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مقدمه 

 آغاز سخن به نام خداوند بخشایندۀ مهربان؛ سپس سالم بر آخرین فرستادۀ او و 
.ک ایشان خاندان پا

معاصر،  روزگار  تا  باستان  دورۀ  از  دارد؛  بشری  تفکر  درازای  به  عمری  سخنوری، 
که نامشان، ثبت و ضبط شده است. در تمدن  سخنرانان برجسته ای داشته ایم 

اسالمی نیز خطبا و واعظان زیادی سراغ داریم که آوازۀ آن ها در تاریخ پیچیده است.
هنوز می توان از ال به الی سطور نهج البالغه، ندای بزرگ ترین خطیب تاریخ اسالم، 
کوفه  که با تأسی به خاتم األنبیا، بر باالی منبر  امیرالمؤمنین علی  را شنید 

فریاد برمی آوْرد و راه ورسم زیستن و بندگی را به تشنگان معرفت می آموخت.
بهره گیری از منبر،  به عنوان یکی از بلیغ ترین و رساترین شیوه های تبلیغ دینی، روش 
 بوده است. در میان پیروان مکتب اهل بیت عملی تمامی ائمۀ معصومان
نیز در قرون میانۀ تمدن اسالمی، خطبا و واعظان بزرگی برخاسته  و در تبیین آموزه های 

دینی نقش بسزایی را ایفا کرده اند.
که هنوز هم باوجود  خطابه و منبر از ظرفیت های عظیم حوزه و روحانیت است 
توسعه و گسترش انقالب اطالعاتی و عصر دیجیتال، می تواند در پیشبرد رسالت تبلیغ 

و تربیت، بسیار مؤثر باشد.
آشنایی هرچه بیشتر امت اسالمی با سّنت و سیرۀ معصومان، توبۀ بسیاری از 
گنهکاران، اسالم آوردن بسیاری از غیر مسلمانان و مقابله با نحله های فکرِی انحرافی، 

از مهم ترین برکات و ثمرات منبر و وعظ و خطابه است.
خلف  و   امام خمینی حضرت  رهبری  به  اسالمی  شکوهمند  انقالب  از  پس 
صالح ایشان، حضرت آیت اهلل خامنه ای مدظله العالی، آستان قدس رضوی با مدیریت 
از  بهره گیری  ضمن  طبسی دامت توفیقاته،  واعظ  آیت اهلل  حضرت  عالی مقام،  فقیه 
ظرفیت منبر و دعوت از سخنرانان برجسته، توانسته است پذیرای 25 میلیون 
زائر و مجاور حریم رضوی باشد و به جایگاه واالی عالی ترین پایگاه نشر معارف 

دینی دست یابد.
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی درجهِت بهره وری 
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بیشتر از محتوای ارزشمند سخنرانی های ایرادشده در حرم مطهر رضوی، پس از 
کرده و با هدف  پژوهش، آن ها را فهرست برداری، مستندسازی و خالصه نویسی 

بهره مندی هرچه بیشتر تشنگان معرفت، در قالب های مختلف ارائه می کند.
و  ارزشمند سخنوران  با هدف مستندسازی سخنرانی های  به همین منظور، 
به همت خادمان فرهنگی حضرت علی بن موسی الرضا، مجموعه کتاب های 

مشکات تهیه و تدوین شده است.
گوهر نجابت و موضوع حیا و عفاف در سخنرانی های  نوشتار حاضر با عنوان 
است  مشکات  مجموعۀ  دّومین  از  دّوم  مجّلد  رضوی،  مطهر  حرم  در  ایرادشده 
که تقدیم ارادتمندان امام مهربانی ها، حضرت علی بن موسی الرضا می شود. 
امید است این اثر، مورِدقبول موال و ولی نعمتمان، حضرت ولی عصر و استفاده 

گیرد؛ ان شاء اهلل.     گرامیان قرار  شما 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی
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یخ زن و حجاب در آینۀ تار
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بانوان؛ عناصر مهم جامعه
کرۀ زمین بانوان هستند. نمی شود دربارۀ انسانیت سخن  شاید نیمی از جمعیت 
گفت؛ اما از بانوان، این عناصر مهم و مؤثر در شکل گیری و شکل دهی جامعه سخن 
گرامی تشکیل می شود. این ها عناصر مهم  نگفت. پیکرۀ جامعۀ ما با این بانوان 
در مسائل اجتماعی بوده و هستند؛ اما با نگاه در طول تاریخ مشاهده می کنیم 
که قضاوت و داوری دربارۀ این بخش از جامعه، با فراز و نشیب همراه بوده است. 
گونی  گونا زنان همیشه در فراز یا فرود نبوده اند؛ بلکه در طول تاریخ قضاوت های 
قضاوت های  جاهلیت،  دورۀ  در  به ویژه  است.  شده  جامعه  بخش  این  دربارۀ 
گرفت. در  ظالمانه ای همراه با ستم و تضییع حقوق این قشر از جامعه، صورت 
که در دوران جاهلیت به هیچ اندازه ای برای زن ارزش  کریم بیان شده است  قرآن 

قائل نبودند. خداوند در سورۀ مبارکۀ نحل، آیۀ 58و59 می فرماید: 
َكِظیٌم * َیَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن  ا َو ُهَو   َوْجُهُه ُمْسَوّدً

َ
ْنَثى َظّل

ُ
َحُدُهم ِباْل

َ
َر أ ِإَذا ُبِشّ

َل َسآَء َما َیْحُكُمون
َ
َراِب أ

ُ
ُه ِفى الّت ْم َیُدّسُ

َ
ُیْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن أ

َ
َر ِبِه أ ُسوِء َما ُبِشّ

درحالی که هرگاه به یکی از آن ها بشارت دهند دختر نصیب تو شده است، ]از 
شدت غم و حسرت[ صورتش سیاه و خشمگین می شود * به خاطر بشارت 
]و  می شود؛  متواری  خود  قبیلۀ  و  قوم  از  است،  شده  داده  او  به  که  بدی 
کند؟!  ک پنهانش  نمی داند[ آیا او )آن دختر( را با قبول ننگ نگه دارد یا در خا

که بد حکم می کنند.  گاه باشید  آ
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91
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زن در تفکر غرب و یونان
در تفکر غربی همیشه یک نامعادله، از اّول تاریخ تا حاال بوده و آن هم این است 
که  که: »زن برابر با انسان نیست!« شما وقتی به فرهنگ یونان مراجعه می کنید 
مادِر غرب و ریشۀ تفکر غربی است، در دایرة المعارف ها، صدها اسم از دانشمندان 
می دانید  نیست؟!  دانشمندان  این  بین  زن  یک  اسم  چرا  می بینید.  یونان 
ریشه اش چیست؟ چون اصاًل در تفکر یونان، زن را انسان حساب نمی کردند! آن ها 
موجودات را این گونه طبقه بندی می کردند: 1. جمادات؛ 2. نباتات؛ 3. حیوانات؛ 
4. انسان.]در نهایت هم معتقد بودند[ بین انسان و حیوانات، موجوداتی هستند 

خ بین انسان و حیوان می دانستند! که به آن ها زنان می گویند. یعنی زن را برز
روشن فکرترین فرد یونانی ارسطوست. ارسطو حرف خیلی عجیب و غریبی در 
گویی انسان است؛ منتهی انسان ناقص!« ارسطو این  گفت: »زن،  یونان زد. او 
حرف ها را از استادش افالطون یاد گرفته بود. افالطون هم حرف عجیبی زده بود. او 
گفت: »هرآنچه مردها می توانند یاد بگیرند، زن ها هم امکان یادگیری اش را دارند.« 
به  بزرگی  توهین  که  چرا شد؛  مخالفت  افالطون  حرف  این  با  خیلی  یونان  در 
که این چنین حرفی دررابطه با  مردها و انسانیت شده بود! اما همین افالطونی 
کادمی اش راه نداد و در دعاهایش خدا را  زنان زده بود، هیچ وقت هیچ زنی را در آ

که خدا او را زن خلق نکرده است! شکر می کرد 
دکتر بانکی پور، تاالر همایش های آستان قدس رضوی، 18بهمن91
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جاهلیت اّولی و جاهلیت امروز
که در دوران جاهلیت اّولی، آن گونه برخوردی با زن  طبق تاریخ و قرآن شاهدیم 
که باالترین جنایت آن ها زنده به گورکردن دختر بود. اما در جاهلیت امروز  داشتند 
گر در جاهلیت اّولی به تعبیر قرآن، جسم زن و دختر را زنده به گور  چه می کنند؟ ا

کاال استفاده می کنند. می کردند، در جاهلیت مدرِن امروز، از زن به عنوان یک 
از غرب وحشی به اشتباه در بعضی از زبان ها، به عنوان تمدن غرب یاد می شود! 
که امروز در دنیای غرب هست در طول تاریخ وجود نداشته  کدام تمدن؟ توحشی 
که  است. در ظلم به بشریت، در جنایت ها، در جنگ ها و در انواع خیانت هایی 
به بشریت روا داشته اند، جلوه های آن توحش دیده می شود. جلوه ای از توحش 
غرب، آن جنایتی است که به زن روا داشته است و اسمش را آزادی زن گذاشته اند! 
کند،  ایجاد  خفقان  می خواهد  وقتی  جن  شیطان  مانند  بزرگ  شیطان  یا  غرب 
را به بند  یا یک ملت  کند  را اشغال  کشور  آزادی! وقتی می خواهد یک  می گوید 
بکشد، می گوید آزادسازی! وقتی که عراق را اشغال می کند، اسمش را اشغال گری 

نمی گذارد؛ اسمش را می گذارد: »حرب التحریر«، یعنی جنگ آزادی بخش! 
این شیوۀ شیطان است که همیشه، هروقت می خواهد کاری کند، مارک وارونه 
و وقتی می خواهد  امانت  کند، می گوید  به آن می زند؛ وقتی می خواهد خیانت 

کند، می گوید خدمت! جنایت 
گوهرشاد، 21تیر91 حجت االسالم  و المسلمین رحیمیان، مسجد جامع 
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زن و لیبرالیسم غرب
کاالیی  به عنوان آزادِی زن در دنیای غرب، او تبدیل به یک ابزار شده است؛ ابزار و 
کسب سود. چون سرمایه داری غربی یا لیبرالیسم غرب دنبال دو چیز است:  برای 
بیشتر،  کسب سود  برای  این هدف،[  ]با  و دیگری لذت طلبی.  بیشتر  یکی سود 
کاال و ابزار بهره می گیرد. البته این مسائل به جامعۀ ما هم  از زن به عنوان یک 
کز  کرده است. ]استفاده از خانم ها[ برای فروش بیشتر در فروشگاه ها ]، مرا سرایت 
تجاری[ و... آن هم با وضعیتی فجیع و آرایش وقیح، ازاین دست است. در غرب، 
کسب سود بیشتر در عالم هنر یا صحنه های  عمدۀ بهره گیری از زن، در ارتباط با 

تجاری دیگر است.
که ]براساس آن،[ زن به عنوان یک  گی دیگر دنیای غرب، لذت جویی است  ویژ
گرفته شد. ]آن ها[ برای ِاعمال حیوانیت بیشتر، از  ابزار برای التذاذ بیشتر در نظر 
کردند و امروزه در دنیای غرب، زن را در بدترین منجالب  کثر استفاده را  زن حدا
گر در جاهلیت اّولی جسم زن را  گفت ا فساد فرو برده اند؛ به گونه ای که می توان 
نابود )زنده به گور(  را  امروز، روح و شرافت و هویت و عظمت زن  نابود می کردند، 

کرده اند.
گوهرشاد، 21تیر91 حجت االسالم  و المسلمین رحیمیان، مسجد جامع 
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ارزش زن و مرد در اسالم
کنار مرد، از حیث معنویت و نگاه انسانی، نگاهی برابر دارد؛ هم  اسالم، به زن در 
به مرد به عنوان یک عبد خدا و انسان نگاه می کند، هم به زن. هم مرد موجود 
مؤثری در شکل گیری جامعه است و هم زن؛ اسالم برای آن ها هیچ تفاوتی نسبت 
به دیگری قائل نشده است. بااین حال، هر دوِی آن ها ازنظر فیزیکی و روحی و 

روانی تفاوت هایی با هم دارند.
 جسم مرد با جسم زن مقایسه کردنی نیست. روان زن، روان لطیفی است و 
نمی آورد.  ارزش  و مرد  برای زن  این ها  از  اما هیچ کدام  اقتدارگراست؛  روان مرد، 
و  دانش  و  علم  سطح  و  معنویت  عبودیت،  انسانیت،  به  مردی  و  زن  هر  ارزش 

تقوای اوست؛ چون خداوند حکیم می فرماید:
1ْتَقاُكْم

َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل أ

َ
ِإّنَ أ

گرامی ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شماست. همانا 
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91

1. حجرات، 13. 
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نگاه اسالم به زن
نگاه اسالم به بانوان، یک نگاه متعادل و ارزشی است؛ نه می گوید زن مایۀ ننگ 
کنند.  کار باشد و دیگران ]از او[ استفاده  است و نه می گوید زن باید مثل ماشیِن 
هرگز! بلکه ]در آموزه های اسالم[ زن، هم باید برای جامعه مفید واقع شود و هم 

برای خودش ارزش داشته باشد.
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91
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ارزش زن در اسالم
که خدا  اسالم برای زن خیلی ارزش قائل شده است. زن می تواند به جایی برسد 

کردم: بفرماید من تو را انتخاب 
1َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَسآِء اْلَعاَلِمیَن َیُم ِإّنَ اهلَل اْصَطَفاِك َو َطّهَ ...َیا َمْر

برتری  زنان جهان  تمام  بر  و  ک ساخته  پا و  برگزیده  را  تو  ای مریم! خداوند 
داده است.

حضرت  کند.  دریافت  غیب  عالم  از  را  غیبی  الطاف  می تواند  شد،  ک  پا زن  گر  ا
کنار سجاده ات غذاهایی  که نماز می خوانی،  زکریا به مریم می گفت: »تو 

کجاست؟!« است! ]این غذاها[ از 
اَلْت 

َ
ا ق

َ
ى َلِك َهذ

َ
ّن

َ
َیُم أ اَل َیا َمْر

َ
ا ق

ً
ا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزق ّیَ َكِر َما َدَخَل َعَلْیَها َز

َ
 ُكّل

2ُزُق َمن َیَشآُء ِبَغْیِر ِحَساٍب ُهَو ِمْن ِعنِد اهلِل ِإّنَ اهلَل َیْر
هر زمان که زکریا وارد محراب او می شد، نزد او غذای مخصوصی می دید. گفت: 
کجا برای تو آمده است؟« ]مریم در پاسخ[   گفت: »این، از  »ای مریم! این از 

سوی خداست؛ خداوند به هرکس بخواهد، بی حساب روزی می دهد.«
 زن می تواند در شرایطی مورِد الهام قرار بگیرد. فرق است بین وحی و الهام. وحی 
زنی  هر  منتهی  برسد.  ذهنش  به  جرقه ای  یعنی  الهام  اما  انبیاست؛  مخصوص 
کسی مثل مادر موسی شد، آن  گر  نمی تواند بگوید به من الهام شده است؛ ا

الهام درست است:
3...ّمِ ُموَسى

ُ
ْوَحْیَنا ِإَلٰى أ

َ
َو أ

که... . کردیم  ما به مادر موسی الهام 
کند: که خدا از او تعریف  زن می تواند به جایی برسد 

4یَقة ُه ِصّدِ ّمُ
ُ
...َو أ

...و مادر مسیح )مریم( زن بسیار راست گویی بود. 
از صدق است. صدق یعنی راست. صادق یعنی راست گو. صدیق یعنی  صّدیق 
بعضی ها  دارد.  صداقت  همه  عملش  زبانش،  فکرش،  است؛  صداقت  سراسر 

1. آل عمران، 42. 
2. آل عمران، 37. 

3. قصص، 7. 
4. مائده، 75. 
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که  کسی می گویند  زبانشان راست می گوید؛ اما عملشان دروغ است! صّدیق به 
تمام وجودش صداقت است.

فرزندش  به افتخار  و  به افتخارش  کعبه  دیوار  که  برسد  جایی  به  می تواند  زن 
بنت اسد(  )فاطمۀ  مادر  این   .علی امیرالمؤمنین  مادر  یعنی  شود؛  شکافته 

که دیواِر سخت برای او شکافته می شود؟! حامل چه بچه ای  است 
کرۀ زمین  به همۀ مردم  تاریخ، خدا  که در طول  کند  کاری  یک زن می تواند 
کردن  که برای پیدا بگوید بروید مکه و ]در[ سعی صفا و مروه، جای این خانمی 

کنید. آب برای اسماعیل نفس می زد، مثل او هروله کنان سعی صفا و مروه 
حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 12مرداد91
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پیامبر اکرم و احترام به زن
آیا صرفًا  او محبت و عشق دارد.  را می بوسد و به   دست فاطمه پیامبر

چون فاطمه فرزند پیامبر است این همه مورد احترام و تکریم است؟
و  می کردند  زنده به گور  را  دختر  که  شرایطی  در  بلکه[  نیست؛  ]این طور 
به  پیامبر می خواهد  باعث ننگ خانواده می دانستند،  را  به دنیاآمدن دختر 
که  کند و بگوید دختر، چنین مقامی دارد  تمام دنیا، پیروانش و بشریت، اعالم 
پیامبر با همۀ عظمتش، تمام قامت جلوی او می ایستد و خم شده و دست او 
کار را می کند تا این فرهنگ جاهلی را از بین ببرد. کرم این  را می بوسد؛ پیامبر ا
گوهرشاد، 21تیر91 حجت االسالم  و المسلمین رحیمیان، مسجد جامع 
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جایگاه زنان ازنظر اسالم
ازمنظر اسالم، زن در چهار مرتبه دارای شأن و شخصت است:

َحَسَناٌت...«1  ْلَبَناُت  
َ

»أ امام صادق داریم:  از  روایتی  1. در جایگاه دختر: در 
یعنی دختران حسنه )خوبی( هستند.

 کرم روایاتی ازاین دست فراوان داریم و برخورد و سیرۀ پیشوایان از پیامبر ا
تا ائمه، مبّین همین حقیقت است. حتی بنده از برخورد امام راحل با 
متعددی  خاطرات  آن ها،  به  عجیبشان  محبت  اظهار  و  دختر  نوزاد  و  دختران 

دارم.
مسئول  )مرد(،  همسر  است.  زن  خانه،  داخلی  مدیر  همسر:  جایگاه  در   .2
تدارکات و پشتیبانی زندگی است؛ اما زن در خانه مسئول اصلی مدیریت خانه 
است و خانه یعنی هستۀ اصلی شکل گیری جامعۀ بشری. در تاریخ شاهد هستیم 
که همۀ مرداِن موفق، عمدتًا موفقیت هایشان را در سایۀ همکاری همسرانشان 
اسالمی،  انقالب  و  نهضت ها  پیشتازی  در  همسران  نقش  آورده اند.  دست  به 
که به تعبیر امام خمینی در بسیاری از  نقش بسیار برجسته ای بود؛ به گونه ای 
که تشویق همسرانشان را همراه  نمونه ها مردان آنگاه وارد صحنۀ مبارزه شدند 
داشتند و با تحریک و پیش گامی همسرانشان وارد عرصه های جهاد و مبارزه در 

راه خدا شدند.
ازنظر اسالم،   از تساوی زن و مرد صحبت می شود.  گاهی  3. در جایگاه مادر: 
وقتی که زن و مرد در جایگاه پدر و مادر قرار می گیرند، زن )مادر(، سه برابر مرد )پدر( 
کرد: »وظیفۀ احسان و  کرم و عرض  ارزش دارد. شخصی آمد خدمت پیامبر ا
خدمتگزارِی  من باید در برابر چه کسی باشد؟« حضرت فرمودند: »مادرت.« سؤال 
کسی؟« دوباره فرمودند: »مادرت.« دفعۀ سّوم پرسید: »بعد از  کرد: »سپس چه 
که پرسید،  کسی؟« حضرت دوباره جواب دادند: »مادرت!« دفعۀ چهارم  آن، چه 

حضرت فرمودند: »پدرت.«
برابر مادرش سه برابر پدر دارد، به خاطر چیست؟  فرزند در  که  این وظیفه ای 

1. من ال یحضره الفقیه، ج3، ص481؛ وسائل الشیعه، ج 21، ص 367: أبان بن تغلب روایت کرده است که امام صادق فرمودند: »أَلْبَنَاتُ  
َحَسنَاتٌ  َو الْبَنُوَن نِْعَمٌة فَالَْحَسنَاُت یُثَاُب َعَلْیَها َو النِّْعَمُة یُْسَأُل َعْنَها.« )دختران حسنات هستند و پسران، نعمت؛ به حسنات ثواب تعلق 

می گیرد و از نعمت بازخواست می شود.(
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که مادر در زندگی فرزند دارد؛  با نقش بسیار سرنوشت سازی است  این متناظر 
که برای رشد و شکل گیری او متحمل شده و چه از ُبعد  چه از ُبعد سختی هایی 

تربیت فرزند.
نقش تربیتی مادر از زمان بارداری تا تولد و شیرخوارگی فرزندو همین طور بعد از 

آن، نقش سرنوشت سازی است.
کریم می فرماید: 4. در مقام الگو: قرآن 

  1...َت ِفْرَعْوَن
َ
ِذیَن آَمُنوا َءاَمُنوْا اْمَرأ

َ
ّل َو َضَرَب اهلُل َمَثاًل ِلّ

کسانی که ایمان آورده اند، همسر فرعون )آسیه( را مثال زده  و خداوند برای 
است. 

ارائه  آسیه  نام  به  الگو  و  سرمشق  یک  مرد(  و  )زن  مؤمنان  همۀ  برای  خداوند 
که  عاَلم  تاریخ  چهرۀ  بدترین  کیست؟  فرعون  است.  فرعون  همسر  که  می کند 
کریم بیش از صد بار نام فرعون به بدی یاد  در قرآن ترسیم شده است. در قرآن 
شده است. یک زن در خانۀ یکی از بدترین انسان های تاریخ )فرعون( به مقامی 

که به تعبیر قرآن، َمَثل و الگوی تمام مؤمنان عاَلم در تاریخ می شود.  می رسد 
قدرت  چنان  است،  کم  حا او  بر  که  شرایطی  برخالف  است.  مصر  ملکۀ  آسیه، 
که می تواند به اوجی از عظمت و ایمان و پیوند با والیت الهی برسد  اراده ای دارد 

و اسوۀ زنان و مردان مؤمن عالم شود.
کدام مکتب این گونه زن را توصیف می کند؟ باالتر از آسیه هم داریم؟ بله؛ زینب 

کبری. همین آسیه زیر شکنجه می گوید: 
ِنى ِمَن  ِنى ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َنّجِ ِة َو... َنِجّ

َ
...َرّبِ اْبِن ِلى  ِعْنَدَك َبْیتًا ِفى اْلَجّن

2اِلِمیَن
َ

اْلَقْوِم الّظ
کار  ...پروردگارا! برای من خانه ای نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و 

گروه ستمگران رهایی بخش. او نجات بده و از 
در  مصائب  تحمل  با  را  عاَلم  تاریخ  شرایط  سخت ترین  که  داریم  زینبی  ما  اما 
و  دلبندش  فرزند  دو  از  َعم 

َ
ا کرد؛[  ]فدا  را  خود  هستی  همۀ  او  چشید.  خدا  راه 

که روح و جان زینب است؛ جسم پاره پارۀ او   برادرانی عزیز همچون حسین

1. تحریم، 11.
2. تحریم، 11. 
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را دیده  است، سر جداشدۀ او را باالی نیزه دیده است، هم زمان با دوران اسیری، 
از  نگهبانی  و وظیفۀ  به عهده داشته است  را  او  فرزندان  از  حمایت و سرپرستی 
گرفته است! در اوج مصیبت ها  سیدالساجدین و امام عصر خود را هم به عهده 
کرد؟ جواب  که دیدى خدا با برادر و اهل بیت تو چه کار  وقتی از او سؤال می شود 

 َجِمیاًل!«1 )چیزی جز زیبایی ]از طرف خداوند[ ندیدم.(
َّ

ْیُت ِإال
َ

می دهد: »َما َرأ
باالتر از ایشان، حضرت فاطمه است  که امام حسن عسکری با همۀ 
ُة ]اهلِل[ َعَلْیَنا«؛2 یعنی  َنا[ َفاِطَمَة ُحّجَ ّمُ

ُ
ُة  اهلِل َو ]أ عظمتشان می فرمایند: »َنْحُن ُحّجَ

گر ما )ائمه( حجت خدا بر مردم هستیم؛ ]مادرمان[ فاطمه، حجت  ا
]خدا[ بر ماست.

گوهرشاد، 21تیر91 حجت االسالم  و المسلمین رحیمیان، مسجد جامع 

1. بحار األنوار، ج 45، ص116. 
2. تفسیر أطیب البیان، ج13، ص236.
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حجاب؛ یک نظام
)مرد(  مذکر  جنس  و  )زن(  مؤنث  جنس  قالب  در  که  انسانی  این  برای  خداوند 
کرده است. برای زن و مرد،  گرفته و برنامه هایی تدوین  گرفت، آدابی در نظر  قرار 
زنان  و  بانوان  برای  که  نظام هایی  ازجمله  است.  کرده  معرفی  گانه  جدا نظامی 
یعنی  کرده است، مسئلۀ حجاب است. حجاب  تدوین  و  تعریف  جامعۀ بشری 
پوشش. حجاب یعنی حائل شدن بین انسان و چیز دیگر. حجاب یعنی مانعی در 

کنند. پیش روی انسان قرار بدهیم؛ برای اینکه دیگران نتوانند به او تعرض 
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91
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حجاب؛ شرافت خانوادگی و مصونیت
باحجاب  داشتند،  خانوادگی  شرافت  و  ارزش  و  عنوان  که  زنانی  اسالم  از  قبل 
بودند؛ اما افراد پست و فرومایه ازنظر جامعه )برده ها(، بی حجاب بودند. اسالم 
گفت تمام زنان برابر هستند؛ برده و آزاد ندارد، پست و غیرپست ندارد؛  که آمد 
که  است  شده  چطور  حجاب،  کاربرد  و  آثار  این  با  باشند.  پوشش  با  باید  همه 
تا  بیاییم  آرایش بیرون  با  باید  گاهی خجالت می کشیم باحجاب باشیم؟! حتمًا 
که شیطان در اذهان و  کالس، اوپن، آنالین و همین حرف هایی  به ما بگویند با

زبان هایمان جاری می کند!
آسیب های  از  باشد،  باعث شرافت است. هر مقدار خانم پوشیده تر   حجاب 
را  خانم  حجاب،  بنابراین  است.  مصون تر  ناهنجاری ها  و  فرهنگی  و  اجتماعی 

محدود و محصور نمی کند؛ بلکه افراد هرزه و هوس ران را محدود می کند.
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91
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حجاب؛ تکلیف یا حق؟
اما  است؛1  تکلیف  فقط  می گویند  ساده بین  افراد  حق؟  یا  است  تکلیف  حجاب 
بدوِن پوشش  باید  گفتند  زنان  به  جامعه ای  در  گر  ا یعنی  است.  حق  حجاب 
که ما حق داریم باپوشش باشیم؛ چون اصالت  کنند  باشید، می توانند اعتراض 

و شرافت می آورد.
خجالت  بی حجاب  افراِد  اینکه  به جای  است.  شده  گون  واژ نگاهمان  ]امروز[ 
که چرا من باحجاب هستم! این نشان  گاهی افراد باحجاب شرمنده اند  بکشند، 

کنیم. که ما باید نوع نگاهمان را به ارزش های دینیِ  خود عوض  می دهد 
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91

1. حجاب، هم حق است، هم تکلیف؛ بنابراین چون تکلیف هم هست، نمی توان از آن صرفِ نظر کرد. 
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حجاب؛ هنجار یا ارزش؟
یک هنجار داریم و یک ارزش. ممکن است هنجاِر شهر یا خانواده ای بی حجابی 
باشد؛ ولی ارزش واقعی چیز دیگری است. ممکن است هنجار با ارزش هماهنگ 
بانک مرکزی  ارزِش اصیل و ماندگار، حجاب و پوشش است. در  یا مخالف باشد. 
که هرکسی دیده است، می گوید قیمت  کوه نور  یک تکه سنگ قدیمی است به نام 
ندارد. مادربزرگ های ما که زمان رضاخان بودند، گاهی شش ماه، یک سال در منزل 

می ماندند تا حجابشان را   از  سر  برندارند. ]این ها هم ارزشمندند و قیمت ندارند.[
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91
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پوشش و نظام خانواده
که  هرچه پوشش بیشتر باشد، نظام خانواده محکم تر است. بنده، اتریش بودم 
گفتند: »هیچ مشکلی نداریم؛ فقط اینکه  کردند. 85درصد مردم  یک همه ُپرسی 
گفت: »وقتی شوهرم به خانه می آید،  نظام خانواده تکه تکه شده است.« خانمی 
کرده است! چقدر مرا دوست دارد؟«  گفت وگو  نمی دانم از صبح با چند زن دیگر 
که به  گفتند: »مشکل تو چیست؟« جواب داد: »نمی دانم همسرم  به مردی هم 

کرده است!« گفت وگو  خانه برمی گردد، با چه روحیه ای برمی گردد و با چند مرد 
گسسته است. حجاب، باعث  در اروپا و آمریکا و نظام های غربی، نظام خانواده 

آرامش و استحکام خانواده است.
حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 13مرداد91
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حجاب در ایران باستان
حجاب یکی از شئون انسانیت و بشری است که به اندازۀ عمر تاریخ بشریت، ریشه 
و تاریخچه دارد. حجاب امر تازه ای نیست. مرحوم شهید مطهری)رضوان اهلل تعالی علیه( 
که در ایران باستان، همچنین  ح می کند  کتاب مسئلۀ حجاب، این طور مطر در 
در  نیست.  اسالم  مال  فقط  حجاب  داشتند.  حجاب  افراد  یهود،  قوم  میان  در 
میان ایرانیان باستان، قبل از اینکه مسلمان شوند، حجاب بوده است. مرحوم 
از اقوام هندوستان  که احتمااًل در میان برخی  مطهری)رضوان اهلل تعالی علیه( می فرماید 
حجاب  یهود،  قوم  ازجمله  این ها  از  بعضی  میان  در  است.  بوده  حجاب 
تاریخچۀ  است.  داشته  وجود  مسلمانان  امروزۀ  حجاب  این  از  سرسخت تری 

حجاب، بسیار طوالنی است.
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91
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حجاِب اسالم؛ تکمیل کنندۀ حجاب ایرانیان
که در اسالم حجابی نبوده است؛ اما به دلیل  بعضی ها خواستند این طور بگویند 
که[ ایرانیان مسلمان  کرده بودند، ]بعد  با ایرانیان پیدا  که مسلمانان  ارتباطی 
کردند. نه؛ هرگز این طور  شدند، حجاب ریشه اِی خود را در میان مسلمانان وارد 

نیست.
کرد. وقتی  کامل   ایرانیان از قبل حجاب داشتند؛ اما اسالم آمد و این حجاب را 
کریم نازل شد، قبل از مسلمان شدِن ایرانیان بود. حجاب  آیات حجاب در قرآن 
زرتشتیان و  اقوام بوده است. اصطالح پرده پوشی در میان  از  در میان بسیاری 
که انسان ها در پشت پردۀ حجاب قرار  در میان بسیاری از اقوام دیگر بوده است 

می گرفتند.
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91
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کرامت انسان؛ مقّدم بر آزادی زنان و مردان
زیاد  را  زنان  آزادی  بگیریم،  را  زنان  به  ظلم  جلوی  برای اینکه  گفتند  غربی ها 
زن  آزادی  اسمش  کردند.  مضاعفی  ظلم  زنان  به  آزادی،  شعار  با  درواقع  کنیم. 
بود؛ ولی درعمل، آزادی مردها و بهره کشی بیشتر از زنان بود. »ویل دورانت« در 
اقتصادی و حق مالکیت  آزادی  از  که  گروهی  تاریخش می گوید: »اّولین  ]کتاب[ 
ارزان قیمت  کار  نیروی  بودند.«  انگلیس  کارخانه داران  کردند،  صحبت  زنان 
]فکر  هستند.  زنان  کار،  ارزان قیمِت  نیروی  بهترین  دیدند  بعد  و  می خواستند 
کنیم؟ ]گفتند[ بیاییم  کامل  کارخانه ها استفادۀ  که از زنان در  کنیم  کردند[ چه کار 
و  جنسی  بهره کشی  که  کنیم  چه کار  کردند[  ]فکر  بدهیم.  زن  به  را  مالکیت  حق 
التذاذ از زن را در جامعه به اوج خودش برسانیم؟ ]گفتند[ از آزادی زن صحبت 
کنیم. به تعبیر شهید مطهری، این آزادی زنان نبود؛ آزادی مردان بود در تلّذذ 

از زنان.
انقالب اسالمی نیامد روی نقطۀ آزادی زنان حرکت کند؛ روی نقطۀ تعلیم وتربیت 
که متوسِط زنان ما ازنظر علمی و فکری  کنیم  کاری  گفت باید  کرد. انقالب  حرکت 
گاهی  آ باال رفت، آن وقت زن ها خودشان  گر سطح علم و فکر  ا کنند.  رشد پیدا 

پیدا می کنند و جلوی خیلی از این مشکالت را می گیرند.
کسی به  کردند، دیگر الزم نیست  وقتی قشری ازنظر سطح علمی و معرفتی رشد 
گاهی شان ]افزایش یافته و نگاهشان[ باز و روشن شده  آن ها چیزی بگوید؛ چون آ
است و جلوی سوء استفاده از خودشان را می گیرند. ما در محیط های آموزشی 
مطالعاتی  و  فکری  سطح  ازنظر  که  دخترانی  می بینیم  به وضوح  دانشگاهی  و 
انقالب،  اّول  در  است.  کمتر  جامعه  در  آسیب پذیری شان  میزان  قوی ترند، 
کردند و ]البته[ این مهم را از  به درستی این نقطه را به عنوان نقطۀ هدف انتخاب 

گرفته بودند. کرم یاد  پیامبر ا
انقالب  آزادی زن و استراتژی شان، اشتغال زن بود. در  در غرب نقطۀ هدف، 
کرامت زن شد و استراتژی، تعلیم وتربیت زن. اسالم با آزادی  اسالمی نقطۀ هدف، 
که هدف است، »کرامت انسان« است، نه آزادی  زن مخالف نیست؛ اما آن چیزی 

زنان و مردان. 
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1ْمَنا َبِنى آَدَم َكّرَ ...َو َلَقْد 
گرامی داشتیم. ...و به راستی ما فرزندان آدم را 

آزادی، هدف نیست. در  آزادی، مقدمۀ ارزش هاست؛ نه هدف گذاری ارزش ها. 
 کرم که این را ]هم[ از پیامبر ا کرامت را هدف قرار دادند  انقالب اسالمی، نقطۀ 

آموختند:
 َلِئیٌم.2 

َّ
 َاَهاَنُهّنَ ِاال

َ
َکِریٌم َو ال  

َّ
َساَء ِاال ْکَرَم الّنِ َما َا

کسی به آنان اهانت  کریم و بزرگوار و  گرامی نمی دارد؛ مگر شخص  کسی زنان را 
نمی کند؛ مگر انسان پسِت فرومایه و بی مقدار. 

ح شود. زن جنس دّوم یا ابزار نیست. در  زن نباید به عنوان وسیلۀ التذاذ مرد مطر
ح  غرب، زن به عنوان ابزار تبلیغات در مسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مطر

کرد. می شود؛ اما انقالب اسالمی با نگاه ابزاری به زن مقابله 
دکتر بانکی پور، تاالر همایش های آستان قدس رضوی، 18بهمن91

1. اسراء، 70. 
2. نهج الفصاحه، ص472، ح1520.
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خالصۀ بخش اّول
* بانوان عناصر مهم و مؤثر در شکل گیری و شکل دهی جامعۀ بشری هستند. 

که قضاوت و داوری دربارۀ این بخش  * با نگاه در طول تاریخ مشاهده می کنیم 
از جامعه )بانوان(، با فراز و نشیب همراه بوده است.
* در تفکر یونان، زن را انسان حساب نمی کردند! 

گر در جاهلیت اّولی به تعبیر قرآن، جسم زن و دختر را زنده به گور می کردند،  * ا
کرده و روح و شرافت او  کاال استفاده  در جاهلیت مدرِن امروز، از زن به عنوان یک 

را زنده به گور می کنند.
کنار مرد از حیث معنویت و نگاه انسانی، نگاهی برابر دارد.  * اسالم، به زن در 

* ارزش هر زن و مردی به انسانیت، عبودیت، معنویت و سطح علم و دانش 
نزد  شما  گرامی ترین  »همانا  می فرماید:  حکیم  خداوند  چون  اوست؛  تقوای  و 

خداوند، باتقواترین شماست.«
* نگاه اسالم به بانوان، یک نگاه متعادل و ارزشی است... ]در آموزه های اسالم[ 
زن، هم باید برای جامعه مفید واقع شود و هم برای خودش ارزش داشته باشد.
* زن، در خانه مسئول اصلی مدیریت خانه است و خانه یعنی هستۀ اصلی 

شکل گیری جامعۀ بشری.
* ازنظر اسالم، وقتی که زن و مرد در جایگاه پدر و مادر قرار می گیرند، زن )مادر( 

سه برابر مرد )پدر( ارزش دارد.
* خداوند برای همۀ مؤمنان )زن و مرد( یک سرمشق و الگو به نام آسیه ارائه 

که همسر فرعون است. می کند 
* یک زن در خانۀ یکی از بدترین انسان های تاریخ )فرعون( به مقامی می رسد 

که به تعبیر قرآن، َمَثل و الگوی تمام مؤمنان عاَلم در تاریخ می شود.
و  تعریف  بشری  جامعۀ  زنان  و  بانوان  برای  خداوند  که  نظام هایی  ازجمله   *

کرده است، مسئلۀ حجاب است.  تدوین 
را  افراد هرزه و هوس ران  بلکه  را محدود و محصور نمی کند؛  * حجاب، خانم 

محدود می کند.
* هرچه پوشش بیشتر باشد، نظام خانواده محکم تر است.

که به اندازۀ عمر تاریخ بشریت،  * حجاب یکی از شئون انسانیت و بشری است 
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ریشه و تاریخچه دارد. 
گفتند برای اینکه جلوی ظلم به زنان را بگیریم، آزادی زنان را زیاد  * غربی ها 
کنیم. اسمش آزادی زن بود؛ ولی درعمل، آزادی مردها و بهره کشی بیشتر از زنان 

بود.
صحبت  که  گروهی  »اّولین  می گوید:  تاریخش  ]کتاب[  در  »ویل دورانت«   *
بودند.«  انگلیس  کارخانه داران  کردند،  زنان  مالکیت  حق  و  اقتصادی  آزادی  از 
کار،  کار ارزان قیمت می خواستند و بعد دیدند بهترین نیروی ارزان قیمِت  نیروی 

زنان هستند. 
»کرامت  است،  هدف  که  چیزی  آن  اما  نیست؛  مخالف  زن  آزادی  با  اسالم   *

انسان« است، نه آزادی زنان و مردان.
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بخش دّوم
اهمیت حجاب
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آثار اجتماعی بی حجابی
مسئلۀ حجاب، یک مسئلۀ شخصی نیست که بعضی از جاهالن و مزدوران دشمن 
کدام مسئلۀ شخصی؟ حجاب، مسئله ای  می گویند زندگی شخصی افراد است! 

که در جامعه بازتاب دارد؛ آثار اجتماعی و آثار اخالقی و تربیتی دارد.  است 
کجای قرآن از  کسانی که می گویید در  خواهران و برادران! مردم مسلمان! ای 
کید می کند؛ اما تعداد رکعت ها در  گفته شده است! قرآن روی اصل نماز تأ حجاب 
کرده است. خود پروردگار هم  آن نیامده است. آن ها را وحی نبوی برایمان بیان 

کنید. فرموده است آنچه را پیامبر فرموده است، عمل 
1َوْحٌى ُیوَحى 

َ
َو َما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى* ِإْن ُهَو ِإّل

چیزی  می گوید،  آنچه  نمی گوید*  سخن  نفس  هوای  روی  از   )پیامبر( و 
که بر او نازل شده است. نیست؛ جز وحی 

اما دربارۀ حجاب و رابطۀ بین محرم و نامحرم، خداوند متعال حتی ریزترین و 
کرده است. خداوند نه فقط درزمینۀ مسئلۀ  دقیق ترین مسائل را در قرآن بیان 

کرده است.2  نگاه و حجاب؛ بلکه حتی دربارۀ آهنگ صدای زن نیز آیه نازل 
توی فرودگاه، در ادارات، در بعضی از بیمارستان ها وقتی می خواهند چیزی را 
گاهی استفادۀ ابزاری از  گوینده یک زن باشد! متأسفانه  کنند، حتمًا باید  اعالم 
که  زن، در سیمای جمهوری اسالمی دیده می شود و در فیلم های سینمایی هم 

کران می شود، به نحو بسیار فجیعی وجود دارد! حتی االن ساخته و بعضًا ا
که مرد نامحرم از آن خوشش بیاید و  آهنگ صدای زن نباید به گونه ای باشد 
گر به همۀ بشریت  که ا مورِدتوجه او قرار بگیرد. امیرالمؤمنین علی ایمانی دارد 
در عالم تقسیم شود، همه  مؤمِن در حّد عالی می شوند؛ اما همین حضرت با همۀ 
کراهت  عظمت و ایمانشان، به زن ها سالم می کنند؛ ولی از سالم کردن به زن جوان 
دارند؛ زیرا می ترسند آنچه از شنیدن صدای زن جوان بر ایشان عارض شود، تأثیر 

بیشتری نسبت به ثواب سالم داشته باشد!3 

1. نجم، 2و3. 
2. نور، 31؛ احزاب، 59.

3. الکافی، ج2، ص648؛ من ال یحضره الفقیه؛ ج 3، ص469.
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خواهرم! در مقابِل مردان نامحرم باید به گونه ای قاطعانه و محکم سخن بگویی 
که در دل  آن ها طمع نیفتد.

گوهرشاد، 21تیر91 حجت االسالم  و المسلمین  رحیمیان، مسجد جامع 
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آثار حجاب
حجاب برای جامعه، فواید و ثمرات و آثار مطلوبی دارد. حجاب یک امر اجتماعی 
است؛ جامعه باید جامعۀ  محّجبه ای باشد. حجاب ما باید در جامعه اثر بگذارد تا 

کنیم. برخی از این برکات عبارت اند از: آثار و برکاتش را مشاهده 
ک دامنی، در جامعه یک ارزش است.  1. حرمت گذاری برای بانوان: عفت و پا
که انسان پوشش خود را نگه  نماد عفیف بودن، یک بانوی محّجبه است. هرگونه 
گذاشته است. یک زن محجبه، یک زن  دارد، درحقیقت به جایگاه زن احترام 
که باید به او توجه شود. ممنوعه نیست؛ بلکه یک وجود دارای حریم الهی است 

2. مبارزه با نفس: حجاب در انسان، عامل مبارزه با نفس است. شهوات باعث 
به  و  خودنمایی کردن  از  را  انسان  حجاب،  اما  کند؛  خودنمایی  انسان  می شود 

گذاشتن باز می دارد و درجات انسان را افزایش می دهد. نمایش 
بالطبع  مدنِی  به طورطبیعی،  انسان  اجتماع:  در  بانوان  حضور  جواز   .3
که بگوید من  کسی را پیدا نمی کنیم  است؛ یعنی انسان طبیعتًا اجتماعی است. 
عالقه مندم در خانه بنشینم و وارد جامعه نشوم و با هیچ کس رابطه ای نداشته 
کرده است. فطرت  گر انسان، اهِل عزلت بماند؛ با فطرت خودش مبارزه  باشم. ا

انسان، فطرت اجتماعی است.
کار و تالش  مردان راحت تر در جامعه حضور پیدا می کنند؛ چون وظیفۀ مرد، 
برای تأمین نفقۀ زندگی است. اما بانون باید از حضور در جامعه محروم باشند؟! 
خیر، بانوان هم می توانند در جامعه حضور پیدا کنند؛ اما عامل و جواز حضورشان 
که  کند. چرا که این امکان را به زن می دهد تا در جامعه رفت وآمد  حجاب است 
به علت  بانوان،  غیرمحّجبۀ  حضور  و  بی حجابی  و  جامعه  در  مرد  و  زن  اختالط 
برخورداری جامعه از شرارت ها و شیطنت ها، می تواند عامل تعرض به بانوان و 

عامل فساد در جامعه شود.
گر بنا باشد زنان، بدون حجاب در جامعه  4. آرامش روانی و امنیت در جامعه: ا
هم  با  این دو  شوند،  وارد  جامعه  در  هم  شهوت ران  مردان  و  کنند  پیدا  حضور 
گر این بانو باحجاب باشد و مرد هم حجاب  ا از امنیت می اندازد. اما  را  جامعه 
کنند؛ اما  مخصوص خودش را داشته باشد، سبب می شود آن ها در جامعه حرکت 
کذایی، خودش را  گر خانمی با آرایش های  هیچ گونه ناامنی روانی ایجاد نشود. ا
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که َولو در دلشان  در جامعه به نمایش درآورد و یک ِسری از جوان ها و انسان هایی 
ک دامن باشند، با این مدل ها مواجه شده و فریفته شوند، آیا ظلم  می خواهند پا

به دیگران نیست؟ آیا این ایجاد ناامنی در جامعه نیست؟
 پس حجاب، هم برای مرد و هم برای زن، عامل امنیت است.

تا  با معنویت: یک خانم باحجاب عمومًا بیشتر اهِل معنویت است  رابطه   .5
کاملی ندارد. خداوند به پیامبر دستور می دهد: که حجاب  خانمی 

ْزَواِجَك َو َبَناِتَك َو ِنَسآِء اْلُمْؤِمِنیَن ُیْدِنیَن َعَلْیِهّنَ ِمْن َجاَلِبیِبِهّنَ 
َ ل ِلّ

ُ
ِبّىُ ق

َ
َها الّن ّیُ

َ
َیا أ

1ِحیمًا اَل ُیْؤَذْیَن َو َكاَن اهلُل َغُفورًا ّرَ
َ

َن ف
ْ

ْن ُیْعَرف
َ
ْدَنى أ

َ
َذِلَك أ

بلند  ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: »روسری های 
]و چادرهای[ خویش را بر خود فرو افکنند. برای اینکه ]به حجاب و عفاف[ 
گر  ]ا و  است  بهتر  ]کار[  این  نگیرند؛  قرار  ]فاجران[  آزار  مورد  و  شوند  شناخته 
همواره  خداوند  کنند؛[  توبه  است،  زده  سر  آن ها  از  کوتاهی  و  خطا  کنون  تا

آمرزندۀ مهربان است.
گر حجاب نباشد؛ اذیت و آزار در جامعه زیاد می شود.  پس نتیجه می گیریم ا

حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91

1. احزاب، 59. 
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حجاب؛ نماد اجتماعی بودن
نماد  حجاب  چون  است؛  حجاب  بحث  اسالم،  قانون  و  اصل  مترّقی ترین 
برهنه  زن  بود  قرار  گر  ا است.  مسلمان  زن  یک  متمدن بودن  و  اجتماعی بودن 
که دیگر در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حاضر نمی شد. پس  باشد 
که بتواند در اجتماع،  که به زن این فرصت را می دهد  یکی از آثار حجاب این است 
کند؛ منتهی در حوزۀ محدودیت ها و خصوصیات ویژۀ زنانگی  مثل مردان فعالیت 
خودش. بعضی ها در این زمینه افراط می کنند. وقتی می خواهند بگویند زنان در 
که رانندۀ تریلی است! اصاًل زن  اجتماع حضور دارند، فیلم زنی را نشان می دهند 

برای این چیزها آفریده نشده است. 
َة َرْیَحاَنٌة َو َلْیَسْت ِبَقْهَرَماَنٍة.1

َ
...ِإّنَ اْلَمْرأ

گل ظریف است؛ نه یک قهرمان. زن یک 
که یک یا دو بچه دارد، خودش را به زمین و آسمان می زند  گاهی آقایی  دیده اید 
کوچک ترین  کند؛ ولی یک خانم در مهدکودک با  کت  و نمی تواند دو تا بچه را سا

کت می کند. ]این هنِر مادرانۀ خانم هاست.[ ترفند و تدبیر، پنجاه بچه را سا
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91

1. نهج البالغه، ترجمه دشتی، ص537، نامه 31؛ من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص556 و ج5، ص271. 
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گناه اجتماعی
گناه اجتماعی است.  گناهان، فردی نیست؛ اجتماعی است. بدحجابی  بعضی 
که اختیار دارم؛ می خواهم بی حجاب باشم؛  یک دختر جوان نمی تواند بگوید 
بدحجابی  از  کار  می رود.  پیش  بی حجابی  به سمت  دارد  ما  جامعۀ  امروز  گرچه 
باید  مجلس  و  دولت  بشود.  فکری  باید  است!  خطر  یک  این  و  است  گذشته 
اداره ها،  برای  می تواند  دولت  کنند.  فکر  باید  خانواده ها  کانون  کنند.  فکری 

کند. بیمارستان ها، مدرسه ها و دانشگاه های دولتی و آزاد، حّد حجاب تعیین 
کشور، مشکل محسوب نمی شود؟! واقعًا مشکالت فرهنگی در این 

گذشته را از بین برده، مسائل  که حکومت ها و تمدن های  یکی از عوامل مهمی 
فرهنگی بوده است. قوم سبأ و قوم موسی را این مسائل زمین زد. دولت عثمانی 

را فساد از هم پاشید.
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 6اردیبهشت89
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یک سؤال از خانم های بی حجاب
دلتان  نه،  یا  باشد  هم  دیگری  خانم  به  شما  شوهر  چشم  دارید  دوست  آیا 
می خواهد تمام عشق شوهرتان فقط متوجه شما باشد؟ همۀ زنان )باحجاب یا 
بی حجاب( می گویند ما دوست داریم تمام عشق همسرمان به  ما متمرکز باشد. 
که بیرون می آیی، نگاه  پس چرا با این تیپ و ظاهر بیرون آمدی؟ با این ظاهر 
کم  همسرانشان  به  را  مردان  عشق  تمرکز  و  می کنی  جذب  خودت  به  را  مردان 
گر شما را نمی دید، تمام ذهنش و  که به شما نگاه می کند؛ ا می کنی. این مردی 
عشقش به خانم خودش بود. ازنظر عقلی، ]این خانم ها[ هیچ جوابی ندارند ]که 

کاری هم به دستور دین اسالم نداریم. به این سؤال[ بدهند؛ 
هم  یک درصد  و  باشد  شما  به  شوهرت  عالقۀ  تمام  داری  دوست  که  خانمی 
که با آن رفت وآمد می کنی یعنی  نمی خواهی متوجه دیگران باشد! این ظاهری 
کنید. چطور تمرکز  چه؟ یعنی مردم دنیا! چند درصد از عالقه هاتان را متوجه من 
آن ها  به  را  دیگر  خانم های  شوهر  عالقۀ  تمرکز  اما  می خواهی؛  را  شوهرت  عالقۀ 

نمی خواهی؟! شما با این ظاهر، حواس مردها را پرت می کنی.
گر از هر نظر جایز باشد، ازنظر عقلی جایز نیست! مردی  بی حجابی یا بدحجابی ا
که می خواهی عالقۀ  کم می شود. همان طور  که شما را دید، عالقه اش به خانمش 
کم نشود، زن های دیگر هم نمی خواهند عالقۀ شوهرانشان به  شوهرت به شما 

کم می کنی! کم شود؛ ولی شما ]این عالقه را[  آن ها 
حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 12مرداد91
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آیۀ  حجاب و شأن نزول آن
بگو  مؤمنان  زنان  و  دخترانت  و  همسران  به  پیامبر،  »ای  می فرماید:  قرآن 
با عفاف شناخته شوند و  تا  را روی سرشان بیندازند  گشاد  روسری های بلند و 

مورد اذیت و آزار واقع نشوند و خداوند، آمرزندۀ مهربان است.«
که شأن نزول  علی بن ابراهیم در تفسیر خود، روایتی را ذیل این آیه نقل می کند 

آیه است.1 
که می شد برای  که این آیه نزول شد؟ زنان مؤمنۀ مدینه، وقت مغرب  چه شد 
خواندن نماز پشت سر پیامبر به  سمت مسجد می آمدند. میانۀ راه مبتال به 
اذیت و آزار بعضی از افراد هرزه قرار می گرفتند. یعنی بین راه ازطرف بعضی افراد، 
کنید؛ این فقط مال  متلک یا حرف آزاردهنده ای به آن ها زده می شد. مالحظه 
مردم  نوامیس  و  زنان  و  دختران  راه  سر  افرادی  هم  روزها  آن  نیست.  امروزه 
که پیامبر به این زنان مؤمنه  کار را می کردند. آیه نازل شد  می ایستادند و این 
و  می شوید  ممتاز  الابالی  زنان  این  از  شما  کنید؛  حفظ  را  حجابتان  گر  ا بگوید 
دیگر اذیت و آزار نمی شوید. آن جوان هرزه سراغ زن الابالی می رود؛ اما سراغ زن 

باعفاف و باحجاب نمی رود.
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91

1. تفسیر کّشاف، ج3، ص559؛ تفسیر قمی، ج2، ص199.
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یم زن حر
دیگر  گرفت؛  قرار  تاخت وتاز  مورد  وجودش  حرم  گر  ا شد،  شکسته  زن  حریم  گر  ا

چیزی برای او نمی ماند!
تشکر   پیامبر از  و  آمدند  خانم ها  از  بسیاری  شد،  نازل  حجاب  آیات  وقتی 
که  کادویی است  کاغذ  که یا رسول اهلل! این چه هدیۀ بزرگی است! این یک  کردند 

کرده است. خداوند برای پیچیده  شدن ارزش های ما به ما عنایت 
که در تاریخ، زنان باشخصیت و صاحب منصبان اجتماعی پوشیده  می دانید 
کوچه و خیابان  کم کم زن را ]با وضع نامناسب[ به  بودند و حریم داشتند. امروزه 
کار و پشت تلویزیون آوردند و تحِت عنوان حقوق اجتماعی زن، حق برابری  و سر 
گوش  با مرد، همدوشی با مردان در پست ها و َمناسب اجتماعی و...، هزار بال به 

گذاشتند. کارشان هم  کاری دست زنان ندادند؛ بلکه سِر  زن خواندند. نه تنها 
حجت االسالم  و المسلمین نقویان، صحن جمهوری اسالمی، 10تیر92
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رکن تربیتی ثابت
گاهی بدحجاب می شوند و حجاب برتِر مادر را نمی پذیرند؟ چون  چرا دخترانمان 
بچه را یک نفر تربیت نمی کند؛ در خانه، والدین تربیت می کنند و در مهمانی، اقوام 
تربیت می کند. چون  فرد دیگری  تلویزیون هم  پای  افراد دیگری.  و در مدرسه، 
ارکان تربیتی جامعه متعدد شدند و هرکدام یک شیوۀ تربیتی دارند؛ بنابراین، این 

دوگانگی های رفتاری به وجود آمده است.
یا  برهنه  به صورت  فروشگاه ها  و  لباس فروشی ها  در  که  مانکن هایی  همین 
همین طور،  می شوند.  بی حجابی   به  ترغیب  و  جذب  باعث  هستند،  نیمه برهنه 
گون ازجمله ورزشی و هنری، فرد بی حجاب را نماد موفقیت  گونا در عرصه های 
تئاتر و هنر وقتی بخواهند یک زن عقب افتادۀ  معرفی می کنند! ]مثاًل[ در عرصۀ 
ناموفق را نشان دهند، چادری است؛ ولی وقتی بخواهند یک زن موفق را نشان 
اثر  اوقات  گاهی  که  نکاتی است  این ها  کم حجاب نشان می دهند.  را  او  دهند، 

می گذارند.
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91
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حجاب؛ حق اهلل و حق الّناس
حجاب جزء ارزش های دینی مان است، نه جزِو هنجارها؛ هم حق شخصی است، 

هم حق الّناس و هم حق اهلل.
ممکن است یکی از حق شخصی اش بگذرد؛ اما حجاب حق الّناس ]هم[ هست. 
بدون حجاب  نمی توانند  ]دیگران[  نباشد،  راضی  کشور  جمعیت  از  نفر  یک  گر  ا
که ما حجاب نمی خواهیم؛ دولت  کشور شعار بدهند  گر هم تمام  بیرون بیایند. ا

کند؛ چون ]حجاب[ حق اهلل است. نمی تواند موافقت 
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91
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نگاه حرام، ممنوع!
خودت  روز[  طول  ]در  چون  است؟  دلپذیرتر  و  خوشمزه تر  ناهار  از  افطاری  چرا 
برایش  افطاری  داشت،  نگه  را  خودش  ساعت  چند  که  آدمی  نگه داشتی.  را 
گر جلوی دختر مردم،  خوشمزه تر است. همین قصه راجع به همسر هم هست. ا
کسی هیچ  گر  خانم ها و... خودت را نگه داشتی، همسرت پیش تو دلپذیر است. ا
گر ظاهر همسرش ده باشد، پیش او بیست  زنی را غیر از خانمش نبیند؛ حتی ا
را  اشتهای الزم  سفره،  پهن شدن  موقع  که مدام چیزی می خورد؛  آدمی  است. 

ندارد.
مردان و جوانان باغیرت به خواهرشان و همسرشان بگویند خودت را نشان 
را  این  خدا  و  است  زن  نژاد  جزء  زینت  و  آرایش  به[  ]عالقه  البته  نده.  دیگران 

کن؛ ]اما[ فقط برای شوهرت. می داند. آرایش 
 1...ْو

َ
 ِلُبُعوَلِتِهّنَ أ

َ
...َو َل ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهّنَ ِإّل

و زینت هایشان را جز برای شوهرانشان یا...2 آشکار نکنند.
حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 12مرداد91

1. نور، 31. 
2. در ادامه آیه به دیگر محارم زن ها نیز اشاره و در بازه ای مشخص و محدود شده است. 
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شیوه های تأثیرگذار برای تشویق به حجاب
برای  حرفمان  چرا  چیست؟  حجاب  به  تشویق  برای  تأثیرگذار  شیوۀ  بهترین 

خانواده و اطرافیان تأثیرگذار نیست؟ 
اما  داریم؛  دینی  عادت  داریم،  دینی  ُانس  ما  که  است  این  عمده اش  علت 

معرفت دینی نداریم.
می خوانند.  نماز  والدین  که  می بیند  خانواده  در  می کند،  باز  چشم  که  فرزند 
که بعد عادت  خودش )فرزند( هم ُمهر برمی دارد و نماز می خواند. این ُانس است 
)نماز  انجام می دهد  که می رسد، طبق عادت  بلوغ ]هم[  نزدیک سن  می شود. 
به  ]عادت  کم کم  شد،  جامعه  وارد  و  راهنمایی  دورۀ  رفت  که  بعد  می خواند(. 

کم رنگ می شود. چرا؟ چون معرفت نیست.  نماز خواندن در او[ 
معرفت چیست؟ ]معرفت،[ فهم و استنباط معارف دینی به کمک تفکر و تعقل 

و تحلیل مسائل مذهبی است.
باید در عمق جان این دختر و پسر چرایی نماز، چرایی روزه، چرایی حجاب 

باشد؛ وگرنه عادت از دست می رود.
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91
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الگو و آموزش
فرزندان باید یک الگوی مناسب را ببینند؛ نه آن خانم چادری را که دروغ می گوید 
یا با شوهرش سازگار نیست. ]فرزند[ با خودش می گوید: »آن زن حجاب دارد؛ اما 

اخالق خانوادگی اش را رعایت نمی کند و دروغ می گوید! ]چه فایده؟[«
مربیان  اما  هستند؛  خانواده  مربی  والدین،  است[:  مهم  ]هم  مربی  نرم  زبان 
نمی گذارد؛  اثر  حجاب  برای  کتک  خشن.  زبان  نه  باشند،  داشته  نرم  زبان  باید 

کردن، برخورد فیزیکی و محروم کردن اثر نمی گذارد. دعوا
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91
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چند سؤال کاربردی
که در ایام والدت حضرت زهرا داشتم، دخترخانم جوانی  بعد از جلسه ای 
اینجا )حرم( سرم  به خاطر  را  آقا، من چادرم  گفت: »حاج  و  گرفت  را  جلوی من 
قانع  اما  دادم؛  گوش  را  اساتید  دیگر  و  شما  بحث های  نیستم.  چادری  و  کردم 
گر قانع شدم، چادرم روی  که قانع بشوم. قول می دهم ا نشدم. چیزی بگویید 
کردم. با خودم   کردم. توسلی به حضرت رضا سرم بماند و در نیاورم.« تأملی 
که می دانید ما ناتوانیم؛ این خواهر، مهمان شماست! بعد  گفتم آقاجان! شما 
کردم. این پنج تا  کلمه به زبانم جاری شد. از این خواهر بزرگوار پنج تا سؤال  پنج تا 
کنید. به برکت  ح  سؤال را شما هم می توانید برای خودتان یا هر دختر جوانی مطر

گفتم:  امام رضا تأثیر خودش را خواهد داشت. به این خواهر محترم 
گفت: »بله، من مسلمانم. مگر می شود قیامت را  شما قیامت را قبول داری؟ 

قبول نداشته باشم؟!« 
گفت: »بله؛ جزو اعتقاد ماست.« گفتم: »شما شفاعت را قبول داری؟« 

حضرت  نازنین  وجود  شفاعت،  محورهای  از  یکی  داری  قبول  »شما  گفتم: 
کرد. زهرا است؟« قبول 

کند، طبیعتًا  بخواهد شفاعت   فاطمه گر  ا قبول داری منطقًا  »آیا  گفتم: 
گفت: »بله.« که شباهتش به او بیشتر باشد؟«  کسی را زودتر شفاعت می کند 

گفتم: »آیا شما در حفظ حیا و حجاب، با چادر به فاطمه شبیه تری یا   
و  انداخت  پایین  را  سرش  و  کرد  مکث  منصفانه  لحظه ای  چند  چادر؟!«  بدون 

گفت: »درست است؛ دیگر چادرم را درنمی آورم.«
مسیر  در  ببینیم  باید  است،   فاطمه حضرت  حیا  و  عفاف  سرآمد  چون 
و  حیا  این  که  شده  محقق  چگونه  زندگی  جاری  اتفاقات   ،فاطمه زندگی 
کرده است تا من هم در مسیر او قرار بگیرم و بتوانم شباهتم را  عفاف، او را سرآمد 

کنم. به ایشان بیشتر 
حجت االسالم  و المسلمین ماندگاری، رواق دارالهدایه، 22تیر85
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خالصۀ بخش دّوم
* حجاب، مسئله ای است که در جامعه بازتاب دارد. آثار اجتماعی و آثار اخالقی 

و تربیتی دارد.
سخن  محکم  و  قاطعانه  به گونه ای  باید  نامحرم  مردان  مقابِل  در  خواهرم!   *

که در دل  آن ها طمع نیفتد. بگویی 
با نفس،  مبارزه  اجتماع،  در  بانوان  بانوان، جواز حضور  برای  * حرمت گذاری 
آرامش روانی و امنیت در جامعه و رابطه با معنویت، ازجمله آثار و برکات حجاب 

است.
اجتماعی  گناه  بدحجابی  است.  اجتماعی  نیست؛  فردی  گناهان،  بعضی   *

است.
بگو  مؤمنان  زنان  و  دخترانت  و  همسران  به  پیامبر،  »ای  می فرماید:  قرآن   *
با عفاف شناخته شوند و  تا  را روی سرشان بیندازند  گشاد  روسری های بلند و 

مورد اذیت و آزار واقع نشوند و خداوند، آمرزندۀ مهربان است.«
* حجاب جزء ارزش های دینی مان است، نه جزِو هنجارها؛ هم حق شخصی 

است، هم حق الّناس و هم حق اهلل.
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بخش سّوم
انواع عفاف
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عفاف چیست؟
عفاف به چه معناست؟ در حدیثی از امیرالمؤمنین، امام علی آمده است: 

ُکِلّ َخْیٍر.1 ُس 
ْ

ُة َرأ
َ

ْلِعّف
َ

أ
ک دامنی، منشأ همۀ نیکی هاست. عفاف و پا

در حدیث دیگری از ایشان می خوانیم: 
ْفَضُل  اْلِعَباَدِة اْلَعَفاُف.2

َ
أ

ک دامنی است. بهترین عبادت، عفت و پا

امام سجاد نیز در دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان به خداوند متعال  
عرض می کنند:

ْتِر َو اْلَعَفاِف... .3 ُهّمَ َزّیِنّیِ ِفیِه ِبالِسّ
َ
لّل

َ
أ

خدایا، ]در این روز،[ من را به زیور حجب و حیا و خویشتن داری آراسته فرما.

یا  کسی که عفیف است؛ مقامی مثل فرشتگان دارد  همچنین در حدیث داریم 
کسی که عفیف است؛ ثواب مجاهد در جبهۀ جنگ را دارد:

، َلَکاَد اْلَعِفیُف 
َ

ْن َقَدَر َفَعّف ْجرًا ِمّمَ
َ

ْعَظَم أ
َ

ِهیُد ِفی َسِبیِل اهلِل ِبأ
َ

َما اْلُمَجاِهُد الّش
ِئَکِة .4 ْن َیُکوَن َمَلکًا ِمَن اْلَماَل

َ
أ

که بتواند  کسی نیست  که در راِه خدا شهید شود، بیشتر از  پاداش مجاهدی 
کار حرامی را انجام دهد؛ ولی عّفت ورزد. حّقًا شخص عفیف و پاك دامن نزدیك 

است فرشته ای از فرشتگان شود.

امیرالمؤمنین، علی در نامه ای به عثمان بن حنیف انصاری )استاندار بصره( 
می نویسند:

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص256، ح5399. 
2. الکافی، ج2، ص79.

3. مفاتیح الجنان، ص315. 
4. نهج البالغه، ترجمه شهیدی، ص559، حکمت 474.
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ٍة َو َسَداٍد... .1 
َ

ٍع َو اْجِتَهاٍد َو ِعّف ِعیُنوِنی ِبَوَر
َ

أ
کنید. ک دامنی و درستی و استواری یاری  مرا با پرهیزکاری و تالش فراوان و پا
 ما غرایزی داریم؛ مثل میل جنسی، غضب و عصبانیت. باید این غرایز را مدیریت 

کرد. عفت یعنی خویشتن داری؛ یعنی من این غرایزم را از راه حرام تأمین نکنم.
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 6اردیبهشت89

1. نهج البالغه، ترجمه شهیدی، ص417، نامه45.
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کنترل غرایز
یوسف پیامبر جوان بود و زلیخا هم دنبالش دوید. یوسف هم میل جنسی 
اعتدال در  نرفت. عفاف،  یعنی سراغ حرام  یعنی چی؟  اما عفاف ورزید.  داشت؛ 
کند،  کند؛ ازدواج  قواست. عفاف یعنی اینکه انسان غرایزش را از راه شرعی تأمین 
کند و... . در جبهۀ  کنترل  ل مال به دست آورد، غضب را  کند و از راه حال تالش 
جنگ عصبانی شو و با دشمن بجنگ تا نامش بشود شجاعت؛ نه اینکه به زن 
و بچه ات فحش بدهی، نه اینکه برای ارضای غریزۀ میل به غذا، خدعه و لقمۀ 
حرام و رشوه و ربا به زندگی ات وارد شود و نه اینکه برای ارضای میل جنسی به 
کنی یا چشمت دنبال صحنه های حرام باشد!  نامحرم نگاه یا با نامحرم خلوت 
کلمه، عفت یعنی خویشتن داری؛ یعنی اعتدال در غرایز جنسی و نفسانی.  در یک 

یکی از بزرگ ترین و مهم ترین صفات انسان های باتقوا، عفاف است. 
براساس  بتواند  و  باشد  داشته  مدیریت  و  کنترل  قدرت  انسان  یعنی  عفاف 
ع، درست تصمیم بگیرد. امیرالمؤمنین علی در بیان صفات  قوانین دین و شر
که در آن برای اهِل تقوا 110 صفت را برشمرده اند. یکی  اهِل تقوا، خطبه ای دارند 

]از این صفت ها[ این است: 
ْنُفُسُهْم َعِفیَفٌة.1

َ
َو أ

]باتقوایان[ نفسشان عفیف و دامنشان پاك است.
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 6اردیبهشت89

1. نهج البالغه، ترجمه شهیدی، ص304، خطبه متقین )همام(.
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یبایی عفاف و ز
است.  بیشتر  کمالش  عفاف،  اما  است؛  کمال  هم  زیبایی  است.  کمال  عفاف، 
بعد  و  هستند  عفیف  می گوید  اّول  حورالعین،  تعریف  در  کریم  قرآن  در  خداوند 

می گوید زیبا هستند. ابتدا می فرماید: 
 1ْبَلُهْم َو َل َجآّن

َ
َلْم َیْطِمْثُهّنَ ِإْنٌس ق

پیش از ایشان، دست هیچ انس و جّنی به آن ها نرسیده است. 
بعد می فرماید: 

 2وُت َو اْلَمْرَجاُن
ُ

ُهّنَ اْلَیاق
َ
ّن

َ
َكأ

که آن ها مثل یاقوت و مرجان اند!  گویی 
کدام آخر، دارای نکته است.3 کدام اّول است و  که  کلمات قرآن  این 

حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 13مرداد91

1. الرحمن، 56و74. 
2. الرحمن، 58.

3. درصورت تمایل به آشنایی با این نکته های قرآنی، کتاب های تفسیر قرآن را مطالعه فرمایید. 
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اقسام عفاف
عفاف سه قسم دارد: 

گفتاری.  1. عفاف جنسی؛ 2. عفاف مالی؛ 3. عفاف 
عفاف جنسی

 خداوند متعال در سورۀ مبارکۀ نور می فرماید: 
َقَرآَء ُیْغِنِهُم 

ُ
اِلِحیَن ِمْن ِعَباِدُكْم َو ِإَمآِئُكْم ِإْن َیُكوُنوْا ف َیاَمى ِمْنُكْم َو الّصَ

َ
ْنِكُحوا اْل

َ
َو أ

 1ْضِلِه َو اهلُل َواِسٌع َعِلیٌم
َ

اهلُل ِمْن ف
کنیزان صالح و درستکارتان را همسر  مردان و زنان بی همسر خود و غالمان و 
بی نیاز  را  آنان  خود  فضل  از  خداوند  باشند،  تنگ دست  و  فقیر  گر  ا دهید؛ 

گاه است. گشایش دهندۀ آ می کند و خدا 
کنند،  که ندارند و می خواهند ازدواج  از مسائل مالی نترسید؛ خدا به آدم هایی 
)سروسامان  کرده اند  پیدا  چیزی  ازدواج  از  بعد  متأهل ها  کثر  ا می کند.  کمک 

گرفته اند(. مگر خدا نمی تواند؟! او، هم وسعت دارد، هم قدرت، هم علم.
کنیم؟  گر به هر دلیلی ازدواجمان ممکن نشد؛ چه کار  اما ا

خداوند در ادامه می فرماید: 
 2...ْضِلِه

َ
ى ُیْغِنَیُهُم اهلُل ِمْن ف

َ
ِذیَن َل َیِجُدوَن ِنَكاحًا َحّت

َ
َوْلَیْسَتْعِفِف اّل

تا  کنند  پیشه  ک دامنی  پا باید  نمی یابند،  ازدواج  برای  امکانی  کسانی که  و 
کند. خداوند از فضل خود، آنان را بی نیاز 

نوع  یک  و  داشتی  همسر  یا  نشد  فراهم  ازدواج  زمینۀ  گر  ا یعنی  جنسی  عفاف 
بی بندوباری در زندگی ات پیدا شد و میل به نامحرم و میل به حرام یا صحنه های 
را  خودت  که  است  این  عفاف  است.  عفت  خالِف  بدانی  کردی؛  پیدا  نادرست 

کنی و قوای جنسی ات را ازطریق غیرشرعی ارضا نکنی. کنترل 
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 6اردیبهشت89

1. نور، 32. 
2. نور، 33. 
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 راه ایجاد عفاف جنسی
پیشه  عفاف  کرد،  طغیان  جنسی اش  قوای  کسی  گر  ا که  می فرماید  کریم  قرآن 
کند؛1 یعنی از راه غیرشرعی دنبال ارضای غرایز جنسی اش  نرود. برای ایجاد عفاف 
که مردان چشم از نامحرم بپوشند و زنان  جنسی در جامعه، قرآن توصیه می کند 

کنند. حجاب را رعایت 
که چشمتان دنبال دختران و زنان نباشد و  خداوند در قرآن توصیه می کند 
که تحریک کننده باشد. در سورۀ  خانم ها طوری صحبت نکنند یا طوری راه نروند 
کامل  حجاب  و  جلباب  می آیند،  بیرون  زنان  وقتی  که  دارد  توصیه  نور  مبارکۀ 
که جلوی تحریک را بگیرد و بازدارنده  داشته باشند. همین طور توصیه هایی دارد 
کنید  باشد؛ هم می فرماید به نامحرم نگاه نکنید، هم می فرماید حجاب را رعایت 

و هم توصیه به ذکر و دعا و نماز می کند؛ چون:
 2اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشآِء َو اْلُمْنَكِر ِإّنَ الّصَ

گناه باز می دارد.  همانا نماز ]انسان را[ از زشتی ها و 
کرده است مردم را به رعایت عفاف جنسی سفارش  کریم در دو جنبه سعی  قرآن 
باعث می شود  که  به آن عواملی  و یکی هم سفارش  از تحریک  پرهیز  یکی  کند: 

گرفته شود؛ مثل نماز و روزه و دیگر عبادت ها.  جلوی فحشا و منکر 
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 7اردیبهشت89

َِّذیَن اَل یَِجُدوَن نَِکاحًا َحتَّی یُْغنِیَُهُم اهللُ ِمْن فَْضلِِه...  )و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی یابند، باید پاک دامنی  1. نور،  :33َو لْیَْستَْعِفِف ال
پیشه کنند تا خداوند از فضل خود، آنان را بی نیاز کند.(

2. عنکبوت، 45. 
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بی عفتی؛ مثل دزدی
گیرم نیامد، آیا حق دارم دست در جیب دیگری  ل  گرسنه  بودم و غذای حال گر  ا
کنم و برای تهیۀ غذا پول بدزدم؟! چون شما جوان هستی و شرایط ازدواجت 
فعاًل مهیا نیست؛ مجوز نداری ارتباط نامشروع داشته باشی. آیات و روایات ما 
گر  ا و  می شود  جنسی  بیمار  نورزد؛  جنسی  عفاف  کسی  گر  ا بگویند  می خواهند 

کنترلش مشکل است. بیمار شد؛ 
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 6اردیبهشت89
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عفاف؛ هم برای مرد، هم برای زن
که  است  این  مردها  برای  زن.  برای  هم  است،  مرد  برای  هم  جنسی،  عفاف 
کنند و هوس باز نباشند، پای فیلم ها و تصاویر حرام ننشینند  کنترل  نگاهشان را 
جنسی  افراط  و  نباشد  مردم  زنان  و  دختران  دنبال  نگاهشان  باشد،  محرک  که 
که  است  این  مراقبت ها[  این   ]عالوه بر  هم  خواهران  برای  باشند.  نداشته 

کنند. کنترل  حجابشان را 
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 6اردیبهشت89
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عفاف مالی
نیندازد.  حرام  به  را  خودش  دنیا  مال  به خاطر  انسان  اینکه  یعنی  مالی  عفاف 

برادران و خواهران! رسول اهلل فرمودند: 
َکاُثر.1  ْخَشی َعَلْیُکُم الّتَ

َ
ی أ ْخَشی َعَلْیُکُم الَفْقر َو َلِکِنّ

َ
َما أ

انباشته شدن  از تکاثر ]یعنی  از فقر ترسی ندارم؛ بلکه برای شما  دربارۀ شما 
کنید[. کثرت اموال تفاخر  ثروت[ می ترسم ]و بیم دارم به 
 تکاثر در قرآن هم آمده است و سوره ای به همین نام داریم.

معصیت  و  بی بندوباری  به  و  می کند  دور  خدا  از  را  بعضی ها  کثرت گرایی، 
می کشاند.

کسب های حرام می ترسم!«2 رسول خدا فرمودند: »من از 
اینکه در دورانی، رشوه و هدیه  از  امیرالمؤمنین، علی فرمودند: »]نگرانم[ 

گناه عوض شود. جایش عوض شود!«3 یعنی ]نگرانم از اینکه[ عنوان 
کردند؛  هجرت  مدینه  به  مکه  از  )مهاجرین(  مردم  که  می فرماید4  کریم  قرآن 
کردند و به دنبال پیامبر راه افتادند و ]به مدینه[  آن ها خانه و زندگی شان را رها 
آمدند. وقتی به مدینه رسیدند؛ جا و مکان و امکانات نداشتند. مردم مدینه به 
کردند؛ ولی  آن ها امکانات و غذا دادند. بعضی خانه هایشان را با این ها تقسیم 

کنار مسجد بخوابند. کافی نبود. تعدادی از مهاجرین مجبور شدند شب ها 
شب ها  نفر[   400 ]حدود  خدا  بنده های  این  )ایوان(.  ُصّفه  نام  به  بود  جایی 
کشان همان جا بود. پیامبر برای آن ها  آنجا می خوابیدند. محل خواب و خورا
برای  شب  سه  یا  دو   پیامبر که  می شد  گاهی  بودند.  کرده  درست  سایه بانی 
گاهی هم بعضی مردم برایشان غذا می آوردند. باالخره بین  آن ها خرما می آورد و 
نبودند؛ سلمان و مقداد هم بودند. این ها آدم هایی  کمی هم  این ها آدم های 
که این ها آن قدر  بسیار باتقوا ولی ازنظر مالی بسیار فقیر بودند. قرآن می فرماید 
گر کسی به آن ها نگاه می کرد،  که ا عفیف و منیع الطبع بودند و عزت نفس داشتند 
را  خود  یا  نمی انداختند  رو  مردم  به  هیچ وقت  هستند!  ثروتمند  می کردند  فکر 

1. نهج الفصاحه، ص694، ح2612؛ الحیاة، ترجمه احمد آرام، ج 3، ص244 و245. 
2. الکافی، ج5، ص124.

3. نهج البالغه، ترجمه دشتی، ص293، خطبه156. 
4. حشر، مضمون آیات 8و9؛ توبه، مضمون آیه 117.
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که ما جا و غذا نداریم! کوچک نمی کردند 
کند و  کتفا  این را می گویند عفاف مالی؛ یعنی انسان به داشته های خودش ا

چشمش دنبال مال مردم نباشد و عزت نفس خودش را نکوبد.
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 6اردیبهشت89
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چشم و هم چشمی
همه  دارد.  وجود  ما  جامعۀ  در  متأسفانه  که  است  مشکلی  چشم  وهم چشمی 
و  بروند  سفر  هم  مثل  بگیرند،  جهیزیه  هم  مثل  باشند؛  هم  مثل  می خواهند 
غنی  و  فقیر  هم  الهی  انبیای  در  حتی  تاریخ،  طول  در  بخرند.  خانه  هم  مثل 
کند  که فقیر بخواهد در سطح غنی زندگی  وجود داشته است. خطر، این است 
که سقوط و بدهی  و سختی  و  کتفا نکند و آن وقت است  و به داشته های خود ا
مشکالت آغاز می شود. عفاف مالی یعنی هرکس به اندازۀ وسعتش پایش را دراز 

که توان داریم. کنیم  ج  کند و به اندازه ای خر
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 7اردیبهشت89
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عفاف گفتاری
که قوای جنسی  گفتیم  گفتارمان هم باید عفیف باشیم. عفاف جنسی را  ما در 
کسب ]مال[  ل ارضا شود. عفاف مالی هم یعنی به خاطر مسائل دنیا به  از راه حال

حرام آلوده نشویم. 
که  که در  قرآن هم آیات زیادی ]دربارۀ آن[ داریم، این است  گفتاری  ]اما[ عفاف 

کار می بریم؛ حساب شده باشد. که به  کلماتی  الفاظ و 
رسول خدا فرمودند:

ی َیْسَتِقیَم َقْلُبُه... .1  َیْسَتِقیُم ِإیَماُن َعْبٍد َحّتَ
َ

ال
ایمان بنده )انسان( استوار و محکم نمی شود؛ مگر اینکه قلب او استوار باشد.
ایمان، قلبی است و اسالم، زبانی. ]درجۀ[ ایمان آوردن از اسالم آوردن باالتر است. 

کسی شک باشد؛ ایمانش هم با شک ]همراه[ است. گر در قلب  ا
در ادامۀ حدیث می فرمایند:

ی َیْسَتِقیَم ِلَساُنُه.2   َیْسَتِقیُم َقْلُبُه َحّتَ
َ

َو ال
و قلب بنده استوار نمی شود؛ مگر اینکه زبانش استوار باشد.  

اینکه روح )قوای  ایمان؛ این سه مورد، به هم پیوسته اند؛ به دلیل  زبان، قلب و 
این ها  که  گوش و چشم متأثر است. حدیث داریم  زبان و  از  کی( و قلب ما  ادرا

کنند؛ بد تحویل می دهند. گر بد دریافت  کانال های قلب هستند؛ ا
                        از مکافات عمل غافل مشو

گندم بروید، جو ز جو گندم از                                                                
حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 7اردیبهشت89

1. نهج الفصاحه، ص682، ح2542؛ جامع السعادات، ج2، ص352؛ بحاراألنوار، ج71، ص287.
2. همان. 
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پرهیز از ُپرگویی
پرهیز از پرگویی به انسان حیا می دهد. پیامبر اسالم می فرمایند:

ْسَمُع.1 
َ

َری َو َلَسِمْعُتْم َما أ
َ

ْیُتْم َما أ
َ

َکاَلِمُکْم َو َتْمِریٌج ِفی ُقُلوِبُکْم َلَرأ  َتْکِثیٌر ِفی 
َ

َلْو ال
گر پرگویی نمی کردید و دل هایتان پریشان نمی شد )مشغول نمی شد(؛ آنچه  ا

من می دیدم، شما هم می دیدید و آنچه می شنیدم، شما هم می شنیدید.
گر ارزش سخن شما نقره است؛ ارزش سکوت شما  سنجیده و بجا سخن بگوییم. ا

کمتر سخن بگوید؛ بهتر است. گر انسان  طالست. بنابراین ا
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91

1. الُمعَجُم الُمَفْهَرْس أِللفاظ الحدیث النبوی، ج5، ص459.
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درجات عفاف
به روایت مفّضل، امام صادق فرموده اند:

 َبْطُنُه َو َفْرُجُه َو... .1
َ

َما ِشیَعُة َجْعَفٍر، َمْن َعّف
َ
ِإّن

که شکم و دامن خود را از حرام نگهدارد  پیرو جعفر )شیعۀ جعفری( آن است 
)عفاف شکم و عفاف جنسی داشته باشد( و... . 
در روایت دیگری امیرالمؤمنین، علی فرموده اند:

2. ...
َ

ْن َقَدَر َفَعّف ْجرًا ِمّمَ
َ

ْعَظَم أ
َ

ِهیُد ِفی َسِبیِل اهلِل ِبأ
َ

 َما اْلُمَجاِهُد الّش
که قدرت بر آلودگی  کسی  کسی که در راه خدا به شهادت رسیده است، از   اجر 

گناه دارد؛ ولی جلوی خودش را می گیرد، بیشتر نیست... . و 
کرده  ک دامن باشد و در جایی  خدای نا کسی عفیف و پا گر  یعنی به تعبیر ساده تر، ا
کمتر از شهید  گناه و هرزگی داشته باشد، ولی خودش را نگه دارد؛ اجرش  قدرت 

نیست! 
خیلی مطلب بلندی )باارزشی( است. یکی از بهترین و بلندترین صفات برای 
که انسان نه فقط  انسان )زن و مرد مؤمن(، عفت و حیاست. عفت و حیا این است 
را  او  چشمی  به ظاهر  که  هم  در خلوتش  بلکه  می بینند؛  را  او  همه  که  جمع  در 
ک باشد؛ در خلوت ترین خلوت هایش، یعنی در دل و فکرش، افکار  نمی بیند، پا
شیطانی و شهوانی و آلوده را نپروراند. این، از درجات باالی عفت و حیاست. این، 
آن  به  و هم زن  مرد  که هم  باالترین)برجسته ترین( صفات مؤمن است  از  یکی 

احتیاج دارند.
حجت االسالم و المسلمین حسینی قمی، مدرسۀ پریزاد، 6فروردین92

 

1. الخصال، ترجمه فهری، ج 1، ص327؛ وسائل الشیعه، ج15، ص251، ح20425.
2. نهج البالغه، ترجمه شهیدی، ص445، حکمت 474.
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یکات از منظر قرآن انواع تحر
که در قرآن آمده است: ما چند نوع تحریک داریم 

تحریک با بیان 
 1ْعُروفًا ْوًل ّمَ

َ
ْلَن ق

ُ
ْلِبِه َمَرٌض َو ق

َ
ِذی ِفى  ق

َ
َیْطَمَع اّل

َ
اَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل ف

َ
...ف

که بیماردالن در شما طمع  ...پس با ناز )به گونه ای هوس انگیز( سخن نگویید 
کنند و سخن شایسته بگویید.

 گفتند: »پیامبر گاهی دختر با کرشمه سخن می گوید. به امیرالمؤمنین، علی
به زن ها سالم می کنند؛ شما چرا سالم نمی کنید؟!« امام علی ]در پاسخ، به این 
کرشمه جواب  کنم و او با  که: »نگرانم به خانمی سالم  مضمون[ اشاره فرمودند 
که امید دارم، به من ]زیان معنوی[ برسد!«2 ]تفاوت  بدهد و زیادتر از آن ثوابی 
و  حضرت  آن   سن  تفاوت  به دلیل  شاید   کرم ا پیامبر  با   امام علی سیرۀ 

جوان بودن ایشان نسبت به پیامبر باشد.[
و  آن وقت من  شود!  تحریک  نگران است  ایمان،  از[  ]حد  آن  با  امیرالمؤمنین 
شما قاطِی دیگران می نشینیم و در دانشگاه، دختر و پسر را قاطی می کنیم! آتش 

کنار هم می گذاریم؟! و پنبه را 
 حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 12مرداد91

1. احزاب، 32.
ا أَْطُلُب ِمَن  ُف أَْن یُْعِجبَنِی َصْوتَُها فَیَْدُخَل َعَلیَّ أَْکثَُر ِممَّ 2. الکافی، ج2، ص648؛ من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص469: »... َو یَُقوُل أَتََخوَّ

اأْلَْجِر.«



69

ت
جاب

هر  ن
گو

یک با لباس تحر
قرآن می فرماید: 

1...وَلى
ُ

ِة اْل َج اْلَجاِهِلّیَ ْجَن َتَبّرُ ...َو َل َتَبّرَ
...و مانند روزگار جاهلیت قدیم )جاهلیت نخستین( ]در میان مردم[ ظاهر 

نشوید )زینت هاى خود را آشکار نکنید(... .
مردم  به  لباس هایتان  یا  کنید  جلوه گری  ج  بر مثل  که  نپوشید  لباس  طوری 

که بیایید من را ببینید!  چشمک بزند 

1. احزاب، 33. 
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ک لباس مال
ک لباس چیست؟ جنس و دوختش چطور باشد؟ اسالم ]در این زمینه ما را[  مال

ک این است.  گفته است ]که تحریک کننده نباشد.[ مال گذاشته و فقط  آزاد 
1 ُلوِبِهّنَ

ُ
ْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َو ق

َ
َذِلُكْم أ

کی دل های شما و آن ها بهتر است. کار برای پا این 
که با  که به سالمتی جامعه نزدیک تر است. هر لباسی  یعنی لباس طوری باشد 
گاهی اوقات رنگ لباس حواس  ک تر است؛ بهتر است.  آن دل های زن و مرد پا

انسان را پرت می کند.
حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 12مرداد91

1. احزاب، 53. 
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رنگ پوشش
فقها می فرمایند: »رنگ سیاه مکروه است.« یعنی این خانم های چادری صبح 
که عبای مشکی دارند چرا به این  تا شب عمل مکروه انجام می دهند؟! آقایانی 
حرف عمل نمی کنند؟ ]اصاًل[ لباس سیاِه ایام محرم و فاطمیه چی؟ ایام شهادت 

ائمه چی؟
گرفت،  افراد  از  را  جنسیت  نمی شود  همان طورکه  دارند.  معنوی  بار  رنگ ها 
گر  گرفت. هر رنگی به نسبت خودش تأثیری دارد. ا رنگ را ]هم[ از اشیاء نمی توان 
من بخواهم با شخصیت شما آشنا بشوم، به عنوان مثال می گویم: »شما به چه 
رنگی عالقه مندید؟« طرف می گوید: »من شیفتۀ رنگ قهوه ای هستم.« این یعنی 
اجتماع گریز است، یعنی ُانس به خلوت دارد. بعضی ها رنگ سبز را دوست دارند؛ 
خ هستند؛ جوشش دارند. بعضی  یعنی رویش دارند. بعضی ها ]عالقه مند به[ سر

هم آبی ]پسند[ هستند و آرامش دارند.
ل و وقار دارد. رنگ  رنگ سیاه افراد را مرزبندی می کند؛ دافعه دارد، ابهت و جال
کسانی که چادر مشکی بر سر  ل و ابهت آن[.  کعبه سیاه است ]؛به دلیل جال پارچۀ 
کسی جرأت نمی کند سراغ آن ها  دارند، برای خودشان مرز مطلق ایجاد می کنند؛ 
که  گر همین خانم با چادر صورتی یا قرمز بیرون بیاید یا با مانتوهایی  برود. حاال ا

چنین رنگ هایی دارد؛ افراد زود به دام می افتند.
که رنگ سیاه  پس مکروه بودن سیاه چه می شود؟ اّواًل ُفقهای ما نفرموده اند 

کرده اند: مطلقًا مکروه است؛ دو چیز را استثنا 
که نه تنها مکروه نیست؛ بلکه مستحب هم هست. به خاطر  1. چادر مشکی   
گی ها: حفظ حریم، آرامش، حفظ شخصیت خانم ]و اینکه[ مرز را مشخص  این ویژ

می کند.
گی  کالم رنگ سیاه یعنی »نه« )به معنای مانع( و این »نه«، بهترین ویژ در یک 

]برای پوشش زن[ است.
2. عبای مشکی ]که آن[ هم استثناست.

 عالوه برآن، رنگ سیاه در مراسم مذهبی محرم و صفر یا ایام فاطمیه، نه تنها 
مکروه نیست؛ بلکه ثواب هم دارد.

حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91



72

ت
جاب

هر  ن
گو

لباس و هویت
که می پوشیم؛ باید با هویت مذهبی ما سازگاری داشته باشد، با هویت  لباسی 
از هم  کاماًل  باید  ملی و جنسی ما سازگاری داشته باشد. یعنی لباس زن و مرد 
زنان  مخصوص  لباسی  گر  ا نوشته اند  فقها  که  است  ازاین جهت  باشد.  متمایز 
است.  زنانه  هوّیت  مخصوص  چون  است؛  حرام  مردان  برای  پوشیدنش  است، 
االن  بپوشند.  نمی توانند  زنان  است؛  مردانه  هوّیت  مخصوص  که  هم  را  لباسی 
یکی از نشانه های ظهور امام زمان ]و برپاشدن قیامت[ اتفاق افتاده است. در 

کرم در آخرین حج خود )حّجة الوداع([ آمده است: روایتی ]از پیامبر ا
َجاِل... .1 َساُء ِبالِرّ َساِء َو الِنّ َجاُل ِبالِنّ ُه الِرّ ّبَ

َ
ْشَراِط اْلِقَیاَمِة... َیّش

َ
ِإّنَ ِمْن أ

همانا از نشانه ها و عالمت های ]پایان دنیا و[ برپاشدن قیامت چند چیز است: 
...مردان، شبیه زنان و زنان، شبیه مردان می شوند )مردها خود را شبیه زن ها 

می کنند و زن ها خود را به شکل مردها در می آورند(... .
کنون لباس ها مشترک شده و متعلق به فرهنگ اسالمی و ایرانی نیست؛ متعلق  ا

به فرهنگ غربی است.
حجت االسالم  و المسلمین عرفان، صحن جامع رضوی، 20شهریور91

1. وسائل الشیعه، ج15، ص348، ح20705.
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لباس کفار
دین ما دین حیا و عفاف است. شیطان، مرد و زن  را به بی حیایی ترغیب می کند. 
کنار بگذارد، چه یک خانم؛  فرقی نمی کند؛ چه یک آقا حیای عفاف و حجاب را 
گر همۀ روزها عاشورا  کل جامعه را می گیرد. ا کرده و  گناه فوران  در هر دو صورت، 
کربالست؛ ]پس[ مواظب باشیم جزِو لشکر دشمن نباشیم. ]الحمدهلل[  و همه جا 
اتفاقًا دستور  کفر است!  که عالمت  بپوشند  را  لباسی  بعضی ها حاضر نمی شوند 

کفار در نیاورید. که خودتان را شبیه  اسالم ]هم[ این است 
کرده است. کفار  که عفاف را رعایت نمی کند؛ خودش را شبیه  آقا یا خانمی 

کنند این جزِو لشکر یزید است. نباید لباسی  کنند و احساس  نباید به آدم نگاه 
کند. کفر شبیه  که آن لباس من را به لشکر شرک و شیطان و  پوشیده شود 

حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91
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یک با نگاه تحر
قرآن می فرماید: 

ْزَكٰى َلُهْم ِإّنَ اهلَل 
َ
ُروَجُهْم َذِلَك أ

ُ
ْبَصاِرِهْم َو َیْحَفُظوا ف

َ
وا ِمْن أ

ُ
ْلُمْؤِمِنیَن َیُغّض ل ِلّ

ُ
ق

 1َخِبیٌر ِبَما َیْصَنُعوَن
کنند(  به مؤمنان بگو چشم های خود را فرو نهند )از نگاه به نامحرمان پرهیز 
کیزه تر است؛  کنند(؛ این برای آنان پا ک دامن باشند )عفاف خود را حفظ  و پا

گاه است. خداوند از آنچه انجام می دهند، آ
وا« یعنی چه؟ »غّض« به چه معنی است؟ مراد از این عبارت، بستن چشم  »َیُغّضُ

کنید.  کوتاه  که نگاهتان را  نیست؛ منظور این است 
گاهی در ماشینتان پشت ترافیک نشسته اید و دارید جلو را نگاه می کنید  مثال: 
تا چراغ سبز شود. نه به این طرف توجه دارید، نه به آن طرف. آیا چشم هایتان 
دید  را  جلو  هم  نشسته اید؛  فرمان  پشت  ترافیک  در  گاهی  اما  نه.  است؟  بسته 
که  می فرماید  قرآن  را.  و...  سر  پشت  هم  و  را  اطراف  ماشین های  هم  می زنید، 
راه  کوچه ای  در  فردی  مثاًل  کن.  محدود  را  دیدت  منطقۀ  یعنی  کن؛  غّضِ نظر 
که دارد می رود؛ هم جلو را نگاه می کند، هم تمام زنان نامحرم  می رود. همین طور 

اطراف را! 
کن، نه بیشتر. که نیاز است نگاه  کن؛ به همان مقداری  کوتاه  نگاه را 

... َو ُتوُبوا ِإَلى اهلِل  ُروَجُهّنَ
ُ

ْبَصاِرِهّنَ َو َیْحَفْظَن ف
َ
ْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن أ ل ِلّ

ُ
َو ق

2ُكْم ُتْفِلُحوَن
َ
َه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعّل ّیُ

َ
َجِمیعًا أ

و  بندند  فرو  هوس آلود(  نگاه  )از  را  خود  چشم های  بگو  باایمان  زنان  به  و 
همگی  مؤمنان!  ای  و  کنند(...  حفظ  را  خویش  )دامان  باشند  ک دامن  پا

به سوی خدا بازگردید؛ تا رستگار شوید.
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91

1. نور، 30. 
2. نور، 31. 
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شأن نزول آیۀ پرهیز از نگاه حرام
زن ها  از  بعضی   گاهی  نیست.  مردها  برای  فقط  نامحرم  به  نگاه کردن  از  پرهیز 
کید می کند  چشمانشان را از نامحرم پر می کنند! خداوند در قرآن به آن ها هم تأ

کار را نکنند[. ]که این 
 ُخب چه شد که این آیه نازل شد؟ در ذیل این آیۀ شریفه،1 در کتاب اصول کافِی 
از امام باقر. ]براساس این  کلینی)رضوان اهلل تعالی علیه( روایتی است  مرحوم 
که پوشش تقریبًا  روایت[ جوانی در مدینه درحال عبور بود و نگاهش به زنی افتاد 
کنار او رد شد.  که داشت می رفت؛ زن هم از  کمی داشت. این جوان همین طور 
کند؛  نگاه  را  رویش  پیش  بدون  اینکه  و  داد  ادامه  را  نگاهش  و  برگشت  جوان 
محکم به دیوار خورد و صورتش زخمی شد. محضر خاتم االنبیا آمد و ماجرا 
که  کرد. این آیه نازل شد: »ای پیامبر، به همۀ مردان و زنان باایمان بگو  را تعریف 

مراقب نگاهتان باشید.« 
که خود را بپوشید و زیورهای خود را برای  در ادامه هم، به زنان دستور می دهد 
نامحرمان آشکار نکنید.2 پس در آن دوره ]نیز، مثل حاال[، هم آدم های بی حجاب 

و بی عفاف بودند و هم انسان های متدّین. 
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91

1. نور، 30. 
2. نور، 31. 
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ابزار شیطان
دیگر  و  است  پرت  جوان  حواس  دانشگاه  کالس  سر  که  می افتد  اتفاقی  چه 

نمی تواند دل به درس بدهد. امیرالمؤمنین، علی می فرمایند:
ْیَطاِن.1

َ
َو َلْمُح اْلُعُیوِن َمَصاِئُد الّش

کمینگاه های شیطان هستند.   و چشم چرانی چشم ها، 

چشم  ابزار  با  شیطان  کند.  کار  نمی تواند  باشد؛  نداشته  قالب  ماهی گیر  گر  ا
خودمان، ما را صید می کند.

را  ما  درد  نگوییم؛  او  به  چیزی  گر  ا که  است  طبیبی   علی امیرالمؤمنین، 
که وقتی پیش  این طور هستند  اطّبای دیگر  را هم می داند.  می داند، درمانش 
 کنم؟!« امام علی آن ها می رویم، اّول می پرسند: »دردت چیست تا درمانت 

می فرمایند: 
لَقْلُب ُمْصَحُف اْلَبَصِر.2

َ
أ

دل، دفتر چشم است )آنچه دیده بیند؛ در دل نشیند(. 

یعنی آنچه با چشمت می بینی، از بین نمی رود؛ بلکه روی دلت می نشیند، روی 
کالس و دانشگاه حواس پرت است؟ چون آن  قلبت می نشیند. چرا این جوان سر 

نگاه های خیابان روی دلش نشسته است.
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91

دیباج؛  به  معروف  خطبه  ص250،  حسن زاده،  صادق  ترجمه  الرسول،  آل  عن  العقول  تحف  ص294؛  ج74،  األنوار،  بحار   .1
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص271؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص260، ح5560. 

2. نهج البالغه، ترجمه شهیدی، حکمت 409. 
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یک عمر حسرت
امام ششم، جعفربن محمدالصادق می فرمایند:

ْوَرَثْت َحْسَرًة َطِویَلًة.1
َ

َکْم ِمْن َنْظَرٍة أ َظُر َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم ِإْبِلیَس َمْسُموٌم َو  لّنَ
َ

 أ
از تیرهای مسموم شیطان است. چه بسا یک نگاه،  نگاه )نگاه حرام( تیری 

حسرتی طوالنی به دنبال داشته باشد.  
کمی  کند و  گناه زشتی  که به خودش اجازه نمی دهد  یک جوان متدّیِن باایمان 
 امام صادق می آورد؟  او  سر  بالیی  چه  نگاه  این  ]ببینید[  دارد،  تقوا  و  ایمان 

که حسرتش را به دلش می نشاند!  می فرمایند 
یکی اش  نمی دهند.  تو  و  من  به  را  خیابان ها  در  زیبای  چهره های  این همه 
از این همه ماشین  مال شما می شود؛ حسرت باقی اش به دل انسان می ماند. 
و خانه های مختلف، یکی دو تاشان برای من و شماست. نگاه به باقی ماشین ها 
لذتی  دیگر  شخص،  این  می گذارد؛  انسان  دل  به  را  حسرت  مردم  خانه های  و 
این  کارش  کسی که  نمی برد. حاال  لذت  از همسرش  نمی برد، دیگر  زندگی اش  از 
که صبح تا شب با نامحرم می گوید و می خندد؛ چه بالیی سر قلب و دلش  است 
می آورد؟! دیگر چه خانواده ای برایش باقی می ماند؟! یا به جدایی می انجامد یا 

با سردی زندگی می کنند.
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91

1. الکافی، ج5، ص559؛ بحار األنوار، ج101، ص40؛ ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص264.
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کانال قلب
ما، هم واردات قلبی و ذهنی داریم و هم صادرات قلبی و ذهنی. واردات قلب ما 
که باعث می شود انسان  چیست؟ دیدنی ها و شنیدنی هایمان است. این هاست 
گفتارمان است. نوع پوشش و نوع  صادرات قلبی داشته باشد. صادرات قلبی ما 

گویش، نشان دهندۀ شخصیت انسان است.
چه  شب  تا  صبح  است.  قلب  به  نامه رسانی  مثل  انسان  نگاه  که  می فرمایند 

چیزهایی می بینیم؟ چه تصویرها یا صحنه هایی؟ 
گناهی انجام  گناه، »َذْنب« می گویند؛ به معنای »ُدم«. یکی دو دقیقه، آدم  به 

می دهد؛ سال ها آثارش می ماند ]و او را رها نمی کند[. 
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91
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یک با شنیدنی ها تحر
بعضی ها صبح تا شب در ماشین یا جاهای دیگر، مرتب این شعرها و ترانه های 
بی ارزش و ضِدارزش را گوش می دهند؛ ولی بعضی ها می نشینند یا بلند می شوند، 
گر ورودی هایمان  ذکر خدا می گویند. ذکر، فکر می آورد؛ فکر هم نورانیت می آورد. ا
که هر ذکر  کنیم، خروجی های مثبتی هم خواهیم داشت. روایت داریم  کنترل  را 
با یک        ُپر می شود و  که یک نفر می گوید؛ فاصلۀ بین زمین و آسمان  کبر«  ا »اهلل 

که حد ندارد!  کفۀ اعمالش به قدری سنگین می شود   اهلل« 
َّ

 ِإَلَه ِإال
َ

»ال
که تا حاال  این ها فضای زندگی را نورانی می کند. بچه ها هم یاد می گیرند. ما 
تأثیر  انسان  روی  شنیدنی ها  گرفتیم؟  را  کجا  دادیم،  گوش  آهنگ  این همه 
که زمان طاغوت شنیدیم، سال ها  می گذارد. بعضی ها می گویند این ترانه هایی 

کنیم. کشید تا توانستیم از ذهن بیرون  طول 
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91
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فکر گناه
کنیم،  کاِر درست فکر  گر به  کشیده می شویم. ا گناه  کنیم، به فعل  گناه فکر  گر به  ا
که همه جا را می گیرد.  گناه مثل دودۀ چراغ است  به فعل خوب می رسیم. فکر 
موجودات  تا  کنید  خیر  را  »نیت هایتان  می فرمودند:   آیت اهلل بهاء الدینی
آفرینش در  اختیار شما باشند.« بعد فرمودند: »کسانی که زیاد بر محمد و آل محمد 
کار[ باعث می شود تا با نورانیت این ذکر، نیتشان خیر  صلوات می فرستند؛ ]این 

شود.«
که[ من و شما با یک نفر درگیری داریم. شب، هنگاِم  ]گاهی پیش آمده است 
می دهم،  را  جوابش  رفتم؛  او  پیش  فردا  گر  ا که  می کنیم  فکر  خودمان  با  خواب 
حرف تندی می زنم، دعوا می کنم و... . فردا هم می بینیم همین اتفاق می افتد؛ 
کنیم و  گر مثبت فکر  ا کرده بودیم! حاال  چون قبلش در فکر و ذهنمان تمرین 
کنیم،  ل  حال را  همدیگر  بیا  شده؛  که  است  کاری  بگوییم:  او  به  ذهنمان[  ]در 
صحبت  انصاف  و  احترام  و  خوبی  با  فکرمان[  در  گر  ]ا و...؛  کنیم  گذشت  ]بیا[ 
که ]در واقعیت هم[ همان طور می شود و اختالف ها ساده   تر حل  کنیم، می بینیم 

می شود.
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91
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تأثیر ظاهر روی باطن
ظاهر ما آدم ها روی باطنمان تأثیر می گذارد؛ همان طورکه باطن ما روی ظاهرمان 
گر من ظاهرم را شبیه آدم های بی حیا و بی حجاب یا  تأثیر می گذارد. یعنی اینکه ا
گر  بی تقوا و بی ادب دربیاورم، روی باطن من هم تأثیر می گذارد؛ همان طورکه ا
ظاهر خودم را شبیه به آدم های اهل تقوا و خدا و دین در بیاورم، باطنم نیز شبیه 

کجا فهمیدیم؟ امام علی فرموده اند: آدم های باتقوا می شود. این را از 
ْن َیُکوَن ِمْنُهْم.1

َ
ْوَشَك أ

َ
 أ

َّ
َه ِبَقْوٍم ِإال  َمْن َتَشّبَ

َ
ُه َقّل

َ
ْم؛ َفِإّن

َ
ِإْن َلْم َتُکْن َحِلیمًا َفَتَحّل

کن )در ظاهر، خودت را بردبار جلوه  گر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار  ا
از  به زودی یکی  و  کند  گروهی  را شبیه  که خود  کسی است  کمتر  زیرا  بده(؛ 

آنان نشود.
فرمایش  این  به  می خواهم  گر  ا و  باشم  باتقوایی  آدم  می خواهد  دلم  گر  ا
کنم و نزد خدا مقام باالیی داشته باشم؛ ]حداقل[  امیرالمؤمنین، علی عمل 

که عفاف دارند. ظاهرم را شبیه آدم هایی در بیاورم 
حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91

1. نهج  البالغه، ترجمه شهیدی، ص506، حکمت207. 
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ظاهِر باعفاف
از  دیگر  می شود؛  گلستان  هم  انسان  درون  باشد،  باعفاف  انسان  ظاهر  وقتی 
نیست.  خبری  فریب دادن  و  مردم  سر  کاله گذاشتن  شیطانی،  و  شهوانی  فکر 
خود  یاران  به  که  کرده اند  روایت   عیسی مسیح حضرت  از   امام صادق

)حواریون( می فرمودند:
َنا، َفْضاًل َعْن  ْنُفَسُکْم ِبالّزِ

َ
ُثوا أ  ُتَحّدِ

َ
ْن ال

َ
َنا آُمُرُکْم أ

َ
 َتْزُنوا َو أ

َ
ْن ال

َ
َمَرُکْم أ

َ
...ِإّنَ ُموَسی أ

ْفَسَد 
َ

َفأ ٍق  ُمَزّوَ َبْیٍت  ِفی  ْوَقَد 
َ

أ َکَمْن  َکاَن  َنا  ِبالّزِ َنْفَسُه  َث 
َ

َحّد َمْن  َفِإّنَ  َتْزُنوا،  ْن 
َ

أ
َخاُن َو ِإْن َلْم َیْحَتِرِق اْلَبْیُت.1

ُ
َزاِویَق الّد الّتَ

که عمل نامشروع انجام ندهید و من به شما امر  کرد  موسی به شما امر 
که ]حتی[ فکر عمل نامشروع را هم در خاطر نیاورید؛ زیرا آن که فکر  می کنم 
آتش  مزّینی  و  زیبا  که در عمارت  کسی است  مانند  بُکند،  را  نامشروع  عمل 
گرچه  کند! دودهاى تیرۀ آتش، زیبایی هاى عمارت را خراب می کند؛ ا روشن 

عمارت آتش نگیرد. 
گناه  می فرمایند ]حتی[ فکر و خیال عمل نامشروع را هم نکنید! چون کسی که فکر 
که شما در یک خانۀ  گناه نمی نویسند؛ اما مثل این می ماند  می کند ولو برایش 
را نسوزاند؛ ولی دود  کنی! این آتش ولو خانه  تازه رنگ آمیزی شده آتش روشن 

می زند و سیاه می کند. این نوع افکار، آدم را تاریک می کند.
 مرحوم شهید مطهری)رضوان اهلل تعالی علیه( از قول شیخ عبدالکریم حائری یزدی 
گر من در خواب هم نامحرم  که فرمودند: »ا )مؤسس حوزۀ علمیۀ قم( نقل می کند 
ببینم، چشم می پوشم«! بااینکه عالم خواب، عالم تکلیف نیست؛ اما بااین وجود، 
عالم خواب جزئی از باطن ماست. آن قدر درون ایشان )شیخ عبدالکریم حائری 
گر آدم روی غلتک  که این طور شده اند. سخت است؛ ولی ا ک شده  یزدی( پا

کمک می کند. بیفتد، خدا هم 
حجت االسالم و المسلمین حسینی قمی، مدرسۀ پریزاد، 6فروردین92

1. وسائل الشیعه، ج20، ص319، ح25719؛ الحدیت )روایات تربیتی(، ج 1، ص96و326و ج2، ص111.
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واجبات؛ مقّدم بر مستحبات
کسی  اس«  انسان باید اّول واجباتش را انجام دهد و بعد، مستحبات را؛ »أْعَبُد الّنَ
که واجباتش را انجام دهد. در مجالس دعا، همه آرام نشسته اند و درحال  است 
 خودشان هستند. در زمزمۀ توبه و استغفار، شب قدر، روضه های امام حسین

و... نمی شود مردم را شناخت. 
و  عقد  مجالس  در  مثال  به عنوان  شناخت؟  را[  ]مردم  می شود  زمانی  چه 
زانوهایش  به  که  حاج آقایی  یا  می ریخت  اشک  لیترلیتر  که  خانمی  آن  عروسی، 
کند؟  ْلَعْفو« می گفت؛ حاال شب عروسی فرزندش می خواهد چه کار 

َ
می زد و »إَلِهی أ

]آیا حد و حدود واجب را رعایت می کند؟ در مجالس مذهبی[ اشک می ریزد؛ ولی 
پایه ها و مایه هایش قوی نیست.

حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91
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 دشمن و ماهواره
بعضی از فیلم های ماهواره را به حساب سرگرمی نگاه می کنیم؛ ولی ما ظاهرش 
کوچک زهر درون  را می بینیم! آن ها یک ظرف عسل را بر می دارند و یک قاشق 
کرده؛ ولی زهر را احساس نمی کنید. ]زهرش  آن می ریزند. شما عسل را احساس 

چیست؟[ جرأت بر نافرمانی خداوند!
که نکرده، فقط یک  که اشکال ندارد؛ دزدی   بعضی ها می گویند حاال یک تار مو 
که نخورده است!  مقدار بدنش پیدا بوده است. حاال پایش برهنه است؛ شراب 
کسی که  می بینید؛ این می شود »تساهل و تسامح«. ما در دین سهولت داریم. 
که  کند. ایستاده نمی تواند نماز بخواند؛ نشسته  وضو نمی تواند بگیرد؛ باید تیمم 

می تواند. این سهولت است؛ ولی تساهل، ِوِلنگاری است.
وقتی که  می آید.  بار  به  بی حیایی  بعد  و  دین  تراش  بعد  دین،  خراش  کم کم 
از ازدواج هم خیلی راحت  کند؛ بعد  از ازدواج، به بی عفتی[ عادت  ]انسان قبل 

کارهای قبلی را انجام می دهد.
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91
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حیا چیست؟
ع، تقوا و ارزش ها در  که همه چیز ازجمله حجاب، ور یکی از بحث های زیربنایی 
کنش درونی(  آن هست، بحث حیاست. حیا چیست؟ نیروی بازدارندۀ درونی )وا

گناه شرعی مرتکب شود.  گناه عرفی و  گناه عقلی و  که نمی گذارد انسان،  است 
اینکه  خ می شود و  آزرم. وقتی صورت سر ترجمۀ فارسی حیا چیست؟ شرم و 

کنش ظاهری نشان می دهیم، حیاست. وا
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91
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عوامل ایجادکنندۀ حیا
که در وجود ما باعث حیا می شود: عواملی 

1. انجام واجبات به صورت صحیح و در حد امکان با حضور قلب؛ 
2. عمل به مستحبات و درصورت امکان، ترک مکروهات؛

3. دوستی با افراد باحیا؛
گناهکاران و آلودگان؛ 4. قطع ارتباط با 

5. پرهیز از ُپرگویی؛
6. احتیاط در سخن گفتن؛

7. اجتناب از اظهاِرنظر قطعی در امور تردیدآمیز )شایعات(؛ 
گوش و چشم و زبان؛ کنترل   .8

9. تقویت ایمان.
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91
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دوستی با افراد باحیا
گفت وگوها، به چشم افراد نگاه نمی کنند؛ تیز  که بعضی ها هنگام  کرده اید  دقت 
گر  ا می گویند  است.  سنجیده  می گویند،  که  هم  کلماتی  نمی کنند،  نگاه  خیره  و 
گر  می خواهید افراد را بشناسید؛ ببینید تکیه کالم هایشان چه عبارت هایی است. ا
می خواهید شخصیت افراد را بشناسید؛ ببینید وقتی در لحظه های بحرانی و آنی 
ج می شود. مثاًل پشت فرمان ماشین یا  کلماتی از دهانشان خار قرار می گیرند، چه 
گاه جلوی شما می پیچد، تمام تقصیر هم با  سوار موتور هستید، یک نفر ناخودآ
اوست؛ خداوکیلی بعد از ترمزگرفتن چه حرفی از دهانتان بیرون می آید؟ خداوند 

در قرآن می فرماید: 
1ُكوُر

َ
ْن ِعَباِدَی الّش ِلیٌل ِمّ

َ
َو ق

کمی از بندگان من شکرگزارند )سپاسگزارند(.  عدۀ 
هم  ]این  کنیم؛  کنترل  را  حرف زدن هایمان  کند.  تربیت  را  خودش  باید  آدم 
نمونه ای از شکرگزاری است.[ بعضی افراد صبح تا شب فقط حرف بیهوده یا زشت 
حضرت،  خود  مانند   ،امام رضا ]خوب[  زائران  گی های  ویژ از  یکی  می زنند. 

کلمات زیبا و پسندیده است. گفتن 
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91

1. سبأ، 13. 
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قطع ارتباط با آلودگان
می دهند.  جرأت  ما  به  گناه کردن  برای  که  هستند  کسانی  آلودگان[  ]از  منظور 
مثاًل در ماه مبارک رمضان عده ای مریض هستند و نمی توانند روزه بگیرند؛ اما 
یک عده هم ]با دست،[ سیگارشان را از ماشین بیرون می آورند )در ماه مبارک 
کم کم  و  است  گناه  بر  جرأت  این،  می کشند(!  سیگار  عمومی،  انظار  در  رمضان، 

کی در ترک اوامر الهی می شود. باعث تجّری و بی با
نکند  به لذت دچار شود! خدا  و  کند  تنوع طلبی عادت  به  نکند چشم   خدا 
انسان  برای  این  که  چرا باشد؛  عادی  انسان  برای  حرام  صحنه های  دیدن  که 

بی حیایی می آورد.
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 2شهریور91
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دعای امام زمان و درخواست حیا و عفت برای زنان
که در مفاتیح هم نقل شده، آمده است:  در دعای امام زمان

اَعِة... .1  ُهّمَ اْرُزْقَنا َتْوِفیَق الّطَ
َ
لّل

َ
 أ

خداوندا، توفیق بندگی و اطاعت از خودت را به ما ارزانی فرما... .
امام، در ادامه از خداوند این را می خواهند:

ِة... .2
َ

َساِء ِباْلَحَیاِء َو اْلِعّف  َو َعَلی الِنّ
 خدایا، به زنان ما عفت و حیا عطا فرما... .

چرا  اما  باشد.  داشته  ]حیا[  باید  هم  مرد  بلکه  نیست؛  زن  مخصوص  فقط  حیا 
برای  مسئله  این  اینکه  به خاطر  خواسته اند؟  زنان  برای  را  این   امام زمان
بزرگ ترین  زن،  کرده  خدای نا گر  ا که  اساسی است  و  بسیار حیاتی  امر  زنان یک 
سرمایه اش، یعنی حیا و عّفتش را از دست بدهد؛ هم خودش سقوط می کند، هم 

مرد را به سقوط می کشاند!
کی)رضوان اهلل تعالی علیه( می رسیدند و درخواست نصیحتی  کسانی  خدمت آیت اهلل ارا
می کردند؛ آقا هم از هر فرد، شغل و شهر زندگی اش را سؤال می کرد و بعد به تناسب 
گفت: »آقا،  شغل و شهرش او را نصیحت می کرد. یک نفر خدمت ایشان رسید و 
گفت: »من درب و  کی فرمودند: »شغلت چیست؟«  ارا کنید.« مرحوم  نصیحتی 
کی)رضوان اهلل تعالی علیه ( فرمودند: »درب و  پنجره درست می کنم؛ نجار هستم.« آقای ارا

کن!« پنجره های روحت را هم محکم 
گوش و... است؛ چون ورودی هایمان این ها هستند.   منظور ایشان چشم و 
اینکه آدم در نماز نمی تواند پنج دقیقه حضور قلب داشته باشد و افکار مختلف 
که قبل از نماز، ورودی و خروجی هایش  هجوم می آورند، یک دلیلش این است 
گوشش هر چیزی می شنود  خیلی رها و آزاد است. چشمش ]هر چیزی[ می بیند و 

و صحنۀ دل آدم را شلوغ می کنند.
وز زیان و سود، وز خوف زوال جان، همه روزه لگدکوب از خیال   

نی به سوی آسماْن راه سفر نی صفا می ماندنش، نی لطف و فر  
حجت االسالم و المسلمین حسینی قمی، مدرسۀ پریزاد، 6فروردین92

1. البلد األمین و الدرع الحصین، ص349.
2. البلد األمین و الدرع الحصین، ص350. 
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شوخی با نامحرم
کوه رفتن  یا  سینمارفتن  و  پارک رفتن  هنگام  حرام  شوخی های  می کنیم  فکر  ما 
فکر  گاهی  ما  می افتد!  متدّینین  سفره های  سر  اتفاق ها  این  گاهی  نه؛  است. 
این  یعنی  متفاوت اند.  خیابان  داخل  نامحرِم  مرد  با  خویشان  و  اقوام  می کنیم 
اضافه ای  حرف  و  ندارد  شوخی ای  هیچ  بازار  و  خیابان  در  نامحرم  مرد  با  خانم 
نمی زند؛ اما با خویشان نامحرم هرچه دلش خواست، می گوید و می خندد! این ها 
هر دو نامحرم اند؛ هر دو آتش هوس و شهوت را در وجود انسان روشن می کنند 
غریبه ها  و  هستند  نامحرم  کمی  نزدیکان،  که  نگفته  اسالم  ندارند.  تفاوتی  و 

به طورکامل نامحرم! ]این ها[ هیچ تفاوتی نمی کنند.
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91
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نتیجۀ بی حیایی
کم شدن حجاب در خانواده ها، سست شدن بنیان خانواده  نتیجۀ بی حیایی و 

که شیرین ترین اتفاق برای شیطان است. است 
خواهر و برادر محترم! پیامبر بزرگ اسالم در حدیثی فرمودند:

ْصِف اْلَباِقی.1  ِق اهلَل ِفی الّنِ یِن َفْلَیّتَ َج الَعْبُد َفَقِد اْسَتْکَمَل ِنْصَف الِدّ ِإَذا َتَزّوَ
کرده است )به دست  کامل  هرگاه بنده ای ازدواج  کند؛ نصف دین ]خود[ را 

کند. کوشش[  می آورد( و برای ]حفظ[ نصف دیگر باید تقوای الهی پیشه ]و 
کانون  است.  خانواده  دین،  حذف  برای  پایگاه  مهم ترین  که  می شود  معلوم 
بنیان  گر  ا حاال  نفس.  هوای  و  شیطان  با  مبارزه  برای  است  سنگری  خانواده 
این  مثل  چون  است؛  شیطان  برای  اتفاق  شیرین ترین  شود،  سست  خانواده 
که من و شما در آن پنهان شدیم، یک سنگر سست بنیان و  که سنگری  می ماند 
که  که با اّولین تیر شیطان فرو می ریزد. آن موقع، همان نصف دینی  کاغذی باشد 

با ازدواج و تشکیل خانواده به دست آوردیم، دوباره از ما پس می گیرد.
حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91

1. کنز العّمال، ج16، ص271، ح44403. 
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عالقه و حیا
در حدیث آمده است:

 ُثّمَ َماَت، َماَت َشِهیدًا.1 
َ

َکَتَم َو َعّف َق َو 
َ

َمْن َعّش
کرد و عفت ورزید، سپس از دنیا رفت؛ مانند  کتمان  کرد و   هرکه عالقه ای پیدا 

شهید از دنیا رفته است.

گر حواسش را جمع نکند؛ این  کسی پدید می آید. ا گاهی درون آدم عالقه ای به 
گناه  ورطۀ  در  را  شما  و  من  برای اینکه  می شود  شیطان  دست  در  ابزاری  عالقه 
که امام زمان دوست ندارند. ]حتی[ ممکن  بیندازد و در وادی ای می افتیم 
 که وقتی مثاًل محضر امام رضا است براساس این عالقۀ درونی به جایی برسیم 

می آییم، شرمنده باشیم!
گناه و  کرد و خودش را به ورطۀ  کرد و بعد عفت پیشه  کسی عالقه ای پیدا  گر  ا
بی عفافی نینداخت، زمانی که از دنیا رفت؛ مثل شهیِد در راه حق از دنیا رفته است. 
بسته  هم  شهادت  درب  شد؛  تمام  جبهه  و  جنگ  وقتی  می کنند  فکر  بعضی ها 

می شود. اصاًل این طور نیست؛ هیچ لحظه ای درب شهادت بسته نمی شود.
حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91

1. ابن ابی الحدید، شرح  نهج  البالغه، ج20، ص233.
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حیا در راه رفتِن دختران شعیِب پیامبر
که هنگام راه رفتن باحیا بود. کرده است  کریم از دختری تعریف  قرآن 

 1...َجآَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشى َعَلى اْسِتْحَیآٍء
َ

ف
گام  پس یکی از آن دو )یکی از دختران شعیب(، درحالی که با نهایت حیا 

برمی داشت؛ به سراغ او )موسی( آمد. 
حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 13مرداد91

1. قصص، 25. 
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ینب و رعایت حیا ز
 یحیی مازنی می گوید: »من سال ها در مدینه در خدمت امیرالمؤمنین، علی
کبری بود. به خدا قسم، در این مدت  بودم. خانه ام در همسایگی زینب 

کبری را ندیدم و صدای او را نشنیدم!« همسایگی، یک مرتبه زینب 
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91
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فاطمه و مرد نابینا
 شود. فاطمه وارد منزل فاطمه مردی نابینا خواست همراه پیامبر
پشت پردۀ حجاب قرار گرفت و بعد به مرد نابینا اجازۀ ورود داد. پیامبر از دختر 
کردی؟ او تو   َیَراِك؟« )چرا از او حجاب 

َ
کردند: »ِلَم َحَجْبِتِه َو ُهَو ال گرامِی خود سؤال 

َراُه« 
َ

َنا أ
َ

کرد: »َیا َرُسوَل اهلِل ِإْن َلْم َیُکْن َیَراِنی َفأ را نمی دید.( فاطمۀ زهرا عرض 
 که او را می دیدم.( در جواب فاطمه گر او مرا نمی دید؛ من  )ای رسول خدا، ا
فرمودند:  ایشان  است.  شده  توجه  آن  به  کمتر  که  دارد  وجود  هم  دّومی  نکتۀ 
کرم هم فرمودند:  یَح« )و او بوی مرا استشمام می کند.( پیامبر ا »َو ُهَو َیَشّمُ الّرِ

که تو پارۀ تن من هستی.(1  ی« )شهادت می دهم  ِك َبْضَعٌة ِمّنِ
َ
ّن

َ
ْشَهُد أ

َ
»أ

حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص289، ح16740: به نقل از امام صادق و ایشان از امام باقر؛ بحار األنوار، 
.ج101، ص38، ح36؛ نوادر الراوندی، ص13: به نقل از امیرالمؤمنین علی
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خالصۀ بخش سّوم
همۀ  منشأ  ک دامنی،  پا و  »عفاف  می فرمایند:   امام علی امیرالمؤمنین،   *

نیکی هاست.«
کند، تالش  کند؛ ازدواج  * عفاف یعنی اینکه انسان غرایزش را از راه شرعی تأمین 

کند و... .  کنترل  ل مال به دست آورد، غضب را  کند و از راه حال
کمالش بیشتر است. کمال است؛ اما عفاف،  کمال است. زیبایی هم  * عفاف، 

* عفاف سه قسم دارد: 
گفتاری.  1. عفاف جنسی؛ 2. عفاف مالی؛ 3. عفاف 

که  * عفاف جنسی، هم برای مرد است، هم برای زن. برای مردها این است 
این  مراقبت ها[  این   ]عالوه بر  هم  خواهران  برای   . و...  کنند  کنترل  را  نگاهشان 

کنند.  کنترل  که حجابشان را  است 
* عفاف مالی، یعنی اینکه انسان به خاطر مال دنیا خودش را به حرام نیندازد.

این  زیادی ]دربارۀ آن[ داریم،  آیات  که ما در قرآن هم  گفتاری  ]اما[ عفاف   *
کار می بریم؛ حساب شده باشد. که به  کلماتی  که الفاظ و  است 

* رسول خدا فرمودند: »ایمان بنده )انسان( استوار و محکم نمی شود؛ مگر 
اینکه قلب او استوار باشد و قلب بنده استوار نمی شود؛ مگر اینکه زبانش استوار 

باشد.« 
که همه او را می بینند؛ بلکه  که انسان نه فقط در جمع  * عفت و حیا این است 
خلوت ترین  در  باشد؛  ک  پا نمی بیند،  را  او  چشمی  به ظاهر  که  هم  خلوتش  در 
خلوت هایش، یعنی در دل و فکرش، افکار شیطانی و شهوانی و آلوده را نپروراند. 

این، از درجات باالی عفت و حیاست.
کنید یا لباس هایتان به مردم  ج جلوه گری  که مثل بر * طوری لباس نپوشید 

که بیایید من را ببینید! چشمک بزند 
کربالست؛ ]پس[ مواظب باشیم جزِو لشکر  گر همۀ روزها عاشورا و همه جا  ا  *

کفار نباشد. دشمن نباشیم؛ لباسمان شبیه 
* آنچه با چشمت می بینی، از بین نمی رود؛ بلکه روی دلت می نشیند، روی 

قلبت می نشیند.
* امام ششم، جعفربن محمدالصادق می فرمایند: »نگاه )نگاه حرام( تیری 
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به دنبال  طوالنی  حسرتی  نگاه،  یک  چه بسا  است.  شیطان  مسموم  تیرهای  از 
داشته باشد.«

* ذکر، فکر می آورد؛ فکر هم نورانیت می آورد.
کنیم؛ خروجی های مثبتی هم خواهیم داشت.   کنترل  گر ورودی هایمان را  * ا

گرفتیم؟ شنیدنی ها روی  کجا را  گوش دادیم،  که تا حاال این همه آهنگ  * ما 
انسان تأثیر می گذارد. 

کاِر درست فکر  گر به  کشیده می شویم. ا گناه  کنیم، به فعل  گناه فکر  گر به  * ا
کنیم، به فعل خوب می رسیم. 

که همه جا را می گیرد. گناه مثل دودۀ چراغ است  * فکر 
* ازجمله عوامل ایجادکنندۀ حیا در وجود ما، دوستی با افراد باحیا، پرهیز از 

گوش و چشم و زبان است. کنترل  ُپرگویی و 
از  یکی  می زنند.  زشت  یا  بیهوده  حرف  فقط  شب  تا  صبح  افراد  بعضی   *
زیبا  کلمات  گفتن  امام رضا، مانند خود حضرت،  زائران ]خوب[  گی های  ویژ

و پسندیده است.
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بخش چهارم
مسئلۀ روابط و حضور در اجتماع
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علت های سست شدن پایه های خانواده
امیرالمؤمنین، علی زمان حکومتشان بر فراز منبر فرمودند: »اهِل عراق! حیا 
که زن هایتان در  ج نمی دهید؟ به من خبر رسیده است  نمی کنید؟ غیرت به خر

بازار، شانه به شانۀ مردهای نامحرم می زنند!«1 
ازنظر وضع جامعه، آن زمان و امروزه خیلی تفاوت نداشته است و مِن ]نوعی[، 
 کبری کرده ام و می توانم به زینب  کردم؛ هنر  گر عفاف و حجابم را حفظ  ا

کنم. اقتدا 
پایه های  سست شدن  و  متالشی شدن  مهم  عوامل  از  یکی  امروز،  جامعۀ  در 
که  مهمی  عوامل  از  یکی  است.  نامحرم  و  محرم  مرز  مراعات نکردن  خانواده، 
دائمی  نگاه های  می کند،  بی عالقه  هم  به  را  زن  و  مرد  و  سست  را  خانواده ها 
کوچه و خیابان و خانه به نامحرم هاست. این ها آتش شهوت  ]بعضی[ مردها در 
که سال هاست چشمانش را از دیدن  را در وجود انسان روشن می کند. این آقایی 
را  زندگی ها  که  این هاست  ندارد!  خود  همسر  به  میلی  دیگر  می کند؛  پر  نامحرم 
کتفا به  کند و این زن فقط ا کتفا به همسرش  گر این مرد فقط ا کرده است. ا سست 
شوهرش، همیشه به هم عشق می ورزند و همیشه به همدیگر عالقه مند هستند؛ 
چون همیشه ظرفشان ]از حرام[ خالی است. ولی وقتی ظرفش را از نگاه حرام پر 
ُگلی یک بو می دهد! وقتی چشم هرز شد؛  کرد؛ دیگر میلی ندارد و حتی می گوید هر 

انسان را به اینجا می رساند.
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91

1. مشکاة األنوار، ترجمه هوشمند و محمدی، ص501، ح1417. 
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سرور و خوش حالی فاطمۀ زهرا
کارهای زندگی  امیرالمؤمنین علی و فاطمه بعد از ازدواج برای تقسیم 
و  باشند  منزل  در  خانم ها  همۀ  بود  بنا  گر  ا ُخب  آمدند.   خدا رسول  خدمت 
هم  آن زمان  می شود  معلوم  نداشت!  معنا  کار  تقسیم  دیگر  بیرون،  در  مردان 
 خیلی از خانم ها بدون ضرورت در بیرون و بازار می چرخیدند. به هرحال پیامبر
کارهای داخل خانه با  کارهای بیرون از خانه بر عهدۀ تو و  فرمودند: »علی جان، 
فاطمه باشد.« بعد از این فرمایِش پیامبر، فاطمه فرمودند: »تنها خدا 
را از دوش من برداشت، چقدر  با نامحرم  که وقتی پدرم برخورد  می داند و بس 

مسرور و خوش حال شدم.«
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91
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اهمیت حضور زن در خانه
که نقش اصلی و مهم و  کنند. نظر اسالم این است  کار  رسانه های ما باید بیشتر 
اّولیۀ زن در خانه است. چون خانه، خودش یک وزارتخانه است. یک مجموعۀ 

که خانه را دسِت کم می گیرند. بزرگ است. مشکل زنان این است 
 من از بانوان و دختران محترم خواهش می کنم مثنوی »فرشتۀ ُانس« پروین 
که  بوده  شاعر  و  امروزی  زن  یک  اعتصامی  پروین  کنند.  مطالعه  را  اعتصامی 

شعرهای بسیار زیبایی دارد. او می گوید: 
وظیفۀ زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟

کشتی بان کشتی و آن دیگری است  یکی است 
همیشه دختر امروز، مادر فرداست

ز مادر است میسر بزرگی پسران
زن نکوی، نه بانوی خانه تنها بود

طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان
چون  امروز  و  همه کاره ای  و  داری  شغل  تا  چهار  خانه  در  خانم،  ای  شما  یعنی 
زیاد شده  کارش  کم رونق شده، پلیس و قوۀ قضاییه  ازنظر حضور مادر  خانه ها 

است! 
گر شغلی ]هست[  که بازخوردش در خانه باشد. ا زن، ]بهتر است[ درسی بخواند 
که حضور زن در آنجا الزم است، ایرادی ندارد. البته می ماند سنجش معیشت و 
کار  گرفته اند. مرد سر  که امروز عده ای ]ازاین نظر[ تحِت فشار قرار  نیازهای مالی 
که بتوانیم اجارۀ منزل را  می رود؛ ولی به خانمش می گوید دو ِقران هم تو دربیاور 

بدهیم و... . اینجا شما داری چه از دست می دهی و چه می گیری؟!
حجت االسالم  و المسلمین نقویان، صحن جمهوری اسالمی، 10تیر92
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به بهانۀ اشتغال
مکان های  از  غیر  معمولی،  فروشگاه های  و  مغازه  در  حتی  و  بازارهایمان  در  ما 
گذاشته ایم! می دانید چرا؟ ]معمواًل[ دو علت عمده  ضروری هم دو تا دخترخانم 
کمتر هم راضی اند، ولی  کار ارزان هستند و به حقوق  دارد: اّول اینکه آن ها نیروی 
آقایان این طور نیستند؛ یعنی دارند این خانم را استثمار می کنند. دّوم به خاطر 
تا جوان را جذب مغازۀ خود  اینکه چهار  جاذبۀ این دخترخانم است. به خاطر 
کنند؛ یعنی دارند از این زن، به عنوان ابزاری برای فروش بیشتر استفاده می کنند.
که از دامن او   این که احترام به زن نیست. این که مقام زن را باال نمی برد. زنی 
گر مادر شود بهشت زیر پای اوست؛ ما او را داخل  که ا مرد به معراج می رسد، زنی 

فروشگاه و مغازه می گذاریم، برای چهار تا مشتری و چند هزار تومان بیشتر!
حجت االسالم  و المسلمین حمید میرباقری، رواق امام خمینی، 9فروردین91



104

ت
جاب

هر  ن
گو

یکی از آفات دوری از خانه
ساعت  مادر  و  پدر  داشتند.  بچه  تا  دو  و  بودند  کارمند  دو  هر  شوهر،  و  زن  یک 
شش صبح بیرون می رفتند. پسر تا ساعت ُنه یا َده صبح خواب بود و بعد داخل 
کرد. آن موقع،  محوطه، یک عده از پسرهای خالف کاِر هفده هجده ساله را جمع 
و  بود  آن ها  دست  نوار  تا  یکی دو  می گفت  بود.  درآمده  ویدئویی  نوارهای  تازه 
می آیند اینجا می بینند. معلوم هم نبود چه فیلم هایی مشاهده می کنند. ُخب 
آن  مثل  گرفتی؟!  چه  و  دادی  چه  ولی  آوردی؛  پولی  یک  ماه  آخر  شما  خانم، 
طمِع  به  و  می آید  ماهی  می زند؛  ماهی گیری  قالب  سر  ِکرم  یک  که  ماهی گیری 

ِکرم می گیرد؛ اما دریا را از دست می دهد! گیر می کند. یک  ِکرم  گرفتن 
هم  معنوی  و  اخالقی  مسائل  نمی آید؛  محاسبات  در  که  مادی  مسائل  فقط 
گر  کرد؟ ا ک  گر پسری یک صحنۀ مبتذل را دید؛ مگر می شود از ذهنش پا هست. ا
کنی؟ مهم تر از  کرد؛ شما می توانی مراقبت  دختر با تلفن با یک نفر ارتباطی برقرار 
این، وقتی زن با مرد بیرون آمد و با مرد برگشت، تمام انرژی اش را خیابان و محل 
ِج  که خر کار و همکاران و ارباب رجوع و... برده است و دیگر چقدر انرژی می ماند 
که نیاز دارد به او محبت  کند  ِج[ مردی  کند؟ ]چقدر انرژی می ماند تا خر خانه 
گرم مادر را می خواهد؟! کرده و بهانه می گیرد و آغوش  که لج بازی  شود یا بچه ای 

کند و  کاری پیدا  که در فقه ما مسئول تأمین معیشت است، نتواند   وقتی مرد 
کنند، نتیجه اش چیست؟ دقیقًا قانون برعکس می شود؛ مرد  کارها را خانم ها پیدا 
گر ]قانوِن[  کاِر خالف می گردد، زن هم باید نان به خانه بیاورد! ا در خیابان دنبال 

کرد. کنترل  هستی جابه جا شد؛ دیگر نمی شود 
که زن در حد ضرورت می تواند  که ما از اسالم فهمیده ایم این است  آن چیزی 
کندو خیلی  از  زنبور عسل  را داشته باشد. زن مثل  کند و علمی  انتخاب  شغلی 
کیلومتر اطراف می رود و  کندوست. ]به[ یکی دو  فاصله نمی گیرد؛ همان دوروَبر 

برمی گردد.
حجت االسالم  و المسلمین نقویان، صحن جمهوری اسالمی، 10تیر92
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مسئلۀ هویت اشتغالی زن
که ما بعد از انقالب اسالمی دچارش شده بودیم، مسئلۀ هویت  یکی از مسائلی 
که این  اشتغالی زن بود. در دهۀ هفتاد بحث اشتغال زن، عنصر هویتی زنان شد 
کرده بود؛  غلط بود. پیام دین اسالم، این نبود. اسالم، اشتغال را حق زن معرفی 
کردند؛  َکت ما  که آمدند و در  اما نه عنصر هویتی و وظیفۀ زنانه. این آفتی بود 
پیدا  شغلی  گر  ا دانشگاه،  از  غ التحصیلی  فار از  بعد  ما  دختران  به گونه ای که 
نمی کردند، احساس می کردند نقصی دارند! اسالم می گوید شما حق دارید شغلی 

کنید!  گر نباشد احساس ضعف  که ا داشته باشید؛ ولی این وظیفۀ شما نیست 
دکتر بانکی پور، تاالر همایش های آستان قدس رضوی، 18بهمن91
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زنان و روابط عمومی
کاهش حیا باعث می شود  کاهش حیا می شود یا  آیا روابط اجتماعِی باال باعث 
وقتی می خواهند  که  هستند  افراد  بعضی  برود؟ چرا  باال  افراد،  اجتماعی  روابط 

که روابط عمومی شان باال باشد؟ کاری بگمارند، شرط می کنند  بانوان را به 
باعث  یک  کدام  است.  تغییرات  کمی  الزمه اش  هم  باال  عمومِی  روابط  این 
که آدم راحت با دیگران ارتباط برقرار  می شود؟ جواب: بی پروایی باعث می شود 
گر از خدا و دین و اهل بیت خجالت نکشم، راحت می توانم  کند. یعنی بنده ا
کنم؛ اما داشتن رابطه، عالمت موفقیت نیست. متأسفانه  با هرکسی رابطه برقرار 

گاهی مواقع نکاتی را از دست می دهیم.  ما 
مقام معظم رهبری‘ُمدظله العالی’ خیلی زیبا فرمودند این علوم انسانی رایج االن ما 
که از غرب آمده است؛ ذاتًا مسموم است. بنده خودم این ها را خوانده ام و درس 

ُکنِه این ها پر از سم و زهر است. که  هم می دهم و برای همین متوجه هستم 
حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91
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روابط عمومی؛ نشانۀ موفقیت؟!
که آدم روابط عمومی باالیی  االن می گویند یکی از نشانه های موفقیت این است 
بگذارد،  وعید  و  وعده  کند،  برقرار  ارتباط  دیگران  با  راحت  یعنی  باشد!  داشته 

کند و... . مالقات 
بعضی ها  و  است  آمده  آب  طرف  آن  از  که  تست هایی  این  از  بعضی  در 
کسی  با  »تا به حال  می پرسند:  سـؤال  شما  از  کرده اند،  ترجمه اش  همین طوری 
جواب  در  کسی  گر  ا فرمودید!  توجه  و...؟«  گذاشتی  قرار  و  قول  یا  رفتی  بیرون 
کسی  با  تا حاال  بنویسد »نه«، می گویند: »ای بیچارۀ بدبخت، تو مشکل داری! 

کافی شاپی یا...؟ ای بیچاره!«  )جنس مخالف( جایی نرفتی؟ 
که روابط عمومی باال با تعداد زیادی از مردم نشانۀ  اما واقع مطلب این است 
سالمت روان و کمال انسان نیست. کمال انسان در دین ما به انجام دادن وظیفه اش 
گر وظیفۀ من این است که باید به شما  است. باید ببینیم االن وظیفۀ من چیست. ا
سالم کنم؛ باید سالم کنم. آیا وظیفۀ من هست که به شما مخاطب محترم نگاه کنم 

گر  وظیفه نیست، نگاه نکنم.[ گر  وظیفه هست، نگاه کنم؛  اما  ا یانه؟! ]ا
حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91
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پزشک، محرِم همه نیست 
را  او  رفتیم  است.  متدّینی  خیلی  آدم  بودم  شنیده  که  بود  پزشکی  قم  شهر  در 
باشد:  می خواهد  صنفی  هر  از  دارد.  ثواب  مؤمن  با  هم نشینی  چون  دیدیم؛ 
گر خانمی پیش شما  کارگر، مهندس و... . از این پزشک پرسیدم: »ا کشاورز، معلم، 
بیاید و بگوید من سرما خوردم، مشکل تنفسی دارم یا...؛ شما چطور معاینه اش 
گوشی را دست خودش می دهم و می گویم به سینه ات  گفت: »من سر  می کنید؟« 
کمک می گیرم.  گر هم محرمی داشته باشد؛ از او  فشار بده و چپ و راست ببر. ا
تمام  االن  تا  اما  هستم؛  پزشک  یک  من  می گیرم.  کمک  منشی ام  از  هم  گاهی 

گر خانمی پیش من آمد، بدون ضرورت نگاهش نکنم.« که ا تالشم این بوده 
است!  همه  َمحرم  پزشک  نمی گوید  بعضی ها[  ]مثل  است.  مهم  خیلی  این   

گناه پیش نیاورد. که این رفتارش شائبۀ  طوری رفتار می کند 
حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91
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اهمیت مراقبت از نفس
گناه را ببندیم.  که راه  ک دامنی این است  از ]بایدهای[ عصمت و پا

کسانی رفت وآمد  چه چیزی در خانه می بینیم؟ چه چیزی می شنویم؟ با چه 
را  ماه رمضان شما  تمام زحمت های یک  گاهی یک جلسۀ مهمانی،  می کنیم؟ 
به هدر می دهد. برای همین، علمای اخالق می فرمایند تا آنجایی که می توانید 
گر می دانید وضعیت لغزنده است؛ بچه را  ارتباط )صلۀ رحم( را قطع نکنید؛ ]اما[ ا

کنید. آنجا نبرید. خودتان با همسرتان رفت وآمد 
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91
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عفاف برای همه
که انسان را مصون نگاه می دارد. ریشۀ حجاب چیست؟  حجاب پوششی است 
که در  گلی  عفاف یا نیروی درونِی بازدارنده. عرب به عفاف می گوید »عف«؛ یعنی 
گلبرگ پوشیده می شود و از پژمردگی دور می ماند؛ همچنین بسنده کردن به آنچه 

انسان در زندگی دارد.
آقایان و پسران متانت است؛  باشند. حجاب  باید حجاب داشته  پسران هم 
صورت،  اصالح  گوش،  در  حلقه انداختن  مثل  رفتارهایی  رفتار.  متانت  مانند 

عشوه درآوردن و پوشیدن شلوار و لباس های نامناسب، نشانۀ بی هویتی است.
 حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91

که دختِر بزرگ زندگی می کند؛ شما  حجاب، برای مرد هم الزم است. در خانه ای 
)مرد( حق ندارید لباس تنگ بپوشید یا با لباس بدن نما در بین خانواده باشید.1 

تحریک ممنوع است. 
حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 12مرداد91

1. این مسئله درباره خانم ها نیز به شکل جدی تری صدق می کند و آن ها هم حق ندارند در حضور محارم خود، به استثنای همسر، هر 
نوع لباسی را بپوشند. خانم ها نیز در برابر محارمی مثل پدر، برادر، عمو و... باید شکل مناسبی از پوشش را داشته باشند که باعث 

تحریک نشود. 
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ارتباط و وسوسۀ شیطان
قرآن می فرماید: 

 1...ْیَطاِن
َ

َن الّش ُهْم َطآِئٌف ِمّ ...ِإَذا َمّسَ
گرفتار وسوسه اى ازطرف شیطان شوند... . ...هنگامی که 

گر دید لبخند زدی و بدت نیامد، بیشتر  شیطان، اّول یک تنه به شما می زند؛ بعد ا
نزدیک شده و در ]روح و جان[ شما وارد می شود.

2اِس
َ
ِذی ُیَوْسِوُس ِفى ُصُدوِر الّن

َ
ّل

َ
أ

]شیطان[ در سینه های مردم وسوسه می کند. 
گر ]شیطان را[ درون خودت راه دادی و با او مأنوس شدی؛ همان  جا مستقر  ا

می شود.
3یٌن ِر

َ
ُهَو َلُه ق

َ
ْض َلُه َشْیَطانًا ف ْحَمِن ُنَقِیّ ...َو َمْن َیْعُش َعْن ِذْكِر الّرَ

 و هرکس از یاد خدا روی گردان شود، شیطان را به سراغ او می فرستیم؛ پس 
همواره قرین اوست! )شیطان( براى وى دمسازى باشد.

بعد می شود حزب شیطان، اّولیای شیطان؛ بعد خود انسان تبدیل به شیطان 
می شود!

اطرافیانشان  که  نپوشند  لباسی  و  باشند  داشته  حجاب  ]باید[  هم  مردان   
تحریک شوند. 

حجت االسالم  و المسلمین قرائتی، صحن جامع رضوی، 12مرداد91

1. اعراف، 201. 
2. ناس، 5. 

3. زخرف، 36. 
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 سرگذشت عبرت آموز
مصاحبه ای از دخترخانمی در  یک مرکز بازپروری )نگهداری بزهکاران( خواندم؛ 

که:[  ]با این مضمون 
و  بدهم  مهمانی  دیگر  شِب  سه  دو  »می خواهم  گفت:  دبیرستانی ام  دوست 
گفت: »از دوستت  دوست دارم تو هم باشی.« من هم از مادرم پرسیدم. مادرم 
کرد.  گفتم: »نه، همه دخترند.« مادرم برایم لباس تهیه  بپرس؛ مختلط نباشد.« 
دوستم  به  آمدند.  جوان  پسر  چند  دیدم  دقایقی  از  بعد  رفتم.  آنجا  به  هم  من 
گفت: »کسی نیست؛ خودی هستند!« پسرها  گفتم: »مگر نگفتی همه دخترند؟« 
که وارد می شدند، رویم نشد چیزی روی سرم بیندازم. آمدند داخل و باز رویم 
کنم؛ ترسیدم  که بیرون بروم! بعد چند لیوان مشروبات الکلی آورند و نشد رد  نشد 
بعد، یک  را خوردم. چند دقیقۀ  و عقب افتاده ای! مشروبات  ُاّمل  تو  بگویند  که 
کرد. والدین من  گذاشتند و ساعتی بعد نیروی انتظامی ما را دستگیر  آهنگ تند 
که پدرم به  از سه ماه زندانی  ل و حرام بود. بعد  مذهبی بودند. پدرم اهل حال

که به  اندازۀ چند سال پیر شده بود! مالقات نیامد، او را دیدم 
ای بسا ابلیس آدم روی هست                                   پس به هر دستی نباید داد دست
گفت وگو، یک نشست، آدم را  گاهی یک نگاه، یک  مراقبت و مواظبت می خواهد. 

از خدا دور می کند.
کنند که قربانی ات  گاهی بهانه ایست  آب طلب نکرده همیشه مراد نیست      
یک نقطه بیش، فرق رحیم و رجیم نیست             از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند.
گفتم به من   رفتم.  بین المللی  در یک اجالسیۀ بین المللی سراغ یک شخصیت 
کلمۀ ‘نه’ بر زبانت  کن  گفتند: »سعی  کنید. ایشان یک جمله به من  توصیه ای 

کلمۀ »نه« آسیب دیده ایم؟! باشد!« چقدر من و شما از نگفتن 
حجت االسالم  و المسلمین لقمانی، صحن جمهوری اسالمی، 31مرداد91
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ارتباط با نامحرم و رعایت حّد ضرورت
که برخورد زن و مرد، هرطور باشد؛ مثل آتش است! این یک  دقت داشته باشید 
کند؛ اما هیچ کس با  اصل است. بله، بعضی وقت ها الزم است آدم از آتش عبور 

آرامش در آن نمی نشیند! 
در تفکر اسالمی برخورد زن و مرد نامحرم رجحان )ترجیح( ندارد. یعنی اصل بر 
که برخورد نباشد؛ مگر اینکه برای ارتباط، دلیل عقالیی وجود داشته  این است 
که در این ارتباط معنا پیدا می کند، آن حّد  باشد. حاال این دالیل عقالیی هم 
هم  با  جامعه  در  پسری  و  دختر  یا  مرد  و  زن  می شود  گر  ا است.  جایز  ضرورتش 
کلمه  که پنج  کنند، نیازی نیست  کلمه مطلب را منتقل  کنند و در پنج  صحبت 
که ارتباط مستمر زن و مرد آفت خیز است، نگاه  کنند؛ چرا کلمه تبدیل  را به ده 

گفتار مستمر آفت خیز است.  مستمر و 
ما باید مواظب شیطان باشیم؛ به ویژه اینکه شیطان به افراد مذهبی بیشتر 
گفته هروقت یک زن و مرد  طمع دارد تا آن ها را از پای دربیاورد. بنابراین شیطان 
که یک خانم و آقا بنشینند  با هم در خلوت هستند؛ من هم آنجایم! معنی ندارد 
کنند. در حّد الزم با هم صحبت و منظور خود را  و یک ساعت با هم درد و دل 

کنید؛ این با فعالیت سیاسی و اجتماعی هم سازگار است. منتقل 
دکتر بانکی پور، تاالر همایش های آستان قدس رضوی، 18بهمن91
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ین برای زن ها بهتر
سؤال  یاران  جمع  در   خدا پیامبر  که  می کنند  نقل   علی امیرالمؤمنین، 
ُیِجْبُه  َفَلْم  است؟(  بهتر  زن  یک  برای  چیز  )چه  ِة؟« 

َ
ِلْلَمْرأ َخْیٌر  َشْی ٍء  ّیُ 

َ
»أ کردند: 

َذِلَك  َفَذَکْرُت  رفتم؛  و  شدم  بلند  من  ندادیم.(  جوابی  ما  از  )هیچ کدام  ا.  ِمّنَ َحٌد 
َ

أ
را برای فاطمه یادآور شدم.( فاطمه فرمود: »َما  ِلَفاِطَمَة. )این 
 َیَراَها َرُجل.«1 )بهترین چیز برای زن 

َ
 َتَرى َرُجاًل َو ال

َ
ْن ال

َ
ِة ِمْن أ

َ
ِمْن َشْی ٍء َخْیٌر ِلْلَمْرأ

که نه نگاه او ]بدون ضرورت[ به مردی بیفتد و نه نگاه مرد نامحرمی به  این است 
او بیفتد.( 

َها 
َ
ِإّن »َصَدَقْت  می فرمایند:  ایشان  می رسد،   پیامبر گوش  به  جواب  وقتی   

گفته است؛ او پارۀ وجود من است.(  ی.«2 )راست  َبْضَعٌة ِمِنّ
حجت االسالم  و المسلمین سیدجعفر طباطبایی، صحن جمهوری اسالمی، 28مرداد91

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص182و183، ح16452و ص289، ح16741؛ بحار األنوار، ج43، ص84 )با اندکی 
تفاوت(؛ کنز العّمال، ج16، ص601.

2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص182و183، ح16452و ص289، ح16741. 
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حیا و دفاع از والیت
حتی  است؛  حجاب  و  حیا  و  عفاف   فاطمه حضرت  زندگی  جای جای 
کتاب ها  در  می کنند.  دفاع   علی والیت  از  و  می آیند  حضرت  که  موقعی  آن 
که چرا  کنم  که فرمود پرده بگیرید تا من از پشت پرده با مردان صحبت  نوشته اند 

گذاشتید؟! علی را تنها 
حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91
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آفت های حرکت های اصالحی و راهکار جلوگیری از آن ها
که امام  خ داد، دقیقًا آن چیزی بود  که در سی ساِل بعد از انقالب ر آیا آن چیزی 
کمااینکه آنچه بعد از  راحل و مقام معظم رهبری‘مدظله العالی’ می خواستند؟ نه؛ 
کرم می خواستند. همیشه  که پیامبر ا خ داد؛ دقیقًا همان چیزی نبود  اسالم ر
که ایجاد می کنید،  همۀ حرکت های اصالحی همین طور است. هر چیز مثبتی را 

آفت ها و آسیب هایی هم آن را تهدید می کند.
کرد. نباید  گر به درختی آفتی زد، این آفت را نباید جزِو ذات درخت حساب  ا
که تابیده، نورش غلط  کاشته شده، غلط بوده یا خورشیدی  که  بگوییم دانه ای 
کنار هر چیز  که داده شده، خوب نبوده است. اما در  که بوده یا آبی  کی  بوده یا خا
صحیحی، آفاتی هم بوده است. ما روایت های زیادی تحت عنوان آفت داریم؛ 

»ِلُکّلِ  َشْی ٍء آَفٌة... .« )برای هر چیزی آفتی است.(1
که جایگاه زن را در اسالم بشناسیم ]و براساس آن[ از  کار این است  مهم ترین 
کنار  کنیم. اسالم همۀ این چیزها )مسائل مربوط به زنان( را  افراط و تفریط دوری 
هم قرار داده است. اسالم جایگاه اجتماعی زن را به رسمیت شناخته است؛ بدون 
بنابراین  شود.  کم  آن  اهمیت  و  گرفته  قرار  تحت الشعاع  خانواده  جایگاه  اینکه 
نقش اّول زن، در خانواده است. یعنی آنجایی که بین نقش خانوادگی و اجتماعِی 

زن تعارض ایجاد  شود، نقش خانوادگی بر نقش اجتماعی ترجیح پیدا می کند.
اسالم، در اجتماع هم زن را می خواهد؛ ولی دوست دارد متانت و لطافت زن 
آن  از نقش مرد می داند. در  اجتماع متفاوت  را در  حفظ شود. اسالم نقش زن 
کمال مربوط می شود، هیچ فرقی بین مردان  که به خدا و  جنبه هایی از زن و مرد 
اینکه جسم ما  به میزان  به وظایف مربوط می شود،  آنچه  اما در  زنان نیست؛  و 
متفاوت است، وظایفمان نیز متفاوت است. عبادت و رشد زن و مرد فرقی ندارد. 

قرآن به صراحت می گوید: 
ُهْم 

َ
َیّن  َو َلَنْجِز

ً
َبة ُه َحَیاًة َطِیّ

َ
َلُنْحِیَیّن

َ
ْنَثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن ف

ُ
ْو أ

َ
ْن َذَكٍر أ َمْن َعِمَل َصاِلحًا ِمّ

2ْحَسِن َما َكاُنوْا َیْعَمُلوَن
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
أ

با  را  او  کار شایسته ای انجام دهد و مؤمن باشد؛ قطعًا  از زن و مرد،  هرکس 

1. بیشتر این روایت ها، با همین مطلع آغاز می شوند. 
2. نحل، 97. 
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که انجام  کیزه ای حیات ]حقیقی[ می بخشیم و به بهترین اعمالی  زندگی پا
می دادند، پاداش آن ها را خواهیم داد.

دکتر بانکی پور، تاالر همایش های آستان قدس رضوی، 18بهمن91



118

ت
جاب

هر  ن
گو

الگوهای ازدواج و تحصیل دختران
که در دانشگاه بوده ام، با دو الگو در بین دختران مواجه  بنده در این سال هایی 

شده ام:
تشان، ازدواج و تحصیل را با هم  که از اّوِل تحصیال 1.  ]یک الگو،[ خانم هایی 
دارد  هم زمان  و  کرده  هم  ازدواج  گرفته،  را  دیپلمش  خانم  یعنی  کردند.  جمع 
البته به این صورت  را باال ببرد؛  تا مراتب تحصیلی اش  درسش را هم می خواند 
دانشگاه  از  می آید،  دنیا  به  بچه اش  وقتی  مثاًل  می آید.  باال  مقطع  به  مقطع  که 

گل در بیاید.  مرخصی می گیرد تا بچه اش از آب و 
مقطع  یک  به  را  تشان  تحصیال ما  دختران  که  است  این  هم  الگو  یک   .2

می رسانند؛ بعد سراغ ازدواج و خانواده می روند.
که از اّول این دو تا را با  گروهی  گروه را با هم مقایسه می کنیم؛ آن  وقتی این دو 
کردند، تعادل شخصیتی و پختگی روحی شان به مراتب خیلی بیشتر از  هم تعریف 
که  که شعار غلطی است، اشتباهی بود  گروه دّوم است. تحصیالت منهای ازدواج 
که یک بخش از دختران ما از  برای دختران ما ایجاد شد. نتیجه اش هم این شد 

ازدواج محروم شدند؛ درحالی که از تحصیالت عالیه ای برخوردارند.
دکتر بانکی پور، تاالر همایش های آستان قدس رضوی، 18بهمن91
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لزوم غیرت ورزی
مردها هم نباید غیرت ورزی را از یاد ببرند. در این زمینه ما دو محدوده داریم: 
1. غیرت ورزی برای حفظ ناموس؛ 2. مراقبت تا افراط نکند و بددلی و سوءظن 

نداشته باشد.
که: »خانم ها، آقایان،  گاهی اعالم می شود  در جاهای شلوغ مانند حرم ها و... 
زائران محترم! مراقبت اشیاء قیمتی خود باشید.« اشیاء قیمتی، ساعت و انگشتر 
گر دل آدم را  و موبایل است یا قیمتی تر از آن، دل شما و دل فرزندان شماست؟ ا

کند؟ دلم رمیده شد و غافلم مِن درویش... بردند؛ چه کار 
ک انداز خ او نظر از آینۀ پا خ جانان دور است             بر ر چشم آلوده نظر ، از ر
کن و آنگه به خرابات خرام         تا نگردد ز تو این ِدْیر خراب، آلوده شتشویی 

و  نیست  مراقبت  دوربین  که  خانوادگی  مجالس  در  به ویژه  مهمانی ها،  در 
یک خورده روابط آزادتر است، واقعًا باید مراقب باشیم.

حجت االسالم  و المسلمین نقویان، صحن جمهوری اسالمی، 10تیر92
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مرز غیرت ورزی
در  ما  نامحرم است.  با  ارتباط  مرز،  بین غیرت ورزی و سخت گیری چیست؟  مرز 
که محرم هستند. نامحرم هم معلوم است. آنجایی که طرف  اسالم افرادی داریم 

کند. نامحرم است؛ انسان باید حریم را حفظ 
برادرت  با  یا  برندار  را  روسری ات  پدرت  پیش  »خانم،  که  گفت  کسی  گر  ا
دیده بوسی نکن یا پیش عمویت با چادر بشین!« این می شود بددلی و سوءظن. 
پسرعمویش  مثاًل  با  ساده  احوال پرسی  یک  حتی  ناموست  نمی دهی  اجازه   یا 
ج  که داری به خر داشته باشد؛ این، جزو دین نیست. این، غیرت دینی نیست 
از  می دهی! در صلوات ماه شعبان می خوانیم: »ای پیامبر، ای اهل بیت، هرکه 

کرده است.« شما جلو افتاد، راه خطا رفته و هرکه عقب افتاد، آن هم اشتباه 
دخترشان،  به  تا  می دادند  پیغامی  فارسی  سلمان  به   کرم ا پیامبر  گاهی 
شریفی  انسان  چه  سلمان  که  می دانستند  چون  برساند.   فاطمه حضرت 
پس  هستند؛  عفیفی  و  ک  پا انسان  چه  هم   فاطمه یعنی  زن  آن  و  است 
فقط در حد یک پیغام بردن و پیغام آوردن اشکالی نداشت. باید نه از این طرف 
کند؛ به  گر انسان بتواند این دو مرز را رعایت  پشِت بام بیفتیم، نه از آن طرف بام. ا

کند. نظرم توانسته است به قوانین عمل 
حجت االسالم  و المسلمین نقویان، صحن جمهوری اسالمی، 10تیر92
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حضرت فاطمه؛ الگوی کامل خوبی ها
کامل همۀ خوبی هایند. رسول خدا فرمودند:  حضرت فاطمه الگوی 

َکاَن الُحْسن َشْخصًا َلَکاَن َفاِطَمَة َلْو 
گردد؛ فاطمه می شود.  گر خوبی ها به شکل یک انسان مجسم   ا

که رسول خدا فرمودند:»فاطمه جان!  کوثر قرآن و این شخصیتی است  این 
 انبیاء، یعنی رسول خدا ]تمام افتخارات این امت به تو برمی گردد:[ بهترین 
پدر توست. بهترین جانشینان پیامبران، همسر تو، امیرالمؤمنین، علی است. 
سرور جوانان بهشتی، دو فرزند تو )حسن و حسین( هستند.« ]از همه مهم تر 
که رسول خدا فرمودند:[   آخرین وصی الهی، وجود مقدس حضرت مهدی

»فاطمه جان، مهدی از فرزندان توست.«1
این  وجود  به  عالم  همۀ  که   علی بن ابیطالب یعنی  اوصیا،  بهتریِن   
حضرت افتخار می کنند، به وجود فاطمۀ زهرا می بالند. امیرالمؤمنین، 

علی در نامه ای به معاویه نوشتند:
ِبیَها. 

َ
ِلَی اْلَفْخُر ِبَفاِطَمَة َو أ

من به فاطمه و پدرش افتخار می کنم. 
امام حسین در روز عاشورا با افتخار فرمودند:

َنا ْبُن َفاِطَمَة.
َ

أ
من پسر فاطمه ام.

امام سجاد بر منبر شام فرموند:
َساء. َدٌة الّنِ ا َسّیِ  ِمّنَ

سرور زنان عالم از ماست.
همۀ ائمۀ اطهار  به وجود حضرت زهرا افتخار می کرده اند. 

حجت االسالم  و المسلمین دکتر رفیعی، رواق امام خمینی، 6اردیبهشت89

1. بحار األنوار، ج 51، ص76، ح32؛ فرائد السمطین، ج2، ص335.
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خالصۀ بخش چهارم
پایه های  از عوامل مهم متالشی شدن و سست شدن  * در جامعۀ امروز، یکی 

خانواده، مراعات نکردن مرز محرم و نامحرم است.
و حیا و حجاب است؛ حتی  زندگی حضرت فاطمه عفاف  * جای جای 

که حضرت می آیند و از والیت علی دفاع می کنند. آن موقعی 
* نقش اّول زن، در خانواده است.

* اسالم، در اجتماع هم زن را می خواهد؛ ولی دوست دارد متانت و لطافت زن 
حفظ شود.

کامل همۀ خوبی هایند. * حضرت فاطمه الگوی 
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بخش پنجم
حرف آخر
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جنگ حق و باطِل امروز
و  کربال« )هر روز مثل عاشورا  کل ارض  که »کل یوم عاشورا و  اعتقاد نداریم  مگر 
کربالست(؟ چون لحظه به لحظه، جنگ حق و باطل است. یعنی  که باشیم  هرجا 

تالش های باطل شیطان و تالش های نورانی اهل حق هر دو هست. 
که موهایشان بیرون  کرد  در همین حرم امام رضا می شود خانم هایی پیدا 
نگاهشان  ندارد!  کنترل  چشم هایشان  که  می شوند  پیدا  آقایانی  است!  مانده 
قرار  هم  مقابِل  در  باطل  و  حق  هم  االن  می رود.  بخواهد؛  دلشان  که  هرکجا 
کرده و این مطلب  کسی که عفاف خودش را رعایت  گرفته اند؛ اما خوش به حال آن 
که قرار است روز قیامت در محضر دادگاه الهی حاضر شده و پاسخگو  کند  را درک 
گر این حیا و احساس خجالت در  که باید بتوانم جواب بدهم. ا باشم و آنجاست 
محضر امام رضا و امام زمان  و حتی باالتر از آن، در محضر خداوند سبحان 
اتفاق  افتاد، حتمًا عفاف هم خواهد آمد و سعادت دنیایی و آخرتی را هم به دنبال 

خواهد داشت.
گر  مهم ترین ضرر رعایت نکردن عفاف و حیا، ازدست دادن دین است؛ چون ا
که بد شد، دین و سعادت دنیایی  ظاهر ما بد شد، باطن ما بد می شود و باطن ما 

و آخرتی مان را از دست می دهیم.
حجت االسالم  و المسلمین هادی، صحن جمهوری اسالمی، 3شهریور91
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دوره ای پرخطر برای جوانان
نگرفته اند؛  قرار  بالندگی  و  رشد  مسیر  در  زن ها  حاال،  به اندازۀ  دوره ای  هیچ  در 
که در هیچ دوره ای هم به اندازۀ امروز، مورد خطر و آسیب قرار  پس طبیعی است 
که  نگیرند. بنابراین، خطر و آفت های درونی و بیرونی جدی است و این چیزی 
االن در جامعه می بینید، نتیجۀ این است: در بخشی از دختران ما، رشد علمی 

که همه چیِز آن ها را تحت الشعاع قرار داد. کرد  آن قدر موضوعیت پیدا 
جریان های  بلکه  فمنیستی،  جریان های  نه تنها  چون  باشیم؛  مواظب  باید   
پیدا  رشد  ما  جامعۀ  در  نیز  دارند  فرق  فمینیستی  ]جریان های[  با  که  ابتذال گرا 

کرده است.
وقتی زن ها حضور اجتماعی شان بیشتر باشد؛ ارتباط و درگیری شان با مردان 
نیز بیشتر شده و در این فضا زمینۀ ابتذال هم بیشتر می شود. همچنین زمینۀ 

ج  جاهلی و زمینه های خودنمایی و اختالط هم بیشتر می شود. تبّر
دکتر بانکی پور، تاالر همایش های آستان قدس رضوی، 18بهمن91
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غرب و مبارزه با حجاب
کّل بشریت، به ویژه در  غربی ها و شیاطین بر آن هستند تا مسئلۀ حجاب را در 
گوهرشاد،  جامعۀ اسالمی از بین ببرند. رضاخان با آن جنایت بزرگش در مسجد 
تا یک  آن دوران  بگیرد. در  ما  زنان  و  از جامعۀ اسالمی  زهرچشمی  می خواست 
هم  هنوز  که  شوند  مرتکب  جنایت  جامعه  در  زنان  برابر  در  توانستند  حدودی 
اسالمی  انقالب  نهضت  اما  هستیم.  شاهد  جامعه  از  اقشاری  در  را  آن  ادامۀ 
کرده  خنثی  را  توطئه ها  این  همۀ  باحجاب،  زنان  مقاومت  و   امام خمینی
را در  که غرب  بود  روزگارانی خواهیم  آینده شاهد  است. ما مطمئن هستیم در 

ک ذلت بنشانیم. همۀ عرصه ها به خا
گوهرشاد، 21تیر91 حجت االسالم  و المسلمین رحیمیان، مسجد جامع 
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جنگ امروز؛ جنگ فرهنگی
جنگ همچنان ادامه دارد. یک روز جنگ نظامی بوده و عمدۀ جنگ هم بر سر 
تیرهای  کبر است.  ا امروز جنگ، جنگ فرهنگی است؛ جهاد  مرزها بوده است. 
ماهواره ای،  امواج  ازطریق  آن  شلیک شدۀ  و  مسموم  توپ های  و  جنگ  این 
به مراتب  جنگی  امروز  است.  گرفته  هدف  را  ما  خانه های  عمق  تا  و...  اینترنت 

گرفته است.  سرنوشت سازتر و بزرگ تر، جامعۀ  ما را هدف 
در این جنگ بزرگ، ما یقین داریم با داشتن اسوه های بزرگی همانند آسیه، 
همانند  معاصر  دوران  از  اسوه هایی  و   کبری زینب  و   زهرا فاطمۀ 
حضرت  راه  رهروان  آهنین  ارادۀ  و  عزم  همچنین  شهدا،  مادران  و  همسران 

زهرا سرفراز می شویم.
گوهرشاد، 21تیر91 حجت االسالم  و المسلمین رحیمیان، مسجد جامع 
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خالصۀ بخش پنجم
گر  * مهم ترین ضرر رعایت نکردن عفاف و حیا، ازدست دادن دین است؛ چون ا
که بد شد، دین و سعادت دنیایی  ظاهر ما بد شد، باطن ما بد می شود و باطن ما 

و آخرتی مان را از دست می دهیم.
کّل بشریت، به ویژه در  * غربی ها و شیاطین بر آن هستند تا مسئلۀ حجاب را در 

جامعۀ اسالمی از بین ببرند.
* یک روز جنگ نظامی بوده و عمدۀ جنگ هم بر سر مرزها بوده است. امروز 

کبر است. جنگ، جنگ فرهنگی است؛ جهاد ا
امواج  ازطریق  آن  شلیک شدۀ  و  مسموم  توپ های  و  جنگ  این  تیرهای   

گرفته است. ماهواره ای، اینترنت و... تا عمق خانه های ما را هدف 


