
ميبسم اهللا الرحمن الرح

و آزاد  زن در اسالميحجاب

 حسين سوزنچي

و آزاد ديهايامروزه در خصوص نگاه اسالم به حقوق پيمطرح شده است برخيمتعدديدگاههايزن يدر

ديايالقا تضينين طرز تفكرند كه اسالم و زنان به عمليهايرا در حوزه آزاديقات فراوانييمردساالرانه است

سعيتسينيمفيهم با قرائتهايبرخ؛از حقوق آنان را به نفع مردها مصادره كرده استيا برخي،آورده  يمياز اسالم

بايمردساالرانه تلقياز قرائتهاياحكام راجع به زن را ناشيكنند تمام ا؛نها مخالفت كنندآو رويو آنچه در كردهاين

حقيبه ظالمانه بودن تعالاعتقاد[مشترك است  اينين مثاليو معروفتر]زنان استم اسالم در ميز كه در ين بحثها

و پوشش خاص بديگاه. زنان مقرر كرده استياست كه اسالم برايشود، مساله حجاب ميمساله ين صورت عنوان

بيبايچرا زن در ابعاد مختلف اجتماع: شود كه ،يدر امور( ندازديد خود را به خاطر مرد به زحمت همانند حجاب

، آرا نحوة ويمحبت كردن آ...)ش نيا حجاب مخالف حق آزاديو و گاهيزن يرنگ وبو هم به مطلبيست؟

ميميروانشناس و ا:نديگويدهند و محدوديبا توجه به بينكه هر چه منع بيت ميشتر تحريشتر شود، افراد شونديك

چ ايزيو انسان طالب آن آنقياست كه او را از آن منع كنند، چرا اسالم و و مرد اصرار دارد ا بهتريدر بر فاصله زن

ايمحدوديست كه همانند جوامع غربين دين امور عاديتها برداشته شود تا و .ك كننده نباشنديگر تحريشوند

ا آيكنيم بررسين مقاله قصد داريدر چنيم كه آياز تعالين فهميا و ميم اسالم درست است ازيتوان فهميا

نيدهد امور اسالم داشت كه نشان ، نه تنها ظالمانه ، بلكه برايهمانند حجاب وينيتاميست ك سلسله از حقوق

، به معنيهايآزاد حتيعميزنان و اياهميبرايق كلمه است بسياخين حقوق است كه در سالهايت ازيارير

نمي، آزاديغربيكشورها ميپذيزن در حجاب داشتن را و تالش هيرند اياكنند به بهانه ازيمختلف، ن حق را

و نشان خواه چيزنان سلب كنند است كه در سواالت فوق مطرح شدهيزيم داد كه مساله حجاب درست برخالف آن

.اند

و سختيا كنين زحمت ايرا تحمل ايد؟ خالصه و اغلب اوقات، راحتينكه بلندين جهان عمل مزاحم هاست

وقيمدت در اعمال ؟؟؟ راحت و ميبه اعتراضاتيتكوتاه مدت است شود،با دقت توجهيكه به مساله حجاب مطرح

ا.يو آزاديراحت: گردديم كه عمده اعتراضات به دو مطلب برميابييم، درميكن كهيجان كالم ديترديب:ن است

ايوقت نميزندگيانسان بخواهد در جامعه بايتواند هر كاريكند، يد به نحويدلش خواست انجام دهد؛ بلكه

آميزندگ ديزيكند كه بتواند روابط مسالمت ا. گران داشته باشديبا اين سخن نبايالبته هر شوديد بهانه كه جامعه

و تمام آزاديكه خواست بر ما تحميزيچ چنيفرديهايل كند ايما را سلب كند؛ كه اگر ن جامعه قابلين كند،

.تحمل نخواهد بود

ايافراد اهميبراياجتماعيكه در زندگياز مسائليكيدر واقع بين است كه ما نبايت دارد، و به خاطريد هوده

بيديا مشكالت شخصيتعصبات  و دردسر م.ميفتيگران به زحمت و آسوده زندگيخواهيما تايكنيم راحت و م

ديزمان ايكه مزاحم كسيگران نشده .حق ندارد مزاحم ما شوديم،



ا نتيبا مجه گرفين دو مقدمه غالباٌ كهيته سايتحم: شود و ديل كردن حجاب بهير امور گر بر زنان، كه عمدتاٌ

م بامردان خودشان را حفظ كنند،.ل نابجاستيك تحميدهد،يخاطر كنترل مردان رخ ايچرا زنان ن قدر محدوديد

! شوند؟

ايبرا بايپاسخ به موين مسأله دهيرد بررسد دو مطلب را آيايكي:ميقرار آسين كه و به زحمتا وده بودن

همين ايشه خوب استيفتادن و دوم آيا نه؟ هميا محدودينكه ايشه بد استيت و اگر به نتيا نه؟ رسين ايديجه نيم كه

ن ، دو حكم مطلق ببيدو حكم دايص محدودهيتشخيبرايم چه مالكينيستند، آآن دو وجود و ايرد؛ دريا ن مالك

و امثال آن مسائل مربو خيوجود داردط به حجاب ر؟يا

بسي؟يهستند، اما كدام راحتيدر مورد مسألة اول، همة انسانها طالب راحت ايك اصل ن است كه انسانيار مهم

عميواقعيراحت همي، و و گذرا ترجيسطحيرا بر راحتيشگيق مي، موقت بهيح ك نفر كه وارد دانشگاهيدهد، مثالٌ

و ادامه تحصيم ميشود رايل بسدهد، خود و راياز آساياريبه زحمت انداخته ايخود سلب كرده است،ازش ها

ميكس ميكه به محل كار خود و كارش را انجام هميرود رود، بازيميكه به دزديكسيحت.ن طور استيدهد،

ميطوالنيك راحتيبه دست آوردنيبرا و دردسر :نديبگو اگر به شما. اندازديتر، خود را به طور موقت به زحمت

پيدر صورت بياپيكه ده ساعت ايو بيدرنگ بيل بزنين باغچه را مد، ميليه شما صد آيدهيون تومان نميم، يا حاضر

ايشو و سختيد كه كنين زحمت ا.ديرا تحمل و سختي را تحمل كنيد؟ خالصه اينكه اين نكهيخالصه اين زحمت

و اغلب اوقات، راحتي بلند   مدت در اعمال ؟؟؟ راحتي كوتاه مدت استجهان عمل مزاحم هاست

ميرا ترجيانسان عاقل اول هيح و .كندينميدوميچگاه آن را فدايدهد

نميبه خوديپس، راحت معيخود گيتصميبراياريتواند رايراحتيدر واقع، ما تنها زمان. ما باشديهايريم

معيبه عنوان ميك ديم كه همه شرايريذبپميتوانيار ا. باشنديمساوگريط ، پس از پذيمثالٌ به دانشگاهميرفتينكه

كنيبرو و مشكالت درس خواندن را تحمل ميم اييگويم ،آن وقت ن مشكالت به حداقل برسديم چه خوب است كه

و مدرك گرفتن من، لطمه وارد نشود، راحتييو تا جا مهيبرايشتريبيهايكه به درس خواندن .ا گردديم

دييراحتالبته مساله و آن همان بحث آزاديگريك بعد وينكه انسانها خواستار آزاديايعنياست،يهم دارد ند

ق و بنديهرگونه نميد و برخيرا خوش ا. كرده اندين خواست انسان تلقيرا بهتريآزاديحتيدارند نجا مسالهيدر

د ميگريصورت و اوليگيبه خود باين امريرد ايكه ايد معلوم شود، آن ايك اصل مطلق استييا آزاديست كه

ر؛يخ

ميپاسخ ايشنويكه غالباٌ چيين است كه آزاديم و تنها ميزيك اصل مطلق است و حق دارديكه تواند

ديدود كننده آزادمح ؛يما شود، مراعات حقوق ايهميآزاديعنيگران است نكه موجب لطمهيشه محترم است مگر

ديا آ. گران شوديبه ااياما پذيواقعاٌ و مهمترييرش است؟ اگر آزادين سخن قابل ن خواست بشريك اصل مطلق

چ و بر همه باز تقدم دارد،ياست ديچرا من ديد به خاطر چهيگران، دست از خواستة مهم خود بردارم؟ مگر گران

ديدارند كه بخاطر آنها آزاديتياهم تضيمن محدود شود؟ چرا لطمه خوردن به و بايق آنها براع حقوييگران ديمن

آ ديخودم مهمترميا من برايمهم باشد؟  گران؟يا

ا ميدر مقابل :شودين اعتراض دو پاسخ گفته



اي دين است كه اگر من رعايك پاسخ ديت حال نميگران را نكنم، و در آن موقع،يگران هم مرا مراعات كنند

ب ف. است كه دنبالش هستميشتر از سوديضرر من ملسوفيراسل نميمن گاو همسا:ديگويمعروف دزدم،يه ام را

چنيز بقيرا اگر هايه همساين كنم، ايد؛ پس برايل مرا خواهند دزديهمه وساه راين است كه حق همديهمة ما بهتر گر

بيمراعات كن ا.ميبرسيشتريم تا در مجموع هر كدام به سود اياما يم به دردين اشكال مهم را دارد كه تا وقتين پاسخ

د و قدرت من به اندازه كنيعنيگران باشد؛يخورد كه زور دديفرض زياگر من توانستم حقوق ويگران را ر پا بگذارم

كسيقدرت من هم بقدر بگيبود كه حتينتوانست حق مرا و ديرد تيبه رعايازينگرياعتراض به من بكند، آنگاه

ان قاعده ندارميا ديو حكين همان منطق و بياستعداديومتهاكتاتورها و در عرصه ين الملل، منطق كشورهاي،

عليجهانياست كه بدون توجه به افكار عمومياستعمارگر رايو و امثال آن، به هر جا بخواهنديرغم سازمان ملل

هيميلشكركش و خود را در مقابل نميكنند ايچكس پاسخگو بايرين پاسخ را بپذيدانند در واقع، اگر كيم، ميند قبول

م كنيم آزاديتوانيكه فقط در مقابل افراد متوسط مام،يخود را حفظ ؟ و معلوم است كه نه در مقابل قدرتمندان،

بيدرباره آزاد پيمان ميشتر از جانب قدرتمندان ايشود، نه از جانب افراد معموليدا فاي؛ پس اين پاسخ .ندارديده

ا اين است كه انسان ها همگيپاسخ دوم و و انسانحرمت ميحترام دارند سايت ما اقتضا ر انسانهايكند كه حق

ز حتير پا نگذاريرا ديدر واقع ما انسان. اگر زور ما برسديم و و انسانيم نميگران هم انسانند كهيت به ما اجازه دهد

كنيبه حق همد ايگر تجاوز گيم، اما نتين پاسخ اگر درست مورد توجه قرار ايرد، ميابر خالف ادعيجه يمطرح شده

ميايبرا. دهد حيولم كه چرا انسانها حرمت دارند،يكنين كار ابتدا سوال بهيمثالٌ و شما وانات حرمت ندارند

م بسيدهيخودتان حق كنياز آنها را براياريد كه هم.ديخوراك خود استفاده اين جهايدر فرين كه ياد آزادين قدر

م حيسر گيدهند، كشتن و مصرف بسوانات هيار عاديوشت آنها و اياست نمين را خالف انسانيچكس . شمرديت

ايآ هيد كه در كمال راحتيا تا به حال توجه كرده و پشهيو بدون ، سوسكها، مگس ها چ گونه احساس عذاب وجدان

م شايكشيها را اييد بگويد؟ حيد وليوانات موذينها ميهستند، آياز شما كسيپرسم ك پشه شماي به اندازةيا اگر

ميا به اندازةيت كرديرا اذ مياد؛يد اورا بكشيدهيك سوسك، لقمة شما را آلوده نمود، به خودتان حق ينها نشان

ح و حرمت انسان فقط از فيدهد كه اگر احترام زيكيولوژيزيث دستگاه بايچندان او باشد، تفاوتيست شناختيو

حيسا اير و حداكثر كهيوانات ندارد پيمقدارن است تريچيدستگاه هميده و اگر صرفاٌ پياست ،يدگيچين مقدار

بايفرق گذاشتن كافيبرا دهيباشد، نيك انسان نابغه به خاطر حفظ خود، هزاران انسان عاديميد اجازه يستيرا به

! بكشاند

و اگر انسايست بلكه انسانياونين دستگاه بدنيپس آنچه موجب حرمت انسان است هم ت مالك قرارينت اوست

بايز با محور انسانينيرد، آزاديبگ فيو جسميبدنيف شود، نه محور آزاديد تعريت حيولوژيزيو يوانيو ابعاد

.انسان

ا مين پاسخ دوم درست بنگرياكنون اگر در نهيكند، انسانيم ما را قانونمنديشود، آنچه آزاديم معلوم ت ماست

مين ترتيبد. گرانيديخواسته ها مب هميعلوم زين انسانها، انسانيشود كه اگر حيت خود را و از واناتير پا بگذارند

د نتيگر حرمتيهم بدتر شوند، و در ميندارند و حق دارد كه آزاديجه آنچه مزاحم« مكرا محدود كند، صرفاٌيتواند

ن» گرانيد با»تيمزاحم انسان« ست بلكهيبودن رايد انسانيبودن است؛ پس ابتدا آيم تا بتوانيدر ست بشناست ا واقعاٌيم

ميكه تعريايآزاد ايم درست تعريكنيف آيف كرده و چيم ميزيا واقعاٌ آن ا فقط اسمياستيم آزاديخوانيرا كه



كسيآزاد و اگر ت است گام برداشت، مراعات كردن خواستهيانسانيبرخالف آنچه اقتضايفقط به اسم آزاديدارد؛

.دنداريضرورتيو

ميدر هر كاريم هر انسانينيبيم ميكه انجام ايخواهد بهتر شود، منتهايدهد دريك نفر ن بهتر شدن را

م ديبيپولدارتر شدن ديدر جاه طلبيگريند، ويگري، هم ...در علم ميبراساس ين منطق است كه انسان با خود

نم«:ديگو ب». دادميكاش فالن كار را انجام ميبنگريرشتياگر با دقت ايم هر انسانينيبيم ميهمة ينها را با هم

م نميخواهد، منتها به نظرش اما اگر بتواند. روديميتواند همه را با هم كسب كند، لذا فقط به سراغ برخيرسد

و در حد اعل ديبه تعب. آن را خواهد داشتيبه دست آورد، آرزويهمه را با هم ق طالب كمال مطليگر، هر انسانير

و كمال مطلق همان خداست خمين، تعبيبنابرا. است شان طالب خدا هستند،ي، همة انسان ها در همة كارهاينير امام

ا. منتها مصداق را اشتباه گرفته اند بيبا مين ديشود كه تكاليان معلوم نيتكلينيف ( ست، بلكه نشان دادن راه استيف

ايكه كوتاهتريمي؛ راه مستق)مياهدنا الصراط المستق و خداستيبين فاصله بيكوتاهتريعنين ما بين فاصله و نين ما

چهمة آيكه دوست دارييزهايآن چنيبنابرا.مينها برسم كه به آيزي، تنها ميو راحتيزادكه  كند،يما را سلب

ميپس اگر هر كار.و كمال خود ماستيمصلحت واقع ايرا بر دوش ما ن است كه مثالٌ مردانيگذارند، نه به خاطر

نيح داده اند،يرا بر زنان ترج و اگر خوشمان كميد، ناشيايا برعكس؛ بلكه مصلحت خود ما را در نظر گرفته اند از

بيا. ماستياطالعات دين مين جاريان در مورد كل احكام نياست، اما جزيتوان در مورد احكام خاص تر بحثيئز

هميبرا. كرد ون بحث حجايمثال، آنيراآب و امثال ايحق.ش دريقت و ن است كه انسان قرار است به كمال برسد

مسيا نير تكاملين حيست، بلكه سعادت فردياز جامعه جدا ميات اجتماعيخود را در بستر پس. كنديكسب

ن بايجامعه و هر فعليبرايد بستر مناسبيز ايحركت كل افراد باشد شاشايپرراين بستر اجتماعيكه د شخصاٌين كند،

ز ميبه خود شخص برنگردد، اما چون بستر حركت را آشفته كرده است، زن. گردديانش باز به خود فرد بر حضور

آميبه نحو تحر غيك نيكه براير از مضراتيز در عرصة جامعه، ميخود او دارد، جامعه را يز از حالت متعادل خارج

غ و به طور نيلم در حركت تكامير مستقيكند ميخود آن زن ن. سازديز خدشه وارد كهيپس زن به خاطر مرد ست

م و خوشبختيعمياندازد، بلكه به خاطر راحتيخودش را به زحمت ايق تر راين سختيكاملتر خودش است كه ها

م ايتحمل نميكند، منتها چون اغلب افراد رابطه و سعادت را درك مين زحمت . شونديكنند به آن معترض

ايم دوباره رخ بنمايبحث مطرح كرديكه در ابتداياكنون ممكن است آن سوال دوم و آن آيد ا واقعاينكه

بيحجاب موجب تحر ويك مينميبستر اجتماعيناامن سازشتر مردان كه زنانيشود در جوامع غربيشود؟ گفته

ميب و آمد بيحجاب رفت د شدهيمردها عاديو حضور زن برايحجابيكنند، ايو نيگر مواجه با ستند،ين تنشها

حر« چرا كه  علياالنسان نيآ» ما منعيص ايتها را بردارين محدوديايست كه ما هم مثل جوامع غربيا بهتر ن اموريم تا

ديعاد و ك كننده نباشند؟يگر تحريشوند

ا بايدر پاسخ به ، دو مطلب گين سوال آ:رديد مورد توجه قرار بيوجب تحرميا هر منعياوالٌ ميك شود؛يش تر

آيو ثان ك كم شده است؟ي، با برداشتن منع، تحريواقعاٌ در جوامع غرباياٌ

نيدر مورد مطلب اول با و سطحيازهاين: ما دو نوعنديازهايد گفت كه و خوابيمحدود كهي، مثل خوردن دن،

ايپس از اشباع ظرف نيت بين ميازها، رغبت انسان از حتين و ميبه تنفر تبديگاهيرود نيل و ويعميازهايشود؛ ق

نمكسب علم،يهيو روحي، جاه طلبيا صفت، مثل پول پرستيدر . شوديكه ظرف درخواست آنها در انسان پر

بيمصرف خوراك هر جامعه در سال مقدار مشخص نياست كه و برايش از آن مقدار قابل استفاده دريست ايمثال به



اگير ايافراديم چه قدر پول الزم است تا حس پول پرستير بپرسخته خواهد شد، اما نيك جامعه اشباع شود، جواب

ا نياست كه پاين و عطش ويشهوت هم از لحاظ جسم. نخواهد داشتيانياز بايمحدود است زنيكيك مرد ا دو

اياشباع نم ايما از نظر روحشود؛ حسي، انسان در نمن بياشباع و هر چه تمتّع نيتر شود، تنوع طلبشيشود زياو

ميب و در واقع به صورتيشتر بياز قوة شهويقي، كه تلفيك عطش روحيشود و حس تملك .ديآيشتر است درميه

اينت ، عطشيجة هاين حالت ايقدياست مانند صاحبان حرم سرا و افراد شهوت ران در .ن عصريم

ع امر تو گشتيمطيمراد هر كه برآر

 افت مراديان دهد چو خالف نفس كه فرم

دريا اشتباه بياست كه پنداشته اند تنها راه آرام كردن غراآنن افراد و اشباع ويز، ارضا  حصر آن هاست؛حد

طغيهمان طور كه محروميول ميت ها سبب و شعله ور شدن شهوات نيرويشوند،پيان .ر را دارديز همان تأثيمطلق

چ ميزيانسان به ويورزد كه تمنايحرص و آنگاه منعش كننديآن را در غريكه برايدر حال. زنده كند زهيآراش

چيجنس طبيارضايكي.ز الزم استي، دو ديعيآن در حد و تهيريجلوگيگري؛ و تحرياز غريج .زهيك آن

باياما در خصوص جوامع غرب رايهم چنيد اذعان داشت كه برخالف تصور نيج، دين غريست كه آنها زهيگر

ديبصرشهوت و بيشان اشباع ايبهتر. شده باشديشان عاديحجاب برايدن زنان ين مطلب، حضور دائمين شاهد بر

كن. غات استيزن در تبل زيل غربيغات وسايد در اغلب تبلياگر دقت مويعاديهايباي، از زنان استفادهيو خصوصاٌ

ايم و نيغات هم براين تبليشود كه_ستيمردم كشور ما ميجلويدر كشور ما تا حدودخصوصاٌ يآنها گرفته

خيهمان مرديعني. جوامع خودشان استيبلكه برا_شود و در بيكه در روز ميابان صدها زن ند،يبيحجاب را

ميباز هم از آن نوع تبل دليآيغات خوشش اينداشت كه غربيليد، وگرنه بهتريغات براينگونه تبليان همچنان از

ب. شان استفاده كننديفروش رفتن كاالها كها كمتر شود، بلكهيموجب نشد كه تحريحجابيپس در همان جوامع هم

ايتحريبرعكس بقدر چنيكات زينين و برايك امر عاديباٌ به صورتياد شد كه تقريدر جامعه يدر آمده است

ايهم هين است كه آمار تجاوزها در نين گونه كشورها به كنست،يچ وجه كمتر از كشور ما كهيخصوصاٌ اگر توجه م

ميوقت مشود،يد ركشور ما آمار داده كهيشود، اما آنها تنها روابط جنسيهرگونه روابط با شروع تجاوز شمرده

مياز طرفيكيتيبدون رضا كه ما آن را تجاوز محسوبياز مواردياريبسيعنينامند،ين انجام شده باشد را تجاوز

و مرديبيمانند روابط جنس(ميكنيم نميآنها در آمارها) كه ازدواج نكرده باشدين هر زن . كننديشان مطرح

 نوشتهايپ

ايتفضيبرا.1 ريل و تربي، تعليمطهريمرتض:ك.ن بحث، ص) 1372صدرا،: تهران(ت در اسالميم ،115 -

ص) 1372صدرا،:تهران(؛ فلسفه اخالق 113 و آزاد 323-318، ص)1381درا،ص:تهران(يمعنوي؛ يبرا.30-5،

رياز منظر اسالميل بحث آزاديتفض شهيدر انديحل پارادوكس آزاد«،ين سورنچيحس:ك.، د»يد مطهريشه

شيجيترو-يرفصلنامه علم . 207-222ص31و30قبسات،

خم.2 حدينيامام خميموسسه تنظ: تهران(ثي، شرح جهل و نشر آثار امام ص)1371،ينيم ،184-182 



كر.3 ، حمديقرآن ت فرمايما را به راه راست هدا:1/6م

ا–4و5 ايخوب است در ظرينجا به كنين نكته بسيف توجه مييراد در نگاه ابتداافازياريم كه كنند آنچهيفكر

م ميد، واقعاٌ برايآيخوششان و آنچه بدشان عيآيشان خوب است ايد، حتماٌ به ضررشان است، در نين حال كه

خيهسخن گا كنيدرست است، اما اشتباه است اگر چنيال از اوقات انسانها گرفتارياريبس.ن استيم همواره

م محيمثالٌ در اثر تلف. شوندياحساسات كاذب سايا نوع ترتيطيق و مير اتفاقاتيب شود، شخصيكه به شخص

خ چيممكن است حقيرا دوست دارد، در حاليزيال كند كه نديكه اگر د كه آن را دوستي، خواهد فهماندقت آن را

و برعكس آيا. ندارد، شرين مضمون همان ميه خيان تكر هواستيعس«:ديفرمايفه است كه و هو عسيئا و انيركم

و هو شركم واليتحبواست اليهيئا و انتم ميعني) 2/216بقره( تعلمون علم ميگاه يد اما برايآيشود كه شما را بدتان

مشما خوب است چيو گاه ميزيشود كه از و برايآيخوشتان ايد و خدا همه بديتان بد است و ن موارد خوب

ميبرايواقع نميداند در حاليشما را ياديزينگونه احساسات كاذب مثالهايايد، برايدانيكه شما همه موارد را

شديتوان زد؛ مثالٌيم ايك آدم معتاد به مواد مخدر نن مواد احسايداٌ به ميس نياز و اصالٌ به غذا احساس نميكند ياز

نيكند، در حال ا. از دارد غذاست، نه مواد مخدريكه آنچه او واقعاٌ وين آدم معتاد شخص تحصيممكن است لكرده

ايآداب اجتماعيمباد دليهم باشد، اما نمينها كسيشود كه احساسات كاذب برچنيل اين نيغلبه نكند گاه

ميدراحساسات كاذب بق كسيبر او غلبه حقيكند كه اگر و متوجه بهيبخواهد او را نجات دهد قت سازد، نه تنها

كسيسخن چن نمين حتيگوش ميدهد، بلكه و بدخواه خود هپندارد؛ياو را دشمن اياما ن برخوردهايچ كدام از

نميدل ، كاذب نباشديل احيالبته رها كردن برخ. شود كه احساسات كاذب او بساز يار دشواريساسات كاذب كار

و شا آيهميد براياست پاين است كه در كهيفرمايمانيه مذكور در م«د نميخدا و شما كهيعني»ديدانيداند شما

م ايكنيفكر و بدآين احساس خوشايد حقيند شما واقعيند ند د، اما قطعا خداويقت مطلب را ندانياست، ممكن است

ا قتها آگاهيكه بر همه حق مياست، كنين را هم شما واقعا خوبيد تا همواره آنچه برايداند، پس شما به خدا اعتماد

. است به شما برسد

آميحضور تحر.6 ويز براينيميمستقيز زن در اجتماع ضررهايك ن ضررشيمعروفتر. به همراه دارديخود

آيهمان مطلب ميسوره احزاب تصر59ةياست كه در اي«ديرمافيح شده است كه ويها النبيا و بناتك ال زواجك قل

عليدنينينساء المومن جالين فاليانيلك ادنذبهنيبهن من و دخترانتيپيايعني»نيوذيعرفن ، همسران امبر به زن

تايخود را به خود نزديهاين بگو كه روسريو به زنان مومن اذ]يبه نحو خاص[ك كنند تيشناخته شوند تا مورد

عفيايحجاب برايعني. اقع نگردندو و از مزاحمتهاف شناين است كه زنان مسلمان به عنوان افراد مردانيخته شوند

مداشتن حجاب است،يكه مقتضيداشتن حجاب همراه با رفتار. مصون ماننديالابال شود كه همگانيموجب

ايمتوجة شخص و بفهمند كه ايخود حرمتين زن برايت زن شوند نقائل و حاضر ديست ديست كه نامحرمان با

ايو شهوانيوانيح متينجاست كه تجربه هم نشان داده كه هر چه خانميبه او بنگرند جالب و ن تر باشد،يمحجبه تر

ميكمتر مورد تعرض افراد الابال مياو با حجاب خود،شخص.رديگيقرار ايت خود را به مخاطب اعالم و نيكند

شهيبه تعب. حرمت اوست حفظيبرايميحجاب حر ايد مطهرير ني، در مساله پوشش سخن در آين زنيست كه ا

عريده در جامعه ظاهر شوديخوب است پوش ايا آيان؛ بلكه روح سخن در باين است كه و تمتعات مرد از زن ديا زن

آيرا بايگان باشد؟ زنيا مرد رايدر هر محفليد حق داشته باشد كه از هر ا نه؟يزنا ببرديبه استثناحداكثر تمتعات

نييپس مساله، مسالة آزاد و ندادنيست بلكه مسالة شخصيا اسارت زن و آزاد گذاشتنت دادن دريزن ا گذاشتن مرد



(از زنان استيجنسيبهره كش ص. يدرباره عدم مراعات حجاب، آزاديبحث مفصلتريبرا)82مساله حجاب،

رياجتماعيها صيمطهريمرتض:ك.زن، . 100-105، مساله حجاب،

صيمطهريمرتض.7 .115-122، مساله حجاب،

ميا.8 حكيشود كه آن تعبينجا هم باز معلوم ال تعلموني واهللا« مانةير و انتم پ» علم حيتوض4نوشتيكه در

كر. استيم چقدر مطلب مهميداد آيقرآن ا7هيم در بهين دسته از افراديسوره روم در مورد ديتعالكه بيم ين

مياعتنا الي«:ديفرمايند و هم عن االخره هم غافلونيالدن حيوهعلمون ظاهراٌ من بيايعني»ا بينها نيك عده ظاهر

د رتحل ميل مسائل، فقط ظاهريهستند حقياز مساله را درك و از همگانيقت پشت سر آن كه در آخرت برايكنند

م بيآشكار و و بحثيشود، غافل ايفوق نمونه بارزخبرند؛ بياز . هاستينين نوع ظاهر


