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اشاره

طلبی، که براي به دست آوردن علم و دانش و پرورش استعداد عقالنی و فطرت حقیقت
الزمه رسیدن به کماالت و فضایل واالي آدمی است، به تمرکز فکر، آرامش خاطر، شوق 

انگیز بانوان القید و هاي هوسو اشتیاق نیاز است؛ مواجهۀجوانان و نوجوانان با صحنه
ها و باشد که آسیببدحجاب، یکی از عوامل بسیار مهم کاهش یا زوال این امور می

کند که به هایشان و درنتیجه براي جامعه ایجاد میمصائب بزرگی را براي آنان و خانواده
:کنیماي از آنها اشاره میپاره

عدم رشد و تکامل استعداد علمی-الف

هاي زنانه گريغیریزة آدمی است، با جلوهغریزة جنسی نسل جوان که نیرومندترین 
برد و قوه تخیل و توهم، به جاي به ور گشته، تمرکز و آرامش آنها را از بین میشعله



کنند؛ در نتیجه انگیز زنان را در ذهن خود تصویر میفعالیت پرداخته و مناظر شهوت
شود و آنها کاسته میهاي فکري آنان هدر رفته و توان ذهنی و عقلیها و قابلیتتوانایی

گردد که پایین آمدن سطح کیفیت تحصیل و یا چه بسا منجر به سلب شوق علمی آنها می
.ترك تحصیل از جمله نتایج آن است

بنابراین، خودآرایی و بدحجابی مانع رشد و کمال استعداد حقیقت خواهی جوانان و حتی 
و اشتیاق آنان را در تحصیل کنندشود که عفاف و حجاب را رعایت نمیخود زنانی می

اي رشد یافته، خودشناسی و هاي فکري براي رسیدن به جامعهها و خالقیتعلوم و پیشرفت
کسب معارف اسالمی و دینی و آثار و برکات آنها براي وصول به کماالت و مقام واالي 

کاهد؛ رو میداري آنان را تا مرتبۀ ناچیز فگرداند و میزان تعهد و دینانسانیت، زایل می
فرمایند:التجتمع الشهوه و الحکمه؛ تبعیت از گونه که امیرمؤمنان علی(ع) نیز میهمان

شوند. الجاهل عبد شهوته؛ نادان بنده شهوت شهوت نفسانی با علم و حکمت جمع نمی
-نه بنده خدا-است

سان باور گردد که انناپذیر به فرد و جامعه در صورتی معلوم میبزرگی این خسارت جبران
دینی و معارف توحیدي در این عالم، یگانه مبناي انسانیت و در عوالم بعد از آن، کند علوم

.بخش درجات بهشتی استدهنده از عذاب و تعالیتنها معرفت موردنیاز است که نجات

جوییانحراف استعداد حقیقت- ج

کماالت علمی محروم این استعداد واالي انسانی، نه تنها از شناخت حقیقت و رسیدن به
چون گردد بلکه در مسیر شناخت و جست و جوي امور ضداخالقی و انحرافی؛ هممی

هايهاي مستهجن و شنیدن صدا و آهنگاستعمال موادمخدر، تماشاي تصاویر و فیلم
اي جز افتد و نتیجهزدگان و منحرفان است، به کار میمبتذل و... که ارمغان غرب و غرب



.سوءاخالق و محرومیت از مقام واالي انسانیت نخواهد داشتایجاد غفلت و

وقتی استعداد عقالنی آدمی با آشنایی به حقایق اشباع نشود، این خأل فکري او با پندارهاي 
شودو به تبع آن خألهاي روحی و روانی او نیز با اساس افکار باطل و خرافات پر میبی

.اهد شداخالق و کردار ناشایست اشغال و اشباع خو

هاي سطحیگرایش به تقلیدهاي کورکورانه و نگرش-د

هنگامی که آدمی دراثر پیروي از هوي و هوس ناشی از بدحجابی و...، از تحصیل علم و 
گردد، ناگزیر استقالل معرفت و در نتیجه کسب نیروي درك کننده حقیقت محروم می

ول و تکیه برظن و گمان فکري خود را از دست داده و دست به دامان تقلید غیرمعق
کند و به حقیقت نیاز از حق نمیاساس که هرگز انسان را بینادرست و پندارهاي بی

هاي او را حس و چشم و گوش تغذیه و اداره کند و در حقیقت نظریهرساند، دراز مینمی
.هاي شرعیکند نه براهین عقلی و دلیلمی

افتادگی و از عالئم شخصیت ، عامل عقبچشمی که نشانۀ خودباختگیتقلید و چشم و هم
هاي ها و سیاست بازيها و دسیسهگردد که فرد مقلد گرفتار وسوسهبیمار است، باعث می

شیاطین و ابزار دست دیگران قرار گرفته ودر زندگی براساس خودخواهی و 
چنان که خودآرایی و بدحجابی نیز از هاي خود و دیگران، رفتار کند؛ همخودکامگی

.هاي بارز رفتارهاي تقلیدي کورکورانه استجلوه

طلبی، خواهان شناخت مستقیم و جویی و کمالبا این که هر انسانی براساس فطرت حقیقت
هاي مبتنی برحس و دلیل منطقی و در نتیجه رفتار از روي معرفت و ارتباط با واقعیت

باشد، مگر در تن میاگاهی است و تقلید برخالف میل درونی و نوعی مبارزه با خویش
الشرایط در فروع دین و یا موارد معقول ومشروع، همانند تقلید و پیروي از مجتهد جامع



پیروي بیمار از طبیب و در یک کلمه، پیروي جاهل از عالم درجایی که کسب معرفت و 
دانش به آسانی ممکن نباشد، که به عنوان ضرورت الزم و خود از مصادیق عمل براساس 

.منطق استعلم و 

باشد، مبناي اصلی معرفت و لذا نظام مقدس اسالم که با عقل و حقایق فطري هماهنگ می
هاي سطحی. این آیین به پیروان خود داند نه تقلید و نگرشآگاهی را تحقیق و پژوهش می

دستور فرموده که تصدیق و تکذیب، رفتار و گفتار آنان باید محققانه و عاقالنه باشد نه از 
اندیش و زودباور بوده و ادعایی را بدون دلیل و برهان بپذیرند نادانی و تقلید؛ نه سادهروي 

و برطبق آن عمل کنند و نه مطلب مستدل و حقی را انکار نمایند و از عمل بدان اجتناب 
ورزند. مطالبه دلیل و پذیرش مدعاي مستدل و منطقی، دو مورد از اصول مهم مکتب 

خت حق و باطل و تمیز آن دو از یکدیگر و وصول به حقیقت است. تربیتی اسالم براي شنا
گردد؛ چنان که منسوب توجهی به این دو اصل موجب تخریب شخصیت و انسانیت میبی

:کریم فرمودهسینا، که با الهام از قرآناست به متفکر بزرگ اسالم، شیخ ابوعلی

سی که بدون دلیل و برهان سخنی را من قال أو سمع بغیر دلیل فلیخرج عن ربقه االنسانیه؛ ک
.بگوید یا گوش فرا دهد(و بدان معتقد و یا عامل باشد) باید از دایرة انسانیت خارج شود

هاي دادگاه بزرگ رستاخیز آن است که از ابزارهاي تحصیل واقعیات به عالوه از شگفتی
و شود و تشخیص حق و باطل که همان چشم و گوش و دل و عقل است، سوال می
:دهندهرکدام از اینها به قدرت الهی به سخن درآمده و به ضرر انسان شهادت می

و التقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر و الفواد کل اولئک عنه مسئوال؛ از آن چه 
به آن علم نداري پیروي مکن، چرا که گوش و چشم و دل و عقل همگی مورد سوال و 

.بازخواست خواهند شد

الزمۀ انسانیت آن است که تمام رفتار و گفتار و پذیرش یا انکار آدمی مستدل و بنابراین



.منطقی، یعنی مستند به دلیل شرعی یا عقلی و یا هر دو باشد

کردند از هاي مسلمان دست کم به این چند اصل اسالمی و قرآنی عمل میاگر ملت
ماندند. اساساً صون میگیرشان شده مهایی که دامنافتادگیها و عقبمشکالت، ظلم

فرومایگی و کمبودهاي حیاتی که در زندگی بشري و جوامع اسالمی وجود دارد به خاطر 
پرور قرآن کریم دور بودن از فرهنگ غنی اسالم و عمل نکردن به دستورهاي کرامت

.است

چنان که اگر زنان مسلمان، به ویژه جوانان، پیرامون اندیشه واالي اسالم دربارة هم
صیت زن و مسائل مربوط به آن مخصوصاً حجاب و فلسفه و فواید آن تحقیق شخ
شدند و یا دست کم در برابر مدعیان آزادي کردند و با نظرات تربیتی اسالم آشنا میمی
شدند، حجابی و خودنمایی، خواستار دلیل درست و منطقی میبندو باري و مبلغان بیبی
گاه مرزهاي فکري و روحی خویش را به روي یچگونه که قرآن دستور داده است، هآن

هاي بیگانگان باز نکرده و سخنان شیطانی آنها و پیروي از هوس را برحکم مستدل و دسیسه
حکیمانه خداوند، مبنی بر وجود پوشش کامل و حجاب عفیفانۀ زن مسلمان، ترجیح 

ن و انسانیت خود و دادند و با رفتارهاي خالف عفت و حیا، درجامعه فساد نکرده و دینمی
داري زدند و از این طریق از دشمنان واقعی خود و اسالم جانبدیگران ضربه نمی

هاي قلبی یا عملی با هاي قرآن و سنت، مبنی بر پرهیز از دوستیکردند و به توصیهنمی
.پوشاندندکسانی که دین الهی را به استهزا و بازي گرفتند جامۀ عمل می

در جست و جوي حقیقت هستند کافی است در این سخن معبود به راستی کسانی که 
فرماید:تنها خداوند به حق و حقیقت و سعادت خویش اندکی تامل و تفکر کنند که می

تر است یا کند براي پیروي شایستهکند، آیا کسی که هدایت به سوي حق میهدایت می
مگر آن که -کندنمیچنین رهنمون به حق و هم-یابدآن کسی که خود، هدایت نمی



هدایتش کنند؟
حجاب و بدحجاب در دنیا فساد به بار بانوان مسلمان باید بدانند که چه بسیار زنان بی

آوردند، اما عاقبت مردند و در عالم برزخ و قبر دچار مکافات اعمال ناهنجار خود شدند و 
اب اسالمی و گوي هتک حرمت و زیرپانهادن حکم حجدر دادگاه قیامت نیز باید جواب

انسانی و گمراه ساختن دیگران در منجالب فساد و انحراف باشند. آنان در دنیا سرمایۀ 
کاران خواهند بود، سرانجام وجودي خود را باختند و به ناچار در سراي آخرت از زیان

بقیه نیز مرگ به سراغشان خواهد آمد و سپس به سوي خدایی که داناي نهان و آشکار 
.سازدکردند آگاه میردند و او آنان را به آن چه عمل میگاست باز می

هـ.تزلزل اساس مقام معشوق بودن زن

عشق و عالقۀ راستین میان زن و شوهر و تحقق مقام محبوبیت براي زن در گرو انسانیت و 
طلبی فضایل اخالقی حاصل از آگاهی دینی و ایمان به خداست، اما وقتی استعداد آگاهی

هاي تحریکات جنسی شکوفا نشود و معرفت دینی و خواهی آنها در اثر زمینهو حقیقت
هاي عشق و محبت که همانا فضایل اخالقی است، متزلزل ایهایمان راستین رشد نکند، پ

رود و توجه همسر به او صرفاً در دایرة گشته و مقام معشوق و محبوب بودن زن از بین می
ترین داري، بچه داري و امثال آنها محدود خواهد شد و این بزرگامور شهوانی، خانه

این موضوع در مباحث آینده بیشتر آسیب به شخصیت و روحیۀ زن در نظام خانواده است.
ترین نیاز زندگی مشترك، روشن خواهد شد.ضمن این که چنین زن و شوهري از اساسی

باشند، زیرا که همانا درك و شناخت هم دیگر و نیازهاي اصیل همسر است، محروم می
تواند دیگران از جمله همسر خویش کسی که ارزش و عظمت خود را نشاخته باشد، نمی

شناسی و همسرشناسی زیربناي محبت و عشق در نظام بشناسد. بدیهی است خویشتنرا



.یابدخانواده است، که جز در سایۀ دین و ایمان تحقق نمی

ها وخطرهاي مزبور نه تنها جامعه نکته بسیار مهم و در خور توجه آن است که این آسیب
بان خود این بانوان و زنان کند، بلکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم گریرا تهدید می

سازد، چرا که پدر، برادر، گیرد و زندگی را در کام آنها تلخ میصنف دیگر را میهم
کنند و روزي در دام این بالها و اي زندگی میهمسر و فرزندان آنها نیز در چنین جامعه

.شوندهاي تنیده شده گرفتار میدام

الیمات زیادي را به تن و جان خود بخرند و چه بسا بنابراین چنین زنانی باید مشکالت و نام
یک عمر بسوزند و بسازند. ضمن این که گناه هر کدام از این خطرها نزد خداوندمتعال 

بزرگ است و عذاب دردناکی را به دنبال خواهد داشت، مگر این که حجت الهی برفردي 
.تمام نشده باشد

سانیتحجابی و بدحجابی در سقوط اخالق و اننقش بی

از آن جا که پایه و اساس صفات عالی و رفتار انسان، تنها ایمان دینی و توحیدي است، 
هاي اجتماعی همانند خودنمایی و بدحجابی زنان جامعه که بسیاري از بندوباريتأثیر بی

حجابی است، در تضعیف و سقوط عفت و اخالق نیکو امري بدیهی و آنها در حقیقت بی
چشم و گوش و سایر اعضا پل ارتباطی روح ما با جهان بیرون از روشن است، چرا که 

:ماست و این یک واقعیت است که

.«هرچه دیده بیند دل کند یاد»

به همین دلیل وقتی در جامعه امورمربوط به عفاف و حیا رعایت نشود و فضاي معنوي 
ر شهوت را در ور ساختن غرایز شهوانی بدهد و بذجاي خود را به فصاي خودنمایی و شعله

هاي جوانان و نوجوانان برویاند، فکر افراد جامعه به ویژه جوانان بدون همسر، از امور دل



شود و از خداي خود که همواره حاضر و حیاتی و ارزشی به سمت شهوات کشیده می
مانند و زندگی موقت دنیا را بر زندگانی حقیقی که ناظر براعمال نیک و بد است، غافل می

دارند و به وادي وحشتناك روابط غیرانسانی و غیراخالقی و شهوات ست مقدم میآخرت ا
.شوندنامشروع کشیده می

به دست فراموشی -ایمان به خدا و قیامت-بدین طریق یگانه اساس و مبناي فضایل انسانی
شود و در نتیجه خطرات بزرگی فرد و جامعه را تهدید خواهد کرد: صفات سپرده می
دهد؛ اعمال و رفتار ناشایست همانند ظلم، ي خود را به صفات رذیله و ناپسند میپسنیده جا

ربایی، به ویژه ربودن دختران در جنایت، خیانت، خشونت، فساد، بزهکاري، ناامنی و آدم
خواهی فرزندان شکوفا نگشته و چه بسا یابد؛ استعداد اخالقی و فضیلتجامعه افزایش می

.شوداي ناسازگارانه و بزهکارانه در آنان ایجاد میاز بین می رود و رفتاره

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 بسیاري از آنها 

رار گرفتند و یا توسط گرفتار شدند؛ چه بسیار دخترانی که مورد تجاوز به عنف ق
گرسنگان شهوت اغفال شدند و سرمایه بکارت و عفت را باختند و چه بسیار زنان 

خودنمایی که استعدادهاي 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

العمل دامن آنها را گرفته و در آتش نیز باید منتظر باشند که روزي قانون عکسبقیه
عقوبت رفتار خویش گرفتار شوند، مگر این که تا دیر نشده بیدار شوند و توبه نموده و 

هاي خود را جبران کنند که خداوند آمرزنده و نسبت به اهل ایمان مهربان است: گذشته
.واهللا غفور رحیم



هاي ر است که خودآرایی زن و نمایان بودن بعضی از اندام و پوشیدن لباسشایان ذک
نما در محیط خانه باید صرفاً براي همسر و به دور از منظر فرزندان ممیز و نوجوان خود بدن

باشد وگرنه سبب بلوغ زودرس و عواقب آن و چه بسا سرآغاز انحراف آنان خواهد شد، 
فیف و غیرمحرك و جلب توجه کننده، مشکلی ایجاد البته آراستگی طبیعی و آرایش خ

.کند و این سخن در مورد محارم نیز جاري استنمی

هاي روحی و معنوينقش القیدي و بدحجابی در غفلت از زیبایی

شود مردان توجهی به این ارزش واالي انسانی موجب میهتک حریم حجاب اسالمی و بی
هاي عاطفی و جنسی زنان ی، تحت تأثیر جاذبهو جوانان با آن ضعف غریزي و خأل عاطف

هایشان را گرفتار سازد و همین امر سرآغاز قرار گرفته و فکرهاي آنان را منحرف و دل
هاي واالي روحی و واخالقی و محرومیت از تمام ها و زیباییخبري از ارزشغفلت و بی

روي ی و افراط و زیادهگرایی و دنیاپرستسو و سوق به شهوات و لذتمزایاي آنها از یک
هاي اي که چرخشود؛ به گونههاي طبیعی و جسمی از سوي دیگر میدر تجمل و زیبایی

مند زنان به دست زندگی بیشتر روي معیارهاي مادي چرخیده و حتی شخصیت ارزش
هاي واالي ها و ارزشگونه که برخی از آنان نیز از گنجشود؛ همانفراموشی سپرده می

شخصیت ملکوتی خویش و زیباسازي آن غافل گشته و آلت دست بداندیشان و پنهان در 
.اند و از خودنمایی کودکانه پروایی ندارندزده شدهمدسازان غربی و غرب

هاي طبیعی هاي آن و لذتبستگی به دنیا و زیباییها و دلواضح است که تماشاي صورت
اط با دنیاي فانی که انسان را موقت حاصل از درك آنها و به طور کلی هرگونه ارتب

هاي معنوي همچون کودکان به خود مشغول کند و از صورت آفرین و زیبابخش و زیبایی
هاي فوق طبیعی و سراي باقی غافل نماید، مایه تضییع عمرگرانمایه و ورشکستگی و لذت



شود و این همان و تخریب یا حداقل اختالل شخصیت و نچشیدن طعم گواراي حیات می
:فرمایدکریم بدان اشاره مینیاي مذموم است که قرآند

و ما الحیاه الدنیا اال لعب و لهو و للدار االخره خیر للذین یتقون افال تعقلون)؛ دنیا چیزي )
هاي نابخردانه نیست و همانا سراي آخرت بهتر و نیکوتر جز بازیچۀ کودکان و سرگرمی

.اندیشیدیاست براي اهل تقوا و پارسا، آیا در این نم

:خوانیم کهدر حدیث معراج می

-هاي دنیازیبایی-اي احمد حذر کن از این که مثل کودکان باشی که وقتی به سبز و زرد
شود شودو هنگامی که چیز شیرین و لذیذ یا ترش به او داده میکند شیفته آن مینظر می

.خوردفریب می

:ویدگسینا با الهام از مکتب تربیتی اسالم میابن

هاي عارف مثل کودکان است در برابر خوردگان لذت، در مقایسه با انسانمثل این فریب
.دهندهاي آن کودکان اعتنایی ندارند و اهمیتی نمیساالن ورزیده که به بازيبزرگ

خلق اطفالند جز مرد خدا نیست بالغ جز رهیده از هوا
اي سازندة آنها و علت گریز از حق چنین دنیایی باعث عدم تحمل وجود دیگران و انتقاده

و حکمت و موعظه و ریشۀ همۀ گناهان است، زیرا حب دنیا و دلبستگی به ظواهر و لذایذ 
نماید: زودگذر آن انسان را در برابر حق و حقیقت، کور وکر و الل کرده و او را خوار می

.«فارفض الدنیا فان حب الدنیا یعمی و یصم و یبکم و یذل الرقاب«

خودنمایی و بدحجابی در تضعیف نور فطرت توحیدينقش

عقل سلیم و وحی منزل با هر چیزي 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 



الهی در درون نماید مخالف است. نظر به این که فطرت توحیدي و سایر فطریات امانت
باشد، لذا نباید در این امنت ملکوتی انسان است و آدمی امین پروردگار عالم در آن می

.خیانت و به آن ظلم نماید

تحقق این امر در صورتی ممکن خواهد بود که قواي غضبیه، شهویه و وهمیه، در سایۀ 
الیت کنند، تا آن عقل و وحی کنترل و تعدیل گشته و در قلمرو و معقول و مشروع خود فع
کنند، نیکو و جا که این قواي مادي و جسمی در حیطۀ مسئولیت خود انجام وظیفه می

حالل است، ولی اگر بخواهند از حد خود تجاوز کرده و به حریم فطرت تعدي و ظلم 
باشد. فروغ و در نهایت خاموش نمایند، قبیح و حرام میگرانه آن را کمکنند ونور هدایت

هاي اخالقی که پدیدة بدحجابی وخودنمایی زن در برابر ات الهی و رذیلتتمام محرم
:اندباشد از این قبیلنامحرمان از جمله آنها می

:فرمایدبه همین جهت قرآن کریم دربارة احکام خداوند سبحان می

و تلک حدود اهللا و من یتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه)؛ اینها حدود و مرزهاي الهی ...)
.و هرکس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده استاست

:فرمایددر جاي دیگر هشدار داده می

اید خیانت به خدا یا ایها الذین امنوا التخونوا اهللا و الرسول...)؛ اي کسانی که ایمان آورده)
.و رسولش نکنید

) در تفسیر این محمدباقر(عشود؛ چنان که اماماین خیانت با ارتکاب معصیت حاصل می
آیه فرمودند:فخیانه اهللا و الرسول معصیتهما و اما خیانه االمانه فکل انسان مامون علی ما 

باشد و اما خیانت در افترض اهللا عزوجل علیه؛ خیانت به خدا و روسل به نافرمانی آن دو می
.امانت، هر انسانی امین واجبات خداوند عزوجل است

باشد؛ فطرت، نیاز به وجود شرایط مساعد و فقدان موانع میاز سوي دیگر براي شکوفایی 



هر محیطی اعم از خانواده، مدرسه، جامعه، نقش مهمی در رشد یا سقوط شخصیت آدمی 
ترین شرایط تربیت و محیط دارد؛ وجود محیط پاك از عوامل شهوانی و انحرافی از مهم

ن چه که محیط را آلوده و افراد آن ناسالم از بدترین موانع است، لذا از منظر دین و خرد آ
.باشدرا غافل و به فطرت آنها لطمه بزند ممنوع می

هاي 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 توحیدي و 

اخالق و معنویت است، زیرا غریزة شهوانی افراد کارآمدترین سالح دشمن براي تخریب
ور نموده و آنها را از یاد خدا و اطاعت یا حقیقت جامعه خصوصاً نسل نوخاسته را شعله

هاي نابخردانه دختر و پسر که سرآغاز عبادت و عشق به او غافل، و به شهوات و دوستی
دادگی به جیفۀ دنیا ت، و دلها و از دست رفتن سرمایۀ دوشیزدگی اسانحرافات و آلودگی

.دهدهاست سوق میکه ریشۀ همۀ گناهان و بدبختی

چنان که بعضی از جوانان و نوجوانان به همین علت خود را از عبادت به ویژه نماز هم
هاي اکثر ما مسلمانان از حقیقت ورزند. یا عبادتمحروم کرده و در اطاعت الهی سستی می

جان یا نیم مرده، خاصیت اثربخشی و حیات چون پیکر بیو روح عبادت تهی گشته و هم
آفرینی خود را از دست داده است؛ مثالً نماز حقیقتش یادالهی و احساس حضور در محضر 

بخشد، از این رو انسان را در اوست وبه انسان آگاهی ومعرفت، هشیاري و نورانیت می
:نمایدمیبرابر فحشا و بدحجابی و خودنمایی و محرمات دینی بیمه

.داردها و گناه باز میان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر)؛ محققاً نماز انسان را از زشتی)

شناسد و با نظام خلقت آدمی و منکر یعنی هرچیزي که عقل و وحی آن را به رسمیت نمی
د شواي به جا آورده مینظام شریعت اسالمی سازگار نیست، اما این فریضۀ بزرگ به گونه

هاي حیاتبخش آن فراموش گشته و اثرات جان است، آموزهروح و یا نیمکه مرده و بی



.عالی تربیتی آن از دست رفته است

ربا، با این عمل ضددینی و اخالقی خویش به دین، ایمان و بنابراین زنان خودنما و دل
دیگران رسانده و نور محبت الهی را در قلب خود وفطرت خود و افراد اجتماع آسیب

برند و مانع تضعیف نموده و طعم گواراي مناجات و لذت انس با خداي جمیل را از بین می
شوند و ظلمت شهوات ها میپرور اسالم به دلگسترش آیین توحیدي و تابش آفتاب روان

.نمایندو 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 جامعۀ انسانی را به فجایع بزرگ از جمله ودستورهاي الهی در او تاثیر نمی

سازد. چه ظلم و خیانتی بدتر از این که انسان بحران معنویت و هویت و اخالق گرفتار می
!ش(ص) بکند؟با عمل و رفتار خود ظلم به خویشتن و جامعه وخیانت به خداوند و رسول

توانند خود را مسلمان حقیقی بدانند، در حالی که با اعمال خویش مردم آیا این بانوان می
دارند. این همان کاري است که معاندان حق و پرور او باز میرا از راه خدا و آیین روح

اهللا) و قرآن مجازاتشان را حبط اعمال و عذاب کنند: (و یصدون عن سبیلحقیقت می
دهد که مواظب باشند از راه و رسم ك بیان نموده است و به اهل ایمان نیز هشدار میدردنا

آن جاهالن پیروي 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 شد

رعشق واقعی و مقام معشوقه بودن زننقش تخریبی خودنمایی ب

گونه که بیان شد، پایه و رکن عشق راستین میان زوجین، صفات پسندیده و اخالق همان
ها و شهوات هاي معنوي است که در محیط پاك و سالم و به دور از هوسانسانی و ارزش

ت و کند، چرا که سالمنامشروع و در فضایی سرشار از معنویت، عفت و حیا رشد می



امنیت روانی افراد در چنین محیطی تضمین شده و موجبات تعالی فکري و شکوفا شدن 
.گردداستعدادهاي اخالقی و معنوي فراهم می

آمیز خود هاي تحریکاي که زنان به خودآرایی و نمایش اندامبراین اساس جامعه
هاي یابد و ارزشپردازند، پیروي از هوا و هوس و گرایش به شهوات در آن افزایش میمی

که تنها عامل انسانیت و بالندگی فضایل اخالقی و در نتیجه عشق واقعی -دینی و معنوي
شودو به این ترتیب، فضایل پسندیده در افراد جامعه و رنگ میاز بین رفته و یا کم-است

خود زنان و همسران حال یا آینده آنان رشد نکرده، بلکه صفات ناشایست در آنها افزایش
یابد؛ در نتیجه با تزلزل پایه عشق و محبت، محبوبیت اجتماعی و مقام معشوق بودن زنان می

کند و به عنوان بازیچه و وسیلۀ ارضاي شهوات براي مردان در در خانواده سقوط می
.آیند، مگر زنان عفیف و باحجاب که از همسران عفیف، غیور و مؤمن برخوردارندمی

ترین ضربه و آسیب را به شخصیت و محبوبیت خود و هم صنفان گونه زنان، بزرگپس این
کنند که از پی آمدهاي ناگوار آن، ایجاد زمینه براي آزار و ستم از سوي خویش وارد می

توجهی به شخصیت و حقوق آنها و اختالف، ناراحتی و اضطراب توجهی یا کممردان و بی
.انجامدوادگی به طالق و جدایی میفراوان در محیط خانواده است و چه بسا پیوند خان

طالق و عوامل ناشی از بدحجابی

اشاره

بار رعایت نکردن عفاف و حجاب، طالق و جدایی زن و شوهر و از از پی آمدهاي زیان
باشد که تنها در ترین حالل میهم پاشیدن نظام خانواده است؛ طالق در نظر اسالم مبغوض

.یابدمیصورت اختالفات حل ناشدنی ضرورت 

اسالم عزیز به منظور حفظ و تحکیم نظام خانواده و افزایش صفا و صمیمت میان همسران 



است. اي اندیشیدهو جلوگیري از اختالفات شدید خانواده و فروپاشی آن، تدابیر حکیمانه
معیارهایی از قبیل ایمان، آراستگی به فضایل اخالقی و انسانی، اصالت خانوادکی و امثال 

را براي انتخاب همسر شایسته، مقرر فرموده و حقوق و وظایفی را براي زوجین اینها 
مشخص کرده است. براي 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 مشترك می
.است

سالمت و امنیت جامعه از هرگونه اقدامات منافی عفت و گردد،چه به اجتماع باز میاما آن
حیا است. مهمترین گفتار، بحث عوامل و سرمنشأ طالق است؛ موضوع طالق از جهات و 

باشد و غالباً ریشه آن به طور عمده، حرمت ننهادن عوامل گوناگون قابل بررسی و تبیین می
دانه و در نتیجه آسیب دیدن عفت زنان به خویشتن در اثر فاصله گرفتن از پوشش خداپسن

.عمومی و اخالق فردي و اجتماعی است

:دهیمبراي روشن شدن این بحث، جهات و عوامل طالق را مورد توجه و بررسی قرار می

هوس مداري در خانواده-الف

یابد که عمدتاً از خودخواهی هاي عمیق زن و شوهر تحقق میاساساً طالق در اثر اختالف
پرستی است و یا شود؛ یا رفتار و گفتار هر دو، ناحق و از روي خویشتنمیو هوس ناشی

رود، اما ممکن نیست که هر دو برحق یکی از آن دو بر حق بوده و دیگري راه باطل می
باشند ودر عین حال اختالف داشته باشند، مگر در امور جزیی و ناچیز که آن هم با بحث و 

و صمیمت و عمل به دستورهاي مترقی اسالم برطرف گفتگو در فضایی سرشار از محبت 
.گرددشده و تفاهم و بالندگی اندشه جانشین آن می

مداري و ساالري و به طور کلی هوسبنابراین اگر نظام خانواده مبتنی بر مردساالري یا زن



رود، چرا که در چنین حاالتی، حقوق و احترام خودخواهی باشد، اختالفات آشکار می
ساالري در خانواده حاکم گردد و شود. از آن طرف اگر حقزن و مرد رعایت نمیمتقابل 

تدبیر و مدریت خانواده براساس قوانین، حقوق و وظایف مشخص شده در اسالم باشد، 
.اي و عمیق و طالق پیش نخواهد آمداختالفات ریشه

ایمان مرز میان حق محوري و خودخواهی، شخصیت الهی آدمی است. کسی که داراي 
قوي و تقواي عالی باشد و هدف نهایی خویش را در شئون زندگی نیل به رضا و لقاي 

داند، شخصیت الهی و انسانی او ضامن احساس مسئولیت و خداوند تبارك و تعالی می
عمل به وظایف و تعهدات و رعایت حقوق همسر و دیگران خواهد بود و کسی که از 

اشد، فاقد ضمانت و پشتوانه مذکور است که به دلیل چنین ایمان و تقوایی برخوردار نب
غفلت از یاد خدا و هدف آفرینش خویش و مکافات عمل دنیا و آخرت، احساس 

مسئولیت چندانی نخواهد داشت و براي شخصیت حقیقی و حقوقی همسر خویش احترام 
.الزم را قائل نخواهد شد

ت عمومی، سالمت و پاکی جامعه عامل بسیار موثر و سازنده در شخصیت الهی انسان، عف
ها است که عمدة آنها هتک حریم حجاب و از عوامل غفلت آفرین و هوس آلود و ناپاکی

پوشش عفیفانه و ضعف غیرت و عفت و فقدان احساس مسئولیت پدران و مادران و 
هاي نفسانی سوق داده و باعث تباهی باشد که افراد جامعه را سمت هوسشوهران آنها می

-بازي و خودخواهیگردند؛ در نتیجه حق محوري جاي خود را به هوسق آنان میاخال
.دهدمی-که عامل اصلی بروز اختالفات و در نهایت طالق است

چرانی و مقایسه با همسرچشم- ب



چرانی نما در جامعه حاضر شوند، مردان عادي با چشمهرگاه زنان با ظاهري آراسته و بدن
ظاهري و مقایسۀ همسران خویش با این زنان که طبیعتاً میوه تلخ آن هايو مشاهدة زیبایی

جویی زمینۀ بهانه جویی مردان و عیب-باشدرغبتی یا کاهش محبت به همسران خود میبی
احترامی به زنان خویش و در نتیجه بروز اختالفات، ایجاد شده و در نهایت به و تحقیر و بی

.شودطالق و جدایی کشیده می

گراییشهوت طلبی و لذت- ج

ازدواج، پیوند و اتحاد روحی و مصاحبت جسمی زوجین است و این اتحاد در صورتی 
شود که دو روح در ابعاد واالي انسانی از سنخیت و شباهت برخوردار باشند. محقق می

هاي هوس و شعله-که آزادي در اسارت هوا و هوس است-آزادي غیرمعقول زنان
اي براي دهد. لذا عدهگرایی را در آنان رشد میفروزد و لذاتن میشهوات را در مردا

حد و مرز خود با ترفندهاي گوناگون، همسران خوش را هاي شهوانی بیتامین خواسته
.دهند تا به خودخواهی و شهوت حیوانیشان پاسخ مثبت بدهندطالق می

هاي نامشروعدوستی-د

آمیز زنان در صحنه اجتماع، از یک سو باعث ایجاد روحیۀ شهوانی در حضور تحریک
اي که شود؛ به گونهدوستی با صنف مخالف و روابط نامشروع میمردان، در نتیجه رواج

یابد و از سوي دیگر به علت آن که نوعاً همسران عالقۀ آنها به همسران خود کاهش می
وع روابط نابخردانه بیزارند و محبوبیت خود را نیز نزد از این ن-به حسب فطرت-آنان

بینند، از زندگی مشترك سرد شده و در نتیجه پایۀ و رکن شوهران خود درمعرض خطر می
اعتمادي گردد؛ به ویژه اگر این بیمتزلزل می-که محبت و دوستی است-زندگی شیرین



نهایت کار طالق و جدایی هاي محبت دو سویه باشد، کهو دلسردي و ضعیف شدن شعله
.خواهد بود

ظن همسران اي از مردان مورد سوءافزون برآن که با رواج روابط دوستانه و نامشروع، عده
شوند. در نتیجه محبت و اعتمادشان نسبت به خود قرار گرفته و متهم به روابط نامشورع می

صورت غم و اندوه و پندارند، در اینشوهرانشان سلب شده و آنها را فاقد صداقت می
رود و زمینه براي اضطراب برآنان حاکم شده و عالقه به زندگی و همسر از میان می

.شودهدف منجر میدرگیري و کشمکش آغاز و به طالق و جدایی یا زندگی بی

هـ. غفلت از معیارهاي اصولی در گزینش همسر

گردد، زیرا ر ازدواج میخودنمایی دختران سبب انتخاب و گزینش غلط و نادرست آنان د
مورد آنان به ظواهر و مادیات و عناوین جا و بیهاي هوس و خودخواهی و توجه بیپرده

اعتباري خواستگاران و غفلت از معیارهاي اصولی و سازنده در انتخاب همسر، مانع 
برند هاي اندیشه و عقل خود بهره میگريبینی شده و در نتیجه نه از ارشادها و هدایتواقع

گیرند؛ از این رو از هاي اطرافیان خردمند قرار میو نه تحت تاثیر اندرزها و راهنمایی
گردند و پس از ازدواج و گذشت مدت زمانی، متوجه انتخاب همسر شایسته محروم می

افتد و سرانجام شکست در ازدواج شده و به تدریج میان آنان و شوهرانشان فاصله می
.شودمیکارشان به طالق کشیده

جوییفریب ظواهر آراسته و انتقام- و

شود جوانان مجرد، از ظواهر آراسته و هاي زنانه موجب میخودآرایی 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
اند. در این صورت عشق تبدیل به نفرت و دشمنی ناموفق بوده و دچار زیان شده-ظواهر

ظن به جویی و سوءآیند و ضمن تحقیر، سرزنش و عیبشود و درصدد انتقام بر میمی
.دهندهمسران خود، در نهایت آنان را طالق می

از 1381امعه ما، طبق آمار در سال در ج-باتوجه به این عوامل، به ویژه دوعامل اخیر
.هرچهار ازدواج، یک مورد به طالق و جدایی انجامیده است

چرانی و پروایی زنان و از سوي دیگر در چشمبنابراین ریشۀ عمده طالق از یک سو در بی
االیمان نهفته است. در این میان دوموضوع باعث افزایش نظربازي مردان ضعیف

ست آن که مردان به خاطر انس و همراهی با همسران خویش، از شود: نخچرانی میچشم
شودو دیگر این که گردند ویا برایشان عادي میهاي ظاهري و باطنی آنان غافل میزیبایی

نشینی با شوهرانشان و یا اشتغاالت زیاد خانه و غیره کمتر به زنان نیز به دلیل الفت و هم
.ندپرداززینت و آرایش خود براي آنان می

بینند، اما بیشترین زیان ناپذیري میهاي جبراندر طالق، هرچند همۀ اعضاي خانواده آسیب
کشند، زیرا سرپرست و پشتوانه عواطف خود را از دست را زنان و فرزندان بردوش می

و -شوهر-دهند. این یک اصل مسلم روانی است که خوشبختی زن، نفوذ در قلب مردمی
است؛ چنان که باالترین لذت براي او، بودن در کنار مردي محبوب و معشوق او گشتن

.است که حامی و سرپرست و مورد عالقه اوست

از این رو در صورت ناکامی و شکست در زندگی مشترك و در نتیجه طالق زن به آمال و 
کند و هاي روانی خود نرسیده، احساس حقارت، ذلت و بدبختی میآرزوها و خواسته

همین موضوع پی آمدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت. از سوي دیگر موفقیت ازدواج 
اتب کمتر از ازدواج دوباره مردان آنان است. مجدد براي زنان طالق گرفته به مر



شوهر بیشتر از مردان باشد و جمعیت اي که تعداد دختران و زنان بیمخصوصا، در جامعه
.جوانان و مردان آن در اثر جنگ و حوادث دیگر کم شده باشد

هاي روانی و رفتاري مثل تحیر و سرگردانی، چه این که فشارهاي روانی و اختالل
هایی ، اضطراب، بزهکاري و انحرافات و غیره، متوجه فرزندان چنین خانوادهافسردگی

شود که همه ناشی از عدم تربیت درست و کمبود محبت و عدم تأمین کامل عواطف می
.باشدآنها و احساس اهمیت نداشتن آنان براي والدین خود می

ران انگیز زنان، شهوتهوسگذشته از اینها، زنان وقتی روحیۀ مردان خود را در پرتو مناظر
و الابالی یافتند و عالقۀ آنان را نسبت به خود سرد و عیف دیدند، همواره در درون خود 

کنند، چون در هراسند که مبادا شوهرانشان دست از آنان کشیده احساس عدم امنیت می
ر روان هایی دها و آسیبودل در گرو معشوقۀ دیگري بسپارند و همین امر چه بسا اختالل

.و زندگی آنها ایجاد کند

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

کند که ازدواج دختر و پسر، باید برپایه محبت و مقدس اسالم، از یک سو سفارش می
-که سنخیت و هم کفو بودن در ایمان و فضایل اخالقی شالوة آن است-راستینعشق 

باشد و از سوي دیگر، مودت، رحمت و گذشت در میان زوجین قرار داد و از سوي سوم 
دستورهایی براي رعایت حقوق و احترام متقابل معین نمود که عمل به آنها باعث حفظ 

و گذشت با فساد اخالقی، هوس، گردد.اما این محبتمحبت و افزایش آن می
هاي بندوباري و نمایش اندام و زیباییکه از بی-طلبی و ارتباط آزادخودخواهی، شهوت

از میان رفته و یا -گیردپذیري مردان سرچشمه میچرانی و تحریکزنانه در جامعه و چشم
.شودبیند و به اختالفات عمیق خانوادگی و طالق منجر میمیآسیب



ن رو الزم است که زنان مسلمان براي جلوگیري از طالق و فروپاشی خانواده و از بین از ای
هاي فطرت ها و سفارشدیدن فرزندان برتوصیهرفتن محبوبیت خود و دیگر زنان و آسیب

-به لحاظ کمی و کیفی-و شریعت عمل نمایند و در امر عفاف، حجاب و پوشش اسالمی
صورت نه تنها اي خویش احترام بگذارند، در غیر اینهاي درونی خود و خدبه خواسته

پاشند و حقوق دیگر زنان پایمال شده و کودکان و فرزندان از حمایت ها از هم میخانواده
شوند، بلکه کیان خانواده خودشان هم در عاطفی، جسمی و تربیتی والدین محروم می

هاي ف و ناامنی در خانوادهگیرد و یا دست کم درگیري و اختالمعرض فروپاشی قرار می
توجهی همسرانشان واقع مهري و کمآنها حاکم گشته و شخصیت و حقوق آنان مورد بی

.شود و حتی این موضوع در بسیاري از موارد دوسویه استمی

چنان که اگر امنیت و آرامش در خانه نباشد، فرزندان در اثر احساس ناامنی، از خانه و 
ند و به دام باندهاي فساد و افراد منحرف افتاده و یا به دوستان کندامن والدین فرار می

هاي ناگوار فراوانی به شوند که خود این حاالت مشکالت و مصیبتناباب پناهنده می
.دنبال دارد

بندوباري و بدحجابی در شیوع فحشانقش بی

یست؛ از العاده محیط در سازندگی یا تخریب شخصیت انسان برکسی پوشیده نتاثیر فوق
این رو هر امري که موجب عفت و پاکی عمومی و تعادل فکري، روانی و اخالقی جامعه 

بایست در جهت تحقق و و رشدشخصیت افراد گردد، براي اجتماع مفید و الزم است و می
.ایجاد آن حداکثر کوشش را به کار برد

انه و خانواده است از آن جا که زندگی انسان جامعی و اجتماعی است جامعه، به مثابۀ خ
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

روي همین اصل منطقی، اسالم با هرچه جو اجتماع را آلوده ومسموم کند شدیداً مبارزه 
عقوبتش به مراتب بیش از گناه پنهان است، زیرا کرده است، لذا گناه آشکار، مسئولیت و

کسی که پردة حیا را بدرد و مرتکب معصیت در مأل عام بشود و به اصطالح تجاهر به فسق 
شود قبح و زشتی گناه و عمل ناهنجار، که سد مهمی در برابر فساد و جرم کند باعث می

تلخ دنیوي و عقوبت و رسوایی است، به تدریج درنظر مردم از بین رفته و عواقب و بازتاب 
اخروي آن فراموش گشته و سد شکسته شود و مردم نیز به آن آلوده گردند. بدین ترتیب 
چنین فردي ضمن آلودگی و ضربه به شخصیت خویشتن، جامعه را مسموم نموده و ضربۀ 

.بزرگی برمعنویت و پیکره آن وارد کرده است

ن قبیل است؛ دین مبین اسالم حجاب را به گناه بسیار بزرگ القیدي و بدحجابی از ای
عنوان عامل مهم حفظ و اعتالي شخصیت فردي 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 استمی

کند با رفت و آمد در سطح نمیبانویی که حجاب صحیح و شئون اسالمی را رعایت
ها در جامعه زدگی و فراموشی مراقبت الهی و باعث کوري دلاجتماع عامل غفلت

گردد، وي از یک سو گناه و رفتار ناهنجار القیدي و خودنمایی فسادانگیز را نشر و می
یگر به سازد و از سوي دنماید و دیگرزنان را به این بالي خانمان سوز گرفتار میترویج می

بالخصوص جوان را در میدان -جهت تاثیرات عاطفی و جنسی زن بر مردان، دل آنان
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 سیاه 
.سازدو زندگی را تباه می



شوند که براین اساس، زنان این گونه از هر دو جهت مشمول این کالم خداي سبحان می
:فرمایدمی

الدنیا و االخره واهللا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی)
دم با ها و گناهان قبیح در میان مریعلم و انتم ال تعلمون)؛ کسانی که دوست دارند زشتی

ایمان شیوع یابد عذاب دردناکی براي آنها در دنیا و آخرت است و خداوند از عواقب 
.بار آن آگاه نیستیدشوم و آثار مرگبار فحشا آگاه است اما شما از ابعاد گوناگون و زیان

فرماید دوست دارند چنین کاري کنند، بلکه میاین که نفرمود کسانی که اشاعه فحشا می
جهت نهایت تاکید در این زمینه است؛ یعنی آنهایی که دوست دارند که کنند، یا از

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 ج و شیوع گناهان زشت میعملی یعنی کردار ناشایست آنها موجب تروی
حجابی هرگونه رفتار و گفتاري است که زشتی آن بزرگ است، اعم از این که بی» فحشا«

.و بدحجابی و انحرافات جنسی یا غیراینها

شوند که به سیاري میهمانند آتش-پوشش دینی-بنابراین زنان با فروافکندن لباس حیا
آتش زده و شخص و شخصیت جوانان و نوجوانان را دچار نهند آنجا راهرجا گام می

ها و سوزي بدتر از این وجود دارد که خرمن تواناییسازند. راستی چه آتشحریق می
سوزاند و شخصیت و انسانیت آنان و خویشتن را تباه استعدادهاي خود و نسل جدید را می

.سازدمی

شوند و اگر نایاتی برخود و افراد جامعه میدانستند همواره مرتکب چه جاگر این بانوان می
کردند، حقیقت عمل ناهنجار خویش و گناهان عظیمی که بردوش دارند را مشاهده می

نشستند تا این آتش افروخته شده بردوش خویش را با آب هرگز یک لحظه هم آرام نمی



.توبه خاموش و خود را با دستورهاي سازنده اسالم اصالح نمایند

شود، حضرت امام رضا(ع) ه مطالب مذکور، معناي عمیق حدیث ذیل روشن میباتوجه ب
:فرمودند

نقش انگشتر حضرت عیسی(ع) دو جمله بود که از انجیل گرفته شده بود: خوشا به حال 
اي که یاد خداوند به شود و واي به حال بندهاي که به واسطه او یاد خدا حاصل میبنده

.خاطر او فراموش شود

ر جرم گناهشریک د

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 براي او گناه و سرپیچی از حکم الهی ثبت می

شوند، طریق او به گناه جنسی، القیدي، جرم و جنایت، اعتیاد، ظلم و غیره آلوده می
العمل رفتارها و پوشش نامناسب و غیرعفیفانه و در نهایت گرفتار عکسشریک خواهد بود 

شود و این نکتۀ مهمی است که عقل سالم بر خود در برزخ و آخرت و گاهی در دنیا می
:فرمایدکریم نیز در این زمینه به عنوان قانون کلی میآن نظارت دارد؛ چنانکه قران

من یشفع شفاعه سیئه یکن له کفل منها و کان من یشفع شفاعه حسنه یکن له نصیب منها و
اهللا علی کل شیء مقیتا؛ کسی که تشویق به کار نیکی کند بهره وافري از آن براي او 

خواهد بود و کسی که تشویق به کار بدي کند سهمی از آن خواهد داشت و خداوند 
.کندحساب هر چیز را دارد و آن را حفظ می

در مسائل اجتماعی و خانوادگی آن است که مردم جامعه و مطابق آیه، منطق اصیل اسالم
اعضاي 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



یفر آن کار و آثار و نتایجش گروه و جمعیتی به کار نیک یا بد شود، سهمی از پاداش یا ک
براي 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

من أمر بمعروف او نهی عن منکر او دل علی خیر او اشار به فهو شریک و من امر بسوء او 
به فهو شریک؛ هر کس امر به کار نیکی یا نهی از منکر و گناهی کند یا به دل علیه او اشار

در -و به نحوي باعث تشویق به خیر شود-عمل خیر راهنمایی نماید یا اشاره به آن کند
آن عمل نیک سهیم و شریک است و هر کس دعوت به کار بد یا راهنمایی اشاره و 

.ریک استتشویق بدان نماید او نیز در آن عمل بد ش

دهندگان گناه و کار زشت، مسئول و گناه کار بنابراین در فرهنگ کامل اسالم تنها انجام
نیستند بلکه تمام کسانی که به نوعی زمینۀ گناه و جرم را فراهم کردند نیز مسئول و 

.شوندمعصیت کار شمرده می

:فرمایدمیقرآن دربارة نتیجۀ اخروي گمراه کردن و به گناه کشاندن دیگران 

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 

ن سازند، آگاه باشید که آنها بارسنگیکسانی که به جهالت از راه حق گمراه و منحرف می
.بدي بردوش خواهند کشید

آمدهاي ناگوار آنها، غالباً در درجه گذشته از اینها، در شیوع این اعمال منافی عفت و پی
باشند. حجابی قربانی مهلکه و بازندة بازي میاول خود زنان خودآرا و بدحجاب و بی

در خطر چنان که پدران، برادران، شوهران، فرزندان و دیگر بستگان نزدیک آنان نیهم
ها هستند و در حقیقت این زنان در همین دنیا به برخی از سزاي اعمال سقوط در این مهلکه

باشند؛ چنان که خود رسیده و شاهد انحراف اخالقی و جنسی خود و نزدیکان خویش می



.بسیار دیده و شنیده شده است

ه هر سخن و براي رهایی این زنان از بند اسارت خودنمایی، کافی است باور کنند ک
شود در شهود و حضور خداوند بزرگ است، چنانکه در قرآن رفتاري که از آنها صادر می

:فرمایدمی

دهید وال تعلمون من عمل اال کنا علیکم شهوداً اذ تفیضون فیه)؛ هیچ عملی را انجام نمی)
رگاه شوید. پیامبر(ص) همگر این که ما گواه برشما هستیم در آن هنگام که وارد آن می

.نمودندکردند گریه شدید میاین آیه را تالوت می

صداي ظریف و لبخند ملیح

هاي جاذبۀ صداي ظریف، آهنگ شیوا، خنده و تبسم ملیح زن از جمله ابزارها و سالح
طبیعی زن براي نفوذ و جذب مردان است؛ زن با صوت دلربا و خنده نمکین، دل همسر را 

شوید، به ویژه و خستگی را از صورت و چهرة جان او میدهد و غبار غم، اندوهنوازش می
اگر با ناز و نرمش و سخنان حق و روشنگرانه همراه باشد و به زندگی مرد حرارت، گرمی 

.کندو صفا بخشیده و محبوبیت خود را نزد او حفظ و استوار می

اشد، به ویژه همراه تاثیر و نفوذ صداي زیباي زن اگر توأم با ناز و کرشمه در برابر نامحرم ب
برد، اي که از نبود یا کمبود عاطفه در خانواده یا اجتماع رنج میبا خنده و تبسم روي بیگانه

کند که مخصوصاً اگر جوان باشد ایجاد می-چنان اثرگذار است که طوفانی در دل اوآن
کند عطوف میها به زن مزند و ذهن و اندیشۀ او را تا مدتاعتدال و آرامش او را برهم می

نماید، در حالی که هاي شهوانی مشغول میو از امور حیاتی و ضروري منحرف و به لذت
گذرند و رعایت احتیاط و احساس زنان، معموالً به راحتی از کنار این موضوع می

.کنندمسئولیت در برابر مردها و جوانان و نوجوانان با آن ضعف غریزي و خال عاطفی نمی



اي است که گاه باعث هاي خدادادي زن تا اندازهاي فوق، همانند سایر جاذبههتاثیر جاذبه
طلب را به طمع انداخته، امنیت زن را به خطر اندازند و یا شود مردان بیماردل و شهوتمی

دار کنند. در این باره، قرآن درصدد اغفال زن برآمده عفت، حیثیت و آبروي او را لکه
:فرمایدتی و جامع میشناخکریم، با نگاهی روان

قلبه مرض و قلن قوالً معروفاً)؛ (با مردان) با نرمی و ناز فال تخضعن بالقول فیطمع الذي فی)
اي که و کرشمه سخن نگویید که انسان بیماردل در شما طمع کند و سخن نیکو و شایسته

.عقل و وحی آن را به رسمیت شناخته بگویید

مد ساختن ابزارهاي شخصیتی زننقش القیدي و بدحجابی در ناکارآ

اشاره

ها و ابزارهاي زن براي نفوذ در قلب همسر به شمار ها، مکانیسماگر چه گفته شد، توانایی»
که به حق و براساس حکمت و تدبیر الهی در -رفت، البته مشروط برآن که از این امورمی

.نسانی استفاده شودبه درستی و در جهت اهداف عالی ا-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 زن رنگ شود، نتایجی که به دست میمعرض تهدید قرار گیرد و یا کم

نخواهد بود، بلکه او را به سمت انحطاط و شکست خواهد کشاند که در این جا به توضیح 
.شودو تحلیل این امر مهم پرداخته می

بدحجابی، القیدي و آزاداندیشی

هاي ظلمانی گناهان و آزاداندیشی و روشن بینی، در پرتو تقوا و عقل سلیم از حجاب
شود و یا آید؛ براین اساس زنی که اسیر القیدي یا بدحجابی میصفات ناپسند به دست می



هاي خویش و دستور حجاب و پوشش، ارزشکجی به پروردگار اعتنایی یا دهنبی
هاي ظاهري خالصه نموده و از آن حقیقت روحی و استعدادها و وجودي خود را در جاذبه

بین و هاي هوا و هوس جلوي دیدگان حقشود و پردههاي انسانی خود غافل میارزش
ب همسر معموالً گردد، معیارهایش در انتخانگر او را گرفته و مانع آزاداندیشی او میآینده

هاي اصیل و ارزشی غافل بوده و یا توجه الزم و مادي و ظاهري است و نسبت به مالك
کافی به آنها ندارد، لذا در گزینش و انتخاب عاشق راستین، به عنوان شریک زندگی خود 

.خوردبه خطا رفته و در نتیجه در زندگی شکست می

اخالقی سالم و معتدل برخوردار نیستند، تا افزون براین، چنین زنانی از شخصیت فکري و 
دادة واقعی داشته باشند، اینان یا از نظر عقل و اندیشه دربارة حجاب و پوشش عاشق و دل

اسالمی فکر و عقیدة نادرستی دارند و فریب شبهات و تبلیغات زهرآگین برضد 
ص) و امامان(ع) و اي که به دستور خدا و پیامبر او(اند؛ به گونهاسالمی را خوردهحجاب

کنند، زهرا(ع) در زمینۀ 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

چون پوشش اسالمی را با مزاج روحی خویش شخصیت بیمار و ناسالمی دارند و اموي هم
.یابندنمیسازگار

همانگونه که اگر کسی به بیماري سوء هاضمه یا مرض دیگر مبتال شده باشد، چه بسا میل 
گردد، کسانی نداشته و یا از آن متنفر و گریزان می-اگر چه بهترین خوراك باشد-به غذا

که روحشان نیز با گناهان و صفات ناشایست مکدر شده است، شخصیت معنوي و باطنی 
شان از پذیرش دستورهاي الهی که در و مسموم گشته، در نتیجه مزاج ملکوتیآنها بیمار

ماند؛ از این رو هر فردي به اندازه پاکی باز می-حقیقت غذا و خوراك جان آدمی است
مند هاي آسمانی و معنوي و لذایذ حصال از آنها بهرهروح و روان، از غذاها و مائده



پرور محروم گشته هاي روانوحی و باطنی از آن نعمتهاي رگردد و به میزان آلودگیمی
:فرمایندشود. چنانکه حضرت علی(ع) میو به دردها و آالم روحی و روانی گرفتار می

.شودبالصحه تستکمل اللذه؛ با صحت و عافیت، لذت انسان کامل می

این صحت، اعم از سالمتی جسمی و روحی است؛ سالمتی بدن، لذت کامل جسمی را به
دنبال دارد و صحت روح، لذت کامل روحی و معنوي را. مردي که در غیرت ضعیف و 
سست است و از خودنمایی همسر یا دختر خود نه تنها ناراحت نیست، بلکه مباهات هم 

.کند، دچار بیماري روحی و فکري است، هرچند در بعد جسمی سالم باشدمی

ق واقعی، به عنوان همسر دلسوز و وفادار هایی از به دست آوردن عاشبراین اساس چنین زن
محرومند، چرا که عاشق راستین کسی است که عشق او برپایۀ زیبایی باطنی زن، به ویژه 

حیا، عفت، وقار و پوشش اسالمی و دینی باشد، هرچند زیبایی ظاهر هم مورد توجه قرار 
.بگیرد؛ همانگونه که در اسالم نیز به آن توجه شده است

گردد که به لحاظ روحی و اخالقی هم سنخ مان و عفیف به دنبال دختري میجوان با ای
باشد؛ یعنی دختري 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. اج با دختران پاکدامن و باحیا و عفت میعفت و حیا متنفرند و خواستار ازدو

:گویدمی-مورخ و فیلسوف غرب-دورانتویل

شرم و حیا، جز در موارد زودگذر، براي مردان جذاب نیستند. مردان جوان به دنبال زنان بی
-کنند که این خودداري ظریفانهباشند و بدون آن که بدانند حس میچشمان پراز حیا می

.دهداز یک لطف و رقت عالی خبر می-عفت و حیا

:گویدخانم اوریزان مارون هم می

الطبع و در عین سادگی و مرد فطرتاً طالب دختري است که مانند بنفشه محبوب و سلیم



عفاف، داراي کمال، لطف و دلبري باشد؛ زنی که داراي صفات و ملکات فاضله بوده و 
ت که باشد مورد تقدیس و احترام مرد واقع شایستۀ اوست، هرجا و به هر حال» زن«نام 
.شودمی

القیدي، بدحجابی و عاطفه

خیزد و برقلب دیگر قلب کانون عواطف، احساسات و انفعاالت است؛ عاطفه از قلبی بر می
دهد. میزان محبت و عاطفه هر فردي به اندازه سالمت نشیند و آن را تحت تاثیر قرار میمی

حی و قلبی او بستگی دارد؛ همانگونه که میزان انفعال و روانی، عاطفی و طهارت رو
هاي دیگران هاي خالصانه و اندرزها و موعظهتاثیرپذیري افراد در برابر عواطف و محبت

.نیز این چنین است

دل هر چه از صفات ناپسند و زنگار گناه دور و پاك باشد لطافت، طراوات و نرمی آن 
ها و ر تحت تاثیر اندرزها و گفتارهاي حق و مهر و محبتبیشتر خواهد بود؛ در نتیجه بیشت

گیرد؛ به همین دلیل قلب مردان الهی منبع محبت زیاد و امور عاطفی زن و دیگران قرار می
عواطف سرشار است؛ از یک سو به مردم به ویژه همسران خود محبت و عالقه فراوان 

کنند و از هیچ کوششی دریغ نمیدارند و در نتیجه در هدایت و کمک و یاري به آنها از
.گیرندسوي دیگر در برابر امور عاطفی دیگران سخت تحت تاثیر قرار می

-که نشانۀ گم کردن هدف واالي حیات است-گري 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 بیماري و تاریکی قلب و سخت و خشن شدن ه غرق میصفات فاسد و آلود
القلب در برابر عواطف زنان کمتر تحت شود و روشن است که انسان بیماردل و قسدل می

تابد و چه بسا آن را به مثابۀ فریب و اي را برنمیگیرد و چه بسا هیچ عاطفهتاثیر قرار می



.دهدمیحیله نموده و بران واکنش منفی نشان 

آن چه براي انسان ناآگاه و شهوت طلب اهمیت دارد، خودخواهی و هوس اوست؛ 
شود. خودمحوري و پرستی او مانع خدابینی و دگرخواهی میخودخواهی و خویشتن

هاي شهوانی و حیوانی مجال جست و جو دربارة شخصیت حرکت در چهارچوب خواسته
گوي عواطف و مهرورزي همسر ر و پاسخگزادهد، تاسپاسانسانی همسر را به او نمی

بیند و بس، مگر آن که در نهان خانه دلش هنوز ردپایی از مهر خویش باشد. او خود را می
.و محبت مانده باشد

در برابر -غیرت که ناموسشان را اعم از همسر و دختربرهمین اساس است که مردان کم
گذارند، همانند نمایش یک مایش مینامحرمان و چشمان معصوم نوجوانان و جوانان به ن

شیء مادي و فاقد ارزش معنوي، و قلب آنها را آلوده و غریزة آنان را منحرف و گمراه 
شوند؛ چنانکه این هم متاثر و هوشیار نمی-نه دینی-سازند و با این همه از جهت عاطفیمی

.اندواندر کمک خالصانه و محبت به دیگران نات-گونه افراد در اثر ضعف عاطفه

ها و استعدادهاي زن، به ویژه از چشمۀ جوشان از سوي دیگر استفاده بهتر از توانایی
هاي او در صورت وجود زمینۀ مساعد و عوامل محرك ممکن و شدنی عواطف و محبت

باشد که در سایۀ است.مهمترین گام در این راستا، حفظ سالمت روانی و عاطفی زن می
حفظ حرمت او، برخوردهاي شایستۀ توأم با محبت و صداقت عنایت به شخصیت انسانی و

.یابدهاي معقول وي تحقق میآوردن نیازها و خواستهو بر

آمیز زنان، به سمت هاي تحریکاي که مردان آن با اعمال و صحنهروشن است جامعه
هاي شهوانی و مادیات و خودخواهی کشانده شوند و روح ملکوتی خود را فراموش لذت

توانند حافظ و نگهبان ایند و نسبت به شخصیت انسانی خود محبت نداشته باشند، نمینم
هاي حرمت و سالمت روانی و عاطفی همسران خویش باشند و در نتیجه، این چشمه



شوند؛ به جوشان محبت به مرور از میان رفته و زنان در بعد عاطفی و محبت خلع سالح می
هاي راستین و خالصانه نور عواطف و محبتهمین جهت است که در دنیاي غرب، 

.اندفروغ 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، 

بهداشت روانی و عاطفی خود را از دست طهارت و نورانیت قلبی، روحی و سالمت و 
تفاوتی آنان در برابر واژگون شدن خود را از دست هاي آن، بیدهند. یکی از نشانهمی
ها، از هم تفاوتی آنان در برابر واژگون شدن ارزشهاي آن، بیدهند. یکی از نشانهمی

حجابی و آمدهاي بیپیها، انحرافات و اعتیاد جوانان و نوجوانان و سایر پاشیدن خانواده
بدحجابی و به طور کلی استوار ساختن لذایذ کاذب خود برآالم دیگران است. چه این که 

توجهی آنان به دستورهاي الهی دربارة ضرورت حجاب عفیفانه و شئون اخالقی در بی
ن محبتی به خویشتاعتنایی به اندرزها و پندهاي خیرخواهانه، نشانۀ بیبرابر نامحرمان و بی

.است

خالصه آن که ایمان راستین و عفاف حقیقی، باعث گسترش عاطفه و محبت و دگر 
طلبی موجب خمودي، سستی عاطفه و بندوباري و شهوتایمانی، بیگردد و بیدوستی می

که ضامن اجرایشان -خودخواهی است، زیرا مبانی دینی و معتقدات و احکام اسالمی
یگانه عامل سالمت و نورانیت دل و مهمترین -باشدها و کیفرها میمحبت خدا و پاداش

دوستی باالخص دربارة همسر و فرزندان وسیلۀ حفظ و پرورش عواطف انسانی و انسان
ها و روابط غیرمشروع دختران و پسران و امثال اینها است. اما القیدي، بدحجابی، دوستی

ه، نوع دوستی و سبب فراموشی ضمانت اجرا دو در نتیجه سست شدن ایمان، عاطف
.شودخیرخواهی در جامعه و خانواده می



در برابر -هاي معنويبه جاي ارائۀ زیبایی-هاي زنانهافزون براینها، نشان دادن جاذبه
دیدگان مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان، موجب رواج روابط به ظاهر دوستانه مردان و 

کنند و از زهاي عاطفی خویش را تامین میزنان جوان شده و مردان با این شیوة کاذب، نیا
کنند و بدین نیازي میخود احساس بی-فعلی یا آینده-ابزار محبت و عاطفه همسران

ترتیب بانوان القید و بدحجاب، قوت تاثیر ابزار عاطفه را در تحکیم شخصیت و افزایش 
.دهندمحبوبیت خویش از جهات گوناگون نزد همسران از دست می

آرایش براي همسربدحجابی و

زنانی که حریم ارزشمند خود را پاس ندارند و با خودآرایی و نشان دادن زیور و 
هاي خود در برابر نامحرمان حاضر شوند، طبیعتاً چشم مردان عادي به دنبال آنها جاذبه

رغبت رغبت و یا کمخواهد بود، در نتیجه نسبت به همسران خود و آرایش آنان بی
هاي زنان در جامعه، خودآرایی و ها و آرایشرا کثرت و تنوع جاذبهخواهند شد، زی

الشعاع خود قرار داده و جاذبۀ آن را در نظر شوهرش از بین زیباسازي زن در خانه را تحت
نشینی زن و شوهر در کنار یکدیگر، رود، به خصوص این که با گذشت زمان و هممی

.کندتاً کاهش پیدا میتزیین و آرایش زن در نزد مرد طبیعجذابیت

هاي خدادادي، 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

باشند، که نتیجۀ آن تخریب یا تشعیف حرمت و معشوقیت آنان است، مگر زنان عفیف می
.جبه که از نعمت شوهر عفیف و باتقوا برخوردار باشندو مح

اي که از زینت عفاف و حیا و پوشش کامل زنان و غیرت مردان در مقابل، جامعه
هاي زنانه محدود به خانه و همسر باشد، از یک سو ارزش و برخوردار باشد و نمایش جاذبه



رود و از سوي دیگر قدرت میل و میالعاده باال منزلت و موقعیت زنان در نظر مردان فوق
یابد. مردان از آن جا که در خارج هاي زنان افزایش میها و زیباییحرص مردان به جاذبه

شوند هاي آنان جذب میخانه به زنان دسترسی ندارند، طبیعتاً به همسران خویش و جاذبه
تحکام خانواده خواهد بخش محبوبیت آنان و اسکه همین امر مایه گرانبها شدن آنها، تداوم

:دورانتبود و به قول ویل

-چنان که خواهیم دید-گردد، زیبایی یک شیءآن چه بجوییم و نیابیم عزیز و گرانبها می
شود، با منع و بستگی به قدرت میل به آن شیء دارد، میلی که با اراض و اقناع ضعیف می

.گرددجلوگیري قوي می

القیدي و غریزة جنسی

در جاهلیت قدیم و جاهلیت مدرنخودنمایی 

همانگونه که بیان شد، زنان عرب قبل از ظهور اسالم داراي پوشش و حجاب شایسته 
ها و نمایش برخی از اندام خویش در جامعه حاضر نبودند و با آشکار کردن زینت

شدند. این وضع با تجلی خورشید تابان اسالم نیز ادامه داشت و آیات و دستورهاي می
شد، تا ایم که هاي مناسب نازل و برمدرم ابالغ میبه تدریج در شرایط و موقعیتالهی 

زمینۀ نزول آیات وجوب حجاب و حرمت خودنمایی در جامعه و مجالس عمومی آماده 
.شد و آیاتی که گذشت به مردم، به ویژه زنان ابالغ شد

ردي و اجتماعی و توجهی به آن باعث فساد اخالقی فاما به دلیل اهمیت موضوع که بی
ها و حتی تلقی ارزش هاي راستین انسانی و الهی و جایزگین شدن ضدارزشتباهی ارزش

اي مورد آمیز و هشدار دهندهگردد، پروردگار عالم مجدداً آن را با لحن توبیخاز آنها می
دهد، اما چنانکه در بحث قبل گفته شد به دلیل موقعیت خاص و خطیر زنان تاکید قرار می



فرماید؛ ولی در واقع همه زنان مخاطب آیه پیامبراکرم(ص) خطاب را متوجه آنان می
:فرمایدهستند و به اصطالح یک تیر و دو نشان است، چنانکه می

هاي خود قرار بگیرید و همانند وقرن فی بیوتکن و التبرجن الجاهلیه االولی)؛ در خانه)
شدند در میان مردم ایی از منزل خارج میدوران جاهلیت نخستین که زنان به منظور خودنم

.ظاهر نشوید

بیوتکن) این نیست که زن به طور کلی در خانه بنشیند، بلکه این است منظور از (قرن فی
هاي زنانه در میان مردم که عامل تضعیف و سقوط که براي خودنمایی و نمایش جاذبه

:اهللا مطهريشهیدآیتهاي الهی و انسانی است حاضر نشود، به قول استاد ارزش

بردند و تاریخ اسالم به صراحت گواه است که پیامبراکرم(ص) زنان خود را به سفر می
فرمودند. مقصود از این دستور آن است که زن به آنان را از بیرون شدن از خانه منع نمی

منظور خودنمایی از خانه بیرون نشود و مخصوصاً در مورد زنان پیغمبراکرم(ص) این 
.تر و مؤکدتر استفه سنگینوظی

چنانکه سیرة حضرت زهرا(ع) نیز این بود که به هنگام نیاز و ضرورت، در جامعه حضور 
شرعی، صحیح و عفیفانه داشتند، نه حضور با پایین آمدن ارزش و شخصیت زن، از بین 

ها. حضرت زینب(ع) نیز که در دامن مطهر آن ها و حریمرفتن عفاف و پایمال شدن ارزش
بانوي بزرگ اسالم و مادر نمونه پرورش و تربیت یافته بود با حضور عفیفانه و حفظ 

ها در کربال و... درخشید و سازندة حادثۀ عاشورا و حافظ اهداف بزرگ قیام حسینی ارزش
.گشت و به جوامع، بیداري و هوشیاري و حیات معنوي بخشید و خواهد بخشید

هاي بلند نیز از همین ماده مردم است. برج ساختمانبه معناي ظاهر شدن در میان » تبرج»
.است، زیرا همیشه در برابر دیدگان مردم ظاهر است

جاهلیت قبل از بعثت -چنانکه تفاسیر گویند-مقصود از جاهلیت نخستین(الجاهلیه االولی)



رسول گرامی اسالم(ص) بوده که در آن عصر وضعیت پوشش زنان، عفیفانه و خداپسندانه 
ه است، در حالی که موضوع عفاف و حجاب زنان، حکم و فرمان مشترك فطرت نبود

باشدو بنابراین طبق این آیه، خودآرایی و ها و شریعت تمام ادیان الهی میتمام انسان
اي است که زنان عصر جاهلیت قدیم به آن خودنمایی و بدحجابی زنان، عمل جاهالنه

ر چنین ننگی بروند. ضمن این که تعبیر به جاهلیت مبتال بودند و زنان مسلمان نباید زیربا
دهد که جاهلیت دیگري همانند جاهلیت قبل از اسالم درپیش است و این نخستین نشان می

باشد و هاي قرآن کریم است، که کامالً با عصر ما منطبق میدر حقیقت یکی از پیشگویی
بدتر و حتی به صورت بلکه جاهلیت این عصر به اصطالح متمدن به مراتب شدیدتر و

گرات مدرن است که مظاهر وحشتناك آن در دنیاي غرب و کشورهاي متمدن مادي
.باشدمشهود می

متاسفانه جوامع اسالمی و جامعه اسالمی ایران نیز تا حدودي تحت تاثیر فرهنگ مبتذل 
غرب قرار گرفته و بعضی از زنان و مردان مسلمان با فراموشی فرهنگ غنی اسالم و 

مردانه، پیرو فرهنگ خالفت با فرمان پرودگار عالم دربارة وجوب حجاب عفیفانه و غیرتم
اند و ننگ جاهلیت مدرن را به جان خریدند چنانکه از امام صادق(ع) از پدر بیگانه شده

:بزرگوارشان امام باقر(ع) در تفسیر این آیه مورد بحث

فرمودند: اي ستمون جاهلیه اخري؛ یعنی والتبرجن تبرج الجاهلیه االولی)؛ چنین آمده که )
.به زودي جاهلیت دیگري خواهد آمد

القیدي، خودنمایی و سه دورة خطرناك فراروي امت اسالمی

نهایت گویی قرآن، در فرمایش پیامبر(ص) که مرتبط با وحی و متصل با منبع بیاین پیش
دهد سه دورة بسیار تر آمده است که نشان میباشد، به صورت شفافعلم الهی می



اي نسبت به دورة قبل اي که هر دورهگیرد؛ به گونهخطرناك، امت اسالمی را را می
:یدفرماجا که میتر است، آنفجیع

کیف بکم اذا فسدت نساءکم و فسق شبابکم و لم تامروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر؟ 
اهللا؟ فقال: و شر من ذلک، کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و فقیل له: و یکون ذلک یا رسول

اهللا و یکون ذلک؟ قال نعم و شر من ذلک، کیف نهیتم عن المعروف؟ فقیل له: یا رسول
المعروف منکرا و المنکر معروفاً؟ چگونه است شما را آن زمانی که زنان شما بکم اذا رایتم 

گردند و حال آن که امر به معروف و نهی از منکر شوند و جوانان شما فاسق میفاسد می
اهللا؟ پیامبر فرمودند: بدتر از آن شود یا رسولکنید؟ به حضرت گفته شد آیا چنین مینمی

دهید و از کارهاي نیک ا را زمانی که به کارهاي بد فرمان میشود شمشود. چه مینیز می
دارید؟باز می

شود؟! پیامبراکرم فرمودند: بله، بدتر اهللا آیا چنین چیزي میباز به حضرت گفته شد: یا رسو
ها در ها درنظر شما بدو زشتیشود برشما آن زمان که نیکیشود. چگونه میاز آن هم می

کند؟نظرتان نیک جلوه می
ترتیب این سه مرحلۀ بسیار تلخ و ناگوار در فرمایش غیبی پیامبراکرم(ص) که از فاسد 

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

گوناگون از جمله فریب الفاظ زیبا و دلپسند و شعارهاي فریبندة جوانان آنها در اثر عوامل
شیاطین، راموشی مقام با عظمت زن، دوري از فرهنگ غنی قرآن و تربیت ناصحیح 

حجابی و بدحجابی و خودآرایی و خودنمایی خانوادگی، اعتالي شخصیت خود را در بی
هاي فاسدانه ند که اولین حرکتدر جامعه و دوست شدن با پسران و امثال این امور پنداشت

و فاسقانه است و از طرفی فریضۀ حیاتی امر به معروف و نهی از منکر از سوي زنان عفیفه 



و مردان مسلمان در این باره، ترك و فراموش گشت، جوانان که شهوت جنسی آنان بیدار 
و سرکشی هاي به نمایش گذاشته شدة زنان تحریک گشته و با طغیانگشته، در اثر جاذبه

افتند و در نتیجه، زنان فاسد و جوانان غریزه، به وادي شهوات و ارتباطات نامشروع می
.گردندفاسق می

رسد. در اثر ترك امر به کم دورة دوم فرا میبا ادامۀ این حوادث ناگوار در دورة اول، کم
مین امر علت معروف و نهی از منکر، فساد زنان و فسق جوانان افزایش و ادامه یافته و ه

شود. در این دوره جرات برفساد و فسق افزایش یافته و قبح و زشتی تحقق دوره دوم می
ها و روابط دختران ها و خودنماییبرخی از گناهان به ویژه گناه بزرگ و مستمر بدحجابی

شود و غیرت و اي که به چنین گناهان و منکراتی امر میرود؛ به گونهو پسران از بین می
و پاکی و حجاب دختران عفیف و پسران غیور مورد نهی و مالمت و تمسخر زنان عفت

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 ترك فریضه امر به معروف و 
منکر از سوي خوبان و مسئوالن جامعه و سیاه بودن کارنامۀ آنها نسبت به این نهی از 

واجب بزرگ الهی، به تدریج دوره سوم، که معلول دوره دوم و فرزند ناخلف و میوة تلخ 
.آیدآن است، پدید می

در این دوره به خاطر بیگانه شدن از فرهنگ ناب اسالم، افزایش گناهان، استمرار فسادها و 
ها، حس تشخیص حق و باطل بسیاري از افراد جامعه به و تاریکی دلها و آلودگیفسق

گردد؛ 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

ه فرمان فطرت و شریعت و طاعت پروردگار عالم حیا، عفاف و حجاب اسالمی زنان ک



است، عیب و ضدارزش محسوب شده و ولنگاري و بدحجابی و ضعف یا فقدان غیرت و 
عفت، که ضدساختار و آفرینش انسان و مخالف دستورهاي الهی است و خشم و غضب 

و فکريافروزد، نیک و ارزش و نشانۀ شخصیت و آزادي و روشنخداوند سبحان را بر می
.شودنظایر این عناوین جذاب شمرده می

دوستی دختران و پسران مدال افتخار شمرده شده و عالمت قهرمانی و نشانۀ شجاعت 
شود و دختران و پسران با عفت و حیا که افتخار و قهرمانی خود را با الهام از حساب می

هاي از ارزشعقل و وحی، در غلبه برهوس و شهوت و اطاعت از خداوند متعال و پیروي
جویند، هدف سالح سرد و دانند و از دوستی با غیرهم صنف خود دوري میراستین 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 اك و با حیا نیز تحت تاثیر چنین القائات جاهالنه و بینوجوان پ
.خود را باختند

گاه نباید تحت تاثیر القائات شیطانی قرار گیرند و از تمسخر و با این که اهل حقیقت هیچ
.(کننده نهراسند؛ (وال یخافون لومه الئمسرزنش نابخردان مالمت

ف است که کار بعضی از زنان و مردان و جوانان بدانجا برسد چه قدر جاي تعجب و تاس
که پاکی و طاعت خداوند متعال نزد آنان جرم و عیب تلقی شده و پاکان و بندگان مطیع 

حیایی و مخالفت با خداي مهربان نزد آنها ارزشمند و نشانۀ الهی مطود آنان شوند و بی
!رشد فکري و فرهنگی و شخصیتی باشد

اجهاي خیابانینتیجه ازدو



براساس آمار شماري از مراجعه کنندگان به دادگاههاي نوعروسانی هستند که هنوز 
اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طالق دادند. این عروسی نکرده

اند، و دهد که بعضی از دختران درانتخاب همسر دچار شتابزدگی شدهموضوع نشان می
خصوصیات اخالقی و دینی جوان موردنظر و بدون مشورت با والدین بدون تحقیق درباره

شوند در نیتجه پس از و ریش سفیدها، پس از دیدار سطحی در خیابان راضی به ازدواج می
.شودشان با شکست مواجه میچندي پشیمان گشته و زندگی

:گویدسرپرست مجتمع قضایی خانواده، در این مورد می

ها، تنها شود و مالكه نطفه آن در دیدارهاي سطحی خیابان بسته میآیا براي ازدواجی ک
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 همانطوري که اسالم عزیز به آن 
عنایت درد ولی این دیدارها در حضور والدین و بزرگترها صورت گیرد تا جوانان عزیز 

مخصوصاً دختران به وسیله دلسوزانشان راهنمایی شوند و مالك و معیار در شناخت افراد 
.به کمک آنها برایشان بیان شود

بهترین سالح شیطان

:رسول خدا(ص) فرمود

.«اوثق سالح ابلیس النساء»

.رین اسلحه براي شیطان، زنان هستندتمطمئن

شیطان براي نابودي بشر سالحهاي متعددي دارد. همان گونه که انسانها براي جنگ با 
باشد. لکن آن سالحی که از همه بیشتر قابل اعتماد براي دشمن، سالحهایشان متعدد می



.دتقوا هستنشیطان در جنگ با انسان است و او را کامالً موفق کرده زنان بی
شود شیطان هر وقت از راههاي مختلف براي از بین بردن انسانها از این حدیث معلوم می

.کنداعتقاد استفاده میشود، از وجود زنان هرزه و بیمایوس می

کنند همانها که بازیچه دست مردان زنانی که به غیر از خودآرایی به چیز دیگري فکر نمی
کی از مؤثرترین عوامل استعمارگران در ظلم و غارت اند. در روزگار ما نیز یظالم بوده

.مردم جهان بویژه کشورهاي اسالمی زنان فاسداالخالق هستند

:فرمایندخداوند سبحان می

زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و »
.«لدنیا و اهللا عنده حسن المابالخیل المسموه و االنعام و الحرث ذلک متاع الحیوه ا

محبت امور مادي، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و اسبهاي ممتاز و 
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 هستپست(مادي) هستند، و سرانجام نیک و زندگی عالیتر و جاودانه

این آیه و مشابه آن هیچ گاه عالقه معتدل نسبت به زن و فرزند و اموال را نکوهش 
کند. زیرا پیشبرد اهداف معنوي بدون وسایل مادي ممکن نیست و از طرف دیگر دنیا نمی

خوراکیها و پوشیدنیها و آنچه در آسمانها و زمین هست همه و آنچه در آن است اعم از 
.باشندهاي قدرت و عظمت خداوند قادر میزیبا هستند زیرا اینها نعمت و نشانه

حجابی و بدحجابیعواقب اسفبار بی

اشاره

ضایع کردن حق شوهر-1



صلی، خداوند سبحان بدن و اعضاي آن را به عنوان امانت به ما داده است. و صاحب ا
شود تعالی محسوب میخداي بزرگ است. زینت و زیبایی زن که از نعمت و امانت حق

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

هر زنی که خود را براي غیرشوهرش خوشبو و آرایش کند،خداوند نماز او را قبول 
کند، تا اینکه براي پاك ساختن خود از آن، غسل کند چنانکه خود را از جنابت، غسل نمی
.دهدمی

محروم از محبت-2

چون ترس از بندوبار زن هرچه عفتش بیشتر باشد در قلب مرد بیشتر جاي دارد و زن بی
.تواند محبت شوهرش را به دست آوردخداوند در دلش نیست و عفت ندارد، نمی

آفت تحصیل علم-3

باشد. زیرا تحصیل علم هرچه قدر زن عفت بیشتري داشته باشد، در تحصیل علم موفقتر می
نیازمند تمرکز فکر است و دختر یا زنی که به دنبال خودنمایی است و هر لحظه براي جلب 

آورد، دیگر تمرکز حواس ندارد و درتحصیل علم مردان هرزه خود را به شکلی در می
.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
از این کار، آورد؟ دل جوانان و مردان هرزه را، زیرا مرد مسلمان و مومن حقیقیدست می

متنفر است. آیا دل آن گونه افراد به دست آودن، ثمره دنیوي و اخروي دارد؟! حال که 
خداوند چنین نعمت تندرستی را بذل و بخشش نموده، رسم امانتداري و بندگی او این 

اي براي اهداف است که رضاي وي را به دست آورده نه دل مردان هرزه که زنان را وسیله
.دهندقرار میشیطانی خود 

تباهی شخصیت-5

گویند مرد شمشیر زن است و زن شمشیرساز است. پیوسته در طول تاریخ مرد در صحنۀ 
خدا(ص)، مبارزه علیه طاغوت از مدد زن بهره جسته است. حضرت خدیجه در کنار رسول

حضرت فاطمۀ زهرا(س)، درکنار حضرت علی(ع) حضرت زینب(س) در کنار برادرش 
) مبارزه کردند. زنی که چنین مقام و ارزشی دارد، چرا باید آن قدر سقوط حسین(عامام

.کند تا آنجا که ملعبۀ مردان هرزه و شهوتران باشد

توان با عشوه و ناز و کرشمه با نگاه کردن مردم کمبود تربیت و شخصیت و محبت را نمی
میدتر واز لحاظ به دست آورد. جز آنکه آدمی روز به روز از نظر روحی افسرده و ناا

.تر، و از نظر اجتماعی مورد تنفر انسانهاي مؤمن قرار خواهد گرفتجسمی زشت

زن بدحجاب به جاي این که عفت را که ارزش زیادي دارد حفظ کند تا مردم با عزت و 
ارزش احترام به سراغ او بیایند، با بدحجابی و نشان دادن خود به دیگران، خویش را بی

.کندمی

شركنوعی-6



شاید بتوان مدپرستی را نوعی شرك دانست. زن اگر تعدادي لباس متنوع داشته باشد، در 
اي 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 براي رضایت 
مدپرستی شوهرش را تحت فشار قرار دهد، و او را مجبور به قرش دیگران و فخرفروشی و 

.کردن شود ونزد دیگران شرمنده گردد

موجودي مصرفی-7

گري شناخت که با رفتار خود جز مفسده و ضرر چیزي به بار زن بدحجاب را باید مصرف
آمیز منشأ انحراف و فساد در جامعه آورد، زیرا با مصرف و حرکات تحریکنمی
.گرددمی

پایاناضطراب بی-8

خواهد ودایم بیند، میآنگاه که اصل و کمال در انسان لباس و مدپرستی باشد هر چه می
به فکر و تهیه آن است. و چون آماده کردن آنها بسیار مشکل و گاهی نامقدور است، روح 

.دکنکردة خود را پیدا نمیاو همیشه مضطرب و پریشان است و مانند کسی است که گم

تاخیر در ازدواج-9

تقوا و بدحجاب که هر روز از ها و جوانان از زن بیاین امر عجیب نیست که اغلب خانواده
باشند. در نتیجه سراغ لحاظ اقتصادي و اجتماعی براي آنها دردسر ایجاد کند، متنفر می

اجازه روند. از سویی غیرت به آنها دخترانی که چنین اوصاف و حاالتی دارند، نمی
دهد دختري را که زبانزد اراذل است، شریک و همراز زندگی خود قرار دهد. طبق نمی

.افتد کم نیستنداین اصل دختران بدحجابی که به همین علتها ازدواجشان به تاخیر می



پاشیدگی زندگی-10

ها ظواهر و تجمالت و مدپرستی باشد چون اینگونه وقتی ارزش و مالك در زندگی بعضی
شود در نتیجه چنین افرادي مطلوب و مرادشان را هم زود از دست ر زود کهنه میامو
.کشددهند، و سرانجام کار به جدایی میمی

ها چون عقل در انتخاب همسر نقشی ندارد اساس خانواده زود اصوالً در چنین خانواده
نحراف آنها ها، و گاهی اشودو سرنوشت آنها جز طالق و سرگردانی زن و بچهمتزلزل می

.چیز دیگر نیست

تقوا در اثر ناز و کرشمه و حرکات شیطانی خود باعث توجه از سویی زن بدحجاب و بی
شوند و اعتنا میشود، در نتیجه، آن مردان به زنان خود بیاالیمان به خود میمردان ضعیف

ه تقوا سبب سردي و از هم پاشیدگی زندگی یک یا چند خانوادسرانجام این زن بی
شود، و عواقب شوم و گناه بزرگ این عمل زشت به گردن اوست. بعدها زنی هم از او می

.برداش را از بین میزیباتر اساس زندگی وي و خانواده

عامل فساد و ظلم، سقط جنین و سایر گناهان-11

اگر در یک کشور دین و مذهب حاکم نباشد، هیچ قدرتی قادر به جلوگیري از جنایات و 
درآن جامعه نیست اگر چه از نظر نیروي انسانی، تجهیزات و اطالعات قوي باشد، جریام

کند ظواهر کشور را از لحاظ مفاسد حفظ زیرا نیروي پلیس و... حداکثر کاري که می
.کنند و از باطن کار، خبر ندارندمی

اط رهایی بنابراین باید یک نیروي دیگر درکنار این نیروي ظاهري باشد، تا جامعه از انحط
یابد و آن نیروي دیگر ار از دین باید فرا گرفت، زیرا قدرت دینی در روح انسان نفوذ 

کند و همیشه در خلوت و آشکار همراه انسان هست و او را به کارهاي خوب تشویق می



دارد. این نیرو که همان ایمان به مبدأ و معاد است از کند و از انجام امور زشت باز میمی
پلیس براي جامعه مفیدتر است و تا زمانی که دنیاي امروز مجهز به این قدرت ملیونها 

.گردددرونی و اعتقادي نشود، آمار جنایان و مفاید زیادتر می

عاقبت تسامح و سهل انگاري نسبت به روابط زن و مرد
:حضرت محمد(ص) فرموده است

.«المرا عوره فاذا خرجت استشرفها الشیطان»

انگیز و تحریک کننده است. ش(اندام، حرکاتن و صدایش) شهوتزن سراسر پیکر»
«.کندشود 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 و 
لباسها و سخنان و حرکات کنند و با محل کار و تحصیل و... حجاب کامل را رعایت نمی

.سازندآمیزشان فضاي جامعه را آلوده میتحریک

:فرمایندبراساس 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 گردي 
.باشد، واجب استصورت نیز هرگاه آشکار بودن آنها سبب تحریک نامحرم

توانند به صورت و دست نامحرم آنگاه که با آرایش و زینت همراه است مردان نیز نمی
.نگاه کنند و هرگاه بدون آرایش باشند نیز اگر به قصد لذت بردن نگاه کنند حرام است

:فرمایندو باز مراجع می

است. و زن در صورت پوشیدن هر گونه لباسی که جلب توجه نامحرم کند براي زن حرام 
.تواند صحبت کندضرورت بیش از چند کلمه با نامحرم نمی

فرمایند:اگر دختري که سن او بیشتر از سه سال است فوت کرد مرد نامحرم و همچنین می
تواند تواند او را غسل دهد و نیز پسربچه که بیش از سه سال دارد زن نامحرم نمینمی



.غسلش دهد

:فرمایندمیو در بحث قرائت نماز

شنود احتیاط واحب است که زن در نماز صبح و مغرب و عشار اگر صدایش را نامحرم می
.نمازش را آهسته بخواند

:فرمایندو در احکام نگاه کردن بعضی از مراجع می

نگاه کردن به بدن زن نامحرم و دختري که نه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را 
و عادتاً امکان تهییج و تحریک شهوت دارد و همچنین نگاه فهمد، و نگاه کردن به امی

کردن به موي 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 مرد 

.باشدنامحرم حرام می

:فرمایندو باز مراجع عظام می

تواند به آنجا وارد شود حرام است دن مرد یا زن نامحرم در جاي خلوت که دیگري نمیبو
...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: مسئله الشان که از روایات ائمه اظهار(ع) گرفته شده به ما میین فتاواي مراجع عظیما
غریزه جنسی و برخورد دو جنس مخالف را باید جدي گرفت و اگر یک لحظه از موازین 

.شرع مقدس اسالم غفلت کنیم جامعه اسالمی به حرام و گناههاي بزرگ مبتال خواهد شد

انگیز است حضرت محمد(ص) فرمود:وقتی زن در ام او شهوتبراساس همین که زن تم
.جایی نشست و بعد بلند شد، در آن مکانی که زن نشسته بود ننشیند تا جاي 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
.ودکه نفس زن نامحرم را بشن

:امام محمدباقر(ع) فرمود

.سخن گفتن با زن نامحرم، از دامهاي شیطان است

:گویدفردوسی در این مورد می

چون بازن پس پرده باشد جوان بماندمنش پست و تیره روان
به خواهران محترمی که شاغلند و یا به هر عنوان با نامحرم روبه رو خواهند شد اگر چه در 

شود خیلی مواظب ادر شوهر و شوهر خواهر و... باشد توصیه میداخل منزل با امثال بر
موازین شرعی و اخالقی باشند. که ممکن است کوچکترین خنده و تبسیم و نرم سخن 

.گفتن با نامحرم ایجاد فتنه و فساد نماید

فریبد، بطوري که و شیطان ملعون با وارد شدن در فکر و ذهن انسان بسیار موذیانه او را می
کند و بعدهم آن گناه را براي ما انسان را در محل کار و منزل و ... وادار به گناه میگاهی

گوید: وقتی شما منظوري ماند و یا میکند. به این که ایشان مثل برادرت میتوجیه می
ندارید خنده اشکال ندارد. در حالیکه آتش بسیاري از مفاسد و جنایات و روابط نامشروع 

.شودور میها و... شعلهگفتنسخنو نرمهااز همین خنده

.نه تنها در برابر نامحرم بلکه آزاد بودن در برابر محرم هم حد و مرزي دارد

اي قائمیه اصفهاندرباره مرکز تحقیقات رایانه

بسم اهللا الرحمن الرحیم
م إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ (سوره توبه آیه جاهدوا بِأَموالکُم و أَنْفُسکُم فی سبیلِ اللَّه ذلکُم خَیرٌ لَکُ

41)



با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید 
اى که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم حضرت رضا (علیه السالم): خدا رحم نماید بنده

هد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوى ما را (بى آنکه و دانشهاى ما را یاد گیرد و به مردم یاد د
چیزى از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروى (و طبق آن عمل) مى 

کنند
159ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

آبادي (ره) یکی از بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت اهللا شمس 
علماي برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السالم) بخصوص 
حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السالم) و امام عصر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) 

هجري شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 1340شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 
.یچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه می دهندشد که ه

هجري شمسی تحت اشراف حضرت آیت اهللا 1385مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 
حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزي تیمی 

یت خود را در زمینه هاي مختلف مذهبی، مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعال
.فرهنگی و علمی آغاز نموده است

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب اهللا و اهل البیت 
علیهم السالم) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، 

بلوتوث هاي بی محتوا در تلفن هاي همراه و جایگزین کردن مطالب سودمند به جاي
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السالم با 

انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی 
ر دسترس بودن منابع الزم کردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار هاي علوم اسالمی، د



جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو 
می توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی 

در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسالمی ایرانی را در 
.جهان سرعت بخشیدسطح

:از جمله فعالیتهاي گسترده مرکز

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه اي قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن 

سهمراه
انیمیشن ، بازیهاي رایانه اي و ... اماکن مذهبی، ج)تولید نمایشگاه هاي سه بعدي، پانوراما ،

...گردشگري و

جهت دانلود رایگان نرم افزار www.ghaemiyeh.comد)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه
هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

ه)تولید محصوالت نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه هاي ماهواره اي
ازي و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سواالت شرعی، اخالقی و اعتقادي و)راه اند

(2350524(خط 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی 
...وSMSبلوتوث، وب کیوسک ، 

زه ح)همکاري افتخاري با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حو
...هاي علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و

ط)برگزاري همایش ها، و اجراي طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در 
جلسه



ي)برگزاري دوره هاي آموزشی ویژه عموم و دوره هاي تربیت مربی (حضوري و 
مجازي) در طول سال

حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / دفتر مرکزي: اصفهان/خ مسجد سید/ 
مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

10860152026شناسه ملی : 2373شماره ثبت : 1385تاریخ تأسیس: 
Info@ghaemiyeh.com :ایمیلwww.ghaemiyeh.com :وب سایت

www.eslamshop.com :فروشگاه اینترنتی

) 021(88318722) دفتر تهران 0311(2357022) فکس 0311(-2357023-25تلفن 
(0311(2333045امور کاربران 09132000109بازرگانی و فروش 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده اي 
خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوي حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی 

علمی حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم و 
صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه اهللا االعظم عجل اهللا 
تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این 

.یندانشااهللامر مهم ما را یاري نما

و شماره حساب 1973-3045-5331-6273، شماره کارت :621060953شماره حساب 
به نام مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 :شبا

خیابان مسجد سید–اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان 
ارزش کار فکري و عقیدتی

: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که -م حسین علیه السالم به سندش، از اما-االحتجاج 
محنت غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی 



اي بنده بزرگوار شریک کننده «فرماید: دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می
رم. فرشتگان من! براي او در بهشت، به عدد هر برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارت

ها، آنچه را که الیق حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت
.«اوست، به آنها ضمیمه کنید

التفسیر المنسوب إلی اإلمام العسکري علیه السالم: امام حسین علیه السالم به مردي فرمود: 
داري: مردي اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از میترکدام یک را دوست«

رهانی، یا مردي ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دستش می
دارد و گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه میاي [از علم] را بر او میدارد، اما تو دریچه

.«شکند؟سازد و او را میل، خصم خویش را ساکت میهاي خداي متعابا حجت

گمان، خداي متعال حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی«سپس] فرمود: ]
؛ یعنی هر که او »و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است«فرماید: می

همه مردم را زنده کرده است، پیش از را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی 
.«آن که آنان را با شمشیرهاي تیز بکشد

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا «مسند زید: امام حسین علیه السالم فرمود: 
.«بخواند و او اجابت کند، اجري مانند آزاد کردن بنده دارد


