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 سخن ناشر

 عتصام القاهره)(داراإل

. احلمد هللا الذي أرسل لنا رسوالً كريامً وأنزل  عليه رشعا حكيامً وهدانا إليه رصاطاً مستقيامً

 در شرق و غرب جهان اسـالم بـه درجـة   و گستردگي انتشار اين كتاب  رونق و رواج
م به پاي آن نرسـيده  بوده است كه تا به حال هيچ كتاب اسالمي در مصر يا در جهان اسال

است، ولي اين  سيدهاين كتاب چندين بار در كشورهاي اسالمي به چاپ ر كه ايناست، با 
شدن آن در بازار، شور و شوق زيادي براي تهية آن به وجود آمـده  روزها پس از كمياب 

است و پس از اصرار و پافشاري از جانب ما (ناشر كتاب) نويسندة محترم كتاب با چاپ 
و فروش آن به قيمت تمام شده، به خاطر تقرب بـه درگـاه خداونـد موافقـت كردنـد، از      

ان خواستاريم كه اين عمل را در روز قيامت در ترازوي اعمال نيـك ايشـان   خداوند سبح
 قرار دهد.

انـد، و   است كه بانوان و دختران مسلمان بدان دست يافتـه  ترين هدية اين كتاب بزرگ
هاي پيگير  از آگاهي و دانش اين بانوي بزرگوار و تالش من بسيار عالقمند بودم كه گوشة

از قـرآن و سـنت    دفاع از آن شناخت عميق و آگـاهي وسـيعش  او را در راه ياري حق و 
كـردار و رفتـارش    كه به موجب آن قرآن چراغ راه زندگي او گشته و بر بازگو كنم، و اين

 تأثير گذارده است، ولي متأسفانه ايشان موافقت نكردند.

در مقدمـة   »نصـار السـنة املحمديـةأ«ن الوكيل رئـيس جماعـت   مرحوم شيخ عبدالرحم

كه هردو از تأليفات اين بانوي محتـرم اسـت، در    »القرآن من تربية« و »نعمة القرآن«كتاب 

 تعريف مقام و مرتبة فضل و دانش بر من پيشي گرفته است.
شان را بـا   دارم كه بازوهاي اين كتاب ارزشمند را به پويندگان راه حق و دين تقديم مي

ان در عقيدة خود پايدار و استوار باشند شان را بيافزائيم، تا همچن آن توان بخشيم و نيروي
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﴿و ديگران را هم به پايگاه ايمان واقعي فـرا خواننـد.                     

           ﴾  :از  يمـزد  يچ(دعوت) هـ  ينو من بر (رساندن) ا« ].109[الشعراء

 .»است يانمزد من تنها بر (عهدة) پروردگار جهان طلبم، يشما نم
اند و در راه خود باختگاني  داريم كه راه راست را رها كرده و آن را به كساني تقديم مي

انـد و بـه    اند و تمدن پاك اسالم را ترك كرده اند كه فريب تمدن ساختگي را خورده افتاده
هــا در نــوع  انـد و از آن  خاســتهپيـروي از دشــمنان اسـالم اعــم از يهـود و غيــر يهـود بر    

بند و  جا كه انسان آزادمنش از مشاهدة اين بي كنند، تا آن پوشيدن تقليد كوركورانه مي لباس
كه امروز ميـان   شود، به طوري ، متنفر و بيزار ميباري و الباليگري و نداشتن پوشش كامل

 بينيم. شان تفاوتي نمي هاي مفتضح از نظر ظاهر و لباس» راشيل«و » فاطمه«
اند و خدا را  داريم كه ترس و سستي و كتمان حق را برگزيده و نيز به كساني تقديم مي

 گيريم. ها گواه مي بر ضعف يقين و نقص ايمان آن

 ﴿برم و تنها به او توكل دارم.  تنها به خدا پناه مي               

                    ﴾  :88[هود.[ 
(و  كنم، يم يكه شما را از آن نه يزيچ ي با شما مخالفت كنم، در باره خواهم يو من نم«

من جز به  يقو توف خواهم، ينم  -دارم يتا آنجا كه توانا -خود مرتكب شوم) من جز اصالح؛ 
 .»گردم ياو باز م يم، و به سوبر او توكل كرد يست،ن خدا(فضل) 

 فإهنم ال يعلمون. ميقو للهم اهدا

 سعد خميس

 القاهره ،عتصامداراإل



 

 

 مترجم ي همقدم

دريغ خـود قـرار    كه پروردگار بندگانش را همواره مورد لطف و رحمت بي جايي از آن
دهد، بر من نيز منت نهاد تا با قلم ضعيف خويش، ترجمة اين كتـاب ارزشـمند را بـه     مي

 سلمانان و به خصوص جامعة زنان تقديم دارم.م
رو داريد، اثري گرانبها از زني فاضل و دانشـمند اسـت، ايـن بـانوي     كتابي را كه پيش 

بزرگوار با دقت و ظرافت خاصي مظاهر عدم رعايت پوشش اسالمي و آثار فسادانگيز آن 
 ديث پيـامبر اكـرم  آيات قرآني و احارا مورد بررسي قرار داده است، و در اين رابطه به 

 استناد كرده است.
اميد است، بتوانم بيانگر احساسات عميق نويسنده كه سراسـر اصـرار و پافشـاري بـر     

بردن اثرات نامطلوب ناشـي از  نهادن به مقام زن و از بين  و ارجحفظ پوشش اسالمي زن 
 عدم رعايت پوشش اسالمي است، باشم.

هت احياي شخصـيت واقعـي زن و شـناخت    از خداوند متعال خواستارم تا ما را در ج
 سيماي زن در قرآن و اسالم ياري فرمايد.

در پايان از زحمات استاد بزرگوارم، جناب آقاي دكتـر محمـد علـي لسـاني فشـاركي      
 نمايم. قدرداني و تشكر مي
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 مؤلف  همقدم

ت شده است كه تمـام  بينم زن مصري آنقدر پس خاطر هستم، چون مي من بسيار آزرده
كند، و  هر گوشه و كنار عرضه ميها و مجامع عمومي و در  اعضاي بدن خود را در خيابان

بينم كه تمامي جامعه از مرد و زن به اين فساد عالقمند هستند، بلكـه بـه آن راضـي و     مي
برند و توجهي بـه ايـن ندارنـد كـه بـر لبـة پرتگـاه گمراهـي          خشنودند و از آن لذت مي

ورزند، و به دنبال اين همـه فسـاد ظلمتـي بـس      اند و به خداوند و كتابش كفر مي دهايستا
كـه   كسانيپوشاند كه هرگز اميد رهايي از آن نيست، جز براي  شوم و فراگير جامعه را مي

خيزند و بر سر غافالن فرو رفته در گرداب كفر و فساد و ضاللت  ها به مبارزه برمي با بدي
واالي انسانيت برسند، و از مسير ها هم به مقام  ن اميد كه شايد آنا ايدهند، ب فرياد سر مي

ام تـا بـه    خالف باز گردند و به اين لحاظ است كه قلم ضعيف خود را بـه دسـت گرفتـه   
خاطر ترس از خداوند و اميد به هدايت مردم تالشي در راه آگاهي مـردم داشـته باشـم و    

 دعوت كنم.» اهللا«ها را به سوي  ازة توانايي خودم آنها باز دارم و به اند ها را از پليدي آن
غيرتي  سراني و بي، و هوخودنمايي زنان براي ديگرانهاي گوناگون  صحنهباري، آنقدر 
خيـال مـن    زده، در بودن هردو از لباس حيا و عفـاف در ايـن عصـر آفـت     مردان، و برهنه

ديدم منفجر شد، و  ر پي ميو نفرتم از آنچه كه پي دكه آتشفشان خشم  مجسم شد، تا اين
غـذ جـاري   هاي آن بر روي صفحات سـفيد كا  دازههاي جانسوز آن زبانه كشيد، و گ شعله

 پيچيده و سخت كلمات تبديل گرديد. هاي درهم شد، و به سنگواره
پرده كه در برابر چشـمانم   لختي به كلمات خشن و الفاظ تند و تيز معاني صريح و بي

 رفتند، نگريستم. ميرژه 
بودن اين كلمات بكاهم پرده  د كه از خشونت و صراحت و بيبالفاصله به خاطرم رسي

كنم، تـا شـايد بتـوانم     و لباسي براي اين مفاهيم عريان و ركيك و تند و زننده دست و پا
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 هاي رك و راست را درون لفافه بازگو كنم... بخشي از اين حرف
كـه مردمـانش در فسـاد و     جامعـة هاي فراوان در چنين  ررسياما پس از تحقيقات و ب

هاي نامشروع و ناپسند، در سواحل اسـكندريه   شهوت و غفلت غرق گشته و درياي لذت
و جاهاي ديگر شناورند، به اين نتيجه رسيدم كه شايسته نيست، كالم عريان خـودم را در  

و جسـم  بپوشانم كه خودشان لباس حيا و شرافت و شخصيت بر تن ندارند، برابر كساني 
كـردن   پوشانند! و شايسته نيست كه به خاطر هراس از مسـخره  يان و لخت خود را نميعر

خاطر بـيم از   كردن كسي كه آيات الهي را به مسخره گرفته است، يا به فاسقي و يا مسخره
كه متهم به ارتكاب منكرات هستند، محكوم شده، دست بـردارم! چـون    كه مبادا كساني اين

و صريحاً ايستادگي كرد  در مقابل جهالت و ناداني بايد شديداً كه اعتقادم بر اين است كه
ندارند، نبايد شرم كرد، كدام جهالت و وقاحت و ننگي باالتر از تبرج كه حيائي  و از كسي

 آور زن وجود دارد؟ و خودآرايي شرم
تـوان او را از خـواب بيـدار     كه در خواب عميق فرو رفته است و با نوازش نمـي  كسي

كه به زودي او را غرق خواهد كـرد دوري كنـد،    گاه شود و از گرداب خطرياخت تا آس
نسبت به او ترحم و دلسوزي كنند و اگر چند كه بخواهند  او را سخت تكان داد، هربايد 

ها بيدار نشد و همچنان در خواب غفلت فرو رفت، بايد با مشت و لگـد   با اين تكان دادن
از خواب بيدار شـود، عجيـب اسـت! چطـور وقتـي      به جان او افتاد تا هر طور كه هست 

كـه آن كارهـا توصـيف     كشـد، امـا وقتـي    دهد، خجالت نمي ميبد را انجام انسان كارهاي 
شـود؟! چـرا از    كشـد و شـرمنده مـي    جالت مـي آيند، خ ند، و به رشتة تحرير درميشو مي

نوبـت بـه   كـه   شـويم ولـي وقتـي    بينيم، ناراحت نمي دهيم و مي كارهاي بدي كه انجام مي
شويم؟! و چـرا سـخنان    گين مي رسد، ناراحت و اندوه ها مي نوشتن يا خواندن گزارش آن

كنـيم؟ مگـر    عفتي را محكـوم نمـي   كنيم ولي برهنگي و بي پرده را محكوم مي عريان و بي
انـد:   خود حقيقت است؟! گفتـه تر از  از واقعيت است، يا مگر خيال واضحتخيل آشكارتر 

حيا داشته باشـم،  » دزد«كه به دزد بگويم  عجبا! آيا من از اين». ند ديدنانشنيدن كي بود م«
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شود؟ پس كدام يـك از   مي شود عصباني گفته مي» دزد«به او كه  كه خود او از اين در حالي
 جالت بكشد و حيا كند؟ من يا او؟!ما بايد خ

گري زنان  هآوردن از خودآرايي و عشو و هشداردادن و سخن به ميانكردن  اگر نصيحت
اي كه در گوشه و كنار كوچه و خيابان از روباه صـفتان گـرگ    هاي زشت و زننده و متلك

شـوند، پـس    ها به هنگام شنيدن آن متنفـر مـي   شنوند، بدو و ناپسند است، و آن سيرت مي
كـه   اينواي بر آن وقت كه به مرحلة عمل در آمده باشد، آيا صحيح است كه ما به خاطر 

رنجي را متحمل نشويم، از حقيقت هر چقدر هـم كـه نـاچيز باشـد،      ترين درد و كوچك
بايد با آن روبـرو شـده و در    به عكسكه  و آن را ناديده انگاريم؟ يا اين پوشي كنيم چشم

برابر حكمش تسليم شويم و تلخي آن را بپذيريم، تا از آنچه كه به زيان ماست دور شـده  
 و پاك و منزه شويم؟

نخوريم، و يـا دمـل را    اينست كه ما دارو را به خاطر تلخيش آيا الزمة حكمت و عقل
رها كنيم و چرك آن را از بين نبرده و عالجش نكنيم و يا به كه دردمان بيايد  از ترس اين

 نكنيم فقط به اين دليل كه دردش را احساس نكنيم؟! گونه معالجة زخم دست نزده و هيچ
آن دمل را بـا نيشـتر شـديداً بشـكافيم و      نه. اي سروران من! اينطور نيست، بلكه بايد

چرك آن را خارج كنيم و نيز آن زخم را معالجه كنيم! بر ما واجب است كـه همـديگر را   
و در اين مان مستقر سازيم  هاي سفارش به صبر كنيم و در پي آن باشيم كه حق را در قلب

درد و رنـج راه را  به مطلوب تلخي متوسل شويم كه شيريني رسيدن  راه بايد به هر وسيلة
 از ياد خواهد برد.

تر از نصيحت و ارشاد كـه خداونـد و پيـامبرش بـه آن فرمـان       آري، چه هدفي مقدس
 خواند. دهند و فطرت پاك انسان نيز به سوي آن فرا مي مي

دانيد كه آثار شوم آن شـما   بينيد و مي ها و كارهاي ناشايست را مي بدياي مردم! شما 
بينيد كه چگونـه   بنديد! مي كنيد و لب فرو مي ولي از فاسقان شرم ميرا در برگرفته است، 

تـان را   سوزاند، ولي شـما چشـمان   هايش چهرة شما را مي كشد، و شعله آتش شر زبانه مي
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 گيريد! بنديد و آن را ناديده مي مي
ها اين چنين فرموده است:  خواهيد از كساني باشيد كه خداوند در مورد آن آيا شما نمي

﴿                            ﴾ 

ايد، مردم را  شما مسلمانان بهترين امتي هستيد كه براي اصالح بشر قيام كرده«] 110آل عمران: [

 .»يد و به خداوند ايمان داريددار ها باز مي كنيد و از بدي ها وادار مي به نيكي

باشيد كه به اين سخن خداوند گردن آيا شايسته نيست كه شما در زمرة آن رستگاران 

﴿كنند  نهند و عمل مي مي                       

             ﴾ ] :و بايد از شما مسلمانان گروهي «] 104آل عمران

ها وادار بكنند و از  ها را به نيكي بپاي خيزند كه مردم را به خير و صالح دعوت بكنند و آن

 .»ها باز دارند و اينان به حقيقت در مسير رستگاري خواهند بود بدي
ت دنيا و مثالً براي بخشي از خاك كشور كه مورد اي مسلمانان! شما چطور براي ماديا

شـوريد و شـب و    خيزيد و بر دشـمن مـي   مي گيرد، به حماسه بر ميتجاوز بيگانگان قرار 
ايد باز پس گيريد، اما براي ديـن   دست دادهكنيد تا آنچه را كه از  روز تالش و كوشش مي

دهيـد؟! كـدام    ن نمـي و شرف و آبروي از دست رفته، هيچ تالش و كوششي از خود نشـا 
تـر اسـت؟! از شـما در مـورد      تر است و كدام يك عزيزتـر و نفـيس   تر و مقدس يك مهم
بينـيم،   ترين كارها غيرت و حماسه و مبارزه و فداكاري مي ارزش ترين مسائل و بي كوچك

بينـيم! از   نمـي اما در رابطه با مسائل بزرگ و با اهميت به جز سستي و تنبلي چيز ديگري 
بريـد، و هـراس داريـد، ولـي از دشـمن       كه مانند شما بندة خدايند حسـاب مـي   يدشمنان

هراسي به دل راه تري كه در وجود خودتان النه كرده است و نامش فساد است،  خطرناك
دارد، كـدام يـك از    كشد ولي پيكر را زنده نگاه مي كه جان و روح را مي دهيد! فسادي نمي

 ترند؟! انگيزتر و خطرناك هراس ترند؟ و كدام يك اين دو دشمن بزرگ
كه دسـتورات و احكـام اسـالم را لگـدمال      يد اي مسلمانان! و بر عليه كسانيبيدار شو
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كـه بـا اخـالق و آداب و شـرف انسـاني بـه جنـگ         نند، قيام كنيد و در مقابل كسانيك مي
سـم و  اند، با قاطعيت تمام بايستيد، و با اين درد خطرناك كه آبرو و حيثيت و ج برخاسته

 ها را ضعيف و نحيف گردانيده اسـت، بجنگيـد!   جام همگان را از ميان برده است، و بدن
دانيد كه در ميان شما بيماري و با شيوع پيدا كرده اسـت؟! پـس چطـور سـاكت      مگر نمي

اند و مبتاليـان بـه ايـن بيمـاري مسـري و       هاي اين بيماري فراوان شده ايد؟! قرباني نشسته
هاي متحـرك در   سوز الشه نمانيابند، در اثر اين وباي خا ميافزايش خطرناك روز به روز 

آيـد؟!   تـان درنمـي   اند و در همه جا درآمد و شدند! چطور صـداي  شما فراوان شده جامعة
تان را از اين وباي مهلك نجات دهيـد، و   و تالش كنيد تا خودتان و خانوادة حركت كنيد

لجه و بيمه كنيد تا از شر اين بالي فراگير در امان ها را با دستورات و قوانين اسالم معا آن
 بمانند!

كـه ميكـرب آن از محـيط     من منت نهاد و مرا از اين وبـايي  بگذريم، خداوند متعال بر
زده و بيمار به من سرايت كرده بود، شفا داد، پروردگار سـبحان مـن، بـدن مـرا بـه       غفلت

المت را بـه روح و قلـب مـن بـاز     بيماري دردناكي مبتال كرد كه اين بيماري صحت و س
 گردانيد.

ادَ اللَّ «فرموده است:  حضرت رسول اكرم ا أَرَ يَا، ـإِذَ نْ ةَ يفِ الدُّ قُوبَ لَ لَهُ العُ جَّ َ عَ ريْ هِ اخلَ بْدِ هُ بِعَ

ادَ اللَّ  ا أَرَ إِذَ يَ لِ هُ ـوَ مَ القِ وْ َ بِهِ يَ ايفِ تَّى يُوَ بِهِ حَ نْ نْهُ بِذَ كَ عَ سَ َّ أَمْ هِ الرشَّ بْدِ ةِ عَ هرگاه خداوند خير و نيكي «. »امَ

رساند و هرگاه شر و بدي براي  اش بخواهد، او را در اين دنيا به كيفر خويش مي براي بنده
 ».كه روز قيامت كيفر او را بدهد كند تا اين پوشي مي گناه او چشم اش بخواهد، از بنده

كه خواب و خوراك را كشيدن يك دندان، آن چنان درد دندان آزارم داد  آري، به دنبال
گذاشت...  يك ماه تمام بر من حرام كرد، و درد دندانم شب و روز مرا يك لحظه آرام نمي

هـايم بتركـد. كـم كـم ورم صـورتم       يافت كه نزديك بـود گونـه   ورم آن چنان افزايش مي
هاي چشـمانم را روي هـم    و سر تا سر گردن و سرم را فرا گرفت و پلكگسترش يافت، 

ن و پزشكان از بيماري من در شگفت و حيرت بودند، از دست علم پيشرفتة آورد، جراحا
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يـافتن مـن    تأثير بودند و همه از شـفا  پزشكي كاري ساخته نبود، و داروهاي گوناگون بي
 نااميد شدند.

اما ناگهان دست لطف و مرحمت خداونـد كـريم سـر و صـورت مـرا نـوازش داد و       
ورم فـروكش  به مرور آثار زخم از بـين رفـت و   بيماري و درد من رو به بهبودي رفت و 

كرد، پزشكان از اين حادثة غير منتظره مدهوش شدند، و سر به زير افكندند و متواضـعانه  
گرداند!... من  هاي پوسيده را زنده مي گفتند: حق است كه خداوند توانا و مهربان استخوان

تكنيك را با دو چشـم خـود   انسان و ناتواني مدعيان دانش و قدرت و زبوني و بيچارگي 
اش  ديدم و دريافتم كه خداوند و آفريدگار موجودات از هـركس ديگـر نسـبت بـه بنـده     

 تر است. تر و مهربان دلسوز
كـه دل مـرا بـه دسـت      يندر اثناي بيماري من خانمي به عيادتم آمد و متملقانه براي ا

مؤمن و نمازگزاري و آورده باشد گفت: تو مستحق اين همه عذاب و درد نيستي، تو زني 
اي! تو چه گناهي كرده بودي كه خداوند تو را با اين  حج بيت اهللا الحرام را به جاي آورده

ها را نزن! كه خداوند به  درد و رنج مجازات كند؟! بر سرش فرياد زدم و گفتم: اين حرف
كـارم و   كنند! من گناه كند، اين مردمند كه به خويشتن ستم مي هيچ وجه به مردم ستم نمي

 هستم.بيني و حتي باالتر از اين هم  كه مي مستحق اين كيفري
هـاي   هايي را كه خداوند با بيماري و درد تأديبش كرده است، همواره با ماتيك اين لب

 شد! خوشرنگ رنگين بود، و براي امر به معروف و نهي از منكر باز نمي
 شدند! ها بزك مي و كرمبيني، با انواع پودرها  كرده كه مي هاي ورم اين گونه

دار و رنگارنـگ   هـاي زرق و بـرق   بيني، همواره با لباس اين پيكر بر زمين افتاده كه مي
 شد! آراسته مي

يـك  سـوزد، زيـر بـار     كنـد و در آتـش تـب مـي     كه اكنون به شدت درد مي اين سري
بانـد  بينـي   كـه مـي   نرفت، و حال به ناچار بدين ترتيبكه خداوند فرمان داده بود  روسري

كه نشـانة وقـار و    ان روسري! من سرم را با آن روسريپيچي شده است، درست مانند هم
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هـا و   متانت زن بود نپوشانيدم، اينك خداوند آن را با درد و رنج پوشانيده است! من لـب 
هـاي   كردم و خداونـد بـه كيفـر آن بـزك     ها آرايش مي هايم را با انواع رنگ و روغن گونه

 ه اين شكل و قيافه درآورده است.ها را ب ناهنجار آن
دهنـد   كه ديگران نيز انجام مي من گفت: تو كاري به جز همان كاريآن خانم در پاسخ 

اي! همـة زنـان بيشـتر از تـو      هـا را نيـز انجـام داده    تـر از آن  اي، بلكه حتي كم انجام نداده
ند، و در كنند، و هميشه در اوج سـالمتي و تندرسـتي هسـت    خودشان را آرايش و بزك مي

 برند! بختي به سر مي كمال رفاه و خوش
مرحمـت او بـه مـن    گفتم: اين از فضل پروردگارم بر من و نشانة محبـت و لطـف و   

سازد، و با عذابش  را دوست داشته باشد، او را به بال دچار مي كه بندة است، خداوند وقتي
رسـاند، و از   مـي دهد، و بـه پـاداش و جـزاي صـبرش      گرداند و نجاتش مي او را پاك مي

 كند... گرداند، و با اين توبه و پاكي سعادت او را تضمين مي مندش مي فضيلت شكر بهره
كنم كه اين درس سودمند را بـه مـن داد و ايـن درد شـفادهنده و      خداوند را شكر مي

كننده را به جان مـن انـداخت، خداونـد سـبحان وقتـي ديـد كـه مـن از سـخن او           درمان
كنم، با عمل راه را به من نشان داد و فرمـانش را بـه گـوش جـان مـن       برداري نمي فرمان

ي نكـنم، و  گـزار  توانم براي اين همه عنايت و رحمت از او سـپاس  رساند! من چگونه مي
 كند، اطاعت نكنم؟! كه اين چنين از من مراقبت مي توانم از كسي چگونه مي

قـوي   ن شـده بـود، امـا ارادة   كرم نـاتوا و بدين ترتيب از بيماري بهبودي پيدا كردم، پي
داشتم، هوي و هوسم ضعيف شده بود، اما صبر و شكيبايي و بردبـاري عجيبـي داشـتم و    

ساختن من به اين بيماري بدون الفاظ به من چه فرموده و چه  فهميدم كه خداوند با مبتال
ير مطلبي در قلبم نهاده است و عقلم آنچه را كه خداوند بزرگ در برابر چشمانم به تصـو 

 درآورد واضح و آشكار ديد.
كه خداوند برايم به وسيلة آن  و رويم با روسري و پوششي فهميدم كه چگونه بايد سر

ها و زبـان مـن همـواره بـا بـيم و اميـد        بيماري مثال زد، پوشيده شود، و چگونه بايد لب
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ض شدم و گزار او باشند و به درگاه او نيايش كنند، بعد از آن بيماري من كامالً عو سپاس
ترين نعمت خداونـد بـود    ديگر آن كسي نبودم كه قبل از بيماري بودم و اين مرض بزرگ

تـر از   كه مرا وا داشت تا بر هواهاي نفسانيم غلبه كنم و امروز مرا پـر بـارتر و پـر بركـت    
ديروز من گردانيد و اين نعمت تنها به من محدود نشد، بلكه در ميان خانواده و اطرافيـان  

 ش يافت و همة دختران و بسياري از آشنايان و وابستگان مرا نيز نجات داد.نيز گستر
كه بـه خطاهـاي    ه درگاه الهي توبه كردم، و زمانيسپاس خداوند را كه من خيلي زود ب

كه فرصت از دست برود، در  نورزيدم، و پيش از آن ها اصرار ام پي بردم ديگر بر آن گذشته
افتنـد و   كه وقتي به فكر پوشش مي راستم، نه مثل زنانيوشش اسالمي آجواني خود را با پ

هـا   بـراي آن  صريح قرآن رعايت نكردن پوشـش اسـالمي  گيرند كه ديگر به نص  روي مي
كنند، از روي عجز و ناتواني است، نه از  كه به اصطالح ترك گناه مي گناه نيست. اين زنان

 روي توبة واقعي و راستين!
يم گرفتم كه با فسق و فجور بجنگم و در راه خدا با زبان از همان روز با قاطعيت تصم

و مجاهدت بپردازم، و آنچه در توان داشتم از نيرو و وقـت و هـوش و   و قلمم به مبارزه 
 عفتي و فساد بسيج گردانيدم. استعداد و فهم و شعور خود، براي مبارزه با بي

 به اطرافم نگريستم. واي از وحشت آنچه كه ديدم!!
دم جامعه را غرق در خوابي عميق ديدم، پروردگـار مهربـان آنـان را بـه هـر      بيشتر مر

هاي  گرداند و زير تازيانه عذاب و شكنجه شود، مبتال به بالهاي گوناگون مي طريقي كه مي
منظـوري دارد و چـه چيـزي از    فهمند كه خداوند چـه   ها نمي گيرد، باز هم آن مختلف مي

دهند و از  عكس العملي از خود نشان نميترين  وچكخواهد، و به خاطر همين ك ها مي آن
شان ندارند، يـا   گونه مسئوليتي در قبال گناهان كه هيچ شوند، گويي خواب غفلت بيدار نمي

ها را به هالكت و بدبختي دچار نكرده اسـت، و خداونـد در    كه چيزي جز روزگار آن اين
هـا   در ايـن گرفتـاري   هـا حكمـت خداونـد را    اين مـاجرا دسـتي نداشـته اسـت! اگـر آن     

بردند، و اگر نسبت به خداونـد احسـاس عشـق و     فهميدند، حتماً از نعمت او بهره مي مي
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خيشيت (حـالتي آميختـه از بـيم و اميـد) داشـتند، عـذاب و شـكنجه خداونـد را آسـان          
 كردن با او را نداشتند. شمردند، و اگر مؤمن به او بودند، جرأت دشمني نمي

يـي  كه پروردگـارت تـو را بـه بال    اهانت غافل مباش و هر زماناز گن پس اي خردمند،
اي كـه ايـن گونـه خشـم او را بـر خـودت        كه چه كـرده  دچار گردانيد، تالش كن و ببين

ها را كه توبـه و   اي، تا بتواني ثمرة اين گرفتاري اي، و مستوجب كيفر خداوند شده خريده
را بـه زيـور فضـائل اخالقـي     خودسازي است دريابي، و پس از آن بكوشي تا خويشـتن  

 ها پيراسته سازي. ها و زبوني ها و زشتي بيارايي و از پستي
بدين ترتيب اگر بعد از اين خداوند محنت و رنجي را نصيب تو گردانـد، تنهـا بـراي    

هاست كه تو به ثـواب بزرگـي    ها و رنج دادن تو نيست، بلكه به واسطة همين محنت كيفر
 دهي. مجدد ثمرة عذاب را از دست نميهاي  رسي و با نافرماني مي

كه مبادا پاداش و اجر را با مجازات و زجر عـوض كنـي! بـه گفتـة      باري، مواظب باش
 قرآن كريم:

﴿                        ﴾  :37[ق.[ 

كه صاحب دلي بيـدار باشـد يـا بـا هوشـياري و       اي كسيدر آن تذكر و پندي است بر همانا«

 .»آگاهي گوش فرا دهد

ام و تنها به عشق لطف و كرامت او  از پروردگارم كه فقط به خاطر خشنودي او نوشته
مند سازد و به من نيز  ام، مسئلت دارم كه از اين گفتار من مردم را بهره در اين راه كوشيده

ن اوست، پاداش دهد. تنها اوست كه نسبت به بندگانش كه شايستة فضل و احسا به گونة
هـا بـر    تـرين سـالم   شـائبه  سوز و مهربان است و بهترين درودهاي خداوند و بي آگاه و دل

 پيامبر بزرگوار او باد.
*** 



 

 

 تبرج يا خودنمايي

هـاي صـورت و انـدام و     دادن زيبائيست از آشكاركردن زيبايي و نشان تبرج عبارت ا
ها، يا چنانكه در صحيح بخاري آمده اسـت: تبـرج عبـارت از آن     كنندة آن اجزاي تحريك

 هاي خود را نمايان سازد. است كه زن زيبائي
محفوظ بماند، و اندام زنان هاي خودآرايي و خودنمايي زن  كه جامعه از زيان براي اين

كه مردان از  زنان به تباهي نگرايد و براي اينو حيا و عفت آيي مصون بماند،  زره دراز هر
تحريك و سر به هوايي دور بمانند، خداوند عليم و حكيم زنان را از تبـرج نهـي فرمـوده    
است، چون او از ضعف و ناتواني انسان در برابر مسائل جنسي و گرفتاري جوانان در اين 

 رابطه آگاه است.

﴿پس اي زنان مسلمان! به فرامين الهي گوش فرا دهيد اگر واقعاً مؤمن هستيد:   

                             

                            

                                 

                               

                                    

              ﴾  :31[النور.[ 

شـان را   هاي خود را (از نگاه به نامحرم) فـرو گيرنـد، و شـرمگاه    من بگو چشمو به زنان مؤ«

حفظ كنند، و زينت خود را آشكار نكنند؛ جز آنچه از آن كه (طبعاً خودش) نمايان است، و بايـد  
ها يشان بيفكنند (تا چهره و گـردن و سـينه بـا آن پوشـيده      هاي خود را بر گريبآن (اطراف) مقنعه

شان،  شان، يا پدر شوهران شان، يا پدران ود را آشكار نسازند؛ مگر براي شوهرانگردد) و زينت خ
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شـان   شان، يا پسران خواهران شان يا  پسران برادران شان، يا برادران شان يا پسران شوهران يا پسران
كاري كه رغبتي (به زنان) ندارنـد،   شان يا مردان (سفيه) خدمت يا زنان (هم كيش) شان يا بردگان

هـاي خـود را    اند، و (زنان) نبايد (هنگام راه رفتن) پـا  كه بر شرمگاه زنان آگاهي نيافته ا كودكانيي
اند، دانسته شـود، و اي مؤمنـان! همگـي     شان را كه پنهان كرده (به زمين) بكوبند، تا آنچه از زينت

 .»به سوي اهللا توبه كنيد، تا رستگار شويد

﴿فرمايد:  اوند ميبدانيد كه منظور از كلمة خمار كه خد              ﴾ 

عه خواهد روسري باشد يا مقن پوشاند، حال مي كه سر را مي سرانداز است، يعني آن چيزي
كه در آيه آمده است، قسمت شكاف سينه يعني بـازبودن   و چادر. و منظور از كلمة جيوب

مطلب باشيد و غافل نشـويد از   ريابيد و متوجهپس معناي اين كلمه را خوب ديقه است، 
سينه و گردنش را بپوشاند، نـه  دهد كه  كه خداوند متعال به هر زن مسلماني دستور مي اين

﴿فرمايـد:   كـه مـي   فقط سر خـود را بپوشـاند و بـس! چـون    كه  اين           

   ﴾ بر زن واجب اسـت كـه سـراندازي    كه  ر اينعبارت كامالً صراحت دارد ب و اين

اش را بپوشاند، در اين صورت اگر زني سراندازش را برداشت و  داشته باشد تا سر و سينه
اش را برهنه كرد، پاس حرمت فرمان خداوند متعال را نداشته است، و در زمرة  و سينه سر
 انديشند! نميآيد كه به هيچ وجه به خشم و كيفر الهي  كاران جسوري در مي گناه

 ﴿اي زنان مسلمان! به اين فرمان خداوند     ﴾   توجه داشته باشيد كـه

براي زينت و زيور و آرايش، عضو مشخص و لباس معيني را تعيـين نكـرده اسـت، ايـن     
توانـد بـه    دن زن مـي كند كه هريك از اعضاي ب عبارت با صراحت كامل داللت بر اين مي

انگيزي باشد، و زن مؤمن و متقـي كسـي اسـت كـه بـه       فتنه و وسيلة زينتشكلي موضع 
خاطر خوف و ترس از خشم و كيفر الهي به اين فرمان توجه كرده و دقيقـاً بـه آن عمـل    

 كند.
و منظور  (ر. ك. لسان العرب)چيزي است كه به جمال و زيبايي بيافزايد  و زينت هر

هاي فاخر بيارايـد و   لباس طال و جواهرات و از زينت نه فقط اين است كه زن خود را به
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تـرين   هاي گوناگون آرايش كنـد، بلكـه زينـت و بـزرگ     كه خود را با رنگ و روغن يا اين
انگيزي است كه خداوند در اندام زن قرار داده و آن همـه زيبـايي    زينت همان مواضع فتنه

 هنگي اعضا را در سرشت وجود او بوديعت نهاده است.آ اندام و هم
دانسته است كه بعضـي از زنـان    خداوند كه اين آيه را در قرآن فرو فرستاده است، مي

دهنـد و از آن طريـق    انگيزي قرار مي براي آرايش و فتنه هستند كه خود سرانداز را وسيلة
گيرنـد و   شـان مـي   روسري را دور صورتكه چادر يا  زايند، به طورياف به زيبايي خود مي

كننـد، يـا    يـور آن را تـزيين مـي   اندازند و با انواع زر و ز ت ميهايش را چپ و راس گوشه
ريزند يا آن را به شـكل تـاج    شان مي كه قسمتي از موهاي شفاف خود را روي پيشاني اين

دهند. در  شان را بسيار زيباتر از آنچه هست، نشان مي آورند و به اين وسيله صورت در مي
شـود درسـت    چرانان مي تماشايي براي چشم چادر و مقنعه يا روسري، منظرة نتيجه خود
بـراي   ادر يـا مقنعـه و يـا روسـري وسـيلة     آنچه كه خداوند خواسته است كه چبرخالف 

كه چادر  اين زنان كه انگيز او باشد. جالب اين است تنههاي زن و اعضاي ف پوشانيدن زينت
مـان خداونـد را   كنند، گمان دارنـد كـه فر   هاي اين چنيني به سر مي يا مقنعه و يا روسري

 اند! طور كه خداوند خواسته است، اندام خودشان را پوشانيده اند و همان اطاعت كرده
ها كه انباشته از عشـق و تمايـل بـه     كاران بايد بدانند كه خداوند از درون آن اين فريب

هاسـت   هـايي كـه در دل آن   ها و فريب زيبايي و خودآرايي است با خبر است، و از نيرنگ
باختة آنند كه زيبا  داند كه چنين زناني شيفته و دل او پوشيده نيست، خداوند مي چيزي بر

چند كه  بيند برانگيزند، هر ها را مي و فريبا به نظر آيند و پسند و تحسين هر كس را كه آن
وسيلة سرانداز انجام گيرد، تبرج و خودآرايي است كه خشم اين اعمال جلف و زشت به 

يزد و گناهي است كه مستوجب كيفـر و عقـاب اسـت و بـه خـاطر      انگ خداوندي را برمي

﴿ همين است كه خداوند به دنبال عبـارت               ﴾   عبـارت﴿ 

    ﴾   را آورده است، تا اين مطلب را بفهماند كه روسري و مقنعه و چـادري

 ﴿باشد، پوشش كاملي نيست، حـال اگـر در عبـارت     كه توأم با آرايش و تزئين   
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               ﴾  :و نبايد پاهاي خودشان را چنان بر زمين گذارنـد  «يعني

يد فهميـد كـه خداونـد    تدبر و انديشه كنيد، خواه »ها آشكار شـود  كه زيور و زينت پنهان آن
چـه ايـن زينـت پوشـيده شـده       كند، اگر نمودن به زيبايي و زينت نهي ميجلب متعال از 

د ولـي طـوري   پوشـان  چسبان زيبايي بدن را مـي باشد، مثالً درست است كه لباس تنگ و 
هاي هيكـل زن   شدن همة پيچ و تاب رفتن و جابجااست كه به هنگام تكان خوردن و راه 

بعضي زيور آالت پنهان به هنگام حركت  از آن نمايان است. همچنين گاهي اوقات صداي
د نهي خداونـد اسـت و بعـد در آيـة كـه مربـوط بـه        شود، اين مور رفتن شنيده ميو راه 

رفتند، تدبر  بردار و عابدي به شمار مي است كه زنان مؤمن و فرمان همسران رسول اكرم

﴿فرمايـد   و انديشه كنيد، خداوند خطاب به آنـان مـي                    

      ﴾  :در گفتار خود نرمي و لطافت نشـان ندهيـد كـه بيمـار دالن بـا      «] 32[األحزاب

در مـورد صـدا هـم    خواهيد فهميد كه حتي تبـرج و خـودآرايي   . »شنيدن آن به طمع بيفتند
تبرج است و نيز داق كه توأم با نرمي و عشوه و غنج و دالل باشد، مص وجود دارد، صدايي

 »إذا خرجـت املـرأة متعطـرة فإهنـا زانيـة«دقت كنيد كه فرموده است:  در سخن رسول اكرم
هرگاه زني خود را با انواع عطرها خوشبو كند و از خانه خارج شود، مانند آن است كه زنا كرده «

نظـر   نمودنكردن بدن و لباس و جلب  زدن و خوشبو عطركند كه  و اين ثابت مي. »است
تواند مصـداق تبـرج قـرار بگيـرد، از ام      مردم به طور عمومي با همين بوي خوش هم مي

كـه   رسـيد، در حـالي   سماء دختر ابوبكر خدمت رسـول اكـرم  سلمه نقل شده است كه ا
كـه   برگرداند و فرمود: اي اسماء بـدان جامة نازكي بر تن داشت، آن حضرت از وي روي 

ح نيست كه چيزي از او ديده شود مگر اين و ايـن. و  رسد، صال وقتي زن به سن بلوغ مي
به صورت و دو دستش اشاره فرمود. خداوند به زن اختيار داده است و او را آزاد گـذارده  
است كه صورت و دو دستش را نپوشاند، ولي بدون هيچ آرايشي، پس اگـر صـورتش را   

بـر او واجـب   درست كرد، هاي خود را  ها آرايش كرد، يا چشم و ابرو و لب با انواع رنگ
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ها و انگشـتان   كه دست ا روبند و نقاب بپوشاند و هنگامياست كه زينب صورت خود را ب
هـايش را بـا دسـتكش     خود را آرايش و تزئين كرد بر او واجب است كـه آرايـش دسـت   

 ﴿بپوشاند، زيرا خداوند فرموده اسـت:      ﴾ » هـاي خـود را آشـكار     زينـت

 .»ندنكن
تـدبر   پيـامبرش پس اي صاحبان عقل و اي انديشمندان، در آيات خداونـد و سـخنان   

را دريابيد، كه در آن نهفته است بيانديشيد، و شدت اين احتياط  كنيد و در حكمت و ادبي
تـر و   برحـذر باشـيد! محكـم   شود، سخت  و از آنچه كه موجب لغزش و گمراهي شما مي

دهد كه نبايد چشمي به  اند باشد؟! خداوند به زن فرمان ميتو قانون چه ميتر از اين  راسخ
هاي او بهره گيرد و نبايد گوشـي بـه جـز گـوش شـوهرش       جز چشم شوهرش از زيبايي

بوي خـوش او را استشـمام   سخنان شيرين او را بشنود و نبايد هيچ كس به جز شوهرش 
بـاخبر باشـد، تـا    ات پنهـاني او  از آرايش و جواهركند و نبايد هيچ كس به جز شوهرش 

هاي پليدان و  پايدار و امني قرار بگيرد و از نگاهدژ كه بدين ترتيب در سنگر محكم و  اين
 شرمان دور بماند. بي

كه مردم به اين صراط مستقيم و راه راست بازگشتند و حكمت و فلسـفه   پس هنگامي
ال از چيزي نهـي  يابند كه خداوند متع هاي خداوند عليم و حكيم را فهميدند، درمي فرمان
كه براي او ضرر قابل توجهي داشته باشد و  دارد مگر اين ن را از آن باز نميكند و انسا نمي

دهـد، مگـر    كند و انجام هيچ كاري را به او دسـتور نمـي   دار نمي به هيچ چيز انسان را وا
 قـانون كه براي او خير و منفعت فراواني در بر داشته باشد. خداوند خواسته است كه با  آن

 مان كند. ها و آيات ارزشمندش ما را حفظ نمايد و تربيت گذاري
ردان تحريك و فريب است، و هاي او در ميان م شدن زيباييآرايش كردن زن و نمايان 

است كه خرمن شهوات حيواني را كه در وجود آنان به كمين نشسته است به آتش  شعلة
گاه هم محرك شهوت كند، ن تها را باز ميطور كه ديدن غذا و بوئيدن آن اش كشد! همان مي

آيد، مگر آن كه چشم به او از  نفس آدمي هيچگاه بر سر اشتها نميكه  است، توضيح اين
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ها تعارف كند. به خاطر همين است كه خداوند به مردان فرموده است كه از  انواع ديدني

﴿هاي حرام خودداري كنند و به دنبال آن فرموده است كه  نگاه      ﴾ » و

كند كه ديدگان خود را از حرام فرو  . و همچنين به بانوان نيز امر مي»خودشان را نگاه دارند

﴿فرمايد  بندند و نيز به دنبالش مي    ﴾ »و . »زنان نيز خودشان را نگاه دارند

 آور زناست. ها بدين معناست كه نگاه پيام اين
انـد كـه    اند؟ گمان كرده اند و خودشان را فريب داده ت كه مردم غافل شدهچه شده اس

تـأثيري  آرايش و خودآرايي زن يك امر عادي و روزمره است و در اخـالق جامعـه هـيچ    
ور  جـويي را شـعله   كند، و آتش فرو مردة كـام  هاي خفته را بيدار نمي گذارد و شهوت نمي
يافتند كه اين پنداري باطـل و خيـالي    تماً در ميكردند، ح اگر كمي فكر ميسازد، ولي  نمي

ها در رابطه با زن و شوهر نيز بايد صـادق   آن است! زيرا اگر چنين چيزي بود گفتةمحال 
شـد،   ها تبديل به عداوت و دشمني مي بود، و بعد از مدتي مودت و دوستي در ميان آن مي

شـوهر در صـدد آن    گشـت و هـر كـدام از طـرفين زن و     گزين عالقـه مـي   و نفرت جاي
 آمدند كه پس از مدتي همسر خود را عوض كنند، آيا واقعيت همين است؟ برمي

و زن يك جاذبة فطري است  ست و زن، زن است. جاذبة ميان مردنه هرگز! مرد، مرد ا
پذيرد و تا دنيا دنيا است هم تغيير نخواهد كرد و اين جاذبه چيزي است كـه   كه تغيير نمي

كند. خـون،   رد جريان دارد، و اميال و غرايز طبيعي طرفين را بيدار ميهاي زن و م در رگ
كنـد و بـر مغـز و     هاي مختلف بـدن زن و مـرد حمـل مـي     ترشحات هورموني را از غده

گذارد، و هر جزئي از بدن زن با جـزء   اعصاب و ديگر اعضاي بدن به هنگام عبور اثر مي
است كه صـفات زنـانگي در زن   ين علت ممتايز است. به هممتشابهش در بدن مرد كامالً 

در تركيب همة بـدن و شـكل و انـدام و اخـالق و افكـار و تمـايالت او نمايـان اسـت،         
طور كه صفات مردانگي در بدن و اندام و صـدا و رفتـار و كـردار و تمـايالت مـرد       همان

را ها قوانين فطري و طبيعي هستند كه از روزي كه خداونـد انسـان    نمايان است. همة اين
اند و تا روز قيامت هم تغييـر نخواهـد    ترين تغييري نكرده آفريده است تا به حال كوچك
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 كرد. در مفاهيم آيات زير دقت كنيد:

﴿                                

  ﴾ ]39 -37: مةالقيا.[ 

او را  گاه خدايش شده و آن مني نبود؟ و پس از آن خون بستةاز آب  آيا انسان در آغاز نطفة«

 .»در آورد و آنگاه از او دو جنس زن و مرد را پديد آورد آفريد و به صورت آراستة

﴿                    ﴾ ] :30الروم.[ 

فطرت خداوند است كه فطـرت مـردم را بـر آن آفريـده اسـت و هـيچ تغييـري در خلقـت         «

 .»خداوند نيست

﴿               ﴾  :43[فاطر.[ 

 .»اهي يافتپس هرگز در سنت و طريقة خداوند تغيير و دگرگوني نخو«

سازد،  ور مي هاي آنان را شعله كه شهوت و زنان مؤمن را از عوامليخداوند همة مردان 
دارد و به همين علت است كه نه تنها مسلمانان را به شـدت از زنـا بـاز     شديداً برحذر مي

دارد  كنند نيز مسلمانان را برحذر مـي  كه دعوت به زنا مي ست، بلكه از تمام عوامليداشته ا

 ﴿فرمايد:  ميو       ﴾ »خداونـد سـبحان در ايـن عبـارت     . »به زنا نزديك نشويد

خواهد بيان كند كه خودداري از عمل زنا تمام وظايفي را كه مرد و زن مسلمان مكلف  مي
مرد و زن مسلمان از تمام دهد، بلكه صحيح اين است كه  به انجام آن هستند، تشكيل نمي

بـدن بـا چشـم و    شود دوري گزينند و به چشم چراني و لذت  زنا ميه منجر به ك كارهايي
شدن در گرداب زنا يا توجه به آن است، هر يك از حواس ديگر كه باعث غرق  گوش يا

نزديك نشوند! سوگند به خداوند كه اين فرمان سراسر حكمت است، چون كه هركس به 
شدنش نيز حتمـي  واهد شد و هالك اگزير در آن غرق خگرداب خروشان نزديك شود، ن

است، هرچند كه بازوهاي نيرومندي داشته باشد و هر اندازه كه در شنا و ستيز بـا امـواج   
دريا مهارت داشته باشد، گرداب شديد اجسامي را كه پيرامونش در گردش اند، به طـرف  
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كننـد و   رود و هركدام چند لحظه ايستادگي مي ها مي كشاند و يكايك به سراغ آن خود مي
 بلعد. ها را مي كه سرانجام آن دهند، تا اين مري از خود نشان ميث هاي بي كوشش

كه همة ما قبول كـرديم   وقتي«گفته است شيخ محمد غزالي:  آميز و زيباچقدر حكمت 
 ».گيري از سرايت آن اختالفي نخواهيم داشت كه سل يك بيماري است، ديگر در پيش

در اين باره اختالفـي نخـواهيم   كه زنا عمل زشتي است، كه ما قبول كرديم  آري، وقتي
كه خودآرايي و خودنمايي زن و آزادي جنسي را  اشت كه آداب و رسوم اجتماع فاسديد

 كند، بايد كنار گذرده شود. نمايد و زمينة زنا را فراهم مي تجويز مي
زنـاي چشـم،   كنـد و   چشم زنا مي« »النظرالعني تزنى وزناها «فرموده است:  رسول اكرم

 ».كردن است نگاه

ثالث أعني ال متسها النار، عني غضت عن حمارم اهللا وعني حرست يف «و نيز فرموده است: 

كه از  آتش دوزخ سه چشم را در بر نگيرد، چشمي« .»سبيل اهللا وعني بكت يف خشية اهللا

ر ه دك ام كرده است، خودداري كند و چشميها را حر كه خداوند ديدن آن ديدن چيزهايي
 ».كه از ترس و خشيت الهي گريه كند راه خداوند پاسداري كند و چشمي

 .»ى هبا يف قلبهنمن ينظر إىل امرأة ليشتهيها فقد ز«فرموده است:  و حضرت عيسي
 ».كند تا از او لذت و بهره ببرد پس در قلبش با آن زن زنا كرده است كه به زني نگاه مي كسي«

چراني نوعي زنا است و قسمت عمدة لذت جنسي  ه چشميابيم ك از مطالب فوق در مي
باشد، به خاطر همين است كه  دهد و بخش مهمي از كامجويي مرد از زن مي را تشكيل مي

كـه هـردو    ن زشت متنفرند، با آنمردان همواره تمايل و گرايش به زنان زيبا دارند و از زنا
هاي هنگفتي كـه   ت، چه پولن اسزن هستند و لذت نگاه كاميابي و تمتع بزرگي براي انسا

 شان كامياب گردد! كنند تا ديدگان مي مردم خرچ
ها  كنند، باغ آميزي مي هاي خود را تزئين و رنگ ها و در ديوار خانه ها و سقف اتاق خانه
هـا پـرورش    هاي گـل در آن  ها و بوته كنند و انواع درخت هاي زيادي درست مي و باغچه

بها و لـوكس كـه موجـب لـذت چشـم و       فاخر و گران با اثاثيةهايشان را  دهند و خانه مي
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كنند، بلكـه   آرايند. اين همه تجمالت را مردم با دست لمس نمي شود، مي كاميابي نگاه مي
برند. پس چشم در هر لـذتي سـهيم اسـت، حتـي در      ها لذت مي هايشان از آن فقط با نگاه

بلكـه خـود   »! خـورد  دهان مـي  چشم بيشتر از«گويند:  لذت خوردن. و به همين جهت مي
هـاي هاضـمه در معـده     كند كه شـيره  آور به تنهايي كفايت مي كردن به غذاهاي اشتها نگاه
هـاي   هـا و ميـوه   كردن به خـوراكي  كه چشم با نگاه رح شوند، وقتي قرار باشد كه لذتيتش

رد از برد، يك م آور خيلي بيشتر از لذتي باشد كه دهان به هنگام خوردنش لذت مي اشتها
 اندام چقدر لذت خواهد برد؟ ديدن ناز و كرشمه و تماشاي بدن برهنة يك زن خوش

اين، هر مسلمان پرهيزگار بايد چشمانش را با حيا و عفت مهار كند تـا از انـواع    بر بنا
كه بـه وسـيلة    آيد مگر اين تالطم و جنبش در نميجنسي به ها رهايي يابد. شهوت  لغزش

چشـم از   كه به وسيلة شود مگر اين ند و سرزده وارد نميارش كنچشم او را از خواب بيد
براي آتش  گردد، جرقة و در انظار ظاهر ميآرايد  كه خود را مي او دعوت به عمل آيد، زني
كار واقعي است كه با اندام زيبايش بندگان خدا را به گمراهـي   افروزي است، يك جنايت

كه در سـنين   كند! بسياري از مرداني راوش ميت كشاند! نكبتي است كه از اندامش فساد مي
نگرنـد،   در سـراپاي او مـي  بينند و طراوت و شادابي را  جواني و خروش شهوت او را مي

كشد، دائم در پـي چيـزي    پيچد و زوزه مي كه با ديدن گوشت لذيذ به خود مي مثل گرگي
درست مانند گـرگ  باشند! آري،  سير كنند، اگر چه الشة گنديدةگردند كه خودشان را  مي

شوند، پس واي بر چنـين   ور مي زنند و سپس به سوي او حمله در اطراف آن زن حلقه مي
كشـاند، اگـر زن بـراي     كه خود شيطان رجيمي است كه مردان را به آتش جهنمي مـي  زني

هـا و راه رفتـنش    گـري در صـحبت   شـد و از خـودآرايي و عشـوه    خود ارزش قائـل مـي  
يافت، چون محال است كـه   ن فساد و شر پردامنه گسترش نميكرد، هرگز اي خودداري مي

داري و پرهيزكـردن از نگـاه    ارزش روابط خانوادگي و كرامت خانواده جـز بـا خويشـتن   
هايي كه خرابي و بدبختي و جدايي زن و مرد از هم و آوارگي  محفوظ بماند، چه بسا نگاه

گردد. چنانچـه   ها به نگاه برمي دبختياند و ريشة همة اين ب فرزندان را به دنبال خود آورده
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 شاعر گفته است:

ــــــــــــالم ــــــــــــالم فك ــــــــــــرة فس  نظ
 

ـــــــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــــــد فلق  فموع
 

و ديـدار و   ز كـالم و سـخني و پـس از آن وعـدة    نخست نگاه و سپس سالمي و آغـا 
 مالقاتي.

 شاعر ديگري نيز گفته است:

ـــر ـــن النظ ـــدأها م ـــوادث مب ـــل احل  ك

 كــم نظــرة فتكــت يف قلــب صــاحبها

  يقلبهــــــاواملــــــرء مــــــا دام ذاعــــــني

ــــــ ــــــهـيس ــــــارض مهجت ــــــه م  ر مقلت
 

 ومعظـــــم النـــــار مـــــن مستصـــــغر الرشـــــر 

 فتــــــك الســــــهام بــــــال قــــــوس والوتــــــر

 يف أعـــــني العـــــني موقـــــوف عـــــىل اخلطـــــر

ـــــــ  ررـرسور جـــــــاء بالضــــــــال مرحبـــــــا ب
 

هاي كوچك  هاي بزرگ از جرقه شود و منشأ آتش تمام اتفاقات با نظر و ديدن آغاز مي
 است.

كه كمان و زهي در  دهند و بدون اين هدف قرار مي را شان ها كه قلب صاحبان چه نگاه
 كنند. ها را چون تير سوراخ مي كار باشد، آن
كند، بايد بداند كه در موضع خطر  كه شخص با چشمش زنان زيبا را نگاه مي و مادامي

 و زيان است.
ن خواهـد  كند، يقينـاً بـه قلـب او ضـرر و زيـا      كه چشمش را شاد و مسرور مي يزيچ

 كه زيان به دنبال داشته باشد، نبودنش بهتر است. شادي و سروري رسانيد، پس
*** 
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كه خود را چون عروس بيارايد و از خانه خارج شده و راهي كوچه و بازار شـود،   زني
نگريد؟ آيا كسي هست كه ميل به نزديكي  زبان حال او چنين است: آيا به اين زيبايي نمي

 صال من داشته باشد؟و و
كـه   گـردي  كنـد، درسـت ماننـد دوره    ضه مـي و بازار عراش را در كوچه  اين زن زيبائي

فروشـي كـه    دهـد و يـا ماننـد شـيريني     كاالهاي خود را در معرض ديـد مـردم قـرار مـي    
هـا را بـه    كند تا نظر مشتري ها و مواد مختلف تزيين مي هاي خود را با انواع رنگ شيريني

ها را برانگيزاند و با اين  لب كند و هوس مردم را تحريك كرده و اشتهاي آنها ج سوي آن
شود و مردم سراسـيمه و گرسـنه    هايش زياد مي و مشتريكار فروش كااليش رونق گرفته 

 شوند. ور مي به مغازة او حمله
كنـد كـه زيبـائيش را مثـل كـاالي ارزان       چگونه يك خانم شرافتمند و با حيا قبول مي

 ها به دنبال او باشند؟ كوچه و بازار عرضه كند و چشم قيمتي در
كـه او را   دهد كـه آتـش شـهوت را در درون مـردي     چگونه شرم و حياي او اجازه مي

كند كه همه با او توجـه كننـد و آرزوي    ور سازد؟ چگونه وجدانش قبول مي بيند شعله مي
 رسيدن به او را داشته باشند؟!

جالت سرخ خواهند شد و شدت خورد فكر كنند، از در اين م چنين زناني اگر لحظة
هاي پست و فرومايه خواهند پوشانيد. خداوند  زيبايي و آرايش و زيورشان را از چشم

﴿فرموده است:                          

                        ﴾  :59[األحزاب .[

هايشان را بر خويشتن  بگو كه روپوش به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنين ،اي پيامبر«
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رار كه شناخته شوند، پس در آن صورت مورد آزار و اذيت ق تر است بدان بنهند، اين نزديك

 .»نگيرند و خداوند آمرزنده و مهربان است

كشـد، تـا در    خداوند در اين آيه ديواري از صيانت و كرامت به دور زن مسـلمان مـي  
دهـد كـه    محدودة بزرگواري و كبريايي باقي بماند و به همين دليل به پيامبرش فرمان مـي 

لبـاس  » جلبـاب «شـانند.  بپو» هايشـان  جلباب«زنان مسلمان را وادار كند تا پيكر خود را با 
هـاي گشـاد و فـراخ بپوشـانند تـا بـه خـود         گشاد است، يعني زنان خودشان را با لبـاس 

نگهداري و تقوي و عفت شناخته شوند و با اعمال زشت و ناپسند ديگران مورد آزار قرار 
شرمانه و گستاخانه تلخ نگردد و سخنان زشت  هاي بي شان با نگاه نگيرند و زندگي شيرين

ها نگردد، واجب است كه ظاهر يك زن مسلمان و با تقوا، معـرف و   مناسب متوجه آنو نا
گونـه   هويدا باشد، همـان پوشيدنش شد و ايمان و تقوايش از طرز لباس گر باطن او با بيان

شود، بايد ايمان در سراسر كردار و رفتارش تجلي يابد  كه از سخنان و اعمالش نمايان مي
سبب اجراي دستورات قرآن، قطعاً از اهل قرآن به شمار آيد، كـه   و پرتو افشاني كند و به

 كاران آزارش ندهند. در اين صورت مؤمنان به او احترام گذارند و فاسقان و تبه
كه ادعاي مسلماني دارند، چه مقدار از آرايش و  ا را به خدا، اكنون همسران كسانيشم

ر ميـان  اده است، به هنگام ظاهرشدن دها د زيورشان را كه خداوند دستور به پوشانيدن آن
كننـد و فـرو    هايشان را برهنه مـي  كه بازوان و ساق پاها و سينه پوشانند؟ در حالي مردم مي

شـان را   ها و صورت ها و لب اندازند، چشم هاي اندامشان را بيرون مي ها و برآمدگي رفتگي
ريزنـد، ايـن    سرشـان مـي  شـان را دور   كنند، سرها را برهنه كرده و موهاي آميزي مي رنگ
هـا را بـراي زنـان غيـر      هاي جلف و انواع خودآرائي هاي محترم كدام يك از آرايش خانم

 اند؟ گذاردهآبرويي براي خود باقي  و مسلمان و چه حيا
بنـدوبار و   بـي  واني با اين وضع ميان يك رقاصةت تو را به خدا اي خانم محترم! آيا مي

ك فرق بگذاري؟ و به همـين دليـل اسـت كـه مـردان      منحرف و يك خانم شرافتمند و پا
هاي گرسنه در شكار آن خانم شرافتمند و محترم بـه   ران و بلهوس، همچون گرگ شهوت
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نشـينند،   شان معلوم است، مي طور كه در انتظار ديگر زنان كه وضع نشينند، همان انتظار مي
خانم سـخنان ناخوشـايند   كنند كه او هم طعمه و شكار است! از اين رو اين  زيرا فكر مي

گيـرد،   شود و مورد آزار و اذيت قرار مـي  آور روبرو مي هاي شرم شنود و با انواع صحنه مي
از خود اين خانم محترم است كه خود را شبيه زناني كرده است كه از شرافت  البته تقصير

و بـدين ترتيـب    اند! بند و بارند و از وقار و متانت بويي نبرده اند و بي نبرده امت بهرةو كر
انـد كـه او    عزت و شرف اين خانم شرافتمند به كلي از بين رفته است و بلهوسان پنداشته

رو اين خـانم محتـرم خويشـتن را در معـرض      هم كااليي است همانند ساير كاالها از اين
 خورم! دهد. بر اين گونه زنان افسوس مي توهين و متلك و آزار و اذيت اين و آن قرار مي

احترامت كه پوشش خود را كنار گذاردي آبرو و حيا و  خواهر مسلمان، هنگاميتو اي 
اي تحقيرآميـز بـه   هـ  بند و باري بر تن كردي، نگاه كه لباس بي را از دست دادي و هنگامي

 اي از اين رسوايي و واي از اين شرم و ننگ و بدنامي!سويت روانه شد و
زن نشانة حيا و آبرومندي اوست،  پوشش زن نشانة تقوا و شعار اسالم اوست، پوشش

 پوشش زن حافظ و نگهداري ارزش و بزرگواري و احترام اوست.
ة ترين نشان ترين تاج براي زيبايي توست و بزرگ اي خانم مسلمان! پوشش تو، گرانبها

 ادب و تربيت و رشد و تكامل توست.
ر محافظت نما هاي تجاوزگ اي خانم مسلمان و شرافتمند! بدن پاكت را از تجاوز چشم

زهرآلود دشمن در امـان  محكم وقار و متانت قرار ده، تا از تيرهاي  دژو آن را در اندرون 
باشي! يك زن شرافتمند و پاكدامن زني است كه به هيچ مردي اجازه ندهد كه او را لمس 

هاي آلـودة مـردان،    كند و لذت ببرد، بلكه پاكدامن واقعي زني است كه طاقت ندارد، نگاه
 دار سازد. مقدس او را لكهست و پاكي او را به تباهي كشاند و طهارت قدا

عفتي و فرومايگي نيز درجاتي دارد و  طور كه بي دامني درجاتي دارد، همان عفت و پاك
عفتي هـر   افراد بشر در مراتب صعودي پاكدامني و عفت و در سير نزولي فرومايگي و بي

بينيد كـه بـا سـپر     زن شريف و محترمي را مي گاهي براي خود دارند، از طرفي كدام جاي
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شـده و بـراي حفـظ و    گـين   متـأثر و انـدوه   شود و به خاطر نگاه دريدة ت ميحيا محافظ
نهد و نيز براي محافظت  را بر خويش مينگهداري از حيثيت و شخصيت خويش سرانداز 

قـع شـود و   هاي طمع آلود وا كه زيبائيش هدف نگاه ز ارزش و مقام خود و هراس از اينا
گذارد و  رود و سراندازش را كنار نمي آماج افكار آلوده قرار گيرد، با وقار و متانت راه مي

بينيد كه دائم  كند و از طرف ديگر زن ناپاك و گمراهي را مي پوشش اسالمي را رعايت مي
دهـد و مشـغول انـواع     هـوده انجـام مـي    گذراني است و كارهاي پوچ و بي به فكر خوش

دهد كه مردي او را در آغـوش كشـد و انـدامش     ست و اشتياق كامل نشان ميها سرگرمي
راني ديگران و بازيچـة   كه وسيلة شهوت را به سوي خود جلب كند و از اين ديدگان همه

كند و  اش افراط مي كردن اندام و زيبائي برد، و در عرضه هاي اين و آن باشد لذت مي چشم
شود تا مبادا بر عيش و  مرزي براي خويش قائل نميبند و باري حد و  در خودآرايي و بي

 وارد شود! ش و لذت موقت و زودگذر او لطمةنو
دن كـه از ديـدگاه تمـ    گـر و خودنمـا، زنـي    اين است روحية يك زن خودنماي افسون

آيـد، امـا آيـا از     دروغين و كاذب، يك زن مترقي و به قول معروف امروزي به حساب مي
شود؟ آيا سراپاي وجود چنين زنـي   مسلمان و پارسا شناخته ميديدگاه اسالم نيز يك زن 

العـني تزنـى «فرمـوده اسـت:    وده نشده است؟! چنانچه رسول اكـرم هاي مردان آل با نگاه

 .»كردن است كند و زناي آن نگاه چشم زنا مي« »وزناها النظر

اگر قلبـي   نگريست و اگر زن خودآرا و خودنما با ديدة تأمل به اعمال و رفتار خود مي
يافـت كـه او بـا تظـاهر بـه ايـن زيبـايي دروغـين و          داشت كه متوجه حقايق بود، درمـي 

افزايد،  هاي گوناگون، در حقيقت به زيبايي و جلوه و شكوه خود نمي روي در آرايش زياده
در واقـع  كنـد و   دهد و خـودش را مسـخ مـي    اش را از دست مي بلكه حالت طبيعي چهره

هـاي مصـنوعي پنهـان     اش را در پشت نقابي از رنگ و روغـن  اديد  زيبايي فطري و خدا
 هايي كه با فطرت سازگار نيست و ذوق سليم از آن نفرت دارد! كند، رنگ و روغن مي



 29 كند ارزش مي تبرج زن را خوار و بي

اش  اما اين خانم اعتنايي به اين مسائل ندارد و متوجه نيست كه چه باليي بر سر چهره
كرده است! خداوند متعـال پلـك   آورده است و تا چه اندازه صورتش را زشت و ناهنجار 

چشم هيچ انساني را آبي روشن يا سياه نيافريده است ولي پشت چشم سگ و ميمـون را  
هاي انسان را آن چنان سرخ، كه گويي در ظرفي پر از خـون   چرا! خداوند هرگز رنگ لب

ن هاي قرمز و زننده نيافريده است! اي فرو برده شده باشد نيافريده است و هيچ وقت گونه
هـاي   ابروهاي هاللي ويا... كه انسان را به ياد ابروهاي شـياطين و ديوهـا كـه در داسـتان    

كه چون چنگال حيوانـات  هاي رنگارنگي  اندازد و اين ناخن شوند، مي تخيلي توصيف مي
ها آدمـي   هايشان آلوده شده است! شما را به خدا! آيا اين اي است كه به خون طعمه درنده

 سازد؟! انگيز مي يا به عكس او را زشت و نفرتكند و  را زيبا مي
 و سخن اين شاعر عرب زبان حقيقت دارد كه:

ـــــــة أرســـــــلت   ظفارهـــــــاأقـــــــل للجميل

 إن املخالـــــــــب للوحـــــــــوش نخاهلـــــــــا

 بــــاالمس أنــــت قصصــــت شــــعرك غيلــــة

ــــــراك نقلــــــت ثغــــــرك للقفــــــا  وغــــــدا ن

 مـــــــــن علـــــــــم احلســـــــــناء أن مجاهلـــــــــا

 إن اجلــــــــامل مــــــــن الطبيعــــــــة رســــــــمه
 

 اربـــــاى هـإين خلـــــوف كـــــدت أمضـــــ 

ـــــــاء خمالبـــــــا ـــــــا للظب ـــــــى رأين  فمت

ـــا  ونقلـــت عـــن وضـــع الطبيعـــة حاجب

ـــا ـــك جانب ـــم أنف ـــك رغ ـــت أنف  وأزح

 يف إن ختــــــــالف خلقهــــــــا وجتانبــــــــا

 ن شــــذ خــــط منــــه مل يــــك صــــائباإ
 

ترسم  هاي خود را دراز كرده است بگوي، من آنچنان مي به آن زن زيباروي كه ناخن -
 كه نزديك است پا به فرار گذارم.

ايـم كـه    كنيم، كجا ديده هاي تيز درندگان را تصور مي بينيم، چنگال را ميما وقتي او  -
 آهوان زيبا چنگال تيز داشته باشند؟

دادن، موهاي خـود را كوتـاه كـردي و ابـروان خـود را از حالـت        ديروز براي فريب -
 اش تغيير دادي. طبيعي
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ت را بـرخالف  ا اي و بينـي  و فردا تو را خواهم ديد كه دهانت را پشت سـرت بـرده   -
 اي. اش كنار سرت گذارده خلقت طبيعي

ها به ايـن اسـت كـه بـا آفـرينش       چه كسي به زيبارويان آموخته است كه زيبايي آن -
 طبيعي خود مخالفت نكنند و از زيبايي فطري خود دوري گزينند.

همانا زيبايي واقعي همان است كه خداوند بـه طـور طبيعـي آن را ترسـيم كـرده و       -
ناخوشايند و به درد نخـور خواهـد    ست و اگر جزئي از آن كم و يا زياد شود، دلآفريده ا

 بود.
كه خداوند او را به زيبـاترين شـكل    مورد، در بارة موجودي هاي بي اريپس اين دستك

آفريده است، براي چيست؟ و بايد گفت هرچه كه از حـدش بگـذرد تبـديل بـه ضـدش      
 شود. مي

آهنگي داشته باشد،  رينش خداوند سبحان مطابقت و همآن زيبائي اصالت دارد كه با آف
كه همه چيز را دوام و استحكام بخشيده و هر چيز را كه خلق كرده، بـا بهتـرين و    خدايي

سـازي مـاهرتر و    آفريده است، هيپچ كـس در نقاشـي و مجسـمه   زيباترين صورت آن را 
ت و هـيچ موجـودي   تـر از او نيسـ   گري دقيق تر از او نيست و هيچ كس در آرايش خالق

هنگي به وجود بياورد! آري، خداوند است كـه هرچيـز را نخسـت    آ تواند مانند او هم نمي
 لباس آفرينش پوشانيده و بعد آن را هدايت كرده است.

هاي آفرينش خداوند الهام بگيرد  ها و نظام هنگيآ يك نقاش ماهر كسي است كه از هم
اين، اگر او افراط كنـد   بر برداري كند. بناخه ه باشد كه از طبيعت تقليد و نسو سعي داشت

ها تغيير و دگرگوني ايجاد كند يا جزئي را جانشين جزء ديگري  يا در رنگي از انواع رنگ
 كند. كند، كارش را به فساد خرابي كشانده و زحمتش را ضايع مي

ـ  ين بـرده كه زيبائي طبيعي خود را با افراط در آرايش از ب ز زنانيچه بسيار ا د و چـه  ان
اند و از اين طريـق   را نمايان ساختهشان  هاي صورت آميزي عيب كه با رنگ بسيار از زناني

هـاي   اند، عيـب  هاي چسبان و كوتاه بر تن كرده ها وقتي لباس اند، آن بر زشتي خود افزوده
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انـد و چـه    آميز را به سوي خود جلـب كـرده   هاي توهين شان را بيرون انداخته و نگاه بدن
كه از روي هوي و هوس خودشـان را كودكانـه بـا زينـت آالت مختلـف       زنانيپير بسيار 

تر نشان دهند، خود را مورد تمسخر و  شان را بدين وسيله كم آراسته و با اين خيال كه سن
 اند. كه با اين عمل از احترام و شخصيت خود كاسته اند و حال آن زاء مردم قرار دادهاسته

هـا و آرايـش و تـزيين، زن بدقيافـه را نـه تنهـا زيبـا         روغن ها! بدانيد كه رنگ و خانم
ا پيرتر هم كند، بلكه او ر افزايد و زن پير را نه تنها جوان نمي كند، بلكه بر زشتي او مي نمي

زيبايي واقعي فقط زيبـايي روح پـاك و بـا تقـوا اسـت كـه از       كه  دهد، در حالي نشان مي
 پوشاند. و لباس جمال و زيبائي را بر آن ميگيرد  تراود و صورت را فرا مي ها مي چشم

بخشد كـه   درخشد و چنان به چهره نورانيت و صفا مي زيبائي حيا و عفت است كه مي
كه پستي و آلودگي  روياني سازد، چه بسا زيبا كند و ديدگان را حيران مي ها نفوذ مي در دل
گيرد، چه بسـا   ها مي را از آنبرد و شادابي و طراوت  ها را از بين مي عفتي، زيبائي آن و بي
گيرد و يا دچار مرض افتخـار و   ها را فرا مي هاي قشنگي كه زنگار جهل و ناداني آن چشم

ربايد و روشنائي و نـور   ها را مي ها درخشش آن چشم شوند. و همين شرمي مي غرور و بي
 سازد. انگيز مي كند و چشمان زيبا را زشت و نفرت ها را خاموش مي آن

 علم و ادب هستند و همـواره چهـرة  و كه غرق در نور تقوا  هاي زشتي سا قيافهو چه ب
 تابناك و نوراني دارند.

قيد و بنـد بـوده و زيبـايي     باشي و بي اي كه بندة من مان! چگونه توانستهاي خانم مسل
تـواني يـك خـانم مـؤمن و بـا       كـه مـي   اري، در حـالي خودت را در معرض نمايش بگـذ 

اي كه به زيبايي تن و اندامت برسي ولي زيبايي  ؟ چگونه توانستهشخصيت و محترم باشي
ات  اي از تزوير و دروغ بـر چهـره   اي پرده روح و جانت را فراموش كني؟ چگونه توانسته

بودن به صورت خود بيفكني و به راحتي نـور ايمـان    بياويزي و نقابي از تقلب و ساختگي
كه زيبايي حيـا و متانـت را بـا     دهي ازه ميسازي؟ چگونه به خود اجرا در پشت آن پنهان 

هـا، بيشـرمانه بـا مـردان      كه با انواع آرايش بيشرمي و وقاحت معاوضه كني؟ زني ازنقابي 
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دهد، او ديگـر از لبـاس حيـا و     شود و مفتضحانه زينت و اندامش را نمايش مي روبرو مي
اش و بهترين زينـت   يترين جذابيت را در زيبائ عفت بيرون آمده است و با اين كار بزرگ

توانـد   هاي مصـنوعي هرگـز نمـي    دست داده است، چون رنگ و روغناش از  را در قيافه
 جاي زيبائي شرم و حيا را در صورت زن بگيرد.

كه خداوند آن را در روح و روان آدمي  نسان در تقليد از زيبايي و جماليهمانا دست ا
 و نه در ظاهر او بوديعت نهاده كوتاه است.

 گويد: ور هوگو اديب مشهور فرانسوي ميويكت
 ».زيباترين دختر، دختري است كه به زيبائيش نبالد و ارزش خود را در آن نداند«

و صورت  كه زيباترين دختر دختري باشد كه به زيبائيش نبالد و با سر اين، وقتي بر بنا
بائي خـود  ترين دختر، دختري است كه شيفته و فريفتة زي خود ور نرود، بدون شك زشت

بـازي كـه هيكـل خـود را بيـرون انداختـه و خودپسـندانه و         شرم و هوس باشد. دختر بي
و غـرور خرامـان خرامـان راه     دهد و با يك دنيـا كبـر   مغرورانه اندامش را پيچ و تاب مي

آيد و در نگاهش افتخار و غرور  رود و در حركات و رفتارش لحظه به لحظه عشوه مي مي
هـا خـودش را ملكـة     كه با اين لوس بازي وه نمايان است، دختريمش ناز و عشو در كال

هم زيبا باشـد، زيبـائيش   چند  داند، از زشتي و پليدي خويش خبر ندارد، او هر زيبائي مي
خورده و عاريتي اسـت و در لـواي رنـگ و لعـاب درآمـده       اعتباري ندارد، زيرا آن دست

 است.
خبرند، به علـت خـودآرايي و    غافل و بيهايشان  چنين زنان نادان و مغرور كه از عيب

ها بـا ايـن    گيرند، آن آرايش و نمايش آن به ديگران مورد خشم و غضب خداوند قرار مي
گيرنـد،   مورد تمسخر مردم قـرار مـي  كه  جائيدهند و از آن كار آخرت خود را از دست مي

 كنند. دهند و در هردو جهان به خود ظلم مي دنياي خود را نيز از دست مي
كه آفتاب عمرش بر لب بام است و برف پيري بر سـر و روي   زني آيا بايد به حال پير

هاي صورتش را كـه   بينيم پستي و بلندي كه مي شسته است، خنديد يا گريست؟! وقتياو ن
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كنـد درسـت ماننـد     با گذشت زمان فرسوده و خورده شده است، بـا كـرم پـودر پـر مـي     
مك باشد و اطـرافش را آب گـل آلـود و مـتعفن فـرا      هاي ن زاري كه انباشته از توده شوره

 گرفته باشد.
ها و دهان گشادش را كه امتداد آن از مشرق تا مغرب صورتش را  بينيم لب كه مي وقتي

كند و گشادي و پهناي آن  ها عرض و طولش را مشخص مي رنگبا انواع فرا گرفته است، 
 كند. را به سوي دهانش جلب ميهاي مردم  سازد و نتيجتاً نگاه را ظاهر و آشكار مي

اش  ريخته دارد، وقتي با سر و روي برهنـه و بـاز از خانـه    او كه موهاي وزوزي و بهم
كه روي سرش بيشة هولناك و پر شاخ و برگـي را حمـل    پنداري شود، چنين مي خارج مي

 روند؟! ها سياهي مي هاي باريك و پرپيچ و خمش، چشم كند كه در البالي راه مي
كشد و پشت چشمانش را سبز  اش را مداد چشم مي ه چشمان از حدقه در آمدهك وقتي

زيرا چشم قورباغه را نيـز سـياهي و كبـودي فـرا     شود،  كند، شبيه چشمان قورباغه مي مي
هـا   اش، فقط عيب و زشـتي آن  كاري چشمان بر آمده گرفته است و خبر ندارد كه با روغن

 سازد و بس. را ظاهر مي
هاي ضعيف و استخوانيش  هاي ورم كرده و يا با ساق كند تا با ساق مي لباسش را كوتاه

هـا   هـاي متالشـي شـدة آن    هاي پوسيدة قبرها و استخوان كه انسان با ديدنشان به ياد مرده
 افتد، مردم را به وحشت بياندازد. مي

پوشـد و تمـام اعضـاي هولنـاك و      كه لباس تنگ و چسـبان مـي   كردة زن چاق و پف
هاي تند و  هاي برافراشته و سراشيب تا مردم را با كوهاندازد،  نش را بيرون ميوحشتناك بد

 هاي عميق و گود هيكلش بترساند. دره
*** 



 

 

 شود خودآرايي زن براي ديگران از ناداني و جهل او ناشي مي

عقل! چقدر تو نادان و بدبختي. دست به انجام كارهاي زشـت و ناپسـند    اي زن سبك
شوي تا مورد آزار و تمسخر قرار  و مطرود جامعه باشي، به گناه آلوده ميزني تا منفور  مي

النساء ناقصات «است:  صيف اين قبيل زنان سخن رسول اكرمگيري، بهترين كالم در تو

 ».زنان در عقل و دين ناقصند« »عقل ودين
 يابد و هرچه ناداني او افزايش ميتر باشد، خودنمايي و آرايش  عقلپس هرچه زن كم 

كند و حيا و  روي مي دادن خود افراط و زياده عفتي و زينت و جهل او بيشتر باشد، در بي
كه خداوند  مانند زنان دوران جاهليت نخستين گذارد، درست آبروي خود را زير پا مي

  ﴿متعال در اين باره فرموده است:       ﴾ ] :و «]. 33األحزاب

 .»يت نخستين خودآرايي و تبرج نكنيدمانند زنان جاهل

كـه   خواهد ولي سري سر خالي زينت مي« چقدر اين ضرب المثل زيبا و پندآموز است:
دهندة آن اسـت و تنهـا   زيرا علم زينت ». حتاج زينت نباشدآكنده از علم و دانش است، م

 هاست. ترين و زيباترين زينت علم است كه با ارزش
پوشند و به ظاهر خود  هاي ساده مي رو دانشمندان و علماي واقعي هميشه لباس از اين

اس ظاهر و لبدهند، زيرا وقتي انسان به عقل خود توجه كند، نسبت به  اهميت زيادي نمي
كه به عقل و دانش خود برسد، مظاهر خارجي را حقيـر   شود و هنگامي اهميت مي خود بي

صـيت فـرد در دو عضـو كوچـك يعنـي دل و زبـان       اين، شخ بر شمارد. بنا و كوچك مي
 بها. اوست، نه در پيراهن و پالتوي شيك و گران

 گويد: شاعر در اين باره مي

ـــنفس وا ـــل عـــىل ال  تكمل فضـــائلهاســـأقب
 

ـــــم   ـــــالنفس ال باجلس ـــــت ب ـــــانإفان  نس
 

هاي آن را به كمال برسان، چون  ها و ارزش به نفس خود توجه داشته باش و فضيلت(
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 .)ا نفس و جانت است نه با جسم و تنتتو ببودن  انسان
شود، اين است كـه كـودك    او ناشي ميعقلي  كه خودآرايي زن از ناداني و كم دليل اين

هاي نو و رنگارنگ خـود، افتخـار و مباهـات     ورزد، او به لباس نيز به خودآرايي عشق مي
ه زن خـودآرا و  طور كـ  كند، همان كند و دائم وقتش را صرف تماشاي خود در آينه مي مي

را فرامـوش  دهد، اما كودك با گذشت انـدك زمـاني زيبـايي و زينـتش      خودنما انجام مي
كنـد و   كه زن خودآرا و خودنما تمام وقتش را در مقابل آينه سـپري مـي   كند، در حالي مي

رو  اش را همراه داشته باشد، از ايـن  اش آينه هميشه سعي دارد كه در تمام لحظات زندگي
كردن به آرايـش و  برد، تا با نگاه  اش با خود مي تيرود، آن را داخل كيف دس يهرجا كه م

نمايـد   خوردن آن شود، تمام امكانات الزم را فراهم مي زينت خود لذت ببرد و مانع به هم
خـوردن آن   شـدن و بـه هـم   و از خـراب  تا بتواند آرايش خود را به موقـع تجديـد كنـد    

ه دائم آرايش و خودآرايي كند و بيشتر وقت خـود را  كند ك جلوگيري نمايد، او تالش مي
كند، زيرا با ايـن كـار نفـس خـود باختـة خـود را        با خضوع و خشوع كامل صرف آن مي

 سازد. مند مي سازد و عقل كوچكش را بهره راضي و خشنود مي
فكر و سر به هوائي بسيار مشكل است كه زيبائي مصنوعي و ساختگي  بر چنين زن بي

روي آن زحمت بسياري كشيده و وقت زيادي صرف كرده، از انظار مردم خود را كه 
هاي مصنوعي  دهد اين است كه نتواند با قشنگي كه آزارش ميبپوشاند، و بدترين دردي 

هاي فريبندة ابلهان و سفيهان را بشنود و از شنيدن  تن و اندامش مردم را بفريبد و متلك
پريدن و رقصيدن كند، بسي جاي  باال و پائين شروع بهآن لذت ببرد و از فرط خوشحالي 
فكر و فارغ التحصيل دانشگاه نيز كه  كرده و روشن تعجب است كه حتي زن تحصيل

او گذارده و همان كارهايي را مدارج علمي است، قدم در جاي پاي ترين داراي باال
شش اسالمي شود و از داشتن پو دهد و از فرمان خداوند غافل مي كند كه او انجام مي مي

خويش مباح و ورزد و آنچه را كه پروردگارش حرام كرده است، براي  خودداري مي
شمارد و  دهد و آن را سبك مي كند و به خشم و غضب الهي هيچ اهميتي نمي حالل مي
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   ﴿ورزد.  عمداً به پيروي از هواي نفس خويش اصرار مي        

             ﴾ ] :تر از  و كيست گمراه«] 50القصص

كند و يقيناً خداوند گروه  اش پيروي مي آنكس كه هدايت الهي را رها كرده و از هواي نفساني

 .»كند ستمكاران را هدايت نمي
ي نفساني ادر نيست برعليه هواكردة به ظاهر متجدد كه ق پس واي بر اين زن تحصيل

 و آفريننده وكه براي او بسيار آسان است كه برعليه خالق  خويش قيام كند، در حالي
شنود و دستور صريح و  كه آيات خداوند را مي موالي خويش عصيان كند و در حالي

فهمد، با غرور و  مؤكد او را در بارة پوشش اسالمي و حفظ شخصيت و عفت و حيا مي
كند كه آن  ورزد و چنين وانمود مي بر خودنمايي و خودآرايي اصرار و پافشاري ميتكبر 

﴿را اصالً نشنيده است.                        

            ﴾ ]كار كه  واي بر هر دروغگوي گناه«] 7 -6: ثيةاجلا

ورزد،  شنود. سپس در تكبير و غرور خود اصرار مي شود، مي او تالوت ميآيات خدا را كه بر 

 .»ها را نشنيده است، پس او را به عذابي دردناك بشارت بده گويي آن
لهي خود، او را آزاد كند كه خداوند در شرع و قانون ا خبر گمان مي آيا اين از خدا بي

خواهد و مطابق ميلش  گذارده كه هرچه دلش خواست انجام دهد؟ و هرچه را كه نمي
نيست از انجامش سرپيچي و تخلف كند، گويي در بازار خرده فروشان است، هرچه 
خواست بخرد و هرچه نپسنديد، نخرد. يعني بعضي از دستورات قرآن را اطاعت كند و از 

آيا وعدة عذاب الهي را كه خداوند براي او و افراد نظير او كند. بعضي ديگر سرپيچي 

﴿تعيين كرده است، نشنيده است؟!                   

                             

             ﴾ آيا به بعضي از احكام الهي ايمان داريد و «] 85: ة[البقر

شويد، پس جزاي كساني از شما كه چنين كنند، جز خواري در  بعضي ديگر كافر مي به
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ترين عذاب گرفتار خواهند شد، و خداوند از  اين دنيا چيست و در روز قيامت به سخت

 .»كردار شما غافل نيست

هاي مردم و مطابق با  مسلماً خداوند قوانين و دستورات الهي را تابع آرزوها و خواسته

﴿ها وضع نكرده است، و در اين باره چنين فرموده است:  سليقة آنذوق و        

         ﴾  :و اگر حق از هواهاي « ]71[المؤمنون

فساد و تباهي كشيده ها است، به  ها و زمين و هر آنچه در آن كرد، آسمان ها پيروي مي نفساني آن

 .»شد مي

دهد كه به  ترديد خداوند سبحان به هيچ يك از بندگان با ايمانش اجازه نمي بي
هاي خود پيروي كنند و اگر چنين كنند از افراد نافرمان و  خواه از نظرات و خواسته دل

﴿فرمايد:  گمراه به شمار خواهند آمد و در اين باره خداوند مي           

                                

     ﴾  :كه خداوند و  رد و زن مؤمني حق ندارد، در حكميهيچ م«] 36[األحزاب

كس از خداوند و رسولش نافرماني  يار و يا انتخابي در آن داشته باشد و هردهند اخت رسولش مي

 .»خواهد بودكند در گمراهي آشكاري 
شناخت و با ديدن نور حق كه حق را  ين، اين زن گمراه و ظالم بر خويشا بر بنا

گيري كرد تا به  چشمانش را فرو بست و از اين نور و روشنايي روي گرداند و از آن كناره
چنين زني شهوتش بر  احتي و با اختيار خود در ظلمت و گمراهي فرو رود، اينر

گذارد كه او كار خالف نكند،  اش نمي هواي نفسانياش غلبه پيدا كرده است و  اراده
كه نفوذ هواي نفساني در قلبش و قدرت آن بسيار نيرومندتر از ترس او از  طوري

ه جرأت انجام گناه و معصيت را پيدا پروردگارش و ايمان ضعيفش است، لذا آگاهان
ورزد و تمام سعي و تالش او در  كند و با درك و فهم كامل از دستورات او غفلت مي مي

ترين  كه كوچك الابالي را به دست آورد، در حالياين است كه رضايت افراد فاسد و 
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رة چنين دهد. سخن خداوند متعال در با عملي براي رضاي پروردگار جهانيان انجان نمي

﴿كند  زني صدق مي                                

                       ﴾ ]ي آيا ديد«] 23: ثيةاجلا

اش را معبود خود قرار داد و خداوند او را با علم و آگاهي خود گمراه  آنكس را كه هواي نفساني
كرد و بر گوش و دل او مهر نهاد و بر بينايي او پرده افكند. پس چه كسي جز خداوند او را 

 .»گيريد؟ كند، آيا پند نمي هدايت مي
*** 



 

 

 هاي بيجا عذر و بهانه

ها را فرا گرفتـه اسـت و    دنمايي، هوا و هوسي است كه جانتردي تبرج و خو آري، بي
 كـردة  سـت. هـوا و هوسـي اسـت كـه تحصـيل      چشم بصيرت را از مردان و زنان گرفته ا

سواد و كودن خاضعانه در برابرش سر تعظـيم فـرود آورده    فكر همانند يك فرد بي روشن
ت، همگـي بـدون   دين تسليم آن شده اس است و يك فرد متدين و مذهبي همانند يك بي

تـرين دقـت و تـوجهي بنـدگي بـراي آن را       و بـدون كـم   تـرين صـبر و حوصـلة    كوچك
شـان   اند، شرابش مست سرور و شادي و افتخار فرمانش را گردن نهادهبلكه با اند،  پذيرفته

كه خداوند  را ربوده است، در نتيجه از حكمي شان عقل و ارادة كرده است فتنه و نيرنگش
گرداننـد و بـراي توجيـه عمـل      كنند و آن را مباح مي پوشي مي چشم حرامش كرده است،

گويـد:   كنند. يكي مـي  آورند و از آن تعريف و تمجيد مي هاي زيادي مي خود، عذر و بهانه
گويـد: تبـرج نشـانة تمـدن و پيشـرفت اسـت و        تبرج از گناهان صغيره است. ديگري مي

عمل كنـد و بـا ايـن كـار خـود را       تواند مخالف ديگران گويد كه او نمي شخص ديگر مي
گويـد كـه آن بهتـرين راه بـراي زود      د. يكي ديگر ميها قرار ده رد تمسخر و انتقاد آنمو

كننـد كـه بـراي اطاعـت از      شان است. عـدة ديگـر از زنـان ادعـا مـي      شوهركردن دختران
زن  ها را رها كننـد و سـراغ   كه مبادا اين ها و ترس از اين و جلب رضايت آن شان شوهران

كنند كه سن و سالي ندارند  كنند. بعضي ديگر ادعا مي ميديگري بروند، تبرج و خودآرايي 
و هنوز زود است كه خود را مقيد به پوشش اسالمي بكنند. بعضي ديگر مدعي هستند كه 

گويند كـه   كند و عدة ديگر مي ها توجهي نمي اند و ديگر كسي به آن ها پير و سالخورده آن
ها مباح اسـت، زيـرا    يي و استفاده از اين همه زيور و زينت آالت براي آنتبرج و خودآرا

آيد و با ايـن داليـل و    شان نمي ها خوش اعتقاد دارند كه زشت هستند و مردان از قيافة آن
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زننـد و   دهند و در انجام گناه خود را به غفلت و نـاداني مـي   توجيهات، خود را فريب مي
 ورزند تا هواي نفساني خود را ارضا كنند!! مي آگاهانه بر انجام معصيت اصرار

اش  كه مجادلـه  ز زنان ديگر تواناتر است ولو اينكردن ا كرده در مجادله زن تحصيلپس 

﴿ :كند بر باطل باشد كه قول خداوند در مورد چنين زناني صدق مي        

                         ﴾  :ــف ــا «] 56[الكه ــافران ب و ك

كه حق را به سستي كشانند و نابود كنند و آيات مرا  خيزند تا اين ده به مجادله بر ميهو سخنان باطل و بي

كند و در  د ميپس او مجادله و عنا. »گيرند و آنچه كه براي هشدار و اندرز آنان است به مسخره مي
تقـواي الهـي را جمـود فكـري و خـارج       پردازد و اين راه به بحث و گفتگو و جنجال مي

مانـدگي  مي را دست و پاگير و دليل بر عقـب  كند و پوشش اسال شدن از اعتدال تلقي مي
كه يك خانم مسـلمان   است، در حاليداند، گويي اسالم را نشناخته و قرآن را نفهميده  مي

داند كه با فساد و تباهي بـه سـتيز    فكر از واجبات ضروري خود مي روشن كرده و تحصيل
و ديـنش را از   نوعانش و ميهن برخيزد و از منكرات نهي كند و تالش نمايد تا خود و هم

گويي و شيوايي قلم  انحراف باز دارد و به شكرانة بالغت و رسايي زبان قدرت نطق سخن
مردم را به سوي پروردگارش دعوت نمايد. ولي بايد كه خداوند بر او ارزاني داشته است، 

انـد و   كرده و به اصطالح متجدد، فقط ظاهري از دنيا را دانسته دانست كه آن زنان تحصيل
پندارنـد   خبرند و به خاطر همين است كه گناهان كبيره را كوچك مي از آخرت غافل و بي

كننـد   ها نيز تصور مـي  هاي آن بيكنند. در اين ميان مذه و اعمال منكر را معروف تلقي مي
هـا   شمار آن كه تبرج و خودآرايي از گناهان صغيره است و قطعاً كارهاي نيك و حسنة بي

كند. با ايـن اسـتدالل كـه     از قبيل نماز و زكات و حج و روزه، گناهان كوچك را محو مي
 !كند اعمال نيك و حسنه اعمال بد و سيئه را از بين برده و نابود مي

او را ساده انگاري و خشم و غضب  اي خانم كه نسبت به دستور خداوند سهل پس تو
يره كه خداوند هرچه را كه در قرآن نهي فرموده است، از گناهان كب گيري، بدان و آسان مي

كه خداوند به شدت از آن نهي فرموده است و در مورد  است، خصوصاً تبرج و خودآرايي
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تـرين عـذاب را    نيز شديدترين و سخت ل اكرمة عذاب سختي داده است. رسوآن وعد
باطل اسـت و خيـالي بـيش    اين، پندار تو در اين باره  بر در مورد آن وعده داده است. بنا

 نيست.
كنـد و   كه خودآرايي و تبرج تمام اعمـال حسـنه را نـابود مـي     بدان و يقين داشته باش
ـ  برد. گناهي است كه در رديف بزرگ حقيقت اسالم را از بين مي رار دارد... ترين گناهان ق

نـاك را انجـام    كه تا به حال چندين بار ايـن كـار بـزرگ و هـول     پس فكر كن و بيانديش
تا چه اندازه حرمـت و   اي و اي، و چقدر خود را در مقابل نامحرمان به تماشا گذارده داده

ه بسـيار  اي و چـ  كه به پا كـرده  ها و فسادهايي اي و چه فتنه استهبودنت را كشايستگي زن 
ات را بلعيده و از زيبايي و قشنگي تو لذت  اي كه گوشت برهنه هاي آزمند و گرسنه چشم
 اند؟ كار و الابالي شوق و صال تو را داشته اند و تا به حال چند بزه برده

هايت و از خانه بيرون  گردشخانم من، همة اين گناهان را در تمام تفريحات و 
م بگذار كه در اين صورت متوجه خواهي شد كه بار ههايت در طول زندگي روي  رفتن

بري و روز قيامت هم  سنگيني است كه توان تحمل آن را نداري و زير بار آن رنج مي
ري، اين خود اشم كه گناه بزرگي را كوچك مي درت حمل آن را نخواهي داشت. وقتيق

تر  گناهش بزرگگناهي ديگر است، چون اگر كسي گناه را كوچك شمارد، به همان اندازه 
طور  شمردن فرمان خداوند است، همانترديد كوچك شمردن گناه، كوچك  شود و بي مي

دادن به فرمان خداوند متعال است و در كه بزرگ شمردن گناه، بزرگ شمردن و اهميت 
باب وقع قع عليه، واملنافق ير ذنبه كالذمن ير ذنبه كاجلبل فوقه خياف أن ياملؤ«حديث است: 

بيند و بيم آن دارد كه مبادا  مؤمن گناهش را مانند كوهي در باالي سرش مي« .»طارهأه فعىل وجه

بيند كه بر روي صورتش نشسته پس آن را از  بر روي او افتد و منافق گناهش را مانند مگس مي
 ».پراند صورتش مي

د كه با توانند اعمال بد و سيئه را از بين ببرن به طور يقين اعمال نيك و حسنه وقتي مي
ا اصرار و پافشاري بر گناه و سبك پشيماني و توبه و عجز و البه همراه باشند. ولي اگر ب
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شود و اعمال بد و  ها همراه باشد، نتيجه عكس مي دادن آنها و جرأت انجام  شمردن بدي
فرمايد:  سوزاند. خداوند متعال مي برد و آن را مي سيئه، اعمال نيك و حسنه را از بين مي

﴿                           

   ﴾  :كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل شايسته  مگر كساني«] 70[الفرقان

كند و خداوند آمرزنده و مهربان  تبديل ميها  هاي ايشان را به نيكي انجام دهند، پس خداوند بدي

 .»است

تواند به آساني اعمال خود را  ميكرده  يك خانم مسلمان فهميده و تحصيلپس چگونه 
ارزش و چند لحظه شادي و خوشي زود گذر بسـوزاند و حسـناتش    به خاطر چيزهاي بي

ايـد گفـت:   را به نيستي كشاند و به سعادت هميشگي و ابدي خود پشت پا زنـد، بلكـه ب  
لذتي هم در كار نيست و فقط درد و رنج فراوان و اتالف وقت و مال همـراه بـا فسـاد و    

 تباهي و گمراهي است.
فروشد و  كه بهشت را با قيمت گزافي مي بر اين زن خود آراي گمراه و غافلپس واي 

م خرد، زيرا مواظبت از خودآرايي و آرايـش و زيـورآالت، هـ    ميجهنم را با قيمت گراني 
نـد  خواهد، خيلي بيشتر از آنچه كه عبادت خداو پول زياد و هم حوصله و وقت كافي مي

انگـاري را از   كه خداوند، هوي و هوس و غفلت و سـهل  خواهد، با اين تفاوت سبحان مي
دهـد تـا فسـاد و نافرمـاني را نـزد او زيبـا و        قرار مي برد ولي شيطان آن را وسيلة مي بين

 يند نمايد.آ و ايمان و اطاعت را زشت و ناخوشداشتني جلوه دهد  دوست
كه در صورتش دارد و به خاطر به  مازهايش را به خاطر آرايش مختصريچه بسيار از ن

نخوردن فرم موهايش ترك كرده است، او براي محافظت و مراقبت از آرايش و  هم
ساسيت و گيرد ولي اين همه ح ها وضو نمي هنگي آنآ زيورآالتش و براي حفظ نظم و هم
دهد. گرچه نماز او در هر صورت باطل است، زيرا آن  دقت را در مورد نمازش انجام نمي

دارد.  طور كه خداوند متعال فرموده است، او را از انجام اين منكرات باز نمي نماز آن

﴿            ﴾ ] :ز كارهاي همانا نماز ا«] 45العنكبوت
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من مل «فرموده است:  طور كه رسول اكرم و آن .»دارد زشت و ناروا و كردار ناپسند، باز مي

كه نمازش او را از كارهاي زشت و ناپسند  كسي« »تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر فال صالة له

نا به د، زيرا بكن اش را نيز باطل مي چنين زني روزه ».باز ندارد، نمازش مورد قبول نيست
هُ « فرمايش رسول اكرم عَ طَعَامَ ةٌ يفِ أَنْ يَدَ اجَ لَيْسَ هللاَِِّ حَ ، فَ لَ بِهِ العَمَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ ْ يَدَ نْ ملَ مَ

هُ  ابَ َ رشَ نكند، پس نيازي براي خداوند نيست كه او كه قول باطل و عمل به آن را رها  كسي« »وَ

 ».خوراك و نوشيدني را رها كند
تر از تبرج و خودآرايي هم هست؟ آيا اين خانم  مي بزرگآيا گناهي و جر

كند، قول خداوند را نشنيده است كه  و خودآرايي ميفكر كه تبرج  كرده و روشن تحصيل

  ﴿كند.  سرپيچي و نافرماني از خداوند اعمال انسان را باطل مي            

                ﴾  :ايد،  كه ايمان آورده اي كساني«] 33[محمد

پس ما چگونه . »خداوند و رسول را اطاعت كنيد و فرمان بريد و اعمال خود را باطل مگردانيد
سازيم  داريم و اعمال خود را باطل مي جرأت و جسارت انجام نافرماني را بر خود روا مي

كه مفهوم اين آية شريفه را  دهيم، در حالي خود را از دست مي نيك و حسنة و اعمال
كنيم كه ما با سواد و آگاهيم و به قرآن ايمان داريم. چگونه ما  فهميم، سپس گمان مي مي

 ﴿خوانيم  مان را در قرآن مي دهندة تور مولي و آفريدگار و روزيدس     

           ﴾ كنيم كه با فرمان او مخالفت كنيم  و بعد جرأت و جسارت مي

دانيم  كنيم كه خير و صالح خودمان را مي هراسيم و گمان مي و از خشم و غضب او نمي
 فكري و تمدن بااليي برخورداريم. و از حكمت و درايت و روشن

ست و هر كس با نور قرآن هدايت نشود، ها ناداني محض ا كه بعضي از دانش به راستي
رغـم داشـتن بـاالترين     زند و علي دست و پا ميماند و در تاريكي  همواره در گمراهي مي

ترين درجات علمي و هنري در ميان زنجيرهاي جهل و ناداني در اسارت  مدارك و بزرگ
 برد. به سر مي
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كه  زد، وجود دارد، در حاليور رار ميكه بر خود آرايي و تبرج اص تر از كسي ا نادانآي
داند كه اين گناه از منكراتي است  داند كه اين كار سبب خشم خداوند است و نيز مي مي

 ﴿فرمايد:  كند، زيرا خداوند مي كه نماز را باطل مي       

 ﴾ »طور كه  همان. »دارد ناپسند باز مي كه نماز انسان را از كارهاي زشت و به درستي

كسي كه نمازش او را از « »من مل تنهه صالته فال صالة له«نيز فرموده است:  رسول اكرم

و اين نص صريح است ». شود كارهاي زشت و ناپسند باز ندارد، نمازش مورد قبول واقع نمي
پس يك زن با تقوي و  برد. ميكه تبرج از منكراتي است كه اجرا و پاداش نماز را از بين 

هاي بهشتي  رسي به نعمت كه آرزوي رضا و خشنودي پروردگارش و آرزوي دست مؤمن
شود كه ثواب نمازش را با اصرار بر انجام اين گناه زشت، نابود  چگونه راضي ميرا دارد، 

دهد، از  ترين چيزي را كه او را از خشم و غضب الهي نجات مي كند و نتيجتاً با ارزش
دهد و با پافشاري بر گناهش ثابت كند كه او از خداوند هراسي ندارد و به رضا و دست ب

اش را از او  وزهقالنه نيست كه خداوند متعال ردهد، چون عا شنودي او اهميتي نميخ
باري خود اصرار  بند و برهنگي و بيكه هنوز بر خودآرايي و بلكه بر  بپذيرد، در حالي
چه بسيار افراد «. »رب صائم حظه من صيامه اجلوع والطعش« فرمايد: مي دارد. رسول اكرم

گرسنگي ، يعني آن زن »شان گرسنگي و تشنگي است داري كه تنها بهرة آنان از روزة هروز
خرد ولي هيچ سود و منفعتي از  كند و سختي زيادي را به جان مي و تشنگي را تحمل مي

 برد. ثواب و حسنه نمي
ت و كارهاي نيكش چون نماز و روزه و... گنـاه تبـرج و   سناانديشد كه ح او چنين مي

 ﴿كنند كـه   ديگر گناهانش را از بين خواهند برد و استناد به اين آيه مي       

   ﴾  :برنـد  بدون ترديد، اعمال نيك و حسنه، اعمال بد و سيئه را از بين مي«] 114[هود«. 

زده و بدبخت، غافل از اين است كه با انجام چنين گنـاهي همـة    فلكاين زن كه  در حالي
كشاند، چون او هر روز و هر ساعت و در  اش را به فنا و نابودي مي كارهاي نيك و حسنه
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اش كـه   رو پيوسـته اعمـال حسـنه    كند، از اين هر لحظه از زندگيش تبرج و خودآرايي مي
يابـد   شمار است، افزايش مي اش كه بي سيئه شود و اعمال بد و بسيار اندك است، نابود مي

و بدين ترتيـب رضـا و خشـنودي خداونـد و كرامـت و احتـرام خـود را نـزد او و نيـز          
دهد، آيا زيان و خسراني باالتر از آن هست؟ آيا ناداني و  هاي بهشتي را از دست مي نعمت

ودآرايي در ارزش تبـرج و خـ   گمراهي باالتر از آن وجود دارد؟ آيا لـذت زودگـذر و بـي   
 آيد. هاي بهشتي چيزي به شمار مي مقابل لذت دائمي نعمت

يقيناً زن خودآرا و خودنما! دنيا را بر آخرت رضايت خود را بر رضايت خداونـد كـه   
هـاي بهشـتي    شرمي را بر لـذت نعمـت   دهندة اوست و لذت تبرج و بي آفريدگار و روزي

﴿ن خودش اسـت.  مقدم داشته است. و به حق بايد گفت كه جاهل، دشم           

               ﴾ ] :خواهيد انجام دهيـد، همانـا خداونـد بـه      هرچه مي«]. 40فصلت

 .»كارهاي شما آگاه است
ا بر زبان زنند، تنها نام تمدن ر كه دم از تمدن مي و جاي تعجب در اين است كه افرادي

پندارنـد كـه تبـرج و     هـا مـي   آورند. آن كه از معناي آن سر درنمي اليكنند، در ح جاري مي
فكري است و بـر ايـن    و نشانة دانش و پيشرفت و روشنخودآرايي مقتضاي تمدن فعلي 

هاي قرون گذشته است و با اين تمـدن سـازگار نيسـت و از     اعتقادند كه پوشش از سنت
پوشـش و سـراندازي داشـته     كرده بدور اسـت كـه   شأن و مقام يك زن متمدن و تحصيل

و را مـتهم بـه جهـل و نـاداني و     آورد و ا باشد، زيرا اين كـار شخصـيت او را پـايين مـي    
 كند. ماندگي مي عقب

كه حقيقت عكس آن است، زيرا يك بانوي با وقار و پوشيده كه تنها به خاطر  در حالي
بـه ديـنش شـناخت    كند، زني است كه نسـبت   تقليد از ديگران و يا وراثت اين كار را مي

كامل دارد و از پروردگار و مواليش هراس و واهمه دارد و شناخت دين و ترس و واهمه 
 فكري و تمدن است. ترين علم، روشن از خداوند، بزرگ

كند كه حيا و آبرو را نشناخته است و نسـبت   خرد، با عملش ثابت مي زن خودآراي بي
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ناخت دارد و لـيكن بـر مخالفـت از    كـه شـ   و پروردگارش ناآگـاه اسـت، يـا ايـن     به دين
هاي خداوند،  ورزد و عدم شناخت دين و جرأت انجام حرام دستورهاي خداوند اصرار مي

گري و مؤثرترين  ماندگي و باالترين حد بربريت و وحشي عامل ناداني و عقبترين  بزرگ
 عامل دورافتادگي از تمدن است.

كنند، بدور اسـت! اگـر بـاهم بـه      ميپاره كه لباس حيا و عفت را  يقيناً تمدن از افرادي
شان آميخته بود و نيز اگر به زنـدگي   گري با زندگي اش كه وحشي هاي اوليه زندگي انسان

بـودن و  ها با ديگـران در برهنـه    تمايز آن خواهيم ديد كه وجهاقوام زنگي وحشي بنگريم 
بـا پـر، اسـتخوان و     هـا  قيد و بندي در آداب اجتماعي و تابيدن موهاي سر و تزئين آن بي

هـا و   ها چشـم  ها گونه دار و تغيير رنگ لب انواع طال و جواهرات رنگارنگ و زرق و برق
گـري   هاست مظاهر وحشـي  هاي ناموزون و خشن است. و اين ها و رقص بلندكردن ناخن

هـاي غربـي نيـز بـا      هاي گذشته و بدور از تمدن و اين همان چيزي است كـه ملـت   ملت
هاي شرقي تقليدگر و غافـل   سريع به سويش سير قهقرايي دارند كه ملتهاي فراخ و  گام

گرداندن از هايي كه شخصيت خود را با روي  ملتكشانند.  و ساده را هم به دنبال خود مي
آن  شـوند،  ها مـي  و غربي تعليمات صحيح و صريح دين اسالم از دست داده و تابع و پير

گري و نه تمدن و در اين ميان زنان مسـلمان   ماندگي و نه ترقي و در وحشيهم در عقب 
پندارند كـه   كنند و چنين مي دين غربي مي نيز به سرعت شروع به تقليد از زنان فاسد و بي

گزيـدن از حيـا و عفـت و هتـك      سيستم و نظام قرن بيستم و پيشرفت آن، مستلزم دوري
 حرمت است.

هـا علـم و    ن مربـوط بـه تمـدن   از مسائل و شئوها  گويا كه خداوند متعال به اندازة آن
آگاهي ندارد، گويا كه مردم بيش از پروردگار جهانيان به مصلحت خويش آشـنا هسـتند.   

شـويد و   كه بنده و اسير مد مي گير شما زنان شده است، شمايي بدبختي بزرگي گريبانچه 
ه هاي شـما آمـد   ورزيد، چه بر سر عقل ها و زمين كفر مي پروردگار آسماننسبت به كتاب 

هـا تقليـد    كنيد و با پسـتي و خـواري از آن   است كه با فاجران و فاسدان فسق و فجور مي
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پنداريد و آن  كنيد؟ چگونه تقليد و پيروي از افراد فاسد و الابالي را مهم مي كوركورانه مي
منـد   گيرنـده و قـدرت   ولي نسبت به دستورات و قوانين خداوند انتقامداريد،  را گرامي مي

بـه شـما دسـتور العمـل     » مـد «كه  شماريد؟ هنگامي د و آن را سبك ميكني مي انگاري سهل
تـرين   كه كوچـك  دهيد، بدون اين و كمال انجام مي دهد، دستورات آن را تمام جديدي مي

كه در اين كار نـابودي و ذلـت در دنيـا و     فرماني از خود نشان دهيد ولو اينمخالفت و نا
اختيـار و  حـق   (انسـاني) زنيهـيچ  » مد«از جانب  آخرت براي شما باشد! با صدور فرمان

دهد، از انجـام آن   دستور ميكه خداوند متعال  در آن دستور را ندارد ولي هنگاميانتخاب 
گوئيد كه ما دسـتور خداونـد را شـنيديم ولـي اطاعـت       كنيد و مي مخالفت و سرپيچي مي

 دهيم. كنيم، ولي اهميتي به مخالفت پروردگارمان نمي نمي
انداز را تحمل كنيم و طاقت توانيم در اين گرماي طاقت فرسا پوشش و سر ما نمي

  ﴿. پس آيا طاقت و توان تحمل عذاب الهي را داريد؟ كردن مردم را نداريممسخره 

           ﴾ ]تر و پر  بگو: آتش دوزخ سوزان«] 81 :بةالتو

 .»فهميدند است، اگر ميتر  حرارت

كـه   پنـداري  كني و مي م بسته تقليد ميكه ديگران را چش پس تو اي خانم غافل و نادان
ا هميشه رأي با اكثريت اسـت.  چه را مردم بدانند و بگويند، فقط آن درست است، زير هر

كه موج اين تمدن دروغين تو را به سوي خود كشيده و سيل خروشان فساد و تباهي  بدان
سازد. چون تو اسير هوي و هـوس هسـتي و از ايمـاني ضـعيف و سسـت       را غرق مي تو

اي. پـس اگـر    برخورداري و نسبت به دينت علم و آگـاهي نـداري و از قـرآن دور مانـده    
نسبت به دينت و قوانين و دستورات آن علم و شناخت كافي داشتي، ديگـر چيزهـايي را   

ينـد و بـا ارزش نبـود و ديگـر مـوج      آ ت خوشيافتي، براي كه زنان ديگر را بر گرد آن مي
كشانيد و تمام چيزهايي را كـه بـدون فكـر و     ديني تو را به دنبال خود نمي پروايي و بي بي

دانـي   طور كه مي آمد، همان ارزش مي كني، در نظرت پوچ و بي از ديگران تقليد ميانديشه 
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ولي هر چقـدر هـم كـه     برد جريان آب و سيل تنها خاك و خاشاك و زباله را با خود مي
 و محكم را ندارد.دادن و بردن اشياء سنگين  نيرومند و خروشان باشد، توان تكان

تو فساد و بري! اگر زنان دوره و زمانة  اي خانم مسلمان كه در خواب غفلت به سر مي
كني؟ اگر زنان عصر تو در منجالب گمراهي فرو  ها تقليد مي كنند، چرا تو از آن تباهي مي

را  كني؟ آيا فرمايشات رسول اكرم مي ها دوستي و رفاقت اند پس چرا تو با آن رفته
كس گروه و قومي را دوست داشته باشد، با  هر« »من أحب قوما حرش معهم«داني  نمي

ال يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت. «و ». شود ها محشور مي آن

بوا نساؤوا أن جتتأنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن لكن وطنوا أوإن أساؤو أسأت و

رأي نباشد. بگويد: من با مردم هستم، اگر  اراده و سست هيچ يك از شما كم« »هتمساءإ

كنم، ولي  ها بدي كردند، من نيز بدي مي كنم و اگر آن من نيز نيكي مي مردم نيكي كنند،
نند، شما هم نيكي كنيد و اگر بدي شما بايد ثابت و استوار باشيد، اگر مردم نيكي ك

رين وال يرضهم ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق ظاه«و ». ها دوري گزينيد كردند، از بدي آن

بر حقند و ظاهر و گروهي از امت من هميشه « »ذهلم حتى تقوم الساعةمن خالفهم وال من خ

ها هستند تا  فريب آنكه در فكر نيرنگ و  كساني هايند و كه مخالف آن آشكارند، كساني

 .»ها را نخواهند داشت رساندن به آنروز قيامت قدرت زيان 

*** 



 

 

 پيروي و تقليد كوركورانه

مــن از پنــدار و تصــور آن خــانم متبــرج و خــودآرا، ســخت در شــگفتم، او تبــرج و 
هـا   كه پوشش او موجب نشـود كـه نگـاه    رنگ مردم شود. و تا اين كند تا هم خودآرايي مي

 باشند و مورد مسخره و اهانت مردم قرار بگيرد.متوجه او 
جالـت  عفت و حيـا و آبرويـت خ  جاي بسي تعجب است! آيا از توجه مردم به تقوا و 

 كشـي؟ كـدام   هايت خجالت نمـي  گري و لوس بازي ها به قرطي كشي ولي از توجه آن مي
شـوي يـا بـا    كه با ادب و با وقار در ميان مردم ظـاهر   كشيدن دارد، اين يك بيشتر خجالت

ز خداوند خجالت آبرويي؟ چطور از آشكاركردن فسق و فجور و نافرماني ا شرمي و بي بي
بلكـه چطـور    كشي؟ كني خجالت مي كه ايمان و تقوايت را آشكار مي كشي ولي وقتي نمي
كـه   و شرافتيكه با وقار و پوشش اسالميت نسبت به زنان ديگر داري  تواني به امتيازي نمي

 اي به خود ببالي و افتخار كني؟ انين اسالم كسب كردهاز آداب و قو
كشي  آورد، خجالت مي كه بزرگي و شرافت را برايت به ارمغان مي شگفتا! تو از چيزي

كه پستي و فرومايگي را براي تو به همراه دارد شرمسـار و خجـول نيسـتي،     ولي از چيزي
 كني؟! بلكه افتخار هم مي

كه  روي، تا اين ها را مي ه و راه آنخواران پيروي كرد ز فاسقان و دزدان و مشروبآيا ا
كـاران تـو را تحقيـر     كني تا ظـالمين و سـتم   ها تو را مسخره نكنند؟ آيا ظلم و ستم مي آن

دهـي،   انجـام مـي   نكنند؟ آيا كارهاي بد و ناشايست را به جاي كارهاي خوب و پسنديده
تمسخر به تو ننگرند و سرزنشـت نكننـد؟    كه افراد فاسد و الابالي با ديدة تنها به اين دليل

داري؟ از  خداونـد مقـدم مـي    هـا را بـر رضـايت و خشـنودي     آيا رضايت و خشنودي آن
انـد و سـاليان درازي    دور پوشش و حيـا را نديـده  هاي خيلي  كه اين مردم از زمان آنجائي

و به تو بـا  ر اند، از اين است كه دستورات اسالم و آداب و رسوم آن را به فراموشي سپرده
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هـا   نگرند. پس تو اي بانوي بزرگوار و محترم، آنچه را كـه آن  ديدة حقارت و شگفتي مي
شده را به يادشان آور و الگـوي خـوبي    اند، بياموز و مسائل فراموش اند و نشناخته ندانسته

هاي تاريك  هاي خوب آلود و قلب هاي گمراه و غافل و چراغ تابناكي براي چشم براي زن
به ادب و وقار و متانت خودت افتخـار و مباهـات كـن و از نـور تقـوي و عفـت       باش و 

خوشحال و سرافراز باش، چون تو در قلة سعادت و كرامتي و در اوج افتخاري اسالميت 
ها به خاطر ناداني و جهل در درك اسفل هستند. تو از افراد مؤمن و شايسته پيـروي   و آن

كـه   پس تو بايد با مقام بلندمرتبة كنند، اهكار پيروي ميها از افراد گمراه و گن كني و آن مي
هميـت  هـا ا  آميـز آن  هاي مسـخره  به نگاهها بنگري و  داري، با ديدة حقارت و پستي به آن
 بايد بگويي: ندهي و طبق فرمايش حضرت نوح

﴿                             

            ﴾  :كنيد، پس ما هم  اگر ما را مسخره مي«] 39 -38[هود

دانست كه  كنيد پس به زودي خواهيد طور كه شما ما را مسخره مي كنيم همان شما را مسخره مي

 .»شود امل حال او ميآيد و عذاب دائم ش مي عذاب خواركننده براي كي
يقيناً عفت و حيا و وقار و متانت مانع زيبايي و برازندگي نيست و موجـب خـواري و   

شـود و   شخصيتي نيست، بلكه اين تبرج و خودآرايي است كـه باعـث مسـخرگي مـي     بي
برد و گاهي وقار و متانت و شرم و حيا از چنـان زيبـايي    زيبايي و برازندگي را از بين مي

 ست كه تبرج و خودنمايي را ياراي مقابله و همساني با آن نيست.برخوردار ا
آنچه كه موجب خشم و نفرت است، اين است كه زن خودآرا و متبرج، زن مسلمان و 

هايش است،  بودن ناخن ها و بلند كند. گويي ارزش زن به رنگ آميزي با حيا را مسخره مي
پروا و خودسري كه پيـرو   د كه زن بيشو نه به كمال عقل و تقوي و ادبش و نتيجه اين مي

زنان فاسد و ناآگاه پاريس است، زن با تقوا و پرهيزگاري را كه پيرو زنان با ايمان پيـامبر  
در اين عصر و زمانه به حدي رسـيده اسـت كـه    است، مسخره كند. پس آيا كفر و ناداني 
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ـ  باطل به حق و جنون و ديوانگي به عقل و شعور بخندند و فسـاد و بـي   ايي تقـوا را و  حي
 آبرويي عفت و حيا را مسخره كند؟! بي

كننده و از خود راضي صبر كرده و عجله نداشته باشيد،  ولي اگر شما زنان مسخره
خنديد، فردا به شما  ها مي كه امروز به آن ها هم خواهد رسيد و كساني وبت آنقطعاً ن

 ﴿فردا باشد  كنندگان خواهند خنديد و پيروزي از آن كسي است كه از مسخره  

                                 

                                 

                            

        ﴾  :كاران اهل ايمان را كه مجرمان و بد به درستي«] 36 -29[المطففين

گذشتند، به چشم طعن و استهزاء  كه از كنارشان مي خنديدند و هنگامي كردند و مي مي مسخره
گشتند و با ديدن  گشتند با خنده و نيشخند باز مي كه نزد كسان خود باز مي نگريستند و وقتي مي

گهباني از اهل ايمان كه آنان به ن اينان به حقيقت گمراهند، در حاليگفتند كه  اهل ايمان مي
كه بر روي  كنند در حالي كافران را مسخره ميگمارده نشده بودند، پس امروز هم اهل ايمان، 

 .»شوند؟ اند پاداش داده مي نگرند، آيا كافران به آنچه كه انجام داده ها مي تخت
كـردن   شـان و عرضـه   پندارند كه خـودآرايي و تبـرج دختـران    بعضي پدر و مادرها مي

رو دختران خود را  شود كه زودتر ازدواج كنند، از اين شان سبب مي هاي تن و اندام يزيبائ
طور كه تـاجر كـاالي خـود را بـراي فـروش بـه        همانگذارند،  در معرض ديد همگان مي

كه خواهان ازدواج با چنين دختري اسـت،   يها متوجه نيستند كس گذارد، ولي آن تماشا مي
رشـان از  شـدن دخت  به خاطر غنج و دالل اوست و دور فقط به خاطر حسن و جمال او و

داند. پـس   شدن او از آداب و رسوم اسالمي را زشت نميحيا و عفت و پوشش و خارج 
گردد تا بهرة  ران و بلهوسي است كه به دنبال جسم زيبا و عريان مي او مرد فاسد و شهوت

و سـعادتمند شـود،   جنسي ببرد و در جستجوي قلب سليم و با تقوا نيست تا خوشـبخت  
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 پس هرگز چنين مردي همسر صالح و نيكوكاري نخواهد بود.
وقار و متانت و به خاطر تقـواي دخترشـان، خواهـان ازدواج بـا     كه به خاطر  اما مردي

اوست و حيا و دينداريش او را به تعجب وا داشته است، پس چنين مردي مسـلمان و بـا   
بود. و هيچ خوشبختي و سـعادتي بـدون   ديانت است و همسري صالح و نيكوكار خواهد 

 تقوا و دين نخواهد بود.
پس تقواي الهي اساس و پاية استقامت و پايداري است و استقامت و پايداري اسـاس  

كه از خداوند بترسد، از غير او هراسي نخواهـد   پاية سعادت و خوشبختي است و كسي و
 داشت.

هـا را   هيزگار در بياوريـد كـه اگـر آن   پس دختران خود را به ازدواج مردان با تقوا و پر
ها را دوست نداشته باشند  ها ارزش و احترام بگذارند و اگر آن دوست داشته باشند، به آن

 ها ظلم و ستم نكنند. به آن
هرگاه نيـاز  صفت درآوريد،  ران و حيوان مبادا دختران خود را به ازدواج مردان شهوت

دورشـان  ها بهره بردند، مانند يك تكه استخوان  جنسي خودشان را بر آوردند و از بدن آن
از  كـه كمتـرين تـرس و واهمـة     حيا و شرمي داشته باشند و يا اينكه  اندازند، بدون اينبي

گيـري جنسـي ندارنـد و     خداوند داشته باشند، زيرا چنين مرداني هدفي جز تمتع و بهـره 
 فهمند. معناي سعادت انساني را نمي

كني كه يك زن خودآرا و متبرج فقط به  چنين توجيه ميكه خود را  و تو اي خانمي
كند و تنها به خاطر اطاعت از  آرايش و خودآرايي ميخاطر جلب رضايت شوهرش 

نزد  ها پنداري كه اين دليل تراشي شود، آيا مي فرمان او از منزل با آرايش خارج مي
باطل  رسول اكرمهاي تو با اين سخن  انهكه عذر و به خداوند سودي دارد پس از اين

اطاعت مخلوق در معصيت خالق روا « »يف معصية اخلالقال طاعة ملخلوق «شده است 

و » جايز نيستاطاعت جز در كار نيكو و پسنديده « »ال طاعة إال يف معروف«و » نيست
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﴿خداوند فرموده است:                         ﴾ 

 .»اي اهل ايمان، خداوند و رسول و اولواالمر كه از شما هستند را اطاعت كنيد«]. 59[النساء:

تـر از اطاعـت خـدا و رسـولش      واجب» الواالمر«پس آيا معنايش اين است كه اطاعت 
بندو  تواني خشم و غضب خداوند را در قبال رضايت شوهر فاسد و بي است؟ چگونه مي

اهمه سزاوارترند؟ آيا چنـين  بار برانگيزي؟ پس كدام يك از آن دو در اطاعت و ترس و و
دهد و خودش نيز شـرم و حيـا و غيـرت     شرمي دستور مي كه تو را به فساد و بي شوهري

ندارد، در آينده خواهد توانست تو را و خودش را از عذاب دوزخ نجات دهـد؟ آيـا تـو    
كه مبادا شوهرت تو را رها كند و سراغ زن ديگري  از ترس اين كني تنها و تباهي مي فساد

ات محروم بماني؟ آيا اين  رود و يا طالقت دهد و تو از فرزندانت و سعادت و خوشبختي
تـر از سـعادت ابـدي و     تر و بزرگ موقت و زودگذر خانوادگي مهمسعادت و خوشبختي 

ننـده چيسـت و تـا چـه     ك هميشگي در بهشت است؟ مگر آن سعادت موهومي و تهديـد 
ست زنـي  كه محال ا فهميدي تو عاقل و مؤمن بودي، مي اندازه ارزش دارد؟ و چه بسا اگر

كه فاقـد هرگونـه صـفات مردانگـي اسـت و از دسـتورات        با داشتن چنين شوهر فاسدي
غافل است و به طور آشكارا و علني از دين و اخالق اسـالمي خـارج شـده    پروردگارش 

 وشبخت گردد.است، سعادتمند و خ
آري، اگر ايمان حقيقي داشتي، هيچ وقت با چنين شوهري احساس سعادت و 

كردي، بلكه احساس بدبختي و نااميدي  رفتن آن را داري، نمي خوشبختي را كه بيم از بين
كردي و آرزوي رهايي از اين بدبختي را داشي و ديگر طاقت و توان تحمل آن را  مي

ك روح پاك و مطهر با يك روح ناپاك و خبيث منسجم نداشتي، زيرا محال است كه ي
گردد و در هم آميزد و محال است كه مؤمن فرد فاسد و منافقي را دوست بدارد و به او 

طور كه  عشق بورزد و از معاشرت با او لذت ببرد و احساس خوشبختي كند و همان

  ﴿خداوند متعال فرموده است:                   
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                       ﴾ ]هرگز «] 22: لةاملجاد

با دشمنان خدا و  را كه ايمان به خداوند و روز آخرت دارند چنين نخواهي يافت كهمردمي 
هاي  ها باشند، بر دل رسولش دوستي بكنند، اگر چه پدران يا فرزندان يا برادران و يا خويشان آن

ها را به  ها را تائيد كرده است و آن ها نور ايمان قرار داده شده است و خداوند با نور الهي آن آن
ها  ن خواهند بود، خداوند از آنبهشتي روانه كند كه نهرها از زير آن جاري است و در آن جاودا

خداوند هستند، بدانيد كه حزب ها نيز از خداوند خشنود باشند، ايشان حزب  خشنود و آن

 .»خداوند رستگارند
*** 



 

 

 تبرج و خودآرايي بر همة زنان (جوان، پير، زشت، زيبا) حرام است

رند، هنـوز در  پندا ها مي شيطان طوري زنان خودآرا و متبرج را فريب داده است كه آن
سـن هسـتند و هنـوز     برند و مانند شكوفة بهاري، كوچك و كـم  عنفوان جواني به سر مي

 متانت برخوردار شوند.وقت آن نرسيده است كه پوشش داشته و از وقار و 
ي و زينت گويا سرانداز را براي پوشانيدن پيري و فرسودگي و نه براي پوشانيدن زيباي

﴿دهد  خداوند متعال عكس آن را فرمان ميكه  اند، در حالي قرار داده      

                          

             ﴾ ] :ازدواج زنان باز نشسته كه اميد «] 60النور

اند و قصد خودنمايي ندارند، جامة  كه خود را به زيوري نياراسته ندارند باكي نيست در حالي
خويش به زمين نهند و اگر از اين نيز خودداري كنند بر ايشان بهتر است و خداوند شنوا و دانا 

 .»است

كردن نبود، اشكال و  كه ديگر قادر به ازدواج هرگاه زن به سن پيري رسيد، طوري يعني
ايرادي بر او نيست كه بدون هيچ زينت و خـودآرايي سـراندازش را بـردارد، زيـرا او بـا      

هـا   كند و چشـم  ها را تحريك نمي دارش قلب موهاي سفيدش و با صورت چين و چروك
ردم ظاهر شـود  اين، اگر به اين صورت در بين م بر كند. بنا را مجذوب و مفتون خود نمي

گـري و فريفتگـي دارد.    كه زن جوان و زيبا است، فتنه رساند. ولي وقتي ضرر و زياني نمي
پس بر او واجب است كه زيبايي و شادابي و جواني خود را از چشمان ناپاكان و فاسدان 

شان به زيبايي  كردن چشمانكه از نگاه  مردان مؤمن و پرهيزگاري بپوشاند و نيز از چشمان
داننـد   ترسند و مي كشند از خداوند مي ها حالل نيست، رنج و عذاب مي كه بر آن ماليو ج

كـه آن را   اندازد مگـر ايـن   بزرگ، از قلم نميكه خداوند هيچ گناهي را چه كوچك و چه 
 حساب كرده باشد.
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ها گذشته است، مـردي بـه    پندارند كه چون سن و سالي از آن ها مي ديگر از خانم عدة
زننـد و بـا آرايـش و انـواع      كند و از طرف ديگر خودشان را به جواني مـي  نمي ها نگاه آن

هايي را كه روزگار بر سـر و صـورت    كنند خرابي آرايند و سعي مي ميآالت خود را  زينت
كـه خداونـد متعـال     كننـد. در صـورتي  ها وارد آورده است، به نحوي اصالح و تعميـر   آن

ت نهي فرموده است و آن بـه خـاطر حكمـت عظـيم     پيرزنان را از خودنمايي و اظهار زين
سالگي و بيشتر از آن تا حـدودي   60و حتي  50الهي است، زيرا هستند زناني كه در سن 

كنند، حال اگر چنين زناني آرايش كنند  زيبايي و شادابي و برازندگي خودشان را حفظ مي
آميزي كننـد و سـعي    شان را رنگ و اندامشان را ترميم كنند و موهايهاي صورت  و عيب

بيننـد،   هـا را مـي   گونه زن كه اين يبا و برازنده جلوه دهند، افراديكنند كه خود را خانمي ز
 كنند. شان تصور مي تر از سن حقيقي ها را خيلي كم سن آن

به جاي آشـكاركردن مـوي سـفيد و    شود كه  همچنين حكم مزبور شامل پيرزناني نمي
كنند كه طعمة خوبي براي لـذت   مردم، كاري مي نكردن ديدگان صورت چروكيده و جلب

براي مردان هم سن و سال خـود باشـند و ايـن     ي برخي چشمان باشند و نيز فتنةو كامياب
دارد و زنان را با ايـن عبـارت    چيزي است كه خداوند خشم و نفرت خود از آن اعالم مي

﴿         ﴾ كند. از آن كار نهي مي 

زده شود و  كه آرزو دارد هر بينندة از ديدنش شگفت ين از نظر خداوند نيت زنيهمچن
پليـد و  بـرد،   آيند لذت مي ها با تماشاي زيبايي و شادابي او از حدقه درمي چشمكه  از اين

آلود است و اسالم آن را نهي كرده اسـت. همچنـين عمـل     منفور است، زيرا اين نيت گناه
ترين  براي انجام بزرگ و وقار بدور است كه گاهي زمينةحيا ناپسندي است كه از شرم و 

 شود. گناهان مي
پندارند كه چون زشـت هسـتند، ديـدگان مـردان را جلـب       ها مي ديگري از خانم عدة

گويند و بـا كـردار خـود سـخن      ها برخالف اعتقاد واقعي خود سخن مي كنند ولي آن نمي
كنند كه زشتي خود را  حدي آرايش و تزيين مي ها به سازند، زيرا آن شان را برمال مي دروغ
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كنـد، چـرا    هـا نگـاه نمـي    ها به راستي معتقدند كه هرگز مردي به آن بپوشانند. پس اگر آن
هـا را   ها و زيورآالت پنهان كننـد و همـه نگـاه    سعي دارند كه زشتي خود را با انواع رنگ

 پوشانند؟! ميمتوجه خود سازند؟ و چرا زشتي خود را با سرانداز و پوشش ن
مردان و ميـل و خواسـتة    كمي تأمل و انديشه كني! ذوق سليقةبهتر است تو اي خانم 

كـه بعضـي    دهنـد، در حـالي   الغر را ترجيح مي ها متفاوت است، بعضي از مردان، زنان آن
دهند، بعضي زنان سرخ و سفيد را دوست دارنـد و بعضـي    ديگر زنان چاق را ترجيح مي

كه تـو و امثـال    كه در ميان مردان، هستند كساني را. پس مطمئن باش گون ديگر زنان گندم
كه براي هر مظروفـي ظرفـي وجـود دارد،     ها باشد و از آنجائي و سليقة آن تو، مطابق ميل

كـه هـر زنـي را     ستند مردان حريصيپس چه بسا مردي باشد كه زشتي تو را زيبا ببيند. ه
 كه زشت باشد. كنند ولو اين آرزو مي
داند و نفس محروم و گرسنه، شيفتة هر نوع  پليد و آزمند هر طعامي را گوارا مينفس 

اين، هيچ زن زشت و يا پيري حق ندارد كه تبرج و خودآرايي كند، هر  بر غذايي است. بنا
 چقدر كه بدقيافه و يا پير و فرسوده باشد.

امحرم وجود هاي بزرگي كه در پوشش و وقار زن و نياميختن او با مردان ن چه حكمت
برند، با پوشش نه تنها زيبايي پوشانده  دارد كه تنها خردمندان و صاحبان عقل به آن پي مي

شود و نتيجتـاً زن زشـت و بدقيافـه از زشـتي خـود       شود، بلكه زشتي هم پوشانده مي مي
شـود، ديگـر    ور زيبايي خود نمـي شود و زن زيبا نيز مغر كشد و شرمنده نمي خجالت نمي

كند تا به قسـمت خـود    هاي زنان ديگر نگاه نمي كه زيبا نيست به زيبائي ر زنيكه شوه اين
شـوند كـه    حسرت بخورد و به مردان ديگر حسد بورزد، حتـي گـاهي مردانـي پيـدا مـي     

ورزند  ميرسند، عشق  كه در زيبايي به پاي همسران خودشان نمي (چنانكه گفتيم) به زناني
مـالي كـه   كنند و با ديدن هر ج ببينند، آرزويش را مياز زيبايي را  و هر وقت كه نوع تازة

شدن آن را دارند و نتيجتـاً زيبـايي همسـر خـود را زشـت      فاقد آن باشند، هوس صاحب 
كوشند تـا شـهوت گرسـنه را     ها ندارند، پس مي بينند و ديگر مانند سابق تمايلي به آن مي
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ه آبروي خود و ديگران در سير كنند و هوي و هوس خود را ارضا نمايند و باكي ندارند ك
خشـم و  شـود و از   و هالكـت مـي  دچار بدبختي  گيرد و يا خانوادة خطر قرار ميمعرض 

 .غضب الهي نيز هراسي ندارند
پس تبرج و خودآرايي زن زيان فراوان و خطر بزرگي است كه خانه و خـانواده را بـه   

هايي كـه ميـان    كدورت ها و كشاند و ننگ و خواري به دنبال دارد، چه دشمني نابودي مي
ها كه ميان زنان و شوهران ايجاد  دو خواهر و دو برادر به وجود آورده است و چه جدائي

انـد و چـه آرزوهـا را كـه بـه نافرجـا        ها سرگردان و آواره شـده  كرده است و فرزندان آن
هاي مردان و زنان را آكنده از حسرت و آه بـر جـاي گـذارده اسـت، و      كشيده و قلب مي

 به سوي حرام و ترك حالل دعوت كرده است. چقدر
 اي خانم!

ها  ها و جان بپوشان و پنهان دار و نفسرا كه در جواني و شادابيت است،  زيبايي و فتنة
ها را به گمراهي مكشان و آداب و اخـالق اجتمـاعي را فاسـد و ضـايع      را آزار مده و آن

فرمـوده اسـت و از آن تجـاوز    بند حدودي نما كه پروردگارت تعيين  مكن و خود را پاي
 طور كه او دستور داده است بپوشان و آشكار مكن. خود را همانمكن و زيبايي و جمال 

پاك و مبري است و سبب گناه داند كه زيبائيش از هر گناهي  كه مي خوشا به حال زني
ر نداده اسـت و موجـب حسـرت و انـدوه     ها را آزا شدن ديگران نشده است و جان آلوده

ها گوشـت تـنش را    ور نساخته است و نگاه ديگران نشده است و شهوتي را شعله خوردن
 اند. ها آبرو و حيايش را لطمه نزده اند و دهان نبلعيده

اگر زيبائي خودت را حفظ نمايي، سعادت و نعمتي است ولي اگر آن را مبتذل نمودي 
كـه ايـن    نـان زيبـائي  ختي است. چه بسيارند زو در اختيار مردم قرار دادي، شقاوت و بدب

روي در خروج  ها را به فرو رفتن در منجالب تبرج و خودآرايي و زياده شيطان زيبايي، آن
اراده و سراسيمه همه  ها بي شان كرده است. آن زني در كوچه و محله گمراه از خانه و پرسه

بـزم   گذارند و در هر روند و آرايش و زيورآالت خود را در هر جايي به نمايش مي جا مي
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 سازند. ها را به سوي خود متوجه مي دهند و نگاه و محفلي جوالن مي
ها خوشـبختي و سـعادت خودشـان را در     رود و آن شان از بين مي ولي جواني و نشاط
 هـا دوري  دهند و از آن ها رغبت نشان نمي دهند، ديگر مردان به آن هردو سرا از دست مي

كننـد و ارجـي    كرد، انكار مي د و بر همه كفايت ميگير بو كنند و آن زيبائي را كه جهان مي
زدنـد و انـدام    كـه دورشـان حلقـه مـي     ارند، حال ديگـر از آن همـه مردانـي   گذ بر آن نمي

هـا را   كردند و سعي داشتند كه دل آن شان را با يك دنيا تحسين و ستايش تماشا مي زيباي
قة خود را ابراز نمايند، كسي كردند تا عشق و عال تسخير كنند و هداياي فراواني تقديم مي

ها نيست، چه بسا اين زنان در حفظ آبرو و حيـاي خـود كوتـاهي     حاضر به ازدواج با آن
هـا   ها سر زده باشد كه موجب شك و ترديد گرديده و آن نكرده باشند ولي كارهايي از آن

ي و قصـور خـود   بند و بار و سبك جلوه داده باشد و نتيجتاً اين بانوان با نادان را زناني بي
 دهند. شان را از دست مي دنيا و آخرت

و خودآرا! چه شـوم اسـت ايـن    بدان به حال تو از اين شيطان زيبائي، اي خانم متبرج 
بند و باري كشيده است و در پرتگاه فسق و گمراهي انداخته  كه تو را به فساد و بي زيبائي
 است.

و مردان واقعـي را از تـو گريـزان     ها و روباهان اجتماع را به سوي تو آورده پس گرگ
كه شخصيت تو را خرد و متالشي كرده و  چه شوم و نافرجام است اين زيبائيكرده است، 

 ننگ و فرومايگي را برايت به ارمغان آورده است.
ودنما! اگـر مسـلماني از خـودت    دهم به خداوند اي خانم متبرج و خ تو را سوگند مي

با اين شكل و قيافه در ميان مردان ببينـد چـه خواهـد    تو را  كه وقتي رسول اكرم بپرس
ـ  كه خداوند هركجا كه باشي، تو را مـي  داني با تو چه خواهد كرد، تو مي گفت و د و بـا  بين

كه آيا از كارهاي تو راضي است؟ و تصور كن كـه انتقـامش    تو است، پس فكر كن و ببين
 از تو چگونه خواهد بود؟

تـواني خـود را    كني، چگونه مـي  داني بر خودت ظلم ميكردن به نا اي تو كه با تظاهر
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ند از تو خشمگين است و رسـول  داني و يقين داري كه خداو كه مي فريب دهي، در حالي
از تو روي گردانده است و اسالم براي تو غريب و بيگانـه شـده اسـت و در روز     اكرم

ل بهشـت نخـواهي   قيامت نيز در شمار زنان مسلمان به حساب نخواهي آمد و هرگز داخ
 شد و حتي بوي آن هم به مشامت نخواهد رسيد.

ي من أهل النار: قوم معهم سياط صنفان من أمت«فرموده است:  رسول اكرمچنانچه 

ذناب البقر يرضبون هبا الناس ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤسهن كأسمنة البخت كأ

دو گروه از « »ها ليوجد من مسرية مخسامئه سنةن رحيال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإاملائلة، 

زنند  هايي چون دم گاو دارند و مردم را با آن مي امت من اهل دوزخند: گروهي كه شالق
شان پوشيده و قسمتي ديگر برهنه است  هايي هستند كه قسمتي از بدن و گروه ديگر خانم

ها چون  ند، سرهاي آنشو كه خميده قامتند و در راه رفتن به چپ و راست متمايل مي
ها  شوند و بوي بهشت به مشام آن ها وارد بهشت نمي كوهان شتر بزرگ و كج است. آن

 .»رسد نخواهد رسيد و قطعاً بوي آن به فاصله پانصد سال به مشام مي

شدي و با دستورات قرآن به هاي شيطان را پيروي نمودي و به دنبال آن روانه  تو گام
دود دستورات خداوند رحمان تجاوز كردي و به خود جرأت مخالفت برخاستي و از ح

 ﴿انجام فساد و نافرماني دادي                    

        ﴾  :كه از خداوند و رسولش نافرماني كند و  هركس«] 14[النساء

افكند كه در آن جاودان باشد و همواره برايش  د آن تجاوز كند، خداوند او را در آتشي بياز حدو

 .»عذابي خواركننده خواهد بود

كار و نافرمان از خشم و غضب الهي بترس و برحذر باش. هوي و هوس  اي زن گناه
ي و آرزوهاي نفساني آنچنان چشم بصيرت را از تو ربوده است كه ديگر تبرج و خودآراي

داني و شيطان آنچنان اعمال بد و ناشايست تو را خوب جلوه  را گمراهي و ضاللت نمي

﴿بيني  داده است كه كارهاي حرام را حالل مي                   
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            ﴾  :كردار زشتش برايش زيبا نمايان كه  آيا كسي«] 8[فاطر

كس را  كند و هر كس را بخواهد گمراه مي همانا خداوند هرشود پس آن را نيكو خواهد يافت؟ 

در اين آيه تذكر و هشدار يقيناً براي كسي است كه دلي آگاه . »كند بخواهد، هدايت مي
با جان و دل دارد. پس تو اي خانم غافل بيدار شو و سخنان خداوند را گوش فرا ده و 

ها را بپذير و در مقابل آن متواضع باش و در برابر پروردگارت سجده و ركوع كن و  آن
دست نياز به سوي او بردار و مانند دوران جاهليت اوليه تبرج و خودآرايي مكن. دست از 

كه براي  ي در نابودي خويش دارند، از راهيكه سع پيرو كساني مباشاين كارها بردار و 
كه وقت از دست برود، به سوي توبه شتاب  اي، صرف نظر كن و قبل از اين يدهزخود برگ

 كن.
كردن از تبـرج و  كه ديگر توبه  كه به جايي برسي ري، عجله كن و به شتاب قبل از آنآ

ست، جز در سنين جواني، نـه  خودآرايي دير شده باشد، زيرا توبه از اين گناه پذيرفتني ني
كـه در   در نداشتن پوشش و سرانداز براي بانوان وجود نـدارد كه اشكال و مانعي  در سني

 كردن از روي عجز و ناتواني است و توبة حقيقي نيست. بنااين صورت ترك گناه و توبه 
ايي كه قادر به تبرج و خودآر آرايي پذيرفته نيست مگر از زنانيتوبه از تبرج و خوداين،  بر

كه توبه از گناه وقتي ارزش دارد كه فرد قادر ها نگذشته است. بدين معنا  هستند و سن آن
رود و زمان پيري فـرا  انجام آن گناه باشد و نخواهد آن را انجام دهد. پس اگر جواني ببه 

 شود و گذشت و مغفرتي هم نخواهد بود. پذيرفته نمي رسد، توبة
*** 



 

 

 سخني چند با مردان

همه باشـد، ناچـارم كـه    حق بايد گفته شود و نصيحت شامل حال كه حرف  از آنجايي
چند كلمه هم با مردان صحبت كنم، چنانچه سخن سابقم خطاب به زنان بود، زيـرا تنهـا   

بند و باري ناشي از تبرج و خـودآرايي مسـئول نيسـتند،     كردن اجتماع و بي زنان در فاسد
ها با مردان باشد، زيرا علت اصـلي   ها و سخن بلكه سزاوارتر و بهتر آن بود كه تمام حرف

توسعه و رواج بيماري تبرج و خودآرايي و انتشار ضرر و زيان آن كم تـوجهي و اهمـال   
انگاري، ناشي از نـاداني   مردان نسبت به مسئوليتي است كه در قبال زنان دارند و اين سهل

هـاي روانـي،    ها به ناداني در قبال تعهدي اسـت كـه نسـبت بـه جنبـه      و يا تظاهركردن آن
پـدر، شـوهر و يـا     -كه در خانواده دارند ها با هر نقشي ارند، آندعقالني و جسماني زنان 

باشـند،   قيم و سرپرست زنان هستند و مكلف به نگهداري و محافظت از آنان مـي  -برادر
همة شـما  « »كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته«فرموده است:  طور كه رسول اكرم همان

 ».ته باشدهمانند چوپاني هستيد كه مسئوليت گلة خود را داش
ها و به دين و دنيا  مردان بايد به تهذيب و تربيت زنان بپردازند و به اخالق و رفتار آن

طور كه خداوند متعال فرموده است:  ها توجه كامل داشته باشند. همان و آخرت آن

﴿       ﴾  :ها بايد  آن .»مردان قيم و سرپرست زنان هستند«] 34[النساء

مراقب اعمال و كردار و تقوي و ادب زنان باشند، چنانچه خداوند دستور شان داده است 

﴿                 ﴾ :و «] 34[النساء

گاه از آنان  را نصيحت كنيد و در خواب ها اگر از مخالفت و نافرماني زنان بيمناك هستيد، بايد آن

 .»شان كنيد دوري كنيد و تنبيه
كشـاند فسـاد و    كه زنـان را بـه فسـاد و گمراهـي مـي      اين، بايد گفت تنها عاملي بر بنا

شـان و نسـبت بـه تعهـداتي      انگاري آنان نسبت به دين گمراهي مردان و گستاخي و سهل
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 يا يك همسر دارا باشند.است كه بايد به عنوان يك مرد يا يك پدر و 
تنها به وسيلة پـدر يـا شـوهر    كه به سوي فساد كشيده شده است،  پس هر زن فاسدي

فاسد او بوده است كه پروردگارش را نشناخته و از راه راست منحرف گرديده و آشـكارا  
اراده و ناتواني است  دين اسالم و اخالق اسالمي را ناديده گرفته است. يا پدر و شوهر بي

غرور و غيرت مردانگي را از دست داده اسـت، سسـت ايمـان و غافـل از دسـتورات       كه
 اهميت است. خداوند بوده و نسبت به گناهانش بي

هـا را بـه    شـان بـا گمراهـي خـود آن     كه پدران ديده و بدبختي چه بسيارند دختران ستم
ـ   ها را تغذيه كرده اند و با فساد خود آن گمراهي كشانده ا گـذر عمرشـان   اند و در نتيجـه ب

كـه چشـم بـه جهـان      انـد، زيـرا از زمـاني    حيا بـار آمـده  دين و  بند و بار و بي چنان بي هم
اند و بـا كسـي جـز شـيطان صـفات       بار يافته اند خود را در محيطي پست و نكبت گشوده

هـا را در   شـان آن  اند، سپس به هنگام ازدواج پـدران گمـراه   معاشرت و رفت و آمد نكرده
اين، ايـن دختـران قربـاني فسـاد      بر اندازند. بنا تر از خود مي اسدتر و گمراهدامن مردان ف

زننـد و   ها در گرداب گمراهي دسـت و پـا مـي    شوند و مانند آن شان مي پدران و شوهران
 شوند. ها روانة جهنم مي همراه آن

كه در اثـر ضـعف و سسـتي اراده در     چاره و بخت بر گشتة و چه بسيارند دختران بي
ها خيـال   اند، آن اند، به بدبختي و گرفتاري كشانده شده شان كه بندة هواهاي نفساني پدران

گيرنـد و قـرآن تـالوت     خوانند، روزه مـي  كنند كه به خدا و قرآن ايمان دارند، نماز مي مي
كنند، زيرا به تبرج  پوشي مي شناسند و نه از منكري چشم كنند و ليكن نه معروفي را مي مي

شـمارند و   ورزند و شـرم و حيـا و وقـار زن را زشـت و پليـد مـي       ق ميو خودآرايي عش
 دانند. كنند و آن را دست و پاگير مي پوشش براي او را مسخره مي

مند  شود كه دختران عزيزشان از آزادي و بهره ها پوشش زن موجب مي به اعتقاد آن
ها را  ، از اين رو آنانگيزشان در سنين جواني و شادابي محروم بمانند شدن از زيبائي فتنه

رحمانه آنان را به نافرماني از خداوند فرا  كنند و بي تبرج و خودآرايي تشويق ميبه 
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اين فرمان خداوند كه  دهند، در حالي و غضب خداوند نمي خوانند و اهميتي به خشم مي

 ﴿فرمايد:  خوانند كه مي را مكرر در قرآن مي             

  ﴾ شان هستند،  ها اسير هوي و هوسند و شيفتة دختران و علتش اين است كه آن

ها را ربورده  ها گرفته و عقل و دل آن ها چشم بصيرت را از آن عالقه و محبت به آن
كنند و خودشان نيز از دستورات پروردگارشان  شان را گمراه مي است، نتيجتاً دختران

ارزش  كه اين نوع دوستي و محبت چه پوچ و بي كنند، و به راستي و نافرماني مي سرپيچي

﴿است                        ﴾ 

 .»تان فتنه هستند گمان اموال و فرزندان بي«] 28فال:[األن
كـه دختـرش پوشـش داشـته باشـد       كنم، او از ايـن  ر مهربان تعجب مين پداز رفتار اي
سوزاند ولي از خشم و غضب خداوند منـتقم   بودن او دل مي شود و به پوشيده ناراحت مي

كه شيفتة زيبائي دختـرش اسـت و بـا     ندارد و در شگفتم از پدر مغروري و جبار بر او بيم
كنـد   بالـد و افتخـار مـي    كه بـه خـود مـي    لينگرد و در حا شادماني به او ميو خوشحالي 

دارد و طاقت ندارد كـه آزادي دختـرش را در    دخترش را به هر چشم نامحرمي تقديم مي
زندان شرم و حيا و وقار و متانت حبس و زنداني كنـد و زيبـائي و جمـال او را در گـور     

ه خداونـد  پنـدارد كـ   كند و مي پوشش دفن كند، گويي با اين عمل بر خداوند اعتراض مي
كند،  خبير انتقاد مينسبت به دخترش ظلم كرده است و از سنت و شيوة خداوند حكيم و 

كه خداوند خطا كرده و تصرف و مالكيت ناروايي داشته است كه بر زن حكم  با اين گمان
 عذاب و سختي داده است.

دگارش ولي اگر اين فرد به راستي مؤمن بود، هيچگاه در مقابل دستورات مولي و آفري

﴿ورزيد  ها مخالفت نمي كرد و با آن ايستادگي نمي                 

                         ﴾ ] :51النور [
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ها حكم كند  شوند، تا خداوند ميان آن كه به سوي خداوند و رسولش دعوت مي سخن مؤمناني«

 .»كنيم و آنانند رستگاران چنين است كه ما حكم خداوند را شنيديم و اطاعت مي
زد و از دستورات  و اگر چنين انساني مؤمن واقعي بود، خود را به ناداني نمي

گشت، چنانچه  مند مي اندرز بهره و پند و شد و حتماً از تذكر پروردگارش غافل نمي

﴿خداوند متعال فرموده است              ﴾  :55[الذاريات [

 .»يادآور باش و پند و اندرز ده، زيرا تذكر و يادآوري مؤمنان را نفع و فايده رساند«
پنداري به قرآن ايمان  كه مي پدريبه خداوند به من بگو تو اي  دهم تو را سوگند مي

داري، آيا از تقوي و ايمان است كه دستور خداوند را نسبت به پوشش و وقار زن بداني 
و بعد از تبرج و خودآرائي دخترت عصباني و ناراحت نشوي و او را از گناه و نافرماني 

ض خشم شدن دخترت در معر باز نداري؟ آيا از دوستي و محبت است كه نسبت به واقع
هاي  تفاوت باشي و به آن اهميت ندهي و براي نجات او از چنگال و كيفر خداوند بي

﴿اي  شياطين تالش نكني. آيا سخن خداوند را نشنيده             

            ﴾  :تان را از  هل ايمان! خود و خانوادةاي ا«] 6[التحريم

 .»كه هيزمش مردم و سنگ است، نگهداريد آتشي
كه در تربيت دخترت، در تربيت مذهبي او كوتـاهي و   و تو اي پدر سنگدل بايد بداني

هـاي   ها و لذت به خواستهكه  ادي، در حاليغفلت ورزيدي و به سعادت ابديش اهميت ند
هاي بيگانه و آداب و رسوم غربي  نمودي زبان سعي مي كردي و او شديداً توجه ميدنيوي 

را به او بياموزي و در مدارس آزادش گذاردي تا منحرف شود و چيزي بياموزد كـه هـيچ   
عفتي و نداشـتن   سود و منفعتي برايش ندارد و دست به دامن مكاتبي شود كه به سوي بي

ر مدعيان آزادي زن و يـا  كنند و فريب عقايد و افكا پوشش و نيز فسق و فجور دعوت مي
بهتر بگوئيم مدعيان گمراهي زن را بخورد كه او را با زنجيرهاي جهل و نـاداني و گنـاه و   

 كشند. نافرماني در بند مي



 خودآرائي زن از ديدگاه قرآن  66

كـه بـر عليـه     ن زمانهاي نوي هاي تاريك و پر پيچ و خم فلسفه و تو دخترت را در راه
اطاعـت خداونـد و اجـراي    هـاي لغـزان بـر سـر راه      چـون سـنگ   اند و هم اديان برخاسته

 اند، به گمراهي كشاندي. دستورات قرآن قرار گرفته
كه هريك موجب بدبختي ديگري شد و به ناچار  پس واي بر حال چنين دختر و پدري

 پيشگاه فرمانرواي دادگر و حسابرس قرار خواهند گرفت.در روز قيامت در 
و مـرد هسـتند، زنـان و     كننـد مسـلمانند   كه گمـان مـي   چه بسيارند شوهران و پدراني

هـا نيمـه عريـان و     كـه آن  كننـد در حـالي   و مجالس همراهي مي شان را در محفل دختران
شان را تكان دهند  هاي بدن روند كه برآمدگي پروا راه مي شرمانه و بي قيدند و طوري بي بي

حركت  به كه كنند تا با زيبائي خاصي ن رها ميهايشا شان را بر روي گردن و شانه و موهاي
كه در ميان چيزهاي ظريف و زيبا تنها همسران و دختران خود  درآيد، چنين مرداني از اين

گين نيستند، بلكه از حيرت و شگفتي ديدگان در  اند، شرم را براي هديه به ديگران برگزيده
كنند كه بـا چنـين    بالند و افتخار مي ها خوشحال و شادمانند و به خود مي مقابل زيبائي آن

انـد كـه زيبـائي و     اند و يا چنين دختران زيبائي را به وجـود آورده  زيبائي ازدواج كردهزن 
انـد   ها خيره شده كه به سوي آن ن را مبهوت كرده است و به چشمانيها ديدگا جذابيت آن

ها هستند و به  جوي آنهايي كه در جست اند و به نگاه ها روانه هايي كه به دنبال آن و به قدم
 دهند. شنوند، اهميت نمي ها مي كه آن سخنان زشتي

هـا چـه چيـز را از دسـت      ناك! مردان را چه شده است و آن فرياد از اين مصيبت هول
بودن تنها نمـاي آن را دارنـد و نـه مردانگـي آن را! پـس بـدون شـك         اند كه از مرد داده

ت، كه در صداي خشن و ريش و سبيل باشد، در شخصـيت واال، همـ   از اين مردانگي قبل
 غيرت، و عظمت و غرور است.

هاي پسـت و   كه به چشم -كني كه ادعاي مردانگي مي اي كسي -آيا اين مردانگي است
هـا و   دهي تا جسارت كنند و به بدن زن و دخترانت نگاه كنند و از زيبـائي  پليد اجازه مي

بـه سـوي   است كه همگان را  ها وليمة برند، گويي زيبايي آنها لذت ب انگيز آن اعضاي فتنه
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كـه   مردان ديگر مشاع است و پيش از آناي يا گويي اين زيبائي ميان تو و  آن دعوت كرده
 هاست. براي تو حالل باشد، حاللي مشترك براي آن

و خصوصي تـو سـر در بيـاورد و يـا     كه شخص بخواهد از مسائل پنهاني  چطور وقتي
 سـي رازي از اسـرار  كـه ك  شـوي و از ايـن   خشمگين و عصـباني مـي  دخالتي داشته باشد، 

تـر و   كشي ولي آيا در آنجا امري خصوصـي  جالت ميات را فاش و برمال سازد. خ زندگي
 هاي همسر و دخترانت هست؟ تر از حفظ و نگهداري بدن مقدستر و  رازي مهم

ايد تا همسران و  هايتان آمده است كه راضي شده عقلاي مسلمانان، چه بر سر 

﴿ها باشيد  گر آن و فجور كنند و شما هم نظارهتان فسق  تان پيش روي دختران     

                  ﴾  :ها  پس همانا چشم«] 46[الحج

همانا ناموس شما جان و روح  .»هاست كور است هايي كه در سينه كور نيست ولي دل
 كنيد؟! ايد، آيا پس انديشه و تعقل نمي آن كوتاهي و غفلت كرده شماست و قطعاً شما در

هـا و   انـد مگـر بـا تشـويق     اي مسلمانان، زنان شما تـا بـه ايـن حـد از فسـاد نرسـيده      
دهيـد غافـل نيسـت، خداونـد شـما را       هاي شما و خداوند از آنچه كه انجام مـي  تحريك

رين صورت سرپرستي كنيد ولي هايتان تعيين كرده است تا به بهت سرپرست و مسئول خانم
هـاي خـود بـد عمـل كرديـد، آيـا رعايـت تقـوي را          انگاري بند و باري و سهل شما با بي

 كنيد؟! نمي
دادن  اهمال و كوتاهي كرديد و از هشدارشما در مسئوليت و سرپرستي  !اي مسلمانان

 غفلت ورزيديد و در گمراهي و انحراف جرأت داديد و تشويق كرديد و مرتكب خطا
كشانيد، ولي آن را درك  شديد و شما كسي جز خودتان را به هالكت و نابودي نمي

كنيد و به خشم و كيفرش  كنيد. همانا شما بر پروردگار خود تمرد و سركشي مي نمي
اندازيد. پس آيا  دهيد و خودتان را با دستان خود در هالكت و بدبختي مي اهميت نمي

 ﴿ داريد!! دست از اين كارها بر نمي              
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       ﴾  :چون تقوا پيشگان را از شيطان وسوسه و «] 201[األعراف

دم خداوند را به ياد آورند و همان لحظه بصيرت و بينائي به دست  خيالي بدل رسد، همان

 .»آورند

مسلمانان خداوند را از نظر دور نداريد و از او بترسيد و با اين سخن خداوند اي 

﴿        ﴾ ند در رابطه با كه خداو نسبت به تكاليف و وظايفي

 هايتان به عهدة شما گذارده است، كوتاهي نكنيد. نگهداري و سرپرستي امور خانم
في را كـه خداونـد بـر عهـدة شـما نهـاده اسـت ادا كنيـد و از         ترين تكلي بيائيد مقدس

خداوند شما را به نگهـداري آن مـأمور كـرده اسـت     كه  ترين امانتي ترين و با ارزش نفيس
 مواظبت و مراقبت كنيد.

هـا هشـدار داده و فرمـوده     تان در قبال آن به مسئوليتنيز شما را نسبت  رسول اكرم
پس هر پدري در بارة دختـرش مـورد سـؤال    « »ن رعيتـهكلكم راع وكلكم مسئول ع«است: 

چنانكه هر مردي ». گيرد گيرد و هر شوهري در بارة همسرش مورد سؤال قرار مي قرار مي
گيـرد و هـر مسـلماني در     مورد سؤال و بازخواست قرار ميها و فرزندانش  در مورد خانم

را در دسـت او و زيـر    بارة آنچه كه خداوند او را نسبت به آن مكلف نمـوده اسـت و آن  
نفوذ قرار داده است و سرپرستي و اختيارش را به او وا گذارده است، مـورد سـؤال قـرار    

 گيرد. مي
انگاري كند، نتيجة اين كوتاهي و اهمـال   پس هركس در مسئوليت خود سستي و سهل

اهات خود نجات نخواهد يافت بند و باري از عواقب اشتب را خواهد ديد، هيچ شخص بي
كه قصور و كوتـاهي نمـوده    از حد اعتدال خارج شده و نيز كسيكه افراط كرده و  سيو ك

كه دستور خداونـد را بـه مسـخره بگيـرد و      تقصيرش در امان نخواهد بود و كسياز كيفر 
خشم و غضب خداوند را انتقام و قصاصش در دنيا و آخرت سبك شمارد، قادر به گريـز  

 نخواهد بود.
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شايد كه رستگار شويد و همواره ه درگاه خداوند توبه كنيد، پس اي مؤمنان! همگي ب

﴿اين آية كريمه را به ياد داشته باشيد و خود را در اين باره به غفلت و ناداني نزنيد   

                             

                            

                                 

                               

                                    

              ﴾  :هاي  و به زنان مؤمن بگو چشم«] 31[النور

شان را حفظ كنند، و زينت خود را آشكار  خود را (از نگاه به نامحرم) فرو گيرند، و شرمگاه
هاي خود را بر  ه (طبعاً خودش) نمايان است، و بايد (اطراف) مقنعهنكنند؛ جز آنچه از آن ك

يشان بيفكنند (تا چهره و گردن و سينه با آن پوشيده گردد) و زينت خود را آشكار ها انگريب
شان يا پسران  شان، يا پسران شان، يا پدر شوهران شان، يا پدران نسازند؛ مگر براي شوهران

شان يا زنان (هم كيش)  شان، يا پسران خواهران يا  پسران برادران شان شان، يا برادران شوهران
كه بر  كاري كه رغبتي (به زنان) ندارند، يا كودكاني شان يا مردان (سفيه) خدمت شان يا بردگان

هاي خود را (به زمين) بكوبند،  اند، و (زنان) نبايد (هنگام راه رفتن) پا شرمگاه زنان آگاهي نيافته
اند، دانسته شود، و اي مؤمنان! همگي به سوي اهللا توبه  شان را كه پنهان كرده ينتتا آنچه از ز

 .»كنيد، تا رستگار شويد

 ﴿و هميشه اين وعدة عذاب هولناك را در سخن خداوند متعال به خاطر سپاريد 

                           ﴾ 

كه آيات پروردگارش را به او تذكر دهند پس او از آن  كارتر از آن و كيست ستم«] 22:ةسجدال[

 .»گيريم كاران انتقام مي گمان ما از گناه روي بگرداند، بي
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