند.  زمان از این روز

مخبرالسلطنه سخن رضاشاه را که پس از اعالم کشف حجاب گفت: نصف قوای مملکت 

امد و اینک داخل جماعت شده است. به نقد گرفته اشاره بیکار بود و به حساب نمی

های خود ه تربیت بچهکردند، بدار بودند، به اقتصاد کشور کمک میکند که خانهمی

 ( 4۶پرداختند ولی حاال به عرصه ولنگاری قدم نهادند. )می

هایی که از پیش انجام شد غیر منتظره نبود ولی منع حجاب غیر منتظره رفع حجاب با زمینه

 بود. 

ای آن روز را روز آزادی، های گوناگونی را در پی داشت. عدهبه همین جهت، واکنش

ام نهادند ولی تعداد اینان زیاد نبود. در برابر اکثریت مردم از زن و ترقی و پیشرفت زن ن

مرد از این روز به عنوان روز انحراف، اسارت زن، روز شکسته شدن حریم خانواده، روز 

 طغیان علیه دین و دیانت و سنن ملی یاد کردند. 

 

 اقدامات دولت برای همگانی کردن کشف حجاب 
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اقداماتی از سوی دولت صورت گرفت و  پس از اعالم رسمیت کشف حجاب

ها و شهرها ابالغ شد تا کشف حجاب تداوم هایی به والیان و حاکمان استاندستورالعمل

ها به مناسبت و بدون مناسبت در برنامه کاری یافته و گسترش یابد. ایجاد مراسم و جشن

از شد و سپس والیان و حاکمان و مدارس و... قرار گرفت. نخست از کارکنان دولت آغ

های گوناگون مجلس به دیگر اقشار نیز پرداخته شد. حاکمان برخی از شهرها به بهانه

خواستند که با بانوان خود بدون حجاب در این مراسم دادند و از مردم میترتیب می

هایشان بدون حجاب در شدند که همراه خانمشرکت کنند. کارمندان دولت ملزم می

 تا سرمشق دیگران باشند.  ها قدم بزنندخیابان

های محجبه حجابی را تشویق و از حجاب و خانمها، به نثر و شعر و طنز بیروزنامه

الشعرای بهار که روزگاری مخالف کردند. متأسفانه شاعری چون ملکنکوهش می

سرایی این جریان پرداخت و اشعاری در ستایش کشف حجاب سردار سپه بود به مدیحه

خی از شاعران این بود که هر چه بدی و فسق و فجور است به حجاب سرود. کوشش بر

های با حجاب مربوط سازند و در برابر رفع حجاب را عقت و تقوا، خواست اسالم و زن

 و... معرفی کنند. 

تر چادر از سر حجاب مورد تعقیب پلیس قرار گرفتند و با خشونت هر چه تمامزنان بی

های با حجاب وضع شد از جمله: ممانعت هایی برای زنیتآنان کشیده شد. و نیز محدود

ها که چیهای عمومی، التزام از گاراژدارها و درشکههای با حجاب به حماماز رفتن زن

های با های باحجاب را سوار نکنند. خادمان زیارتگاهها موظف شدند که از ورود زنزن

 حجاب جلوگیری کنند. 

ها و کشیدن چادر و روسری از سر آنها، ه و خیابانهای با حجاب در کوچتعقیب زن

ها بود. اسناد برخورد شدید با عالمان دین و مخالفان کشف حجاب، کار هر روزه پاسبان

و مدارک فراوانی در باره برخورد با مخالفان حجاب از زن و مرد، روحانی و غیر روحانی 

است. برای اینکه مقاله  و حتی کارمندان دولتی که مخالف کشف حجاب بودند موجود

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

 ( 4۷کنیم. )به دراز نکشد شما را به مطالعه آن اسناد و منابع سفارش می

 

 پیامدهای کشف حجاب 

کردند مخالف های مسلمانی که در برابر کشف حجاب مقاومت میعالمان دین و زن

های سیاسی و اجتماعی نبودند. همان گونه که زنان در نهضت حضور زن در عرصه

های دیگر شرکت کردند نه تنها مورد اعتراض کو، مشروطیت و بسیاری از نهضتتنبا

 علمای دین قرار نگرفتند که تأیید نیز شدند. عالمان دین و همچنین 

زنان متدین بر این باور بودند که حضور زن در اجتماع باید همراه با حفظ شئون اسالمی 

آن بودن که حضور زنان در مراکز  انسانی و حفظ شخصیت و کرامت زن باشد. و نیز بر

علمی، و آموزشی، فرهنگی و بهداشتی و... نه تنها مفید و سودمند که در برخی از موارد 

تواند با حفظ حجاب و عفاف انجام گیرد. ولی حتی واجب است و همه این کارها نیز می

ای هزده و حکومت مزدور پهلوی، حضور زن را در عرصهدر برابر روشنفکران غرب

دانستند و پندار آنان این بود که زن عفیف و اجتماعی الزامًا با کشف حجاب همراه می

 های گوناگون حضور مؤثر داشته باشد. تواند در عرصهباحجاب نمی

های آزاد کشف حجاب پیامدهای منفی و زیانبار فراوان داشت؛ از جمله رواج معاشرت

ها به ناپذیری را در پی داشت. زنسد جبراندختران و پسران، زنان و مردان بود که مفا

 ها، مجالس رقص و خوشگذرانی و... کشانده شدند. پارتی

ای زشتی آن را از بین برد تر ساخت و به گونهتر و علنیکشف حجاب مفاسد را گسترده

و شکلی عادی به آن داد. مخبرالسلطنه در باره آثار زیانبار کاله فرنگی و رفع حجاب 

 : نویسدمی

 ( 4۸«)کاله اجنبی ملیت را از بین برد و برداشتن چادر، عفت را. »

 

 نوشتها: پی
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 . ۵۹؛ احزاب، آیه ۵۸و  ۳۱( سوره نور، آیه ۱

 . ۱۲/۳۰. به نقل از ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج۷۵، ص۶( دائرةالمعارف تشیع، ج۲

 اتی عطایی. مؤسسه مطبوع ۱۵( حجاب و کشف حجاب در ایران، فاطمه استادملک، ۳

 . ۷۶ - ۷۷/  ۶( دائرةالمعارف تشیع، ج 4

 . ۷۵( همان، ۵

 ( همان. ۶

 . ۱۹4- ۱۹۵های آقاخان کرمانی، آدمیت، ( اندیشه۷

 و....  ۱۸، ۱۶، ۱4حجابی در ایران، سینا واحد، ( قرةالعین، درآمدی بر تاریخ بی۸

 سعدوندیان. السلطنه، به کوشش خانم دکتر منصوره اتحادیه و ( خاطرات تاج۹

 . ۵۱شنبه چهاردهم دی ماه؛ بامداد، ص 4۷، سال ۱۹۹( مجله زن روز، شماره۱۰

منش، مؤسسه چاپ و نشر عروج، به نقل از ( علما و رژیم رضاشاه، حمید بصیرت۱۱

 . ۱۸(، ص۱۳۰۶آبان  ۹) 4۱و  4۰، شماره ۳۵المتین، سال حبل

 ( همان. ۱۲

 . ۱۸۱( همان، ۱۳

 ، زوار. 4۰۷، مهدی قلی هدایت، مخبرالسلطنه، ( خاطرات و خطرات۱4

 . 4۰4( خاطرات و خطرات، ۱۵

 . 4۰۵( همان، ۱۶

مورخ  ۲۲۳۳، به نقل از روزنامه اطالعات، شماره ۱۱۷( کشف حجاب، مهدی صالح، ۱۷

 . ۱۳۱۳تیر  ۲۰

 . ۱۵۷ /۶( همان، تاریخ بیست ساله، مکی، ج۱۸

 . ۲۵۳۵دی ماه،  ۱۶، ۵۱۱( همان، رستاخیز ۱۹

 . ۳۰۲( خاطرات صدراالشراف، ۲۰

 سینا. ، ابن۶۲( زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید، بدرالملوک بامداد / ۲۱
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 . ۱۱۱ها، مهدی صالح، ها، پیامدها و واکنش( کشف حجاب، زمینه۲۲

 . ۹۰اصغر حکمت، ( همان، به نقل سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی، علی۲۳

 . 4۰۱، همان، 4۰۰ت/ ( خاطرات و خطرا۲4

 ( همان. ۲۵

 ، مطبوعاتی عطایی. ۱۲۷( حجاب و کشف حجاب، فاطمه استادملک، ۲۶

 . ۱۲۲( همان، ۲۷

 . ۹۱( زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید، ۲۸

 . ۱۲۱( کشف حجاب، صالح، ۲۹

و  ۱۶۹و  ۶ص  ۳( در این زمینه به جراید و مجالت در ایران، محمدصدر هاشمی، ج ۳۰

 ، 4/۱ج 

 و... مراجعه شود.  ۵۸،  ۵۰زن ایرانی از انقالب مشروطیت ص

 . ۹۱؛ زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید، ۱۸4( علما در رژیم رضاشاه، ۳۱

شنبه  4۷، سال ۱۹۹( کشف حجاب... مهدی صالح به نقل مجله زن روز، شماره ۳۲

 چهاردهم دی ماه. 

 ( همان. ۳۳

 . ۷۱۶، به نقل رستاخیز ایران، ۱۹۱ژیم رضاشاه، ص( علما و ر۳4

 . ۲۷۷ -۲۷۸، ص ۵۰۸و  ۵۰۷( فرهنگ و خشونت، سند ۳۵

 . ۲۱4، به نقل از: ایران افسانه و واقعیت، ۱۸۵( علما و رژیم رضاشاه، ۳۶

 . ۹۱( همان؛ زن ایرانی از انقالب مشروطیت تا انقالب سفید، ۳۷

 . 4۶4وی، ( مأموریت برای وطنم، محمدرضا پهل۳۸

 . ۳۰۵( خاطرات صدراالشراف، ۳۹

 . ۲۶۰ /۶( تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، ج 4۰

 . ۶/۲۶۰، تاریخ بیست ساله ایران، مکی، ج۳۰۵( خاطرات صدراالشراف، 4۱
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 ۲4، شنبه ۹۸، به نقل از مجله زن روز، شماره ۱۳۹( کشف حجاب... ، مهدی صالح، 4۲

 . ۱۳4۵دی 

 ( همان. 4۳

 . ۱۳44، شنبه یازدهم دی 4۵ن، به نقل مجله زن روز، شماره ( هما44

 . ۱۱۵، به نقل از رستاخیز، شماره ۱4۰( کشف حجاب، مهدی صالح، 4۵

 . 4۰۹ - 4۰۸( خاطرات و خطرات، 4۶

، واقعه کشف ۱۳۱۳ - ۱۳۲۲( خشونت و فرهنگ، اسناد محرمانه کشف حجاب، 4۷

 ضاخان. حجاب، اسناد محرمانه از کشف حجاب به وسیله ر

 .4۰۷( خاطرات و خطرات، ص4۸

 های بدحجابیدرباره ریشه

شود. های جدی در حوزه اخالق اجتماعی محسوب میبدحجابی یکی از مسایل و چالش

نگاشته شده و در اختیار خبرگزاری شهر « محمدرضا اکبری»در این مقاله که به قلم استاد 

 ایم. ه و عوامل اخالقی آن پرداختهیابی بدحجابی در جامعقرار گرفته است، به ریشه

 برهنگی دینی اساس فرهنگ برهنگی است .

گری زنان در برابر مردان بیگانه از عوامل فراوانی برخوردار است که بدحجابی و جلوه

 کنیم. ضمن بحث در مورد آنها به درمان هر یک اشاره می

 

 ـ کسب موقعیت ۱

در میان مردم از جایگاهی درخور توجه خواهد طلب است و همواره میانسان موقعیت

 برخوردار باشد. 

شود. موقعیت حقیقی در اثر چنین جایگاهی به دو صورت حقیقی و کاذب محقق می

ها هستند آید، اما برخی زنان که فاقد این ارزشتحصیل علم و فضایل اخالقی به دست می
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سعی در جلب توجه دیگران  های طبیعی و ساختگی زنانه خودها و جاذبهبا نمایش زیبایی

کنند تا به کمبودهای باطنی خود پاسخ دهند. غافل از آنکه هرگز کسی نمایش می

حجابی، زن را گیرد. بیهای زنانه را دلیل بر شخصیت و جایگاه ارزشی او نمیزیبایی

ها دارد سازد که با رشد و تعالی فاصلهکند بلکه از او عروسکی میصاحب فضیلت نمی

آید های حاصل از تحرکات جنسی تنها نزد بیماردالنی به وجود میینکه موقعیتضمن ا

 که خود کمترین اعتباری ندارند. 

های انسانی باشد اگر سراسر وجود خود را به طال و زن اگر محروم از فضایل و ارزش

ای بر ارزش حقیقی او افزوده نخواهد شد چه های فاخر تزیین کند ذرهها و لباسزینت

ارزد. تحصیل موقعیت جز از راه به اینکه هزار من تزیین و زیبایی به یک جو تقوا نمی

های باطنی و فضایل انسانی و کمک پروردگار عالم میسر نیست. دست آوردن زیبایی

های گرسنه نامحرمان سازد. او باید ارزش زن باالتر از آن است که خود را چراگاه چشم

دار و گفت نه آنکه با حضور جاذبهه فرشته با آنها سخن میبه فاطمه و مریم بیندیشد ک

 مهیج خود را مخاطب سخنان هرزگان سازد که از حقیقت خود فرو افتاده است.

 

 ـ ضعف ایمان۲

حجابی فقر فرهنگ دینی است. فرامین الهی و ازجمله حجاب اسالمی از سوی خدای بی

ر پرتوی ایمان به پروردگار عالم که تعالی به بشر ابالغ شده است و عمل به آنها جز د

ریشه اصلی عمل است میسر نخواهد بود. بنابراین کسانی که از اعتقاد به خداوند در شک 

برند و قلب آنها از ایمان به خداوند و محاسبه روز جزا به مقام اطمینان و تردید به سر می

ی که این مشکل ورزند و تا زماننرسیده است در عمل به دستورات الهی تسامح می

 ها است. شود. چرا که ایمان به خدا مادر ارزشاعتقادی برطرف نشود بهبودی حاصل نمی

 

 ـ دگرآزاری ۳
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دگرآزاری است. برانگیختن تمایالت ریشه خودنمایی و بدحجابی بسیاری از زنان،عقده

آزاری است. نظیر اینکه شخصی دیگری همراه با محروم کردن او یک بیماری دگر

ای ارایه دهد و تمایل او را به آن غذا برانگیزد و از آن محرومش یی را به انسان گرسنهغذا

کند. دگرآزاری جنسی نیز به این است که زنی خود را بیاراید و در معرض دید دیگران 

قرار دهد تا تمایالت او برانگیخته شود و بدون پاسخ بماند. اگرچه این حرکت، مردان 

برند. باید به چنین زنانی کند اما زنان بیمار از حرکت خود لذت مییمند مجامعه را عقده

افزاید اثر دیگری گفت آزار دادن مردان جز اینکه گناهی بر گناه خودنمایی آنها می

ندارد، ضمن اینکه آزار دیگران با هیچ منطق و وجدانی سازگار نیست. چه اینکه تبدیل 

 ای که با شرافت یک زن سازگاری ندارد. ای عقدههمردان و جوانان سالم جامعه به انسان

 

 ـ غربزدگی 4

تقلید از غرب یکی از مشکالت دیرینه تعدادی از زنان مسلمان بوده است که بدون 

اند. خمیرمایه اصلی کمترین تفکر و تحلیلی از زندگی زن غربی به او اظهار تمایل کرده

گذرد، ای از آنچه بر زن غربی میشهدهد. ترسیم گواین تقلید را جهل و هوس تشکیل می

 خوردگان جوامع غربی را پاره کند تا به خود آیند. تواند پرده تاریک جهل فریبمی

غرب بعد از رنسانس و انقالب صنعتی خود زندگی زن را به طور کلی متحول کرد و 

بدن او  های پشت پردههای خود تهی گردانید و اسرار و زیباییرحمانه او را از ارزشبی

اندیشید هرگز های شهوت قرار داد. اگر غرب به ارزش زن میرا در معرض نمایش افعی

ساخت و برای همین است که امروز زن غربی کرد و از او عروسک نمیاو را برهنه نمی

 تنها و شکست خورده است.

 هایغرب در برابر گرفتن حجاب زن چیزی به او نداده است بلکه به دنبال آن ارزش

ای که زن غربی فقیرترین زن عالم است و این به خاطر دیگر او را ربوده است به گونه

خوردگی تاریخی عهد رنسانس است. اگر زن غربی همانند زن ایرانی سادگی و فریب
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پرداخت به پیروزی های مردان میطلبیکرد و با اتکا بر دین به مبارزه با افزونمقاومت می

های تاریخی را که به واژگونی او منتهی شد ترین ضربهو بزرگ رسید اما تسلیم شدمی

هایی که بر زن غربی وارد شد کفاره سرپیچی او از حجاب و عفافی دریافت کرد. ضربه

 است که خداوند در همه ادیان برای زن واجب فرموده است. 

انسانی و  گوید: اساساً زن در آمریکا ارزشدکتر ا.و.، است اد دانشگاه در آمریکا می

تواند مرد را ارضا کند و او را به عاطفی ندارد و او را فقط به عنوان موجودی که می

شناسند و اگر از عهده این وظیفه برنیاید به سرعت در جامعه مطرود تمتعی برساند می

شود. از این رو است که زن برای ایفای این نقش، با قدرت تمام به عواملی از قبیل می

یش به خودنمایی پرداخته تا بتواند توجه مردان را به سوی خود جلب کند. لباس و آرا

(۱) 

اند که توجه مردان را به خود گوید: زنان همیشه سعی کردهمی« خانم ژورمینن وایت»

جلب کنند و این باعث شده است که زنان امروز مثل موم یا خاک رسی در دست مردان 

وابگویی به نیازهای خود آنها را مورد سوءاستفاده باشند که به هر شکلی بخواهند برای ج

ای جز این ندارند که خود به دنبال قرار دهند. متأسفانه زنان امروز سردرگم شده و چاره

 (۲«)های خویش دویده و طعمه آنها شوند.شکارچی

 

 طلبی ـ زیبایی۵

با توجه به  برخی دختران و زنان میل دارند به صورتی زیبا نزد دیگران حضور یابند و

دهد سعی در ناقص کردن حجاب خود های آنها را پوشش میاینکه حجاب دینی زیبایی

گذارند و سعی دارند. به همین منظور بخشی از موهای سر و گردن خود را به نمایش می

های زننده چند رنگ و یا بسیار شاد دارند و زواید تزیینی مختلفی را در در پوشش لباس

کنند تا های پاشنه بلند استفاده میدهند و یا از کفشاستفاده قرار میپوشش خود مورد 

آمیز و زیباتر شود و طنین یکنواخت آن نوع قرار گرفتن بدن و راه رفتن آنها تحریک
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توجه دیگران را جلب کند و با وسواس خاصی گلوبند، دستبند، حلقه و النگوی خود را 

کنند قیافه ای که در بین راه برخورد میشه و آیینهگذارند و به هر شیهمواره به نمایش می

کنند تا در صورت لزوم، زیبایی خود را حفظ کنند و غافلند که خود را مشاهده می

سادگی زن، خود نوعی زیبایی ارزشی را به همراه دارد و پوشیدگی، زیبایی و ظرافت 

کند. امیرالمؤمنین)ع( یهای جوی بهتر حفظ مبدن او را در برابر آفتاب، سرما و آلودگی

 (۳فرمود: صیانه المراه انعم الحالها و ادوم لجمالها )

 سازد. پوشیدگی برای زن سودمندتر و زیبایی او را پایدارتر می

های شناسان زنان و دخترانی که در انتخاب لباس و رنگآنها باید بدانند که به نظر روان

نوعی بیماری برخوردارند و کوشش در ورزند از متنوع در برابر مردان حساسیت می

خودنمایی و رفع نقایص ظاهری آنها به منظور جلب دیگران به طفلی شباهت دارد که 

خواهد با گریه و فریاد توجه پدر و مادر را به خود جلب کند. این در حالی است که می

س حجاب در جمال آنها نقش مؤثری دارد. ضمن اینکه متانت، بزرگواری، تمرکز حوا

دور کند و عمر گرانمایه آنها را از پوچی بهحضور طبیعی آنها در جامعه را سلب نمی

 دارد. می

 

 ـ ازدواج ۶

ای از دختران، خودنمایی و سپس ارتباط با نامحرم را پلی برای رسیدن به ازدواج عده

به آنها راغب تواند جوانان را های زنانه میاند که اظهار زیباییپندارند. آنها گمان بردهمی

دار های جاذبهگذارند و با پوشیدن لباسکند به همین خاطر موهای خود را به نمایش می

هایی که با کنند. غافل از اینکه جوانان با همه خوشروییدر تحصیل شوهر حرکت می

تقواترین مرد جامعه برای دختران دارند هرگز به ازدواج با آنها تن نخواهند داد. بی

رود. همه جوانان دوست دارند دختری را برای ترین دختر مید به دنبال عفیفازدواج خو

همسری خود گزینش کنند که برای یک مرتبه طرح دوستی و خوشگذرانی با جوان 
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های جسمانی خود را تابلوی نامحرمان نکرده باشد. دیگری نداشته است و اسرار و زیبایی

های موقتی و تفریحات زودگذر خود ذتتقوا از دختران خودنما برای لجوانان بی

پذیرند و به گاه آنها را به همسری شرعی و قانونی خود نمیکنند. اما هیچاستقبال می

 اند.ها مأوا گرفتهها جا دارند و زنان پوشیده در دلتعبیری دیگر دختران خودنما در چشم

زدواج ندارد و اگر انداز خوبی برای اهای خالف عفت چشمبنابراین بدحجابی و حرکت

های جنسی صورت پذیرد از بنیان محکمی برخوردار نخواهد ازدواجی به خاطر جاذبه

بود. راه ازدواج در رعایت تقوا و درخواست از خداوند و توسل به پیامبر)ص( و اهل 

 بیت او است. 

 

 ـ ضعف حیا ۷

جابی از حگیرد و بیضعف این صفت از سستی اعتقاد به مبدأ و معاد سرچشمه می

 شود. حیایی است که از ضعف ایمان ناشی میمصادیق بارز بی

 ( 4امام صادق)ع( فرموده است: ایمان ندارد کسی که حیا ندارد. )

 (۵پیامبر اکرم)ص( فرموده است: خدا حیا و پوشیدگی بندگانش را دوست دارد.)

باشد، پوشش او  ای از حیا در زنی وجود داشتهپوشش و حیا تفکیک ناپذیرند و تا جلوه

شود. زنان با حیا کسانی هستند که با پوشش کامل خود از نمایش نیز با جدیت مراعات می

ورزند. پاکی قلب زنان خودنما به سخن های خود شرم میبدن، موهای سر و زینت

های جسمانی ستمکاری شبیه است که الف ترحم بلند کرده است. زنانی که اسرار زیبایی

های یاب کردن چشماند. کاماند، پرده بین خود و خدا را دریدهیش گذاردهخود را به نما

بودن زن بدحجاب از ترین ساز ش با پاکی و نجابت ندارد و عفیفگرسنه نامحرمان کم

رود و اساسًا زنان اعتبار شیطان است. بدحجابی از آفات پاکدامنی به شمار میالقائات بی

حی برخوردارند از گناهان جنسی پرهیز دارند و پاکدامنی که از موقعیت سالم رو

 حجابی یک انحراف جنسی است. بی
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امیرالمؤمنین)ع( فرموده است: کسی که پاکدامنی پیشه کند گناهانش کم و در نزد خدا 

 (۶منزلتی عظیم دارد.)

های مبتذل، جهل به ارزش حیا، فیلمحیایی زنان و دختران جوان غالبًا از دوستان بیبی

گیرد ویژه روحیه مادر و پدر سرچشمه میی عفت و حیا و فرهنگ اقوام و خانواده بهواال

شرمی بسیاری از دختران از برهنگی آنها به هنگام حضور در جامعه در سالیان قبل و بی

 شود. از تکلیف ناشی می

ترین سنین عمر کودک مسایل اخالقی و تربیتی از ظرافتی خاص برخوردارند و از پایین

گیرند. این اشتباه بزرگ است که به مسایل تربیتی مربوط به شرم و حیای کل میش

گاه با رسیدن زمان تکلیف از آنها خواسته شود تا سالگی توجه نشود آن ۹دختران تا 

یکباره در خود انقالب کنند و مسیر چند ساله خود را عوض کنند. امور تربیتی 

که باید به تدریج شکل گیرند. حجاب یک بردار نیست بلکه حقایقی هستند انقالب

 فرهنگ است که از سالیان قبل از تکلیف باید مورد توجه و ممارست قرار گیرد. 

ها و مبانی خودنمایی و بدحجابی زنان ضعف صفت ارزشمند در هر صورت از جمله ریشه

 بخشد و فقدان آن او را از خاکحیا است. صفتی که وجود آن به زن ارزشی بزرگ می

 سازد. تر میپست

 

 ـ اظهار غنای مالی ۸

های مالی است. دوست دارند دیگران ریشه خودنمایی برخی زنان تفاخر و خودنمایی

آنها باشند و تفاوتی نخواهد بود که بیننده زن باشد یا مرد. به های مالیشاهد برخورداری

قیمت خود ند گرانگذارند و حلقه یا گلوبهمین منظور النگوهای خود را به نمایش می

کنند. آنها ارزش خود های فاخر به تن میدهند و لباسرا در معرض دید دیگران قرار می

دانند و این به معنای آن است که ارزش الهی و انسانی خود را را به طال و جواهرات می

 اند. اند و برخی خود را در طال خالصه کردهدر حد طالی دنیا پایین آورده
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ها و سازد بلکه هر کسی را با توجه به برخورداریرا به یک راه منحرف نمی شیطان همه

 کند. نوع هوسی که دارد از راه خدا دور می

های زنانه، های مالی همراه با جاذبهگونه فخر کردنچنین زنانی باید اندیشه کنند که این

طعمه دیگران سازد.  انگیزد و چه بسا موجودیت مالی آنها راتمایالت نامحرمان را برمی

بینش چنین زنانی بسیار سطحی و ظاهر بینانه است. اگر آگاه شوند که انسان خلیفه 

تواند ارزشی برتر از مالیک داشته باشد، روحیه و عملکرد آنها عوض خداست و می

شود و دیگر حاضر نخواهند بود برای یک لحظه خود و دارایی خویش را وسیله می

 ردان جامعه کنند. معصیت خود و غفلت م

 

 ـ مالمت دیگران۹

های بدحجابی و خودنمایی دختران و زنان مالمت اعضای خانواده، فامیل یکی از ریشه

خواهند از حجاب و دوستان است. چه بانوانی که به خاطر سالمت نفسی که دارند، می

زبان به مالمت زنند و دینی کامل برخوردار باشند اما راهزنان راه خدا به آنها شبیخون می

گیرد. ریشه اصلی مالمت ها از سوی مردان فامیل صورت میگشایند. گاهی مالمتمی

حجابی و خودنمایی زنان و دختران بهتر اکثر این افراد هواهای نفسانی آنهاست. زیرا با بی

 های نامشروع خود دست یابند. توانند به لذتمی

 گوید: می« خانم ح.ن»یک بانونی دانشجو از تهران 

دیدم که های شدیدی در خانواده روبرو شدم و میوقتی باحجاب شدم با مخالفت»

شود تا بانوان و این برایم سؤال بود مخالفت با حجاب، بیشتر از جانب آقایان مطرح می

کنند. شود آقایان اظهارنظر میها مربوط میکه چرا با وجودی که این مسأله به خانم

مرا متوجه این نکته کرد که شاید بیشترین نفع « بهای یک نگاه»ب آشنایی با مطالب کتا

های نفسانی بیشتری برند که از این راه به لذتحجابی را همین مدعیان آزادی زن میبی

 (۷یابند.)دست می
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گاه علت مخالفت کنند هیچالبته مردان و جوانان اقوام که با حجاب دینی مخالفت می

های جنسی و مخالفت با احکام خداست به صراحت لذت خود را که برخورداری از

های واهی که بیشتر به یک کالف سردرگم کنند و به سخنان ضعیف و بهانهاعالم نمی

دانید با چه حقیقتی مخالفت پردازند. جا دارد که به آنها گفته شود که میشبیه است می

اند آن که حجاب را بیان کردهکنید؟ شما قبل از آنکه با من مخالفت کنید با آیات قرمی

اید و اگر خود عقیده ندارید به عقیده دیگران احترام گذارید. هر به مخالفت برخاسته

کسی این حق را دارد که نوع پوشش خود را انتخاب کند و معلوم است که اگر بین 

احکام خدا و نظر شما دوگانگی وجود داشته باشد حکم خدا را ترجیح خواهم داد. ضمن 

ینکه شما به ریشه مخالفت خود فکر کنید شاید مثل من هدایت شوید. گاهی مخالفت ا

های شیطان کس از مکر نفس و وسوسهاز سوی پدر، شوهر یا برادر است. اگرچه هیچ

های آنها ناشی از جهل به فلسفه، آثار، برکات و حقیقت در امان نیست اما غالب مخالفت

ان مطالب مفید و ذکر آیات خدا آنها را متقاعد کرد و این حکم الهی است که باید با بی

اگر از اعتقاد و یا غیرت الزم برخوردار نیستند به آنها گفته شود مایلم چنین پوششی 

داشته باشم که خداوند آن را واجب کرده است. چه اینکه آثار مثبت آن را احساس 

آنکه فرزند یا همسر و یا خواهر ام و از مخالفت با احکام خدا هراسناکم . من قبل از کرده

شما باشم، بنده خدا هستم و خداوند تکلیف همه را روشن کرده است و بازگشت همه 

ما به سوی اوست. شما نیز به مخالفت خود بیاندیشید کمترین دلیل منطقی بر آن نخواهید 

شوید که ناموس خود را ابزار تحریک نامحرمان سازید. یافت. شما چگونه حاضر می

بیش از آنچه شما از من خودنمایی و غفلت بخواهید، از شما غیرت، مردانگی، بزرگواری 

خواهم و اضافه شود چرا به جای مخالفت، علت پوشیدگی مرا سؤال و آگاهی می

گونه که من علت منطقی مخالفت شما را خواستارم. اگر مخالفین از کنید؟ هماننمی

اید علت مخالفت و مالمت آنها را جویا شد. اگر های اقوام و یا دوستان باشند بخانم

سخنی داشتند به جواب منطقی آنها که در مواضع متعدد این کتاب هم به آن اشاره شده 
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های است بپردازیم و اگر سخنی نداشتند از آنها بخواهیم از طرح سخنان و مخالفت

ه از خدا بترسید و قیامت مورد پرهیز کنند و اضافه کنیم شما هم تسلیم خدا باشید و البتبی

را باور کرده باشید. حجاب شما از پوشیدگی من کمتر نخواهد بود. البته با انتخاب راه 

های خدا برخی دوستان گذشته از انسان جدا خواهند شد و این خود شروع نیل به ارزش

 الهی و انس با دوستان باتقوا خواهد بود. 

 

 ـ مدگرایی ۱۰

شوند. مدگرا سعی دارد که برخی زنان به آن مبتال می مدگرایی روحیه خاصی است

های لباس و آرایش مطلع شود و با هر زحمت و قیمتی که هست از آنها همواره از تازه

بهره گیرد. مدگرایی در جامعه نتیجه غلبه شهوت و تنوع طلبی افراطی است که فراموشی 

ن مدگرا را به اسارت مدسازان دین و عقل را به همراه دارد. شهوت لباس، زنان و دخترا

شناسی الزم به ارایه درآورده است. مدسازان پشت پرده که با تحقیقات وسیع و روان

های کفش، لباس و قیافه زنان ای به طراحی مدلپردازند به گونهمدهای جدید می

آمیزی آنها جهت اغفال جوانان و جو پردازند که پوچی، اسارت، مصرف و تحریکمی

 های آنها باشد. ر جامعه مورد توجه و بلکه از ارکان نوآوریغفلت د

های تنگ با اصول سخن با چنین زنانی این است که غالب مدهای ساخته غرب نظیر لباس

های تنگ مانع جریان صحیح خون و اخالقی و بهداشتی مغایرت دارند چه اینکه لباس

ها، بررسی مدها، ی در خیابانشوند وانگهی اگر زندگی آدمی به ولگردتنفس پوستی می

های لباس و امثال آن بگذرد پس مسوولیت انسانی، آرمان الهی، سعادت اخروی و تازه

های الهی و خالصه هدف آفرینش آدمی و جهان پس از مرگ بسیاری از حقایق و ارزش

چه خواهدشد؟ زنان غربی این زندگی را طی کردند و نتیجه آن چیزی جز سقوط آنها 

 نبود.

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت 
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 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

 

 های ذیربطـ عملکرد دستگاه۱۱

عملکرد، سخنان و برخوردهای مسووالن از باالترین تأثیرات روانی و اجتماعی برخوردار 

کنند در قوانین حکومت هایی که حجاب شرعی را مراعات نمیاست. اگرچه خانم

باشند اما تصویب صریح، جامع و متقن قوانین پوشش ای کیفر میاسالمی مجرم و دار

رود ازجمله اموری است که جای خالی آن دینی که از ضروریات دین اسالم به شمار می

تر که باید به آن پرداخته شود و چه امری از تصویب ضروریات اسالم مهماحساس می

 شود. 

را در ارتباط با پوشش دینی طی کرده و های فراوانی دستگاه اجرایی نیز فراز و نشیب

تفاوتی گذرانده است. امید است شورای انقالب فرهنگی که از های زیادی را با بیسال

بینانه و جایگاهی استوار برخوردار شده است با انجام کارهای تخصصی و تحقیقات واقع

یفا کنند و دستگاه های منسجم و مداوم فرهنگی و اجرایی وظیفه مهم خود را اریزیبرنامه

قضایی کشور نیز به وظایف خود در برابر کسانی که حاضر نیستند علم عصیان بر زمین 

بار بوده گذارند عمل نمایند که افت حجاب در دهه دوم و سوم بعد از انقالب تأسف

 است. 

یکی از مسایلی که باید به آن پرداخته شود، پوشش مشخص جهانگردان خارجی است 

های خاصی در کشور های حساب شده و لباسآنها به هدف بدآموزی با قیافه که برخی از

 یابند که آثار منفی آنها بر کسی پوشیده نیست. اسالمی ما حضور می

وظیفه مهم دیگر نظارت الزم بر مؤسسات تولیدی است که بسیاری از آنها به مراکز 

انه و به دور از هر نظارتی به اند. آنها آزادهای مبتذل مبدل شدهمدسازی و دوخت لباس

ورزند و موقعیت لباس های غیرشرعی مبادرت میها و دیگر لباسدوخت مانتوها، کاپشن

اند که اگر کسی بخواهد مانتو یا شلوار ساده و درخور شأنی خریداری ای کردهرا به گونه
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های از لباس های دختران و زنان ناشیکند موفق نخواهد شد. از این رو برخی از بدحجابی

زنند تحمیلی مانتوسراهای سودجویی است که به فرهنگ بدحجابی و شهوترانی دامن می

های ذیربط بر آنها به یکی از آرزوهای کهنه جامعه اسالمی مبدل و نظارت جدی دستگاه

ها و نوجوانان نیز از آثار و عالیم غربی مصون ویژه بچههای دیگر بهشده است. لباس

لباس ازجمله اموری بوده است که بیش از هر چیز دیگر مورد تاخت و تاز  نمانده است.

 داران سودجوی بد فرهنگ قرار گرفته است. دشمنان اسالم و سرمایه

های تلویزیونی و سینمایی است تا سیمای نظارت ضروری دیگر کنترل بازیگران فیلم

اگزیر از تأثیر منفی جمهوری اسالمی را وسیله ترویج مدهای جدید خود نسازند که ن

 اخالقی و اجتماعی آن خواهیم بود. 

 

 ـ خانواده ۱۲

گیرند به یک فرهنگ برزخی بین اسالم و هایی که از تعالیم دینی فاصله میخانواده

رسند. بسیاری از عقاید آنها رنگ مذهبی و دینی ندارد. اینان های نفسانی خود میخواسته

ه زبان ساخته و با کمترین سختی یا تضاد با تمایالتشان همان کسانی هستند که دین را لقلق

 کنند. پوشی میراحتی از دین خدا چشمبه

یکی از مسایل مهم اجتماعی که از ابعاد معنوی مبارزه با نفس برخوردار است پوشش 

های شبه مذهبی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و فرزندان دینی است که در خانواده

گیرند و فرهنگ تسامح به دین که از رهاوردهای تربیتی والدین است خو میآنها نیز به 

های تکراری آنها خواهد بود. یعنی آنها نیز فرهنگ در نتیجه زاد و ولد آنها نیز نسخه

های جامعه منسوب به این کنند. بخشی از بدحجابیاعتنایی به احکام دینی را دنبال میبی

اند. خوشا به حال بی است که از غیرت دینی تهی ماندهها و والدین شبه مذهخانواده

دختری که از مادری عفیف و پوشیده برخوردار است که روحیه چنین مادری بهترین 

 زمینه حجاب او خواهد بود. 
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 ـ تقلید  ۱۳

حجابی زنان، تقلید ناموجه از زنان و دخترانی های خودنمایی و بییکی دیگر از ریشه

 اند. حجابی، تقوای جنسی را ترک کردههای بیاز ریشه است که بنا بر یکی

علل چنین تقلیدی: جهل، ساده لوحی، همرنگی با دوستان، چشم و همچشمی و 

تقوایی است که در لباس دوست، همسایه، اقوام، های بیخوردگی از سخنان خانمفریب

 گمارند. همکالسی و امثال آن به انحراف او همت می

لدهایی این است که تقلید در معصیت بنابر هر یک از موارد ناموجهی سخن با چنین مق

که ذکر شد از بدترین نوع تقلید است زیرا اصل تقلید از کسانی که واجد شرایط الگوی 

مندند، خود یک عمل جاهالنه است انسان نیستند بلکه از جهت فکری یا اخالقی آفت

حجاب گلی پرپر شده است و افزاید. زن بیکه تقلید از گناه آنها بر قبح و زشتی آن می

 ترین ارزش تقلیدی ندارد. کم

 خلق را تقلیدشان بر باد داد

 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

اندیشی، ای است که بدون کمترین تفکر، عاقبتروی کورکورانهاین تقلید همان دنباله -

گیرد. انسان توجه قرار میبررسی ماهیت عمل و آثار و تبعات و احکام شرعی آن مورد 

بینانه و منافع همه زمانی سهمی از مودت انسانی دارد که بیندیشد و براساس مصالح واقع

اندیشی، استقالل در جانبه خود تصمیم بگیرد و تنها با تفکر، اعتماد به نفس، مصلحت

 توان از این بیماری رهایی یافت. عمل و ارزش قایل شدن بر خویش است که می

 

 ی نوشت:پ

 ـ نگاه پاک زن و نگاه آلوده به او۱

 ـ همان منبع  ۲
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 ـ غررالحکم۳

 ـ اصول کافی، باب حیا4

 4۶۳، ص ۷ـ مستدرک الوسایل، ج ۵

 ـ غررالحکم۶

 ۲۳۲، ص ۳ـ آیین بهزیستی، ج ۷

 عرضه و تقاضای بد حجابی

( ۱نه تبیین)های علمی ارائه شده در زمیدر این نوشتار سعی شده، با مروری کوتاه بر نظریه

ها، موضع های اجتماعی و سیر تحول آن نظریه)علت یابی( انحرافات و ناهنجاری

ها، نسبت به این تلقی رایج در میان دینداران جویا شود و سرانجام با جدیدترین نظریه

انداز دینی به این موضوع پرداخته شود. اما پیش استمداد از بیانات عالمان دینی، از چشم

های مطرح در این زمینه، در ابتدا الزم است، مفاهیم اصلی به کار رفته در ظریهاز بیان ن

 این مقاله تعریف گردد. 

یکی از رویکردهای مطرح در زمینه تبیین انحرافات اجتماعی، رویکرد گزینش عاقالنه 

های جدید در این رویکرد، رابطه منحرفانه و کجروانه به منزله است. طبق یکی از نگاه

های باشد. بر طبق برداشتر انحراف و جرم است که مشتمل بر تقاضا و عرضه میبازا

دیده به هیچ وجه در این جریان، جدید، فرد منحرف در بخش تقاضا قرار دارد و فرد بزه

گیری عمل تأثیر نیست بلکه با قرار گرفتن در بخش عرضه، فعاالنه در شکلمنفعل و بی

ل تحلیل، در مورد انحرافات اجتماعی و اخالقی ناشی کند. این مدمنحرفانه شرکت می

های کنترلی متناسب با خود از عدم رعایت حجاب صحیح کاربرد دارد و مستلزم سیاست

است. اگر با این رویکرد به تحلیل برخی متون دینی )آیات مربوط به حجاب( بپردازیم، 

به منزله یک سیاست شاهد تأیید این مدل در این آیات خواهیم بود و تشریع حجاب 

 یابد. کنترلی، به خوبی در این مدل معنا می
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موضوع بدحجابی در جامعه ما از اموری است که ذهن بسیاری از دینداران جامعه را به 

خود مشغول داشته است. تلقی بدحجابی به عنوان امری نابهنجار و نامطلوب نشانگر این 

ی آثار و تبعات نامطلوبی قائل است و است که ذهنیت فرهنگی و دینی ما برای بدحجاب

انگارد. در این های نامطلوب دیگر در جامعه میبه تعبیر دیگر، آن را علت برخی پدیده

( )علت ۱های علمی ارائه شده در زمینه تبیین)نوشتار سعی شده، با مروری کوتاه بر نظریه

ا، موضع جدیدترین ههای اجتماعی و سیر تحول آن نظریهیابی( انحرافات و ناهنجاری

ها، نسبت به این تلقی رایج در میان دینداران جویا شود و سرانجام با استمداد از نظریه

انداز دینی به این موضوع پرداخته شود. اما پیش از بیان بیانات عالمان دینی، از چشم

ن مقاله های مطرح در این زمینه، در ابتدا الزم است، مفاهیم اصلی به کار رفته در اینظریه

 تعریف گردد. معنی شناسی بدحجابی 

آیـد، بـرای تعریف بـدحجابی بهتر گونه که از تـرکیب لفظی ایـن مفهوم برمیهمان

است، در ابتدا حجاب و حدود آن مشخص گردد و از آنجا که هدف دستیابی به اصطالح 

سالم چه شرعی این مفهوم است، باید دید که حجاب عالوه بر معنای لغوی، در شرع ا

معنایی دارد. از نظر لغوی لغت حجاب به معنای پوشیدن، پرده و حاجب به کار رفته و 

در هیچ موردی اصالتًا به معنای نوع، سبک پوشیدن و نوع سبک لباسی که پوشیده 

 ( ۲شود، اطالق نشده است.)می

ه و در اصطالح فقهی نیز برای رساندن معنای پوشش زنان، از لغت حجاب استفاده نشد

که به طور دقیق، در معنای پوشش و پوشاندن است، استفاده « سَتر»شود، بلکه از لغت نمی

 ( ۳شود.)می

در مورد میزان و مقدار پوشش بدن که در شرع اسالم برای زنان واجب شمرده شده 

توان دریافت که حجاب صحیح و های عملیه مراجع تقلید میاست، با نگاهی به رساله

ست از، پوشانیدن تمام بدن به جز قرص صورت و دو دست )از مچ دست واجب عبارت ا

تر و دیدی به پایین(. اما این تعریف فقهی تعریف حداقلی است و با نگرشی وسیع
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اجتماعی به احکام اسالم شاید بتوان گفت تعریفی ناقص است. به سخن دیگر، برطبق 

توان از های دینی، میبع آموزهاندیش دینی، با تأمل دقیق در منارویکرد عالمان ژرف

های فردی این حکم فراتر رفت و به ابعاد اجتماعی این رفتار متوجه گردید. جنبه

پوشش (وحجاب »گونه که استاد شهید مرتضی مطهری خاطرنشان ساخته است: همان

زن) در اسالم این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به 

( بنابراین، مقصود از حجاب اسالمی، آن نوع پوششی 4«)وخودنمایی نپردازد.گری جلوه

(ـ حدود شرعی پوشش در آن رعایت شده باشد. ۱است که دارای این دو ویژگی باشد: 

(ـ با خودنمایی وجلب نظر نامحرمان همراه نباشد. طبق این تعریف، حجاب امری نیست ۲

 ه امری رفتاری نیز هست. که صرفاً به موضوع پوشش مرتبط باشد، بلک

گیرد. تری از بدحجابی در ذهنمان شکل میبا روشن شدن مفهوم حجاب، تصور جامع

کند؛ ممکن بدحجاب فقط کسی نیست که حد واجب حجاب شرعی را رعایت نمی

است کسی این حدود را کامالً رعایت کند ولی در عین حال وضع ظاهرش، نوع رفتارش 

ش، نوع راه رفتنش، حتی نوع نگاهش به افراد و اطرافش و در با مردان، نوع سخن گفتن

( باشد، یعنی ۵«)دارزبان»ای باشد که یک کالم، نوع رفتار ارتباطی او در اجتماع به گونه

زبانی توجه نامحرمان را به خود جلب نماید. تذکر این نکته الزم است که با زبان بی

ن رفتار و پوشش، ربطی به آگاهی و قصد ویژگی خودنمایی و به تعبیری، زباندار بود

 فاعل رفتار یا پوشش ندارد و ممکن است این جلب نظر غیرآگاهانه و غیرعمدی باشد. 

 

 انحراف اجتماعی 

شود که هنجارهای مقبول جامعه ( اطالق می۷( به رفتار یا کنشی)۶انحراف یا کجروی)

ای گوناگون، انتظارات خاصی های برحسب موقعیت( در هر جامعه۸گذارد.)را زیرپا می

ها توجهی به این انتظارات به معنای انحراف از آناز اعضای جامعه وجود دارد. بی

ها قائل شود. این انتظارات و هنجارها بسته به اهمیتی که جامعه برای آنمحسوب می
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ها برانگیزد؛ بر این های متفاوت اجتماعی را در قبال نقض آنتواند واکنشاست، می

 بندی نمود: توان تقسیماساس، هنجارهای اجتماعی را به دو دسته کلی می

ـ شیوه۱ شود های قومی به آن دسته از هنجارهای اجتماعی اطالق می(؛ شیوه۹های قومی)(

شود، ولی واکنش شدید مردم را در ها هرچند نامطلوب و نابهنجار تلقی میکه نقض آن

( مانند کسی که چشم ۱۰ماند.)آنان محدود می پی ندارد و واکنش در حد عدم تأیید

شود ولی معموالً مردم با مشاهده چرانی کند، این رفتار گرچه امری نامطلوب تلقی می

 دهند. آن چندان واکنشی نسبت به فرد مزبور نشان نمی

(؛ یعنی هنجارهای نیرومندی که از نظر اخالقی مهم محسوب ۱۱(ـ رسوم اخالقی)۲

های مالی و فیزیکی متخلفان از آنها، شدیدتر وشامل جریمه شود و مجازاتمی

(برای مثال در جامعه ما حفظ حریم و احترام بانوان از هنجارهای مهم به شمار ۱۲شود.)می

های کالمی این هنجار را نقض کند، رود و اگر کسی با گفتن متلک و سایر اذیتمی

 ند کرد. سایر افراد شاهد قضیه به شدت با وی برخورد خواه

ها را چنان (؛ قانون آن دسته از هنجارهای اجتماعی است که جامعه، آن۱۳(ـ قانون)۳

داند که هنگامی تخلفی در مورد آن صورت بگیرد، دولت و برای بقای خود حیاتی می

ها ممکن است به زندان، دارد و متخلف از آنها وامیابزارهای حکومتی را به مقابله با آن

 ( ۱4قوق اجتماعی یا اعدام محکوم شود؛ مانند ارتکاب زنای به عنف.)محرومیت از ح

در این نوشتار مقصود از انحرافات اجتماعی، انحراف از هنجارهای اجتماعی نوع دوم و 

 نماید. های نسبتاً شدید اجتماعی را ایجاد میهایی که واکنشسوم است، یعنی انحراف

 

 های مختلف از انحراف اجتماعی تبیین

های های مختلفی قرار گرفته است، از قبیل: تبیینانحراف اجتماعی مورد تبیین

موضوع، شناختی، محور اصلیشناختی و اجتماعی. در تبیین زیستشناختی، روانزیست

شناسی فرد منحرف است که در آن ساختمان بدن تا عوامل های بیولوژی و زیستویژگی
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شناختی بر (در تبیین روان۱۵گیرد.)قرار میژنتیک شخص کجرو، مورد توجه و بررسی 

های فردی اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تأکید تفاوت

گیرد، ( در تبیین اجتماعی که اینجا صرفًا این موضوع مورد بحث قرار می۱۶شود.)می

م شود؛ بنابراین برای شناخت آن الزانحراف اجتماعی نوعی کنش اجتماعی محسوب می

است، مروری کوتاه به رویکردهای کلی و مهم در تبیین کنش اجتماعی شود تا در پرتو 

 آن، پدیده انحراف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. 

های گوناگون در این حوزه، رویکردهای عمده و مهم در این زمینه به با مروری بر نظریه

 باشد: قرار ذیل می

 رویکرد کارکردگرا  -(۱

شئون مختلف جامعه را بر حسب پیامدهای سودمندی ( »۱۷کرد کارکردگرا)بر طبق روی

( برای مثال اگر سؤال شود ۱۸«)کنند.تر اجتماعی دارند، تبیین میکه برای نظام بزرگ

های کنترلی، میزانی از انحراف از هنجارهای ای با وجود سیاستکه چرا در هر جامعه

ه به طور اساسی وجود میزانی از انحراف و شود کخورد، گفته میاجتماعی به چشم می

هنجارشکنی در جامعه، برای حیات و بقای آن مطلوب و حتی ضروری است؛ چرا که 

شود که هنجارهای اجتماعی از حالت اجمال و ابهام انحراف و هنجارشکنی موجب می

ق بر سر به درآیند و وضوح و روشنی بیشتری برای آحاد جامعه پیدا نمایند و این امر، وفا

 سازد. تر میدهد، سهلهنجارها را که اساس انسجام اجتماعی را تشکیل می

 رویکرد ساختارگرا  -(۲

شئون مختـلف جـامعه را بـرحسـب پیامدهای ( »۱۹بـرحسـب رویـکرد سـاختارگرا)

(به عنوان نمونه در مقام پاسخ ۲۰«)کنند.پذیر اوصاف ساختاری جامعه تبیین میبینیپیش

های اخالقی در سؤال که چرا در جامعه ما با وجود مقبولیت عام یک سری ارزش به این

باب روابط مرد و زن، انحراف اجتماعی در این زمینه با درجات مختلف به چشم 

خورد، اگر پاسخ داده شود که چون ساختار اقتصادی کشور موجب شده که افراد می
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تشکیل خانواده را نداشته باشند و به همین توانایی الزم برای تأمین حداقل امکانات برای 

های خالف هنجارهای اجتماعی به تأمین نیازهای غریزی خود روی جهت از راه

 آورند، در واقع تبیینی ساختاری از این پدیده به دست آمده است. می

 (ـ رویکرد ماتریالیستی ۳

های اجتماعی ایشهای مختلف تکنولوژی و آردر رویکرد ماتریالیستی، با تحلیل صورت

های مهم حیات جمعی را تبیین توان ویژگی(( می۲۱حاکم بر تولید )پایه اقتصادی)

( مطابق این رویکرد، وجود انحراف اجتماعی و هنجارشکنی در جوامع امروزی ۲۲نمود.)

داری حاکم است. تأکید بر ناشی از این امر است که در این جوامع اقتصاد سرمایه

نیازهای حیاتی چنین نظام اقتصادی است و رواج فردگرایی به معنای فردگرایی یکی از 

اش کنار گذاشتن سست شدن پایبندی افراد جامعه به هر چیزی است که الزمه

 های فردی و توجه به اقتضائات زندگی جمعی است. خواسته

های اجتماعی از جمله گردد، این سه رویکرد در تبیین کنشچنان که مشاهده می

فات اجتماعی، بر عوامل کالن اجتماعی )که در خارج از ذهن کنشگر قرار دارند( انحرا

هایی که در ذهن او صورت تأکید دارند و به متغیر فرد کنشگر، ذهنیت و فعل و انفعال

شود، توجهی ندارند. هرچند توجه به عوامل کالن گیرد تا به ارتکاب عملی منتهی میمی

و در جای خود ضروری است، ولی از آنجا که کنش، به هیچ وجه قابل اغماض نیست 

زند، نقش فرد کنشگر را نباید از نظر از یک عامل انسانی دارای آگاهی و اراده سرمی

های سطح کالن، برای تبیین در سطح دور داشت. در اینجا ضمن اذعان به سودمندی تبیین

 گردد. خرد، بر توضیح رویکرد ذیل متمرکز می

 نش عاقالنه (ـ رویکرد گزی4

این است که رفتار آدمیان، »(، یک اصل محوری دارد و آن ۲۳رویکرد گزینش عاقالنه)

ها راهی را که با اغراضشان هدفدار و سنجیده )سنجشگرانه( است...آدمیان در چند راهی

کنند... عملی کنند، برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان میموافق است اختیار می
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سنجیده است که در چارچوب اطالعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله  عاقالنه و

گیری ( بنابراین، رفتار منحرفانه نیز نوعی تصمیم۲4«)مناسبی برای رسیدن به هدفی باشد.

گرایانه است که پس از سنجش پیامدهای مثبت و منفی فردی و گزینش عقالنی فایده

این رویکرد اصل بر این است که امکان گیرد؛ به عالوه، در رفتار منحرفانه صورت می

 ( ۲۵گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد.)گزینش و تصمیم

توان در قرن هفدهم میالدی شناسی، نقطه اوج این نوع تبیین را در آغاز میدر قلمرو جرم

( اصول این تفکر با ۲۶شناسی مشاهده نمود.)های مکتب کالسیک در حوزه جرمدر ایده

یش تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم طبیعی و انسانی به دست فراموشی سپرده شد. پیدا

ها بود؛ در توان شاهد طرح تدریجی این دست تبیینبه بعد نیز می ۱۹۷۰از اواسط دهه 

شوند که برای ارتکاب ورز تلقی میها از نو، بزهکاران کنشگرانی اندیشهاین تبیین

که قبل از هرچیز، های خاص دارند، از جمله آنریزیرفتارهای انحرافی خود برنامه

دهند و اگر ضررها و خطرهای عمل مورد های رفتار خویش را مورد توجه قرار میآماج

 ( ۲۷پوشند.)نظر را بیش از منافع حاصل از آن ببینند، از ارتکاب آن چشم می

 

 رویکرد عرضه و تقاضا 

های خرد از رفتار منحرفانه در این است ناهمیت رویکرد گزینش عاقالنه در حوزه تبیی

های متفاوتی در این زمینه شده است. یکی از ها و رویکردکه اساس و مبنای نظریه

ها، رویکردی است که رابطه منحرفانه و کجروانه را به ترین اینترین و قدیمیاساسی

« کنندهضهعر»کند و فرد کجرو را در جایگاه صورت بازار عرضه و تقاضا تصویر می

های ( با چنین دیدگاهی نقش عوامل بازدارنده )مانند مجازات۲۹«)ارلیش( »۲۸نشاند.)می

قانونی و اجتماعی در نظر گرفته شده( را دارای اهمیتی قاطع در تعیین فراوانی انحراف و 

( بنابراین برای کنترل روند انحرافات، باید باال بردن ۳۰داند.)ای میکجروی در هر جامعه

ها، مثل مجازات بزهکار، پلیس و نظام جزایی را در هزینه جرم از طریق تقویت بازدارنده
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( اشکالی که در این رویکرد هست، این است که به طور مشخص ۳۱دستورکار قرار داد.)

 نماید. شود که در این بازار انحراف و جرم، نقش تقاضا را چه کسی ایفا میبیان نمی

( از این رویکرد است. وی فرد منحرف و ۳۲«)ون دیک»ر اما روایت جدیدتر تقری

بیند( دیده )کسی که از رفتار انحرافی آسیب میو بزه« تقاضا»ساز را شاخص بخش آسیب

کند؛ بدین معنا که آنچه فاعل حقیقی کجروی در قلمداد می« عرضه»را شاخص بخش 

ر الزم برای این کار است؛ بازار جرم و کجروی دارد، صرفاً آمادگی و انگیزه و گاه ابزا

پذیر نمایاندن خود و ایجاد این باور دارد، آسیبدیده عرضه میدر مقابل، آنچه فرد بزه

تواند انگیزه و توانمندیش برای هنجارشکنی را به فعلیت در فرد منحرف است که می

از شود که این روایت از رویکرد گزینش عاقالنه، یک گام سان روشن میبرساند. بدین

سـازد روایت قبل جلوتر است؛ چرا که تحلیل خود را صرفاً بر شخص خاطی متمرکز نمی

گذارد. به دیده در جریـان انحراف و کجروی صحه و تأکیـد میآفرین بزهبلکه به نقش

در میان جدیدترین معارف جرم »، ۱۹۹۰( در خالل دهه ۳۳تصریح برخی محققان)

دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی یست بلکه بزهشناختی، دیگر مسأله عمده، مجرم ن

( این بیان ۳4«)پذیر کند.های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیبو فعالیت

بندی گرچه به طور مشخص در مورد شکستن هنجارها از نوع قانون )نوع سوم از تقسیم

به سایر هنجارهای اجتماعی توان آن را هنجارهای اجتماعی( ابراز شده ولی به راحتی می

 نیز تعمیم داد. 

 

 

 بدحجابی در رویکرد عرضه و تقاضا 

های مختلف از انحراف اجتماعی، به طور عام و نظریه مبتنی بر ایده بازار عرصه و ?تبیین

تقاضا به طور خاص، جنبه تبیینی دارند؛ بدین معنا که به دنبال تعیین مقصر اصلی در کنش 

رو، برحسب این نظریه، کسی که عامل انحراف ?نانه نیستند. از اینمنحرفانه و هنجارشک
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شود )در صورتی که انحراف در حد نقض قانون باشد(، از نظر حقوقی مسئول تلقی می

طور که گفته شد، شود و الزم نیست بار مجازات را تحمل کند. زیرا همانشناخته نمی

فرد منحرف و متخلف نسبت به  مقصود اصلی این است که در عین اذعان به مسئولیت

عمل خود، شناسایی زمینه و عوامل کوچک و بزرگی که موجب پدیدآمدن و تحقق 

هایی که در جهت کاهش اند، فراهم گردد تا بدین ترتیب، سیاست?کنشی کجروانه شده

بینی شود، نسبت به برخی عوامل بروز انحراف دچار بزرگانحراف پیشنهاد و اجرا می

 نسبت به برخی دیگر دچار غفلت و جهل نگردد.  بیش از حد و

باشد، برای مثال در مورد مبحث اصلی این نوشتار که در حوزه روابط بین مرد و زن می

توان یافت که در این مورد کاماًل فاقد هنجار و قواعد ای را نمیبه طور قطع هیچ جامعه

نقض شده، واکنش متناسب با رفتاری باشد. نقض این هنجارها نیز بسته به اهمیت هنجار 

عرضه و تقاضا، در راستای حفظ هنجارها، خود را در پی خواهد داشت. برطبق نظریه

های حاکم بر جامعه و نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا حذف ها و ارزشحریم

دیده هم )که شود، شخص بزه?انحرافات عالوه بر اینکه مجازات متوجه فرد منحرف می

باشد، چرا ?موارد معموالً جنس زن است(، از این سرزنش و سیاست در امان نمی در این

ناخواه که خواههای طبیعیکه او هم صرفاً منفعل نبوده است. چون زنان به علت مطلوبیت

هایی که ها و جذابیتدر ظاهر و جسم خود، در نظر مردان دارند و نیز به علت مطلوبیت

اهانه )براساس تربیت نادرست( به رفتار خود در منظر مردان توانند آگاهانه یا ناآگمی

ها گیرند. این در حالی است که در وضع عادی، جذابیتببخشند، در بخش عرضه قرار می

های مردان برای زنان از سنخ امور ظاهری و جنسی نیست و از این لحاظ آنان و مطلوبیت

 عرضه کننده نیستند بلکه متقاضی هستند. 

ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای ن، هرقدر این اقسام زیباییبنابرای

ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام عرضه بیشتر آن

دیده به مردان بالقوه کجرو است که )هرچند معموالً ناخواسته( از جانب زنان بالقوه بزه
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به این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار ها به راحتی آن

شود، یکی گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش کجروانه میتر میهزینهتر و کمسهل

به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش هزینه باالی کجروی

 های رفتاری صحیح در میان زنان است. آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگو

حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه شود که بیای روشن میبا چنین مقدمه

های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن )پوشش اندام بیشتر است. یکی از راه

ن های هنجارشکنی را از دست کجرواو زباندار نبودن رفتار( است، چرا که فرصت

گیرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظت نباید چنان می

آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از افراط

عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به 

گردد. برای مثال در اجتماعات اعات کوچکتر برمیعادات فرهنگی هر جامعه یا اجتم

روستایی، بیرون ماندن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه 

های جلب توجه نباشد )به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام )ره( در رساله

اند(، وجوب ستر استثنا کرده علمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول

 ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روستا چنین وضعی داشته باشد. 

پس از آشنایی با این نظریات، نظرگاه متون دینی در تأیید یا نفی این رویکرد مورد 

ای در باب رابطه بین گیرد. اما قبل از ورود به این بحث الزم است، نکتهبررسی قرار می

های دینی ی دینی و نظریات علمی روشن شود. پرواضح است که اعتبار گزارههاگزاره

تواند گیرد و تأیید یا عدم تأیید علوم تجربی نمیاسالم، از اعتقاد به مبدأ وحی نشأت می

کم در خصوص ضروریات دین خدشه وارد های دینی دستو نباید در پایبندی به گزاره

انکار کرد که اطالع از این نظریات که حاصل تالش و توان را نمیسازد. اما این نکته

تواند به های رفته است، میکنکاش عقل بشری برای حل مشکالت زندگی و اصالح راه

بهایی که منبع وحی در اختیار دینداران قرار داده، فهم بهتر و روشنتر گوهرهای گران
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آن تراوش ذهنی کسانی است های مشابه کمک شایان نماید. به عالوه، این نظریه و نظریه

های دینی پرورش اعتنایی به گزارهکه در یک بستر فرهنگی خاص با سابقه تاریخی بی

نشینی از ای، به معنای یک عقباند و کشانده شدن آنان به اتخاذ چنین مواضع علمییافته

 های دینیگر بر آزمون تجربی گزارهمواضع علمی گذشتگان خود و به یک معنا داللت

های فرهنگی فراهم اسالم است، امری که امکان آن برای مسلمانان به لحاظ ویژگی

 نیست. 

 

 حجاب در قرآن 

گردد، آیات مربوط به حجاب است که دو عمده متون دینی که در این بخش مطرح می

سوره قرآن، نور و احزاب آمده است. در این نوشتار، به آنچه در این آیات در مورد 

ها در شود، بلکه مقصود اصلی بهره بردن از آنب آمده پرداخته نمیتعیین حد واج

 ( ۳۵راستای موضوع بحث است.)

 

 محدود شدن تقاضا 

قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم اِّن اهلل خبیر بما » -

 ( ۳۶«)یصنعون.

تماع و به هنگام برقرار کردن خداوند متعال در این آیه تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اج

ارتباط با زن نامحرم مشخص ساخته است. خداوند متعال به پیامبر اکرم )ص( دستور 

 را خود دامان و بپرهیزند زنان به شدن خیره ²?دهد که به مردان مؤمن ابالغ کند که امی

ان دیگر دیـدگان از را خـود فرج دیگری، تفسیر طبق بر یـا. )کننـد حفظ گنـاه از

 بپوشانند.( 

 

 محدود شدن عرضه 
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ها عالوه بر این تکلیف زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنترل نمایند. اما آن

مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و تکلیف اضافی، نه از 

جنس است.  روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی این دو

افتد، بر خالف زن که چنین مرد متقاضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا می

های خویش است که همان خودنمایی و جلب نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی

نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که عرضه، به حیطه 

حدود شود. محدودیت عرضه، در اصل موجب محدود خاصی )محیط امن خانواده( م

های بازیگردد. زیرا زنان با رعایت و حفظ حجاب، خود را از هوسگشتن تقاضا می

توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون اینکه دارند و میمردان در امان نگه می

عرضه تماشای مردان قرار  مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در

 دهند. 

شناسی حجاب ذکر گردید، عرصه حجاب محدود به یک زمینه طور که در مفهومهمان

 گردد: نیست، بلکه دامنة آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است که به این موارد اشاره می

 پوشش  -(۱

علی  یحفظن فروجهن و الیبدین زینتهن اال ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن»ـ 

های خویش و زیور خویش آشکار نکنند، مگر آنچه پیداست و سرپوش»(، ۳۷«)جیوبهن

در فراز انتهایی این آیه، دستور دیگری به عنوان مکمل حجاب شرعی « ها بزنند.بر گریبان

و پای به زمین نکوبند که زیورهای مخفیشان »ذکر شده که مؤید نگرش مذکور است: 

که بفهمانند که کردند و گاه برای آنموالً خلخال به پا میزنان عرب مع« دانسته شود.

کوبیدند. مضمون این نهی را زینتی قیمتی به پا دارند، پای خود را محکم به زمین می

شود، مانند استعمال توان توسعه داد وهر آنچه عرضه و خودنمایی زن تلقی میمی

 . توان ممنوع دانستعطرهای تند و آرایش در چهره را می

 موارد استثنائی 
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کند که این حکم لغو شود، چنانچه در البته در جایی که تقاضایی نباشد، منطق حکم می

ادامه فرازی از این آیه ذکر گردیده است. این موارد استثنائی، گاهی در جانب تقاضا 

یعنی مرد و گاهی در جنبة عرضه، یعنی زن قرار دارد که به اجمال شامل موارد ذیل 

 د: گردمی

و زیور خـویش آشکار نکنند مگر ... مردان طفیلی »ـ مردانی که احتیاج به زن نـدارند؛ 

( مقصود از مردان طفیلی، قدر مسلم دیوانگان و افراد ابله ۳۸«)که حاجت به زن ندارند.

های زنان در زمینه امور جنسی اساساً در خارج از است که به علت عدم درک زیبایی

 دارند. دایره تقاضا قرار 

جویی از زنان توانا کودکانی که از راز زنان آگاه نیستند )یا بر کام»ـ کودک نابالغ؛ 

 ( ۳۹«)نیستند(.

و زنان قاعده و بازنشسته که امید ازدواج ندارند، باکی نیست که جامه خویش »ـ زنان پیر؛ 

یوری نیاراسته (یعنی روسری و چهارقد) را بر زمین نهند (البته) در صورتی که خود را به ز

باشد و قصد خودنمایی نداشته باشند؛ و اگر از این نیز خودداری کنند برایشان بهتر 

توان به عنوان استثنایی دیگر بر حکم حجاب که قبالً ذکر شد ( این آیه را می4۰«)است.

دانست و فلسفه آن این است که این زنان به طور عادی، چیزی برای عرضه ندارند و 

ایی نسبت به آنان وجود ندارد؛ از این رو، وجوب حجاب )لزوم پوشانیدن رغبت و تقاض

گونه که در آیه تصریح شده سر در حضور نامحرم( از آنان برداشته شده است؛ ولی همان

این رخصت مشروط به این است که قصد عرضه و خودنمایی در کار نباشد. دستور کلی 

جیح داشتن رعایت عفاف در هر حالی و در که در انتهای آیه آمده، مبنی بر تراخالقی

های داشتن اجتماع از زمینههر سنی، بیانگر توجه بیشتر شارع به جنبه عرضه و سالم نگه

 انحراف است. 

والذین یُؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبینًا یا ایها »ـ 

ساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جَالبیبهنَّ ذلک َأدنی اَن النبّی قل الزواجک و بناتک و ن
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یعرفن فال یؤذین و کان اهلل غفوراً رحیمًاـ لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض 

آنان که بدون ( »4۱«)المدینة لنغرینّک بهم ثم ال یجاورونک فیها اال قلیالً.و المرجفون فی

شـوند. رسانند، بهتان و گناه بزرگی مرتکب میآزار میجهت مردان و زنان با ایمان را 

های خویش را به ای پیـامبر به همسـران و دختـرانت و بـه زنـان مؤمنیـن بگو که روسری

ها بپوشانند(. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد خود نزدیک سازند )خود را با آن

مهربان است. اگر منافقان و بیماردالن و اذیت قرار نگیرند بهتر است و خدا آمرزنده و 

کنند از کارهای خود دست برندارند، ما تو را علیه کسانی که در شهر نگرانی ایجاد می

 « گاه فقط مدت کمی در مجاورت تو خواهند زیست.آنان خواهیم برانگیخت؛ آن

که برخی ننماید. ظاهراً چنااین آیات به خوبی صحنه بازار جرم و انحراف را تصویر می

اند، گروهی از منافقین و افراد منحرف در اوایل شب که هوا تازه تاریک مفسرین گفته

شدند؛ برای مقابله با این پدیده ها و معابر مزاحم زنان )اکثراً کنیزان( میشد، در کوچهمی

دو راهکار در پیش روی جامعه قرار داده شده است که هر یک در جای خود اهمیت 

 دارد: 

عایت حجاب در خارج از منزل؛ زیرا از این طریق زنان نجیب و عفیف یعنی کسانی ر -

شوند و بیماردالن از اینکه چشم طمع به آنان که قصد عرضه خود را ندارند، شناخته می

 پوشند. ببندند و آنان را مورد اذیت قرار دهند، چشم می

و منحرف؛ خداوند در این  برخورد فیزیکی و کاربرد زور و اجبار علیه افراد خاطی -

آیه، افراد مزاحم و بیماردل را به حمله و حرکت شدید پیامبر )ص( علیه آنان و حتی 

 کند. تبعید از جامعه پاک اسالمی تهدید می

نکته مهم دیگر در این باب، مقدم داشتن راهکار فرهنگی است که کانون آن را کنترل 

حراف بر رفتار خود و محافظت آنان از خود های جرم و اندیدگان احتمالی و آماجبزه

دهد. این تقدم در ذکر راهکارها در برابر افراد آماده ارتکاب انحراف و جرم تشکیل می

رساند، در آیه شریفه، هرچند تقدم زمانی استفاده از راهکار اولی بر راهکار دوم را نمی
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 دس باشد. تواند بیانگر تأکیـد و اهمیت بیشتر در نظر شارع مقولی می

 گفتار  -(۲

یا نساء النبی لستن کاحدٍ من النساء إن اتقیتن فال تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قبله »ـ 

ای زنان پیغمبر، شما اگر پرهیزکار باشید، همچون سایر ( »4۲،)«مرض و قلن قوالً معروفاً.

رید که آلود به کار نبزنان نیستید؛ مواظب باشید که در سخن، نرمش زنانه و شهوت

 « موجب طمع بیماردالن گردد؛ به خوبی و شایستگی سخن بگویید.

آمیز، شـاخصه دیگر حجاب است. در این آیه خودداری از سخن گفتن به شیوه تحرک

با صرف نظر از اینکه روی سخن با زنان پیامبر )ص( است، به خوبی نشان داده شده 

چه در نزد آنان است، آمادگی درونی ها وجود دارد، آنمردانی که احتمال انحراف در آن

و تقاضا است، اما طرف دیگر قضیه این است که درعرصه اجتماع آنچه مایه گسترش 

شود، این بیماری و خارج شدنش از حالت درونی و باطنی به حالتی بیرونی و عملی می

تماع حضور ها در امنیت قرار بگیرند و بتوانند آزادانه در اجعرضه نشود تا از این طریق زن

 پیدا کنند. 

کند؛ همین سوره، نیز همین مضمون را با بیانی دیگر تأکید و تقویت می ۵۳بخشی از آیه 

کند که اگر از زنان پیامبر )ص( درخواستی دارند، آنجا که خداوند به مسلمانان توصیه می

وَ »ای و بدون داخل شدن در منزل مطرح کنند: خواسته خود را از پشت حجاب و پرده

فرماید: ؛ سپس به علت این توصیه اشاره می«اذا سألتموهنَّ متاعاً فاسئَلوهنَّ مِن وراءِ حجابٍ

ذلک اطهر لقلوبکم و « »این برای پاکیزگی دل شما و دل آنان (زنان پیامبر) بهتر است.»

بر یعنی دل زنان پیام« قلوبهن»یعنی دل شما مردان، بر « لقلوبکم»از مقدم داشتن « قلوبِهنَّ

)ص(، شاید بتوان استنباط کرد که آمادگی برای انحراف قلبی که مقدمه انحراف عملی 

تر است لذا خداوند است، از راه شنیدن صدای جنس مخالف، در مردان بیشتر و قوی

تکلیف بیشتری را متوجه زنان کرده و آنان را به پوشاندن خود از دیدگان نامحرمان و 

 م در رفتار و سخن واداشته است. محافظت خود از طریق حفظ حری
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 رفتار  -(۳

و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را ( »4۳،)«قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن.»ـ 

 « ببندند.

های خویش قرار گیرید و در خانه»(، 44«)وَ قرن فی بیوتکن وال تبّرج الجاهلیة االولی»ـ 

این « دآرایی از خانه خارج نشوید.و مانند دوران جاهلیت نخستین، به خودنمایی و خو

که از سیاق آن پیداست، بر روی خارج شدن زنان پیامبر )ص( از منزل، آیه نیز چنان

همراه با عرضه خود به نامحرمان، حساسیت به خرج داده است. البته مقصود از آن حبس 

مول کردن زنان ایشان در منزل نیست، چرا که تاریخ اسالم گواه آن است که سیره مع

پیامبر )ص( بر چنین رفتاری استوار نبوده است و نیز فقط حفظ پوشش مراد نیست، بلکه 

 هایش، اعم از نوع نگاه و رفتار مورد نظر است. خودنمائی در تمام صور و شیوه

آید، این است که در در مجموع، آنچه از مالحظه چند آیه شریفه مذکور به دست می

ر حفاظت زنان از خود در پوشش، رفتار، سخن و ...، و تمام این آیات، بیش از همه ب

تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عمل )و حتی در مرحله نیت و خطورات 

ذهنی( تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال زور و 

دهد که در یک جامعه نشان میهای بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما سیاست

اسالمی، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل انحرافات 

دیدگان )زنان( سازی بزهاجتماعی و اخالقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاوم

از طریق کار در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد متقاضی، 

 فرهنگی سنجیده و بلند مدت در زمینه ترویج معنای صحیح حجاب صورت گیرد. 

 

 فهرست منابع: 

 . ۱۳۶۶، انتشارات صدرا، تهران، سال «مسأله حجاب»مطهری، مرتضی: × 

، کتاب اول، پژوهشکده حوزه «جامعه شناسی کجروی»سلیمی، علی؛ داوری، محمد: × 
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 . ۱۳۸۰دانشگاه، قم، 

، عبدالکریم سروش، مؤسسه فرهنگی صراط، چ «تبیین در علوم اجتماعی»، دانیل: لیتل× 

 . ۱۳۷۳اول، 

 

 پی نوشتها: 

(۱ )- explanation.  

 . ۷۸مطهری، ص  -( ۲)

 . ۷۹همان، ص  -( ۳)

 همان.  -( 4)

 .  ۸۰رک. همان، ص -( ۵)

(۶ )- deviance.  

، رک. سلیمی و  (actionو کنش ) (behaviorدر مورد تفاوت بین رفتار ) -(۷)

 . ۲۰۶-۲۰۸داوری، صص 

 . ۲۲۲-۲۲4همان، صص  -( ۸)

(۹ )- folkways.  

 . ۲4۲رک. سلیمی و داوری، ص -( ۱۰)

(۱۱ )- mores.  

 . ۲4۲سلیمی و داوری، ص  -( ۱۲)

(۱۳ )- law.  

 . ۲4۲رک. سلیمی و داوری، ص  -( ۱4)

 . ۳۸4-4۰۶نک. همان، صص  -( ۱۵)

 . 4۰۶-4۲۵ص نک. همان، ص -( ۱۶)

(۱۷ )- functionalist approach.  
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 . ۱۵۱لیتل، ص  -( ۱۸)

(۱۹ )- structuralist approach.  

 . ۱۵۱لیتل، ص  -( ۲۰)

(۲۱ )- economic base.  

 . ۱۹۵رک. لیتل، ص  -( ۲۲)

(۲۳ )- rational choice approach.  

 . ۶4-۶۵لیتل، صص  -( ۲4)

 . ۳۷۰سلیمی و داوری، ص  -( ۲۵)

 رک. همان.  -( ۲۶)

 . ۳۷۰-۳۷۱رک. همان، صص  -( ۲۷)

 . ۳۲۱همان، ص  -( ۲۸)

(۲۹ )- Erlich.  

 . ۳۸۰سلیمی و داوری، ص  -( ۳۰)

 . ۳۲۱همان، ص  -( ۳۱)

(۳۲ )- J.M. Van Dik.  

(۳۳ )- Barbara Hudson.  

 . ۳۲۳-۳۲4سلیمی و داوری، صص  -(۳4)

« مسأله حجاب»مربوطه در کتاب  در این قسمت، از توضیحات و تفسیر آیات -(۳۵)

 ( استفاده گردیده است. ۱۲۵-۸۰)صص 

 . ۳۰نور،  -( ۳۶)

 . ۳۱همان،  -( ۳۷)

 همان.  -( ۳۸)

 همان.  -( ۳۹)
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 . ۶۱همان،  -( 4۰)

 . ۵۸-۶۰احزاب،  -( 4۱)

 . ۳۳همان،  -( 4۲)

 . ۳۱نور،  -( 4۳)

 .۳۳احزاب،  -( 44)

 ریشه این بدحجابی ها را باید شناخت

روزها کمتر انسان دلسوز ومتدینی را می توان یافت که از وضعیت حجاب خانمها این 

در سطح خیابانها خصوصا در شهرهای بزرگ راضی باشد به تعبیر دیگر اگر نگوییم در 

این زمینه دچار عقب رفت شده ایم حداقل در جازده ایم ، در این زمینه عالوه بر رهبر 

ره هم به صراحت راجع به این موضوع هشدارهای معظم انقالب علما و مراجع بزرگوا

الزم را ارایه فرموده اند منتها باید دید که علل اصلی وفرعی آن چیست و چه عواملی 

 دست به دست هم می دهند و به این معضل آزار دهنده دامن می زنند.؟

ینه دقت ابتدا باید عنوان کنیم که اکثریت خانمها حتی آن دسته از بانوانی که در این زم

الزم را بخرج نمی دهند هیچ عنادی با مفهوم حجاب و ابعاد و جوانب ایمن کننده آن 

ندارند و تنها می توان تعداد اندکی از بدحجابان را عامد وعالم به کار خود دانست و 

حساب آنها را با اکثریت زنان و دختران خوب سرزمینمان جدا کرد . اما چرا جمعی از 

هالنه و بدون غرضهای آنچنانی از حجاب کامل استنکاف دارند و در زنان و دختران جا

این زمینه خود را در معرض انواع آسیبهای روحی ، روانی و حتی جسمی قرار می دهند 

، بنظر می رسد برخی از خواهران ما واقعا اشراف الزم نسبت به این آسیبها را ندارند یا 

ار نقصان شده است . متاسفانه کامال روشن دانایی و هوشیاریشان در این مورد خاص دچ

است که رواج استفاده از شبکه های ماهواره ایی به این مسئله دامن زده است و بواسطه 

همین موضوع وظیفه دستگاههای تبلیغی و رسانه ای مضاعف شده باید با تسلط به ظرایف 
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ش دهند و یکی این حوزه حساس کارها و برنامه های خویش را بطور کمی وکیفی افزای

از جبهه های جنگ نرم را در همین زمینه تعریف نمایند . رواج مد گرایی در میان دختران 

و پسران که بعضا و بصورت نا خواسته از سوی رسانه ملی هم بدان بی توجهی می شود 

یکی از عوامل اصلی افزایش بد حجابی و صور رو به تزاید آن است ، گویی برخی از 

انان ما چون با وقار ومتانت پیشین بیرون بیایند احساس تنهایی و انزوای در جوانان و نوجو

خیابان میکنند واحسا س عقب ماندن از غافله می نمایند ، لذا ابتدا باید این فضا راشکست 

، باید به جوانانمان ، به شعورشان و شخصیتشان ارج گذاشت و دقیقا از همین زاویه آنها 

ب بی مواالتی تحریک وتحریص کرد ، یک دختر جوان باید این را در برابر امواج مخر

احساس شخصیت را داشته باشد که تن و روح او افضل از آن است که اسیر هوسبازی 

برخی از مردان قرار گیرد ، او قبل از اینکه یک بانوباشد یک انسان است و همین کافی 

عریف شود و حتی مورد است که حرمت و شخصیت و اعتبارش بدون توجه به جنسیتش ت

توجه قرار گیرد ، دخترانمان باید نیک بدانند که در جامعه شاراتانهای بسیاری وجود 

دارند که حتی اگر به هنر و علم و تعهد خانمی توجه نشان می دهند هدف اصلیشان چیز 

دیگریست و زن را جز برای تمتع و جسمش نمی خواهند وقبول ندارند اگر صدا وسیمای 

اند این پدیده شوم و گسترده را به صورت ملموس و هنر مندانه نشان دهد مطمئنا ما بتو

حتی خانمهای غیر مذهبی هم در قبولش و ایمن ساختن خویش تردید نمی کنند ، این 

معنا که حجاب شخصیت پنهان و اصلی و انسانی زن را آزاد می کند وجسمش را از 

ستنی و رویایی برای همه خانمهاست منتها دسترسی بلهوسان دور می دارد یک معنای خوا

ما نتوانسته ایم آنچنان که باید این معنا ی زیبارا به آنها بباورانیم . نکته بسیار مهم در 

شرایط کنونی آن است که دلسوزان جامعه باید تالش کنند تا اصل موضوع حجاب به 

ز بد حجابی بعنوان منازعات سیاسی کشیده نشود تا عده ای از بی اعتقادان به حجاب ا

یک سوژه سیاسی سود نبرند . درست است که معدود بد حجابانی وجود دارند که عمدا 

و برای مقاصد سیاسی رخ از نقاب بر می کنند ولی اکثریت خانمهایی که دچار سهو در 
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رعایت حجاب اسالمی هستند هیچ عنادی با اسالم وانقالب ندارند و چه بسا اگر متوجه 

ه از نوع پوشش خود شوند حساسیت الزم را نسبت به آن بخرج خواهند داد سوء استفا د

. مخلص کالم اینکه دیگر زمان برخورد شعاری صرف با موضوع حجاب گذشته است 

و باید در طرحی جامع و همه جانبه همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته راههای رسیدن 

دستگاههای دولتی و عمومی  به یک وضعیت مطلوب کنکاش شود ودر عمل هم همه

همه باید علل و عوامل و آسیبهای بدحجابی را بشناسند و نسبت  "بدان اهتمام ویژه کنند 

به چگونگی مواجهه با آن آگاهی الزم را داشته باشند چرا که تنها طی یک دید کلی و 

 علمی و همه جانبه است که می توان به مصلف معضلی به این بزرگی و حساسیت رفت.

 بدحجابی یا جلوه فروشی!

شناخت رازهای خلقت می تواند ما را در ارائه راه حلی صحیح برای مسائل بشری یاری 

دهد. انسان با ویژگی هایی خاص آفریده شده است. از مهمترین خصوصیات و ویژگیهای 

نیاز به ازدواج و ارتباط  -خلقت انسان که با عشق، صمیمیت، محبت و لذت همراه است

ن و مرد برای بقای نسل بشر است. ارزش بودن جذابیت متقابل جنسی و نعمت جنسی ز

بزرگ الهی دانستن آن از نقاط مشترک دیدگاه های اسالم و غرب محسوب می شود. 

اما تفاوت در نگاه اسالم و غرب در این ارتباط است که اسالم جذابیت جنسی را تنها 

عنوان ارزشی اجتماعی نیز قلمداد می یک ارزش زناشویی می داند ولی غرب آن را به 

کند. این مسأله یکی از مهمترین تفاوت های دیدگاه اسالم و غرب در این زمینه می 

و تأکید بر  -باشد. اسالم عالوه بر ارزش دانستن جذابیت جنسی در روابط زناشویی 

واج مطلوب بودن این رابطه، مانع تبدیل آن به یک ارزش اجتماعی می شود. سهولت ازد

در اسالم گواه دیگری بر این مدعی است. اما در فرهنگ غربی جذابیت جنسی را ارزشی 

اجتماعی در کنار ارزش های دیگر می شناسند. تا کنون در ارتباط با جذابیت جنسی 

غدد "چندین تحقیق علمی در غرب انجام شده است. موضوع آزمایش این بوده که 
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و به عبارتی مرد و زن چگونه تحت تاثیر  جنسی مرد و زن چگونه تحریک می شوند

. آزمایش کنندگان دستگاه هایی را به قلب، مغز و قسمت "جنس مقابل قرار می گیرند

های مختلف بدن افراد متصل کردند و پس از انجام آزمایشات مختلف دریافتند که تأثیر 

زنان از طریق  پذیری جنسی در مردان از طریق نگاه )چشم( بسیار بیشتر از تاثیر پذیری

نگاه است که آن را لذت بصری می نامند. البته این موضوع را باید از نعمت های خداوند 

و در دایره ی تدابیر و الطاف الهی به شمار آورد که در صورت استفاده صحیح موجب 

سالم شدن روابط زناشویی و محیط های اجتماعی می گردد. توصیه های اسالم، راه حل 

ا ضمن وجود این ارزش در روابط زناشویی و تأکید بر آن، از ورود مناسبی است ت

جذابیت جنسی به حوزه های اجتماعی جلوگیری شود. حجاب زنان از مهمترین راه حل 

هایی است که برای روابط اجتماعی مطرح شده است. البته حدود حجاب برای زن و مرد 

وتشان است. اگر زن نیز مانند متفاوت است و دلیل آن هم خصوصیات و ویژگی های متفا

مرد از طریق نگاه تحت تأثیر جنسی قرار می گرفت، بایستی مردان هم برای خود پوشش 

کامل تری را انتخاب می کردند. عدم ورود این ارزش به حیطه ی امور اجتماعی اثرات 

بسزایی در سعادتمندی هر ملتی دارد. از دیدگاه اسالم ارزش اجتماعی یک زن به مدل 

ابرو، چانه، بینی، رنگ پوست، قد، وزن و دیگر خصوصیات اندامی اش نیست، زیرا در 

این صورت افرادی که از جذابیت ظاهری کم بهره اند مورد مالمت قرار گرفته و ارزش 

اجتماعی آنان خدشه دار می شود. در واقع اسالم ارزش اجتماعی زن را در علم، وقار، 

ی، مهر مادری و ... او می داند. می توان نتیجه گرفت حیا، شجاعت، ایثار و پرهیزگار

حجاب راه حلی زیبا و مبتنی بر ویژگیهای خلقت بشر برای سعادتمندی جوامع انسانی 

است. حجاب یعنی آزادی روابط اجتماعی از تحت تأثیر قرار گرفتن جذابیت های 

حارم است. جنسی. حجاب در حقیقت پوشش زیبایی ها و جذابیت های جنسی از غیر م

رعایت حجاب یعنی پرهیز از بر انگیختن شهوت شیطانی نامحرمان. حجاب یعنی 

مصونیت از نگاه شهوت آلود و شیطانی دیگران. از آنجا که شهوت مردان مطابق با 
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مطالعات علمی فوق الذکر از طریق نگاه برانگیخته می شود، زنی که حجاب و عفاف را 

نخواهد، موجب تحریک شهوت هزاران مردی که رعایت نمی کند چه بخواهد و چه 

چشمشان به وی افتاده است می شوند و مردی که در طول روز از منزل بیرون می رود، 

به ازای هر زنی که حجاب را رعایت نکرده و او آنها را می بیند شهوتش تحریک می 

می شوند  شود. قطعا اکثریت غریب به اتفاق زنانی که بدون رعایت حجاب از منزل خارج

قصذ برانگیختن شهوت دیگران را ندارند و آن را دون شان خود می دانند. شاید می 

خواهند در چشم همسر و یا نامزد خود زیبا جلوه کنند، لیکن متوجه آثار شوم رفتار خود 

نیستند. در جامعه یافت می شوند مردانی که در مقابل این تحریکات شهوانی تاب مقاومت 

اد کشیده شده و به فواحش و یا تجاوز به نوامیس روی می آورند و گاه ندارند و به فس

زنانی قربانی این تجاوزات می شوند که خود در به وجود آوردن آن نقشی نداشته اند. 

وقتی جذابیت جنسی به یک ارزش اجتماعی تبدیل شد، زنانی که به دالیل گوناگون 

رزش آنان کم محسوب می شود. زنان توان رقابت در این عرصه را از دست می دهند، ا

شوهردار نیز در رقابت با زنان جوان تر و زیباتر احساس ناکامی می کنند. بنابراین عدم 

رعایت حجاب در اجتماع، یکی از دالیل از دست رفتن شیرینی زندگی خانوادگی و از 

د که در دالیل افزایش طالق می باشد. در این میان برخی زنان متاهل که احساس می کنن

چشم همسران خود آن مطلوبیت قبلی را ندارند و احساس امنیت خود را در زندگی 

خانوادگی از دست داده و برای اینکه در این عرصه سخت رقابتی در چشم همسر خویش 

کم نیاورند، به آرایش خود در بیرون منزل روی می آورند، بویژه در بیرون از منزل و در 

آن احساس کمبود را در چشم همسر خویش جبران کنند. زنانی همراهی با همسرشان، تا 

که دارای اتکاء به نفس هستند و احساس کمبود در ارزش اجتماعی ندارند و برای خود 

شان باال و احترام قائلند، نیازی به نمایش اندام و زیبایی های خود نزد نامحرمان ندارند. 

ط اجتماعی، نشانه ای از احساس کمبود به عبارتی دیگر آرایش و نمایش اندام در رواب

شخصیت است و اقدامی برای سرپوش نهادن بر این واقعیت و جبران این احساس کمبود 
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محسوب می گردد. در جامعه ای که رعایت حجاب و عفاف شود زنان از آرامش و 

امنیت بیشتری برخوردارند. زمانی که بنده این منطق را در جوامع غربی مطرح می کردم 

ه ارزش اجتماعی زن نباید به جذابیتهای فیزیکی آنها بستگی داشته باشد مورد پسند ک

آنان قرار می گرفت. زنانی که خود را فمینیست )مدافع حقوق و ارزش زنان( معرفی می 

کنند، لیکن خود را آرایش کرده و در روابط اجتماعی به نمایش اندام خود می پردازند، 

برای قضاوت مردان در مورد خود اهمیت قائلند و خود را تا نشان میدهند که چه مقدار 

یک عنصر جنسی و یک محرک شیطانی عمومی تنزل می دهند، لذا برخی از شاخه های 

فمینیستی از آرایش خود و نمایش عمومی اندام خود پرهیز می کنند. در غرب زنان از 

اگر فلسفه حجاب ارزش اجتماعی تلقی شدن جذابیت جنسی به شدت رنج می برند و 

خوب شناسانده شود، زمینه برای جذب آنان به اسالم فراهم می گردد. در سخنرانی های 

خود در مجامع غربی، گاهی به حجاب حضرت مریم)س( اشاره می کردم، اینکه در 

تصاویر نصب شده در کلیساهای غرب و مجسمه هایی که از ایشان طراحی کرده اند، او 

نشان می دهند. شاید  -انند چادری که مسلمانان استفاده می کنندم -را با پوششی کامل 

این ذهنیت به وجود بیاید که حجاب حضرت مریم )س(، پوششی عرفی در زمان آن 

حضرت بوده است! مدت ها پیش در موزه لوور فرانسه نقاشی ای قدیمی را دیدم که در 

در محیطی باز و آن حضرت مریم)س( همراه عده ای از حواریون با حجاب کامل 

عمومی نشان داده شده اند و در اطراف ایشان زنانی بدون حجاب در حال صحبت با 

یکدیگر مشاهده می شدند. می توان از این تصویر نتیجه گرفت که حجاب آن حضرت، 

از دید نقاش، پوشش عرفی آن دوران نبوده، زیرا در غیر اینصورت همه باید محجبه می 

ضرت جزو امور اعتقادی ایشان بوده است. در انجیل هم بر بودند. لذا حجاب آن ح

رعایت حجاب زنان تاکید شده است. آنچه از حضرت مریم )س( در تاریخ مطرح شده 

است همگی از معنویت، اخالق و ایمانشان است نه قیافه و ظاهر ایشان. حجابی که امروزه 

حضرت مریم)س( است. خواهران روحانی مسیحی دارا هستند، اقتباس از همان پوشش 
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فلسفه حجاب اسالمی در اسالم نیز همان فلسفه حجاب حضرت مریم )س( می باشد. 

خاطره ای ذکر می کنم از دختری که بعد از ملزم شدن خانم ها برای رعایت حجاب در 

ایران به ایتالیا مهاجرت کرده بود. در رابطه با علت سفرش به ایتالیا گفته بود نمی تواند 

اجباری به نام حجاب برود. پس از مدتی مشاهده شد که ایشان روسری سر می زیر بار 

کند و در محیط های اجتماعی با حجاب وارد می شود. وی در باره علت این تغییر رفتار 

گفته بود: زمانی که به ایتالیا آمده انتهای راه رعایت نکردن حجاب را دیده و به نتیجه 

. همانطور که ذکر شد در جامعه ای که ارزش های فاجعه بر انگیز آن پی برده است

اسالمی حاکم نباشد و جذابیت جنسی به عنوان ارزشی اجتماعی مطرح گردد، به جهت 

مورد توجه و احترام قرار گرفتن در جامعه، افراد تمام تالش خود را برای نزدیک شدن 

نشریات مختلف از به این ارزش می کنند. از طرفی مشاهده می شود سینما، تلویزیون و 

بین زنان زیبا و جذاب افرادی را انتخاب کرده و به عنوان یک الگو به جامعه خویش 

معرفی می کنند. همه ما می دانیم، با استفاده از فنون تصویر برداری و گریم، تصویر ارائه 

 شده از این زنان، زیباتر از واقعیت آنان است. در چنین شرایطی اکثر جامعه نمی توانند

خود را به این الگو ها نزدیک کنند و درصد کوچکی هم که خود را در این عرصه موفق 

احساس می کنند، بعد از سپری شدن ایام جوانی دچار احساس حقارت می شوند. در 

چنین جوامعی، زنانی که در میان سالی قرار دارند و شیب از دست دادن زیبایی آنان زیاد 

ماعی آنان کاهش می یابد و دچار بحران روانی می است به همان نسبت احترام اجت

گردند. سن بروز این بحران روحی قبال چهل سالگی و اخیرا در جوامع غربی به سی 

سالگی کاهش یافته است. در مقابل مشاهده می کنیم در جوامع اسالمی جایی که 

م آنان ارزشهای اسالمی و حجاب و عفاف رعایت می گردد، با افزایش سن زنان، احترا

در جامعه بیشتر می شود. عده ای نیز بدون توجه به ارزشهای دیگر جوامع غربی مانند 

مطالعه و کار، گمان می کنند پیشرفت های آنان به خاطر وجود آزادی در نمایش 

جذابیت های جنسی است؛ اگر این گونه بود در فصول سرد سال که اکثر افراد خود را 
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ید پیشرفتی صورت می گرفت! در حقیقت بسیاری از افرادی به طور کامل می پوشانند نبا

که جذابیت های فیزیکی خود را در جامعه عرضه می کنند موجب تحریک دیگران می 

شوند، زمینه های بروز مفاسد اجتماعی و سست شدن بنیان خانواده ها را پایه گزاری می 

ه هوسرانی به آنها بنگرند و کنند. در مقابل، زنان محجبه اجازه نمی دهند دیگران با نگا

حرمت و وقار خود را حفظ می کنند. این چنین است اگر در جامعه ای با ارزشهای 

اسالمی مرد نامحرمی از زیبایی جنسی زنی تعریف کند و بگوید شما چه اندام زیبایی 

دارید، او بر افروخته شده و این گفته را یک توهین به خود تلقی می کند؛ اما در جوامع 

دیگر هنگام مواجهه زنی با تعریف دیگران از اندام خود مشاهده می شود که او از این 

گفته خوشنود شده و تشکر می کند. البته عده ای تحت عنوان نهضت های فمنیستی در 

غرب اعتراضاتی به این مسائل دارند و مخالف استفاده تولیدکنندگان و بازرگانان از زنان 

کاالهایشان هستند. می گویند زنان نمایشگاه متحرک و بازیچه نیمه برهنه برای تبلیغ 

مردان نیستند که آرایش کرده و زیبایی های جنسی خود را به دیگران عرضه کنند! این 

موج مخالفت بدانجا کشید که قانونی در پارلمان اروپا مطرح شد مبنی بر عدم استفاده از 

 که البته با مخالفت صاحبان سرمایه جذابیت های جنسی زنان در تبلیغات و فروش کاال

فرزند یکی از ثروتمند ترین  "ادواردو آنیلی"مواجه گردید. بنده خاطره ای به یاد دارم از 

سرمایه داران ایتالیا، او از ارزشهای رایج در جامعه اش دور شده بود و برای ما می گفت 

ز تبلیغات کمپانی پدرش که بسیاری از ارزشهای اجتماعی غرب را قبول ندارد. مثالی ا

برای فروش نوع جدیدی از اتومبیل زد که در آن جوانی همراه نامزد خود پشت چراغ 

قرمز می ایستد و در کنار آنها جوانی دیگر با اتومبیل مورد نظر )جهت تبلیغ در این 

آگهی( توقف می کند. دختری که در اتومبیل اول نشسته بود با مشاهده اتومبیل دوم، از 

ین پیاده شده و سوار ماشین دوم می شود. این نشان دهنده آن است که در جوامع ماش

غربی روابط زناشویی به راحتی در برابر یک کاال فدا می گردد. اگر در جامعه ای 

ارزشهای دینی حاکم نباشد، حتی انحصار ازدواج بین زن و مرد را هم از بین می برند. 
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کا که انسان را به یاد قوم لوط می اندازد. امروزه در مانند کشورهای هلند،کانادا و امری

غرب خود فروشی زن و خود فروشی مرد یک شغل محسوب می شود، تنها الزم است 

بهداشت را رعایت کنند و مالیات کار خود را به دولت بپردازند! تا جایی که از آنها با 

تولید خدمت محسوب  عنوان خدمات رسانان سکس یاد می کنند و در اقتصاد آن را جزو

می نمایند. آنها حتی می توانند کاندیدای مجلس و ریاست جمهوری شوند! آنها در 

خیلی از کمیسیونهای پارلمانی و کمیسیون حقوق بشر حضور فعال دارند. آخیرا وزیر 

خارجه آلمان که یک مرد است با مرد دیگری ازدواج کرد و خانم مرکل صدر اعظم 

ن وزیر خارجه آمریکا هم در جشن ازدواج آندو شرکت کرد. آلمان و خانم کلینتو

عکس فوق وزیر خارجه آلمان و شوهرش به همراه خانم کلینتون در مراسم ازدواج آن 

دو است. طبق آمارهای ارائه شده، از هر سه زن در ایتالیا به یکی از آنان تجاوز شده و از 

با محارم خود بوده است. در انگلستان هر چهار دختر یکی از آنها اولین ارتباط جنسی اش 

هر مردی که سه فرزند دارد یکی از آنها فرزند خود او نیست و از آن اطالع ندارد. این 

موارد به علت عدم حاکم شدن قوانین و ارزشهای دینی در جامعه است. آینده چنین 

ز آن مشاهده جوامعی آزادی زنا با محارم است هر چند کم و بیش در این جوامع زمینه برو

می شود. اگر ما بتوانیم اسالم و حجاب را آنگونه که هست تشریح کنیم خیلی از ذهنیت 

ها در جهان تغییر می کند. وقتی برای زنان، نگاه اسالم به زن و حجاب مطرح گردد، 

بسیاری از آنان به این دین آسمانی گرایش می یابند. به علت وجود این واقعیت هاست 

لوگیری از نفوذ اسالم در بین جوامع خود به تحریف در باره عقائد که غرب برای ج

اسالم روی آورده است. اگر اصل اسالم موجب گریز این جوامع از اسالم می شد نیازی 

به تحریف نمی دیدند. غربی که همه نوع فساد و فحشا در آن آزاد است نمی تواند 

ل کند و تا آنجا پیش می رود که رعایت حجاب توسط زنان و دختران مسلمان را را تحم

دختران نوجوان را به دلیل رعایت حجاب از تحصیل محروم می کنند. ما باید از بابت 

اسالم و ایمانمان، خدا را شکر کنیم و به حجاب زنانمان ببالیم. همه باید بدانند در صورتی 
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ناشویی یک زندگی سالم و آرامتری خواهند داشت که جذابیت جنسی تنها یک ارزش ز

شناخته شود و از بروز آن در روابط اجتماعی پرهیز گردد. توصیه بنده به خانمهایی که 

عامدا اندام خود را در جامعه به نمایش می گذارند این است که احساس کمبود شخصیتی 

خود را با افزایش علم و عمل صالح جبران کنند که ارزشی ماندگار خواهد بود، نه با 

ر فرض کسب احساس کاذب، امری گذرا است و آسیب های اجتماعی نمایش اندام که ب

بسیاری را به دنبال دارد. در جامعه ایران از عبارت بدحجابی به نحو صحیحی استفاده نمی 

شود. بد حجاب در حقیقت باید به کسی گفته شود که اندام خود را آنطور که شایسته 

خود ندارند هر چند قصد نمایش و  است نمی پوشاند. مثال حساسیتی به پیدا شدن موی

خودنمایی و تحریک دیگران را نداشته باشد. زنانی که خود را آرایش می نمایند و زیباتر 

از آنچه هستند به نمایش می گذارند شایسته عبارت دیگری هستند. شاید عبارتی مشابه 

شان این است برای آنها مناسب تر باشد. تفاوت جلوه فروشان با خود فرو "جلوه فروشان"

که جلوه فروشان عمال خواسته یا ناخواسته به تحریک شهوات شیطانی می پردازند بدون 

اینکه شهوت برانگیخته را ارضاء نمایند، در حالی که خودفروشان به ارضاء شهوت 

مشتریان خود روی می آورند. در حقیت می توان جلوه فروشان را بازار یابانی برای 

د. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که زیبایی اگر وارد خودفروشان محسوب نمو

عرصه تحریک جنسی در روابط اجتماعی نشود مذموم نیست. بطور مثال برخی ها 

چادرهای گلدار را بر می گزینند یا در محافل زنانه به آرایش خود می پردازند. چون در 

ندارد، لذا منعی برای بین زنان جذابیت جنسی و تحریک پذیری به صورت طیبعی وجود 

آن گذاشته نشده است. بنابراین آنچه در اسالم منع شده است با هدف جلوگیری از 

تحریک شهوات جنسی در روابط اجتماعی و نامشروع است. طرح شعارهای زیر در 

جوامع غربی می تواند هدف اسالم از طرح موضوع حجاب را تا حدودی روشن نماید. 

به نمایش گذاشتن جذابیت  -یک شهوت مردان پرهیز نمایید. با رعایت حجاب از تحر -

رعایت حجاب نشانه احساس  -های جنسی نشانه احساس کمبود شخصیت است. 
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در اسالم زن یک کاالی  -در اسالم زن یک ابزار تبلیغاتی نیست.  -شخصیت است. 

 -شود. در اسالم جذابیت فیزیکی نباید به یک ارزش اجتماعی تبدیل  -تجاری نیست. 

زنی که اندام خویش را به نمایش عمومی می گذارد، از قدر و منزلت خویش غافل است. 

ارزش  -رقابت در عرضه اندام در عرصه اجتماعی، بنیان خانواده را سست می کند.  -

زن بیش از این است که به رقابت در نمایش عمومی اندام خود برای جلب نظر مردان 

کسب  -اندام زنان در جامعه بیشترین آسیب را به زنان می زند. مسابقه نمایش  -بپردازد. 

احترام اجتماعی را از طریق افزودن بر علم و عمل صالح دنبال کنید و نه از طریق شرکت 

انتخاب ملکه دانایی را جایگزین مسابقه  -در مسابقات نمایش جذابیت های فیزیکی. 

 ملکه زیبایی نمایید.

 ل اخالقی وانحطاط اجتماعیبی حجابی و بدحجابی، زوا

پایه واساس صفات عالی و رفتار انسان ، تنها ایمان دینی وتوحیدی است . بر این اساس 

،تأثیر بی بند و باری های اجتماعی مانند خودنمایی و بدحجابی زنان جامعه که بسیاری 

از آنها درحقیقت ، بی حجابی است، درتضعیف و سقوط عفت واخالق نیکو، امری 

ی و روشن است؛ چرا که چشم و گوش ودیگر اعضا، پل ارتباطی روح ما با جهان بدیه

 «.که هرچه دیده بیند، دل کند یاد»بیرون از ماست و این یک حقیقت است:

از این رو، اگر درجامعه امور مربوط به عفاف و حیا رعایت نشود .فضای معنوی ، جای 

شهوانی بدهد و بذر شهوت را در  خود را به فضای خودنمایی وشعله ور ساختن غرایز

دل های جوانان و نوجوانان برویاند، فکر افراد جامعه به ویژه جوانان بدون همسر، از امور 

حیاتی و ارزشی، به سمت شهوت ها کشیده می شود.ازخدای خود که همواره حاضر و 

ی حقیقی ناظر بر اعمال نیک و بد است، غافل می مانند و زندگی موقت دنیا را برزندگان

که آخرت است، مقدم می دارند و به وادی وحشتناک روابط غیر انسانی وغیر اخالقی و 

 شهوت های نامشروع کشیده می شوند. 
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به دست  -ایمان به خدا و قیامت -براین اساس، یگانه اساس ومبنای فضایل انسانی

خواهد کرد فراموشی سپرده می شود و در نتیجه،خطرهای بزرگی فرد و جامعه را تهدید 

که برخی از آنها عبارتند از:صفات پسندیده جای خود را به صفات رذیله وناپسند می 

دهند؛ اعمال ورفتار ناشایست مانند ستم، جنایت، خیانت، خشونت، فساد، بزهکاری، نا 

امنی ومانند آن در جامعه افزایش می یابد؛ استعداد اخالقی و فضیلت خواهی فرزندان 

ه بسا زنده به گور می شوند و رفتارهای ناسازگارانه و بزهکارانه در شکوفا نمی شود. چ

 آنها رواج می یابد. 

درچنین شرایطی، آتش این فتنه ها و خطرها، دامن خود زنان آسیب زا را نیز فرا خواهد 

گرفت و خود و خانواده آنان نیز در این آتش خواهند سوخت، چنان که بسیاری ازآنها 

سا دخترانی که مورد تجاوز به عنف قرارگرفتند یا گرسنگان شهوت گرفتار شدند. چه ب

آنان را اغفال کردند و چه بسیار زنان خودنمایی که استعدادهای عالی و اخالقی خویش 

را مختل یا تباه ساختند و بر اثر تحول اخالقی آنها یا همسرانشان یا فرزندانشان، زندگی 

 شیرین آنها به دوزخ سوزان تبدیل شد.

ر این اساس، دیگر افراد جامعه نیز باید منتظر باشند روزی قانون عکس العمل، دامن آنها ب

را فرا گیرد. در آتش عقوبت رفتار خویش گرفتار شوند؛ مگر اینکه تا دیر نشده، بیدار 

شوند و با توبه، گذشته خود را جبران کنند که خداوند، آمرزنده و با اهل ایمان، مهربان 

(. نمونه هایی از موفقیت زنان محجبه درعرصه های ۱()۲۷توبه:«)ور رحیمواهلل غف»است:

 علمی، فرهنگی، ورزشی 

توانایی بانوان مسلمان و محجبه ایرانی به جهانیان ثابت شد:الهه احمدی وکسب نخستین -

 .۱۳۸۸قهرمانی برای تیراندازی ایران در خرداد

، حیرت همگان را برانگیخت . این موفقیت بانوان ایرانی در مسابقه های پومسه جهانی-

درحالی است که به گزار ش ایرنا، بانوان ایرانی در حالی موفق به کسب پیروزی ارزشمند 

 (.۲شدند که برای نخستین بار، در این مسابقه ها شرکت کرده بودند)
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متری در چین را  ۷۵4۶معصومه سعیدی با حمایت سازمان ورزش شهرداری تهران، قله -

 (.۳نخستین بانوی تهرانی فتح کرد)به عنوان 

به گزارش مهر، نادره درودیان به عنوان داور اعزامی کشورمان به دومین مسابقات فوتبال 

غرب آسیا که در شهر امان پایتخت اردن برگزار شد، دیدار تیم های لبنان واردن را با 

 (. پی نوشت:4پوشش و حجاب کامل قضاوت کرد)

 .۶۷و۶۶اسی شخصیت و محبوبیت زن، صصمحمد رضا کوهی، آسیب شن-۱

 .۱۳۸۷/۹/۲۸خبرگزاری ایرانی ایرنا، -۲

 .۱۳۸۸/۶/۲۳سایت پایگاه جامع زنان ایران،-۳

 .۱۳۸۸/۶/۶سایت روز، -4

 ریشه های بدحجابی

 نویسنده: مهدی جمشیدی

مسایل و معضالت کنونی درباره حجاب، معلول متغیرهای روانی و اجتماعی متعددی 

شیوع بی حجابی در جامعه را تنها به یک یا دو عامل خاص نسبت داد و است. نمی توان 

برخوردی سطحی و عوامانه با این فرایند پیچیده اجتماعی کرد. مطلب در این نکته نهفته 

است که امروزه به روشنی دریافته ایم که در مواجهه باید در گام نخست، ریشه ها و 

را یافت و درباره هر یک و رابطه آن با  سرچشمه های شکل گیری این پدیده اجتماعی

 دیگر عوامل و نقش و وزن آن ها تأمل علمی کرد.

که شدت و فراگیری چندانی  -اگر از همان ابتدای ظهور این پدیده نابهنجار اجتماعی

مسئوالنه و عالمانه در این باره تأمل و تصمیم سازی می شد، هرگز شاهد شدت  -نداشت

بدیل شدنش به یک معضل اجتماعی نمی بودیم و در موقعیت یافتن روزافزون آن و ت

فعلی قرار نمی گرفتیم شاید اگر حرکت های اخیر در مورد مقابله با گسترش بدحجابی 

صورت نمی پذیرفت، در آینده ای نه چندان دور، بدحجابی به صورت پدیده ای عادی 
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 ه، واژگون می شد.و بهنجار درمی آمد و نظامات و معادالت ارزشی و هنجاری جامع

نگارنده قصد دارد در این مجال محدود، گام نخست مذکور را بردارد و به شناسایی و 

تبیین برخی از دالئل و زمینه های شکل گیری پدیده بدحجابی در جامعه بپردازد. در این 

ناآگاهی و نقصان  -۱نوشتار دالئل و زمینه های خرد بدحجابی را بررسی می کنیم: 

 معرفتی 

بیعی است که سهمی از پدیده بدحجابی، به جهل و ناآگاهی بدحجاب ها باز می گردد؛ ط

به این معنی که برخی از این افراد، از معارف و تعالیم اسالمی بهره چندانی نبرده اند و 

نمی دانند که حجاب اسالمی، دارای چه حدود و قیودی است. در تصور اینان، حجاب 

 فساد اخالقی  -۲نیست.  فعلی شان در تضاد با شریعت

گروه دیگری از افراد بدحجاب وجود دارند که اساساً تقیدی به احکام و ارزش های 

دینی ندارند؛ زیرا کامالً ولنگار و بی بندوبارند و هدف آن ها از نوع پوشش شان، انجام 

 جامعه پذیری افراطی  -۳رفتارهای ضد اخالقی است. 

راده و شخصیتی ندارند و همچون مایعات که در هر افرادی وجود دارند که از خود، ا

ظرفی ریخته شوند به شکل آن ظرف در می آیند، دارای شخصیت سیال و متأثر از جامعه 

اند. دلیلی که این عده برای نوع پوشش یا الگوهای رفتاری خود ارایه می کنند، تبعیت 

 از جامعه و همرنگی با آن است.

چون  -برخی الگوهای غیرارزشی رایج در جامعه مقاومت کننداینان یا واهمه دارند مقابل 

یا اساسًا هر نوع تحول اجتماعی را  -توان ایستادگی در مقابل تحقیر دیگران را ندارند

پیشرفت می شمرند و عالقه دارند تا به همراه جامعه، مرتباً رنگ عوض کنند و نو به نو 

 بیماری های روحی و روانی  -4شوند. 

د بدحجاب، مبتال به امراض روانی از قبیل افسردگی اند. این افراد به دالیل بعضی افرا

روانی، عالقه دارند جلب توجه کرده و از دیگران تایید بگیرند. یعنی دیگران آن ها را 

 به تأخیر افتادن ازدواج  -۵بپذیرند یا نوعی سرگرمی رفتاری برای خود ایجاد کنند. 
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ر گرفته اند یا آن را سپری کرده اند اما کسی از آن ها دخترانی که در سن ازدواج قرا

خواستگاری نکرده و نتوانسته اند ازدواج کنند، به قصد یافتن فردی برای ازدواج و از 

طریق در معرض انتخاب قرار دادن خود، با حجاب نامناسب پای به جامعه می گذارند. 

ق، آن چنان نیرومند نیست که روشن است که در چنین افرادی، عنصر ایمان دینی و اخال

چند پرسش درباره حجاب و  -آنان را از بروز این رفتارها بازدارد. )رحیم پورازغدی

 میل به تبرج در نهاد زن  -۶برهنگی(. 

اساساً میل به تبرج و خودآرایی در درون زنان وجود دارد، همچنان که میل به چشم 

یزه گرایش به جلب توجه و شاخص چرانی در مردان شایع تر است. براین اساس، غر

 بودن، زنان را وادار به خودآرایی در جامعه می کند.

افرادی که تحت تربیت دینی قرار نگرفته اند و التزام به رعایت ارزش های دینی ندارند، 

در برابر بسیاری از امیال غریزی و حیوانی خود ناتوان هستند و میل به تبرج نیز از همین 

 برانگیختگی غریزه جنسی  -۷مسأله حجاب(.  -مطهریسنخ است )شهید 

در برخی از جوانان که امکان ازدواج ندارند و به صورت موقت، مجرد هستند؛ گاهی 

غریزه جنسی در اثر محرک های بیرونی، به شدت فعال و نیرومند می شود و فرد را وادار 

ر جامعه کنونی ما، حجم می کند تا به نوعی، آن را ارضاء کند. می توان ادعا کرد که د

قابل توجهی از پدیده بی حجابی و بدحجابی، معلول مستقیم وجود همین عامل است. 

برای روشن شدن ابعاد متنوع این عامل، به برخی از محرک های غریزه جنسی که جوان 

را به سوی انتخاب رفتارهای ضد ارزشی سوق می دهد اما در این نوشتار تنها به عامل 

 صلی ترین محرک غریزه جنسی است می پردازیم.نگاه که ا

نگاه بعد از نگاه، بذر شهوت را در قلب می پاشد و همین موضوع »در روایتی آمده است: 

( ۱۳۹ص  ۱4)وسائل الشیعه جلد « برای این که صاحبش را در فتنه بیندازد کافی است.

که نگاهش را مهار آن »در روایات دیگر نیز این مضمون مورد تأکید قرار گرفته است: 

نگاه به نامحرمان، تیری از ( »۲۶۰)غررالحکم ص « کند، دلش را آسوده ساخته است
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آن که چشم خود را آزاد ( »۱۰4باب  ۵)کتاب النکاح ج « تیرهای زهرآگین شیطان است

بسا نگاهی که حسرتی طوالنی را »)اصول کافی( « نهد، تأسف و اندوه وی بی پایان است

 ( .۸)بحاراالنوارجلد « به دنبال آورد.

به  -به قصد التذاذ جنسی -این روایات، ناظر بر این معنا است که فرد با نگاه کردن 

نامحرمان، میل جنسی خود را بیدار و فعال می کند، در حالی که به موضوع نگاه، 

دسترسی ندارد. بدین ترتیب، فرد دچار تنش روانی و فشار غریزه می شود. در این حال، 

 رفتارهای نابهنجار جنسی از وی، دور از انتظار نخواهد بود بروز

 چرایی شیوع بد حجابی

پرسش : چرا بدحجابی بین زنان ایران شیوع پیدا کرده است و چرا توبة فرهنگی سخترین 

 توبه ها است؟ 

 پاسخ :

با سالم و احترام خدمت شما پرسشگر گرامی که به دنبال رفع دغدغه های علمی به تالش 

 اوش فکری پرداخته و از رهگذر سؤال به شکوفایی اندیشه خود یاری میرسانید. و ک

از اینکه با مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه مکاتبه نموده اید صمیمانه 

 تشکر میکنیم، امید آن که تحقیق و پاسخ ارایه شده رهگشای اندیشه پویشگرتان باشد. 

س از این که سواالت خود را با در میان گذاشتید همین خواهر گرامی! ضمن تشکر و سپا

دو سوالی که مطرح کرده اید نشان دهندة روحیة مذهبی شما است. در عصر که انحرافات 

اخالقی عده ای زیادی از جوانان را در ورطة سقوط قرار داده و فساد و بی بند و باری به 

شخصیت معنوی  "حجابی زنانبد "و  "توبة فرهنگی"اوج خود رسیده است، پرسش از 

و احساس مسئولیت شما را به نمایش می گذارد. امید است این روحیة مذهبی و احساس 

مسئولیت، هر چه بیشتر در وجود شما تقویت گردد و بتوانید به سهم خود در هدایت 

جوانان به خصوص دختران نقش مؤثری ایفا کنید. با این مقدمة کوتاه اینک می پردازیم 
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 ل بدحجابی در جامعه و اینکه چگونه می توان نقش و مسئولیت خود را انجام داد. به عل

مسألة فحشاء و از جمله بدحجابی زنان از پدیده های جدید اجتماعی نیست، بلکه از 

دیرباز این عنصر ضد اخالقی در جامعه وجود داشته است، لکن در سالهای اخیر و به 

وازات تحوالت اجتماعی و سرازیر شدن انواع ویژه سالهای پس از دفاع مقدس به م

محصوالت فرهنگی بیگانه و تساهل و تسامح در مقوالت فرهنگی، بدحجابی ابعاد تازه 

 ( ۱ای به خود گرفته است.)

. تضعیف ۱در یک نگاه کلی، عوامل و زمینه های مؤثر بر رشد بدحجابی عبارتند از: 

 باورها و اعتقادات مذهبی در جامعه؛ 

انسان محصول اندیشه و بینش او است. در جامعه اسالمی بر هر فرد مسلمان بر اساس رفتار 

جهان بینی و باورهای اعتقادی خویش عمل می کند. حجاب نیز نماد و تبلور اعتقادات 

فردی است. هر اندازه افراد از نظر اعتقادی و مذهبی قویتر باشند، رفتارها، عملکردها و 

 مطابق با اصول و معیارهای مذهبی و دینی خواهد بود. نوع پوشش و لباسشان نیز 

شواهد نشان می دهد که در سالهای پس از انقالب باورها و اعتقادات مذهبی در جامعه 

( البته این به معنای نفی ۲به ویژه در میان نسل جوان و نوجوان کمرنگ شده است.)

 ری در جامعه است. گرایش های قوی مذهبی نیست، بلکه نشان دهندة افزایش بزهکا

تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی خود معلول چندین عامل است. یکی از عوامل عمدة 

 آن القای این تفکر است که دین توانایی حلّ مشکالت بشر را در این زمان ندارد. 

این تفکر انحرافی باعث شده است تا جوانان و نوجوانان، قوانین و احکام مذهبی را زیر 

. ۲د و به انواع انحرافات اخالقی از جمله بدحجابی و بی حجابی، رو آورند. پا بگذارن

 تهاجم فرهنگی دشمن 

 ( ۳یکی از عوامل رواج بدحجابی و بی حجابی تهاجم فرهنگی غرب در جامعة ما است.)

از آنجا که در غرب و اروپا، معنویت و مذهب به حاشیة زندگی خزیده است همة وجود 

ای جنسی مطرح شده است. غرب با گریزان کردن دختران از چادر و زن برای استفاده ه
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حجاب کامل، در واقع بین آنان و ارزشهای جامعه شان فاصله ایجاد کرده است. 

کشورهای غربی به شیوه های مختلف این ایده و تفکر را در جوامع اسالمی ترویج نموده 

 غرب زدگی . گسترش روحیة غربگرایی و ۳تا حدودی موفق بوده اند. 

عالوه بر تهاجم فرهنگی که از برون مرزها اعمال می شود، نوعی روحیة غربگرایی و 

غرب زدگی در خود جوانان و نوجوانان نیز به چشم می خورد. تلقی برخی افراد این 

است که اگر بخواهیم متمدن و پیشرفته شویم باید در رفتار عملکرد، نوع و مدل لباس از 

ر این رویکرد، متمدن شدن به معنای غربی شدن و تقلید از الگوها و غرب تقلید کنیم. د

هنجارهای غربی است؛ لذا برخی جوانان و نوجوانان که از نظر اعتقادی و دینی باورهای 

. تقلید 4( 4الزم را ندارند، تالش می کنند در نوع پوشش و لباس از غرب تقلید کنند.)

 از الگوهای غربی و خارجی 

مل و زمینه های رشد بدحجابی و بی حجابی در میان جوانان و نوجوانان از دیگر عوا

نادیده گرفتن الگوهای خودی و روی آوری به الگوهای بیگانه است. روشن ترین و 

به عنوان الگوی  "اوشین"صریحترین اظهار نظر در این زمینه همان مصاحبه ای بود که 

ضرت زهرا)س( به فراموشی سپرده زن امروز معرفی گردید و شخصیت و مقام معنوی ح

شد. این سخن باالصراحه به زبان یکی از دختران نسل امروز جاری شد، اما بازخوانی 

ذهن و رفتار همه یا اکثریت کسانی که حجاب و مسایل اسالمی را مراعات نمی کنند، 

 . خأل فرهنگی در جامعه ۵نشان دهندة همین نوع تفکر است. 

ی ترویج بی حجابی و بدحجابی، پیدایش خأل فرهنگی در یکی از مهمترین ریشه ها

جامعه است هیچ جامعه ای تا آمادگی نداشته باشد، از فرهنگ بیگانه تأثیر نمی پذیرد. 

بنابراین تهاجم فرهنگی و وجود الگوهای نامناسب به خودی خود کارساز نیست بلکه 

ضعف و ناهماهنگی نهادهای  .۶( ۵نیاز به زمینة مساعد یعنی خأل فرهنگی و فکری دارد.)

 اجتماعی 

هر یک از نهادهای اجتماعی هم چون خانواده، مدرسه، نهاد دولت و... عهده دار 
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مسئولیت و وظایف شخصی از کارکردهای یک جامعه هستند. فرایند عملکرد این نهادها 

و نیز تعامل و همسویی آن ها چگونگی حرکت فرهنگی یک جامعه را مشخص می کند. 

هر یک از نهاد های اجتماعی وظایف خویش را به خوبی و در راستای اهداف اگر 

اسالمی انجام داده و گرایش دختران نوجوان را به حجاب و دیگر مسایل اسالمی تقویت 

کنند، بی حجابی و بدحجابی در جامعه پدیدار نخواهد شد. آسیب پذیری زمانی آغاز 

را انجام ندهند و یا همسو و هم راستا با  می شود که هر یک از نهادها یا وظایف خویش

اهداف کلی جامعه حرکت نکنند در چنین شرایطی تهاجم فرهنگی و بی حجابی و 

 بدحجابی در جامعه رواج خواهد یافت. 

جامعة یکپارچه و آسیب ناپذیر در برابر تهاجمات دشمنان، جامعه ای است که بین 

ذیر وجود داشته باشد. جامعه ای که به نهادهای اجتماعی آن پیوند عمیق و گسست ناپ

صورت ید واحده، با وحدت واقعی و همگانی در تمام صحنه های اجتماعی و فرهنگی 

شکل گرفته است نه تنها مرعوب و مقهور تهاجم بیگانگان نمی شود بلکه هم چون دژی 

ر دفاع مستحکم در مقابل تهاجم آنان پایداری می کند. نمونة این پاسداری را می توان د

مقدس در برابر تهاجم نظامی و اقتصادی بیگانگان به خوبی نظاره کرد. در آن زمان که 

ارزش ها بر جامعه حاکم بود، انحرافات اخالقی، بی حجابی و بدحجابی و استفاده از 

 مدها و الگوهای غربی در جامعه دیده نمی شد. 

، تقویت اعتقادات و باورهای "توبة فرهنگی"یگانه راه اصالح انحرافات و به تعبیر شما 

دینی و مذهبی افراد جامعه است. و این وظیفه ای است سنگین که به دوش اولیاء، مربیان 

و اقشار مختلف جامعه نهاده شده است هر چند سالم سازی و پاکسازی محیط جامعه از 

 افراد منحرف و ابزار و وسایل آلوده کننده و لباس های مد غربی، یک ضرورت است.

لیکن باید توجه داشت مصون سازی افراد در برابر هجوم بیگانگان از اهمیت بیشتری 

برخوردار است. مصون سازی وابسته به خودآگاهی است. دختران باید بگونه ای تربیت 

شوند که آگاهانه و با اختیار کامل از آلودگی، گناه و بدحجابی پرهیز نمایند. به عنوان 
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ی با طرح و آرم غربی که هر کدام پیام های خاصی برای مثال، جمع آوری لباس های

جوانان و نوجوانان دارد، در شرایط فعلی الزم و ضروری است. اما کافی نیست، باید بذر 

ایمان و تقوا را در درون جان افراد بارور نمود تا با اراده و خودآگاهی کامل از انحرافات 

نهی از منکر این دو اصل در جامعه اجرا دوری کنند. و از طرفی باید امر به معروف و 

شود و در آخر باید گفت اصالح انحراف همیشه سخت تر است از خود فرایند انحراف 

است چرا که انحراف و هوس رانی خود سراشیبی است و نیاز به زحمت ندارد انسان مهار 

آن را  )شناختی و ...( خود را رها کند رفته است اما اصالح سخت است و باید موانع

برطرف کرد و سعی و زحمت مبارزه با طاغوت، تهاجم فرهنگی شیطان و هوس را چند 

 برابر کرد. 

 منابع جهت مطالعه بیشتر: 

 . ۱۳۸۱. محمود اکبری، دختران پندها و هشدارها، انتشارات گلستان ادب، ۱

هی زاده، . سید محمد حسین فضل اهلل، دریچه ای به دنیای جوانان، ترجمه عبدالهادی فقی۲

 . ۱۳۷۸نشر دادگستر، 

 . ۱۳۸۱. سید حسین تقوی، آسیب شناسی دینی فمینیسم، انتشارات فرهنگ منهاج، ۳

 قال علی ـ علیه السالم ـ 

 ( هوای نفس انسان را به پستی می کشاند. ۶الهَوی هویّ الی اسفل؛)

ست. چنانچه از این حدیث دانسته می شود که بسیاری و باری ها برخواسته از هوای نفس ا

( هوای نفس زمینه ۷در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است که: الهوی مطیئة الفتن؛)

ساز فتنه ها است. بنابراین باید بکوشیم هوای نفس را با تقوای الهی مهار کنیم. تنها در 

 این صورت است که زمینة سعادت و خوشبختی ما فراهم می شود. پی نوشت : 

 . ۸4ـ۷۷گان، حجاب و آزادی، سازمان تبلیغات اسالمی، ص ( . جمعی از نویسند۱)

( . محمد رضا طالبان، دینداری و بزهکاری در میان جوانان، موسسه فرهنگی و هنر، ۲)

( . آیت اهلل محمد مهدی آصفی، دنیای اسالم و تهاجم ۳. )۸۱-۶۱، ص ۱۳۸۰تهران، 
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 . ۳۹-۲۷، ص ۱۳۸۰فرهنگی غرب، دفتر تبلیغات اسالمی، 

سید مجتبی موسوی الری، اسالم و سیمای تمدن غرب، دفتر انتشارات اسالمی،  ( .4)

 . ۵۱، آیت اهلل محمدمهدی آصفی، همان، ص ۹4-۷۵، ص ۱۳۸۰

 . ۹۲-۸۰، ص ۱۳۷4( . مهدی نوید، فرهنگ و مقاومت فرهنگی، انتشارات فلق، ۵)

 ( . غرر الحکم، ذیل واژه هوی. ۶)

 ( . همان.۷)

 ی ـ اجتماعی گسترش بدحجابیآثار و پیامدهای فرهنگ

 نویسنده: محمدحسین درافشان مقدمه 

بشر با توجه به اهمیتی که برای سالمت خود قائل است، به سالمت جامعه هم ارزش 

کند برای حفظ و که تالش میچنانداند؛ همنهد و بیماری جامعه را بیماری خود میمی

گیری و داروهای های پیشا از واکسنتأمین سالمت خود از بسیاری از امور بپرهیزد و ی

گوناگون استفاده کند، برای سالمت جامعه هم باید نهایت سعی و کوشش خود را بهکار 

های اخالقی و روانی پرهیز دهد تا دیگر افراد گیرد و جامعه را از مبتال شدن به بیماری

 جامعه به رشد، تعالی و سعادت برسند.

کند. پوشش نامناسب ت فرد و جامعه را تهدید میبدحجابی از مسائلی است که سالم

آمدها و آثار جبران ناپذیری در فرهنگ، اخالق، اعتقاد، اقتصاد وامنیت جامعه دارد پی

آورد. این نگارش آثار و که گاه مسیری انحرافی و بازگشت ناپذیری پدید می

 کند.آمدهای گسترش بدحجابی را از دو منظر فرهنگی و اجتماعی بررسی میپی

های هنجاری های گوناگونی تشکیل یافته است. جنبای از جنبهفرهنگ هر جامعه

شود. هنجارها نشان ها و قواعد خاص رفتاری تشکیل میفرهنگ جامعه، از ارزش

های پوشش برگرفته از دهند که چه چیزی ارزش و ضد ارزش است؛ مانند شیوهمی

ر به ارزشی بودن حجاب و پوشش و قضاوت فرهنگ آن جامعه. تلقی بد از بدحجابی، باو
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 گذارد.درست درباره حجاب، در زندگی اجتماعی و فرهنگی تأثیر بسزایی می

آمدهای گسترش فرهنگ قبل از هر چیز باید فرهنگ را تعریف کنیم تا آثار و پی

شناس معروف ترین تعریف از فرهنگ از تایلور انسانبدحجابی روشن شود. معروف

 گوید:. او میانگلیسی است

ای است که دانش، معتقدات، هنر، اخالقیات، قانون، رسم و هر فرهنگ، مجموعه پیچیده

 گردد.کند، شامل میاستعداد و عادت دیگری را که بشر به عنوان عضو جامعه کسب می

 گوید:کالرک نیز می

 دهد.تمامی مظاهر و شئون زندگی یک ملت را فرهنگ آن ملت تشکیل می

چه جامعه از علم و دانش، باورها و مسائل ، رفتارهای اجتماعی معجونی از آنبنابراین

گیرد. در کنار کند و قوانینی است که از دین و آیین افراد سرچشمه میاخالقی کسب می

گیری ها، برخی رسوم و عادات اجتماعی، در طول زمان سهم بسیاری در شکلاین

آورند و در ات اجتماعی را به وجود میفرهنگ آن جامعه دارند که هسته اصلی حی

 الگوهای رفتاری و هنجارهای فردی و اجتماعی بسیار تأثیرگذارند.

 آمدهای فرهنگی بدحجابی عبارتند از: الف( وازدگی در برابر فرهنگ بیگانه آثار و پی

رسد. تجربه نشان ای الزم به نظر میداد و ستد فرهنگی مفید است، بلکه برای هر جامعه

اده که تعامل یا تبادل فرهنگی از عوامل بالندگی و پویایی جوامع است. حضرت آیت د

 فرماید:ای میاهلل خامنه

در تبادل فرهنگی، هدف بارور کردن وکامل کردن فرهنگ ملی است.ولی در تهاجم 

 فرهنگی، هدف ریشه کن کردن و از بین بردن فرهنگ ملی است.

در نباشد عناصر فرهنگی مفید را جذب و عناصر غیر اما در دنیای کنونی، فرهنگی که قا

مفید را دفع کند و در الگوهای مختلف اجتماعی از ثبات الزم برخوردار نباشد، فرهنگ 

انگارد ها و هنجارهای آن را نادیده میکند؛ ارزشمهاجم با الگودهی آن را تخریب می

کند تا در این گزین میجای ها و الگوهای مورد نظر خویش راو با غلبه و تهاجم، ارزش
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تر به گذر به اهداف خود دست یابد. بنابراین، فرآیند بدحجابی، مقدمه تهاجم گستردهره

گزین ساختن هنجار مورد نظر فرهنگ مهاجم فرهنگ مقابل و شکستن هنجارها و جای

 شناس معروف، قدرت دفاعی خود را از دستای به نظر اسپنسر، جامعهاست. چنین جامعه

ترین عامل ها، قدرت مقابله و دفاع ندارد و با ورود کوچکدهد و در مقابل بیماریمی

هویتی اجتماعی، رود. احساس بیگانگی در برابر فرهنگ خودی و بیمخرب، از بین می

ای که دچار تهاجم فرهنگی گردد ساز پذیرش تهاجم فرهنگی است. بنابراین، جامعهزمینه

ن سریع صورت گیرد، ارزش در آن جامعه ناپایدار است و و تغییرات اجتماعی در آ

شود و در برابر فرهنگ بیگانه همیشه از خود وازدگی هنجارشکنی در آن مرسوم می

گردد. سوغاتی که بدحجابی به همراه دارد، تنها زا میدهد و در نتیجه، بحراننشان می

ها و... را به دنبال ردنهای نامناسب، بزک کپوشش نامناسب نیست؛ بلکه ترویج لباس

شوند. ب( دارد. در نتیجه، افراد متحمل بسیاری از الگوهای دیگر از فرهنگ بیگانه می

 سلطه بیگانگان و تأمین منافع آنان 

های های خود پابندد و جامعه خود را از فرهنگای در پی آن است که به ارزشهر جامعه

ای ثبات الزم برخوردار باشند. چنین جامعه بیگانه مصون نگه دارد تا افراد از سالمت و

های خود را عملی سازد. بنابراین، تواند به اهداف خود برسد و آرمانتر میسریع

های آنها پیش ای مطابق با منافع، اهداف و خواستهاستعمارگران در جایی که ببینند جامعه

ریزند تا افراد هایی میحرود. برای رسیدن به منافع خود و چپاول آن، غیرمستقیم طرنمی

حجابی را مشغول و سرگرم کنند و به اهداف شوم خود برسند. مانند ترویج بدحجابی و بی

 است. در طرح استعماری انگلستان به مأموران خود چنین آمده است:

عباس باید به استناد شواهد و دالیل تاریخی، ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی

اند و زنان دیدهمطلقا سنت نیست. مردان همسران پیامبر را بدون حجاب میمتداول شده و 

که اند. پس از آنصدر اسالم در تمام شئون زندگی، دوش به دوش مردان فعالیت داشته

حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ما آن است که جوانان را به 
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زنان غیرمسلمان کاماًل بدون حجاب ظاهر شوند تا بازی و روابط جنسی نامشروع با عشق

 «زنان مسلمان از آنان تقلید کنند.

 فرماید:رهبر فرزانه انقالب می

هایی شنوید درباره مبارزه با دختران محجبه در فرانسه، اینها جرقهاین چیزهایی که شما می

 د.دههای زیر خاکستر است و از یک کار عظیم پشت پرده خبر میاست؛ آتش

خواهند های مقدس ما میبه راستی، دشمنان انقالب اسالمی در تهاجم به ارزش

 گاه به اهداف شوم خود برسند. ج( گسترش فساد و تباهی زدایی کنند. آنتقدس

های جامعه، آن دسته از عوامل و عناصری هستند که اکثریت یک جامعه به اعتبار ارزش»

 «.گزارندارج می هاو اهمیت آنان ایمان دارند و بدان

های این ارزش شود، زن پایهای که حجاب، متانت، عفت و حیا ارزش تلقی میدر جامعه

تنها زنان دهد و از طرفی نهرا از رفتار و کردار خود، به بینش و باور خویش سرایت می

سازد و جامعه را به سالمت و های جامعه متوجه میدیگر بلکه مردان را نیز به ارزش

های خود را تغییر دهد و به ها و منشدهد. اما اگر زن،روشهای واقعی سوق میارزش

هایی چون حجاب و حیا و وقار را های ظاهری بپردازد، ارزشخودنمایی و آرایش

 کشاند.ها میکند و خود و اجتماع را به تباهی و فساد و باالخره به ضدارزشدار میخدشه

اند. اساس روایات، در آخرالزمان زنان پوشیده ولی برهنه زمانی این سؤال مطرح بود که بر

 فرماید: شود حل کرد. امیرالمؤمنین علی)ع( میاین پارادوکس را چگونه می

یَظْهَرُ فِی آخِِر الزَّماِن وَ هُوَ شَرُّ االََْزْمَنْةِ ِنسَْوةٌ کاشِفاٌت عارِیاتٌ مُتََبرِّجاتٌ مِنَ الدِّین 

داخِالتٌ مائِالتٌ اِلی الشَّهَواتِ وَ مُسْرِعاتٌ و اِلَی اللَّذّاتِ مُسْتَحِالُّت خارجاتٌ فِی الْفِتَنِ 

 المُحَرَّمات وَ فی جَهَنَّمَ خالِداتٌ؛

اند و از خانه با هاست، زنانی هستند که پوشیده اما برهنهدر آخرالزمان که بدترین زمان

ها وارد شده و به شهوات و در فتنهاند آیند. اینان از دین بیرون رفتهخودآرایی بیرون می

دانند و در ها را حالل میاند و به کوی لذات نفسانی در شتابند و حرامتمایل پیدا کرده
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 دوزخ به عذاب ابدی گرفتارند.

بنابراین، امروزه پاسخ این سؤال پاسخ روشن شده است که بعضی زنان پوشش دارند ولی 

اند. چنین مسائلی آدمی را از عریان و برهنه حجابند، پوشش دارند ولیبدحجاب یا بی

نماید و از همه باالتر گاهی از دین خارج ها وارد میسازد و در فتنهها دور میارزش

 کند. د( افت تحصیلی و آموزشی می

ها از غنای بیشتری های آن بستگی دارد. هر قدر آموزشای، به آموزشفرهنگ هر جامعه

جامعه باالتر خواهد بود. نخبگان و فرهیختگان، در پرتو  برخوردار باشد، فرهنگ آن

مندان آن بیشتر باشد، معموالً از تمدن ای که دانششوند. جامعهتحصیالت شناخته می

های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی باالتری برخوردار است و پویایی در تمامی زمینه

 ای در گرو آموزش آن است.شود. خالصه، پیشرفت هر جامعهکامالً مشاهده می

های دیگری داشته باشند، از تحصیل دختران و پسران اگر در کنار تحصیل، دل مشغولی

رود. های مطالعاتی و تحصیلی آنان به هدر میمانند و وقت زیادی از فرصتباز می

های دختران و پسران جوان درباره مدهای روز و بسیاری از مشاوران از صحبت

ها خواهیم بگوییم دختران و پسران باید در دانشگاهمند هستند. نمیید گلههای جدآرایش

کامالً از هم جدا باشند و دیواری بین آنها کشیده شود. اگر اینها فضای آموزشی را 

چه برازنده فضای آموزشی نیست رعایت کنند و محیط را محیط درس بدانند و از آن

د بود. به گفته مربیان تربیتی، در مدارسی که دختر پرهیز کنند، بسیار تحسین برانگیز خواه

مسئولیتی به خوبی مشاهده افتادگی و بیکاری، عقبخوانند، کمو پسر با هم درس می

شده است. زیرا دختران در چنین محیطی، با بدحجابی توجه دیگران را به خود جلب 

شوند تحصیلی آنان می گیرند و باعث افتکنند و تمرکز ذهنی و روحی را از آنان میمی

و خود نیز دیگر حوصله درس خواندن ندارند و تمام حواسشان به لباس و نوع پوشش 

کنند. ه( شود و افت تحصیلی پیدا میاست. روح مطالعه و تحقیق در آنها خاموش می

 تضعیف اعتقادات دینی در جامعه 
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یمان، در برابر بسیاری از ای که در سطح باالیی از باورهای دینی باشد، در سایه اجامعه

های آنان توانند در صفوف آن رخنه کنند و نقشهماند و دشمنان نمیها مصون میآسیب

شود. این جامعه که دل به خدا سپرده و سرانجام زندگی را رسیدن به نقش بر آب می

کند. در این سپارد و عقاید خود را متزلزل نمیداند، دل به دیگری نمیخالق خود می

رود و زنان حاضر جامعه، حجاب و پوشش جزء احکام مسلم دین و مذهب به شمار می

های زودگذر و دنیایی مزین کنند و در پرتو آن عقاید دیگران شوند خود را به زینتنمی

 ساز فساد در جامعه شوند.را متزلزل نمایند و خود نیز زمینه

تی فرد به احکام و اعتقادات اسالمی مباالبند نبودن و بیتظاهر به بدحجابی نشانه پای

های سازند و پایهآلود را متوجه خود میهای هوساست؛ زیرا زنان با بدحجابی، چشم

هیچ راهی برای امریکا و »کشانند. کنند و جامعه را به فساد میایمانی مردم را سست می

لی خرج کنند و که پوها بهتر از این نیست که بدون جنگ و کشتار و بدون اینابرقدرت

های مردم بدزدند و بزدایند. این کار به سادگی حساسیتی ایجاد نمایند، ایمان را از دل

ها و چیزهایی از این قبیل به نام پیشرفت علم و... هیچ نامهها، نمایششود؛ با فیلمانجام می

راسخ نقش  هایدانیم که باورها و ایمانو می« تر از این وجود ندارد.راهی بهتر و موفق

کنند و زمانی که ایمان به سستی گراید، نفوذ بسزایی در بالندگی زندگی جامعه ایفا می

 پذیرد.دشمن و به انحراف کشیدن آن جامعه به راحتی صورت می

آمدهای اجتماعی نیز به دنبال دارد، از جمله: الف( ایجاد ناامنی و سلب بدحجابی پی

 آرامش 

توان فرماید و میمتی است که خداوند به جامعه عنایت میآرامش و امنیت واالترین نع

ای فاقد آن باشد به یک معنا، هیچ چیز ندارد و با وجود امنیت، همه گفت، اگر جامعه

ـ روانی جامعه در سایه امنیت حفظ می شود و خالقیت چیز دارد. سالمت جسمی و روحی 

ناپذیر خانمان های و جبرانضربه دانند که چهکند. زنان بدحجاب نمیو نوآوری بروز می

 سازند.براندازی بر پیکره جامعه وارد می
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ها و ارائه هر چه بهتر ای که بدحجابی رواج پیدا کند، چشم و هم چشمیدر جامعه

کنند تا چشمان بیشتری را متوجه خود آرایی، تمامی نخواهد داشت و زنان سعی میزینت

رند و این امر تمامی نخواهد داشت تا جایی که سازند و در معرض دید همگان قرار گی

گیرد تمام افراد جامعه را آلوده سازد. در نتیجه، ناامنی نه تنها دامان خود بدحجاب را می

 دارد.های سالم باز میکند و جامعه را از فعالیتبلکه خیلی سریع به اجتماع سرایت می

های ها و درگیرییی، شورشهای گوناگون اجتماعی مانند مدگرابسیاری از کجروی

هویتی اجتماعی نوایی اجتماعی و آزارهای جنسی، از بدحجابی و بیخیابانی، ناهم

 گیرند.سرچشمه می

پردازند و هر روز به سراغ زنان بدحجاب که به نمودهای ظاهری و تجمل و تنوع می

های ایهروند، از سرمتر میتر و کفش و لباس شیکاسباب آرایش و زیورآالت جالب

معنوی محرومند و جمال معنوی برای آنان نامفهوم است. اینان کمبود خویش را 

 نشانند.یابی را از این طریق فرومیکنند و عطش شخصیتگونه جبران میبدین

شان قرار الشعاع ظواهر جنسیهای راستین دختران را تحتآری، بدحجابی، ارزش»

سازد. بدحجابی ارزش زن های شیادان میرانیها و هوسدهد و آنان را فدای هرزگیمی

کند. زنی که تن و اندام خود را در برد و او را تا حد یک کاال پست میرا از بین می

شود، به کوچه و چه را که به جنسیت او مربوط میگذارد و آنمعرض دید همگان می

ود را در جامعه خواهد با تکیه بر زنانگی خویش، جای خکشد، در حقیقت میبازار می

چه کند که آنباز کند نه با تکیه بر انسانیت خویش. در واقع او بدین ترتیب اعالم می

برای او اصل است، زن بودن اوست، نه انسان بودن و نه اندیشه و لیاقت و کارآیی او. 

داری شبیه است که دائما در فکر چنین زنی قبل از هر چیز اسیر خود است. او به مغازه

 ب( ترویج رذایل اخالقی «. ن و تغییر دکوراسیون ویترین مغازه استتزیی

بند آید و جامعه را به بیکه خود یک ناهنجار اجتماعی به شمار میبدحجابی عالوه بر این

های اخالقی است. وقتی به پوشش و متانت ساز بسیاری از زشتیکشد، زمینهو باری می
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بندد. بدلباسی، گر هم از جامعه رخت بر میشود، مسائل اخالقی دیاعتنایی میبی

ای که هر روز مد آورد. جامعهکه مدپرستی، هواپرستی میبداخالقی به دنبال دارد، چنان

های اخالقی چون های گوناگون بپذیرد، دچار بسیاری از بیماریجدیدی را به شکل

ای به انجام غرور، تکبر، عصیان، قساوت قلب و فخرفروشی خواهد شد. هرگاه جامعه

رود دادن گناه جسارت پیدا کرد و مفاسد و معاصی رواج پیدا کرد، زشتی گناه از بین می

ای که گناه را گناه نداند، به سبب رواج زیاد و این خود گناه بزرگتری است. یعنی جامعه

و همگانی شدن آن، سقوط خواهد کرد. بنابراین، بدحجابی قبح و زشتی گناه رااز بین 

 فرماید:شود. امام صادق)ع( میو باعث رواج گناهان دیگر می بردمی

وَ اَمّا اللِّباسُ یَحْمِلُکَ َعلَی الْعُجْبِ َو الرِّیاء وَ التَّزْییِنِ وَ التَّفاخُرِ َو الْخَُیالءِ فَاِنَّها مِن آفاِت 

ا به گناه خودپسندی، ریا، الدِّینِ وَ مُورِثُهُ الَْقسْوَةُ ِفی الْقَلْبِ؛ لباست، لباسی نباشد که تو ر

آراسته نشان دادن، مباهات به دیگران، فخرفروشی و تکبر، آلوده کند که تمام اینها از 

 آفات دین و موجب سختی دل است.

گردد. پوشش، نشانه ترس از خدا و آتش جهنم است بدحجابی موجب سوء ظن نیز می

از آن طرف زنان بدحجاب به داند. بند میو زن باحجاب، خود را به احکام الهی پای

مباالتی خود را به موازین اسالمی اعالم گذارند و بیراحتی احکام الهی را زیر پا می

برند و دارند. چنین زنانی در معرض گناه هستند و افراد جامعه به آنها گمان بد میمی

با عفاف،  دامن وآورند. پس زنان پاکزمینه این گناه را تنها زنان بدحجاب به وجود می

رنگ شدن حضور مثبت زنان باید کاری کنند که در معرض تهمت قرار نگیرند. ج( کم

 در جامعه 

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... شرکت زن در بسیاری از جوامع در فعالیت

ها دارد. بنابراین، حضور زنان در جامعه امری کند و سهم بسزایی در این زمینهمی

شود و زنان دوش به دوش ها اضافه میی نیست و روز به روز به این فعالیتانکارکردن

تواند بر حضور زن در پردازند. حال آیا پوشش میها به فعالیت میمردان در تمامی زمینه
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گونه که به جامعه تأثیر داشته باشد یا خیر؟ پاسخ بسیار روشن است؛ زیرا اسالم همان

آمدهای بد و زشت آن بازداشته ر داده و آنان را از پیاختالط مرد و زن نامحرم هشدا

است، به پوشش و حجاب او توجه خاصی داشته تا حضور او را در جامعه حفظ و سالمت 

 نفسانی جامعه را تضمین کند.

زنان بدحجاب در محل کار، به دلیل خودآرایی و خودنمایی، تمرکز فکری الزم را از 

کار و تالش جدی در محل کار، حضور قلب و تمرکز  دهند؛ در حالی که الزمهدست می

پردازد، بلکه نیروی حواس است. زن با بدحجابی و آرایش، نه تنها به کار جدی نمی

سازد. در نتیجه، که چرخه فعالیت کاری کارآمد دیگران را نیز دچار سستی و رکود می

 سازد.جامعه را به کندی رهنمون می

رت دینی باالیی دارند،از حضور دختران و زنان خود در هایی که غیاز طرفی خانواده

های ها در فعالیتای نگران هستند و نخواهند گذاشت حضور پرشور آنچنین جامعه

کنند. در نتیجه، جامعه ضرر خواهد کرد و بخش بزرگی از اجتماعی جلوگیری می

 و عاطفی نیروهای کاری را از دست خواهد داد. د( برهم زدن تنظیم روابط جنسی 

بندی به هنجارهای دینی پوشش و حجاب، نه تنها باعث سالمت اخالقی جامعه و پای

رساند و های جنسی را به حداقل میکاریگیری بزهشود، بلکه زمینه بروز و شکلمی

مند اعضای جامعه را نیز به سوی تشکیل خانواده، تنظیم روابط جنسی و عاطفی و قاعده

 دهد.کردن آن سوق می

های اجتماعی محفوظ بماند و رعایت شود، یعنی هر کسی شود فاصلهحجاب باعث می

ها را الگودار و تواند با دیگران هر نوع تعاملی را برقرار سازد. لذا پوشش، تعاملنمی

ها و در نهایت ارتباط جنسی سازد. این ویژگی مانع نزدیک شدن غریبهمعنادار می

ترین نعمت یعنی آزادی اسب، افراد را از بزرگشود. رعایت حجاب و پوشش منمی

برخوردار خواهد ساخت؛ زیرا زنان اجازه نخواهند داد کسی بدون اجازه، به حریم 

شان نزدیک شوید و در این زمینه تصمیم بگیریم. بنابراین اگر افراد شخصی و خصوصی
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 رعایت کنند؛ خواهیم، باید زنان ما پوشش را کامالًپاک و پاکدامن و جامعه سالم می

 فرماید: البالغه به فرزندش امام حسن)ع( میچنان که امیر مؤمنان در نهج

 وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِْن اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِکَ اِیّاهُنَّ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحِجابِ اَبْقی عَلَیْهِنَّ؛

ر جدی و محکم، از راه حجاب و پوشش بانوان آنها را بپوشان؛ زیرا رعایت حجاب به طو

 تر حفظ خواهد کرد. ه( افزایش آزار جنسی تر و پاکزنان را به طور سالم

های اجتماعی، به جوانان و مردان بزهکار زنان و دختران با پوشش نامناسب در فعالیت

اجازه خواهند داد تا به حریم آنان تجاوز کنند و مورد اذیت و آزار خود قرار دهند. نقطه 

هایی است که افراد جامعه برای احترامیها و بیها، مزاحمتز ناهنجاریشروع بسیاری ا

ها به آورند و بدحجابی عامل بسیار مهمی در ایجاد این مزاحمتدیگر به وجود مییک

های زننده و گاه بسیار تهییج کنده، در آید، دختران بزرک کرده با پوشششمار می

های آلوده بیشتری را به خود جلب کنند و از نگاهنمایند تا شاید جامعه خود را ارائه می

این طریق،حس خودآرایی و خودنمایی را به نحوی ارضا کنند، ولی این سرابی بیش 

نیست و عاقبت پشیمان خواهند شد که دیگر راه بازگشت نخواهند داشت. خداوند در 

 فرماید:قرآن کریم به پیامبرش)ص( می

ألَزْواِجکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُوءْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِکَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ ِ»

 أَدْنی أَنْ یُعْرَفَْن فَال یُوءْذَیْنَ وَ کانَ اللّهُ غَفُورًا رَحیمًا(؛

های خود را برخود فروتر ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو پوشش

تر است که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند )به احتیاط( نزدیکین برای آنگیرند. ا

 و خدا آمرزنده مهربان است.

رفتند، بعضی ها زنان برای نماز به مسجد میدر شأن نزول این آیه آمده، هنگامی که شب

دادند ر مینشستند و آنان را با مزاح و سخنان ناروا آزااز جوانان هرزه بر سر راه آنها می

شدند. این آیه به زنان دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعایت و مزاحم آنها می

 کنند تا از کنیزان، آلودگان و یهودیان شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.
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ها به دور باشد، باید ای که بخواهد ثبات امنیتی بیشتری داشته و از ناهنجاریپس جامعه

شود، دور نگه دارد و حجاب بهترین واملی که باعث ناهنجاری و بزه میخود را از ع

های کند. و( جلب نگاهای است که زنان و دختران را از آزار جنسی محافظت میوسیله

 چران و هوسباز چشم

 فرماید: خداوند به پیامبر اعظم)ص( می

 قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ؛»

 «های خود را از نگاه نامحرمان فرو گیرند.بگو چشم به مؤمنان

آید که خداوند در آدمی قرار داده است. شهوتی که باعث شهوت از غرایزی به شمار می

شود، آرامش و آسایش را برای جامعه به دهی زندگی و حیات میبقای نسل و سامان

ما اگر از مسیر اصلی خود آورد و آثار بسیار مطلوبی در جامعه خواهد داشت. اارمغان می

منحرف شود و در سمت و سویی دیگر قرار گیرد، آثار بسیار بدی برای فرد و جامعه 

سازد. زنان دارد. بدحجابی از مسائلی است که غریزه شهوت را از سیر خود منحرف می

کنند و آتش شهوت را در باز را به خود جلب میهای آلوده مردان هوسبدحجاب، نگاه

های ای که بیشتر افراد آن جوان هستند، نگاهسازند. به ویژه در جامعهور مین شعلهدل آنا

کرده و بدحجاب جامعه را به فساد و تباهی رهنمون شیطانی به سوی دختران بزک

 سازند.می

چرانی بر اثر بدحجابی رواج پیدا کند، بسیاری از گناهان در ای که چشمآری، در جامعه

سوز، چران بر اثر این گناه خانمانکند و سرانجام، جوانان چشمدا میآن جامعه رواج پی

ها را به دهند و آبروی خانوادهلوح را بر باد میزندگی بسیاری از دختران معصوم و ساده

دامنی را از بین کنند و سرمایه عفت و پاکها را سست میفروشند و زندگیارزانی می

 :فرمایدبرند.امام صادق)ع( میمی

 النَّظَُر سَهْمٌ مِن سِهامِ اِبْلیسَ َمسْمُومٌ َو کَمْ مِنْ َنظْرَةِ اورَثتْ حَسْرَةً طویلةً؛

نگاه، تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است. چه بسا یک نگاه حسرت طوالنی در پی 
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 دارد! ز( اختالالت روحی و روانی 

. برخی از دختران و زنان، اختالل روحی و روانی از آثار ناگوار بدحجابی در جامعه است

بر اساس نیاز ذاتی خود برای جلب رضایت محیط و توجه بیشتر بینندگان، به خودآرایی 

پردازند و افکار خود را در بعد تمایالت و گری و ارائه پوشش غیرمتعارف میو جلوه

کنند. بنابراین، پوشش و حجاب ناقص فشارهای فراوانی را تخیالت موهوم، تقویت می

ای سازد. چنین افرادی همیشه در پی آنند که خود را به گونهروح و روان افراد وارد می بر

انگیز را به خود جلب کنند و شخصیت های آلوده و هوسارائه دهند که افکار و نگاه

ها محدود نیست و وقتی های دیگران همگون سازند. این خواستهخود را با خواسته

ها ارائه دهند. افراد جامعه ثبات روحی و روانی بق خواستدختران نتوانند خود را مطا

گراید. شهید مطهری؛ دهند و امیدها و آرزوها به ناامیدی میخود را از دست می

 فرماید:می

پذیری کنیم تحریکپذیر است. اشتباه است که گمان میروح بشر فوق العاده تحریک

گیرد. همان طور که بشر در م میروح بشر، محدود به حد خاصی است و از آن پس آرا

شود و اشباع ناحیه ثروت و مقام، از تصاحب ثروت و از تملک جاه و مقام سیر نمی

گردد، در امور جنسی نیز چنین است. هیچ مردی از تصاحب زیبارویان و هیچ زنی نمی

شود. از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و باالخره هیچ دلی از هوس سیر نمی

طرفی تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنی است و همیشه مقرون است با نوعی  از

احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوها که به نوبه خود منجر به اختالالت روحی و 

های روانی زیاد شده گردد. چرا در دنیای غرب این همه بیماریبیمارهای روانی می

تحریکات فراوان سکسی است که به وسیله جراید  است؟ علتش آزادی اخالقی جنسی و

 شود.و مجالت و سینماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمی و غیر رسمی انجام می

ای آگاهانه به افراد اگر بتوان از لحاظ پوشش، الگوی مناسبی به جامعه ارائه داد، سلطه

ی نجات خواهیم داد. اما با اختیارارادگی و بیجامعه پیدا خواهیم کرد و جامعه را از بی
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خواهند، برای پوشش خود تصمیم ایم که هرگونه میبدحجابی، به افراد جامعه اجازه داده

ها را به سمت و سوی انحرافات گزین کنند و دلهای متنوع را جایبگیرند و مدل

 شود واجتماعی سوق دهند که در این صورت، اداره و اختیار از افراد جامعه گرفته می

های روانی به سراغ ای نداشته باشد، اختالالت روحی و بیماریای که از خود ارادهجامعه

بدحجابی زن در جامعه، سبب نقش »آن خواهد آمد و به منجالب کشیده خواهد شد. 

شود. این اعمال او را به صورت های گوناگون میها و مدلبازی کردن او در اسلوب

اش تسلط آگاهانه کشد و دیگر بر زندگی، به هر طرف میارادهاختیار و بیموجودی بی

دهد که برای نخواهد داشت. در زندگی و اعمال خود، نظر دیگران را ترجیح می

 ح( تزلزل نهاد خانواده «. باشدجلوگیری از این امور منفی، حجاب بهترین درمان می

این نهاد، عفت و  ترین پیوند زناشویی است. برای ثباتتشکیل نهاد خانواده، مقدس

های جنسی خود را از آید. اگر زن لذتترین عامل به شمار میحجاب خانوادگی مهم

محیط خانواده بیرون نبرد و دستورهای اسالم را اطاعت کند، محیط خانه سالم و 

ها های جنسی و خودنماییبخش خواهد بود. ولی اگر عفت را رعایت نکند و لذتآرام

آلود نامحرمان قرار خواهد گرفت و های هوسکشاند، مورد نگاهرا به بیرون منزل ب

 ناخواسته عامل پاشیدگی و تیرگی روابط افراد خانواده خواهد شد.

بریم که کنیم، پی مییابی میهای قضایی، را ریشهوقتی اختالفات زن و شوهر در محکمه

ن با آرایش و ها به دلیل رعایت نکردن حجاب است. وقتی زبسیاری از ناسازگاری

باخته و روند و او هم دلها، به سوی او نشانه میشود، چشمبدحجابی در جامعه ظاهر می

برد و از او سرد های شوهرش لذت نمیشود و کم کم از نگاهچرانان میفریفته چشم

گردد. گاهی همین امر از طرف شوهر صورت شود و سرانجام باعث جدایی میمی

آلود به دختران و زنان بدحجاب، از های هوسچرانی و نگاهگیرد. بر اثر چشممی

شود. در هایش در بیرون از خانه صرف میها و محبتگردد و لذاتسرد میهمسرش دل

شود و تیرگی بر کانون خانواده سایه نتیجه، بنای ناسازگاری با همسرش شروع می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

 افکند.می

وردن محیطی سالم و فرزندان پاک رعایت بنابراین، برای حفظ نظام خانواده و به وجود آ

حجاب ضروری است و باید باالترین امنیت، یعنی امنیت ناموسی، در خانه حاکم شود. 

از طرفی بدیهی است، اگر خانواده سالم باشد و پوشش را رعایت کند، جامعه که از 

یشتر اعضای ای که بها تشکیل شده، سالم و پایدار خواهد ماند. در جامعهاجتماع خانواده

تر باشند؛ زیرا جوانان در دهند باید در برابر این فرآیند حساسآن را جوانان تشکیل می

شوند و چنین مناظری عامل کننده، زودتر تحریک میانگیز و تهییجبرابر مناظر شهوت

های مهمی در سوق دادن آنان به فساد خواهد شد. در نتیجه، نیروی فعال اجتماع به راه

ناپذیری از جهات اقتصادی مادی، شوند و به جامعه ضربه جبرانتباهی کشانده میفساد و 

 اجتماعی و اخالقی وارد خواهد شد.

حجابی و بدحجابی در جهان، دهد که با افزایش بیآمارهای قطعی و مستند نشان می»

 گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مدام باال رفته است؛ چرا کهطالق و از هم

های سرکش، بخواهد، جا یعنی هوسو هر چه دل در این« چه دیده بیند دل کند یادهر آن»

بندد و با بری میرود و به این ترتیب هر روز دل به دلبه هر قیمتی باشد به دنبال آن می

 «.گویددیگری وداع می

 بی رهانید.به امید روزی که بتوان جامعه را به زیور عفاف و حجاب مزین کرد و از بدحجا

 بدحجابی، زن و مرد ندارد

 نویسنده:مریم زنگنه

 منبع: روزنامه قدس 

جریان شناسی نفوذ فرهنگی این روزها، در شهر شایعه شده است با کسانی که مانتو کوتاه 

و تنگ یا شلوار کوتاه و روسری کوچک بپوشند برخورد می شود.حوالی ظهر اتوبوس 

د می رساند. دختر خانم جوانی به دیواره اتوبوس تکیه مثل همیشه انبوه جمعیت را به مقص
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 کرده است.

صورتش آرایش عجیبی دارد. خط چشمش تا حوالی شقیقه هایش امتداد دارد و موهای 

بلوندش با پوست سبزه اش اصالً همخوانی ندارد. مانتو که نه شاید به آن بشود گفت بلوز 

سو کج شده است. ظاهراً مدلش این گونه راه راه صورتی رنگی به تن کرده. مانتو به یک 

است. اما آن طرفی که کوتاه تر است تقریبًا از حدود کمرش شروع می شود و قسمتی 

که بلندتر است به باالی زانویش هم نمی رسد. شلوار جین کوتاهی پوشیده است 

شلوارهایی که گروههای خاصی در آمریکا  .bageeخودشان به این شلوارها می گویند 

 پوشند. می

اما جالب تر این که چیزی شبیه شال بزرگ و شاید هم روسری مشکی روی تمام اینها 

انداخته است که آن را به طور کامل در پشت سرش جمع کرده است. نمی دانم اسمش 

را چه بگذارم.فکر می کنم شاید این شال سیاه بزرگ را به این دلیل روی سرش انداخته 

تذکر بدهند بگوید من چادری هستم.دوست دارم در  است که اگر خواستند به او

ایستگاهی که او پیاده می شود، من هم پیاده شوم، به دنبال او بروم تا ببینم آن برخوردی 

که این روزها مردم از آن حرف می زنند پیش خواهد آمد یا نه؟ ما نگفتیم برخورد می 

یی را به مسأله بدحجابی و دقیقه شبکه تهران، مصاحبه زنده سردار طال ۵۰کنیم مدت 

شیوه های مقابله با آن اختصاص می دهد.چند روز قبل از این مصاحبه رسانه ها عنوان 

کرده بودند که با بدحجابان، کسانی که شلوار کوتاه، مانتو تنگ و کوتاه و روسری 

کوچک بپوشند برخورد خواهد شد.همان روزها جمع زیادی از خواهران بسیجی و 

شهدا مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار مقابله با این مسأله شدند موج  خانواده های

 ایجاد شده تقریباً سراسر کشور را گرفت.

نگرانی هایی به وجود آمد که برخورد چگونه خواهد بود. وجود گشتهای ارشاد هم بر 

 این شایعات بیشتر دامن می زد.

اً اعالم کرد که ما هیچ وقت نگفته تا اینکه سردار طالیی در آن مصاحبه تلویزیونی رسم
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ایم برخورد خواهیم کرد. وی افزود: من به همکارانم شیوه های ارشاد را آموزش داده ام 

و از آنها خواسته ام در صورتی که با مورد قابل تذکری برخورد کردند با احوالپرسی و 

 د.تذکر با مورد مشاهده شده خداحافظی کنند و کاری به آنها نداشته باشن

سردار طالیی تأکید کرد: ما با کسانی که برهنگی را در جامعه ترویج دهند برخورد 

 خواهیم کرد. 

عفاف و ترویج آن اما آنچه که این گزارش قصد پرداختن به آن را دارد نه در خصوص 

گفته های سردار طالیی و نحوه برخورد نیروهای انتظامی با این پدیده است، بلکه این 

 هد از منظری دیگر به این جریان نگاه کند.گزارش می خوا

معموالً هرگاه در هر محفلی سخن از بدحجابی به میان می آید اولین چیزی که به ذهن 

متبادر می شود، خانم ها هستند. اما باید از مسؤوالن و کارشناسان پرسید آیا فقط این 

 مسأله محدود به زنان است؟

، مو بلند می کند، مو رنگ می کند، ابرو بر می آیا به پسری که شلوار کوتاه می پوشد

دارد، ناخن الک می زند، دستبند و گردنبند می اندازد، لباس تنگ به تن می کند، نباید 

 گفت بدحجاب؟

 مگر دستور اسالم فقط برای پوشش خانم هاست و بس؟

آقایان  چرا باید همیشه این خانم ها باشند که در مظان انواع و اقسام اتهام ها باشند و

 پیوسته مصون بمانند؟

هر چند که سردار طالیی و جمعی از نمایندگان مجلس تأکید می کنند مسأله پوشش و 

 حجاب به آقایان و به خانمها مربوط می شود اما...

این گزارش قصد دارد بگوید بهتر است به جای اینکه فقط به مسأله حجاب برای خانم 

 ن و مرد توجه نشان دهیم. ها بپردازیم به مقوله عفاف برای ز

باید با تهاجم فرهنگی مقابله کرد اغلب مسؤوالن فرهنگی کشور معتقدند که پدیده 

تهاجم فرهنگی با خود ارمغانهایی نه چندان مطلوب را به همراه داشته است. عشرت شایق 
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نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس می گوید: رهنمودهای جامع و رهگشای رهبر معظم 

در مورد تهاجم فرهنگی با غفلت و فراموشی مسؤوالن دستگاههای فرهنگی و  انقالب

 متولیان این عرصه روبرو شد.

وی افزود: هر یک از دستگاههای فرهنگی، آموزشی یا قانونگذاری و قضایی، دیگری 

را مسؤول کنترل پدیده تهاجم فرهنگی می داند و برای مقابله با آن، اقدامی هماهنگ و 

 صورت نمی گیرد.همه جانبه 

عشرت شایق می افزاید: دشمنان ما از سالهای گذشته برنامه ریزی کرده اند تا به ارزشها، 

باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی ضربه بزنند که تاکنون در این راه، بسیار پیچیده و 

تشکیالتی هم عمل کرده اند. پس برخورد با این پدیده نیز باید از پیچیدگی و ظرافت 

 ه جانبه برخوردار باشد.هم

او تأکید می کند: بر همین اساس، همه دستگاههای کشور از جمله قانونگذاری فرهنگی، 

آموزشی، قضایی، انتظامی و دیگر مراجع ذی ربط باید وظیفه خود را در این رابطه شناخته 

 و به بهترین وجه آن را اجرا کنند.

داشته باشد ولی نتوان آن را اجرا کرد،  شایق می گوید: البته اگر قانون خوبی هم وجود

نتیجه ای حاصل نخواهد شد یا اگر دستگاههای فرهنگی و آموزشی از نظر شناساندن 

فرهنگ اسالمی و ارزشهای انسانی و دینی نتوانند به وظیفه خود عمل کنند آنگاه نه قانون 

 خوب و نه برخورد قضایی، هیچ کدام اثر مثبتی نخواهند داشت.

ت پدیده بدحجابی در جامعه اسالمی مسلمانان را این گونه ارزیابی می کند و وی ماهی

خاطر نشان می سازد: قدرتهای استکباری همیشه سعی کرده اند تا ملتهای مسلمان را 

تحقیر و کوچک کنند و او را دل بسته زینتهای ظاهری از جمله پای بندی به مد، لباس و 

تا از این راه به اهداف خود که همان استعمار فکری، آرایش آن هم از نوع وارداتی کنند 

 اقتصادی و سیاسی است، برسند.

وی با بیان اینکه استعمار فکری مقدمه مستعمره شدن جوامع اسالمی در سایر زمینه 
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هاست، می گوید: کیاست و زیرکی مسلمانان در جریان شناسی نفوذ فرهنگی بیگانگان، 

 سیار مهم است.برای زدودن این حیله و مکرها ب

شایق خاطرنشان می کند: دشمنان بیش از همه با حجاب مسلمانان که ناشی از فرهنگ 

دینی آنان است، مخالفت می کنند و دایم برای این کار از مدلهای وارداتی و لباسهای 

نیمه برهنه، تبلیغاتی حجیم می سازند و سعی دارند تا مسلمانان را به این امور مشغول کنند 

 صت دستیابی به طهارت اخالقی و آرمانهای دینی و ملی را از آنان سلب کنند.تا فر

وی می گوید: پدیده بدحجابی به دنبال خود عوارض اجتماعی دارد که در استحکام 

 خانواده ها، پایداری بنیان خانواده ها و سالم سازی نسل آینده آثار منفی دارد.

ذاری دشمنان برای ایجاد انحرافات وی می گوید: یکی از مهمترین علل سرمایه گ

اخالقی و اجتماعی از جمله رواج بدحجابی و بی بند و باری در ایران اسالمی، پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی و جایگزین شدن ارزشهای دینی به جای ارزشهای وارداتی 

 ت.غربی و نیز الگو شدن این جامعه و ارزشهای آن برای سایر ملتهای مسلمان دنیا اس

شایق خاطر نشان می سازد: دشمنان به خوبی می دانند که با رواج بی بندوباری آشفتگی 

های متعدد فردی و اجتماعی بروز می کند و هنجارهای جامعه درهم می شکند. البته 

کوتاهی دستگاههای مختلف در انجام وظیفه خود در قبال پاسداری از ارزشها و باورهای 

ه به این هدف دشمنان کمک کرده است، در سالهای پس از دینی، خواسته یا ناخواست

 جنگ، این پدیده ظاهر شد که آثار آن را اکنون شاهد هستیم.

نایب رئیس فراکسیون زنان تصریح می کند: البته گسترش ارتباطات و دسترسی آسان به 

ار وسایل و ابزارآالت فرهنگی بیگانگان، از جمله استفاده منفی از برنامه های جهت د

ماهواره و اینترنت به این پدیده دامن زده. عالوه بر آن پر نشدن اوقات فراغت جوانان، 

نبود برنامه های هدفمند، سازنده و جذاب، فارغ التحصیالن بیکار، باال رفتن توقعات و 

انتظارات، بدون پشتیبانی الزم، تبلیغات عظیم بیگانگان از فرهنگهای وارداتی و آزادانه 

 ریها را تشدید کرده است.این ناهنجا
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وی می گوید: در کنار پدیده بدحجابی نباید از مسأله اعتیاد، رواج مصرف مشروبات 

الکلی، افت علم و پژوهش در عرصه علم، از کارکرد استعمار و سیاسی کردن مسایل 

فرهنگی غفلت کرد؛ بلکه باید بهانه ها را پایان داد و آستین همت جمعی در عرصه های 

 علم و دانش را باال زد. فرهنگ،

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس تأکید می کند: پدیده بدحجابی گوشه ای از یک 

پدیده به نام تهاجم فرهنگی است، بنابراین الزم است به صورت همه جانبه به آن نگاه 

شود. به این معنی که اگر هماهنگی بین سیاستها و دستگاههای مختلف وجود داشته باشد، 

رد قضایی نیز مفید خواهد بود، ولی اگر این برخورد به تنهایی صورت بگیرد به برخو

 مفید بودن آن اطمینانی نیست. 

بدحجابی بخشی از ابتذال است فاطمه آلیا عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس نیز می 

گوید: بحث حجاب و یا عفاف مسأله ای است که به همه دستگاههای فرهنگی کشور 

اساسًا در طول این زمانها بحث تهاجم فرهنگی مطرح بوده است ذیل مربوط است و 

 تهاجم فرهنگی، موضوع بدحجابی بخشی از ابتذال است.

وی می افزاید: وقتی این بحث مطرح شد ما درصدد برآمدیم که راهکارهایی برای آن 

مطرح پیدا کنیم و به همین دلیل مقابله یا کاهش اصل ابتذال و یا زمینه های فحشا را 

 کردیم.

وی خاطر نشان می سازد: آگاهانه یا ناآگاهانه عده ای موضوع را به بدحجابی محدود 

کردند، اگر چه جامعه ما به طور کلی از بدحجابی هم نگران است و به دنبال این است 

 که به وضعیت پوشش و لباس در عرصه های عمومی سر و سامانی دهد.

موضوعی که باید با آن مقابله کرد ابتذال و تهاجم  فاطمه آلیا خاطر نشان می کند: اما

فرهنگی و مسایلی از این دست است و باید بگویم بحث عفاف به طور کلی مطرح است. 

ما در تعریف عفاف گفته ایم پاسخگویی و یا کشش یا خطراتی که انسان را به سالمت 

همه زمینه ها  روح چه در بعد اجتماعی و چه در بعد فردی دعوت می کند. عفاف در
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هست، چه در پوشش و چه در محیط کار، در همه مظاهر زندگی عفاف باید باشد. به 

عنوان مثال وقتی در یک مجموعه، نیروهای کارآمد و شایسته کار می کنند خود به خود 

محیط کار سالم می شود و اینجاست که می توان گفت: در ذیل عفاف امنیت اجتماعی 

 رای کار و تالش مناسب می شود.تأمین می شود و فضا ب

وی می گوید: بحث عفاف به جنسیت توجه نمی کند این مسأله شامل زنان و مردان می 

شود تا با رعایت آن بتوانند در کمال امنیت فعالیت کنند از اول هم در مجلس بحث 

عفاف مطرح بوده است و ما متأسفیم که بعضی از جراید و رسانه ها موضوع را محدود 

ه اند، هر چند که باز هم تأکید می کنم یکی از مظاهر ابتذال و تهاجم فرهنگی کرد

 بدحجابی است.

وی می افزاید: مجلس به راههای مختلف فرهنگی برای تقویت فرهنگ خودمان و 

فرهنگ ایرانی اسالمی می اندیشد، ملت ما در طول تاریخ ملت عفیفی بوده اند، اما هر 

ا را می بینیم متوجه می شویم که تحفه نامبارک تهاجم کجا که مظاهر ابتذال و فحش

فرهنگی است که از خارج وارد شده است، البته باید بگویم که در حوزه داخلی کشور 

هم کم کاریهای بسیاری وجود دارد و کارهای اساسی انجام نشده است که کارهای 

اجتماع زمینه هایی فرهنگی دشمن بی اثر بماند و یا حتی اثرات آن کاهش پیدا کند در 

فراهم آمده است که تهاجم فرهنگی در بخشهایی از فرهنگ جامعه اثر نامطلوب گذاشته 

 است.

وی در خصوص راهکارهای مجلس در این موج ایجاد شده در جامعه می گوید: مجلس 

وظایف مشخصی دارد، یکی صالحیت نظارتی آن است، رسالت قانونگذاری، رسیدگی 

رخواست ها در عرصه مادی و معنوی است این سه موضوع جزو به مشکالت مردم و د

وظایف مجلس است خود ما تعجب می کنیم که چرا این موج به وجود آمده ، مسأله 

فرهنگی که در طول سالها باید به آن توجه شود و مستمر است چرا به یکباره این چنین 

 خودش را نشان می دهد؟
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ه باید اتفاق بیفتد، اما باید مراقب باشیم وقتی ما معتقدیم که تغییرات فرهنگی هموار

تغییرات فرهنگی در جامعه اتفاق می افتد این تغییرات بومی و در ارتباط با فرهنگ 

خودمان باشد. اگر ما به سرمنشأ تغییرات توجه نکنیم، این تغییرات از خارج از کشور 

سؤوالن امر پیوسته باید تغذیه خواهند شد و اینجاست که مسأله نگران کننده می شود. م

 به این موضوع بپردازند نه اینکه به صورت فصلی بخواهند مسأله ای را مطرح کنند.

وی می گوید: وقتی این گونه به موضوع نگاه می شود، موضوع به مسأله بدحجابی 

محدود می شود. عالوه بر آن باید برای مردم توضیح داده شود که مقصود چه کسانی 

تلویزیون بارها در خصوص طرح جمع آوری اراذل و اوباش  ۸4ان سال هستند. در پای

توضیح داد، این بیم می رفت که نیروی انتظامی می خواهد با جمع زیادی برخورد کند، 

اما وقتی این مسأله به طور کامل و واضح از تلویزیون توضیح داده شد که مقصود کسانی 

از طریق کیف قاپی، سرقت و یا هر مسأله  هستند که امنیت جامعه را به هم می زنند چه

 دیگر شایعات بسیار کم شد.

در این مورد نیز باید اطالع رسانی می شد، باید برای مردم توضیح بدهند که مقصود چه 

 کسانی هستند.

وی می گوید: تأکید می کنم که جوانهای ما مقصر نیستند، ما مراکز عرضه پوشاک 

مناسب به بازار عرضه شود، اما نیروی انتظامی می  مناسب نداریم که همه به یک شکل

تواند با اطالع رسانی دقیق با کسانی که فرهنگ ابتذال را ترویج می کنند برخورد کند. 

البته گروه مورد نظر بسیار محدود هستند و این عدم اطالع رسانی باعث ایجاد شایعات 

 در جامعه می شود.

آرامش در جامعه است، بنابراین باید با کسانی که وظیفه نیروی انتظامی ایجاد امنیت و 

 امنیت و آرامش را از طریق ابتذال بر هم می زنند مقابله شود.

وی می گوید: یکی از مباحثی که ما با رسانه ها مطرح کردیم، بحث ساماندهی مد و 

لباس بود. لباسی که هم تنوع خواهی جوانان را مد نظر دارد هم آراسته و هم متنوع و 
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 وزین است.

پیشینه تاریخی ما بسیار درخشان است و به طور کلی در شأن جوانان ما نیست که چنین 

لباسهایی بپوشند، من به عنوان یک شهروند و به عنوان یک نماینده می گویم، مردم 

تقصیر ندارند لباس مناسب وجود ندارد. یک فرد مجبور است لباسی را که برای مهمانی 

ی مدرسه و دانشگاه و محیط کار و ... بپوشد که اصالً در آن راحت انتخاب می کند برا

 نیست.

در این طرح در نظر داریم که با حمایت بخش خصوصی و طراحان و مبتکران و خالقان 

 بتوانیم این مسأله را ساماندهی کنیم.

وی می افزاید: مبتکران و طراحان لباس باید حمایت شوند و در جشنواره ها لباسهایشان 

را به مردم عرضه کنند تا آنها ببینند که چه طرحهای متنوعی می شود پوشید، در عین 

حال باید حمایت مالی الزم از این طراح بشود تا بتواند به مرحله تولید انبوه برسد. این 

مسأله هم استقالل فرهنگی و هم استقالل اقتصادی را تأمین می کند. چرا ما نباید صادر 

؟ چرا بازار ما باید پر از لباسهای چینی، ترک و حتی پاکستانی باشد؟ کننده لباس باشیم

ما از وزارت بازرگانی خواسته ایم که بر روی کفش و لباس تعرفه بگذارند، تا بتوانیم در 

داخل تولید مناسب داشته باشیم و تولید داخل برای مصرف کننده ارزان تر از لباس 

 خارجی باشد.

در نظر دارد، با ساماندهی مد و لباس حداقل در عرصه ظاهری وی تأکید می کند: مجلس 

جامعه امنیت و آرامش به وجود آورد و رسانه ها باید در جای خودشان اطالع رسانی 

مناسب انجام دهند و ما از دولت خواسته ایم تسهیالت بانکی برای طراحان لباس در نظر 

 بگیرد. 

یسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی می برخورد با بدحجابی در همین زمینه رئیس کم

گوید: برخورد با بدحجابی ربطی به مجلس ندارد و در این زمینه به اندازه کافی قانون 

 وجود دارد.
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عماد افروغ می گوید: چنانچه بخواهند با مسأله بدحجابی ریشه ای مقابله کنند در این 

 زمینه طرح ایجابی مد و لباس وجود دارد.

ملی پوشش بانوان می گوید: این طرح در کمیسیون فرهنگی تصویب وی پیرامون طرح 

 و به مجلس ارائه شده است که باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.

عفت شریعتی نیز در این خصوص می گوید: نهادهایی مانند فرهنگ و ارشاد، حوزه 

رهنگ علمیه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، آموزش و پرورش و دانشگاهها که نماد ف

در جامعه هستند، باید روی مسأله کار کنند و این یک مسأله فرهنگی است و باید در این 

 رابطه کمیسیون فرهنگی وارد شود.

وی تأکید می کند: در رابطه با برخورد نیروی انتظامی در این ماجرا هم معتقدیم نیروی 

می کنند برخورد کند انتظامی باید با افراد هنجار شکن و کسانی که به قانون دهن کجی 

و مگر می شود برای هر انسانی زندان و مأمور گذاشت. مراقبت در این زمینه و کنترل 

 دائمی افراد جواب نمی دهد. متولیان فرهنگی باید دست به کار شوند.

 استفاده عمومی ممنوع

 منبع: دیدار آشنا 

حضرت آدم احسان خواهران عزیز! این مطلب را بخوانند در آن هنگام که خداوند بر 

معنا بخشید، غم تنهایی را از او زایل ساخت . از « حوا»کرد و باغ زندگی او را به وجود 

آن زمان به بعد که عالم را بقایی و آدم را امیدی به حرکت آورد، خیمه زندگی بشر بپا 

 زن استوار کرده بود، موجودی که بدون او، برای نظام»شد . در حالی که نیمی از آن را 

بخش اسالم شود . بر همین اساس، در آیین حیاتآفرینش، آغاز و انجامی تصور نمی

العاده و منزلتی واال مقرر شده است و از او به عنوان موجودی زن شخصیتی فوق»برای 

ای که در یاد شده که باید مورد تکریم و مشمول مهر و محبت کافی قرار گیرد . به گونه

آیه . عالوه بر این در اسالم برای  ۱۷۶و مشتمل بر « نساء»ه نام بای استقرآن کریم سوره
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تمامی جوانب زندگی فردی و اجتماعی، خانوادگی و زناشویی و حقوق زن، قوانین 

ای کند که گویی هیچ فرشتهای وضع شده است . و از زنان شایسته آن چنان یاد میعادالنه

انین آسمانی که خدای متعال، با توجه به نیاز زن تواند به مقام او نایل آید . در میان قونمی

حجاب است . حجاب قانونی است که »به امنیت و آرامش، بر او مقرر کرده است، حکم 

نه برای محدود کردن استعدادهای زنان، بلکه برای محدود کردن خطرهایی است که 

و مسائل آن، کامال کند . دیدگاه اسالم به اجتماع استعدادها و موجودیت زن را تهدید می

ای آن چنان پاک بسازد که در آن اثری از فساد خواهد جامعهحکیمانه است . اسالم می

و انحراف وجود نداشته باشد . از جمله عوامل اساسی که پاکیزگی اجتماع و سالمت 

کند، حکم حجاب است . با وجود حجاب، زنان از بی عفتی و اخالقی را ضمانت می

خانواده و جلوگیری از به هم شوند و موجب صیانتاف باز داشته میگری و انحرعشوه

حجاب ایمنی بخشنده و نگهبان جامعه است و هرگز هیچ »گردد . پاشیدگی آن می

تواند از پاکی و امنیت اجتماعی برخوردار باشد، مگر وقتی که زنانشان ای نمیجامعه

یی است که در صورت « وبا»ابی همچون حجبی»زیرا  ;بند و بار و برهنه باشندنخواهند بی

کند . اسالم با گسترش آن در میان توده مردم، بسیار زود همه را آلوده و بیمار می

کند تا پیش از دوراندیشی کامل، پیروان خود را به حجاب و ترک خودنمایی امر می

 های آن خشک گردد و امکان رشدوقوع حوادث خانمان برانداز و شیوع فساد، ریشه

 فساد اجتماعی بوجود نیاید . 

آوری جوانان به انحرافات جنسی جوان در دوران . روی ۱حجابی و پیامدهای آن بی»

ها گردد . هرگاه این هیجانبلوغ، به علل مختلف، دچار هیجان و میل جنسی زیادی می

های بزک کرده زنان کننده و چهرههای تحریکو فشارهای جنسی، با دیدن صحنه

کند که دوست دارد با هر وسیله اختیار میاب، همراه باشد، جوان را آن چنان بیحجبی

فرمایند: ممکن، شهوت خود را خاموش سازد . چنان که حضرت امام رضاعلیه السالم می

زیرا موجب تحریک مردان  ;خدای متعال چشم اندازی به گیسوان زنان را حرام دانست»
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افاتی به وقوع خواهد پیوست که نه حالل است و نه گشته، در نتیجه آن، مفاسد و انحر

 ( ۱پسندیده )

حجاب، که عامل اصلی انحراف جوانان هستند، در جرم و کیفر آنان شریک آیا زنان بی

نیستند؟ و آیا اینان نبودند که با خودنمایی و هرزگی خود، غرایز جوانان را تحریک کرده 

های اجتماعی و حجاب، باید کیفر نابسامانیو روانه فساد نمودند؟ به هر حال، زنان بی

 آورند، به عهده بگیرند . روانی که برای دیگران پیش می

حجابی در میان زنان رواج های خانوادگی از آن زمان که بی. بی حجابی و خیانت ۲

های خانوادگی نیز گسترش پیدا کرد . از آن پس، پیوسته آمار آن رو به یافت، خیانت

ها را فراهم ه است . بی شک در بسیاری از موارد، شوهر خود زمینه این خیانتافزایش رفت

زیرا با همراه بردن همسرش به مجالس مختلط و منحرف کننده و سینماها و  ;نمایدمی

کند . بیگانگانی که در اغلب موارد تئاترها، عمال بین او و بیگانگان، آشنایی برقرار می

کند شود . یا آن که مرد، همسرش را وادار میآنان دیده نمیهیچ گونه تعهد و ایمانی در 

تا با مهمانان به گرمی دست دهد و با لبخند، خوش آمدگویی کند . سپس، از آنان 

پذیرایی کند، آن چنان که گویی همه با او محرمند! همین رفت وآمدها نامشروع، موجب 

شروع شود . اینجاست  شود که روابط خانوادگی سست گردد و اختالفات زندگیمی

 گردد . ریزد و بدبختی کودکان آغاز میکه کاخ زیبایی خانواده از هم پاشیده و فرو می

های خود را به . دخترربایی و تجاوزات به زنان و دختران زن و دختری که زیبایی ۳

کنند، باید تاوان این رفتار دهند و غرایز جنسی مردان را تحریک میدیگران نشان می

اصواب را با ریختن آبرو و پذیرفتن آسیب جسمی و روانی بپردازند . نظر جوانان منحرف ن

حجاب، چیزی جز از دست دادن آبروی آنان نیست . پس تجاوز و ربودن آنان به زنان بی

کند . امر عجیبی نیست! دختر ربایی در کشورهایی که به حجاب معتقد نیستند، بیداد می

دقیقه، یک دختر  ۱۵گاردین، در آمریکا )واشنگتن( در هر  بر اساس گزارش روزنامه

های دختران دانشجو ( یا در گزارش آمده است: آمارهایی که از کیف۲شود )ربوده می
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درصد آنان، قرص ضدبارداری با خود  ۸۰دهد که در انگلستان به عمل آمده، نشان می

 ( ۳همراه دارند . )

زن »حجابی کدام یک از این دو نمونه جام بیحال سؤال این است، با توجه به سران

ترند؟ مقام و منزلت کدام حجاب و بانوی باحجاب بهترند؟ کدام یک متین و محترمبی

 تر است؟ عالی

حجاب و باحجاب مانند تفاوت اتومبیل توان گفت: تفاوت میان زن بیدر آخر می

گانی مورد استفاده عموم شخصی و اتومبیل همگانی )اتوبوس، تاکسی( است . اتومبیل هم

حجاب کاالی است . ولی اتومبیل شخصی، تنها به صاحبش اختصاص دارد . و زن بی

مند شوند . چگونه است که فردی زیرا همه مردم قادرند آزادانه از او بهره ;همگانی است

خود ای بی انصاف یا حتی دوستحاضر نیست اتومبیل شخصی خود را به دست راننده

شود ناموس خویش را ن ممکن است موجب خرابی آن شود . ولی حاضر میبسپارد چو

 ها قرار گیرد . در اختیار دیگران قرار دهد تا در معرض انواع بیماری

خواهرم حجاب سعادت است ، نوشته: محمد ابراهیم الموحد القزوینی، »منبع: کتاب 

  ۱۰۳، ص ۶. بحاراالنوار . ج  ۱نوشت: مترجم: یوسف آبادنی پی

  ۱۹۸۰، « الدستور». مجله لبنانی  ۲

 ۱۹۸۰االهرام ، ». روزنامه مصری  ۳

 آثار بد حجابی و خود آرایی 

 

بدحجابی پـدیده ای است که از سوی برخی بیمار دالن تشویق و ترغیب می شود، بطوری 

که آن را ابزاری برای دور زدن قوانین و احکام اسالمی یعنی حکم شرعی حجاب قرار 

 . داده اند

درجامعه اسالمی، بدحجابی به عنوان یک نابهنجاری به وجود آمده که خود عامل 
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بسیاری از مشکالت جنسی، خانوادگی، تعرضات خیابانی و بحران های اجتماعی شده 

 است. 

از نظر نویسنده این مطلب، بدحجابی بدتر از بی حجابی است؛ زیرا جامعه عقالنی و 

ی حمایت نمی کند و به شدت با آن مبارزه می کند؛ اسالمی به طور طبیعی از بدحجاب

ولی از آن جایی که جامعه نسبت به برخی از امور تساهل و تسامح روا می دارد، بدحجابی 

به عنوان یک شیوه خودآرایی شیوع و رواج می یابد و خود عامل فساد و تباهی درجامعه 

شهوات جنسی است که می گردد؛ زیرا بدحجابی به عنوان خودآرایی، عامل تهییج 

پیامدهای آن مانند موریانه آهسته جامعه را از درون متالشی می کند و اساس خانواده ها 

 را از هم می پاشد. 

درمطلب حاضر نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآنی، برآن است تا تحلیل قرآن از این 

آسیب زای آن را تشریح عمل تهییج کننده را تبیین کند و آثار و کارکردهای زیانبار و 

 نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. 

 و باشد جنسی درسالمت جامعه تا شده وضع این برای حجاب حجاب فلسفه ¤¤¤

 کلی قانون یک عنوان به حجاب رو، این از. شود تحدید شهوانی قوای تحریک ابزارهای

این معنا به دست می آید که  قرآن آیات از. آید فراهم سالمت این تا است شده وضع

نیازی به پوشیدن از کودکانی نیست که قدرت تشخیص میان زن و مرد نداشته و هنوز به 

 مسائل جنسی آگاهی نیافته اند. 

اما کسانی که بدحجابی شان عامل برانگیختگی شهوانی است، باید خود را به طور کامل 

 اب ننگرند و چشم خویش را فروافکنند. بپوشانند و بر مومنان است که به این افراد بدحج

 -۱به سخن دیگر، مومن در دو حالت باید چشمان خویش را از جنس مخالف بپوشاند: 

در زمانی که شخصی بی حجاب یا بد حجاب است، حال چه این بی حجابی یا بدحجابی 

تحریک کننده باشد یا نباشد؛ زیرا حجاب قانونی اجتماعی است که مراعات آن بر 

ان الزم است و اگر کسی مراعات نکرد می بایست با چشم پوشیدن، خود را از همگ
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احتمال تحریک قوای شهوانی محافظت کند و چشم پوشیدن بر او واجب و الزم است؛ 

زمانی که شخص با حجاب است ولی او با دیدن همان مقدار مجاز تحریک شده و  -۲

ر او الزم و ضروری است که چشمان قوای شهوانی او برانگیخته می شود، دراین حالت ب

 خویش را از جنس مخالف بپوشاند و به آن ننگرد. 

اصوال حجاب یک قانون اجتماعی است که بر همه شهروندان امت اسالم از زن و مرد 

الزم است تا آن را اجرا کنند و در صورت تخطی به عنوان جرم تلقی شده و مجازاتی 

ت که عقوبت آن در آخرت و بلکه در دنیا نیز چون تعزیر دارد؛ چنان که گناهی اس

گریبانگیر وی خواهدشد و بسیاری از برکات و نعمت های الهی از او سلب شده و به 

 معیشت سخت و تنگدستی گرفتار می آید. 

هدف از وضع حجاب آن است تا زمینه برای سالمت جامعه فراهم گردد و بیماردالن، 

 د و ایمان ایشان را به غارت و چپاول نبرند. متعرض مردان و زنان با ایمان نشون

البته یکی از فلسفه ها و اهداف حجاب را باید ایجاد عفت و پاکدامنی درمیان امت اسالم 

و شهروندان آن دانست؛ زیرا حجاب شرایط مناسبی را برای پاکدامنی و عفت در جامعه 

وانی، تحریک و فراهم می آورد؛ چرا که با وجود حجاب مناسب و شرعی، قوای شه

تهییج نمی شود و شخص در یک فرآیندی با کمک عقل و شرع، بر نفس خویش مسلط 

 شده و زمام امور نفس را در اختیار عقل می گذارد. 

از آموزه های قرآنی این معنا به دست می آید که عفت و پاکدامنی، به معنای چیرگی 

حالت اگر به شکل ملکه ای عقل و مدیریت مهار قوای شهوانی به دست آن است. این 

در نفس انسانی در آید، شخص در حالتی قرارمی گیرد که به سادگی تهییج نمی شود و 

 قوای شهوانی نمی تواند سرکشی کند و او را به سوی گناه سوق دهد. 

به سخن دیگر، هدف آن است که آدمی در یک فرآیندی به جایی برسد که قوای نفسانی 

ه عقل و آموزه های عقالنی و وحیانی بر جان او مسلط شود که بر او حکومت نکند، بلک

 همان معنای تقوا و پرهیزگاری واقعی است. 
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در برخی از روایات آمده است برای هر چیزی مستی و سکری است. انسان ها همان گونه 

که با شراب دچار مستی می شوند، یا به سبب ترس از مرگ دچار این حالت می گردند. 

( همچنین برخی از اوقات ۷۲( یا دنیازدگی، ایشان را مست می کند )حجر، آیه۱۹)ق، آیه 

( ۱۵چشمان آدمی مست می شود و همانند آدم هایی افسون شده می گردد. )حجر، آیه

این مستی چشمان، شاید به سبب چشمان مست آفرین جنس مخالفی باشد و شاید به تار 

د. از این رو باید انسان چشم، فروهشته دارد مو و زلف زنی و شانه ستبر مردی اتفاق بیفت

تا در دام مست آفرینان گرفتار نیاید. حجاب، مانع بازدارنده ای است که آدمی را از 

مست آفرینان در امان نگه می دارد. لذا به عنوان یک حکم اجتماعی اسالمی مطرح شده 

 است. 

صالح خود مکلف و موظف ازنظراسالم، همان اندازه که انسان نسبت به ایمان و عمل 

است همچنین نسبت به ایمان و اعمال دیگران نیز مسئولیت دارد؛ زیرا اسالم دینی 

اجتماعی است و حوزه های فردی آن تا حوزه های اجتماعی کشیده شده است و ایمان 

واقعی جز به رهایی از خود و دیگران معنا نخواهدیافت. از این رو بر هر فردی این 

ه شده تا با ایجاد حجاب، مانع از برانگیخته شدن شهوات جنسی دیگران مسئولیت نهاد

شود. بنابراین حجاب برای مرد و زن یک مسئولیت اجتماعی است تا بستر عفاف را در 

دیگران ایجاد یا تقویت کند. بنابراین اگر به انسان مؤمن گفته شده تا برای حفظ عفاف 

فرینی فروهشته دارد، همینطور از وی خواسته و یا تقویت آن در خود، چشم بر هر مست آ

 شده تا برای حفظ عفت دیگران و یا ایجاد و تقویت آن، حجاب داشته باشد. 

براین اساس، اگر مردی احساس کند و یا احتمال دهد که پوشیدن مقدار واجب و الزم 

پوشاند و نمی تواند نقش بازدارندگی را ایفا کند، باید بیش از حد واجب اندام خود را ب

این یک مسئولیت اجتماعی است که به عنوان آداب پوشش مطرح می باشد. چنان که 

اگر زنی دید که دستان ظریف و لطیف وی نگاه ها را مجذوب می کند و یا چشمان 

مخمورش دل ها را به بند می کشد و مسحور می سازد، باید به آداب اسالمی پوشش، 
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با عینک دودی و یا هر ابزار دیگری مخفی نگه  دستان خویش بپوشاند و یا چشمان را

 دارد و این گونه حجاب را مراعات نماید. 

در حقیقت، مقدار الزم برای مرد و زن مسلمان همان چیزی است که در شریعت بیان 

شده است ولی مسئولیت اجتماعی و دینی شخص می طلبد که وی با توجه به شرایط 

بپوشاند تا شرایط برای تهییج قوای جنسی دیگران  حتی برخی از بخش های مجاز را نیز

فراهم نیاید؛ زیرا هدف از حجاب ایجاد بسترهای الزم برای دست یابی به حالت نفسانی 

 عفاف است که نوعی چیرگی عقل بر قوای نفسانی و ایجاد تعادل و اعتدال در آن است. 

باز می دارد و اجازه  عفت در کالم الهی همان عصمتی است که شخص را از انجام گناه

نمی دهد تا قوای شهوانی حتی در محیط مناسب تهییج برانگیز، خود را بر جان آدمی 

مسلط و چیره نماید. از این رو عفت حضرت یوسف)ع( وی را از گناه در شرایط مناسبی 

 ( ۳۳و  ۳۲و  ۲۹که زلیخا فراهم آورده بود، بازداشت. )یوسف، آیات 

ان یک ارزش مورد توجه قرآن و آموزه های وحیانی آن قرار همین عفت است که به عنو

می گیرد و همه عقال و خردمندان، دارندگان عفاف را می ستایند و بر آنان آفرین می 

( بی گمان عفت یکی از مصادیق ۵4تا  ۵۰و  4۶فرستند. )یوسف، آیات پیشین و نیز 

حضرت یوسف)ع( مورد  ( از این رو۵۶احسان و صالح بودن انسان است. )یوسف، آیه 

 ستایش شاه مصر قرار می گیرد. 

انسان های عفیف حتی اگر فاقد امکانات پاسخ گویی به نیازهای جنسی خویش باشند، 

هرگز در دام شهوت نمی افتند و با خویشتن داری نشان می دهند که چگونه عقلشان بر 

 شهوات و قوای درونی و وسوسه های بیرونی چیره است. 

دان عفیف با همه مشکالت و تنگدستی ها هرگز تن به خفت نمی دهند و زنان و مر

( چه رسد که در دام ۲۷۳خواری تقاضا و سوال را بر خود هموار نمی سازند )بقره، آیه 

 آن گرفتار آیند و خود را به دست شهوت بسپارند و بدنام و بی آبرو کنند. 

شهوات جنسی باشد، به عنوان یک  به هر حال هرگونه بدحجابی که به عنوان عامل تهییج

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

عمل ضداخالقی و هنجاری شناخته می شود و باید با آن به عنوان یک پدیده زشت از 

سوی اولیای امور و مجریان قوانین به شدت مبارزه شود و از سوی مومنان و شهروندان 

محکوم شود. بدحجابی، ترفند شیطانی عفت و پاکدامنی، حالت نفسانی است که داشتن 

ن بیانگر تسلط عقل بر نفس و چیرگی آن بر قوای شهوانی و مدیریت و مهار آن است. آ

انسان های پاکدامن به سبب آن که کمال را در خدایی شدن می جویند، به عقل گرایش 

داشته و خردورزی اساس زندگی آنان را شکل می بخشد؛ زیرا می دانند که تسلط عقل 

 و حقیقت بر آنان و حرکت در مسیر تعالی است.  بر تن و جانشان، به معنای تسلط حق

افراد پاکدامن به حکم عقل نه تنها کمال را برای خود می پسندند، بلکه آن را برای 

همگان می پسندند و بدین منظور نه تنها شرایط را برای حرکت های کمالی و عقالنی 

ز برای دیگران خود فراهم می آورند، بلکه می کوشند تا شرایط مطلوب و مناسبی نی

فراهم آید. از این رو، از هرگونه ابزاری که قوای شهوانی را تهییج یا تقویت کند، پرهیز 

می کنند و پرهیزگاری و تقوا در ایشان به عنوان ملکه درآمده است. آنان از هرگونه 

خودآرایی که موجب تهییج قوای شهوانی و نفسانی جنس مخالف می شود، خودداری 

ت را برای همگان می پسندند. در همین راستا حجاب در ایشان به عنوان می کنند و عف

ابزاری مفید و سازنده در دستور کار قرار می گیرد تا ضمن ایجاد دیواره امنیتی برای 

خود و جلوگیری از هرگونه تعرض از سوی بیماردالن، شرایط مناسب را برای تعالی 

 دیگر افراد جامعه فراهم آورند. 

ابل، بیماردالن و ناپاکدامنان، به سبب فقدان عفت درونی، نه تنها حجاب را ابزار اما در مق

حفاظتی بر نمی شمارند، بلکه آن را به عنوان عامل تهییج قوای شهوانی دیگران و تقویت 

آن به کار می گیرند و بدحجابی به عنوان یک ترفند فریبکارانه از سوی بی عفتان مورد 

 یرد. بهره برداری قرار می گ

البته همه کسانی که بدحجاب هستند، از آن به عنوان یک ترفند بهره نمی برند؛ زیرا بسیار 

از آنان نسبت به احکام شرعی آگاهی کاملی ندارند و ناخواسته اهتمام و جدیتی نسبت 
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به احکام شرعی از خود بروز نمی دهند و به طور ناخواسته در انجام کامل قوانین و احکام 

اهی روا می دارند. این در حالی است که برخی دیگر از افراد، بدحجابی را شرعی کوت

به عنوان یک پدیده اجتماعی در برنامه ریزی رفتاری و جنگ نرم و روانی خویش قرار 

می دهند. بنابراین، بدحجابی به عنوان یک پدیده اجتماعی برنامه ریزی شده، ترفندی 

 ان گسترش آن هستند. است که دشمنان جامعه و بی عفتان خواه

بدحجابی به عنوان یک ترفند فرهنگی و سیاسی از سوی برخی از افراد مدیریت و هدایت 

می شود. این جاست که جامعه با جلوه هایی از خودآرایی مواجه می شود که بحران 

های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی را به دنبال دارد. از این رو گفته شده، بدحجابی، 

ماردالن و بی عفتان است؛ زیرا هدف این گروه ها آن است که شرایط برای بهره ترفند بی

گیری های شهوانی فراهم آید و با طبیعی و عادی و معمولی جلوه دادن این گونه رفتار، 

هرگونه حساسیتی را از جامعه و مدیران آن بردارند. بدحجابی، نوعی خودآرایی اصوال 

ی دارند تا این گونه جنس مخالف را برانگیزند و توجه زنان و مردان گرایش به خودآرای

آنان را به خود جلب و جذب کنند. در اسالم تهییج همسران از طریق خودآرایی مورد 

تشویق و ترغیب قرار گرفته و آیات و روایات بسیاری در این زمینه وارد شده است که 

پوشیدن و آراستن خود به چگونه همسران به این نیاز طبیعی یک دیگر پاسخ دهند و با 

زر و زیور و جامه های زیبا و خوشنگار، شرایط مناسب و شایسته ای برای پاسخ به 

 عواطف و احساسات یک دیگر در این حوزه فراهم آورند. 

بی گمان، این تهییج و برانگیزاندن عواطف و احساسات جنس مخالف، نیازمند پاسخ 

سوره نور بدان  ۵۸ست که در آیاتی از جمله گویی های جنسی مناسبی از سوی همسران ا

اشاره و توجه داده شده است. در این آیات از خلوت های سه گانه همسران در شبانه و 

روز سخن به میان آمده که برای ارتباط جنسی بوده و هیچ کسی حتی فرزندان نیز مجاز 

 به شکستن حریم خلوت ایشان نیستند. 

یج جنس مخالف از سوی دیگران به معنای شکستن حدود اما از آن جایی که هرگونه تهی
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الهی است، امری ممنوع و محرم دانسته شده است. بر این اساس همه عوامل و ابزارهای 

تهییج جنسی جنس مخالف تحریم شده و قوانین سفت و سختی در این باره وضع شده 

 . است تا جامعه در سالمت باقی بماند. از جمله این قوانین حجاب است

قانون حجاب، اختصاصی به مرد و زن ندارد و همگام موظف به اجرای دقیق آن هستند. 

هر چند که میزان و شرایط حجاب در مرد و زن فرق می کند و این تفاوت به سبب 

 اختالف طبیعی در زن و مرد است. 

ه ناگفته نماند که اگر زنی با دیدن حتی بخش هایی از بدن مردان که الزم نیست پوشید

باشد، تحریک شود می بایست چشم خویش را از آن مرد یا مردان بپوشاند. از این رو با 

آن که مردان با دیدن و زنان با لمس تحریک می شوند؛ خداوند از فرو انداختن چشمان 

( زیرا برخی از زنان با دیدن جاهایی که ۳۱زن و مرد سخن به میان آورده است )نور، آیه 

مرد نیست، تحریک می شوند و یا این که مردانی بدحجابی را به طور طبیعی حجاب 

پیشه می گیرند تا زنانی تحریک شوند و در دام شهوت ایشان گرفتار آیند. بر این اساس 

بر مؤمنان حکم شده تا چشمان خویش را از نگاه به نامحرم از جنس مخالف بپوشانند تا 

 قوای شهوانی آنان تحریک نشود. 

این جا دو حکم وجود دارد، حکمی که بر همگان است که حجاب  به سخن دیگر، در

مناسب مرد و زن را مراعات کنند و حکمی دیگر آن که در صورت احتمال تحریک، 

چشمان خویش را بر همان بخش مجاز نیز بپوشانند؛ زیرا برخی از مردان و زنان نسبت به 

ایشان برانگیخته می  دیدن جنس مخالف واکنش مثبت نشان می دهند و قوای شهوانی

شود. از این رو، اگر مردی نسبت به دیدن چهره و دست زنی تحریک می شود بر اوست 

که چشم فرو بندد و آن جا را نیز نبیند؛ هر چند که برای دیگران دیدن آن بخش مجاز 

باشد و بر زن نیز پوشیدن آن بخش الزم نباشد. هم چنین در زنان هم این حکم جاری 

این اگر زنی با دیدن فوتبالیست ها و پوشش آنان تحریک شود می بایست است. بنابر

چشم از ایشان فرو بندد، هر چند که به طور عموم زنان با دیدن تحریک نشوند.به عبارت 
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دیگر، مبنای احکام، جلوگیری از تهییج جنسی است و اگر مرد و زنی احتمال تحریک 

بدهند نمی توانند مواضع و جاهایی را  جنسی و برانگیخته شدن قوای شهوانی خود را

ببینند که دیدن آن جایز و پوشیدن آن الزم نیست. از این رو شخصی که احتمال تحریک 

 خود را می دهد، دیدن این مواضع و جاهائی از زن و مرد جایز نیست و حرام می باشد.

 حیا و خودآرایی و تاثیر آن در سالمت روانی زنان 

 

ان نیمی از پیکره جامعه نقش بسیار مهمی در ایجاد و گسترش عفّت، مقدّمه زنان به عنو

ترین دامنی و اخالق در بین جوامع بشری دارند. عفّت و حیای زن، که یکی از مهمپاک

عوامل حفظ و بقای عفّت عمومی است، نه تنها در تمام ادیان و مذاهب الهی مورد تأکید 

 اند. آن را مورد تأیید قرار داده قرار گرفته، بلکه عقول و افکار بشری نیز

« تمام دین»از نظر اسالم، اهمیت این موضوع به حدّی است که برخی روایات آن را 

اَلْحَیاءُ هَُو »دانند. در روایتی از پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( آمده که فرمودند: می

  ۱؛ حیا تمام دین است.«الدینُ کُلُّهُ

دامنی منشأ عفّت و پاک»فرماید: دامنی مینیز در مورد عفّت و پاک السالم(امام علی)علیه

 ۲«َالعِفَّةُ رَأسُ کُلِّ خَیْر»به همین منظور، در تمام ادیان و مذاهب آسمانی، « هر خیری است.

و « حجاب»اند، که قوانین گوناگونی برای حفظ و بقای عفّت و حیای عمومی وضع شده

 هاست. پوشش زن از جمله آن

های ظاهری زن در برابر مردان بیگانه ، که به معنای پوشیدن تمام بدن و زیبایی«حجاب»

انگیز ها و رفتارهای خودنمایانه و وسوسهگیری و مهار برخی گرایشاست، برای پیش

باشد. این در حالی است که زنان به طور طبیعی دوست دارند در برابر جنس مخالف می

 خود را به نمایش بگذارند.  ۳نانگیخودآرایی کنند و زیبایی ز

آید که این قانون اسالمی تا چه اندازه با طبیعت زن سازگار است؟ حال این سؤال پیش می
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گری از نظر اسالم و علم بکلی مردود است، یا برای آن قانونی وجود آیا تبرّج و جلوه

های رشد و وجود دارد، روش« تبرّج»ای تحت عنوان دارد؟ اگر در وجود زن غریزه

تواند داشته پرورش این غریزه چیست و چه کارکردی در زن و حفظ سالمتی او می

توان غریزه تبرّج را با حیا، که یک ویژگی فطری در زن است، جمع باشد؟ چگونه می

گونه که کرد؟ آیا حجاب و پوشش به معنای نادیده گرفتن این غریزه نیست؟ آیا همان

گویند، این محدودیت مانعی برای رشد عاطفی و روانی یای از مخالفان حجاب معده

 شود، یا به عکس، در جهت سالمت روانی اوست؟ زن محسوب می

اهمیت بررسی این موضوع واضح و روشن است؛ زیرا اوال، حجاب و پوشش زن به طور 

ترین سنگرهایی است که مسلمانان، به ویژه جوانان، را از فساد و یقین، یکی از محکم

کند و سدی آهنین در برابر نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمنان اسالم است. شا حفظ میفح

اند، بر همه ما تکلیف است گونه که رهبر فرزانه انقالب بارها فرمودهبه همین دلیل، همان

 جانبه هشیار باشیم و با آن مقابله کنیم. در مقابل این تهاجم همه

ز یک سو و گرایش دایمی زن به تبرّج و ثانیا، ارتباطی که مسئله حجاب و عفت ا

دهد؛ گری از سوی دیگر با سالمت روانی او دارد به موضوع اهمّیت بیشتری میجلوه

زیرا پر واضح است که به لحاظ نقش مهم و حساسی که زن در حیات جسمی و روانی 

به نظر های سالمت روانی او الزم و ضروری ها دارد، بحث و بررسی در مورد مؤلّفهانسان

 رسد. می

اما به دلیل آنکه دین اسالم به بهداشت و سالمت روانی افراد اهمیت زیادی داده است و 

داند و فقط کسانی را می« نفس مطمئنه»حتی نتیجه نهایی عبادت و بندگی را رسیدن به 

مطمئنا در تمام  4داند،که دارای قلب و روانی سالمند، اهل نجات و خوش عاقبت می

قوانین خود و از جمله، لزوم پوشش و حفظ عفّت فردی و عمومی، به نقش  احکام و

ها در روح و روان افراد توجه کرده و بهترین نسخه را برای سالمتی و سعادت جوامع آن

، «تبرّج»و « خودنمایی»غریزه تبرّج و خودنمایی منظور از غریزه  ۵بشری ارائه داده است.
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که در قرآن « تبرّج»حب قلب دیگری است. کلمه گری و دلبری کردن برای تصاجلوه

گونه گرفته شده و به معنای ظاهر شدن در برابر مردم است؛ همان« برج»آمده، از کلمه 

. ۱که برج قلعه، برای همه هویداست. در مورد این موضوع، باید به سه نکته توجه کرد: 

یصه تبرّج و خودنمایی های مهم زنان، خصاختصاص غریزه تبرّج به زنان یکی از ویژگی

است که به صورت غریزی و طبیعی در آنان وجود دارد. قرآن در دو آیه از آیات 

حجاب، از تبرّج و خودنمایی زنان صحبت کرده و آن را محدود به محیط خانواده کرده 

( ای زنان )در ۳۳ فرماید: )وَالَ تَبَرَّجْنَ َتبَرُّجَ اْلجَاهِلِیَّةِ الْأُولَی( )احزاب:است. در یک جا می

برابر نامحرم( ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید؛ مانند خودنمایی دوران جاهلیت نخستین؛ 

( زنان، )در برابر نامحرمان( با ۶۰فرماید: )غَیْرَ مَُتبَرِجاتٍ بِزینَهٍ( )نور:در آیه دیگر می

 نکنند. خودنماییهایشانهاوآرایشزینت

های ز تبرّج و خودنمایی و به نمایش گذاشتن جاذبهقرآن در این آیات فقط زنان را ا

جنسی خود در برابر نامحرم نهی کرده و از تبّرج مردان سخنی نگفته است. از ظاهر این 

های خاص زنان است و در شود که غریزه خودنمایی و تبرّج از ویژگیمطلب فهمیده می

 نان واجب شده است. مردان وجود ندارد. به همین دلیل پوشش و حجاب تنها برای ز

اما علت اینکه »گوید: شهید مطهّری درباره آثار این غریزه و نیز اختصاص آن به زنان می

در اسالم دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است، این است که میل به خودنمایی و 

ها، مرد شکار است و زن ها و دلخودآرایی مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلب

همچنان که از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچی. میل شکارچی؛ 

شود. در هیچ جای دنیا گری او ناشی میزن به خودآرایی از این نوع حس شکارچی

کننده به کار برند. این زن های تحریکنما و آرایشهای بدنسابقه ندارد که مردان لباس

لبری کند و مرد را دلباخته و در دام خواهد داست که به حکم طبیعت خاص خود، می

های مخصوص زنان است و عالقه خود اسیر کند، انحراف تبرّج و برهنگی از انحراف

  ۶«دستور پوشش هم برای آنان مقرر گردیده است.
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در روایات نیز از وجود غریزه خودنمایی یا تبرّج در زن سخن گفته شده است. برای مثال 

رو، خداوند زنان را از سرشت مردان آفریده، از این»فرماید: السالم( میامام علی)علیه

  ۷«.کندها صرف میتمام همّت خود را در جذب مردان و نزدیک شدن به آن

بنابراین، اصل وجود غریزه خودنمایی در زن مورد تأیید منابع اسالمی است. اما در مورد 

زه برای متمایل کردن مرد ـ توان گفت: وجود این غریکارکرد این غریزه در زنان، می

وسیله، مقدّمات ازدواج و زندگی جنس مذکر ـ به زن ـ جنس مؤنث ـ است تا بدین

مشترک را بین آنان فراهم کند؛ چنانکه در سایر جانداران نیز این ویژگی در جنس ماده 

 وجود دارد. 

ان نیز مطالب درباره غریزه خودنمایی و تبرّج، غیر از منابع اسالمی، برخی از دانشمند

شناس معروف ایتالیایی، در روان (G,Lombrosoجالبی دارند. خانم جینا لمبروزو )

باختن، مورد پسند بودن و مایه خرسند در زن عالقه به دلبر بودن و دل»گوید: باره میاین

یکی از تمایالت عمیق و آرزوهای »گوید: در جای دیگری می ۸«شدن بسیار شدید است.

ن است که در چشم دیگران اثری مطلوب بخشیده و به وسیله حسن قیافه، اساسی زن آ

زیبایی اندام، موزون بودن حرکات، خوش آهنگی صدا، طرز تکلّم و باالخره شیوه خرام 

ها را تحریک نموده و روحشان را مجذوب خود، مطبوع طباع واقع گشته، احساسات آن

میل »گوید: و تبرّج در زندگی زنان می همچنین درباره تأثیر غریزه خودآرایی ۹«سازد.

  ۱۰«شود.ترین محرّک زندگانی زن محسوب میترین و مهمبه جلب دیگران، بزرگ

زن میل دارد بیشتر مطلوب باشد، »گوید: ویل دورانت نیز درباره آثار غریزه تبرّج زن می

تشدید میل  هایی که مایهگذاری و تقدیر آن جاذبهنه طالب، و به همین جهت، در ارج

بنابراین، اصل وجود این غریزه و اختصاص آن به زن در بین « مرد است، استاد است.

. پرورش و توجه به غریزه تبرّج در اسالم غریزه ۲ ۱۱دانشمندان پذیرفته شده است.

خودنمایی و خودآرایی مانند سایر غرایز آدمی، نیازمند قانونمندی و کنترل است؛ یعنی 

تفریط در آن پرهیز شود؛ زیرا عدم کنترل این غریزه، چه از لحاظ افراط باید از افراط و 
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اندازد. از و چه از لحاظ تفریط، برای زن زیانبخش است و سالمتی او را به خطر می

گونه ای تعیین شده است و همانرو، در دین اسالم برای این غریزه حد و حدود ویژهاین

ده و برای کنترل آن حجاب واجب شده، حد و حصر آن ممنوع گردیکه آزادی بی

ست. به همین دلیل، در برخی روایات، آرایش توجهی به آن نیز مذموم شمرده شده ابی

توجهی به آن به معنای نادیده گرفتن کردن برای زنان یک ضرورت تلقّی شده و بی

اشاره  غریزه خودآرایی، مورد نکوهش قرار گرفته است. در اینجا به بعضی از این روایات

 شود: می

های بهترین زنان نقل شده در حدیثی از پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( در مورد ویژگی

بهترین زنان شما زنی است که بسیار با محبت باشد، عفیف و »است که فرمودند: 

دامن باشد، نزد اقوامش عزیز و محترم باشد، با شوهرش متواضع و فروتن باشد، برای پاک

در این حدیث، دقیقا به « آرایی و تبرّج داشته باشد و در برابر نامحرم عفیف باشد.او خود

همان تبرّجی که قرآن آن را برای زن در مقابل نامحرم ممنوع کرده، نسبت به شوهرش 

  ۱۲سفارش شده است.

برای زن سزاوار نیست که بدون »فرماید: السالم( میدر روایت دیگری، امام صادق)علیه

بند باشد؛ و سزاوار نیست دستش از رنگ حنا آرایش باشد، حتی اگر یک گردن زیور و

؛ زن بدون «ال تُصَلِّی الْمَرأَُة عُطُال»فرماید: همچنین می ۱۳«خالی باشد، اگرچه پیر باشد.

لَْم تَزَِل »فرماید: السالم( نیز در روایتی میامام باقر)علیه ۱4زیور و آرایش نماز نخواند.

  ۱۵؛ زنان همواره از زیور استفاده کنند.«یَلْبِسْنَ الِْحلْی النِّساءُ 

در برخی روایات دستوراتی برای زیبا شدن زنان داده شده، است. برای مثال، امام 

کاری را که بیش از حد توانایی زن است به او وامگذار؛ »فرماید: السالم( میعلی)علیه

ها و شادابی ه دور باشند( برای حال آنفرسا بزیرا )اگر زنان از کارهای سخت و طاقت

ها بهتر است؛ چرا که زن گل بهاری است )لطیف و حساس(، روحی و دوام زیبایی آن

  ۱۶«نه پهلوانی سختکوش.
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همچنین رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله( پس از اینکه به همه زنان، چه شوهردار و چه 

ت و صورت خود را به حنا و دهد دایم خضاب کنند )و دسبدون شوهر، دستور می

اما زنان شوهردار برای شوهرانشان زینت کنند »فرماید: های زیبا آرایش کنند( میرنگ

و اما زنان بدون شوهر، به این دلیل خضاب کنند که دستشان شبیه دست مردان نشود )و 

  ۱۷«لطیف و زیبا بماند.(

های خود را کوتاه ناخن»ود: همچنین در روایت دیگری آمده است: پیامبر به مردان فرم

حتی آن « کند.ها را کوتاه نکنید؛ زیرا شما را زیباتر میناخن»و به زنان فرمود: « کنید

  ۱۸حضرت از بعضی زنان به خاطر اهمیت ندادن به آرایش و زیبایی، انتقاد کرده است.

خدا بدهد،  ای به رسولزنی از پشت پرده دستش را بیرون آورد تا نامه»گوید: عایشه می

دانم این دست مرد است آن حضرت دستش را بست )و نامه را از او نگرفت.( فرمود: نمی

هایت را یا دست زن؟ آن زن گفت: دست زن است. پیامبر فرمود: اگر تو زن بودی ناخن

  ۱۹«.آوردیبه رنگ حنا در می

مثل ابریشم ها اهمیت زینت کردن و آرایش زنان به حدی است که پوشش بعضی از لباس

السالم( امام باقر)علیه ۲۰شان به زنان اختصاص یافته استو طال به علت خاصیت زیبایی

در برخی  ۲۱« خداوند طال را در دنیا زینت زن قرار داد و بر مردان حرام کرد.»فرماید: می

و بر کردند السالم( زنانشان را با طال و نقره زینت میائمّه اطهار)علیهم»روایات آمده که 

  ۲۲«این کار اصرار داشتند.

از روایات دیگری که حاکی از اهمیت اسالم به آرایش و تجمّل برای زن است، حدیثی 

از پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( است که حتی به زنانی که شوهران نابینا دارند دستور 

فرمود: از رسول  السالم(دهد خود را با بوی خوش و حنا آرایش کنند. امام صادق)علیهمی

خدا سؤال شد: زن چگونه برای شوهر نابینا آرایش کند؟ فرمود: با استعمال عطر و خضاب 

  ۲۳کردن، که نوعی بوی خوش است.

توان ها در اینجا ذکر شدند، میاز روایاتی که در این باب وجود دارند، و تنها بعضی از آن
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ی زن برای نامحرم نهی کرده، در نتیجه گرفت که اگر دین اسالم از تبرّج و خودنمای

مقابل به او دستور داده است در صورتی که در انظار نامحرم نباشد، حتما تبرّج و 

خودنمایی داشته باشد، به ویژه اگر در محضر شوهرش باشد. بنابراین، دین اسالم غریزه 

ش کرده خودنمایی و تبرّج زن را نادیده نگرفته، بلکه به آن اهمیت هم داده است و تال

زنان عالوه بر دارا شدن زیبایی درونی و اخالقی، از نظر ظاهری هم جذّاب و زیبا باشند؛ 

زیرا توجه به آرایش و زیبایی ظاهری نه تنها پاسخی منطقی و صحیح به اقتضای طبیعی 

شود زن شادتر و گری و جلب توجه دیگران است، بلکه سبب میو غریزه آنان در جلوه

اش نیز وارد کند؛ زیرا از این طریق، شادابی و نشاط را به زندگی خانواده بانشاطتر باشد و

یکی از عوامل مهم با نشاط بودن زن، داشتن ظاهری زیبا و دلپسند است که شوهرش را 

درپی به وجد آورد و خود نیز از این طریق به وجد آید. در نتیجه، کوشش زن در پی

ضمن اینکه نیاز طبیعی زن به خودنمایی و تبرّج جذّاب بودن و آرایش کردن برای شوهر، 

سازد؛ نیاز مینامحرم نیز بیگری و خودنمایی برای مردانکند، وی را از جلوهرا ارضا می

ورزد و در زیرا او برای شوهری خودآرایی کرده است که حقیقتا به او عشق می

تجمّل اشباع شده و هم  سان، هم نیاز غریزی او به آرایش واش وفادار است. بدیندوستی

 اووارد نشده است. روانیسالمتوانحرافات عشق آزاد رهایی یافته و آسیبی بهاز آفات

بدون شک، منشأ حجب و حیای زن را »خانم لمبروزو در این مورد، سخن زیبایی دارد: 

 مند و خود راتوان یافت؛ چه اینکه زن وقتی مرد را به خویش عالقهدر عشق و عالقه می

رود و چون توسعه گری از بین مینسبت به او متمایل دید، منظور اصلی خودنمایی و جلوه

محیط اجتماعی زن فقط به منظور تمرکز تمایالت درونی او به شخص واحد است، 

هنگامی که در این راه توفیق یافت، دیگر احتیاجی به آالت فریبنده و مصنوعی نخواهد 

مند هستند، بکلی نانی که به شوهر و اطفال خود عالقهشود زداشت. چنانچه مشاهده می

شود که این شیوه را پیشه خود باشند و اگر زنی دیده میاز این عوالم دور و برکنار می

قرار داده است، فقط به این جهت است که پاسخ احساسات درونی خویش را نزد همسر 
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ر حاضر، بلکه قادر به جلب مند گردید، دیگخود نیافته است؛ زیرا وقتی که زن عالقه

گونه که . افراط در غریزه خودنمایی و تبّرج همان۳« توجه دیگران نخواهد بود.

بخش است، خودنمایی و تبرّج بیش توجهی به غریزه خودنمایی و تبرّج برای زن زیانبی

بخش خواهد بود و سالمت روانی زن را از اندازه و خارج از چهارچوبه حجاب نیز زیان

اندازد. این مطلب دقیقا مانند این است که بگوییم: غذا خوردن برای مخاطره میبه 

روی و عدم رعایت قانون غذا خوردن مضر است. در سالمتی ضرورت دارد، اما زیاده

روی در آن ارضای نیازهای روانی نیز باید جانب اعتدال رعایت شود، زیرا هرگونه زیاده

سازد. شود و سالمت روانی او را مختل مینسان میموجب از دست رفتن انرژی روانی ا

البته تفاوتی که در ارضای نیازهای روانی، مثل نیاز به خودنمایی و تبرّج در زن، با نیازهای 

ناپذیرند گونه نیازها سیریجسمانی مثل نیاز به غذا خوردن وجود دارد این است که این

شود، یش بگیرد، نه تنها نیاز او برطرف نمیها حد افراط را در پو اگر انسان در ارضای آن

کند. در ارضای تر شده، تمام فکر و ذهن او را به خود مشغول میبلکه روز به روز تشنه

نیاز به خودآرایی و خودنمایی نیز همین مطلب وجود دارد؛ یعنی اگر زن در توجه به 

بیمارگونه به تجمّل رسد که کم به حدّی میزیبایی ظاهری و خودآرایی افراط کند، کم

 کند. گاه احساس ارضا و سیری نمیپردازد و هیچو آرایش می

پذیر است. اشتباه است العاده تحریکروح بشر فوق»نویسد: باره میشهید مطهّری در این

پذیری روح بشر محدود به حد خاصّی است و از آن پس آرام که گمان کنیم تحریک

ـ اگیرد. همانمی ـ در ناحیه ثروت و مقام، از تصاحب ثروت گونه که بشر  عم از مرد و زن 

گردد، در ناحیه جنسی نیز چنین است. شود و اشباع نمیو تملّک جاه و مقام سیر نمی

هیچ مردی از تصاحب زیبارویان و هیچ زنی از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان 

اضای نامحدود، خواه ناخواه، شود. و از طرفی، تقو باالخره هیچ دلی از هوس سیر نمی

انجام ناشدنی است و همیشه مقرون است به نوعی احساس محرومیت، دست نیافتن به 

  ۲4«.گرددهای روانی میآرزوها به نوبه خود، منجر به اختالالت روحی و بیماری

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

که معتقد  (Karen Horneyدر نقد نظریه کارن هورنای ) (Westkottوست کوت )

ا خارج شدن از خانه و به عهده گرفتن کارهای متفاوت در مشاغل بود زنان باید ب

گوید: زنان امروزی ما بین نیاز به جلب توجه مردان گوناگون، هویّت خود را بیابند، می

اند. به همین دلیل، رفتارهای متضادی از و دنبال کردن اهداف شخصی خود، گیر افتاده

طلب و گاهی مؤدب و گاهی جاه دهند؛ گاهی اغواگر و پرخاشگرخود نشان می

ها را ارضا کدام آناند و در نتیجه، هیچشوند. زنان امروز بین کار و عشق، دو پاره شدهمی

  ۲۵کند.نمی

گوید: زن طوری آفریده شده است که وابسته به یک مرد باشد و در کتاب روح زن می

گاهش را نیابد و به تجمّل هگری کند. به همین دلیل، اگر تکیفقط برای او طنّازی و عشوه

شود، در ادامه، آورده است: گری خود ادامه دهد، دوام نخواهد آورد و نابود میو جلوه

زن همچون بوته نیلوفری است که طالب چوب خشک یا دیوار لخت و عریانی است تا »

آن را از گل و سبزه بپوشاند. اگر چنین چوب و دیواری نیابد، خشک و نابود خواهد 

  ۲۶«.شد

شود؛ از اینجا فلسفه و حکمت وجوب پوشش و حجاب برای زن در اسالم مشخص می

زیرا این حکم به دلیل اینکه نقش اساسی در متعادل کردن غریزه خودنمایی و تبرّج زن 

های فکری ها و دغدغهدارد، عامل مهمی برای جلوگیری از بخش بزرگی از اضطراب

های زن در خودآرایی و به نمایش گذاردن جلوه شود؛ زیرا آزاد بودنزن محسوب می

شود، که این های ظاهری میزنانه در جامعه، موجب افراط در تجمّل و توجه به زیبایی

 های روانی در زن شود. تواند سبب بروز اختاللتوجه افراطی می

توضیح مطلب این است که وقتی زن مکشوف و آرایش کرده در بین مردان ظاهر 

آید و او را مورد تحسین و تکریم )ظاهری( قرار ای خوششان میبعا عدهشود، طمی

کند وضع ظاهری خود را طوری قرار دهد که دهند. به همین دلیل، دایم سعی میمی

گونه زنان و دختران برای اینکه زیباتر شوند، ها واقع شود. معموال اینبیشتر موردپسند آن
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نمایند. این روند قلید از مدهای جدید میهر روز وقت زیادی را صرف آرایش و ت

های روانی زیادی برای آنان ایجاد کند؛ زیرا به دلیل اینکه همیشه کارها تواند ناراحتیمی

شود. برای مثال، این ها میهایی برای آنرود، باعث بروز نگرانیبه دلخواه پیش نمی

اند جلب نظر دیگران بکنند و همه وقت و هزینه مالی، توانستهتصور که آیا با صرف این

ها تواند دایم ذهن آنمورد پسند آنان شوند یا به عکس، مورد تمسخر و تحقیر آنانند، می

ها را به موجوداتی نگران تبدیل نماید. دلیل دیگری که را به خود مشغول کند و آن

زیباتر  ها بیفزاید این تصور است که هر لحظه ممکن است رقیبیتواند به نگرانی آنمی

ها را برباید. و سرانجام، دلیل دیگری که باعث ناراحتی و استرس از راه برسد و شکار آن

شود هایشان کاسته میبینند به مرور زمان، از زیباییشود این است که میها میبرای آن

ها کمتر ها را در ربودن دلگیرند و نقش آنها را میتر و زیباتر جای آنو زنان جوان

ها برای اینکه در این رقابت، ضعف خود را جبران کنند، دست به کنند. گرچه آنمی

گری و طلبی بیشتر در لباس و آرایش و افراط در جلوهزنند: تنوّعکارهای گوناگونی می

 خودآرایی؛ ولی نتیجه چندانی برایشان ندارد. 

ید، به زودی گری به چنین احساسی رسوقتی زن در اثر آزادی در خودآرایی و جلوه

شود که در این رقابت، دیگر توان مقابله با زنان زیبا و جوان را ندارد، بخصوص متوجه می

کند همان شود؛ زیرا مشاهده میگذارد این احساس تلخ در او بیشتر میوقتی پا به سن می

های او بودند، دیگر حاضر نیستند با او مردانی که چندی پیش خریدار نازها و کرشمه

دهند. اینجاست که دچار افسردگی و وده داشته باشند و بهای چندانی به او نمیمرا

 زنند. شود و حتی گاه دیده شده است که برخی زنان دست به انتحار میاضطراب می

های بدن و آرایشی زیبایی، به نمایش برجستگی»نویسد: کتاب چهره عریان زن عرب می

کند، نیست، بلکه پیش از هر چیز نفس را پنهان میکه اضطراب درونی و فقدان اعتماد به 

مدیون قدرت تفکر، سالمت جسم و کمال نفس است. چه بسیار دخترانی که به سبب 

های مقبول زیبایی و زنانگی، به اختالالت روانی و اضطرابات یابی به نشانهشوق دست
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اش به و آیندهاند. گمان و تصور یک دختر این است که زندگی گوناگون دچار گردیده

متر کوتاهی هایش بستگی دارد تا آنجا که حتی یک میلیاندازه بینی و یا خمیدگی مژه

  ۲۷«.ای جدّی و بحرانی واقعی در زندگی او تبدیل شودتواند به مسئلهطول مژه نیز می

کند این است که زنان بدحجاب خیلی زودتر از زنان دیگر آنچه این مشکل را حادتر می

دهند؛ زیرا در پزشکی اثباب شده است که برهنگی اعضای خود را از دست میزیبایی 

های زیر پوست شده، لطافت زن در محیط گرم یا سرد، سبب به هم خوردن تعادل چربی

کند. عالوه بر ها میو ظرافت و صافی عضالت را مبدّل به ناهمواری و مردانه شدن آن

ر معرض تماشای عموم قرار داد، دیگر چیزی های خود را داین، وقتی زن تمام زیبایی

برای جلب نظر ندارد. بنابراین، بدحجابی، هم از جهت جسمی و هم از جهت روانی، از 

باشد. اما کاهد و این خود عاملی در تشدید سرخوردگی و ناراحتی زن میزیبایی زن می

 شود. در روایتی، امامبه عکس، رعایت حجاب سبب افزایش زیبایی زن می

و  ۲۸«شود.عفّت و حجاب سبب افزایش و رشد زیبایی می»فرماید: السالم( میعلی)علیه

پوشش و حجاب برای حال زن بهتر است و سبب دوام »فرماید: نیز در روایتی دیگر می

غریزه حیا خصیصه حیا و شرم به طور طبیعی، در زن بیش از مرد  ۲۹«شود.زیبایی او می

است که زن فطرتا و از روی طبع و غریزه، میل به پوشش بدن وجود دارد. به همین دلیل 

شود. شواهد فراوانی در اسالم خود در مقابل نامحرم دارد و از برهنگی دچار اضطراب می

بر فطری و غریزی بودن حیا برای زن وجود دارند و عالوه بر اینکه قرآن به این مطلب 

. ۱شناسی نیز قابل اثبات است. جامعهشناسی و شناسی، زیستاشاره کرده، از نظر روان

دیدگاه اسالم درباره حیای زن قرآن در داستان حضرت آدم و حوّا، پس از اینکه 

فرماید: ها فریب شیطان را خوردند و از درخت ممنوعه تناول کردند، میفرماید آنمی

خْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وََرقِ الْجَنَّةِ( )اعراف: )فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجََرةَ بَدَْت لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا یَ 

ها های پنهان اندامشان بر آنها و قسمت(، و هنگامی که از آن درخت چشیدند، زشتی۲۲

های درختان بهشتی بر خود کردند تا آشکار شد و )به سرعت( شروع به قراردادن برگ
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 ها را بپوشانند. آن

ان فهمید که آدم و حوا هنگام برهنه شدن، مضطرب و تواز این داستان، به روشنی می

های درختان پناه آوردند و خود را پریشان شدند؛ زیرا برای رهایی از این حالت، به برگ

ها پوشاندند و صبر نکردند تا لباس مناسبی به دست آورند. این در حالی است که با آن

هم برهنه شوند. ثانیا، هیچ کس در  ها همسر یکدیگر بودند و جایز بود در مقابلاوال، آن

شان به خاطر او باشد. ثالثا، چون اولین انسان بودند، ها نبود تا شرمندگیگر آنآنجا نظاره

ها جنبه اکتسابی هم نداشت. بنابراین، تنها دلیل اضطراب ایشان از پوشش برای آن

آور ، اضطرابها بود و چون برهنگی خالف فطرت استبرهنگی، فطری بودن حیا در آن

  ۳۰است.

خالف فطرت است، « کشف عورت»آید که اگر کسی بپرسد، از این آیات به دست می

« سوءة»شود: اوال، قرآن در اینجا سخن از کشف ، در پاسخ گفته می«کشف حجاب»نه 

در لغت، به معنای چیزی است که انسان از آشکار شدن آن ناراحت « سوءة»دارد. 

 ۲۰هایدر سوره اعراف، آیه« سوءة»منظور قرآن از کلمه بنابراین،  ۳۱شود.می

های جنسی آدم و )سَوْءَاتِکُمْ(، جاذبه۲۷)سَوْءَاتِکُمْ( و ۲۶) سَوْءَاتُهُمَا(، ۲۲)سَوْءَاتِهِمَا(، 

پوشاند، انسان را می« سوءات»همین سوره، خداوند از لباسی که  ۲۶حواست؛ زیرا در آیه 

فرماید: )یَا بَنِی آدََم قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسا یُوَارِی است و میتعبیر کرده « لباس تقوا»به 

« لباس عفاف»السالم( آن را به سَوْءَاتِکُمْ وَرِیشا وَلِبَاسُ التَّقْوَی ذَلِکَ خَیْرٌ.( و امام باقر)علیه

شود لباس عفاف وم میاز این روایت معل۳۲« وَ اَمّا لِباسُ التَّقْوی فَالْعِفافُ.»کند. تعبیر می

های جنسی انسان را بپوشاند، نه فقط شود که جاذبهیا پوشش عفیفانه به پوششی گفته می

عضو تناسلی را، و در واقع، علت اضطراب آدم و حوا، از بین رفتن عفاف و آشکار شدن 

 های جنسی آنان بود. جاذبه

اعضای تناسلی، یا حداکثر بین های جنسی زن و مرد متفاوتند. در مرد، فقط ثانیا، جاذبه

 ۳۳کند(،ناف تا زانو، دارای جاذبه جنسی است )چنانکه بعضی از روایات آن را تأیید می
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توان به ولی در زنان، تمام بدن دارای جاذبه جنسی است. بنابراین، از این دو مقدّمه می

ت اوست و روشنی استدالل کرد که هرگونه برهنگی زن، به نظر قرآن، در تضاد با فطر

شود. به همین دلیل است که فریضه حجاب مخصوص زنان شده موجب اضطراب او می

 باشد. است و حجاب مردان در حد پوشیدن عضو تناسلی یا حداکثر بین ناف تا زانو می

جاذبه جنسی است، « سوءة»در تأیید مطلب مزبور، یعنی اثبات مقدّمه اول، که منظور از 

باشد به معنای جاذبه جنسی می« سَوءَه»نیز مانند کلمه  ۳4«تعور»توان گفت: کلمه می

فرمود: بر زنان  ۳۱که در تعابیر دینی در مورد بدن زن به کار رفته است. در سوره نور آیه 

های مربوط به زنان ـ زنان ـ یعنی از جاذبه« عورت»الزم نیست در مقابل کودکانی که از 

مچنین در روایتی، علت وجوب پوشش زن را ه ۳۵آگاه نیستند، حجاب داشته باشند.

بدن زن »فرماید: کند. پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( میعورت بودن او معرفی می

معلوم است که  ۳۶«اش پوشش آن است.عورت )دارای جاذبه جنسی( است که خانه

ت که تواند به معنای خاص آن باشد، بلکه کنایه از آن اسدر اینجا نمی« عورت»کلمه 

بدن زن دارای جاذبه جنسی است و بهترین پوشش برای آن، بودن زن در خانه و کمتر 

 ظاهر شدن در برابر نامحرم است. 

بنابراین، چه در داستان آدم و حوا و چه در موضوع حجاب، تعبیر قرآن و روایت از بدن 

ناراحتی و دال بر این است که زن از برهنه کردن بدنش دچار » عورت«و « سوءة»زن به 

شود و این نشانه فطری بودن حیا و در نتیجه پوشش و حجاب پریشانی و بلکه اضطراب می

 برای زن است. 

از شواهد دیگر فطری بودن صفت حیا در زن، داستان حضرت مریم)س( و حضرت 

فرماید: السالم( است. قرآن در قصه حضرت مریم)س(، پس از اینکه مییوسف)علیه

عفتی متّهم هی، باردار شد و برای اینکه مردم نادان او را به فحشا و بیمریم به اعجاز ال

فرماید: )یَا لَیْتَنِی مِتُّ قَْبلَ ها وضع حمل کند، مینکنند، از آنان فاصله گرفت تا دور از آن

قدر ناراحت شد که( گفت: ای کاش پیش ( )مریم آن۲۳هَذَا وَکُنتُ نَسْیا مَّنسِیّا( )مریم: 
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شدم! این سخن حاکی از نهایت پریشانی و ناراحتی مرده بودم و بکلی فراموش میاز این، 

رو، دار شده است، از اینزنی است که احساس می کند از نظر مردم، حیا و عفتش لکه

دهد حیا تمام وجود اوست که با رفتن آن، جانش کند. این نشان میآرزوی مرگ می

از فطری بودن حیا، دلیل دیگری ندارد. از این  هم در حال از بین رفتن است و این غیر

شود وقتی حیا در زن فطری باشد، پوشش و حجاب، که الزمه حیاست، نیز بیان معلوم می

گاه اجازه دهد نامحرم از فطری خواهد بود؛ زیرا امکان ندارد زنی دارای حیا باشد و آن

لور حیا در زن، به پوشش نگاه کردن به بدن او لذت ببرد. به عبارت دیگر، ظهور و تب

مناسب است. در واقع، عامل اصلی گرایش زن به حجاب و پوشش، تأمین یک نیاز 

 درونی و فطری به نام حیا و شرم است. 

السالم( به حرکت فطری زن عزیز مصر اشاره همچنین قرآن در قصه حضرت یوسف)علیه

غَلَّقَتِ االَبْوابَ( )یوسف:  کند که وقتی خواست از یوسف کام بگیرد، درها را بست )وَمی

فرماید: در این هنگام، آن السالم( میالعابدین)علیه( تا کسی شاهد او نباشد. امام زین۲۳

ای روی بت خود را پوشاند. یوسف از او پرسید: چرا این کار را کردی؟ زن با پارچه

خدا حیا کنی، ولی من از یوسف گفت: تو از بت حیا می ۳۷کنم.گفت از بت حیا می

شود که حیا امری فطری است؛ زیرا هر زنی به طور نکنم؟ از این موضوع مشخص می

 فطری و غریزی، چنین احساسی دارد. 

همچنین در بعضی روایات آمده است که خداوند حیای زن را نُه برابر حیای مرد قرار 

ده قسمت  خداوند ـ عزّوجل ـ شهوت جنسی را»السالم( فرمود: داده؛ حضرت امیر)علیه

آفرید. نُه قسم آن را در زنان قرار داد و یک قسم آن را در مردان؛ و اگر خداوند ـ 

داد، هر آینه به هر مردی شان حیا و شرم قرار نمیها به اندازه شهوت جنسیعزّوجل در آن

  ۳۸«شد.نُه زن آویزان )وابسته( می

گوید: از امام ابو بصیر میداند. در روایت دیگری، حیای زن را از این هم بیشتر می

شهوت جنسی زن نود و نُه برابر مرد است، اما »فرمود: السالم( شنیدم که میصادق)علیه
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شود که در طبیعت و از این دو روایت استفاده می« خداوند بر او حیا قرار داده است.

لَ سَمِعْتُ آفرینش زن، حیا بیش از مرد قرار داده شده و این از خصایص عَنْ ابی بصیر، قا

فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عََلی الرَّجُلِ تِسْعَةً وَ تِسْعینَ مِنَ اللذَّةِ وَ لکِنَّ »السالم( َیقولُ: اَباعَبْدِاللّه )علیه

شناسی درباره شناسی و روان. دیدگاه زیست۲فطری اوست.  ۳۹«اللّهَ اَلْقی عَلَیْها الْحَیاءَ.

هم به فطری بودن حیا در زن )و بلکه در جنس  شناسانشناسان و روانحیای زن زیست

اصل و مبدأ »گوید: باره میماده( اذعان دارند. دکتر فخری، فیزیولوژیست مصری، در این

بینیم احساس حیا، همان احساس حیوانی جنس ماده در مورد حیاست و به همین جهت می

  4۰«.تر استنوعا احساس حیا در زنان از مردان قوی

پس از شرح مفصّلی درباره اینکه تجاذب جنسی در انسان دایمی است،  مودودی نیز

در طبع زنان، در مقابل شهوت و جاذبیت جنسی، حیا و احتشام و امتناع نیز به »نویسد: می

ودیعت نهاده شده است، که در هر زنی کم و بیش وجود دارد. بدون شک، این غریزه 

نیز ظهور دارد، ولی در جنس ماده انسان بیشتر امتناع و فرار در جنس ماده حیوانات دیگر 

و شدیدتر است و این شدت به وسیله وضع غریزه حشمت و حیا در روان او، افزون گشته 

  4۱«.است

شناسان معتقدند: حیا با آفرینش زن به هم آمیخته است و تطوّرات جسمی برخی از روان

ناگونی همراه است، عامل دوران بلوغ، که معموال با بروز حالت روحی و روانی گو

گذارد. کتاب طبایع زنان درباره وضعیت روحی و روانی درونی حیا را به نمایش می

فرق »نویسد: پسران و دختران در دوران انتقال از کودکی به نوجوانی )دوران بلوغ( می

بین این دو جنس خیلی زیاد است؛ مثال، دختر در این سن متانت خویش را دارد و در 

های دراز دیگری الزم دارد نماید، در حالی که پسر سال، رشد و وقار زندگی مینهایت

خجالت در او )دختر( »گوید: سپس در مورد آثار بلوغ در دختران می 4۲«تا عاقل گردد.

العاده گردیده و میلش به انفراد و تنهایی زیاد و تأمّلش در حرکات و اطوار خویش فوق

  4۳«زیاد خواهد شد.
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ین، وقتی حیا در زن فطری باشد، حجاب و پوشش هم، که از آثار و نتایج آن است، بنابرا

تمام ملل جهان »گوید: می (C.L.D.S.Montesquieuفطری خواهد بود. منتسکیو )

ها باید حجب و حیا داشته باشند تا بتوانند خودداری کنند. در این عقیده مشترکند که زن

ها محجوب طور حکم کرده است و الزم دانسته زننعلتش این است که قوانین طبیعت ای

باشند و بر شهوات غلبه نمایند. طبیعت مرد را طوری آفریده که تهوّرش زیادتر باشد، 

ولی زن طوری آفریده شده که خودداری و تحمّلش زیادتر باشد. بنابراین، هرگز نباید 

که افسار گسیختگی بر ها بر طبق قوانین طبیعی است، بلتصور کرد افسار گسیختگی زن

باشد و بر عکس، حجب و حیا و خودداری مطابق قوانین طبیعت خالف قوانین طبیعت می

ببریم و به همین جهت است است؛ زیرا طبیعت ما را طوری آفریده که به نقص خود پی

که دارای حجب و حیا هستیم؛ زیرا حجب و حیا همانا خجلتی است که شخص از نقص 

شناسی درباره حیای زن بررسی ـ دیدگاه جامعه۳ 44«دارد.و عدم کمال خود 

رساند؛ زیرا شناختی و تاریخی حجاب نیز فطری بودن حیا در زن را به اثبات میجامعه

های جهان، حجاب در ها و آیینبنابر گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق ملت

های زیادی را طی کرده از و نشیببین زنان معمول بوده است؛ هرچند در طول تاریخ، فر

گاه به طور کامل از و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته، ولی هیچ

بین نرفته است. مورّخان به ندرت، از اقوام بدوی، که زنانشان دارای پوشش مناسب نبوده 

 کنند. شدند، یاد میو یا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر می

ن، تاریخ حجاب و پوشش زن را به دوران ما قبل تاریخ و عصر حجر نسبت دانشمندا

دهند. کتاب زن در آینه تاریخ پس از طرح مفصّل علل و عوامل تاریخی حجاب، می

با توجه به علل ذکر شده و بررسی آثار و نقوش به دست آمده، پیدایش »نویسد: می

ای که ین دالیل، عقیده عدهشود و به احجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط می

باشد صحّت ندارد، ولی باید پذیرفت که در گویند مذهب موجد حجاب میمی

  4۵«.دگرگونی و تکمیل آن بسیار مؤثر بوده است
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توان گرفت این است که گرایش زنان در طول تاریخ و در ای که از این مطلب مینتیجه

ا متضاد، به حجاب و پوشش، این های گوناگون، و حتی بعضها و تمدنخالل فرهنگ

رساند که حیا، که تبلور آن حجاب زن در مقابل نامحرم است، حقیقت را به اثبات می

ریشه در فطرت و غرایز زن دارد و به همین دلیل، یک خصیصه مشترک در بین تمام 

زنان بوده است. حیا و سالمت روانی شکی نیست که وجود حیا در زن تأثیرات بسیار 

بر روح و روان وی دارد. عفاف و پوشیدگی همچون سد و حفاظی است که زن  مثبتی

ماند. دین اسالم با واجب کردن حجاب، در سایه آن از هر ذلّت و تحقیری در امان می

پرستان باشد و ارزش او به میزانی تنزّل کند که تنها خواهد زن بازیچه دست شهوتنمی

های مشروع را برای زن آید. اسالم خوشیای برای اطفای شهوات به حساب وسیله

دهد. عفاف، که ثمره حجاب پسندد و البته تأمین آن را در سایه حیا و عفت قرار میمی

و پوشش است، عامل آرامش و سکون انسان و دور ماندن او از عوامل اضطراب و در 

عفاف نهایت، موجب رضایت وجدان است. چه بسیارند عوامل ناامنی فکری و ذهنی که 

شود هاست. عفاف موجب احساس امنیت و شرف آدمی است و باعث میمانع بروز آن

 که آدمی بتواند در طول حیاتش درست فکر کند و نیکو تصمیم بگیرد. 

تری نسبت به مرد دارد، از نظر روانی زن به دلیل اینکه عواطف و احساسات قوی

بیرونی متأثر می شود. این تأثّر و  نفوذپذیرتر از مرد است؛ یعنی بیش از مرد از عوامل

شود وحدت و یگانگی نفوذپذیری وقتی از یک منبع، یعنی از سوی شوهر باشد، باعث می

روانی زن حفظ شود، ولی وقتی زن بدون حجاب در اجتماع مردان نامحرم حاضر 

گیرد و وحدت روانی او از شود، به آسانی تحت تأثیر روانی و عاطفی آنان قرار میمی

  4۶شود.رود و با از بین رفتن وحدت روانی، دچار اضطراب و آشفتگی میبین می

حجابی مطالب زیادی وجود در منابع اسالمی، درباره برخی از آثار روانی حجاب و بی

فرماید: )وَ اَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ درباره فلسفه حجاب می« نور»سوره  ۶۰دارند؛ مثال، در آیه 

، که به معنای «خیر»ها )خیر( بهتر است. کلمه خود را بپوشانند برای آن« زنان»ر لَهُنَّ(؛ و اگ
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شود و هم نفع معنوی. در آیه سود و نفع است، به دلیل اطالقش، هم شامل نفع مادی می

تر بیان شده است: )ذلُِکمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ َو سوره احزاب، سود و نفع حجاب مشخص ۵۳

ها بهتر است. های شما و آنین کار )حفظ حریم بین زن و مرد( برای پاکی دلقُلُوبِهِنَّ( ا

توان گفت: طبق این دو آیه، اثر مهم حجاب برای زن، طهارت و پاکی قلبی بنابراین، می

شناسی، از ای برای رسیدن به سالمت قلبی )قلب سلیم( است و در رواناست که مقدّمه

 ود. شتعبیر می« سالمت روانی»آن به 

درباره تأثیر حفظ عفّت مرد به واسطه نگاه آلوده نکردن « نور»سوره  ۳۰همچنین در آیه 

فرماید: )وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ اَزْکی لَهُمْ(؛ و عفاف خود را حفظ کنند. این به زن می

 تر است. برای آنان پاکیزه

السالم( در ست. امام علی)علیهدر روایات نیز به تأثیر روانی حجاب بر زن اشاره شده ا

زنان را( در پرده حجاب نگاه دار تا »)فرماید: السالم( میوصیت خود به امام حسن)علیه

گیری در پوشش، عامل سالمت و استواری آنان نامحرمان را ننگرند؛ زیرا سخت

  4۷«است.

ر پوشش و حجاب برای حال زن بهت»فرماید: همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می

منظور از حال زن در این حدیث، وضعیت روانی  4۸«شود.است و سبب دوام زیبایی او می

شود. و نیز پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و اوست که رعایت حجاب سبب تعادل بهتر آن می

این روایت نیز همان « دامن و عفیف هستند.بهترین زنان شما زنان پاک»فرماید: آله( می

بن ـ علی ۱پی نوشتها :  4۹گذشت.« نور»سوره  ۶۰ه در آیه گوید کچیزی را می

، ۳االقوال و االفعال، انتشارات مؤسسة الرساله، ج الدین المتقی، کنزالعمّال فی سننحسام

 . ۱۲۱ص

ـ عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، بیروت، مؤسسة االعلمی للمطبوعات،  ۲

 . ۱۱۶۸حدیث 

  .Exhibitionismـ  ۳
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( تو ای روح ۲۸و ۲۷)فجر: « ا اَیَّتها النفسُ المُطَمئِنَه اِرجَعی اِلی رَبِّکَ راضیةً مرضیةًـ ی 4

آرام یافته! به سوی پروردگار بازگرد، در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو 

 خشنود است. 

 . ۸۹و ۸۸ـ یَومَ الیَنفَع مال و البنون االّ من اَتی اللّه بقلب سلیم )شعراء:  ۵

 . 4۳۶، ص۱۹، ج ۱۳۷۹ـ مرتضی مطهری، نظام حقوقی زن در اسالم، تهران، صدرا،  ۶

الشیعه، قم، ؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل«خُلِقَتِ الْمَْرأَهُ مِنَ الرِّجالِ وَ اِنَّما هَمُّها فِی الرِّجالِ»ـ  ۷

 . ۶4، ص۲۰ق، ج ۱4۰۹البیت الحیاء التراث، موسسة آل

 . ۱۵، ص ۱۳۶۹ح زن، ترجمه پری حسام شه رئیس، تهران، دانش، ـ جینا لمبروزو، رو ۸

 . 4۲ـ همان، ص  ۹

 . 44ـ همان، ص  ۱۰

ـ ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب، تهران، انتشارات سازمان آموزش  ۱۱

 . ۲۲۳، ص۱۳۶۹انقالب اسالمی، 

لیلَةُ َمعَ بَعْلِها، اَلْمُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوجِها، الْحِصانُ مَعَ اَلَْودُوُد الْعَفیفَةُ، اَلَْعزیزَةُ فی اَهْلِها، اَلذَّ »ـ  ۱۲

، ۵، ج ۱۳۶۷؛ محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، تهران، دارالکتب االسالمیه، «غَیْرِهِ.

 . ۳۲4ص

الیَنْبغی لَها اَنْ تَدََع الیَنْبَغی لِلَْمرأِة اَْن تُعَطَّلَ نَفْسَها َولو اَْن تَعَلَّقَ فی عُنُقِها قَالدَةً، وَ »ـ  ۱۳

؛ شیخ حرّ عاملی، «یَدَها مِنَ الْخِضابِ وَ لَوْ اَنْ تَمْسَحَها بِالْحَناءِ مَْسحا وَ اِنْ کانَتْ مُسِنَّةً.

 . 4۵۹، ص 4پیشین، ج 

 ـ همان.  ۱4

 . 4۷۵، ص۶ـ محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج  ۱۵

ما یُجاوِزُ نَفْسَها، فَاِنَّ ذلِکَ اَنْعَمُ لِحالِها وَ َارْخی لِبالِها وَ اَدْوَُم التُمَلَّکُ الْمَرْأَةُ ِمنَ الْاَمْرِ »ـ  ۱۶

 . ۱۶۸، ص۲۰؛ شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج «لِجَمالِها، فَاِنَّ الْمَرَْأةَ رِیْحانَةٌ لَیْسَتْ بِقَهْرَمانَهٌ.

؛ همان، ج « الْبَعْلِ فَال یُشْبِهُ یَدَهُ یَدَ الرِّجالِ.اَمّا ذاتُ الْبَعْلِ فَتَزَیَّنَ لِزَوجِها وَاَمّا غَیرُ ذاتِ»ـ  ۱۷
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 . ۹۷، ص۲

ـ قال رَسُولُ اهللِ)صلی اهلل علیه و آله( لِلرِّجالِ: قَصُّوا اَظافیرَکُمْ، وَلِلنِّساءِ اُتْرُکْنَ فَاِنَّهُ اَزْیَنُ  ۱۸

 . 4۹۱، ص۶؛ محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج «لَکُنَّ.

، ۲، ج ۱۳۶۸البیت الحیاء التراث، حلّی، تذکرةالفقهاء، قم، آلـ حسن بن یوسف  ۱۹

 . ۶۰۹ص

 . ۳۸۰، ص4ـ شیخ حّر عاملی، پیشین، ج  ۲۰

 . 4۱4همان، ص « جَعََل اهللُ الذَّهَبَ فی الدُّنْیا زینَةَ النِّساءِ َفحرَّمَ عَلَی الرِّجاِل لُْبسَهُ.»ـ  ۲۱

  .۳۲4، ص۵ـ محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج  ۲۲

 . ۱۶۷، ص۲۰ـ شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج  ۲۳

 . 4۳4، ص۱۳۷۹ـ مرتضی مطهری، مسئله حجاب، تهران، صدرا،  ۲4

 . ۱۹۹۰ـ به نقل از شولتز ۲۵

 . ۲4ـ جینا لمبروزو، پیشین، ص ۲۶

، ۱۳۵۹ـ نوال السعداوی، چهره عریان زن عرب، ترجمه حمید فروتن و رحیم مرادی،  ۲۷

 . ۱۶۷ص

الوسایل، بیروت، موسسة ؛ میرزا حسین نوری، مستدرک«جَماِل اَلِْعفافُ.زَکاةُ الْ»ـ  ۲۸

 . 4۶، ص۷البیت الحیاء التراث، جآل

 . ۲۵۵، ص ۱4؛ همان، ج «صِیانَةُ الْمَْرأَةِ َانْعَمُ )لِحالِها وَ اَدْوَمُ( لِجَمالِها.»ـ  ۲۹

 . ۳۵، ص4ـ محسن قرائتی، تفسیرنور،ج ۳۰

 . ۱۳۷۶معارف و معاریف، قم، دانش،  ـ سیدمصطفی حسینی دشتی، ۳۱

ـ سیدهاشم بحرانی، تفسیر البرهان، بیروت، انتشارات مؤسسه االعلمی للمطبوعات،  ۳۲

۱۹۹۹ . 

 . 4۰، ص۲ـ شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج  ۳۳

پوشاند. در لغت، به معنای عضوی است که شخص به سبب شرم، آن را می« ورت»ـ  ۳4
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 (. ۵44، ص۷پیشین، ج )ر.ک: سیدمصطفی حسینی دشتی، 

ـ سید محمدحسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم،  ۳۵

 . ۱۵۷، ص۱۵، ج ۱۳۶۳انتشارات اسالمی، 

الخواطر و نزهةالنواظر الحسین ورّام، تنبیه)زاهد ابی» َالْمَرْاَةُ عَورَةٌ سَْترُها بَیْتُها»ـ  ۳۶

 . ۱۱۹، ص۲ق، ج ۱۳۷۶ان، المعروف بمجموعه ورّام، تهر

االسرار و عدةاالبرار، تهران، امیرکبیر، ـ ابوالفضل رشیدالدین میبدی، تفسیر کشف ۳۷

 . ۵۱، ص ۵ق، ج ۱4۰۹

السالم(: خَلَقَ اللّهُ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ الشَّهْوَةَ )علیه"عَنْ اَصْبَغِ بْنِ نُباتَه قال، قالَ اَمیرُالْمُؤِمنینَ»ـ  ۳۸

اءٍ فَجَعَلَ تِسَْعةُ اَجْزاءٍ فِی النِّساءِ وَ ُجزْءً واحِدا فِی الرِّجالِ َو لَوال ما جَعَلَ اللّهُ ـ عَشَرَةَ اَجْز

« هِ.عَزَّوَجَلَّ ـ فیهِنَّ مِنَ الْحَیاءِ عَلی قَدْرِ اَجْزاءِ الشَّْهوَةِ لَکانَ لِکُلِّ رَجُلٍ ِتسُْع نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقاتٍ بِ

 . ۶۳، ص ۲۰ج  )شیخ حرّ عاملی، پیشین،

 ـ همان.  ۳۹

 . ۲۶، ص۱۳۷۳ـ به نقل از: علی محمدی آشنایی، حجاب در ادیان الهی، قم، اشراق،  4۰

 . ۱4۰ـ ابواالعلی المودودی، الحجاب، بیروت، مؤسسةالرساله، ص  4۱

 . ۲۶ـ حسینی نجفی به نقل از: علی محمدی آشنایی، پیشین، ص  4۲

 ـ همان.  4۳

 . 44۲، ص ۱۳۶۲اکبر مهتدی، تهران، امیرکبیر، قوانین، ترجمه علیالـ منتسکیو، روح 44

 . ۱۳۵۷اکبر علویقی، زن در آینه تاریخ، تهران، ـ ر.ک: علی 4۵

شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی ـ زینب جاللی، جزوه حجاب از دیدگاه روان 4۶

 . ۱۳۸۲اهلل(،امام خمینی )رحمه

«  اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِکَ اِیّاهُنَّ، فَاِنَّ شِدََّه الْحِجابِ اَبْقی عَلَیْهِن.َّوَاکْفُفْ عََلیْهِنَّ مِنْ»ـ  4۷

 ( ۳۱البالغه، ترجمه سیدرضی، نامه)نهج

، ۱4نوری، پیشین، ج )میرزا حسین« صِیانَةُ الْمَرْاَةِ اَنْعَمُ لِحالِها وَ )اَدْوَم( لَِجمالِها»ـ  4۸
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 . ۲۵۵ص

 (۳۲4، ص۵)محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج « لْعَفیفَةُخَیْرُ ِنسائِکُمْ اَ »ـ  4۹

 مسئله بد حجابی و راه مقابله با آن 

 

مقدمه: در این مقاله ابتدا تاریخچه حجاب و فلسفه آن از نظر خوانندگان میگذرد و سپس 

به مسئله بد حجابی و راه مقابله با آن پرداخته میشود. تاریخچه حجاب: آنطور که در 

ه حجاب نه تنها قبل از اسالم بلکه قبل از میالد مسیح علیه السالم هم وجود تواریخ آمد

 داشته رواج دیگرحجاب ملل برخی و یونان– یهود–داشته است.ودر میان ایرانیان باستان 

 این اثبات برای.است بوده متفاوت قوم هر وفرهنگ آداب به بسته آن شکل البته.است

 شتی از خلوار از نظر خوانندگان عزیز میگذرانیم: م عنوان به را زیر مثال چند مدعا

حجاب در یهود:))اگر زنی به نقض قانون یهود میپرداخت مثال بدون آنکه چیزی بر سر 

داشت به میان مردم میرفت ... در آنصورت مرد حق داشت زن را بدون پرداخت مهریه 

  ???عصر ایمان ص ?ج -طالق دهد.(( تاریخ تمدن ویل دورانت

در ایران باستان:))زنان طبقات باالی اجتماع جز در تخت روان حق نداشتند بدون حجاب 

 روپوش در اجتماع ظاهر شوند.(( 

))در نقشهایی که از ایران باستان به جا مانده است هیچ صورت زنی دیده نمیشود.((که 

 این نشان مواظبت از زن بعنوان موجودی حساس در ایران باستان بوده است. 

  ???ص ?مدن ویل دورانت جتاریخ ت

حتی زمانیکه دختران کسری پادشاه شکست خورده ساسانی که به دین زرتشت بودند را 

 به نزذ عمر آوردند با پوشش و نقاب و روپوش بودند. 

حجاب در مسیحیت:گذشته از این حجاب در میان مسیحیها هم وجود داشته.به طوری 

سالم اله علیها را با پوشش کامل که نقاشان قدیمی مسیحی تصویر حضرت مریم 
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میکشیدند.و راهبان بعنوان روحانیون دینی آنها هنوز هم با حجاب در اجتماع ظاهر 

میشوند که این خود نشان از این دارد که حجاب به دینداری نزدیکتر است.و حتی در 

آغاز  قرون وسطی نوعی از چادر در اروپا زینت سر زنان بوده .بعد از انقالب صنعتی و با

جنگ جهانی دوم بود که جنبش آزادی زنان موسوم به فمنیسم شکل گرفت و بیحجابی 

 را تشویق کرد. 

پس این تقریرات نشان میدهد که حجاب مخصوص دین خاصی نبوده بلکه خداوند آن 

را در فطرت انسانها سرشته است. فلسفه حجاب: و اما اینکه چرا باید زنان حجاب را 

سوره احزاب میفرماید))پیامبر به زنان و دختران خود  ??ریم در آیه رعایت کنند؟قرآن ک

و زنان مومن بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند.که این کار برای اینکه آنها )به 

 عفت(شناخته شوند و از تعرض)هوسرانان(آزار نکشند.(( 

ن قسمتهایی آنچه که پر واضح است اینکه فیزیک بدن زنان با مردان متفاوت است.ودید

از بدن زنها برای مردها تحریک کننده است.ورویت آن قسمتها توسط مردان موجب 

التذاذ بصری و افکار پلید میشود.که این موضوع با آزادی زنان مغایر است.و جسم زنان 

را در حد یک کاال پایین میاورد.پس حجاب همچون صدفی از گوهر وجود زن حفاظت 

مطهری ))حجاب مصونیت است نه محدودیت((یعنی حجاب  میکند.به بیان لطیف عالمه

در مقابل التذاذ بصری و ظنهای پلید افراد گرگ صفت برای زنها آزادی میاورد.و او را 

 از بند نگاههای پلید آزاد نگه میدارد.پس حجاب آزادی است. 

 و دلیل دیگر بر واجب بودن حجاب اینکه اسالم خواستار فعالیت عزتمندانه زنان در

اجتماع است به طوری که از نگاههای شهوت آلود محفوظ باشد.تصور کنید که مردان 

و زنان در محیط کار یا دانشگاه تحریک شهوانی شوند آن موقع است که از تمرکز و 

کارایی آنها کاسته میشود و شهوت بر مناسبات حاکم میشود.ولی ممکن است عده ای 

زنها بی حجاب در مراکز عمومی ظاهر میشوند بگویند که در کشورهای غربی و آمریکا 

و مشکلی هم پیش نمیاید.اما به آماری که اداره تحقیقات اجتماعی آمریکا در نزدیکی 
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سال قبل در  ??منتشر کردتوجه کنید:))تعداد نوزادان غیر مشروع نسبت به  ??سال 

و باری  درصد افزایش داشته است.((که این خود به علت افزایش بی بند ??آمریکا 

است.چرا که اراده رابطه غیر مشروع حاصل چیزی جز پوشش تحریک آمیز که نگاهها 

 را جلب میکند نیست. 

و از همین رو هست که پیغمبر صلوات اله علیه فرمود:زنای چشم نگاه به نا محرم 

است.پس دیگر فایده حجاب جلوگیری از روابط نا مشروع است.وبرای یک زن آزاده 

ملتی شایسته نیست که اندامهای خود را وسیله جلب توجه قرار دهد.چرا که از هر دین و 

آن چیزی که در واقع جلب میکند امواج هوس های آلوده است. مسئله بد حجابی: بر 

خالف تصور رایج که کلید قفل بد حجابی را در برخورد انتظامی و اجباری می یابداصال 

حله نخست به نظم ربطی ندارد.و اگر هم به نظم اینگونه نیست.اوال اینکه بد حجابی در مر

مربوط باشد در کنار جرمهایی مثل الواتی و زورگیری نیست که بشود با بدحجابی مثل 

آنها برخورد بگیر و ببند انجام داد.چرا که اول از همه برای آنها نسبت به حکومت دینی 

فعه بعد با حجاب ظاهر تنفر ایجاد میکند.ودیگر اینکه بر فرض هم اگر فرد بد حجاب د

شد هنوز علت بدحجابی رفع نشده بلکه به خاطر ترس آن را بروز نمیدهد.و حال آنکه 

بدحجابی یک مشکل اخالقی است که با ضمانت اجرای ترس حل نمیشود.چرا که 

ضمانت اجرای اخالق وجدان آدمی است.اصال مگر جوانها با زور بد حجاب شدند؟و یا 

رو برمیدارند؟جواب خیر است .یک علت مهم و عمده آن تبلیغات با زور پسر ها زیر اب

گسترده برای ارزشمند نشان دادن نوع تیپ و مدل زندگی غربی توسط ماهواره ها است.و 

جالب آنکه افرادی هم که ماهواره ندارند از آنها که دارند الگو برداری میکنند.و این 

 ??ن آماری که روزنامه رسالت در فرهنگ غلط مثل دومینو مدام گسترش میابد.به ای

 منتشر کرده توجه کنید:  ??فروردین 

.پس به بد حجابی باید با دید کالن نگریست وریشه آن را خشکاند.چرا که بریدن شاخه 

 های آن باعث بار بیشتر آن است. 
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مبارزه نظامی با بد حجابی مثل اینست که دملی در صورت ما سبز شده و ما بخواهیم آنرا 

چاقو ببریم.راه درست آن است که با مراجعه به پزشک ریشه آنرا از بین ببریم.یکی از با 

دالیل پیشرفت جوامع غربی این است که در هر کاری از متخصص و دانشمند آن رشته 

استفاده میکنند.حتی به بیحجابی کشاندن جوانها و ایجاد معضالت فرهنگی در جامعه 

 فرهنگی و دینی متخصصان و شناسی مردم–معه شناسی ما.حال ما چرا از عالمان علم جا

 مقدس ارزش این حفظ برای عملی طرحی تا کرد جمع را آنها نکنیم؟باید استفاده

-??? قراردادهای همه این. کرد هزینه جانانه رسیدن نتیجه به برای باید و.بریزند

ردادهای ملیاردی قرا و میشود بسته دولتی تیمهای فوتبال بازیکنان با تومانی ملیون???

که با مربیان بسته میشود چه عیبی هست اگر مقدار قابل توجهی هم در امر فرهنگ هزینه 

شود؟ وبا ایجاد شبکه های گسترده ماهواره ای که فیلمهای جذاب وحاوی فرهنگ اصیل 

دینی داشته باشد.با تشکیل گروه گسترده از سخنرانان جوانپسند و اعزام آنها به دانشگاها 

-دارس و... به طور منظم و پیوسته.ویا با نشان دادن زنان محجبه موفق در زمینه اختراعو م

 هنر و...در رسانه ها به طور گسترده از آنها الگو ساخت. -نقاشی-نویسندگی

ونباید فراموش کرد که تبلیغات و ایجاد پشتوانه فکری یکی از راههای موثر در این زمینه 

مدوخودنمایی در جامعه حاکم است.میتوان با -زیباییهست.االن که ارزشهایی مثل 

تبلیغات فراگیر ارزشهایی مثل هنر و علم را برای افراد مهم جلوه داد تا صاحبان این 

ارزشها در جامعه مهم شمرده شوند .و افراد برای جلب توجه که نیاز انسان است به جای 

 بروند. نمایان کردن اندامهای خود به سمت علم و هنر و امثالهم

 شناختیبدحجابی در نگرش جامعه

 

 چکیده:

یکی از رویکردهای مطرح در زمینه تبیین انحرافات اجتماعی، رویکرد گزینش عاقالنه 
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های جدید در این رویکرد، رابطه منحرفانه و کجروانه به منزله است. طبق یکی از نگاه

های بر طبق برداشت باشد.بازار انحراف و جرم است که مشتمل بر تقاضا و عرضه می

دیده به هیچ وجه در این جریان، جدید، فرد منحرف در بخش تقاضا قرار دارد و فرد بزه

گیری عمل تأثیر نیست بلکه با قرار گرفتن در بخش عرضه، فعاالنه در شکلمنفعل و بی

کند. این مدل تحلیل، در مورد انحرافات اجتماعی و اخالقی ناشی منحرفانه شرکت می

های کنترلی متناسب با خود دم رعایت حجاب صحیح کاربرد دارد و مستلزم سیاستاز ع

است. اگر با این رویکرد به تحلیل برخی متون دینی )آیات مربوط به حجاب( بپردازیم، 

شاهد تأیید این مدل در این آیات خواهیم بود و تشریع حجاب به منزله یک سیاست 

 یابد. کنترلی، به خوبی در این مدل معنا می

 واژگان کلیدی:

 حجاب، بدحجابی، انحراف اجتماعی، عرضه، تقاضا، زن. 

موضوع بدحجابی در جامعه ما از اموری است که ذهن بسیاری از دینداران جامعه را به 

خود مشغول داشته است. تلقی بدحجابی به عنوان امری نابهنجار و نامطلوب نشانگر این 

برای بدحجابی آثار و تبعات نامطلوبی قائل است و است که ذهنیت فرهنگی و دینی ما 

انگارد. در این های نامطلوب دیگر در جامعه میبه تعبیر دیگر، آن را علت برخی پدیده

( )علت ۱های علمی ارائه شده در زمینه تبیین)نوشتار سعی شده، با مروری کوتاه بر نظریه

ها، موضع جدیدترین آن نظریه های اجتماعی و سیر تحولیابی( انحرافات و ناهنجاری

ها، نسبت به این تلقی رایج در میان دینداران جویا شود و سرانجام با استمداد از نظریه

انداز دینی به این موضوع پرداخته شود. اما پیش از بیان بیانات عالمان دینی، از چشم

رفته در این مقاله  های مطرح در این زمینه، در ابتدا الزم است، مفاهیم اصلی به کارنظریه

 تعریف گردد. 

 

 معنی شناسی 
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 بدحجابی 

آیـد، بـرای تعریف بـدحجابی بهتر گونه که از تـرکیب لفظی ایـن مفهوم برمیهمان

است، در ابتدا حجاب و حدود آن مشخص گردد و از آنجا که هدف دستیابی به اصطالح 

لغوی، در شرع اسالم چه شرعی این مفهوم است، باید دید که حجاب عالوه بر معنای 

معنایی دارد. از نظر لغوی لغت حجاب به معنای پوشیدن، پرده و حاجب به کار رفته و 

در هیچ موردی اصالتًا به معنای نوع، سبک پوشیدن و نوع سبک لباسی که پوشیده 

 ( ۲شود، اطالق نشده است.)می

اب استفاده نشده و در اصطالح فقهی نیز برای رساندن معنای پوشش زنان، از لغت حج

که به طور دقیق، در معنای پوشش و پوشاندن است، استفاده « سَتر»شود، بلکه از لغت نمی

 (۳شود.)می

در مورد میزان و مقدار پوشش بدن که در شرع اسالم برای زنان واجب شمرده شده 

 توان دریافت که حجاب صحیح وهای عملیه مراجع تقلید میاست، با نگاهی به رساله

واجب عبارت است از، پوشانیدن تمام بدن به جز قرص صورت و دو دست )از مچ دست 

تر و دیدی به پایین(. اما این تعریف فقهی تعریف حداقلی است و با نگرشی وسیع

اجتماعی به احکام اسالم شاید بتوان گفت تعریفی ناقص است. به سخن دیگر، برطبق 

توان از های دینی، میل دقیق در منابع آموزهاندیش دینی، با تأمرویکرد عالمان ژرف

های فردی این حکم فراتر رفت و به ابعاد اجتماعی این رفتار متوجه گردید. جنبه

پوشش (وحجاب »گونه که استاد شهید مرتضی مطهری خاطرنشان ساخته است: همان

به  زن) در اسالم این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و

( بنابراین، مقصود از حجاب اسالمی، آن نوع پوششی 4«)گری وخودنمایی نپردازد.جلوه

(ـ حدود شرعی پوشش در آن رعایت شده باشد. ۱است که دارای این دو ویژگی باشد: 

(ـ با خودنمایی وجلب نظر نامحرمان همراه نباشد. طبق این تعریف، حجاب امری نیست ۲

 تبط باشد، بلکه امری رفتاری نیز هست.که صرفاً به موضوع پوشش مر
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گیرد. تری از بدحجابی در ذهنمان شکل میبا روشن شدن مفهوم حجاب، تصور جامع

کند؛ ممکن بدحجاب فقط کسی نیست که حد واجب حجاب شرعی را رعایت نمی

است کسی این حدود را کامالً رعایت کند ولی در عین حال وضع ظاهرش، نوع رفتارش 

نوع سخن گفتنش، نوع راه رفتنش، حتی نوع نگاهش به افراد و اطرافش و در با مردان، 

( باشد، یعنی ۵«)دارزبان»ای باشد که یک کالم، نوع رفتار ارتباطی او در اجتماع به گونه

زبانی توجه نامحرمان را به خود جلب نماید. تذکر این نکته الزم است که با زبان بی

زباندار بودن رفتار و پوشش، ربطی به آگاهی و قصد  ویژگی خودنمایی و به تعبیری،

 فاعل رفتار یا پوشش ندارد و ممکن است این جلب نظر غیرآگاهانه و غیرعمدی باشد. 

 انحراف اجتماعی

شود که هنجارهای مقبول جامعه ( اطالق می۷( به رفتار یا کنشی)۶انحراف یا کجروی)

های گوناگون، انتظارات خاصی ب موقعیتای برحس( در هر جامعه۸گذارد.)را زیرپا می

ها توجهی به این انتظارات به معنای انحراف از آناز اعضای جامعه وجود دارد. بی

ها قائل شود. این انتظارات و هنجارها بسته به اهمیتی که جامعه برای آنمحسوب می

د؛ بر این ها برانگیزهای متفاوت اجتماعی را در قبال نقض آنتواند واکنشاست، می

 بندی نمود: توان تقسیماساس، هنجارهای اجتماعی را به دو دسته کلی می

ـ شیوه۱ شود های قومی به آن دسته از هنجارهای اجتماعی اطالق می(؛ شیوه۹های قومی)(

شود، ولی واکنش شدید مردم را در ها هرچند نامطلوب و نابهنجار تلقی میکه نقض آن

( مانند کسی که ۱۰ماند.)عدم تأیید آنان محدود می پی ندارد و واکنش در حد

شود ولی معموالً مردم با چرانی کند، این رفتار گرچه امری نامطلوب تلقی میچشم

 دهند.مشاهده آن چندان واکنشی نسبت به فرد مزبور نشان نمی

(؛ یعنی هنجارهای نیرومندی که از نظر اخالقی مهم محسوب ۱۱(ـ رسوم اخالقی)۲

های مالی و فیزیکی و مجازات متخلفان از آنها، شدیدتر وشامل جریمه شودمی

(برای مثال در جامعه ما حفظ حریم و احترام بانوان از هنجارهای مهم به شمار ۱۲شود.)می
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های کالمی این هنجار را نقض کند، رود و اگر کسی با گفتن متلک و سایر اذیتمی

 خورد خواهند کرد. سایر افراد شاهد قضیه به شدت با وی بر

ها را چنان (؛ قانون آن دسته از هنجارهای اجتماعی است که جامعه، آن۱۳(ـ قانون)۳

داند که هنگامی تخلفی در مورد آن صورت بگیرد، دولت و برای بقای خود حیاتی می

ها ممکن است به زندان، دارد و متخلف از آنها وامیابزارهای حکومتی را به مقابله با آن

 (۱4ومیت از حقوق اجتماعی یا اعدام محکوم شود؛ مانند ارتکاب زنای به عنف.)محر

در این نوشتار مقصود از انحرافات اجتماعی، انحراف از هنجارهای اجتماعی نوع دوم و 

 نماید. های نسبتاً شدید اجتماعی را ایجاد میهایی که واکنشسوم است، یعنی انحراف

 تماعی های مختلف از انحراف اجتبیین

های های مختلفی قرار گرفته است، از قبیل: تبیینانحراف اجتماعی مورد تبیین

موضوع، شناختی، محور اصلیشناختی و اجتماعی. در تبیین زیستشناختی، روانزیست

شناسی فرد منحرف است که در آن ساختمان بدن تا عوامل های بیولوژی و زیستویژگی

شناختی بر (در تبیین روان۱۵گیرد.)بررسی قرار می ژنتیک شخص کجرو، مورد توجه و

های فردی اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تأکید تفاوت

گیرد، ( در تبیین اجتماعی که اینجا صرفًا این موضوع مورد بحث قرار می۱۶شود.)می

آن الزم  شود؛ بنابراین برای شناختانحراف اجتماعی نوعی کنش اجتماعی محسوب می

است، مروری کوتاه به رویکردهای کلی و مهم در تبیین کنش اجتماعی شود تا در پرتو 

 آن، پدیده انحراف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. 

های گوناگون در این حوزه، رویکردهای عمده و مهم در این زمینه به با مروری بر نظریه

 باشد: قرار ذیل می

 رویکرد کارکردگرا  -(۱

شئون مختلف جامعه را بر حسب پیامدهای سودمندی ( »۱۷طبق رویکرد کارکردگرا)بر 

( برای مثال اگر سؤال شود ۱۸«)کنند.تر اجتماعی دارند، تبیین میکه برای نظام بزرگ

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

های کنترلی، میزانی از انحراف از هنجارهای ای با وجود سیاستکه چرا در هر جامعه

شود که به طور اساسی وجود میزانی از انحراف و یخورد، گفته ماجتماعی به چشم می

هنجارشکنی در جامعه، برای حیات و بقای آن مطلوب و حتی ضروری است؛ چرا که 

شود که هنجارهای اجتماعی از حالت اجمال و ابهام انحراف و هنجارشکنی موجب می

مر، وفاق بر سر به درآیند و وضوح و روشنی بیشتری برای آحاد جامعه پیدا نمایند و این ا

 سازد. تر میدهد، سهلهنجارها را که اساس انسجام اجتماعی را تشکیل می

 رویکرد ساختارگرا  -(۲

شئون مختـلف جـامعه را بـرحسـب پیامدهای ( »۱۹بـرحسـب رویـکرد سـاختارگرا)

 (به عنوان نمونه در مقام پاسخ۲۰«)کنند.پذیر اوصاف ساختاری جامعه تبیین میبینیپیش

های اخالقی در به این سؤال که چرا در جامعه ما با وجود مقبولیت عام یک سری ارزش

باب روابط مرد و زن، انحراف اجتماعی در این زمینه با درجات مختلف به چشم 

خورد، اگر پاسخ داده شود که چون ساختار اقتصادی کشور موجب شده که افراد می

ت برای تشکیل خانواده را نداشته باشند و به همین توانایی الزم برای تأمین حداقل امکانا

های خالف هنجارهای اجتماعی به تأمین نیازهای غریزی خود روی جهت از راه

 آورند، در واقع تبیینی ساختاری از این پدیده به دست آمده است.می

 (ـ رویکرد ماتریالیستی۳

های اجتماعی و آرایش های مختلف تکنولوژیدر رویکرد ماتریالیستی، با تحلیل صورت

های مهم حیات جمعی را تبیین توان ویژگی(( می۲۱حاکم بر تولید )پایه اقتصادی)

( مطابق این رویکرد، وجود انحراف اجتماعی و هنجارشکنی در جوامع امروزی ۲۲نمود.)

داری حاکم است. تأکید بر ناشی از این امر است که در این جوامع اقتصاد سرمایه

ی از نیازهای حیاتی چنین نظام اقتصادی است و رواج فردگرایی به معنای فردگرایی یک

اش کنار گذاشتن سست شدن پایبندی افراد جامعه به هر چیزی است که الزمه

 های فردی و توجه به اقتضائات زندگی جمعی است. خواسته
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های اجتماعی از جمله گردد، این سه رویکرد در تبیین کنشچنان که مشاهده می

انحرافات اجتماعی، بر عوامل کالن اجتماعی )که در خارج از ذهن کنشگر قرار دارند( 

هایی که در ذهن او صورت تأکید دارند و به متغیر فرد کنشگر، ذهنیت و فعل و انفعال

شود، توجهی ندارند. هرچند توجه به عوامل کالن گیرد تا به ارتکاب عملی منتهی میمی

نیست و در جای خود ضروری است، ولی از آنجا که کنش، به هیچ وجه قابل اغماض 

زند، نقش فرد کنشگر را نباید از نظر از یک عامل انسانی دارای آگاهی و اراده سرمی

های سطح کالن، برای تبیین در سطح دور داشت. در اینجا ضمن اذعان به سودمندی تبیین

 گردد.خرد، بر توضیح رویکرد ذیل متمرکز می

 گزینش عاقالنه (ـ رویکرد4

این است که رفتار آدمیان، »(، یک اصل محوری دارد و آن ۲۳رویکرد گزینش عاقالنه)

ها راهی را که با اغراضشان هدفدار و سنجیده )سنجشگرانه( است...آدمیان در چند راهی

کنند... عملی کنند، برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان میموافق است اختیار می

ه و سنجیده است که در چارچوب اطالعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله عاقالن

گیری ( بنابراین، رفتار منحرفانه نیز نوعی تصمیم۲4«)مناسبی برای رسیدن به هدفی باشد.

گرایانه است که پس از سنجش پیامدهای مثبت و منفی فردی و گزینش عقالنی فایده

در این رویکرد اصل بر این است که امکان گیرد؛ به عالوه، رفتار منحرفانه صورت می

 (۲۵گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد.)گزینش و تصمیم

توان در قرن هفدهم میالدی شناسی، نقطه اوج این نوع تبیین را در آغاز میدر قلمرو جرم

( اصول این تفکر با ۲۶شناسی مشاهده نمود.)های مکتب کالسیک در حوزه جرمدر ایده

دایش تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم طبیعی و انسانی به دست فراموشی سپرده شد. پی

ها بود؛ در توان شاهد طرح تدریجی این دست تبیینبه بعد نیز می ۱۹۷۰از اواسط دهه 

شوند که برای ارتکاب ورز تلقی میها از نو، بزهکاران کنشگرانی اندیشهاین تبیین

که قبل از هرچیز، های خاص دارند، از جمله آنریزیهرفتارهای انحرافی خود برنام
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دهند و اگر ضررها و خطرهای عمل مورد های رفتار خویش را مورد توجه قرار میآماج

 ( ۲۷پوشند.)نظر را بیش از منافع حاصل از آن ببینند، از ارتکاب آن چشم می

 ـ رویکرد عرضه و تقاضا

های خرد از رفتار منحرفانه در این است ییناهمیت رویکرد گزینش عاقالنه در حوزه تب

های متفاوتی در این زمینه شده است. یکی از ها و رویکردکه اساس و مبنای نظریه

ها، رویکردی است که رابطه منحرفانه و کجروانه را به ترین اینترین و قدیمیاساسی

« کنندهعرضه»کند و فرد کجرو را در جایگاه صورت بازار عرضه و تقاضا تصویر می

های ( با چنین دیدگاهی نقش عوامل بازدارنده )مانند مجازات۲۹«)ارلیش( »۲۸نشاند.)می

قانونی و اجتماعی در نظر گرفته شده( را دارای اهمیتی قاطع در تعیین فراوانی انحراف و 

ن ( بنابراین برای کنترل روند انحرافات، باید باال برد۳۰داند.)ای میکجروی در هر جامعه

ها، مثل مجازات بزهکار، پلیس و نظام جزایی را در هزینه جرم از طریق تقویت بازدارنده

( اشکالی که در این رویکرد هست، این است که به طور مشخص ۳۱دستورکار قرار داد.)

 نماید. شود که در این بازار انحراف و جرم، نقش تقاضا را چه کسی ایفا میبیان نمی

( از این رویکرد است. وی فرد منحرف و ۳۲«)ون دیک»ریر اما روایت جدیدتر تق

بیند( دیده )کسی که از رفتار انحرافی آسیب میو بزه« تقاضا»ساز را شاخص بخش آسیب

کند؛ بدین معنا که آنچه فاعل حقیقی کجروی در قلمداد می« عرضه»را شاخص بخش 

زار الزم برای این کار است؛ بازار جرم و کجروی دارد، صرفاً آمادگی و انگیزه و گاه اب

پذیر نمایاندن خود و ایجاد این باور دارد، آسیبدیده عرضه میدر مقابل، آنچه فرد بزه

تواند انگیزه و توانمندیش برای هنجارشکنی را به فعلیت در فرد منحرف است که می

م از شود که این روایت از رویکرد گزینش عاقالنه، یک گاسان روشن میبرساند. بدین

سـازد روایت قبل جلوتر است؛ چرا که تحلیل خود را صرفاً بر شخص خاطی متمرکز نمی

گذارد. به دیده در جریـان انحراف و کجروی صحه و تأکیـد میآفرین بزهبلکه به نقش

در میان جدیدترین معارف جرم »، ۱۹۹۰( در خالل دهه ۳۳تصریح برخی محققان)
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دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی نیست بلکه بزه شناختی، دیگر مسأله عمده، مجرم

( این بیان ۳4«)پذیر کند.های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیبو فعالیت

بندی گرچه به طور مشخص در مورد شکستن هنجارها از نوع قانون )نوع سوم از تقسیم

ا به سایر هنجارهای اجتماعی توان آن رهنجارهای اجتماعی( ابراز شده ولی به راحتی می

 نیز تعمیم داد. 

 بدحجابی در رویکرد عرضه و تقاضا 

تبیینهای مختلف از انحراف اجتماعی، به طور عام و نظریه مبتنی بر ایده بازار عرصه و 

تقاضا به طور خاص، جنبه تبیینی دارند؛ بدین معنا که به دنبال تعیین مقصر اصلی در کنش 

انه نیستند. از اینرو، برحسب این نظریه، کسی که عامل انحراف منحرفانه و هنجارشکن

شود )در صورتی که انحراف در حد نقض قانون باشد(، از نظر حقوقی مسئول تلقی می

طور که گفته شد، شود و الزم نیست بار مجازات را تحمل کند. زیرا همانشناخته نمی

رد منحرف و متخلف نسبت به مقصود اصلی این است که در عین اذعان به مسئولیت ف

عمل خود، شناسایی زمینه و عوامل کوچک و بزرگی که موجب پدیدآمدن و تحقق 

هایی که در جهت کاهش کنشی کجروانه شدهاند، فراهم گردد تا بدین ترتیب، سیاست

بینی شود، نسبت به برخی عوامل بروز انحراف دچار بزرگانحراف پیشنهاد و اجرا می

 بت به برخی دیگر دچار غفلت و جهل نگردد.بیش از حد و نس

باشد، برای مثال در مورد مبحث اصلی این نوشتار که در حوزه روابط بین مرد و زن می

توان یافت که در این مورد کاماًل فاقد هنجار و قواعد ای را نمیبه طور قطع هیچ جامعه

شده، واکنش متناسب با رفتاری باشد. نقض این هنجارها نیز بسته به اهمیت هنجار نقض 

عرضه و تقاضا، در راستای حفظ هنجارها، خود را در پی خواهد داشت. برطبق نظریه

های حاکم بر جامعه و نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا حذف ها و ارزشحریم

دیده هم )که در انحرافات عالوه بر اینکه مجازات متوجه فرد منحرف میشود، شخص بزه

د معموالً جنس زن است(، از این سرزنش و سیاست در امان نمیباشد، چرا که او این موار
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ناخواه در های طبیعی که خواههم صرفاً منفعل نبوده است. چون زنان به علت مطلوبیت

هایی که ها و جذابیتظاهر و جسم خود، در نظر مردان دارند و نیز به علت مطلوبیت

)براساس تربیت نادرست( به رفتار خود در منظر مردان توانند آگاهانه یا ناآگاهانه می

ها گیرند. این در حالی است که در وضع عادی، جذابیتببخشند، در بخش عرضه قرار می

های مردان برای زنان از سنخ امور ظاهری و جنسی نیست و از این لحاظ آنان و مطلوبیت

 عرضه کننده نیستند بلکه متقاضی هستند.

ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای ر این اقسام زیباییبنابراین، هرقد

ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام عرضه بیشتر آن

دیده به مردان بالقوه کجرو است که )هرچند معموالً ناخواسته( از جانب زنان بالقوه بزه

نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار ها به راحتی به این آن

شود، یکی گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش کجروانه میتر میهزینهتر و کمسهل

هزینه باالی کجروی به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش 

 اری صحیح در میان زنان است.آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفت

حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه شود که بیای روشن میبا چنین مقدمه

های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن )پوشش اندام بیشتر است. یکی از راه

های هنجارشکنی را از دست کجروان و زباندار نبودن رفتار( است، چرا که فرصت

د. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظت نباید چنان گیرمی

آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از افراط

عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به 

گردد. برای مثال در اجتماعات کتر برمیعادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچ

روستایی، بیرون ماندن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه 

های جلب توجه نباشد )به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام )ره( در رساله

اند(، ر استثنا کردهعلمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول وجوب ست
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 ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روستا چنین وضعی داشته باشد.

پس از آشنایی با این نظریات، نظرگاه متون دینی در تأیید یا نفی این رویکرد مورد 

ای در باب رابطه بین گیرد. اما قبل از ورود به این بحث الزم است، نکتهبررسی قرار می

های دینی نظریات علمی روشن شود. پرواضح است که اعتبار گزارههای دینی و گزاره

تواند گیرد و تأیید یا عدم تأیید علوم تجربی نمیاسالم، از اعتقاد به مبدأ وحی نشأت می

کم در خصوص ضروریات دین خدشه وارد های دینی دستو نباید در پایبندی به گزاره

که اطالع از این نظریات که حاصل تالش و  توان انکار کردسازد. اما این نکته را نمی

تواند به های رفته است، میکنکاش عقل بشری برای حل مشکالت زندگی و اصالح راه

بهایی که منبع وحی در اختیار دینداران قرار داده، فهم بهتر و روشنتر گوهرهای گران

ذهنی کسانی است های مشابه آن تراوش کمک شایان نماید. به عالوه، این نظریه و نظریه

های دینی پرورش اعتنایی به گزارهکه در یک بستر فرهنگی خاص با سابقه تاریخی بی

نشینی از ای، به معنای یک عقباند و کشانده شدن آنان به اتخاذ چنین مواضع علمییافته

های دینی گر بر آزمون تجربی گزارهمواضع علمی گذشتگان خود و به یک معنا داللت

های فرهنگی فراهم ت، امری که امکان آن برای مسلمانان به لحاظ ویژگیاسالم اس

 نیست.

 حجاب در قرآن

گردد، آیات مربوط به حجاب است که دو عمده متون دینی که در این بخش مطرح می

سوره قرآن، نور و احزاب آمده است. در این نوشتار، به آنچه در این آیات در مورد 

ها در شود، بلکه مقصود اصلی بهره بردن از آنته نمیتعیین حد واجب آمده پرداخ

 (۳۵راستای موضوع بحث است.)

 محدود شدن تقاضا

قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم اِّن اهلل خبیر بما » -

 (۳۶«)یصنعون.
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برقرار کردن خداوند متعال در این آیه تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و به هنگام 

ارتباط با زن نامحرم مشخص ساخته است. خداوند متعال به پیامبر اکرم )ص( دستور 

دهد که به مردان مؤمن ابالغ کند که از خیره شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را می

از گنـاه حفظ کننـد. )یـا بر طبق تفسیر دیگری، فرج خـود را از دیـدگان دیگران 

 بپوشانند.( 

 دود شدن عرضه مح

ها عالوه بر این تکلیف زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنترل نمایند. اما آن

مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و تکلیف اضافی، نه از 

روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی این دو جنس است. 

افتد، بر خالف زن که چنین ضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا میمرد متقا

های خویش است که همان خودنمایی و جلب نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی

نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که عرضه، به حیطه 

عرضه، در اصل موجب محدود خاصی )محیط امن خانواده( محدود شود. محدودیت 

های بازیگردد. زیرا زنان با رعایت و حفظ حجاب، خود را از هوسگشتن تقاضا می

توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون اینکه دارند و میمردان در امان نگه می

قرار  مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در عرضه تماشای مردان

 دهند. 

شناسی حجاب ذکر گردید، عرصه حجاب محدود به یک زمینه طور که در مفهومهمان

 گردد:نیست، بلکه دامنة آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است که به این موارد اشاره می

 پوشش -(۱

یحفظن فروجهن و الیبدین زینتهن اال ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی »ـ 

های خویش زیور خویش آشکار نکنند، مگر آنچه پیداست و سرپوش و»(، ۳۷«)جیوبهن

در فراز انتهایی این آیه، دستور دیگری به عنوان مکمل حجاب شرعی « ها بزنند.بر گریبان
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و پای به زمین نکوبند که زیورهای مخفیشان »ذکر شده که مؤید نگرش مذکور است: 

که بفهمانند که کردند و گاه برای آنزنان عرب معموالً خلخال به پا می« دانسته شود.

کوبیدند. مضمون این نهی را زینتی قیمتی به پا دارند، پای خود را محکم به زمین می

شود، مانند استعمال توان توسعه داد وهر آنچه عرضه و خودنمایی زن تلقی میمی

 توان ممنوع دانست. عطرهای تند و آرایش در چهره را می

 موارد استثنائی

کند که این حکم لغو شود، چنانچه در بته در جایی که تقاضایی نباشد، منطق حکم میال

ادامه فرازی از این آیه ذکر گردیده است. این موارد استثنائی، گاهی در جانب تقاضا 

یعنی مرد و گاهی در جنبة عرضه، یعنی زن قرار دارد که به اجمال شامل موارد ذیل 

 گردد: می

و زیور خـویش آشکار نکنند مگر ... مردان طفیلی »ج به زن نـدارند؛ ـ مردانی که احتیا

( مقصود از مردان طفیلی، قدر مسلم دیوانگان و افراد ابله ۳۸«)که حاجت به زن ندارند.

های زنان در زمینه امور جنسی اساساً در خارج از است که به علت عدم درک زیبایی

 دایره تقاضا قرار دارند.

جویی از زنان توانا کودکانی که از راز زنان آگاه نیستند )یا بر کام» ـ کودک نابالغ؛

 ( ۳۹«)نیستند(.

و زنان قاعده و بازنشسته که امید ازدواج ندارند، باکی نیست که جامه خویش »ـ زنان پیر؛ 

(یعنی روسری و چهارقد) را بر زمین نهند (البته) در صورتی که خود را به زیوری نیاراسته 

صد خودنمایی نداشته باشند؛ و اگر از این نیز خودداری کنند برایشان بهتر باشد و ق

توان به عنوان استثنایی دیگر بر حکم حجاب که قبالً ذکر شد ( این آیه را می4۰«)است.

دانست و فلسفه آن این است که این زنان به طور عادی، چیزی برای عرضه ندارند و 

ندارد؛ از این رو، وجوب حجاب )لزوم پوشانیدن رغبت و تقاضایی نسبت به آنان وجود 

گونه که در آیه تصریح شده سر در حضور نامحرم( از آنان برداشته شده است؛ ولی همان
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این رخصت مشروط به این است که قصد عرضه و خودنمایی در کار نباشد. دستور کلی 

ر هر حالی و در اخالقی که در انتهای آیه آمده، مبنی بر ترجیح داشتن رعایت عفاف د

های داشتن اجتماع از زمینههر سنی، بیانگر توجه بیشتر شارع به جنبه عرضه و سالم نگه

 انحراف است.

والذین یُؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبینًا یا ایها »ـ 

نّ من جَالبیبهنَّ ذلک َأدنی اَن النبّی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیه

یعرفن فال یؤذین و کان اهلل غفوراً رحیمًاـ لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض 

آنان که بدون ( »4۱«)المدینة لنغرینّک بهم ثم ال یجاورونک فیها اال قلیالً.و المرجفون فی

شـوند. گناه بزرگی مرتکب می رسانند، بهتان وجهت مردان و زنان با ایمان را آزار می

های خویش را به ای پیـامبر به همسـران و دختـرانت و بـه زنـان مؤمنیـن بگو که روسری

ها بپوشانند(. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد خود نزدیک سازند )خود را با آن

و بیماردالن و  اذیت قرار نگیرند بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است. اگر منافقان

کنند از کارهای خود دست برندارند، ما تو را علیه کسانی که در شهر نگرانی ایجاد می

 «گاه فقط مدت کمی در مجاورت تو خواهند زیست.آنان خواهیم برانگیخت؛ آن

که برخی نماید. ظاهراً چناناین آیات به خوبی صحنه بازار جرم و انحراف را تصویر می

د، گروهی از منافقین و افراد منحرف در اوایل شب که هوا تازه تاریک انمفسرین گفته

شدند؛ برای مقابله با این پدیده ها و معابر مزاحم زنان )اکثراً کنیزان( میشد، در کوچهمی

دو راهکار در پیش روی جامعه قرار داده شده است که هر یک در جای خود اهمیت 

 دارد:

؛ زیرا از این طریق زنان نجیب و عفیف یعنی کسانی رعایت حجاب در خارج از منزل -

شوند و بیماردالن از اینکه چشم طمع به آنان که قصد عرضه خود را ندارند، شناخته می

 پوشند. ببندند و آنان را مورد اذیت قرار دهند، چشم می

برخورد فیزیکی و کاربرد زور و اجبار علیه افراد خاطی و منحرف؛ خداوند در این  -

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

یه، افراد مزاحم و بیماردل را به حمله و حرکت شدید پیامبر )ص( علیه آنان و حتی آ

 کند. تبعید از جامعه پاک اسالمی تهدید می

نکته مهم دیگر در این باب، مقدم داشتن راهکار فرهنگی است که کانون آن را کنترل 

ت آنان از خود های جرم و انحراف بر رفتار خود و محافظدیدگان احتمالی و آماجبزه

دهد. این تقدم در ذکر راهکارها در برابر افراد آماده ارتکاب انحراف و جرم تشکیل می

رساند، در آیه شریفه، هرچند تقدم زمانی استفاده از راهکار اولی بر راهکار دوم را نمی

 تواند بیانگر تأکیـد و اهمیت بیشتر در نظر شارع مقدس باشد.ولی می

 گفتار -(۲

نساء النبی لستن کاحدٍ من النساء إن اتقیتن فال تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قبله یا »ـ 

ای زنان پیغمبر، شما اگر پرهیزکار باشید، همچون سایر ( »4۲،)«مرض و قلن قوالً معروفاً.

آلود به کار نبرید که زنان نیستید؛ مواظب باشید که در سخن، نرمش زنانه و شهوت

 « ردد؛ به خوبی و شایستگی سخن بگویید.موجب طمع بیماردالن گ

آمیز، شـاخصه دیگر حجاب است. در این آیه خودداری از سخن گفتن به شیوه تحرک

با صرف نظر از اینکه روی سخن با زنان پیامبر )ص( است، به خوبی نشان داده شده 

درونی ها وجود دارد، آنچه در نزد آنان است، آمادگی مردانی که احتمال انحراف در آن

و تقاضا است، اما طرف دیگر قضیه این است که درعرصه اجتماع آنچه مایه گسترش 

شود، این بیماری و خارج شدنش از حالت درونی و باطنی به حالتی بیرونی و عملی می

ها در امنیت قرار بگیرند و بتوانند آزادانه در اجتماع حضور عرضه نشود تا از این طریق زن

 پیدا کنند.

کند؛ همین سوره، نیز همین مضمون را با بیانی دیگر تأکید و تقویت می ۵۳ز آیه بخشی ا

کند که اگر از زنان پیامبر )ص( درخواستی دارند، آنجا که خداوند به مسلمانان توصیه می

وَ »ای و بدون داخل شدن در منزل مطرح کنند: خواسته خود را از پشت حجاب و پرده

فرماید: ؛ سپس به علت این توصیه اشاره می«ئَلوهنَّ مِن وراءِ حجابٍاذا سألتموهنَّ متاعاً فاس
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ذلک اطهر لقلوبکم و « »این برای پاکیزگی دل شما و دل آنان (زنان پیامبر) بهتر است.»

یعنی دل زنان پیامبر « قلوبهن»یعنی دل شما مردان، بر « لقلوبکم»از مقدم داشتن « قلوبِهنَّ

رد که آمادگی برای انحراف قلبی که مقدمه انحراف عملی )ص(، شاید بتوان استنباط ک

تر است لذا خداوند است، از راه شنیدن صدای جنس مخالف، در مردان بیشتر و قوی

تکلیف بیشتری را متوجه زنان کرده و آنان را به پوشاندن خود از دیدگان نامحرمان و 

 . محافظت خود از طریق حفظ حریم در رفتار و سخن واداشته است

 رفتار -(۳

و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را ( »4۳،)«قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن.»ـ 

 «ببندند.

های خویش قرار گیرید و در خانه»(، 44«)وَ قرن فی بیوتکن وال تبّرج الجاهلیة االولی»ـ 

ن ای« و مانند دوران جاهلیت نخستین، به خودنمایی و خودآرایی از خانه خارج نشوید.

که از سیاق آن پیداست، بر روی خارج شدن زنان پیامبر )ص( از منزل، آیه نیز چنان

همراه با عرضه خود به نامحرمان، حساسیت به خرج داده است. البته مقصود از آن حبس 

کردن زنان ایشان در منزل نیست، چرا که تاریخ اسالم گواه آن است که سیره معمول 

استوار نبوده است و نیز فقط حفظ پوشش مراد نیست، بلکه پیامبر )ص( بر چنین رفتاری 

 هایش، اعم از نوع نگاه و رفتار مورد نظر است.خودنمائی در تمام صور و شیوه

آید، این است که در در مجموع، آنچه از مالحظه چند آیه شریفه مذکور به دست می

تار، سخن و ...، و تمام این آیات، بیش از همه بر حفاظت زنان از خود در پوشش، رف

تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عمل )و حتی در مرحله نیت و خطورات 

ذهنی( تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال زور و 

دهد که در یک جامعه های بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما نشان میسیاست

می، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل انحرافات اسال

دیدگان )زنان( سازی بزهاجتماعی و اخالقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاوم
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در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد متقاضی، از طریق کار 

د مدت در زمینه ترویج معنای صحیح حجاب صورت گیرد. منابع فرهنگی سنجیده و بلن

 . ۱۳۶۶، انتشارات صدرا، تهران، سال «مسأله حجاب»مطهری، مرتضی: 

، کتاب اول، پژوهشکده حوزه «جامعه شناسی کجروی»سلیمی، علی؛ داوری، محمد: 

 .۱۳۸۰دانشگاه، قم، 

، مؤسسه فرهنگی صراط، چ ، عبدالکریم سروش«تبیین در علوم اجتماعی»لیتل، دانیل: 

 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، مدرس دانشگاه. -. پی نوشتها * ۱۳۷۳اول، 

(۱ )- explanation. 

 . ۷۸مطهری، ص  -( ۲)

 .۷۹همان، ص  -( ۳)

 همان. -( 4)

 . ۸۰رک. همان، ص -( ۵)

(۶ )- deviance. 

، رک. سلیمی و  (actionو کنش ) (behaviorدر مورد تفاوت بین رفتار ) -(۷)

 .۲۰۶-۲۰۸داوری، صص 

 .۲۲۲-۲۲4همان، صص  -( ۸)

(۹ )- folkways. 

 .۲4۲رک. سلیمی و داوری، ص -( ۱۰)

(۱۱ )- mores. 

 .۲4۲سلیمی و داوری، ص  -( ۱۲)

(۱۳ )- law. 

 .۲4۲رک. سلیمی و داوری، ص  -( ۱4)

 .۳۸4-4۰۶نک. همان، صص  -( ۱۵)

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

 .4۰۶-4۲۵نک. همان، صص  -( ۱۶)

(۱۷ )- functionalist approach. 

 .۱۵۱لیتل، ص  -( ۱۸)

(۱۹ )- structuralist approach. 

 .۱۵۱لیتل، ص  -( ۲۰)

(۲۱ )- economic base. 

 .۱۹۵رک. لیتل، ص  -( ۲۲)

(۲۳ )- rational choice approach. 

 .۶4-۶۵لیتل، صص  -( ۲4)

 .۳۷۰سلیمی و داوری، ص  -( ۲۵)

 رک. همان. -( ۲۶)

 .۳۷۰-۳۷۱. همان، صص رک -( ۲۷)

 .۳۲۱همان، ص  -( ۲۸)

(۲۹ )- Erlich. 

 .۳۸۰سلیمی و داوری، ص  -( ۳۰)

 .۳۲۱همان، ص  -( ۳۱)

(۳۲ )- J.M. Van Dik. 

(۳۳ )- Barbara Hudson. 

 .۳۲۳-۳۲4سلیمی و داوری، صص  -(۳4)

« مسأله حجاب»در این قسمت، از توضیحات و تفسیر آیات مربوطه در کتاب  -(۳۵)

 ( استفاده گردیده است.۱۲۵-۸۰)صص 

 .۳۰نور،  -( ۳۶)

 .۳۱همان،  -( ۳۷)

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

 همان. -( ۳۸)

 همان. -( ۳۹)

 .۶۱همان،  -( 4۰)

 .۵۸-۶۰احزاب،  -( 4۱)

 .۳۳همان،  -( 4۲)

 .۳۱نور،  -( 4۳)

 ۳۳احزاب،  -( 44)

 جوییحجابی در تخریب حقیقتنقش القیدی و بی

 

طلبی، که ستعداد عقالنی و فطرت حقیقتبرای به دست آوردن علم و دانش و پرورش ا

الزمه رسیدن به کماالت و فضایل واالی آدمی است، به تمرکز فکر، آرامش خاطر، 

انگیز بانوان القید های هوسشوق و اشتیاق نیاز است؛ مواجهةجوانان و نوجوانان با صحنه

ها و آسیبباشد که و بدحجاب، یکی از عوامل بسیار مهم کاهش یا زوال این امور می

کند که به هایشان و درنتیجه برای جامعه ایجاد میمصائب بزرگی را برای آنان و خانواده

 کنیم:ای از آنها اشاره میپاره

 

 عدم رشد و تکامل استعداد علمی  -الف

های زنانه گریغریزة جنسی نسل جوان که نیرومندترین غیریزة آدمی است، با جلوه

برد و قوه تخیل و توهم، به جای به رامش آنها را از بین میور گشته، تمرکز و آشعله

کنند؛ در نتیجه انگیز زنان را در ذهن خود تصویر میفعالیت پرداخته و مناظر شهوت

شود و های فکری آنان هدر رفته و توان ذهنی و عقلی آنها کاسته میها و قابلیتتوانایی

که پایین آمدن سطح کیفیت تحصیل و گردد چه بسا منجر به سلب شوق علمی آنها می
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 یا ترک تحصیل از جمله نتایج آن است.

بنابراین، خودآرایی و بدحجابی مانع رشد و کمال استعداد حقیقت خواهی جوانان و حتی 

کنند و اشتیاق آنان را در تحصیل شود که عفاف و حجاب را رعایت نمیخود زنانی می

ای رشد یافته، خودشناسی برای رسیدن به جامعههای فکری ها و خالقیتعلوم و پیشرفت

و کسب معارف اسالمی و دینی و آثار و برکات آنها برای وصول به کماالت و مقام 

داری آنان را تا مرتبة ناچیز فرو گرداند و میزان تعهد و دینواالی انسانیت، زایل می

 فرمایند:گونه که امیرمؤمنان علی)ع( نیز میکاهد؛ همانمی

شوند. جتمع الشهوه و الحکمه؛ تبعیت از شهوت نفسانی با علم و حکمت جمع نمیالت

 -نه بنده خدا -الجاهل عبد شهوته؛ نادان بنده شهوت است

گردد که انسان ناپذیر به فرد و جامعه در صورتی معلوم میبزرگی این خسارت جبران

ی انسانیت و در عوالم بعد دینی و معارف توحیدی در این عالم، یگانه مبناباور کند علوم

بخش درجات بهشتی دهنده از عذاب و تعالیاز آن، تنها معرفت موردنیاز است که نجات

 است.

 های جنسیتمایل به گناه و انحراف -ب

ای از زنان انگیز زنانه، که ریشه در خودنمایی عدههای هوستصویر و تخیل منظره

اندیش انداخته و ر، پرده برعقل عاقبتعفیف دارد، در صورت استمراغیرعفیف یا کم

کند و عنان اختیار را از کف ربوده و جوانان خاطرات شیطانی در صحنة نفس راه پیدا می

را از یاد مبدأ و معاد و عظمت خویشتن غافل نموده و به گناه و شهوات نامشروع و در 

ن مهلکه خواهند بود و پروا نیز قربانی ایکشاند که زنان بینتیجه عواقب دردناک آنها می

 که حضرت علی)ع( فرموده است:شود؛ چنانحتی بیشترین آسیب متوجه آنها می

من کثر فکره فی المعاصی دعته إلیها؛ هرکس دربارة گناهان زیاد بیندیشید به سوی آنها 

 شود.کشیده می

باشد که بدیهی است عامل انحراف در منطقا عقل و وحی مسئول و شریک جرم می
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 اءاهلل تعالی بحث آن خواهد آمد.شان

 جویی انحراف استعداد حقیقت -ج

این استعداد واالی انسانی، نه تنها از شناخت حقیقت و رسیدن به کماالت علمی محروم 

چون گردد بلکه در مسیر شناخت و جست و جوی امور ضداخالقی و انحرافی؛ هممی

های هجن و شنیدن صدا و آهنگهای مستاستعمال موادمخدر، تماشای تصاویر و فیلم

ای جز افتد و نتیجهزدگان و منحرفان است، به کار میمبتذل و... که ارمغان غرب و غرب

 ایجاد غفلت و سوءاخالق و محرومیت از مقام واالی انسانیت نخواهد داشت.

ای وقتی استعداد عقالنی آدمی با آشنایی به حقایق اشباع نشود، این خأل فکری او با پنداره

شودو به تبع آن خألهای روحی و روانی او نیز با اساس افکار باطل و خرافات پر میبی

 اخالق و کردار ناشایست اشغال و اشباع خواهد شد.

 های سطحیگرایش به تقلیدهای کورکورانه و نگرش -د

هنگامی که آدمی دراثر پیروی از هوی و هوس ناشی از بدحجابی و...، از تحصیل علم 

گردد، ناگزیر استقالل ت و در نتیجه کسب نیروی درک کننده حقیقت محروم میو معرف

فکری خود را از دست داده و دست به دامان تقلید غیرمعقول و تکیه برظن و گمان 

کند و به حقیقت نیاز از حق نمیاساس که هرگز انسان را بینادرست و پندارهای بی

های او را حس و چشم و گوش تغذیه و هکند و در حقیقت نظریرساند، دراز مینمی

 های شرعی.کند نه براهین عقلی و دلیلاداره می

افتادگی و از عالئم چشمی که نشانة خودباختگی، عامل عقبتقلید و چشم و هم

ها و سیاست ها و دسیسهگردد که فرد مقلد گرفتار وسوسهشخصیت بیمار است، باعث می

یگران قرار گرفته ودر زندگی براساس خودخواهی و های شیاطین و ابزار دست دبازی

چنان که خودآرایی و بدحجابی نیز از های خود و دیگران، رفتار کند؛ همخودکامگی

 های بارز رفتارهای تقلیدی کورکورانه است.جلوه

طلبی، خواهان شناخت مستقیم جویی و کمالبا این که هر انسانی براساس فطرت حقیقت
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های مبتنی برحس و دلیل منطقی و در نتیجه رفتار از روی معرفت و عیتو ارتباط با واق

باشد، مگر در اگاهی است و تقلید برخالف میل درونی و نوعی مبارزه با خویشتن می

الشرایط در فروع دین و یا موارد معقول و مشروع، همانند تقلید و پیروی از مجتهد جامع

روی جاهل از عالم درجایی که کسب معرفت و پیروی بیمار از طبیب و در یک کلمه، پی

دانش به آسانی ممکن نباشد، که به عنوان ضرورت الزم و خود از مصادیق عمل براساس 

 علم و منطق است.

باشد، مبنای اصلی معرفت لذا نظام مقدس اسالم که با عقل و حقایق فطری هماهنگ می

های سطحی. این آیین به پیروان داند نه تقلید و نگرشو آگاهی را تحقیق و پژوهش می

خود دستور فرموده که تصدیق و تکذیب، رفتار و گفتار آنان باید محققانه و عاقالنه باشد 

اندیش و زودباور بوده و ادعایی را بدون دلیل و برهان نه از روی نادانی و تقلید؛ نه ساده

مایند و از عمل بدان بپذیرند و برطبق آن عمل کنند و نه مطلب مستدل و حقی را انکار ن

اجتناب ورزند. مطالبه دلیل و پذیرش مدعای مستدل و منطقی، دو مورد از اصول مهم 

مکتب تربیتی اسالم برای شناخت حق و باطل و تمیز آن دو از یکدیگر و وصول به 

گردد؛ توجهی به این دو اصل موجب تخریب شخصیت و انسانیت میحقیقت است. بی

کریم سینا، که با الهام از قرآنه متفکر بزرگ اسالم، شیخ ابوعلیچنان که منسوب است ب

 فرموده:

من قال أو سمع بغیر دلیل فلیخرج عن ربقه االنسانیه؛ کسی که بدون دلیل و برهان سخنی 

را بگوید یا گوش فرا دهد)و بدان معتقد و یا عامل باشد( باید از دایرة انسانیت خارج 

 شود.

دادگاه بزرگ رستاخیز آن است که از ابزارهای تحصیل واقعیات  هایبه عالوه از شگفتی

شود و و تشخیص حق و باطل که همان چشم و گوش و دل و عقل است، سوال می

 دهند:هرکدام از اینها به قدرت الهی به سخن درآمده و به ضرر انسان شهادت می

عنه مسئوال؛ از آن و التقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر و الفواد کل اولئک 
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چه به آن علم نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل و عقل همگی مورد سوال 

 و بازخواست خواهند شد.

بنابراین الزمة انسانیت آن است که تمام رفتار و گفتار و پذیرش یا انکار آدمی مستدل و 

 منطقی، یعنی مستند به دلیل شرعی یا عقلی و یا هر دو باشد.

ردند از کهای مسلمان دست کم به این چند اصل اسالمی و قرآنی عمل میلتاگر م

ماندند. اساسًا گیرشان شده مصون میهایی که دامنافتادگیها و عقبمشکالت، ظلم

فرومایگی و کمبودهای حیاتی که در زندگی بشری و جوامع اسالمی وجود دارد به خاطر 

پرور قرآن کریم دن به دستورهای کرامتدور بودن از فرهنگ غنی اسالم و عمل نکر

 است.

چنان که اگر زنان مسلمان، به ویژه جوانان، پیرامون اندیشه واالی اسالم دربارة هم

شخصیت زن و مسائل مربوط به آن مخصوصاً حجاب و فلسفه و فواید آن تحقیق 

یان آزادی شدند و یا دست کم در برابر مدعکردند و با نظرات تربیتی اسالم آشنا میمی

شدند، حجابی و خودنمایی، خواستار دلیل درست و منطقی میبندو باری و مبلغان بیبی

گاه مرزهای فکری و روحی خویش را به روی گونه که قرآن دستور داده است، هیچآن

های بیگانگان باز نکرده و سخنان شیطانی آنها و پیروی از هوس را برحکم مستدل دسیسه

د، مبنی بر وجود پوشش کامل و حجاب عفیفانة زن مسلمان، ترجیح و حکیمانه خداون

دادند و با رفتارهای خالف عفت و حیا، درجامعه فساد نکرده و دین و انسانیت خود نمی

داری زدند و از این طریق از دشمنان واقعی خود و اسالم جانبو دیگران ضربه نمی

های قلبی یا عملی با پرهیز از دوستی های قرآن و سنت، مبنی برکردند و به توصیهنمی

 پوشاندند.کسانی که دین الهی را به استهزا و بازی گرفتند جامة عمل می

به راستی کسانی که در جست و جوی حقیقت هستند کافی است در این سخن معبود 

 فرماید:خویش اندکی تامل و تفکر کنند که می

کند، آیا کسی که هدایت به سوی تنها خداوند به حق و حقیقت و سعادت هدایت می
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و  -یابدتر است یا آن کسی که خود، هدایت نمیکند برای پیروی شایستهحق می

 مگر آن که هدایتش کنند؟ -کندچنین رهنمون به حق نمیهم

حجاب و بدحجاب در دنیا فساد به بار بانوان مسلمان باید بدانند که چه بسیار زنان بی

د و در عالم برزخ و قبر دچار مکافات اعمال ناهنجار خود شدند آوردند، اما عاقبت مردن

گوی هتک حرمت و زیرپانهادن حکم حجاب اسالمی و در دادگاه قیامت نیز باید جواب

و انسانی و گمراه ساختن دیگران در منجالب فساد و انحراف باشند. آنان در دنیا سرمایة 

کاران خواهند بود، سرانجام از زیان وجودی خود را باختند و به ناچار در سرای آخرت

بقیه نیز مرگ به سراغشان خواهد آمد و سپس به سوی خدایی که دانای نهان و آشکار 

 سازد.کردند آگاه میگردند و او آنان را به آن چه عمل میاست باز می

 هـ.تزلزل اساس مقام معشوق بودن زن

حبوبیت برای زن در گرو انسانیت عشق و عالقة راستین میان زن و شوهر و تحقق مقام م

و فضایل اخالقی حاصل از آگاهی دینی و ایمان به خداست، اما وقتی استعداد 

های تحریکات جنسی شکوفا نشود و خواهی آنها در اثر زمینهطلبی و حقیقتآگاهی

های عشق و محبت که همانا فضایل اخالقی معرفت دینی و ایمان راستین رشد نکند، پایه

رود و توجه همسر به او تزلزل گشته و مقام معشوق و محبوب بودن زن از بین میاست، م

داری، بچه داری و امثال آنها محدود خواهد شد و این صرفاً در دایرة امور شهوانی، خانه

ترین آسیب به شخصیت و روحیة زن در نظام خانواده است. این موضوع در بزرگ

 مباحث آینده بیشتر روشن خواهد شد.

ترین نیاز زندگی مشترک، که همانا درک و ضمن این که چنین زن و شوهری از اساسی

باشند، زیرا کسی که ارزش و شناخت هم دیگر و نیازهای اصیل همسر است، محروم می

تواند دیگران از جمله همسر خویش را بشناسد. بدیهی عظمت خود را نشاخته باشد، نمی

ربنای محبت و عشق در نظام خانواده است، که شناسی و همسرشناسی زیاست خویشتن

 یابد.جز در سایة دین و ایمان تحقق نمی
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ها وخطرهای مزبور نه تنها جامعه نکته بسیار مهم و در خور توجه آن است که این آسیب

کند، بلکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم گریبان خود این بانوان و زنان را تهدید می

سازد، چرا که پدر، برادر، رد و زندگی را در کام آنها تلخ میگیصنف دیگر را میهم

کنند و روزی در دام این بالها و ای زندگی میهمسر و فرزندان آنها نیز در چنین جامعه

 شوند.های تنیده شده گرفتار میدام

بنابراین چنین زنانی باید مشکالت و نامالیمات زیادی را به تن و جان خود بخرند و چه 

یک عمر بسوزند و بسازند. ضمن این که گناه هر کدام از این خطرها نزد  بسا

خداوندمتعال بزرگ است و عذاب دردناکی را به دنبال خواهد داشت، مگر این که 

 حجت الهی برفردی تمام نشده باشد. 

 حجابی و بدحجابی در سقوط اخالق و انسانیتنقش بی

ار انسان، تنها ایمان دینی و توحیدی است، از آن جا که پایه و اساس صفات عالی و رفت

های اجتماعی همانند خودنمایی و بدحجابی زنان جامعه که بسیاری از بندوباریتأثیر بی

حجابی است، در تضعیف و سقوط عفت و اخالق نیکو امری بدیهی آنها در حقیقت بی

ان بیرون از و روشن است، چرا که چشم و گوش و سایر اعضا پل ارتباطی روح ما با جه

به همین دلیل وقتی «. هرچه دیده بیند دل کند یاد»ماست و این یک واقعیت است که: 

در جامعه امور مربوط به عفاف و حیا رعایت نشود و فضای معنوی جای خود را به فصای 

های جوانان و ور ساختن غرایز شهوانی بدهد و بذر شهوت را در دلخودنمایی و شعله

د، فکر افراد جامعه به ویژه جوانان بدون همسر، از امور حیاتی و ارزشی نوجوانان برویان

شود و از خدای خود که همواره حاضر و ناظر براعمال نیک به سمت شهوات کشیده می

مانند و زندگی موقت دنیا را بر زندگانی حقیقی که آخرت است و بد است، غافل می

انسانی و غیراخالقی و شهوات نامشروع دارند و به وادی وحشتناک روابط غیرمقدم می

 شوند.کشیده می

به دست فراموشی  -ایمان به خدا و قیامت -بدین طریق یگانه اساس و مبنای فضایل انسانی
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شود و در نتیجه خطرات بزرگی فرد و جامعه را تهدید خواهد کرد: صفات سپرده می

ل و رفتار ناشایست همانند دهد؛ اعماپسنیده جای خود را به صفات رذیله و ناپسند می

ربایی، به ویژه ربودن ظلم، جنایت، خیانت، خشونت، فساد، بزهکاری، ناامنی و آدم

خواهی فرزندان شکوفا یابد؛ استعداد اخالقی و فضیلتدختران در جامعه افزایش می

 شود.نگشته و چه بسا از بین می رود و رفتارهای ناسازگارانه و بزهکارانه در آنان ایجاد می

زاد را هم فراخواهد ها و خطرات، دامن خود زنان آسیبدر چنین شرایطی آتش این فتنه

گرفت و خود و خانوادة آنان نیز در این آتش خواهند سوخت؛ چنان که بسیاری از آنها 

گرفتار شدند؛ چه بسیار دخترانی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفتند و یا توسط 

و سرمایه بکارت و عفت را باختند و چه بسیار زنان  گرسنگان شهوت اغفال شدند

خودنمایی که استعدادهای عالی و اخالقی خویش را مختل یا تباه ساختند و دراثر تحول 

اخالقی آنها یا همسرانشان یا فرزندانشان، زندگی شیرین آنان تبدیل به جهنم سوزان 

 گشت.

ل دامن آنها را گرفته و در آتش العمبقیه نیز باید منتظر باشند که روزی قانون عکس

عقوبت رفتار خویش گرفتار شوند، مگر این که تا دیر نشده بیدار شوند و توبه نموده و 

های خود را جبران کنند که خداوند آمرزنده و نسبت به اهل ایمان مهربان است: گذشته

 واهلل غفور رحیم.

های ندام و پوشیدن لباسشایان ذکر است که خودآرایی زن و نمایان بودن بعضی از ا

نما در محیط خانه باید صرفاً برای همسر و به دور از منظر فرزندان ممیز و نوجوان بدن

خود باشد وگرنه سبب بلوغ زودرس و عواقب آن و چه بسا سرآغاز انحراف آنان خواهد 

شد، البته آراستگی طبیعی و آرایش خفیف و غیرمحرک و جلب توجه کننده، مشکلی 

 کند و این سخن در مورد محارم نیز جاری است.نمیایجاد 

 های روحی و معنوینقش القیدی و بدحجابی در غفلت از زیبایی

شود توجهی به این ارزش واالی انسانی موجب میهتک حریم حجاب اسالمی و بی
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های عاطفی و جنسی مردان و جوانان با آن ضعف غریزی و خأل عاطفی، تحت تأثیر جاذبه

هایشان را گرفتار سازد و همین امر ر گرفته و فکرهای آنان را منحرف و دلزنان قرا

های واالی روحی و واخالقی و محرومیت ها و زیباییخبری از ارزشسرآغاز غفلت و بی

گرایی و دنیاپرستی و افراط و سو و سوق به شهوات و لذتاز تمام مزایای آنها از یک

ای که شود؛ به گونهبیعی و جسمی از سوی دیگر میهای طروی در تجمل و زیباییزیاده

مند زنان های زندگی بیشتر روی معیارهای مادی چرخیده و حتی شخصیت ارزشچرخ

های ها و ارزشگونه که برخی از آنان نیز از گنجشود؛ همانبه دست فراموشی سپرده می

آلت دست واالی پنهان در شخصیت ملکوتی خویش و زیباسازی آن غافل گشته و 

 اند و از خودنمایی کودکانه پروایی ندارند.زده شدهبداندیشان و مدسازان غربی و غرب

های طبیعی های آن و لذتبستگی به دنیا و زیباییها و دلواضح است که تماشای صورت

موقت حاصل از درک آنها و به طور کلی هرگونه ارتباط با دنیای فانی که انسان را 

های معنوی خود مشغول کند و از صورت آفرین و زیبابخش و زیبایی همچون کودکان به

های فوق طبیعی و سرای باقی غافل نماید، مایه تضییع عمرگرانمایه و ورشکستگی و لذت

شود و این همان و تخریب یا حداقل اختالل شخصیت و نچشیدن طعم گوارای حیات می

 ماید:فرکریم بدان اشاره میدنیای مذموم است که قرآن

)و ما الحیاه الدنیا اال لعب و لهو و للدار االخره خیر للذین یتقون افال تعقلون(؛ دنیا چیزی 

های نابخردانه نیست و همانا سرای آخرت بهتر و نیکوتر جز بازیچة کودکان و سرگرمی

 اندیشید.است برای اهل تقوا و پارسا، آیا در این نمی

 خوانیم که:در حدیث معراج می

های زیبایی -مد حذر کن از این که مثل کودکان باشی که وقتی به سبز و زردای اح

شودو هنگامی که چیز شیرین و لذیذ یا ترش به او داده کند شیفته آن مینظر می -دنیا

 خورد.شود فریب میمی

 گوید:سینا با الهام از مکتب تربیتی اسالم میابن
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های عارف مثل کودکان است در برابر انسانخوردگان لذت، در مقایسه با مثل این فریب

 دهند.های آن کودکان اعتنایی ندارند و اهمیتی نمیساالن ورزیده که به بازیبزرگ

 نیست بالغ جز رهیده از هوا ---خلق اطفالند جز مرد خدا 

چنین دنیایی باعث عدم تحمل وجود دیگران و انتقادهای سازندة آنها و علت گریز از 

موعظه و ریشة همة گناهان است، زیرا حب دنیا و دلبستگی به ظواهر و  حق و حکمت و

لذایذ زودگذر آن انسان را در برابر حق و حقیقت، کور وکر و الل کرده و او را خوار 

 «.فارفض الدنیا فان حب الدنیا یعمی و یصم و یبکم و یذل الرقاب»نماید: می

 حیدینقش خودنمایی و بدحجابی در تضعیف نور فطرت تو

عقل سلیم و وحی منزل با هر چیزی که انسان را از حقیقت عبادت و اطاعت الهی محروم 

و از هویت و هدف خلقت خویش غافل کند و نور فطرت را تضعیف و به تدریج خاموش 

نماید مخالف است. نظر به این که فطرت توحیدی و سایر فطریات امانت الهی در درون 

باشد، لذا نباید در این امنت ملکوتی دگار عالم در آن میانسان است و آدمی امین پرور

 خیانت و به آن ظلم نماید.

تحقق این امر در صورتی ممکن خواهد بود که قوای غضبیه، شهویه و وهمیه، در سایة 

عقل و وحی کنترل و تعدیل گشته و در قلمرو و معقول و مشروع خود فعالیت کنند، تا 

کنند، نیکو سمی در حیطة مسئولیت خود انجام وظیفه میآن جا که این قوای مادی و ج

و حالل است، ولی اگر بخواهند از حد خود تجاوز کرده و به حریم فطرت تعدی و ظلم 

باشد. فروغ و در نهایت خاموش نمایند، قبیح و حرام میگرانه آن را کمکنند ونور هدایت

ابی وخودنمایی زن در برابر های اخالقی که پدیدة بدحجتمام محرمات الهی و رذیلت

 اند:باشد از این قبیلنامحرمان از جمله آنها می

 فرماید:به همین جهت قرآن کریم دربارة احکام خداوند سبحان می

)... و تلک حدود اهلل و من یتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه(؛ اینها حدود و مرزهای الهی 

 ستم کرده است. است و هرکس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن
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 فرماید:در جای دیگر هشدار داده می

اید خیانت به )یا ایها الذین امنوا التخونوا اهلل و الرسول...(؛ ای کسانی که ایمان آورده

 خدا و رسولش نکنید.

محمدباقر)ع( در تفسیر این شود؛ چنان که اماماین خیانت با ارتکاب معصیت حاصل می

 آیه فرمودند:

و الرسول معصیتهما و اما خیانه االمانه فکل انسان مامون علی ما افترض اهلل فخیانه اهلل 

باشد و اما خیانت در امانت، عزوجل علیه؛ خیانت به خدا و روسل به نافرمانی آن دو می

 هر انسانی امین واجبات خداوند عزوجل است.

باشد؛ موانع میاز سوی دیگر برای شکوفایی فطرت، نیاز به وجود شرایط مساعد و فقدان 

هر محیطی اعم از خانواده، مدرسه، جامعه، نقش مهمی در رشد یا سقوط شخصیت آدمی 

ترین شرایط تربیت و محیط دارد؛ وجود محیط پاک از عوامل شهوانی و انحرافی از مهم

ناسالم از بدترین موانع است، لذا از منظر دین و خرد آن چه که محیط را آلوده و افراد 

 باشد.ل و به فطرت آنها لطمه بزند ممنوع میآن را غاف

های مزین شده در مجامع براین اساس، حضور زنان بدون حجاب خداپسندانه و یا با چهره

عمومی، یکی از بدترین عوامل غفلت آفرین و موانع پرورش فطرت توحیدی و 

افراد کارآمدترین سالح دشمن برای تخریب اخالق و معنویت است، زیرا غریزة شهوانی 

ور نموده و آنها را از یاد خدا و اطاعت یا حقیقت جامعه خصوصاً نسل نوخاسته را شعله

های نابخردانه دختر و پسر که سرآغاز عبادت و عشق به او غافل، و به شهوات و دوستی

دادگی به جیفة ها و از دست رفتن سرمایة دوشیزدگی است، و دلانحرافات و آلودگی

 دهد.هاست سوق میگناهان و بدبختیدنیا که ریشة همة 

چنان که بعضی از جوانان و نوجوانان به همین علت خود را از عبادت به ویژه نماز هم

های اکثر ما مسلمانان از ورزند. یا عبادتمحروم کرده و در اطاعت الهی سستی می

بخشی جان یا نیم مرده، خاصیت اثرچون پیکر بیحقیقت و روح عبادت تهی گشته و هم
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و حیات آفرینی خود را از دست داده است؛ مثالً نماز حقیقتش یادالهی و احساس حضور 

بخشد، از این رو در محضر اوست و به انسان آگاهی ومعرفت، هشیاری و نورانیت می

 نماید:انسان را در برابر فحشا و بدحجابی و خودنمایی و محرمات دینی بیمه می

 دارد.ها و گناه باز میو المنکر(؛ محققاً نماز انسان را از زشتی)ان الصاله تنهی عن الفحشاء 

شناسد و با نظام خلقت آدمی منکر یعنی هرچیزی که عقل و وحی آن را به رسمیت نمی

ای به جا آورده و نظام شریعت اسالمی سازگار نیست، اما این فریضة بزرگ به گونه

های حیاتبخش آن فراموش گشته و موزهجان است، آروح و یا نیمشود که مرده و بیمی

 اثرات عالی تربیتی آن از دست رفته است.

ربا، با این عمل ضددینی و اخالقی خویش به دین، ایمان و بنابراین زنان خودنما و دل

رسانده و نور محبت الهی را در قلب خود و دیگران فطرت خود و افراد اجتماع آسیب

برند و ت و لذت انس با خدای جمیل را از بین میتضعیف نموده و طعم گوارای مناجا

شوند و ظلمت ها میپرور اسالم به دلمانع گسترش آیین توحیدی و تابش آفتاب روان

 نمایند.شهوات و محبت دنبا را جایگزین آن می

سازد؛ لذا دیدن و شنیدن آیات اصوالً محبت دنیا و شهوات، انسان را نابینا و ناشنوا می

گذارد و فرد و جامعة انسانی را به فجایع بزرگ از جمله الهی در او تاثیر نمیودستورهای 

سازد. چه ظلم و خیانتی بدتر از این که انسان بحران معنویت و هویت و اخالق گرفتار می

 با عمل و رفتار خود ظلم به خویشتن و جامعه وخیانت به خداوند و رسولش)ص( بکند؟!

ود را مسلمان حقیقی بدانند، در حالی که با اعمال خویش مردم توانند خآیا این بانوان می

دارند. این همان کاری است که معاندان حق و پرور او باز میرا از راه خدا و آیین روح

اهلل( و قرآن مجازاتشان را حبط اعمال و عذاب کنند: )و یصدون عن سبیلحقیقت می

دهد که مواظب باشند از راه و دار میدردناک بیان نموده است و به اهل ایمان نیز هش

رسم آن جاهالن پیروی نکنند و به این خصلت ناپسند هرچند با انجام عمل زشت آشکارا 

و فسادبرانگیز در اجتماع آلوده نشوند که به برخی از مجازات بداندیشان گرفتار خواهند 
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 شد.

 نقش تخریبی خودنمایی برعشق واقعی و مقام معشوقه بودن زن

گونه که بیان شد، پایه و رکن عشق راستین میان زوجین، صفات پسندیده و اخالق همان

ها و شهوات های معنوی است که در محیط پاک و سالم و به دور از هوسانسانی و ارزش

کند، چرا که سالمت و نامشروع و در فضایی سرشار از معنویت، عفت و حیا رشد می

مین شده و موجبات تعالی فکری و شکوفا شدن امنیت روانی افراد در چنین محیطی تض

 گردد.استعدادهای اخالقی و معنوی فراهم می

آمیز خود های تحریکای که زنان به خودآرایی و نمایش اندامبراین اساس جامعه

یابد و پردازند، پیروی از هوا و هوس و گرایش به شهوات در آن افزایش میمی

عامل انسانیت و بالندگی فضایل اخالقی و در نتیجه که تنها  -های دینی و معنویارزش

شودو به این ترتیب، فضایل پسندیده در رنگ میاز بین رفته و یا کم -عشق واقعی است

افراد جامعه و خود زنان و همسران حال یا آینده آنان رشد نکرده، بلکه صفات ناشایست 

محبت، محبوبیت اجتماعی و مقام  یابد؛ در نتیجه با تزلزل پایه عشق ودر آنها افزایش می

کند و به عنوان بازیچه و وسیلة ارضای شهوات معشوق بودن زنان در خانواده سقوط می

آیند، مگر زنان عفیف و باحجاب که از همسران عفیف، غیور و مؤمن برای مردان در می

 برخوردارند.

خود و هم صنفان  گونه زنان، بزرگترین ضربه و آسیب را به شخصیت و محبوبیتپس این

کنند که از پی آمدهای ناگوار آن، ایجاد زمینه برای آزار و ستم از سوی خویش وارد می

توجهی به شخصیت و حقوق آنها و اختالف، ناراحتی و توجهی یا کممردان و بی

اضطراب فراوان در محیط خانواده است و چه بسا پیوند خانوادگی به طالق و جدایی 

 انجامد.می

 و عوامل ناشی از بدحجابیطالق 

بار رعایت نکردن عفاف و حجاب، طالق و جدایی زن و شوهر و از از پی آمدهای زیان
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باشد که تنها ترین حالل میهم پاشیدن نظام خانواده است؛ طالق در نظر اسالم مبغوض

 یابد.در صورت اختالفات حل ناشدنی ضرورت می

خانواده و افزایش صفا و صمیمت میان همسران اسالم عزیز به منظور حفظ و تحکیم نظام 

ای اندیشیده است. و جلوگیری از اختالفات شدید خانواده و فروپاشی آن، تدابیر حکیمانه

معیارهایی از قبیل ایمان، آراستگی به فضایل اخالقی و انسانی، اصالت خانوادکی و امثال 

و وظایفی را برای زوجین  اینها را برای انتخاب همسر شایسته، مقرر فرموده و حقوق

مشخص کرده است. برای طالق نیز شرایطی معین کرده که شامل بعد از آن، همچون 

شود، همه اینها مربوط به خانواده رجوع و بازگشت و دوباره شوهر به زندگی مشترک می

 است.

فت گردد، سالمت و امنیت جامعه از هرگونه اقدامات منافی عچه به اجتماع باز میاما آن

و حیا است. مهمترین گفتار، بحث عوامل و سرمنشأ طالق است؛ موضوع طالق از جهات 

باشد و غالباً ریشه آن به طور عمده، حرمت و عوامل گوناگون قابل بررسی و تبیین می

ننهادن زنان به خویشتن در اثر فاصله گرفتن از پوشش خداپسندانه و در نتیجه آسیب 

 دی و اجتماعی است.دیدن عفت عمومی و اخالق فر

 دهیم:برای روشن شدن این بحث، جهات و عوامل طالق را مورد توجه و بررسی قرار می

 هوس مداری در خانواده -الف

یابد که عمدتاً از خودخواهی های عمیق زن و شوهر تحقق میاساساً طالق در اثر اختالف

پرستی است و یا خویشتن شود؛ یا رفتار و گفتار هر دو، ناحق و از رویو هوس ناشی می

رود، اما ممکن نیست که هر دو برحق یکی از آن دو بر حق بوده و دیگری راه باطل می

باشند و در عین حال اختالف داشته باشند، مگر در امور جزیی و ناچیز که آن هم با بحث 

و گفتگو در فضایی سرشار از محبت و صمیمت و عمل به دستورهای مترقی اسالم 

 گردد.ده و تفاهم و بالندگی اندشه جانشین آن میبرطرف ش

مداری ساالری و به طور کلی هوسبنابراین اگر نظام خانواده مبتنی بر مردساالری یا زن
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رود، چرا که در چنین حاالتی، حقوق و احترام و خودخواهی باشد، اختالفات آشکار می

ری در خانواده حاکم گردد ساالشود. از آن طرف اگر حقمتقابل زن و مرد رعایت نمی

و تدبیر و مدریت خانواده براساس قوانین، حقوق و وظایف مشخص شده در اسالم باشد، 

 ای و عمیق و طالق پیش نخواهد آمد.اختالفات ریشه

مرز میان حق محوری و خودخواهی، شخصیت الهی آدمی است. کسی که دارای ایمان 

را در شئون زندگی نیل به رضا و لقای قوی و تقوای عالی باشد و هدف نهایی خویش 

داند، شخصیت الهی و انسانی او ضامن احساس مسئولیت و خداوند تبارک و تعالی می

عمل به وظایف و تعهدات و رعایت حقوق همسر و دیگران خواهد بود و کسی که از 

ل چنین ایمان و تقوایی برخوردار نباشد، فاقد ضمانت و پشتوانه مذکور است که به دلی

غفلت از یاد خدا و هدف آفرینش خویش و مکافات عمل دنیا و آخرت، احساس 

مسئولیت چندانی نخواهد داشت و برای شخصیت حقیقی و حقوقی همسر خویش احترام 

 الزم را قائل نخواهد شد.

عامل بسیار موثر و سازنده در شخصیت الهی انسان، عفت عمومی، سالمت و پاکی جامعه 

ها است که عمدة آنها هتک حریم حجاب ین و هوس آلود و ناپاکیاز عوامل غفلت آفر

و پوشش عفیفانه و ضعف غیرت و عفت و فقدان احساس مسئولیت پدران و مادران و 

های نفسانی سوق داده و باعث تباهی باشد که افراد جامعه را سمت هوسشوهران آنها می

 -بازی و خودخواهیبه هوس گردند؛ در نتیجه حق محوری جای خود رااخالق آنان می

 دهد.می -که عامل اصلی بروز اختالفات و در نهایت طالق است

 چرانی و مقایسه با همسرچشم -ب

چرانی نما در جامعه حاضر شوند، مردان عادی با چشمهرگاه زنان با ظاهری آراسته و بدن

یعتاً میوه تلخ های ظاهری و مقایسة همسران خویش با این زنان که طبو مشاهدة زیبایی

زمینة بهانه جویی مردان و  -باشدرغبتی یا کاهش محبت به همسران خود میآن بی

احترامی به زنان خویش و در نتیجه بروز اختالفات، ایجاد شده جویی و تحقیر و بیعیب
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 شود.و در نهایت به طالق و جدایی کشیده می

 گرایی شهوت طلبی و لذت -ج

روحی و مصاحبت جسمی زوجین است و این اتحاد در صورتی ازدواج، پیوند و اتحاد 

شود که دو روح در ابعاد واالی انسانی از سنخیت و شباهت برخوردار باشند. محقق می

های هوس و شعله -که آزادی در اسارت هوا و هوس است -آزادی غیرمعقول زنان

ای برای د. لذا عدهدهگرایی را در آنان رشد میفروزد و لذاتشهوات را در مردان می

حد و مرز خود با ترفندهای گوناگون، همسران خوش را های شهوانی بیتامین خواسته

 دهند تا به خودخواهی و شهوت حیوانیشان پاسخ مثبت بدهند.طالق می

 های نامشروعدوستی -د

آمیز زنان در صحنه اجتماع، از یک سو باعث ایجاد روحیة شهوانی در حضور تحریک

ای که شود؛ به گونهدوستی با صنف مخالف و روابط نامشروع میدر نتیجه رواج مردان،

یابد و از سوی دیگر به علت آن که نوعاً همسران عالقة آنها به همسران خود کاهش می

از این نوع روابط نابخردانه بیزارند و محبوبیت خود را نیز نزد  -به حسب فطرت -آنان

ینند، از زندگی مشترک سرد شده و در نتیجه پایة و بشوهران خود در معرض خطر می

گردد؛ به ویژه اگر این متزلزل می -که محبت و دوستی است -رکن زندگی شیرین

های محبت دو سویه باشد، که نهایت کار اعتمادی و دلسردی و ضعیف شدن شعلهبی

 طالق و جدایی خواهد بود.

ظن همسران ای از مردان مورد سوءوع، عدهافزون برآن که با رواج روابط دوستانه و نامشر

شوند. در نتیجه محبت و اعتمادشان نسبت خود قرار گرفته و متهم به روابط نامشورع می

پندارند، در این صورت غم و اندوه و به شوهرانشان سلب شده و آنها را فاقد صداقت می

ود و زمینه برای راضطراب برآنان حاکم شده و عالقه به زندگی و همسر از میان می

 شود.هدف منجر میدرگیری و کشمکش آغاز و به طالق و جدایی یا زندگی بی

 هـ. غفلت از معیارهای اصولی در گزینش همسر
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گردد، خودنمایی دختران سبب انتخاب و گزینش غلط و نادرست آنان در ازدواج می

ظواهر و مادیات و مورد آنان به جا و بیهای هوس و خودخواهی و توجه بیزیرا پرده

عناوین اعتباری خواستگاران و غفلت از معیارهای اصولی و سازنده در انتخاب همسر، 

های اندیشه و عقل خود بهره گریبینی شده و در نتیجه نه از ارشادها و هدایتمانع واقع

ین گیرند؛ از اهای اطرافیان خردمند قرار میبرند و نه تحت تاثیر اندرزها و راهنماییمی

گردند و پس از ازدواج و گذشت مدت زمانی، رو از انتخاب همسر شایسته محروم می

افتد و متوجه شکست در ازدواج شده و به تدریج میان آنان و شوهرانشان فاصله می

 شود.سرانجام کارشان به طالق کشیده می

 جویی فریب ظواهر آراسته و انتقام -و

شود جوانان مجرد، از ظواهر آراسته و موجب میهای زنانه خودآرایی و نمایش جاذبه

آرایش شدة آنها فریب خورده و شیفته آنها گردند و پس از ازدواج و چندروز وصال 

در اثر فریب  -دریابند که همسرشان شایسته محبوبیت نبوده و در این پیوند زناشویی

ه نفرت و دشمنی اند. در این صورت عشق تبدیل بناموفق بوده و دچار زیان شده -ظواهر

ظن به جویی و سوءآیند و ضمن تحقیر، سرزنش و عیبشود و درصدد انتقام بر میمی

 دهند.همسران خود، در نهایت آنان را طالق می

از  ۱۳۸۱در جامعه ما، طبق آمار در سال  -باتوجه به این عوامل، به ویژه دوعامل اخیر

 یده است.هرچهار ازدواج، یک مورد به طالق و جدایی انجام

چرانی پروایی زنان و از سوی دیگر در چشمبنابراین ریشة عمده طالق از یک سو در بی

االیمان نهفته است. در این میان دوموضوع باعث افزایش و نظربازی مردان ضعیف

شود: نخست آن که مردان به خاطر انس و همراهی با همسران خویش، چرانی میچشم

شودو دیگر این گردند ویا برایشان عادی مینی آنان غافل میهای ظاهری و باطاز زیبایی

نشینی با شوهرانشان و یا اشتغاالت زیاد خانه و غیره کمتر که زنان نیز به دلیل الفت و هم

 پردازند.به زینت و آرایش خود برای آنان می
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ترین بینند، اما بیشناپذیری میهای جبراندر طالق، هرچند همة اعضای خانواده آسیب

کشند، زیرا سرپرست و پشتوانه عواطف خود را از زیان را زنان و فرزندان بردوش می

-دهند. این یک اصل مسلم روانی است که خوشبختی زن، نفوذ در قلب مرددست می

و محبوب و معشوق او گشتن است؛ چنان که باالترین لذت برای او، بودن در -شوهر

 مورد عالقه اوست.کنار مردی است که حامی و سرپرست و 

از این رو در صورت ناکامی و شکست در زندگی مشترک و در نتیجه طالق زن به آمال 

کند و های روانی خود نرسیده، احساس حقارت، ذلت و بدبختی میو آرزوها و خواسته

همین موضوع پی آمدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر موفقیت 

طالق گرفته به مراتب کمتر از ازدواج دوباره مردان آنان است.  ازدواج مجدد برای زنان

شوهر بیشتر از مردان باشد و جمعیت ای که تعداد دختران و زنان بیمخصوصا، در جامعه

 جوانان و مردان آن در اثر جنگ و حوادث دیگر کم شده باشد.

سرگردانی، های روانی و رفتاری مثل تحیر و چه این که فشارهای روانی و اختالل

هایی افسردگی، اضطراب، بزهکاری و انحرافات و غیره، متوجه فرزندان چنین خانواده

شود که همه ناشی از عدم تربیت درست و کمبود محبت و عدم تأمین کامل عواطف می

 باشد.آنها و احساس اهمیت نداشتن آنان برای والدین خود می

انگیز زنان، را در پرتو مناظر هوس گذشته از اینها، زنان وقتی روحیة مردان خود

ران و الابالی یافتند و عالقة آنان را نسبت به خود سرد و عیف دیدند، همواره در شهوت

کنند، چون در هراسند که مبادا شوهرانشان دست از درون خود احساس عدم امنیت می

ها و آنان کشیده ودل در گرو معشوقة دیگری بسپارند و همین امر چه بسا اختالل

 هایی در روان و زندگی آنها ایجاد کند.آسیب

نتیجه آن که براساس حکم اسالم و نظر عقل و تجربه، آن چه نظام خانواده را حفظ 

کند، محبت و مودت، رحمت و از خودگذشتگی زن و مرد است؛ به همین دلیل دین می

رپایه محبت و کند که ازدواج دختر و پسر، باید بمقدس اسالم، از یک سو سفارش می
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 -که سنخیت و هم کفو بودن در ایمان و فضایل اخالقی شالوة آن است -عشق راستین

باشد و از سوی دیگر، مودت، رحمت و گذشت در میان زوجین قرار داد و از سوی سوم 

دستورهایی برای رعایت حقوق و احترام متقابل معین نمود که عمل به آنها باعث حفظ 

 گردد.محبت و افزایش آن می

 -طلبی و ارتباط آزاداما این محبت و گذشت با فساد اخالقی، هوس، خودخواهی، شهوت

چرانی و های زنانه در جامعه و چشمبندوباری و نمایش اندام و زیباییکه از بی

بیند و به اختالفات از میان رفته و یا آسیب می -گیردپذیری مردان سرچشمه میتحریک

 شود.منجر میعمیق خانوادگی و طالق 

از این رو الزم است که زنان مسلمان برای جلوگیری از طالق و فروپاشی خانواده و از 

های ها و سفارشدیدن فرزندان برتوصیهبین رفتن محبوبیت خود و دیگر زنان و آسیب

به لحاظ کمی  -فطرت و شریعت عمل نمایند و در امر عفاف، حجاب و پوشش اسالمی

صورت های درونی خود و خدای خویش احترام بگذارند، در غیر اینبه خواسته -و کیفی

پاشند و حقوق دیگر زنان پایمال شده و کودکان و فرزندان ها از هم مینه تنها خانواده

شوند، بلکه کیان خانواده خودشان از حمایت عاطفی، جسمی و تربیتی والدین محروم می

کم درگیری و اختالف و ناامنی در  گیرد و یا دستهم در معرض فروپاشی قرار می

توجهی مهری و کمهای آنها حاکم گشته و شخصیت و حقوق آنان مورد بیخانواده

 شود و حتی این موضوع در بسیاری از موارد دوسویه است.همسرانشان واقع می

چنان که اگر امنیت و آرامش در خانه نباشد، فرزندان در اثر احساس ناامنی، از خانه و 

کنند و به دام باندهای فساد و افراد منحرف افتاده و یا به دوستان والدین فرار می دامن

های ناگوار فراوانی به شوند که خود این حاالت مشکالت و مصیبتناباب پناهنده می

 دنبال دارد. 

 بندوباری و بدحجابی در شیوع فحشا نقش بی

انسان برکسی پوشیده نیست؛ از العاده محیط در سازندگی یا تخریب شخصیت تاثیر فوق
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این رو هر امری که موجب عفت و پاکی عمومی و تعادل فکری، روانی و اخالقی جامعه 

بایست در جهت تحقق و رشد شخصیت افراد گردد، برای اجتماع مفید و الزم است و می

 و ایجاد آن حداکثر کوشش را به کار برد.

است جامعه، به مثابة خانه و خانواده است از آن جا که زندگی انسان جامعی و اجتماعی 

که حفظ حریم عفاف و اخالق در آن حیاتی است و پاکی یا آلودگی آن نقش مهمی 

 در سرنوشت افراد آن به ویژه فرزندان و نسل نوخاسته دارد.

روی همین اصل منطقی، اسالم با هرچه جو اجتماع را آلوده ومسموم کند شدیدًا مبارزه 

گناه آشکار، مسئولیت و عقوبتش به مراتب بیش از گناه پنهان است، زیرا کرده است، لذا 

کسی که پردة حیا را بدرد و مرتکب معصیت در مأل عام بشود و به اصطالح تجاهر به 

شود قبح و زشتی گناه و عمل ناهنجار، که سد مهمی در برابر فساد و فسق کند باعث می

فته و عواقب و بازتاب تلخ دنیوی و عقوبت و جرم است، به تدریج درنظر مردم از بین ر

رسوایی اخروی آن فراموش گشته و سد شکسته شود و مردم نیز به آن آلوده گردند. 

بدین ترتیب چنین فردی ضمن آلودگی و ضربه به شخصیت خویشتن، جامعه را مسموم 

 نموده و ضربة بزرگی برمعنویت و پیکره آن وارد کرده است.

قیدی و بدحجابی از این قبیل است؛ دین مبین اسالم حجاب را به گناه بسیار بزرگ ال

عنوان عامل مهم حفظ و اعتالی شخصیت فردی و تحکیم پیوند خانوادگی و حفظ عفت 

مند معشوق بودن برخوردار و اخالق اجتماعی بر زن که در نظام آفرینش از جایگاه ارزش

 باشد واجب فرموده است.می

کند با رفت و آمد در سطح شئون اسالمی را رعایت نمی بانویی که حجاب صحیح و

ها در جامعه زدگی و فراموشی مراقبت الهی و باعث کوری دلاجتماع عامل غفلت

گردد، وی از یک سو گناه و رفتار ناهنجار القیدی و خودنمایی فسادانگیز را نشر و می

سازد و از سوی دیگر تار مینماید و دیگر زنان را به این بالی خانمان سوز گرفترویج می

بالخصوص جوان را در میدان  -به جهت تاثیرات عاطفی و جنسی زن بر مردان، دل آنان
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بار آن، نماید. از نتایج زیانجاذبه خویش گرفتار ساخته و غریزه شهوت آنها را مشتعل می

شیوع انحرافات جنسی و رنج جسمی و روانی شدید است و چه بسا روزگار آدمی را 

 سازد.یاه و زندگی را تباه میس

شوند که براین اساس، زنان این گونه از هر دو جهت مشمول این کالم خدای سبحان می

 فرماید:می

الدنیا و االخره واهلل )ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی

گناهان قبیح در میان مردم با ها و یعلم و انتم ال تعلمون(؛ کسانی که دوست دارند زشتی

ایمان شیوع یابد عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند از عواقب 

 بار آن آگاه نیستید.شوم و آثار مرگبار فحشا آگاه است اما شما از ابعاد گوناگون و زیان

چنین کاری  فرماید دوست دارندکنند، بلکه میاین که نفرمود کسانی که اشاعه فحشا می

کنند، یا از جهت نهایت تاکید در این زمینه است؛ یعنی آنهایی که دوست دارند که 

ها شیوع پیدا کند عذابشان شدید است، چه برسد به این که با اعمال و گفتار خود زشتی

اشاعه فحشا کنند و یا از جهت آن است که محبت همانند کفر گاهی قلبی است و گاهی 

شود و مراد از ناشایست آنها موجب ترویج و شیوع گناهان زشت میعملی یعنی کردار 

حجابی هرگونه رفتار و گفتاری است که زشتی آن بزرگ است، اعم از این که بی« فحشا»

 و بدحجابی و انحرافات جنسی یا غیراینها.

شوند که به سیاری میهمانند آتش -پوشش دینی -بنابراین زنان با فروافکندن لباس حیا

نهند آنجا را آتش زده و شخص و شخصیت جوانان و نوجوانان را دچار جا گام میهر

ها و سوزی بدتر از این وجود دارد که خرمن تواناییسازند. راستی چه آتشحریق می

سوزاند و شخصیت و انسانیت آنان و خویشتن را استعدادهای خود و نسل جدید را می

 سازد.تباه می

شوند و ستند همواره مرتکب چه جنایاتی برخود و افراد جامعه میداناگر این بانوان می

اگر حقیقت عمل ناهنجار خویش و گناهان عظیمی که بردوش دارند را مشاهده 
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نشستند تا این آتش افروخته شده بردوش کردند، هرگز یک لحظه هم آرام نمیمی

 اصالح نمایند.خویش را با آب توبه خاموش و خود را با دستورهای سازنده اسالم 

شود، حضرت امام رضا)ع( باتوجه به مطالب مذکور، معنای عمیق حدیث ذیل روشن می

 فرمودند:

نقش انگشتر حضرت عیسی)ع( دو جمله بود که از انجیل گرفته شده بود: خوشا به حال 

ای که یاد خداوند به شود و وای به حال بندهای که به واسطه او یاد خدا حاصل میبنده

 او فراموش شود.  خاطر

 شریک در جرم گناه 

زا ضمن این که هنگام حضور غیرشرعی در جامعه و در برابر افراد نامحرم زن آسیب

شود، در جرم و گناه کسانی که از پیوسته برای او گناه و سرپیچی از حکم الهی ثبت می

شوند، میطریق او به گناه جنسی، القیدی، جرم و جنایت، اعتیاد، ظلم و غیره آلوده 

العمل رفتارها و پوشش نامناسب و شریک خواهد بود و در نهایت گرفتار عکس

شود و این نکتة مهمی است که غیرعفیفانه خود در برزخ و آخرت و گاهی در دنیا می

کریم نیز در این زمینه به عنوان قانون کلی عقل سالم بر آن نظارت دارد؛ چنانکه قران

 فرماید:می

حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعه سیئه یکن له کفل منها و کان  من یشفع شفاعه

اهلل علی کل شیء مقیتا؛ کسی که تشویق به کار نیکی کند بهره وافری از آن برای او 

خواهد بود و کسی که تشویق به کار بدی کند سهمی از آن خواهد داشت و خداوند 

 کند.حساب هر چیز را دارد و آن را حفظ می

ابق آیه، منطق اصیل اسالم در مسائل اجتماعی و خانوادگی آن است که مردم جامعه مط

و اعضای خانواده در سرنوشت اعمال یکدیگر از طریق راهنمایی و تشویق زبان یا عمل 

باشند. هرگاه گفتار یا کردار حتی سکوت و اشاره انسان سبب تشویق فرد یا شریک می

شود، سهمی از پاداش یا کیفر آن کار و آثار و نتایجش  گروه و جمعیتی به کار نیک یا بد
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برای تشویق کننده خواهد بود، بدون آن که از ثوابی یا گناه فاعل اصلی)انجام دهندة 

 عمل( کاسته شود؛ چنان که از پیامبراسالم)ص( چنین نقل شده:

بسوء  من أمر بمعروف او نهی عن منکر او دل علی خیر او اشار به فهو شریک و من امر

او دل علیه او اشار به فهو شریک؛ هر کس امر به کار نیکی یا نهی از منکر و گناهی کند 

 -و به نحوی باعث تشویق به خیر شود -یا به عمل خیر راهنمایی نماید یا اشاره به آن کند

در آن عمل نیک سهیم و شریک است و هر کس دعوت به کار بد یا راهنمایی اشاره و 

 ید او نیز در آن عمل بد شریک است.تشویق بدان نما

دهندگان گناه و کار زشت، مسئول و گناه کار بنابراین در فرهنگ کامل اسالم تنها انجام

نیستند بلکه تمام کسانی که به نوعی زمینة گناه و جرم را فراهم کردند نیز مسئول و 

 شوند.معصیت کار شمرده می

 فرماید:گناه کشاندن دیگران می قرآن دربارة نتیجة اخروی گمراه کردن و به

)لیحملوا اوزارهم کامله یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم اال ساء ما یزرون(؛ 

روز قیامت هم باید بار گناهان خود را به طور کامل بردوش کشند و هم سهمی از گناهان 

اشید که آنها بارسنگین سازند، آگاه بکسانی که به جهالت از راه حق گمراه و منحرف می

 بدی بردوش خواهند کشید.

آمدهای ناگوار آنها، غالباً در درجه گذشته از اینها، در شیوع این اعمال منافی عفت و پی

باشند. حجابی قربانی مهلکه و بازندة بازی میاول خود زنان خودآرا و بدحجاب و بی

بستگان نزدیک آنان نی در خطر چنان که پدران، برادران، شوهران، فرزندان و دیگر هم

ها هستند و در حقیقت این زنان در همین دنیا به برخی از سزای سقوط در این مهلکه

باشند؛ اعمال خود رسیده و شاهد انحراف اخالقی و جنسی خود و نزدیکان خویش می

 چنان که بسیار دیده و شنیده شده است.

کافی است باور کنند که هر سخن و برای رهایی این زنان از بند اسارت خودنمایی، 

شود در شهود و حضور خداوند بزرگ است، چنانکه در رفتاری که از آنها صادر می
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 فرماید:قرآن می

دهید )وال تعلمون من عمل اال کنا علیکم شهوداً اذ تفیضون فیه(؛ هیچ عملی را انجام نمی

شوید. پیامبر)ص( هرگاه میمگر این که ما گواه برشما هستیم در آن هنگام که وارد آن 

 نمودند.کردند گریه شدید میاین آیه را تالوت می

 صدای ظریف و لبخند ملیح 

های جاذبة صدای ظریف، آهنگ شیوا، خنده و تبسم ملیح زن از جمله ابزارها و سالح

طبیعی زن برای نفوذ و جذب مردان است؛ زن با صوت دلربا و خنده نمکین، دل همسر 

شوید، به دهد و غبار غم، اندوه و خستگی را از صورت و چهرة جان او میرا نوازش می

ویژه اگر با ناز و نرمش و سخنان حق و روشنگرانه همراه باشد و به زندگی مرد حرارت، 

 کند.گرمی و صفا بخشیده و محبوبیت خود را نزد او حفظ و استوار می

شمه در برابر نامحرم باشد، به ویژه تاثیر و نفوذ صدای زیبای زن اگر توأم با ناز و کر

ای که از نبود یا کمبود عاطفه در خانواده یا اجتماع همراه با خنده و تبسم روی بیگانه

مخصوصاً اگر جوان باشد ایجاد  -چنان اثرگذار است که طوفانی در دل اوبرد، آنرنج می

ها به زن را تا مدت زند و ذهن و اندیشة اوکند که اعتدال و آرامش او را برهم میمی

های شهوانی مشغول کند و از امور حیاتی و ضروری منحرف و به لذتمعطوف می

گذرند و رعایت نماید، در حالی که زنان، معموالً به راحتی از کنار این موضوع میمی

احتیاط و احساس مسئولیت در برابر مردها و جوانان و نوجوانان با آن ضعف غریزی و 

 کنند.یخال عاطفی نم

ای است که گاه باعث های خدادادی زن تا اندازههای فوق، همانند سایر جاذبهتاثیر جاذبه

طلب را به طمع انداخته، امنیت زن را به خطر اندازند و شود مردان بیماردل و شهوتمی

دار کنند. در این باره، قرآن یا درصدد اغفال زن برآمده عفت، حیثیت و آبروی او را لکه

 فرماید:شناختی و جامع میم، با نگاهی روانکری

قلبه مرض و قلن قوالً معروفاً(؛ )با مردان( با نرمی و )فال تخضعن بالقول فیطمع الذی فی
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ای ناز و کرشمه سخن نگویید که انسان بیماردل در شما طمع کند و سخن نیکو و شایسته

 که عقل و وحی آن را به رسمیت شناخته بگویید.

 ی و بدحجابی در ناکارآمد ساختن ابزارهای شخصیتی زننقش القید

ها و ابزارهای زن برای نفوذ در قلب همسر به شمار ها، مکانیسماگر چه گفته شد، توانایی»

که به حق و براساس حکمت و تدبیر الهی  -رفت، البته مشروط برآن که از این امورمی

 هت اهداف عالی انسانی استفاده شود.به درستی و در ج -در نهاد زن به ودیعت نهاده شده

ها و سازوکارها در مباالتی زن، این تواناییتوجهی یا بیاما در صورتی که دراثر کم

آید نه تنها به سود رنگ شود، نتایجی که به دست میمعرض تهدید قرار گیرد و یا کم

ین جا به زن نخواهد بود، بلکه او را به سمت انحطاط و شکست خواهد کشاند که در ا

 شود.توضیح و تحلیل این امر مهم پرداخته می

 بدحجابی، القیدی و آزاداندیشی

های ظلمانی گناهان و آزاداندیشی و روشن بینی، در پرتو تقوا و عقل سلیم از حجاب

شود و آید؛ براین اساس زنی که اسیر القیدی یا بدحجابی میصفات ناپسند به دست می

های ی به پروردگار خویش و دستور حجاب و پوشش، ارزشکجاعتنایی یا دهنیا بی

های ظاهری خالصه نموده و از آن حقیقت روحی و استعدادها وجودی خود را در جاذبه

بین و های هوا و هوس جلوی دیدگان حقشود و پردههای انسانی خود غافل میو ارزش

رهایش در انتخاب همسر گردد، معیانگر او را گرفته و مانع آزاداندیشی او میآینده

های اصیل و ارزشی غافل بوده و یا توجه معموالً مادی و ظاهری است و نسبت به مالک

الزم و کافی به آنها ندارد، لذا در گزینش و انتخاب عاشق راستین، به عنوان شریک 

 خورد.زندگی خود به خطا رفته و در نتیجه در زندگی شکست می

شخصیت فکری و اخالقی سالم و معتدل برخوردار نیستند،  افزون براین، چنین زنانی از

دادة واقعی داشته باشند، اینان یا از نظر عقل و اندیشه دربارة حجاب و تا عاشق و دل

پوشش اسالمی فکر و عقیدة نادرستی دارند و فریب شبهات و تبلیغات زهرآگین برضد 
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ا و پیامبر او)ص( و امامان)ع( و ای که به دستور خداند؛ به گونهاسالمی را خوردهحجاب

کنند، زهرا)ع( در زمینة عفاف و حجاب اعتنا نمیسیرة الگویی و سخنان اخالقی حضرت

باشند و یا به لحاظ روحی و اخالقی که معموالً دختران جوان مسلمان ما از این گروه می

حی خویش چون پوشش اسالمی را با مزاج روشخصیت بیمار و ناسالمی دارند و اموی هم

 یابند.سازگار نمی

همانگونه که اگر کسی به بیماری سوء هاضمه یا مرض دیگر مبتال شده باشد، چه بسا 

گردد، نداشته و یا از آن متنفر و گریزان می -اگر چه بهترین خوراک باشد -میل به غذا

کسانی که روحشان نیز با گناهان و صفات ناشایست مکدر شده است، شخصیت معنوی 

شان از پذیرش دستورهای الهی طنی آنها بیمار و مسموم گشته، در نتیجه مزاج ملکوتیو با

ماند؛ از این رو هر فردی به اندازه باز می -که در حقیقت غذا و خوراک جان آدمی است

مند های آسمانی و معنوی و لذایذ حصال از آنها بهرهپاکی روح و روان، از غذاها و مائده

پرور محروم گشته های روانهای روحی و باطنی از آن نعمتن آلودگیگردد و به میزامی

 فرمایند:شود. چنانکه حضرت علی)ع( میو به دردها و آالم روحی و روانی گرفتار می

 شود.بالصحه تستکمل اللذه؛ با صحت و عافیت، لذت انسان کامل می

امل جسمی را این صحت، اعم از سالمتی جسمی و روحی است؛ سالمتی بدن، لذت ک

به دنبال دارد و صحت روح، لذت کامل روحی و معنوی را. مردی که در غیرت ضعیف 

و سست است و از خودنمایی همسر یا دختر خود نه تنها ناراحت نیست، بلکه مباهات هم 

 کند، دچار بیماری روحی و فکری است، هرچند در بعد جسمی سالم باشد.می

دست آوردن عاشق واقعی، به عنوان همسر دلسوز و  هایی از بهبراین اساس چنین زن

وفادار محرومند، چرا که عاشق راستین کسی است که عشق او برپایة زیبایی باطنی زن، 

به ویژه حیا، عفت، وقار و پوشش اسالمی و دینی باشد، هرچند زیبایی ظاهر هم مورد 

 ست.توجه قرار بگیرد؛ همانگونه که در اسالم نیز به آن توجه شده ا

گردد که به لحاظ روحی و اخالقی هم سنخ جوان با ایمان و عفیف به دنبال دختری می
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باشد؛ یعنی دختری باتقوا و عفیف. حتی کسانی که در ایمان و عفاف ضعیف بوده و از 

اند، براساس فظرت الهی و الهام درونی خویش از امور منافی جاده مستقیم به بیراهه رفته

باشند. و خواستار ازدواج با دختران پاکدامن و باحیا و عفت میعفت و حیا متنفرند 

 گوید:می -مورخ و فیلسوف غرب -دورانتویل

شرم و حیا، جز در موارد زودگذر، برای مردان جذاب نیستند. مردان جوان به زنان بی

کنند که این خودداری باشند و بدون آن که بدانند حس میدنبال چشمان پراز حیا می

 دهد.از یک لطف و رقت عالی خبر می -عفت و حیا -انهظریف

 گوید:خانم اوریزان مارون هم می

الطبع و در عین سادگی و مرد فطرتاً طالب دختری است که مانند بنفشه محبوب و سلیم

عفاف، دارای کمال، لطف و دلبری باشد؛ زنی که دارای صفات و ملکات فاضله بوده و 

جا و به هر حالت که باشد مورد تقدیس و احترام مرد واقع شایستة اوست، هر« زن»نام 

 شود.می

 القیدی، بدحجابی و عاطفه 

خیزد و برقلب قلب کانون عواطف، احساسات و انفعاالت است؛ عاطفه از قلبی بر می

دهد. میزان محبت و عاطفه هر فردی به اندازه نشیند و آن را تحت تاثیر قرار میدیگر می

اطفی و طهارت روحی و قلبی او بستگی دارد؛ همانگونه که میزان انفعال سالمت روانی، ع

های های خالصانه و اندرزها و موعظهو تاثیرپذیری افراد در برابر عواطف و محبت

 دیگران نیز این چنین است.

دل هر چه از صفات ناپسند و زنگار گناه دور و پاک باشد لطافت، طراوات و نرمی آن 

ها ؛ در نتیجه بیشتر تحت تاثیر اندرزها و گفتارهای حق و مهر و محبتبیشتر خواهد بود

گیرد؛ به همین دلیل قلب مردان الهی منبع محبت و امور عاطفی زن و دیگران قرار می

زیاد و عواطف سرشار است؛ از یک سو به مردم به ویژه همسران خود محبت و عالقه 

یاری به آنها از هیچ کوششی دریغ فراوان دارند و در نتیجه در هدایت و کمک و 
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 گیرند.کنند و از سوی دیگر در برابر امور عاطفی دیگران سخت تحت تاثیر قرار مینمی

 -که نشانة گم کردن هدف واالی حیات است -گری و بدحجابی زنان در جامعهجلوه

مردان را هم از هدف آفرینش و زندگی غافل نموده و در مادیات، شهوات و اخالق و 

کند، که باعث بیماری و تاریکی قلب و سخت و خشن فات فاسد و آلوده غرق میص

القلب در برابر عواطف زنان شود و روشن است که انسان بیماردل و قسشدن دل می

تابد و چه بسا آن را به ای را برنمیگیرد و چه بسا هیچ عاطفهکمتر تحت تاثیر قرار می

 دهد.اکنش منفی نشان میمثابة فریب و حیله نموده و بران و

آن چه برای انسان ناآگاه و شهوت طلب اهمیت دارد، خودخواهی و هوس اوست؛ 

شود. خودمحوری و پرستی او مانع خدابینی و دگرخواهی میخودخواهی و خویشتن

های شهوانی و حیوانی مجال جست و جو دربارة حرکت در چهارچوب خواسته

گوی عواطف و مهرورزی گزار و پاسخدهد، تاسپاسشخصیت انسانی همسر را به او نمی

بیند و بس، مگر آن که در نهان خانه دلش هنوز ردپایی همسر خویش باشد. او خود را می

 از مهر و محبت مانده باشد.

در برابر  -غیرت که ناموسشان را اعم از همسر و دختربرهمین اساس است که مردان کم

گذارند، همانند نمایش یک ن و جوانان به نمایش مینامحرمان و چشمان معصوم نوجوانا

شیء مادی و فاقد ارزش معنوی، و قلب آنها را آلوده و غریزة آنان را منحرف و گمراه 

شوند؛ چنانکه هم متاثر و هوشیار نمی-نه دینی -سازند و با این همه از جهت عاطفیمی

 اند.ت به دیگران ناتواندر کمک خالصانه و محب-این گونه افراد در اثر ضعف عاطفه

ها و استعدادهای زن، به ویژه از چشمة جوشان از سوی دیگر استفاده بهتر از توانایی

های او در صورت وجود زمینة مساعد و عوامل محرک ممکن و شدنی عواطف و محبت

باشد که در سایة است. مهمترین گام در این راستا، حفظ سالمت روانی و عاطفی زن می

ه شخصیت انسانی و حفظ حرمت او، برخوردهای شایستة توأم با محبت و عنایت ب

 یابد.های معقول وی تحقق میآوردن نیازها و خواستهصداقت و بر
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آمیز زنان، به سمت های تحریکای که مردان آن با اعمال و صحنهروشن است جامعه

خود را فراموش های شهوانی و مادیات و خودخواهی کشانده شوند و روح ملکوتی لذت

توانند حافظ و نگهبان نمایند و نسبت به شخصیت انسانی خود محبت نداشته باشند، نمی

های حرمت و سالمت روانی و عاطفی همسران خویش باشند و در نتیجه، این چشمه

شوند؛ جوشان محبت به مرور از میان رفته و زنان در بعد عاطفی و محبت خلع سالح می

های راستین و خالصانه ه در دنیای غرب، نور عواطف و محبتبه همین جهت است ک

 اند.فروغ و یا خاموش گشتهکم

زا نیز در اثر فراموشی هویت ارزشمند خویشتن و ارتکاب گناهان به عالوه زنان آسیب

بزرگی که ناشی از هتک حریم ارزشمند پوشش اسالمی و بروز فجایع و انحرافات است، 

روحی و سالمت و بهداشت روانی و عاطفی خود را از دست  طهارت و نورانیت قلبی،

تفاوتی آنان در برابر واژگون شدن خود را از دست های آن، بیدهند. یکی از نشانهمی

ها، از هم تفاوتی آنان در برابر واژگون شدن ارزشهای آن، بیدهند. یکی از نشانهمی

حجابی و آمدهای بینوجوانان و سایر پیها، انحرافات و اعتیاد جوانان و پاشیدن خانواده

بدحجابی و به طور کلی استوار ساختن لذایذ کاذب خود برآالم دیگران است. چه این 

توجهی آنان به دستورهای الهی دربارة ضرورت حجاب عفیفانه و شئون اخالقی که بی

محبتی به یاعتنایی به اندرزها و پندهای خیرخواهانه، نشانة بدر برابر نامحرمان و بی

 خویشتن است.

خالصه آن که ایمان راستین و عفاف حقیقی، باعث گسترش عاطفه و محبت و دگر 

طلبی موجب خمودی، سستی عاطفه بندوباری و شهوتایمانی، بیگردد و بیدوستی می

که ضامن اجرایشان  -و خودخواهی است، زیرا مبانی دینی و معتقدات و احکام اسالمی

یگانه عامل سالمت و نورانیت دل و مهمترین  -باشدها و کیفرها میشمحبت خدا و پادا

دوستی باالخص دربارة همسر و فرزندان وسیلة حفظ و پرورش عواطف انسانی و انسان

ها و روابط غیرمشروع دختران و پسران و امثال اینها است. اما القیدی، بدحجابی، دوستی
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شدن ایمان، عاطفه، نوع دوستی و  سبب فراموشی ضمانت اجرا دو در نتیجه سست

 شود.خیرخواهی در جامعه و خانواده می

در برابر  -های معنویبه جای ارائة زیبایی -های زنانهافزون براینها، نشان دادن جاذبه

دیدگان مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان، موجب رواج روابط به ظاهر دوستانه مردان و 

کنند و ن شیوة کاذب، نیازهای عاطفی خویش را تامین میزنان جوان شده و مردان با ای

کنند و بدین نیازی میخود احساس بی -فعلی یا آینده-از ابزار محبت و عاطفه همسران

ترتیب بانوان القید و بدحجاب، قوت تاثیر ابزار عاطفه را در تحکیم شخصیت و افزایش 

 دهند.محبوبیت خویش از جهات گوناگون نزد همسران از دست می

 بدحجابی و آرایش برای همسر 

زنانی که حریم ارزشمند خود را پاس ندارند و با خودآرایی و نشان دادن زیور و 

های خود در برابر نامحرمان حاضر شوند، طبیعتاً چشم مردان عادی به دنبال آنها جاذبه

غبت ررغبت و یا کمخواهد بود، در نتیجه نسبت به همسران خود و آرایش آنان بی

های زنان در جامعه، خودآرایی و ها و آرایشخواهند شد، زیرا کثرت و تنوع جاذبه

الشعاع خود قرار داده و جاذبة آن را در نظر شوهرش از زیباسازی زن در خانه را تحت

نشینی زن و شوهر در کنار یکدیگر، رود، به خصوص این که با گذشت زمان و همبین می

 کند.ن در نزد مرد طبیعتاً کاهش پیدا میجذابیت تزیین و آرایش ز

های خدادادی، نظر مردان نامحرم ها و جاذبهبنابراین زنانی که با فروش رایگان زیبایی

نوعان خویش سازند، در واقع مشغول خلع سالح خود و همجامعه را به خود جلب می

گر زنان عفیف باشند، که نتیجة آن تخریب یا تشعیف حرمت و معشوقیت آنان است، ممی

 و محجبه که از نعمت شوهر عفیف و باتقوا برخوردار باشند.

ای که از زینت عفاف و حیا و پوشش کامل زنان و غیرت مردان در مقابل، جامعه

های زنانه محدود به خانه و همسر باشد، از یک سو ارزش برخوردار باشد و نمایش جاذبه

رود و از سوی دیگر قدرت میل العاده باال میو منزلت و موقعیت زنان در نظر مردان فوق
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یابد. مردان از آن جا که در های زنان افزایش میها و زیباییو حرص مردان به جاذبه

های آنان جذب خارج خانه به زنان دسترسی ندارند، طبیعتًا به همسران خویش و جاذبه

یت آنان و استحکام بخش محبوبشوند که همین امر مایه گرانبها شدن آنها، تداوممی

 دورانت:خانواده خواهد بود و به قول ویل

چنان که خواهیم  -گردد، زیبایی یک شیءآن چه بجوییم و نیابیم عزیز و گرانبها می

شود، بستگی به قدرت میل به آن شیء دارد، میلی که با اراض و اقناع ضعیف می -دید

 گردد.با منع و جلوگیری قوی می

 سی القیدی و غریزة جن

ترین غریزة آدمی یعنی ور شدن نیرومندترک عفاف و حجاب کامل اسالمی، باعث شعله

غریزة جنسی و در نتیجه شیوع روابط نامشروع و غیرانسانی بعضی از زنان و مردان است. 

ورتر و به هر اندازه که حجب و حیای زنان در فضای جامعه از بین برود، غریزه شعله

یابد. مردانی که از این طریق ناپسندانه، فای غیرایز افزایش میروابط نامشروع برای اط

غریزه خود را اشباع نمایند، دیگر نیاز غریزی ندارند تا برای تامین آن، رضایت خاطر 

 همسرشان را به دست اورند.

بنابراین هرچه القیدی و روابط نامشروع حیوانی افزایش یابد غریزة جنسی در خانواده 

از دست خواهد داد. به همین دلیل این زنان با رعایت نکردن شئون انسانی کارآیی خود را 

های بسیار بزرگ و های طالیی را از دست داده، ضربهو اسالمی در اجتماع فرصت

ترین رکن خانواده و غیرقابل جبران برمحبوبیت خود نیز و همسران خویش زده و مهم

 کنند.پیوند خانوادگی را سست می

که اوج فعالیت و لذت غریزة جنسی زن در صورتی است که روابط شوهر  افزون براین

با او براساس احترام و محبت و صداقت باشد و به شخصیت حقیقی و حقوقی او توجه 

تقوا و کامل کرده و زن در امنیت کامل به سر ببرد. بدیهی است روابط مردان بی

این لذت نامشروع ناکام خواهد  ران با همسرانشان هرگز چنین نیست و لذا زن درشهوت
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 بود و احیانًا زمینه برای انحارف او فراهم خواهد گشت.

 خودنمایی در جاهلیت قدیم و جاهلیت مدرن

همانگونه که بیان شد، زنان عرب قبل از ظهور اسالم دارای پوشش و حجاب شایسته 

عه حاضر ها و نمایش برخی از اندام خویش در جامنبودند و با آشکار کردن زینت

شدند. این وضع با تجلی خورشید تابان اسالم نیز ادامه داشت و آیات و دستورهای می

شد، تا ایم که های مناسب نازل و برمدرم ابالغ میالهی به تدریج در شرایط و موقعیت

زمینة نزول آیات وجوب حجاب و حرمت خودنمایی در جامعه و مجالس عمومی آماده 

 مردم، به ویژه زنان ابالغ شد. شد و آیاتی که گذشت به

توجهی به آن باعث فساد اخالقی فردی و اجتماعی و اما به دلیل اهمیت موضوع که بی

ها و حتی تلقی ارزش های راستین انسانی و الهی و جایزگین شدن ضدارزشتباهی ارزش

ای مورد هآمیز و هشدار دهندگردد، پروردگار عالم مجدداً آن را با لحن توبیخاز آنها می

دهد، اما چنانکه در بحث قبل گفته شد به دلیل موقعیت خاص و خطیر تاکید قرار می

فرماید؛ ولی در واقع همه زنان مخاطب زنان پیامبراکرم)ص( خطاب را متوجه آنان می

 فرماید:آیه هستند و به اصطالح یک تیر و دو نشان است، چنانکه می

های خود قرار بگیرید و همانند ه االولی(؛ در خانه)وقرن فی بیوتکن و التبرجن الجاهلی

شدند در میان دوران جاهلیت نخستین که زنان به منظور خودنمایی از منزل خارج می

 مردم ظاهر نشوید.

بیوتکن( این نیست که زن به طور کلی در خانه بنشیند، بلکه این است منظور از )قرن فی

نانه در میان مردم که عامل تضعیف و سقوط های زکه برای خودنمایی و نمایش جاذبه

 اهلل مطهری:های الهی و انسانی است حاضر نشود، به قول استاد شهیدآیتارزش

بردند و تاریخ اسالم به صراحت گواه است که پیامبراکرم)ص( زنان خود را به سفر می

ست که زن به فرمودند. مقصود از این دستور آن اآنان را از بیرون شدن از خانه منع نمی

منظور خودنمایی از خانه بیرون نشود و مخصوصاً در مورد زنان پیغمبراکرم)ص( این 
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 تر و مؤکدتر است.وظیفه سنگین

چنانکه سیرة حضرت زهرا)ع( نیز این بود که به هنگام نیاز و ضرورت، در جامعه حضور 

زن، از بین  شرعی، صحیح و عفیفانه داشتند، نه حضور با پایین آمدن ارزش و شخصیت

ها. حضرت زینب)ع( نیز که در دامن مطهر ها و حریمرفتن عفاف و پایمال شدن ارزش

آن بانوی بزرگ اسالم و مادر نمونه پرورش و تربیت یافته بود با حضور عفیفانه و حفظ 

ها در کربال و... درخشید و سازندة حادثة عاشورا و حافظ اهداف بزرگ قیام ارزش

 وامع، بیداری و هوشیاری و حیات معنوی بخشید و خواهد بخشید.حسینی گشت و به ج

های بلند نیز از همین ماده به معنای ظاهر شدن در میان مردم است. برج ساختمان« تبرج»

 است، زیرا همیشه در برابر دیدگان مردم ظاهر است.

ل از جاهلیت قب -چنانکه تفاسیر گویند -مقصود از جاهلیت نخستین)الجاهلیه االولی(

بعثت رسول گرامی اسالم)ص( بوده که در آن عصر وضعیت پوشش زنان، عفیفانه و 

خداپسندانه نبوده است، در حالی که موضوع عفاف و حجاب زنان، حکم و فرمان 

 باشدوها و شریعت تمام ادیان الهی میمشترک فطرت تمام انسان

ای است ان، عمل جاهالنهبنابراین طبق این آیه، خودآرایی و خودنمایی و بدحجابی زن

که زنان عصر جاهلیت قدیم به آن مبتال بودند و زنان مسلمان نباید زیربار چنین ننگی 

دهد که جاهلیت دیگری همانند بروند. ضمن این که تعبیر به جاهلیت نخستین نشان می

های قرآن کریم جاهلیت قبل از اسالم درپیش است و این در حقیقت یکی از پیشگویی

باشد و بلکه جاهلیت این عصر به اصطالح متمدن به که کامالً با عصر ما منطبق می است،

مراتب شدیدتر و بدتر و حتی به صورت مدرن است که مظاهر وحشتناک آن در دنیای 

 باشد.گرات مشهود میغرب و کشورهای متمدن مادی

یر فرهنگ مبتذل متاسفانه جوامع اسالمی و جامعه اسالمی ایران نیز تا حدودی تحت تاث

غرب قرار گرفته و بعضی از زنان و مردان مسلمان با فراموشی فرهنگ غنی اسالم و 

مردانه، پیرو مخالفت با فرمان پرودگار عالم دربارة وجوب حجاب عفیفانه و غیرت
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اند و ننگ جاهلیت مدرن را به جان خریدند چنانکه از امام صادق)ع( فرهنگ بیگانه شده

 شان امام باقر)ع( در تفسیر این آیه مورد بحث:از پدر بزرگوار

)والتبرجن تبرج الجاهلیه االولی(؛ چنین آمده که فرمودند: ای ستمون جاهلیه اخری؛ 

 یعنی به زودی جاهلیت دیگری خواهد آمد.

 القیدی، خودنمایی و سه دورة خطرناک فراروی امت اسالمی

نهایت ط با وحی و متصل با منبع بیگویی قرآن، در فرمایش پیامبر)ص( که مرتباین پیش

دهد سه دورة بسیار تر آمده است که نشان میباشد، به صورت شفافعلم الهی می

ای نسبت به دورة قبل ای که هر دورهگیرد؛ به گونهخطرناک، امت اسالمی را را می

 فرماید:جا که میتر است، آنفجیع

تامروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر؟ کیف بکم اذا فسدت نساءکم و فسق شبابکم و لم 

اهلل؟ فقال: و شر من ذلک، کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و فقیل له: و یکون ذلک یا رسول

اهلل و یکون ذلک؟ قال نعم و شر من ذلک، کیف نهیتم عن المعروف؟ فقیل له: یا رسول

را آن زمانی که زنان بکم اذا رایتم المعروف منکرا و المنکر معروفًا؟ چگونه است شما 

گردند و حال آن که امر به معروف و نهی از شوند و جوانان شما فاسق میشما فاسد می

اهلل؟ پیامبر فرمودند: بدتر شود یا رسولکنید؟ به حضرت گفته شد آیا چنین میمنکر نمی

کارهای دهید و از شود شما را زمانی که به کارهای بد فرمان میشود. چه میاز آن نیز می

 دارید؟نیک باز می

شود؟! پیامبراکرم فرمودند: بله، اهلل آیا چنین چیزی میباز به حضرت گفته شد: یا رسو

ها درنظر شما بدو شود برشما آن زمان که نیکیشود. چگونه میبدتر از آن هم می

 کند؟ها در نظرتان نیک جلوه میزشتی

فرمایش غیبی پیامبراکرم)ص( که از فاسد ترتیب این سه مرحلة بسیار تلخ و ناگوار در 

شود، کامالً طبیعی و ها ختم میها و ضدارزششدن زنان شروع و به منقلب شدن ارزش

باشد که در خور دقت است، زیرا وقتی زنان باالخص منطقی و مرتبط با یکدیگر می
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ارهای فریبندة جوانان آنها در اثر عوامل گوناگون از جمله فریب الفاظ زیبا و دلپسند و شع

شیاطین، راموشی مقام با عظمت زن، دوری از فرهنگ غنی قرآن و تربیت ناصحیح 

حجابی و بدحجابی و خودآرایی و خودنمایی خانوادگی، اعتالی شخصیت خود را در بی

های فاسدانه در جامعه و دوست شدن با پسران و امثال این امور پنداشتند که اولین حرکت

ز طرفی فریضة حیاتی امر به معروف و نهی از منکر از سوی زنان عفیفه و فاسقانه است و ا

و مردان مسلمان در این باره، ترک و فراموش گشت، جوانان که شهوت جنسی آنان 

های به نمایش گذاشته شدة زنان تحریک گشته و با طغیان و بیدار گشته، در اثر جاذبه

افتند و در نتیجه، زنان فاسد و وع میسرکشی غریزه، به وادی شهوات و ارتباطات نامشر

 گردند.جوانان فاسق می

رسد. در اثر ترک امر کم دورة دوم فرا میبا ادامة این حوادث ناگوار در دورة اول، کم

به معروف و نهی از منکر، فساد زنان و فسق جوانان افزایش و ادامه یافته و همین امر علت 

جرات برفساد و فسق افزایش یافته و قبح و زشتی شود. در این دوره تحقق دوره دوم می

ها و روابط دختران ها و خودنماییبرخی از گناهان به ویژه گناه بزرگ و مستمر بدحجابی

شود و غیرت و ای که به چنین گناهان و منکراتی امر میرود؛ به گونهو پسران از بین می

هی و مالمت و تمسخر زنان عفت و پاکی و حجاب دختران عفیف و پسران غیور مورد ن

گیرد، اما این غیرت و ضعیف االیمان قرار میغیرت یا بیفاسد و فریب خورده مردان کم

 جا آخر کار نیست.

باز در اثر افزایش و ادامه این وضع در دورة دوم مخصوصاً با ترک فریضه امر به معروف 

کارنامة آنها نسبت به این و نهی از منکر از سوی خوبان و مسئوالن جامعه و سیاه بودن 

واجب بزرگ الهی، به تدریج دوره سوم، که معلول دوره دوم و فرزند ناخلف و میوة 

 آید.تلخ آن است، پدید می

در این دوره به خاطر بیگانه شدن از فرهنگ ناب اسالم، افزایش گناهان، استمرار فسادها 

ل بسیاری از افراد جامعه ها، حس تشخیص حق و باطها و آلودگی و تاریکی دلو فسق
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گردد؛ به ویژه زنان و دختران فاسد و مردان و جوانان فاسق از بین رفته و دگرگون می

شود؛ تقوا، ها تبدیل به ارزش میها در نظر آنها تبدیل به ضدارزش و ضد ارزشارزش

حیا، عفاف و حجاب اسالمی زنان که فرمان فطرت و شریعت و طاعت پروردگار عالم 

عیب و ضدارزش محسوب شده و ولنگاری و بدحجابی و ضعف یا فقدان غیرت  است،

و عفت، که ضدساختار و آفرینش انسان و مخالف دستورهای الهی است و خشم و غضب 

فکری افروزد، نیک و ارزش و نشانة شخصیت و آزادی و روشنخداوند سبحان را بر می

 شود.و نظایر این عناوین جذاب شمرده می

ختران و پسران مدال افتخار شمرده شده و عالمت قهرمانی و نشانة شجاعت دوستی د

شود و دختران و پسران با عفت و حیا که افتخار و قهرمانی خود را با الهام از حساب می

های عقل و وحی، در غلبه برهوس و شهوت و اطاعت از خداوند متعال و پیروی از ارزش

جویند، هدف سالح سرد و هم صنف خود دوری میدانند و از دوستی با غیرراستین می

عرضه، مرتجع و عقب افتاده، لوحان غافل قرار گرفته و افراد امل، بیمورد تمسخر ساده

کنند، که متاسفانه بعضی از عزیزان جوان و فرهنگ و... معرفی میناموفق، غیرمتمدن، بی

دلیل و منطق قرار گرفته و بی نوجوان پاک و با حیا نیز تحت تاثیر چنین القائات جاهالنه

 و خود را باختند.

گاه نباید تحت تاثیر القائات شیطانی قرار گیرند و از تمسخر با این که اهل حقیقت هیچ

 کننده نهراسند؛ )وال یخافون لومه الئم(.و سرزنش نابخردان مالمت

نجا برسد چه قدر جای تعجب و تاسف است که کار بعضی از زنان و مردان و جوانان بدا

که پاکی و طاعت خداوند متعال نزد آنان جرم و عیب تلقی شده و پاکان و بندگان مطیع 

حیایی و مخالفت با خدای مهربان نزد آنها ارزشمند و نشانة الهی مطود آنان شوند و بی

 رشد فکری و فرهنگی و شخصیتی باشد!

 نتیجه ازدواجهای خیابانی 

دگان به دادگاههای نوعروسانی هستند که هنوز براساس آمار شماری از مراجعه کنن
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اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طالق دادند. عروسی نکرده

اند، دهد که بعضی از دختران درانتخاب همسر دچار شتابزدگی شدهاین موضوع نشان می

ورت با و بدون تحقیق درباره خصوصیات اخالقی و دینی جوان موردنظر و بدون مش

شوند در والدین و ریش سفیدها، پس از دیدار سطحی در خیابان راضی به ازدواج می

 شود.شان با شکست مواجه مینیتجه پس از چندی پشیمان گشته و زندگی

 گوید:سرپرست مجتمع قضایی خانواده، در این مورد می

ها، تنها و مالک شودآیا برای ازدواجی که نطفه آن در دیدارهای سطحی خیابان بسته می

صورت ظاهر و به رخ کشیدن ثروت و نشان دادن پیراهن و شلوار براساس مد روز باشد. 

 توان انتظار داشت؟!سرنوشتی جز این را می

اگرچه دختر و پسر باید یکدیگر را بشناسند و ببینند همانطوری که اسالم عزیز به آن 

رگترها صورت گیرد تا جوانان عزیز عنایت درد ولی این دیدارها در حضور والدین و بز

مخصوصاً دختران به وسیله دلسوزانشان راهنمایی شوند و مالک و معیار در شناخت افراد 

 به کمک آنها برایشان بیان شود.

 بهترین سالح شیطان 

 رسول خدا)ص( فرمود:

 «.اوثق سالح ابلیس النساء»

 ترین اسلحه برای شیطان، زنان هستند.مطمئن

نابودی بشر سالحهای متعددی دارد. همان گونه که انسانها برای جنگ با  شیطان برای

باشد. لکن آن سالحی که از همه بیشتر قابل اعتماد برای دشمن، سالحهایشان متعدد می

 تقوا هستند.شیطان در جنگ با انسان است و او را کامالً موفق کرده زنان بی

راههای مختلف برای از بین بردن انسانها شود شیطان هر وقت از از این حدیث معلوم می

 کند.اعتقاد استفاده میشود، از وجود زنان هرزه و بیمایوس می

کنند همانها که بازیچه دست مردان زنانی که به غیر از خودآرایی به چیز دیگری فکر نمی
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رت اند. در روزگار ما نیز یکی از مؤثرترین عوامل استعمارگران در ظلم و غاظالم بوده

 مردم جهان بویژه کشورهای اسالمی زنان فاسداالخالق هستند.

 فرمایند:خداوند سبحان می

زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و »

 «.الخیل المسموه و االنعام و الحرث ذلک متاع الحیوه الدنیا و اهلل عنده حسن الماب

، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و اسبهای ممتاز و محبت امور مادی

چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلو داده شده است)تا در پرتو آن آزمایش و تربیت 

شوند ولی( اینها )در صورتی که هدف نهایی آدمی را تشکیل دهند( رمایه زندگی 

 تر در نزد خدا هست.تر و جاودانهپست)مادی( هستند، و سرانجام نیک و زندگی عالی

این آیه و مشابه آن هیچ گاه عالقه معتدل نسبت به زن و فرزند و اموال را نکوهش 

کند. زیرا پیشبرد اهداف معنوی بدون وسایل مادی ممکن نیست و از طرف دیگر نمی

ست دنیا و آنچه در آن است اعم از خوراکیها و پوشیدنیها و آنچه در آسمانها و زمین ه

 باشند.های قدرت و عظمت خداوند قادر میهمه زیبا هستند زیرا اینها نعمت و نشانه

 حجابی و بدحجابیعواقب اسفبار بی

 ضایع کردن حق شوهر -۱

خداوند سبحان بدن و اعضای آن را به عنوان امانت به ما داده است. و صاحب اصلی، 

شود تعالی محسوب مینت حقخدای بزرگ است. زینت و زیبایی زن که از نعمت و اما

نیز پس از ازدواج مربوط به شوهرش است، نه اینکه آن را در معرض دیدگاه عموم قرار 

 دهد. 

 رسول خدا)ص( فرمودند:

 «.ایما امراه تطبیت لغیر زوجها لم تقبل منها صاله حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها»

ایش کند،خداوند نماز او را قبول هر زنی که خود را برای غیرشوهرش خوشبو و آر

کند، تا اینکه برای پاک ساختن خود از آن، غسل کند چنانکه خود را از جنابت، نمی
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 دهد.غسل می

 محروم از محبت  -۲

بندوبار چون ترس از زن هرچه عفتش بیشتر باشد در قلب مرد بیشتر جای دارد و زن بی

 محبت شوهرش را به دست آورد.تواند خداوند در دلش نیست و عفت ندارد، نمی

 آفت تحصیل علم  -۳

باشد. زیرا تحصیل هرچه قدر زن عفت بیشتری داشته باشد، در تحصیل علم موفقتر می

علم نیازمند تمرکز فکر است و دختر یا زنی که به دنبال خودنمایی است و هر لحظه برای 

س ندارد و درتحصیل آورد، دیگر تمرکز حواجلب مردان هرزه خود را به شکلی در می

 علم موفق نخواهد بود.

 پیوسته زیانکار -4

دهد. در مقابل، دل چه کسی را به راستی او که خود را در معرض دید نامحرمان قرار می

آورد؟ دل جوانان و مردان هرزه را، زیرا مرد مسلمان و مومن حقیقی از این دست می

آودن، ثمره دنیوی و اخروی دارد؟! حال کار، متنفر است. آیا دل آن گونه افراد به دست 

که خداوند چنین نعمت تندرستی را بذل و بخشش نموده، رسم امانتداری و بندگی او 

ای برای این است که رضای وی را به دست آورده نه دل مردان هرزه که زنان را وسیله

 دهند.اهداف شیطانی خود قرار می

 تباهی شخصیت -۵

و زن شمشیرساز است. پیوسته در طول تاریخ مرد در صحنة گویند مرد شمشیر زن است 

مبارزه علیه طاغوت از مدد زن بهره جسته است. حضرت خدیجه در کنار 

خدا)ص(، حضرت فاطمة زهرا)س(، درکنار حضرت علی)ع( حضرت زینب)س( رسول

اید حسین)ع( مبارزه کردند. زنی که چنین مقام و ارزشی دارد، چرا بدر کنار برادرش امام

 آن قدر سقوط کند تا آنجا که ملعبة مردان هرزه و شهوتران باشد.

توان با عشوه و ناز و کرشمه با نگاه کردن مردم کمبود تربیت و شخصیت و محبت را نمی
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به دست آورد. جز آنکه آدمی روز به روز از نظر روحی افسرده و ناامیدتر واز لحاظ 

 فر انسانهای مؤمن قرار خواهد گرفت.تر، و از نظر اجتماعی مورد تنجسمی زشت

زن بدحجاب به جای این که عفت را که ارزش زیادی دارد حفظ کند تا مردم با عزت 

ارزش و احترام به سراغ او بیایند، با بدحجابی و نشان دادن خود به دیگران، خویش را بی

 کند.می

 نوعی شرک  -۶

عدادی لباس متنوع داشته باشد، در شاید بتوان مدپرستی را نوعی شرک دانست. زن اگر ت

ای حالی که به حد اسراف نرسد و با پوشیدن آنها شوهر را خوشحال کند، امر پسندیده

است. ولی نباید هم و غم خود را این گونه مسائل قرار دهد تا جایی که برای رضایت 

ه دیگران و فخرفروشی و مدپرستی شوهرش را تحت فشار قرار دهد، و او را مجبور ب

 قرش کردن شود ونزد دیگران شرمنده گردد.

 موجودی مصرفی -۷

گری شناخت که با رفتار خود جز مفسده و ضرر چیزی به زن بدحجاب را باید مصرف

آمیز منشأ انحراف و فساد در جامعه آورد، زیرا با مصرف و حرکات تحریکبار نمی

 گردد.می

 پایان اضطراب بی -۸

خواهد ودایم بیند، میسان لباس و مدپرستی باشد هر چه میآنگاه که اصل و کمال در ان

به فکر و تهیه آن است. و چون آماده کردن آنها بسیار مشکل و گاهی نامقدور است، 

کردة خود را پیدا روح او همیشه مضطرب و پریشان است و مانند کسی است که گم

 کند.نمی

 تاخیر در ازدواج  -۹

تقوا و بدحجاب که هر روز ها و جوانان از زن بیانوادهاین امر عجیب نیست که اغلب خ

باشند. در نتیجه سراغ از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای آنها دردسر ایجاد کند، متنفر می
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روند. از سویی غیرت به آنها اجازه دخترانی که چنین اوصاف و حاالتی دارند، نمی

مراز زندگی خود قرار دهد. طبق دهد دختری را که زبانزد اراذل است، شریک و هنمی

 افتد کم نیستند.این اصل دختران بدحجابی که به همین علتها ازدواجشان به تاخیر می

 پاشیدگی زندگی -۱۰

ها ظواهر و تجمالت و مدپرستی باشد چون وقتی ارزش و مالک در زندگی بعضی

ان را هم زود از شود در نتیجه چنین افرادی مطلوب و مرادشاینگونه امور زود کهنه می

 کشد.دهند، و سرانجام کار به جدایی میدست می

ها چون عقل در انتخاب همسر نقشی ندارد اساس خانواده زود اصوالً در چنین خانواده

ها، و گاهی انحراف شودو سرنوشت آنها جز طالق و سرگردانی زن و بچهمتزلزل می

 آنها چیز دیگر نیست.

ا در اثر ناز و کرشمه و حرکات شیطانی خود باعث توجه تقواز سویی زن بدحجاب و بی

شوند اعتنا میشود، در نتیجه، آن مردان به زنان خود بیاالیمان به خود میمردان ضعیف

تقوا سبب سردی و از هم پاشیدگی زندگی یک یا چند خانواده و سرانجام این زن بی

ن اوست. بعدها زنی هم از شود، و عواقب شوم و گناه بزرگ این عمل زشت به گردمی

 برد.اش را از بین میاو زیباتر اساس زندگی وی و خانواده

 عامل فساد و ظلم، سقط جنین و سایر گناهان -۱۱

اگر در یک کشور دین و مذهب حاکم نباشد، هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از جنایات 

و اطالعات قوی  و جریام درآن جامعه نیست اگر چه از نظر نیروی انسانی، تجهیزات

کند ظواهر کشور را از لحاظ مفاسد باشد، زیرا نیروی پلیس و... حداکثر کاری که می

 کنند و از باطن کار، خبر ندارند.حفظ می

بنابراین باید یک نیروی دیگر درکنار این نیروی ظاهری باشد، تا جامعه از انحطاط رهایی 

ت، زیرا قدرت دینی در روح انسان نفوذ یابد و آن نیروی دیگر ار از دین باید فرا گرف

کند و همیشه در خلوت و آشکار همراه انسان هست و او را به کارهای خوب تشویق می
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دارد. این نیرو که همان ایمان به مبدأ و معاد است از کند و از انجام امور زشت باز میمی

مجهز به این قدرت  ملیونها پلیس برای جامعه مفیدتر است و تا زمانی که دنیای امروز

 گردد.درونی و اعتقادی نشود، آمار جنایان و مفاید زیادتر می

 عاقبت تسامح و سهل انگاری نسبت به روابط زن و مرد 

 حضرت محمد)ص( فرموده است:

 «.المرا عوره فاذا خرجت استشرفها الشیطان»

ست. انگیز و تحریک کننده ازن سراسر پیکرش)اندام، حرکاتن و صدایش( شهوت»

 «کند.شود شیطان سراسر وجود او را احاطه میهنگامی که از خانه خارج می

این حدیث مربوط به زنانی است که در برابر نامحرم چه درداخل منزل و چه خارج منزل 

کنند و با لباسها و سخنان و و محل کار و تحصیل و... حجاب کامل را رعایت نمی

 سازند.آلوده میآمیزشان فضای جامعه را حرکات تحریک

 فرمایند:براساس همین روایت و روایات دیگر است که مراجع بزرگوار می

نمایان بودن بدن زنی حتی پا، در برابر نامحرم جایز نیست و پوشاندن دستها و گردی 

 صورت نیز هرگاه آشکار بودن آنها سبب تحریک نامحرم باشد، واجب است.

نامحرم آنگاه که با آرایش و زینت همراه است  توانند به صورت و دستمردان نیز نمی

 نگاه کنند و هرگاه بدون آرایش باشند نیز اگر به قصد لذت بردن نگاه کنند حرام است.

 فرمایند:و باز مراجع می

پوشیدن هر گونه لباسی که جلب توجه نامحرم کند برای زن حرام است. و زن در صورت 

 تواند صحبت کند.ضرورت بیش از چند کلمه با نامحرم نمی

 فرمایند:و همچنین می

تواند او را غسل اگر دختری که سن او بیشتر از سه سال است فوت کرد مرد نامحرم نمی

 تواند غسلش دهد.دهد و نیز پسربچه که بیش از سه سال دارد زن نامحرم نمی

 فرمایند:و در بحث قرائت نماز می
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شنود احتیاط واحب است را نامحرم میزن در نماز صبح و مغرب و عشار اگر صدایش 

 که نمازش را آهسته بخواند.

 فرمایند:و در احکام نگاه کردن بعضی از مراجع می

نگاه کردن به بدن زن نامحرم و دختری که نه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را 

 فهمد، و نگاه کردن به او عادتاً امکان تهییج و تحریک شهوت دارد و همچنین نگاهمی

کردن به موی آن چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نکاه کردن به صورت و 

دست آنان حتی اگرچه بدون قصد لذت باشد جایز نیست. و نیز نگاه کردن زن به بدن 

 باشد.مرد نامحرم حرام می

 فرمایند:و باز مراجع عظام می

ه آنجا وارد شود حرام تواند ببودن مرد یا زن نامحرم در جای خلوت که دیگری نمی

 است و نمارشان صحیح نیست...

اگر زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شونذد نماز مرد و زن باطل است، 

 اما اگر یکی قبالً وارد نماز شده باشد نماز او صحیح و نماز دومی باطل است.

گوید: ( گرفته شده به ما میالشان که از روایات ائمه اظهار)عاین فتاوای مراجع عظیم

مسئله غریزه جنسی و برخورد دو جنس مخالف را باید جدی گرفت و اگر یک لحظه از 

موازین شرع مقدس اسالم غفلت کنیم جامعه اسالمی به حرام و گناههای بزرگ مبتال 

 خواهد شد.

 انگیز است حضرت محمد)ص( فرمود:براساس همین که زن تمام او شهوت

جایی نشست و بعد بلند شد، در آن مکانی که زن نشسته بود ننشیند تا جای وقتی زن در 

 او سرد گردد.

 و باز حضرت محمد)ص( فرمود:

کند در مکانی کسی که ایمان به خداوند بزرگ و روز قیامت دارد، شب را به صبح نمی

 که نفس زن نامحرم را بشنود.
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 امام محمدباقر)ع( فرمود:

 از دامهای شیطان است.سخن گفتن با زن نامحرم، 

 گوید:فردوسی در این مورد می

 بماندمنش پست و تیره روان --چون بازن پس پرده باشد جوان 

به خواهران محترمی که شاغلند و یا به هر عنوان با نامحرم روبه رو خواهند شد اگر چه 

ی مواظب شود خیلدر داخل منزل با امثال برادر شوهر و شوهر خواهر و... باشد توصیه می

موازین شرعی و اخالقی باشند. که ممکن است کوچکترین خنده و تبسیم و نرم سخن 

 گفتن با نامحرم ایجاد فتنه و فساد نماید.

فریبد، بطوری و شیطان ملعون با وارد شدن در فکر و ذهن انسان بسیار موذیانه او را می

کند و بعدهم آن گناه را میکه گاهی انسان را در محل کار و منزل و ... وادار به گناه 

گوید: وقتی شما ماند و یا میکند. به این که ایشان مثل برادرت میبرای ما توجیه می

منظوری ندارید خنده اشکال ندارد. در حالیکه آتش بسیاری از مفاسد و جنایات و روابط 

 شود.ور میها و... شعلهگفتنسخنها و نرمنامشروع از همین خنده

 در برابر نامحرم بلکه آزاد بودن در برابر محرم هم حد و مرزی دارد.نه تنها 

 حجاب و حریص شدن بر بی حجابی 

 

طرفداران اخالق جنسی معتقدند: آتش میل و رغبت بشر در اثر منع و محدودیت فزونی 

می گیرد و مشتعل تر می گردد اما در اثر ارضا و اشباع، کاهش می یابد و آرام می گیرد. 

ین که بشر را از توجه دائم به امور جنسی و عوارض ناشی از آن منصرف کنیم، برای ا

یگانه راه صحیح آن است که هر گونه قید و ممنوعیتی را از جلوی پایش برداریم و به او 

( فروید و پیروان وی بر این اساس معتقد به آزادی غریزة جنسی شده ۱آزادی بدهیم.)

اشتباه فروید و امثال او در این است که پنداشته اند تنها "اند اما استاد مطهری می گوید: 
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راه آرام کردن غرایز، ارضا و اشباع بی حد و حصر آن ها است. این ها فقط متوجه 

محدودیت ها و ممنوعیت ها و عواقب سوء آن ها شده اند. طرحشان این است که برای 

ها چون یک طرف قضیه را ایجاد آرامش این غریزه باید به آن آزادی مطلق داد. این 

خوانده اند، توجه نکرده اند همان طور که محدودیت و ممنوعیت، غریزه را سرکوب و 

تولید عقده می کند، رها کردن و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و تهییجات در 

آوردن، آن را دیوانه می سازد و چون این امکان وجود ندارد که هر خواسته ای برای هر 

رده شود، بلکه امکان ندارد همة خواسته های بی پایان یک فرد برآورده شود، فردی برآو

( به نظر استاد مطهری ۲.)"غریزه بدتر سرکوب می شود و عقدة روحی به وجود می آید

برای آرامش غریزه دو چیز الزم است: ارضای غریزه در حد نیاز طبیعی و دیگری 

که می گویند: انسان نسبت به چیزی که از ( اما این ۳جلوگیری از تهییج و تحریک آن.)

آن منع شود حریص است، مطلب صحیحی است، ولی نیازمند به توضیح است. انسان به 

چیزی حرص می ورزد که هم از آن ممنوع شود و هم به سوی آن تحریک شود. به 

اصطالح تمنای چیزی را در وجود شخصی بیدار کنند اما او را ممنوع سازند. اگر امری 

صالً عرضه نشود یا کم تر عرضه شود، حرص و ولع هم نسبت بدان کم تر خواهد ا

 ( 4بود.)

که طرفدار سرسخت آزادی غریزة جنسی بود، متوجه شد خطا رفته است، از  "فروید"

این رو پیشنهاد کرد باید آن را از راه خاص خودش به مسیر دیگری منحرف کرد. 

ست، اعتراف کرده که عطش روحی در مسائل نیز که به آزادی جنسی معتقد ا "راسل"

جنسی غیر از حرارت جسمی است. آن چه با ارضا تسکین می یابد، حرارت جسمی 

است، نه عطش روحی. یعنی روح انسان سیری ناپذیر است و اگر چه شاید از نظر حرارت 

جسمی در زمانی ارضا شود، اما چون انسان روح سیری ناپذیر دارد، به آن حد قناعت 

نمی کند و می خواهد از آن هم باالتر رود. پس باید گفت: آزادی در روابط زن و مرد 

و یا بی توجهی به حجاب، از حرص و ولع نسبت به شهوت، پیشگیری نمی کند، بلکه 
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سبب شعله ور شدن شهوات می گردد. آمار موجود در جهان گویای این واقعیت است. 

ارهای خشونت آمیز در روابط جنسی و ره آورد آزادی جنسی در عصر حاضر، رفت

استفاده قهر آمیز از زنان و آزار جنسی در محل کار و بیماری های مقاربتی از جمله ایدز 

است. در انگلستان از هر ده زن، هفت زن در دورة زندگی شغلی خود به مدت طوالنی 

کار ساخت دچار آزار جنسی می گردند. در مورد تجاوز جنسی نیز بررسی ها در لندن آش

( بر این اطالعات باید آمار ۶که از هر شش تن یک تن مورد تجاوز قرار گرفته بود.)

همجنس بازی ها و کشانده شدن به راه های دیگر را اضافه کنیم که همه نشان از آن دارد 

که عطش روحی هیچ گاه سیری پذیری نیست. اگر آزادی جنسی و روابط آزاد زن و 

ش می دهد، پس اتفاقات در غرب ناشی از چیست؟ بهتر است مرد، حرص و ولع را کاه

بگوییم آن قدر پیامدهای بد زیاد است که نسبت به آن بی اهمیت شده اند، نه آن که 

دیگر تجاوزات و راه های انحراف مانند همجنس بازی دیگر وجود ندارد. مانند این که 

وار را خراب کرده، فرش ها کسی به خانه ای وارد می شود و می بیند بچه های خانه دی

را پاره کرده و ظرف ها را شکسته، آن وقت می بیند مادر خانه اصالً ناراحت نیست یا 

توجه نمی کند. عدم توجه مادر، نشان آن نیست که وضع خانه به هم ریخته و خراب 

نیست، بلکه ناشی از بی توجهی مادر به وضعیت است. اسالم نه به صورت مطلق، غریزة 

را محدود و سرکوب کرده و نه آن را به طور مطلق آزاد گذارده است. به نظر می  جنسی

رسد راه میانه ای را مطرح کرده است و آن عبارت است از: ارضای غریزة جنسی به 

صورت طبیعی و قانونمند با حفظ کرامت انسانی و امنیت روانی جامعه؛ پرهیز از تحریک 

 ان گیری در ازدواج. و تهییج غریزة جنسی و تأکید بر آس

فلسفة اصلی پوشش، حیا و عفت است که خصلت بشری است و تمامی انسان ها آن را 

پذیرفته اند. البته نتایج دیگری نیز بر پوشش مترتّب است، مانند سالمت جامعه و حفظ 

 . ۲۶. استاد مطهری، اخالق جنسی در اسالم و غرب، ص ۱اصالت خانواده. پی نوشتها : 

 . ۱4۰ـ  ۱۳۰مسئلة حجاب، ص . همان، ۲
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 . ۱۰4. همان، ص ۳

 . ۱۰۵. همان، ص 4

 . ۹۸. همان، ص ۵

 .۲۷۵، ص ۱۷. مجلّه کتاب نقد، ش ۶

 پیامدهای بدحجابی 

 

آسایش نداشتن خانواده: می دانیم که حجاب حافظ وقار و شخصیت و کرامت و اصالت 

و عظمت زن و حافظ زیبایی و منافع او برای شوهر است. گرمی خانواده ها، استحکام 

رابطه زن و شوهر، تداوم زندگی، آرامش قلوب مردان، ثبات دلبستگی و عشق و عالقه 

پایی خانه و خانواده، برجایی اعتماد و اطمینان مرد مرد به همسر قانونی و شرعی خود، بر

به زن، همه و همه مرهون پوشش و حجاب زنان است و اینکه مردان زیبایی چهره و زینت 

 و زیور زنانی غیر از زن خود را نبینند. 

مردان اگر براحتی و به آسانی در تمام صحنه های اجتماعی به زنان دسترس داشته باشند، 

اثبات محبت و دلبستگی آنان به همسرانشان نخواهد بود؛ تحریک هوی و  ضمانتی برای

هوس و شهوات آنان را از زندگی خود دلسرد می کند و خود کلنگی برای خراب کردن 

کانون گرم خانواده خواهد شد. تاکنون، بی حجابی زن باعث گمراهی میلیونها مرد و به 

در خانواده ها و به وجود آمدن عشق مرد  گناه افتادن دیگران و پیدا شدن هیوالی طالق

 به زن شوهردار و روابط نامشروع شده است. 

بعضی از مردان به سبب بدحجابی زنان از کانون خانوادگی خود دلسرد می شوند و دست 

از همسران خود می کشند و به قول معروف از زیر بار مخارج خانه که مسئولیتی بر دوش 

برای ارضای نیازهای شهوانی خود از زندگی خانوادگی دست آنان است فرار می کنند و 

 شستند. 
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روایت: امیرالمؤمنین )ع( خطاب به حضرت مجتبی )ع( و در حقیقت خطاب به تمام مردم 

فرمودند: محرم و نامحرم را جداً مراعات کن؛ زیرا این برنامه برای تو و همه زنان نامحرم 

گناه است، و اگر قدرت داری، چنان باش که مصونیت از افتادن در خیال گناه و خود 

ضایع کرن حق  -زنان خانواده تو مردی غیر از تو را نشناسند. عواقب بدحجابی: الف 

شوهر: خداوند سبحان بدن و اعضا و جوارحمان را به عنوان امانت به ما داده است و 

تعالی  صاحب اصلی خداوند بزرگ است. زینت و زیبایی زن که از نعمت و امانت حق

محسوب می شود نیز پس از ازدواج متعلق به شوهرش است، نه اینکه آن را در معرض 

دیدگاه عموم قرار دهد. رسول خدا )ص( فرمودند: هر زنی که خود را برای غیر شوهرش 

خوشبو و آرایش کند خداوند نماز او را قبول نمی کند، مگر اینکه برای پاک ساختن 

 خود از آن غسل کند. 

روم از محبت: زن هرچه عفتش بیشتر باشد در قلب مرد بیشتر جای دارد؛ و زن مح -ب

بی بند و بار چون ترس از خداوند در دلش نیست و عفت ندارد، نمی تواند محبت 

 شوهرش را به دست آورد. 

آفت تحصیل علم: هر چقدر که زن عفت بیشتری داشته باشد در تحصیل علم موفقتر  -پ

 است. 

ت: کمبود تربیت و شخصیت و محبت را نمی توان با عشوه و ناز و تباهی شخصی -ت

کرشمه و با نگاه کردن مردم به دست آورد، جز آنکه آدمی روز بروز از نظر روحی 

افسرده تر و ناامیدتر و از لحاظ جسمی زشت تر می شود و از نظر اجتماعی مورد تنفر 

که ارزش  -اینکه عفت را  انسانهای مؤمن قرار خواهد گرفت. زن بدحجاب )به جای

حفظ کند تا مردم با عزت و احترام به سراغ او بیایند(، با بدحجابی و نشان  -زیادی دارد 

 دادن خود به دیگران، خود را بی ارزش می کند. 

اضطراب بی پایان: آنگاه که اصل و کمال در انسان لباس و مدپرستی باشد، هرچه  -س

کر تهیه آن است؛ و چون آماده کردن آنها مشکل و می بیند می خواهد و پیوسته به ف
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گاهی نامقدور است، روح او همیشه مضطرب و پریشان است و مانند کسی است که گم 

 کرده خود را پیدا نمی کند. 

خنده فرشتگان در عالم قبر: رسول خدا )ص( از حضرت جبرئیل )ع( سؤال کرد که  -ش

 آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟ 

فرمود: بله، )یکی از جاهایی که فرشتگان می خندند( زمانی است که زن بی جبرئیل 

حجاب و بدحجابی می میرد و بستگان او را در قبر می گذارند و روی آن زن را با خشت 

و خاک می پوشانند تا بدنش دیده نشود. فرشتگان می خندند و می گویند: تا وقتی جوان 

کرد و به گناه می انداخت )پدر و برادر و بود و با دیدنش هر کسی را تحریک می 

شوهرش( از خود غیرت نشان ندادند و او را نپوشاندند؛ ولی اکنون که مرده است و همه 

 از دیدنش نفرت دارند او را می پوشانند.

 ماهیت شناسی پدیده بی حجابی، زمینه ها 

 

 ماهیت شناسی پدیده بی حجابی، زمینه ها 

 چکیده

هش حاضر، ماهیت شناسی پدیده بی حجابی، زمینه ها و راهکارهای مسئله اساسی در پژو

اجتماعی اصالحی بوده است. بر این اساس دو سوال پژوهشی پیرامون؛ عمده ترین زمینه 

های موثر در بروز پدیده بی حجابی و راهکارهای اجتماعی ترویج فرهنگ حجاب طرح 

اسنادی بوده و به منظور  و مورد بررسی واقع شده است. روش انجام پژوهش تحلیل

گردآوری داده های الزم جهت پاسخگویی به سوال های پژوهش اسناد و مدارک 

موجود، مرتبط و در دسترس با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و به شیوه 

 های پژوهش عبارتند از:کیفی تحلیل شده اند. یافته

جابی را می توان در رویکردهای چون؛ عمده ترین علل مطرح در بروز پدیده بی ح -۱
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اجتماعی، رویکرد ظاهرگرایی، رویکرد اخالقی، رویکرد عاطفی و  -رویکرد اقتصادی

رویکرد روانی جستجو کرد به عالوه برخی از عمده ترین عوامل مطرح در تبیین پدیده 

 ها، جهانی سازی، نظام سرمایه داری،بی حجابی نیز شامل؛ خودنمایی فردی، رسانه

نهادهای دینی ، رواج مد گرایی و توجه به تنوع پوشش های جدید، جذابیت پوشش 

های جدید از طریق تبلیغ در رسانه ها و ماهواره ها، کم ارزش یا بی ارزش جلوه دادن 

پوشش سنتی و مذهبی، تأثیر رسانه ها بر تغییر ذائقه مردان، تغییر در شیوه اشتغال زنان، 

غربی و تأثیرپذیری از رفتار دیگران، تزلزل بنیان خانواده، مسافرت آسان به کشورهای 

 تساهل و تسامح مردان و الگوپذیری از فرهنگ غرب و غیره می باشند

عمده ترین راهکارهای ترویج فرهنگ حجاب شامل؛احیای فرهنگ اسالمی با تبیین  -۳

و تشریح فلسفة و حکمت پوشش در اسالم ، اصالح نظام الگو سازی، تعریف 

ستانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف، فراهم کردن ابزارهای الزم ا

ریزی و سیاستگذاری بلند مدت و برای ترویج الگوی مناسب پوشش اسالمی، برنامه

های فرهنگی در جهت گسترش فرهنگ پوشش اسالمی، مسؤوالنه نهادها و دستگاه

ها( ،گنجاندن ز مدارس و دانشگاهتجدید نظر محتوایی در نظام آموزشی کشور )اعم ا

های درسی، اصالح عملکرد رسانه ها، بهره گیری از مطالبی دربارة حجاب در کتاب

گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی، مناسب جهت به تصویر کشیدن زنان تحصیل 

کرده، ممتاز، متعهد و با حجاب، نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل غربی، کنترل 

های قضائی، مقابله جدی با مراکز حجابی از سوی دستگاههای زنندة بینونمند جلوهقا

از تولید کنندة پوشاک غیراسالمی، رونق بخشیدن به فرهنگ صحیح امر به معروف و نهی

ها در زمینه حجاب اسالمی و سازی ازدواج برای جوانان و پاسخ به پرسشمنکر ، آسان

 غیره می باشند.

 ان: بی حجابی، زمینه ها، راهکارهای اجتماعی.کلید واژه گ

 مقدمه 
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ای عصر کنونی را، عصر انقالب ارتباطات و اطّالعات نام نهادند، برخی عصر کنونی عده

نام بردند. زیرا برهنگی « عصر برهنگی»ها از عصر کنونی نام نهادند. بعضی« قرن دیوانه»را 

. روانشناسان بر این باورند که اولین و بدحجابی، در این عصر به اوج خود رسیده است

ویژگی جهان امروز این است که در بحران معنویت به سر می برد البته این با معنای کلیشه 

ای متداول آن اشتباه نشود. بلکه در یک وجه منظور بحران معانی و مفاهیم است و در 

ی شکستن باور درجه دیگر منظور بحران معنویت و اخالق است. دنیای پست مدرن دنیا

انسان نسبت به یک مفهوم یا مفاهیم قابل باور است.با ورود به قرن بیستم انسان در باور 

این جمله به «.در ورود به قرن بیستم خدا مرده است»دچار مشکل شد.نیچه می گوید: 

ظاهر کفر آمیز است که از دید ما یک انسان کافر این کالم را بر زبان رانده است.اما در 

موضوع تصویر این معنا را دارد که انسان غربی وارد عرصه ای شد که هیچ چیز بطن 

 حتی خدا را مستحق باور ندارد.

باید گفت، حجاب همواره یکی از شاخصه های اجتماعی دین داری تلقی شده است . 

مطالعات تاریخی در ادیان الهی نشان دهنده ی این نکته است که پوشش مناسب همواره 

آموزه های دینی بوده است بطوریکه تمامی تصاویر به جای مانده از زنان  مورد تاکید

معنوی همراه با حجاب می باشد و این امر به هیچ وجه مورد خدشه قرار نگرفته 

است.مساله حجاب در چند قرن اخیر افت و خیزهای فراوانی را تجربه کرده است. با 

روپا حجاب به عنوان یکی از آغاز رنسانس و شکل گیری جنبش های ضد دینی در ا

نمودهای اجتماعی دین داری مورد هجمه روشنفکران قرار گرفت و با گذشت زمان نه 

تنها حجاب و پوشش مورد بی مهری قرار گرفت بلکه برهنگی و مدگرایی تبدیل به یکی 

ها از عصر ( .بطوری که بعضی۱۳۸۲از شاخصه های دنیای مدرن قرار گرفت )مطهری،

نام بردند .زیرا برهنگی و بدحجابی، در این عصر به اوج « عصر برهنگی»ام کنونی با ن

اند ای از زنان از مقام گران مایگی به مرحله فرومایگی فرو افتادهخود رسیده است. عدّه

و همسان شیطان از مقام قرب، دورگشته، زلیخا گری در این عصر توسعه پیدا کرده است. 
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کنند، رهای بسته، به شکار یوسف و پیروان او اکتفا نمیدیگر بعضی از زنان تنها در د

بلکه به صورت پنهان و پیدا، از زمین و هوا، از خشکی و دریا، از چپ و راست، در کاخ 

ها و پیروان وی و کوخ، در شهر و روستا، در خلوت و جلوت به دنبال شکار یوسف

ضه کردن خود به فرد یا افراد هستند .زنان الگوگیر از زلیخاهای زمان، دیگر تنها به عر

های های تلویزیون، فیلمکنند، بلکه برای عرضه کردن خود، در آگهیخاص بسنده نمی

های لباس و ظروف، در مطبوعات ای، در نقشای، و فیلمهای ویدئویی و رایانهماهواره

را به شوند و خودشان ها... هم ظاهر میو پوسترهای تبلیغاتی و انتخاباتی، در خیابان

آمده «تفسیر التبیان»ای ارزانتر از هر کاال. در کنند. عرضهرایگان بر همگان عرضه می

است که جاهلیت دوباره باز می گردد و منظور از جاهلیت آخرین، زمانی است که مردم 

 همان گونه عمل کنند که قبل از اسالم عمل می شده است.

سیب پذیری درونی جامعه و تهدیدهای در ایران طی سال های پس از انقالب، بر اثر آ

بیرونی، انتقال فرهنگی حجاب با اختالل مواجه گردید و عدم رعایت حجاب اسالمی، 

موجب جریحه دار ساختن وجدان جمعی و تبدیل آن به عنوان مساله ای اجتماعی شد. 

 به نظر می رسد وضعیت فعلی پوشش زنان در جامعه با تدقیق در فرآیند تغییرات ارزشی

جامعه از فرامادی به مادی، توسعه شتابان، و نامتوازن دوران پس از پایان جنگ تحمیلی 

قابل تبیین می باشد. مساله حجاب به عنوان آسیبی اجتماعی، در سطح جامعه و نمادی از 

مسایل اجتماعی، در عمق جامعه است که اصالح و ترمیم آن، نیازمند مهندسی فرهنگی 

 نگی و اجتماعی در این راستا است.و اتخاذ سیاست های فره

در عرصه پوشش،غرب ،مساله حجاب را با سوار کردن بر دو عامل روانی غریزه ی جنسی 

مردانه و خودنمایی زنانه منفعت های قابل مالحظه ای را عاید بنگاههای اقتصادی مدرن 

کرد و برهنگی و خودنمایی جنسی را به عنوان ارزش جایگزین حجاب و پوشش های 

(. ظهور مانکن در عصر مدرن و شوبیست های ۱۳۷۲پیش از آن نشان داد )حدادعادل،

( به عنوان الگوهای آرمانشهر زمینی ۱خوش اخالق و خوش صدا در عصر پست مدرن)
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(.پوشش در ۱۳۸۵از کارکرد فوق تصوری برخوردار گشت)جی دان، ترجمه نجفی،

.. ایرانی در عصر برزخی میان سنت و جامعه ایرانی ،مشابه سایر اجزاء فرهنگ،اقتصاد و .

مدرنیته باقی مانده است. دو قطبی شدن فرهنگ در جامعه ایرانی ،گسترش رفاه مادی و 

شکل گیری شاخصه های مدرن، جامعه نوظهور را که در تماس بیشتری با جهان غیر 

رار داده ایرانی و غیر اسالمی قرار دارد بر سر دو راهی انتخاب و شاید اجبار غربی شدن ق

 است.می توان گفت تقید به پوشش اسالمی در این نسل کمتر شده است. 

موضوع کشف حجاب نوین یکی از بزرگترین و مشهورترین جرم ها و منکرات آشکاری 

است که نظام انقالب اسالمی را به چالش کشیده است و برای بیگانگان نقطه امیدی است 

ها و عوامل داخلی شان به اجرا درآورده اند. که فرهنگ صادراتی را از طریق ماهواره 

حجاب در جامعه مسلمانان مانند دستگاه حرارت سنجی است که از ضمیر و درون 

خانواده ها و عملکرد فرهنگ پیام می آورد. و از حجاب اسالمی تنها نامی مانده و 

 «.رعایت حجاب الزامی است»شعار

ترین یکی از بزرگ« آرایش»ت؛، فمنیست مصری معتقد اس« نوال سعداوی» دکتر

من حجاب زن را با حجاب ذهن، حجاب »گی زنان امروز است.او می گوید؛ سندهای برد 

دانم و معتقد است که ما در دنیا همچنان در یک نظام جهانی و حجاب سیاسی مرتبط می

. از زنان اندزنان در نظام سرمایه داری به دام افتاده». کنیم داری پسامدرن زندگی میبرده

داری در بازار آزاد، زنان به کاالی شود. در نظام سرمایهبه منزله تن و کاال استفاده می

 «.شوندتبدیل می« های بدون سرتن»جنسی و 

در راستای تبیین مبانی نظری حجاب در دوران کنونی برخی زمینه های بنیادی چون؛ 

ان، تساهل و تسامح دینی و عرفان معطوف به قدرت، معنویت های جدید و تخدیر اذه

معنویت منهای شریعت قابل توجه می باشند. در این جا در خصوص هر یک از زمینه 

 های فوق مباحثی به اختصار طرح خواهد شد.

عرفان معطوف به قدرت: زمانی که نیچه فیلسوف آلمانی به علم معطوف به قدرت  -۱
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مدن غربی متولد شده است غایت اشاره می کرد و بیان می نمود که علم جدید که در ت

و مقصدی غیر از قدرت ندارد و به طور کلی رسیدن به معرفت متعالی از دستور کار علم 

حذف شده است، نمی دانست زمانی فرا می رسد که علم، وظیفه دستیابی به قدرت را به 

ا عرفان و معنویت محول می کند. تمدن جدید غربی نه تنها قصد استفاده از معنویت ر

دارد بلکه به دخل و تصرف در آن نیز می پردازد. امروزه یکی از بارزترین وجوه تمایل 

انسانها به فرقه های عرفانی بخصوص نحله های نهان روش و راز آمیز، تمایل به کسب 

قدرت و تسلط است.سینمای سالیان اخیر غرب به خوبی این تمایل جنون آمیز را ترسیم 

گونه از تولیدات سینمایی برخالف گذشته به ابزارهای جنگی  کرده است. قهرمانهای این

پیشرفته یا بدنهایی عضالنی و قوی متکی نیستند، بلکه با ابزار بسیار قوی تر و مؤثرتر 

دیگری که همان قدرت ذهن و تمرکز است، با دشمنان خود به مبارزه می پردازند. قدرت 

می شود قهرمانان را قادر می ذهن وقتی که توسط مکاتب سری و جادوگری تقویت 

سازد که اشیاء را با نگاه خود حرکت دهند، در آسمان پرواز کنند، نامرئی شوند و به 

امکانات و قدرتهای خارق العاده فراوانی دست یابند که هیچ گاه ابزارهای پیشرفته 

 تکنولوژیک به گرد آنها نیز نمی رسند. 

جادوگری در طول تاریخ گرچه حرفه ای  در اینجا باید به این نکته توجه داشت که

مذموم و مطرود کلیه ادیان الهی بوده است ولی هیچ گاه هدفی صرفا معطوف به قدرت 

نداشته است. جادوگران و کیمیاگران حرفه خود را یک مکتب تعالی بخش می پنداشته 

اند که مسیر سیر و سلوک به سوی حقیقت را برای ایشان آسان می ساخت.ولی تمدن 

غرب در مواجهه با جادوگری، تمامی موضوعات تعالی بخش آن را به کنار می گذارد 

و یکسره به دنبال کسب قدرت و تسلط از طریق این فرقه ها می رود و این آرزویی است 

که انسان جدید تا چند دهه گذشته آن را در علم و تکنولوژی پیشرفته جستجو می 

رادران صلیب گلگون، شوالیه های معبد و سایر فرق نمود.فرقه هایی نظیر کاباال، فرقه ب

جادوگری و شیطان پرستی، هدفی جز دست یافتن به قدرتهای مافوق طبیعی از طریق 
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انجام برخی اعمال و گفتن بعضی اذکار در سر ندارند و البته بدیهی است که هدف این 

 قدرتمداری، سلطه و سیطره دنیایی بر دیگران است.

ید و تخدیر اذهان : هنگامی که پست مدرنیستها به این نتیجه رسیدند معنویتهای جد -۲

که دنیای مدرن دیگر جایی برای زندگی نیست، یکی از راههایی را که برای خالصی از 

ساز و کارهای زندگی مدرن پیشنهاد دادند، پناه بردن به ذهن و قوه و تخیل و تجسم 

نظر یک پست مدرن، هیچ حقیقت  فردی و زندگی کردن در دنیای توهمات بود. از

متعالی وجود ندارد که قابل دستیابی توسط انسان باشد، بلکه همه اشیاء و امور بازتاب و 

وانمایی از حقیقت هستند که توسط افراد گوناگون به طرق مختلفی مورد فهم و تفسیر 

ت. برداشت (.در واقع حقیقت، متکثر و به تعداد افراد بشر اس۱۳۸۰قرار می گیرند)نوذری،

شخصی هر کس از پدیده ها و امور همان قدر حقیقی و درست است که برداشت 

کامالمتضاد شخصی دیگر. در این جهان هیچ چیز بی مفهوم تر از جنگ و نزاع بر سر 

عقاید نیست و بهتر است که انسانها به دنیای وهمی و ذهنی خود پناه ببرند و به همان اتکا 

یا رد عقالنی مسائل را کنار گذارند. و این دقیقا همان چیزی  کنند و تالش برای اثبات

است که غرب پست مدرن در مکاتب و ادیان شرق دور مانند بودیسم، هندوئیسم و 

شینتوئیسم یافته و همین امر باعث رواج و گسترش روزافزون این مکاتب قدیمی و 

 غیرعقالنی در جهان حاضر شده است. 

در این گونه ادیان برای بشر پست مدرن غربی، وجود گزاره  یکی از موارد جذاب موجود

های متناقض، چند پهلو و نامفهوم در متون این مکاتب است. به عنوان مثال در مکتب 

که نسخه ژاپنی بودیسم است و در سالیان اخیر رشد فزاینده ای در غرب به ویژه « ذن»

بودن، بودن نیست، نبودن، بودن  ایاالت متحده داشته است، به عبارات زیر برمی خوریم:

امواج »، «من، تو هستم و تو، من هستی« »الف، الف است، زیرا الف، الف نیست»، «است

و... آیا این جمالت شما را به یاد دیالوگ های فیلم ماتریکس « خاک در چاه برمی خیزد

عاده نمی اندازد؟هر چه هست اینگونه عبارات به جهت چند پهلو بودن جذابیت فوق ال
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ای برای انسان پست مدرن دارند و او را برای ورود به جهان تخدیر ذهنی آماده می کنند. 

گام بعدی در جهت تخدیر کامل ذهن و گام نهادن در دنیای اوهام و خیاالت باطل و 

 شیطانی، استفاده از تکنیک های مراقبه با مدیتیشن است. 

ک همه مکاتب و فرقه های معنوی تساهل و تسامح دینی : یکی از خصوصیات مشتر -۳

امروزین و مورد تایید غرب، ویژگی تساهل و تسامح معنوی است. اگر از معنای حقیقی 

تساهل و تسامح که در دین اسالم بدان پرداخته شده صرف نظر کنیم، تساهل و تسامح 

معنوی در قاموس تمدن غربی بدین صورت تفسیر می شود که هر دین و مذهب و مرام 

ی راهی برای رسیدن به حقیقت و آرامش است و هیچ مذهب و مکتبی بهتر یا کاملتر معنو

از دیگری نیست.تمدن غرب با تبلیغ این تفکر اوال وجود حقیقت متعالی را نفی کرده 

است و ثانیا روحیه سلطه پذیری را در جهان گسترش داده است. ادیان مورد تایید غرب 

واکنشی را در برابر سلطه جویی و خودخواهی قدرت  با تساهل و تسامح معنوی خود هیچ

های دنیایی تمدن غرب نشان نمی دهند و اصوالرویکردی فرد محور و جامعه گریز 

دارند. در نتیجه در برابر زیاده خواهی و خودخواهی قدرت ها تسلیم محض هستند و 

ا در هم تنیده و اینچنین است که ادیانی مانند اسالم که زندگی فردی و اجتماعی انسان ر

وابسته به هم می دانند و معتقد به وجود حقیقتی متعالی برای جهان هستند، از سوی غرب 

با عنوان مذاهبی فاقد روحیه تساهل و تسامح دینی و گسترش دهنده تروریسم در جهان 

 ( .۱۳۸4معرفی می گردند )باقری،

و جامع با منشای حقانی  معنویت منهای شریعت: شریعت به معنای دستورالعملی کامل -4

جهت زندگی توام با سیر و سلوک معنوی، مفهومی است که اکثریت قریب به اتفاق 

مکاتب عرفانی و معنوی جدید از آن بیگانه اند. درست است که در اکثر فرقه های غربی 

شده امروزین، نوعی آداب و رسوم آیینی برای نیل به اهداف مادی یا معنوی این فرقه ها 

دارد، ولی اثری از شریعت به عنوان یک طرح جامع و کامل الوهی که به تمامی  وجود

فعالیت های دینی و دنیایی مردمان جهت می دهد، به چشم نمی خورد. در این گونه فرقه 
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ها اباحه گری و خود اجتهادی رواج دارد و اکثرا به عقیده جدایی عمل انسان و سرنوشت 

غالب این مکاتب امری به نام گناه یا ثواب وجود ندارد  او صحه می گذارند.بنابراین در

و اعمال مختلف می توانند در موقعیت های گوناگون و در مورد انسان های مختلف، 

نتایج مثبت یا منفی داشته باشند. بدین ترتیب مشاهده می کنیم که تعداد زیادی از فرقه 

هوات گرایش پیدا می های مذکور به صورت افراطی به سمت لذت طلبی و پرستش ش

کنند و اصوالشهوت رانی به عنوان یکی از طرق دستیابی به حاالت معنوی در این گونه 

مکاتب تئوریزه می شود. در دین اسالم نیز در طول تاریخ معاصر فرقه های گوناگونی با 

عقاید صوفیانه و ضدشریعت، با کمک و همراهی سیاست های استعماری غرب شکل 

امروزه نیز به شدت توسط رسانه های جمعی جهانی به عنوان اسالم اصیل گرفته اند که 

 و واقعی معرفی می گردند.

با توجه به مطالب فوق، مسئله اساسی پژوهش حاضر، ماهیت شناسی پدیده بی حجابی، 

زمینه ها و راهکارهای اجتماعی اصالحی است. در این راستا ضمن بررسی منابع و مراجع 

ن زمینه های موثر در بروز پدیده بی حجابی، پیامدهای نامناسب مختلف ، عمده تری

اجتماعی پدیده بی حجابی و عمده ترین راهکارهای اجتماعی ترویج فرهنگ حجاب به 

بحث گذارده شده است. در پژوهش سه سوال اصلی ذیل طرح و مورد بررسی واقع شده 

 است:

 بی چه می باشند؟عمده ترین زمینه های موثر در بروز پدیده بی حجا -۱

 راهکارهای اجتماعی اصالحی در خصوص ترویج فرهنگ حجاب چه می باشند؟ -۲

 روش پژوهش 

پژوهش حاضر بدنبال ماهیت شناسی پدیده بی حجابی، زمینه ها، پیامدها و راهکارهای 

اجتماعی اصالح و بازنگری بوده و با عنایت به عنوان و سوال های مطروحه، پژوهش به 

 ی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است. شیوه توصیف

 جامعه و نمونه پژوهش 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

با توجه به روش پژوهش، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط 

با موضوع مورد بررسی می باشد. از آنجا که در پژوهش حاضر کلیه منابع و مراجع 

ستفاده قرار گرفته است، نمونه موجود فیش برداری و در راستای هدف پژوهش مورد ا

گیری انجام نشده و کلیه منابع و مراجع در دسترس مذکور مورد بررسی و تحلیل واقع 

 شده است

 ابزار گرد آوری داده ها

به معنای خاص پژوهش های میدانی، ابزاری در پژوهش استفاده نشده ولی در این ارتباط 

 یج مطالعات مرتبط استفاده شده است.از فرم های فیش برداری به منظور گردآوری نتا

 شیوه تحلیل داده ها

از آنجا که داده های به دست آمده کیفی است، بنابراین از تحلیل کیفی به منظور تحلیل 

 و جمع بندی آنها استفاده شده است. 

 تحلیل یافته های پژوهش 

 در اینجا نتایج بررسی سوال های پژوهش ارائه خواهد شد:

 اول پژوهشبررسی سوال  -۱

اولین سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه؛ عمده ترین زمینه های موثر در 

 بروز پدیده بی حجابی چه می باشند؟

ی حجاب در گسترش و تعمیق آن نقش دارد، در مقابل شبهه تبلیغ و تبیین صحیح فلسفه

گ حجاب و پوشش پراکنیها و سمپاشیها و تبلیغ منفی مخالفان نیز در آسیبپذیری فرهن

در جوامع اسالمی تأثیر مهمی دارد. قراین و شواهد مختلف حاکی از این است که یکی 

از ترفندهای مهم استعمارگران برای نفوذ در کشورهای اسالمی، ترویج بیبندوباری از 

، جاسوس «همفر»طریق گسترش بدحجابی و بیحجابی است؛ و این واقعیتی است که مستر

 یس، در خاطرات خود به طور صریح به آن اعتراف نموده است.استعمار پیر انگل

اثرپذیری زنان و دختران مسلمان از تبلیغهای کشورهای استعماری و تقلید بدون منطق 
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زنان از مدلهای پوشش غربی نیز در این زمینه نقش مؤثری داشته است. مقام معظم رهبری 

مورد فرمودهاند: عدهای از چادر فرار حضرت آیتاهلل خامنهای )حفظه اهلل تعالی( در این 

میکنند به خاطر اینکه هجوم تبلیغاتی غرب دامنگیرشان نشود؛ اما به آن حجاب واقعی 

بدون چادر هم رو نمیآورند، چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار میدهد. تصور نکنید 

این چیزها قانع اگر ما فوراً چادر را کنار گذاشتیم دست از سر ما بر میدارند؛ آنها به 

نیستند، بلکه میخواهند همان فرهنگ منحوس خودشان در اینجا، مثل زمان شاه که زن 

 اصالً حجاب و پوشش نداشت عمل شود.

یکی از دانشمندان اسالمی نیز در این مورد گفته است: مشکل بسیاری از زنان شرق این 

و شرافت معتقدند، از  است که آنان در عین حال که همچنان به ارزشهای اخالقی، عفت

ی بیحجابی و خودآرایی تقلید میکنند و این امر آداب و رسوم و سنتهای غربی در مسئله

 (.۱۳۸۲آنان را در حالت دوگانگی قرار میدهد)مطهری،

در مورد زمینه سازی برای زدودن حجاب زنان باید گفت، در زمان جنگ جهانی دوم، 

ها میلیون زن پیوستند و دهبه نیروی کارگری می زنان بیش از هر زمان دیگر، گروه گروه

که پیش از آن صرفاً به کارهای خانگی مشغول بودند به سوی بازارهای کار گرایش 

یافتند. این فرآیند موجب شد تا زنان و مردان درباره جایگاه و هویت اجتماعی زن 

تند فعالیت اجتماعی و ها زن و مرد تمایل داشبیاندیشند. با اتمام جنگ جهانی نیز میلیون

اقتصادی زنان همچنان تداوم یابد. از آن جا که از نظر صاحبان سرمایه، افزایش آگاهی 

راز و »کشی از آنها ناسازگار بود، به تبلیغ نظریة و ارتقای موقعیت اجتماعی زنان با بهره

تغییر در زنانه پرداختند. هدف این پیکار گسترده اقتصادی و ایدئولوژیکی، ایجاد « رمز

تحوالتی بود که در نگرش شایسته زنان پدید آمده بود. این جریان درصدد بود تا در بین 

زنان شاغل و غیرشاغل، تبلیغ نماید که آنها بیش از همه چیز باید زیبا و فریبا باشند و 

اندازد، اجتناب کنند.در سال بایستی از هر چیزی که زیبایی و طراوت آنها را به خطر می

همزمان با رکود سرمایه داری، سود صنایع آرایشی به شدت کاهش یافت و  ۱۹۵4
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خود را به « یورش بزرگ عملیاتی»فروشندگان بزرگ لوازم آرایشی برای اینکه بتوانند 

کردند تا از این طریق اجرا بگذارند، از جمالت خاصی درباره لوازم آرایشی استفاده می

های آرایشی خود به دست آورند. همچنین بنگاهبـتواننـد خریدارانی را برای لوازم 

کردند آنان را به خرید لوازم امنی اقتصادی زنان سعی میداری با استفاده از ناسرمایه

 (.۱۳۸۶آرایشی وادار سازند )رفعت جاه،

 عمده ترین رویکرد های مطرح در تبیین پدیده بی حجابی به شرح ذیل است: 

 اجتماعی  -رویکرد اقتصادی-۱

داری است، زنان ناگزیرند برای رسیدن های سرمایهبازار رقابت جنسی که از ویژگی در

به امنیت با زنان دیگر رقابت کنند؛ بر مبنای این رویکرد زنان از روی هوی و هوس به 

آورند، بلکه به علت فشار اجتماعی است که از لوازم آرایش لوازم آرایش روی نمی

 کنند.استفاده می

 اهرگراییرویکرد ظ-۲

مطابق این رویکرد، استفاده از لوازم آرایش خوب و ضروری است؛ زیرا به زیبایی زنان 

ای که ارزش زن را به زیبایی و جوانی کند. استفاده از لوازم آرایشی در جامعهکمک می

رسید، او را داند، حق زنان است. در روزگار پیشین، هرگاه زنی به چهل سالگی میاو می

انگاشتند؛ بنابراین، این بخشی از نهاد و روان هر زن بهنجار است که برای یبا میپیر و ناز

 نگاهداری زیبایی و جوانی خود تالش کند. 

 رویکرد اخالقی -۳

باکی، روشنفکری، صداقت، عاطفه و در این رویکرد معیار زیبایی عمدتاً شامل خرد، بی

ها تواند نشانگر همه این فضیلتآرایش نیز میسایر فضائل اخالقی است. یک چهره بی

تواند بسیار نرم و صاف باشد و آن باشد و بدین طریق به زیبایی دست یابد. چهره فرد می

چنان با تردستی آرایش شود که شاداب و جوان و خوب نشان داده شود، ولی در باطن 

 حرص و آز، ترس و بزدلی یا سستی اخالقی داشته باشد.
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 رویکرد عاطفی -4

زنند تا از گروه می« آرایش»ن در سن جوانی و گاهی در نوجوانی دست به آزمون دخترا

برند که خود تر باشند. این دختران، به این سبب لوازم آرایش را به کار میسنی خود پیش

تر نشان دهند و از رهگذر جادوی لوازم آرایش، آرزوی خود را برای کوتاه را بزرگ

قدم نهاده و به نیازهای « بزرگسالی»حقق سازند و به کردن دوره کودکی و نوجوانی م

 عاطفی خویش پاسخ گویند.

 رویکرد روانی-۵

نیاز به خودنمایی در انسان، هم سبب گرایش به انواع آرایش و هم موجب میل به 

شود. لذا در این بخش جا دارد قدری هم به بحث نیاز و تمایزیابی و گرایش به مد می

 د بپردازیم.نقش آن در گرایش به م

در کنار بررسی و تشریح رویکردهای مطرح در تبیین زمینه های شکل گیری فرهنگ بی 

حجابی باید اذعان داشت؛ عوامل متعددی در بروز پدیده بی حجابی موثر هستند که 

 برخی از عمده ترین آن ها در این جا به بحث گذارده شده است:

 خودنمایی فردی-۱

را مطرح و آن را این « نیاز به خودنمایی»ندی بیست گانه نیازها، بالکساندر ماری، در طبقه

نیاز به خودنمایی یعنی خـود را طـرف تـوجه قرار دادن، روی »کند: طور تعریف می

دیگران تأثیر گذاشتن، دیگران را تحریک کردن، کنجکاوی آنها را برانگیختن و آنها را 

 ( . ۲۱: ص ۱۳۷4رحیمی نیک، « ) سرگرم کردن

کند. از را مطرح می« نیاز به تأیید و تحسین همگنان»(، در طبقه بندی نیازها، ۲رونباخ)ک

کند دیدگاه او انسان نیازمند به تأیید و پذیرش همگنان خویش است، کودک آرزو می

خواهد همکارانش او را تأیید کنند و به گروه همساالنش او را بپذیرند، کارمند می

ذیرش همگنان و سایر کسانی است که با آنها داد و ستد طورکلی هر فرد نیازمند پ

اجتماعی دارد. احساس تعلق به گروه از خصایص بارز انسان اجتماعی است. فرد 
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خواهد متعلق به گروه باشد، گـروه دوستـش بدارد، قبول هنجارهای گروهی و انجام می

انـسان به تأیید گروه  ای تکالیف و تعهدات و عـدم انجـام بعـضی دیـگر، از نـیازپاره

 (. ۲۷گـیرد )همان، ص سرچشمه مـی

ها برای ارضای نیاز به احترام و تأیید و منزلت در پی آن هستند که از یک سو انسان

همرنگ دیگران باشند تا مبادا مورد سرزنش و اهانت قرار گیرند و از سوی دیگر سعی 

شود و بدین ترتیب حرمت خود را کنند تا از دیگران عقب نمانند و حقوقشان ضایع نمی

از دست ندهند. به عبارت دیگر، این نیاز فطری به احترام و تأیید و منزلت است که انسانها 

دارد. را به پیروی از هنجارها و وابستگی به نیازهای استاندارد شده از سوی جماعت وا می

وردن تعادل نیازها و پیدایش در کنار این عوامل، نیاز به احترام، تأیید و منزلت، در به هم خ

ای به علت استانداردها و هنجارهای جدید نیز نقش مؤثری دارد، بدین معنی که عده

احساس برتری خانوادگی، اقتصادی، فکری، جسمی و... در رابطه با نیاز به قدرت و 

ن، آیند تا از آن طریق، تأیید دیگرامیقدرت طلبی، در پی یافتن طرق جدید ارضای نیاز بر

احترام و منزلت بیشتری را کسب یا برای مدت بیشتری حفظ نمایند. در مواردی نیاز به 

گردد. در این گونه تبدیل می« ممتاز جلوه کردن»احترام و تأیید، کمی فراتر رفته و به نیاز 

یافتن عواملی نیستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کسب ها تنها درپیموارد، انسان

تأمین نیاز ایمنی و تضمین نیازهای جسمی بیانجامد، آنها نیاز به خودنمایی و  قدرت و

کنند که کمیاب است و هیچ ربطی به نیازهای برتر نمایی خود را توسط عواملی ارضاء می

 قیمت توجه برانگیز و ....های فاخر و گرانجسمانی ندارد، مثاًل با جواهرات، لباس

ل فوق، طرق جدیدی جهت ارضای نیاز به وسیله معدودی از بدین ترتیب، عموماً به دالئ

شود، البته این طرق جدید، تعادل نیازها و هنجارهای اجتماعی افراد وارد جامعه می

زند و تنها زمانی این طرق جدید تبدیل به استانداردها و هنجارهای موجود را بر هم نمی

ناخته و به کار گرفته شود، در آن ای از اعضای جامعه ششود که به وسیله عدهجدید می

شوند، صورت هنجارها نیروی مؤثر خود را در نیاز آفرینی نشان داده و وارد جریان می
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گاه گیرند و آنبدین معنی که به تدریج دیگر اعضای جامعه نیز آنها را پذیرفته و بکار می

 (.۱۳۷۰گردد )رفیع پور، جریان انتشار آغاز می

 هارسانه -۲

ها و بینش مردم را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده و افراد جامعه از آنها انواع ها نگرشرسانه

ها و ها، کتابها، رادیو، تلویزیون، فیلمگوناگون اطالعات را کسب می کنند روزنامه

های ضبط شده ،اینترنت، ماهواره ،کامپیوتر و مجالت عمومی، ما را در ارتباط موسیقی

توانستیم آگاهی چندانی در مورد دهند که به گونه دیگر نمیر مینزدیک با تجاربی قرا

( می سازند .بشر در ذهن خود ، ۳آنها داشته باشیم. رسانه های عصر پست مدرن اتوپیا)

بهشت آرمانی و زمینی را پرورانده بود ولی در دوران کنونی به کمک رسانه ها ، نصیبش 

ها به این اتوپیا دست پیدا می شده است . بشر پست مدرن با کاربرد رسانه 

( .رسانه ها از طریق ارائه هنجارهای خاص اجتماعی ، به افراد ۱۳۸۷کند)پورطهماسبی ،

تلقین می کنند که رفتار ارائه شده در رسانه ،رفتار مناسب اجتماعی است .رسانه ها به 

گان هم»های جدید کمک کرده اند که شاید بتوان آنها را «همگان »شکل گیری نوعی 

نام نهاد. ویژگی اساسی آنها داشتن « همگان های الکترونیکی»یا « های عصر مدرن

(« ۵ذهن شرطی شده)»و دارا بودن (« 4درونی سازی)»، « تصورات قالبی»

 (.۱۳۸۲(،ترجمه آریایی نیا،۶است)هوور،الندبای)

رسانه و فناوری نوین به تدریج فرهنگ ما را تبدیل به فرهنگ بصری کرده است 

(. آنها باعث بلوغ زودرس کودکان،تاکید بر سطح و ۱۳۸۲(،ترجمه چاوشی،۷ش))ل

ظواهر دین، تزلزل ارزشهای دینی،کثرت گرایی ،هویت زدایی از جوامع ،تاثیر برافکار 

 عمومی، بدعت و ... می شوند.

( به تاثیرات رسانه ها در دو بخش 4۰، ص  ۱۳۸۵، به نقل از الیاسی ،  ۱۹۸۶مگ گوایر )

و نامطلوب اشاره کرده است. از نظر مک گوایر مهم ترین تاثیرات مطلوب رسانه مطلوب 

 ها به شرح زیرند :
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. افزایش آگاهی های ۳. تاثیر بر رفتار رای دادن ؛۲. تاثیر بر الگوهای مصرف مردم ؛۱

. ۶. تلقین ایدئولوژی ؛۵. تغییر و بهبود سبک زندگی ؛ 4عمومی و بهبود رفتار عمومی ؛ 

وزه های مختلف سیاسی و اجتماعی ؛ مهم ترین تاثیرات نامطلوب رسانه ها نیز ، تعلیم آم

. ترویج آرمان ها و گروه های ۲. افزایش رفتار پرخاشگرانه ؛۱از نظر گوایر ، عبارتند از :

 . ایجاد فرایندهای فکری نامتعادل .4. ترویج رفتارهای نا مناسب جنسی ؛ ۳مبتذل ؛

ت کسب منافع بیشتر و جلوگیری از ورشکستگی خود در تولید کنندگان بزرگ در جه

بسیاری از مناطق جهان،به تولید و عرضه مد از طریق رسانه ها اقدام کرده اند و با رواج 

های مختلف جهانی می پردازند انواع مد و بی حجابی از طریق تبلیغات ماهواره و شبکه

به عهده مؤسسات تبلیغی و رسانه .بنابراین نقش اساسی در بازاریابی در دوران حاضر ، 

فرستند. هر پیامی، پیام قبل را ها است .که پیام های تبلیغاتی را یکی پس از دیگری می

سازد. آنها قادرند با ها قبالً داشتند، کهنه و دل آزار میکند و آنچه را که انسانخنثی می

تا آن زمان از نظر افراد ای، حتی آنچه را که های هنجارسازی، هر پدیدهاستفاده از روش

های جدید و زیبا شد، به قالبجامعه به عنوان بدترکیب، مسخره و نازیبا تعریف می

کشیده و مورد توجه مصرف کنندگان قرار دهند. باید متذکر شد که این مسئله فقط 

سازی، لوازم های جدید موی سر، الگوهای جدید بدنشود، مدلشامل پوشاک نمـی

(. ۱۳۷۰اند)رفـیع پور،های زیبـایی نیز همـگی جزئی از این پـدیـدهحیآرایش و جـرا

خواهند زیبا باشند و عالقه کنند که همه زنان میرسانه های پست مدرن چنین تبلیغ می

از یک « زیبایی»مشترکی به لوازم آرایش و مد دارند، به عالوه مد و لوازم آرایش با 

ای به شکلی خاص، نزد همه طبقات مرسوم در هر زمانهگویند آرایش اند. آنها میخانواده

کنند که حتی زنان جامعه ابتدائی نیز، بوده است و به عنوان سند، این واقعیت را عنوان می

 کردند.بدن خود را رنگ و زینت می

 ( ۸جهانی سازی)-۳

بر پایه نظریة امپریالیسم فرهنگی ، گرچه جهانی شدن فرهنگی چونان پدیده ای فرا 
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تاریخی و فراملی یا نیرویی متعالی و جهانی نمودار می شود ، ولی در واقع چیزی جز 

صدور کاالها ، ارزش ها و اولویت های شیوه زندگی غربی نیست ، آنچه در عرصه 

جهانی، فرهنگ رایج و مسلط میشود، تصورات و مصنوعات و هویت های تجدد غربی 

. این صنایع بر شبکه های جهانی مسلط است که صنایع فرهنگی غربی عرضه می کنند 

هستند و امکان چندانی برای روابط و تبادل فرهنگی برابر میان غرب و بقیه جهان باقی 

(.بدین ترتیب با پیشرفت جهانی شدن فرهنگ مصرفی جهان ۲۰۰۲(،۹نمی گذارد)هال)

ایی را تسخیر می کند و امر فرهنگی،تبدیل به مسائل اقتصادی شده و فرهنگ مصرف گر

رواج یافته و با این فرایند بر الگوهای مصرف و روشهای هویت یابی افراد جامعه تاثیر 

 (.۲۰۰۳(،۱۰می گذارد)جیمسون)

جهانی سازی موجب تحت فشار قرار گرفتن دین و اعتقادات بومی، نسبیت گرایی، 

(،گسترش زبان انگلیسی،کاهش ۱۱هویت مجازی، سکوالریزاسیون، تک فرهنگی شدن)

ملی، فرهنگ مصرف گرایی و ... می شوند. در چنین شرایطی شاهد نابودی اقتدار

ارزشهای ایدئولوژیک ،فرهنگی و هویتی جوامع دیگر خواهیم بود که در مسیر بهره 

مندی از مزایای احتمالی مادی غرب ،تحت تاثیر فرهنگ لیبرالی غرب قرار خواهند 

 (.۱۳۸۵گرفت)رضایی زارچی،

سازی دهد، همسانسازی رخ میرود در جریان جهانیمان مییکی از فرآیندهایی که گ

دست نمودن یا مثله شدن جهان موجودیت های فرهنگی است. هنوز مناقشه بر سر یک

ترین وجوه این پدیده، وجه فرهنگی آن گمان یکی از بزرگپایان نیافته است؛ اما بی

هنگ آمریکایی با همه سازی معتقدند که فراست. بسیاری از منتقدان فرهنگی جهانی

های فرهنگی است. این نظام گیر شدن و نفی بقیه موجودیتمظاهرش در حال عالم

های عجیب اجتماعی بر ظاهرسازی روبنایی مثل پوشیدن لباس متفاوت، استفاده از مدل

هایی مانند توان از گروهو غریب و آرایش موی سر به سبک خاصی تأکید دارد که می

ها و امثالهم، ها یا پانک( و ... نام برد. پیدایش و پیروی از هیپی۱۳( و رپ)۱۲پانک)
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داری صنعتی نسبت به سلطه سرمایه بوده است. جوانان العمل جوانان جامعه سرمایهعکس

داری عمالً خواستند های جامعه سرمایهاین کشورها با القیدی و پشت پا زدن به ارزش

و مکتب کاپیتالیسم هستند این مسأله را به اثبات نزد سران این جوامع و کسانی که پیر

برسانند که نظم و قراردادهای موجود در این جوامع برای ما ارزشی ندارد )نراقی، 

(.در این جوامع، پانکیسم و رپ مترادف با شلختگی، ژولیده بودن، استفاده از ۱۳۵۶

است. در این راستا  های تند و ...ها و مدهای عجیب و غریب و عالقه به موسیقیآرایش

( و ۱۶(، راک)۱۵(،هوی متال)۱4های دیگری مانند متالیکا)توان از گروهمی

( نیز نام برد که از طرق مختلف خود را در کشورهای مختلف رواج داده و ۱۷مارداک)

 در جهت اهداف استعماری خود جهانی شده اند.

می توان در زمینه های  برخی از وجوه تاثیرات جهانی سازی بر فرهنگ حجاب زنان را

 ذیل فهر ست نمود: 

 (.۱۳۸4. رواج مد گرایی و توجه به تنوع پوشش های جدید)افروغ،۱

 . جذابیت پوشش های جدید از طریق تبلیغ در رسانه ها و ماهواره ها۲

 (.۱۳۸4. کم ارزش یا بی ارزش جلوه دادن پوشش سنتی و مذهبی)افروغ،۳

ر این که آنها مطلوبیت بهتری دارند)گل . مشاهده رفتارهای متفاوت و تصو4

 (.۱۳۸۳محمدی،

 . تأثیر رسانه ها بر تغییر ذائقه مردان۵

 (.۱۳۸۳. تغییر در شیوه اشتغال زنان)گل محمدی،۶

 . استفاده از ابزار جدید و مدرن )مانند رانندگی اتومبیل توسط زنان(۷

 ران. مسافرت آسان به کشورهای غربی و تأثیرپذیری از رفتار دیگ۸

 . قوانین جهانی مانند حقوق زنان )محصول جهانی شدن( موجب تغییر نگاه زنان۹

 (.۱۳۸۲. قوانین بازدارنده برخی از کشورهای اسالمی)عادل،۱۰

 . تزلزل بنیان خانواده و تساهل و تسامح مردان و الگوپذیری از فرهنگ غرب۱۱
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 (.۱۳۸۲دل،. توسعه هنر مدرن مثل سینما، نمایش، نقاشی و موسیقی)عا۱۲

 نظام سرمایه داری -۵

های های مد، سوداگران از طریق لوازم آرایش، سالنامروزه در هر کدام از بخش

های زیبایی، جواهرات ـ چه بدلی و چه واقعی ـ و مانند های الغری، سالنآرایش، سالن

 زنند. سوداگران کشف کردند که زیبایی فرمول بسیارآن، میلیاردها دالر به جیب می

ای کشف انعطاف پذیری است. برای ثروتمند شدن تنها کافی است که کسی چیز تازه

کند که کمک کار زیبایی وی باشد و بعد خیل عظیم زنان را قانع کنند که به این چیز 

خواهند؛ اما برای حفظ و گسترش این حوزة سودآور، تازه نیازمندند و آن را می

ای اختراع کنند و به کمک ماشین تبلیغاتی خود در های تازهبایست افسانهسودجویان می

 بین مردم اشاعه بدهند. بدین ترتیب که: 

اند الف: زنان از روز ازل برای جلب توجه مردان به جاذبه جنسی خود، با هم رقابت کرده

و چون این پدیده در اصل یک قانون بیولوژیکی است، پس از آن گریزی نیست و چون 

ها وجود داشته است و تا ابد نیز وجود خواهد داشت، پس زنان وراناین پدیده در همه د

داری به رقابت و چشم و هم باید به تقدیر تن در دهند و تا ابد در بازار جنسی سرمایهمی

 چشمی ادامه دهند.

آید زیبایی طبیعی زنان است. واقعیت این ب: چیزی که در جامعة نوین به حساب نمی

و زیبایی به بیشتر زنان پشت کرده است و زنان برای رفع است که طبیعت در قلمر

باید به ابزار کمکی مصنوعی متوسل شوند، همان های جسمی و طبیعی خود میعیب

اند. ولیکن براساس مطالعات زیست ابزاری که سودجویان دلسوز در اختیار زنان گذاشته

که رقابت جنسی میان شناختی و مردم شناختی، درطبیعت، رقابت جنسی وجودندارد؛ بل

زنان صرفاً ساخته و پرداختة جامعة طبقاتی است و پیش از پیدایش جامعة طبقاتی وجود 

ها به ها برای جلب نرینهنداشته است. مثالً در جانوران هیچ کجا دیده نشده است که ماده

شود و آن رقابت جنسی متوسل شوند. در جهان جانوران تنها یک رقابت جنسی دیده می
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 هاست. ها با هم است که هدف آن صرفًا بقای گونهم رقابت طبیعی نرینهه

در آغاز این دوره، رقابت جنسی تحت الشعاع مسائل مالی بود. زنانی که ثروتی به ارث 

برده بودند، از نظر مردی که در حال انباشت ثروت بود، همسران مناسبی بودند. چنانچه 

تر بود، البته مسأله کرد که زیباتر و سالمتخاب میمردی امکان انتخاب داشت، زنی را ان

داری نوین، این داد و ستِد آزاد، نه تنها در حوزة مالی اولویت داشت. در دوره سرمایه

رقابت و سوداگری به وجود آمد، بلکه در حوزة رقابت جنسی زنان نیز شکل گرفت، 

ها همچنان باقی غام ثروتالبته در میان طبقه ثروتمند، پیوند ازدواج با پیوند و اد

(. در جامعه سرمایه داری فروش زنان به عنوان کاال در جامعه ۱۳۸۶ماند)رفعت جاه،

داری جای خود را به فروش کاال به زنان داد و همراه با آن، زیبایی طبیعی نیز به سرمایه

اد و تدریج جای خود را به زیبایی مصنوعی و به عبارت دیگر زیبایی بر مبنای مد روز د

اند و نیاز به مد در همه چنین شد که این اسطوره پا گرفت که زیبایی و مد از یک مقوله

 زنان مشترک است، زیرا نیاز به زیبایی در همه زنان مشترک است.

در مجموع سود جویانی که با ترفند، زنان را به امید زیبایی به بازار کاالهای جنسی خود 

پردازند به سه دسته عمده اشت هر چه بیشتر سرمایه میکشانند و بدین وسیله به انبمی

تقسیم می شوند: در مورد مقوله نخست، برای آن که زنی زیبا باشد، بلندی قد، وزن و 

هایش در های او باید استانداردهای خاصی داشته باشد. زنی که مشخصهاندازه

ی که در قـالب چـارچـوب این اسـتانداردها نبـاشد، زیبـا نیست. امـروزه زنـان

گنجند، از ظاهر خود رضایت ندارند و در های خط تولید مد و زیبایی نمیاستاندارد

های عجیب و غریب سازی و تبعیت از مدها و آرایشهای بدنمواردی حتی تن به رژیم

ای دهد که معیارهای مرسوم و نوین زیبایی پدیدهدهند. تاریخ نشان میو پرهزینه می

ای بالنسبه تازه است. ر نیست. استفاده کنونی زنان از لوازم آرایش پدیدهدائمی و فراگی

های متنوع یا حتی تغییر حملة ما به مد بدین معنا نیست که ما با لباس خوب یا حتی لباس

خواهیم بپوشیم، مخالفیم. عصر تازه و روابط تازة اجتماعی و تولید، نوع لباسی که می
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ه دارد. چیزی که با آن مخالفیم این مسابقه زشت جامعه های مختلفی به همرادگرگونی

داری برای خریدن کاالهایی است که به ما تحمیل شده است و در واقع نیازی به سرمایه

 آن نداریم.

 نهادهای دینی غرب-۶

از جمله کارکردهای نهادهای دینی ایجاد یک سیستم کنترل درونی قوی در انسانهاست 

الف و نامشروع باز می دارد و از این طریق، دین ، نظام اجتماعی که آنان را از کارهای خ

را بدون هزینه از بسیاری خطرات مصون نگه می دارد و زندگی اجتماعی سالم را با 

عطوفت ومالحظه در کنار انسانهای دیگر میسر و نظام اجتماعی را منسجم و مستحکم 

، محلی و موقت نیست ، بلکه ( .دین در هیچ جنبه ای بومی ۱۳۷۷می سازد)رفیع پور،

سمت و سوی جهانی دارد ، حال اگر دین هویتی جهانی داشته باشد دینداران نمی توانند 

و نباید مسیر دیگری را بپیمایند و طبعا حکومت بنیاد یافته بر دین نیز باید ضمن توجه به 

قط در قلمرو مسائل داخلی خود، افق جهانی داشته باشد و تحقق آرمانهای اسالمی را نه ف

( ۱۳۸۰مرزهای جغرافیایی خود بلکه در پهنه ی گیتی وجهه همت خویش سازد)توفیقی ،

 . 

بنا به گفته کودال؛ جنبش دوران حاضر و پست مدرنیسم ، مجموعه پیچیده و بعضا درهم 

و برهمی است که سمت و سو و جهت گیری واحدی ندارد بلکه درجهان متعددی سیر 

آن نیز بعضا چندان با هم سازگار نیستند،بلکه در پاره ای از موارد  می کند.بعالوه مضامین

دچار تناقض ها و ابهام های آشکاری هست .به همین دلیل، برخی از محققین، پست 

مدرنیسم را نوعی هرج و مرج طلبی و آنارشیسم تلقی نمایند) حسینعلی نوذری، 

حامیان غیرفعال تکامل  (.ادیان رایج در غرب خوشتر داشته اند که در کسوت۱۳۸۰

مدرنیته و چرخش به سمت نظام سرمایه داری ظاهر شوند تا بتوانند با راضی نگه داشتن 

سیاستمداران و فردی ساختن دین، بر حاکمیت خود در کلیسا ها و ... تدوام بخشند.اما با 

بت این همه ،هنوز هم دین پویا ترین منشاء مقاومت در برابر دیدگاههای تحلیل گرا نس
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به سرشت و گوهر آدمی است ، به ویژه دیدگاههایی که دست در آغوش ماتریالیسم 

دارند عمود خانه دین ، نگرشی است روحانی و معنوی نسبت به هویت انسان به معنای 

حیات ، و همین است که محتوای مستور در پدیده جهانی شدن ،دین را به نبرد می 

شود و یا چونان نیرویی توانا احیا می گردد و خواند.در این نزاع، یا دین مضمحل می 

(، ترجمه ۱۸مقاومت خویش را با تهاجم علیه جهانی شدن از سر می گیرد)فالک)

 ( . ۱۳۷۹عبدالرحیم مرو دشتی، 

( امیدوار است که ادیان جهانی بتوانند پیش از آن که آسیب به سیاره زمین ۱۹باکاک)

را فائق آیند. وی توان بالقوه ادیان بیش از حد عظیم شود بر سبک زندگی مصرف گ

های کند. ادیان به دلیل عرضه ارزشهای زندگی نوین را جدی تلقی میبرای ایجاد سبک

تواند سازنده سبک ای از رفتارهای سنتی که میمتافیزیکی و اخالقی و همچنین ارائه رشته

های زندگی موجود گرا باشد، قادرند نقش مؤثری در ایجاد یا تغییر سبکزندگی معنویت

 ( .۱۳۸۲ایفا کنند فاضلی، 

 بررسی سوال دوم پژوهش -۲

دومین سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از اینکه؛ راهکارهای اجتماعی اصالحی 

 در خصوص ترویج فرهنگ حجاب چه می باشند؟

های رفتاری شریعت مقدس اسالم ترین ارزشحجاب و پوشش اسالمی یکی از برجسته

ر زنان است. حجاب یکی از احکام قطعی و مسلم شرعی در فقه اسالمی قلمداد دربارة قش

گردد بدین سبب ، مقولة حجاب اسالمی در نظام جمهوری اسالمی ایران جایگاه و می

ای نسبت به این منزلت واالیی دارد. از این رو نهادهای فرهنگی باید حساسیت ویژه

اخیر عدم رعایت حد نصاب حجاب اسالمی و موضوع داشته باشند .متأسفانه در سالهای 

است و ای یافتههای زننده و ناشایست, روند شتابان و فزایندهاستفاده از لباسها و پوشش

های اصلی و با اولویت حجابی و بدحجابی به عنوان یکی از دغدغهرواست که بی

 شناسی فرهنگی جامعه امروز ایران طرح شود.آسیب
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بت از بی حجابی های ناآگاهانه و غیر معاندانه نیست،بلکه به در وضعیت پیش آمده صح

است که از حاشیه جامعه به سمت اشغال متن « ابتذال»و « جنون عصیان»طرز مرموزی 

های بیمارگونه، همگی جامعه می تازد .امروزه سلطه متخصصان، کاالپرستی و تفردگرایی

(« ۲۰مارکس)»علیرغم ادعـاهای  به نوعی به تجدید حیات عالیق مذهبی منجر شده است.

، که دین را افسون توده ها می دانستند ،افسون زدایی در جامعه مدرن تحقق («۲۱وبر)»و 

ای از تمایالت مذهبی ایجاد های دینی از بین نرفته است، بلکه اشکال تازهنیافته و گرایش

د و ضرورت انهای اخالقی و وجودی )هویتی( دوباره به صحنه آمدهشده است، پرسش

اند. در این میان، زنان و ها و اصالح و بازسازی نهادها را مطرح کردهباز تعریف هویت

و به راستی حیران هستند که رضایت « من کیستم؟»دختران بیش از همه با این مسأله که 

وجو کرد؟ در چنین جهانی که هنوز زنان خاطر واقعی از زندگی را در کجا باید جست

های خیره دیگران هستند و قضاوت درباره آنان بسیار بیش از مردان، در معرض نگاه

های خانوادگی و براساس ظاهرشان استوار است، زنان جوان باید بتوانند در ارتباط

گیری و بنا شدن بر هویت شان، موازنه قدرت را برقرار کرده و آن را از جهتاجتماعی

 (. ۱۳۸۲(، ۲۲شان بچرخانند )گیدنز)بدنی

دهد که در ایران امروز، خود درمانی که مستلزم خودشناسی های اخیر نشان میوهشپژ

گیرد و با خودنگری آغاز و تفکر منظم درباره زندگی است، در زنان بیشتر صورت می

ها و عواطف جسمانی و احتماالً بروز تغییرات شود، نتیجه آن آگاهی بیشتر از اندیشهمی

های هویتی بر اساس آرمان های جدید است. باز تعریفرفتاری و ساختن مسیر زندگی 

های رفتاری در بین زنانی که از سرمایه فرهنگی و استقالل اقتصادی بیشتری و بازنگری

اند بیشتر است. زن ایرانی مسلمان، چنان چه عناصر ارزشمند فرهنگ ملی و مند بودهبهره

گرایی صرف زدگی، تفرد و مادیاش با مدینی خود را بشناسد، قدرت مقاومت و مبارزه

های نهادهای شود. یکی از رسالتو خودشیفتگی برآمده از مدرنیته غربی بیشتر می

ریزی جامع فرهنگی های همگانی، برنامهتر از همه رسانهخانواده، مدرسه و دانشگاه و مهم
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 ها است.و مقابله با این آسیب

ه از سویی تبعیت از تفکر دینی و اسالمی متأسفانه معما و پارادوکس جامعه ما آن است ک

شمارد و سعادت را دهد، تفکری که ذهن و روح را بر بدن مقدم و اولی میرا رواج می

داند و در همه چیز و نه در گرو مصرف بیشتر و کاالپرستی بلکه در خدمت به خلق می

های چه در رسانهبینیم، کند، و از سوی دیگر، میاز جمله در مصرف، تعادل را توصیه می

جمعی و چه در کوچه و خیابان، برای مصرف بیشتر و برای خرید کاالهای دارای 

سازی )اعم ازآرایشی، بهداشتی و های گوناگون بدنهای خاص و نیز برای رژیممارک

تر تبلیغ گیرد و به نوعی خرید بیشتر و مصرف هرچه فزایندهزیبایی( تبلیغات صورت می

های فرهنگی کشور به ویژه در ت که این مسایل در سیاست گذاریشود. ضروری اسمی

 های عمومی، مورد توجه، بازنگری و اصالح قرار گیرد.رسانه

ما باید معیارهای خاصی برای زیبایی داشته باشیم؛ و مالک سنجش زیبایی نباید زیبایی 

ی، زیبایی برترین زیبای« ظاهری باشد همان طوری که پیامبر اکرم )ص( می فرمایند:

و نیز شاعر پرآوازده مولوی می گوید: صورت «. درون،باطن و نین پاک انسانها است

زیبای ظاهر هیچ نیست = ای برادر سیرت زیبا بیار ؛ بر زیبایی درون تاکید می کنند. و در 

این راستا معیارهای ما باید برخواسته از الگوهای نمونه دینی و اسالمی همچون فاطمه 

زینب کبری )س( باشند.برای همین به مدد آموزش و پرورش و آموزش زهرا)س( و 

عالی و الگو دهی مناسب با ارائه برنامه های مناسب از طریق رسانه ها جهت تحکیم امر 

 حجاب اسالمی اقدام گردد .

باشد و توجه به زمینه حجاب و عفاف پدیده مذهبی ـ ارزشی مهمی در تعالیم اسالمی می

نماید و اشاعه و تعمیق تماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و الزم میهای فرهنگی ـ اج

های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع آن نیازمند آموزش

است.بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و 

باشد. بدون آن در وجود افراد می الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن
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ها به شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه

 باشد.صورت مستمر و هدفمند می

 در این راستا راهکارهای زیر می تواند راهگشا باشد:

احیای فرهنگ اسالمی با تبیین و تشریح فلسفة و حکمت پوشش در اسالم و حدود  - ۱

آن و مصالح رعایت آن از سوی مراکز و متولیان دینی جامعه به خصوص نهادهای 

 های علمیه و اندیشمندان و سخنرانان برجسته.فرهنگی ـ تبلیغی حوزه

اصالح نظام الگو سازی؛ ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه  -۲

زمینه بین افراد. متاسفانه عالرغم های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این مدل

اهمیت این مساله کارها و تمهیدات الزم در این زمینه صورت نگرفته و زن مسلمان ایرانی 

با شخصیت های بزرگ اسالمی چون حضرت فاطمه )س( ، حضرت زینب ، حضرت 

 معصومه و ... آشنایی کامل پیدا نکرده است.

ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ  تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت -۳

های الزم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسالمی دینی و ملی و فراهم کردن زمینه

های پوشش به سبک و ویژگی ایرانی توسط نهادهای الگوده و طراحی لباس ملی و مدل

 (.۱۳۸۷پورطهماسبی،)اسالمی –

ریزی و سیاستگذاری ن با برنامهریزا برنامه و مسئوالن فرهنگی های نگرش اصالح -4

های فرهنگی جامعه در جهت گسترش و اشاعة بلند مدت و مسؤوالنه نهادها و دستگاه

 فرهنگ رعایت پوشش اسالمی.

ها( تجدید نظر محتوایی و ساختاری در نظام آموزشی کشور)اعم از مدارس و دانشگاه -۵

ت با آموزش علمی و گنجاندن در راستای همطراز دانستن ارزش و اهمیت پرورش و تربی

 (.۱۳۸۵های درسی)رضایی زارچی،مطالبی دربارة حجاب در کتاب

اصالح عملکرد رسانه ها؛ تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف ،  -۶

های مؤثر و فوری از طریق حلسازی در زمینه اصالح پوشش نامناسب و ارائه راهفرهنگ
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ن، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و . . . .، ترویج های کارشناسی، گفتماتولید برنامه

های، به تصویر کشیدن الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه

زنان تحصیل کرده، ممتاز، متعهد و با حجاب، نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل 

. 

حجابی و ولنگاری اخالقی از سوی های محرک و زنندة بیمحو کردن مظاهر و جلوه -۷

 ۶۳۸های انتظامی و قضائی با اجرای حدود و تعزیرات اسالمی که طبق تبصره دستگاه

قانون مجازات اسالمی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می 

کوم شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه تا پانصد هزار ریال جزای نقدی مح

 (.۱۳۷۵خواهند شد)عابدزاده ،

به کارگیری روش های صحیح برای گسترش حجاب و مقابله جدی با مراکز تولید  -۸

 های غیراسالمی و مدسازان سودجو و نظارت بر سیستم تولید لباس.کنندة پوشاک و لباس

از منکر و رونق بخشیدن مجدد به فرهنگ و روحیة صحیح امر به معروف و نهی -۹

 متقابل اجتماعی. نظارت

سازی ازدواج و تأمین منابع مورد نیاز اقتصادی، های آسانتهیه و تصویب طرح -۱۰

 های جوان.فرهنگی و . . . برای زوج

های کتاب در مدارس و برگزاری همایش،کنفرانس، مسابقات فرهنگی و نمایشگاه -۱۱

 گی شدن حجاب.ها و مراسم جشن تکلیف در مدارس دخترانه با هدف فرهندانشگاه

گویی به این ها در زمینه حجاب اسالمی و پاسخها و پرسششفاف سازی ابهام -۱۲

حجاب اسالمی مد  -۱ها عبارتند از:ها و رفع ابهام از آنها. برخی از این پرسشپرسش

« حجابیبی»و « بدحجابی«, »حجاب»حدود و مرزهای میان  - ۲نظر اسالم کدام است؟

اختصاص یافته « زنان»پوشش اسالمی چیست و چرا حجاب به « فلسفة» -۳کدام است؟ 

طرح »آیا امکان اجرای  -۵؟ «جرم»است یا « گناه»آیا عدم رعایت حجاب  -4است؟ 

« مدهای غربی پوشش»آیا الگو برداری از  -۶برای زنان و مردان وجود دارد؟ « لباس ملی
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 منکر شرعی و قانونی است؟ و سوالهایی از این نوع .

 و نتیجه گیری بحث 

به نظر می رسد که برای پیاده کردن حجاب در جامعه اسالمی چالش نوینی در حال 

شکل گیری ست در حقیقت نگرش هایی که حجاب را خواهان است نگرش های قدیمی 

نیست بلکه یک رویکرد پساپست مدرن حجاب است که با توجه به اشکال نوظهور جامعه 

نوتیکی از مسائل و چالش های بوجودآمده و مهندسی جهانی و ایرانی با برداشت هرم

فرهنگی ، رویکردهای گذشته حجاب، حفظ عفت و عصمت زن را احیا می کند .و با 

توجه به این فرمایش امام حسین )ع( در اصالح جامعه می فرمایند: باید آهنگ یک 

ین انداز باشد در ،به ارزشها و اصالتها در جامعه طن«توبوا الی اهلل جمیعا»بازگشت عمومی،

حال حاضر بازگشت آخرالزمانی به معنویت در دنیای پست مدرن و بیداری اسالمی در 

جهان اسالم بار دیگر حجاب را به عنوان یک ارزش مورد توجه قرار داده است که نمونه 

 های آنرا در کشورهای ترکیه ،مالزی و ... می توان مشاهده کرد . 

های حجاب زدایی در کشورهای برای شکست حرکت با اینهمه حداقل سه علت مهم

 اسالمی میتوان ذکر کرد: 

 فطری بودن حجاب  -۱

به نظر میرسد که عامل اصلی گرایش انسانها، مخصوصاً زنان، به حجاب و پوشش، تأمین 

یک نیاز فطری و درونی به نام حیا و شرم است. شرم، یکی از صفات مخصوص انسان 

نی است که اصرار دارد، دست کم، بعضی از اندامهای خود را است؛ و انسان تنها حیوا

شناس اتریشی می گوید: احساس شرم، بپوشاند. پروفسور اسوالد شوارتز، طبیب و روان

ی اولیهای، هر قدر هم بدوی بوده باشد، ی نوع بشر است. هیچ قبیلهیکی از صفات عمده

ای کوچک نیز شرم دارند. در شناخته نشده است که از خود، شرم بروز ندهد و بچهه

طی دوران رشد بشر و همچنین در خالل رشد افراد، بر وسعت موضوعاتی که مورد 

ی مخصوصی است که به حمایت شرم قرار میگیرند افزوده میشود. حمایت، وظیفه
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ی شرم گذارده شده است. کامالً معلوم است که شرم، قبل از همه چیز از اعضای عهده

 بیخبری تن بر خرقهای مدرنیزم و رفتپیش ادعای …آنها حمایت میکندتناسلی و وظایف 

 مثالً است؛ اخالقی گمراهی این قربانی نخستین شرم، و است؛ اساسی هایارزش از

 مطالعات به توجه با همچنین. ادعاست این از وحشتناکی ینمونه لختی، به اعتقاد نهضت

نکرده است؛و این مطلب حاکی از  زندگی پوشش بدون مقطعی هیچ در انسان تاریخی،

وجود شرم و حیای ذاتی انسان است. از آیات مربوط به خلقت حضرت آدم و حوا نیز 

فطری بودن پوشش و حجاب استفاده میشود. خداوند در قرآن به انسانها هشدار میدهد 

که مواظب باشند مبادا همان گونه که فتنه و فریب شیطان باعث برهنگی آدم و حوا 

د، موجب فریب و برهنگی آنان نیز بشود: یا بَنِی آدَمَ ال یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ کَما أَخْرَجَ گردی

ی شیطان أَبَوَیْکُمْ مَِن الْجَنَِّة یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیُرِیَهُما َسوْآتِهِما.قرآن همچنین از وسوسه

مَا الشَّْیطانُ لُِیبْدِیَ لَهُما ما وُرِیَ عَنْهُما مِنْ برای برهنگی آدم و حوا خبر میدهد:فََوسْوَسَ لَهُ 

 سَوْآتِهِما.

ی ی شیطان نسبت به آدم و حوا و خوردن از شجرهو باالخره قرآن از کارایی وسوسه

ممنوعه و در نتیجه، آشکار شدن زشتیهای آدم و حوا و اقدام آن دو به پوشاندن بدن خود 

 با برگ درختان خبر میدهد:

هُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاَقا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما َسوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ فَدَالَّ

در آیات « لیبدی لهما ما وری عنهما من سواتهما»و « ینزع عنهما لباسهما»الْجَنَّةِ.از تعابیر 

ا در بهشت دارای پوشش بوده فوق به روشنی استفاده میشود که انسان قبل از ارتکاب خط

نیز استفاده میشود که به « طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ»است؛ همچنین ازتعبیر 

دلیل برخورداری آدم و حوا از حیا و شرم فطری، پس از برهنه شدن، فوراً بدن خود را با 

پیدایش اصل پوشش دخالت  برگ درختان پوشاندند.البته، عالوه بر عامل فطری که در

اساسی داشته است، عوامل دیگری، مثل محفوظ ماندن بدن از سرما و گرما، گرایش به 

 و تنوع و تعدد پیدایش در …تجمل و زیبایی، شرایط محیطی، جغرافیایی، قومی و
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 .بودهاند مؤثر پوشش مختلف هایمدل

 حجاب بودن دینی -۲

که اصل آن از ضروریات میباشد و آیات  است اسالم دین مسلم احکام از یکی حجاب

و روایات فراوانی بر آن داللت دارد که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد؛ بنابراین، به 

ی آن دلیل شدت وضوح دینی و شرعی بودن حجاب و پوشش، نیازی به بحث درباره

بزدایی، های حجانیست.همین دینی بودن حجاب باعث شده تا در تاریخِ مبارزه با حرکت

ی روحانیت و عالمان دینی، در صف نخست این گونه مبارزات قرار داشته باشند. در قضیه

ی رضاخان، عالمان دینی و حوزههای علمیه، به دو صورت علمی کشف حجاب به وسیله

ی علمی عالمان دینی در نگارش مقاالت، رسالهها و عملی با آن مبارزه نمودند. مواجهه

ی عملی ر تبیین حجاب و فلسفه و فواید آن تبلور یافت. مواجهههای علمی دو کتاب

عالمان دینی در تحمل زندانها، شکنجهها و تبعیدها تحقق یافت که یکی از نقطههای اوج 

 ی غمانگیز مسجد گوهرشاد مشهد مقدس است.آن، قصه

 آگاهی زنان و دختران از فواید حجاب -۳

و عمیقتر زنان نسبت به فواید حجاب و پوشش،  بدون تردید، بین آگاهی و اعتقاد بیشتر

ی بارز آن ی مستقیمی وجود دارد که نمونهتر حجاب توسط آنها، رابطهو رعایت بیش

ی زهرا)س( و دیگر زنان اهل بیت)ع( و اصرار آنان بر حفظ حجاب را در حجاب فاطمه

ی مخالفان اهل در شرایط سخت اسارت و اعتراضهای افشاگرانهی آنها در مقابل هتاکیها

ی حجاب، در بیت)ع( میتوان مشاهده نمود.نقش آگاهی زنان نسبت به فواید و فلسفه

ی مردم الجزایر با دولت استعمارگر مقابله با نقشههای حجابزدایی استعمارگران در مبارزه

فرانسه و همچنین مقاومت دانشجویان دختر محجبه در مقابل مقررات ضد حجاب 

نیز، قابل توجه است. جلوهی دیگر تأثیر آگاهی زنان بر علیه  حکومت الئیک ترکیه

بیحجابی، قیام زنان آگاه ایرانی در مقابل کشف حجاب رضا خان است چنانکه امام 

خمینی )ره( در این باره فرموده اند: زنهای ایرانی هم قیام کردند بر ضدش و تودهنی به 
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 ب( را.او زدند که ما نمیخواهیم این طور چیزی )کشف حجا

 دکتر مهدی سبحانی نژاد: استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

 سیاوش پورطهماسبی: مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بیله سوار 

 آذر تاجور: مدرس دانشگاه وکارشناس ارشد علوم تربیتی 

 منابع 

 (،اسالم و جهانی شدن،تهران،کانون اندیشه جوان.۱۳۸4افروغ،عماد) -۱

( ، مبانی نظری و عملی رسانه اثر بخش و کارآمد ، ۱۳۸۵لیاسی ،محمد حسین)ا -۲

 ، پاییز. ۱۷فصلنامه عملیات روانی ، سال پنجم ، شماره 

 ( ، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ، تهران ، انتشارات مدرسه .۱۳۸4باقری ، خسرو ) -۳

ستی به (، رویکرد پست مدرنی۱۳۸۷پورطهماسبی،سیاوش و آذر تاجور) -4

 حجاب،همایش کشوری حجاب ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،آذرماه.

 (،آشنایی با ادیان بزرگ،تهران،انتشارات۱۳۸۰توفیقی، حسین) -۵

(،نقد اجتماعی پست مدرنیته،ترجمه صالح نجفی ۱۳۸۵جی دان،رابرت ) -۶

 ،تهران،انتشارات شیرازه .

فرهنگی،تهران،انتشارات  (،فرهنگ برهنگی و برهنگی۱۳۷۲حداد عادل،غالمعلی) -۷

 سروش.

های نیاز و انگیزش ،تهران، انتشارات دانشگاه (،تئوری۱۳۷4رحـیمی نیک، اعظم) -۸

 آزاد اسالمی.

( ، بررسی نسبت جهانی شدن با تربیت دینی ، ۱۳۸۵رضایی زارچی ، محمد رضا ) -۹

 ان .پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شاهد ، تهر

(،هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد،فصلنامه کتاب ۱۳۸۶رفعت جاه،مریم) -۱۰

 . ۳۶زنان،شماره 

(،جـامعه روسـتایی و نـیازهای آن، تهران، شـرکت سهامی ۱۳۷۰رفیع پور، فرامرز) -۱۱
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 انتشار.

 (،توسعه و تضاد،تهران، شرکت سهامی انتشار.۱۳۸4رفیع پور،فرامرز) -۱۲

(،ادیان توحیدی در عرصه جهانی شدن،ترجمه عبدالرحیم ۱۳۷۹ک)ریچارد،فال -۱۳

 .۵و4مرودشتی، نشریه گوناگون، شماره 

(،قانون مجازات اسالمی،تهران، موسسه فرهنگی ۱۳۷۵عابدزاده،حسن) -۱4

 .۵۳عابدزاده،ص 

(،جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان ۱۳۸۲عادل، عبدالحمید علی) -۱۵

 (.۱۳۸۲دانش و اندیشه معاصر. )عادل، سوم،تهران،موسسه فرهنگی

 (،مصرف و سبک زندگی، قم، انتشارات صبح صادق.۱۳۸۲فاضلی، محمد) -۱۶

(، جهانی شدن و فرهنگ ، فرهنگ درعصر جهانی شدن ۱۳۸۳گل محمدی ، یحیی ) -۱۷

 و چالشها و فرصت ها، تهران ، انتشارات روزنه.

هویت شخصی در عصر (،تجدد و تشخص: جامعه و ۱۳۸۲گیدنز،آنتونی) -۱۸

 جدید،ترجمه ناصر موفقیان ، تهران، نشرنی.

( ،جامعه شناسی پست مدرنیسم، ترجمه حسن چاوشیان ،تهران ۱۳۸۲لش ، اسکات) -۱۹

 ،نشر مرکز.

 (،مساله حجاب،تهران،انتشارات صدرا .۱۳۸۲مطهری،مرتضی) -۲۰

 امیر کبیر. (،جامعه جوانان، دانشگاه، تهران، انتشارات۱۳۵۶نراقی، احسان) -۲۱

( ، پست مدرنیته و پست مدرنیسم.تهران،انتشارات نقش ۱۳۸۰نوذری،حسینعلی) -۲۲

 جهان.

( ، رسانه ، دین و فرهنگ ، ترجمه مسعود ۱۳۸۲هوور، استوارت ام . و نات الند بای ) -۲۳

 آریایی نیا ، تهران ، انتشارات سروش .

۲4-Held,Daviad and McGrew A.G(2002).Globalizotion /anti 

Globalizotion ,combridge, polity. 
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۲۵-Jemison,j(2003),Globalization culture:the triumph of the 

west in skelton and Allenlehs culture and Global change 

.London, Rutledge. ---------------------------------------------------

----------------------------- (1)-Postmodern (2)-Cronbach (3)-

Utopia (4)-Internalization (5)-Conditioned mind (6)-Hoover & 
Lanbay (7)-Lach (8)-Globalization (9)-Held (10)-Jemsone 

(11)-Monoculture (12)-Pank (13)-Rap (14)-Metalica (15)-

Heavymetal (16)-Rock (17)-Mardock (18)-Falk (19)-Bocock 

(20)-Marx (21)-weber (22)-Gidnes 

 پیامدها و اثرات سوء ابتذال در پوشش و خودآرایی 

در این قسمت به برخی زیانها و تبعات سوء بی بندوباری افراد در امور آراستگی و زینت 

اشاره می کنیم. تا بابی از علم برای طالبان تحقیق و جستجو گشوده و یا حتی االمکان 

رجاعی باشد جهت مطالعه عمیق تر در مطالب کتب مختلف، امید است این راهنمایی و ا

مباحث به گوش افراد مورد خطاب رسیده تا شاید صدقه ای باشد بر ارائه علم آموخته 

 شده مؤلفان کتب و مطالب مفید.

منظور از ابتذال در پوشش؛ خواه پوشیدن لباسهای نازک و بدن نما یا تنگ و چسبان و »

رجستگیهای بدن را نمودار می سازد، باشد و خواه استفاده از آرایشهای غلیظ کوتاه که ب

و چرب و عطرهای تند در خارج از خانه، یا لباسهای جلف باشد )که به نظر خودشان 

شیک پوشی است(، و خالصه هر حرکتی که شهوت انگیز باشد و توجه به نامحرم را 

 «جلب نماید، در این دایره جای دارند.

فی اجمالی از واژه خودآرایی و ابتذال در پوشش اکنون الزم است مجموعه با وص

مضرات و پیامدهای سوء این معضل را ارزیابی نماییم و آن را از دیدگاههای مختلف 

 مورد تحلیل قرار دهیم.

 الف: اثرات فردی )دنیوی، اخروی(
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 بیماریهای روانی و هیجانات روحی -۱

 ارزش زنتباهی شخصیت و پایمال شدن  -۲

 بی رغبتی به ازدواج -۳

 کاهش امنیت زنان و ظلم به زن -4

 گرایش به پدیده ای نو و جدید -۵

 بی عاطفگی و قساوت قلب  -۶

 بیماریهای روانی و هیجانات روحی -۱

همانگونه که حضور مناسب و متعادل زنان در جامعه سبب آرامش فکری، روحی و 

و خودآرایی زنان نیز عامل تحریک آمیز و  روانی فرد و خانواده می گردد. برهنگی

التهاب برانگیز روحی بینندگان می شود و افراد را تا مرز خودباختگی و انحطاط می 

کشاند، چراکه التهاب روحی و هیجان افراد به محض دیدن چهره آرایش کرده و پوشش 

می موارد نامناسب زن جوانی افزایش می یابد؛ از آنجا که ارضای غریزه جنسی در تما

دلخواه ممکن نیست، لذا باعث برهم خوردن تعادل روحی بینندگان می گردد زیرا موانع 

اعتقادی و عرفی و اجتماعی و اخالقی سدّی است جهت برآورده نشدن خواسته دل، ولی 

اگر این صحنه ها تکرار و تشدید شود، موجبات ابتالء به بیماریهای روانی، ضعف 

تالالت گوارشی و... را در فرد ابتال و دیگران نیز فراهم می اعصاب، کم اشتهایی و اخ

 کند.

طبق بررسیها و مشاهدات می توان این مطلب را انتزاع نمود که: فردی که نیمی از وقت 

و هزینه عمر خود را جهت آرایش های جذاب و پوششی جلوه نما صرف می کند مسلمًا 

جهت استفاده از اقسام وسایل و ابزار اگرروزی شرایط و زمینه و یا حتی فضای مناسبی 

آالت خودآرایی نداشته باشد و یا حتی به طور جدی با این کارش مقابله شود و یا مثالً 

با توجه به اقتضای زمان و مکان از این عمل منع شود، دچار پریشان حالی و ایجاد 

 هیجاناتی روانی می گردد زیرا ترک عادت موجب مرض می باشد. 
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 خصیت و پایمال شدن ارزش زنتباهی ش -۲

عفت و خود نگه داری گوهرهای گرانبهایی هستند که اگر شخصیت زن را در برگیرند 

همواره ارزشمندتر می گردد زیرا آنچه کمیاب باشد ارزشش بیشتر است، ولی آنچه در 

دسترس باشد کمتر مورد توجه است. متأسفانه امروزه بر اثر بی عفتی و عریان گرایی، 

زن بدست فراموشی است، یعنی زن را به عنوان فردی محترمه که وظیفه حفظ  شخصیت

و نگه داری فرزند و کنترل آرامش خانواده را در دست دارد تصور نمی کنند و نمی 

شناسند بلکه تنها به جلوه گری ها و خودآرایی وی توجه داشته و ارزش زن را در حدّ 

ای مناسب برای کامیابی و شهوت پرستی  یک کاال و جنس پست می دانند او را وسیله

 خود قرار داده و بدین گونه تباهی شخصیت می کنند.

زنی که تن و اندام خود را به معرض دید همگان می گذارد و آنچه را که مربوط به 

جنسیت او می شود به مجامع و کوچه و بازار می کشد، در حقیقت می خواهد با تکیه بر 

خویش. با این « انسانیت»خود در جامعه باز کند، نه با تکیه، بر زنانگی خویش جایی برای 

وضعیت، زن بودن برایش مهمتر از هر چیزی است. و توجهی به انسان بودن، داشتن 

اندیشه واال و لیاقت و کارآیی مفید خود ندارد، او دائمًا در فکر چهره پردازی و تزئین 

باید نسلی را تربیت صحیح کرده و خود می باشد و این حقیقت را فراموش کرده که 

کانون گرمی را اداره نماید و هرگز حس غمخواری برای همنوعان و گرسنگان در او 

رشد نمی یابد همه این مقوالت در تباهی شخصیت و تنزل ارزش زن نقشی مستقیم دارند 

 ( ۱«)که همه ریشه در عریانی و فرهنگ خودآرایی مبتذل دارند.

 اجبی رغبتی به ازدو -۳

اگر در جامعه ای نگاه کردن و خود را در معرض نگاه دیگران به نمایش گذاردن آزاد 

باشد، هوی و هوس نیز آزادانه جوالن می دهد و همچنین آزادی روابط افراد و افراط در 

 اختالط بین دختر و پسر همه از میزان عالقه و گرایش فرد به ازدواج می کاهد.

علت اینکه جوانان امروز از ازدواج »... نین بیان می کنند که: استاد مطهری در این زمینه چ
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و تشکیل خانواده گریزانند و هر وقت به آنها پیشنهاد می شود، آنها سرباز می زنند این 

است که؛ امروزه شاهد بی بندوباری و کاال بودن زن هستند و به دلیل کامجوییهای 

 «شتیاق آنها وجود ندارد.نامشروع در سطحی وسیع و فراگیر دلیلی برای ا

پر واضح است که در سیستم آزاد جنسی، جوان به اقتضای طبع حیوانی و سرشت طبیعی 

خویش از مهدویت گریزان است زیرا می خواهد در صحنه وسیع به لذات خود نائل شود 

و هرگاه خواست آن را تشدید و یا تضعیف نماید. ولی چون ازدواج برایش محدودیت 

هرگز خواهان قرار گرفتن تحت لوای قانون و شرایط خاص نمی باشد و به  آور است لذا

ازدواج بی عالقه می شود. از جوانی اروپایی پرسیدند: چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت: 

 ( ۲وقتی هر روز شیری تازه می توان بدست آورد چرا گاو تهیه کنیم.)

 کاهش امنیت زنان و ظلم به زن -4

جنسی را تحریک و طوفانی می کند، این تحریک و تهیج نه  بی حجابی و آرایش غریزه

تنها کنترل و هدایت غریزه آتشین جنسی را مشکل می سازد، بلکه مردان را به کانون 

خطر جدی برای زنان که با خودنمایی و جلوه گری آنها را تحریک نموده اند، تبدیل 

از جوامع گوناگون خود  می کند و امنیت فردی زنان را برهم می کند. شواهد و آمار

دلیل متقن بر همین ادعاست. آمار فرهنگ بی حجابی و آرایش و بدپوشی، بیشترین ضرر 

را متوجه زنان و دختران، ساخته زندگی آنها را با خطرات و مشکالتی از قبیل: مورد 

 (۳تجاوز قرار گرفتن، ظلم به او و تباهی شخصیت او، همراه ساخته است.)

ه در این بین متوجه زن می شود این است که او را هدف نگاههای شوم بنابراین ظلمی ک

قرار داده که ظلمی که در آن به زن به عنوان یک انسان، بلکه یک شیء و ابزاری در 

خدمت تنوع طلبی ها و سودجوییهای مردان رفتار می شود، زیباییهای خدادادی مادران 

 قرار می گیرد، و نه تنها در صحنه کار جامعه وسیله ای برای ثروت اندوزی و فروش کاال

و فعالیت اجتماعی بلکه در عرصه هنر و ادبیات نیز به زن ظلم کرده اند و نگرش آنها به 

 (4زن در آثار هنری، داستانها، فیلم ها و نقاشیهایشان منعکس کننده همین واقعیت است.)
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محافل از نظر شخصیتی و در سایه همه این تأثیرات است که زنان و دختران در جوامع و 

امنیتی از جانب کوردالن ظاهر بین احساس خطر می کنند و آنچه در دنیا مشاهده می 

زن وسیله تمتع  -شود ظلم به زن را روز به روز افزونتر می کند و ظلم به زن که اشاره شد

سبب شده که زن را آزاد کنند، آزاد بگذارند، تا بیشتر خودنمایی  -و بهره وری است

اشته باشد، این چه آزادی است که به زن میدان شکوفایی استعدادهای نهفته بشر که او د

را به کمال می رساند )آشکار کند( نمی دهند، بلکه جنبه خاص خلقت وی رابه شکل 

 غیرقانونی استفاده برده و او را وسیله استمتاع خویش قرار داده اند. 

 گرایش به پدیده ای نو و جدید -۵

پدیده ای نو است، از اثرات خودآرایی های غلط و « دخترنمایی»و « ی دخترانپسرنمای»

 جلوه گری زنان و مردان استنباط می شود.

این معزل، پدیده ای متداول در اکثر فرهنگها و جوامع است، از جمله جامعه اسالمی ما، 

 که خود نوعی جلوه گری و جلب توجه نمودن جنس مخالف، و خودآرایی هر دو است

برای هم نوایی و همانندسازی از نظر ظاهر با جنس مخالف است که نقش اول آن افراد 

سال، اعم از دختر و پسر هستند، چراکه جوانان  ۲۵جوان و غالبًا گروههای سنّی زیر 

دارای کنجکاویهای خاص، تنوع گرایی و از همه مهمتر، روحیه سرکشی نسبت به سایر 

پیشینه آن به کشورهای صنعتی برمی « پسرنمایی دختران» گروههای سنّی جامعه می باشند.

گردد و کم کم وارد فرهنگ جامعه اسالمی گردیده و به عنوان آفتی می باشد در زمینه 

روحی، روانی و ایجاد شخصیتی دو گانه که در ابتدا زیبا جلوه گری کرده ولی به مرور 

 معه ایجاد می کند.زمان تأثیرات مخربی به فرهنگ و نحوه حضور زنان در جا

در جوامع دینی، عالوه بر آنکه موجب سست شدن پایه های خانواده می شود به دلیل 

مغایرت با اعتقادات بسیار مفسده آور است. زیرا پسرنمایی دختران تنها تغییر مدل لباس 

و خودآرایی ظاهری آنها نیست )از قبیل کوتاه کردن مدل مو، سخن گفتن و نحوه 

دیگر( بلکه این قشر، دچار تغییر شخصیت گشته و در واقع پذیرفتن نقشهای برخورد با یک
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اجتماعی متناسب و وظایف آنها که در آینده با آن مواجه می شوند، برایشان غیرممکن 

و سنگین می آید و مهمترین علت گرایش افراد به این رفتار، نحوه رفتار و تربیت فرزندان 

جامعه که سبب الگوپذیری غلط آنها گردیده است، دختر و پسر و واقعیات موجود در 

 می باشد.

اگر بخواهیم تأثیرات منفی این پدیده را ارزیابی نماییم، باید نظر صاحبنظران را مقدم 

بداریم که عنوان نموده اند که: در حال حاضر، پاره ای هنجارهای مغایر با شئون جامعه 

سئوالنه و بی توجهی هاست، این پدیده اسالمی در واقع واکنش به تصمیم گیریهای غیرم

به سبب وجود دشمنان قسم خورده و شکلهای دیگری از گروههای ضد فرهنگ و ضد 

هنجار نیز در جامعه پدید آمده است که تغییر در نحوه پوشش و تزئین های مختلف 

مخالف با شئونات اسالمی است. پس تأثیرات و مضرّات خودآرایی در ابعاد گوناگون 

دیده نقش دارد که می توان آنها را علت و معلول یکدیگر دانست و از آنجا که زن این پ

و مرد از دو جنسیت مخالف ولی مکمل یکدیگر خلق شده اند یک سری وظایف و 

حدوداتی درزمینه های اخالقی و رفتاری دارند که عدول آنها از وظایف، تأثیرات سوئی 

 ی گذارد.بر عواطف، شخصیتها و روال آرام زندگی م

عالوه بر آنکه اسالم پوشیدن لباسهای جنس مخالف را به صراحت نفی نموده است، 

لباسها و پوشش و آرایش دشمنان را نیز جایز نمی داند و چه بسا اینکه آنها را جزء 

 لباسهای حرام )استفاده آن( می داند.

له وسلم( همواره از پیامبر خدا)صلی اهلل علیه وآ»امام صادق)علیه السالم( فرموده است: 

 (۵«)شبیه شدن مرد به زن و زن به مرد در پوشیدن لباس نهی می فرمود.

اما لباس دشمنان؛ سبب می شود کم کم اخالق، فرهنگ و خلق و خو و حتی اعتقادات 

آنها را تقلید کنند. این مشکالت از طریق های مختلف بوجود می آید از جمله: استفاده 

ی ها و سایتهای انحرافی راجع به نوع پوشش، آرایش و زینت ناصحیح از ویدئو، سی د

و شبکه های اینترنتی از جمله عوامل گرایش های جوانان به تیپ و لباسهای جنس 
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 ( ۶مخالف می باشند.)

 بی عاطفگی و قساوت قلب -۶

 جلوه گری بی پرده زن دربرابر مرد سبب ایجاد بی عاطفگی و قساوت قلب می گردد.

ظهر مهر و عاطفه است و دامنش مهد پرورش نسلهای آینده است باید وجود زن که م

خالی از هر شائبه و ناهنجاری باشد، زیرا فرزندی که در محیط ناسالم عاطفی رشد یابد، 

جانش از زالل محبت سیراب نگردد، به عنوان عضوی مضر است که سربار جامعه و افراد 

 دیگر می باشد.

اهی عامل محرومیت فرزندان از نعمت وجود مادر فرهنگ برهنگی و خودآرایی، گ

هست زیرا این پدیده گاهی زن را از مقام یک مادر یا همسر شایسته فرود می آورد و 

عواطف وی را می میراند و بسیارند زنانی که صرفاً به خاطر حفظ زیبایی ظاهری و 

ر مادر محروم می خودنمایی، کودکان خود را از طبیعی ترین حقوقشان، یعنی تغذیه با شی

کنند و آنان را به خوردن شیر خشک که عالوه بر زیانهای جسمی، نیازهای عاطفی 

کودکان را برآورده نمی کند و سبب می شود فرزندان بیچاره ساعتها بدون مادر و در 

خانه تنها بسر برند و از آن طرف، مادران آنها تا ساعتها از شب به پرسه زنی در خیابانها 

 ( تهیه و تنظیم: صدیقه جنگجو ۷پردازند.)و... می 

( . اسداهلل محمدی نیا، بهشت جوانان، ۲. )۱۰۷(ستار هدایتخواه، زیور عفاف، ص۱)

( . یوسف علی پور باغبانی نژاد، و اصغر رضایی، حجاب، آزادی یا اسارت، ۳. )۱۵۲ص

ان نژاد، ( . یوسف علی پور باغب۵. )۱۱۷( . ستار هدایتخواه، زیور عفاف، ص4. )۱۹۱ص

. ۳۵۵، ص۳، به نقل از وسائل الشیعه، ج۷۲و اصغر رضایی، حجاب، آزادی یا اسارت، ص

( . ستار ۷. )۱۱۸و  ۱۱۵( . ابوالفضل بهنام، چشم اندازی به یک پدیده نو پیدا، ص۶)

 .۹۳هدایتخواه، زیور عفاف، ص

 بد حجابی و عوارض آن 
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 عدم آسایش خانواده -۱

، شخصیت، کرامت، اصالت و عظمت زن و حافظ زیبایی دانستیم که حجاب حافظ وقار

 و منافع او برای شوهر است.

گرمی خانواده ها، استحکام رابطه زن و شوهر، تداوم زندگی، آرامش قلوب مردان، ثبات 

دلبستگی و عشق و عالقه مرد به همسر قانونی و شرعی خود، برپایی خانه و خانواده، 

زن، همه و همه مرهون پوشش و حجاب زنان مملکت  برجایی اعتماد و اطمینان مرد به

 است و اینکه مردان زیبایی چهره و زینت و زیور زنانی غیر از زن خود را نبیند.

مردان اگر به راحتی و به آسانی در تمام صحنه های اجتماعی دسترسی به زنان داشته 

هد بود تحریک باشند، ضمانتی برای اثبات محبت و دلبستگی آنان به همسرانشان نخوا

هوی و هوس و شهوات، آنان را از زندگی خود دلسرد و خود کلنگی برای خراب کردن 

 کانون گرم خانواده خواهند شد.

تا کنون بی حجابی زن باعث گمراهی میلیونها مرد، و به گناه افتادن دیگران و پیدا شدن 

و روابط نامشروع هیوالی طالق در خانواده ها، و پدید شدن عشق مرد به زن شوهردار 

شده و همانطور که یهودیت و مسیحیت می خواسته علت خروج بسیاری از مردان و زنان 

 از عرصه گاه ملکوتی اسالم و دینداری شده است.

عوارض بد حجابی و بی حجابی و آزادی زن در روابط با هرکه دلش بخواهد یکی دو 

 ت.تا نیست و محصوالت تلخ این مسئله عددی کامپیوتری اس

مردان با دیدن این مناظر دست از همسران خود کشیدند و به قول معروف از زیر بار 

مخارج خانه که مسئولیتی بر دوش آنان بوده فرار کرده و برای ارضاء خود روی به بازار 

آزاد آوردند و جوانان بی زن چون فرونشاندن شعله شهوت را ارزان دیدند، از تشکیل 

ده، دنبال چشم چرانی و صید ناموس مملکت رفتند، بدین گونه زندگی و ازدواج سرباز ز

نظام خانواده در غرب و در مقلدان شرقی آنان از هم پاشید و اوضاعی شبیه اوضاع جنگل 
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 (۱پیش آمد.)

 یک روایت -۲

امیرالمؤمنین علیه السالم خطاب به حضرت مجتبی علیه السالم و در حقیقت خطاب به 

نامحرم را جداً مراعات کن، زیرا این برنامه برای تو و همه زنان  تمام مردم فرمودند: محرم

نامحرم مصونیت از افتادن در خیال گناه و خود گناه است، و اگر قدرت داری زنان 

 (۲خانواده تو مردی غیر تو را نشناسند، این برنامه را انجام بده.)

 واقعیتی بهت آور -۳

 را به خاطر ندارم خواندم:در روزنامه پر تیراژ کیهان که شماره آن 

خانم جوانی، نمونه همانها که در روایت امیرالمؤمنین آمده، بر اثر آزادی از سبک غربی 

و به خاطر آمد و رفت دوستان شوهرش به خانه، و در معرض بودن وی با سر برهنه و 

له، نیمه عریان و رفت و آمد به مجالس مختلط از مرد و زن، با داشت که دختر بچه سه سا

دل به جوانی بست و در آرزوی رسیدن به او برآمد، جوان غرق در شهوت و هرزه و بی 

دین که زن جوان شوهردار بیشتر باعث تحریک او شده بود، به زن گفت این کودک 

 مانع برنامه ماست، باید از میان برداشته شود!!

ا بی خبر، و آن دو نزدیک به چهارماه در رابطه با طفل معصوم بین عاشق و معشوق از خد

حیوان صفت، درگیری بود. به ناچار مادری که کانون مهر و عاطفه و منبع رحمت و 

رأفت آفریده شده، بر اثر شهوت و میل به آغوش دیگران هویت مادر بودن را فراموش 

کرد و دخترک موطالیی و زیبا و بی گناه را به حمام خانه برد و او را با دست جهنمی 

تا مزاحم شهوت و شهوترانی از میان برداشته شود و جوان نامحرم آلوده خود خفه کرد 

ای برای چند لحظه به کام دل برسد و زن شوهرداری در کمال بی عفتی برای چند دقیقه 

به لذت جنسی دست یابد، و تا ابد دامن آلوده کند، و شوهر بیچاره را برای همیشه به 

ید. اگر شوهر این زن غیرت به خرج می داد و داغی سوزنده و مصیبتی جانکاه دچار نما

از اینکه زن جوان زیبایش آزاد در دسترس هر دیده ای قرار بگیرد و همه بتوانند او را در 
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زیبایی و زینت و عشوه گری و طنازی ببینند مانع می شد، طفلی بی گناه کشته نمی شد، 

فتش برای همیشه لکه داغی دائمی بر دل پدر قرار نمی گرفت، زن شوهرداری دامن ع

دار نمی گشت، جوانی به این صورت به بدبختی و بیچارگی دچار نمی شد و کانون گرم 

 (۳خانواده ای جوان و تازه ازدواج کرده از هم نمی پاشید.)

 عواقب بدحجابی -4

ضایع کرن حق شوهر: خداوند سبحان بدن و اعضای آن را به عنوان امانت به ما داده  -۱

صلی خداوند بزرگ است. زینت و زیبایی زن که از نعمت و امانت حق است و صاحب ا

تعالی محسوب می شود نیز پی از ازدواج مربوط به شوهرش است نه اینکه آن را در 

 معرض دیدگاه عموم قرار دهد.

 رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: 

نماز او را قبول  هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو و آرایش کند، خداوند

نمی کند، تا اینکه برای پاک ساختن خود از آن، غسل کند چنانکه خود را از جنابت، 

 (4غسل می دهد.)

محروم از محبت: زن هرچه عفتش بیشتر باشد در قلب مرد بیشتر جای دارد و زن بی  -۲

 بند و بار چون ترس از خداوند در دلش نیست و عفت ندارد نمی تواند محبت شوهرش

 را به دست آورد.

آفت تحصیل علم: هرچه قدر زن، عفت بیشتری داشته باشد، در تحصیل علم موفق  -۳

 تر می باشد.

تباهی شخصیت: کمبود تربیت و شخصیت و محبت را نمی توان با عشوه و ناز و  -4

کرشمه و با نگاه کردن مردم به دست آورد، جز آنکه آدمی روز به روز از نظر روحی 

ناامیدتر و از لحاظ جسمی زشت تر، و از نظر اجتماعی مورد تنفر انسانهای مؤمن افسرده و 

 قرار خواهد گرفت.

زن بدحجاب به جای اینکه عفت را که ارزش زیادی دارد حفظ کند تا مردم با عزت و 
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احترام به سراغ او بیایند، با بدحجابی و نشان دادن خود به دیگران، خویش را بی ارزش 

 می کند.

ضطراب بی پایان: آنگاه که اصل و کمال در انسان لباس و مدپرستی باشد هرچه می ا -۵

بیند، می خواهد و دائم به فکر تهیه آن است و چون آماده کردن آنها مشکل و گاهی 

نامقدور است، روح او همیشه مضطرب و پریشان است و مانند کسی است که گم کرده 

 (۵خود را پیدا نمی کند.)

 گان در عالم قبرخنده فرشت -۵

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله از حضرت جبرئیل علیه السالم سؤال نمود که آیا فرشتگان 

خنده و گریه دارند؟ جبرئیل فرمود، بله، )یکی از آن جاهایی که فرشتگان می خندند( 

زمانی است که زن بی حجاب و بدحجابی می میرد، و بستگان او را در قبر می گذارند و 

ن زن را با خشت و خاک می پوشانند تا بدنش دیده نشود. فرشتگان می خندند و روی آ

می گویند: تا وقتی جوان بود و با دیدنش هر کسی را تحریک می کرد و به گناه می 

انداخت )پدر و برادر و شوهر( از خود غیرت نشان ندادند و او را نپوشاندند ولی اکنون 

 (۶د او را می پوشانند.)که مرده و همه از دیدنش نفرت دارن

 

 گردآورنده: مرضیه پور باقر مهنه 

 پی نوشت: 

 نظام خانواده در اسالم. -۱

 .۲۱4، ص ۷۷بحار االنوار، ج - ۲

 .۲۶۷نظام خانواده در اسالم، ص  - ۳

 .۵۰۷، ص ۶اصول کافی: ج -4

 .۱۷۶بهشت جوانان: ص  - ۵

 .۱۷۲همان، ص  - ۶
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 عروسک های کاغذی 

 

انواده و نزدیک شدن به اجتماع غریبه دوستان و همکالسی ها، فاصله گرفتن از خ

پیامدهای بسیاری دارد. انکار قانونمندی ها و اصول سنتی خانواده یعنی قبول و پذیرش 

الگوهای جدید اجتماع بیرون از خانواده، دختران دبیرستانی بیشتر و زودتر از پسران هم 

رون می شوند. حس غریزی زیبانمایی، سن و سال خود شیفته مظاهر دل فریب جهان بی

دختر را بسیار زودتر از پسر به تالش وا می دارد؛ تالشی که بتواند چهره او را بهتر و 

کامل تر از آنچه هست، نشان دهد، معموال خواسته ها و سلیقه دختر یا آنچه پدر و مادر 

ین نوجوانی، از او می خواهند، هماهنگ نیست. چرا که دختر از همان سال های آغاز

دوستان و نزدیکان دیگری برای خود دست و پا کرده است. بنابراین ریشه تفاوت ها و 

 تضادهای او را با خانواده اش باید در همان الگوهای تازه یافته، جستجو کرد.

دوستی های عاشقانه میان هم شاگردی ها سبب می شود آنها به دقت رفتار و گفتار 

قرار دهند. البته این ارزیابی نه به معنای انتقاد از رفتارهای غلط یکدیگر را مورد ارزیابی 

از هم است. دوستان صمیمی که گاه پیمان خواهری با « تقلید» همدیگر، که به معنای 

یگدیگر می بندند، مقلد خرده رفتارهای هم می شوند. هر چند ممکن است در بسیاری 

 موارد این تقلید، یک طرفه و یک جانبه باشد. 

بی تردید دختران در سنین نوجوانی و آغاز جوانی به شدت تحت تاثیر جلوه های بیرونی 

هستند. جهان بیرون، آنها را فریفته و شیدای خود می کند آنها مبهوت زیبایی های تازه 

جهانی می شوند که هیچ شباهتی به توصیه های والدین ندارد. ممنوعیت و محدودیت 

ختگیری های خیرخواهانه مادر، اشتیاق دختر را برای یکی اعمال شده از سوی پدر و س

 شدن با جلوه های رنگارنگ و تازه به تازه دنیای پیرامون، بیشتر می کند.

یکی از همان الگوهای بیرونی است که به آسانی و بی هیچ زحمتی به خانه ها راه « مد» 
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درسه به خانه می آورند. می یابد. فرزندان جلوه های تازه مد را از کوچه و خیابان و م

رسانه ها نیز در این میان نقش موثر خود را به خوبی بازی می کنند. اما پدر و مادر به 

راحتی در برابر هجوم بی امان مدزدگی تسلیم نمی شوند. بحث های خانوادگی که 

معموال پرتنش و تشنج آمیز هم هست، بیشتر درباره مدل مو و رخت و لباس بچه هاست. 

ن همه مسیرها و همه راهها را امتحان می کنند تا الگوهای آشنایی سنتی را تحمیل والدی

کنند. ترغیب و تشویق به استفاده از الگوهای خودی خانواده و تحقیر مدهای عجیب و 

غریب و خنده دار، یکی از آن راههاست. چاره بعدی، تهدید و تنبیه است که تجربه 

ل است. دخترهای خانواده های متوسط ـ چه از نظر وعلم ثابت کرده اند همیشه بی حاص

معموال ویژگی های زندگی طبقه اجتماعی خود را نمی  -فرهنگی و چه از نظر اقتصادی 

پذیرند. شاید بهتر است بگوییم آنها شیوه زندگی را برازنده شخصیت اجتماعی خود نمی 

ی شیوه های رفتاری، گفتاری دانند. طبقه اجتماعی خانواده یک دختر را نمی توان با ارزیاب

اجتماعی « تیپ»و نوع پوشش دختر در اجتماع )دبیرستان، دانشگاه، خیابان ...( معین کرد. 

دختر در بیشتر موارد با طبقه فرهنگی و حتی اقتصادی خانواده اش متفاوت است. این 

 است.  تفاوت در میان دختران اقشار متوسط و پایین تر از متوسط به خوبی قابل مشاهده

رسانه هایی چون تلویزیون، سینما و نشریات مختلف، زمینه های آماده و جذابی برای 

دختر است. امروزه، تلویزیون و مجموعه های داستانی رنگارنگش دم دستی ترین الگو 

برای نوع لباس پوشیدن، مدل اتومبیل و مبلمان و آداب معاشرت است. بی میلی دختر 

اری از الگوی تحمیلی مادر و پدر، تاثیرپذیری او را از الگوهای نسبت به آداب سنتی و بیز

 بیرونی دو چندان می کند. 

عاملی که تاثیر پذیری دختر را از جهان بیرون، نسبت به برادرش شدت می بخشد، ویژگی 

های شخصیتی و ذاتی است. مهارت های کالمی دختر بچه ها از همان دوران کودکی، 

از پسرها با دنیای اطراف ارتباط برقرار کنند. توانایی های  سبب می شود آنها زودتر

اجتماعی زود هنگام و میل مهار ناپذیر دختر به دیده شدن و البته زیبا به نظر رسیدن، مهم 
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ترین عاملی است که دختر را بسیار زودتر از پسر به سوی اجتماع و هیاهوی پر زرق و 

است که دخترها زودتر از پسرها به دنبال شکل برق آن می کشاند. بنابراین بسیار طبیعی 

 های جدید و مدهای تازه راه بیفتد.

در واقع می توان گفت مدگرایی افراطی دختران نوجوان ریشه در طبیعت متفاوت آنها 

دارد. تنها مسئله ای که باید بدان، پرداخت مسئله مسخ تدریجی دختر نوجوان و یکی 

ت. آنچه خانواده ها را نگران سر وضع دخترشان در شدن با جلوه های ظاهری متنوع اس

کوچه و خیابان می کند، پیروی موقتی دختر از جریان گذرای مد نیست. اشتیاق هر از 

گاه به آنچه جریان مداوم مد عرضه می کند، شوقی طبیعی و بی خطر است. آنچه هم 

در این جریان  خانواده و هم صاحب نظران جامعه شناسی را نگران می کند، فرو رفتن

 است. 

مد شدن و چشم به راه تازه های مد ماندن به اعتیادی بدل می شود که فرصت « تابع » 

اندیشیدن را از انسان مد زده می گیرد. مد یک سرگرمی ظاهری است که پرداختن بیش 

به عنوان جنبه بنیادین و برتر هستی آدمی به فراموشی « روح»از حد به آن، سبب می شود 

ه شود. آرایه های ظاهر، زیبایی های دست نخورده باطن را پنهان می کند و رفته سپرد

رفته آدمی را به یک صورتک زیبا مبدل می کند؛ صورتکی که پشت آن یک تهی 

بزرگ نهفته است. دخترک نوجوانی که به مد روز بودن لباس و آرایش صورت خود به 

ستگی های جان و روح را عنوان یک ضرورت نگاه می کند، ضرورت حیاتی آرا

فراموش می کند. او در گذر زمان به یک دست لباس مضحک و یک صورتک رنگ 

آمیزی شده تبدیل می شود از او به عنوان یک انسان، همین رنگ ها و همین رخت ها 

 باقی می ماند. 

نیرنگ رنگ، عاقبت سیرت را مغلوب صورت می کند؛ و چه حماقت بزرگی است و 

 شود!« رنگ» بزرگ تری است که آدمی اسیر نیرنگ  چه ضرر و زیان
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 ریشه های بدحجابی

 

مسایل و معضالت کنونی درباره حجاب، معلول متغیرهای روانی و اجتماعی متعددی 

است. نمی توان شیوع بی حجابی در جامعه را تنها به یک یا دو عامل خاص نسبت داد و 

اجتماعی کرد. مطلب در این نکته نهفته برخوردی سطحی و عوامانه با این فرایند پیچیده 

است که امروزه به روشنی دریافته ایم که در مواجهه باید در گام نخست، ریشه ها و 

سرچشمه های شکل گیری این پدیده اجتماعی را یافت و درباره هر یک و رابطه آن با 

 دیگر عوامل و نقش و وزن آن ها تأمل علمی کرد.

که شدت و فراگیری چندانی  -ین پدیده نابهنجار اجتماعیاگر از همان ابتدای ظهور ا

مسئوالنه و عالمانه در این باره تأمل و تصمیم سازی می شد، هرگز شاهد شدت  -نداشت

یافتن روزافزون آن و تبدیل شدنش به یک معضل اجتماعی نمی بودیم و در موقعیت 

له با گسترش بدحجابی فعلی قرار نمی گرفتیم شاید اگر حرکت های اخیر در مورد مقاب

صورت نمی پذیرفت، در آینده ای نه چندان دور، بدحجابی به صورت پدیده ای عادی 

 و بهنجار درمی آمد و نظامات و معادالت ارزشی و هنجاری جامعه، واژگون می شد.

نگارنده قصد دارد در این مجال محدود، گام نخست مذکور را بردارد و به شناسایی و 

دالئل و زمینه های شکل گیری پدیده بدحجابی در جامعه بپردازد. در این تبیین برخی از 

 نوشتار دالئل و زمینه های خرد بدحجابی را بررسی می کنیم:

 

ناآگاهی و نقصان معرفتی طبیعی است که سهمی از پدیده بدحجابی، به جهل و  -۱

، از معارف و تعالیم ناآگاهی بدحجاب ها باز می گردد؛ به این معنی که برخی از این افراد

اسالمی بهره چندانی نبرده اند و نمی دانند که حجاب اسالمی، دارای چه حدود و قیودی 

فساد اخالقی گروه  -۲است. در تصور اینان، حجاب فعلی شان در تضاد با شریعت نیست. 
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دیگری از افراد بدحجاب وجود دارند که اساساً تقیدی به احکام و ارزش های دینی 

؛ زیرا کامالً ولنگار و بی بندوبارند و هدف آن ها از نوع پوشش شان، انجام ندارند

جامعه پذیری افراطی افرادی وجود دارند که از خود،  -۳رفتارهای ضد اخالقی است. 

اراده و شخصیتی ندارند و همچون مایعات که در هر ظرفی ریخته شوند به شکل آن 

ثر از جامعه اند. دلیلی که این عده برای ظرف در می آیند، دارای شخصیت سیال و متأ

نوع پوشش یا الگوهای رفتاری خود ارایه می کنند، تبعیت از جامعه و همرنگی با آن 

 است.

چون  -اینان یا واهمه دارند مقابل برخی الگوهای غیرارزشی رایج در جامعه مقاومت کنند

هر نوع تحول اجتماعی را  یا اساساً  -توان ایستادگی در مقابل تحقیر دیگران را ندارند

پیشرفت می شمرند و عالقه دارند تا به همراه جامعه، مرتباً رنگ عوض کنند و نو به نو 

بیماری های روحی و روانی بعضی افراد بدحجاب، مبتال به امراض روانی از  -4شوند. 

یگران قبیل افسردگی اند. این افراد به دالیل روانی، عالقه دارند جلب توجه کرده و از د

تایید بگیرند. یعنی دیگران آن ها را بپذیرند یا نوعی سرگرمی رفتاری برای خود ایجاد 

به تأخیر افتادن ازدواج دخترانی که در سن ازدواج قرار گرفته اند یا آن را  -۵کنند. 

سپری کرده اند اما کسی از آن ها خواستگاری نکرده و نتوانسته اند ازدواج کنند، به قصد 

دی برای ازدواج و از طریق در معرض انتخاب قرار دادن خود، با حجاب نامناسب یافتن فر

پای به جامعه می گذارند. روشن است که در چنین افرادی، عنصر ایمان دینی و اخالق، 

چند  -آن چنان نیرومند نیست که آنان را از بروز این رفتارها بازدارد. )رحیم پورازغدی

میل به تبرج در نهاد زن اساساً میل به تبرج و  -۶ پرسش درباره حجاب و برهنگی(.

خودآرایی در درون زنان وجود دارد، همچنان که میل به چشم چرانی در مردان شایع تر 

است. براین اساس، غریزه گرایش به جلب توجه و شاخص بودن، زنان را وادار به 

 خودآرایی در جامعه می کند.

ته اند و التزام به رعایت ارزش های دینی ندارند، افرادی که تحت تربیت دینی قرار نگرف
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در برابر بسیاری از امیال غریزی و حیوانی خود ناتوان هستند و میل به تبرج نیز از همین 

برانگیختگی غریزه جنسی در برخی از  -۷مسأله حجاب(.  -سنخ است )شهید مطهری

؛ گاهی غریزه جنسی جوانان که امکان ازدواج ندارند و به صورت موقت، مجرد هستند

در اثر محرک های بیرونی، به شدت فعال و نیرومند می شود و فرد را وادار می کند تا 

به نوعی، آن را ارضاء کند. می توان ادعا کرد که در جامعه کنونی ما، حجم قابل توجهی 

از پدیده بی حجابی و بدحجابی، معلول مستقیم وجود همین عامل است. برای روشن 

د متنوع این عامل، به برخی از محرک های غریزه جنسی که جوان را به سوی شدن ابعا

انتخاب رفتارهای ضد ارزشی سوق می دهد اما در این نوشتار تنها به عامل نگاه که اصلی 

 ترین محرک غریزه جنسی است می پردازیم.

موضوع  نگاه بعد از نگاه، بذر شهوت را در قلب می پاشد و همین»در روایتی آمده است: 

( ۱۳۹ص  ۱4)وسائل الشیعه جلد « برای این که صاحبش را در فتنه بیندازد کافی است.

آن که نگاهش را مهار »در روایات دیگر نیز این مضمون مورد تأکید قرار گرفته است: 

نگاه به نامحرمان، تیری از ( »۲۶۰)غررالحکم ص « کند، دلش را آسوده ساخته است

آن که چشم خود را آزاد ( »۱۰4باب  ۵)کتاب النکاح ج « تتیرهای زهرآگین شیطان اس

بسا نگاهی که حسرتی طوالنی را »)اصول کافی( « نهد، تأسف و اندوه وی بی پایان است

 ( .۸)بحاراالنوارجلد « به دنبال آورد.

به  -به قصد التذاذ جنسی -این روایات، ناظر بر این معنا است که فرد با نگاه کردن 

ل جنسی خود را بیدار و فعال می کند، در حالی که به موضوع نگاه، نامحرمان، می

دسترسی ندارد. بدین ترتیب، فرد دچار تنش روانی و فشار غریزه می شود. در این حال، 

 بروز رفتارهای نابهنجار جنسی از وی، دور از انتظار نخواهد بود. مهدی جمشیدی

 بیآثار و پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی گسترش بدحجا
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 مقدمه 

بشر با توجه به اهمیتی که برای سالمت خود قائل است، به سالمت جامعه هم ارزش 

کند برای حفظ و که تالش میچنانداند؛ همنهد و بیماری جامعه را بیماری خود میمی

گیری و داروهای های پیشتأمین سالمت خود از بسیاری از امور بپرهیزد و یا از واکسن

ه کند، برای سالمت جامعه هم باید نهایت سعی و کوشش خود را بهکار گوناگون استفاد

های اخالقی و روانی پرهیز دهد تا دیگر افراد گیرد و جامعه را از مبتال شدن به بیماری

 جامعه به رشد، تعالی و سعادت برسند.

کند. پوشش نامناسب بدحجابی از مسائلی است که سالمت فرد و جامعه را تهدید می

مدها و آثار جبران ناپذیری در فرهنگ، اخالق، اعتقاد، اقتصاد وامنیت جامعه دارد آپی

آورد. این نگارش آثار و که گاه مسیری انحرافی و بازگشت ناپذیری پدید می

کند.فرهنگ آمدهای گسترش بدحجابی را از دو منظر فرهنگی و اجتماعی بررسی میپی

های هنجاری فرهنگ ل یافته است. جنبهای گوناگونی تشکیای از جنبههر جامعه

دهند که چه شود. هنجارها نشان میها و قواعد خاص رفتاری تشکیل میجامعه، از ارزش

های پوشش برگرفته از فرهنگ آن جامعه. چیزی ارزش و ضد ارزش است؛ مانند شیوه

تلقی بد از بدحجابی، باور به ارزشی بودن حجاب و پوشش و قضاوت درست درباره 

 گذارد.جاب، در زندگی اجتماعی و فرهنگی تأثیر بسزایی میح

آمدهای گسترش فرهنگ قبل از هر چیز باید فرهنگ را تعریف کنیم تا آثار و پی

شناس معروف ترین تعریف از فرهنگ از تایلور انسانبدحجابی روشن شود. معروف

معتقدات، هنر،  ای است که دانش،گوید:فرهنگ، مجموعه پیچیدهانگلیسی است. او می

اخالقیات، قانون، رسم و هر استعداد و عادت دیگری را که بشر به عنوان عضو جامعه 

 گردد.کند، شامل میکسب می

 گوید:کالرک نیز می
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 دهد.تمامی مظاهر و شئون زندگی یک ملت را فرهنگ آن ملت تشکیل می

دانش، باورها و مسائل چه جامعه از علم و بنابراین، رفتارهای اجتماعی معجونی از آن

گیرد. در کنار کند و قوانینی است که از دین و آیین افراد سرچشمه میاخالقی کسب می

گیری ها، برخی رسوم و عادات اجتماعی، در طول زمان سهم بسیاری در شکلاین

آورند و در فرهنگ آن جامعه دارند که هسته اصلی حیات اجتماعی را به وجود می

 و هنجارهای فردی و اجتماعی بسیار تأثیرگذارند. الگوهای رفتاری

 آمدهای فرهنگی بدحجابی عبارتند از:آثار و پی

 الف( وازدگی در برابر فرهنگ بیگانه 

رسد. تجربه نشان ای الزم به نظر میداد و ستد فرهنگی مفید است، بلکه برای هر جامعه

یایی جوامع است. حضرت آیت داده که تعامل یا تبادل فرهنگی از عوامل بالندگی و پو

 فرماید:ای میاهلل خامنه

در تبادل فرهنگی، هدف بارور کردن وکامل کردن فرهنگ ملی است.ولی در تهاجم 

 فرهنگی، هدف ریشه کن کردن و از بین بردن فرهنگ ملی است.

اما در دنیای کنونی، فرهنگی که قادر نباشد عناصر فرهنگی مفید را جذب و عناصر غیر 

را دفع کند و در الگوهای مختلف اجتماعی از ثبات الزم برخوردار نباشد، فرهنگ  مفید

انگارد ها و هنجارهای آن را نادیده میکند؛ ارزشمهاجم با الگودهی آن را تخریب می

کند تا در این گزین میها و الگوهای مورد نظر خویش را جایو با غلبه و تهاجم، ارزش

تر به یابد. بنابراین، فرآیند بدحجابی، مقدمه تهاجم گسترده گذر به اهداف خود دستره

گزین ساختن هنجار مورد نظر فرهنگ مهاجم فرهنگ مقابل و شکستن هنجارها و جای

شناس معروف، قدرت دفاعی خود را از دست ای به نظر اسپنسر، جامعهاست. چنین جامعه

ترین عامل دارد و با ورود کوچکها، قدرت مقابله و دفاع ندهد و در مقابل بیماریمی

هویتی اجتماعی، رود. احساس بیگانگی در برابر فرهنگ خودی و بیمخرب، از بین می

ای که دچار تهاجم فرهنگی گردد ساز پذیرش تهاجم فرهنگی است. بنابراین، جامعهزمینه
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و تغییرات اجتماعی در آن سریع صورت گیرد، ارزش در آن جامعه ناپایدار است و 

شود و در برابر فرهنگ بیگانه همیشه از خود وازدگی هنجارشکنی در آن مرسوم می

گردد. سوغاتی که بدحجابی به همراه دارد، تنها زا میدهد و در نتیجه، بحراننشان می

ها و... را به دنبال های نامناسب، بزک کردنپوشش نامناسب نیست؛ بلکه ترویج لباس

 شوند.ل بسیاری از الگوهای دیگر از فرهنگ بیگانه میدارد. در نتیجه، افراد متحم

 ب( سلطه بیگانگان و تأمین منافع آنان 

های های خود پابندد و جامعه خود را از فرهنگای در پی آن است که به ارزشهر جامعه

ای بیگانه مصون نگه دارد تا افراد از سالمت و ثبات الزم برخوردار باشند. چنین جامعه

های خود را عملی سازد. بنابراین، تواند به اهداف خود برسد و آرمانیتر مسریع

های آنها پیش ای مطابق با منافع، اهداف و خواستهاستعمارگران در جایی که ببینند جامعه

ریزند تا افراد هایی میرود. برای رسیدن به منافع خود و چپاول آن، غیرمستقیم طرحنمی

حجابی ه اهداف شوم خود برسند. مانند ترویج بدحجابی و بیرا مشغول و سرگرم کنند و ب

 است. در طرح استعماری انگلستان به مأموران خود چنین آمده است:

عباس باید به استناد شواهد و دالیل تاریخی، ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی

اند و زنان دیدهیمتداول شده و مطلقا سنت نیست. مردان همسران پیامبر را بدون حجاب م

که اند. پس از آنصدر اسالم در تمام شئون زندگی، دوش به دوش مردان فعالیت داشته

حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ما آن است که جوانان را به 

بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان غیرمسلمان کاماًل بدون حجاب ظاهر شوند تا عشق

 «مسلمان از آنان تقلید کنند.زنان 

 فرماید:رهبر فرزانه انقالب می

هایی شنوید درباره مبارزه با دختران محجبه در فرانسه، اینها جرقهاین چیزهایی که شما می

 دهد.های زیر خاکستر است و از یک کار عظیم پشت پرده خبر میاست؛ آتش

خواهند های مقدس ما میبه راستی، دشمنان انقالب اسالمی در تهاجم به ارزش
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 گاه به اهداف شوم خود برسند. زدایی کنند. آنتقدس

 ج( گسترش فساد و تباهی

های جامعه، آن دسته از عوامل و عناصری هستند که اکثریت یک جامعه به اعتبار ارزش»

 «.گزارندها ارج میو اهمیت آنان ایمان دارند و بدان

های این ارزش شود، زن پایهحیا ارزش تلقی می ای که حجاب، متانت، عفت ودر جامعه

تنها زنان دهد و از طرفی نهرا از رفتار و کردار خود، به بینش و باور خویش سرایت می

سازد و جامعه را به سالمت و های جامعه متوجه میدیگر بلکه مردان را نیز به ارزش

خود را تغییر دهد و به  هایها و منشدهد. اما اگر زن،روشهای واقعی سوق میارزش

هایی چون حجاب و حیا و وقار را های ظاهری بپردازد، ارزشخودنمایی و آرایش

 کشاند.ها میکند و خود و اجتماع را به تباهی و فساد و باالخره به ضدارزشدار میخدشه

ند. ازمانی این سؤال مطرح بود که بر اساس روایات، در آخرالزمان زنان پوشیده ولی برهنه

 فرماید: شود حل کرد. امیرالمؤمنین علی)ع( میاین پارادوکس را چگونه می

یَظْهَرُ فِی آخِِر الزَّماِن وَ هُوَ شَرُّ االََْزْمَنْةِ ِنسَْوةٌ کاشِفاٌت عارِیاتٌ مُتََبرِّجاتٌ مِنَ الدِّین 

اِلَی اللَّذّاتِ مُسْتَحِالُّت  خارجاتٌ فِی الْفِتَنِ داخِالتٌ مائِالتٌ اِلی الشَّهَواتِ وَ مُسْرِعاتٌ و

 المُحَرَّمات وَ فی جَهَنَّمَ خالِداتٌ؛

اند و از خانه با هاست، زنانی هستند که پوشیده اما برهنهدر آخرالزمان که بدترین زمان

ها وارد شده و به شهوات اند و در فتنهآیند. اینان از دین بیرون رفتهخودآرایی بیرون می

دانند و در ها را حالل میند و به کوی لذات نفسانی در شتابند و حراماتمایل پیدا کرده

 دوزخ به عذاب ابدی گرفتارند.

بنابراین، امروزه پاسخ این سؤال پاسخ روشن شده است که بعضی زنان پوشش دارند ولی 

اند. چنین مسائلی آدمی را از حجابند، پوشش دارند ولی عریان و برهنهبدحجاب یا بی

نماید و از همه باالتر گاهی از دین خارج ها وارد میسازد و در فتنهدور می هاارزش

 کند.می
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 د( افت تحصیلی و آموزشی

ها از غنای بیشتری های آن بستگی دارد. هر قدر آموزشای، به آموزشفرهنگ هر جامعه

و برخوردار باشد، فرهنگ آن جامعه باالتر خواهد بود. نخبگان و فرهیختگان، در پرت

مندان آن بیشتر باشد، معموالً از تمدن ای که دانششوند. جامعهتحصیالت شناخته می

های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی باالتری برخوردار است و پویایی در تمامی زمینه

 ای در گرو آموزش آن است.شود. خالصه، پیشرفت هر جامعهکامالً مشاهده می

های دیگری داشته باشند، از تحصیل تحصیل، دل مشغولیدختران و پسران اگر در کنار 

رود. های مطالعاتی و تحصیلی آنان به هدر میمانند و وقت زیادی از فرصتباز می

های دختران و پسران جوان درباره مدهای روز و بسیاری از مشاوران از صحبت

ها باید در دانشگاهخواهیم بگوییم دختران و پسران مند هستند. نمیهای جدید گلهآرایش

کامالً از هم جدا باشند و دیواری بین آنها کشیده شود. اگر اینها فضای آموزشی را 

چه برازنده فضای آموزشی نیست رعایت کنند و محیط را محیط درس بدانند و از آن

پرهیز کنند، بسیار تحسین برانگیز خواهد بود. به گفته مربیان تربیتی، در مدارسی که دختر 

مسئولیتی به خوبی مشاهده افتادگی و بیکاری، عقبخوانند، کمسر با هم درس میو پ

شده است. زیرا دختران در چنین محیطی، با بدحجابی توجه دیگران را به خود جلب 

شوند گیرند و باعث افت تحصیلی آنان میکنند و تمرکز ذهنی و روحی را از آنان میمی

ن ندارند و تمام حواسشان به لباس و نوع پوشش و خود نیز دیگر حوصله درس خواند

 کنند. شود و افت تحصیلی پیدا میاست. روح مطالعه و تحقیق در آنها خاموش می

 ه( تضعیف اعتقادات دینی در جامعه 

ای که در سطح باالیی از باورهای دینی باشد، در سایه ایمان، در برابر بسیاری از جامعه

های آنان توانند در صفوف آن رخنه کنند و نقشهمنان نمیماند و دشها مصون میآسیب

شود. این جامعه که دل به خدا سپرده و سرانجام زندگی را رسیدن به نقش بر آب می

کند. در این سپارد و عقاید خود را متزلزل نمیداند، دل به دیگری نمیخالق خود می
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رود و زنان حاضر ار میجامعه، حجاب و پوشش جزء احکام مسلم دین و مذهب به شم

های زودگذر و دنیایی مزین کنند و در پرتو آن عقاید دیگران شوند خود را به زینتنمی

 ساز فساد در جامعه شوند.را متزلزل نمایند و خود نیز زمینه

مباالتی فرد به احکام و اعتقادات اسالمی بند نبودن و بیتظاهر به بدحجابی نشانه پای

های سازند و پایهآلود را متوجه خود میهای هوسا بدحجابی، چشماست؛ زیرا زنان ب

هیچ راهی برای امریکا و »کشانند. کنند و جامعه را به فساد میایمانی مردم را سست می

که پولی خرج کنند و ها بهتر از این نیست که بدون جنگ و کشتار و بدون اینابرقدرت

های مردم بدزدند و بزدایند. این کار به سادگی حساسیتی ایجاد نمایند، ایمان را از دل

ها و چیزهایی از این قبیل به نام پیشرفت علم و... هیچ نامهها، نمایششود؛ با فیلمانجام می

های راسخ نقش دانیم که باورها و ایمانو می« تر از این وجود ندارد.راهی بهتر و موفق

ند و زمانی که ایمان به سستی گراید، نفوذ کنبسزایی در بالندگی زندگی جامعه ایفا می

 پذیرد.دشمن و به انحراف کشیدن آن جامعه به راحتی صورت می

 آمدهای اجتماعی نیز به دنبال دارد، از جمله:بدحجابی پی

 الف( ایجاد ناامنی و سلب آرامش 

ان توفرماید و میآرامش و امنیت واالترین نعمتی است که خداوند به جامعه عنایت می

ای فاقد آن باشد به یک معنا، هیچ چیز ندارد و با وجود امنیت، همه گفت، اگر جامعه

ـ روانی جامعه در سایه امنیت حفظ می شود و خالقیت چیز دارد. سالمت جسمی و روحی 

ناپذیر خانمان های و جبراندانند که چه ضربهکند. زنان بدحجاب نمیو نوآوری بروز می

 سازند.جامعه وارد میبراندازی بر پیکره 

ها و ارائه هر چه بهتر ای که بدحجابی رواج پیدا کند، چشم و هم چشمیدر جامعه

کنند تا چشمان بیشتری را متوجه خود آرایی، تمامی نخواهد داشت و زنان سعی میزینت

سازند و در معرض دید همگان قرار گیرند و این امر تمامی نخواهد داشت تا جایی که 

گیرد راد جامعه را آلوده سازد. در نتیجه، ناامنی نه تنها دامان خود بدحجاب را میتمام اف
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 دارد.های سالم باز میکند و جامعه را از فعالیتبلکه خیلی سریع به اجتماع سرایت می

های ها و درگیریهای گوناگون اجتماعی مانند مدگرایی، شورشبسیاری از کجروی

هویتی اجتماعی عی و آزارهای جنسی، از بدحجابی و بینوایی اجتماخیابانی، ناهم

 گیرند.سرچشمه می

پردازند و هر روز به سراغ زنان بدحجاب که به نمودهای ظاهری و تجمل و تنوع می

های روند، از سرمایهتر میتر و کفش و لباس شیکاسباب آرایش و زیورآالت جالب

وم است. اینان کمبود خویش را معنوی محرومند و جمال معنوی برای آنان نامفه

 نشانند.یابی را از این طریق فرومیکنند و عطش شخصیتگونه جبران میبدین

شان قرار الشعاع ظواهر جنسیهای راستین دختران را تحتآری، بدحجابی، ارزش»

سازد. بدحجابی ارزش زن های شیادان میرانیها و هوسدهد و آنان را فدای هرزگیمی

کند. زنی که تن و اندام خود را در برد و او را تا حد یک کاال پست مین میرا از بی

شود، به کوچه و چه را که به جنسیت او مربوط میگذارد و آنمعرض دید همگان می

خواهد با تکیه بر زنانگی خویش، جای خود را در جامعه کشد، در حقیقت میبازار می

چه کند که آندر واقع او بدین ترتیب اعالم می باز کند نه با تکیه بر انسانیت خویش.

برای او اصل است، زن بودن اوست، نه انسان بودن و نه اندیشه و لیاقت و کارآیی او. 

داری شبیه است که دائما در فکر چنین زنی قبل از هر چیز اسیر خود است. او به مغازه

 «.تزیین و تغییر دکوراسیون ویترین مغازه است

 ایل اخالقیب( ترویج رذ

بند آید و جامعه را به بیکه خود یک ناهنجار اجتماعی به شمار میبدحجابی عالوه بر این

های اخالقی است. وقتی به پوشش و متانت ساز بسیاری از زشتیکشد، زمینهو باری می

بندد. بدلباسی، شود، مسائل اخالقی دیگر هم از جامعه رخت بر میاعتنایی میبی

ای که هر روز مد آورد. جامعهکه مدپرستی، هواپرستی میدنبال دارد، چنان بداخالقی به

های اخالقی چون های گوناگون بپذیرد، دچار بسیاری از بیماریجدیدی را به شکل
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ای به انجام غرور، تکبر، عصیان، قساوت قلب و فخرفروشی خواهد شد. هرگاه جامعه

رود ی رواج پیدا کرد، زشتی گناه از بین میدادن گناه جسارت پیدا کرد و مفاسد و معاص

ای که گناه را گناه نداند، به سبب رواج زیاد و این خود گناه بزرگتری است. یعنی جامعه

و همگانی شدن آن، سقوط خواهد کرد. بنابراین، بدحجابی قبح و زشتی گناه رااز بین 

 ماید:فرشود. امام صادق)ع( میبرد و باعث رواج گناهان دیگر میمی

وَ اَمّا اللِّباسُ یَحْمِلُکَ َعلَی الْعُجْبِ َو الرِّیاء وَ التَّزْییِنِ وَ التَّفاخُرِ َو الْخَُیالءِ فَاِنَّها مِن آفاِت 

الدِّینِ وَ مُورِثُهُ الَْقسْوَةُ ِفی الْقَلْبِ؛ لباست، لباسی نباشد که تو را به گناه خودپسندی، ریا، 

ه دیگران، فخرفروشی و تکبر، آلوده کند که تمام اینها از آراسته نشان دادن، مباهات ب

 آفات دین و موجب سختی دل است.

گردد. پوشش، نشانه ترس از خدا و آتش جهنم است بدحجابی موجب سوء ظن نیز می

داند. از آن طرف زنان بدحجاب به بند میو زن باحجاب، خود را به احکام الهی پای

مباالتی خود را به موازین اسالمی اعالم گذارند و بیمی راحتی احکام الهی را زیر پا

برند و دارند. چنین زنانی در معرض گناه هستند و افراد جامعه به آنها گمان بد میمی

دامن و با عفاف، آورند. پس زنان پاکزمینه این گناه را تنها زنان بدحجاب به وجود می

 د.باید کاری کنند که در معرض تهمت قرار نگیرن

 رنگ شدن حضور مثبت زنان در جامعهج( کم

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... شرکت زن در بسیاری از جوامع در فعالیت

ها دارد. بنابراین، حضور زنان در جامعه امری کند و سهم بسزایی در این زمینهمی

زنان دوش به دوش شود و ها اضافه میانکارکردنی نیست و روز به روز به این فعالیت

تواند بر حضور زن در پردازند. حال آیا پوشش میها به فعالیت میمردان در تمامی زمینه

گونه که به جامعه تأثیر داشته باشد یا خیر؟ پاسخ بسیار روشن است؛ زیرا اسالم همان

آمدهای بد و زشت آن بازداشته اختالط مرد و زن نامحرم هشدار داده و آنان را از پی

ست، به پوشش و حجاب او توجه خاصی داشته تا حضور او را در جامعه حفظ و سالمت ا
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 نفسانی جامعه را تضمین کند.

زنان بدحجاب در محل کار، به دلیل خودآرایی و خودنمایی، تمرکز فکری الزم را از 

دهند؛ در حالی که الزمه کار و تالش جدی در محل کار، حضور قلب و تمرکز دست می

پردازد، بلکه نیروی ت. زن با بدحجابی و آرایش، نه تنها به کار جدی نمیحواس اس

سازد. در نتیجه، که چرخه فعالیت کاری کارآمد دیگران را نیز دچار سستی و رکود می

 سازد.جامعه را به کندی رهنمون می

هایی که غیرت دینی باالیی دارند،از حضور دختران و زنان خود در از طرفی خانواده

های ها در فعالیتای نگران هستند و نخواهند گذاشت حضور پرشور آنین جامعهچن

کنند. در نتیجه، جامعه ضرر خواهد کرد و بخش بزرگی از اجتماعی جلوگیری می

 نیروهای کاری را از دست خواهد داد.

 د( برهم زدن تنظیم روابط جنسی و عاطفی 

بندی به هنجارهای دینی ه و پایپوشش و حجاب، نه تنها باعث سالمت اخالقی جامع

رساند و های جنسی را به حداقل میکاریگیری بزهشود، بلکه زمینه بروز و شکلمی

مند اعضای جامعه را نیز به سوی تشکیل خانواده، تنظیم روابط جنسی و عاطفی و قاعده

 دهد.کردن آن سوق می

یت شود، یعنی هر کسی های اجتماعی محفوظ بماند و رعاشود فاصلهحجاب باعث می

ها را الگودار و تواند با دیگران هر نوع تعاملی را برقرار سازد. لذا پوشش، تعاملنمی

ها و در نهایت ارتباط جنسی سازد. این ویژگی مانع نزدیک شدن غریبهمعنادار می

ترین نعمت یعنی آزادی شود. رعایت حجاب و پوشش مناسب، افراد را از بزرگمی

خواهد ساخت؛ زیرا زنان اجازه نخواهند داد کسی بدون اجازه، به حریم برخوردار 

شان نزدیک شوید و در این زمینه تصمیم بگیریم. بنابراین اگر افراد شخصی و خصوصی

خواهیم، باید زنان ما پوشش را کامالً رعایت کنند؛ پاک و پاکدامن و جامعه سالم می

 فرماید: فرزندش امام حسن)ع( میالبالغه به چنان که امیر مؤمنان در نهج
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 وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِْن اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِکَ اِیّاهُنَّ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحِجابِ اَبْقی عَلَیْهِنَّ؛

از راه حجاب و پوشش بانوان آنها را بپوشان؛ زیرا رعایت حجاب به طور جدی و محکم، 

 اهد کرد.تر حفظ خوتر و پاکزنان را به طور سالم

 ه( افزایش آزار جنسی 

های اجتماعی، به جوانان و مردان بزهکار زنان و دختران با پوشش نامناسب در فعالیت

اجازه خواهند داد تا به حریم آنان تجاوز کنند و مورد اذیت و آزار خود قرار دهند. نقطه 

راد جامعه برای هایی است که افاحترامیها و بیها، مزاحمتشروع بسیاری از ناهنجاری

ها به آورند و بدحجابی عامل بسیار مهمی در ایجاد این مزاحمتدیگر به وجود مییک

های زننده و گاه بسیار تهییج کنده، در آید، دختران بزرک کرده با پوشششمار می

های آلوده بیشتری را به خود جلب کنند و از نمایند تا شاید نگاهجامعه خود را ارائه می

یق،حس خودآرایی و خودنمایی را به نحوی ارضا کنند، ولی این سرابی بیش این طر

نیست و عاقبت پشیمان خواهند شد که دیگر راه بازگشت نخواهند داشت. خداوند در 

 فرماید:قرآن کریم به پیامبرش)ص( می

نینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِکَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ ِألَزْواِجکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُوءْمِنینَ یُدْ»

 أَدْنی أَنْ یُعْرَفَْن فَال یُوءْذَیْنَ وَ کانَ اللّهُ غَفُورًا رَحیمًا(؛

های خود را برخود فروتر ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو پوشش

تر است ه احتیاط( نزدیککه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند )بگیرند. این برای آن

 و خدا آمرزنده مهربان است.

رفتند، بعضی ها زنان برای نماز به مسجد میدر شأن نزول این آیه آمده، هنگامی که شب

دادند نشستند و آنان را با مزاح و سخنان ناروا آزار میاز جوانان هرزه بر سر راه آنها می

ور داد حجاب خود را به طور کامل رعایت شدند. این آیه به زنان دستو مزاحم آنها می

 کنند تا از کنیزان، آلودگان و یهودیان شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.

ها به دور باشد، باید ای که بخواهد ثبات امنیتی بیشتری داشته و از ناهنجاریپس جامعه
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حجاب بهترین شود، دور نگه دارد و خود را از عواملی که باعث ناهنجاری و بزه می

 کند.ای است که زنان و دختران را از آزار جنسی محافظت میوسیله

 چران و هوسباز های چشمو( جلب نگاه

 فرماید: خداوند به پیامبر اعظم)ص( می

 قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ؛»

 «های خود را از نگاه نامحرمان فرو گیرند.به مؤمنان بگو چشم

آید که خداوند در آدمی قرار داده است. شهوتی که باعث ت از غرایزی به شمار میشهو

شود، آرامش و آسایش را برای جامعه به دهی زندگی و حیات میبقای نسل و سامان

آورد و آثار بسیار مطلوبی در جامعه خواهد داشت. اما اگر از مسیر اصلی خود ارمغان می

گر قرار گیرد، آثار بسیار بدی برای فرد و جامعه منحرف شود و در سمت و سویی دی

سازد. زنان دارد. بدحجابی از مسائلی است که غریزه شهوت را از سیر خود منحرف می

کنند و آتش شهوت را در باز را به خود جلب میهای آلوده مردان هوسبدحجاب، نگاه

های اد آن جوان هستند، نگاهای که بیشتر افرسازند. به ویژه در جامعهور میدل آنان شعله

کرده و بدحجاب جامعه را به فساد و تباهی رهنمون شیطانی به سوی دختران بزک

 سازند.می

چرانی بر اثر بدحجابی رواج پیدا کند، بسیاری از گناهان در ای که چشمآری، در جامعه

سوز، خانمان چران بر اثر این گناهکند و سرانجام، جوانان چشمآن جامعه رواج پیدا می

ها را به دهند و آبروی خانوادهلوح را بر باد میزندگی بسیاری از دختران معصوم و ساده

دامنی را از بین کنند و سرمایه عفت و پاکها را سست میفروشند و زندگیارزانی می

 فرماید:برند.امام صادق)ع( میمی

 کَمْ مِنْ َنظْرَةِ اورَثتْ حَسْرَةً طویلةً؛النَّظَُر سَهْمٌ مِن سِهامِ اِبْلیسَ َمسْمُومٌ َو 

نگاه، تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است. چه بسا یک نگاه حسرت طوالنی در پی 

 دارد!
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 ز( اختالالت روحی و روانی 

اختالل روحی و روانی از آثار ناگوار بدحجابی در جامعه است. برخی از دختران و زنان، 

جلب رضایت محیط و توجه بیشتر بینندگان، به خودآرایی بر اساس نیاز ذاتی خود برای 

پردازند و افکار خود را در بعد تمایالت و گری و ارائه پوشش غیرمتعارف میو جلوه

کنند. بنابراین، پوشش و حجاب ناقص فشارهای فراوانی را تخیالت موهوم، تقویت می

ای پی آنند که خود را به گونه سازد. چنین افرادی همیشه دربر روح و روان افراد وارد می

انگیز را به خود جلب کنند و شخصیت های آلوده و هوسارائه دهند که افکار و نگاه

ها محدود نیست و وقتی های دیگران همگون سازند. این خواستهخود را با خواسته

ی ها ارائه دهند. افراد جامعه ثبات روحی و رواندختران نتوانند خود را مطابق خواست

گراید. شهید مطهری؛ دهند و امیدها و آرزوها به ناامیدی میخود را از دست می

 فرماید:می

پذیری کنیم تحریکپذیر است. اشتباه است که گمان میروح بشر فوق العاده تحریک

گیرد. همان طور که بشر در روح بشر، محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام می

شود و اشباع تصاحب ثروت و از تملک جاه و مقام سیر نمیناحیه ثروت و مقام، از 

گردد، در امور جنسی نیز چنین است. هیچ مردی از تصاحب زیبارویان و هیچ زنی نمی

شود. از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و باالخره هیچ دلی از هوس سیر نمی

همیشه مقرون است با نوعی از طرفی تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنی است و 

احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوها که به نوبه خود منجر به اختالالت روحی و 

های روانی زیاد شده گردد. چرا در دنیای غرب این همه بیماریبیمارهای روانی می

است؟ علتش آزادی اخالقی جنسی و تحریکات فراوان سکسی است که به وسیله جراید 

 شود.سینماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمی و غیر رسمی انجام می و مجالت و

ای آگاهانه به افراد اگر بتوان از لحاظ پوشش، الگوی مناسبی به جامعه ارائه داد، سلطه

اختیاری نجات خواهیم داد. اما با ارادگی و بیجامعه پیدا خواهیم کرد و جامعه را از بی
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خواهند، برای پوشش خود تصمیم ایم که هرگونه میازه دادهبدحجابی، به افراد جامعه اج

ها را به سمت و سوی انحرافات گزین کنند و دلهای متنوع را جایبگیرند و مدل

شود و اجتماعی سوق دهند که در این صورت، اداره و اختیار از افراد جامعه گرفته می

های روانی به سراغ وحی و بیماریای نداشته باشد، اختالالت رای که از خود ارادهجامعه

بدحجابی زن در جامعه، سبب نقش »آن خواهد آمد و به منجالب کشیده خواهد شد. 

شود. این اعمال او را به صورت های گوناگون میها و مدلبازی کردن او در اسلوب

اش تسلط آگاهانه کشد و دیگر بر زندگیاراده، به هر طرف میاختیار و بیموجودی بی

دهد که برای خواهد داشت. در زندگی و اعمال خود، نظر دیگران را ترجیح مین

 «.باشدجلوگیری از این امور منفی، حجاب بهترین درمان می

 ح( تزلزل نهاد خانواده

ترین پیوند زناشویی است. برای ثبات این نهاد، عفت و تشکیل نهاد خانواده، مقدس

های جنسی خود را از آید. اگر زن لذتمیترین عامل به شمار حجاب خانوادگی مهم

محیط خانواده بیرون نبرد و دستورهای اسالم را اطاعت کند، محیط خانه سالم و 

ها های جنسی و خودنماییبخش خواهد بود. ولی اگر عفت را رعایت نکند و لذتآرام

ت و آلود نامحرمان قرار خواهد گرفهای هوسرا به بیرون منزل بکشاند، مورد نگاه

 ناخواسته عامل پاشیدگی و تیرگی روابط افراد خانواده خواهد شد.

بریم که کنیم، پی مییابی میهای قضایی، را ریشهوقتی اختالفات زن و شوهر در محکمه

ها به دلیل رعایت نکردن حجاب است. وقتی زن با آرایش و بسیاری از ناسازگاری

باخته و روند و او هم دلسوی او نشانه می ها، بهشود، چشمبدحجابی در جامعه ظاهر می

برد و از او سرد های شوهرش لذت نمیشود و کم کم از نگاهچرانان میفریفته چشم

گردد. گاهی همین امر از طرف شوهر صورت شود و سرانجام باعث جدایی میمی

ز آلود به دختران و زنان بدحجاب، اهای هوسچرانی و نگاهگیرد. بر اثر چشممی

شود. در هایش در بیرون از خانه صرف میها و محبتگردد و لذاتسرد میهمسرش دل
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شود و تیرگی بر کانون خانواده سایه نتیجه، بنای ناسازگاری با همسرش شروع می

 افکند.می

بنابراین، برای حفظ نظام خانواده و به وجود آوردن محیطی سالم و فرزندان پاک رعایت 

باید باالترین امنیت، یعنی امنیت ناموسی، در خانه حاکم شود. حجاب ضروری است و 

از طرفی بدیهی است، اگر خانواده سالم باشد و پوشش را رعایت کند، جامعه که از 

ای که بیشتر اعضای ها تشکیل شده، سالم و پایدار خواهد ماند. در جامعهاجتماع خانواده

تر باشند؛ زیرا جوانان در ین فرآیند حساسدهند باید در برابر اآن را جوانان تشکیل می

شوند و چنین مناظری عامل کننده، زودتر تحریک میانگیز و تهییجبرابر مناظر شهوت

های مهمی در سوق دادن آنان به فساد خواهد شد. در نتیجه، نیروی فعال اجتماع به راه

جهات اقتصادی مادی،  ناپذیری ازشوند و به جامعه ضربه جبرانفساد و تباهی کشانده می

 اجتماعی و اخالقی وارد خواهد شد.

حجابی و بدحجابی در جهان، دهد که با افزایش بیآمارهای قطعی و مستند نشان می»

گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مدام باال رفته است؛ چرا که طالق و از هم

های سرکش، بخواهد، یعنی هوس جاو هر چه دل در این« چه دیده بیند دل کند یادهر آن»

بندد و با بری میرود و به این ترتیب هر روز دل به دلبه هر قیمتی باشد به دنبال آن می

 «.گویددیگری وداع می

به امید روزی که بتوان جامعه را به زیور عفاف و حجاب مزین کرد و از بدحجابی رهانید. 

 ۱۸۵و  ۱۸4، شماره ۱۳۸۶تیر و مرداد  <-پیام زن 

 خودنمایی و تخریب عشق 

 

نقش تخریبی خودنمایی بر عشق واقعی و مقام معشوق بودن زن پایه و رکن عشق راستین 

میان زوجین، صفات پسندیده و اخالق انسانی و ارزش های معنوی است که در محیط 
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پاک و سالم و به دور از هوس ها و شهوات نامشروع و در فضایی سرشار از معنویت، 

ا رشد می کند ، چرا که سالمت و امنیت روانی افراد در چنین محیطی تضمین عفت و حی

شده و موجبات تعالی فکری و شکوفا شدن استعدادهای اخالقی و معنوی فراهم می 

 گردد. 

بنابراین اساس جامعه ای که زنان، به خود آرایی و نمایش تحریک آمیز خود می پردازند 

شهوات در آن افزایش می یابد و ارزش های دینی  ، پیروی از هوا و هوس و گرایش به

 است واقعی عشق نتیجه در و اخالقی فضایل بالندگی و انسانیت عامل تنها که –و معنوی 

 و جامعه افراد در پسندیده فضایل ترتیب، این به و شود می رنگ کم یا و رفته بین از –

فات ناشایست در آنها افزایش ص بلکه نکرده، رشد آنان آینده یا حال همسران و زنان خود

می یابد؛ در نتیجه با تزلزل پایه عشق و محبت، محبوبیت اجتماعی و مقام معشوق بودن 

زنان در خانواده سقوط می کند و به عنوان بازیچه و وسیله ی ارضای شهوات برای مردان 

در می آیند، مگر زنان عفیف و با حجاب که از همسران عفیف، غیور و مؤمن 

 دارند. برخور

پس این گونه زنان، بزرگ ترین ضربه و آسیب را به شخصیت و محبوبیت خود و هم 

صنف های خویش وارد می کنند که از پی آمدهای ناگوار آن ایجاد زمینه برای آزار و 

ستم از سوی مردان و بی توجهی یا کم توجهی به شخصیت و حقوق آنها و اختالف، 

ط خانواده است و چه بسا پیوند خانوادگی به طالق و ناراحتی و اضطراب فراوان در محی

 جدایی می انجامد. 

خدای جمیل از محبوبیت و عزت بی نهایت برخوردار است و هر محبوبیت و عزت 

راستین جلوه ای از او و هدیه ای از جانب اوست، تنها راه رسیدن به محبوبیت حقیقی و 

شود و هر راهی غیر از آن سرابی  عزت ماندگار این است که از چنین منبعی دریافت

بیش نیست. مَن کان یرید العزّة فلله العزّة جمیعاً؛ هر کس بزرگی و ارجمندی بخواهد ، 

پس )بداند که( بزرگی و ارجمندی همه از آن خداست )و به هر کس در اثر ارتباط با او 
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مردم  ( و کسی که محبوب خداوند باشد، محبوب۱۰-الیق شود ، عطا می کند(.)فاطر

نیز خواهد بود: إنّ الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات سیجعل لهم الرّحمن وُدّا؛ کسانی که 

ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند، خدای رحمان برای آنان محبت و دوستی 

 کریم قرآن گوی سخن –( حضرت علی علیه السالم ۹۶-)دردل ها( خواهد نهاد.)مریم

اد الغنی بال مالٍ والعزُّ ال عشیرةٍ و الّطاعةُ بال سلطانٍ فلیخرج مِن ذُلِّ ار من: فرماید می –

معصیة اهلل الی عِزِّ طاعةِ اهلل؛ کسی که می خواهد بدون مال و ثروت غنی و بی نیاز شود، 

بدون قوم و خویشاوند عزیز و محبوب گردد و بدون سلطه و قدرت مورد اطاعت قرار 

نافرمانی خداوند خارج شود، به عزت اطاعت و پیروی از  گیرد، باید از ذلت وخواری

 خواسته های او روی آورد. 

بنابراین برای شناخت حق و باطل ، هر چیزی دو معیار کلی است: نخست آن که اطاعت 

خداوند متعال محسوب شده و عامل نزدیکی و رسیدن به او باشد و دیگر این که موافق 

وفایی استعدادهای واالی آدمی باشد. در چنین فطرت و روح ملکوتی و در جهت شک

حالتی آن چیز، حق و عزت بخش و محبوبیت افزاست. و اگر با دستور شریعت و خواسته 

فطرت هماهنگ نباشد، بلکه موافق خواسته های شهوانی بوده و باعث معصیت، خشم و 

 غضب خدای سبحان و موجب دوری از او گردد، باطل و ذلت آور است. 

هر پیروی از شیطان جهت به دست آوردن محبوبیت کاذب همانا جلوه گری، از مظا

خودنمایی و ترویج عملی فرهنگ برهنگی توسط عده ای از زنان است. رعایت نکردن 

پوشش کامل اسالمی و پیروی زنان از مدها و مدل هایی که با انگیزه های شیطانی و 

تمدن و اجتماعی بودن و روشنفکری حیوانی و با نام های ظاهرپسند هم چون نشانه ی م

و کالس باال بودن توسط شیاطین زمان ترویج می شود ، همگی مخالف حکم صریح 

خداوند است که بر لزوم عفت و پوشش کامل و پرهیز از لباس های جلب توجه کننده 

ی مردان تأکید می فرماید و لذا گناهی عظیم محسوب می شود و حقیقتی جز ذلت و 

زن و مرد ندارد و هرگز مایه عزت و محبوبیت راستین برای فرد نمی باشد، حقارت برای 
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مگر نزد اهل هوی و هوس و بی خبران، اما همین نیز پایدار نیست و به زودی دیگر 

 از انبوهی و ماند می – خودنما –شهوت پرستان نیز از او سرخورده می گردند و او 

 . ها حسرت و ها حقارت

از زنان، در اثر نداشتن نشانه های مقبول زیبایی ویژه ی زنان، و  ای عده حقارت احساس

خودآرایی و استفاده از مدهای ناهنجار برای جبران حقارت و به دست آوردن مقبولیت 

اجتماعی مشکل دیگری است. زنانی که به علت نداشتن زیبایی کافی احساس حقارت 

د؛ یعنی احساس حقارت را با بیماری می کنند، باید دریابند که درد با درد درمان نمی شو

خودنمایی نمی توان مداوا کرد. یگانه راه درمان، بازگشت به خویشتن و آراسته شدن به 

زیبایی های روحی و اخالقی است که کاستی های بدنی و زشتی های ظاهری را تحت 

هاست  الشعاع قرار داده و آنها را می پوشاند و جبران می نماید و خدایی که صاحب قلب

 بدین وسیله او را عزت و محبوبیت حقیقی می بخشد. 

امام علی علیه السالم در ضمن حدیثی به یکی از نمونه های خودنمایی زنان و مردان و 

 ضعف معرفتی و دینی آنان اشاره نموده می فرماید: 

س ضخیم پس کسی علیکم بالصّفیقِ مِن الثِّیابِ فإنَّ من رقَّ ثوبهُ رقَّ دینه؛ بر شما باد به لبا

 ( ۳۵۷صفحه ۳جلد -که لباس نازک و بدن نما بپوشد دینش ضعیف است.)وسایل الشیعه

در مقاالت بعدی به تاثیر بر بند و باری بر باالرفتن نا هنجاری ها و جرم های اجتماعی و 

 فردی و متالشی شدن خانواده ها می پردازیم.

 آثار بد حجابی و خود آرایی 

 

 

 ی قانون حجاب در جامعه بررسی علل برقرار

بدحجابی پـدیده ای است که از سوی برخی بیمار دالن تشویق و ترغیب می شود، بطوری 
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که آن را ابزاری برای دور زدن قوانین و احکام اسالمی یعنی حکم شرعی حجاب قرار 

داده اند. درجامعه اسالمی، بدحجابی به عنوان یک نابهنجاری به وجود آمده که خود 

سیاری از مشکالت جنسی، خانوادگی، تعرضات خیابانی و بحران های اجتماعی عامل ب

شده است. از نظر نویسنده این مطلب، بدحجابی بدتر از بی حجابی است؛ زیرا جامعه 

عقالنی و اسالمی به طور طبیعی از بدحجابی حمایت نمی کند و به شدت با آن مبارزه 

ه برخی از امور تساهل و تسامح روا می دارد، می کند؛ ولی از آن جایی که جامعه نسبت ب

بدحجابی به عنوان یک شیوه خودآرایی شیوع و رواج می یابد و خود عامل فساد و تباهی 

درجامعه می گردد؛ زیرا بدحجابی به عنوان خودآرایی، عامل تهییج شهوات جنسی است 

کند و اساس خانواده  که پیامدهای آن مانند موریانه آهسته جامعه را از درون متالشی می

ها را از هم می پاشد. درمطلب حاضر نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآنی، برآن است 

تا تحلیل قرآن از این عمل تهییج کننده را تبیین کند و آثار و کارکردهای زیانبار و آسیب 

حجاب  فلسفه حجاب ?زای آن را تشریح نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. 

برای این وضع شده تا جامعه درسالمت جنسی باشد و ابزارهای تحریک قوای شهوانی 

تحدید شود. از این رو، حجاب به عنوان یک قانون کلی وضع شده است تا این سالمت 

فراهم آید. از آیات قرآن این معنا به دست می آید که نیازی به پوشیدن از کودکانی 

و مرد نداشته و هنوز به مسائل جنسی آگاهی نیافته  نیست که قدرت تشخیص میان زن

اند. اما کسانی که بدحجابی شان عامل برانگیختگی شهوانی است، باید خود را به طور 

کامل بپوشانند و بر مومنان است که به این افراد بدحجاب ننگرند و چشم خویش را 

ا از جنس مخالف فروافکنند. به سخن دیگر، مومن در دو حالت باید چشمان خویش ر

در زمانی که شخصی بی حجاب یا بد حجاب است، حال چه این بی حجابی  ?بپوشاند: 

یا بدحجابی تحریک کننده باشد یا نباشد؛ زیرا حجاب قانونی اجتماعی است که مراعات 

آن بر همگان الزم است و اگر کسی مراعات نکرد می بایست با چشم پوشیدن، خود را 

ای شهوانی محافظت کند و چشم پوشیدن بر او واجب و الزم است؛ از احتمال تحریک قو
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زمانی که شخص با حجاب است ولی او با دیدن همان مقدار مجاز تحریک شده و  ?

قوای شهوانی او برانگیخته می شود، دراین حالت بر او الزم و ضروری است که چشمان 

ب یک قانون اجتماعی خویش را از جنس مخالف بپوشاند و به آن ننگرد. اصوال حجا

است که بر همه شهروندان امت اسالم از زن و مرد الزم است تا آن را اجرا کنند و در 

صورت تخطی به عنوان جرم تلقی شده و مجازاتی چون تعزیر دارد؛ چنان که گناهی 

است که عقوبت آن در آخرت و بلکه در دنیا نیز گریبانگیر وی خواهدشد و بسیاری از 

ت های الهی از او سلب شده و به معیشت سخت و تنگدستی گرفتار می برکات و نعم

آید. هدف از وضع حجاب آن است تا زمینه برای سالمت جامعه فراهم گردد و 

بیماردالن، متعرض مردان و زنان با ایمان نشوند و ایمان ایشان را به غارت و چپاول نبرند. 

یجاد عفت و پاکدامنی درمیان امت اسالم البته یکی از فلسفه ها و اهداف حجاب را باید ا

و شهروندان آن دانست؛ زیرا حجاب شرایط مناسبی را برای پاکدامنی و عفت در جامعه 

فراهم می آورد؛ چرا که با وجود حجاب مناسب و شرعی، قوای شهوانی، تحریک و 

تهییج نمی شود و شخص در یک فرآیندی با کمک عقل و شرع، بر نفس خویش مسلط 

و زمام امور نفس را در اختیار عقل می گذارد. از آموزه های قرآنی این معنا به شده 

دست می آید که عفت و پاکدامنی، به معنای چیرگی عقل و مدیریت مهار قوای شهوانی 

به دست آن است. این حالت اگر به شکل ملکه ای در نفس انسانی در آید، شخص در 

نمی شود و قوای شهوانی نمی تواند سرکشی  حالتی قرارمی گیرد که به سادگی تهییج

کند و او را به سوی گناه سوق دهد. به سخن دیگر، هدف آن است که آدمی در یک 

فرآیندی به جایی برسد که قوای نفسانی بر او حکومت نکند، بلکه عقل و آموزه های 

است.  عقالنی و وحیانی بر جان او مسلط شود که همان معنای تقوا و پرهیزگاری واقعی

در برخی از روایات آمده است برای هر چیزی مستی و سکری است. انسان ها همان گونه 

که با شراب دچار مستی می شوند، یا به سبب ترس از مرگ دچار این حالت می گردند. 

( همچنین برخی از ??( یا دنیازدگی، ایشان را مست می کند )حجر، آیه??)ق، آیه 
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د و همانند آدم هایی افسون شده می گردد. )حجر، اوقات چشمان آدمی مست می شو

( این مستی چشمان، شاید به سبب چشمان مست آفرین جنس مخالفی باشد و شاید ??آیه

به تار مو و زلف زنی و شانه ستبر مردی اتفاق بیفتد. از این رو باید انسان چشم، فروهشته 

ازدارنده ای است که آدمی را دارد تا در دام مست آفرینان گرفتار نیاید. حجاب، مانع ب

از مست آفرینان در امان نگه می دارد. لذا به عنوان یک حکم اجتماعی اسالمی مطرح 

شده است. ازنظراسالم، همان اندازه که انسان نسبت به ایمان و عمل صالح خود مکلف 

و موظف است همچنین نسبت به ایمان و اعمال دیگران نیز مسئولیت دارد؛ زیرا اسالم 

ینی اجتماعی است و حوزه های فردی آن تا حوزه های اجتماعی کشیده شده است و د

ایمان واقعی جز به رهایی از خود و دیگران معنا نخواهدیافت. از این رو بر هر فردی این 

مسئولیت نهاده شده تا با ایجاد حجاب، مانع از برانگیخته شدن شهوات جنسی دیگران 

و زن یک مسئولیت اجتماعی است تا بستر عفاف را در  شود. بنابراین حجاب برای مرد

دیگران ایجاد یا تقویت کند. بنابراین اگر به انسان مؤمن گفته شده تا برای حفظ عفاف 

و یا تقویت آن در خود، چشم بر هر مست آفرینی فروهشته دارد، همینطور از وی خواسته 

حجاب داشته باشد. براین اساس، شده تا برای حفظ عفت دیگران و یا ایجاد و تقویت آن، 

اگر مردی احساس کند و یا احتمال دهد که پوشیدن مقدار واجب و الزم نمی تواند نقش 

بازدارندگی را ایفا کند، باید بیش از حد واجب اندام خود را بپوشاند و این یک مسئولیت 

که اجتماعی است که به عنوان آداب پوشش مطرح می باشد. چنان که اگر زنی دید 

دستان ظریف و لطیف وی نگاه ها را مجذوب می کند و یا چشمان مخمورش دل ها را 

به بند می کشد و مسحور می سازد، باید به آداب اسالمی پوشش، دستان خویش بپوشاند 

و یا چشمان را با عینک دودی و یا هر ابزار دیگری مخفی نگه دارد و این گونه حجاب 

قدار الزم برای مرد و زن مسلمان همان چیزی است که را مراعات نماید. در حقیقت، م

در شریعت بیان شده است ولی مسئولیت اجتماعی و دینی شخص می طلبد که وی با 

توجه به شرایط حتی برخی از بخش های مجاز را نیز بپوشاند تا شرایط برای تهییج قوای 
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م برای دست یابی جنسی دیگران فراهم نیاید؛ زیرا هدف از حجاب ایجاد بسترهای الز

به حالت نفسانی عفاف است که نوعی چیرگی عقل بر قوای نفسانی و ایجاد تعادل و 

اعتدال در آن است. عفت در کالم الهی همان عصمتی است که شخص را از انجام گناه 

باز می دارد و اجازه نمی دهد تا قوای شهوانی حتی در محیط مناسب تهییج برانگیز، خود 

ی مسلط و چیره نماید. از این رو عفت حضرت یوسف)ع( وی را از گناه را بر جان آدم

( ??و  ??و  ??در شرایط مناسبی که زلیخا فراهم آورده بود، بازداشت. )یوسف، آیات 

همین عفت است که به عنوان یک ارزش مورد توجه قرآن و آموزه های وحیانی آن قرار 

اف را می ستایند و بر آنان آفرین می می گیرد و همه عقال و خردمندان، دارندگان عف

( بی گمان عفت یکی از مصادیق ??تا  ??و  ??فرستند. )یوسف، آیات پیشین و نیز 

( از این رو حضرت یوسف)ع( مورد ??احسان و صالح بودن انسان است. )یوسف، آیه 

 ستایش شاه مصر قرار می گیرد. انسان های عفیف حتی اگر فاقد امکانات پاسخ گویی به

نیازهای جنسی خویش باشند، هرگز در دام شهوت نمی افتند و با خویشتن داری نشان 

می دهند که چگونه عقلشان بر شهوات و قوای درونی و وسوسه های بیرونی چیره است. 

زنان و مردان عفیف با همه مشکالت و تنگدستی ها هرگز تن به خفت نمی دهند و 

( چه رسد که در دام ???نمی سازند )بقره، آیه خواری تقاضا و سوال را بر خود هموار 

آن گرفتار آیند و خود را به دست شهوت بسپارند و بدنام و بی آبرو کنند. به هر حال 

هرگونه بدحجابی که به عنوان عامل تهییج شهوات جنسی باشد، به عنوان یک عمل 

شت از سوی ضداخالقی و هنجاری شناخته می شود و باید با آن به عنوان یک پدیده ز

اولیای امور و مجریان قوانین به شدت مبارزه شود و از سوی مومنان و شهروندان محکوم 

بدحجابی، ترفند شیطانی عفت و پاکدامنی، حالت نفسانی است که داشتن آن  ?شود. 

بیانگر تسلط عقل بر نفس و چیرگی آن بر قوای شهوانی و مدیریت و مهار آن است. 

سبب آن که کمال را در خدایی شدن می جویند، به عقل گرایش انسان های پاکدامن به 

داشته و خردورزی اساس زندگی آنان را شکل می بخشد؛ زیرا می دانند که تسلط عقل 
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بر تن و جانشان، به معنای تسلط حق و حقیقت بر آنان و حرکت در مسیر تعالی است. 

پسندند، بلکه آن را برای افراد پاکدامن به حکم عقل نه تنها کمال را برای خود می 

همگان می پسندند و بدین منظور نه تنها شرایط را برای حرکت های کمالی و عقالنی 

خود فراهم می آورند، بلکه می کوشند تا شرایط مطلوب و مناسبی نیز برای دیگران 

فراهم آید. از این رو، از هرگونه ابزاری که قوای شهوانی را تهییج یا تقویت کند، پرهیز 

می کنند و پرهیزگاری و تقوا در ایشان به عنوان ملکه درآمده است. آنان از هرگونه 

خودآرایی که موجب تهییج قوای شهوانی و نفسانی جنس مخالف می شود، خودداری 

می کنند و عفت را برای همگان می پسندند. در همین راستا حجاب در ایشان به عنوان 

قرار می گیرد تا ضمن ایجاد دیواره امنیتی برای  ابزاری مفید و سازنده در دستور کار

خود و جلوگیری از هرگونه تعرض از سوی بیماردالن، شرایط مناسب را برای تعالی 

دیگر افراد جامعه فراهم آورند. اما در مقابل، بیماردالن و ناپاکدامنان، به سبب فقدان 

بلکه آن را به عنوان عامل عفت درونی، نه تنها حجاب را ابزار حفاظتی بر نمی شمارند، 

تهییج قوای شهوانی دیگران و تقویت آن به کار می گیرند و بدحجابی به عنوان یک 

ترفند فریبکارانه از سوی بی عفتان مورد بهره برداری قرار می گیرد. البته همه کسانی که 

بت به بدحجاب هستند، از آن به عنوان یک ترفند بهره نمی برند؛ زیرا بسیار از آنان نس

احکام شرعی آگاهی کاملی ندارند و ناخواسته اهتمام و جدیتی نسبت به احکام شرعی 

از خود بروز نمی دهند و به طور ناخواسته در انجام کامل قوانین و احکام شرعی کوتاهی 

روا می دارند. این در حالی است که برخی دیگر از افراد، بدحجابی را به عنوان یک 

نامه ریزی رفتاری و جنگ نرم و روانی خویش قرار می دهند. پدیده اجتماعی در بر

بنابراین، بدحجابی به عنوان یک پدیده اجتماعی برنامه ریزی شده، ترفندی است که 

دشمنان جامعه و بی عفتان خواهان گسترش آن هستند. بدحجابی به عنوان یک ترفند 

شود. این جاست که فرهنگی و سیاسی از سوی برخی از افراد مدیریت و هدایت می 

جامعه با جلوه هایی از خودآرایی مواجه می شود که بحران های فرهنگی، اجتماعی و 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

خانوادگی را به دنبال دارد. از این رو گفته شده، بدحجابی، ترفند بیماردالن و بی عفتان 

است؛ زیرا هدف این گروه ها آن است که شرایط برای بهره گیری های شهوانی فراهم 

ا طبیعی و عادی و معمولی جلوه دادن این گونه رفتار، هرگونه حساسیتی را از آید و ب

بدحجابی، نوعی خودآرایی اصوال زنان و مردان گرایش  ?جامعه و مدیران آن بردارند. 

به خودآرایی دارند تا این گونه جنس مخالف را برانگیزند و توجه آنان را به خود جلب 

سران از طریق خودآرایی مورد تشویق و ترغیب قرار و جذب کنند. در اسالم تهییج هم

گرفته و آیات و روایات بسیاری در این زمینه وارد شده است که چگونه همسران به این 

نیاز طبیعی یک دیگر پاسخ دهند و با پوشیدن و آراستن خود به زر و زیور و جامه های 

واطف و احساسات یک زیبا و خوشنگار، شرایط مناسب و شایسته ای برای پاسخ به ع

دیگر در این حوزه فراهم آورند. بی گمان، این تهییج و برانگیزاندن عواطف و احساسات 

جنس مخالف، نیازمند پاسخ گویی های جنسی مناسبی از سوی همسران است که در 

سوره نور بدان اشاره و توجه داده شده است. در این آیات از خلوت  ??آیاتی از جمله 

همسران در شبانه و روز سخن به میان آمده که برای ارتباط جنسی بوده و های سه گانه 

هیچ کسی حتی فرزندان نیز مجاز به شکستن حریم خلوت ایشان نیستند. اما از آن جایی 

که هرگونه تهییج جنس مخالف از سوی دیگران به معنای شکستن حدود الهی است، 

اس همه عوامل و ابزارهای تهییج جنسی امری ممنوع و محرم دانسته شده است. بر این اس

جنس مخالف تحریم شده و قوانین سفت و سختی در این باره وضع شده است تا جامعه 

در سالمت باقی بماند. از جمله این قوانین حجاب است. قانون حجاب، اختصاصی به مرد 

حجاب  و زن ندارد و همگام موظف به اجرای دقیق آن هستند. هر چند که میزان و شرایط

در مرد و زن فرق می کند و این تفاوت به سبب اختالف طبیعی در زن و مرد است. ناگفته 

نماند که اگر زنی با دیدن حتی بخش هایی از بدن مردان که الزم نیست پوشیده باشد، 

تحریک شود می بایست چشم خویش را از آن مرد یا مردان بپوشاند. از این رو با آن که 

زنان با لمس تحریک می شوند؛ خداوند از فرو انداختن چشمان زن و مردان با دیدن و 
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( زیرا برخی از زنان با دیدن جاهایی که به ??مرد سخن به میان آورده است )نور، آیه 

طور طبیعی حجاب مرد نیست، تحریک می شوند و یا این که مردانی بدحجابی را پیشه 

ایشان گرفتار آیند. بر این اساس بر می گیرند تا زنانی تحریک شوند و در دام شهوت 

مؤمنان حکم شده تا چشمان خویش را از نگاه به نامحرم از جنس مخالف بپوشانند تا 

قوای شهوانی آنان تحریک نشود. به سخن دیگر، در این جا دو حکم وجود دارد، حکمی 

که بر همگان است که حجاب مناسب مرد و زن را مراعات کنند و حکمی دیگر آن که 

در صورت احتمال تحریک، چشمان خویش را بر همان بخش مجاز نیز بپوشانند؛ زیرا 

برخی از مردان و زنان نسبت به دیدن جنس مخالف واکنش مثبت نشان می دهند و قوای 

شهوانی ایشان برانگیخته می شود. از این رو، اگر مردی نسبت به دیدن چهره و دست 

و بندد و آن جا را نیز نبیند؛ هر چند که برای زنی تحریک می شود بر اوست که چشم فر

دیگران دیدن آن بخش مجاز باشد و بر زن نیز پوشیدن آن بخش الزم نباشد. هم چنین 

در زنان هم این حکم جاری است. بنابراین اگر زنی با دیدن فوتبالیست ها و پوشش آنان 

عموم زنان با دیدن  تحریک شود می بایست چشم از ایشان فرو بندد، هر چند که به طور

تحریک نشوند.به عبارت دیگر، مبنای احکام، جلوگیری از تهییج جنسی است و اگر مرد 

و زنی احتمال تحریک جنسی و برانگیخته شدن قوای شهوانی خود را بدهند نمی توانند 

مواضع و جاهایی را ببینند که دیدن آن جایز و پوشیدن آن الزم نیست. از این رو شخصی 

مال تحریک خود را می دهد، دیدن این مواضع و جاهائی از زن و مرد جایز نیست که احت

 و حرام می باشد.

 

 

 حمید شریف زاده 

 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                       ضیاءالصالحین        

 

 

 

 ( www.kayhannews.irروزنامه کیهان ) 

 بی حجابی با رضایت همسر!

مشاور امور بانوان سازمان صدا و سیما گفت: اگر زنان جامعه اهمیت و جایگاه حجاب 

گیرند. حجاب امری درونی ت کنند، مورد تعرض افراد بیمار قرار نمیرا درک و رعای

دهد. وی تصریح کرد: است که نمادی از مناسبات و اعتقادات جامعه اسالمی را نشان می

آملی حجاب حق خداوند است و رضایت همسر و اهلل جوادیبر اساس استدالل آیت

یج فرهنگ حجاب و عفاف باید خانواده مجوزی برای رعایت نکردن آن نیست. در ترو

فلسفه عقالنی و ادراکی حجاب بیان شود تشویق دختران به حجاب بدون این که از عمق 

این مقوله دریافت و درکی داشته باشند کاری بیهوده است. رعایت حجاب مختص زنان 

نیست؛ حفظ حریم زن و مرد همچنین محافظت از چشم در مقابل نامحرم برای مردان 

شود. تا زمانی که حجاب و عفاف در جامعه رعایت وعی حجاب محسوب میهم، به ن

رود اگر زنان جامعه اهمیت و جایگاه حجاب را بندوباری از بین نمینشود فساد و بی

حجابی در گیرند. نمادهای بیدرک و رعایت کنند، مورد تعرض افراد بیمار قرار نمی

از داشت: بیان فلسفه حجاب و ترویج شود میرمحمدی ابرجامعه مانع ترویج حجاب می

آن تنها بر عهده خانواده و یا آموزش و پرورش نیست در این راستا نهادهای فرهنگی 

گونه همسو باید حضوری فعال داشته باشند. وی اضافه کرد برای ترویج حجاب باید این

رد ها پیگیری و رفع شود. وی به واقعه کشف حجاب در دوره رضاخان اشاره کتعارض

بندوباری و فساد و افزود: رضاخان و عوامل غربی با کشف حجاب سعی داشتند بساط بی

ها ترویج دهند. حجاب و پوشش یکی از ابعاد معنویت است، را در بین زنان و خانواده

چرا که ساز و کار اندیشه حجاب و عفاف، داشتن معنویت است. این که دختری را به 

حجابی همچون فروش لوازم و عه نمادهای بیحجاب تشویق کنیم ولی در جام
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حجابی در جامعه رواج داشته های باربی با نماد بیهای غربی مانند عروسکبازیاسباب

کند. قندفروش مشاور امور زنان استانداری تهران گفت: باشد فرد را دچار دوگانگی می

چگاه از برهنگی پوشش برای زنان ایرانی دارای قداست است،به طوری که در تاریخ هی

زن ایرانی قبل و بعد اسالم سخن گفته نشده است. وی اضافه کرد: هدف اصلی رضاخان 

تر فساد در جامعه از کشف حجاب از بین بردن بنیان خانواده به منظور ترویج هرچه بیش

بود. این که رضاخان به دستور استعمارگران در ایران به کشف حجاب تن داده بود؛ نشان 

زن در خانواده و نقش آن در جامعه دارد و این موضوع را استعمارگران به  از اهمیت

دانستند تنها راه تسلط بر ایرانیان ترویج خوبی درک کرده بودند. استعمارگران می

هاست و تا زمانی که زنان با حجاب و عفت در جامعه بندوباری و فساد در بین خانوادهبی

شور حکومت کنند. مشاور امور زنان استانداری تهران توانند بر این کهستند، هرگز نمی

ترین وظیفه ما حفظ حجاب است چرا که برای حفظ آن خون افزود: در حال حاضر مهم

گناهی ریخته شده است. وی درباره تربیت نسل جوان برای ترویج حجاب و زنان بی

هایی را که عفاف در جامعه گفت: به منظور ترویج فرهنگ حجاب باید اهمیت و سختی

اند تا به دست ما برسد برای نسل جوان زنان برای حفظ آن در طول تاریخ متحمل شده

 بازگو نمود. فارس تنظیم : کهتری

 هزینه های گزاف خود نمایی

پیرامون مسئله حجاب مباحث متعددی مطرح می شود عده ای آن را در جهت امنیت 

االسالم جعفر رفیعی، از اعی. حجتخانواده می دانند و عده ای در جهت آسایش اجتم

مدرسان دانشگاه شهید بهشتی به این نکته تاکید دارد که مسئله حجاب بسیار مرتبط با 

به مسئله حجاب پرداخته است « تاکید»عقل است و دین در این موضوع فقط به جهت 

ر االسالم رفیعی، دتواند بحث حجاب را اثبات و تجویز کند. حجتوگرنه عقل خود می

بیان کلی از تعریف حجاب ابراز می دارد: از نظر فقهی حجاب یعنی زنان در پوشیدگی 
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بکوشند و مردان عفت و تقوای چشم داشته باشند و در کنترل نگاه و نظر خود به جنس 

مخالف تالش کنند. اسالم خودنمایی را برای زنان و میل توجه برای مردان را تا حدی 

بسیاری از اندیشمندان را مثال می زند که با وجود  محدود کرده است. وی همچنین

اند و فواید و قوانینی را برای مسلمان نبودن به مسئله پوشش زنان و نگاه مردان توجه کرده

اند. به اعتقاد وی این مسئله ناشی از توجه به حجاب به عنوان یک آن در نظر گرفته

داشته باشد. اثرات فردی و موضوع عقلی است، نه موضوعی که صرفاً جنبه عبادی 

شود االسالم رفیعی، دالیلی وجود دارد که باعث میاجتماعی حجاب به اعتقاد حجت

ضروری شود و مورد توجه قرار گیرد. اولین مورد آرامش روحی فرد است. « حجاب»

خواهد افراد از آشوب برحذر باشند و دهد: در واقع جامعه اسالمی میوی توضیح می

مرد در یک فضای کامال آرام شکل بگیرد و در واقع اگر آرامش نباشد شخصیت زن و 

های کند قطعاً خودنمایی هم هزینهرسد و در جامعه رشد نمیانسان به کمال هم نمی

دهد. هم اکنون گزافی را به دنبال دارد که این مسائل خود به خود روح انسان را آزار می

اند که حجاب و عفاف باعث کاهش جه رسیدهشناسی به این نتیجرم شناسان در جامعه

شود. در بیان کلی، آرایش و درخشندگی در های اجتماعی میجرم، بزه و ناهنجاری

آرامش است و مصونیت و حجاب، راحتی روح را به دنبال دارد. وی خارج از خانه ضد

سالمت جامعه را به عنوان دومین دلیل در رعایت حجاب مطرح کرد و گفت: سالمت 

اجتماعی تا حد زیادی به حجاب وابسته است. اگر حجاب و پوشش به نحو احسن رعایت 

تواند سالمت روح را در جامعه تامین کند، و نیز ثمرات مثبت دیگری را هم در شود می

شناسی به این نتیجه دهد: هم اکنون جرم شناسان در جامعهپی داشته باشد. وی ادامه می

شود. های اجتماعی میباعث کاهش جرم، بزه و ناهنجاری اند که حجاب و عفافرسیده

اند. این ای است که جامعه شناسان مکاتب غیر از مکتب اسالم هم به آن رسیدهاین مسئله

مدرس دانشگاه همچنین آرامش جسم به عنوان سومین اثر یاد کرد و گفت: همانگونه 

شود. آدمی در هم می که حجاب آرامش روح را به دنبال دارد، باعث آرامش جسمی
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رسد که این آرامش مولود حجاب پرتو آرامش روحی و روانی به آرامش جسم وتن می

االسالم رفیعی با اشاره به بحث حجاب در جامعه است. حجاب و عفاف در جامعه حجت

و میزان همخوانی آن با موازین اسالمی گفت: در جامعه امروز ما، حجاب تا حد خوبی 

تواند تا حدود زیادی در آیندگان هم می همخوانی دارد. این مسئله میبا موازین اسال

های این جامعه، این عقیده در کودکان و نوجوانان تاثیرگذار باشد. زیرا از طریق خانواده

توان گفت که حجاب تابع تربیت کند. به عبارتی میگیرد و تداوم پیدا میشکل می

ها درباره حجاب هم سخن از برخی نارساییاسالمی است. این مدرس دانشگاه البته 

گرایی، با تبلیغات لیبرالیستی دهد: در حالی که در بحث غربگوید. وی ادامه میمی

ای را از بحث حجاب دور کنند، اما در واقع نباید این عده قلیل باعث اند عدهتوانسته

بینی خود را از وششوند که از وضعیت عفاف در جامعه به بدی یاد کنیم یا به عبارتی خ

دست دهیم. کودکی که از سنین خردسالی در خانواده ای با جو آرام و پذیرا آموزه های 

وجدانی و اخالقی را دریافت می کند و از محبت و توجه والدین خود سیراب می شود 

نیازی به خود نمایی در خود نمی بیند نگاه حاکمیتی و دولتی به مقوله حجاب وی درباره 

ای همچون حجاب نباید صرفاً دستور و بخشنامه اکمیتی به حجاب گفت: در مقولهنگاه ح

تواند راهبر و راهگشا باشد. حجاب برای اجرای حجاب صادر کرد. این روش نمی

ای عقلی و تربیتی است و مهمترین وظیفه دولت، کمک به تربیت جامعه اسالمی و مسئله

نه منطق را در پیش بگیریم، بدون شک موفق آحاد مردم است. در حقیقت اگر در این زمی

خواهیم بود. اما اگر از مقوله فرهنگ کم گذاشته شود و صرفا به عملکرد دستوری اکتفا 

ها کم شود و به مرور از دست برود. وی تاکید کرد: مردم ما شود توفیقکنیم، باعث می

داشته باشند، نه این که های عقلی و تربیتی حجاب پی ببرند و آن را باور باید به زمینه

های دستوری و حاکمیتی آنها را وادار به اقدامی خاص در این عرصه کنیم. صرفاً از روش

آرامش است و مصونیت و در بیان کلی، آرایش و درخشندگی در خارج از خانه ضد

حجاب، راحتی روح را به دنبال دارد.نگاه تربیتی به حجاب مطلب دیگر در باب نهادینه 
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حجاب آن است که والدین باید سعی کنند تا عفاف و پوشیدگی را از کودکی  نمودن

به فرزندان خود آموزش دهند. این مقوله در کودکی می تواند تحت عنوان آموزش حیا 

و پوشش با لباس های جذاب ، اما پوشیده ، رعایت نکات ضروری در آداب معاشرت و 

شخصی، ضرورت حفظ جسم و روح ارتباطات ، آموزش کرامت انسانی و ارزشمندی 

از آسیب های اجتماعی و... جای گیرد . مهم آن است که این نوع از تربیت را از سنین 

پایین و با حالوت خاص خود شروع کنیم تا در اعماق جان افراد نفوذ نماید. کودکی که 

ی را از سنین خرد سالی در خانواده ای با جو آرام و پذیرا آموزه های وجدانی و اخالق

دریافت می کند و از محبت و توجه والدین خود سیراب می شود نیازی به خود نمایی 

در خود نمی بیند ، با این شیوه خو گرفته و ضمیرش با مسایل این چنینی اختالط می یابد. 

 همشهری ، همراه با اضافات تنظیم : کهتری

 زنان خیابانی ،معلول یا علت؟

های پدیده زنان خیابانی مؤثر است . رئیس کانون کلینیکهای ناسالم در ایجاد خانواده

های ناسالم و سست بنیاد در ایجاد پدیده مددکاری اجتماعی کل کشور گفت: خانواده

الدین موسوی در درباره مشکالت زنان خیابانی گفت: کمالزنان خیابانی مؤثر است. سید

علت و معلولی دارد؛ در این  بررسی و رسیدگی به وضعیت زنان خیابانی نیاز به رابطه

زمینه باید علت و دالیل این امر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. وی ابراز داشت: برای 

های اجتمای نباید فقط با معلول برخورد کرد چراکه تنها برخورد با معلول بررسی آسیب

های های اجتماعی ندارد. رئیس کانون کلینیکای در از بین رفتن علت آسیبنتیجه

هایی از مددکاری اجتماعی کل کشور گفت: البته بررسی وضعیت زنان خیابانی و آسیب

نظر دارد. این قبیل نیاز به ارائه راهکارهای درست توسط افراد متخصص و صاحب

های اجتماعی ترین راهکارهای کاهش آسیبهای سالم و موفق را یکی از اصلیازدواج

کنند هماهنگی با نظر و پیشنهاد خانواده ازدواج میاست . افرادی که معموالً بدون 
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 آورند. مشکالت زیادی را در جامعه به وجود می

 

موسوی افزود: بررسی مسائل اجتماعی باید توسط دانشمندان و متفکران بومی که با 

های فرهنگی جامعه آشنا هستند مورد نقد و بررسی قرار گیرد. رئیس کانون کلینیک

های اجتماعی های شناخت آسیبکل کشور گفت: یکی از راه مددکاری اجتماعی

های آن است. بخصوص مسائل مربوط به زنان خیابانی، شناخت بنیان خانواده و ارزش

هایی همچون های اجتماعی بخصوص پدیدهبهترین راه برای مقابله با همه نوع آسیب

 ی سالم است. هازنان خیابانی و یا اعتیاد، آموزش برای زندگی در خانواده

های ترین راهکارهای کاهش آسیبوفق را یکی از اصلیهای سالم و موی ازدواج

اجتماعی بیان کرد و افزود: افرادی که معمواًل بدون هماهنگی با نظر و پیشنهاد خانواده 

آورند. موسوی افزود: بهترین کنند مشکالت زیادی را در جامعه به وجود میازدواج می

هایی همچون زنان های اجتماعی بخصوص پدیدهله با همه نوع آسیبراه برای مقاب

های سالم است. منبع:فارس تنظیم خیابانی و یا اعتیاد، آموزش برای زندگی در خانواده

 :داوودی

 زن یا ملکه زیبایی ؟

از دیرباز فساد به عنوان یکی از عوامل تباهی اجتماعات بشری شناخته شده است. بشر در 

عوارض نامطلوب آن را به طور مکرر تجربه کرده است، در قرن نوزدهم به طول تاریخ 

های گذشته را تحت دالیل بسیاری، فصل نوینی در این باب گشوده و به طور کلّی ارزش

تأثیر موج مُدگرایی، لّذت پرستی و هوس محوری دگرگون ساخت و به تدریج تبدیل 

ج شکوفایی علم و صنعت به دوره به فرهنگی فراگیر گردید و بشریت موجود در او

وحشتناک بی حجابی و فساد سقوط نمود و برای راضی نمودن وجدان و قانع ساختن 

اندیشه انسان، فلسفه ها بافته شد و مکاتب فکری جدیدی بنا گردید. عمق فاجعه به قدری 
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وحشت انگیز بود که کندی رئیس جمهور سابق آمریکا و تئورسین معروف آمریکایی 

نسل جوان اروپایی و آمریکایی، هوسبازند. من برای نسل آینده آمریکا »ید: می گو

بیمناکم از این رو دانشمندان و روشنفکران و معلمین اجتماع را دعوت می کنیم که 

درباره این خطر بزرگ که دنیای بشریت را تهدید می کند، فکری کرده و راه عالجی 

. اجتماعی.(می ۲. فردی؛ ۱حجابی و بدحجابی ) در این مقاله به نتایج بی« پیدا نمایند.

( سقوط شخصیت انسانی زن: حجاب، صدفی است که گوهر گران ۱پردازیم. فردی: 

بهای هستی، زن را در بر می گیرد. متأسفانه امروزه خصوصاً در مغرب زمین با رواج بی 

ایی های حجابی و بدحجابی، شخصیت انسانی زن به فراموشی سپرده شده و تنها به زیب

ای شده است برای کامیابی و موجودیست با جسمی او توجه می شود. بنابراین زن وسیله

افزایش التهاب و  -۲هویت صرفاً جسمی و نه دارای یک شخصیت مورد احترام انسانی. 

بیماری روانی: بی تردید، اگر زنان با حجاب و پوشش مناسب در جامعه حضور یابند، 

افراد جامعه از آرامش روانی برخوردار خواهند بود، اما اگر زنان خود و خانواده و دیگر 

به صورت تحریک آمیز در اجتماع ظاهر شوند، التهاب و هیجان روحی بینندگان هر 

ای تازه افزایش می یابد و از آن جا که ارضای غریزه جنسی در لحظه با دیدن صحنه

عادل روحی بینندگان می گردد. تمامی موارد دلخواه، ممکن نیست، باعث برهم خوردن ت

همچنین بی حجابی و بدحجابی و پیروی از مُد و آرایش، موجب می شود که زنان 

دیگری که قادر به تهیه آن نوع پوشش نیستند نیز دچار فشارهای روانی گردند و تعادل 

روحی خود را از دست دهند. این التهابات و تهییجات، بیماری ها و اختالالت روحی و 

ی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. پوشش زن، جذابیت او را در نظر جنس مخالف جسم

بیشتر کرده و تالش و پی گیری جنس مخالف را برای وصالش فزونی خواهد بخشید، 

بدحجابی و خودنمایی نیز از جذابیت زن کاسته، کشش و جاذبه او را کاهش خواهد داد. 

جانات روحی را که منشأ برخی از بیماری کاهش سالمت جسمانی: حجاب زمینه هی -۳

های جسمی است و همچنین زمینه فساد را که عامل اصلی بیماری های مقاربتی است، از 
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بین می برد و بدین صورت نقش خود را در سالمت جسمانی افراد جامعه ایفا می نماید. 

احشایی فکر و هیجان می تواند سبب ضایعات عضوی و »دکتر الکسیس کارل می گوید: 

-شود. عدم تعادل دستگاه های عصبی و نقص دستگاه هاضمه در اثر هیجان، عامل بیماری

بی حجابی و آزادی جنسی، افزایش بیماری های مقاربتی از « های معده و روده است.

کاهش جذابیت: همان طور که پوشش زن،  -4جمله ایذر، هپاتیت و غیره را در پی دارد. 

س مخالف بیشتر کرده و تالش و پی گیری جنس مخالف را جذابیت او را در نظر جن

برای وصالش فزونی خواهد بخشید، بدحجابی و خودنمایی نیز از جذابیت زن کاسته، 

زنان »کشش و جاذبه او را کاهش خواهد داد. آلفرد هیچکاک هنرمند معروف می گوید: 

می بردند، خود به شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و روبندی که به کار 

خود جذاب می نمودند و همین مسئله جاذبه نیرومندی بدان ها می داد. اما به تدریج با 

تالشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند، حجاب و 

پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود، از میان می رود و همراه آن، از جاذبه 

بر هم خوردن امنیت زنان: بی حجابی و بدحجابی و  -۵« او هم کاسته می شود.جنسی 

آرایش، غریزه جنسی را تحریک و طوفانی می سازد. این تحریک و تهییج نه تنها کنترل 

و هدایت غریزه آتشین جنسی را مشکل می سازد، بلکه مردان را به کانون خطر جدّی 

( ۱حریک نموده اند، تبدیل می کند. اجتماعی: برای زنانی که با خودنمایی آن ها را ت

تضعیف ارزش های متعالی: با رعایت حجاب، امتیازات ظاهری محو ارزش های معنوی 

گردد. جهان معاصر به جای توجه به ارزش های شده و جامعه در تحصیل آن کوشا می

ی و واقعی و معنوی، به زیباهای جسمی زن توجه می کند و به جای انتخاب وجه علم

اخالقی یا وجه عاطفی و هنری زنان، با تبلیغات و هیاهوی فراوان به انتخاب ملکه زیبایی 

انحطاط اخالقی و تضعیف معنویت: تضعیف معنویت در میان افراد  -۲زنان می پردازد. 

جامعه، زمینه تسلّط همه جانبه دشمنان و غارتگران جهانی را فراهم می آورد. بی حس 

انی و تضعیف اراده افراد جامعه برای جلوگیری از هر گونه مبارزه کردن اجتماعات انس
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علیه منافع و سلطه فرهنگی و سیاسی، از پیآمدهای شوم بی حجابی و بدحجابی است. اگر 

خودآرایی و تهییج جنسی در جامعه رواج یافته و بهره برداری های جنسی در خارج از 

آمدهای خطرناک آن نظیر افزایش جرایم، محیط خانواده میسّر گردد، افزایش طالق و پی

بزه کاری فرزندانی که در چنین خانواده هایی زندگی می کنند و... از آثار خطیر این امر 

فروپاشی نظام خانواده: خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی یک جامعه  -۳خواهد بود

زوهای شیرین جوانان به شمار می آید. ثبات خانواده که مرکز عشق و امید و تحقق آر

می باشد، توانایی های فردی را افزایش و جامعه را استوارتر می کند. اگر در جامعه ای 

حجاب به صورت کامل رعایت گردد و تمتعات جنسی به محیط خانواده محدود گردد، 

جوانان به ازدواج روی می آورند و خانواده های تشکیل شده نیز ثبات بیشتری خواهد 

خودآرایی و تهییج جنسی در جامعه رواج یافته و بهره برداری های جنسی در یافت. اگر 

خارج از محیط خانواده میسّر گردد، افزایش طالق و پیآمدهای خطرناک آن نظیر افزایش 

جرایم، بزه کاری فرزندانی که در چنین خانواده هایی زندگی می کنند و... از آثار خطیر 

 -4بسامان خانواده در غرب بهترین شاهد این مدعاست. این امر خواهد بود که وضعیت نا

ها و در نتیجه سُستی جامعه بشری: بدون شک، کشانیدن تمتعات جنسی و رکود فعالیت

بصری از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف، بلکه فلج می 

آرایش و  کند و در آن صورت، آموزش، پژوهش، کار و تالش جای خود را به

خودنمایی، چشم چرانی و لذّت جویی خواهد داد که سقوط جامعه را به دنبال خواهد 

ترویج فرهنگ غلط مصرف و زیان اقتصادی ناشی از آن: اشتغال زنان به  -۵داشت. 

آراستن خویش و عرضه زیبایی های جسمی، فرهنگ غلط مصرف را ترویج می نماید. 

تری را به جیب کارخانه داران تولید لوازم آرایش افزایش مصرف همان طور که سود بیش

سرازیر خواهد ساخت، توان بازسازی و سرمایه گذاری و رشد و تعادل اقتصادی را در 

جهان سوم کاهش می دهد و زیان های ناشی از آن را غیر قابل جبران خواهد ساخت. 

ه های ارزی لیست واردات کاالهای تزئینی و لوازم آرایش و سهم عمده آن در هزین
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جهان سوم، عُمق فاجعه اقتصادی ای است که این کشورها را تهدید می کند و زنگ 

خطری برای جوامع و کشورهای مختلف است. منبع : مجله بشری خانواده گروه خانواده 

 تنظیم :نداداودی -و زندگی تبیان 

 خودنمایی با انگیزه همسریابی

سفارش قرآن به زنان در خصوص دوری از خودنمایی و جلوه گری خداوند در قرآن 

و قَرنَ فی بُیوتِکُنَّ و ال » در این خصوص می فرمایند:  ۳۳کریم در سوره احزاب آیه 

در خانه های خود بمانید و همچون زنان جاهلیت « » تَبَرّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلیَّةِ االُولی ... 

خودنمایی تمایل به خودنمایی و .« جمعیت با خودنمایی ظاهر نشوید  نخستین، درمیان

جلوه گری، از نیازهای طبیعی دختران و زنان است که اگر به صورت مثبت و صحیح از 

آن استفاده شود، می تواند محیط خانواده را گرم کند، اما اگر بی حدّ و مرز باشد، نه تنها 

معه و هم بر شخصیت خود فرد. بعضی از جلوه سازنده نیست بلکه آفتی است هم بر جا

های خودنمایی عبارتند از: بیرون گذاردن قسمتی از مو، آرایش های تند، پوشیدن لباس 

های جذاب و محرک، رفتارهای جلف و سبک، نازک زبانی، استفاده از عطرهای مهیج، 

ان و ... و انگیزه راه رفتن به گونه ای محرک، لبخند و خنده های مستانه در برابر نامحرم

. ایجاد مقبولیت و محبوبیت در جامعه و کسب شخصیت ۱های خودنمایی عبارتند از : 

. ارضای حس خود کم بینی 4. هوسرانی و خوش گذرانی ۳. جذب همسر مناسب ۲

خودنمایی زنان و دختران در جامعه موجب می شود که افراد ظاهر بین و چشم چران به 

القه شوند و کم کم زمینه ی جدایی و از هم پاشیدن یک زندگی زناشویی خود بی ع

خانواده و بی سرپرستی و بال تکلیفی فرزندان آن خانواده فراهم شود.پی آمد و آثار 

. ذلّت : افراد خودنما و جلوه گر، گر چه در ظاهر چشم هایی را متوجه خود ۱خودنمایی 

چنین دخترانی ارزش و قیمتی خواهند ساخت، اما در واقع جوانان پاکدامن هرگز برای 

قائل نبوده و تن به ازدواج نخواهند داد و به دنبال عفیف ترین دختران می روند. دختران 
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خود نما در چشم ها جای دارند ولی دختران عفیف در دلها. جاذبه های ظاهری افراد 

فرادی خودنما در اندک زمانی از بین خواهند رفت و پایدار نمی ماند . سرانجام چنین ا

 تنهایی است. 

. فساد: خودنمایی موجب چشم چرانی و کشیده شدن جوانان به پرتگاه فساد می شود . ۲

آنان که با جلوه گری، زیبایی خود را به نمایش می گذارند، باید بدانند که بزرگترین 

خیانت و جنایت را به جوانان می کنند، چرا که جوانی که شرایط ازدواج برایش فراهم 

با دیدن چنین صحنه هایی به گناه کشیده می شود و گاه برای رفع این نیاز تا مرز  نیست،

جنایت به پیش می رود. آیا ارضای هوس خودنمایی و جلوه گری ارزش آن را دارد که 

جوانان را به ورطه ی گناه کشانده، خود را در معرض خطر قرار داده و جامعه را آلوده 

ران زندگی کردن خستگی و ناامیدی را در فرد ایجاد می نمائیم؟ برای نگاه و نظر دیگ

. سرد شدن کانون گرم خانواده: خودنمایی زنان و دختران در جامعه موجب می ۳کند . 

شود که افراد ظاهر بین و چشم چران به زندگی زناشویی خود بی عالقه شوند و کم کم 

بال تکلیفی فرزندان آن  زمینه ی جدایی و از هم پاشیدن یک خانواده و بی سرپرستی و

حفاظت زن از » خانواده فراهم شود. حضرت علی )ع( در این خصوص می فرمایند:

احساس  -4« آلودگی ها مفید تر است به حال او و ماندگارتر است برای زیبایی اش.

پوچی: افرادی که تمام هدفشان زمینه سازی برای جلب توجه دیگران و تمرکز نگاه ها 

پس از مدتی احساس هایی از پوچی و یاس و بیهودگی را در خود بر روی آنهاست 

خواهند یافت . چرا که این گونه تالش ها بسیار زمان بر بوده و انرژی زیادی را صرف 

خود می کند با هدف اینکه خواسته های شخصی و دلخواه فرد را برآورده کند . اما پس 

مام و کمال نیافته و لذا نوعی از مدتی فرد درک می کند که آنچه را می خواسته ت

خستگی و دلزدگی را با خود همراه می آورد . همچنین افراد خود نما معموال از خود کم 

بینی درونی رنج می برند و با این کار قصد دارند تا احساس های منفی درونی خود را بر 

. برای  طرف کنند و حال آنکه همین فعالیت ها این نگرش های منفی را تشدید می کند
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نگاه و نظر دیگران زندگی کردن خستگی و ناامیدی را در فرد ایجاد می کند . لذا روان 

شناسان عقیده دارند هر قدر دختران با محبت ها و توجه های پدری بیشتر خو بگیرند و 

از تمجید های او سیراب شوند کمتر به نگاه و لبخند و توجه مرد خیابانی نیاز داشته و به 

 ه می شوند. طنین یاس تغییر و تنظیم برای تبیان: کهتریآن وابست

 بی نیاز از نگاه دیگران 

توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای جهان نمیچیز را در ایندخترم هیچ

گمان من، تن تو باید کند.....برهنگی، بیچارگی عصر ماست. بهخاطر آن عریانخود را به

است. )بخشی از وصیتنامه را برای تو عریان کرده باشد که روحشمال کسی

چاپلین به دخترش ژاکلین( جامعه، آینه فرهنگ، آداب و بینش یک اجتماع انسانی چارلی

ای از این آینه است. پوشش زن ایرانی همیشه تاریخ چه قبل است و پوشش، ظهور جلوه

است. لباسهای زنان ایرانی، از اسالم و چه بعد از اسالم پوششی مناسب، موقر و راحت بوده

شده و تا مچ دست و از جنس بسیار مرغوب، کار شده و با رنگهای بسیار شاد تهیه می

است. پوشانده. لباسی که نشانگر وقار و حیای یک زن متمدن ایرانی در جهانپاها را می

 است. شواهد زیادی وجودفرد و برجستههویت تاریخی زن ایرانی در جهان منحصر به

نمایاند. اما نظیر پوشش ایرانی را در تاریخ جهان میآل و بیدارد که هویت اصیل، ایده

همه سابقه درخشان فرهنگی، چرا دختر ایرانی امروز، احساس پرسش اینجاست که با این

گردد، تا جایی که خود را بندوباری میکند و دچار یک ایدئولوژی بیهویتی میبی

زک کرده و با هزار توجیه نابخردانه در معرض نمایش همچون عروسکهای غربی ب

پذیرند و کم داریم که فرزندان ما الگوهای غربی را میگذارد. مگر ما چهعمومی می

است که جوامع غربی تا آنجا به اند. مگر نه اینبندوبار غربی رفتهدنباله روی مانکنهای بی

قساوت امیال ز اصالت اخالق و انسانیت بهاند که معیارها و ارزشهایشان اراه انحطاط رفته

است. چرا برای دختر امروز ایران، ارزشها رنگ شهوانی و اغراض پست نفسانی رسیده
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اند، آنها مردان مریخی بازد، همیشه یادمان باشد که این دختران و پسران از غرب نیامدهمی

ان و برادران ما. خانم هایی و زنان ونوسی نیستند، آنها فرزندان ایران هستند، همان خواهر

که خود را عروسک وار به نمایش می گذارند آن هم در کوچه و بازار دلیلش این است 

که دوست دارند خود را برای همه قشری زیبا جلوه دهند و حتی آن پست ترین اقشار 

هم برایشان مهم هستند که خود را به آنها هم نمایش می دهند . فردی که خود را به 

زننده و غیر معقول آ رایش می کند و در جامعه وارد می شود با زبان بی زبانی می  نحوی

گوید: ای مردم من چیزی برای عرضه به شما و جامعه ام نداشته ام و هیچ کس به من 

توجه نکرده است من نه بار علمی دارم نه بار شخصیتی دارم ودر اصل هیچ چیز در چنته 

باسی دارم که اگر معمولی باشد شاید به چشم شما نیاید ندارم فقط یک ظاهر و جسم و ل

لذا ترجیح دادم خود را غیر از معمول متعارف نمایان کنم که شما من را نگاه کنید .ای 

 مردم تو را به خدا به من نگاه کنید! 

بینانه به دختران خودمان آموزش ندادیم، چرا آنها را در برابر هجوم چرا با دیدی واقع

خواهیم مادران فردا، سالم و پوچ و ضد ارزش پرورش ندادیم. مگر نمی فرهنگهای

خواهیم نسل ما روح و جسم پاک داشته باشند، سالمت باشند، تندرست باشند، مگر نمی

گذاریم، چرا چهار نفر دکتر و روانشناس را جمع باهوش باشند، پس چرا وقت نمی

دخترانمان را در محیطی شاد و سالم  اندیشی کنیم، چراکنیم برای این معضل چارهنمی

کنیم و بگوییم آخر دخترجان! کدام انسان عاقلی به نام آزادی درب خانه خود جمع نمی

گوید گوهر با گذارد!؟ این کدام آزادی است که به تو میرا به روی همگان باز می

ه ارزش وجودت را در معرض دزدان آبرو و شرف بگذار، این کدام آزادی است که ب

وید خودت را پشت هزار قلم رنگ و مواد شیمیایی مضر پنهان کن، مگر تو چه گتو می

ای؟ چه گویند که تو زیبا شدهکسانی با این وضع میکنی چهکم داری، زیبایی؟ فکر می

کنند ؟ اصالَ آنها خواهند با تو همصحبت شوند؟ چه کسانی از تو تعریف میکسانی می

آیند؟ چقدر در خانواده موفقند، چقدر همسر ه خیابانها میکه با این شکل و شمایل ب
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زبان تر و پاکترند؟ آخر چرا پول بیخوبی هستند، چقدر مادرخوبی هستند، چقدر سالم

آید، خرج یک مشت مواد شیمیایی آلوده روزگار از زیر سنگ بیرون میرا، که در این

انواع و اقسام امراض پوستی  کنی که پوستت را خراب کند. چین و چروک و اگزما ومی

اصطالح زیبا شوی، برای چه کسی؟ اصال زیبایی خری که بهخطرناک دیگر را به جان می

گوییم نفر باید بیاید، بگوید: آخر دخترجان! اگر ما میارزشی دارد؟ یککاذب موقتی چه

ما زنیم؟! اگر چرانهای ولگرد خیابان عریان نکن؛ حرف بدی میخودت را برای چشم

ات را برای کسی نگهدار که عاشق وجودت باشد و برایت یک زندگی گوییم زیباییمی

زنیم ؟! اصال تو حرف حسابت چیست؟ مگر انسان موجودی واقعی بسازد، حرف بدی می

خواهد رفتار کند، انسان موجودی اجتماعی است، شما باید تنهاست که هر جور دلش می

است که به آزادی بگذاری، آزادی شما، تا جای آزادی به قوانین زندگی اجتماعی احترام

وحش، تازه شود قانون حیاتباشد که میای نزند، اگر غیر از اینو آرامش دیگران صدمه

است که هر کس صورت هم تو شانسی برای آزادی نداری چون قانون وحوش ایندر آن

ما حق داری لباس خودت را اند... شزورش بیشتراست زنده بماند، بقیه محکوم به نابودی

خودت انتخاب کنی، اما باید به پوشش عرف مردم جامعه که ناشی از دین و فرهنگ و 

بینانه به دختران خودمان است، احترام بگذاری... چرا با دیدی واقعآداب مردمان آن

آموزش ندادیم، چرا آنها را در برابر هجوم فرهنگهای پوچ و ضد ارزش پرورش ندادیم. 

خواهیم نسل ما روح و خواهیم مادران فردا، سالم و تندرست باشند، مگر نمینمی مگر

گذاریم، چرا جسم پاک داشته باشند، سالمت باشند، باهوش باشند، پس چرا وقت نمی

 اندیشی کنیمکنیم برای این معضل چارهچهار نفر دکتر و روانشناس را جمع نمی

د زیبا جلوه دهد هر چند عاشق همیشه معشوق زن باید خود را برای کسی که دوستش دار

را زیبا می بیند و باید با چشم دل نگاه کند ولی اگر شخص می خواهد آراسته باشد باید 

مکان و زمان را در نظر بگیرد. کوچه و بازار و محل کار، خانه و مجالس عروسی و شادی 

خانه و محل جشن  نیست که خانمهای ما خود را عرضه نمایند. آدم با شخصیت تفاوت
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و محل کار و تحصیل و کوچه و خیابان را درک می کند و می داند هر سخن جایی و 

هر نکته مکانی دارد. در هر زمان و مکانی باید مناسب آن شرایط عمل نمود. مثال در 

دانشگاهها می بینیم که دختران و پسران ما به جای تحصیل انگار به سالن مد آمده اند در 

ر گذشته تاکید می شد محل علم آموزی باید ساده باشد تا از اهداف واالی حالی که د

علمی دور نشود. نمی دانم چرا ما از غربی ها نکات مثبت شان را یاد نمی گیریم و فقط 

منفی ها را زود جذب می کنیم . در همان غرب و اروپا هم افرادی که سرشان به تنشان 

ه جوانهای ما از روی فیلم و تبلیغات از آنها تقلید می ارزد متشخص هستند و آنهایی را ک

می کنند کسانی هستند که به قول معروف چیزی بارشان نیست و انگل جامعه هستند که 

متاسفانه چون بدیها همیشه جذاب تر هستند آن هم به دلیل این که آسان تر در دسترس 

 قرار می گیرند و زحمتی ندارند لذا سریع تر جذب می شوند. 

کردن جوانان در این دنیای رسانه آزاد که اطالعات از در و کردن و منعجای محکومبه

ریزد، باید به پرورش فکری جوانان بپردازیم و آنها را در برابر این هجوم دیوار می

دارد. واکسینه نماییم. جوان ما باید بداند رفتن به چه راهی چه نتایجی را برایش در پی

جوانان این مملکت باید روشن باشد نباید بدون برنامه و مقطعی عمل تکلیف جوانان و نو

 کرد. 

همه ما به آزادی انسانها ایمان داریم و به حقوق اجتماعی و شهروندی معتقدیم. اما اگر 

شهروندی، با نوع پوشش خود، بر بدنه تعریف شده فرهنگی اجتماعی جامعه ما، آسیب 

طور باشد، حق ندارد بهو برایش تعریف شده برساند، حتی اگر مطلوب نظر وی بوده

تر از آزادی ای بزرگتر و مهمآزادانه از آن پوشش استفاده نماید، زیرا در اینجا مسأله

گیرد و آن آزادی اجتماعی است. اجتماع که نباید فردی مورد تجاوز و تهدید قرار می

لیت باشد. اجتماع ما باید به متأثر از فرد یا متأثر از یک بنگاه تبلیغاتی یا یک گروه اق

اجماع، تعاریف و مصادیق معقول و معروف خود را بر اساس فرهنگ، آداب و شریعت 

ما تبیین و از طریق ضابطین امر ابالغ نماید. جریان و بلوغ فرهنگ اجتماعی، یک پروسه 
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ه ایرانی در تاریخ، هرگز نخواسته و نپذیرفته است، کاست. اصوال، زنتاریخی عقیدتی

عریان کند، یا لباسهایی آنقدر تنگ بپوشد که اندام او بدن خود را در انذار عمومی نیمه

نمایان و در چشم باشد. از نظر زن ایرانی، این کار، نوعی خودفروشی است. در فلسفه 

ست. اما در فلسفه پوشش ایرانی، اصل، بر حیا، مصونیت، حفظ و مراقبت از زیبایی

یدی، تظاهر، فریب و خودفروشی است؛ نوعی آزادی کاذب قپوشش غربی اصل بر بی

اطالعی از چگونگی سیاستمدارانه برای استعمار فکری زنان. خیلی از جوانان ما به دلیل بی

پوشش اصیل ایرانی و نبود تعریف و اجرای مدرن این نوع پوشش در جامعه مبادرت به 

ایرانی اسالمی ما برخی اگر در جامعهاند. با این تفاسیر استفاده از پوششهای غربی نموده

عریان کنند یا لباسهای بسیار تنگ غربی بپوشند، اند که باید خود را نیمهنتیجه رسیدهاینبه

 است. باید دید که این مسأله از کجا نشأت گرفته

عنوان اینکه دین فالن چیز دهد که بهمرحوم دکتر علی شریعتی گوید: ... تجربه نشان می

شود حجاب را بر زن تحمیل کرد، و عبادت را بر پسر تحمیل کرد، مگر گوید، نمیرا می

ها نماینده یک طرز فکر باشد. ... شما طرز فکر اینکه یک آگاهی انسانی پیداکند، و این

خواهد ها را عوض کنید، آنها خودشان پوشش را انتخاب خواهندکرد؛ شما نمیبچه

کند. شما رابطه عاشقانه بین او و ودش انتخاب میمدلش را بدوزید و تنش کنید! او خ

 ایستد. هی به زور بیدارش نکنید! این عالم وجود برقرار کنید؛ او خودش به نماز می

باید به نقد عملکردها و سیاستها پرداخت و برای فرهنگ سازی و یا احیای فرهنگی جامعه 

، یکی از مسائل فرهنگی ایرانی اسالمی اقدام سریع و جدی نمود. مسأله پوشش تنها

گیرد، اما نمایندگان فرهنگی ما ماست. مفهوم فرهنگ گستره کالنی را در بر می

کرد آلهای فرهنگی ما چیست ؟ چطور باید به سمت آنها حرکتکسانی هستند و ایدهچه

گویم باید بیشتر برای و از چه کسانی باید کمک خواست؟ با این تفاسیر، من می

بگذاریم، بیشتر، بیشتر، بیشتر... منبع: سایت مردمان سایت چارقد گروه جوانانمان وقت 

 خانواده ایرانی سایت تبیان تنظیم و فرآوری: نسرین صفری
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 بدحجابی، ریشه ها، آثار و راهکارها

 

از جمله مسائل مهمی که رسالت بررسی و تبیین آن را جامعه شناسی به عهده دارد، 

 راهکارهای مناسب برای حل آن هااست.  ناهنجاری های اجتماعی و ارائه

 سید احمد هاشمی

 چکیده

از جمله مسائل مهمی که رسالت بررسی و تبیین آن را جامعه شناسی به عهده دارد، 

 ناهنجاری های اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن هااست.

اجتماعی هم  بسته به فرهنگ و ارزش های فرهنگی هر جامعه، ناهنجاریهای رفتاری و

 متفاوت است و نقش جامعه شناس در شناخت این پدیده ها حساس تر می نماید .

در جوامع دین مدار، ارزش های دینی، بخش جدانشدنی اجتماع است که تاثیر تخطی از 

آن در روان و امنیت اجتماع بد و جبران ناپذیر است وانگهی این ارزش ها گاه چهره 

 گذر از آن، جرم به شمار می رود. قانونی به خود می گیرد و 

حجاب یک باید دینی و یک ارزش عرفی در نگاه جامعه ما است. مساله حجاب و نقش 

اجتماعی، توسعه فرهنگی و اقتصادی و یک حق مسلم برای  -آن در ایجاد امنیت روانی

زنان مسلمانان در آیات و روایات گویای اهمیت ویژه این واجب الهی است و همه زن 

 مرد جامعه را به رعایت آن فرا می خواند.و 

اسالم با طرح این مساله اوال زمینه حضور اجتماعی زنان مسلمان را فراهم کرد و ثانیا نگاه 

 جنسیتی و حیوانی مردان به زنان را از بین برد و نگاه انسانی به زن را در جامعه پدید آورد.

می خودمان، ناهنجاری بی حجابی را با این همه، پرسش این است که چرا در جامعه اسال

می بینیم؟ در این مقاله قصد داریم به ریشه ها، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده 

اجتماعی بپردازیم. در بررسی این موضوع نگاه ما به بعد روانشناسی مساله و هم به بعد 
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 جامعه شناسی آن معطوف است. مقدمه 

فظ حریم عفت عمومی، جلوگیری از شیوع فحشا و اسالم در نگاه دقیق خود برای ح

فساد ، کنترل غریزه شهوت، پیشگیری از هدررفتن انرژی ها و رکود بازار اقتصادی و 

علمی، ارزش نهادن به کرامت انسانی زن که یک دوم نیروی انسانی جامعه است و 

ده ها و ایجاد جلوگیری از نگاه جنسیتی و ابزاری مرد به زن، جلوگیری از فروپاشی خانوا

آزادی واقعی »نسل بی پایه و اساس، ایجاد آرامش روانی در سطح جامعه و در یک جمله 

مساله حجاب را کرد و چه جاهالنه است که بشر امروز برای به اصطالح « زن از قید هوسها

ارج نهادن به حریم الهی این موجود مقدس شعار برداشتن محدودیت زن یعنی حجاب 

برای پر کردن هوس های آلوده و جیب های سرمایه داری از جسم لطیف را سر داده و 

و دستان ظریف این آینه جمال الهی، او را بازیچه افکار سود محور خود قرار داده است. 

 تساوی زن و مرد یا تفاوت؟ -۱اصل حجاب 

 جمله از زیادی آیات اساس بر و –نه نظام حقوقی فمنیستی در غرب  -از نگاه اسالم

و آل عمران  ۷، قصص ۲۱، روم ۹۷، نحل ۱۳، حجرات ۳۵ه مبارکه احزاب و آیه سور

، خمیر مایه زن و مرد یکی است و رسیدن به مراتب کمالی برای هر دو میسر است اما 4۵

تفاوت های جسمی ، روانی و احساسی از نظر تکوینی و تشریعی بین این دو موجود، 

ست هر چند در بسیاری از موارد حقوقی و منشاء تفاوت های حقوقی و اجتماعی شده ا

حجاب از جمله  -۲( ۱اجتماعی بین این دو تساوی و بلکه ارحجیت زن حاکم است. )

 تفاوت های زن و مرد

یکی از تفاوت های قراردادی و اجتماعی زن و مرد، حجاب به معنای اصطالحی و عرفی 

ش بیشتری مقید کرده آن است که اسالم حضور اجتماعی زن را نسبت به مرد با پوش

است. نکته ظریف این که حجاب هرگز به معنای محدودیت زن نیست؛ فلسفه اصلی 

حکم حجاب، ورود زن به عرصه اجتماع است و این همان آزاد کردن زن است نه حصر 

و محدود کردن او. در این صورت است که نگاه مرد به زن دیگر نگاه جنسیتی نخواهد 
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 غییر نگاه مرد به زن.بود و لذا حجاب یعنی ت

 

 تاریخچه حجاب -۳

با رجوع به تاریخ و کتب تاریخی، روشن می شود مساله حجاب، ویژه به جامعه اسالمی 

نبوده و حتی در جوامع پیشین، این مساله، جدی بوده چه برسد به جوامع دینی یهودیت، 

خی هست. در مسیحیت و اسالم که بخشی از دستورات دینی آنها بوده و هنوز هم در بر

( این مساله را در قوم یهود، ایران ۲این زمینه مرحوم شهید مطهری در کتاب حجاب )

باستان، جاهلیت عرب و هند بررسی می کند. جناب استاد اسداهلل محمدی نیا نیز در کتاب 

( به تاریخچه حجاب در آسیا، آفریقا، آمریکا، اقیانوسه، هند و ۳به بهشت جوانان)

و روم ، چین ، بابل؛ مردم غیر متمدن، می پردازد و آمارهای جالبی ارائه  عربستان، یونان

آل  ۱۹۹تا  ۱۹۰بقره و  ۲4۲تا  ۲۲۸می دهد. مرحوم عالمه طباطبایی نیز ذیل آیات شریفه 

 سوره نساء بحث مبسوطی پیرامون دین تاریخچه دارد. ۳۵تا  ۱۱و  ۶تا  ۲عمران و 

ابل ذکر است اینکه این گرایش عمومی نکته مهمی که در بخش تاریخچه حجاب ق

جوامع متمدن و غیر متمدن ، دینی و غیر دینی به مساله حجاب برخی را بر آن داشته که 

( ۵فطری بودن حجاب را مطرح سازند که آموزه های دینی ما نیز موید این تفکر است.)

ارتند از: عمده ترین ادله بیان شده در منابع مراجعه شده در بحث فلسفه حجاب عب -4

الف(: آرامش روانی: پر واضح است از جمله غرایز بشر که در طول تاریخ سبب فتنه ها 

، جنگ ها، تنش های عصبی، ناهنجاری های رفتاری و هزاران بالی دیگر شده و می 

شود و اکنون نیز ابزار تحمیل فرهنگ و سیاست و رشد مصرف گرایی و تسلط بیگانگان 

عامل گسترش و تهییج آن طبق قانون خلقت در وجود زن  است، غریزه جنسی است که

بیشتر قرار داده شده و حجاب روشی است برای جلوگیری از طغیان این غریزه و آرامش 

روحی افراد جامعه. ب(: رشد معنویت: بی تردید زنی که در دام بی حجابی افتد و تمام 

روحی و معنوی خود  وقت خود را صرف آرایش و مد گرایی کند فرصتی برای ارتقای
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نمی یابد، به عالوه بی حجابی سبب افول معنویت کلی در سطح جامعه می شود. در 

مقابل، زن مومن با حجاب، هر رفتاری را به جا بروز می دهد و ضمن آن که کانون 

خانواده را با مهر و زیبایی خویش ، معطر می کند در جامعه نیز عنصری فعال، انسان ساز 

و خوبی ها می شود. ج(: استحکام خانواده: وقتی راه رسیدن به هوس ها  و مربی اخالق

برای جوانان در عرصه خیابان ها و پاساژها باز باشد روشن است کسی به فکر تشکیل 

خانواده و قبول مسئولیت استکمالی خانواده نمی افتد چنانکه آمارهای میدانی در غرب 

که با کنترل غریزه های جنسی باروش های  حکایت از این مهم دارد. این در حالی است

معقول و کارآمد و سالم، بشریت بشر ، نسل به نسل ادامه می یابد و مادران فهیم، فرزندانی 

برومند تحویل جامعه می دهند و ازدواج، عبادتی مقدس و انسان ساز شناخته می شود. 

جاب مانع هدر د: سالمت اقتصادی و علمی: روشن است در مراکز علمی واقتصادی ح

رفتن انرژی هایی می شود که باید در رشد علمی و اقتصادی مصرف شوند. ه: مانع 

فرزندان نامشروع و بی سرپرست: از جمله معضالت امروزی جوامع بشری در غرب که 

تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی ، حقوقی در پی داشته وجود فرزندان نامشروع و بی 

از علل بروز آن نبود حریم خاص بین زن و مرد و روابط سرپرست است که یقینا یکی 

اجتماعی غرب است و این مهم بار سنگینی را بر حاکمیت تحمیل می کند جدای از 

تبعات اجتماعی و اخالقی آن. و: از نظر سیاسی: یک زن با حجاب به قول یکی از 

د و بزرگان، مسجدی متحرک است که پشت نقاب حجاب بر حفظ باورهای دینی خو

فرهنگ دینی اسالم و جلوگیری از سوء استفاده قدرت های استعمارگر اصرار می ورزد. 

( شاید ۶ز: حفظ عزت و کرامت زن و جلوگیری از آزار سوء استفاده از شخصیت وی:)

یا أَیُّهَا » می فرماید: ۵۹این قسمت مهم ترین فلسفه حجاب باشد چنانکه در سوره احزاب 

واجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ ُیدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَْن النَّبِیُّ ُقلْ لِأَزْ

ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان « یُعْرَفْنَ فَال یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً 

فروافکنند، این کار برای اینکه شناخته  های بلند( خود را بر خویشجلبابها) روسری»بگو: 
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شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ )و اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده 

 توبه کنند( خداوند همواره آمرزنده رحیم است. 

زن وقتی زنده است که معشوق باشد و توجه به او مایه حمایت » به قول ویل دورانت:

اطفی و روانی سبب می شود که زن به اصطالح قرآن، به تبرج و این نیاز ع«. اوست

آرایش میل بیشتری داشته باشد ، حال اگر این میل روانی از مجرای حقیقی خود یعنی 

حریم خصوصی خانواده به عرصه اجتماع کشیده شود طبعا نگاه حیوانی و جنسی مردان 

 -امت و ارزش حقیقی زنرا به خود جلب خواهد کرد و اینجاست که به جای حفظ کر

 بد های ریشه. شد خواهد مردان آزار و زودگذر های هوس اسیر وی –یعنی یک انسان 

 می را عوامل ترین مهم قسمت این در بدحجابی های ریشه شناسی روان بعد -۱ حجابی

 وجود انسان روانی و روحی ابعاد از یکی: هوسرانی: الف: کرد مطرح ذیل صورت به توان

در وجود « وَ غَرَّزَ غَرَائِزَهَا:» ت که به تعبیر امیر بیان در خطبه اول نهج البالغه اس غرایزی

انسان نهاد شده است. قوه شهوت از قویترین قوای غریزی انسان است که به باور فروید 

و طرفدارانش اساس سایر قوا و تمایالت انسان است. این قوه به ویژه در زنان طبق 

دینی بیشتر نمود و بروز دارد و انگیزه برخی زنان از بی حجابی  اطالعات روانشناسی و

 نیز همین است . ب: کسب موقعیت و جلب توجه دیگران

موقعیت طلبی، کسب شهرت و جلب توجه دیگران نیز از جمله زوایای روحی انسان 

است که گاهی به صورت حقیقی مثل تحصیل علم و فضایل اخالقی به دست می آید و 

صورت کاذب در افرادی که معموال فاقد ارزش های حقیقی اجتماعی هستند. گاهی به 

البته چنین افرادی مانند ساختمانی هستند با نمای زیبا و درونی خراب ، در حالی که 

 استحکام بنا به نمای آن نیست. ج: ضعف ایمان و عدم شناخت و آگاهی

ت که از نظر روانی ضامن حفظ ایمان، اعتقاد قلبی و التزام عملی به دستورات الهی اس

انسانها از سقوط در ورطه خودخواهی و فساد است. بی حجابی نتیجه فقر فرهنگ دینی 

است؛ کسی که از این فرهنگ غنی دور است و نسبت به آن دانسته و ندانسته جهل می 
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ه ورزد یا التزام عملی به باید های دینی از جمله حجاب ندارد، نمی تواند به راحتی تن ب

 پذیرش آن دهد.

(؛ مردم دشمن چیزهایی هستند ۷امیرمومنان علیه السالم می فرماید: الناس اعداء ما جهلوا)

که نمی دانند. د: دگر آزاری: این مولفه که خود معلول عوامل دیگر روانشاختی مثل 

عقده های حقارتی است در برخی موارد، زنان را به یک بیمار روانی که عالج درد خود 

ر آزار دیگران می بیند ،تبدیل می کند. ریشه این گونه تمایالت بیمار گونه معموال را د

حقارت های خانوادگی است که از سر تربیت های غلط و ناسالم است. ه: صید دلهای 

مردان: از جمله تفاوت های روانی بین زن و مرد اینست که زن میل شدیدی به دلبری 

د او بیشتر قرار داده شده است. گاهی این میل روانی دارد چنانکه اسباب آن نیز در وجو

به حد افراط رسیده و محبوبیت عمومی را طلب می کند و به یک همسر بسنده نمی کند. 

و: زیبایی طلبی: زیبایی طلبی از جمله گرایش های فطری است که در وجود انسانها به 

آن است که حجاب مانع صورت ذاتی قرار داده شده است. تصور برخی از زنان به غلط 

و ناقص بروز زیبایی های آن هااست لذا کثرت رنگ ها و مدها و جلوه های متفاوت بی 

حجابی بروز و ظهور می یابد غافل از آنکه زیبایی تعریف و حد و مرز خود را دارد و 

بینجامد یک بیماری روانی می « تبرج » اگر از حد اعتدال عبور کند و به تعبیر قرآن به 

د که گاهی سبب اتالف عمر و هزینه های سنگین اقتصادی اجتماعی می شود. ز: شو

ازدواج: عده ای از دختران و زنان بی حجابی و جلوه گری را پلی برای رسیدن به ازدواج 

می دانند، غافل از آنکه ظاهر و درجه تاثیر آن در زندگی زناشویی سهم کوچکی از تمام 

ر اساس ظاهر، آفت بروز مجدد آن پس از ازدواج را هم زندگی دارد بویژه آنکه پسند ب

دارد هر چند بر اساس واقعیت شاید این جلوه نمایی شانس ازدواج را باال ببرد اما در 

استحکام و ادامه زندگی نقش منفی بازی خواهد کرد. ح: ضعف حیا: حیا و عفت از 

اب بسیاری از گناهان باز جمله ملکات نفسانی و روانی هر انسانی است که او را از ارتک

( ۸می دارد؛ به فرموده معصومین کسی که این مولفه را ندارد از دین داری محروم است!!)
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این پرده عصمت بین خداوند و بنده و بین بنده با بندگان دیگر مانع بروز بی حجابی می 

ان دارد شود. ط: اظهار غنای مالی: این عامل روانی نیز ریشه در خودنمایی و تفاخر انس

که برخی افراد به شکل افراطی بروز می کند و چون عامل دوم راهی برای کسب موقعیت 

های کاذب اجتماعی است که خود معلول عوامل روانی دیگر است به این دسته باید 

 گفت:

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت

 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت ادامه دارد...

www.rasanews.ir 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پی نوشت ها:

 ۱۶۵و۱۶4. ر. ک : مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسالم،ص۱

 ۳۰تا۲۱ب ،ص. مطهری ، مرتضی، حجا۲

 . محمدی نیا، اسداهلل ، بشهت جوانان، بخش اول۳

 . طباطبایی ، محمد حسین، المیزان، ذیل آیات مذکور4

، که با نبود هیچ شخصی در بهشت مذکور باز آدم و حوا ۲۲. از جمله سوره اعراف آیه ۵

 به محض برهنه شدن خود را پوشاندند.

 ۱۱4وان، ص. رجبی، عباس، حجاب و نقش آن در سالمت ر۶

 ، به نقل از کتاب چرا حجاب، ابراهیم خرمی4۲۲، ص۲. آثار الصادقین، ج۷

 ۱۱۱ص ۷۵. بحاراالنوارج۸

 ( 2بدحجابی، ریشه ها، آثار و راهکارها)
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از جمله مسائل مهمی که رسالت بررسی و تبیین آن را جامعه شناسی به عهده دارد، 

 برای حل آن هااست. ناهنجاری های اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب 

 سید احمد هاشمی 

 ریشه های بد حجابی 

بعد جامعه شناختی ریشه های بد حجابی: الف: مالمت دیگران: مالمت اعضای  -۲

خانواده، فامیل، دوستان و برچسب زنی برای ارضای تمایالت شهوانی از سوی آقایان از 

ز خود ریشه های متعدد جمله عوامل جامعه شناختی بحث بی حجابی است. این مالمت نی

روانشناسی در وجود مالمت گر دارد مانند جهل به آثار و برکات حجاب، ارضای 

تمایالت جنسی، ضعف ایمان و غیرت و حیا . ب: غربزدگی و سلطه استعمار: اصل تقلید 

و الگو پذیری در انسان جزء ال ینفک وجود اوست ولی گاهی این الگو پذیری به یک 

النه و پذیرش فرهنگ مخالف تبدیل می شود بدون توجه به تبعات تقلید کور و جاه

سنگین اجتماعی و اخالقی آن. مهم آن روی سکه مقلدان غرب است که امروزه استفاده 

جنسی از زن، ابزاری برای سلطه اسعتمار بر منابع مالی و از بین بردن فرهنگ اصیل 

 کشورهای اسالمی است.

هری ابزاری برای پر کردن جیب سرمایه داران غربی و شعار آزادی زن به قول شهید مط

فروش اجناس آرایشی و بهداشتی و فیلم های مبتذل خود است. این نگاه افراطی به زن 

که از اوایل قرن بیستم در انگلستان برای اولین بار و سپس در آمریکا و ایتالیا و فرانسه 

زادی و تساوی مرد و زن او را با داده شد یک شعار پوچ برای سلطه فرهنگی بود. بنام آ

حقوق ناچیز از کانون گرم خانواده به کارخانجات کشاندند. بنام آزادی از وجود زن 

برای فروش لوازم آرایشی و لباس های جدید کارخانجاتشان استفاده کردند و برای 

ساخت فیلم های مبتذل و جذب مردم به ویژه جوانان به سینما و سایت ها و شبکه های 

خود از شخصیت الهی زن استفاده کردند تا با فروش فیلم ها و سی دی ها و عکس های 

 مبتذل جیب خودشان را پر کنند. به قول مرحوم اقبال الهوری: 
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 خلق را تقلید شان بر باد داد 

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد ج : خانواده : خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است 

را طبق آموزه های دینی و جامعه شناسی در جامعه دارد. مهم ترین  که بیشترین تاثیر

کانون تربیت که بیشترین زمان و تاثیر را بر فرزند دارد. از همین رو وجود آیات و روایات 

با موضوع تربیت خانوادگی و نظام تربیت خانواده از دیدگاه اسالم حکایت از اهمیت 

 آن دارد.

زمینه حقوق فرزندان بر دوش پدر و مادر نهاده، گویای تکالیف سنگینی که اسالم در 

نقش بی بدیل این کانون است. به جد می توان گفت نقش خانواده در بروز ناهنجاری 

های رفتاری و اجتماعی در درجه اول اهمیت قرار دارد. ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، 

یوه های صحیح تربیتی دارد. د: نیاز به تعلیم خانواده با عمل و علم و استفاده از ابزار و ش

حاکمیت و نقش آن: عملکرد ، سخنان ، برخوردها و قوانین حاکمان حکومت قطعا در 

افزایش یا کاهش بدحجابی سهم بسزایی دارد. بی سبب نیست که در سوره احزاب آیه 

ابتدا به خود پیامبر حاکم اسالمی دستور می دهد آنهم با شروع از زنان و دختران  ۳۵

 !!خود

حجاب در کشور ما؛ یک قانون است و تخطی از آن یک جرم اما راهکارها و عملکرد 

قانونمداران در این زمینه دچار نقض است مثال در همین طرح امنیت و انضباط اجتماعی 

به قول جامعه شناسان دو بعد مهم کار فرهنگی و برخوردهای فیزیکی در کنار هم باید 

ی یک درمان اصلی نه مقطعی از اهمیت ویژه برخوردار دیده شود به ویژه کار فرهنگ

است. ابزار مهمی چون رسانه ملی و روزنامه ها و کتب آموزشی و سینما و تئاتر، همه و 

 همه نقش مهمی در این مقوله دارند.

آگاهی بخشی ، نشست های علمی و تلویزیونی ، رشد علمی جامعه و نهادینه کردن باید 

است که به عهده حاکمیت است. برنامه ریزی های کوتاه مدت های دینی رسالت مهمی 

و دراز مدت ، ارائه الگوهای صحیح ، نظارت بر موسسات تولیدی پوشاک و سینما و 
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غیره از دیگر وظایف مهمی است که باید در برنامه های کشوری دارای تعریف و طرح 

نقص قانونی آن  و اجرای مشخص باشد و در صورت خال قانونی، باید فکری به حال

 کرد. آثار بدحجابی الف: عقده ای کردن مردان و بروز جنایت:

از دیدگاه علم روانشناسی تا هنگامی که انسان چیزی را نبیند به آن میل پیدا نمی کند و 

در نتیجه تعادل روانی او حفظ می شود اما اگر ببیند و نتواند به آن برسد ناآرام و ملتهب 

ر مورد سایر غرایز انسانی غیر از شهوت هم صادق است. در صورت می گردد این مساله د

شعله کشیدن غریزه و نرسیدن خوراک آن یا انسان تحمل می کند و به اصطالح قرآنی 

و حفظ و امساک می ورزد که این ایمانی بس بلند می طلبد و تنها به مدد الهی « غضّ»

دهد که این مساوی است با بروز  میسر است و یا برای رسیدن به آن از هر راهی تن می

فسادها و جایت ها و شکسته شدن حریم ها و یا این که سر از عقده های روحی و روانی 

 در می آورد. ب: سقوط شخصیت زن و مرد:

حجاب برای زن، قانون فطرت است و سر پیچی از قوانین فطری، زن را از هویت خویش 

ظاهر از قید حجاب آزاد می شود اما در خارج می سازد در این هنگام است که زن در 

بند هزاران قید دیگری می افتد و گاهی در این مسیر ارزش های مسلم انسانی مثل حب 

نفس و تن و مال را از دست داده و تن به هر خفتی می دهد. از طرف مردان نیز وقتی 

ی چشم هوس و طمع با بی حجابی باز شد چشمه های عقل و حکمت و معنویت بسته م

 شود و مرد را به ورطه سقوط انسانی می کشاند. ج: بلوغ زودرس و عواقب آن:

اسالم با ظرافت خاص در سوره نور دو راهکار کنترل غریزه جنسی را مطرح می کند: 

یک راهکار سلبی که همان عفت چشم و دامن و مبارزه با امیال و دعوت زنان به حفظ 

ایجابی که فرمان به والدین و نهادهای  پوشش و پرهیز از زینت است و یک راهکار

 ۹اجتماعی و حکومتی برای زمینه سازی ازدواج جوانان است.

حال اگر راهکار سلبی اسالم عمل نشود و با بی حجابی این غریزه خطرناک تشدید شود 

و از آن سو راهکار ایجابی نیز بر اثر تجمل ها و خودخواهی بسته شود روشن است که با 
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د: تکذیب آیات الهی و  ۱۰جوانان و عواقب وخیم آن روبرو می شویم. بلوغ زودرس 

 احساس پوچی

ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذینَ أَساؤُا السُّوای أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُنَ » به تعبیر قرآن 

»۱۱ 

تیجه ای جز تکذیب سایر میل به تبرج و بروز زیبایی ها و فرار از فرمان مقدس الهی ن

فرامین الهی نخواهد داشت چنانکه در عرصه اجتماع این مهم قابل مشاهده است. 

سرنوشت این گونه افراد بعد از عبور دادن از دوران کوتاه زیبایی و طراوت جوانی چیزی 

جز احساس پوچی و تنهایی نخواهد بود. زیرا نگاه های هوس آلود کسانی که در پی 

اند تا زمانی بدرقه آنهاست که لطفی برای آن نگاه ها داشته باشند لذا حتی در  افراد بوده

دستورات فقهی؛ محدوده حجاب برای زنان سالخورده و روستایی و بیابانگرد که از 

 زیبایی کم تر بهره دارند بسیار متفاوت است با دختران جوان تازه به دوران رسیده.

آخرتی و غفلت، از دیگر عوارض بی حجابی است . از بین رفتن کانون خانواده، عقاب 

راهکارهای مقابله با بی حجابی به صورت کلی جامعه شناسان در برخورد با ناهنجاری 

های رفتاری در سطح جامعه دو راهکار مهم رشد و توسعه فرهنگی و برخورد های قانونی 

 را مطرح می کنند.

شاره کرد: الف: اطالع رسانی و در بخش اول می توان به شاخص های کار فرهنگی ا

 آگاهی زنان و مردان

به جد می توان گفت در بسیاری موارد بی حجابی ریشه در عدم آگاهی فرد دارد که 

 گاهی با یک تلنگر متوجه عواقب آن شده و با میل و رغبت آنرا می پذیرد.

ا و در عرصه فرهنگی مهم ترین بخش های جامعه عبارتند از رسانه های گروهی، صد

 سیما، مطبوعات ، نشریات ، سخنوران ، نویسندگان ، اولیاء و مربیان .

نقش هنرهایی چون شعر و نقاشی و مقاالت بویژه هنرهای تصویری مثل فیلم ها و سریال 

ها و سینماها بی بدیل است بویژه با توجه به مولفه الگو پذیری برای نسل جوان از این 
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 ابزارها.

تیر که مردم در دفاع از  ۲۲آن هم نه در حد شعار مثل روز تعیین روزی بنام حجاب 

حجاب اسالمی در مسجد گوهرشاد توسط عمال رضا شاه کشته شدند موثر خواهد بود. 

 ب: ترویج فرهنگ غیرت و تحکیم بنیه تقوا

بی تردید خانم ها با هر سلیقه شخصی و تفکری که باشند نظر و سلیقه همسر خود را 

جمله در وضع ظاهری ، اینجاست که غیرت ناموسی مردان نقش مهم ترجیح می دهند از 

خود را باز می یابد؛ در این قسمت نیز استفاده از ابزارهای تبلیغی در قسمت الف مهم و 

سرنوشت ساز است نقش طالب علوم دینی در این بخش و نیز بخش الف غیر قابل انکار 

 ه های جمعیاست. ج: تقویت بخش نظارتی دستگاه حاکم بر رسان

امروزه نقش صداو سیما در تغییرات فرهنگی جامعه حتی تغییرات ارزشی از نظر دین غیر 

قابل انکار است. نقشی که گاهی در سایر عرصه ها مثل سیاست و اقتصاد نیز به روشنی 

مشهود است. گاه تبلیغات یک جنس و یک شخص چنان موجی در جامعه ایجاد می 

 ه سادگی گذشت. د: معرفی الگوهای مناسب پوششی و رفتاریکند که از آن نمی توان ب

قبال هم متذکر شدیم که انسان بخصوص نقش الگو پذیری را همواره مد نظر دارد . 

تشویق هم در روانشناسی آنچنان مهم است که قرآن کریم با ذکر نعمات بهشتی سعی 

دی نیز قرآن به ارائه الگوهای در ایجاد انگیزه انسانها برای انجام اعمال خیر دارد. در موار

عملی و رفتاری انسان های شایسته می پردازد البته در این مهم یعنی الگو ها و تشویق 

دختران جوان بخصوص به امر حجاب باید از راهکارهای ظریف روانشناسی استفاده 

 کرد.

نند که از در بحث ارائه الگوی برتر جامعه و نهادهای مرتبط به این امر باید چنان عمل ک

دید افراد جامعه حجاب یک ارزش ملی و دینی و انسانی و بی حجابی یک ضد ارزش 

اجتماعی محسوب شود چنانکه اول انقالب اسالمی نیز چنین بود. آموزش حجاب در 

مدارس و ارائه الگوهای عملی رفتاری مثل خود معلمان نقش مهمی در این رابطه دارد 
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اب فراتر رود چرا که ال اکراه فی الدین شیوه ای که تعلیمات دینی بایداز حد یک کت

خود اولیاء دین هم بکار بردند همین بود. وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ اَلنْفَضُّوا مِنْ حَْولِک 

. نمونه ای از همین شیوه زیبای تبلیغی است. اسالم مهم ترین الگوی عملی حجاب را  ۱۲

یقه طاهره سالم اهلل علیها نشان داد و به این هم بسنده در شخصیت بی نظیر حضرت صد

نکرد و شخصیت بی نظیر حضرت زینب سالم اهلل علیها را در سخت ترین شرایط 

 اجتماعی به نمایش گذاشت تا بهانه را از دست برخی بهانه جویان بگیرد.

گونه حد  سالگی هیچ۹نقش خانواده ها نیز در این میان کم نظیر است. دختری که تا سن 

و مرزی در پوشش نداشته و گاه مثل یک عروسک آرایش شده به عرصه جامعه و محافل 

خانوادگی کشانده می شود چگونه می تواند به یکباره این مهم را رعایت کند. ه: انسجام 

 فرهنگی راه مقابله با تهاجم فرهنگی

عه شناسی است امروزه بحث تهاجم یا شبیخون یا غارت فرهنگی از بحث های مهم جام

که در تمام کشورها به ویژه کشور اسالمی ما مطرح است. در این بین شاید بتوان گفت 

کارهای فرهنگی موازی زیادی از سوی نهادهای فرهنگی صورت گرفته اما آنچه تاثیر 

این عملکرد ها را کم رنگ می کند و گاه از فرصت ها تهدید درست می کند عدم 

هادها است. با سرعت سرسام آور تحوالت فرهنگی و علمی و انسجام درونی بین این ن

تکنولوژیک نیاز به این انسجام بیش از پیش احساس می شود. خانم بهزادپور در کتاب 

چنانچه همبستگی متقابل :» نقل می کند  "کی روشه "نقش حجاب در توسعه از زبان 

از دست می دهد زیرا هر میان اجزای نظام فرهنگ برقرار نباشد فرهنگ کارائی خود را 

جزء در فرهنگ در عین پویا بودن باید بر سایر عناصر و امور دیگر تاثیر گذار باشد و 

مجموعا وحدت، نظم فرهنگی را بوجود می آورد تا بتواند همبستگی میان عناصر مادی 

گاه شده که با رشد نرم افزاری فرهنگ و عدم رشد بخش  ۱۳و معنوی را بوجود آورد.

زاری به قول جامعه شناسان )مثل آقای اُکبرن( پس افتادگی فرهنگی بوجود می سخت اف

 ۱4آید.
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در بحث تهاجم فرهنگی این نقاط باید مد نظر قرار گیرد: زمینه های تهاجم فرهنگی، 

ضعف برنامه ریزی های فرهنگی، سرعت تغییرات فرهنگی، عناصر منفی فرهنگ، راه 

ل شکاف فرهنگی، مهندسی اجتماعی، شیوه های مبارزه با تهاجم فرهنگی، بررسی عل

نکته مهم پ در  ۱۵تبلیغ فرهنگی ، اهداف و برنامه ها ، نگاه کوتاه مدت و بلند مدت.

کار فرهنگی بررسی سه الیه شناختی )معرفتی( ، عاطفی و رفتاری با هم است و پرداختن 

د. در بخش دوم یعنی به هر الیه بدون در نظر گرفتن سایر الیه ها کاری از پیش نمی بر

برخوردهای قانونی کوتاه مدت و مقعطی دو مرحله قابل ذکر است: الف: مرحله توصیه 

 و تذکر:

این مرحله غیر از بحث مهم نظارت، آن هم در قالب امر به معروف و نهی از منکر دینی 

است بلکه حاکمیت در چارچوب قانون، گروهی را طبق ضوابط مامور توصیه و تذکر 

هم می کند. این شیوه منظم دیگر نقائص برخوردهای اجتماعی و خروج از حد و این م

مرز قانون و شریعت را نخواهد داشت و قابل پی گیری قانونی خواهد بود. البته می توان 

 این قسمت را هم در کار فرهنگی بخش اول لحاظ کرد. ب: برخوردهای امنیتی و پلیسی:

به نظم عمومی و عفت اجتماع لطمه بزند، یا ترویج  در مواردی که یک ناهنجاری رفتاری

یک فکر و ایده خاص غیر اخالقی و غیر دینی باشد، بخصوص که در قانون تعریف 

روشن و حد و مرز مشخص داشته باشد چاره ای جز برخوردهای فیزیکی و انضباطی 

ی برخورد نیست البته پر واضح است این راه دوم و این بخش کار در درجه دوم راهکارها

با بی حجابی قرار دارد و آنچه مهم است استفاده از راهکارهای فرهنگی است که در 

 بخش اول کامال به آن پرداختیم.

نکته مهم در برخوردهای امنیتی پرداختن به سرچشمه ها و ریشه های اصلی این مساله 

ن مدها و بی است نه فقط عرصه خیابانها و جامعه، مثال برخورد با شبکه های توزیع ای

حجابی ها ، کارگاهها و کارخانجات تولید اسباب بی حجابی و سازندگان فیلم های غیر 

حجاب از  -۱اخالقی و پخش کنندگان محصوالت غیر اخالقی. خالصه و نتیجه گیری: 
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ضروریات و بایدهای دینی و قانونی است که تخطی از آن یک گناه و جرم محسوب می 

 شود.

اصطالحی آن از جمله تفاوت های ظاهری لحاظ شده در اسالم بین حجاب به معنای  -۲

 زن و مرد است که ریشه در تفاوت های جسمی و روحی و احساسی زن با مرد دارد.

حجاب در تمام ملل دینی و غیر دینی دارای پیشینه زیادی است و یک ارزش اجتماعی  -۳

 برای زن مطرح بوده نه یک محدودیت.

ی، رشد معنویت، استحکام خانواده، سالمت اقتصادی و علمی، حجاب آرامش روان -4

منع از فرزندان نامشروع و بی سرپرست ، موضع سیاسی اسالم در برابر بیگانگان، حفظ 

 عزت و کرامت زن و جلوگیری از آزار او و سوء استفاده از شخصیت وی را در پی دارد.

ناختی و جامعه شناختی قابل ریشه های بی حجابی به طور کلی در دو بعد روان ش -۵

 بررسی است.

در بعد روانشناسی ریشه های بدحجابی به عوامل مهمی چون هوسرانی، کسب  -۶

موقعیت و جلب توجه دیگران ، ضعف ایمان و عدم شناخت و آگاهی ، دگر آزاری، 

صید دلهای مردان، زیبایی طلبی، تمایل به ازدواج، ضعف حیا، اظهار غنای مالی می توان 

 شاره نمود.ا

در بعد جامعه شناسی ریشه های بد حجابی به این شاخصه ها می توان اشاره کرد:  -۷

 مالمت دیگران، غربزدگی و سلطه استعمار، خانواده ، حاکمیت و نقش حساس آن.

عمده ترین آثار بی حجابی عبارتند از: عقده ای کردن مردان و بروز جنایت، سقوط  -۸

درس و عواقب آن، تکذیب آیات الهی و احساس پوچی، شخصیت زن و مرد، بلوغ زو

 از بین رفتن کانون خانواده ،ایجاد غفلت و عواقب آخرتی آن.

در بخش راهکارهای مقابله با بی حجابی به دو راهکار مهم فرهنگی و قانونی را می  -۹

 توان برشمرد:

گ غیرت و در بخش فرهنگی: اطالع رسانی و آگاه کردن افراد جامعه ، ترویج فرهن
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تحکیم بنیه تقوا، تقویت بخش نظارتی دستگاه حاکم بر رسانه های جمعی، معرفی 

 الگوهای مناسب پوششی و رفتاری، انسجام فرهنگی و جلوگیری از کارهای موازی.

 انضباطی –در بخش قانونی و امنیتی نیز در دو مرحله توصیه و تذکر و برخوردهای امنیتی 

 یشه های این پدیده اجتماعی برخورد کرد.ر و ها سرچشمه با توان می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــ

 پی نوشت ها:

 ۲۳۸. جمعی از نویسندگان ، تفسیر موضوعی، ص۹

 ۱44. اکبری، محمدرضا، حجاب در عصر ما، ص۱۰

 ۱۰. سوره روم ، آیه ۱۱

 ۱۵۹. آل عمران ، آیه ۱۲

 4۹. بهزاد پور، سمیندخت)فضه(، نقش حجاب در توسعه ،ص۱۳

 ۱۳۳. وثوقی، منصور و نیک خلق، علی اکبر، مبانی جامعه شناسی، ص۱4

 . بهزادپور، سیمیندوخت)فضه(، نقش حجاب در توسعه ، فصل دوم ۱۵

 قرآن کریم  -۱فهرست منابع : 

 ۱4۱۱ی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، نشر موسسه اعلمی بیروت، طباطبای -۲

 ه.ق

 ۱۳۷۹محمدی نیا، اسداهلل ، بشهت جوانان، نشر سبط اکبر، زمستان  -۳

 ۳4، چاپ۱۳۸۲مطهری ، مرتضی، نظام حقوق زن در اسالم، انتشارات صدرا، تیر  -4

 ، چاپ چهل و یک۱۳۷4ین مطهری ، مرتضی، مساله حجاب، انتشارات صدرا، فرورد -۵

 اول چاپ ۱۳۸۰ آزادی، پیام انتشارات ما، عصر در حجاب رضا، محمد–اکبری  -۶

 معارف، نشر ،( دانشجویی پرسشهای مجموعه از)پوشش و نگاه سیدمجتبی، ، حسینی -۷

 ۱۳۸۶ زمستان
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 اول چاپ ،۱۳۸۳ اسفند مرسل، انتشارات حجاب؟، چرا ابراهیم، مشکانی، خرمی -۸

 ، چاپ اول۱۳۸۲دپور، سیمیندخت)فضه( ، نقش حجاب در توسعه ، نشر زعیم، بهزا -۹

رجبی، عباس، حجاب و نقش آن در سالمت روان، نشر موسسه امام خمینی، پاییز  -۱۰

۱۳۸۵ ، 

 ۱۳۸۳جمعی از نویسندگان ، تفسیر موضوعی، نشر معارف ،  -۱۱

، ۱۳۸۶، انتشارات بهینه، وثوقی، منصور و نیک خلق، علی اکبر، مبانی جامعه شناسی -۱۲

 www.rasanews.irچاپ نوزدهم. 
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