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ِجیم یَطاِن الّرَ
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ِبْسِم اهلِل الّرَ ْحَمـِن الّرَ ِحیم

اِهریَن  ٍد وَ آِلِه الّطَ ِدَنا ُمَحّمَ ّیِ َی اهلُل َعلَی سݡَ
ّ
ل ِميَن وَ صݡَ

َ
عال

ْ
ِه َرِبّ ال

ّ
َحْمُد ِلَل

ْ
ل

َ
ا

لاُم  ی ِقَیاِم َیْوِم الّدیِن  السݡَّ
َ
َجمعيَن ِمَن الآِن ِال

َ
ْعَداِئهْم ا

َ
َی ا

َ
اِئُم َعل ْعُن الّدَ

َّ
و الل

َقِك   َفَوَجَدِك 
ُ
ْن َیْخل

َ
َقِك َقْبَل ا

َ
ذي َخل

َّ
یِك یا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك اهلُل ال

َ
َعل

ّلِ 
ُ
وَن ِلك ُقوَن َوصاِبُر ّدِ ْوِلیآُء َوُمصݡَ

َ
ِك ا

َ
ّنا ل

َ
ِلَما اْمَتَحَنِك صاِبَرًة  َوَزَعْمناا

ُه تي ِبِه َوِصّیُ
َ
ْیِه َو اِلِه  َوا

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ل ُبوِك صݡَ

َ
تانا ِبِه ا

َ
ما ا

    تبینی ݡݡکیل موضوع
موضوعــی ݡݡکــه دوســتان هیئــت میثاق مطــرح ݡݡکردند ݡݡکه دراین چندشــب 
حبث ݡݡکنمی؛ ݡݡکلیت آن، حبث نقش بانوان در جامعه و جایݡݡگاه بانوان در 
یانــایت ݡݡکــه در دو ایل ســه مــاه اخیــر  مســیر متــدین اســالم بــود. بــا توجــه بــه جر
رخ داده،مــن بــه نظــرم رســید موضــوع را ناظــر به حبث حجاب، ݡݡکمی خاص 
تر ݡݡکمن. متاســفانه وضعیت به ݡݡگونه ای شــده ݡݡکه در حبث حجاب مهه 
دارنــد ســݡݡکوت می ݡݡکننــد. بــه نظــرم ایــن ســݡݡکوت را بایــد شݡݡکســت. بایــد 
حرف هــا را زد. برخــی زوایــای مســئله را بــاز ݡݡکردتــا ببینــمی واقعــا دعــوا بــر ســر 

چیســت. مــن دو مقدمــه در ابتــدای حبــث عــرض می ݡݡکــمن.
ــوز اســت درســت  ــوز ݡݡکــه هن ــه نظــرم می رســد مســئله حجــاب هن ب
می هــم در موافقــان هــم خمالفــان  فهــم نشــده و خیــیل از چالش هــایی ݡݡکــه دار
برمی ݡݡگــردد بــه اینݡݡکــه صــورت مســئله درســت فهــم منی شــود. وقــیت صــورت 
مســئله درســت فهــم منی شــود اجــرای آن بــا چالــش مواجــه می شــود.برخوردها 
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ــا آن  ــا چالــش مواجــه می شــود و عــواریض دارد ݡݡکــه امــروز هــم مقــداری ب ب
یــه  عــوارض مواجــه هســتمی. حبــث حجــاب را هــم اتفاقــا مــن از مهــنی زاو
ݡݡکنشــݡݡگری زن می خواهــم مطــرح ݡݡکــمن. متاســفانه یݡݡکــی از اشــتباهایت 
می در طــول الاقــل ایــن چنــد دهــه مســئله حجــاب را بیشــتر  ݡݡکــه مــا ݡݡکــرده ا
می. در حــایل ݡݡکــه مســئله حجــاب در درجــه  یــه  آقایــان مطــرح ݡݡکــرده ا از زاو
من هــا بایــد مطــرح بشــود. دوســتاین ݡݡکــه ݡݡکتاب مســئله  یــه خــود خا اول از زاو
حجاب شــهید مطهری؟هر؟ را خوانده باشــند؛  ایشــان اولنی فلســفه حجاب 
را باالبــردن ارزش زن می داننــد. حبــث حتݡݡکــمی خانــواده و حفــظ جامعــه و...
یری  مهــه بعــد از این هاســت. باالبــردن ارزش زن یعــین چــه؟ مســئله چــه تصو
دارد؟ من قبل از اینݡݡکه وارد خود حبث حجاب بشوم می خواهم دو مقدمه 

مطــرح ݡݡکــمن.

1    مقدمه اول:  تأثیر شرایط خاص بر امهیت مسائل
مقدمــه اول ݡݡکــه بــه شــدت در فهــم صــورت مســئله موثــر اســت و بــه نظــرم 
می رســد خیــیل از نزاع هــایی ݡݡکــه دارد اتفــاق می افتــد بــه دلیــل غفلــت از ایــن 
مقدمه اســت؛ این اســت ݡݡکه خییل از مســائل هســتند ݡݡکه به خودی خود 
اݡݡگݡݡــر تهنــا آن را نــݡݡگاه ݡݡکــین و خبواهــی بــه آن منــره بدهــی یــکݡݡ جایݡݡگاهــی 
پیــدا می ݡݡکنــد؛ در شــرایط خــاص زمــاین و مــݡݡکاین یــکݡݡ جایــݡݡگاه دیݡݡگری 
پیــدا می ݡݡکند.ایــن خیــیل مهــم اســت. در منظومــه تعالــمی دیــن، یــکݡݡ نݡݡکتــه 
بســیار مهــم ایــن اســت. خیــیل از مســائل یــکݡݡ منــره بــه خــودی خــود دارنــد و 

یــکݡݡ منــره هــم در شــرایط خــاص. 

    مثال تنباݡݡکو
مثــال بــه نظــر مشــا در دیــن، امهیــت اســتفاده از ســیݡݡگار و توتــون و تنباݡݡکــو 
چقــدر اســت؟ اصــال در مســائل دیــین مهــم اســت؟ مهــم نیســت؟ حݡݡکــم 
ــد مݡݡکــروه اســت. بیشــتر از ایــن مــن  ین شــرعی آن چیســت؟ فوقــش بݡݡگو
ندیدم مراجع ݡݡگفته باشــند. یکݡݡ حݡݡکݡݡم مݡݡکروه. یعین رتبه چندم احݡݡکام 
می، شــروع  می شــود؟ مثــال االن اݡݡگــر خبواهــمی احــݡݡکام مهــم دیــن را بشــمار
ݡݡکنــمی بــه مشــردن احتمــاال در ۳00 یــا 400 امنی حݡݡکم، به این حݡݡکم برســمی.
اما مهنی مسئله ݡݡکه حݡݡکم سیصد، چهارصدم دین است یکݡݡ دفعه یکݡݡ 
موقعیــت اجتماعــی رقــم می خــورد ݡݡکه در زمان میرزای شــیرازی می شــودالیوم 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ |. ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݤݤݣݣلݠݧ ݢّوَ ݥݢ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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اســتعمال توتــون و تنباݡݡکــو به منزلــه حماربه بــا امام زمان؟جع؟ اســت. حماربه 
یــت رده چنــدم احــݡݡکام دیــین  بــا امام زمــان؟جع؟ بــه حلــاظ امهیــت و اولو
ِة َو الــَزّݡݡَکاِة َو 

َ
ــال  الَصّ

َ
ــٍس : َعــیل ُم َعــیل  مََخْ

َ
ْســال ِ

ْ
اســت؟ رده اول اســت. | ُبــیِنَ اإْل

َیِة| منظور از والیت، 
َ

ِوال
ْ
ْ ُیَناَد ِبَشیْ ٍء ݡݡَکَما ُنوِدَی ِبال

َ
َیِة َو مَل

َ
ِوال

ْ
ْومِ  َو ال ِجّ َو الَصّ َ احلْ

والیــت اهــل بیــت؟مهع؟ اســت. والیــت امئــه؟مهع؟ اســت. بعــد ݡݡکســی بــرود بــا 
امام زمــان؟جع؟ جبنݡݡگــد؛ از ایــن ݡݡگنــاه در قامــوس شــیعه بدتــر مــن ســراغ 
نــدارم. بعــد یــکݡݡ زمــان مهــنی حݡݡکــم ســیصد، چهارصــدم می شــود حݡݡکــم 
اول.آقــا حدیثــش را بــرای مــن پیــدا ݡݡکــن ݡݡکــه ببیــمن ݡݡکــدام حدیــث ݡݡگفتــه 
توتــون و تنباݡݡکــو بــه منزلــه حماربــه بــا امام زمــان؟جع؟ اســت؟! ݡݡکجــا زمــان 
امئــه؟مهع؟ بــه دلیــل اســتعمال توتــون و تنباݡݡکــو چنــنی و چنــان می ݡݡکردنــد؟!  
صــورت مســئله را درســت بفهــم! حݡݡکــم توتــون و تنباݡݡکــو تــا چنــد مــاه قبــل 
این فتوا یکݡݡ حݡݡکم ســیصد، چهارصدم دین بود. وضعیت اجتماعی تغییر 
ݡݡکــرد. مهــه مــردم هــم فهمیدنــد. مــا فݡݡکــر می ݡݡکنــمی امــروز وضــع حتصیــالت 
رفته باال، مردم باید هبتر بفهمند؛ اما آن زمان مردم عمده شان یب سواد بودند 
مهــه فهمیدنــد. بعــد درمــورد لوازمــش اســتفتاء می ݡݡکردنــد. می ݡݡگفتنــد حــاال 
ݡݡکه توتون و تنباݡݡکو حرام شــد قلیان ها را باید بشــݡݡکنمی؟ حاال یکݡݡ ســوال 
. ݡݡکــی  از مشــا می پرســم.ݡݡکی توتــون و تنباݡݡکــو آزاد شــد؟ حــرام بــود دیݡݡگــر
آزاد شــد؟ اصــال شــنیدید تــا حــاال ݡݡکــه ݡݡگفتــه باشــد الیــوم اســتعمال توتــون و 
تنباݡݡکــو جایــز اســت؟ نــه. یــکݡݡ واقعــه اجتماعــی رخ داد.وقیت آن فقیه بــزرگݡݡ، 
میــرزای شــیرازی؟هر؟، حݡݡکمــش را داد مــردم فهمیدنــد. وقــیت مــردم فهمیدند 
مهــه  خیــیل جــدی عمــل ݡݡکردند.حــیت ݡݡگفتنــد شــاید الزم باشــد قلیان هــا را 
بشــݡݡکنمی تا خیال دمشن راحت بشــود ݡݡکه ما اصال دیݡݡگر ول ݡݡکن توتون 
و تنباݡݡکــو شــدمی.آن ݡݡکمپــاین ورشݡݡکســت شــد. ݡݡکوتــاه آمــد. قــرارداد به هم 
خورد.مهــه چیــز ݡݡکــه ســر جایــش برݡݡگشــت مــردم دوبــاره شــروع ݡݡکردنــد 
توتــون و تنباݡݡکــو اســتفاده ݡݡکردنــد. ݡݡگاهــی یــکݡݡ حݡݡکمــی بــه خــودی خود 
رتبــه اش ســیصد، چهارصــد اســت؛ ویل موقعیــت زمــاین، مســئله را عــوض 

می ݡݡکنــد.

    تطبیق مسئله حجاب
مســئله حجــاب بــه حلــاظ احــݡݡکام شــرعی بــه خــودی خــود جایݡݡگاهــش 
چیســت؟ حݡݡکــم حجــاب ݡݡکــه بــه خــودی خــودش شــاید رتبــه ۷0 یــا ۸0 ام 
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بــود موقعیــت اجتماعــی مــا، وضعیــت را آنقــدر تغییــر داده ݡݡکــه رفتــه اســت در 
رده هــای بــاال. نݡݡگــو آقــا حݡݡکــم حجــاب بــه خــودی خــود حݡݡکمــش پایــنی 
من. بعضــی اوقــات افــراد جوݡݡگیــر  اســت. مــن هــم قبــول دارم . مــن هــم مــی دا
می شــوند؛ پــس فــردای روزی ݡݡکــه میــرزای شــیرازی؟هر؟، حݡݡکــم را داده، 
یــد پــس امهیــت توتــون و تنباݡݡکــو نــزد شــیعیان  یــخ آمــده می ݡݡگو طــرف از مر
یــخ آمــدی. ݡݡکمــی در ایــن جامعــه زندݡݡگــی ݡݡکــن. ایــن اســت ؟ بابــا تــو از مر
احــݡݡکام شــرعی جایــݡݡگاه دارد. یب حجــایب، بــه خــودی خــود، ݡݡگنــاه صغیره 
اســت. ݡݡگنــاه صغیــره بعــد از ݡݡگنــاه ݡݡکبیــره اســت. آیــت اهلل دســتغیب؟هر؟ 
ݡݡگناهــان ݡݡکبیــره را خیــیل پــر و پیمان بر داشــته اســت.ݡݡگناهای ݡݡکبیــره ای 
ݡݡکــه در فقــه مطــرح اســت؛ فوقــش هفــت هشــت ده تاســت؛اما ایشــان هفتاد 
هشــتاد تا را مطرح می ݡݡکند و هنوز یب حجایب را آجنا نیاورده اســت. حجاب 
بــه خــودی خــود و بــه تهنــایی آنقــدر مهــم نیســت. یعــین مشــا اݡݡگــر 500 ســال 
قبــل زندݡݡگــی می ݡݡکــردی، حݡݡکم فقهی فرعی دســته دوم بود. دســته بیســم 

بود.

    حجاب، حݡݡکم ضروری و قطعی اسالم
ایــن مناقشــه ای هــم ݡݡکــه ده ســال اخیــر شــده و آقــایی یــکݡݡ ݡݡکتایب نوشــت، 
چــون 1000 صفحــه بــود مهــه فݡݡکر ݡݡکردند چه خبر اســت!مهه چیــز را به هم 
بافت. من فقط در 40 ایل 50 صفحه نشان دادم این ݡݡکتاب علمی نیست 
ــاورم ݡݡکــه تبلیغــش بشــود  ــرداری اســت. منی خواهــم امســش را بی و ݡݡکاله ب
ولــو ݡݡکــه خییل هــا شــاید آن را دیــده باشــند. اســتدالل های پــوچ می ݡݡکنــد. 
یݡݡکســری شــواهدی وجــود دارد ݡݡکــه نشــان می دهــد حجــاب، یــکݡݡ حݡݡکــم 
ضــروری و قطعــی اســالم اســت. شــیعه و ســین ݡݡکــه حــیت در وضــو هــم باهــم 
اختــالف دارنــد، در حݡݡکــم حجــاب 1200 ســال اختــالف نداشــتند. در ایــن 
دوره مــدرن یــکݡݡ عــده حرف هــای جدیــد می زننــد. پــس معلــوم اســت ݡݡکــه 
یســمان به هم ببافند  حݡݡکــم ضــروری دیــن اســت. اینݡݡکــه یــکݡݡ عده آمسان ر
ݡݡکــه مقــدس اردبیــیل چنــنی ݡݡگفتــه، بــرو ݡݡکتــاب مقــدس اردبیــیل را درســت 
خبــوان. ببــنی مجلــه مقــدس اردبیــیل را جلــو عقــب می ݡݡکنــد. بعــد آدمــی ݡݡکــه 
اهــل فــن نیســت متوجــه خطــا منی شــود. یــکݡݡ مجلــه ݡݡکتــاب را می بیننــد 
ینــد مقــدس اردبیــیل نظــرش ایــن نبــوده. خنیــر مقــدس اردبیــیل قطعــا  می ݡݡگو
نظــرش دربــاره حجــاب مهــنی بــوده ݡݡکــه نظــر مهه فقهاســت. من هم  مفصل 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ |. ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݤݤݣݣلݠݧ ݢّوَ ݥݢ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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در آن مقالــه ای ݡݡکــه در نقــد آقــای دݡݡکتــر ݡݡکدیــور نوشــم، توضیــح دادم. 
اݡݡگــر می خواهــی حبــث ختصصــی بݡݡکین بــرو در حبث ختصصــی آن وارد شــو. 
یــد مســئله قلــب ایــن اســت! یــکݡݡ آدمــی ݡݡکــه در  متخصــص قلــب می ݡݡگو
حــد دانشــجوی ســال اول پزشــݡݡکی درس خنوانــده شــروع می ݡݡکنــد بــه اظهــار 
نظــر ݡݡکــردن دربــاره نظــر متخصــص قلــب. دعــوای »مــار« و »مــار« اســت 
ــرداری در یــکݡݡ  ــد؟ یــکݡݡ ݡݡکالهب ــا منی دانی ــد ی . داســتانش را می دانی دیݡݡگــر
شــهر یــا روســتایی یــکݡݡ دݡݡکان دســتݡݡگاهی راه انداختــه بــود . یــکݡݡ عــامَل دیــین 
ــرای  ــد. وی ب وارد آن شــهر می شــود و دݡݡکان دســتݡݡگاه او را خــراب می ݡݡکن
ید بیا در مقابل مردم نشان  اینݡݡکه این عامَل را از میدان به در ݡݡکند می ݡݡگو
بدهــمی چــه ݡݡکســی باســواد اســت. مــردم هــم مهــه یب ســوادند. ݡݡگفــت حــاج 
. ایــن هــم نوشــت  »مــار«.  یــس مــار آقــا تــو ݡݡکــه خیــیل ادعایــت می شــود بنو
آن آقــا هــم شــݡݡکل مــار را ݡݡکشــید و از مــردم پرســید مــار ݡݡکــدام اســت ؟مهــه 
ݡݡگفتنــد معلــوم اســت ݡݡکــه ایــن اســت)مار ݡݡکشــیده شــده را نشــان دادنــد(. 
یســمان  حــاال دعــوا مهــان دعــوای مــار و مــار اســت.آدم یب ســواد آمســان و ر
ینــد حجــاب  را بــه هــم بافتــه. بعــد در َفضــای عمومــی هــم عــده ای می ݡݡگو
حمل مناقشــه فقهاســت. خیالت مجع. در ݡݡکلیت آن هیچ حمل مناقشــه فقها 
نیســت. من ســه ایل چهار مقاله نوشــم.مهه مناقشــه ها را ݡݡکه ادعا ݡݡکردند 
پاســخ دادم.ایــن دعــوا الݡݡکــی اســت؛ ویل حکــم حجــاب، بــه خــودی خــود، 
حݡݡکم فرعی دســته دوم بود. به دلیل شــرایط خاص جامعه جهاین جایش 
یــیت دارد ݡݡکــه اݡݡگــر امشــب برســم  عــوض شــده اســت. حداقــل دو دلیــل هو

می. یــیت را می ݡݡگــو دالیــل هو

    دالیل امهیت حجاب در شرایط خاص امروز
مسئله هوییت،  دلیل اول:   حجـــاب، یکݡݡ مناد

یــه عفــت می بینید. یکݡݡ نݡݡکته ای امــروز وجود  االن مهــه مشــا حجــاب را از زاو
دارد ݡݡکــه خیــیل خیــیل مهــم تــر از عفــت اســت.  آن اســت ݡݡکــه چالــش اجیــاد 
 ، یانــات اخیــر ݡݡکــرده. می خواهــی مســئله را راحــت بفهمــی؟ مــا قبــل ایــن جر
افــرادی را داشــتمی ݡݡکــه بــه حلــاظ حجــاب از منظــر عفــت، خیــیل بدحجــاب 
بودنــد. لباس هــای آچننــاین غیــر عفیفانــه. االن مشــݡݡکل چیســت؟ روســری 
را ݡݡکــه می اندازنــد، مهــه ناراحــت می شــوند . اتفاقــا دقــت ݡݡکنیــد؛ آن هــا هــم 
یــزی  ــد چطــور برنامــه ر ــد خــوب می دانن یــزی می ݡݡکنن ــد برنامــه ر ݡݡکــه دارن
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ݡݡکننــد. اغلــب این هــایی ݡݡکــه روســری خــود را انداختنــد بقیــه پوشششــان 
ــه پوشششــان از  ــد ݡݡکــه بقی ــیل از این هــا را می بینی ــه اســت. مشــا خی عفیفان
خیــیل از این هــا ݡݡکــه قبــال بدحجــاب بودنــد هبتراســت. پــس چــرا ناراحــت 
یــت اســت.  شــدی؟ مݡݡگــر مســئله ات عفــت نبــود؟ نــه. اینجــا مســئله هو
مســئله هویت، مســئله مدرن اســت. در جامعه جهاین وقایعی رخ داده ݡݡکه 
ــاال آورده اســت. مســئله حجــاب را مــا شــروع نݡݡکردمی.دعــوای  حجــاب را ب
ــورکݡݡ و رضــا خــان شــروع ݡݡکردند !آقــای رضــا خــان تــو ݡݡکــه  حجــاب را آتات
می خواهــی برانــدازی حــاال ݡݡگیــر دادی بــه چادر چاقچور؟عجب آدم نفهمی 
ــد ݡݡکــه رضــا  ــود. می دانی ــو! رضــا خــان ݡݡکــه خــودش ݡݡکســی نب هســیت ت
یــت می ݡݡکردنــد. می خواهــی مســئله  خــان را انݡݡگلیســی ها آوردنــد و او را مدیر
حجــاب را در دوره مــدرن بفهمــی، انقــالب را رهــا ݡݡکــن. بــرو قبــل انقــالب. 
ایــن جــزء خاطــرات آقــای هبجــت اســت؛ از یݡݡکــی از علمــا نقــل می ݡݡکنــد 
یــد امحدشــاه آمــد ســراغ مــن و ݡݡگفــت  ݡݡکــه آن عــامَل زمــان امحدشــاه می ݡݡگو
انݡݡگلیســی ها آمده انــد ســراغ مــن و ݡݡگفته انــد حجــاب را از ســر مــردم بــردار 
می. مــن  می و یݡݡکــی دیݡݡگــر را جایــت می ݡݡگــذار و اال تــو را ݡݡکنــار می ݡݡگــذار
ــه  آمــدم از مشــا ݡݡکســب تݡݡکلیــف ݡݡکــمن .چــه ݡݡکار ݡݡکــمن؟ آن عــامَل ݡݡگفت
می)آنقدرهــا  ــن راه می آ ــا مشــا و دی ــه مــن دارم ب ــد برداری.امحــد شــاه ݡݡگفت نبای
من بعــد مــن می خواهنــد چــه  ݡݡکــه فݡݡکــر می ݡݡکنــمی امحدشــاه بــد نبوده(منــی دا
یــد تــو ایــن ݡݡکار را نݡݡکــن.  ݡݡکســی را بیاورنــد. آن عــامَل مرجــع زمانــش می ݡݡگو
یعــین یݡݡکــی از دالیــیل ݡݡکــه انݡݡگلیــس، امحدشــاه را ݡݡکنــار ݡݡگذاشــت و 
رضــا شــاه را آورد مهــنی برداشــن حجــاب بــوده اســت. )دیݡݡگــر در ایــن شــکݡݡ 
می ݡݡکــه رضــا شــاه را انݡݡگلیســی ها آوردنــد؟ رضــا خــان یــکݡݡ تــمی حرفــه  نــدار
ای داشــته و قــوی عمــل ݡݡکــرده.( چرا؟مݡݡگــر حجــاب چــه ݡݡکار می ݡݡکنــد؟ 
واقعا برداشــن حجاب زمان رضا خان، ݡݡکارشــنایس شــده بود. چون مســئله 
یــت بــود. مادربــزرگݡݡ مــن  ݡݡکالهی داشــتند ݡݡکه پشــتش شــال وصــل بود.  هو
زمــاین ݡݡکــه حجــاب ممنــوع بود لباس یقه دار می پوشــیدند و ݡݡکاله شــال هم 
می پوشــیدند و مامور هــا ݡݡکاری بــا وی نداشــتند. می دانیــد رضــا خــان، مهــه 
من هایشــان در مراســم رمسی یب  مســئولنی حݡݡکومــیت را موظــف ݡݡکــرد ݡݡکــه خا
من هــای روحانیــون حݡݡکومــیت هــم موظــف بودنــد در ایــن  حجــاب بیاینــد. خا
جلســات رمســی یب حجــاب ظاهــر بشــوند، یب حجــاب رمســی! بــرای مهــنی 
خییل هــا مــدل پوششــان ایــن بــود ݡݡکــه بــه حلــاظ شــرعی هــم حــدودش را 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ |. ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݤݤݣݣلݠݧ ݢّوَ ݥݢ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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رعایــت ݡݡکــرده بودنــد. مســئله رضــا خــان حݡݡکــم فرعــی فقهــی بــود یــا مســئله 
ــد  ــو آن پوشــش جدی یــیت؟ می دانســت اݡݡگــر ایــن چــادر را برداشــت ]ول هو
یــج بســته  عمــال حجــاب شــرعی وی را حفــظ ݡݡکنــد[ پرونــده حجــاب بتدر
یــزی ݡݡکردنــد  می شــود. البتــه رضــا خــان منی فهمیــد؛ امــا آن هــا ݡݡکــه برنامــه ر
ــدری  ــد می ݡݡگــویی مهانق ــن هــم ݡݡکــه االن مشــا دردت می آی می فهمیدند.ای
ݡݡکــه قبــال شــال ݡݡکوچݡݡکی انداخته بودنــد االن ندارند؛ یعین معنای هوییت 
می خیــیل از باحجاب هــایی ݡݡکــه در فرانســه  در ݡݡکار اســت. ســاده بݡݡگــو
راهشــان منی دهنــد وقــیت می آینــد بــه ایــران اݡݡگر بروند قم یب حجاب حمســوب 
من هایشــان مایو اســالمی دارند! مایو پوشــیده  می شــوند! مثال فرانســوی ها خا
ویل مثــل لبــاس غــوایص. ایــن حجــاب اســت؟! مــن قبال می خواندم ݡݡکــه در 
ســواحل فرانســه اݡݡگــر خامنــی مایــوی اســالمی بپوشــد معــادل چنــد صــد دالر 
میــه می شــود. مایــو اســالمی چــه مســئله عفــیت مــی آورد ݡݡکــه بــا آن درݡݡگیــر  جر
هســیت؟! مســئله هوییت اســت! حجاب، مناد هوییت شــده اســت. پرچم چه 
ارزیش دارد؟ خباطــر اینݡݡکــه پرچــم را در روی فــالن قلــه قــرار دهیــد چندیــن 
! حاال ایــن پارچه آجنــا نرود  ݡݡکشــته می دهیــد! در عملیات هــا ایــن بــود دیݡݡگــر
چــه می شــود؟ چــرا اݡݡگــر یــکݡݡ عــده خــاص در یــکݡݡ شــرایط خــاص ســرود 
مــیل خنواننــد اعصابتــان خــرد می شــود؟! ݡݡکار منــاد، متفــاوت اســت بــا حݡݡکم 
بــه خــودی خــود. اݡݡگــر چیــزی منــاد شــد، جایݡݡگاهــش عــوض می شــود.این 
پارچــه قبــال یــکݡݡ پارچــه بــود. حݡݡکــم آتــش زدن پارچــه چیســت؟ پــس چــرا 
اݡݡگــر پرچــم را آتــش بزننــد ناراحــت می شــوی؟ حجــاب قبــل ایــن ݡݡکــه مــا بــه 
یــیت بــود. قبــل ایــن ݡݡکــه رضــا خــان شــروع  دنیــا بیایــمی، 100 ســال قبــل منــاد هو
ݡݡکنــد، آتاتــورکݡݡ شــروع ݡݡکــرد. اݡݡگــر می خواهــی ݡݡکار متــدین اجنــام دهــی 

مســائل را در افــق جهــاین بفهــم. 
جهــان غــرب، دو دمشــن مهــم داشــت.امپراطوری عثمــاین و امپراطــوری 
یــد ݡݡکتاب هــا را خبوانیــد. بــنی ایــن دو دعــوا انداختنــد. خــوب  ایــران. برو
هــم بلــد بودنــد دعــوا بیندازنــد. ســال ها بــنی عثمــاین و ایــران دعــوا بــود. علمــا 
یــه خیــیل  وســط را می ݡݡگرفتنــد ویل بــاز دعــوا برمی ݡݡگشــت. در دوران صفو
، علمــای آݡݡگاهــی داشــت ݡݡکــه منی ݡݡگذاشــتند دعــوا  دعــوا بــود .دوران قاجــار
بشود.عثماین را ݡݡکه متالیش ݡݡکردند. بروید ݡݡکتاب هایشان را ببینید ݡݡکه 
ینــد  ینــد مــا عثمــاین را از نقشــه حــذف ݡݡکــردمی. بفهــم وقــیت می ݡݡگو می ݡݡگو
می خواهــمی  ایــران رااز نقشــه حــذف ݡݡکنــمی یعــین چــه. آن هــا فقــط انقــالب 
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ینــد.  اســالمی برایشــان مهــم نیســت.از قبــل آن دارنــد ایــن حرف هــا را می ݡݡگو
مرحوم سیدحممدݡݡکاظم یزدی؟هر؟ ݡݡکه در مشروطه، مرتب شکݡݡ میݡݡکرد 
و توقــف می ݡݡکــرد، منی دانســت محایــت ݡݡکنــد یــا نــه و بعــدا هــم معلــوم شــد 
حــق بــا اوســت؛ بــرای دفــاع از عثمــاین ، فتــوای جهــاد داد. او عــامَل زمــان 
مشــروطه و نقطــه مقابــل آخونــد خراســاین؟هر؟ بــود  ݡݡکــه طرفــدار مشــروطه 
بــود. ایــن آدم ݡݡکــه اینقــدر اهــل احتیــاط بــود، فتــوای دفــاع از عثمــاین داد؛ 
امــا باالخــره عثمــاین را از نقشــه حــذف ݡݡکردنــد. مقــر اصــیل عثمــاین ݡݡکجــا 
بــود؟ ترݡݡکیه.خــود آتاتــورکݡݡ از فرماندهــان رده بــاالی عثمــاین بــود ݡݡکــه او را 
یــده بودند.بــه او وعــده داده بودند .اصــال یݡݡکی از علل خییل مهم ســقوط  خر
عثمــاین خــود آتاتــورکݡݡ اســت. بــه او وعــده دادنــد ݡݡکــه اݡݡگــر ایــن سلســله 
ســقوط ݡݡکنــد آن را بــه دســت تــو می دهــمی. ســیدحممدݡݡکاظم یــزدی فتــوای 
جهــاد و دفــاع از عثمــاین می دهــد. مهــان حبــث وحــدت شــیعه و ســین. وقــیت 
ݡݡکــه دمشــن مشــترکݡݡ داری، عــامَل شــیعه بــرای دفاع از حݡݡکومت ســین فتوای 
جهــاد مــی دهــد . عثمــاین را ݡݡکــه زمــنی زدنــد و از روی نقشــه حــذف ݡݡکردند، 
ــا ݡݡکار  ــا پــاکݡݡ ݡݡکــن، اصــل اســالم را از آجنــا پــاکݡݡ ݡݡکننــد. دو ســه ت ــد ب بای
ݡݡکردند.خط را عوض ݡݡکردند ݡݡکه نتواند با ݡݡگذشته خود ارتباط بݡݡگیرد. 
و حجــاب را برداشــتند. بــا مهــنی ݡݡکار هــای ظاهــرا ݡݡکم امهیــت! حــاال مــردم 
مطالبشــان را بــه هــر خطــی بنویســند، بــه حلــاظ شــرعی چــه فــریق دارد؟ حــاال 
ــن دو ݡݡکار را  ــم اســت؟  ای ــدر مه ــکݡݡ حݡݡکــم فرعــی حجــاب نباشــد، چق ی
ݡݡکردنــد و ترݡݡکیــه شــد ایــن ݡݡکــه االن می بینیــد. تــا ملتــش می خواهــد یــک 
یــد قانــون اســایس مــا  الئیــکݡݡ  ݡݡکار اســالمی بݡݡکنــد، ارتــش می آیــد می ݡݡگو
اســت! غلــط می ݡݡکــین اســالمی بــایش. ترݡݡکیــه ݡݡکــه زمــاین بــه عنــوان 
امپراطــوری عثمــاین یݡݡکــی از دو مرݡݡکــز جهــان اســالم بــود، تبدیــل شــده بــه 
مرݡݡکــز جهــاین ݡݡکــه منی ݡݡگــذارد اســالم در آن باشــد. حجــاب در آن ممنــوع 

یــت را بفهــم. دعــوا چیــز دیݡݡگــری اســت. اســت .پــس مســئله هو
آمدنــد ســراغ ایــران . بــه دالیــل تارخیــی متعــدد منی شــد ایــران را راحــت 
یــه ݡݡکنــمی، خودمــان  یــه ݡݡکــرد. دیدنــد هبتــر اســت بــه جــای اینݡݡکــه جتز جتز
ایــن جامعــه را مــدرن ݡݡکنــمی. رضاخــان را آوردنــد )خــود روشــنفݡݡکران ضــد 
ینــد مدرنیزاســیون اجبــاری(. بــه زور جامعــه را مــدرن ݡݡکردنــد.  دیــن می ݡݡگو
ــه منظــور از  ــه این راحیت هــا مــدرن منی شــوند! البت ــردم ب ــن م ــد ای چــون دیدن
مــدرن، غــرب زده شــدن اســت. مراݡݡکــز علمــی را تعطیــل ݡݡکردند. فقــط حوزه 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ |. ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݤݤݣݣلݠݧ ݢّوَ ݥݢ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ



14

لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ

نبــود. بلݡݡکــه مݡݡکتــب خانه هــا هــم بــود؛ ݡݡکــه البتــه مݡݡکتــب خانه هــای مــا 
یری از مݡݡکتب خانه ها ســاختند ݡݡکه مشا  مشــݡݡکالیت هم داشــت. اما تصو
ییــد عجــب چیز بیخــودی!  یــب می بینیــد و می ݡݡگو در فیلــم دݡݡکتــر حممــد قر
یــر را القــاء ݡݡکردنــد ݡݡکــه از اول ابتــدایی  مهــان هبتــر ݡݡکــه برداشــتند! ایــن تصو
می در یــکݡݡ نظــام دیݡݡگــری درس خبوانــمی ݡݡکــه بــرای تفݡݡکــر غــریب  مهــه بــرو
ینه ݡݡکردند. اصال مدارس متوسطه  می. برای مدارس ابتدایی، هز تربیت بشو
یعــین چــه؟ تابــه حــال فݡݡکــر ݡݡکــرده ایــد ݡݡکــه ایــن متوســطه یعــین چــه؟ بــه 
یــد ݡݡکــه عبارتنــد از  دلیــل اینݡݡکــه مشــا در جهــان مــدرن دو مقطــع اصــیل دار
ابتــدایی و دانشــݡݡگاه. حــاال یــکݡݡ چیــزی بایــد مشــا را از ابتــدایی بــه دانشــݡݡگاه 
ینــد چــرا تــب ݡݡکنݡݡکــور وجــود دارد؟! ایــن برنامــه  ســوق دهــد. بعــد می ݡݡگو
یــزی اســایس و حرفــه ای و جــدی اســت.  یــزی شــده اســت. یــکݡݡ برنامــه ر ر
حــاال می خواهــی بــه این راحیت هــا آن را عــوض ݡݡکــین؟ متــام تنظیمــات آن هــا 
را ادامــه دادی، حــاال می خواهــی عــوض ݡݡکــین؟ خیــیل بایــد دربــاره اش فݡݡکــر 
می ســراغ مســئله خودمان. می ؛ برو ݡݡکــین! حــاال منی خواهــم ایــن نقد هــا را بݡݡگو
مدرنیزاســیون اجبــاری. مهــان دو ݡݡکاری ݡݡکــه در زمان آتاتــورکݡݡ کردند، 
آمدنــد در ایــران هــم بݡݡکننــد. ݡݡگفتند اینطــوری بدون اینݡݡکه چند تݡݡکه اش 
بݡݡکنــمی، اینجــا هــم اســالم را پــاکݡݡ می ݡݡکنــمی. یݡݡکــی عثمــاین بــود و یݡݡکــی 
ایران. رضا خان را ݡݡگذاشــتند و قرار شــد ݡݡکه خط و حجاب برداشــته شــود. 
حجــاب را اول برداشــتند و اتفاقــا خیــیل هــم حرفــه ای عمل ݡݡکردنــد. ما بازی 
می. اول  ــازی خــوردن مــان مانــده ا ــوز اســت در ب ــوز هــم ݡݡکــه هن خــوردمی. هن
لباس متحد الشــݡݡکل) یعین متام هویت های قومییت برود( ســپس ݡݡکشــف 
یــت قومــی را هــم بݡݡگیــر از این هــا. از اشــتباهایت ݡݡکه ما بعد  حجــاب. اول هو
از انقــالب ݡݡکــردمی، ایــن بــود ݡݡکــه در حجــاب اصــرار داشــتمی فقط یــکݡݡ مدل 
ݡݡکامــال هتــراین وجــود داشــته باشــد. نݡݡگذاشــتمی فضاهــای قومیــیت پوشــش 
رواج پیــدا ݡݡکنــد. این هــا را بعــدا  در حبــث راهݡݡکار هــا بیشــتر خواهم ݡݡگفت. 
حجــاب را برداشــتند. ݡݡگام دوم شــان خــط و زبــان بــود ݡݡکــه بــه دالیــیل موفــق 

نشدند.
اهلل هبجــت؟وضر؟ خوانــدم. مهانطــور ݡݡکــه  آیــت  از  یــکݡݡ خاطــره 
می حائــری  می دانیــد ݡݡکشــف حجــاب در زمــان مرحــوم شــیخ عبــد الݡݡکــر
یزدی؟هر؟)موســس حــوزه علمیــه قــم( رخ داد. ایشــان از نظــر خییل هــا بســیار 
یــرکݡݡ نبــوده اســت. مهچنــنی بســیار اهــل تقیــه و عقــب نشــیین  ســاده بــوده و ز
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ینــد سیاســت بلــد نبــود؛ امــا قضیــه بالعݡݡکــس اســت. آیــت اهلل  بــوده. می ݡݡگو
هبجــت؟وضر؟ مــی  فرمودنــد ݡݡکــه ایــن از سیاســت ایشــان بــود ݡݡکــه توانســت 
حــوزه را حفــظ ݡݡکنــد. عقــب ݡݡکشــیدن هایی بــرای اینݡݡکــه می دانســت دارند 
اصــل دیــن را می زننــد. رفــت آن لــّب مطلــب را نݡݡگــه دارد و یــکݡݡ جــایی خمــی 
ݡݡکنــد تــا بعــدا ایــن دوبــاره برݡݡگــردد. ایــن خاطــره هــم از آیــت اهلل هبجت؟وضر؟ 
اســت می فرماینــد ݡݡکــه یــکݡݡ عــده از علمــا بعــد از اینݡݡکــه ݡݡکشــف حجــاب 
شــروع شــده بــود و خیــیل هــم داشــت ݡݡگســترش پیــدا می ݡݡکــرد، مجــع شــدند 
ݡݡکــه ببیننــد چــه ݡݡکار بایــد بݡݡکننــد. مجــع بنــدی شــان ایــن شــد ݡݡکــه آقــای 
شــیخ عبــد الݡݡکــرمی؟هر؟ ݡݡکــه مرجع زمان اســت باید فتوای مبــارزه و خمالفت 
بــا شــاه بدهنــد. یــکݡݡ نفــر را بــه عنــوان مناینــده می فرســتند پیــش مرحــوم شــیخ 
ید امجاع علمــا بر این تعلق  می حائــری؟هر؟ ݡݡکــه بــه ایشــان بݡݡگو عبــد الݡݡکــر
ݡݡگرفتــه ݡݡکــه مشــا بایــد مداخلــه ݡݡکنیــد. شــیخ فرمــوده بودنــد علمــایی ݡݡکــه 
میــان شــان عاقــل وجــود نداشــته باشــد امجــاع شــان حجــت نــدارد! عاقــل 
نباشــد؟ یعــین حجــاب مهــم نیســت؟ االن مــا می فهمــمی ݡݡکــه ایشــان چقــدر 
تیزبیــین ســیایس داشــته انــد. در حــوزه هــم مهــنی بــود. اصــال قــرار بــود حــوزه 
مجــع شــود! ایشــان مــدام عقــب ݡݡکشــیدند و ݡݡکوتــاه آمدنــد و نݡݡگذاشــتند 
ݡݡکــه حــوزه مجــع شــود. ایــن حــوزه ݡݡکوچــکݡݡ مانــد. بعــد ݡݡکــه رضاخــان رفــت 
و ݡݡکمــی وضعیــت برݡݡگشــت دوبــاره شــروع بــه رشــد ݡݡکــرد و انقــالب مــا رقــم 

خــورد. ݡݡکیاســت فــوق العــاده ای داشــتند.
می ݡݡکه البته  خاطــره ای دیݡݡگــر از آیــت اهلل هبجــت؟وضر؟ برایتــان بݡݡگو
می حائــری؟هر؟  من هنــوز چــاپ نشــده اســت. مهــنی شــیخ عبدالݡݡکر بــه ݡݡگمــا
ݡݡکه چننی موضعی دربرابر آن دسته از علما ݡݡگرفتند و ݡݡگفتند ݡݡکه عاقل 
میــان شــان نیســت، در اول ݡݡکشــف حجــاب برخــورد دیݡݡگــری دارد. از هتــران 
یکݡݡ مناینده ای می فرســتند قم نزد شــیخ عبد الݡݡکرمی؟هر؟ ݡݡکه بپرســد حاال 
ݡݡکــه حݡݡکومــت ݡݡکشــف حجــاب را شــروع ݡݡکــرده مــا چــه ݡݡکار ݡݡکنــمی؟ 
ایشــان ݡݡگفتنــد ݡݡکــه مبــارزه ݡݡکنیــد، هنــی از منݡݡکــر ݡݡکنیــد ولــو بــه قیمــت 
ݡݡکشــته شــدن تــان. ایــن قضیــه حــدودا بــرای ســال 1۳14 اســت ݡݡکــه ماشــنی 
نبــود! یعــین هتــران – قــم خــودش یــکݡݡ مســافرت بــوده اســت. ایــن مناینــده، 
آن شــب را در قــم می مانــد. فــردا ݡݡکــه می خواســت بــه هتــران برݡݡگــردد دوبــاره 
می حائــری؟هر؟ پرســید ݡݡکــه دیــروز از مشــا ســوال ݡݡکــردم  از شــیخ عبــد الݡݡکــر
من! هــر  فالنطــور جــواب دادیــد. بــروم ایــن را اعــالم ݡݡکــمن؟ شــیخ فرمودنــد منــی دا

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ |. ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݤݤݣݣلݠݧ ݢّوَ ݥݢ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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ݡݡکاری خودتــان می دانیــد بݡݡکنیــد! مناینــده بــا تعجب پرســید ݡݡکه مݡݡگر مشا 
من؟  یید منــی دا نبودیــد ݡݡکــه دیروز ݡݡگفتید فالن ݡݡکار را بݡݡکنید حاال می ݡݡگو
ــح  من. حــاال اینجــا آقــای هبجــت توضی ــد منــی دا ــاره تݡݡکــرار ݡݡکردن شــیخ دوب
یند خب  می دهنــد ݡݡکــه چــرا اینطور ݡݡگفتنــد. آیت اهلل هبجــت؟وضر؟ می ݡݡگو
من یعــین چــه؟ یعــین از دیــروز تــا امروز فتوا عوض شــد؟ زمانه عوض  ایــن منــی دا
شــد؟ نݡݡکتــه ایــن اســت ݡݡکــه اݡݡگــر مشا هنــی از منݡݡکر ݡݡکنیــد، ولو به قیمت 
ݡݡکشــته شــدنتان امــا منݡݡکــر رفع شــود، هنــی از منݡݡکر ݡݡکنیــد. اما چه ݡݡکنمی 
ݡݡکــه ]اݡݡگــر بدانــمی[ هنــی از منݡݡکــر بݡݡکنــمی منݡݡکــر رفــع منی شــود، اینجــا بایــد 

جــان مــان را حداقــل حفــظ ݡݡکنــمی.
 این توضیح آیت اهلل هبجت؟وضر؟ از مجله دوم شیخ عبدالݡݡکرمی؟هر؟ 
اســت. یعــین االن این هــا یــکݡݡ بنــایی ݡݡگذاشــتند ݡݡکــه قتــل عــام می ݡݡکننــد 
ݡݡکــه یب حجــایب مســتقر شــود؛ ایــن را منی شــود ݡݡکاری ݡݡکــرد. احلمــدهلل شــر 
رضاخــان ݡݡکــم شــد و حممدرضــا آنقــدر قــوت نداشــت و وقیت خواســتند خط 
یع آمدنــد نݡݡگذاشــتند چنــنی شــود. پــروژه  و زبــان را عــوض ݡݡکننــد علمــا ســر
یع  نامتــام مانــد. علمــا فهمیدنــد عوض ݡݡکردن خط، بســیار جدی اســت و ســر
مداخلــه ݡݡکردنــد. اتفاقــا مهــان علمــایی ݡݡکــه معمــوال موضــع منی ݡݡگرفتنــد. 
جــدی ایســتادند ݡݡکــه خــط فــاریس نبایــد عــوض شــود. آقــا مشــا ݡݡکــه عربید؛ 
ــه،  ــد؟ عــامَل فقی ی ــاریس چــه ݡݡکار دار ــه ف ــد. ب ݡݡکتاب هــای عــریب می خوانی
زمانــه را می فهمــد. می فهمــد ݡݡکــه عــوض ݡݡکــردن خــط فــاریس یعــین حــذف 
یــیت ات مراجعــه ݡݡکــن، راحــت  یشــه های هو .  بــه ر اســالم در ایــن ݡݡکشــور
می مــا در  پیــش مــی روی و مــردم ،راحــت بــا تــو مهراهــی می ݡݡکننــد. من می ݡݡگو
یــیت مــان را ݡݡکنــار ݡݡگذاشــتمی. آمدمی  یشــه های هو حجــاب اشــتباه ݡݡکــردمی. ر
اصــرار ݡݡکــردمی روی یــکݡݡ مــدل خــایص از حجــاب ݡݡکــه بعــد از مدرنیتــه باب 
یــیت  یشــه هو شــده بــود و خواســتمی مهــه مهــنی مــدیل باشــند. مــا در حجــاب ر

داشــتمی. چــرا این هــا را دســت ݡݡکــم ݡݡگرفتــمی؟ 
پس مساله حجاب چه شد؟ 

مقدمه اول: مناد هوییت شــده اســت. نه زمان انقالب ما بلݡݡکه ســال ها 
یــیت شــد، زدنــش موضوعیــت دارد ولــو  قبــل از انقــالب. و چیــزی ݡݡکــه منــاد هو
اینݡݡکــه مشــا انقــالب نݡݡکنیــد و یــا می ݡݡکردیــد. اول رضاخــان ݡݡکــه مــا نبــودمی. 
امام مَخیین ؟هر؟ در زمان اول رضاخان و قضیه ݡݡکشــف حجاب چند ســاله 
بــوده؟ یــکݡݡ جــوان طلبــه بیســت و یݡݡکــی دوســاله بــود. مســأله چیــز دیݡݡگــری 
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اســت. صــورت مســاله عــوض شــده اســت. دعــوا جــای دیݡݡگــری رفتــه اســت. 
ن     حجاب و ݡݡکنشݡݡگری ز

امــا مطلــب دوم: آن نݡݡکتــه حجــاب ݡݡکــه مــا سال هاســت از آن غافــل شــده 
می ایــن اســت ݡݡکــه حجــاب یعــین ݡݡکنشــݡݡگری زن. مفهــوم حجــاب،  ا
ݡݡکنشــݡݡگری و فعال بودن و انتخاب ݡݡگری زن اســت. من چند ســال اســت 
ایــن حبــث را مطــرح می ݡݡکــمن ویل منی خواســم تابــه حــال ایــن مطلــب را تیــز 
ییــد  می نݡݡگو می. چنــد ســال اســت می ݡݡگــو می امــا دیݡݡگــر جمبــورم بݡݡگــو بݡݡگــو
ییــد حجــاب قانــوین. امســال اݡݡگــر توفیــق  حجــاب اجبــاری؛ بلݡݡکــه بݡݡگو
باشــد تبینی می ݡݡکمن ݡݡکه می توانمی قانون داشــته باشــمی ویل اجبار نداشــته 
باشــمی. مــا چــرا قانــون را فقــط در فضــای اجبــار می فهمــمی؟ مــن مدافــع قانــون 
حجــاب بــودم، هســم و خواهــم بــود. نبایــد از ایــن قانــون عــدول ݡݡکنــمی امــا 
قالــب قانــون مهیشــه اجبــار نیســت. در آن مناظــره ای ݡݡکــه بــا آقــای مهــدی 
نصیــری داشــم مهــه آن طــرف را دیدنــد ویل یݡݡکــی ندیــد وقــیت آقــای مهــدی 
نصیــری در صــدا و ســیما ایــن حرف هــا را زده آن ݡݡکــه مقابلش بود چه جوایب 
داد؟ احلمــدهلل هیچ ݡݡکــس مــا را ندیــد. چــون چبــه حــزب اللهی هــا بــا خــودی 
ݡݡکه ݡݡکار ندارند؛ فقط با آن طریف ݡݡکار دارند. مهان جا این را تبینی ݡݡکردم 

امــا خیــیل نــرم ݡݡگفــم چــون ایــن حــرف ســنݡݡگنی و پیچیــده اســت.
. مــن خمالــف حجــاب  مــا می توانــمی قانــون داشــته باشــمی بــدون اجبــار
یند ســوزچنی هم از موضعش  اجباری ام و موافق حجاب قانوین. فردا نݡݡگو
برݡݡگشــت! مــن از موضعــم برنݡݡگشــم و مهچنــان مهــان موضعــی را دارم 
ݡݡکــه چندیــن ســال اســت در جاهــای خمتلــف ݡݡگفتــه ام. می شــود حجــاب 
. امــا به هرحــال ایــن عبــارت، تبیــنی می خواهــد.  قانــوین داشــت بــدون اجبــار
اول خــود حجــاب را درســت بفهمــمی بعــد ݡݡکــه فهمیــدمی مشــا می بینیــد چطــور 
. اول باید بفهممی حجاب  می شــود حجاب قانوین داشــته باشــمی بدون اجبار
من  یــد یــکݡݡ حدیــث خمالــف ذهنیــت مشــا خبوا ݡݡکنشــݡݡگری زن اســت. بݡݡگذار
ید مقدمه  می؟ البتــه بݡݡگذار بعــد ببینیــد مــا بــا ایــن احادیث چــه ݡݡکار ݡݡکــرده ا

می چــون وقــت رو بــه امتــام اســت. دوم را هــم بݡݡگــو

یعت برای تعلمی ساده و عمیق   2    مقدمه دوم: راهݡݡکارهای شر
یعت طــوری تعلــمی می دهــد ݡݡکــه مــردم مهــه یــاد بݡݡگیرنــد بعــد ما)یعــین  شــر
ݡݡکســاین ݡݡکــه فقیــه نیســتمی( شــروع می ݡݡکنــمی اظهــار نظــر ختصصــی روی 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ |. ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݤݤݣݣلݠݧ ݢّوَ ݥݢ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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یعت، و مهــه چیــز را قاطــی می ݡݡکنــمی. یــکݡݡ مثــال ســاده  آمــوزش عــادی شــر
من و بعــد روی مهــنی حبــث حجــاب پیــاده ســازی اش ݡݡکــمن.  بــز

    مثایل برای فهم صحیح قواعد ݡݡکیل
: چهاررݡݡکعــت(.  ــد رݡݡکعــت اســت؟ جــواب بدهید.)حضــار ــر چن ــاز ظه من
، جــای  یــد؟ مطمــن؟ خــب مــن امــروز ــول دار خــب چهاررݡݡکعــت. مهــه قب
مشــا خــایل، مشــهد بــودم از آجنــا آمــدم. حــاال ݡݡکــه مــن منــاز ظهــرم را در مشــهد 
دورݡݡکعــت خوانــدم اشــتباه ݡݡکــردم؟ مݡݡگــر منــاز ظهــر چهاررݡݡکعــت نبــود؟ 
ییــد چــون مســافر بــودی. آهــان!  پــس چــرا مــن دورݡݡکعــت خوانــدم؟ می ݡݡگو
یــق چنــد رݡݡکعت  ببینیــد شــریعت چقــدر ســاده یادتــان داد. می دانیــد منــاز غر
یــق یــکݡݡ اهلل اݡݡکبــر اســت رݡݡکعــت نــدارد. منــاز آدمــی ݡݡکــه  اســت؟ منــاز غر
پایش شݡݡکســته ایســتاده اســت یا نشســته؟ ببنی! صاحب  شــریعت خییل 
ــا یــکݡݡ آمــوزش ســاده داده. اول قواعــد ݡݡکیل را داده بعــد قواعــد بعــدی  یب ز
را ݡݡگفتــه. یعــین اول یــاد ݡݡگرفتیــد منــاز ظهــر چهاررݡݡکعــت اســت. ایــن را ݡݡکــه 
ــاز مســافر فالن طــور  ــد من ی ــاد میݡݡگیر ــدا ســر فرصــت ی ــد بع خــوب فهمی دی
یــق هبمان طــور اســت. یــکݡݡ منــاز ݡݡکیل یــاد می دهنــد، ایــن را  اســت، منــاز غر
ینــد. بعــد  مهــه یاد می ݡݡگیرنــد بعــدا جزئیــات احݡݡکامــش را بــه مشــا می ݡݡگو
یــد مــن در برخــی روایــات دیــدم ݡݡکــه منــاز ظهــر  اݡݡگــر یــکݡݡ آدم نــایش بݡݡگو
دورݡݡکعت اســت پس آن هایی ݡݡکه می ݡݡگفتند چهاررݡݡکعت اســت اشــتباه 
می ݡݡکردنــد! مشــا چــون قواعــد را یــاد ݡݡگرفتیــد می فهمیــد اشــتباه می ݡݡکنــد. 

خیــیل جاهــا اینطــور ســرمان ݡݡکاله مــی رود! 

    حدیث حضرت زهرا؟اهس؟:
بیان قاعده عدم اختالط زن و مرد، نه پرده نشیین زن

ید؛ می خواهم  حدییث ݡݡکه ݡݡکســی امروز جرئت منی ݡݡکند باالی منبر بݡݡگو
می و از آن دفــاع ݡݡکــمن. حدیــث از حضرت زهــرا؟اهس؟ اســت. حدیــیث  بݡݡگــو
یــرا  می می ݡݡکننــد یــا در ســندش خدشــه می ݡݡکننــد ز اســت ݡݡکــه مهــه آن را قــا
 َولا َیراُهݡںݐَّ 

َ
ــال ݡحݓ ٌر للِنّســاء أن لا َیریــݡںݐَ الِرّ منی تواننــد درســت آن را بفهمنــد.  | َخݡىݔ

|  بــرای زنــان هبتــر ایــن اســت ݡݡکــه مــردان را نبیننــد مــردان هــم زنــان را 
ُ

ــال الّرِݡݡحݓ
یــد زنــان ݡݡکال برونــد در خانــه؟  نبیننــد. یعــین چــه؟ آیــا ایــن می خواهــد بݡݡگو
دقــت ݡݡکــن! مهــنی حضرت زهرا؟اهس؟ ݡݡکــه این حدیث را می فرمایند حجاب 
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داشــتند یا نداشــتند؟ مݡݡگر هبتر نبود زنان در خانه مبانند پس حجاب برای 
چــه داشــتند؟ حݡݡکــم حجــاب حݡݡکــم اســالمی هســت یــا نــه؟ از امئــه؟مهع؟ 
دربــاره حجــاب ســوال می ݡݡکردنــد یــا نــه؟ مطالــب را بــا هــم قاطــی نݡݡکــن! 
یــد اصــل در مــورد زن و مــرد ایــن اســت ݡݡکــه اختــالط  درســت بفهــم! می ݡݡگو
زن و مــرد نباشــد. امــا مهــنی دیــین ݡݡکــه ایــن را ݡݡگفته، مهــنی حضرت زهرا؟اهس؟ 
ݡݡکــه ایــن را فرمــوده، می دانســته ݡݡکــه در بســیاری مــوارد، اقتضــای موقعیــت 
اختــالط زن و مــرد بــوده ݡݡکــه حضــرت هــم حضــور داشــتند و بــا حجــاب 

می رفتنــد. حجــاب یعــین ایــن. 

ن در جامعه     حجاب، یعین جدی بودن حضور ز
حجــاب یعــین پذیــرش اینݡݡکــه زن می خواهــد در جامعــه وارد شــود، مــردان را هــم 
یــد ݡݡکه اݡݡگر ضــرورت نــدارد  می. یــکݡݡ قاعــده به تو می ݡݡگو ببینــد امــا بــا رعایــت حــر
نیــاز نیســت زن و مــرد بــا هــم باشــند؛ مثــال در ادارات جــایی ݡݡکــه ضــرورت نــدارد 
آیــا زن ومــرد بــا هــم بنشــینند؟ هبتــر ایــن اســت ݡݡکــه جــدا بنشــینند )اݡݡگــر می شــود 
جــدا ݡݡکــرد(. در جاهــای خمتلــف اݡݡگــر جــایی ضــرورت نــدارد چــرا اختــالط باشــد؟ 
یــد در  ینــد هبتــر اســت زنــان را بݡݡگذار ینــد! منی ݡݡگو حضرت زهــرا؟اهس؟ ایــن را می ݡݡگو
خانــه، در را هــم بــه رویشــان ببندیــد ݡݡکــه هیــچ مــردی آن هــا را نبینــد. پــس اصــال 
چــرا اســالم حجــاب را آورد؟ اݡݡگــر منظــور ایــن بــود ݡݡکــه زنــان بایــد برونــد در خانــه 
و در را هــم بــه رویشــان ببندیــد چــرا اصــال حجــاب آمــد؟ حݡݡکــم حجــاب یعــین 
چــه؟ یعــین اســالم قبــول ݡݡکــرده ݡݡکــه زن هــا بایــد مرد هــا را ببیننــد و متقابــال مرد هــا 
هــم بایــد زنــان را ببیننــد. اݡݡگــر ایــن را قبــول می ݡݡکــرد ݡݡکــه منی ݡݡگفــت حجــاب! 
ینــد ســوزچنی ݡݡگفتــه اســالم پذیرفتــه ݡݡکــه زن  حــرف مــن تقطیــع نشــود بعــدا بݡݡگو
و مــرد بایــد مهدیݡݡگــر را ببیننــد پــس حجــاب الزم نیســت! خــدا خبیــر ݡݡکنــد. آدم 
یع آن را تقطیــع و ݡݡکلیــپ ݡݡکننــد.  یــد ســر می ترســد ایــن ایــام یــکݡݡ مجلــه ای بݡݡگو
منظــور مــن معلــوم اســت. اصــال حجــاب یعــین زن انتخــاب می ݡݡکنــد ݡݡکــه بیایــد 
می. مهــنی زین ݡݡکــه انتخــاب ݡݡکــرده  در جامعــه، بیایــد در مقابــل مــردان ویل بــا حــر
یــد  بیایــد در جامعــه و ݡݡکنشــݡݡگر اجتماعــی شــود مهــنی زن، می خواهــد بݡݡگو
الݡݡگــوی مــن در ݡݡکنشــݡݡگری بــا الݡݡگــوی غــریب فــرق دارد. ایــن مســاله دوم هوییت 
می. پــس آن حدیــث یــکݡݡ قاعــده ݡݡکیل  اســت ݡݡکــه امشــب دیݡݡگــر منی رســم بݡݡگــو
دارد می دهــد. ماننــد اینݡݡکــه منــاز ظهــر چهاررݡݡکعــت اســت امــا مشــا مســافری. آقــا 
دروغݡݡگویی خوب اســت یا بد؟ مݡݡگر ݡݡکســی شــکݡݡ دارد در بدی دروغ؟ ݡݡگناه 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ |. ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݤݤݣݣلݠݧ ݢّوَ ݥݢ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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ݡݡکبیــره اســت. امــا اݡݡگــر داعشــی ها آمدنــد شــهر مشــا را ݡݡگرفتنــد بایــد بݡݡگــویی مــن 
شــیعه ام یا نݡݡگویی؟ عاقل می ݡݡگوید نݡݡگو. تقیه اســت. حاال اݡݡگر از تو پرســید 
ُقوا 

ّ
ْن َتَت

َ
ا أ

َّ
شیعه ای یا نه چطور؟ راست بݡݡگویمی یا دروغ؟ هر عاقیل میفهمد  > ِإل

ِمْنُهــْم ُتَقــاًة<  بــه عمــار یاســر ݡݡگفتنــد بر بت ســجده ݡݡکن، ســجده ݡݡکــرد بعد آمد 
ا َمــْن 

َّ
نــزد پیامبــر ݡݡگفــت چــه ݡݡکار ݡݡکــمن؟ مــن ســجده ݡݡکــردم. آیــه نــازل شــد >ِإل

یــد ایــن در شــرایط تقیــه بــود جمبــور بود  ِإیَمــاِن< می ݡݡگو
ْ
ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨٌݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩّ ِبال ــںݐݧ ُبــُه ُمْطَمݡٔىِ

ْ
ݠْکــِرَه َوَقل

ُ
أ

ســجده ݡݡکنــد هیــچ اشــݡݡکایل هــم نــدارد. ممݡݡکن اســت ݡݡکســی 10 ســال در مݡݡکه 
یــمی؟ بلــه. اینجــا اشــݡݡکال  تقیــه ݡݡکنــد هیــچ اشــݡݡکایل نــدارد. 10 ســال دروغ بݡݡگو
نــدارد چــون منی خواهــی دروغ بݡݡگــویی بلݡݡکــه می خواهــی جانــت را حفــظ ݡݡکــین. 
 ! احــݡݡکام را بفهــم. حــاال چــون مــا قائــل بــه تقیــه شــدمی دروغݡݡگویی جماز شــد؟ خنیر
یــن چیــز بــرای زن ایــن اســت  یــد هبتر جمــاز نیســت. حضرت زهــرایی ݡݡکــه می ݡݡگو
ݡݡکــه مــردان را نبینــد و مــردی هــم او را نبینــد حجــاب می ݡݡگذاشــت. یعــین مــردان را 
می دیــد و دیݡݡگــران هــم او را می دیدنــد. مهــنی حضرت زهــرا؟اهس؟، خطبــه فدݡݡکیــه 
خوانــد. حضرت زهــرایی ݡݡکــه آن حدیــث را داشــتند بــه عیل؟ع؟می ݡݡگفتنــد چــرا 
ســلمان بــه مــا ســر منی زنــد؟ رفــت و آمــد داشــتند! یــکݡݡ جــای دیــن را ݡݡگرفتــمی جــای 
دیݡݡگــرش را فرامــوش ݡݡکــردمی بعــد شــروع می ݡݡکنــمی نظــر دادن. ایــن حدیــث نیــازی 
بــه مناقشــه ݡݡکــردن نــدارد. متــام متدّینــنی می فهمنــد اصــل بــر عــدم اختــالط اســت 
امــا ایــن بــه ایــن معــین نیســت ݡݡکــه زنــان برونــد در خانــه در را بــر روی خــود ببندنــد. 
یــمی اصــل بــر عــدم اختــالط  خیــیل واضــح اســت. االن مــا بیشــتر از آن ݡݡکــه بݡݡگو

یــمی حجــاب واجــب اســت. اســت می ݡݡگو
حجــاب واجــب اســت یعــین چــه؟ یعــین زنــان دامئــا در موقعیت هــای مقابــل مــردان 
می و هــم آن  قــرار می ݡݡگیرنــد. ببینیــد چقــدر راحــت با هم مجع می شــود. هــم ایــن را دار
را. نیــازی هــم نیســت قاطــی ݡݡکنــمی. حــواس مــان باشــد خییل وقت هــا یکݡݡ مطلب 
ینــد ایــن مطلــب اول اســت و مطلــب دوم هــم دارد. اݡݡگــر  ݡݡکــه می خواهنــد بݡݡگو
ݡݡگفــت هبتــر بــرای زنــان آن اســت ݡݡکــه مــردی را نبیننــد و مــردان او را نبیننــد بعــدش 
یــد حجــاب واجــب اســت. اصــال مشــا زین را می شناســید ݡݡکــه در عمــرش  می ݡݡگو
حجــاب نݡݡکــرده باشــد؟ بــه ایــن معــین ݡݡکــه هیــچ مــرد ناحمرمــی او را ندیــده باشــد. 
اصــال قابــل فــرض اســت؟ معلــوم اســت ݡݡکه منظور حضــرت این نبود. بــرای مهنی 
اســت ݡݡکــه حضرت زهــرا؟اهس؟ مــی آیــد خطبه فدݡݡکیه می خواند. این خطبه بســیار 

یباســت و موضــوع حبــث مــا هم هســت.  ز
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|   اسݡݡکن ݡݡکنید   |

بارگیری فایل صویت جلسه

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ |. ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݤݤݣݣلݠݧ ݢّوَ ݥݢ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ

ݣݣلݥ | 12آذرماه1401 ݩݩݩّݨݨَ ۀ ݣݣݣݣݣݣݣاوݧ مىݔݦݩݩݩݩّݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݡݡَ ݩݩٰاطݪݪݪݪݪݬݬݬِ ݧ ݧ ݧ دا  |ڡݐݧ ݠهݦݦݩݡݡَ ݩݩݩݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ا ݡݡسݒݧ ݩٰ ݧ ݧ ݧ اق ںݓ ِهێأِت میٮݒݩݩٰ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ

ݤݤ | ݣݣݣݣݣݠمݚ وݦݩّݩُ ۀ ݣݣݣݣݣݣدݩݩُ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ   | حݪݬݓ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ

    مقدمه و مروری بر مباحث ݡݡگذشته
حبث ما درباره حجاب و ݡݡکنشݡݡگری زن در جامعه اسالمی و متدن اسالمی  
بود. عرض ݡݡکردمی ݡݡکه مســائل خمتلی ݡݡکه در احݡݡکام اســالمی هســت، دو 
نــݡݡگاه بــه آن هــا وجــود دارد. یــکݡݡ نــݡݡگاه بــه خــودی خــود، ݡݡکــه یــکݡݡ مســئله، 
بــه خــودی خــود می توانــد جایــݡݡگاه خیــیل مهم داشــته باشــد یا یــکݡݡ جایݡݡگاه 
پاییــین داشــته باشــد و ݡݡگاهــی وقت هــا مهــنی مســئله در بســتر زمــان و مݡݡکان 
خــاص جایݡݡگاهــش عــوض می شــود.عرض ݡݡکــردمی توتــون و تنباݡݡکــو بــه 
خــودی خــود یکݡݡ حݡݡکــم فرعــی فقهــی دســت دویســم و ســیصدم اســت، 
یــخ پیــش می آیــد ݡݡکــه الیــوم  فوقــش مݡݡکــروه هســت امــا یــکݡݡ موقعیــیت در تار
اســتعمال توتــون و تنباݡݡکــو بــه منزله حماربــه بــا امام زمان؟جع؟ می شــود. حبث 
مــا ایــن بــود ݡݡکــه حجــاب یــکݡݡ حݡݡکمــی بــود ݡݡکــه اݡݡگــر فقط حجــاب بــود و 
مــا مثــال پانصدســال قبــل زندݡݡگــی مــی ݡݡکــردمی، یــکݡݡ حݡݡکــم مثال هشــتادم و 
نودم بود؛ اما وقایعی رخ داده ݡݡکه این وقایع موجب شده این مسئله هشتادم 
و نــودم بیایــد در رده هــای بــاال. ایــن معنایــش ایــن نیســت ݡݡکــه ایــن حݡݡکــم بــه 

خــودی خــود در ایــن رده اســت.
مثــال ربــا یــکݡݡ حݡݡکمــی اســت ݡݡکــه بــه خــودی خــود رده اش خیــیل باالســت. 
ــَن اهلِل  َوَرُســوِلِهۖ    َذُنــوا ِبَحــْرٍب ِمّ

ْ
قــرآن وقــیت  دربــاره ربــا حــرف می زنــد می فرمایــد: >َفأ

< باید به این مسئله پرداخته شود. یا در باب مسائل اقتصادی و فقر ݡݡکه در 
 | اݡݡگر رمحت خدا 

ً
ݪݪݭݭݭݓّي لكاَد الَفقُر أن َیكوُن ݠُکفــرا ــولا َرحَمــُة َرٮ

َ
روایــت می فرمایــد: | ل

نبــود نزدیــکݡݡ بــود ݡݡکــه فقــر بــه ݡݡکفر برســد. حݡݡکومت باید بــه این ها بپــردازد و 
این هــا بــه خــودی خــود مســئله های باالیی هســتند؛ پانصد ســال قبل حجاب 
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آنقدر رده اش باال نبود اما یکݡݡ وقایعی رخ داده ݡݡکه االن حجاب در رده این ها 
قــرار ݡݡگرفتــه. مــن از ایــن جهــت، ایــن مثال هــا را ݡݡگفــم ݡݡکــه تــا حبــث حجــاب 
یــد.  نــه. ربــا  را مطــرح می ݡݡکنــمی می ݡݡگویندآقــا چــرا بــا بقیــه مســائل ݡݡکار ندار
معضــل اســت بایــد برایــش فݡݡکــر ݡݡکنــمی. بانݡݡکــداری مــا ݡݡکــه تــا حــدودی در 
آن  ربــا دارد، حــاال درســت اســت  یــکݡݡ مقــدار بــه حلــاظ صــوری حــل شــده ویل 
، معضــل هســت بایــد بنشــینمی حلــش ݡݡکنمی.   مهــه مراجــع ݡݡگفتــه انــد دیݡݡگــر
]امــا می خواهــم[ بدانیــد برخــالف ایــن تبلیغــی ݡݡکــه می ݡݡکننــد فݡݡکر نݡݡکنید 
ربــا خیــیل مهــم اســت ویل حجــاب مهــم نیســت. حجــاب رده اش آمده بــاال، نه 
یــخ رخ داده  بــه خــودی خــود، بلݡݡکــه بــه دلیــل وضعیــت خــایص ݡݡکــه در تار

است.

1     عامل اول هوییت: حجاب، مناد تصویری
دیــروز مقــداری را برایتــان عــرض ݡݡکــردم، رفم ســراغ اینݡݡکه حجــاب یکݡݡ بعد 
یــیت پیــدا ݡݡکــرده  اســت. چــرا بعــد هوییت پیدا ݡݡکــرده؟ یکݡݡ علت مهــم آن  هو
می .رســانه  یــری بــه ســر مــی بــر ایــن اســت ݡݡکــه مــا در عصــر رســانه های تصو
یــری عــوض  یــری ݡݡکاری بــا مــا ݡݡکــرده ݡݡکــه جایــݡݡگاه منادهــای تصو تصو
شــده. خیــیل برامیــان مهــم شــده، تبدیــل به پرچم شــده اســت. اݡݡگر خواســتید 
مطالعــه ݡݡکنیــد آقای نیل پســتمن ݡݡکتــایب دارد به اســم »زندݡݡگــی در عیش 
مــردن در خــویش« خیــیل قشــنگݡݡ توضیــح می دهــد ݡݡکــه بعــد از ایــن عصــر 
یرهــا، منادهــا، آن چــه به چشــم می آیــد، با فرهنگݡݡ   یــری، تصو رســانه های تصو
می، حجــاب یــکݡݡ  چــه ݡݡکار می ݡݡکنــد. چــون مــا در ایــن عصــر بــه ســر می بــر
شــاخص مســلماین شــد. ما حجاب را شــاخص مســلماین نݡݡکردمی. انقالب 
مــا نݡݡکــرد. دیــروز توضیــح دادم  قبــل از انقــالب مــا بــود. این هــا از زمــان رضــا 
خان با حجاب درݡݡگیر شدند. قبل از رضاخان در  زمان آتاتورکݡݡ در ترݡݡکیه 
بــا آن درݡݡگیــر شــدند. مــا نرفتــمی آن را منــاد ݡݡکنــمی. دســت مــا نیســت. برخی هــا 
می. مݡݡگر دســت من و تو اســت؟  ینــد بیاییــد  حجــاب رااز منــاد بینداز می ݡݡگو
یــر جهــان در عصــر رســانه های  ایــن مســئله در عرصــه جهــاین در عصــر تصو
ــو  یــری و  منادهــا، ]بــه طــور طبیعــی رقــم خــورده اســت[ دســت مــن و ت تصو
یــری دارد منــاد می شــود. آن چیــزی ݡݡکــه بــه  نیســت. آن چیــزی ݡݡکــه حیــث تصو
یع مناد می شــود. این نیســت ݡݡکه حاال ما یکݡݡ ݡݡکاری ݡݡکنمی  چشــم می آید ســر

یبــا دیــروز عــرض ݡݡکــردم. ݡݡکــه منــاد نشــود. ایــن مطالــی بــود ݡݡکــه تقر

ݠمݦݨݨݚ |. ݨُ وݦݩّݧ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݦݦݦُ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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2     عامل دوم هوییت: مفینیسم
نݡݡکته دومی ݡݡکه دیروز یکݡݡ اشــارایت به آن ݡݡکردم، امروز می خواهم ان شــاء اهلل 
یــیت حجــاب را پررنــگݡݡ می ݡݡکند.پیدایــش  بیشــترآن را بــاز ݡݡکــمن ݡݡکــه ُبعــد هو

پدیــده ای اســت به اســم مفینیســم، هنضــت احیای حقــوق زنان.
ــود. مــوج  ــوزده  ب ــا از اوایــل قــرن ن یب ــد مــوج اول ایــن هنضــت تقر می دانی
دومــش در قــرن بیســت، اواســط قرن بیســت، بود. عمدتــا افــراد، مــوج دوم و یکݡݡ 
مقــداری هــم مــوج ســوم را مــی شناســند. خمصوصــا در ایــران، مــا هنــوز در مــوج 
دوم بــه ســرمی برمی؛ اݡݡگــر مــوج ســوم را خــوب در ایــران معــریف ݡݡکنــمی مــوج دوم 

می خوابــد.
چــه چیــزی رخ داده؟ خــوب دقــت ݡݡکنیــد. مــن ایــن حبث را مفصــل یکݡݡ 
بار مطرح ݡݡکردم. عنوان حبمث را »زن به مثابه نا-مرد« ݡݡگذاشم ؛منهتا  ݡݡگفم 
در تیتــر ســخنراین ݡݡکــه دادمی خپشــش ݡݡکننــد  »نامــرد« را بنویســید »نــا، خــط 
می یݡݡکــی زن بــه مثابــه مــردی ݡݡکــه مــرد  تیــره، مــرد« .ݡݡگفــم دو تــا مطلــب بݡݡگــو
نیســت. دیــدمی ایــن ݡݡکلمــه نا-مــرد خوب این معنا را می رســاند. نامرد بــه مردی 
می ݡݡگویمی ݡݡکه مرد نیســت. زن به مثابه نا-مرد یعین چه؟ آن حبث آجنا را هر 
ݡݡکس خواســت  مفصل من آجنا حتلیلش ݡݡکردم. خییل تیتر وار خالصه اش  

می.  می ݡݡکــه ایــن نݡݡکتــه خــودم را بݡݡگــو را می ݡݡگــو

یاین مرد ساالر     مفینیسم، جر
یــاین اســت ݡݡکــه الݡݡگــوی انســان را مــرد می بینــد نــه زن و  ببینیــد مفینیســم جر
یان  اصرار دارد ݡݡکه زنان مثل مردان شــوند. مفینیســم در باطن خود، یکݡݡ جر
مردســاالر اســت. الݡݡگــوی زندݡݡگــی اجتماعــی را مردانــه می بینــد. بــرای مهــنی 
یــن مفینیســت های مــوج دوم را مشــا نــݡݡگاه ݡݡکنیــد خیــیل جاهــا مثــل  مهــم تر
مــردان رفتــار مــی ݡݡکردنــد، اصــال تیــپ هــم مثــل مردهــا می زدنــد. ببینیــد غــرب 
در حبــث زن ،دو  ݡݡکار ݡݡکــرده. یــکݡݡ حبــث ایــن اســت ݡݡکــه زن را بــه مثابــه 
ݡݡکاال ݡݡکــرده. هنــوز بــه ایــن حبــث  نرســیده ام، ایــن را بعــدا می خواهــم حبــث 
یــد زن ها مثــل مردها بیاینــد در  ݡݡکــمن. مفینیســم این نیســت. مفینیســم می ݡݡگو
یــت جنســییت خــود را ݡݡکنــار  میــدان، مثــل مردهــا یعــین مثــل مردهــا. یعــین هو
بݡݡگذارنــد. مــن فعــال ســراغ ابعــاد جنســی منی خواهــم بــروم ،ایــن حبــث هــم در 
حبث من هســت. ما مهیشــه حجاب را در حوزه مســائل جنســی دیدمی، من 
می. جنســییت یعــین زن بــودن و مــرد بودن  می خواهــم از حیــث جنســییت بݡݡگــو
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ید زن هم می تواند ݡݡکنشــݡݡگر  صرف نظر از ابعاد جنســی.  مفینیســم می ݡݡگو
باشــد مانند مــرد.

ایــن شــهید مطهــری؟هر؟، واقعــا فــوق العــاده اســت، زمــاین ݡݡکــه مــوج 
پــا شــݡݡکل می ݡݡگیــرد، ایشــان دارد حتلیــل می ݡݡکنــد. مــا االن  دوم دارد در ارو
می حتلیــل می ݡݡکنــمی. ایشــان خیــیل نابغــه هســت.  پنجــاه ســال بعــدش دار
یــد مــا طرفــدار حضــور زن در جامعــه هســتمی برخــالف یــکݡݡ  ایشــان می ݡݡگو
یــد زن هــا برونــد خانــه نشــنی شــوند. پــرده نشــنی  تلــی ســنیت ݡݡکــه می ݡݡگو
شــوند. اصــال  شــهید مطهــری؟هر؟ ݡݡکتــاب مســئله حجــاب را ݡݡکــه نوشــته 
یفــش فضــای غــریب اســت؛ یــکݡݡ حریفش فضای  یــف دارد یــکݡݡ حر دوتــا حر
ســنیت پرده نشــنی اســت. نصف ݡݡکتاب با این ها دعواســت و نصف دیݡݡگر 
یــد مــا طرفــدار حضــور زن در  بــا آن هــا. شــهید مطهــری؟هر؟ حرفــش می ݡݡگو

جامعــه هســتمی امــا زن در مــدار خــودش، مــرد در مــدار خــودش. 

ن یین، نقش غیرمستقمی ز     مردآفر
حــاال اتفاقــا یــکݡݡ شــعر قشــنݡݡگی هســت ݡݡکــه بــرای عمــان ســاماین اســت. 
مصــرع اولــش را مــا در ذهنمــان پررنــگݡݡ ݡݡکــردمی. وقــیت حجــاب رافقــط بــا ایــن 
من  می. مصرع دومــش را ݡݡکه االن برایت میخوا می می باز مصــرع اولــش جلــو  ببــر

ینــب؟اهس؟ اســت. دربــاره حضرت ز
ین روزݡݡگار    زن مݡݡگو اخت اجلالل بنت الوقار زن مݡݡگو مردآفر

مــا اشــتباه مان ایــن اســت ݡݡکــه بــا زنــان ݡݡکــه صحبــت می ݡݡکنــمی فقــط 
یــن روزݡݡگار  یــن روزݡݡگار طلــب می ݡݡکنــمی .زین ݡݡکــه مردآفر از آن هــا مردآفر
اســت فقــط دارد نقــش غیرمســتقیمش را اجنــام می دهــد. اتفاقــا رݡݡکــن اصــیل 
ین روزݡݡگار نبود ،یعین درســت اســت  شــخصیت  حضرت زینب؟اهس؟، مردآفر
ینــب؟اهس؟ را  چبه هــای حضــرت شــهید شــدند؛ ویل آن چیــزی ݡݡکــه حضرت ز

می. ینــب؟اهس؟ ݡݡکــرد اخــت اجلــالل بنــت الوقــار بــود ݡݡکــه می ݡݡگــو حضرت ز
دربــاره  حســیین  محاســه  در  مطهــری؟هر؟  آقــای  چــه؟  یعــین   
ید زن، یکݡݡ نقش غیر مســتقمی  ینــب؟اهس؟ حبــث می ݡݡکنــد. می ݡݡگو حضرت ز
یــخ را  یــین اش تار ــا مردآفر ــوده، ب یــن روزݡݡگار ب یــخ داشــته یعــین مردآفر در تار
یــت مــی ݡݡکــرده. حــاال یــا مهســرش یــا فرزنــدش؛ امــا یــکݡݡ نقــش مســتقمی  مدیر
هم داشته اســت. در نقش مســتقمی ســه مواجهه رخ داده. یکݡݡ مواجهه ســنیت 
ݡݡکــه ایشــان  آن را نقــد می ݡݡکنــد ]آن اســت ݡݡکــه اســاس نقــش مســتقمی را 
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یــد زن بــه مثابــه یشء ݡݡگــران هبــا. یعــین زن، ݡݡگــران هبــا  قبــول نــدارد[  می ݡݡگو
یــین اجتماعــی نــدارد، پــرده نشــنی اســت امــا  اســت امــا یشء اســت. نقــش آفر
ــه در  ــرده ن ــا در پ ــرم اســت ؛ام ــرد حمت ــد م ــام دارد. در دی باالســت، ارج دارد، مق
یــد غریب هــا، ایــن غریب هــا ݡݡکــه  میــدان. بعــد می رســد بــه غریب هــا. می ݡݡگو
ــان ســرمایه داری  ی ، مفینیســم اســت منظــورش جر ــد منظــور ی اینجــا می ݡݡگو
یــان ســرمایه داری مــی روم ݡݡکــه زن را بــه مثابــه  نیســت ݡݡکــه بعــدا ســراغ جر
ݡݡکاال در جامعه می آورد، ݡݡکاالی جنســی. من فعال با این ݡݡکار ندارم تعبیر 
ــه انســان یب هبــا  ــه مثاب ــد غریب هــا زن را ب ی ایشــان آجنــا ایــن اســت: می ݡݡگو
آوردنــد وارد جامعــه ݡݡکردنــد. الݡݡگــوی مردانــه ای بــرای جامعــه زن قراردادنــد.

ن در جامعه     نقش مستقمی ز
]امــا هردوتــای این هــا غلــط اســت[ اســالم زن را بــه مثابــه انســان ݡݡگران هبــا 
می خواهــد انســان ݡݡگران هبــا در مــورد زن یعــین در عنی حــال ݡݡکــه زن اســت، 
انســان اجتماعی اســت. در جامعه حضور فعال دارد؛ اما زنانݡݡگی خودش را 
یســت ݡݡکــه  حفــظ ݡݡکــرده، نــه زنانݡݡگــی بــه عنــوان امــر جنســی. ایــن ݡݡکار
حضرت زینب؟اهس؟ݡݡکــرد. شــاهݡݡکار ݡݡکــرد. ایــن ݡݡکار آنقــدر پیچیــده اســت  
ݡݡکــه مــن یــکݡݡ دهــه حمــرم فقــط بــرای مهنی منبــر رفم. الݡݡگوی ݡݡکنشــݡݡگری 
ینــب؟اهس؟.  اجتماعــی زن مســلمان بــر اســاس الݡݡگــوی رفتــاری حضرت ز
یــکݡݡ دهــه منبــر اســت بعــدا مهــان را مقالــه ݡݡکــردم می توانیــد ببینیــد. 
ینــب؟اهس؟ خیــیل پیچیــده عمــل ݡݡکــرده اســت. چــه ݡݡکار ݡݡکــرده؟  حضرت ز
می بــرق از ســرت بپــرد. ایــن وحشــی های داعشــی   مــن یــکݡݡ چیــزی می ݡݡگــو
می ســپاه عمــر ســعد  بــا ســپاه عمــر ســعد فــریق می ݡݡکننــد؟ یــا آن طــریف بݡݡگــو
بــا وحشــی های داعشــی فــریق می ݡݡکنــد؟ اݡݡگــر مــی خواهــی منونــه ســپاه 
می. ایــن را ســردار رمضــاین بــه خــودم  عمــر ســعد را ببیــین، امــروز داعــش را دار
می، ݡݡگفــت بݡݡگــو. ݡݡگفــم  ݡݡگفــت. ݡݡگفــم ســردار مــن روی منبــر می ݡݡگــو
یه ݡݡکه می جنݡݡگیدمی  خبــر قطعــی اســت؟ ݡݡگفــت بلــه. می ݡݡگفــت در ســور
ݡݡگــردان حرملــه داشــتند. ݡݡگــردان حرملــه یعین چه؟ اهل ســنت، حرملــه را آدم 
ــا  ــاب خلف ــا اهل ســنت در ب ــا ب ــد. اهل ســنت معمــویل. م حســاب منی ݡݡکنن
ید هم  می. حاال در یز ید  و ... اختالف ندار می ویل در حرمله و یز اختالف دار
برخــی از وهایب هایشــان توجهیــایت دارنــد؛ ویل اهل ســنت حــیت وهایب هــا هــم 
حرملــه را آدم حســاب منی ݡݡکننــد. ݡݡگــردان حرملــه یعــین چــه ؟ یعین بدانید با 
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چــه ݡݡکســی طــرف هســتید. داعشــی منونــه ســپاه عمــر ســعد اســت. معــذرت 
می خواهــم ایــن تعبیــر را می خواهــم بــه ݡݡکار ببــرم. عذرخواهــی می ݡݡکــمن 
حــاال جملــس عمومــی خــوب نیســت. ویل می خواهــم بفهمیــد ݡݡکــه ݡݡگفــت 
ینــِب؟اهس؟ بنــت الوقــار اخــت اجلــالل، ایــن در ݡݡکربــال  چــه ݡݡکار  حضرت ز
ݡݡکــرد ؟ داعشــی ها وقــیت می رخیتنــد، جــز ایــن بودݡݡکــه اولــنی ݡݡکارهایشــان 
جتــاوز بــه نامــوس بــود؟ غیــر ایــن بــوده؟ امــا آیــا مشــا در ݡݡکربــال چنــنی واقعــه 
ینــب؟اهس؟ چــه ݡݡکار ݡݡکــرده. منی دانیــد  یــد؟ منی دانیــد حضرت ز ای ســراغ دار
ینــب؟اهس؟ را نفهمیــدمی  ینــب؟اهس؟ چــه ݡݡکار ݡݡکــرده. مــا حضرت ز حضرت ز
چــون خجالــت مــی ݡݡکشــمی ایــن حرف هــا را بزنــمی. حیــا می ݡݡکنــمی. منی دانــمی 
حضرت زینب؟اهس؟ چه ݡݡکار ݡݡکرده. ݡݡکنشــݡݡگری اجتماعی حضرت ݡݡکه 
معــروف اســت. پیــام آور ݡݡکربــال اســت. ݡݡکربــال در ݡݡکربــال مــی مانــد اݡݡگــر 
ینــب نبــود؛ امــا فقــط ایــن نیســت. حضرت زینب؟اهس؟ ݡݡکنشــݡݡگر زن اســت  ز
و ݡݡکنشــݡݡگری زنــش را بــا الݡݡگــوی اخــت اجلــالل و بنــت الوقــار چنــان اجنــام 
می دهــد ݡݡکــه ایــن داعشــی های ݡݡکربــال جرئــت تعــرض جنســی منی ݡݡکننــد 
ینــب؟اهس؟ اســت .چــون مــا خیــیل اهــل حیا هســتمی  .ایــن شــاهݡݡکار حضرت ز
ــمی چــه ݡݡکار ݡݡکــرده اســت.  ــد بدان یــمی ویل بای خجالــت می ݡݡکشــمی بݡݡگو
بدانــمی ݡݡکنشــݡݡگری اجتماعــی زن بــا حفظ هویت جنســییت اش چطور می 

شــود. 
ــه؟ زن و مــرد دارد؟ چــرا  ــا ن ــر مهــه واجــب اســت ی دفــاع از جــان امــام ب
یــد نرویــد؟ مهــه می دانیــد  امام حســنی؟ع؟ روز عاشــورا بــه زنــان می ݡݡگو
ینــب؟اهس؟  خــودش راانداخــت  وقــیت رخیتنــد ســراغ امام ســجاد؟ع؟ حضرت ز
ــرای  ــد او را. پــس  چــرا ب روی حضــرت و ݡݡگفــت اول مــن را مــی ݡݡکشــید بع
امام حســنی؟ع؟ نرفــت؟ ام وهــب رفــت، چــرا امــام او رابــر ݡݡگردانــد؟ ســوال 
خیــیل ســنݡݡگیین اســت .آقــای دݡݡکتــر شــریعیت یــکݡݡ ســخنراین داردݡݡکــه تیتــر 
ســخنراین اش فــوق العــاده اســت ولــو حمتوایــش خیــیل ضعیــف اســت. ســوال 
یــد چــه چیــزی از جــان امــام باالتــر اســت؟ از  قشــنݡݡگی مطــرح ݡݡکــرده، می ݡݡگو
می؟از جــان امــام باالتــر آن چیــزی اســت ݡݡکه امام جانــش را  جــان امــام باالتــر دار
برای آن فدا می ݡݡکند. جانش، نه حقیقت قدیس امام. از حقیقت قدیس امام 
هیــچ چیــزی باالتــر نیســت. جــان منظــور جــان دنیــوی اســت. امام حســنی؟ع؟ 
جانــش را بــرای چــه فــدا ݡݡکــرد؟ بــرای حفــظ اســالم. درســت اســت؟ حفــظ 
ــد خــودش را فــدای  ینــب؟اهس؟ نبای ــدر مهــم اســت ݡݡکــه حضرت ز اســالم آنق

ݠمݦݨݨݚ |. ݨُ وݦݩّݧ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݦݦݦُ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ

ینــب  جــان امام حســنی؟ع؟ بݡݡکنــد. ݡݡکربــال در ݡݡکربــال مــی مانــد اݡݡگــر ز
ینــب؟اهس؟!  نبــود. بــرای مهــنی نبایــد فــدا بشــود. چــه جماهــدیت ݡݡکــرد حضرت ز
ینــب؟اهس؟ خیــیل شــخصیت پیچیــده ای دارد. منی توانــمی بفهمــمی.  حضرت ز
من حــرف  می مــی روم در فــاز روضــه .منی تــوا ینــب؟اهس؟ می ݡݡگــو مــن تــا حضرت ز
بــزمن. حضــرت ابوالفضــل؟ع؟ می آیــد ݡݡکــه از بــرادرش اجــازه بݡݡگیــرد ݡݡکــه 
َحَیــاِة 

ْ
ــِئْمُت ِمــَن ال یــد | یااخــی سݡَ بعدحضــرت او را دنبــال آب مــی فرســتد. می ݡݡگو

َیــاِة خســته شــدم بݡݡگــذار  َ ــْدِري  |  دمَل ســنݡݡگنی شــده َســِئْمُت ِمــَن احلْ ــاَق صݡَ ضݡَ
بــروم انتقــام بݡݡگیــرم. بعــد مشــا می دانیــد حــاال عــیل اصغــر؟ع؟ زنــده اســت. حاال 
این هــا را ندیــده.  خــود امام حســنی؟ع؟ را ندیــده. دل عبــاس؟ع؟  تنــگݡݡ آمــده. 
حضرت زینب؟اهس؟ در عامَل ݡݡکنشݡݡگر اجتماعی زن چه ݡݡکار می ݡݡکند. این 
افق اســت. نیاز نیســت مهه زن هادر این افق باشــند؛ اما یکݡݡ الݡݡگو را جلوی 
مــا ݡݡگذاشــته اند بفهمــمی در عــامَل چــه ݡݡکار می شــود ݡݡکــرد. در ݡݡکربــال ورق را 
برݡݡگردانــد. مــی داین یعــین چــه؟ ورق را برݡݡگردانــد. چــه ݡݡکســی بعــد از پایــان 
ینــب؟اهس؟  یــه می ݡݡکنــد؟ پیــروز یــا شݡݡکســت خــورده؟ حضرت ز جنــگݡݡ، ݡݡگر
ظرف یکݡݡ روز بعد عاشــورا ورق را برݡݡگرداند نݡݡگذاشــت به ݡݡکاخ یزیدبرســد.
یــاد برســد. بــه ســبکݡݡ زنانــه جماهــده می ݡݡکنــد. یعــین چــه ݡݡکار  بــه ݡݡکاخ ابــن ز
می ݡݡکنــد؟ ســبکݡݡ زنانــه. نه ســبکݡݡ جنســی. ســبکݡݡ جنســییت زنانــه .اصــال امر 
ــرود بــه مســت امــر  ینــب؟اهس؟ منی بینیــد. اصــال منی ݡݡگــذارد ذهــن ب جنســی از ز
جنســی. فضــای زنانــه اش را نݡݡگــه مــی دارد. بــرادرش بــه او وصیــت ݡݡکــرده: یــا 
. حضــرت  یبــان پــاره نݡݡکــین! شــب عاشــورا وصیــت ݡݡکــرد دیݡݡگــر اخــیت! ݡݡگر
یــه ذلیالنــه منی ݡݡکنــد؛ امــا وقــیت بــاالی پیݡݡکــر  یبــان پــاره منی ݡݡکنــد، ݡݡگر ݡݡگر
ٌل  َعــٰراِء ُمَرّمَ

ْ
ــْيٌن ِبال اه ٰهٰذا ُحسݡَ ٰداه ٰوا َعِلّیَ یــد؟ | ٰوا ُمَحّمَ بــرادرش مــی رســد چــه می ݡݡگو

ٰمــاِء | راوی هــای خود لشــݡݡکر عمر ســعد دونقــل دارنــد. دوراوی، هــر دوراوی  ِبالّدِ
یــه دوســت و   َعــُدٍّو و َصدیــٍق  ݡݡگر

َّ
مجله شــان ایــن اســت :َواهلِل أبݡݡَکــت ݡݡُکل

یــه دمشــن را  یانــد .ݡݡگر بݡݡکــت نــه َبݡݡَکــت. ابݡݡکــت یعــین ݡݡگر
َ
دمشــن را درآورد. ا

یــه ݡݡکــن. باخیت، من بــردم.  در خــود ݡݡکربــال درآورد. دیــروز مــی خندیــدی، ݡݡگر
یــکݡݡ ݡݡکنشــݡݡگری زنانــه در عرصــه اجتماعــی. 

    به جای دفاع از حجاب، با حجاب، محله ݡݡکنید
مــا خیــیل  در معــریف  دین مــان ݡݡکــم ݡݡگذاشــتمی. خیــیل می خواهــمی از 
یــمی حجــاب مصونیــت اســت نــه حمدودیــت.  حجــاب حــرف بزنــمی، می ݡݡگو
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]درحایل ݡݡکــه[ حجــاب محلــه اســت. مــا از حجــاب نبایــد دفــاع ݡݡکنــمی. بایــد 
بــا حجــاب محلــه ݡݡکنــمی. بایــد بــا حجــاب ݡݡکنشــݡݡگری زن در غــرب را بــه 
یــمی مشــا نتوانســتید زن را زنانــه  وارد میــدان ݡݡکنیــد.  چالــش بݡݡکشــانمی. بݡݡگو
مشا زنان را مثل مردان ݡݡکردید. زن، دســِت دوی مرد شــد. االن زن دســت دوی 
می.]حمــور ورود زنــان به اجتمــاع را  مــرد اســت .مهــنی زنــان مفینیســت را مــی ݡݡگو
[  اصــل  ورود بــه پســهتای ســیایس و ... قــرار دادنــد، امــا می بینیــد ݡݡکــه هنــوز
من مــرݡݡکل  پســت های ســیایس در جهــان بــرای مردهــا اســت .حــاال یــکݡݡ خــا
یرخارجــه. امــا  من هــم می شــود وز هــم صدراعظــم می شــود. حــاال یــکݡݡ خــا
فضــا دســت مردهــا اســت. مشــا می خواهیــد از احیــای اجتماعــی حقــوق زن 
یــد؟ بــه زن بݡݡگــو زن، تــو  دفــاع ݡݡکنیــد چــرا الݡݡگــوی مردانــه بــرای زن می آور
زن هســیت و وارد جامعــه می شــوی. حجــاب یعــین ایــن. حجــاب یعــین زن تــو 
زن هســیت و وارد جامعه می شــوی ،ݡݡکنشــݡݡگری اجتماعی می ݡݡکین. ݡݡکم 
منی ݡݡگــذاری. مــا حجــاب را اینطــور معــریف ݡݡکــردمی ݡݡکــه حجــاب بــرای ایــن 
یــکݡݡ نشــوند. خــب ایــن هــم هســت امــا عامــل اصــیل  اســت ݡݡکــه مــردان حتر
ــو  ــه ت ــا ب ینــب؟اهس؟ ت ــرای مهــنی اســت ݡݡکــه در روضــه حضرت ز ــود؟ ب ایــن ب
ینــب؟اهس؟  یــزی. حجــاب حضرت ز ینــد معجــر را ݡݡکشــید بــه هــم میر می ݡݡگو
در عاشــور چــه ݡݡکار می ݡݡکند.اخــت اجلــالل بنــت الوقــار یعــین ݡݡکنشــݡݡگر 
اجتماعــی زن، ݡݡکــه اجــازه منــی دهــد خماطبــش بــه امــر جنســی فݡݡکــر ݡݡکند. 
ــا آن چــه ݡݡکار ݡݡکــردمی.  ببــنی اســالم چــه الݡݡگــویی طراحــی ݡݡکــرده و  مــا ب

معلوم شــد؟

ن     الݡݡگوی اسالم برای ݡݡکنشݡݡگری ز
حجاب یعین ݡݡکنشݡݡگری اجتماعی زن با حفظ زنانݡݡگی اش، اما در عنی 
می جنســی مــن بشــوی، حــق نــداری بــه مــن  حــال اجــازه منــی دهــد تــو وارد حــر
نــݡݡگاه جنســی بݡݡکــین. مــن می خواهــم وســط جامعــه باشــم مــن می خواهــم 
می در جامعــه. می خــودم. مــن مــی آ وســط اقدامــات اجتماعــی باشــم؛ امــا در حــر

می ݡݡکه اختــالط برقــرار ݡݡکمن. منــی  آ
یــن چیــز بــرای زن ایــن اســت ݡݡکــه مــرد او را نبینــد او   دیــروز ݡݡگفــم هبتر
ینــب؟اهس؟ بــا مهــنی  هــم مــرد را نبینــد بــه خــودی خــود. بــرای مهــنی حضرت ز
منطــق مــی رود در عاشــورا میــدان داری می ݡݡکنــد. هبتــر ایــن اســت مــردی زن 
را نبینــد زن هــم مــردی را نبینــد؛ بــرای مهــنی وقــیت بــرای مشــا روضــه میخواننــد، 

ݠمݦݨݨݚ |. ݨُ وݦݩّݧ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݦݦݦُ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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رخیتنــد داخــل خیمه هــا چــادر ݡݡکشــیدند، جــوش مــی آوری؛ مــی خواســتند 
می این هــا بشــوند، نݡݡگذاشــتند!  نݡݡگذاشــتند! وارد حــر

پس حجاب چه شد؟ این یکݡݡ نݡݡکته هوییت است.
 500ســال قبــل ایــن حــرف را مــی زدی ݡݡکســی منــی فهمید، باید هنضت 
احیــای زنــان در غــرب رخ بدهــد، مفینیســت ها وســط بیاینــد، میــدان الݡݡگــوی 
زنانــه تابــع مــردرا طــرح بݡݡکننــد، تــا مــا بفهمــمی حجــایب ݡݡکــه 1400 ســال قبــل 
یــد اݡݡگــر موقعیــیت پیــش آمــد ݡݡکــه زنــان  خــدا ݡݡگذاشــته می خواهــد بݡݡگو
توانستند وسط میدان بیایند، موقعیت فعالیت اجتماعی زنان پیش آمد،ای 
زنان یادتان باشــد ݡݡکه مشا زنید، مشا ݡݡکاالی جنســی نیســتید، مرد نیســتید. 
ــا  ــا! زن زندݡݡگــی آزادی شــعار ماســت ی ــرد. باب آدم غصــه اش می ݡݡگی
آن هــا؟ وقــیت آزادی را ݡݡگفــیت آزادی جنســی، خروجــِی »زن زندݡݡگــی آزادی« 
می شــود یب حجــایب. آزادی را ݡݡگفــیت آزادی انتخاب ݡݡگــری، »زن زندݡݡگــی 
آزادی« می شــود شــعار مــا. بــرای مهــنی اســت ݡݡکــه در خــارج ایــران، حجــاب 

خیــیل معنــادار اســت.

بــرای بســیاری از زنــان ایــراین ما حجاب معنا نــدارد. در خارج ایــران، زن 
حجــاب داشــتنش را انتخــاب می ݡݡکنــد. می خواهــد آزاد باشــد؛ منی خواهــد 
ابــزار جنســی بشــود. چــون منی خواهد ابزار جنســی بشــود می خواهــد خودش 
یــد نبایــد ایــن طــور بشــوی یــا  باشــد. می خواهــد زن باشــد؛ امــا غــرب می ݡݡگو

بایــد مــدل مردانــه بیایی، یا ݡݡکاالی جنســی! 
می و  اســالم شــاهݡݡکار ݡݡکــرده. در حــد فهــم خودمــان آن را پایــنی مــی آور
 شــاهݡݡکار نیســت؟ ݡݡکــی می توانســت هــزار ســال 

ً
خرابــش می ݡݡکنــمی. واقعــا

قبــل فݡݡکــر ݡݡکنــد مدرنیتــه رخ می دهــد؟ ایــن وضعیــت رخ می دهــد.
پــا ایــن را فهمیده انــد بــه حنــو ناخــودآݡݡگاه، منی آینــد  خــود زن هــا در ارو
حتلیل ݡݡکنند؛ زن، حجاب را انتخاب می ݡݡکند. فشار اجتماعی می ݡݡکشد 
و انتخــاب می ݡݡکنــد. بعــد بــا مدل هــای غلطــی ݡݡکــه ما بعضی وقت هــا پیاده 

می. می ݡݡکنــمی ایــن انتخــاب را از زن می ݡݡگیــر
می یب قانــوین. مــن از قانــون حجــاب دفــاع  مــن منی خواهــم بݡݡگــو

خواهم ݡݡکــرد، مــن مهچنــان معتقــدم ݡݡکــه قانــون حجــاب بایــد مبانــد. 
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قانون،  بدون اجبار
دیــروز هــم ݡݡگفــم ان شــاءاهلل برســمی برایتان تبیــنی می ݡݡکمن چه طــور می تواین 
قانــون داشــته بــایش، مــردم هــم رعایــت ݡݡکننــد؛ امــا اجبــار نباشــد. حــاال 
می فقط ذهنتان درݡݡگیر شود. این مهه قواننی اقتصادی  ساده اش را می ݡݡگو
می  می چنــد تــا از این هــا را بــا زور مــی رو می، ایــن مهــه قوانــنی فرهنݡݡگــی دار دار
اجــرا می ݡݡکنــمی؟ و چنــد تــا دارد اجــرا می شــود؟ فقــه، مهــه اش قانــون اســت. 

معامــالت، مهــه اش قانــون اســت. مــا می آیــمی  اجبــار ݡݡکنــمی؟! 

    مجع بندی دو دلیل هوییت
پس تا حاال  دونݡݡکته را  در حبث هوییت ݡݡگفم.  این تغییرات فرهنݡݡگی ݡݡکه 

در جهان رخ داده موجب شده حجاب باال بیاید.
1   | حجاب مناد مسلماین شده 

2 | حجــاب مــدل ݡݡکنشــݡݡگری خــاص بــرای زن اجیــاد می ݡݡکنــد. 
می ݡݡگوید زنان می توانند در جامعه حاضر شوند. غریب ها با مفینیسم آمدند. 

بــرای مهــنی حجــاب، نقطــه مقابــل جهــان مفینیســم اســت. 
یــان  می. یــکݡݡ جر یــان در حــوزه زنــان ســراغ دار در مقابــل مفینیســم دو جر
سنیت پرده نشنی ݡݡکه متاسفانه خییل وقت ها ما ݡݡکه با مفینیسم می خواهمی 
می ایــن الݡݡگــو را ترویــج می ݡݡکنــمی. زنــان هــم ناراحــت می شــوند.  درݡݡگیــر بشــو
مــن بــه آن هــا حــق می دهــم. بــه آن هــا می ݡݡگویــمی بــرو در پســتو، خــب زن هــم 
آدم است. زن هم انسان اجتماعی است. حق ݡݡکنشݡݡگری دارد. ]دومی این 
است ݡݡکه[ در قبال الݡݡگوی مفینیسیت، اسالم الݡݡگو داده است. زن با حفظ 

هویت خــودش بیاید.

 بروم عامل سوم.
عامــل ســوم و چهــارم بــه پدیــده عفاف به معنــای ݡݡکیل اش برمی ݡݡگــردد.

ایــن ســوم و چهــارم راحت فهم تــر اســت. اݡݡگــر آن اول و دوم را خــوب بفهمــی، 
معنــای ایــن ســوم و چهــارم هــم عــوض می شــود ]عمیق تــر فهمیــده می شــود[.

3     عامل سوم هوییت: انقالب جنیس
پــا  عامــل ســوم، انقــالب جنســی اســت. انقــالب جنســی در دهــه 1۹۶0 در ارو
شــروع شــد. اتفاقا انقالب جنســی یݡݡکی از عوامیل اســت ݡݡکه بعد هوییت را 

پررنــگݡݡ ݡݡکــرده. یعــین چه؟

ݠمݦݨݨݚ |. ݨُ وݦݩّݧ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݦݦݦُ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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     فرهنگݡݡ جهاین پوشش تا قبل از انقالب جنیس
 دارای پوشــش مناســی بودنــد. نــه فقــط 

ً
یــخ عمومــا می دانیــد زنــان در طــول تار

مســلمان ها. مشــا راهبه هــای مســیحی را  نــݡݡگاه ݡݡکنیــد. ایــن پوشــش اصــیل 
ــوده. مشــا ایــن فیلم هــای قبــل از 1۹۶0 ݡݡکارخانه هــای روســیه را  مســیحیان ب
من ݡݡکــه بیــرون می آینــد شــال روی سرشــان اســت.  ببینیــد. ݡݡکارݡݡگاه هــای خــا
حــاال ممݡݡکــن اســت پوشــش ݡݡکامــل ســر نباشــد؛ امــا پوشــاندن ســر در متــام 
فرهنگݡݡ هــای ســنیت، )ســنیت یعــین دوره قبــل از مــدرن خمصوصــا قبــل از دوره 
انقــالب جنســی(، یــکݡݡ پدیــده بســیار رایــج بــوده. بــا انقالب جنســی در غرب 
یعت نــدارد. مســیحیت مــدرن  فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی شــروع شــد. مســیحیت شــر
ــاز  ــد در ف یع رفتن ــد. ســر ــد رهــا ݡݡکردن یعت ندارن می. چــون شــر را دارم می ݡݡگــو
برهنݡݡگی. هیودیان انقدر رها نݡݡکردند. برای مهنی فیلم های اسرائییل را نݡݡگاه 
می.  ݡݡکــن هنــوز در اســرائیل زن هــا باحجــاب هســتند. زنــان هیــودی را می ݡݡگــو
نــه زنــان مســلمان؛ ویل چــون تعــداد هیودی هــا در جهــان خیــیل ݡݡکــم اســت 
منــاد هیودیــان نشــده. ویل مســلمان ها در مقابــل فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی ایســتادند. 
می فقــط ایــران نیســت. حبــث مــن جهــاین اســت. چــون  اینݡݡکــه دارم می ݡݡگــو
یعت مســلمانان، حجاب بود. در مقابل فرهنگݡݡ برهنݡݡگی ناخودآݡݡگاه  درشــر
مقاومت ݡݡکردند؛ حجاب شد پوشش زن مسلمان.  500 سال قبل مهچننی 
مســئله ای نــداری. 500 ســال قبــل وقــیت اســالم مــی ݡݡگفتــه حجــاب زنــان غیر 
مســلمان آزاد اســت؛ معنایش این نبود ݡݡکه زنان غیر مســلمان یب روســری به 
خیابــان می آینــد. چــون حجــاب یــکݡݡ مناد ݡݡکرامــیت بود، منــاد اعتبار اجتماعی 
بــود، بــرای مهــنی زنــان غیــر مســلمان هــم عمــاًل باحجــاب بودنــد؛ امــا اســالم 
این قالب حجاب را برای مسلمانان قالب ݡݡگیری ݡݡکرد. یکݡݡ ݡݡکاری ݡݡکرد 
مــی دانســت قرن هابعــد ایــن انقــالب جنســی رخ می دهــد. جنــگݡݡ متــدین رخ 

می. می دهــد. می خواســت امــروز مــا ݡݡکــم نیــاور
یعت را بــرای امــروز و فــردا منی ݡݡگــذارد. خــدا هــزار  خــدا قانون هــای شــر
یــمی  ــا منی دانســت؟ مــا می ݡݡگو ســال قبــل می دانســت امــروز چــه می شــود ی

مت یعــین چــه. یعت خــا مت. نفهمیــدمی شــر یعت خــا شــر
]در هرصــورت حبــث مــا ایــن بــود ݡݡکــه پوشــیده زنــان در متــام جوامــع 
ݡݡگذشــته امــری عــادی بــود[ االن در ݡݡکتیبه هــای ختــت مجشــید هــم نــݡݡگاه 
می ݡݡکنیــد زنــان حجــاب دارنــد. فرهنــگݡݡ پوشــش تا قبــل از انقالب جنســی، 

یــکݡݡ فرهنــگݡݡ جهــاین بــود. 
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    مقابله مسلمنی با انقالب جنیس
انقالب جنسی این فرهنگݡݡ را ݡݡگرفت. آجنایی ݡݡکه قانونشان با دینشان ݡݡگره 
خنــورده بــود؛ یعــین جوامــع مســیحی، خیــیل راحــت ایــن مســئله بــر فرهنݡݡگشــان 
مســلط شــد. در جوامــع مســلمان، قانــون نــزد مســلمانان بــود؛ نه نــزد حݡݡکومت. 
یعت نزد مسلمانان بود. مسلمانان حجاب را نݡݡگه داشتند. چون حجاب  شر
یــیت شــد. امــا نݡݡگه داشــن حجــاب تدبیــری  را نݡݡگــه داشــتند تبدیــل بــه منــاد هو

بــود ݡݡکــه فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی رواج پیــدا نݡݡکنــد تا حیا بــایق مباند.

    حجاب، پشتوانه حیا
فرهنــگݡݡ مــدرن، فرهنــگݡݡ ضــد حیاســت. بــر خمالفــت با حیا اصــرار دارند. حیــا در 
من. در ݡݡکایف جلــد 1  معــارف دیــین، رده بــاالیی دارد. رتبــه اول. چــرا؟ حدیــث خبــوا
صفحــه 10 متنــش را ننوشــم ݡݡکاش می نوشــم از روی مــن می خوانــدم. انقــدر 
یــد خــدا بــه  ایــن حدیــث را ݡݡگفــم جلــد و صفحــه اش را یــادم هســت. می ݡݡگو
جبرئیل ݡݡگفت حیا، عقل و دین؛ این سه تا، را ببر و به آدم بݡݡگو  از بنی آن ها 
یݡݡکــی را انتخــاب ݡݡکند.جبرئیــل آمــد بــه آدم ݡݡگفــت بنی این ســه تا یݡݡکی اش 
می! آدم  را انتخــاب ݡݡکــن. آدم نــݡݡگاه ݡݡکــرد عقــل را انتخاب ݡݡکرد. چــه دیــین دار
عقــل را انتخــاب ݡݡکــرد. جبرئیــل بــه حیــا و دیــن ݡݡگفــت برݡݡگردیــد. ایــن یݡݡکــی 
بــرای آدم اســت. اآن دوتــا ݡݡگفتنــد بــه مــا دســتور داده شــده جــایی ݡݡکــه عقــل 
می. پــس عقــل و دیــن و حیــا در  می بــرو هســت مــا بایــد مهاجنــا مبانــمی. حــق نــدار

یکݡݡ رده هســتند.
ه  |

َ
|  لا دیَن ِلَمن لا َحیاَء ل

َعُه الآَخُر   |  َحُدُهما  َتِبَ
َ
وناِن فِی َقَرٍن واِحٍد َفِإذا ُسِلَب أ |   الَحیاُء َوالایماُن َمْقُر

ݡݡگفــم حجــاب بــه خــودی خــودش رده نــودم بــود، هشــتادم بــود؛ امــا 
حجــاب پشــتوانه ای اســت بــرای حیــا. ایــن پشــتوانه تــا 200 ســال قبــل تــا ۳00 
ســال قبــل در متــام جوامــع عــادی عمــل می ݡݡکــرد. انقــالب جنســی چــه ݡݡکار 
ݡݡکــرد؟ ایــن پشــتوانه را زد. در بقیــه جوامــع، یب حیــایی، شــروع شــد بــه عــادی 

شــدن.
راســل ســال ها قبــل ایــن حــرف را می زنــد. می ݡݡگوید عشــق شــریق، عشــق 
غریب. می ݡݡگوید عشــق غریب، یب خاصیت اســت، چون زنان دم دســتند راحت 
آدم می توانــد هــر ݡݡکاری بݡݡکنــد. عشــق شــریق خیــیل باحــال اســت چــون زن، 
پوشــش دارد و آدم منی توانــد هــر زین را ببینــد. شــریق آن زمــان، جهــان اســالم بــود. 

ݠمݦݨݨݚ |. ݨُ وݦݩّݧ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݦݦݦُ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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شــریعت تدبیــری ݡݡکــرد ݡݡکــه ایــن پشــتوانه مهــم حیــا، حجــاب باشــد و 
بــایق مبانــد. خــدا در دینــش چــه ݡݡکار ݡݡکــرده!

4     عامل چهارم هوییت: سرمایه جنیس
چهارمنی حموری ݡݡکه به حلاظ هوییت مهم اســت، حبث ســرمایه جنســی اســت. 

می و فــردا اݡݡگــر رســیدمی توضیح می دهم. االن تیتــروار می ݡݡگــو
می؟ آن هــایی ݡݡکــه ݡݡکمــی دیــر رســیدند ببیننــد دعــوا  مــن دارم چــه می ݡݡگــو
ســر چیســت. حبــث مــا ســر ایــن بــود ݡݡکــه حجــاب بــه خــودی خــودش یــکݡݡ 
حݡݡکــم هشــتادم، نودمــی اســت؛ امــا وضعیــت زمــاین مــا بــه ݡݡگونــه اســت ݡݡکــه 
حجاب در رده های خییل باال قرار ݡݡگرفته اســت. در رده ربا، در رده مبارزه با ربا، 
. لــذا در حݡݡکومــت دیــین، یــکݡݡ مســئله اســت. حبــث مــا ایــن بود  رده مبــارزه بــا فقــر
ســه مطلــب را تــا بــه حال ݡݡگفته ام. یکݡݡ اینݡݡکه حجــاب مناد تصویری شــده. دوم 
اینݡݡکــه حجــاب بــه زن یــاد می دهــد ݡݡکنشــݡݡگر زنانــه بــاش امــا جنســی نبــاش. 
ســوم ایــن ݡݡکــه انقــالب جنســی در غــرب رخ داده. فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی رایج شــده 
و اســالم منی خواهــد حیــا از بــنی بــرود. اݡݡگــر حیــا برود؛دیــن مــی رود. عقــل مــی رود.

ود ادبیات سرمایه جنیس در غرب      ور
چهارمــنی عامــل در دوره خیــیل مــدرن پیــش آمــده اســت. خییل جدید اســت. 
یــمی  بعــد از انقــالب جنســی بــا فاصلــه رخ داد. اݡݡگــر انقــالب جنســی را بݡݡگو
1۹۶0 ایــن حرف هــا بــرای نزدیکݡݡ هــای 1۹۹0- 2000 اســت. بوردیــو ݡݡکــه حبــث 
انواع سرمایه ها را خییل قبل از 2000 مطرح می ݡݡکند، اما بعد از 2000 با ݡݡکلمه 

می. ســرمایه جنســی در ادبیات علوم اجتماعی مواجه می شــو
سرمایه جنسی  یعین چه؟

مارݡݡکــس بــا ســرمایه داری درݡݡگیــر بــود و ســرمایه اقتصــادی برایــش مهــم 
می. آن اوایــل دوره مــدرن  ــدار ــد فقــط ســرمایه اقتصــادی ن ی ــو می ݡݡگو ــود. بوردی ب
بــوده ݡݡکــه ســرمایه دارها ســرمایه اقتصــادی داشــتند. االن ســرمایه اجتماعــی آمده. 
ــد.  ــا ســرمایه اجتماعــی، ݡݡکار می ݡݡکنن ــد و ب یــکݡݡ عــده ســرمایه اجتماعــی دارن
مثال ســلبرییت ها  ممݡݡکن اســت ســرمایه اقتصادی شــان پاینی باشــد؛ اما ســرمایه 
اجتماعــی آن هــا باالســت. اتفاقــا بوردیــو معنای منی ســرمایه اجتماعــی را به ݡݡکار 
می بــرد. هنــوز بوردیــو حبــث ســرمایه جنســی را مطــرح منی ݡݡکنــد. ٢٠٠٠ بــه بعــد در 

ینــد ســرمایه جنســی.  ادبیــات غــریب خودشــان می ݡݡگو
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    معنای سرمایه جنیس
می، تفســیرش بــرای فــردا شــب. ســاده اش  مــی داین یعــین چــه؟! ســاده اش را بݡݡگــو
یعــین ایــن: نظــام ســرمایه داری هــر چــه را ببیند تبدیل به ســرمایه می ݡݡکند. بــا آن، 
معامله ݡݡکاال می ݡݡکند. غریب ها دیدند در فرهنگݡݡ برهنݡݡگی سرمایه جدید پیدا 
من ها! پس  ݡݡکردند. ســرمایه جنســی! چه ݡݡکســی صاحب این سرمایه اســت؟خا
باید نݡݡگاه جنســی به زن را تقویت ݡݡکنند. پس زن باید از ســرمایه جنســی اش 

خــرج ݡݡکند. 
ینــد نیازمنــد یکݡݡ فروشــنده  من. خیــیل از مغــازه دارهــا می ݡݡگو مثــال ســاده بــز
من بــا روابــط عمومــی بــاال هســتمی. یعــین چــه؟ مهــه می فهمنــد یعین چــه! یعین  خــا
مــن می خواهــم، تــو ســرمایه جنســی ات را خــرج ݡݡکــین بــرای ســود مــن. خامنــی 
ݡݡکه خوش بر و رو نیست، سرمایه جنسی اش پاینی است. تو سرمایه جنسی 
بــاال داری، مــن بایــد مفــت ســرمایه جنســی ات را خــرج ݡݡکــمن ســود مــن بــاال بــرود.
می ایــن ســرمایه جنســی چــه ݡݡکار دارد  حــاال ان شــاءاهلل فــردا شــب می ݡݡگــو

می ݡݡکنــد!
در جهــان مــا بــرای اینݡݡکــه از حقــوق زن دفــاع ݡݡکنــمی؛ بــرای اینݡݡکــه 
ســرمایه جنســی زن بــرای خــودش مبانــد. اختیــار خرجــش را داشــته باشــد. زن 
می خواهــد ایــن ســرمایه جنســی اش را بــرای شــوهرش خــرج ݡݡکنــد. منی خواهــد 
بــرای هرݡݡکســی خــرج ݡݡکنــد. صاحب اختیــار باید خودش باشــد. باید حجاب 

داشــته باشــد.
خــدا بــا حجــاب چــه ݡݡکار ݡݡکــرده! یــکݡݡ حݡݡکم فرعی فقهی ݡݡگذاشــته و 

دوره مدرن را مدیریت اجتماعی ݡݡکالن ݡݡکرده اســت.
را  حبثــش  فــردا  ان شــاءاهلل  دارد.  حبــث  خیــیل  جنســی  ســرمایه  ایــن 

دارد. پیچیدݡݡگی هــایی  چــه  ببینیــد  می.  می ݡݡگــو
قسم خوردن ݡݡکار مݡݡکروهی است وݡݡگرنه من قسم می خوردم،مطمن 
باشــید اݡݡگــر قانــون حجــاب در ایــن ݡݡکشــور برداشــته شــود، اولــنی ضــرر 
ݡݡکننــده اش خــود زنــان هســتند و خواهیــد دیــد مؤسســات خصــویص و بعــد آن، 
من هــا را بــه یب حجــایب ملــزم می ݡݡکنند. اݡݡگر این نشــد! من  موسســات دولــیت خا
این را ݡݡگفم. ثبت هم شــد. ضبط هم شــد. ببینید اݡݡگر غیر از این شــد! مهنی 
ید بعضی موسســات خصویص ݡݡکار هایی می ݡݡکنند چون حیف  االن خبر دار
اســت ]اســتفاده نݡݡکننــد![ ســرمایه مفــت اســت. چــرا مــن ایــن ســرمایه رااســتفاده 

نݡݡکمن؟! 

ݠمݦݨݨݚ |. ݨُ وݦݩّݧ هݦݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدݦݦݦُ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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|   اسݡݡکن ݡݡکنید   |

بارگیری فایل صویت جلسه
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    مقدمه: امتحان اهلی و بار امانت
َقــِك َفَوَجَدِك 

ُ
ْن َیْخل

َ
َقِك َقْبَل أ

َ
ِذي َخل

َّ
ــُه ال ْــِک َیــا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك الّلَ ݠݠىݔ

َ
ــلاُم َعل |  السݡَّ

َتاَنــا 
َ
ّلِ َمــا أ

ُ
وَن ِلــك اِبــُر ُقــوَن َو صݡَ ّدِ ْوِلَیــاُء َو ُمصݡَ

َ
ــِك أ

َ
ــا ل

َ
ّن
َ
اِبــَرًة َو َزَعْمَنــا أ ِلَمــا اْمَتَحَنــِك صݡَ

َحْقِتَنــا 
ْ
ل
َ
ا أ

َّ
ْقَنــاِك ِإل ّدَ ــا صݡَ ِك ِإْن ݠُکّنَ

ُ
ل
َ
ــا َنْســأ

َ
ــُه؟ع؟ َفِإّن َتاَنــا ِبــِه َوِصّیُ

َ
ُبــوِك ؟ص؟ َو أ

َ
ِبــِه أ

اَیِتــِك |
َ
ا َقــْد َطُهْرَنا ِبَول

َ
ّن
َ
ــَنا ِبأ ْنُفسݡَ

َ
ــَر أ ــَرى ِلُنَبّشِ ُبݡسݒْ

ْ
ُهَما ِبال

َ
ِبَتْصِدیِقَنا ل

یارت نامــه  ز از  فــرازی  بــه حضرت زهــرا؟اهس؟ خوانــدم  ایــن ســالمی ݡݡکــه 
حضرت زهــرا؟اهس؟ اســت، حضرت زهــرا؟اهس؟ را بــه عنــوان ݡݡکســی ݡݡکــه مــورد 
امتحــان اهلــی واقــع شــده، مطــرح می ݡݡکنــد و در قبــال ایــن امتحــان، حضــرت 
صبــر ݡݡکردنــد و  ادعــا می ݡݡکنــمی ݡݡکــه مــا هم می خواهمی در مقابــل آچنه ݡݡکه 
پدرش یعین حضرت رسول خدا؟ص؟ و ویص او یعین امیراملومننی؟ع؟ آورده؛ 
صبــر ݡݡکنــمی. یعــین مــا هــم در رده امتحانایت ݡݡکه آن ها می خواهنــد با ما اجنام 

می.  شــود، وارد شــو
َنَهــا 

ْ
ْن َیْحِمل

َ
َبْيــَن أ

َ
ِجَبــاِل َفأ

ْ
ْرِض َوال

َ
أ

ْ
ــَماَواِت َوال ــی السݡَّ

َ
َماَنــَة َعل

َ
أ

ْ
ــا َعَرْضَنــا ال

ّ
> ِإَن

ا<
ً
وًمــا َجُهــول

ُ
اَن َظل ــُه ݠکݡَ

ّ
ــاُن ِإَن ِإْنسݡَ

ْ
َهــا ال

َ
ْشــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَمل

َ
َوأ

ْشــَفْقَن 
َ
ما یکݡݡ امانیت را بر زمنی و آمسان ها و ݡݡکوه ها عرضه ݡݡکردمی،  >َوأ

اُن<  و انسان بر دوش ݡݡکشید.  ِإْنسݡَ
ْ
َها ال

َ
ِمْنَها< ترسیدند، جرئت نݡݡکردند >َوَحَمل

یݡݡکــی هــم شــد حضرت زهــرا؟اهس؟. یݡݡکــی شــد امیراملومنــنی؟ع؟. یــکݡݡ عــده هم 
ݡݡکــم آوردنــد. ظلوم و جهول شــدند.

ایــن امانــت چیســت؟ در خیــیل از روایــات ݡݡگفتنــد والیت اســت. مرحوم 
یــد اصــل ایــن امانــت ݡݡکــه  فیــض، روایــات را مجع بنــدی می ݡݡکنــد و می ݡݡگو
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والیــت و مصادیــق دیݡݡگــری دارد، اصلــش تݡݡکلیــف اســت. بــه تعبیــر دیݡݡگــر 
ــه  ــر ســوم ݡݡکنشــݡݡگر ی اســت. یعــین مــا می توانــمی آݡݡگاهان ــه تعبی ــار و ب اختی
می. انتخاب ݡݡکنمی؛ البته ممݡݡکن است انتخایب ݡݡکنمی ݡݡکه ظلوم و جهول شو

موضــوع مــا دربــاره حجــاب بــود و ݡݡکنشــݡݡگری زن. حضرت زهــرا؟اهس؟ آن 
ݡݡکنشــݡݡگری اســت ݡݡکه امتحانش را در رده های باالی عامَل داده و در فضای 
ݡݡکنشــݡݡگری اش صبــور بــود. ݡݡکــم نݡݡگذاشــت. مهــه اش را رعایــت ݡݡکــرد و ما 
هــم می خواهــمی  بــه آن هــا اقتــدا ݡݡکنــمی. البتــه اقتــدا بــه حضرت زهــرا؟اهس؟ خیــیل 
یــارت دیݡݡگــری از اهــل بیــت؟مهع؟ ندیــدم  ســنݡݡگنی اســت. بــرای مهــنی هیــچ ز
ْوِلَیــاُء |  ݡݡگمــان می ݡݡکنــمی ویّل مشایــمی. 

َ
ــکݡݡِ أ

َ
ــا ل َنّ

َ
ایــن تعبیــر را ݡݡکــه | َو َزَعْمَنــا أ

ݡݡگمــان می ݡݡکنــمی مشــا را تصدیــق می ݡݡکنــمی. ݡݡگمــان می ݡݡکنــمی مــا هــم صبــر 
می. دار

    مروری بر جلسات ݡݡگذشته
ــود ݡݡکــه می خواهــد ݡݡکنشــݡݡگری زن را در دوران  ــا  ســر حجــاب ب حبــث م
مــدرن رقــم بزنــد. روزهــای قبــل حبــث مــا ســر ایــن بــود ݡݡکــه حواســتان باشــد؛ 
حجــاب بــه خــودی خــودش مثــل 500 ســال قبــل 1000 ســال قبــل ایــن معنایی 
ݡݡکــه امــروز دارد را نداشــت. بــرای مهــنی اســت ݡݡکــه حجــاب بــه خــودی 
خــودش بــه عنــوان یــکݡݡ حݡݡکــم فرعــی فقهــی، در رده هــای هشــتادم و نــودم 
یــت آچننــاین نبــود بــرای جوامــع. امــا وقایعــی در جهــان رخ  قرار می ݡݡگرفــت. اولو
داد ݡݡکــه حجــاب امهیتــش بــاال آمــد. آن وقایــع را یــکݡݡ مقــدار روزهــای قبــل 
توضیــح دادم. امــروز می خواهــم یــکݡݡ مقــدار دیݡݡگــر مهــان وقایــع را توضیــح 
بدهــم تــا مــا بفهمــمی خــدا چــه ݡݡکار ݡݡکــرده. چطــور قانــون 1400 ســال پیــش، 
وضــع امــروز را پیش بیــین می ݡݡکنــد. پیش بیین منی ݡݡکنــد، خــدا می دانــد. دارم 
می. می دانــد چــه می خواهــد بــرای مــا رخ دهــد و  بــا ادبیــات خودمــان می ݡݡگــو
برامیــان طراحــی می ݡݡکنــد. یــاد می دهــد. خیــیل بــد اســت ݡݡکــه مــا از احــݡݡکام 
می بــا آن هــا محلــه ݡݡکنــمی. خیــیل بــد اســت.   دیــن دفــاع می ݡݡکنــمی. منــی رو
دینداری مــان اشــݡݡکال دارد. دیــن اهلــی! خــدا ݡݡکــه مهــه چیــز را می دانــد، 
ــمی  می. خــب نرفت ــوم غــریب ݡݡکــم مــی آور ــل عل ــا در مقاب برنامــه داده  اســت، م
یــت  دین مــان را درســت خبوانــمی. علــوم انســاین جدیــد می توانــد انســان را مدیر

می. چــرا؟ ݡݡکنــد، خــدا منی توانــد؟! نعوذبــاهلل. ݡݡکــم مــی آور
حــاال مــن ݡݡگاهــی وقت هــا از ایــن برخــی متفݡݡکــران غــریب اســم می بــرم، 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ وݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩُّ ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݪِ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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می مــا این هــا را خوانــدمی مــا هــم بلــدمی. ویل ایــن نیســت. عمــق  می خواهــم بݡݡگــو
می ســراغ حبــث خودمــان. می. بــرو معرفــیت پایــنی اســت. بݡݡگــذر

    عصر منادهای تصویری
یــیت پیــدا ݡݡکــرد، ایــن بعــد  نݡݡکتــه مــن ایــن بــود ݡݡکــه حجــاب، بعــد هو
یــیت اش خیــیل مهــم اســت. ایــن یــکݡݡ طراحــی اهلــی بــوده 1400 ســال قبــل.  هو
ویل هرچــی بــوده ایــن را االن بایــد بفهمــمی. ما با یــکݡݡ پدیده دیݡݡگری مواجهمی. 
فقط با اینݡݡکه حیا و عفاف رعایت بشــود، مردها حتریکݡݡ نشــوند، ســروݡݡکار 
یع  می. دارم مــرور ســر می. بــا یــکݡݡ پدیــده بســیار متفــاوت ســروݡݡکار دار نــدار

می حبث مــان را بیشــتر بــاز ݡݡکــمن.  می ݡݡکــمن  تــا بیــا
ݡݡگفتــمی یــکݡݡ نݡݡکتــه هویــیت ایــن اســت ݡݡکــه مــا در عصــر رســانه های 
یــر جهــان بــه ســر  می. بــه قــول هایدݡݡگــر در عصــر تصو یــری بــه ســر می بــر تصو
یــری، قیافــه افــراد موضوعیــت  یــر جهــان، منادهــای تصو می. در عصــر تصو می بــر
دارد. برای مهنی اســت ݡݡکه ریݡݡگان، رئیس مجهور می شــود. بازیݡݡگر ســینما. 
این در عصر رســانه های تصویری معنا دارد. برای مهنی اســت ݡݡکه این آقای  
یــون،  یــد بعــد از پیدایــش صنعــت تلویز نیــل پســتمن  در ݡݡکتابــش می ݡݡگو
یــد  دیݡݡگــر بایــد خوش تیــپ بــایش تــا رئیس مجهــور شــوی. از ایــن بݡݡگیر
تــا عرصه هــای خمتلــف. بعــد در ایــن فضــا، مســلمان ها ݡݡکــه ایــن حݡݡکــم 
اسالمی شــان بــه خاطــر شریعت شــان بــود، نݡݡگــه داشــتند، خــود بــه خــود منــاد 

تولید شــد.
ببینیــد لبــاس مــن هــم لبــاس روحانیــت اســت. بــرای مشــا معــین دارد. امــا 
در جهــان معــین نــدارد. مــن یــکݡݡ ســفری، رفته بــودم اجــالس یونســݡݡکو حــدود 

10-15 ســال قبــل.
 Where are you from? :در هند بود. طرف آمد ݡݡگفت

I'm from Iran  :ݡݡگفم
your president is Saddam Hossein? :ݡݡگفت

بــنی ایــران و ایــراکݡݡ )Iraq( فــریق منی ݡݡگذاشــت. ݡݡگفــت ایــن لباس ]اشــاره 
به لباس روحانیت[ چیست پوشیدی؟ چقدر قشنگݡݡ است. مشا هندو هسیت؟ 
بابــا مــا مســلمانمی. لبــاس مــن بــا اینݡݡکه لباس پیامبر اســت و مشــا می دانیــد، مناد 
نشــده در جهان. چون مســلمانان این را منی پوشــند. یکݡݡ عده ای می پوشــند. اما 
من هــا، پوشش شــان منــاد شــد. ݡݡگفــم اینݡݡکــه حجــاب زن منــاد شــد ݡݡکار ما و  خا
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انقــالب مــا نبــود. ݡݡکار جهــاین بود. در عصر تصویر جهــان رخ داد.

ن     مفینیسم و ݡݡکنشݡݡگری ز
نݡݡکتــه دوم، ݡݡکنشــݡݡگری زن. مفینیســم آمــد اصــرار ݡݡکــرد ݡݡکــه زن هــا هــم 
ݡݡکنشــݡݡگر باشــند. چــه نــوع ݡݡکنشــݡݡگری؟ بــه ســبکݡݡ مردانــه. اســالم از 
اول می دانســت زن هــا قــرار اســت ݡݡکنشــݡݡگر بشــوند، حــاال 1000 ســال طــول 
بݡݡکشــد، طــول بݡݡکشــد. یــکݡݡ چیــز عجیــی در دســتݡݡگاه خــدا هســت. مــا 
یــاد. یــکݡݡ برنامــه  یــاد اســت. خیــیل ز باورمــان منی شــود. خــدا صبــرش خیــیل ز
یــد 1000 ســال دیݡݡگــر جــواب بݡݡگیــرد. مــن چــه عجلــه ای  می ݡݡگــذارد، می ݡݡگو
دارم. حــاال االن بــرای مــا قابــل فهــم اســت. مشــا بروید زمان اهل بیت؟مهع؟؛ خییل 
از شیعیان  فݡݡکر ݡݡکردند ݡݡکه امام زمان؟جع؟ بعد از اینݡݡکه غیبت ݡݡکبری 
، 10ســال  ، ۶ ســال دیݡݡگــر شــروع شــد، ݡݡکــی ظهــور می ݡݡکنــد؟ 5 ســال دیݡݡگــر
. بــه آن هــا می ݡݡگفــیت تــا 1200 ســال بعــد هنــوز ظهــور  ، 20 ســال دیݡݡگــر دیݡݡگــر
نݡݡکــرده، باورشــان منــی شــد. ایــن خیــیل حبث هــای قشــنݡݡگی دارد. مــا در عــنی 
 اهلَل 

ّ
اینݡݡکه منتظر امام زمان؟جع؟ هستمی، اما خدا منتظرِ الݡݡکی نیست.  | إَن

ــِة الِعبــاِد |  مشــا عجله داری. خدا عجله نــدارد. آمدی به میدان، 
َ

لا َیعَجــُل ِلَعَجݡݡل
آمــدی پــای ݡݡکار، می آیــد. نیامدی 1000 ســال دیݡݡگر عقب می افتد. بــرای خدا 
هیــچ مشــݡݡکیل نــدارد.  مــا آخــر انقــدر شــهید دادمی. خــب پیامبــر؟ص؟ هــم آنقدر 
می.  شــهید داد. امام حســنی؟ع؟ هم شــهید شــد. هیچ چکݡݡ سفید امضایی ندار

اݡݡگــر ایســتادی، می آیــد  وݡݡگرنــه منی آیــد.
برای اینݡݡکه خدا برنامه های خییل پیچیده دارد. 1000 سال قبل تدبیری 
ݡݡکرده اســت ݡݡکــه امــروز مــا ایــن تدبیــر را می فهمــمی. ݡݡگفتــه زنــان. مــا می دانــمی 
زنــان را حــاال حاالهــا بــه میــدان منی آوردنــد.  بــه زن هــا اجــازه ورود بــه میــدان 
منی دهنــد. امــا در غــرب هنضــت مفینیســت ها راه می افتــد و پرچــم دار می شــوند. 
یــد[ مــن از اولــش بــرای مشــا  الݡݡگــوی مردانــه پیــاده می ݡݡکننــد. ]خــدا مــی ݡݡگو
مســلمان ها یــکݡݡ چیــزی ݡݡگذاشــم، زن هایتــان یــاد بݡݡگیرنــد وقــیت می خواهنــد 
ݡݡکنشݡݡگر اجتماعی بشوند با مردها تفاوت داشته باشند. در عنی اینݡݡکه زن 
هستند، ݡݡکنشݡݡگر اجتماعی بشوند. برای مهنی اݡݡگر مفینیسم، واقعا مفینیسم 

بود، اســالمی بــود.
من ݡݡگفم مفینیســم غریب، مردســاالر اســت. من میخواســم امروز حبث 
ســرمایه جنســی را توضیــح بدهــم، احســاس ݡݡکــردم خیــیل دارم غــریب حــرف 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ وݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩُّ ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݪِ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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من. ݡݡگفــم بݡݡگــذار ݡݡکمــی اســالمی هــم حــرف بــزمن. مهــه اش دارم در  مــی ز
من. ]بــا خــودم[ ݡݡگفــم بݡݡگــذار مقــداری حجــاب را  ادبیــات جهــاین حــرف مــی ز

از منظــر عرفــاین حتلیــل ݡݡکــمن. 
بابا دست بردار تو هم! حجاب و عرفان؟

این ها را به هم می چسباین؟ 
من ببنی می چسبد یا منی چسبد. حاال من می چسبا

    حجاب از منظر عرفان اسالمی
ــا رســاله االنســان  ــه ی عالمــه طباطبــایی؟هر؟، یــکݡݡ اســتدالیل در رســاله الوالی
می آورنــد. مــا حمضــر حــاج آقــای عابدیــین؟ظفح؟ ݡݡکــه خیــیل از مشــا ایــن بزرݡݡگــوار 
را می شناســید، ایــن رســاله را می خوانــدمی. بــا 15 مقدمــه یــکݡݡ اســتدالل مــی آورد 
دربــاره اینݡݡکــه فنــا چݡݡگونــه بــا عمــل بــه احــݡݡکام شــریعت حاصــل می شــود. 
15 مقدمــه عرفــاین دارد ݡݡکــه مــن این هــا را در ســه مقدمــه خالصــه اش ݡݡکردم. 
ــر ݡݡگفــم.  ــار ݡݡگفــم حــاج آقــا مــن این هــا را روی منب خدمــت حاج آقــا یݡݡکب
ݡݡگفــت آخــر ایــن حرف هــا را آدم روی منبــر می زنــد؟ ݡݡگفم ما ݡݡگفتــمی مردم هم 
می، ببینید مشا می فهمید یا نــه. خمصوصا اݡݡگر  فهمیدنــد. حــاال مــن هــم می ݡݡگــو
توجــه ݡݡکنیــد بــه وجــه ݡݡکنشــݡݡگری در حجــاب خیــیل معنــا پیــدا می ݡݡکنــد. 
ــا انســان ها  ــین ب ــن مســئله دی می ای می. می خواهــم بݡݡگــو آن اســتدالل را بݡݡگــو
چــه ݡݡکار می ݡݡکنــد. یــکݡݡ موقعــی هســت ݡݡکــه مشــا بــا حجــاب مثــال مثــل 
 . می دیݡݡگــر جنــس/ متیــزی مواجــه می شــوی. جنس/متیــزی هــم در اســالم دار
یکݡݡ حݡݡکم فرعی فقهی. دســتت پاکݡݡ باشــد یا جنس باشــد. حجاب داشــته 
بــایش یــا نداشــته بــایش. یــکݡݡ مواجهــه ایــن شــݡݡکیل داری. در ایــن مواجهــه 
شــاید ایــن حرف هــای مــن جــواب ندهــد. ویل امــروزه ݡݡکــه حجــاب تبدیــل بــه 

ݡݡکنشــݡݡگری زن و انتخــاب زن، شــده اســت جــواب می دهــد.
می.  می، یــکݡݡ نݡݡکتــه بݡݡگــو قبــل از اینݡݡکــه اســتدالل عرفــاین را بݡݡگــو
می؛ ایــن اســت ݡݡکــه  یݡݡکــی از اشــتباهایت ݡݡکــه مــا آخوندهــا در حبث هامیــان دار
ݡݡگاهــی الݡݡگــو را آنقــدر بــاال می بــرمی ݡݡکــه دیݡݡگــر افــراد منی تواننــد بــه آن برســند. 
ینــب؟اهس؟ صحبــت ݡݡکــردم ݡݡکــه  مــن دیــروز یــکݡݡ مقــدار دربــاره حضرت ز
ینــب؟اهس؟ اســت.  حــاال ݡݡکســاین ݡݡکــه  الݡݡگــوی ݡݡکنشــݡݡگری زن، حضرت ز
بودنــد یادشــان هســت، دیݡݡگــر منی خواهــم تݡݡکــرار ݡݡکــمن. بعدا با خــودم ݡݡگفم 
من هــا  می خا نݡݡکنــد بــاز مــن ایــن اشــتباه را تݡݡکــرار ݡݡکــمن. حــاال می خواهــم بݡݡگــو
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بــا مهــنی حجــاب ساده شــان چــه ݡݡکارهــای عظیمــی می تواننــد اجنــام بدهنــد. 
ینــب؟اهس؟ قــرار بݡݡگیــری. بــرای  یعــین نیــاز نیســت ݡݡکــه در موقعیــت حضرت ز
مهــنی هــم می خواهــم ایــن حبــث عرفــاین را مطــرح ݡݡکــمن. ایــن حبــث عرفــاین از 
اســتدالل عالمــه؟هر؟ ݡݡگرفتــه شــده اســت. خبواهــی مناقشــه و حبــث فلســی 
می. مــن در ســه مقدمــه  بــا مــن بݡݡکــین، بایــد آن اســتدالل 15 مقدمــه ای را بݡݡگــو
ــه اݡݡگــر خبواهــمی ݡݡکامــل  خالصــه اش ݡݡکــردم ݡݡکــه ســاده فهم باشــد وݡݡگرن

بݡݡگویــمی، خیــیل طــوالین می شــود. ایــن ســه تــا مقدمــه هــم ایــن اســت:
. من  ، جــزیئ از اوســت. معلــوم اســت دیݡݡگــر ببینیــد خواســته ی یــکݡݡ نفــر
یــکݡݡ چیــزی، مثــال آب دمَل می خواهــد. ایــن خواســته مــن ݡݡکجاســت؟ خــوِد 
می. اینݡݡکــه مــن آب دمَل می خواهــد، ایــن  می. آب را منی ݡݡگــو خواســته ام را می ݡݡگــو
. معلوم اســت؟ خب. این مقدمه  خواســته ݡݡکجاســت؟ جزء من اســت دیݡݡگر
اول. وقــیت مــن یــکݡݡ دســتوری می دهــم، هــر ݡݡکــس یــکݡݡ دســتور می دهــد، دارد 
می بــرای مــن آب بیــاور. مشــا چــه  خواســته خــودش را ابــراز می ݡݡکنــد. می ݡݡگــو
می فهمــی مــن آب دمَل می خواهــد؟ دمَل می خواهــد. ایــن خواســته در مــن اســت. 

خــب. ایــن مقدمــه اول.
می. انقــدر ســاده اســت  مقدمــه دوم، اینݡݡکــه بــا دوتــا مقدمــه دارم می ݡݡگــو
االن مهــه تعجــب می ݡݡکننــد. وقــیت مــا دســتور خــدا را عمــل می ݡݡکنــمی، دســتور 
هــر ݡݡکــس، حــاال آدم عــادی را شــروع ݡݡکنــمی تــا برســمی بــه خــدا. دســتور یــکݡݡ 
ݡݡکســی را عمــل می ݡݡکنــمی، ایــن دســتور بــا عمــل مــا در عــامَل حمقــق می شــود. 
ینــد نردبــان را  ینــد ایــن ݡݡکار را بݡݡکــن. مثــال می ݡݡگو درســت اســت؟ می ݡݡگو
می نردبــان را بݡݡگــذار آجنــا. وقــیت مشــا نردبــان  بݡݡگــذار آجنــا. مــن بــه مشــا می ݡݡگــو
را می ݡݡگــذاری آجنــا، خواســته مــن در عــامَل حمقــق می شــود. درســت اســت؟ 
می آب می خواهــم. وقــیت آب مــی آوری و می خــورم، بــه خواســته ام  می ݡݡگــو

می رســم. درســت اســت؟  اســتدالل مــا متــام شــد. حــاال چــه شــد؟

    عمل به دستور خدا، فناء یف اهلل
دقــت ݡݡکنیــد. آن اســتدالل پیچیــده عالمــه؟هر؟، اصلــش مهــنی دو مطلــب 
اســت. هردســتوری ݡݡکــه خــدا داده، خواســته ی خداســت. عالمــه آجنــا 
می خواهــد توضیــح بدهــد ݡݡکــه فنــاء یف اهلل چݡݡگونــه حاصــل می شــود. 
؟ فــاین در خــدا  فنــاءیف اهلل در مرتبــه فعــل. فنــاءیف اهلل شــنیده اید دیݡݡگــر
شــدن. البتــه در مرتبــه فعــل، در مرتبــه ذات نیســت. ݡݡکســاین ݡݡکــه فلســفه 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ وݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩُّ ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݪِ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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می داننــد، می داننــد فرقــش چیســت. فنــاءیف اهلل چݡݡگونــه حاصــل می شــود؟ 
آقــا! فنــاءیف اهلل را بایــد بــروی ســیر و ســلوکݡݡ عرفــاین بݡݡکــین، چه ݡݡکار بݡݡکین، 
چــه ݡݡکار نݡݡکــین! نــه. خیــیل ســاده اســت. خدا دســتور می دهد، دســتور خدا 
متصــل بــه خــدا اســت. مشــا دســتور خــدا را در عــامَل حمقــق می ݡݡکــین، اجیــاد 
می ݡݡکــین، مشــا بــا دســتور خــدا متحــد می شــوی، بــا خــدا متحــد می شــوی. 
ــات دیــین اســتفاده  ــا یــکݡݡ متثیــیل ݡݡکــه از ادبی فهمیــدی چــه شــد؟! حــاال ب
می ݡݡکــمن، ایــن را ســاده تر می ݡݡکــمن. اســتدالل ســاده بــود. دســتور خــدا متصــل 
بــه خداســت. مشــا دســتور خــدا را در عــامَل مــی آوری وارد عــامَل می ݡݡکــین. یعــین 
مشــا خواســته خــدا را وارد عــامَل ݡݡکــردی. یعــین مشا با آن ݡݡکارت، خواســته خدا 
 . را در عــامَل نشــان دادی. خواســته خــدا هــم ݡݡکــه بــه خدا وصل اســت دیݡݡگر

فنــاء در مرتبــه فعــل.
ــام قــرب  ــه مق می. مــا می خواهــمی ب ــال ســاده تر بݡݡگــو ــا یــکݡݡ مث حــاال ب
می:  برســمی. به خدا برســمی. درســت اســت؟ خبواهمی برســمی باید وســیله ای بردار
می بــه خــدا برســمی. ما، خدا، وســیله.  می بــرو ة< وســیله بــردار

َ
َوســیل

ْ
ْیــِه ال

َ
>اْبَتُغــوا ِإل

مشــا می خواهــی از اینجــا ݡݡکــه در هتــراین، بــروی مشــهد. بــا ماشــنی مــی روی. 
می: یݡݡکی من  می مشــهد. چهار چیز دار ماشــنی دم در هســت، می خواهمی برو
هســم، یݡݡکــی ماشــنی، یݡݡکــی هتــران، یݡݡکــی مشــهد. حــاال وقــیت می خواهــمی 
ــا هــم قاطــی می شــوند. یعــین چــه؟ یعــین  ــا ب می، ایــن چهارت ــرو ســراغ خــدا ب
لاة  وســیله ای ݡݡکه می خواهی با آن به مست خدا بروی، عمل توســت.  |  الصݡَّ
ِمعَراُج الُمؤِمن | مناز وســیله تقرب به خدا اســت. این وســیله، بیرون من اســت 
من. ایــن نیســت  یــا جــزء مــن اســت؟ جــزء مــن اســت. ایــن منــاز را مــن می خــوا
ݡݡکــه مــن بــروم ســوار ماشــنی بشــوم، ماشــنی آجنــا باشــد، مــن اینجــا باشــم. 
من.  پــس وســیله،  ، منــاز می خــوا من شــروع می ݡݡکــمن: اهلل اݡݡکبــر خبواهــم منــاز خبــوا
بــا مــن ݡݡکــه متحرݡݡکــم، یݡݡکــی شــد. حــاال عنصــر ســوم: مبــدأ ݡݡکجاســت؟ 
خــودم هســم.  االن هتــران غیــر از مــن اســت. وقــیت می خواهــم بروم مشــهد. اما 
وقیت می خواهی به قرب خدا بریس، وســیله و مبدا و متحرکݡݡ، هر ســه یݡݡکی 

شــد. خــب. حــاال ایــن وســیله مــن را چطــور مســت خــدا می بــرد ؟ 
ایــن وســیله، خواســته خــدا اســت. چــون خواســته خــدا اســت بــه خــدا 
وصــل اســت؛ تــا ایــن وســیله را ســوار می شــوی بــه خــدا وصــل می شــوی. منــاز 
ــلاة ِمعــَراُج الُمؤِمــن | با منــاز به خدا  ݡݡکــه می خــواین، مــی روی ســراغ خــدا. |  الصݡَّ
ینــد  متصــل می شــوی. فقــط بایــد بفهمــی متصــل شــدی. بــه ایــن می ݡݡگو
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حضــور قلــب. مشــا بعضــی وقت هــا ســوار می شــوی، منی فهمــی ســوار شــدی، 
چــون منی فهمــی ســوار شــدی، ســوار نشــدی. فــرق وســیله خارجــی و معنــوی، 
ایــن اســت. مشــا ممݡݡکــن اســت وســیله خارجــی ســوار شــوی، نفهمــی ســوار 
شــدی ویل چــون ســوار شــدی، مــی رود. ویل وســیله ای ݡݡکــه قــرب مــی آورد، 
، معراج مــی روی.  بایــد بفهمــی ســوار شــدی. بــرای مهنی اســت ݡݡکه مشا با منــاز

 . معلــوم شــد؟ ســخت بــود؟ معلــوم اســت دیݡݡگــر
خــب. حــاال چــه ربطــی داشــت بــه حجــاب؟ دقــت ݡݡکــن. ݡݡگام بــه 
من هــا چه چیز شــیریین اســت. بعد مهه  می ببــنی حجــاب بــرای خا ݡݡگام مــی رو

آقایــان غصــه می خورنــد ݡݡکــه چــرا حجــاب بــر مــا مردهــا واجــب نشــد!
؟  ، معــراج مومــن اســت. معلــوم شــد چطــور معــراج اســت دیݡݡگــر منــاز
وســیله اســت. مشــا ســوار وســیله می شــوی، وســیله بــا خــدا متحــد اســت. اݡݡگر 
حضــور قلــب داشــیت، بــا منــازت بــه خدا می ریس. نیاز هســت بــروی این طرف 
و آن طــرف تــا بــه خــدا بــریس؟ نــه. تــو حضــور قلــب داشــته بــاش. حمضــر خــدا 
هســیت. بــه قــرب رســیدی و متــام شــد و رفــت. مهــه واجبــات ایــن طور هســتند 
نــه فقــط ایــن. منــاز چقــدر طــول می ݡݡکشــد؟ بــرای مشــا ݡݡکــه جــزء اولیــاء اهلل 
هســتید، نمی ســاعت، بــرای مــن ݡݡکــه جــزء آدم عادی هــا هســم، 5 دقیقــه. 5 
می. ای خــدا! 5 دقیقــه بــا حضــور قلــب می شــود  دقیقــه بــه خــدا وصــل می شــو
. خــودت بایــد تصممی بݡݡگیــری.  بــا خــدا صحبــت ݡݡکنــمی؟! منی توانــمی دیݡݡگــر

آن نݡݡکتــه ݡݡکنشــݡݡگری اینجاســت. خــودت بایــد خبواهــی تــا وصــل شــوی. 
می. دیــده ایــد مــاه رمضــان  یــکݡݡ واجــب دیݡݡگــر بــه اســم روزه دار
عمومــا مهــه خــوب می  شــوند؟ آدم هــا خیــیل علیــه الســالم هــم نیســتند ویل 
ــوا و امیــان و اخــالص و  ــیل هــم اهــل تق عمــده آدم هــا خــوب می شــوند. خی
اینطــور چیزهــا هــم نیســتند. ویل خــوب می شــوند. مــی داین چــرا؟ چــون ایــن 
وســیله 12ســاعت، 10 ســاعت، بــه خــدا وصلــت می ݡݡکنــد. بعــد مهــان موقــع 
ݡݡکــه ســحری خــوردی، قصــد قربــت ݡݡکــردی، می خــوایب. غالبــا بعــد ســحر 
می، وصــل هســتمی. بنابرایــن  ــدار شــو ــا بی ــدمی ت ــمی. بعــد ݡݡکــه خوابی می خواب
خــواب روزه دار عبــادت اســت. هنــوز غیبــت نݡݡکــردمی، ݡݡگنــاه نݡݡکــردمی. 
مهنی ݡݡگونــه ݡݡکــه عمــل واجــب، مــا را بــه خــدا وصــل می ݡݡکنــد، عمــل حــرام 
مــا را از خــدا جــدا می ݡݡکنــد. بــا مهــنی مݡݡکانیــزم.  هنوزچــون خوابیــدمی بیــدار 
شــدمی نــمی ســاعت، یــکݡݡ ســاعت، دو ســاعت، وصــل بــودمی، هیــچ ݡݡکاری 
می، اولــنی غیبــت را می ݡݡکنــمی، اتصال مــان دچــار  هــم نݡݡکــردمی. بیــدار می شــو

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ وݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩُّ ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݪِ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ

چالــش می شــود. حــاال روزه را از مــا قبــول می ݡݡکننــد ویل اتصاالتت مشــݡݡکل 
می ݡݡکــه هــر ݡݡکــس روزه بݡݡگیــرد،  پیــدا ݡݡکــرده. خــب. ایــن را می خواهــم بݡݡگــو
یــکݡݡ وصــل خــود بــه خــودی می شــود. ایــن وصــل خــود بــه خــودی حــال مهــه 
را خــوب می ݡݡکنــد. مشــا در مــاه رمضــان می بینیــد در جممــوع، اغلــب آدم هــا 
خوب هســتند؛ با اینݡݡکه ݡݡگناه هم می ݡݡکنند. بابا! این از صبح تا ســاعت 
دو بعدازظهــر ݡݡکــه اولــنی ݡݡگناهــش را اجنام داد، غیبت ݡݡکــرد، دروغ ݡݡگفت، 
. منازهــای مــا 5  هتمــت زد، هــر ݡݡگناهــی ݡݡکــرد، تــا االن وصــل بــود دیݡݡگــر
دقیقــه اســت، یــکݡݡ ثانیــه اش ]متوجــه هســتمی ݡݡکــه[ وصل هســتمی ]خیــیل اثر 
کمݡݡی می ݡݡگــذارد امــا عمــال[ 5 دقیقــه وصل هســتمی، خودمان متوجه نیســتمی. 
اݡݡگرتوجــه ݡݡکنــمی، خیــیل رشــد می ݡݡکنــمی. وݡݡگرنــه بــاز هــم وصــل هســتمی. 
ــت دارد. طــرف  ــمی، هــم خاصی ــا می خوان مهــنی منازهــای الݡݡکــی ای ݡݡکــه م
شــراب خوار بــود، بــه پیامبــر ؟ص؟ݡݡگفتنــد فــالین شــراب می خــورد. پرســید منــاز 
هــم می خوانــد یــا نــه؟ ݡݡگفتنــد منــاز می خوانــد. ݡݡگفــت درســت می شــود. صبر 
ݡݡکنیــد درســت می شــود. شــراب خوار منــاز می خوانــد نــه اولیــاءاهلل. مهــنی منــاز 
ِر < اݡݡگر 

َ
ُمْنك

ْ
ــاِء َوال َفْحشݡَ

ْ
ݡَهی َعِن ال اَة َتىݐْ

َ
ل  الصݡَّ

ّ
، درســتش ݡݡکرد. >ِإَن شــراب خوار

می خواهــی اولیــاءاهلل شــوی، بــه قــرب و فنــا بــریس، حضــور قلــب داشــته باش. 
ــت  ــاز ݡݡکم ݡݡکــم وصل ــب هــم نداشــته بایش، مهــنی من ــا اݡݡگــر حضــور قل ام
می ݡݡکنــد. فهمیــدی چــه شــد؟ حــاال دربــاره روزه. روزه چــه ݡݡکار می ݡݡکنــد؟ 

عمــده آدم هــا در مــاه رمضــان خــوب می شــوند. 
من. حــج. دیــدی هــر ݡݡکــس مــی رود حــج  یــکݡݡ مثــال دیݡݡگــر بــز
ــرق  ــا زمانــش ف ــن صف ــد؟ حــاال ای ــدا می ݡݡکن ــایی پی ــکݡݡ صف برمی ݡݡگــردد، ی
می ݡݡکنــد. یــکݡݡ ݡݡکســی تــا یــکݡݡ مــاه باصفــا اســت. یــکݡݡ ݡݡکســی تــا یــکݡݡ 
ســال بــا صفاســت. دیدیــد یــا ندیدیــد؟ چــرا؟ چــون مشــا در حــج، یــکݡݡ عمــل 
یــد. از وقــیت احــرام می ݡݡکــین، حُمــرم هســیت، وصــل  عبــادی ســه چهــار روزه دار
هســیت. حــج مثــل منــاز می مانــد. یــکݡݡ عــامَل ݡݡکار نباید اجنام بشــود. یــکݡݡ عامَل 
ݡݡکار بایــد اجنــام شــود. مثــل روزه می مانــد. نیــت می ݡݡکــین، ݡݡکســاین ݡݡکــه 
رفتنــد حــج می داننــد. اول نیــت می ݡݡکــین، حُمــرم می شــوی، در احــرام هســیت، 
. در روزه یــکݡݡ صبــح تــا عصــر بــود، قطــع  ، فــردا، ســه روز می خــوایب، امــروز
می شــد. شــب قطــع بــودی. دوبــاره یــکݡݡ صبــح تــا عصــر بــود، باز قطع می شــد. 
ویل در حــج، ســه چهــار روز متصــل هســیت. حالــت عــوض می شــود. خودت 
هــم متوجــه نیســیت. حــج ،خاصیــیت دارد بیشــتر از روزه. بــرای مهــنی فقــط 
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آدم هــای خیــیل علیــه الســالم حــج منی رونــد، ویل کســاین کــه حــج رفتــه انــد، 
الاقــل یــکݡݡ مــدیت باصفــا هســتند. خــب ایــن در قــرب بــه ســر بــرده. خــودش 

متوجــه نبــوده.
حجــاب یعــین زن وقــیت می خواهد در جامعه وارد شــود، ݡݡکنشــݡݡگری 
من هــا  اجتماعــی زن، بــا قــرب ݡݡگــره خورده اســت. »یــکݡݡ – هیــچ« بــه نفــع خا
علیــه مــا! مــا ایــن لبــاس را ݡݡکــه می پوشــمی، مســتحب اســت. واجــب ݡݡکــه 
نیســت. عالمــه؟هر؟ آجنــا حتلیــل می ݡݡکنــد. مســتحب، هیچ وقــت خاصیــت 
واجــب را نــدارد. چــون فــرق مســتحب و واجــب ایــن اســت ݡݡکــه در واجــب 
فقــط اراده خــدا مــالکݡݡ اســت، امــا در مســتحب هــم اراده خــدا مــالکݡݡ اســت 
هــم اراده مــن. واجــب بایــد حتمــا اجنــام شــود. خدا ݡݡگفته باید اجنام شــود. دمَل 
می. مســتحب چیســت؟ خدا ݡݡگفته اݡݡگر دلت  می خواهد، منی خواهد، ندار
می خواهــد اجنــام بــده. بعــد عالمــه؟هر؟ آجنا حتلیل می ݡݡکند ݡݡکه مســتحب 
من هــا بــا حجاب شــان ݡݡکاری در عامَل  خاصیــت واجــب نــدارد. بــرای مهــنی خا
می ݡݡکننــد ݡݡکــه مــا با لبــاس روحانیت منی توانمی این ݡݡکار را بݡݡکنــمی. )این ها 
می،  را بــه ایــن جهــت ݡݡگفــم ݡݡکــه یــکݡݡ نݡݡکتــه معنوی-عرفــاین هــم بݡݡگــو
می(. خمصوصــا در دوره ای ݡݡکــه حجــاب تبدیــل بــه  فقــط غــریب  اش را نݡݡگــو
ݡݡکنشــݡݡگری زن شــده. تبدیــل بــه عرصــه ݡݡکنشــݡݡگری زن شــده. قبــال ایــن 
عرصــه نبــود. چــرا نبــود؟ چــون عمــده جوامــع ،حجــاب داشــتند. پوشــش زنان 
دیݡݡگــر هــم مهــنی بــود ݡݡکــه مــا مســلمانان داشــتمی. بــرای مهــنی  خیــیل ݡݡکار 
دیــین قلمــداد منی شــد. بــرای مهــنی خیــیل حبــث هــم دربــاره اش منی شــد. ویل 
وقــیت ݡݡکــه االن زن هــا می آینــد بیــرون، می داننــد ݡݡکار دیــین می ݡݡکننــد. 
مهان طــور ݡݡکــه راهبــه مســیحی می دانــد ݡݡکار دیین می ݡݡکند. معلوم اســت؟ 

ببــنی خــدا چــݡݡکار ݡݡکــرده !
می. بعد ســرمایه می خواســم  می. ســرمایه را بݡݡگو حاال ݡݡکه وقت هم دار
نظرات جامعه شناســان را نقد ݡݡکمن. برخی از جامعه شناســان یکݡݡ چیزهایی 
می  ینــد ݡݡکــه آدم اعصابــش خــرد می شــود. حــال ایــن ســرمایه را بݡݡگــو می ݡݡگو
یــد ســرمایه را هــم  تــا ببینیــد چــه چیــزی را چطــور تفســیر می ݡݡکننــد. بݡݡگذار

می. بݡݡگو

    نظام سرمایه داری
می. می خواهــم ســرمایه جنســی را  مــا در دوره نظــام ســرمایه داری بــه ســر می بــر

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ وݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩُّ ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݪِ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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توضیــح بدهــم. یݡݡکــی از امــور دیݡݡگــری ݡݡکــه موجــب شــده حجــاب، یــکݡݡ 
معنــای خــایص داشته باشــد؛ ایــن معنــا قبــال نبــود و چــون ایــن معنــا هســت، 
خیــیل فــرق ݡݡکــرده. ایــن را قبــال مثــال زدم ݡݡکــه حجــاب مثــل پرچــم می مانــد. 
پرچــم یــکݡݡ تݡݡکــه پارچــه اســت؛ بــه خــودی خــود ارزیش نــدارد ویل اݡݡگــر ایــن 
پارچــه ســبز و ســفید و قرمــز باشــد و یــکݡݡ عالمــت اهلل هــم وســطش باشــد، 
می. مــا  ایــن را اݡݡگــر یــکݡݡ عــده ای بݡݡگیرنــد پــاره اش ݡݡکننــد، مــا غیــریت می شــو
یــد، پرمچــش را آتــش  یــݡݡکا دمشــین دار می. مشــا بــا آمر ایراین هــا غیــریت می شــو
می زنیــد. حــاال پرمچــش را آتــش زدیــد، چــه شــد؟ آهــان. خیــیل چیزهــا شــد. 
آن هــا علیــه مــا موضــع می ݡݡگیرنــد. مــا دعــوا می ݡݡکنــمی. ایــن معنــا دارد. ببینیــد 
یــکݡݡ رفتــار اســت. در تربیــت چبــه،  ، مهم تــر از فیز خیــیل وقت هــا معنــای رفتــار
ینــد یــکݡݡ ݡݡکاری ݡݡکــن، بــه جــای اینݡݡکــه بــزین در ݡݡگوشــش، یــکݡݡ  می ݡݡگو
»تــو« بــه او بݡݡگــویی، طــرف خجالــت بݡݡکشــد. بعضی هــا اینطــور هســتند. 
آنقــدر چبــه را بــا ݡݡکرامــت تربیــت می ݡݡکنــد، بــه او یــکݡݡ امَخــی بݡݡکنــد، معــادل 
ایــن اســت ݡݡکــه آن یݡݡکــی بیســت تا ســییل در ݡݡگــوش چبــه اش بزند. معنای 
، خود به خود تقویت می شــود.  یــت ݡݡکنــمی. یــکݡݡ جا معنــای رفتار رفتــار را تقو
مثــل پرچــم. این هــا معنــایی دارنــد. ایــن مهــه ســرود هســت. ســرود مــیل فــرق 
می ݡݡکنــد. وقــیت ســرود مــیل می خواننــد، بلند شــو بایســت. چرا بلند می شــوی 
می ایســیت؟ فهمیدی چه شــد؟ این معنا معلوم اســت؟ من حرفم این اســت. 
معنــای حجــاب عــوض شــده. مــا معنــای امــروزی اش را درســت بــه خماطبــان 
یــمی. یݡݡکــی از چیزهــایی ݡݡکــه موجــب شــده، معنای حجــاب عوض  منی ݡݡگو
شــود، نظام ســرمایه داری اســت ݡݡکه عدم حجاب را تبدیل ݡݡکرده به ســرمایه 

جنســی. ایــن را می خواهــم یــکݡݡ مقــدار توضیــح بدهــم. 
ــد چــه بــالیی ســر مــا آورده؟ آقــای  ــد نظــام ســرمایه داری می دانی ببینی
می ایــن غریب ها  من، می خواهــم بݡݡگو یــکݡݡ فــروم، )ببخشــید مثــال غــریب مــی ز ار
بعضــی چیزهــا را خــوب فهمیدنــد. آن هــا هــم این هــا را فهمیدنــد. چــه برســد 
یــکݡݡ فــروم، ݡݡکتــایب دارد بــه اســم داشــن یــا بــودن، آجنــا چــه  بــه مــا.( آقــای ار
یــد نــݡݡگاه ݡݡکنید ارزش ما به چیســت. بــه دارایی هامیان  یــد؟ می ݡݡگو می ݡݡگو
یــا بــه خودمــان؟ مشــا در نــݡݡگاه دیــین ایــن را خــوب می دانیــد. علمی ݡݡکــه جزء 
ذاتــت شــود و رشــد بیــاورد، ارزشــت را بــاال می بــرد. اخــالق چــرا ارزش را بــاال 
ــرد ؟ چــون اخــالق، امــر دروین مشــا را متحــول می ݡݡکنــد. اخــالق مایــه  می ب
ارزش اســت. هنــر چــرا مایــه ارزش اســت؟ چــون می ݡݡگوید طرف یکݡݡ چیزی 
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در خــودش دارد. یــکݡݡ مایــه ای دارد. این هــا واقعیــت وجــودی مــن اســت. ایــن 
می شــود بــودن مــن. امــا ایــن لیــوان، ایــن عبــا، ارزش من به داشــن این اســت؟ 
ارزش مــن بــه موبایــل من اســت؟ به وســاییل اســت ݡݡکــه دارم؟ ارزش ما ݡݡکه 
بــه این هــا نیســت. چــون ایــن وســایل را از مــا بݡݡگیرنــد، مــن مهــان هســم. در 
حــایل ݡݡکــه اݡݡگــر علــم مــن، علمی ݡݡکه جزء ذات من شــده، از من بݡݡگیرند، 
می.  دیݡݡگر من نفهم هسم. ببخشید بیشعورم. در معنای لغوی اش می ݡݡگو
ݡݡکســی ݡݡکــه شــعورش را از دســت بدهــد، ارزشــش را از دســت داده. فــرق 
داشــن و بودن معلوم اســت؟ نظام ســرمایه داری بالیی بر ســر انســان ها آورده 
ݡݡکــه ســعی می ݡݡکننــد بــودن را ول ݡݡکننــد، چبســبند بــه داشــته ها. ]در نظــام 
ســرمایه داری[ آن چیزی ݡݡکه مهم اســت، ســرمایه اســت. در قضاوت هایتان، 
ســرمایه مهــم اســت. ســرمایه یعــین چــه؟ یعــین آچنــه بتــواین مبادلــه ݡݡکــین و 
بابــت آن پــول بݡݡگیــری. ارزش انســان ها بــه ســرمایه داری شــده اســت. مثــال 
بــارز آن در ݡݡکشــور خودمــان ایــن اســت ݡݡکــه االن چــه رشــته هایی رو بــورس 
اســت؟ افــراد چــه رشــته هایی می رونــد؟ رشــته ای ݡݡکــه پــول داشــته باشــد. چــرا 
پزشــݡݡکی و برخــی از رشــته های مهنــدیس خیــیل رو بــورس هســتند ویل حــوزه 
ــوم انســاین اینقــدر رو بــورس نیســت؟ چــون پــول آجناســت. زمــان قــدمی  عل
ݡݡکســی پزشــکݡݡ می شــد، زمــان قــدمی نــه فقــط در  مســلمانان، زمــان بقــراط 
و ســوݡݡگندنامه بقــراط، زمــان قــدمی هرݡݡکــس پزشــکݡݡ می شــد اول ســوݡݡگند 
می خــورد می خواهــم یــکݡݡ عمــل انســاین اجنــام بدهــم. مــن، انســان ها، پــول، 
ــوز اســت فارغ التحصیــالن  ــوز ݡݡکــه هن می مهــم نیســت. هن ــرا ــزی ب هیــچ چی
پزشــݡݡکی، ســوݡݡگندنامه بقــراط را می خواننــد. ســوݡݡگند می خورنــد. ویل آن 
مب  چیــزی ݡݡکــه در واقعیــت اجتماعــی می بینــمی چیســت؟ آقــا اینقــدر به حســا
یــز وݡݡگرنــه معاجلــه ات منی ݡݡکــمن. وارد بیمارســتان ݡݡکــه می شــوی، اول پــول  بر
. چــرا؟ چــون ارزش مــن بــه علمــم نیســت. علمــم اݡݡگــر ارزش دارد، از  یــز را بر
می پــول درمــی آورد. فهمیــدی چــه شــد؟ چرا ایــن رخ  ایــن جهــت اســت ݡݡکــه بــرا
داد؟ حــاال خبواهــم حتلیــل ݡݡکــمن، وقتمــان هــم ݡݡگرفتــه می شــود ݡݡکــه چه شــد 

مــا بــه اینجا رســیدمی. 

زش شدن انسان زمشندی سرمایه در  نظام سرمایه داری و یب ار     ار
ݡݡکاال از ݡݡکارݡݡگــر جــدا شــد. ݡݡکاال از ݡݡکارݡݡگــر جــدا شــد یعــین چــه؟  
می. چــون بعــدا در حبث ســرمایه جنســی  ݡݡکمــی از پیچیدݡݡگی هایــش بݡݡگــو
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می خواهــم از آن اســتفاده ݡݡکــمن. ایــن آقــای مارݡݡکــس، مارݡݡکــس ݡݡکــه بــرای 
مارݡݡکسیست هاســت ایــن را خــوب حتلیــل ݡݡکــرده. حــرف خــوب هــم دارد. 
بــا خــدا مشــݡݡکل دارد ویل برخــی حتلیل هــای اجتماعــی اش قشــنگݡݡ اســت. 
یــد ݡݡکارݡݡگــر از ݡݡکاال جــدا شــده. در نظــام ســنیت، ݡݡکاال با ݡݡکارݡݡگر  می ݡݡگو
ݡݡگــره خورده بــود. یعــین چــه ݡݡگــره خــورده بــود؟ االن منونــه اش را مشــا در 
صنایــع دســیت می بینیــد. دقــت ݡݡکنیــد در نݡݡگاه ســنیت، صنعتݡݡگــر و هنرمند 
یݡݡکــی بــود. دوتــا نبــود. ݡݡکســی ݡݡکــه چیــزی را می ســاخت، هنــر خــودش را 
در آن نشــان مــی داد. االن هــم مهــنی اســت. آن چیــزی ݡݡکــه صنایــع دســیت 
اســت، مهــه اش هنــری اســت. اݡݡگــر شــیخ لطــف اهلل در اصفهــان، مســجد 
ــن مســجد  ــرف ایــن مســجد،  شــیخ لطــف اهلل بــود. االن ای می ســاخت، مع
دانشــݡݡگاه امام صــادق؟ع؟ را چــه ݡݡکســی ســاخته؟ منی دانــمی. چــون در دوره 
ینــد مســجد  می. ویل در اصفهــان ݡݡکــه می ݡݡگو انقــالب صنعــیت بــه ســر می بــر
شــیخ هبایی، مســجد شــیخ لطف اهلل، ݡݡکاال با ݡݡکارݡݡگر -ݡݡکارݡݡگر ݡݡکســی 
ݡݡکــه ݡݡکار اجنــام مــی دهــد- ݡݡگــره خــورده بود،ݡݡگــره وجــودی؛ بــرای مهــنی 
افــراد بــا شغلشــان رشــد معرفــیت انســاین می ݡݡکردنــد؛ بــرای مهــنی انســان ها به 
، اوستای  خاطر شغلشان اعتبار اجتماعی داشتند، می ݡݡگفتند اوستای جنار
، ایــن اوســتای آهنݡݡگــردر منطقــه ای ݡݡکه زندݡݡگی می ݡݡکــرد، برایش  آهنݡݡگــر
اعتبــاری داشــت ݡݡکــه اݡݡگــر یــکݡݡ ݡݡکســی پــول بیشــتری از ایــن داشــت، ایــن 
قدر اعتبار نداشــت؛ برای مهنی هر وســیله ای ݡݡکه می ســاخت، می ݡݡگفتند 
اوســتا فــالین ســاخته. امــا ارتبــاط ݡݡکارݡݡگــر و ݡݡکاال در انقــالب صنعــیت چــه 
شد؟ تقسمی ݡݡکار رخ داد. تقسمی ݡݡکار یعین چه؟ شروع داستانش را اینطور 
ینــد ظاهــرا یــکݡݡ ݡݡکســی بــوده یــکݡݡ ݡݡکارخانه ݡݡکفش  ینــد. می ݡݡگو می ݡݡگو
-برایــش ݡݡکفــش تولیــد می ݡݡکرده،ایــن  داشــته؛ هرݡݡکســی -مثــال یس نفر
ــا مثــال ݡݡکفــش درســت می ݡݡکــرده، می شــده  ــر هرݡݡکــدام روزی دو ت یس نف
چنــد تــا؟ روزی شــصت تــا. ایــن ݡݡگفــت بــه جــای ایــن ݡݡکــه هــر ݡݡکســی 
بیــاد یــکݡݡ ݡݡکفــش درســت ݡݡکنــد، یــکݡݡ ݡݡکســی فقــط چرمــش را ببــرد یــکݡݡ 
ݡݡکســی ݡݡکــف آن را درســت ݡݡکنــد، یــکݡݡ ݡݡکســی دوختــش را بزنــد. اݡݡگــر 
روزی شــصت تــا ݡݡکفش)قبــال( درســت مــی شــد، بــا تقســمی ݡݡکار روزی 
( تولیــد شــد. تقســمی ݡݡکار در جهان  دویســت تــا ݡݡکفــش )بعــد تقســمی ݡݡکار
رخ داد، تݡݡکنولــوژی رشــد ݡݡکــرد؛ در تقســمی ݡݡکار مشــا منی تــواین بݡݡگــویی ایــن 
مرســدس بنز را چه ݡݡکســی ســاخته؟ برای مهنی استاندارد می آید؛ استاندارد 
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در صنایــع دســیت بــرود خرابــش می ݡݡکنــد، بایــد ݡݡکامــال مهه شــان یݡݡکســان 
باشــند، معلوم نباشــد هنرمند ݡݡکیســت و این هنرمند ها بیݡݡکار شــدند بروند 
یــکݡݡ جــای دیݡݡگــر ݡݡکار هنــری بݡݡکننــد. هنرمنــدان، آن طــرف و صنعتݡݡگران 
یــت خــودش را  بــا ݡݡکارش بــه دســت منــی آورد، بــا  ایــن طــرف. صنعتݡݡگــر هو
پــویل ݡݡکــه از ݡݡکارش بــه دســت مــی آورد ؛ صنعتݡݡگــر ســرمایه دار اســت- 
مهــه ســرمایه دار هستند-ســرمایه ات مهــم اســت. یعــین دیݡݡگــر خــودت 
مهــم نیســیت؛ در نــݡݡگاه ســنیت اݡݡگــر یــکݡݡ شــیخ لطــف اهلل داشــیت-حاال ایــن 
می یــکݡݡ ݡݡکاالی مهــم دیݡݡگــر مثال عمــارت عایل  مســجد را منی خواهــم بݡݡگــو
قاپــو- عمــارت عــایل قاپــو و ســازنده اش ݡݡکــدام مهــم تــر بــود؟ ســازنده. چــرا 
ســازنده ؟چــون اݡݡگــر عمــارت را خــراب ݡݡکین برایت یݡݡکی دیݡݡگر می ســازد. 
وقــیت ݡݡکاال بــا ݡݡکارݡݡگــر متحــد اســت. در نــݡݡگاه ســنیت ݡݡکاال و ݡݡکارݡݡگــر 

 . ݡݡکــدام مهــم اســت ؟ݡݡکارݡݡگــر
شــهید مطهــری؟هر؟ در ݡݡکتــاب تعلــمی و تربیــت در اســالم اثــر ݡݡکار 
در اســالم را حبــث می ݡݡکنــد؛ مشــا دامئــا- ایــن ݡݡکاری ݡݡکــه آقــای مطهــری 
یــد ݡݡکار دوره ســنیت اســت- بــا ݡݡکار خــودت، خــودت را رشــد  می ݡݡگو
می دهــی، هنــرت را رشــد می دهــی، توانایی هایــت را رشــد می دهــی، ذݡݡکاوتــت 
را رشــد می دهــی، خــودت هســیت؛ در انقــالب صنعــیت ݡݡکاال از ݡݡکارݡݡگــر جــدا 
شــد. برای مهنی اݡݡگر اآلن یکݡݡ ماشــنی مرســدس بنز داشــته باشــمی و یݡݡکی از 
این ݡݡکارݡݡگرهای ݡݡکارخانه مرســدس بنز را، ݡݡکدام بیشــتر می ارزد؟ ماشــنی. 
چــرا؟ چــون ماشــنی چنــد میلیــارد تومــان اســت. ݡݡکارݡݡگــر ݡݡکــم امهیت تــر از 
ݡݡکاالســت، چــون یــکݡݡ نفــر دیݡݡگــر جــای ایــن ݡݡکارݡݡگــر را می ݡݡگیــرد. ایــن 
می پزشــکݡݡ و مهنــدس و ... مهــه ݡݡکارݡݡگر هســتند و  ݡݡکارݡݡگــری ݡݡکــه می ݡݡگــو
هــر ݡݡکارݡݡگــری  در افــق ســرمایه داری می افتــد، یعــین ســعی می ݡݡکنــد بــا ݡݡکار 
، نــه رشــد شــخصییت،  یــت؛ نــه اعتبــار خــودش ســرمایه بــه دســت بیــاورد نــه هو
یــر  اݡݡگــر ݡݡکارش خیــیل خــوب بــود حــق نــدارد در ایــن ماشــنی خــایص ݡݡکــه ز
دســتش پیچــش را می چرخانــد ݡݡکاری اجنــام بدهــد و ایــده اش را پیاده ݡݡکند، 
یــد آن هــا اݡݡگــر دیدنــد خــوب اســت،  بلݡݡکــه بایــد بــرود بــه بــاال دســیت ها بݡݡگو
در ݡݡکلیــت خــط تولیــد راه بیندازنــد. ݡݡکارݡݡگــر حــق نــدارد هنــر خــودش را در 
یــد ببــنی چــه  ݡݡکاالی مــورد نظــر اعمــال ݡݡکنــد.  نظــام ســرمایه داری می ݡݡگو
چیــزی بــه پــول قابــل تبدیــل اســت، آن مــی ارزد؛ معاجلــه انســان ها قابــل تبدیــل 
بــه پــول اســت، پــس آن مــی ارزد؛ ســاخن خانــه قابــل تبدیــل اســت، مــی ارزد؛ 
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در فضــای مــا می شــود منبــر رفــن، قابــل تبدیــل بــه پــول اســت، پــس مــی ارزد! 
می،یݡݡکی از آقایــان بــه مــن ݡݡگفــت فــالین  ــس بشــو ّبَ

َ
مــا اویل ݡݡکــه خواســتمی ُمل

منبرت را ݡݡکه رفیت آمدی پاینی با سرعت می روی بیرون. ݡݡگفم چرا؟ݡݡگفت 
ید برای پول منتظر مانــدی. پول هم ݡݡکــه دادند  بــه خاطــر اینݡݡکــه طــرف نݡݡگو
یــد  اول منی ݡݡگیــری. مــن از امثــال خــودم شــروع ݡݡکــمن؛ منبــری ای ݡݡکــه می ݡݡگو
می، ایــن در نظــام ســرمایه داری ݡݡکار می ݡݡکنــد ولــو  آقــا ایــن قــدر می ݡݡگیــرم مــی آ
منبــر امام حســنی؟ع؟ بــرود. )این(نظــام ســرمایه داری  اســت؛ منبــری مشــا را هــم 

ســرمایه دار می ݡݡکنــد. مهــه چیــز را بایــد بــا پــول بســنجید!

    سرمایه جنیس
بعــد از انقــالب جنســی، بعــد از رواج فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی، یــکݡݡ دفعــه دیدنــد 
یــکݡݡ ســرمایه ای بــود ݡݡکــه مــا تــا حــاال حســابش نݡݡکــرده بــودمی، آن هــم 
ــن را وارد  ــد. اݡݡگــر ای ــا دارن من ه ســرمایه ی ِجنســی اســت ݡݡکــه مشــخصا خا
یــن و اولــنی ݡݡکاری  سیســم ݡݡکنــمی پــول بیشــتری ݡݡگیرمــان می آیــد. ســاده تر
ݡݡکــه ݡݡکردنــد ایــن اســت ݡݡکــه زن هــا را بــرای تبلیغــات بردند. این ســاده ترین 
ینــش بــود .چــون بــا ایــن زن، ݡݡکاال هبتــر فــروش مــی رود. بعــد  و دم دســت تر
ݡݡگفتنــد چــرا بــه این بســنده ݡݡکنمی؟ اصــال چرا بــه او پول بدهمی وســرمایه اش 

را اســتفاده ݡݡکنــمی؟ 
فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی، مشــݡݡکل  را حــل ݡݡکــرد؛ بــدون اینݡݡکــه بــه او پــول 
بدهــمی، از ســرمایه اش اســتفاده می ݡݡکنــمی؛ دیــروز مثــال زدم برایتــان. صاحــب 
من بــا روابــط عمومــی بــاال نیــاز اســت؛  شــرݡݡکت می نویســد یــکݡݡ فروشــنده خــا
من چــرا؟ حــاال یــکݡݡ آقــا بــا روابــط عمومــی باال  روابــط عمومــی بــاال یعــین چــه؟ خــا
. این ســرمایه جنســی دارد، روابط عمومی توضیح آن  قبول نیســت؟ نه دیݡݡگر
من فروشــم را ببرم باال. در  من با این خا اســت. این ســرمایه جنســی دارد، من می توا
من باشــد؛ چــرا؟ خــب آدم حالــش هــم هبتــر می شــود!  مهنی  اداره منشــی مــن خــا
طــور برویــد عرصه هــای خمتلــف اجتماعــی را نــݡݡگاه ݡݡکنیــد. در عرصه هــای 
خمتلف اجتماعی، چطور می توانمی از این سرمایه استفاده ݡݡکنمی؟ برای مهنی 

در فضــای غــریب زن بــا دو الݡݡگــو بــه عرصــه ی اجتمــاع وارد می شــود: 
 1   |   الݡݡگوی مردانه ݡݡکه مفینیست ها دنبال آن هستند 

  2 |   الݡݡگوی ݡݡکاال ݡݡکه نظام سرمایه داری  دنبالش می ݡݡکند.
ایــن ݡݡکــه ݡݡگفــم برخــی جامعه شــناس ها حــرف می زننــد اعصــاب آدم 
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خورد می شــود، طرف)ݡݡکلیپش را احتماال دیدید( می  آید می ݡݡگوید می دانید 
حجاب چیست؟ هدف حجاب، سلطه مردان بر زنان است. بدن مندی زنان 
مهم شــده، بدن زنان مهم اســت، زنان می خواهند اختیار بدنشــان را خودشــان 
داشــته باشــند، بــرای مهــنی اســت ݡݡکــه آقایــان می خواهنــد بــا اجبارحجــاب 

ݡݡکاری ݡݡکننــد ݡݡکــه اختیــار بــدن زنــان دســت مردان باشــد.
یــد اختیــار بــدمن دســت  آیــا ایــن طــور اســت؟!  حجــاب یعــین زن می ݡݡگو
خــودم باشــد، چــرا دســت تــو باشــد؟ غــرب می خواهــد اختیــار بــدن زنــان ُمفــت 
باشــد؛ هــر ݡݡکــس دلــش خواســت هــر طــور دلــش خواســت از ایــن اســتفاده 
ݡݡکند. در اسالم از اولش ݡݡگفته بود این خامن ݡݡکه جذابییت دارد، جذابیتش 
قیمــت دارد. ݡݡکســی حــق نــدارد بدون پرداخت قیمت، ســراغ جذابیتش بــرود؛ 
یــه بــده، نفقــه بــده، برایــش خــرج ݡݡکــن. مــردی؟ از ایــن  او را می خواهــی، مهر
ینــه ݡݡکن، نه  جذابیت هــا نــداری؟ دلــت جذابیــت می خواهــد؟ خرج ݡݡکن، هز
ــرام دارد، زن ݡݡکرامــت دارد؛ امــا در  ایــن ݡݡکــه زن ارزشــش ایــن اســت. زن احت
عرصــه بدنــش هــم ارزش دارد. ســرمایه دار حــق نــدارد ایــن بــدن را بــرای مطامــع 
ســرمایه داری خــودش اســتفاده ݡݡکنــد. دقــت ݡݡکنیــد ســرمایه دار ݡݡکــه دارم 
می فقــط صاحبــان شــرݡݡکت نیســتند،  مهه مــا ســرمایه دار شــدمی. مهه  می ݡݡگــو
فقط از شغلشــان ݡݡکاســب نیســتند، از هزار جای خمتلف ݡݡکاســب هســتند. 
چون نظام سرمایه داری این است. می ݡݡگوید هر چیزی ݡݡکه قابلیت تبدیل 
. این نظام ســرمایه داری  بــه پــول دارد قابلیــت تبدیــل بــه پولــش را جــدی بݡݡگیــر
من ها قابلیت تبدیل به پول دارد، چرا این را جدی نݡݡگیرمی؟ تازه  اســت. بدن خا
یــد،  بــه تعبیــری ݡݡکــه بوردیو)مردم شــناس و جامعه شــناس فرانســوی( می ݡݡگو
فقــط پــول هــم نیســت؛ ســرمایه اجتماعی،ســرمایه فرهنݡݡگــی، ســرمایه)های( 

می. دیݡݡگــری هــم دار
 چــون بدن منــدی زنــان مهــم اســت، زنان حجــاب را انتخاب می ݡݡکنند. 
می ݡݡکاری می ݡݡکنــمی از  می زور می ݡݡگویــمی، دار مهــنی ݡݡکــه بــه قــول مشــا مــا دار
بدن زنان اســتفاده بشــود یا اختیار بدنشــان دســت خودشــان باشــد؟  من ݡݡکه 
می من با اجبــار خمالفم،طرفــدار قانون هســم و ان  قبــال ݡݡگفــم بــاز هــم می ݡݡگــو
شــاءاهلل اݡݡگــر خــدا توفیــق بدهــد امــروز ݡݡکــه منی رســمی فــردا توضیــح می دهــم 
چطور می شــود قانون باشــد و اجبار نباشــد. چرا ما مهیشــه صورت مســأله ها 
را غلط می فهممی ؟ خود زن مســلمان در دوره ی مدرن می خواهد بدنش مال 
خــودش باشــد. خــودش انتخــاب ݡݡکنــد چــه ݡݡکســی از او لــذت ببــرد، بعــد 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ وݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩُّ ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݪِ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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آن هــایی ݡݡکــه می خواهنــد ایــن را از زن بݡݡگیرنــد، آن هاخیرخــواه زن شــدند؟  مــا 
ݡݡکــه پیشــهناد حجــاب می دهــمی، مــا می خواهــمی ســلطه پیــدا ݡݡکنــمی! نــه. تــو 
یانات بیش  می خواهی ســلطه پیدا ݡݡکین؛ برای مهنی اســت ݡݡکه در این جر
از اینݡݡکــه زن هــا وارد میــدان بشــوند شــعار زن زندݡݡگــی آزادی بدهنــد، مردهــا 
شــعار دادنــد؛ چــرا؟ چــون او می خواهــد اســتفاده خــودش را ببــرد، چــون آزادی 
یــد، آزادی مــرد اســت در اســتفاده از زن. مــا می ݡݡگویــمی آزادی  ݡݡکــه او می ݡݡگو
یعــین آزادی زن در تصمــمی ݡݡگرفــن بــرای خــودش. بلــه. خــوب تبلیــغ نݡݡکــردمی، 
خــوب توضیــح نــدادمی، خــوب بــرای زن هامیــان توضیــح نــدادمی، زن اآلن فݡݡکــر 

می ݡݡکنــد رهــا باشــد آزاد باشــد، راحــت تــر اســت.

    هنی از منݡݡکر در فضای ݡݡکرامت
یکݡݡ ݡݡگفت وݡݡگویی یݡݡکی از دوســتان در یݡݡکی از این ݡݡگروه ها ݡݡگذاشــته 
من هــایی ݡݡکــه روســری اش را برداشــته بــود. ݡݡگفتــه بود  بــود بــا یݡݡکــی از ایــن خا
خیــیل بیشــتر دارم اذیــت می شــوم؛ پرســیده آخــر چــرا برداشــیت؟ پاســخ داده 
می خواهــم حــال ایــن آخوند هــای فــالن فــالن شــده را  بݡݡگیــرم. خــود آن زن 
ݡݡکه اآلن حجابش را  برداشــته،  می بیند دارد اذیت می شــود، می بیند چطور 
نݡݡگاهــش می ݡݡکننــد و ســرمایه جنســی او  را بــه غــارت می برنــد؛ ویل چــون 
حالــش از دســت مــِن آخونــد ݡݡگرفتــه اســت-ݡݡکه خیــیل وقت هــا هــم حــق 
هــم دارنــد، مــا خیــیل وقت هــا بــد عمــل ݡݡکــردمی- چــون حالــش از دســت مــن 
ݡݡگرفته اســت، این قدر جلبازی با من برایش مهم اســت ݡݡکه حاضر اســت 

اذیــت شــود، حاضــر اســت ســرمایه اش را هــدر بدهــد.
در امــر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکرمــان اشــتباه می ݡݡکنــمی.  بلــد نیســتمی 
و خــالف عمــل میݡݡکیــمن. امــر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر در مهــنی شــرایط 
امــروز )ݡݡکــه اوضــاع می دانیــد چݡݡگونــه اســت( جــواب می دهــد. اول حجــاب 
را درســت بفهــم بعــد بــرو هنــی از منݡݡکــر یــا امــر بــه معــروف بݡݡکــن. مــا حجــاب 
یــن ݡݡکارݡݡکــرد حجــاب، باالبــردن ارزش زن اســت.  را غلــط فهمیــدمی، مهم تر
یــد ݡݡکرامــت زن اســت. مــا می خواهــمی ݡݡکرامــت  شــهید مطهــری؟هر؟ می ݡݡگو
زن حفــظ بشــود. مݡݡگــر می تــواین بــا توهــنی بــه ݡݡکســی ݡݡکرامتــش را حفــظ 
ݡݡکــین؟ هنــی از منݡݡکــری ݡݡکــه در آن توهــنی باشــد، بــد اخــالیق باشــد، از بــاال 
می یــا حتقیــر اســت؟ تــو  بــه پایــنی باشــد، ݡݡکرامــت اســت؟ یــا حتقیراســت؟ تݡݡکــر
ݡݡکرامتــش را حفــظ ݡݡکــن، در فضــای ݡݡکرامــت برو هنی از منݡݡکر ݡݡکــن، به او 
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من یب حجاب تو خییل  می هســیت، باارزش هســیت، خــا توجــه بــده ݡݡکــه تــو ݡݡکر
ارزمشنــدی، و حیــف اســت ارزمشنــدی خــودت را نادیــده بݡݡگیــری.

من. بــه جــای اینݡݡکــه اینطــور ݡݡکــه در خیابــان  یــکݡݡ مثــال ســاده بــز
من هــا را هنــی از منݡݡکــر می ݡݡکــین، اݡݡگــر فامیــل نزدیــکݡݡ خــودت  مــی روی خا
دختــر عمــوی خــودت، دختــر خالــه خــودت، یب حجــاب باشــد چطــور بــه او 
من ݡݡگفــیت؟ البتــه برخی هــا  می ݡݡگــویی؟ مهانطــور ݡݡکــه در خیابــان بــه آن خــا
هســتند اینجــا را هــم آنطــور عمل می ݡݡکنند، ݡݡکال فقط بلدنــد داد بزننــد؛ ویل 
ــد یعــین اݡݡگرخواهــرت ݡݡکــه دوســتش داری،  ــب منظــور مــن را می فهمن اغل
یلــش می ݡݡگیــری ݡݡکــه  یب حجــاب بشــود چطــور مــی روی؟ ایــن قــدر حتو
برݡݡگــردد. بــا حجــاب بشــود. حیــف اســت تــو بــه ایــن خویب. تــو به ایــن خویب 

حیــف نیســت؟
اݡݡگــر ایــن پیامکݡݡ هــای نیــروی انتظامــی دســت من بود بــه آن ها توصیه 
می ݡݡکــردم -ݡݡگــوش منی دهنــد- اݡݡگــر دســت مــن بود مــی داین چه پیامݡݡکی 
میــه ݡݡکــین، تــا ده بــار   می فرســتادم؟ می ݡݡگفــم حداقــل قبــل از ایــن ݡݡکــه جر
پیامکݡݡ هــای خیــیل باحــال برایــش بفرســت طــرف ݡݡکیــف ݡݡکنــد؛ تــو چقــدر 
یــس آخــر حیف  آدم خــویب هســیت. اینطــور شــروع ݡݡکــن، آخــرش یــه مجلــه بنو
من بــا حیــا، حیــف  نیســت؟  تــو انســان بــا شــرف، تــو انســان بــا ݡݡکرامــت، تــو خــا

نیست؟ 
ید  خب مشا به این شیوه هنی از منݡݡکر بݡݡکنید ببینید جواب می ݡݡگیر
ید؛ مســئله حجاب این اســت ݡݡکه اولنی مســئله اش این نیســت  یا منی ݡݡگیر
ݡݡکــه مردهــا خودشــان را ݡݡکنتــرل ݡݡکننــد. مردهــا برونــد خودشــان را ݡݡکنتــرل 
ݡݡکننــد. اولنی مســئله اش این اســت ݡݡکــه زن حرمــت دارد، زن ݡݡکرامــت دارد، 
مردها نباید زن را سرمایه جنسی خودشان ݡݡکنند، نباید بدن زن ابزاری بشود 
بــرای مرد هــا، بــرای صاحبــان ســرمایه. زن، ݡݡکرامــت دارد، ݡݡکرامتــش را جــدی 
.  بــرای مهــنی اســت ݡݡکــه حجــاب، در قبــال دو الݡݡگــویی ݡݡکــه بــرای  بݡݡگیــر

ورود زنــان در غــرب بــه جامعــه مطــرح بــود، طراحــی شــده اســت. 

یب     مقابله حجاب با دو الݡݡگوی غر
در  غرب دو الݡݡگو برای ورود زنان مطرح ݡݡکردند:

یــد مثــل مرد هــا وارد شــو. در اینجــا   1 |  الݡݡگــوی مفینیســت ها ݡݡکــه می ݡݡگو
مهیشــه زن موجود دســت دوم اســت. زن، جنس دوم اســت. مفینیســم چقدر جلو 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ وݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩُّ ۀ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݪِ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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رفته اســت؟ هنوز زن، جنس دوم اســت. برایتان در عرصه های ســیایس مثال زدم 
یران مــرد و  مثــال زدم. بــرو در جهــاین ݡݡکــه مفینیســم ایــن قدر رشــد ݡݡکــرده،  تعــداد وز
یران زن را بشمار. تعداد رئیس مجهور های مرد، رئیس مجهور های زن را بشمار.  وز
2 |  الݡݡگــوی دوم بــرای ورود زن، ورودش مهــراه بــا ســرمایه جنســی اســت. 

ورودی ݡݡکــه بشــود از او اســتفاده ݡݡکــرد.
اســالم بــا حجــاب هــر دو تــا را پاســخ داده.ݡݡگفتــه ســرمایه جنســی نــه، تــو 
ــو مهمــی و  ــو بزرݡݡگــی، ت ــو ارزش داری، ت ــا عفــیت، ت ــو ب ــا حیــایی، ت ــو ب میــی، ت ݡݡکر
ݡݡکنش ݡݡگــر اجتماعــی هســیت. جلــوی مردهــا زنانــه وارد شــو؛ نــه زنانــه ی جــذاب 
خــت اجلــالل بنــت الوقار ]اشــاره به قســمیت از مثنوی 

ُ
، ا جنســی، زنانــه ی بــا اعتبــار

عاشــورایی عمان ســاماین که راجع به حضرت زینب؟اهس؟ اســت[. در مقابل مرد ها 
اینطــور وارد شــو. اݡݡگــر ایــن الݡݡگــو مســتقر بشــود واقعــا حجــاب مســئله ماســت؟! 
من هــا یــاد داده بــودمی، مســئله مــی شــد؟! البتــه مهیشــه هــم  مــا اݡݡگــر اینطــور بــه خا

می توانــمی برݡݡگــردمی. 
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|   اسݡݡکن ݡݡکنید   |

بارگیری فایل صویت جلسه
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ݣݣلݥ | 14آذرماه1401 ݩݩݩّݨݨَ ۀ ݣݣݣݣݣݣݣاوݧ مىݔݦݩݩݩݩّݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݡݡَ ݩݩٰاطݪݪݪݪݪݬݬݬِ ݧ ݧ ݧ دا  |ڡݐݧ ݠهݦݦݩݡݡَ ݩݩݩݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ا ݡݡسݒݧ ݩٰ ݧ ݧ ݧ اق ںݓ ِهێأِت میٮݒݩݩٰ
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ݤݤ | ݠمݚ ݩݩُ ارݧ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ هݦݦݦݦݦݦݦݩݩݡݡَ ݦݦݦݦݦݨݡَ ۀ ݣݣݣݣݣݣحݕ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ   | حݪݬݓ
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    مروری بر مباحث ݡݡگذشته
حبث ما درباره حجاب و فهم درست مسئله حجاب بود. اݡݡگر فهم درست 
مسئله حجاب در جامعه حاصل شود، عمده مسئله ای ݡݡکه با آن مواجه 
یــن فــراز  هســتمی، حــل مــی شــود. مــرور خمتصــری می ݡݡکــمن و بعــد ســراغ آخر
حبــث مــی روم. عــرض بنــده ایــن بــود ݡݡکــه حجــاب بــه خــودی خــود، مســئله 
ای دسته هفتادم و هشتادم است؛ اما شرایط اجتماعی ݡݡکاری ݡݡکرده ݡݡکه 
مســئله مهمــی شــده اســت. ماننــد مســئله توتــون و تنباݡݡکــو ݡݡکــه بــه خــودی 
خود مســئله خییل فرعی بود اما در یکݡݡ موقعییت اســتعمال توتون و تنباݡݡکو 
بــه منزلــه حماربــه بــا امام زمــان؟جع؟ شــد. ایــن را ݡݡکــه انســان می خواهــد 
بفهمد نباید فقط احادیث را ببیند ݡݡکه چقدر به حجاب پرداخته اند. باید 
شــرایط اجتماعــی زمــان را بفهمــد. در زمــان، مســئله می توانــد عــوض شــود. در 
حبث هــای قبــیل ام چهــار دلیــل آوردم ݡݡکه چرا عوض شــدن زمانه، حجــاب را 

عــوض می ݡݡکنــد. تیتــروار خدمــت مشــا عــرض می ݡݡکــمن:
یــری زندݡݡگی  یــکݡݡ مطلــب ایــن بــود ݡݡکــه ما در عصر رســانه های تصو
، عصــر  می ݡݡکنــمی. مــا در عصــری زندݡݡگــی می ݡݡکنــمی ݡݡکــه بــه قول هایدݡݡگــر
یر جهان است. عصری است ݡݡکه مناد های تصویری، جایݡݡگاه بسیار  تصو
مهمــی پیــدا ݡݡکــرده انــد. فهم انســان ها با دیدن حاصل می شــود. دیــدن، یکݡݡ 
موضوعیــت خــایص در فرهنــگݡݡ پیــدا می ݡݡکنــد. بــرای مهــنی اســت قبــل از 
اینݡݡکــه انقــالب ݡݡکنــمی و ایــن مســائل را مطــرح ݡݡکنــمی غریب هــا بــا حجــاب 
مــا درݡݡگیــر شــده انــد. آمدنــد در عثمــاین، آتاتورکݡݡ یب حجایب را مســتقر ݡݡکرد. 
بعــد در ایــران، رضــا خــان یب حجــایب را مســتقر ݡݡکــرد. چرا یب حجــایب؟ چون 
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یــد  منــاد اســت؛ وارد عرصــه منــادی شــده اســت. االن جملــه تامیــز خبواهــد بݡݡگو
ݡݡکــه ایــن مشــاره ام در مــورد اســالم اســت، ݡݡکافیســت عݡݡکــس یــکݡݡ زن بــا 
روســری بݡݡگــذارد. مهــه می فهمنــد ݡݡکــه ایــن مشــاره در مورد اســالم اســت. این 

ربطــی بــه انقــالب مــا نــدارد؛ قبــل از انقــالب مــا ایــن وضعیــت رخ داد.
ــه حنــو ســنیت  ــان ب ــان مفینیســم در جهــان اســت. زن ی مطلــب دوم، جر
ــد؛ چــه جامعــه مــا و چــه جوامــع  ــد. در مــن جامعــه نبودن در پســتو ها بودن
غــریب! هنضــت مفینیســم در غــرب رخ داد. غریب هــا ݡݡگفتنــد زنــان را بــه وســط 
می. زنــان خودشــان ݡݡگفتنــد وســط میدان بیایمی. ݡݡگفتنــد زن هم  میــدان بیــاور
می خواهــد ݡݡکنشــݡݡگر اجتماعــی باشــد؛ امــا مــدیل ݡݡکــه هنضــت مفینیســم 
، عنــوان ݡݡکتاب معروفــش را  تعقیــب ݡݡکــرد، مــدل مردانــه بــود. ســیمون دوبــوار
"زن، جنــس دوم" ݡݡگذاشــت. هنــوز ݡݡکــه هنــوز اســت، بــا متــام تــالیش ݡݡکــه 
مفینیســت ها ݡݡکردنــد، )نــه در ایــران، بلݡݡکــه در جهــان( زن جنــس دوم اســت. 
زن بــه مثابــه مــرد می خواهــد وارد میــدان شــود. مــن در یــکݡݡ ســخنراین ݡݡگفــم 
ــرد باشــد! خــب مــرد منی شــود؛ چــون زن  زن، نامــرد شــد! زن می خواســت م
اســت! بــرای مهــنی شــد دســت دوی مــرد! هنــوز هــم در جهــان مهــنی اســت. 
می شــواهد  عیل رغــم تالش هــایی ݡݡکــه ݡݡکــرده انــد. این هــایی ݡݡکــه می ݡݡگــو
مهمی است. در میان سیاستمداران جهان ݡݡکه منصب دارند بݡݡگردید چند 
من مرݡݡکل را جلوی چشــم   نفر ازآن ها مرد و چند نفر زن هســتند. مهیشــه خا
ییــس مجهــور زن در  ینــد ببینیــد! حــاال چنــد نفــر ر مــا می ݡݡگذارنــد و می ݡݡگو
یــر زن پیــدا می ݡݡکنیــد؟  من مــرݡݡکل پیــدا می ݡݡکنیــد؟! چنــد وز دنیــا غیــر از خــا
یر خارجه بیل! آن هم دلیل خایص دارد.( بقیه وزرا چند نفرشان زن اند؟  )وز
یــد مهانطــور ݡݡکــه مــرد  پــس مهچنــان زن جنــس دوم اســت. اســالم می ݡݡگو
جنــس اول اســت، زن هــم جنــس اول اســت. اصــال این هــا اول و دوم ندارنــد! 
یــد زن اݡݡگــر می خواهــد ݡݡکنشــݡݡگری اجتماعــی  بــرای مهــنی اســالم می ݡݡگو
داشــته باشــد، بــا حفــظ زنانݡݡگــی خــودش! معلــوم باشــد ݡݡکــه زن اســت؛ نــه 
یــد مــدل ورودت در جامعــه بایــد بــا حجــاب باشــد.  مــرد. بــرای مهــنی می ݡݡگو

مهــه از ابتــدا بداننــد ݡݡکــه تــو زن هســیت و نــه مــرد.
نݡݡکتــه ســوم ݡݡکــه بــه مهــنی نݡݡکتــه مرتبــط اســت، نظــام ســرمایه داری 
بــود. نظــام ســرمایه داری، زن را بــه مثابــه یــکݡݡ ݡݡکاال می خواهــد. می خواهــد از 
یــد نــه! امــر جنســی غیــر  ســرمایه جنســی زن اســتفاده ݡݡکنــد. اســالم می ݡݡگو
از امــر جنســییت زن اســت. زن بــه عنــوان زن بایــد وارد جامعــه شــود امــا نــه بــا 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ اݣݣرݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩُ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ هݦݦݦݦݦݦݦݦݩݡݡَ ݦݦݦݦݦݦݨݨݡَ هݦݦݦݨݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݪݪݬݕ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ

حلاظ جنسی! نباید سرمایه جنسی برای دیݡݡگران شود. این، نݡݡکته سومی 
بــود ݡݡکــه مســئله حجــاب را مهــم ݡݡکــرد. فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی می خواهــد زن را 
یــد نــه. زن وارد  بــه عنــوان ݡݡکاالی جنســی وارد جامعه ݡݡکند. اســالم می ݡݡگو
جامعــه مــی شــود؛ در عــنی حــال ݡݡکاالی جنســی منــی شــود. روز اول عــرض 
من چــرا مهــه آن را بــد می فهمنــد،  ݡݡکــردم، ایــن حدیــیث ݡݡکــه متاســفانه منــی دا
یــن چیــز برای زن این اســت ݡݡکــه مــردی او را  حدیــث حضرت زهــرا؟اهس؟. "هبتر
نبینــد و او هــم مــردی را نبینــد". نــه بــه ایــن معــین ݡݡکــه بــه جامعه نیایــد؛ مهنی 
َها 

ّ
ُی

َ
دیــین ݡݡکــه ایــن را ݡݡگفــت، ݡݡکنــارش قانــون حجــاب را واجب ݡݡکــرد. >َیــا أ

 > اِبيِبِهّنَ
َ
ْیِهَنّ ِمْن َجل

َ
َن َعل َن ُیْدِنݡݡىݔ ُمْؤِمِنݡݡىݔ

ْ
ــاِء ال َواِجكݡَ َوَبَناِتكݡَ َوِنسݡَ ْز

َ
ِبـــّیُ ُقْل ِلأ

ّ
الَن

ــَن<؟ چــون قــرار اســت مرد هــا را ببیننــد و آن هــا هــم مردها را ببینند  چــرا  >ُیْدِنݡݡىݔ
می. یعــین قانوین ݡݡکــه حضرت زهرا؟اهس؟ ݡݡگفــت، اصل ݡݡکیل  امــا بــا حفــظ حــر
اســت. اصــل بــر عــدم اختــالط اســت. تا جایی ݡݡکه ضــرورت نــدارد، زن و مرد 
مهدیݡݡگــر را نبیننــد. اݡݡگــر ضــرورت نــدارد، زن و مــرد در یــکݡݡ اتــاق ننشــینند. 
ید و حجــاب داشــته  من هــا وارد جامعــه شــو امــا اݡݡگــر جــایی ضــرورت دارد، خا
ا ُیْؤَذْیــَن<. چــون قــرار اســت زن بــا ݡݡکرامــت 

َ
ْن ُیْعَرْفــَن َفــل

َ
ْدنـَـی أ

َ
باشــید. >َذِلــكݡَ أ

وارد جامعــه شــود ݡݡکــه اذیــت نشــود. چــون قــرار اســت زن بــه عنــوان ݡݡکاالی 
ــرای مهــنی، دلیــل دومــی  ــد. ب ــوان جنــس دوم نیای ــه عن جنســی نیایــد. زن ب
یــان مفینیســم بــود ݡݡکــه می خواســت زن را  ݡݡکــه حجــاب را مهــم ݡݡکــرد، جر
بــه عنــوان جنــس دوم وارد جامعــه ݡݡکنــد )بــه خیــال خــودش، جنــس شــبیه 
یــد نــه! بــه تعبیــر دقیــق شــهید مطهــری؟هر؟، زن و مــرد  مــرد( و اســالم می ݡݡگو
هــر دو وارد جامــع می شــوند امــا هــر یــکݡݡ در مــدار خــود. نــه اینݡݡکــه زن بیایــد 
در مــدار مــرد حرݡݡکــت ݡݡکنــد. ایــن، نقــد اجیــایب مفینیســم اســت. مــا مهیشــه 
نقد ســلی می ݡݡکنمی. حمور ســوم، نظام ســرمایه داری بود. نظام ســرمایه داری 
مــی  خواســت از ســرمایه جنســی زن اســتفاده ݡݡکنــد. حجــاب، مســیرش را 
یــد اختیــار ســرمایه جنســی زن بــا خــودش اســت نــه بــا تــو!  می بنــدد. می ݡݡگو
یــد مفــت از این، اســتفاده ݡݡکنید! مشا می خواهید ݡݡکاالیتــان فروش  حــق ندار
رود؛ چرا این زن باید ســرمایه جنســی خود را خرج ݡݡکند تا ݡݡکاالی صاحب 

شــرݡݡکت فــروش رود؟
دلیــل چهارمــی ݡݡکــه عــرض ݡݡکــردم انقــالب جنســی بــود. ایــن دلیــیل 
یــه نــݡݡگاه  اســت ݡݡکــه اغلــب مــردم مــا دیݡݡگــر می فهمنــد و مهیشــه از ایــن زاو
می ݡݡکننــد. انقــالب جنســی در جهــان، فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی را اجیــاد ݡݡکــرد و 
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فرهنــگݡݡ برهنݡݡگــی، مقدمــه انقالب جنســی برای عمل اســت. وقــیت فرهنگݡݡ 
برهنݡݡگی شݡݡکل ݡݡگرفت، اول روابط زن و مرد در جهان افتضاح شد، بعد، 
. ایــن مســیری اســت ݡݡکــه در غــرب  مهجنســݡݡگرایی آمــد و بعــد، امــور دیݡݡگــر
طــی شــده و می خواهنــد در ایــران هــم طــی ݡݡکننــد. حجــاب ســدی اســت 
ݡݡکــه منی ݡݡگــذارد انقــالب جنســی مثــر بݡݡگیــرد. ایــن چهــار دلیــل موجــب مــی 
شــود حجــاب نــزد مــا موضوعیــت پیــدا ݡݡکنــد. اݡݡگــر رده هشــتاد و نــود بــود، 
بیایــد در رده هــای اول اســالم. خــب اݡݡگــر اینجــوری اســت، اݡݡگــر حݡݡکومیت 

می خواهــد اســالمی باشــد، بایــد ایــن مســأله را جــدی بݡݡگیــرد. 

ین؟     حجاب اجباری یا قانو
من. حــرف جدیــدی نیســت. بعضــی بــه  بنــده از ســال ۹4 ایــن حــرف را مــی ز
مــن ݡݡگفتنــد ݡݡکــه موضعــت عــوض شــده اســت. ســال ۹4 اولــنی بــاری ݡݡکــه 
یݡݡکــی از بــرادران روحــاین تعبیــر حجــاب اجبــاری رابــه ݡݡکار بــرد، مهــان موقــع 
نقــد ݡݡکــردم. مقالــه ام در ســایت بنــده موجــود اســت. "حجــاب اجبــاری یــا 
می ݡݡکــه ایــن ایــده  قانــوین". آن جــا از ایــن ایــده دفــاع ݡݡکــردم. هنــوز می ݡݡگــو
مشــݡݡکل مــا را حــل می ݡݡکنــد. ایــده چیســت؟ بفهمــمی قانــون بــا اجبــار فــرق 
ــار مــی رود؟ شــب های  ینــد قانــون، ذهنمــان ســراغ اجب ــا می ݡݡگو دارد. چــرا ت
قبــل ݡݡگفــم ݡݡکــه امشــب این مطلــب را توضیــح می دهــم. من طرفــدار قانون 
حجــاب هســم. حݡݡکومــت در مــورد حجــاب وظیفــه دارد، امــا هــر قانــوین 
یند حقــوق مدین،  مــدل اجرایــش اجبــار نیســت. در ادبیــات حقــویق می ݡݡگو
می.  حقوق ݡݡکیفری. قانون فقط قانون ݡݡکیفری نیست. قانون مدین هم دار
فضــای اجــرای قوانــنی مــدین، اجبــار نیســت و اݡݡگــر مــا از اول حجــاب را بــه 
مثابــه قانــون مــدین مــی دیــدمی و به مقابه قانــون مدین اجــرا می ݡݡکردمی، خییل 
موفــق بــودمی و االن هــم در ناخــودآݡݡگاه اغلــب افــراد، حجــاب قانــون مــدین 
اســت. مــن امشــب، ایــن مطلــب را بــرای مشــا توضیــح می دهــم. حجــاب بــرای 
ݡݡکرامــت زن اســت. پــس اݡݡگــر حجــاب را ݡݡگونــه ای پیــاده ݡݡکنــمی ݡݡکــه 
ݡݡکرامــت زن حتقیــر شــود، خــالف مقصــود عمــل می ݡݡکنــمی. مــا می خواســتمی 
حجــاب باشــد تــا ارزش زن بــاال رود، زن بدانــد ݡݡکنشــݡݡگر مهمــی در عرصــه 
یــخ و جامعــه اســت. آنــݡݡگاه اݡݡگــر مــدیل را عمــل ݡݡکــردمی ݡݡکــه نتیجه اش  تار
می اشتباه می ݡݡکنمی!  می یا پاینی؟! خب دار شد حتقیر و توهنی، زن را باال برده ا

مهــه قوانــنی ݡݡکــه ݡݡکیفری نیســتند!

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ اݣݣرݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩُ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ هݦݦݦݦݦݦݦݦݩݡݡَ ݦݦݦݦݦݦݨݨݡَ هݦݦݦݨݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݪݪݬݕ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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    اقتصاد، عرصه قواننی غیر ݡݡکیفری
یــکݡݡ عرصــه خیــیل واضــح بــرای قوانــنی غیــر ݡݡکیفــری، عرصــه اقتصــاد 
اســت. حجــاب بــرای عرصــه فرهنــگݡݡ اســت. بنــده ابتــدا از عرصــه اقتصــاد 
ݡݡکــه ســاده فهم تــر اســت شــروع می ݡݡکــمن تــا برســم بــه عرصــه حجــاب ݡݡکــه 
فرهنݡݡگــی اســت. آیــا اقتصــاد را بایــد با قواننی ݡݡکیفــری اجرا ݡݡکــرد؟ در قواننی 
ݡݡکیفــری، جمــری اصــیل، نیروی انتظامی ذیل قوه قضاییه اســت. ماننــد دزدی 
یــا قتــل. بــرای قتــل بایــد جمــازات جــدی باشــد. مهــه جــای جهــان هــم قبــول 
می. یعــین در افق قتل،  دارنــد. منی شــود ݡݡگفــت بــرای قتــل یــا دزدی قانون نــدار
می و  دزدی، یــا در نــݡݡگاه اســالم در افــق زنــا، افــق لــواط، قانــون ݡݡکیفــری دار
عــرف اجتماعــی هــم مهراهــی می ݡݡکنــد. امــا وقــیت می خواهــمی اقتصــاد را در 
ــد قوانــنی اقتصــادی هســتمی. جمــری قوانــنی  ــمی، نیازمن ݡݡکشــور اعمــال ݡݡکن
اقتصــاد ݡݡکیســت؟ قــوه قضاییــه اســت؟! نیروی انتظامــی اســت؟! البته ݡݡگاه 
برخی مواقع، مفاســد اقتصادی پیدا می شــود ݡݡکه قوه قضاییه هم باید ورود 
، قوه قضاییه نیســت. حمور اقتصاد، وزارت اقتصاد  پیدا ݡݡکند اما حمور ݡݡکار
ــا یــکݡݡ سلســله  ــا وزارت اقتصــاد و صمــت ب اســت. وزارت صمــت اســت. آی
قوانــنی جلــو مــی رود یــا هــرݡݡکاری ݡݡکــه دلــش خبواهد اجنــام می دهــد؟ آیا باید 
الحیــه بنویســد و بــه جملــس ببــرد یــا هــر ݡݡکاری ݡݡکــه دلــش خواســت اجنــام 
یــت نشــد، آیــا قــوه قضاییــه و نیــروی انتظامــی بایــد  می دهــد؟ اݡݡگــر تــورم مدیر
بــرود و عــده ای را بݡݡگیــرد؟ متاســفانه ایــن نــݡݡگاه ݡݡکیفــری داشــن بــه عرصــه 
ݡݡکل قوانــنی در ݡݡکشــور مــا بیــداد می ݡݡکنــد. در اقتصــاد عــده ای اینݡݡگونــه 
ینــد بــرو  نــݡݡگاه می ݡݡکننــد. وقــیت قیمــت دالر بــاال مــی رود، عــده ای می ݡݡگو
می عــده ای اخاللݡݡگــر نیســتند امــا فضــای  ! مــن منی ݡݡگــو ایــن افــراد را بݡݡگیــر
یزی  ، فضــای بݡݡگیــر و ببنــد نیســت. فضای مدیریت و برنامــه ر یــت دالر مدیر
ــد  ــر و ببن ــد فضــای بݡݡگی ــد ݡݡکــه بای ــه عــده ای قائلن اقتصــادی اســت. البت

باشد.

    قیمت ݡݡگذاری در فقه
به حلاظ فقهی، احتݡݡکار جمازات دارد اما قیمت ݡݡگذاری توسط حݡݡکومت 
ممنــوع اســت. از شــیخ طویس؟هر؟تــا امام مَخیــین؟هر؟، امجــاع فقهــای شــیعه 
این اســت ݡݡکه قیمت ݡݡگذاری توســط حݡݡکومت حرام اســت. البته فقهای 
شــیعه اختالیف دارند در این مورد ݡݡکه آیا در حوزه احتݡݡکار می شــود قیمت 
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ݡݡگــذاری ݡݡکــرد؟ قبــول دارنــد ݡݡکــه می شــود حمتݡݡکــر را بــه فــروش ݡݡکاالیــش 
جمبــور ݡݡکــرد امــا اݡݡگــر حمتݡݡکــر را جمبــور ݡݡکردنــد ݡݡکاالیــش را بفروشــد، آیــا 
می شــود بــرای ݡݡکاالیــش قیمــت ݡݡگــذاری ݡݡکــرد؟ اینجــا حمــل اختــالف 
یند منی شــود. شــیخ مفید می ݡݡگوید می شــود.  فقهاســت. عموم فقها می ݡݡگو
امام مَخیــین؟هر؟ در ݡݡکتــاب البیــع خــود ݡݡکــه در جنــف نوشــت، متمایــل بــه 
یرالوســیله ݡݡکــه در ترݡݡکیــه )مدت هــا بعــد( نوشــت،  ایــن قــول اســت؛ در حتر
یــد احتیــاط واجــب ایــن ایســت  از ایــن حــرف خــود دســت برداشــت. می ݡݡگو
ݡݡکــه قیمــت ݡݡگــذاری نݡݡکننــد. حــاال مــا درݡݡکشــور چــه می ݡݡکنــمی؟ قیمــت 
می. حݡݡکومت مدام در قیمت ݡݡگذاری  ݡݡگذاری را وظیفه حݡݡکومیت ݡݡکرده ا
دخالــت ݡݡکننــد. مــن در مصاحبــه ای ایــن مطلــب را نقــد ݡݡکــردم. بــا عنــوان 
یه برداشــت اول منتشــر شــده اســت. خــالف  »فقــدان علــم عدالــت« در نشــر
یــه اســت! ضــرر دارد! آیــا حــرف من، حرف نئولیبرال هاســت؟ نــه. حرف من،  رو
می دولت نبایــد در قیمت ݡݡگــذاری دخالت ݡݡکند.  ایــن نیســت. مــن منی ݡݡگــو
حضــرت امیــر ؟ع؟ در نامه5۳هنــج البالغــه، دربــاره جتــار و ذوی الصناعــات 
ــد. یعــین حبــث ݡݡکامــال  ــه می ݡݡکن ( توصی ــدار مصــر ــکݡݡ اشــتر )فرمان ــه مال ب
یــاد پیــدا  حݡݡکومــیت اســت. می فرمایــد حواســت باشــد در میــان بازاری هــا، ز
می شــود ݡݡکســاین ݡݡکــه تنــگݡݡ نظرنــد و بــرای پــول حــرص می زننــد و احتݡݡکار 
می ݡݡکنند و در معامالت قیمت را بد مستقر می ݡݡکنند. حضرت می فرماید 
یــد و فــروش باید بیع راحیت باشــد  . خر بــرای احتــݡݡکارش، جلــوی آن را بݡݡگیــر
و براســاس عــدل باشــد امــا اݡݡگــر مانــع احتــݡݡکار شــدی و حمتݡݡکــر ݡݡگــوش 
یــاده روی نݡݡکن. پیامبر؟ص؟ این  نــداد، او را جمــازات ݡݡکــن. البتــه در جمــازات ز
ݡݡکار را اجنــام مــی داد. حــاال بیــع و شــراء را چــه ݡݡکنــمی؟ هیــچ! هیچــی! یعــین در 
اینجــا بــا مــدل قوانــنی ݡݡکیفــری وارد نشــو! بیــع و شــراء را بایــد طــوری مدیریت 
ــر امــروزی،  ــه تعبی ــرد. ب یــن عــدل صــورت بݡݡگی ــر اســاس مواز ݡݡکــرد ݡݡکــه ب
یــت ݡݡکنــد ݡݡکــه مــردم در روال درســیت در  وزارت اقتصــاد بــه ݡݡگونــه ای مدیر
قیمت ݡݡگــذاری قــرار بݡݡگیرنــد. ایــن مطلــب به فقه شــیعه منتقل شــده اســت. 
حمتݡݡکــر را می تــوان جمــازات ݡݡکــرد امــا منی تــوان مســتقیما قیمت ݡݡگــذاری 
می ݡݡکــه قانــون یعــین جمــازات، هــم بــرای  ݡݡکــرد. منهتــی چــون مــا یــاد ݡݡگرفتــه ا
می و هــم بــرای قیمــت ݡݡگــذاری. خــب خالف فقه شــیعه  حمتݡݡکــر جمــازات دار
می. پــس می شــود در افــق  می و بــه ایــن مهــه مشــݡݡکل خــورده ا رفتــار ݡݡکــرده ا

می در حــوزه حجــاب! قانــون حرݡݡکــت ݡݡکــرد. حــاال بــرو

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ اݣݣرݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩُ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ هݦݦݦݦݦݦݦݦݩݡݡَ ݦݦݦݦݦݦݨݨݡَ هݦݦݦݨݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݪݪݬݕ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ

    حجاب، قانون مدین
من در حــوزه قواننی مدین اســت. قواننی  حــوزه حجــاب تــا آن جــایی ݡݡکــه مــی دا
ییــد  مــدین یعــین حݡݡکومــت در قبــال آن مســئولیت دارد. مشــا منی توانیــد بݡݡگو
حݡݡکومت در حوزه اقتصاد مســئولیت ندارد! حݡݡکومت باید مواظب باشــد 
. اما مــدل مداخله اش بایــد مداخله غیر  ݡݡکــه عدالــت حمقــق می شــود یــا خیــر
مســتقمی باشــد. حݡݡکومــت فقــط وزارت دادݡݡگســتری و قــوه قضاییــه نــدارد. 

این هــا بایــد در آخرین مرحله بایســتند. 
ید  بــرای مهــنی، ایــن دو آیــه را ببینیــد. مقایســه ݡݡکنیــد ݡݡکــه آیا منی ݡݡگو
  : قانــون مــدین بــا قانــون ݡݡکیفــری تفــاوت دارد؟ یݡݡکــی آیــه دوم ســوره نــور
َفٌة 

ْ
ُخْذݠُکْم ِبِهَما َرأ

ْ
ا َتأ

َ
ــَدٍة ݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨۖ َول

ْ
انـِـي َفاْجِلــُدوا ݠُکّلَ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجل اِنَيــُة َوالَزّ >الَزّ

َيْشــَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن 
ْ
آِخــِر ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨۖ َول

ْ
َیــْوِم ال

ْ
فـِـي ِدیــِن اهلِل ِإْن ݠُکْنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل َوال

، هــر ݡݡکســی اینقــدر وقیــح بــود  یــد در مــورد افــراد زنــا ݡݡکار ْؤِمِنــنَی< می ݡݡگو ُ امْلْ
و این ݡݡگونــه عمــل می ݡݡکنــد ݡݡکــه چهــار تــا شــاهد عــادل می بیننــد )چــون 
ــار شــاهد عــادل اســت(، او را در مــأ عــام  ــد شــهادت چه ــا نیازمن ــات زن اثب
یــد و صــد ضربــه شــالق بزنیــد و دلتــان هــم بــه رحــم نیایــد. ایــن می شــود  بیاور

قانون ݡݡکیفــری! 
می در مســئله حجــاب. آیــه 5۹ و ۶0 ســوره احــزاب را ݡݡکــه  حــاال مــی رو
ــان  ــران خــودش بعــد زن ــان خوانــدم. اول از مهســران خــودش بعــد دخت برایت
مؤمنــنی. اینجــا عــرض ݡݡکــمن ݡݡکــه یــکݡݡ شــهه بیخــودی هــم امــروزه مطــرح 
 . ــَن< یعــین فقــط زن هــای آدم خوب ها. خنیر ِء ٱلُمؤِمِنݡݡىݔ

ٓ
ــا می ݡݡکننــد ݡݡکــه >ِنسݡَ

ݡݡکلمــه مؤمــن در قــرآن بارهــا دربــاره ی ݡݡکل مســلمانان )نــه فقــط مســلمانان 
وا 

ُ
ُمْؤِمِنيَن اْقَتَتل

ْ
ِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن ال خییل مقید( به ݡݡکار رفته اســت. مثال:  >َو

ْصِلُحوا َبْيَنُهَما < این مؤمنیین ݡݡکه با هم می جنݡݡگند هر دو طرف مؤمنند 
َ
َفأ

ِء 
ٓ
ــا )بــه معنــای مســلمان خیــیل مقیــد(؟ نــه. مؤمنــنی یعــین مســلمانان. >ِنسݡَ

ــَن< یعــین زنــان مســلمانان.  می فرمایــد بــه این هــا بݡݡگــو بــرای حفــظ  ٱلُمؤِمِنݡݡىݔ
ݡݡکرامــت خودشــان و اینݡݡکــه ݡݡکمتــر اذیــت شــوند، حجــاب داشــته باشــند. 

بعــد بــه آیــه ی بعــدی دقــت ݡݡکــن.

    جمازات ݡݡکیفری برای سه ݡݡگروه خاص
َمِدیَنــِة 

ْ
ُمْرِجُفــوَن فـِـي ال

ْ
وِبِهــْم َمــَرٌض َوال

ُ
ِذیــَن فـِـي ُقل

َّ
ُمَناِفُقــوَن َوال

ْ
ــْم َیْنَتــِه ال

َ
ــْن ل ݡٔىِ

َ
>ل

ِخُذوا 
ُ
ْیَنَما ُثِقُفــوا أ

َ
ُعوِنيــَن أ

ْ
ا < >َمل

ً
ا َقِلیــل

َّ
وَنــكݡَ ِفیَهــا ِإل ا ُیَجاِوُر

َ
ــكݡَ ِبِهــْم ُثــَمّ ل

ّ
ُنْغِرَیَن

َ
ل



71

یــد؟  ا <آیــه  چــه می ݡݡگو
ً
ــوا َتْقِتيــل

ُ
ل َوُقِتّ

بݡݡگــو.  خــودت  زنــان  بــه  خــودت،  دختــران  بــه  فرمــود  اول  آیــه 
جملــس  یــد؟  دار ســراغ  را  ݡݡکســی  می تــر  ݡݡکر پیامبــر؟ص؟  دختــر  از 
بــه دختــر  این هــا شــروع ݡݡکــن.اول  از  اول  حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟اســت. 
خــودت، بــه زن خــودت بݡݡگــو بعــد به زنان مســلمانان بݡݡگو ݡݡکه حجــاب را 
میانه صحبت ݡݡکــن، برای مشا  رعایــت ݡݡکنیــد. ایــن برای مشا هبتر اســت. ݡݡکر
ید،  ید، بــه عفــت شــناخته بشــو هبتــر اســت  ݡݡکــه بــه ݡݡکرامــت شــناخته بشــو
ید. بعــد آیــا آیــه ی بعــدی  بــه حیــا شــناخته بشــوید ݡݡکــه ݡݡکمتــر اذیــت شــو
. یــد اݡݡگــر ݡݡکســی حجــاب را رعایــت نݡݡکرد بݡݡگیــر و او را بــزن؟ خیر می ݡݡگو
ُمْرِجُفــوَن فِــي 

ْ
وِبِهــْم َمــَرٌض َوال

ُ
ِذیــَن فِــي ُقل

َّ
ُمَناِفُقــوَن َوال

ْ
ــْم َیْنَتــِه ال

َ
ــْن ل ݡٔىِ

َ
>ل

ْیَنَما ُثِقُفوا 
َ
ُعوِنيَن أ

ْ
ا < >َمل

ً
ا َقِلیل

َّ
وَنكݡَ ِفیَها ِإل ا ُیَجاِوُر

َ
كݡَ ِبِهْم ُثَمّ ل

ّ
ُنْغِرَیَن

َ
َمِدیَنِة ل

ْ
ال

ا <ســه ݡݡگــروه را  ذݡݡکــر می ݡݡکنــد:
ً
ــوا َتْقِتيــل

ُ
ل ِخــُذوا َوُقِتّ

ُ
أ

 1 |  منافقــنی. منافقــنی چــه ربطــی به ݡݡکســاین ݡݡکه حجــاب را رعایت 
نݡݡکردند دارد؟ ݡݡکسی ݡݡکه حجاب را رعایت نݡݡکرده، حتما منافق است؟ 

نــه، منافقــنی در صــدر اســالم معلوم بودند چه ݡݡکســاین بودند. 
یــد تفســیر جممع البیان  وِبِهــْم َمــَرٌض<. برو

ُ
ــَن فـِـی ُقل ِذݡىݔ

َّ
2 |  دســته ی دوم >ال

من هــا را اذیــت  یــد منظــور آن مــرداین اســت ݡݡکــه خا را نــݡݡگاه ݡݡکنیــد. می ݡݡگو
می ݡݡکردنــد ݡݡکــه آیــه نــازل شــد ݡݡکــه حجــاب ݡݡکنیــد تــا مــورد اذیــت واقــع 

من هــا می شــوند. ید؛ مــرداین ݡݡکــه مزاحــم خا نشــو
یــمی  ُمْرِجُفــوَن<. ُمْرِجفــون مــی داین یعــین چــه؟ مــا می ݡݡگو

ْ
۳|  >ال

اراجیــف می بافــد . بــه تعبیــر امــروزی رســانه های ســلبرییت ها، آن هــایی ݡݡکــه 
ینــد، البتــه نــه مهــه ی ســلبرییت ها، بعضی هایشــان.  چــرت و پــرت می ݡݡگو
آن هــایی ݡݡکــه بــا اراجیف بــایف، اغتشــاش اجیــاد می ݡݡکننــد، فضــا را مهــم 

می ݡݡکننــد.
 بعــد از ایــن ݡݡکــه لــزوم حجــاب را در آیــه قبــل بیــان می ݡݡکنــد، در ایــن 
آیــه می فرمایــد بــرو ســراغ ســه دســته. ایــن ســه دســته را اول هتدیدݡݡکــن . تــوی 
پیامبــر؟ص؟ را علیــه آن هــا می شــورانمی. ســپس خیــیل جرئــت منی ݡݡکننــد دور 
و بــر تــو مباننــد، تبعیــد می شــوند و از شــهر بیــرون می رونــد. بعــد مــی فرمایــد:  
ــد هرجــا پیدایشــان  ا < می فرمای

ً
ــل ــوا َتْقِتي

ُ
ل ــُذوا َوُقِتّ ِخ

ُ
ــوا أ ــا ُثِقُف ْیَنَم

َ
ــَن أ ُعوِنيـ

ْ
>َمل

ݡݡکردیــد بݡݡکشــید. چــه ݡݡکســاین را؟ آن هــایی ݡݡکــه دارنــد آشــوب می ݡݡکنند، 
آن هــایی ݡݡکــه دارنــد بــا ســازماندهی های پشــت پــرده، اغتشــاش می ݡݡکننــد. 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ اݣݣرݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩُ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ هݦݦݦݦݦݦݦݦݩݡݡَ ݦݦݦݦݦݦݨݨݡَ هݦݦݦݨݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݪݪݬݕ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ

یــد منافقــنی را مواظــب بــاش، اراجیف ݡݡگوها را مواظــب باش.  می ݡݡگو
وِبِهْم َمَرٌض< ݡݡکه تفسیر جممع البیان را نݡݡگاه ݡݡکنید می ݡݡگوید 

ُ
َن فِی ُقل ِذݡىݔ

َّ
>ال

آن مــرداین را ݡݡکــه مزامحــت اجیــاد می ݡݡکردنــد مواظب باش. 
من هــا ݡݡگفتــمی حجــاب داشــته باشــند، تــو بــرو آن آقایــاین ݡݡکــه  مــا بــه خا
. قوانــنی ݡݡکیفــری  از ایــن ݡݡکارهایشــان دســت برمنی دارنــد، حالشــان را بݡݡگیــر
، هیــچ اشــݡݡکایل نــدارد. عــرف بنی امللــل هــم بــا مشــا  بــرای این هــا بݡݡگــذار
من هــا در عــرف بنی امللــل  مهراهــی می ݡݡکنــد، می دانیــد مزامحــت بــرای خا
. ]آیــا اݡݡگــر اینجــا قانــون  قانــون دارد. در فرانســه و خیــیل ݡݡکشــور های دیݡݡگــر
ݡݡکیفری ݡݡگذاشــتید[ اشــݡݡکال دارد؟ ݡݡکســی هســت با مشا خمالفت ݡݡکند؟ 
خــب حاج آقــا اینطــور ݡݡکــه مشــا می ݡݡگــویی بایــد بــا ایــن یب حجاب هــا 

چــه ݡݡکار ݡݡکنــمی ؟ 

    فرهنگݡݡ سازی قواننی مدین
پاســخ مــن ایــن اســت: قانــون مــدین را چطــور پیــاده می ݡݡکننــد؟ قانــون 
مــدین را  در فضــای اجتماعــی، فرهنگݡݡ ســازی می ݡݡکننــد. مــن می ترســم 
می. مــی داین چــرا؟ چــون در ݡݡکشــور مــا هــر  ݡݡکلمــه فرهنگݡݡ ســازی را بݡݡگــو
ینــد فرهنگݡݡ ســازی! آخــر  وقــت می خواهنــد  ݡݡکاری اجنــام ندهنــد می ݡݡگو
یــزی دارد.  فرهنگݡݡ ســازی متــد دارد، روش دارد، ݡݡکار دارد، زمــان دارد، برنامه ر
من. چنــد وقــت پیــش، یــکݡݡ حبــیث داشــم، یــکݡݡ ســخنراین  یــکݡݡ مثــال ســاده بــز
داشــم. عنــوان ســخنراین ام "مســئله ی حجــاب و صنعــت پروپاݡݡگانــدا" بــود. 
! صنعت  می ݡݡگــویی ݡݡکار فرهنݡݡگــی، حتمــا 10ساله ســت 20ساله ســت، خنیر
پروپاݡݡگانــدا در غــرب بــه مــا نشــان داد ݡݡکار فرهنݡݡگی دو ماهه هم می شــود. 
می ݡݡکســاین ݡݡکــه  می آن ݡݡکار را بݡݡکنیــد؛ می خواهــم بݡݡگــو منی خواهــم بݡݡگــو
تصورشان از ݡݡکار فرهنݡݡگی، ݡݡکار دراز مدت است، ببینند در ݡݡکوتاه مدت 
هــم می شــود.  بــا صنعــت پروپاݡݡگانــدا ݡݡکاری می ݡݡکننــد آدمــی ݡݡکــه اصــال 
حمبوبیــت نــدارد، در انتخابــات نفــر اول بشــود؟ می ݡݡکننــد یــا منی ݡݡکننــد؟ بــا 
صنعــت پروپاݡݡگانــدا یــکݡݡ ݡݡکاری می ݡݡکننــد یــکݡݡ مــدی ݡݡکــه اصــال حــال 
آدم از آن بــه هــم می خــورد، ظــرف یــکݡݡ مــاه تبدیــل بــه لبــایس می شــود ݡݡکــه 
! پــس  مهــه می دونــد آن را ݡݡگران تــر می خرنــد؟ ݡݡکار فرهنݡݡگــی اســت دیݡݡگــر
می ایــن ݡݡکار را بݡݡکنیــد، از  در فضــای فرهنــگݡݡ می شــود.منی خواهم بݡݡگــو
می حداقــل ایــن  صنعــت پروݡݡگانــدا اســتفاده ݡݡکنیــد؛ ویل می خواهــم بݡݡگــو
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مســئله  را بــرای مــا حــل ݡݡکــرد ݡݡکــه ݡݡکار فرهنݡݡگــی صرفــا درازمدت نیســت! 
ݡݡکار فرهنݡݡگــی بایــد دســت متخصــص بــرود. مهانݡݡگونــه ݡݡکــه اقتصــاد باید 
دســت متخصــص بــرود. مشــا اقتصــاد را دســت قوه قضائیــه بــده مشــݡݡکلش 
را حــل ݡݡکنــد، ببــنی می توانــد حــل بݡݡکنــد؟! منی توانــد حــل ݡݡکنــد. فرهنــگݡݡ 
را هــم بــه دســت قوه قضائیــه بــده ببــنی می تواتنــد مشــݡݡکلش را حــل ݡݡکنــد؟ 
! خــب بــه متخصــص فرهنــگݡݡ بــده.  خــب منی توانــد حــل ݡݡکنــد دیݡݡگــر
امــروز متخصــص فرهنــگݡݡ چــه ݡݡکســی اســت؟ هرݡݡکــس بیشــتر جامنــاز آب 
بݡݡکشــد، متخصــص فرهنݡݡگــی شــده  اســت! ایــن ݡݡکــه متخصص نیســت. 
ــو می دهــد زمــان  ــه ت متخصــص بلــد اســت، برنامــه می دهــد، برنامــه ݡݡکــه ب
می دهــد، زمــاین ݡݡکــه می دهــد بایــد فــاز بــه فــاز جلــو بــرود. در اقتصــاد مݡݡگــر 
یــر اقتصــاد برنامــه اش را آورد نتوانســت جلــو ببــرد،  غیــر از ایــن اســت؟ بعــد وز
یــد بــرو ݡݡکنــار ݡݡکــس دیݡݡگــری  جملــس، او را اســتیضاح می ݡݡکنــد. می ݡݡگو

بیایــد ݡݡکــه بلــد اســت. 
مهم ترین ݡݡکار فرهنݡݡگی در این عرصه چیست؟

    امر به معروف و هنی از منݡݡکر
من، ایــن را ســال ۷2 ݡݡگفتــه انــد،  بݡݡگــذار از رهبــر معظــم انقــالب؟دم؟ برایــت خبــوا
اݡݡگر ســال ۷2 این ݡݡکار را ݡݡکرده بودمی، مشــݡݡکل مان متام بود. حتلیل من این 
یــن روش اســتقرار حقوق مــدین در جامعه، فعال ݡݡکــردن ابزار  اســت ݡݡکــه مهم تر
می  امــر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر اجتماعــی اســت. توجــه ݡݡکنیــد، تــا می ݡݡگــو

امر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر دوبــاره ذهن هــا جــای اشــتباه مــی رود.

    امر به معروف صحیح
، حفــظ ݡݡکرامــت خماطــب اســت.  شــرط اول امــر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر
شــهید مطهــری؟هر؟ آیــه ی امــر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر را در ݡݡکتــاب ده 

ݡݡگفتــار توضیــح می دهــد.
وِف  ْعــر ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩْمݨݨݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ݬݬݬݬݬݬِالݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ  ںݓ

ونݡَ ُمــُر
ݩݩْ ٔݧ
ۚ  َیا ݬݬݬٍ ْعــصݐݫ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݡݡَ ــاُء ںݓ ىݔݦݩݩݡَ ْولݪݬݬݬِ

ݩݩݩݩݩݩݩَ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٔ
ُهــْم ا ݩݩݩݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ــاُت َبْعصݐݧ نݡَ ْؤمݪݪݪݬݬݬݬِ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩْمݧ ݧ ݧ ݧ ݧ الݧ ݩݩݩݩݩݩُوںݐݦݦݩݩݡݡَ وݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩِْمــىݐ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٔوݧ ݩݩُ مݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩْ ݧ  >َوالݧ

ݩݩݩݩݩݩݩݡَݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩُولݧ
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٔ
ُهۚ  ا

َ
ُســول رݩݩݩݩَ ݩݩݩݩݩݩَ وݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݡݡَ ݧ ݧ ــهݧ ݩݩُِطیُعــوںݐݦݦݩݩݩݩݡݡَ اللݨݨݨݨݨݨَݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݔ ݩݩَ وݦݦݦݦݨݨݨݨݡَ اهݑݧ ݩݩݩݩَ ݧ ݧ ݧ ݧ ݣݣݣݣݠکݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩّ

ݩݩݩݩݩݩُوںݐݦݩݩݩݩݡݡَ الرݐݦݨݨݨݨݨَݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُیْؤںݑݧ ݩݩݩݡَ وݨݨݨݨݨݨݨݨݨَ ݧ ݩݩݩݩَاهݑݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ُیِقیُموںݐݦݩݩݩݩݡݡَ الصݨݨݨݨَݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩّ ــرݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬِ وݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݡَ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ
ݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ݐْك ݧ ݧ ݧ ىݧ ݨݨُ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩْمݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ــںݐݪݪݪݬݬِ الݧ ݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ َوَیْنَهــْوںݐݦݦݦݦݦݦݩݩݡݡَ عݧ

یــٌم<  ݠكݬݬِ ݩݩݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِزیــٌز حݧ ݩݩݩݩݩݡَ عݦݦݦݩݡݡَ ݧ ݧ ــهݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩّ اللݨݨݨݨݨݨݨَݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩّ ںݐݨݨݨݨݨݨݡَݧ ــُهۗ  ٕاݪݬݬݬِ ُم اللݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨَݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩّ ݩݩݩُ ݧ َحُمهݧ ݩݩݩݩْ رݧ ــٮݔݦݩَ ݬݬِــكݦݦݦݦݦݦݨݨݡݡَ سݡَ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݩٔݫ ݧ ݧ ݧ ںݧ
، برقــراری  یــد اولــنی شــرط امــر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر می ݡݡگو
رابطــه ی والیی اســت. والیــت یعــین دوســیت. اصــل والیــت یعــین یکݡݡ احســاس 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ اݣݣرݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩُ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ هݦݦݦݦݦݦݦݦݩݡݡَ ݦݦݦݦݦݦݨݨݡَ هݦݦݦݨݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݪݪݬݕ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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ینــد ویل چبــه را بیــاور مدرســه؛  پرســیت ݡݡکــه بــا دوســیت تــوام اســت. مــی ݡݡگو سر
پرســیت  ویل ݡݡکیســت؟ ویل آن پــدر و مــادری اســت ݡݡکــه درســت اســت سر
آن چبــه را می ݡݡکنــد؛ امــا نــه در فضــای ݡݡکتــکݡݡ زدن،  نــه در فضــای قانــون، 
بلݡݡکــه در فضــای حمبــت و دوســیت. ایــن ویل ممݡݡکن اســت از هر صدبــار یکݡݡ 
بــار جمبــور شــود یــکݡݡ دادی هــم ســر چبــه اش بزنــد امــا ویل ای ݡݡکــه ویل خــوب 
یــد مؤمنــون و مؤمنــات  اســت، خیــیل ݡݡکــم پیــش می آیــد داد بزنــد. می ݡݡگو
ــد، از  ــت دارن ــد، حمب ــای هــم هســتند، باهــم رابطــه ی والیی و دوســیت دارن اولی
روی دلســوزی ســراغ آن یݡݡکــی مــی رود. اݡݡگــر از روی دلســوزی رفــیت، امــر 
بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر چݡݡگونــه می شــود؟ ]آیــا مــی ݡݡگــویی:[ آی فــالن 
فــالن شــده چــرا این جــور ݡݡکــردی؟! مــن چنــد شــب قبل ݡݡگفــم، دوبــاره مثال 
یبــه را هنــی از منݡݡکــر ݡݡکــین، در نظــر بݡݡگیــر  من غر من. می خواهــی یــکݡݡ خــا مــی ز
خواهــر خــودت اســت. دخترخالــه  خودت، دخترعمــوی خودت اســت. مهنی 
مســئله ی حجــاب را خبواهــی بــه دخترخالــه  خودت هم بݡݡگــویی، با چه حلین 
می ݡݡگــویی؟ البتــه برخــی افــراد هســتند ݡݡکال بــا مهــه تنــد هســتند، من بــا آن ها 
می. دلــت می خــواد  ݡݡکاری نــدارم، فضــای عمومــی جامعــه را می خواهــم بݡݡگــو
، دلــت منی خواهــد ایــن روســری ســرش باشــد،  ایــن باحجــاب بشــود دیݡݡگــر
دلــت می خواهــد باحجــاب بشــود؛ چطــور هنــی از منݡݡکــر می ݡݡکــین؟ شــرط 
اولــش حفــظ ݡݡکرامــت خماطــب اســت، بــا احتــرام، بــا مــدارا. تــو چقــدر خــویب، 
من یب حجاب تو  میــی، تــو چقــدر بزرݡݡگی، تو چقدر انســاین، خــا تــو چقــدر ݡݡکر
چقدر انساین، حیف نیست؟ تو ݡݡکه اینقدر انساین، اینقدر بزرݡݡگی، حیف 
نیســت سرمایه جنســی ات دراختیــار دیݡݡگــران قــرار بݡݡگیــرد؟ تــو ݡݡکــه اینقــدر 
خــویب، حیــف نیســت افــراد نابــاب نݡݡگاهــت ݡݡکننــد؟ تــو ݡݡکــه می خواهــی 
خــودت را نشــان بدهــی می خواهــی چــه ݡݡکســی تــو را ببینــد؟ آیــا نشــان دادن 
یــارت امــنی اهلل می خــواین، می ݡݡگــویی  خــود لزومــا بــد اســت؟ نــه لزومــا، در ز
ــماِئك  | خدایــا  رِضــكݡَ وسݡَ

َ
اِئــك َمحبوَبــًة فــی ا نــی َراِضَیــًة ِبَقضݡَ

ْ
ݨݨݨَݩݩݩݩݩݩّ اْجَعل ُهــمݧ

ݨݨݨݨَݩݩݩݩݩݩݩّ
خدایــا | الل

مــن دمَل می خواهــد در زمــنی و آمســان مــن را دوســت داشــته باشــند، دقــت 
ݡݡکنیــد در زمــنی هــم مــرا دوســت داشــته باشــند نــه فقــط در آمســان. امــا مــن را 
چــه ݡݡکســی دوســت داشــته باشــد؟ آدم خوب هــا یــا آدم بد هــا؟ شــهوت ران ها 

تــو را دوســت داشــته باشــند یــا هنرمند هــا؟ 
من یــا آقــا فــریق منی ݡݡکنــد، اثــر هنــری راݡݡکــه بــه میــدان مــی آورد، بــا  خــا
ــری را چــه  ــر هن هنــرش ݡݡکــه خــودش را نشــان می دهــد حمبــوب می شــود. اث
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یبــایی اســت، امــا انــدام  ݡݡکســی خوشــش می آیــد؟ آدمــی ݡݡکــه اهــل هنــر و ز
جنســی را چــه ݡݡکســی خوشــش می آیــد؟ ݡݡکســی ݡݡکــه حیــا دارد نــݡݡگاه 
منی ݡݡکنــد، ݡݡکســی ݡݡکــه یب حیاســت خوشــش می آیــد. دلــت می خواهــد 
حمبــوب یب حیاهــا بشــوی؟ حیــف نیســت تــو بــه این خــویب، تو بــه این عفیی. 
می مهه شــان، امــا خیــیل از افــرادی ݡݡکــه یب حجابند عفیفند خمصوصا  منی ݡݡگــو

در ایــران. عفــت در ایــران خیــیل پایــه دار اســت.
ببینیــد مهــنی االن ݡݡکــه اوضــاع بــه هــم رخیتــه، مهــنی االن ݡݡکــه هــر 
ݡݡکســی آزاد شــده، چنــد درصــد ݡݡکامــل روســری را برمی دارنــد؟ چقــدر ݡݡکــم 
اســت. بــه ایــن دلیــل ݡݡکــه مــردم مــا، معنــای هوییت حجــاب را فهمیده انــد. مشا 
هــم فهمیــدی یعــین مــی داین یکݡݡ تݡݡکه پارچه هم روی ســر باشــد، مناد هوییت 
یــت  بــایق مانــده. ایــن هــم یــکݡݡ چیــزی اســت بــرای خــودش. خــب تــو ݡݡکــه هو
را می فهمــی حــاال بیــا ســرمایه جنســی را هــم بفهــم، ݡݡکــم ݡݡکــم ایــن را هم بفهم. 

    وظیفه ستاد امر به معروف و هنی از منݡݡکر
من؛ خطــاب بــه ســتاد امــر بــه معــروف  حــاال صحبــت حضرت آقــا؟دم؟ را می خــوا
و هنــی از منݡݡکــر در ســال۷2، آن موقــع رئیــس ســتاد امــر بــه معــروف و هنــی از 
ید به  ، آقــای جنــیت بــود. مجلــه را ببینیــد، آخــرش هــم خــودش می ݡݡگو منݡݡکــر

حــرف مــن ݡݡگــوش منی دهیــد . 
« باشــید. بایــد »ســتاد  مشــا نبایــد »ســتاد امــر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر
« باشــید. »ســتاد امــر به معــروف«، یعین  احیــای امــر بــه معــروف و هنــی از منݡݡکــر
این ݡݡکــه امــر بــه معــروف در مملݡݡکــت، یــکݡݡ جا، ݡݡکار ســتادی رویش می شــود! 
مݡݡگــر می شــود مشــا چنــنی ݡݡکاری بݡݡکنیــد؟! امــر بــه معــروف، مــاِل مهه ی مــردم 
اســت. مݡݡگــر می شــود یــکݡݡ ســتاد ده نفــره بنشــینند و ســازماندهِی ســتادِی امــر 
بــه معــروف در ســطح ݡݡکشــور را بݡݡکننــد؟! این ݡݡکــه اصــالً امــݡݡکان نــدارد. مشــا 
، امر به معــروف و 

ً
بایــد یــکݡݡ ݡݡکار دیݡݡگــر را بــه عهــده بݡݡگیرید. خنواهید مباشــرتا

هنــی از منݡݡکــر ݡݡکنیــد. مشــا بایــد امــر به معــروف را در جامعه، احیا ݡݡکنیــد. این، 
 ݡݡگفته ام و متأســفانه، این 

ً
آن چیزی اســت ݡݡکه من خواســته ام. بارها و مݡݡکّررا

حرف به ݡݡگوش افراد هم منی رود. « مباشــرتا یعین ورود مســتقمی. یعین ســتاد امر 
بــه معــروف نبایــد مســتقیما ورود ݡݡکند. یعین مهــان قانــون مدین.

موضــع ســوزچنی در حــوزه ی حجــاب هیــچ وقــت عــوض نشــده اســت. از 
ســال۹4 نوشــم. در مناظــره ای ݡݡکــه بــا مهــدی نصیــری داشــم، مهــه آن طــرف را 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ اݣݣرݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩُ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ هݦݦݦݦݦݦݦݦݩݡݡَ ݦݦݦݦݦݦݨݨݡَ هݦݦݦݨݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݪݪݬݕ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ
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دیدنــد هیــچ ݡݡکــس ندیــد ایــن بنــده ی خــدا ݡݡکه صداوســیما آمد بــرای دفــاع از 
حجــاب، چــه ݡݡگفــت؟ مهــان جــا ایــن حرف هــا را زدم. ݡݡگفــم حجــاب قانــون 
ݡݡکیفری نیســت،  قانون مدین اســت. در مهان مناظره به آقای مهدی نصیری 
ݡݡگفــم اشــتباه می ݡݡگــویی حجــاب اجبــاری. من حجاب اجبــاری قبول نــدارم، 
حجــاب قانــوین قبــول دارم. مهــه ی این هــا را قبــال ݡݡگفــم. موضــع مــن عــوض 
نشــده. واقعــا می شــود مــردم مــا حجاب بݡݡگذارنــد اݡݡگر ما درســت رفتار ݡݡکنمی. 
آقــا! احیــای امــر بــه معــروف بݡݡکن. به افــراد یاد بده هنی از منݡݡکر ݡݡکنند. 
من هــا بــودم، داشــم بــا آن هــا صحبــت می ݡݡکردم. ݡݡگفتند آقــا االن  مــن در مجــع خا
دیݡݡگــر منی شــود هنــی از منݡݡکــر ݡݡکــرد. ݡݡگفم یــکݡݡ عده ســازماندهی شــده ها را 
منی شــود ݡݡکاری ݡݡکــرد، آدم را می زننــد. فعــال تهنــایی ݡݡکاری نݡݡکنیــد. اما دســته 
مجعــی می توانیــد. ݡݡگفــم ببــنی با یــکݡݡ ادبیــات نــرم و مهربانانه؛یکݡݡ شــݡݡکالت 
. یــکݡݡ خــامن یب حجــاب ݡݡکــه می بیــین  جیبــت بݡݡگــذار، ݡݡگل دســتت بݡݡگیــر
من تو خییل خــویب، خییل دوســتت دارم، حیف  یــکݡݡ هدیــه بــه او بــده، بݡݡگــو خــا
نیست این طور به خیابان آمدی؟ بݡݡگو و رد شو. خود مقام معظم رهبری این 
توصیه را ݡݡکرده، ݡݡگفته در هنی از منݡݡکر تذݡݡکر لســاین بده و رد شــو. پوشــید 

پوشید، نپوشید هم نپوشید، ݡݡکاری نداشته باش . 
می؟  قانــون مــدین یعــین چــه؟ یعــین قانــون حجــاب را ݡݡکال بیخیــال بشــو
نــه. راه دارد. بــرای خــود افــراد یــکݡݡ ݡݡکار هــایی وجــود دارد، وزارت خانه هــا بایــد 

ݡݡکار هــایی بݡݡکننــد. وزارت فرهنــگݡݡ بایــد ݡݡکاری بݡݡکنــد.
dress code را جســت وجو ݡݡکــن، در ݡݡکل جهــان وجــود دارد. اݡݡگــر 
در ویݡݡکی پدیــا خوانــدی انݡݡگلیســی اش را خبــوان. فــاریس اش )بــا عنــوان 
دســتورالعمل های پوشــش(، خیــیل ضعیــف اســت، اطالعــات منی دهــد. اݡݡگــر 
انݡݡگلیســی بلــد نیســیت بــا ݡݡکــروم باز ݡݡکــن، ݡݡکلیــکݡݡ راســت ݡݡکن بــزن ترمجه، 
ترمجــه فــاریس. بــرو خبــوان. ببنی dress code در جهان چیســت. قانون حجاب 
یــݡݡکا را  در ݡݡکشــور های خمتلــف در فضــای حقــوق مــدین اســت. قوانــنی آمر
مفصــل آورده اســت. یعــین می شــود قانــون داشــت. مهــه جــای جهــان هــم دارد. 
قانــون مــدین را بفهــم ݡݡکــه چطــور باید برخــورد ݡݡکین. اینطــور ݡݡکار ݡݡکــن مردم 

هــم علیــه تــو موضــع منی ݡݡگیرنــد.
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|   اسݡݡکن ݡݡکنید   |

بارگیری فایل صویت جلسه

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ |. ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠمݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݚ اݣݣرݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩُ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ هݦݦݦݦݦݦݦݦݩݡݡَ ݦݦݦݦݦݦݨݨݡَ هݦݦݦݨݨݨٔ  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݪݪݬݕ ِ ݫ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَسݦݦݦݦݩݩݩݚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لݧ ݦݦݨݨݨݡَ . |حݪݬݓ

ݣݣلݥ | 15آذرماه1401 ݩݩݩّݨݨَ ۀ ݣݣݣݣݣݣݣاوݧ مىݔݦݩݩݩݩّݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݡݡَ ݩݩٰاطݪݪݪݪݪݬݬݬِ ݧ ݧ ݧ دا  |ڡݐݧ ݠهݦݦݩݡݡَ ݩݩݩݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ا ݡݡسݒݧ ݩٰ ݧ ݧ ݧ اق ںݓ ِهێأِت میٮݒݩݩٰ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ
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ݣݣلݥ | 12ایل15آذرماه1401 ݩݩݩّݨݨَ ۀ ݣݣݣݣݣݣݣاوݧ ݦݩݩݩݩّݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݡݡَ مىݔ ݩݩٰاطݪݪݪݪݪݬݬݬِ ݧ ݧ ݧ دا  |ڡݐݧ ݠهݦݦݩݡݡَ ݩݩݩݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ا ݡݡسݒ ݩٰ ݧ ݧ ݧ اق ںݓ ِهێأِت میٮݒݩݩٰ
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لاݣݣݣݣݣݣݣݠمݤ ݨݚ ݧ سݧ ݬݬِ ݨْ اݫ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ رݧ ݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݧ ݧ ݧ ݧ ںݐݩݩݚ دݧ ݩݩݩݡَ ݧ ݢیݪݪݪݬِ رݐݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡَرݢ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݚݠگݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݒݧ ݩݩݐِ ݧ ںݧ ݩݩݩُ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ٰرایݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬِ کݧ ݦݦݩݩݩݩݩݩݡݡَ لیݦݦݨݚ ٮݓ حݦݦݦݦݦݐݦݦݦݦݩݩݩݩݡݡَ ݩݩْ ݧ ݧ دݧ اٮݓݦݚ | مݩݡَ ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݡݡَ ݨݨݨݨݨٰݓ ݧ ݧ ݧ حݧ حݪݬݬݬِ




