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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ رﺳﻮل اﷲ ﺳﻴﺪ اﻟـﻤﺮﺳﻠﲔ وﻋﲆ آﻟﻪ

وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ وﻣﻦ دﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.
ً
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮل اﺳﻼم را

در ﺑﺎرهی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮح دھﻢ ،و اﻓﮑﺎر ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﺎدات
ﺑﺪ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺗﻤﺪن ﻇﺎھﺮ ﻓﺮﯾﺐ و ﻣﯿﺎنﺗﮫﯽ ﻏﺮب در
ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ رد ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ،از ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ،و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ً
ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی زﯾﺎد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻢ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺪت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻤﺪن ﻏﺮب راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﭼﺎپ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد را ﺑﺮآورده
ﺳﺎزم ،و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎلھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از اﺑﺘﺪا
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺻﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺷﺮق ﺟﺮﯾﺎن دارد ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﯾﻦ دو ﺣﺮﮐﺖ ھﺮدو دارای ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ
وﺧﯿﻢ و آﺛﺎر ﺑﺪ آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاھﺶ ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زن در ﻏﺮب
ﺷﻨﺎﺧﺖ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ.
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ﺣﺠﺎب

در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرهی ﻧﻮر ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع زن را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻗﺮار دادهام ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن ﮐﺘﺎب ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻄﻮر
ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮدو ﮐﺘﺎب ﻓﻮق را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،در ﻓﮫﻤﯿﺪن ﺣﮑﻢ دﯾﻦ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺿﺮورت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ را اﺣﺴﺎس ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
***
از ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺎب و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺳﻮرهی ﻧﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ رﺳﺎﻟﺖ و وﻇﯿﻔﻪام را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮادران ﻋﺮب زﺑﺎﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ؛ زﯾﺮا از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﺠﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺗﺎ اﻧﺪازهای از ﺣﺪود ﺷﺎرﯾﻌﺖ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﻢ
ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آن ﻗﺪر ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ اﺷﮏ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت اﻟﮫﯽ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮھﻨﮕﯽ ،آراﯾﺶ و دﯾﮕﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال زن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ دﯾﺪم و ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.
***
ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺪت  ۱۹۰ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار
داﺷﺘﯿﻢ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻓﺸﺎر و دوام اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻮد ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ %۹۹
ﻣﺮدم ﻣﺎ – اﮔﺮ زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﮕﻮﯾﻢ – ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ )زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ( آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ً
وﺳﯿﻠﻪای در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﮥ ﺻﺎف و زﻻل آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮاب ﺳﺎزﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺪرت
ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻓﮫﻢ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ آنھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﻋﻤﺮﺷﺎن را در راه ﺧﻮاﻧﺪن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دو
ﻣﺸﮑﻞ ،ﺗﻤﺪن ﻏﺮب در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دوام ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﻧﻘﺪر

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
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ً
ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ھﻤﻪ
ﺑﺪیھﺎ و ﭘﻠﯿﺪیھﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﮐﻢ و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ھﺰار زن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زن دﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آراﯾﺶ و ﻟﺒﺎس ﻏﺮﺑﯽ در
ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻋﺮب ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،و زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ھﻢ زﺑﺎن ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ زﻧﺎنﺷﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و در ﺑﺎزار ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ،رﺳﺘﻮرانھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
آﻧﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
آری! ﻣﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺖ و روی ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﺧﺘﻼف
وﺟﻮد دارد ،و ﻣﻦ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺳﺎزم ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﮐﺪام ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﺪام دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﻪﺑﻮدن ﺳﺎق ﺗﺎ زاﻧﻮ ،دﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی
از ﺳﯿﻨﻪ ،ﮐﻤﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺳﻦ را اﺟﺎزه دھﺪ؟ و ﺑﺎز ﮐﺪام دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه دھﺪ زﻧﺎن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻃﺮز ﻟﺒﺎس در ﺑﺎزارھﺎ ،رﺳﺘﻮرانھﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﺑﺎ ﻣﺮدان ﯾﮑﺠﺎ و ﺑﺼﻮرت
ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺘﻨﻪ و زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ؟ اﮔﺮ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻋﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺾ
رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎر ،ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ وﺿﻊ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ دارﻧﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎء و
رھﺒﺮان ﻓﮑﺮی و دﯾﻨﯽﺷﺎن آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﮥ اﻗﻮام و ﻗﺒﯿﻠﻪی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﮫﺰاء و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻢ و ﺧﺒﯿﺮ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟
از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪی ﻣﺮا ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﻮد
ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻧﯿﺖ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،و آﺧﺮﯾﻦ دﻋﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ.
اﺑﻮاﻷﻋﻠﯽ ﻣﻮدودی
 ۲۲ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام  ۱۳۵۹ﻫ

رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی دو ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺗﺮﻗﯽ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻞ آنھﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان از زﻣﺎنھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ
اﻣﺮوز در ﺣﻞ آنھﺎ ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﺴﺄﻟﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻤﺪن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺞ ﺑﺎﺷﺪ و از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی آن اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﮔﺮدد روی ﺧﯿﺮ و ﺳﻌﺎدت را ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺧﻠﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد و ﺗﻮازن و اﻧﺴﺠﺎم آن را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ را ﺑﺮھﻢ
زﻧﺪ ،ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻠﺨﯽ و ﻣﺮارت آن را ﻗﺮنھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺧﻮاھﺪ ﭼﺸﯿﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اھﻤﯿﺖ و ارزش اﯾﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آنھﺎ ،ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ دو ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻓﻄﺮت و ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪی ﺑﺸﺮی آ ﮔﺎھﯽ و ﻋﻠﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺷﮑﻞ ،ﻧﯿﺮوھﺎ ،ﻣﻮاھﺐ ،اﻣﯿﺎل ،اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ،
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ادراﮐﺎت ،اﺛﺮﮔﺬاری و اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت،
ﺧﻮد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﺎﯾﺐ آن ﺑﯽاﻧﺘﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درک ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ
زﯾﺮ و ﺑﻢ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﮐﻮﭼﮏ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن را درک ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪون درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن،
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از درک ﺣﻘﯿﻘﺖ
آن ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ دم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ھﻤﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را درک

١٢

ﺣﺠﺎب

ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدش ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای دارای دﻗﺖ ،وﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
آن واﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ و زواﯾﺎی آن اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ
ﻧﺪارد ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺮوھﯽ در ِ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ از آن ﻣﺨﻔﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ از ادراک آن ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﺎل و ھﻮاھﺎی
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ ادراک و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻋﺠﺰ ﺑﺰرگ
اﻧﺴﺎن ،ھﻤﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ دو ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺬﮐﻮر در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮای ﺧﻮد
اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺷﮑﺎﻻت و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ و ﺗﺠﺎرب
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .راه ﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن راه وﺳﻂ و ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺪال وﻗﺘﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪک ،اﻧﺪک ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮم و درک ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و
واﺿﺢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد و ﻋﺮﺿﻪی آنھﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻧﻈﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺣﺎﻃﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻓﻖھﺎی دور دﺳﺖ و ﭘﮫﻨﺎور را ﻧﺪارد و اﻣﯿﺎل و ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ او را ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ درک ﺣﻘﺎﯾﻖ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه وﺳﻂ و
ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺪال را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮای او آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺎل و
ً
ھﻮاھﺎ ﺣﺘﻤﺎ راه اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ را ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻤﻮد.
از ﺑﯿﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﯿﻦ ھﻤﻪ ﻣﻠﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ً
ﻣﻮﺿﻮع راه اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎدر ،ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد ،او را ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻤﺴﺮ
در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ او را ﯾﺎری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﻓﺪاﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﮐﻨﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،در
ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وارث
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ او ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او ﻣﺠﺴﻤﻪای از ذﻟﺖ ،ﮔﻨﺎه و
ﺧﻮاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﺮورش ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد او ھﯿﭻ
زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ زن آﻧﻘﺪر ﻣﻮرد
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اﺣﺘﺮام و اﮐﺮام ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ،اﻧﺤﻄﺎط
اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺤﺮاف رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان از آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﺎﺋﻞ
ارﺿﺎی اﻣﯿﺎل و ھﻮاھﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ از آنھﺎ دام ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺘﻨﻪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ زن از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ
ﺳﻘﻮط در ﮔﻮدال ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و اﻧﺤﺮاف ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دو روش ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از
ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ،اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﺠﺎرب وﺧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ از ﺟﮫﺖ اﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻃﺮف آن را اﻓﺮاط و ﻃﺮف دﯾﮕﺮش را ﺗﻔﺮﯾﻂ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﻠﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﺟﮫﻞ و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﺗﻤﺪن ﭘﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و
زﯾﺮدﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان ھﻤﺮاھﯽ و ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻣﺎﻧﻊ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻮای ﻓﻄﺮی اوﻟﯿﻪ در اﯾﺸﺎن ﻗﻮی و
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻤﺪن ،ﻣﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺴﺘﯽ و ﺟﻤﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﭘﯿﺶ روی
آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺗﻤﺪن ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﻌﺪی ﺗﻤﺪن را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺿﺮورت ﺷﺪﯾﺪی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼط زن و
ﻣﺮد ،ﻓﺤﺸﺎ و زﺷﺘﯽھﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و
اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻨﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را از اﺳﺎس ﺧﺮاب و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد و ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﻣﺎدی ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﭘﺴﺘﯽ و اﻧﺤﻄﺎط ﺑﺮﺳﺪ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﯿﻒ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎلھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﯾﻮﻧﺎن:

ﻣﺘﻤﺪنﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ ،زﻧﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم در ﻣﺮاﺣﻞ
اوﻟﯿﻪی ﺗﻤﺪن ﺧﻮد در ﻧﮫﺎﯾﺖ ذﻟﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ذﻟﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
آنھﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ اﺧﻼق ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﺣﻘﻮق و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﺣﯿﺚ اﺧﻼق ،ﺣﻘﻮق ،ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻠﻮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ھﯿﭻ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ و
اﺳﺎﻃﯿﺮ ) (Mythologyﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﺪورا ) (Pyndoraﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
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ﻣﺼﺪر و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺋﺐ و آﻻم و دردھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ھﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی
ﯾﮫﻮدی ﺣﻮاء ھﻤﺴﺮ آدم ÷ را ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﺗﻤﺎم آﻻم و ﺷﺪاﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺸﺮی
ﻣﯽداﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺟﻌﻠﯽ ﯾﮫﻮدی در ﺑﺎرۀ ﺣﻀﺮت
ﺣﻮا ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺪ و ﻧﺎﮔﻮاری در ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد و
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ آﻧﺎن ﺑﺮای زن ھﯿﭻ ارزش اﺧﻼﻗﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﺳﺎﻃﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و زن ﺧﯿﺎﻟﯽ آن )ﭘﺎﻧﺪورا( ﮐﻢﺗﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی ﯾﮫﻮدی در ﻋﻘﻞ و
ذھﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮد ،زن ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮدی دوزﺧﯽ و ﭘﺴﺖ و ﺣﻘﯿﺮ ﺑﻮد و اﯾﻦ اوﺻﺎف
ﺗﻤﺎم اﻋﺎد زﻧﺪﮔﯽ او را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ،ﻋﺰت ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪی ﺗﻤﺪن و ﻧﮫﻀﺖ ﯾﻮﻧﺎن اﯾﻦ وﺿﻊ و ﺣﺎل زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ در آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺎﻋﻪی ﻋﻠﻢ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮار ﺗﻤﺪن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻘﺎم زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫﺘﺮ و واﻻﺗﺮ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ارزش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ او ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و وﻇﯿﻔﻪاش ﻧﯿﺰ در ﭼﮫﺎر ﭼﻮب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،او در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ و ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﯽ وی ﭘﺮارزﺷﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و
اﯾﻦ ﻃﮫﺎرت و ﻋﻔﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺣﺘﺮام و اﮐﺮام دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی اﺷﺮف و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ رواج داﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﻮد و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ،زﻧﺎن
اﺷﺮف ﻧﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ در ﻣﺤﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ازدواج و وﻓﺎداری زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺷﺮف و اﺻﺎﻟﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ زﻧﺎن
در اﺟﺘﻤﺎع دارای ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺤﺸﺎ ،ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﻧﻔﺮت و ﺣﻘﺎرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ در ﻋﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎن در اﺑﺘﺪای ﻣﺠﺪ و
ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮﻗﯽ و ﮐﻤﺎل ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ در ﯾﮏ
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﺗﻨﮓ ﻗﺮار داﺷﺖ و آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ از زﻧﺎن
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ از ﻣﺮدان اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻮاﺧﺬه و ﮐﯿﻔﺮ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮدان از ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﻤﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو
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داﺷﺘﻦ ﮐﻨﯿﺰ و ازدواج ﺑﺎ وی ﺟﺰﺋﯽ از ﻋﺎدات اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و از آن
ﺟﺪا ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﮫﻮات و اﻣﯿﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و ﻏﺮاﺋﺰ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ھﻮا و
ھﻮس آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر و ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن در آن اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻨﺎن
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﺮﮐﺰ رﻓﺖ و آﻣﺪ ھﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻌﺮا و
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن ﻋﻠﻢ،
ادب و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺳﯿﺎرات ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﻠﻢ و ادب ،ﺷﻌﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ
ﺑﺪور آن ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﻧﺎن ﻣﺤﻮری ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﯾﻮﻧﺎن در اﻃﺮاف آن ﻃﻮاف
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ و ادب ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﻮر و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و ﮐﺎر آن ﻗﺪر
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﻮﻧﺎن را رﻗﻢ ﻣﯽزد ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺷﺐ ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ زﺷﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ
و دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در ﮔﻮدال رذاﻟﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در
دلھﺎﯾﺸﺎن آﻧﭽﻨﺎن آﺗﺶ ﺷﮫﻮت زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ آﻧﺎن ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎﯾﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺧﻮد
را در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎی ﺷﮫﻮتاﻧﮕﯿﺰ ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ
آﻧﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﮫﻮاتﺷﺪن و ﭘﯿﺮوی از
آن از دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼق ﻋﻤﻠﯽ زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺰرگ آﻧﺎن،
ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ و ﻓﺤﺸﺎ را ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﮑﺎب آن ﻣﻮرد
ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،و ﺑﻪ ازدواج و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺑﯽارزش و ﻏﯿﺮ ﻣﮫﻢ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زن
ً
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﻋﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽﮐﺮد آن را ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎھﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻦﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻏﺮاﺋﺰ ﺷﮫﻮاﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽﺷﺎن
ﮔﺸﺖ و در ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻋﺒﺎدت اﻓﺮودﯾﺖ ) (Aphroditteﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪای
ﯾﻮﻧﺎن اﺳﺖ رواج ﯾﺎﻓﺖ .در اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮودﯾﺖ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﯾﮏ اﻟﮫﻪ
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ﺣﺠﺎب

ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﻪ اﻟﮫﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ و ّ
ﺳﺮی رﻓﺎﻗﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی از ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﻧﯿﺰ رﻓﯿﻖ ﺑﻮد و از ﺷﮑﻢ زن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻮﭘﯿﺪ
) (Kupidاﻟﮫﻪ ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی رﻓﺎﻗﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت وی ﺑﺎ
ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻮد.
ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﺎن اﺧﻼق و ﻓﻘﺮ ﻣﻌﻨﻮی و اﻧﺤﻄﺎط روﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و زﺷﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻣﺰ ﮐﻤﺎل و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﻮد
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم آداب ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ذﻟﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم دھﺪ ،در ﺑﺎرۀ اﺧﻼق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ،درﺟﻪای از ﭘﺴﺘﯽ و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮔﺮداب آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،دوﺑﺎره ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻘﺎرن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﺎم ﻣﺎرک در ھﻨﺪ و ﻣﺰدک در اﯾﺮان ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪﻧﺪ و در ﺑﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﺤﺸﺎ و زﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ و اﺣﺘﺮام دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ وﺿﻊ دﯾﺮی
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض ﮔﺬارد و ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ھﯿﭻ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت اﻓﺮودﯾﺖ در ﯾﻮﻧﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ ،ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﺤﻼت
ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺒﺎدت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن زﻧﺎﮐﺎر ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻌﺎﺑﺪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﮐﺎر زﻧﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ارﺿﺎی ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ در ﯾﻮﻧﺎن ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎر
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻮاط ﺑﯿﻦ آﻧﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و
دﯾﺎﻧﺖ و اﺧﻼق ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎ روی ﺑﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ
در زﻣﺎن ھﻮﻣﯿﺮوس و ھﺴﯿﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ
ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و دﻟﺒﺎﺧﺘﻪی زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﯾﻨﺖ و ﭘﯿﺮوی
ﺷﮫﻮات ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و آﺗﺶ ﻏﺮﯾﺰه ﺷﮫﻮت در آنھﺎ ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪ ،راه اﺻﻠﯽ و ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺪال
را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﺷﺒﺎع و ارﺿﺎی اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﻠﯿﻢ از آن ﻧﻔﺮت دارد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﺎھﺮ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزان در ﺗﺼﺎوﯾﺮ
و ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﻟﻮاط ،ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮﻣﻮدﯾﺲ و ارﺳﺘﻮﺟﯿﺘﻦ اوﻟﯿﻦ اھﺎﻟﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﻠﺖ
ﯾﻮﻧﺎن اﯾﻦ راﺑﻄﻪی ﺧﻼف ﻓﻄﺮت و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ آن دو ﻣﺮد راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ
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ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﺠﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﻮﻧﺎن
ﻧﺸﺪ.
روم:

ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ اوج ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﻤﺪن رﺳﯿﺪ روم ﺑﻮد و ھﻤﺎن ﺻﻌﻮد و
ً
ﺳﻘﻮﻃﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻠﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻋﯿﻦ آن را در ﻣﻮرد ﻣﻠﺖ روم ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ از دوران ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﮫﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و در
ﺻﺤﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮد رﺋﯿﺲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ،او ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺎﻧﻮاده
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮد و ﻗﺪرﺗﺶ ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺶ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ و آﻧﺎن
ﮔﺎمھﺎﯾﯽ در راه ﺗﻤﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﺴﻠﻂ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮد ﮐﺎھﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﻔﻪی ﺗﺮازو آھﺴﺘﻪ ،آھﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺠﺎب
ﺑﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﺑﯿﻦ روﻣﯽھﺎ رواج ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺎم اﺻﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده در آﻏﺎز
ً
ً
ﺗﻤﺪن و ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻤﮫﻮری روم ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﯾﺪهی اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و
ﺳﻄﺢ ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶ روی دﺧﺘﺮش ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ او را
ﺑﺎ رأیﮔﯿﺮی ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺮاودهی زن و ﻣﺮد را ﺑﺪون ﻋﻘﺪ،
ﻣﺒﺎح و ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و زﻧﺎﻧﯽ در اﺟﺘﻤﺎ ع دارای ﻗﺪر و
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺎن ﻧﺎﭘﺎک در آن اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ و در رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ ﻣﺮدان دارای ﻧﻮﻋﯽ آزادی ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ روم ﺑﻪ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪهی ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪهی ﭘﺴﺘﯽ و
ﺣﻘﺎرت ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺪن و ﺗﺮﻗﯽ ،دﯾﺪﮔﺎه روﻣﯽھﺎ در ﺑﺎرهی زن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج و ﻃﻼق و دﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻌﮑﻮس و واروﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و
ً
ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ھﻤﺴﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
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) .(Civil Contyactآﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻔﮫﻮم اﺻﻠﯽ ازدواج و اﺻﻞ و ھﺪف اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ھﯿﭻ
ارزش و اھﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ھﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ارث ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺎن آزادی
و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ او ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪاﺷﺖ و زﻧﺎن روﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در
ﻣﻌﺎﺷﺮت و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﯽ از ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان وام ﺑﺎ ﺑﮫﺮه
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدان ﻏﻼم زﻧﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ و اﺛﺮات اﯾﻦ وﺿﻊ در
ً
ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ و واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻃﻼق ﺑﻪ اﻧﺪازهای آﺳﺎن و ﺳﮫﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪای راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺮوف روﻣﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﯿﻨﮑﺎ ) ۴ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد –  ۵۶ﺑﻌﺪ از ﻣﯿﻼد(
ﮐﺜﺮت ﻃﻼق را ﺑﺪ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺷﻤﺮده و از ﺳﺮﮐﺸﯽ زﻧﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻗﻠﻤﺮو روم اﻣﺮوز ﻃﻼق ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و ﯾﺎ از
آن ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻓﺮاوان ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ« .و ﯾﮏ زن ﺑﺪون ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻋﯿﺐ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎرﭼﻞ ) ۱۰۴ – ۴۳م( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ده ﺑﺎر ازدواج ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﮔﻮوﻧﯿﻞ
) ۱۴۰ – ۶۰م( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :زﻧﯽ در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ھﺸﺖ ﺑﺎر ازدواج ﮐﺮد و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از
ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻘﻒ ﮔﺮوم ) ۴۲۰ – ۳۴۰م( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او زﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺑﺎر ازدواج ﻧﻤﻮده و آﺧﺮﯾﻦ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎر
ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و آن زن ،ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ زن او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺟﻠﺐ ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ھﻢ زﻧﺎ را ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎدی و ﺳﺎده ﺷﻤﺮدﻧﺪ و آن را ﻋﯿﺐ و
ً
ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺎﺗﻮ ) (Catoﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق ﺳﺎل  ۸۴ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و
ﺳﯿﺴﺮون ) (Cisronﻣﺼﻠﺢ ﻣﺸﮫﻮر روﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻮد
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و آزاد و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺮﯾﺎت
و اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﭘﯿﮑﺘﺘﯿﺲ
) (Epictetuseﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ رواﻗﯿﻮن ) (Stoiesﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و در
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راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﻼق ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ و ﺟﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،او ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﺮﺷﺪ و
راھﻨﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ از ازدواج از ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺮاوده ﺑﺎ زﻧﺎن
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﮫﻮت ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ارﺗﮑﺎب ﻓﺤﺸﺎ
او را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آداب اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی روم
ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﻓﺤﺸﺎ و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ و
ﺑﺮھﻨﮕﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪھﺎ از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﭘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ارﺗﮑﺎب ﻓﺤﺸﺎ و ﭘﺴﺘﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ رواج ﻓﺤﺸﺎ و زﻧﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻪدار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روﻣﯿﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ در ﻋﺼﺮ ﻗﯿﺼﺮ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮﯾﺲ ) ۳۷ – ۴م( ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﺣﻖ ارﺗﮑﺎب ﻓﺤﺸﺎ و زﻧﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪی ﻓﻠﻮرا )(Felora
ﮔﺎم ﺑﺰرگ و ﻣﻮﺛﺮی در ﺳﻮقدادن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺘﺤﻤﺎم
زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﯾﮑﺠﺎ و در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺸﻘﯽ و
داﺳﺘﺎنھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ زﻧﺎن ﻋﺮﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽھﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻘﺒﻮل ﺷﻤﺮده
ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آداﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن روز ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮھﻨﮕﯽ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﺣﺎﻻت ﻋﺸﻖ ،دوﺳﺘﯽ ،ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ،
ﺑﻮﺳﻪ و دﯾﮕﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺠﺎز و ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﭘﺮده و ﺣﺠﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻏﺮقﺷﺪن در ﺷﮫﻮات ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر و ﭘﮫﻨﺎور روم از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ:

ﺑﻌﺪ از آن ،دوران ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯽﺑﻨﺪ و
ﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ در
اواﯾﻞ اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم داد ،راه ﻓﺤﺸﺎ را ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ
ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد ،ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد،
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺆﺛﺮی را ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن رﯾﺸﻪی ﻓﺤﺸﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،زﻧﺎن رﻗﺎﺻﻪ و
ﺑﺪﮐﺎر را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن از ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺘﻨﻪ و
ﻓﺴﺎداﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﺸﺮ اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و آداب ﺣﺴﻨﻪ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺬل ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺪران ﻣﺴﯿﺤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی زن و ﻣﺮد از ﯾﮏ ﻃﺮف
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از ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺪال ﺧﺎرج ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮات اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ھﻤﻪ ﮔﻨﺎهھﺎ و رﯾﺸﻪ و
اﺳﺎس ﭘﻠﯿﺪیھﺎ و زﺷﺘﯽھﺎ اﺳﺖ و وﺟﻮد او ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
زن ﺑﺮای ﻣﺮد دری از درھﺎی دوزخ و آﺗﺶ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎن از او ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ
ﮔﻨﺎه و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای او ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﺷﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ھﻢ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺖ از اﺳﻠﺤﻪی اﺑﻠﯿﺲ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﻼﺣﯽ ﺑﺎ آن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ زن ﻻزم و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه
ﮐﻔﺎره ﺑﺪھﺪ؛ زﯾﺮا او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ در روی زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﺗﻮﻟﯿﺎن ) (Tertullionﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺑﺎرهی زن
اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زن راه دﺧﻮل ﺷﯿﻄﺎن در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،زن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد را
ﺑﻪ ﺧﻮردن از درﺧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ وادار ﮐﺮد و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮫﯽ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدھﺪ و ﭼﮫﺮهی ﻣﺮد را ﺑﺪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮای ﺳﻮﺳﺘﯿﻢ ) (Chry Sostemﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ
در ﺑﺎرهی زن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زن ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﺪارد ،او
وﺳﻮﺳﻪ ﻓﻄﺮت ،آﻓﺖ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻌﺸﻮﻗﻪی ﮐﺸﻨﺪه و ﻣﺼﯿﺐ و
آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی دوم آﻧﺎن در ﺑﺎرۀ زن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد
اﮔﺮﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﭘﻠﯿﺪ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از آن
دوری ﺷﻮد.
ً
اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺷﺮاق ) (Neo- Platonismدر
اروﭘﺎ رﯾﺸﮥ ﻋﻤﯿﻘﯽ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﺷﺪت ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺮد و ﻋﺪم ازدواج ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ و ﺷﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ازدواج ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻋﺪم اﺧﻼق و ﭘﺴﺘﯽ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺠﺮد و ﻋﺪم
ازدواج و ﻋﺪم ﺳﺮوﮐﺎر ﺑﺎ زن ،از ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻘﻮی و ﺑﻠﻨﺪی ﻓﻄﺮت و ﭘﺎﮐﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﻣﺪ .ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﭘﺎﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭻ وﻗﺖ
ازدواج ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ زن ﺧﻮد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻨﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ راھﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
زﻧﺎﻧﺸﺎن در ﻣﺤﻞ ﺧﻠﻮت ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ زن و ﺷﻮھﺮی ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
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ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ دو ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﻘﺒﯿﺢ و
ﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد از ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ زن و ﺷﻮھﺮ در ﺷﺐ ﯾﮑﯽ از
اﻋﯿﺎد و ﺟﺸﻦھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻦ ﯾﺎ ﻋﯿﺪ
اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ آﻧﺎن ﮔﻨﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻘﺪس دﯾﻨﯽ از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺗﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺘﯽ راﺑﻄﻪی ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و
ھﺮ راﺑﻄﻪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ازدواج اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه و ﭘﻠﯿﺪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼق و اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺑﻮد
ﺑﻠﮑﻪ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ زن در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ و
ﻗﺪر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﻏﺮب
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ را دارا ﺑﻮد:
ً
 -۱از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ،زن را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮد ﻗﺮار داده ،ﺣﻘﻮق او را از ﻧﻈﺮ ارث
ﻣﺤﺪود ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ھﻤﻪ در
آﻣﺪھﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر او و ھﻤﻪ ﺛﺮوت و داراﺋﯽ او ﺟﺰء داراﯾﯽ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۲اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازهای اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،در ھﯿﭻ ﺣﺎﻟﺖ
ﻃﻼق ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪی
ﻋﺬاب و ﺗﻨﻔﺮ ھﻢ ﺑﻮد ،دﯾﻦ و ﻗﺎﻧﻮن ،ھﺮدو ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻟﺖھﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﻔﺮ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻃﻼق اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ھﻤﺴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺪھﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﺿﺮر ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ
زن و ﺷﻮھﺮ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از دو راه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ رھﺒﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
 -۳ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ زن و ﻣﺮدی ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ھﻤﺴﺮﺷﺎن دوﺑﺎره ازدواج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺎھﺎن
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ﮐﺒﯿﺮه ﺑﻮد .اﯾﻦ ازدواج ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮔﺮدنﻧﮫﺎدن ﺑﻪ ﺷﮫﻮات ﺣﯿﻮاﻧﯽ و
ارﺗﮑﺎب ﻓﺤﺸﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و از ازدواج دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎی ﻣﮫﺬب ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ راھﺒﺮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺣﻖ ازدواج ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ ﻋﺎم ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه ازدواج ﻧﻤﯽداد و ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه ازدواج ﻣﯽداد ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ.
اروﭘﺎی ﻧﻮﯾﻦ:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اروﭘﺎﯾﯽ در ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻓﺮد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و دروازهھﺎی ﺣﺮﯾﺖ و آزادی ﻓﺮدی را ﺑﻪ روی اﻓﺮاد ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن ﻓﺎﺳﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ از اﺗﺤﺎد و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ،
ﻓﻠﺴﻔﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯿﺰم ) (Feudal Systemﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ روح ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻗﯿﻮد ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻤﺎم
راهھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ را ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﻮﯾﻦ اروﭘﺎ و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎره ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﭼﺮخ
ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ارﺷﺎدات اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﮔﺮدش روزﮔﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﻠﯽ درآﻣﺪ،
ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺗﻤﺪن و ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت زن از ﮔﺮداب ذﻟﺖ و
ﭘﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای ﺑﻮد ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﻼق ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻠﺐ
ﺷﺪه زﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری زﻧﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻢ
ﮐﻢ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺎن را در ﻣﺮﺗﺒﻪی
ﮐﻨﯿﺰان ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دروازهھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و ﺣﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻋﻄﺎء ﮔﺮدﯾﺪ .اﺳﺘﻌﺪاد و ﻟﯿﺎﻗﺖ
زﻧﺎن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺛﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎھﻠﯿﺖ در زﯾﺮ ﭘﺮدهھﺎی ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺷﮑﻮﻓﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ آن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮﯾﻀﺎن ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
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ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪی اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ در
ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻓﮑﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از آﻧﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ از
اول اﻓﺮاﻃﯽ و دور از اﻋﺘﺪال ﺑﻮد .اﯾﻦ روﺣﯿﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و ھﻨﻮز ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ و آﺧﺮﯾﻦ درﺟﻪی اﻓﺮاط رﺳﯿﺪ
ً
و از اﻋﺘﺪال ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪور ﻣﺎﻧﺪ .ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ
اروﭘﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد.
 -۲آزادی زﻧﺎن در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ).(Economic Independence
 -۳اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ:
 -۱آﻧﺎن از ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎوات ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زن و ﻣﺮد در ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و
ارزش اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ و زن در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺎن اﻋﻤﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮدان از ﻗﯿﻮد اﺧﻼﻗﯽ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ
از ھﻤﺎن ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ از ﻣﺴﺎوات ﺑﻮد ﮐﻪ زن را از ادای وﻇﯿﻔﻪی ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽاش ﮐﻪ
ﺑﻘﺎ و اداﻣﻪی ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی او
را ﺣﺮﮐﺎت و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻓﻄﺮی او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻇﺎﯾﻒ رﺳﻤﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان در اﻣﻮر
ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ آزاد ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ رﻗﺺ و ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ و
دﯾﮕﺮ اﺳﺒﺎب ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻇﺎھﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﯿﺎ ﻣﺎﻧﻊ ذﮐﺮ
آنھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ و اداراﮐﺎت او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و او را از وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ و
ﻃﺒﯿﻌﯿﺶ ﺑﺎز داﺷﺖ و او را از اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﻔﺎل ،ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎندادن و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎز داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ و ﻓﻄﺮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻈﺮش ﺑﺪ و دﮔﺮﮔﻮن
ﺟﻠﻮه داد ،ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻤﺪن
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺗﻤﺪن ﻏﺮب از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪی ﻗﺪرت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﺸﺎط و
آراﻣﺶ روﺣﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﭼﻨﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم و اﺛﺮی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ازدواج ﮐﻪ
ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری زن و ﻣﺮد در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻤﺪن
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ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت ھﻢ ﺳﺴﺖﺗﺮ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺄﻟﮥ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ھﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺗﻔﮑﺮ ﻏﻠﻂ ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ،ﻣﺴﺎوات اﺧﻼق ﻓﺎﺳﺪ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن اﯾﺠﺎد
ً
ﮐﺮد و زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﻓﺎﺳﺪ و ﭘﻠﯿﺪی دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻗﺒﻼ از ارﺗﮑﺎب آنھﺎ
ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب از اﻧﺠﺎم آن ﺣﯿﺎ و ﺷﺮم
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
 -۲اﺳﺘﻘﻼل زﻧﺎن در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﻧﯿﺎزی آﻧﺎن از ﻣﺮدان
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﺎﻋﺪه و رﺳﻢ ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد در ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و زن
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و زن و
ﻣﺮد ھﺮدو ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و ھﺘﻞھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺰ ارﺿﺎی ﻏﺮﯾﺰهی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺷﮫﻮت ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ
ً
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ
ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ارﺿﺎی ﺷﮫﻮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،زن و ﻣﺮد را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهاش ﺑﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ّﻗﯿﻢ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺿﺎء ﺷﮫﻮت
از ﻣﺮدی ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺒﺮد و ﺑﺎ او در زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ و ﭼﺮا ﺧﻮد را ﺑﯽﺧﻮد و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﯿﺪھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و
ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد؟ و ﭼﺮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺰل ﺑﻪ دوش او ﺑﺎﺷﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎوات اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و راه ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر را
ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا راه آﺳﺎن و ﮐﻮﺗﺎه ﻟﺬت و ﺳﺮور و آزادی را رھﺎ ﮐﻨﺪ و راه ﮐﮫﻨﻪ و
ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ ،ﻣﺸﻘﺎت و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎ اﺳﺖ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ؟ در ﺿﻤﻦ ،ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ دﯾﻦ در اذھﺎن رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف اﺟﺘﻤﺎع
ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺎﺟﺮ و ﻓﺎﺳﻖ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﻨﺪ از او
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺎن از آن
ﺧﻮف دارﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،وﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰاری ﮐﻪ در
اﯾﻦ اواﺧﺮ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻮف و ھﺮاس را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا از وﺳﺎﺋﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ
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ﺷﺪ و ﺑﺎز اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ،ﮐﺸﺘﻦ آن ﻧﻮزاد در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ و ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ او
ﺑﻪ آن ﻃﺮف دﯾﻮار ،آﺧﺮﯾﻦ راه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﮫﺮ ﻣﺎدری – ﭼﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪی
زﺷﺖ و ﭘﻠﯿﺪی – او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز دارد ،ﺑﺮای آن زن ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﯾﮏ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺿﺎی ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺣﺘﺮام را ﺑﺮای آن
ﻣﺎدر ﺑﺎﮐﺮه و ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺶ ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﺮمآور از رده ﺧﺎرج
ﻧﺴﺎزﻧﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن در دلھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ ،او را ﻣﺮﺗﺠﻊ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﺿﺪﺗﻤﺪن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮب را از اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺖ و در ھﺮ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺻﺪھﺎ ھﺰار زن و دﺧﺘﺮ ﺑﯽﺷﻮھﺮ ،ﺑﺪون ﺣﯿﺎ و ﺷﺮم دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ زودﮔﺬر ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﻦ
زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ھﯿﭻ راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ آﻧﺎن را
وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواجھﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا زن و ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و اﻧﺪک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮشﺷﺪن ﺷﺪت ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ و ﻇﮫﻮر ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،زن و
ﺷﻮھﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻼق ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪی ﭼﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﮐﻤﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺮﻋﯽ و ازدﯾﺎد ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎزاده ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮش و ﮐﺜﺮت ﻓﺤﺸﺎ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ
و ﺷﯿﻮع اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی و ﺧﻄﺮﻧﺎک و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم دردھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ از
اﯾﻦ رھﮕﺬر ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﻤﻮد.
 -۳ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آراﯾﺶ،
ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﻨﺖھﺎ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری در زﻧﺎن زﯾﺎد ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺟﺎذﺑﻪی ﺟﻨﺴﯽ )Sexual
 (Attractionﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد دارای ﻗﺪرت و ﮐﺸﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری اﺳﺖ و اﺧﺘﻼط دو
ﺟﻨﺲ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ،اﯾﻦ
ﻗﺪرت و ﮐﺸﺶ را ﺷﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻏﺮﯾﺰهی ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪی در ھﺮدو ﺟﻨﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰهی ﺧﻮدآراﯾﯽ و ّ
ﺗﺒﺮ ج اﺳﺖ،
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽآراﯾﺪ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
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ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺟﺬب ﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﻔﮑﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺠﻤﻞ و آراﯾﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آراﯾﺶ ،ﺗﺠﻤﻞ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و
ﺑﺎری رﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻏﺮﯾﺰهی
ﺗﺠﻤﻞ و آراﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺎن رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﭼﺴﺒﺎن و ﺟﺬاب ،وﺳﺎﯾﻞ زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ ،زﯾﻮر آﻻت ،ﻋﻄﺮ و ﭘﻮدر و اﺳﺘﻌﻤﺎل
رﻧﮓھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮده ﭘﺎی را ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢﺷﺎن را
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮھﻨﻪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﺒﺎس ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ زﻧﺎن در ﻏﺮب
اﺳﺖ ،ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺮھﻨﮕﯽ و آراﯾﺶ و ﺗﺠﻤﻞ زﻧﺎن ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪی ﺗﺎزهای در ﺧﻮد
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮫﻮت و ﻏﺮﯾﺰهی ﺣﯿﻮاﻧﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ
و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﻟﺤﻈﻪ ﻋﻄﺶ و ﺗﺸﻨﮕﯽﺷﺎن
رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ھﺮاﻧﺪازه آب ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﺎن ھﻤﯿﺸﻪ در
ﻓﮑﺮ اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم ﺟﺪﯾﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺷﮫﻮت و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ
وﻟﯽ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ آراﻣﺶ و آﺳﻮدﮔﯽ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻋﮑﺲھﺎی ﻟﺨﺖ و ﺑﺮھﻨﻪ،
ادﺑﯿﺎت ﺑﯽﻋﻔﺖ ،داﺳﺘﺎنھﺎی ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺟﻨﺴﯽ ،رﻗﺎص ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﺳﺮﺷﺎر از
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺎرز از ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ آنھﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش
ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﺷﮫﻮت اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار و ﻣﺤﯿﻂ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﺗﺶ
اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه را ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ و ﺗﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ ﻣﺮض ﮐﺸﻨﺪه – ﻏﻠﺒﻪی ﺷﮫﻮت – در ﺑﻨﯿﺎن
اﺟﺘﻤﺎع ﻏﺮب رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنھﺎ را
ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﮐﻪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺑﯿﻨﺸﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺮض ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ و ﺟﺴﻤﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد،
او ﺑﻪ آراﻣﺶ روﺣﯽ و ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺷﮫﻮت و ﻏﺮاﯾﺰ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در ھﺮ ﻃﺮف وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻓﺮﯾﻔﺘﮕﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﺮ ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽھﺎی ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ،
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏاﻧﮕﯿﺰ ،رﻗﺺھﺎی ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ،ﻣﻨﻈﺮهھﺎی ﺟﺬاب و آراﯾﺶھﺎی دﻟﻔﺮﯾﺐ،
اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد آﻧﺎن و ﻧﺴﻞ
آﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام ،ﻣﺘﻌﺎدل و ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
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ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﮑﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﺎن ھﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﻠﻮغ و
ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل ﺷﮫﻮت و دﯾﻮ ﺳﯿﺎه ﻏﺮﯾﺰهی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮده و ﻏﻼم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و آﻧﺎن ﻧﺎﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺎی ﻏﻮل
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﻗﺪرت رھﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮕﺎل او را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﺸﺮی:

اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪهی واﻗﻌﯿﺎت ﺳﻪ ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از
اﯾﻦ ﮐﺮهی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ زادﮔﺎه دو ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺳﺘﺎرهی آنھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎی ﺗﻤﺪن درﺧﺸﯿﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ
اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎﺑﻞ و ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و وﻃﻦ ﻣﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺎرهی ھﻨﺪ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زن از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
از ﯾﮏ ﻃﺮف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زن ﻧﺰد ﺷﻮھﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ و ﺑﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮھﺮ
ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﻌﺒﻮد را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ )در ھﻨﮕﺎم دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدهی ﭘﺪر و ھﻨﮕﺎم
ازدواج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﯿﺰ و ﺑﺮده ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد( و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﻣﯿﺮد در آﺗﺶ
ﻣﺮگ وی ﻣﯽﺳﻮزد و از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد و ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ازدواج ،ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻋﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ آن ﻣﺮد ﺧﻼص ﺷﻮد ،زن ﺧﻮد
را ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﮔﻨﺎه و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﭘﺴﺘﯽ و اﻧﺤﻄﺎط روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ و دﻟﺴﻮزﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را وﺳﯿﻠﻪی ارﺿﺎی ﺷﮫﻮات ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﻣﺮد ھﻮﺳﺮان و ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺖ ﻃﻮری او را رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او از ﻣﯿﺪان
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯽراھﻪ ﻣﯽرود و ﭼﻨﺎن راه را ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راه
ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﭼﻮن زن ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻠﺖ ھﻢ ھﻤﺮاه او ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل روشھﺎی دﯾﻨﯽ ھﻨﺪوھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن و ﻣﺮد )ﻟﻨﮓ
و ﺑﻮﻧﯽ( و ﻋﺒﺎدت ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎی ﻋﺮﯾﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮای ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران زﻧﺎﮐﺎر ﻣﻌﺎﺑﺪ ) ،(Religious Prostitesاﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد در ﺟﺸﻦ ھﻮﻟﯽ و
ﻏﺴﻞدادن ﻣﺮدم در آبھﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺮھﻨﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ اﻋﻤﺎل
ﭼﯿﺴﺖ؟ دﻻﯾﻞ آن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد ﻣﯽدھﻨﺪ؟ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻨﺖھﺎی
ﻏﻠﻂ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎم ﻣﺎرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،

٢٨

ﺣﺠﺎب

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﺑﺎﺑﻞ ،ﻓﺎرس ،روم و ﯾﻮﻧﺎن ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
ھﻨﺪ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺤﻄﺎط ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ دﻗﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮﺿﻮح در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺎرهی زن از ﯾﺎﻓﺘﻦ راه وﺳﻂ و ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﯿﻤﻮدن آن ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮرد زن ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ ھﻤﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و
اﺳﺘﻌﺪادش را در راه ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﮑﺎر اﻧﺪازد و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﮫﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری زن و ﻣﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺻﺤﯿﺤﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زن در ﺻﺤﻨﻪی
زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻤﺪن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺸﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ را از ﻗﺮنھﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﻢ ﮐﺮده و از ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺎن
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺼﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺪﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺎن
اﻓﺮاط ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺎرهای از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺎﺣﺖ و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و ﻓﺠﻮر
ً
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و آن را در ﮔﺮداب ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺿﻼﻟﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ،اﻣﺮوز ﮐﺎﻣﻼ از
ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻃﺎﻟﺐ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﮐﻪ از ھﺰاران ﺳﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ را دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺣﯿﺮت
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آن را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺘﺸﺎن آن را ﺧﻮاھﺎن اﺳﺖ .ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ روشھﺎی زﺷﺖ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن را ﺑﺪ و
ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﺷﻤﺮده و ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﮫﺰاء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﮫﺰاء و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ،
ﺑﺮای روﺷﻦﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻮدﮐﯽ در ﻣﻌﺪن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻀﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻌﺪن در ﻧﻈﺮ او
روﺷﻦ و ھﻮای آﻧﺠﺎ ﺳﺎﻟﻢ و آزاد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﮓ
ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی وﺳﯿﻊ روی زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،در ﺑﺮﺧﻮرد اول ﺑﺎ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﻣﯽﻧﮕﺮد ،وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ھﺮﭼﻨﺪ دارای ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﺳﯿﺎه و آﺳﻤﺎن ﭘﺮ از ﺳﺘﺎرهھﺎی درﺧﺸﺎن ﻓﺮق ﻧﮕﺬارد؟ و ﺗﺎ ﮐﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ھﻮای ﻣﺤﺒﻮس ﻣﻌﺪن و ھﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ آزاد روی زﻣﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺬارد؟

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
اﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﯿﺮتزده ﺑﯿﻦ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ را داﺷﺘﻪ
ً
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت را اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل در دﺳﺖ
او ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ و از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ را در دﺳﺖ
دارد ،ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و
ﺑﯽھﺪف دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ﺧﻮدش دﻧﺒﺎﻟﻪرو ھﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺗﺒﺎھﯽ اﺳﺖ ،اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﺎب در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ،و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در
ﺟﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻄﺮﯾﺶ در آن ﺗﺪﺑﺮ
و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﺪ و آﺛﺎر آن را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺣﻖ ﺑﻨﮕﺮد ،ﺑﺪون درﻧﮓ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺗﻨﮫﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺪال و ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ
ﭘﯿﺎده ﮔﺮدد ،اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ از ﺟﻨﮓ و آﺷﻮب ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ
ﻣﯽرﺳﺪ و داروی اﻣﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺣﮑﺎم و
دﺳﺘﻮرات ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺮاض و دردھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﺪاوا
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮫﻢ و ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد از ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮاض دﭼﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮض را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ:

در اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ و اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ،ھﺠﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ھﻨﻮز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر از

٣٠

ﺣﺠﺎب

ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد و ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ھﻨﻮز
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ از ﻧﯿﻤﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﻼم و ﺑﺮدهی اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ آنھﺎ ﺗﻦ در دادﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از
آن ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﻼم و ﺑﺮدهی ﮐﺴﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﺪاری در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻇﺎھﺮ
ً
ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر و درﺑﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ھﺮ ﻃﺮف
ً
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آن
اﻓﺘﺨﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺰت ،ﺳﯿﺎدت و ﺷﮫﺎﻣﺖ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺣﺎل ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪی از
ﻃﺮف دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ و روی آﻧﺎن وارد ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻋﻠﻠﯽ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻠﺒﻪ و ﺑﺮﺗﺮی ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﯽ ﻗﺪرت
ﺗﻌﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪی آﻧﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻔﮑﺮ و
ﺗﻌﻘﻞﺷﺎن ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﯾﮏ ﻃﺮف در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ وﺿﻊ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ راﺣﺖﻃﻠﺒﯽ ،ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ آﻧﺎن را
وادار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ،آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
راه را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮﺷﺎن ﻣﺪت درازی ﺑﯿﮑﺎر ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺷﻌﻮر و ذﮐﺎوت آﻧﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻌﻼوه ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﺖھﺎی ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده اﺳﺖ ،آﻧﺎن را وﺣﺸﺖ و ھﺮاس
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻓﻮق ،ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼح اﺣﻮال ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﭼﺎر ﺳﺮدر
ﮔﻤﯽھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه در
اﻣﻮر ﻣﺎدی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﺰم راﺳﺦ و روﺣﯿﻪی ﺟﮫﺎد
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺗﺮس و ھﺮاس ،ھﺮدو ﮔﺮوه ﻓﻮق را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ
ﻣﺮﯾﺾ و ﻓﮑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده در ﺻﺪد اﺻﻼﺣﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد راھﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎھﺮ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﻪی ﺻﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎل و رؤﯾﺎ ﺑﺎغھﺎی
ﺳﺒﺰ و ﺳﺮخ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ رؤﯾﺎ و ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮدﮔﯽ ﻓﮑﺮی:
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در اﯾﻦ دوران ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻟﺒﺎسﭘﻮﺷﯿﺪن ،آداب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ھﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻠﻞ ﻏﺮﺑﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮔﺴﺘﺮس ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻧﺤﻮهی راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺮفزدن را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺷﮑﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮس ﺗﺠﺪد و ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ،ﻣﺎدﯾﮕﺮاﯾﯽ و ﭘﻮچﮔﺮاﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از واﺟﺒﺎت
روﺷﻨﻔﮑﺮﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﮐﻤﺎل ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ از ﻏﺮب
ﻣﯽرﺳﺪ اﻋﺘﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ آن ﻓﮑﺮ ،ﺧﺎم و ﺑﯽارزش ﺑﺎﺷﺪو ﯾﺎ ﭘﺨﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻤﺎر ،ﺷﺮاب ،ﻻﺗﺎری و دﯾﮕﺮ ﻓﺮآوردهھﺎی ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺎ روی ﺧﻮش اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ درﺑﺴﺖ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ در اﺧﻼق ،آداب ،اﺟﺘﻤﺎع ،ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﻗﺎﻧﻮن و زﻣﯿﻨﻪھﺎی دﯾﮕﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻤﺎن و ﻋﺒﺎدت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮو و ﺗﺎﺑﻊ آﻧﺎن
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﺪون درک و ﺷﻌﻮر و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاف
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ و داﻧﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ھﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪون اراده و ﺷﻌﻮر ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﻢّ :
آﻣﻨﺎ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از دﺷﻤﻨﺎن دﯾﺮﯾﻨﻪی اﺳﻼم ھﻤﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻧﻨﮓ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻨﮓ را از وﺟﻮدﺷﺎن دور ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻏﺮﺑﯿﺎن زﺑﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض از
ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ،
ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻏﺎرت و وﺣﺸﯽﮔﺮی ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﺮدهداری
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻮاب اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدﮔﯽ از اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﺮام و
ﻧﺎروا اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻏﺮﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زن و ﻣﺮد
در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ دﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،آنھﺎ اﺣﮑﺎم ازدواج و ﻃﻼق را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
ﭼﻮن اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻃﺎﺋﻔﻪای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم ﺧﻮد از ﻟﺤﻈﻪی ﻃﻠﻮع ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ رﻗﺺ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،
ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.

٣٢

ﺣﺠﺎب

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪی زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﺣﺠﺎب:

اﯾﻦ دوره از زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮمآورﺗﺮﯾﻦ ادوار ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳﺖ ،در اﯾﻦ دوره ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﺣﺠﺎب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺣﺪود ﺣﺠﺎب و دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪای آﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺣﻞ
آن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا اﺧﺘﻼف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت و دﺳﺖ زن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت و دﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف آﻧﭽﻨﺎن
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ دﯾﺪهی ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ آن را زﺷﺖ و ﭘﻠﯿﺪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدن زن را از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻋﯿﺐھﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ و ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﻏﺮﺑﯿﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﮫﺎد ،ﺑﺮدﮔﯽ ،ازدواج و ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ روی
آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﻨﮑﺎش ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﻓﻘﮫﯽ و اﺣﮑﺎم و ﻧﻈﺮﯾﺎت
اﺟﺘﮫﺎدی اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻨﮓ
و ﻋﺎر!! را از روی آنھﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺑﻪ اﻗﻮاﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺪم
ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت و دﺳﺖ زن را ﺟﺎﺋﺰ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ زن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺿﺮوری را اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ زن در ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺪاوای
ﻣﺮﯾﻀﺎن و آبدادن ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪان ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ اﻗﻮال دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،
ّ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ زن آزادی
ﻣﻄﻠﻖ داده اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﺠﺎب رﯾﺸﻪ در ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺮدم ﺟﺎھﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮ از دﯾﻦ ﻓﻘﮫﺎی
ً
ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﺧﺸﮏ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر دارد و ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و اﺻﻮﻻ
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد ﻣﯽدھﻨﺪ و در آنھﺎ ﻗﺎﻧﻮن
و ﺣﮑﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ آزادی زن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ:

ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒھﺎی اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ راه و روش ﺧﺎﺻﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب در اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ آن اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
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از ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﯿﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ھﯿﭻ ﺿﺮورت ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﻤﺮﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﻞ ﻏﺎﻟﺐ و ﺧﻮدﺑﺎﺧﺘﮕﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﺻﻄﮑﺎک و ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﮑﺮی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮب
اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﺗﺮس داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،زﯾﻨﺖ ،آراﯾﺶ ،آزادی ﻣﻄﻠﻖ
و ﻧﺸﺎط زاﺋﺪ اﻟﻮﺻﻒ زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ را دﯾﺪﻧﺪ و ﻋﻘﻞ و ﭼﺸﻤﺸﺎن ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ آن ﺷﺪ ،آرزو ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را در زﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺪﻧﺸﺎن ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻤﺪن
اروﭘﺎﯾﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :زن ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﺗﻤﺎم
زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﺟﺬاب و
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه از آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﮐﺘﺐ و
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض را در وﺟﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر
اﻟﻘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در زﻣﺮهی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و ﻧﻨﮓ و
ﻋﺎر ارﺗﺠﺎع را از ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻓﮑﺎر ﻧﻮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورد و در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ از آن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﮫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را
ﻃﺮﻓﺪار آن ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ھﻤﺖ ،ﻗﺪرت و
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،ھﺮ وﻗﺖ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و
ﭘﺮدهﻧﺸﯿﻨﯽ زن ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد از ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو روﻧﺪ ﭘﺲ
ﻏﺮﺑﯽھﺎ ھﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺠﺎب زن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ و ﭘﺮداﻣﻨﻪای
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زن را ﺟﻨﺎزهی ﮐﻔﻦ ﺷﺪه ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن اﯾﻦ ﻧﻨﮓ و
ﻋﺎر آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﺎﺋﻞ و اﺑﺰار ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر!! را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﻧﺪ ،اﯾﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻧﮕﯿﺰهھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را وادار ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم آزادی زن ﺣﺮﮐﺘﯽ را در
اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺮاه اﻧﺪازﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻧﮕﯿﺰهھﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه و
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از آﻧﺎن اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ درک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ از اﻇﮫﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮم داﺷﺘﻪ و آن را ﭘﻨﮫﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل
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ﺣﺠﺎب

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد و ھﺪف واﺣﺪی را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و
ً
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﺗﻤﺎم دﻻﺋﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻏﺮب
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ،
دﻻﯾﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
و دارای ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮی و اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﺮدان ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻤﺪن زن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻧﺼﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ و دﻻﺋﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ
آن ﮐﻪ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس اﯾﻦ دﻻﯾﻞ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ھﺪف و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ در زﯾﺮ ﭘﺮده اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪروی زن اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻮد و
ﭘﯿﺮو راهھﺎ و روشھﺎی و ﻓﺤﺎﺷﯽھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ:

وﻟﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﭘﻠﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺗﻮﺳﻂ آن ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﻣﮑﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ
و واﻧﻤﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
اھﺪاف ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺒﺎدی ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯽ
وﺟﻮد دارد؛ زﯾﺮا ھﺪف ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد – ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ھﻢ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ – ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ) (Sex Energyاﻧﺴﺎن و ﺿﺒﻂ و
ﮐﻨﺘﺮل آن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺑﯽﺑﻨﺪ و
ﺑﺎری و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺪن ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎک و
ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺪف ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﺴﺎن زن و ﻣﺮد در ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ و
ﻣﺸﮑﻼت آن و اﺳﺘﻔﺎدهی دلﺧﻮاه از ﻏﺮاﺋﺰ ﺟﻨﺴﯽ از ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ و ھﺮﻧﻮع و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و آﻻم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻟﺬت ،ﺳﺮور و ﺗﻔﺮﯾﺢ.
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﻼف رﯾﺸﻪای و اﺳﺎﺳﯽ را در روشھﺎی ھﺪاﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد،
اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪودهی ﺣﺮﮐﺖ زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد را
ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ادب و اﺧﻼق ﺧﺎص ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن
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٣٥

ﺧﻠﻠﯽ وارد ﮐﻨﺪ از رﯾﺸﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن و
ﻣﺮد در ﺻﺤﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﯿﭻ ﭘﺮده و ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ
آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش آزاداﻧﻪ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن
داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ،از زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و ﺑﮫﺮه
ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
ﭘﯿﺮوی و دﻧﺒﺎﻟﻪروی از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،و
ﭼﻪ ﻣﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﻮد و ھﻢ دﯾﮕﺮان را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﺪ اﮐﺜﺮ
آزادی ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ زن داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﻮرت و دﺳﺘﺶ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺿﺮوری ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﯾﺪ،
وﻟﯽ ﻏﺮﺑﯿﺎن اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای زن را ﺷﺮوع و اﺑﺘﺪای ﮐﺎر او ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،آﻧﺎن در
آﺧﺮ ﻣﺮز ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮی آزادی ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽدر و
دروازه ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ زﻧﺎن از ﺣﯿﺎ و ﺷﺮم و ﺑﺰرﮔﯽ و وﻗﺎر ﺗﮫﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮﮐﺮدن ﺻﻮرت و دﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از آن ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده
ﺑﻪ ﻇﺎھﺮﮐﺮدن ﻣﻮھﺎی آراﯾﺶﺷﺪه ،دﺳﺖھﺎی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ،ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﻟﺨﺖ و ﺑﺮآﻣﺪه
و آراﯾﺶ اﻧﺪام ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و اﻧﻮاع زﯾﻮر آﻻت دﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ارﺿﺎی
ﺷﮫﻮت ﻣﺮدان ﮔﺮدد ،اﯾﻦ وﺿﻊ زﻧﺎن ،دﺧﺘﺮان و ﺧﻮاھﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم آﻧﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ و
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽروﻧﺪ ،در
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ /ﭘﻮھﻨﺘﻮنھﺎ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ھﺘﻞھﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ آﻣﺪ و
رﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم زﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪ
را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ھﻢ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ،اﺳﻼم در وﻗﺖ ﺿﺮورت ﺑﻪ زن اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ
ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رود ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺪود و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﯿﺎ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه اﻣﺮوز ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زن
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﮔﺸﺖ و ﮔﺰار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺎهھﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﺮود و
ﻟﺒﺎسھﺎی ﻗﺸﻨﮓ ،ﺟﺬاب و ﭼﺴﺒﺎن ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت دﻟﻔﺮﯾﺐ و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﮕﺎهھﺎی
ﺟﺬاب و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﺟﺎزهای ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای زن در اﻣﻮر
ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﻗﯿﺪھﺎ و ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﺰل و ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
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ﺣﺠﺎب

ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد و آﺑﺎداﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺮدان در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪ و ﻣﺮز
ﻧﯿﺰ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ در ﺳﯿﺎﺳﺖ آزاد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﺑﺮدﮔﯽ ،از ﺣﺪود
ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ و زﻧﺎن آنھﺎ ھﻤﺎن ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و در
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم از زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺮوی و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ و ﺗﻠﺦﺗﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻋﮑﺲھﺎی آنھﺎ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺑﺪن را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم دﯾﮕﺮ آن ﻟﺨﺖ و ﺑﺮھﻨﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدھﻨﺪ و ای ﮐﺎش ﮐﻪ
ﻻاﻗﻞ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ھﻢ درﺳﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر آن ﻋﻮرتھﺎی آنھﺎ
آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺟﺎزهی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را از ﮐﺪام ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ .ای ﺑﺮادران ﻣﺘﺠﺪد و ﻣﺪ ﭘﺴﻨﺪ! اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭘﯿﺮو اﺳﻼم ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ
ﭼﺮا ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﯽآورﯾﺪ ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺮو اﺳﻼم ھﺴﺘﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوی
ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻧﻔﺎق و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
و ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎر از ﻧﻈﺎم و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ھﻤﻪ ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل و
دﺳﺘﻮرات زﻧﺪﮔﯽ آن را ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﮔﺎم اول را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ،ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمھﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ھﻤﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب:

اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ دو راه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺮ دو را ﺷﺮح ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
اول :ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم را ﺷﺮح دھﯿﻢ و ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻠﻞ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﺠﺎب در اﺳﻼم را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
دوم :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را در دﺳﺘﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ
ﻗﺮار دھﯿﻢ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و ﺛﻤﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻌﺪ از ﻓﮫﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دو ﻧﻈﺎم ھﺮﮐﺪام را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻔﺎق و دورﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارد ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ آﻣﺎدهی
ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯽآﻣﺪھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺧﯿﻢ و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮب ھﺴﺖ ،راﺑﻄﻪاش را
ﺑﺎ اﺳﻼم ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﺎت و آراء
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻠﺒﯽ و رد
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻧﮑﺎر ﻣﻮﺿﻮع از ﻋﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ
ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهی آﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺸﺴﺘﻦ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺧﺎرج
ﺷﺪﻧﺸﺎن از ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
آﻧﺎن ھﺪف دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای زن ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﻨﺪ،
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ زن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻣﺸﻐﻮل )ﮐﺎر دﯾﮕﺮی( ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﺪی ﺑﯿﻦ زن و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪهآل از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن
اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن )ﮐﺎر دﯾﮕﺮ( را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن )ﮐﺎر دﯾﮕﺮ( ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ اھﺪاف و دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ در ﭘﺲ آن
ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻘﺪر ﺻﺤﺖ دارد؟ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻋﻘﻞ آن را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد؟ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ
ً
ﻓﻌﻼ از آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺪام اﺳﺖ؟
واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب را ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮ
ﺑﺎﻃﻞﺑﻮدن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺟﺰﺋﯽ از آن اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﺪام دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﻋﺘﺮاض و ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت آنھﺎ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ھﺮﭼﯿﺰ ﻧﻮ و ﺟﺪﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﯾﺞ را
ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در داﻣﺎن آن اﻧﺪازد؟
ﺗﺼﻮر آزادی در ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ:

ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ادﺑﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات و
اﺻﻼﺣﺎت ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ – ھﻤﺎن ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ – ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺑﺮو
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ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن اﻧﻮاع ﻗﯿﻮد ،ﺟﻤﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﻨﺖھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺸﮏ
ﺿﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻋﻘﻞ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﭘﺴﺮوی و اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺮدم در
ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺪ راه ﺗﺮﻗﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺟﻮﺷﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﺎنھﺎی ﻃﺒﻘﻪ و ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آنھﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﻋﻘﻞ ،ﻧﺒﻮغ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﺣﮑﺎم و رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
دﺳﺖھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﺶ و دادﮔﺴﺘﺮی ،و
از ﻗﺼﺮھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺗﺎ ﻣﺰارع و ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ و  ...و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻤﺎم
اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺨﺼﻮص آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن آنھﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻘﻮق را از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ارث
ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪی آنھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آنھﺎ را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر و ﺗﻼش آﻧﺎن را
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﻟﺬا ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن اداﻣﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دم و دﺳﺘﮕﺎه
آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻔﮑﺮ اﻓﺮاط آﻣﯿﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزادی ﻓﺮدی ﭘﯿﺪا
ﺷﺪ و ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎع از آزادی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣﺼﻠﺤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای آزادی ﻣﻄﻠﻖ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﭼﻪ
ﺑﺨﻮاھﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﺮﭼﻪ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و در اﻧﺠﺎمدادن و ﻧﺪادن ﯾﮏ
ﻋﻤﻞ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ آزادی ﻓﺮدی را از اﺷﺨﺎص ﺳﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و وﻇﯿﻔﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آزادی اﻓﺮاد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد از آزادی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺼﻮد ﯾﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻓﺮاﻃﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزادی ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻮد ،در آﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد
ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﭘﺮورد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪی اول ﺟﻠﻮدار اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮ در آن وﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﻣﻄﻠﻖ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر
ﻧﺎﮔﻮار آن در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢﺷﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺟﺪان آن ﭘﯿﺸﺘﺎزان اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻧﺎراﺣﺖ
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ﻣﯽﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﺪف آنھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آزادی ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮدی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ
و اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ را از اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن دور ﺳﺎزﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮز ﻓﮑﺮ در
اذھﺎن ﻏﺮﺑﯽھﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮد و ب ﺛﻤﺮ داد.
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ:

١

اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﻓﺮاﻃﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آزادی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ،
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﺪﯾﻢ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻤﺮد و ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط و
ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﻗﺪﯾﻢ راه ﺗﺮﻗﯽ و وﺳﯿﻠﻪی آزادی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در
راه ﺗﺮﻗﯽ ،رﺷﺪ و آزادی اﺳﺖ و ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪون از ﺑﯿﻦﺑﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ھﻨﻮز از ﺑﺎﻃﻞﺷﻤﺮدن ﻣﺒﺎدی ﻏﻠﻂ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻄﻮر
ﻋﻤﻮم ﮔﺸﻮدﻧﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﻋﺘﻘﺎدات
ﻧﻈﯿﺮ :ﻋﻔﺖ و ﺣﯿﺎ
ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت و ﺷﺒﮫﺎت ﻓﺮاوان ﺳﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ
ِ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ اﻓﺴﺎر و ﻟﺠﺎم ﺗﻘﻮی ّ
ﻣﻘﯿﺪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺪون ازدواج راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺻﺪھﺎ
ً
ﺳﺆال دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ھﺮ ﻃﺮف در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﺮوھﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ رﻣﺎﻧﺘﯿﮑﯽ و اﻓﺴﺎﻧﻪای ) (Romantic Schoolﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺻﺪا را
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺟﺮجﺳﺎﻧﺪ ) (Gerirge Sandرھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻮد ،اﯾﻦ زن
ﺗﻤﺎم اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ را ﮐﻪ از روز ازل ﺗﺎ اﯾﻦ دم ﺟﺰء ﭘﺎﯾﻪھﺎ و اﺻﻮل ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﻔﺖ و
ﺷﺮف زﻧﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮ ﭘﺎی ﮔﺬارد .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺷﻮھﺮ داﺷﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺮدان ﻃﺮح دوﺳﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺖ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و
 -١اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ) (۱۷۸۹-۱۷۹۹دورهای از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اروﭘﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎدر در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮاز
و ﻧﺸﯿﺐھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮری ﻻﺋﯿﮏ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺠﺎد
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﮐﻞ اروﭘﺎ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ اﺷﺮاف و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی در
ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،روﺷﻦﮔﺮی ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق
ﺷﮫﺮوﻧﺪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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ﺣﺠﺎب

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ازدواج ﻣﯽﮐﺮد ،او ﺑﺎ ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل
ً
ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و ﺣﺘﻤﺎ از او ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ دوﺳﺘﯽ و راﺑﻄﻪ داﺷﺖ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ
در ﻣﻮرد اﯾﻦ زن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»از ﻋﺎدات ﺟﺮجﺳﺎﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﺮواﻧﻪی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ را
ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را در ﻗﻔﺲ ﮔﻞھﺎ و ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﻟﺬت دﯾﺪار و
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ او ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدد  ...و اﯾﻦ دوران ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ زن اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن،
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﯽﭼﺎره را ﺑﺎ زدن ﻧﻮک ﺳﻮزن ﺑﺮ وﺟﻮدش ﻋﺬاب ﻣﯽدھﺪ ،از اﺿﻄﺮاب و دردش
ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ...و اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﻔﺮ و ﭘﺸﺖﮐﺮدن اﯾﻦ زن اﺳﺖ ،ھﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در
ً
دﺳﺖ او اﺳﯿﺮ ﺳﺎزد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻃﻌﻢ ﻋﺬاب را ﺧﻮاھﺪ ﭼﺸﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﭘﺮواﻧﻪی ﺑﺪﺑﺨﺖ
را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش ﻗﻄﻌﻪ ،ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺰء ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن
داﺳﺘﺎنھﺎی اﯾﻦ زن ﻣﯽﮔﺮدد«.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﯾﻦ زن آﻟﻔﺮد ﻣﻮﺳﻪ ) (Alfred Musseﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ درد و رﻧﺠﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم
ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهی او ﺟﺮجﺳﺎﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﺟﺮجﺳﺎﻧﺪ رھﺒﺮ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻓﺮاواﻧﺶ در ﻗﻠﻮب ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺎی دارد ،اﮐﻨﻮن
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮑﯽ از داﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﺸﮫﻮر او ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯽ ﻟﯿﺎ ) (Leliaرا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ او ﻧﺎﻣﻪای از ﺟﺎﻧﺐ ﻟﯽ ﻟﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻨﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ھﺮﭼﻪ در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮم و در ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروم ،ﺑﻪ ﮐﺜﺮت
اﻓﮑﺎر ﻏﻠﻂ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن زﯾﺎدﺗﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮم ،ﭼﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻏﻠﻂ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ
اﻋﻤﺎق وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﺑﺪی و ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  ...ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎز و ﮔﺸﺎده ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم دارای اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﺎ
ازدواج ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﺮای ھﻤﺪﯾﮕﺮ آزادی ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺪ و ﻏﯿﺮت

ﻧﻈﺮﯾﺎت و آراء
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ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎزﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖھﺎ ﺧﻮب و ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاه ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
آرام و ﻣﻌﺘﺪل ،ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﺬرا و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻮق دھﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ« .ﺟﺮجﺳﺎﻧﺪ
در داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎک ) (Jacquesﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺷﻮھﺮ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ،ﺟﺎک ،زﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ راﺑﻄﻪ دارد و آﻏﻮش او را ﮔﺮم ﻣﯽﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺷﻮھﺮ آزاد اﻧﺪﯾﺶ و ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﺮ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ» :ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﻮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ از آن ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ را ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﭘﮋﻣﺮده ﺳﺎزم و ﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪازم«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از زﺑﺎن ﺟﺎک ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﻢ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎزش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ازدواج
زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و ﭘﻠﯿﺪﺗﺮﯾﻦ آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه در راه ﻋﻘﻞ و
ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺪم ﮔﺬارﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻟﻐﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و راه و رﺳﻢ دﯾﮕﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪاﺳﺖ و ﭘﺎﮐﯽ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ازدواج ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ
و ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪهی ﺑﺸﺮ را زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۸۳۳ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ
آﺧﺮﯾﻦ درﺟﻪی ﺗﻌﻤﻖ و دﻗﺖﻧﻈﺮ ﺟﺮجﺳﺎﻧﺪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮا ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺗﺌﻮری ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاھﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮﯾﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺧﻮد را از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻗﯿﻮد اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪاش ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﺳﯽ
ﺳﺎل در زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮوھﯽ از ادﺑﺎ و ﻋﻠﻤﺎی اﺧﻼق و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮدار آنھﺎ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دوﻣﺎ ) (Alexander Dumasو آﻟﻔﺮد ﻧﺎﮐﻪ )(Alfred Naauet
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﮔﺴﺘﺮس
دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آزادی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﺣﻖ ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻇﻠﻢ و دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ،ﻓﺮد را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮھﺎی اﺧﻼق و ﺗﻤﺪن ﻣﻘﯿﺪ
ﺳﺎزد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آزادی ﻓﺮدی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻘﺪس
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪی ﻣﺤﺾ را ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن دو
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آزادی ﻓﺮدی و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ ،ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
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اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﭼﻪ دﺧﺘﺮان و ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ،ھﺮﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ
ﺧﺎﻃﺮ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺧﺮده ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارد و از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﭘﺎول آدم ) (Paul Adamو ھﻨﺮی ﺑﺎﺗﺎﻟﯽ )(Henry Bataille
و ﭘﯽ ﯾﺮ ﻟﻮﯾﺲ ) (Pierre Lovisو دﯾﮕﺮ ادﺑﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮو ع ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺸﺠﯿﻊ
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﮫﻨﻪ
آزاد ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺎول آدم در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ) (Lamoral – L'amourﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ و ﯾﺎ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ھﻼک ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ از ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ او دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ
و ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ:
»ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﻮت و ﻟﺬت – ﺷﮫﻮت ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ در ﻓﻄﺮت
ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ھﯿﭻ ﻧﻈﺮ ﮔﻨﺎه و ﭘﻠﯿﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ – ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﻔﻮذ و ﻏﻠﺒﻪی اﻓﮑﺎر ﮐﮫﻨﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻨﮓ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺨﺺ ﺑﺪون
ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدن آن در ﭘﺲ دﯾﻮار ﮐﻠﻤﺎت رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮادی
ً
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻻﺗﯿﻦ وارد اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﮫﻮت اﺳﺖ و ﺑﺲ« .و
ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻮاﻧﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﮫﺬﯾﺐ و رﺷﺪ را ﭘﯿﺸﻪی ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ و اﺳﺒﺎب ﻟﺬت و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ
ً
را ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .واﻗﻌﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮﻣﻌﻪی ﻋﺸﻖ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ او
ﻣﯽﭘﺮدازد اﺣﻤﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻓﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺎﻋﺘﺶ دوﺳﺖ و رﻓﯿﻘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ او ﻟﺬت ﺑﺒﺮد«.
ﭘﯽ ﯾﺮ ﻟﻮﺋﯿﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ھﻤﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻮد و
زﻧﺠﯿﺮھﺎی رﻧﺞآور را ﭘﺎره ﻧﮑﻨﺪ و از ﻟﺬت روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ
ﻧﮕﺮدد ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺎدی و ﯾﺎ روﺣﯽ ﺑﺮﺳﺪ،
اﯾﻦ ادﯾﺐ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺮودﯾﺖ ) (Aphroditeﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ،اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ،ﯾﻮﻧﺎن ،روم ،وﻧﯿﺰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
اوج ﺗﺮﻗﯽ و ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮاھﺶھﺎی

ﻧﻈﺮﯾﺎت و آراء

٤٣

ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪی ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﻮات اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﯿﻮد اﺧﻼﻗﯽ و دﺳﺘﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ ،روح ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﮋﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﯽ ﯾﺮ ﻟﻮﺋﯿﺲ در زﻣﺎن ﺧﻮد ادﯾﺐ ﻣﺸﮫﻮر و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﮑﺘﺐ ادﺑﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان
اﺧﻼق ،ﻧﻈﺮﯾﺎت او را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻧﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻈﺮﯾﺎت او دﻋﻮت
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ او در آزادی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﺮواﻓﺘﺎدن ﺣﺠﺎبھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎد.
او در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﻓﺮاط و ﻏﻠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﻟﻔﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﻮاری ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﺪن دوﺷﯿﺰهی ﺑﺎﮐﺮه را از
راهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮﻓﯽ زﺷﺖ و ﭘﻠﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از ﺳﺎﺣﺖ ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ دور
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ را از رﯾﺸﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺮﻗﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ:

اﯾﻦ اوج ﺗﺮﻗﯽ ﻓﮑﺮی در ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮﮔﺲھﺎی ﺟﺪﯾﺪی
ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﺳﺎل  ۱۹۰۸ﻣﯿﻼدی
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪای از ﻃﺮف ﭘﯽ ﯾﺮ وﻟﻒ ) (Pierre Wolffو ﮐﺎﺳﺘﻮن ﻟﯿﺮاﮐﺲ ) Leroux
 (Castonﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﻨﻪھﺎی آن دو دﺧﺘﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر
ﺑﺮادران ﺟﻮاﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد در ﺑﺎرهی آزادی و ﺣﺮﯾﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﯽﻓﮫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻠﺦ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،در
ﺻﺤﻨﻪی دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺎﻗﺘﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻮان
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﭘﺪر ،ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﻗﺎﻧﻊ
ﺳﺎزم ،ﺗﻮ ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ دوﺷﯿﺰهی ﺟﻮاﻧﯽ – دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﻮاھﺮش – دﺳﺘﻮر دھﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺟﻮاﻧﯿﺶ را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد ﭘﺮﭘﺮ ﺳﺎزد«.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺣﺮﮐﺖھﺎی آزادیﺧﻮاھﯽ را ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎل
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد،
در ﻣﺪت ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺪ در آن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ھﺸﺘﺎد و
ھﻔﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖ وﻻﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻟﯿﺪش ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﻓﯿﺎﺗﺶ ﺑﻮد،
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وﻟﯽ در ﺷﺼﺖ و ھﻔﺖ وﻻﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﺪل ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت در ﺑﻌﻀﯽ وﻻﯾﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ  ۱۳۰ – ۱۷۰ﻧﻔﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول واﻗﻊ ﺷﺪ و ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮگ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار داد ،ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان آﻧﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و
ً
ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻧﯿﺎز دارد و اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺪک ﻣﻮﺟﻮد در راه دﻓﺎع از
وﻃﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺮ دﺷﻤﻦ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،ﺧﻄﯿﺒﺎن،
ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ و رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ از ھﺮ ﻃﺮف ،ﯾﮏ ﺻﺪا ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯿﺰانزاد و وﻟﺪ را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻮد ﺳﻨﺘﯽ ازدواج ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
دوﺷﯿﺰهی ﺑﺎﮐﺮهای ﺑﺪون ﺷﻮھﺮی رﺣﻢ ﺧﻮد را در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ارزاﻧﯽ دارد،
ﻣﺴﺘﺤﻖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﺮام و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺸﯽ ﺑﺮ او روا ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ دورهی ﻣﻀﻄﺮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای آزادیﺧﻮاھﯽ،
ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮدن اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم
ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻓﮑﺎر ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﭘﻠﯿﺪی را ﮐﻪ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ،ھﻤﻪ را ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ
ﻧﺸﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪی ﻻﻟﯿﻮن رﯾﭙﺎﺑﻠﯿﮑﻦ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﻤﺘﺎز ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎی اﺟﺒﺎری را
ﮔﻨﺎه و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ و ﻧﻈﺮش را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را ﺑﻪ دزدی و ﻗﺘﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺎن ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد اﯾﺸﺎن از دزدی و ﻏﺼﺐ اﻣﻮال اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﯾﮑﯽ
از ﺿﺮورﯾﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﺿﺮورت ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
از ﺿﺮورت اول ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﺿﺮورت ،ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ دزدی دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪت اﯾﻦ ﺿﺮورت
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻮﺷﺶ ﻏﺮﯾﺰهی ﺷﮫﻮت ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺸﻨﮕﯽ و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
دارای ﺻﺤﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺪرت ﻓﺮاوان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮﮐﺸﯽھﺎی ﻏﺮﯾﺰهی
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ﺟﻨﺴﯽاش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ آرامﺑﺨﺶ ﺷﮫﻮت و ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﻣﮫﯿﺎ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﯿﺐ و ﻧﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ از ﻋﯿﺐ و ﻧﻨﮓ
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎن را ﻣﺠﺎز ﺑﯿﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺷﺒﺎع ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪای را ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﻃﻨﺰ ﻧﺒﻮده و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺟﺪﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ روزﮔﺎر داﻧﺸﮑﺪه /ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪی ﻃﺐ داﻧﺸﮕﺎه /ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻓﺎﺿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺰ/
رﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮای او ﺑﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺒﺎرات آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
»ﻣﺎ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻨﮓ و ﻋﯿﺐ دروﻏﯿﻦ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺑﺪون
ً
ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻼ در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮزاک ﻣﺒﺘﻼ
ھﺴﺘﯿﻢ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﺮض او را اﻋﻼن
ﻧﻤﻮده و او را رواﻧﻪ ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ...و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﻟﺬاﺋﺬ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮد و ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻗﺼﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در وﻇﯿﻔﻪاش ﮐﻪ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ در وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ از رھﮕﺬر ﮐﻢ ﺟﺮأﺗﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺴﺘﯽ
ﻏﺮﯾﺰه و ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ از دﯾﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮزﯾﺴﻢ:

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﯿﻢ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﻓﮑﺎر
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ و زاد و وﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎددان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺎﻟﺘﻮس در اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ
زاد و وﻟﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،ھﺮﮔﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد
ﺷﻮد؛ زﯾﺮا در آن وﻗﺖ ھﺪف او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اداره
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زود ازدواج ﻧﮑﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﺘﻮزﯾﺴﻢ ) (New Malthusiann Moventﺷﺮوع ﺷﺪ،
ھﺪف اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪهاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮫﻮت ﺧﻮد را ﺑﺎ آزادی و ﺣﺮﯾﺖ
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ﮐﺎﻣﻞ ارﺿﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ ارﺿﺎء ﺷﮫﻮت
ﮐﻪ ﺑﺎرداری و وﻻدت اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺳﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺴﺎب آﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻄﻮر
ﻣﻄﻠﻖ آزاد ﮔﺬاﺷﺖ؛ زﯾﺮا دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎرداری و وﻻدت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ از
ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زاد و وﻟﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮس ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زاد و وﻟﺪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﻠﻮب و روﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺎﻟﺘﻮزﯾﺴﻢ ﻧﻮﯾﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد
اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ :اﻧﺴﺎن دارای اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻄﺮی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ زﯾﺮ اﺳﺖ -۱ :ﻏﺬا  -۲اﺳﺘﺮاﺣﺖ  -۳ﺷﮫﻮت
ﺟﻨﺴﯽ .و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت را در وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و در
ارﺿﺎی آنھﺎ ﻟﺬت ﺧﺎﺻﯽ را ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺬتھﺎ اﺷﺘﯿﺎق و ﻋﻼﻗﻪ
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت را
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ،وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﻓﻊ دو ﻧﯿﺎز اوﻟﯽ ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺳﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺖ دھﺪ؛ زﯾﺮا اﺧﻼق و ﻋﺎدات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ارﺿﺎی ﺷﮫﻮت ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ و زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﺑﺎ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ وﻓﺎدار و
ﺑﺎ ﻋﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺘﻢ زاد و وﻟﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﻋﺒﺚ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﺳﺎس اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪ و ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻮق
ﺑﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﭙﻞ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات آﻟﻤﺎن ﺑﺪون ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»آﯾﺎ زن و ﻣﺮد ﻏﯿﺮ از ﺣﯿﻮان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ؟ و آﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت راﺑﻄﻪی
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺎز دارد؟ آن ھﻢ ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر داﺋﻤﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟«
دﮐﺘﺮ درﯾﺴﺪال ) (Drysdaleدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺎل و آرزوھﺎ و ﺧﻮاﺳﺖھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن
آن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﻣﺨﺼﻮص ،ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻄﺮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻄﺮﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ آن روش ﻣﺨﺼﻮص ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
آﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻨﻮع و رﻧﮕﺎرﻧﮓ
در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ازدواج ،ﻧﻤﻮﻧﻪی اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻓﻄﺮت ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و از ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎس و
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺤﺾ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ دارای ارزش و ﻣﺮﺗﺒﻪواﻻﯾﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ازدواج را وﺳﯿﻠﻪی در آﻣﺪ ) (Prostitutionﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،از
دﺳﺖ ﺑﺮود«.
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﻪ واروﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﺎن
ً
ﻗﺒﻼ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪی و ﻗﺒﺎﺣﺖ زﻧﺎ را از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ
ازدواج و زﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ارزش ازدواج را ﺗﺎ اﻧﺪازهای
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ارزش زﻧﺎ را ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ
آن را ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺿﺮورت ﺷﺪﯾﺪی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و
ﺑﻨﺪ ازدواج ﻣﺤﺘﺮم و ﻗﺎﺑﻞ ارزش ﮔﺮدد  ...و ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ و
آﺳﺎﻧﯽ ﻃﻼق ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﻨﺖ ازدواج را در اﯾﻦ زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ازدواج ﻓﻘﻂ ﻗﺮار داد
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻟﻐﻮ
ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ روش ﺻﺤﯿﺢ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ«.
ﭘﺎول راﺑﯿﻦ ) (Paul Robinرھﺒﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎﻟﺘﻮزﯾﺴﻢ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺗﻼشھﺎی ﻣﺎ در ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺎزاده ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻼلزاده ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎ از ﻧﻮع اول )زﻧﺎزاده( ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎزاده و ﺣﻼلزاده ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد«.
ﻓﯿﻠﺴﻮف دﯾﮕﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻞ« در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »در ﺑﺎره آزادی« )On
 (Libertyاﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ازدواج ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ زﻧﺪﮔﯽ را دارا
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﺤﺸﺎ )(Prostituion
ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺒﺎرزه ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده
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ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آزادی ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻓﺤﺸﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن آزادی ﻓﺮدﯾﺶ را در راه ﻓﺤﺸﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ آزادی
را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی را در راه ازدواج ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﺑﺮد ،دﯾﮕﺮ آزادی او را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،آنھﺎ ﺣﺘﯽ راﺿﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ از
اﯾﻦ ﮔﺮوه دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ آزادی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ درﺟﻪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و واروﻧﻪ ﺷﺪن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ
ھﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﺎر ،رذﯾﻠﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ
ادﺑﯿﺎت ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آن
را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺧﻼق ﻣﻠﯽ ،ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ھﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ
آن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﻠﻮم و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ذھﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ،
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،روشھﺎی ﺗﻔﮑﺮ ،داﺳﺘﺎن ،درام ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ در ﻣﺪت
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﺎ ھﻢ آﻣﯿﺰش و ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ھﻢ اﺳﺘﻤﺮار و دوام ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ در ذھﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﺳﻠﻮب و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ً
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﻠﻮب و ﺷﯿﻮهی ﻓﮑﺮی ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ
ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و دﯾﮕﺮ دواﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻮار
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﺛﺎر آن:

از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮی در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯿﺶ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﻤﺪن دﯾﮕﺮی را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ دوره اﻧﻘﻼب ﻣﺸﮫﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات
زﯾﺎدی را در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،از آﺛﺎر آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ آزادی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ
اﺧﺘﺮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﮔﺴﺘﺮس وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،ﻟﺬا ﻃﺒﻘﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و آﺑﺎد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ از
روﺳﺘﺎھﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﮫﺖ ﻧﺮخ و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻮازم ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﺗﮫﯿﻪی ﻧﺎن ،ﻟﺒﺎس و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج از
ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﻼوه وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪی ﻣﺮدم ھﺮ روز
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ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻤﺪن و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺴﻨﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺛﺮوت را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ رﻓﺎھﯽ و ﮐﺎﻻھﺎی
ﻟﻮﮐﺲ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮫﺮوﻧﺪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ آنھﺎ
روﺑﺮو ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎن و ﻟﺒﺎس و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،ﻟﺬا از ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر آن وﺿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ ﮐﻪ زن ﺳﺮﺑﺎر ﺷﻮھﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮﺑﺎر ﭘﺪر ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدش را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دوش ﮐﺸﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻪ
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮔﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ زﻧﺎن اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ ،ﺑﯿﻮه و ﻣﺘﺄھﻞ ﻣﺠﺒﻮر
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روزی از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن رواﺑﻂ و اﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ زن
و ﻣﺮد زﯾﺎد ﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ھﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺖ ،ﻃﺮز ﻓﮑﺮ آزادی
ﺷﺨﺺ و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺟﺪﯾﺪ اﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ وﻗﺎﯾﻊ و
ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﺸﻮﯾﺶ و اﺿﻄﺮاب ﭘﺪران ،دﺧﺘﺮان ،ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ،ﺷﻮھﺮان و زﻧﺎن از اﯾﻦ رھﮕﺬر رﻓﻊ
ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ھﺮاﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ وﺿﻊ دﯾﮕﺮ رذاﻟﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ) (Emancipationﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و از دﯾﺪ آنھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺴﺎد
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﻦ ﻟﺬت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ در زﻧﺪﮔﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری،
ﺟﮫﻨﻢ آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺮ درﺧﺘﺎن آن رودھﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ.
اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران:

ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋﺮض وﺟﻮد ﮐﺮد ،ھﻤﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی آن ﺑﺮ آزادی ﻓﺮدی اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻓﺮد ﺣﻘﻮق ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و
ﺷﺮط ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ و او را آزاد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت
ﺑﺪﺳﺖ آورد ،ﻟﺬا ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺳﺖآوردن ﺛﺮوت ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺋﺰ و ﻣﺒﺎح
ﺷﻤﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺳﺒﺐ ھﻼﮐﺖ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻈﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺪن از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺮ
اﺟﺘﻤﺎع اﻣﺘﯿﺎز و ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ و ھﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻧﺘﺎﯾﺞ
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ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺘﯿﺎز و ﺛﺮوت ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺪی ﻧﻤﻮده آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
روش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻏﺮاﺋﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ را در آن ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آن راه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺮاﺋﺰ را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮات را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم راﯾﺞ ﮐﺮد و از اﯾﻦ راه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻼن ﺑﻪ
ﺟﯿﺐ زد ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ در اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺷﺮ و ﺑﻼی اﯾﻦ ﻃﺎﻋﻮن
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﻧﺠﺎت دھﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﻓﺖ رﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد و
آن را در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮد وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض ﻣﮫﻠﮏ را ﮐﻪ
ﺧﻮن ﻣﺮدم را ﻣﯽﻣﮑﯿﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﻮری وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺨﻮاران ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮد و از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از ﺧﻮن ﻣﺮدم از ﺷﺮ آنھﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ آﻣﺪ و اﺑﺘﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﻗﻤﺎرﺑﺎزی ﺑﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ را از اﯾﻦ ﺗﺐ
ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز در اﻣﺎن ﻧﮕﮫﺪارد ،در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ،ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﯽ و ﺗﺠﺎوز ﻓﺮدی
ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﺷﮫﻮت و ﺷﮫﻮﺗﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﺑﻮد را از ﻗﻠﻢ
ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﻇﺮﻓﯿﺖ در اﯾﻦ راه از آن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﺗﺄﺳﯿﺲ رﻗﺎص ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮھﺎ ،و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮای روﻧﻖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ،دﺧﺘﺮان ﻧﺎزک اﻧﺪام و ﺧﻮشﺳﯿﻤﺎ را
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮده ﺑﺎ آراﯾﺶ و اﻧﺪام ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺷﮫﻮت ﻣﺮدم ﭘﻮلھﺎی آنھﺎ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ روی ﮐﺎر
آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن را از راه ﺟﺒﺮ و اﮐﺮاه ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻓﺤﺸﺎ وادار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻈﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ درآﻣﺪ ،اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻟﻮازم آراﯾﺶ و وﺳﺎﯾﻞ زﯾﻨﺘﯽ را ﭘﯿﺸﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و آن را در اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺮﯾﺰهی ﺧﻮدآراﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺎن ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ،ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﺛﺮوتھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺤﺮک
و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺑﺘﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،دوﺷﯿﺰﮔﺎن زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن
ﻟﺒﺎسھﺎ را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ،دوﺷﯿﺰﮔﺎن
ﻣﻔﺘﻮن و ﺷﯿﺪای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎسھﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ آنھﺎ از اﯾﻦ راه ﭘﻮل ھﻨﮕﻔﺖ و ﺳﻮد
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ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖآوردن ﭘﻮل ﺑﻪ ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ
ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و ﻣﺤﺮک ،داﺳﺘﺎنھﺎی ﻋﺸﻘﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺒﺘﻼﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺬام اﺧﻼﻗﯽ ﺟﯿﺐھﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮ ﭘﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺠﺎرت از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺸﻮهﮔﺮی در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم آ ﮔﮫﯽھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﮑﺲ زﻧﯽ ﺑﺮھﻨﻪ و ﯾﺎ در ﺣﮑﻢ ﺑﺮھﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد زن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ھﯿﭻ ھﺘﻞ ،رﺳﺘﻮران و ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪای
را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ در آن زن ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺬب ﻣﺮدان ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺳﺮﺧﻮردهای ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد در دﺳﺖ دارد
و آن اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﺪان و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﻤﻼت ﺷﮫﻮاﻧﯽ و
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،او ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻣﺠﮫﺰی ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و
ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی از ﻋﻠﻮم و ادﺑﯿﺎت دارد ﮐﻪ ھﺮدو ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﻢ در ﺑﺮاﻧﺪازی ﺗﻔﮑﺮات و
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ از ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ زﯾﺮک ﻗﺎﺗﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل را وا
ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ:

ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺎزه ﺧﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ آزادی ﺷﺨﺼﯽ در ﻏﺮب ،ﻧﻈﺎم
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺿﺪ اﺧﻼﻗﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺳﺎس و ﻣﺒﺪأ اﺻﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در دﺳﺖ
ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ و ھﺮﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ
آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪی آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮش ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن و ارادهی آنھﺎ اﺳﺖ.
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﺪرت
ﻣﺎﻓﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﻋﯿﻮب ﺑﺸﺮی ﭘﺎک اﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و از ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ دور
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن درﺳﺖ را از ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ؛ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﻮده
ﺑﺎ ھﻮا و ھﻮس و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺴﺎن
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را ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم را ﻣﻌﯿﺎر وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮار داد ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮدهی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﺟﺘﻤﺎع را از ﺳﻘﻮط اﺧﻼﻗﯽ و
اﻓﺘﺎدن در ﮔﺮداب ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎع را در راه
ھﻼﮐﺖ و ﻓﺴﺎد ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺨﻮش دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻓﮑﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮔﺮدد ،ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻖ ،ﺧﯿﺮ،
ﺻﻼح و ﻓﻀﯿﻠﺖ در ھﺮ زﻣﯿﻨﻪای آرای اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻀﺮ و
دور از ھﺪاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  % ۵۱آراء را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ
ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﺑﺮای ﭘﻨﺪ و ﻋﺒﺮت ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از وﻗﺎﯾﻊ آﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ از
دوره ﻧﺎزیھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ
ﻣﺎﮔﻨﻮس ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻼح اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ ) World
 (Legue Sexual Reformﺑﻮد ،ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از
ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط )ﻟﻮاط( ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﻌﻞ ﺣﺮام را ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﺪ و در ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء
ﺟﺎﯾﺰﺑﻮدن ﻟﻮاط را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ .او ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻋﻼم داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وی در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﺒﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺪون
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ آن را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪک ﺳﺴﺘﯽ و
ﺗﺰﻟﺰل ﭘﯿﺮو ارادهی آن ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ در اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﻖ از ﻣﻌﺒﻮد
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺎﻣﻮران دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن در ﺟﮫﺖ
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪی اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﻮده از اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت،
ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎ و آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﭘﺨﺶ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺰران ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﻪ رذاﺋﻞ و
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ﭘﺴﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻣﻮری ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪی ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﺎل زد
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ھﻨﻮز ھﻢ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮﺗﮑﺐ
ً
ﻣﺜﻼ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ّ
ﺣﺪ اﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻮد ھﺰار ﺟﻨﯿﻦ ﺳﻘﻂ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﺪود
ﻧﺸﻮد،
 %۲۵زﻧﺎن ﻣﺘﺄھﻞ ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ
ﮐﻠﻮپھﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ھﺪف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و زﻧﺎن ،ھﻔﺘﮕﯽ ﺣﻖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﺎری آﻧﺎن
ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ ،در ﻟﻨﺪن ﻣﻨﺎزل ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ) (Nursing Homesﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﯾﺾھﺎی آﻧﺎن را زﻧﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ھﻨﻮز ھﻢ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در
زﻣﺮهی ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد )اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد Modern
 Wicredness Guid Toﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ(.
ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ:

اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻓﺴﺎد اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺧﻼﻗﯽ،
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺷﺮح دھﯿﻢ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ و
رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آنھﺎ را در اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد
و ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎر آنھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ( ﻟﺬا در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل و ﺷﺎھﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
ﺗﺨﺪﯾﺮ اﺣﺴﺎس اﺧﻼﻗﯽ:

ً
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ از ﺧﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ و آﺛﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮدم را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺨﺪﯾﺮ
ﻧﻤﻮد .ﺣﯿﺎ ،ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﻏﯿﺮت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ازدواج و زﻧﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،زﻧﺎ

ﻧﺘﺎﯾﺞ
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در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺎک و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪ و ﻋﯿﺐ و ﭘﻠﯿﺪی آن از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ھﯿﭻ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺗﺎ اواﺳﻂ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن
ﻧﻮزدھﻢ ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎی
ﻣﺮدان آﺳﺎن و ﺳﮫﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ ،ﭘﺪران از زﻧﺎی ﭘﺴﺮان ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دﭼﺎر ﻧﮕﺮدﻧﺪ و در ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺪون ازدواج راﺑﻄﻪ داﺷﺖ ،آن را ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در داﺳﺘﺎنھﺎی آﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺪران،
ﭘﺴﺮانﺷﺎن را وادار ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺮ
ً
آﻧﺎن در ﺑﺎرهی زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ،ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﯽ زن در ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد
و ھﻤﯿﻦ ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رﻓﺎﻗﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﭘﺴﺮان ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ و آن را
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﻨﻮن ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮف و آﺑﺮوی دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﺧﻠﻞ
وارد آﯾﺪ ،زﻧﺎن ﻓﺎﺟﺮ و ﻓﺎﺳﺪ ،ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاﺋﺖ دھﻨﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﺮی و
ﭘﺎک ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ زن ﻓﺎﺳﺪ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش
اﺧﻼﻗﯽ زن و ﻣﺮد در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺤﺸﺎی ﻣﺮد در
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺑﻮد ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎی زن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ.
وﻟﯽ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ وﺿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا از آﺛﺎر ﻣﺴﺎوات زن و ﻣﺮد و اﯾﺠﺎد
روﺣﯿﻪی آزادی ﺧﻮاھﯽ در زﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎی زﻧﺎن در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺤﺸﺎی ﻣﺮدان ﺳﺎده و ﺑﯽاھﻤﯿﺖ ﮔﺸﺖ و راﺑﻄﻪی زن ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺪون ﻋﻘﺪ ازدواج
ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﻔﺖ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﺎول ﺑﻮره ) – Paul Bu
 Towards Moral Bankruptcyدر ﮐﺘﺎب  (reauﭼﺎپ ﻟﻨﺪن  ۱۹۲۵ﻣﯿﻼدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف
روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ در ازدواج ،ﻋﻔﺖ و ﺑﺎﮐﺮهﺑﻮدن ھﻤﺴﺮ
ﺧﻮد را ﻣﮫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﺘﺼﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﮔﻨﺪی
و ﯾﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺳﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﺷﯿﺰهی ﺟﻮان ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮد
رﻓﺎﻗﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش
ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ارﺗﮑﺎب او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻧﺰدﯾﮑﺎن وی ھﻢ
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ داﺳﺘﺎن و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻋﺸﻘﯽ او را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ
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اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ورزﺷﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺎرت ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدھﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او ﻋﻠﻢ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن آن زن ﺗﺎ اﯾﻦ دم از وی ﺑﮫﺮۀ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮐﺪورت و ﺣﺰﻧﯽ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﺪ )ﺗﺎ ﻣﺮدم او را ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﻧﺪاﻧﻨﺪ( .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاش ﭼﻨﯿﻦ
اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻠﯿﻢﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪهاﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﻋﺎدت
ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﺷﯿﺰهی ﺗﻌﻠﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻧﺠﯿﺐ و ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ در ﯾﮏ اداره ﯾﺎ
ً
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﮫﺬب و ﺑﺎ
اﺧﻼق ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ رﻓﺎﻗﺖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آنھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺑﺪون ﻧﮑﺎح و ﻋﻘﺪ ازدواج زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آن آزادی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،ﺣﺎﺟﺖ ﺷﮫﻮاﻧﯽاش را روا ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻏﺮﯾﺰهاش ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻓﯿﻖ
دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﭙﺮدازد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ آنھﺎ ھﻤﻪ از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع آ ﮔﺎھﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ھﻢ راﺑﻄﻪ را از ﮐﺴﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ روش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺑﻮدﻧﺪ ،آنھﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اول از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻋﯿﺐ ،ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوز وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺒﻘﺎت ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ھﻢ ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻣﺮوز ،ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻘﻂ ﻧﮑﺎح و ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺰﻟﺖ را اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺤﺸﺎ رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻮ ﺑﺮ ﺗﻠﯿﻤﯽ ) (M. Berthelemyاﺳﺘﺎد ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺸﮕﺎه /ﭘﻮھﻨﺘﻮن
ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ً
»زن زﻧﺎﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻋﻔﺖ
آن را داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ھﻢ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻣﻌﺸﻮﻗﮥ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻔﻘﻪای داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽاش اﻋﻄﺎ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و اﮔﺮ آن ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ وﻓﺎت ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻌﺸﻮﻗﮥ وی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ زن
ﻧﮑﺎﺣﯽاش اﺧﺬ ﻣﯽدارد«.

ﻧﺘﺎﯾﺞ
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از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺪازۀ ﻏﻔﻠﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ را در زﻧﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎل ۱۹۱۸
م ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢھﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪارس ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺷﻮھﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
وزارت ﻣﻌﺎرف ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻤﻞ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﺳﻂ رﺟﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻣﻌﺎرف اﻃﻼع داد،
وﻟﯽ وزارت ﻣﻌﺎرف از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده او را ﺳﺮزﻧﺶ و
ﻣﻼﻣﺘﯽ ھﻢ ﻧﮑﺮد:
 -۱ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
 -۲ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۳آﯾﺎ ﻣﺎدر ﺷﺪن ﯾﮏ زن ﺑﺪون ازدواج ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
و از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ً
آنھﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ را ﺣﺘﻤﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
زﻧﺎ ﺷﻮد ،در روز ﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  ۱۹۱۹م ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ:
»ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم )ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ( از ﮐﺜﺮت و ازدﺣﺎم ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ
دارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ از روی اﺳﺘﺒﺪاد و داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ادارۀ ﮐﻤﺎﻧﺪوﺋﯽ در ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن را ازدﯾﺎد ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﻧﮕﺬراﻧﻨﺪ
و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺰودی روا ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اﻋﻼن رﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﺎﻧﺪوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ از اﯾﻦ اﻋﻼن ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دل آنھﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ذرهای ﻋﻘﯿﺪه راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﺣﺖ و ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﯿﺐ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺧﻼقﺑﻮدن آن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﺎﻧﻮن و
ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺗﺼﻮر ﮔﻨﺎه و ﻋﯿﺐﺑﻮدن آن ﺧﺎﻟﯽ اﻟﺬھﻦاﻧﺪ) (١؟ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع
 -١ارﺗﺸﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را ھﻢ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﻐﻠﻮب از ﺣﯿﺚ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
َّ َّ
ﺳﭙﺎھﯿﺎن دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ﴿ :ٱ َّ� َ
ِين إِن َّمك�ٰ ُه ۡم
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ﺣﺠﺎب

ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮام اوﻟﯿﻪاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ زن
از ھﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت )ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺟﺪﯾﺪ( ﭘﯽ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ آن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﭙﺮدازد ،ﻟﺬا ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۵ﻓﺮاﻧﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻗﺴﻂ اول ﺑﭙﺮدازد.
وﻇﯿﻔﮥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوﺷﯿﺰۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر از
ﻋﻠﻢ و ﭼﺸﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻨﮫﺎن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮد.
اﯾﻦ اﻧﺤﻄﺎط و ﺗﻨﺰل اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ:
ً
»اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﮫﺮھﺎی ﭘﺮ ازدﺣﺎم ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و دﺧﺘﺮ و ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم از
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﺷﺎذ و ﻧﺎدر ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ«.
اﻓﺰاﯾﺶ زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪ:

ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻮ ﺑﯿﻮﻟﻮ ) (M. Bulotﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﻼن ﮐﺮد،
ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪی ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﺎ ﻓﻮاﺣﺶ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا ﻓﺮاﻧﺴﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺘﻤﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی آن در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ )زﻧﺎ(،
ﺟﺮاﯾﺪ ،ﻣﺠﻼت و ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻄﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﺷﺨﺼﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪداران
َۡ
َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ۡ
َ ْ
ۡ َ
ِ� ٱ� ِ
وف َو� َه ۡوا َع ِن ٱل ُمنك ِر﴾ ]اﻟﺤﺞ» .[۴۱ :ﯾﻌﻨﯽ
�ض أقاموا ٱ
لصل ٰوة َو َءات ُوا ٱ َّلزك ٰوة َوأ َم ُروا ب ِٱل َم ۡع ُر ِ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ در روی زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﻗﺪرت دھﯿﻢ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و زﮐﺎت ﻣﯽدھﻨﺪ و
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﺪیھﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .ﻟﺬا ارﺗﺸﯽ در زﻣﯿﻦ )ارﺗﺶ
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن و اروﭘﺎﺋﯽھﺎ( ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ارﺗﺸﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﻼق ،ﺷﺮف ،ﺻﻼح و
ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﮫﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻟﺸﮑﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ
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اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺿﻤﯿﺮ و وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت )ﻧﺎﻣﺸﺮوع( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻠﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ و
اﻋﯿﺎن ﺑﺮ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ و دارای ﭼﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر در دوران ﺗﺮﻗﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﯾﻮﻧﺎن از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﯿﻮ ﻓﺮدﯾﻨﺎن درﯾﻔﻮس ) (M. Ferdinand Dreyfusﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن ﻣﺠﻠﺲ را داﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻪی زﻧﺎﮐﺎری ،اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺎرت ) (Businessو
ﺣﺮﻓﻪی ﻣﻨﻈﻤﯽ ) (Organized Industryاﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽھﺎی آن ﺳﻮد ھﻨﮕﻔﺘﯽ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﭘﯿﺸﮥ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهھﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ )ﻣﻮاد ﺧﺎم( را ﺗﮫﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان در ﺷﮫﺮھﺎ در ﮔﺮدشاﻧﺪ ،دارای ﺑﺎزار ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺮﺗﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ً
دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن از آن ﺑﺎزارھﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﻪ آنھﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮐﺜﺮا ﻣﺎل
اﻟﺘﺠﺎرهای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺷﺎن
ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از ده ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ . ...
ﭘﺎول ﭘﯿﺮو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﯾﻦ ﮐﺎر )ﭘﯿﺸﮥ زﻧﺎﮐﺎری( در زﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ھﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺮا ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ و ارﺑﺎب
ﻗﻠﻢ ،ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ ) ،(Publishersﺧﻄﯿﺒﺎن ،ﻃﺒﯿﺒﺎن ،ﻣﺨﺘﺼﺼﯿﻦ زاﯾﻤﺎن )،(Midwives
ﺳﯿﺎﺣﺎن و ﺗﺠﺎر در آن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ،اﻋﻼن و ﻋﺮﺿﻪ در آن
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد«.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮥ اﯾﻦ زن ﻓﺎﺣﺸﮥ زﻧﺎﮐﺎر در ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻌﺮوف
ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮرانھﺎ ،ﻗﮫﻮهﺧﺎﻧﻪھﺎ ،رﻗﺎصﺧﺎﻧﻪھﺎ و  ...ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و در
ﺗﻤﺎم آنھﺎ زﻧﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ و وﺣﺸﯽﮔﺮی در آن
اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎی آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۱۲م در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﺪ ،زﯾﺮا در ﯾﮏ روز  ۴۷ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وی ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻨﻮز ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی در اﻧﺘﻈﺎر زﻧﺎ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺸﮫﻮر ،زﻧﺎی ﻣﺘﻄﻮع
)ﺑﺪون اﺟﺮات( ھﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺎ و ﻓﺤﺸﺎی اﺑﺘﮑﺎری دارای اھﻤﯿﺖ و ارزش
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ﺣﺠﺎب

زﯾﺎدی ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ زﻧﺎن وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺰد و اﺟﺮت ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻔﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم )ﻣﺎدران زﻣﺎن ﺟﻨﮓ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺼﻮر اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎنھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺣﺘﯽ از ﺗﺮﺟﻤﮥ آن
ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ زﻧﺎن ﻓﺤﺸﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮐﻤﮏ آنھﺎ
از ﻃﺮف اھﻞ ﻓﺴﻖ ،و ﻓﺠﻮر ،ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﺣﺴﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺰرگ ،وﻗﺖ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دو روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :روزﻧﺎﻣﻪی ﻓﻨﺘﺎﺳﯿﻮ ) (Fantasioو روزﻧﺎﻣﮥ
ﻻﻓﯽ ﭘﺎرﯾﺰﯾﺎن ) ،(Lavis, Praisienneﺣﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهھﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﺪ ﺗﻌﺪاد
 ۱۹۹اﻋﻼن در ﺑﺎرۀ آن زﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻃﻐﯿﺎن ﺷﻬﻮت:

ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﻮد و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﻮاﺣﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ
ادﺑﯿﺎت ،ﻋﮑﺲھﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،رﻗﺺ ،ﺗﺂﺗﺮ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺑﺘﺬال و ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد.
ﺗﺎ اﻵن ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪای از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺧﻮدﺧﻮاه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آﺗﺶ ﺷﮫﻮت را در وﺟﻮد ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮥ آن ﺗﺠﺎرﺗﺸﺎن
را روﻧﻖ دھﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎر آن روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﺮاﯾﺪ ،ﻣﺠﻼت ﭘﺎﻧﺰده روزه و ﻣﺠﻼت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺼﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎنھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ را ﺑﺎ ﻋﮑﺲھﺎی
ﺑﺮھﻨﻪ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ وﺿﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺤﺸﺎ اﺳﺖ و
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮد ھﻤﮥ ﻗﻮای ذھﻨﯽ ،ﻓﮑﺮی ،زﯾﺮﮐﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺮار ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻣﺴﮑﯿﻦ از دام ﺻﯿﺪﺷﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﻟﻪھﺎی زﯾﺎدی روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ
آنھﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ و ﺷﻮھﻮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺷﻤﺎره ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺼﺖ ﺑﺎر و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺪ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺷﮫﺮت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮھﯿﻦ و رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ آنھﺎ در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﺎ ﺑﻪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ
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ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺮوی داﻧﯿﻮ )Creix

 (d'hinneusﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ،اﻏﻮا و ﻓﺤﺸﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑﺪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ آن اﻋﻼﻧﺎت ﻓﺤﺸﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﭘﺨﺶ ﺷﻮد
ﮐﻪ در آن ﺻﻮت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در آن
دادﮔﺎهھﺎ دوﺳﺖ و ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
ﺟﺰای ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻮﭼﮏ آنھﺎ را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دادﮔﺎهھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖﺷﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺬتھﺎ ﭼﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﮫﺮه
ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﻢﺷﺎن را در ﻧﻮﺷﺘﻦ ادﺑﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی دادﮔﺎه ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
از ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ادﯾﺒﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آوازﺷﺎن را در ﺟﺮاﯾﺪ و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن ﻓﻀﺎی آزاد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﺟﺘﻤﺎعﺷﺎن ادﺑﯿﺎت و ھﻨﺮ را ﺗﺮﻗﯽ داده ﻣﺼﺪر ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و
ﻧﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻮد اﺧﻼﻗﯽ دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺧﺘﻨﺎق و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و ﻣﻔﺘﻀﺢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻪ از آن آﻟﺒﻮمھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﺎزارھﺎ ،ھﺘﻞھﺎ و ﻗﮫﻮهﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ھﻢ
در دﺳﺘﺮس ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻞ ﭘﻮرﯾﺴﯽ ) (Emile Poureisyدر ﮔﺰارﺷﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻊ ﻓﻮاﺣﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
»اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و در ﺣﺎﻟﺖ ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ و اﺧﺘﻼل اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ھﯿﺠﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﻈﻢ اﺣﺴﺎس و ﺷﻌﻮر ﻣﺮدم را ﺑﺮھﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ
ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮر آن ﻣﻮی ﺑﺮ اﻧﺪام ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،آﺛﺎر ﺑﺪ و
ھﻼکﮐﻨﻨﺪۀ آن در ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ از ﺑﯿﺎن آن ﻧﺎﺗﻮان
و ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ اوﺿﺎع
ً
اﺧﻼﻗﯽ ﺻﺤﯿﺤﺸﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻀﺮﺗﺮ و
ھﻼکﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺗﻤﺎم ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﺗﺂﺗﺮھﺎ ،رﻗﺎصﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﻗﮫﻮهﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ
ً
ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز
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و ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﺑﺎ رﻏﺒﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن
ً
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر از اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ
ارﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ﺷﮫﻮات ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎرز ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ارزش ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﭘﺎول ﺑﯿﻮرو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ را از
ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖﯾﺎﺑﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺳﯽ ،ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوزی ﻣﺎ از وﻗﺎر و ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﯽﺑﮫﺮهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ ﯾﮏ از ھﻤﺴﺮان )ﺷﻮھﺮان( ﻣﺎ ﯾﺎ اﺣﻤﻖ و
ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﺸﺎن ﻋﺬاب و ﻣﺼﯿﺒﺖ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﺎﻧﻢھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ
ﻟﺤﻈﻪ از ﺷﻮھﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺻﺤﻨﻪﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ،
اﺳﻠﻮب ﮐﻼم ،ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮھﻨﮕﯽ و ﺣﺎﻻت و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﻮﺷﯽ ﻋﺎﻣﻪی
ﻣﺮدم را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺪون ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ و ﺑﺪون ﭘﺮده و ﯾﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ و
اﺷﺎره ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻼن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻣﯽﻓﮫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﺷﮫﻮت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آنھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ھﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ واﻗﻌﯽ ) (Realisticاﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﯿﻞ ﭘﻮرﺳﯿﯽ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻣﺜﺎلھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻌﺪ از
ﮔﺮدش در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺗﮫﯿﻪ و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و از ﻧﺎم اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺎهھﺎ و
ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﺮوف ھﺠﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻨﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»در ﺻﺤﻨﮥ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ – ب – آواز و اﺷﻌﺎر و ﺳﺨﻨﺎن ) (Mondoguesو ﺣﺮﮐﺎت ﺧﺎﻧﻢ
ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ در آﺧﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﻧﺎز ،ﺧﻤﯿﺎزه و ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻨﻈﺮۀ ﭘﺸﺖ او ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪارجآﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن از ﻃﺒﻘﮥ اﺷﺮاف ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ اھﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و ﻣﺴﺤﻮر
وی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺮﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪای ﺗﺤﺴﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ«.
»در ﺻﺤﻨﮥ – ن – ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .ﺣﺮﮐﺎت ،ﺳﮑﻨﺎت و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ درﺟﮥ
وﻗﺎﺣﺖ ،ﻓﻀﯿﺤﺖ و رﺳﻮاﺋﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
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ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آن ﺻﺤﻨﻪ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﻣﻨﻈﺮۀ ﻣﻔﺘﻀﺢ و رﺳﻮاﯾﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻒ
ﻣﯽزدﻧﺪ«.
»در ﺻﺤﻨﮥ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ – ل – اھﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻢ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮاھﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺻﺤﻨﮥ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﻔﺮﯾﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ و دﻟﮑﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ
دھﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ«.
»در ﺻﺤﻨﮥ – س – ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺑﻪ او ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر وادار ﺑﻪ ﺗﮑﺮار
آن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻔﺘﻀﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ او ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد :ای ﻓﺎﺳﺪان! ﺧﺪا ﺷﻤﺎ
را ھﻼک ﺳﺎزد ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ آن ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرم ﺑﻮد از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ
و رﻓﺖ؟ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺧﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﭘﺴﺘﯽ ،دﻧﺎﺋﺖ ،ﺣﻘﺎرت و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺧﻮد آن زن ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ھﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺎر ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ«.
در ﺻﺤﻨﮥ – ز – ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن ﻣﺮد ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪھﺎی
ﻗﺮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ده ﺳﻨﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮگ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد
آن ﻓﺮد ﺷﺐ را ﺑﺎ او ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد«.
ﭘﺎول ﺑﯿﻮره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :زﻧﺎﻧﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢﺷﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس
ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
آدوﻟﻒ رﯾﺴﺎن ) (Adolph Briasonدر روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﮫﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻣﭗ
) (Tampsﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎ ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﻈﺮۀ ﻓﺤﺸﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ
ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺪون آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ«.
ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻮم ﺟﻨﺴﯽ ) (Sexual Scienceاز آن
ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد در اﺷﺎﻋﻪ و ﭘﺨﺶ ﻓﺤﺸﺎء و ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺧﻼق ﺳﮫﻢ ﭼﻨﺪان ﮐﻤﯽ ھﻢ
ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺑﻮاﺳﻄﮥ آن ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎ و  ...را در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺘﺐ و
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ھﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وﻇﯿﻔﮥ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺑﺎ ھﻤﻪ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ آن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻧﺎم ﻋﻠﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎب و ﭘﺮدهای در آن
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ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﺸﻮد و از ﮐﺮدۀ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﺗﺮ
رﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺮدم را از ﻟﻐﺰشھﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر دارﯾﻢ«.
اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ،ﻋﻠﻮم و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻢ و
ﮔﺴﺘﺮش آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ،از وﺟﻮد زﻧﺎن ،ﻣﺮدان ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﮫﻨﺴﺎﻻن
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﯿﺎ را دور ﮐﺮده ﺑﺬر ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ و وﻗﺎﺣﺖ را در آنھﺎ ﻣﯽﮐﺎرد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪای ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ھﻢ از آن ﺧﺒﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در وﺟﻮد ﭘﺴﺮان ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻏﺮﯾﺰهی ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ از
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ و ﺷﮫﻮاﻧﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ھﻮا و ھﻮس ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﮫﻮت ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ازدواج ﺳﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ
ﺳﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻦ دوازده و ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻠﯽ:

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼق ،ﭘﯿﺮوی از ھﻮا و ھﻮس ،ﻋﺒﺎدت ﺷﮫﻮت در ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ درﺟﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺮقﺷﺪن زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﻟﺬت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ و
ھﯿﺠﺎن ﺟﻨﺴﯽ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻠﺖ ھﻤﻪ اﺳﺒﺎب ھﻼﮐﺖ و ﺗﺒﺎھﯽ و ﺳﻘﻮط در آﺗﺶ ﻣﮫﯿﺎ
ﺷﺪه و ﻣﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رو ﺑﻪ زوال ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم در ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
دارای ﻗﺪرت ،ﺷﻮﮐﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮق ﺑﻮدن
آنھﺎ در ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ و ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺎدی ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮدال ﺷﮫﻮت و ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه در
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻤﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻢ ﻏﻠﻂ و ﻧﺘﯿﺠﮥ دور از واﻗﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﻮۀ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻗﻮۀ ﺗﺨﺮﯾﺐ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎھﻢ در ﯾﮏ ﻣﻠﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻗﻮۀ ﺗﺨﺮﯾﺐ را در ﺷﻤﺎر ﻗﻮۀ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮی در ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد دارای ﻣﮫﺎرت
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﺑﺎ ذﮐﺎوت و زﺣﻤﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﺛﺮوت ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ

ﻧﺘﺎﯾﺞ
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ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﺮابﺧﻮاری و ﻗﻤﺎرﺑﺎزی و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎد را در زﻧﺪﮔﯽ وی از اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﺪم و ﺗﺮﻗﯽ وی
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ.
درﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اول او از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ اوﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻤﻞ دوم او از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﮔﺮ ھﺴﺘﯽ و وﺟﻮد او ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺻﻔﺎت اوﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ و
ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮ وی ﻋﻤﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ را در وﺟﻮد
ً
او اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﻮب دﻗﺖ ﮐﺮده و ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮۀ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ از ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او ﻣﯽﮐﺎھﺪ و ﺛﺮوت و
ذﺧﯿﺮهھﺎی او را ﮐﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮاوان اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و زوال
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻵﺧﺮه زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ آن ھﻢ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﻤﺎر ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ھﻤﻪ ﺛﺮوتھﺎی اﻧﺪوﺧﺘﻪی او را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و او
ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺮاب ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﺣﺎل
ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد ،اﮔﺮ
ِ
ﻣﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎهھﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪه آﺧﺮاﻻﻣﺮ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎن
زﻧﺎ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﯾﺎ ھﻼﮐﺖ دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺎﻧﺪازد وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ در ﭼﻨﮕﺎل اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎنھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﯿﺰان
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﺮﻗﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻊ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا آن ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﻀﻞ و
ﺑﺮﮐﺖ ﻗﻮای ﺗﻌﻤﯿﺮ و اﯾﺠﺎﺑﯽاش اﺑﺘﺪا در راه ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارد و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ درﺟﮥ آن را ھﻢ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ رھﺒﺮﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ و رﺷﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
اﺳﺒﺎب ﺗﺒﺎھﯽاش را ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و ھﻼﮐﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﻮۀ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺮﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻟﯿﮑﻦ وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺨﺮﯾﺐ و ھﻼﮐﺖ در ھﻤﺎن وﻗﺖ از او ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﻮۀ ﺣﯿﺎﺗﯽ ،او را از داﺧﻞ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﮫﯽ ﺷﺪه ﺿﻌﻔﺶ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ او اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺸﺎر وارد
ﺳﺎزد و ﺻﺪﻣﻪای ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﮫﻢ ھﻼﮐﺖ و ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ارﻣﻐﺎن آورده ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

٦٦
اﻧﺤﻼل ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ:

ﺣﺠﺎب

اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺷﮫﻮتراﻧﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺷﮫﻮت ﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ
آنھﺎ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻼل رﻓﺘﻪ روز ﺑﻪ روز ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ھﯿﺠﺎن و ﺗﺤﺮﯾﮏ داﺋﻤﯽ ،اﻋﺼﺎب
و ﻋﻀﻠﻪ و اﻋﻀﺎیﺷﺎن را ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺴﺖ ﮐﺮده و ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ آنھﺎ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻃﻐﯿﺎن ﺷﮫﻮت ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺪﻣﻪ زده ﺑﻮد ،از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در
ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آن ﺻﺤﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﺳﺎل رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﺧﺮاﺑﯽ اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻗﻠﺖ و ﮐﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان اﻟﺤﺮارت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺤﻼل ﻗﻮای
ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ.
از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﻼل ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺟﻮد اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی و
وﺧﯿﻢ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در دو ﺳﺎل اول ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ارﺗﺶ اﺧﺮاج ﮐﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ھﻤﮥ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮض
ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﯾﮏ زﻣﺎن در ﯾﮏ ﻗﺸﻠﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد  ۲۴۲ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض
دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺴﺎس و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻦ ﻣﺮگ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارد ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ وﻟﯽ آنھﺎ از ﻓﺮط ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ ،ھﻤﻪ ﺑﻪ اﻣﺮاض و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﻧﮏ را ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و دﻗﺖ زﯾﺎدی ذﺧﯿﺮه
و ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آن ﭘﻮل و ﺛﺮوت و آن ﻗﻮای دﻣﺎﻏﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در راه دﻓﺎع از
وﻃﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺷﮫﻮتراﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد را
ﻣﺘﻀﺮر و زﯾﺎنﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺛﺮوت و
وﺳﺎﯾﻞ دﻓﺎﻋﯽ را ھﻢ ﺑﺮ ﺑﺎد دادﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻻرﯾﺪ ) (Dr. Lareddeﮐﻪ از ﻃﺒﯿﺒﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﺛﺮ ﻣﺒﺘﻼﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﭼﺎر
آن ھﺴﺘﻨﺪ«.

ﻧﺘﺎﯾﺞ

٦٧

اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﻣﺮاض آن ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ
اﻣﺮاض ﻣﺘﻌﺪد و زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

دوﻣﯿﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﺷﮫﻮت و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮد
ﻓﺴﺎد و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮد و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﮫﺎ از
راﺑﻄﻪی ﺟﺎوداﻧﯽ زن و ﻣﺮد ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن در ﻣﯿﺎن
اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آراﻣﺶ روﺣﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻓﺮدﯾﺖ را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﺮدم را ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در
ﭼﮫﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﭘﺎک ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه را ﺑﺮ اﺧﻼق ﭘﺎک و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺎدت ﻣﯽدھﺪ و ﻟﯿﮑﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آن از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﮑﺎح و اھﺪاف آن ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻓﻀﺎی ﺷﮫﻮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ زن و ﻣﺮد آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮔﻞ و آن ﮔﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ھﺮ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺪ
دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻓﺮض ھﻢ
ﭘﯿﺪا ﺷﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﻮری ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ،واﺟﺒﺎت ،ﺣﻘﻮق و ﻗﯿﻮدات اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎﻻت ﻋﻘﻼﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼق
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪﺗﺮ و ﺧﺮابﺗﺮ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و اﻧﺎﻧﯿﺖ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪی
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮازۀ اﺟﺘﻤﺎع از ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺳﺒﮑﯽ و ﺧﻔﺖ و رﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮدم
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﺎن دارای ﻣﻮﻗﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرهای در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎد ھﺮ ﻃﺮف ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ذره ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎه در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺎد
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﮑﺪر ﺑﻮده دارای آراﻣﺶ و
ﺳﮑﻮن روﺣﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﻖ روﺣﯽ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد از داﺷﺘﻦ
آراﻣﺶ ذھﻨﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻋﺬاب و دوزخ دﻧﯿﻮیاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮥ
ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺗﻤﺘﻌﺎت و ﻟﺬات ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻣﺮوزی از ھﺮ ھﺰار زن و ﻣﺮد ﺗﻌﺪاد ھﻔﺖ ﯾﺎ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی را ﮐﻪ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،آن ﺗﻌﺪاد
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ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ازدواجﺷﺎن ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻮل آن ﻣﻘﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ھﺪف آﻧﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ازدواج دارای زﻧﺪﮔﯽ
ً
آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺪﻓﺸﺎن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ .اﮐﺜﺮا ھﺪﻓﺸﺎن از
ازدواج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﯾﻦ
ازدواج ﺟﻨﺒﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺷﺎن در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﭘﺎول ﺑﯿﻮرو ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﻋﺎدات ﻣﻌﻤﻮل ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ) (Working Classدر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن از رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﮫﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج وﻻدت ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و
زﻧﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮ ﺳﯿﻦ ) (Seineﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ در وﻗﺖ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ ﺷﻮھﺮم ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از اﯾﻦ ازدواج ﻓﻘﻂ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ راﺑﻄﻪ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻧﯿﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﻟﺬا ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮم ازدواج ﮐﺮدم در ھﻤﺎن روز ﻧﯿﺰ از وی ﺟﺪا
ﺷﺪم و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪام؛ زﯾﺮا ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎﺷﺮت
زوﺟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.
رﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﭘﺎول ﺑﯿﻮرو ﮔﻔﺖ:
»ﻋﻤﻮم ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ازدواج را ﺑﺮای زﻧﺎ و ﻓﺤﺸﺎء ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪت ده ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در وادی ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر آزاد و ﺑﯽﺑﺎک
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ آوارﮔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎ
ھﻤﺎن زﻧﯽ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ وی راﺑﻄﻪی ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی اﯾﻦ ازدواج ھﻢ از آراﻣﺶ روﺣﯽ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢ از
رﻓﺎﻗﺖ آزاد ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ«.
زﻧﺎی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﺄھﻞ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﯿﺐ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد
ﻣﺘﺄھﻞ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﯿﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را از دﯾﮕﺮان
ﭘﻨﮫﺎن دارد و اﯾﻦ ﮐﺎر وی در اﺟﺘﻤﺎع ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ راﺑﻄﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﯽﮔﺴﻠﺪ و
ﮔﺎھﯽ ھﻢ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزارت ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ او زﻧﺶ
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را ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻃﻼق داده و ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻠﻞ ﻃﻼق و ﺟﺪاﺋﯽ در
آن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺳﺎده و ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﯿﺒﺖزده را ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه
ً
ﻣﯽآورد ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺧﺮ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ در ﺧﻮاب و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺳﮓ
دﯾﮕﺮی را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﻼق ﺑﻪ اﻧﺪازهای زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮ ﺳﯿﻦ ) (Seineدر ﯾﮏ روز
 ۲۹۴ﻧﮑﺎح ﻓﺴﺦ و در دﻓﺘﺮ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در ﺳﺎل  ۱۸۴۱ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﻃﻼق ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﭼﮫﺎر ھﺰار ،ﻃﻼق ،در ﺳﺎل  ۱۹۰۰م ھﻔﺖ ھﺰار ،در ﺳﺎل ۱۹۱۳
م ﺷﺎﻧﺰده ھﺰار و در ﺳﺎل  ۱۹۳۱م ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ھﺰار ﻃﻼق واﻗﻊ ﺷﺪ.
زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﮐﺮدن ﻧﺴﻞ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ ،ھﻮا و ھﻮس و دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺶھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﻘﺎت
و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و از ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺑﮕﺬرد ﻟﺬا ﻣﺮدم ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ھﻮا و ھﻮس و ﺑﻨﺪۀ ﺷﮫﻮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻦ دھﻨﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از ﺷﺼﺖ ﯾﺎ ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺷﺪت و
ﺣﺪت ﺟﺮﯾﺎن دارد و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ھﺮ زن و ﻣﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮی را وا داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮی را
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﺬذ و اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮدد )ﺣﻤﻞ و وﻻدت( ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮد را از داﺷﺘﻦ اوﻻد ﻣﺤﻔﻮظ دارﻧﺪ ،ھﯿﭻ
ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن روز روﺷﻦ دارو و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻠﻮﯾﮕﺮی از ﺑﺎرداری ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻧﺸﻮد و اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اھﻞ ﻓﺤﺸﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺄھﻞ ھﻢ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ھﺮ زن و ﺷﻮھﺮی آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﺑﺎ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪن اوﻻد ﻣﮑﺪر و ﺗﻠﺦ ﻧﮕﺮدد ،ﮐﺎھﺶ ﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﺣﺘﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪی اﺳﺘﻔﺎده از آن داروھﺎ از ﺑﺎدار ﺷﺪن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﺮ
ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر و دﻓﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ داروھﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد آن را ﺳﻘﻂ ﻧﻤﻮده ﺧﻮد را از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻣﯽرھﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود ﭼﮫﺎرھﺰار ﻃﻔﻞ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻋﺪم
ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﯽﺷﻮھﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎن ﺷﻮھﺮدار ھﻢ
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در اﯾﻦ وادی ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﮕﺎه اﺧﻼق اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
آن را ﺣﻖ واﺟﺐ زن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮن از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ھﺮ ﺳﯿﺼﺪ زن ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ﺗﺎزه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  % ۷۵ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺪاﺑﯿﺮ و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻘﻂ را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
ﻧﺸﺮﯾﺎت دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﯿﻦ را ﺳﻘﻂ ﮐﻨﻨﺪ و آن زﻧﺎﻧﯽ
ھﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻋﮫﺪۀ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ از داروھﺎی ﻃﺒﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻃﻔﻞ در رﺣﻢ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﺳﺎنﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ از ﮐﻨﺪن دﻧﺪان
ﻓﺎﺳﺪ در دھﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻤﺪن و ﻋﻘﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ ﻋﺎﻃﻔﮥ ﻣﺎدری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ،ﻋﺎﻃﻔﮥ ﻣﺎدرﯾﯽ ﮐﻪ
ﺟﮫﺎن آن را ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ او از اوﻻد ﻣﻨﺰﺟﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ آن را ﺑﺪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ وی دﺷﻤﻨﯽ و او را زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن اﻃﻔﺎﻟﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ھﻤﻪ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺪت و دﺷﻤﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎول ﺑﯿﻮرو اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻧﺞآور را ﯾﺎدآوری ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت در روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﻣﺼﺎﯾﺒﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺪران ﺑﻪ اﻃﻔﺎلﺷﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪران ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
ﻣﯽﭼﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺣﻮادﺛﯽ را ﻧﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ و ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﺴﺎوت و ﻋﺬاﺑﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﻋﺬاب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﻠﺦ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ...اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ھﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن از ﺳﻘﻂ ﮐﺮدن
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺟﺰای آﻣﺪنﺷﺎن را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽﭼﺸﻨﺪ.
ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﮐﺮاھﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺎدران در ﺑﺮاﺑﺮ اوﻻد ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪه و
ً
در واﻗﻊ ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﺶ ﻣﺎھﻪی ﯾﮏ زن ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﻣﺎدرش
ﺟﺴﺪ وی را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ و ﻏﺰل ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻃﻔﻞ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽآورﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻦ
و ﺷﻮھﺮم ﺑﺎ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ وی ﭼﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺪ و ﻧﺎ
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آراﻣﯽ ﺑﻮد ،ھﯿﭽﮕﺎه از ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽداﺷﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﺜﯿﻒ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﺮش ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺑﺪﺗﺮ و ﺗﻠﺦﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ اوﻻد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎمآوری رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد ،اﻧﺘﺸﺎر و ﮐﺜﺮت
اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و دادﮔﺎهھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ھﻤﺎن ﻏﻔﻠﺖ و
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو دوﺷﯿﺰهی
ﺟﻮان ﮐﻪ اوﻻدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ از ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﺟﺰا
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو دﺧﺘﺮ ﻃﻔﻠﺶ را در آب ﻏﺮق ﮐﺮده ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ً
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان وی ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﻃﻔﻞ او را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﻔﻠﺶ را ھﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺳﺨﻦ آنھﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ وﻟﯽ
دادﮔﺎه ﺟﺮم او را ﻃﻮری ﺳﺎده و ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺮده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او را
از ﺟﺰا ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻮد.
دﯾﮕﺮی ﻃﻔﻠﺶ را ﺧﻔﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﻔﺲ آن ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮد ﺳﺮ او را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻃﻔﻞ ھﻢ ﺟﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ زن را ھﻢ ﻣﺠﺮم و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺰا و ﻗﺼﺎص ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۱۸م در
ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺷﮫﺮ ﺳﯿﻦ ) (Seineرﻗﺎﺻﻪای را اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﺑﺎن ﻃﻔﻠﺶ را
از ﺣﻠﻘﺶ ﺑﯿﺮون آورد ﻟﺬا ﺳﺮش را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﺎھﺮگ )ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﯾﺪ( او ﻗﻄﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺟﺎن داد ،زن ﻣﺬﮐﻮره ھﻢ در ﻧﺰد ﻗﻀﺎت و وﮐﻼی دﻓﺎع و
ﺳﺎرﻧﻮالھﺎ /دادﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ«.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ و ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد
دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ھﻼﮐﺖ و ﺗﺒﺎھﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟ ﺗﻨﺎﺳﻞ و ﺗﻮاﻟﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و دوام
ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺿﺮوری و ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻠﺶ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد
دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠﺘﯽ در ﺧﺎرج ھﻢ
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮدﯾﺶ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮد ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد.
ً
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﺗﺬﮐﺮ دادم ﻧﺴﺒﺖ وﻻدت در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رو
ﺑﻪ ﮐﻤﯽ و ﻗﻠﺖ اﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎلھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت زﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ و در
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ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎلھﺎ ھﺮدو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۱م از ﭼﮫﻞ و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن آنھﺎ را
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در وﻃﻦ ﺧﻮدﺷﺎن در اﻗﻠﯿﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺛﻤﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻓﮑﺎری ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﮐﺖ
آزادی زﻧﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﻘﻮق آنھﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ:

ذﮐﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮده و
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺒﺎدی
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪی آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ را از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ دھﯿﻢ ،آن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺶ در اوج ﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ در اﻃﻔﺎل:

ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻦ ﻟﻨﺪی ) (Ben Lindseyﮐﻪ رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮان )(Juveil Corut
در ﺷﮫﺮ دﻧﻮر ) (Denverﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺗﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺟﻮاﻧﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺮد ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ) Revolt Of
 (Modern Youthﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﮐﻮدﮐﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﻮری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻨﯿﻦ
ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ اﺣﺴﺎس و ھﯿﺠﺎن ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر  ۳۱۲دﺧﺘﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ آنھﺎ  ۲۵۵دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﻦﺷﺎن ﺑﯿﻦ ﯾﺎزده ﺗﺎ ﺳﯿﺰده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در
اﯾﺸﺎن ﻋﻼﻣﺎت ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت و درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺪ در دﺧﺘﺮان ھﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ ادﯾﺐ ھﻮﮐﺮ ) (Edith Hookerدر ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﺴﯽ
) (Laws Of Sexﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﺳﻮاد و ﭘﻮﻟﺪار دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا
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ﺣﺠﺎب

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ھﻔﺖ و ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮد رﻓﺎﻗﺖ و
ً
ﻣﺮاوده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ھﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«.
دﮐﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»دﺧﺘﺮ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪای از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎ ﺷﺮف و آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادر و ﮔﺮوھﯽ از رﻓﻘﺎی
ﺑﺮادرش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺤﺸﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺧﺘﺮ و ﺳﻪ
ً
ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺧﯿﺮا ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر وادار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در
ً
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺎل داﺷﺖ و ﻇﺎھﺮا ﺗﺤﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد«.
در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ) (Bultimoreﯾﺎدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺷﮫﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ھﺰار ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﮐﻤﺘﺮ از دوازده ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺛﻤﺮه و ﻧﻨﺘﯿﺠﻪ اﺑﺘﮑﺎری آن ﻣﺤﯿﻂ ﭘﭙﺮھﯿﺠﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻗﻮای ﻏﺮﯾﺰهی
ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎن از ﻓﻄﺮت دور
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان از ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﮐﺎر ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪ و ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ دارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل
ﮐﻪ زود رس اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺿﺮرھﺎ و ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪاش
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺳﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﮐﺎم و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻌﻠﯿﻢ:

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس رﻏﺒﺖ و
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪارس را اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪارس دو ﻧﻮﻋﻨﺪ،
ﻧﻮع اول ﻓﻘﻂ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮع دوم ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﻧﻮع اول ﻣﺪارس ،ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) (Homo - Sexualityو ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﻨﺎء ) (Masturdationدر ﺑﯿﻦﺷﺎن رواج ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا آﺗﺶ ﻋﻮاﻃﻒ و

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی از ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ
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ً
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻋﮫﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻌﻠﻪور ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ او ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ راھﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ھﻮﮐﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ھﻨﻮز ھﻢ در ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
و ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ ﺣﻮادﺛﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود« .دﮐﺘﺮ
ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﻮادث زﯾﺎدی را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و دﺧﺘﺮان
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺤﺸﺎء ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮرھﺎ و رﻧﺞھﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪهاﻧﺪ.
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزی در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻓﺮاوان
رواج دارد ،دﮐﺘﺮ ﻟﻮری ) (Dr. Lowryدر ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ) (Herselfﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺑﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در آن ﻣﺪرﺳﻪ درس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل آن ﻣﺪرﺳﻪ در ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻت اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻟﺬا
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ«.
در ﻣﺪارس ﻧﻮع دوم ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﻠﻂ ) (Co - Educationدرس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﺮای ھﺮدو ﺟﻨﺲ وﺟﻮد دارد ،ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ و ﮐﻤﺎل ﺧﻮد
ﻣﯽرﺳﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ دوره ادﺑﯿﺎت و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ھﺮدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﺳﺘﺎنھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ و ﻣﺠﻼت ﭘﺮ از
ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ و روشھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻪ دﺧﺘﺮان و
ﭘﺴﺮان اﺳﺖ در اﯾﻦ دوره در دﺳﺘﺮس آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎﻧﺪرﯾﺞ وان ﻟﻮن ) Hendrich Von
 (Loainﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﯾﻦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ /ﭘﻮھﻨﺘﻮنھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻓﺤﺸﺎ ،ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد«.
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻧﻮع ادﺑﯿﺎت را دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ و
ﺟﺮأت ﻓﺮاوان ﻣﻮد ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﯽآورﻧﺪ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ) (Petting Partiesﺷﺮاب و
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دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ) .(١
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺨﻤﯿﻨﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻟﻨﺪﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  % ۴۵دﺧﺘﺮان ﻣﺪارس ﭘﯿﺶ از
ﻓﺮاﻏﺖﺷﺎن از درس ﺑﯽﻋﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﺮﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرود ﺑﻪ ھﻤﺎن
اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺎﺿﯽ ﻟﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺴﺮان در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻮاﻃﻒ ﺟﻨﺴﯽ
دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﻘﺪماﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ﻓﻘﻂ
ﭘﯿﺮوی و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﺧﻮاھﺶ دﺧﺘﺮان را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ«.
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه:

داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﺪارس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎز ھﻢ دارای ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎطاﻧﺪ و
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از آزادی آنھﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن از اﯾﻦ
ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺸﺘﻌﻞ و ﻋﺎدات ﻓﺎﺳﺪ ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﺤﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽ داﺧﻞ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ از ھﻤﻪ ﻗﯿﺪ و ﻗﯿﻮد آزاد ﺷﺪه و در ﺑﯽﺑﻨﺪو ﺑﺎری ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در
اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻌﺎل آﺗﺶ ﺷﮫﻮت را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻌﺎل و اﻟﺘﮫﺎب
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻃﻒ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﺳﯿﻠﮥ اﺷﺒﺎع ﻏﺮﯾﺰه و ﺧﺎﻣﻮشﺷﺪن ﺷﻌﻠﻪ
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻼت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رواج و اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎء ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد:
»ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ
ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن روی زﻣﯿﻦ در ﮐﺎرﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ اول -ادﺑﯿﺎت ﺑﯽآﺑﺮو و دور از ﻋﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
وﻗﺎﺣﺖ و ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺪ و دﻧﯿﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ دوم -ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻏﺮﯾﺰۀ ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺗﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دروس ﻋﻠﻤﯽ را ھﻢ ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم -ﭘﺎﯾﯿﻦآﻣﺪن ﺳﻄﺢ اﺧﻼق زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ،ﺑﺮھﻨﮕﯽ ،دﺧﺎﻧﯿﺎت و
اﺧﺘﻼط ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮطﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن رو ﺑﻪ زﯾﺎدت و ﮐﺜﺮت ﺑﻮده و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن زوال
ﺗﻤﺪن و از ﺑﯿﻦرﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻣﺮوز از ﻃﻐﯿﺎن آنھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ
1 -How I Can get me.
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ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﺎرﯾﺦ روﻣﯽھﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺷﮫﻮت و ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ رھﺴﭙﺎر دﯾﺎر
ﻋﺪم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا آنھﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ در ﺷﺮاب ،زن ،رﻗﺺ،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻤﺪن و اﺟﺘﻤﺎع را ﭼﻨﺎن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻮاﻃﻒ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻮاﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﮔﺮم دارد ،اﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه اﺳﺖ و ﮐﺜﺮت و ازدﯾﺎد ﻓﻮاﺣﺶ در اﺟﺘﻤﺎع ﺛﻤﺮه و ﻧﺘﯿﺠﻪی
ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺜﺮت ﻓﺤﺸﺎ:

) (١

زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺤﺸﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦزده ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺤﺸﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎ در ﺷﺮق ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﺪ؛ زﯾﺮا در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺤﺸﺎ ارﺛﯽ
و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﺗﺎ دﯾﺮوز دارای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آزاد ﺑﻮد
در اﺛﺮ ﻣﺒﺘﻼﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺪ و ﯾﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ زده در زﻣﺮۀ زﻧﺎن
زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ دوﺑﺎره در
ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ادارات دوﻟﺘﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده
ً
اﺳﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺼﻒ زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر در ﻣﻨﺎزل )Domestic
 (Servantsو ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن در دﮐﺎنھﺎ ،ادارات و ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺤﺸﺎ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﺮﮐﺪام اﯾﺸﺎن از ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﻦ
ﺷﻐﻞ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ آن اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺳﭙﺲ آن
را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﯾﮏ ﻓﺎﺟﺮ و ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ﺑﺎوﻗﺎر و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺷﺮف اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار زن ﻓﺎﺣﺸﻪ را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﻓﺤﺸﺎ در ﻏﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزارھﺎی آن در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻧﯿﻮﯾﻮرک،
رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ،ﺑﻮﻧﯿﺲ آﯾﺮس .دو ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت در ﺷﮫﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک دارای ﻣﺠﻠﺲ
1 - -pp, 64 – 69. Prostitution in the United States.
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اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ و ﻣﻨﺸﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎی آن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺪاﯾﺶ دﻋﻮا و اﺧﺘﻼف ﺑﻪ
دﻓﺎع از آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ دﻻﻻن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺮای
ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ آنھﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:
رﯾﯿﺲ ادارۀ ﺟﮫﺎﻧﮕﺮدی در ﺷﮫﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺎر دوﺷﯿﺰﮔﺎن
ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده و ﮔﻤﺮاهﺷﺪه را ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ھﻔﺖ ھﺰار و
دوﯾﺴﺖ دوﺷﯿﺰهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﮫﺰار و
ھﻔﺘﺼﺪ ﺗﻦ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دوﺷﯿﺰﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻨﺎزﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ) (Assignation Housesو دﯾﺪ و ﺑﺎز
دﯾﺪ ) (Call Housesوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻔﺮوش اﺳﺖ و ھﺮوﻗﺖ ﮐﻪ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در آن ﻣﻨﺎزل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﮫﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﺸﺘﺎد و ھﻔﺖ ﻣﻨﺰل ،در
ﺷﮫﺮ دوﻣﯽ ﭼﮫﻞ و ﺳﻪ ﻣﻨﺰل و در ﺳﻮﻣﯽ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﻨﺎزل ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﯽﺷﻮھﺮ آﻣﺪ و ﺷﺪ دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎن ﺷﻮھﺮدار
ﻧﯿﺰ در آنھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)  .(١ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ ﻣﺸﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾﮏ ﺳﻮم ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﺄھﻞ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻘﯿﺪ و
وﻓﺎدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻊ ﻧﯿﻮﯾﻮرک در اﯾﻦ ﺑﺎره از وﺿﻊ ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ
ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ اﺧﻼق آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺘﮥ ﭼﮫﺎرده ﻧﻔﺮی
) (Committee Of Fourteenﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺬﮐﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺎﺳﺪ در
ﺷﮫﺮھﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﺑﻪ اﻧﺪازۀ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح اﺧﻼق ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﺗﺨﺎذ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ رﻗﺎصﺧﺎﻧﻪھﺎ،
ﮐﻠﻮپھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﻟﻦھﺎی زﯾﺒﺎﺳﺎزی ) ،(Beauty Saloonsاﻃﺎقھﺎی ﻣﺎﺷﺎژ و ﻣﺎﻟﺶ
) (Massage Roomsو آراﯾﺶ ﻣﻮی ) (Hair Dressingاﻣﺎﮐﻦ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮرﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
از آنھﺎ از ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ و ﻗﺒﯿﺢﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا در آنھﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻠﯿﺪی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذﮐﺮ آنھﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

1 --Prostitution in the United States – P, 38.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی از ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ

٧٩

اﻣﺮاض وﺧﯿﻢ ﻣﺴﺮی:

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻓﻮاﺣﺶ ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮐﺜﺮت اﻣﺮاض
ﻣﺴﺮی ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪود  % ۹۰ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮاض دﭼﺎرﻧﺪ و از داﯾﺮۀ اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﻌﺪاد دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﻮزاک
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاوای اﯾﻦ اﻣﺮاض ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻃﺒﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  % ۶۱ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻪ
ﻣﺮض ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ و  % ۸۹آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﻮزاک ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﻣﺮض ﻣﻮروﺛﯽ ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ وﻓﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت ﺗﻤﺎم اﻣﺮاض در آﻧﺠﺎ – ﻏﯿﺮ از ﻣﺮض ﺳﻞ – ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت
ﻣﺮض ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ % ۶۰
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ آن دﭼﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﮔﺎن ،ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺄھﻠﯿﻦ و ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮدھﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی زﻧﺎن ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن را ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ  % ۷۵ﺑﯿﻤﺎران آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﻮزاک ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ:

ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ و راﺑﻄﻪی زوﺟﯿﺖ از اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری
دور ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان در ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ارﺿﺎی
ً
ﺷﮫﻮت اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺮدان را ھﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ھﺮﮐﺎری ﻧﺰدﯾﮏ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﻃﺒﻌﺎ در
ً
ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازدواج ﭼﯿﺰ زاﯾﺪ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯿﯽ ﺑﻮده و اﺻﻼ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﯿﭻ
ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﺎدﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون ازدواج را آنھﺎ ﻋﺎر و ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و اﺻﻼ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس از ﺿﻤﺎﯾﺮﺷﺎن ﻣﺤﻮ
و زاﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﺳﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﯽاﺣﺴﺎس و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻮر ﻣﯽﺳﺎزد
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻓﺎﺟﺮه ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎه و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد.
ﻗﺎﺿﯽ ﻟﻨﺪﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺧﺘﺮان و دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
»ﭼﺮا ﻣﻦ ازدواج ﮐﻨﻢ؟ ﻣﮕﺮ ھﻤﺴﺎﻻن ﻣﻦ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ازدواج
ﭼﻪ ﺑﮫﺮهای ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺼﻔﺸﺎن ﻃﻼق اﺳﺖ)  .(١ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ
1" -Laws of Sex,", p. 204.
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ﺣﺠﺎب

ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ھﺮ دوﺷﯿﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﺮف ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و در
اﯾﻦ دوران ﺗﺪاﺑﯿﺮ و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری را ھﻢ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻄﺮ
ﺣﻤﻞ و وﻻدت اوﻻد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آن ﺧﻮد را ﻧﮕﮫﺪارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺮھﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ روش ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺗﺎزه و ﻧﻮ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﻘﻞ اﺳﺖ«.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی دارﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ازدواﺟﺸﺎن اﻧﮕﯿﺰۀ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺲ و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و اﻋﻤﺎق دل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواجھﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی
ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﺮآورده ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ ﻋﺎﻣﻞ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و در
اﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺟﺪاﺋﯽ اﻓﮑﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖﺷﺎن را ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻟﻨﺮﻣﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در ﺳﺎل  ۱۹۲۲ﻣﯿﻼدی در ﺷﮫﺮ دﻧﻮر ﭘﺸﺖ ھﺮ ازدواج ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻃﻼق ھﻢ ﺑﻮد و
ﺑﻌﺪ از ھﺮدو ازدواج ﯾﮏ ﻗﻀﯿﮥ ﻃﻼق ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ً
ﺷﮫﺮ دﻧﻮر ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﯿﺮ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ھﯿﭻ
ﺷﮫﺮی ﺧﺎﻟﯽ از آن ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر اداﻣﻪ داده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»واﻗﻌﺎت ﻃﻼق ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد و ﮐﺜﺮت اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ – ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ھﻢ ﻣﯽرود – ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑﻪ
دادﮔﺎهھﺎ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ازدواجھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«) .(١
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻗﺒﻞ در روزﻧﺎﻣﮥ ) (Free Pressدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺎھﺶ ازدواج و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق و رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع داﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رواج دارد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻘﺐ و ﻗﮫﻘﮫﺮا و ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺘﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺣﺪی اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ھﯿﭻ آﯾﯿﻦ و دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻزﻣﮥ ﺗﻤﺪن
ً
و ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آنھﺎ از اﯾﻦ
ً
ً
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده و اﺻﻼ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮم ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ«.

1" -Revolt of Modern Youth," pp, 211 – 14.
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درﻣﺎن ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ و از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻋﺒﺎرت از ازدواج آزﻣﺎﯾﺸﯽ ) (Compassionate Marriageاﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ آنھﺎ از ﭼﺎﻟﻪ
درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ھﺪف آنھﺎ از ازدواج آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زن و ﻣﺮد
ﭼﻨﺪی ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ در
اﯾﻦ اﺛﻨﺎ دلھﺎﺷﺎن ﺑﺎھﻢ اﻟﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت
آزﻣﺎﯾﺶ ،از ﺑﺎرداری و ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت آنھﺎ ﺑﭽﻪدار
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و داﺧﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻧﺎم دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖآزاد ) (Free Loveﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻠﯽ:

ﭘﯿﺮوی از ھﻮا و ھﻮس ،ﻓﺮار از ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺑﯿﺰاری از داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ رواﺑﻂ ھﻤﺴﺮی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﻄﺮی ﻣﺎدری را ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ روﺣﯽ در زﻧﺎن اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و زن را از اﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد ،اﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻘﺎی ﺗﻤﺪن و ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﺎ و
دوام اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ،ﺳﻘﻂ و ﻗﺘﻞ اوﻻد
ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ در زن اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ھﺮ
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮی در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل داروی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ و وﺳﺎﯾﻞ و داروھﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری در دﮐﺎنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻھﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻮم زﻧﺎن ،دﺧﺘﺮان ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎھﯽ ھﻢ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺶ و ﻟﺬت ﺟﻮاﻧﯽ آنھﺎ زاﯾﻞ ﻧﮕﺮدد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﺴﺮی ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت و دﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ داروی ﻓﻮق را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽدارد و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻟﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
» ۴۹۵دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ /دورهی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺑﮑﺎرت ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ
ً
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ دﺧﺘﺮان ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف و اﮐﺜﺮﯾﺖﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داروی ﺿﺪ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﺼﺮوف و ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪه
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ
ھﺪف ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ«.
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ﺣﺠﺎب

وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺪ ﺑﺎرداری را دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آزادی ﺧﻮد و زﻧﺎن ﻣﺘﺄھﻞ ﺑﺮای ﺑﭽﻪدار
ﻧﺸﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻻد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ آنھﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺬتﺑﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺪن رﻏﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای
ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻗﯿﻮد و زﻧﺠﯿﺮھﺎی
ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ و ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد) .(١
ﻋﻠﺖ و ﺳﺒﺐ ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی  % ۹۵رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
داروھﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری از دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﯿﻌﯽاش ﻣﺤﺮوم و ﺑﯽﺑﮫﺮه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و  % ۵ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﮐﻪ ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز آن را ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺳﻘﻂ و ﻗﺘﻞ اوﻻد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻟﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺰاران ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﺿﻊ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن:

ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ و رﻗﺖآور را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ را ﺑﺪون ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺤﺸﺎء )History Of
 (Prostitutionﺧﺎﺗﻤﻪ دھﻢ .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺟﻮرج راﺋﯿﻠﯽ اﺳﮑﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،او در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻏﯿﺮ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎش وﺳﯿﻠﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻧﺎن زﯾﺎدی
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺤﺸﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ
اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﻧﺎم ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺮ آنھﺎ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﻧﺎم آنھﺎ را زﻧﺎﮐﺎران ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای
) (Amateur Prostitutesﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﺎﺣﺸﻪھﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﺑﻪ
اﻧﺪازهای زﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺎن در ھﺮ ﻃﺒﻘﻪای از ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺒﻘﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺎﻻ و ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮورﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯾﺎ زاﻧﯿﻪ ﺻﺪا زﻧﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﺷﻮﺧﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ آنھﺎ و ﻓﺎﺣﺸﻪھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼق ھﺮدوی آنھﺎ
1-Macfaddin Manhood And Marriage.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی از ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ
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ﯾﮏ ﺻﻔﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﻋﺪم ﻋﻔﺖ و وﻟﮕﺮدی در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ
ﺑﺮای دوﺷﯿﺰهی اﻣﺮوزی از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﻤﻠﯽ ) (Fashionﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود،
اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﺷﺮابھﺎی ﺗﺮشﻣﺰه ،رﻧﮓﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ و ﻟﺐھﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺮخ،
ﻣﮫﺎرت داﺷﺘﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺿﺪ ﺑﺎرداری و ﺳﺨﻦ از ﻓﺤﺸﺎ ﻧﯿﺰ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﯾﺎت اﻣﺮوزی ﺷﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﻤﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﻵن ھﻢ
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و آن را
ھﯿﭻ ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و وﺟﻮد دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ازدواج در ﻣﻨﺒﺮ
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻧﺎدر اﺳﺖ« .ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده در ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی اﺳﺒﺎب
و ﻋﻠﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻓﺮاط در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻧﯿﺰ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ:
»ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻓﻮق ،ﺣﺮص و رﻏﺒﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ آراﯾﺶ اﺳﺖ ،آن آراﯾﺶ و ﺗﺠﻤﻠﯽ ﮐﻪ ھﺮ
دوﺷﯿﺰه را وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی زﯾﺒﺎ ،ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﺟﺬاب و ﻣﺪرن ﺑﭙﻮﺷﺪ و وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺤﺸﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪای
اﺳﺖ ،ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ دارای ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﮐﻪ ﺷﺐ و روز در
ﮔﺮدشاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﺮﻗﯿﻤﺖ و ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﻌﺎش و درآﻣﺪ ﺣﻼلﺷﺎن ﺑﻪ آن
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ھﻤﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ھﻢ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻓﺎﺧﺮ و ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ را ﻣﺮدان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ،
ﻓﺮق آن زﻣﺎن و ﻋﺼﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن آن ﻟﺒﺎسھﺎ را ﭘﺪران ،ﺑﺮادران و
ﺷﻮھﺮانﺷﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
»در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آزادی زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای دارﻧﺪ،
ﺿﻌﻒ اﺣﺘﺮام و ﻣﺮاﻋﺎت ﭘﺪران در ﻧﺰد دﺧﺘﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
دﺧﺘﺮانﺷﺎن آن آزادی را دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻗﺒﻞ از ﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد«.
»ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﺟﺘﻤﺎع
ﺷﺪه و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺠﺎری و اداری و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺣﺮص و ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺧﺘﻼط زﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﺮدان اﺳﺖ و اﯾﻦ وﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦآﻣﺪن ﺳﻄﺢ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺪه و ﻗﻮۀ
دﻓﺎﻋﯽ زن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻋﻔﺖ و ﺷﺮف ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻢ و
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ﺣﺠﺎب

ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺳﭙﺲ رواﺑﻂ ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد از ھﺮ ﻗﯿﺪ اﺧﻼﻗﯽ آزاد
ً
ﻣﯽﮔﺮدد ،وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر دوﺷﯿﺰﮔﺎن را ﺑﻪ وﺿﻌﯽ درآورده ﮐﻪ در ﻓﮑﺮﺷﺎن اﺻﻼ ازدواج و
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻔﺖ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آن ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮری را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰدل و
ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ھﺮدوﺷﯿﺰۀ اﻣﺮوزی ﺧﻮاھﺎن آن اﺳﺖ و ﺑﮑﺎرت و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی از
آﺛﺎر ﻋﺘﯿﻘﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮی در اﯾﻦ دوره ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ارزش
ﺧﺎک ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ارزش و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ در
ﻧﺰد دوﺷﯿﺰﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﺎم ﻟﺬت و ﺗﻤﺘﻊ را ﺑﻪ وی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﻦ ﻟﺬتھﺎ ﺑﻪ رﻗﺎصﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﮐﻠﻮپھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ھﺘﻞھﺎ و ﻗﮫﻮهﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺛﺮوت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او
ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﻓﺮاوان در ﻣﺤﯿﻂ و اوﺿﺎﻋﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ را
ﻣﺸﺘﻌﻞﺗﺮ و ﺗﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺧﻮف و ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎ
ﺷﺎدی و آﻏﻮش ﺑﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ً
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺷﺮق ﺣﺠﺎب را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ در
ﻧﻈﺮﺷﺎن ھﻤﯿﻦ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﺣﻮاس و ﺷﻌﻮرﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺮﯾﻨﺒﺪۀ
اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﺻﻮل و اﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدی و ﻟﺬاﯾﺬ ﻇﺎھﺮ
ﻓﺮﯾﺐ ﻋﻘﻮل و اذھﺎن آنھﺎ را ﻣﻔﺘﻮن و ﺷﯿﺪای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺣﺠﺎب ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼﻗﯽ ﻏﺮب ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن
آوردهاﻧﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد و ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺎب ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻟﺬاﯾﺬی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺷﻮم اﯾﻦ ﻧﻮع
زﻧﺪﮔﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻣﺒﺎدی ﺑﺮﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﻣﺬﮐﻮر آنھﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آن رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و آن را
از آﺛﺎر روﺷﻦ و درﺧﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺬﮐﻮر را از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﺷﮫﻮﺗﺮاﻧﯽ ،آنھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻧﻪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ از آن ﭘﯿﺮوی و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻤﺰوج و آﻣﯿﺨﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﯿﺰ دھﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
اوﻗﺎت اﯾﻦ اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و رﮐﻮد در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻟﺬا از
ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﮑﺮ
و ذھﻨﯿﺖ ھﺮﮐﺪام ﺑﺤﺚ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
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ﻏﺮبزدهﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ:

ﺣﺠﺎب

ﮔﺮوه اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﺻﻮل ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻤﺎن آورده
ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،آنھﺎ در ھﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن
را ﻣﻄﺎﺑﻖ اروﭘﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﺬا آﺧﺮﯾﻦ ھﺪفﺷﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ او روش ﺑﺪﺳﺖآوردن روزی را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻮده
ﻓﻦ اﺷﺒﺎع ﻏﺮاﯾﺰ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ،و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺳﺐ و ﻧﺎنآور ﺑﻮده ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را در ﻣﺨﺎرج ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭙﺮدازد و آن
ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی او ﮔﺬاردهاﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ او در
اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻄﯿﻒ و زﯾﺒﺎ ﺑﺴﺎزد،
ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ و زﯾﻨﺖ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮد دلھﺎ را
ﮔﺮم ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ آواز ﮔﯿﺮا و ﺳﺤﺮﮐﻨﻨﺪهاش ﮔﻮشھﺎ را ﻧﻮازش دھﺪ ،ﺑﺎ رﻗﺺ و ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰش
ﺟﺎنھﺎ را ﻧﺸﺎط ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﻤﺎم زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎ ،آراﯾﺶ و ﺟﻤﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽاش را در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮدان ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﻣﺮدان از آن ﻟﺬت ﺑﺮده و ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﻮن ﺳﺮدﺷﺎن ﮔﺮم ﮔﺮدد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻠﯽ زن را اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ ﮔﺮم
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭘﺴﺖھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﺸﻮری و در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد ،ﻋﻘﻞ و
وﻗﺘﺶ را در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ورزشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻨﺎ ،دو ،ﭘﺮش ارﺗﻔﺎع ،ﭘﺮش ﻃﻮل و  ...ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر
داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل .اﯾﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪهآل در ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻏﺮبزده و اﯾﻦ اﺳﺖ راه ﺗﺮﻗﯽ و
ﺗﻤﺪن دﻧﯿﻮی ،ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﮐﮫﻨﻪ ،ﻋﺒﺚ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ )(Moral Values
ﻣﻮروﺛﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ اﺧﻼق ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻟﺬتھﺎی
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﺎ ،ﻋﻔﺖ ،ﭘﺎﮐﯽ ،اﺧﻼق ،وﻓﺎداری ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺴﻞ و دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﺮدود ﺑﻮده ھﯿﭻ ﻗﺪر و ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،آنھﺎ را ﻧﺘﯿﺠﻪی
اﻓﮑﺎر ﺑﺎﻃﻞ و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ روش اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﭘﻮچ و ﺑﯽاﺳﺎس را ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
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ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮام و ﺳﻨﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ھﻨﻮز ھﻢ در ﻧﺸﺮ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم راه و روشھﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻠﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻦ آنھﺎ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده در
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ادب ﻧﻮ:

ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎزه ادﯾﺒﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ادب ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪی
ً
اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ – در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ از ادب و ﻓﻀﯿﻠﺖ دور اﺳﺖ – را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و
ﺟﺬاب ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ و ھﻤﻪ آﺛﺎر اﺧﻼق ﻗﺪﯾﻢ را از دل و ﺟﺎن آنھﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ادب اردوی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ:
در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺮوف ھﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﯿﻐﺎم ﺷﯿﺮﯾﻦ« ﮐﻪ در ادب ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ را
دارا اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ
ادﺑﯽ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ و در ﺿﻤﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد،
ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻀﻤﻮن آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺷﺮﯾﻒ و آﺑﺮوﻣﻨﺪ
ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ درس ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و در اﺛﻨﺎی درس ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎدش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺖ ﭘﺴﺮھﺎﯾﺶ ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ھﺪف دﺧﺘﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدش ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در
ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﺎی ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اروﭘﺎﯾﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﻗﺎت و ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آن دﺧﺘﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ادﺑﯽ را از اﺳﺘﺎدش ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،اﺳﺘﺎد
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدش را از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی ﭘﻮچ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ درس
ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺷﺎﮔﺮد اﺻﺮار ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ دارم و ﻣﯽﺧﻮاھﻢ آﻣﻮزش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ وﻟﯽ آن
ﻋﻠﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺪاری آن را دﯾﺪه و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام و ﻣﺮا ﺑﻪ آرزوھﺎﯾﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ آن
ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﺑﯽﺷﻌﻮر ﺑﺎر آورد«.
اﺳﺘﺎد از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ:
»آﯾﺎ ﺗﻮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺟﻮان رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ داری؟«
او ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ» :ﺑﻠﻪ! رﻓﻘﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،وﻟﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﺟﻮان ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ«.

٨٨

ﺣﺠﺎب

اﺳﺘﺎد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺪرت از راﺑﻄﻪی ﺗﻮ و آن ﺟﻮان ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«؟
دﺧﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای اﺳﺘﺎد ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ! آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭘﺪر ﻣﻦ در دوران
ﺟﻮاﻧﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ای اﺳﺘﺎد! ﭘﺪر ﻣﻦ از ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﯾﻦ
ﺑﯽﺑﮫﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و
اﺣﺴﺎن ﺧﺪا ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﯿﺮی ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﺎﻣﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ً
ﻣﺮدم آن روزﮔﺎر زﻧﺎن رذﯾﻞ و ﻓﺎﺳﺪ را اﺻﻼ دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻓﺎﺳﺪ و ﺧﻮﺷﮕﺬران در آن روزﮔﺎر ﭼﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻟﺬﯾﺬ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮف و ﺑﺎ ﺣﯿﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺪ و ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺳﻔﺴﻄﻪی ادﺑﯽ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
»ﻣﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺪوش دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف آن
ﺧﻮﺷﯽھﺎ و ﻟﺬاﺗﯽ را ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اوﺻﺎف و اﻟﻘﺎب زﺷﺖ و ﭘﻮﭼﯽ را ﮐﻪ آنھﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزﯾﻢ«.
در ﻣﺠﻠﻪی ادﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دارای ﺷﮫﺮت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻧﺪاﻣﺖ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪی داﺳﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﺷﯿﺰهی ﺑﺎﮐﺮه ﮐﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را در
ﻏﯿﺎب ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺎدرش ھﻢ ﻗﻀﯿﻪ را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارد و ﺑﺎ
آن ﻣﺮد زﻧﺎ ﮐﺮده ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪی
ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ وﺟﺪان ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ
اﺳﺖ؟ و ﭼﺮا ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﻄﻮر
ﺑﺎﺷﺪ! وﻟﯽ ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ! داﺳﺘﺎن آن ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ در ﺻﻔﺤﻪی وﺟﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ آب ﻃﻼ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎﻃﺮات آن ﻟﺤﻈﺎت ﮐﻪ ﻣﻦ در آب ﺣﯿﺎت ﺟﻮاﻧﯽ ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽﺧﻮردم،
ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ذﺧﯿﺮهی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در
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راه ﺑﺪﺳﺖآوردن آن ﻟﺤﻈﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﻢ؟«.
»ﭘﺲ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﻗﻠﺒﯽ از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ از ﺗﺮس ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ً
ﺷﺪهام؟ و آﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهام؟ ھﺮﮔﺰ ﻧﻪ ،ھﺮﮔﺰ! ﻣﻦ در ﺣﻀﻮر ﮐﺪام
ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪهام؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ آزار رﺳﺎﻧﺪهام؟ .ﻧﻪ ،ﻓﺪاﮐﺎری و
اﯾﺜﺎر ﮐﺮدم و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدم ،ای ﮐﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺜﺎر او ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﻣﻦ از ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع زﺷﺖ و ﺑﺪﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و اﺑﮫﺎم ﻣﯽﻧﮕﺮد  ...و ﭼﺮا از اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺘﺮﺳﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم؟ وﻟﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ دﺧﺘﺮان دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؟ در آن ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ زﯾﺒﺎ و آرام و در آن ﺧﻠﻮتﮔﺎه،
آه ،ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﺒﺎﻧﺶ را ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎن ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮم
ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد ،اﻓﺴﻮس از آن ﻟﺬت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی ﮔﺮم
و ﻣﻌﻄﺮ او ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و داراﯾﯽ ﻣﻦ
ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت ﮐﺎمﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺘﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻟﺬت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟ آﯾﺎ در دﻧﯿﺎ زﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
در آن ﻟﺤﻈﺎت ارادهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؟«.
»آﯾﺎ آن ﮐﺎر ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؟ ھﺮﮔﺰ ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪهام ،از آن ﮐﺎر ﺧﺠﺎﻟﯽ ﻧﺪارم
و ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ دوﺑﺎره آن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻢ ،ﻋﻔﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از آن ﭼﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ آن ﮐﺎر ﭘﻠﯿﺪی اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺎﮐﯽ اﻓﮑﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﯿﺪی ﺑﺸﻤﺎر آورﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻔﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهام؟«.
»آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﺪﺑﯿﻦ ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻣﻦ ھﯿﭻ
ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪارم ،ﭼﻮن از آن ﮐﺎر ھﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ھﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻗﺴﻢ! ﭘﺲ ﭼﺮا روی ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ زرد ﺷﻮد؟ و ﭼﺮا از اﯾﻦ اﻓﺘﺮای ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮف و
ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ ...ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﺑﺪی ﻧﺸﺪهام،
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادهام ،ﭼﺮا از آن ﮐﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮم و ﭼﺮا ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
اﻋﻼن ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﻧﺠﺎم دادهام؟
اﯾﻦ اﺳﺖ اﺳﻠﻮب ﻓﮑﺮی و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ادﯾﺐ ﻣﺘﺠﺪد در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ
دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺟﻮان ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ از دﺧﺘﺮان ﺳﺮ زﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺴﯽ
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را ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در آﻏﻮش او ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب
ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ در آن ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ھﯿﭻ زﻧﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در
آن ﺣﺎﻟﺖ از آن ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ورزد و اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺜﺎر ،ﻓﺪاﮐﺎری و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺿﺮری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻔﺖ و ﺷﺮف ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر
ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺎﭘﺎک وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری و اﯾﺜﺎر و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮑﺎرت از ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﯽرود ،ﺣﺘﯽ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻓﺪاﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺻﻔﺤﻪی ﺗﺎرخ زﻧﺪﮔﯽ زن ﺑﺎ آب ﻃﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ زﻧﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﻤﻠﻮ از اﯾﻦ ﺷﺎھﮑﺎرھﺎ و اﯾﺜﺎرھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪﺑﯿﻦ ،زﺷﺖ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎه از او اﺳﺖ؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ اﯾﻦ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﻓﺪاﮐﺎر و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ھﺮﮔﺰ آن دوﺷﯿﺰه ﺳﺨﯽ و ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮔﺸﺎده و ﺳﯿﻨﻪی ﺑﺎز
ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﺟﺘﻤﺎع ﻇﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد ارزش اﯾﻦ را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﺧﻮف و ھﺮاﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺧﻮد را از آن ﭘﻨﮫﺎن دارد .ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺮأت و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﯿﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﺟﺤﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺪھﺪ و آن را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ . ...
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﺮأت و وﻗﺎﺣﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،در ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪھﺎ
ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯽﭘﺮدﮔﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا آن زﻧﺎن
ﺳﯿﺎهﺑﺨﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺟﺪﯾﺪ اﺧﻼﻗﯽ را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﻮاب را ﮔﻨﺎه و ﮔﻨﺎه را
ً
ﺛﻮاب داﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ زن ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻋﻔﺖ و ﮐﺮاﻣﺘﺶ را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﻮد را
ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻏﺮق در ﮔﻨﺎه ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ادب ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﯿﺎرھﺎ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﻓﺤﺸﺎی ﺧﻮد ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺟﺪﯾﺪ اﺧﻼﻗﯽ
اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ رواج ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮ«
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮ ادﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ادب اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن اردو زﺑﺎن در ھﻨﺪ
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﻧﺰد زﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﺷﮫﺮت داﺷﺖ ،در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ادﯾﺐ ﺟﻮان دﺧﺘﺮی
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺧﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﯾﺪهآل ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮان ﺧﻮاﻧﻨﺪهاش ﻣﻌﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ازدواج ھﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮش را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﭼﻨﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ

ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

٩١

ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮق در وﺟﻮدش ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮ از آوان ﮐﻮدﮐﯽ
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮان
ﮐﮫﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻮان آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ھﯿﺠﺎن،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻋﻮا و ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دوﺷﯿﺰه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ازدواج ﮐﺮد ،آن رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ و ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ داﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش
ﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮش روی آورد ،دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
و ﺷﻮھﺮش ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اروﭘﺎ رﻓﺖ ،او ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮش راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ھﺮدو در
ﻏﯿﺎب ﺷﻮھﺮ ﺟﺎمھﺎی ﻋﺸﻖ را ﺳﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و زن ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ و ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
درﺟﻪی ﺧﯿﺎﻧﺖ را روا داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮﺧﻮاﻧﺪهھﺎﯾﺶ ﮐﻪ
ھﻨﻮز ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،آن زن ﻓﺎﺳﺪ اﻋﻤﺎل و ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد و ﺗﻤﺎم ﻟﺬتھﺎی روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽآﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﯽ ﭘﺮده و ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد آن
ﻓﺤﺸﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد و زن ﺷﺮح
ﻧﺪاده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ً
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت و ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن ﻗﺒﻼ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ادﯾﺒﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺎدان ﻏﺮﺑﯽ را
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا راه ھﻤﺎن راه و ھﺪف ھﻤﺎن ھﺪف اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
ﻋﻘﻮل و اذھﺎن را از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن روی زﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آنھﺎ اﺛﺮی از ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﻧﺪ.
ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ:

اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮل
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﻮای
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ھﻢ دﺳﺖ ﺗﻌﺎون ﻣﯽدھﻨﺪ .آنھﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻓﺤﺸﺎ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ادﺑﯿﺎت را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪارس
و ﭘﻮھﻨﺘﻮنھﺎ /داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﮑﺲھﺎی ﻟﺨﺖ و ﺑﺮھﻨﻪی زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪ
زﯾﻨﺖ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت و ﻣﻨﺎزل و رﺳﺘﻮرانھﺎ اﺳﺖ ،از ھﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﺑﺎزارھﺎ ﺻﺪای
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﺷﺖ و زﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ و
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ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﭘﺮدهی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻏﯿﺮ از ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و اﻋﻤﺎل ﺧﻼف اﺧﻼق ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮزرق و ﺑﺮق و ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﺗﺎﺑﻊ زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻓﺴﺎد
ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺰهی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه و روانھﺎی ﻣﻀﻄﺮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،در اﻃﺮاف ﺧﻮد
ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاھﺶ و ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺧﻮد را ﺑﺮآورده
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رذاﯾﻞ و ﭘﺴﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال در ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد درآﻣﺪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺑﺎرداری را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ و داروھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﺮﻗﯽ
ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﻪ اﺷﮑﺎل و ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ:
اول اﯾﻦ ﮐﻪ دروازهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ روی زﻧﺎن
ﮔﺸﻮد.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼط و
آﻣﯿﺰش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را آﻧﻘﺪر ﺳﺴﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ارﺗﮑﺎب ﻓﺤﺸﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و ﻋﻠﻨﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺮم ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪار ﻃﺮﯾﻘﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ھﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻧﻘﻼب
اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺪﻧﺒﺎل آن
زﻧﺎﻧﺸﺎن ﻃﻮری ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﺎزک و ﺟﺬاب و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ھﺮﮐﺲ آﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن ھﺎﻟﯿﻮود ھﺴﺘﻨﺪ ،در آنھﺎ ھﻤﻪ ﻧﻮع
ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﻔﺘﻀﺢ ،رﻧﮓھﺎی ﺟﺬاب و ﺑﺮاق،
آراﯾﺶ ،ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت و ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﻣﺎﻧﻨﺪ آھﻦ رﺑﺎ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﯿﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهای در آنھﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﻋﺮﯾﺎن – ﺑﺪون ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ – ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ
ً
ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ از آنھﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﭼﺎپ ﺷﻮد ،واﻗﻌﺎ
ذرهای از ﺣﯿﺎ در آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از دﯾﺪﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
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دﺳﺖ و ﭘﺎی زن ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ران و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﭘﺴﺘﺎن
وی ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ و ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن از آن ﺑﻪ ھﻨﺮ ) (Artﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ھﻤﻪ ﻗﯿﻮد اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﻌﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ وﻗﺘﯽ رﻗﺺ ،آواز و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺟﺐ
رﺿﺎﯾﺖ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادر او ﻓﺨﺮ و ﻣﺒﺎھﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎدی را ھﺪف اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ
از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ دوﺷﯿﺰهای ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖآوردن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻣﺎدی در
اﺟﺘﻤﺎع آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد اﮔﺮ ﻋﻔﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه از دﺳﺖ دھﺪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﮔﻮﯾﯽ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪﺳﺖ آورده
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه /ﭘﻮھﻨﺘﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﻠﻂ
درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﺷﯿﺰهی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽرود ھﯿﭻ
ﮐﺪام را ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺎ ﻏﺮبزدﮔﺎن:

ﻏﺮبزدﮔﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﺮ ﺣﺠﺎب وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺠﺎب در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺣﺠﺎب دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ و
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آن زدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﺳﺘﺪﻻل آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ وﺟﻮد ﺑﯿﻨﯽ در
ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ھﺮﮐﺲ ﺑﯿﻨﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و
ﻣﻮرد اﺳﺘﮫﺰا ﻗﺮار دھﻨﺪ ،اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺎھﻼن را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
و اﮔﺮ آنھﺎ ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و آنھﺎ در ﻣﻘﺎم و
ارزش اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﻮری ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ واﻻﯾﯽ دارد ﻧﺰد آنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯽارزش و ﺑﯽﻣﻘﺪار اﺳﺖ ،ﻟﺬا دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺷﯿﺎء ﻧﺰد
ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ در ﻧﻈﺮ آنھﺎ زاﯾﺪ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻢﻋﻘﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و روی آنھﺎ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول رﯾﺸﻪ و
ﻣﺒﺪأ اﺧﺘﻼف را ﻣﻮرد ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻗﺮار داد ،و اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ارزش و ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ
دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اراﺋﻪ دھﯿﻢ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ھﺮﭼﯿﺰی را
ً
ﮐﻪ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻄﺮت ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ آن ﭼﯿﺰ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻮﺟﻪ ،اھﺘﻤﺎم و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﺣﺠﺎب

ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻤﺎ را ھﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رد ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش
و ﻗﯿﻤﺖ اﺷﯿﺎء ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺗﺎن را اراﺋﻪ دھﯿﺪ و ﻣﺎ ھﻢ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ھﺮدوی آنھﺎ را در دو ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و
ﭘﯿﺶ روی اﺷﺨﺎص ﺻﺎدق و اﻣﯿﻦ وزن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﮐﻔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و ﮐﺪام
ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ارزشھﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ارزشھﺎ در
ﭘﯿﺮوی از ھﻮا و ھﻮس ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه و ﺿﻌﯿﻒ
و ﺳﺴﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزد ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﮫﺰاء دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﺮوه دوم:

ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺠﺰ ﮔﺮوه اول وﺟﻮد دارد ،ﮔﺮوه اول ھﻢ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ھﻢ از ﻏﯿﺮ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﺮوه دوم اﮐﺜﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده و از ﺧﻮد اﺣﮑﺎﻣﯽ را
ﺗﺮاﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺮدد ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ
ُّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ٓ َ ٰ َ ٰٓ ُ َ ٓ
�ؤ�ءِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۱۴۳ :آﻧﮫﺎ
آن ﻃﺎﺋﻔﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﴿مذبذ�ِ� �� �ل ِك � إِ�
اﻓﺮاد ﺑﯽھﺪﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﻮی اﯾﻨﮫﺎ ،و ﻧﻪ ﺳﻮی آﻧﮫﺎﯾﻨﺪ! )ﻧﻪ در ﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و

ﻧﻪ در ﺻﻒ ﮐﺎﻓﺮان!(«.
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ اﺳﻼم اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی اﺧﻼق ،ﺗﮫﺬﯾﺐ ،ﮐﺮاﻣﺖ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ
زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ زﯾﻮر ﻋﻔﺖ و ﺣﯿﺎ آراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﺎزﻟﺸﺎن از آﻟﻮدﮔﯽھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ
و ھﯿﭽﮕﺎه آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺮوی از ﺗﻤﺪن و اﺟﺘﻤﺎع ﻏﺮﺑﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮان ،ﺧﻮاھﺮان و زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ راھﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽرود و از
ﺣﺪود و ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮدد و ﺗﺬﺑﺬب ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ از اﻧﺠﺎم آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن
ً
ﮐﺎﻣﻼ در اﺷﺘﺒﺎھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ روشھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻌﻀﯽ روشھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮﺑﯽھﺎی ھﺮدو ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻢ
اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺎزل و ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻢ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ھﻢ از ﻣﺤﺎﺳﻦ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮب

ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
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ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺑﺪیھﺎ و ﻣﻀﺮات آن در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ روشھﺎ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی دو ﺗﻤﺪن ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اھﺪاف و ﺟﮫﺖﮔﯿﺮیھﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف رﯾﺸﻪای دارﻧﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺧﺘﻼط و اﻟﺘﻘﺎط ﺑﯿﻦ
ً
دو ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻀﺎد ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻀﺮات آنھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺳﺖآوردن ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻨﺎن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را آﻧﻘﺪر
رھﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺎدی و ﺑﯽﺗﻘﺎوت ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ھﻨﮕﺎم ﺿﺮر و زﯾﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،ﺣﺮص و ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎد ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﺟﺬاب و ﭼﺴﺒﺎن و ﻧﺎزک ،ﻓﻨﺎ ﺷﺪن در ﺗﺠﻤﻼت و زﯾﻨﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و داﺳﺘﺎنھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ و ﺷﯿﻮهی ﻏﺮﺑﯽ ...ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺎوز و زﯾﺮ ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺪود اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﺮر آنھﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﺎﺟﻞ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮﺳﺪ ،اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻮد ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ھﻢ از ﺿﺮر آن در اﻣﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ ﻣﮑﺘﺐ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺤﺮاف ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ آن
اﺷﺘﺒﺎه و اﻧﺤﺮاف ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺼﺪاق ﺧﺎرﺟﯽ ادﻋﺎی ﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻏﻠﻄﯽ را ﮐﻪ آنھﺎ
ً
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺰودی و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی آنھﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺴﻞھﺎی ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﻤﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻟﺬا اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺟﺒﺎری و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﺳﻮم و روشھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و راه و روش اﺳﻼﻣﯽ
و اﯾﻦ ﺣﺠﺎب و ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار و اﺳﺘﻮار ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آداب و رﺳﻮم ﻏﺮﺑﯽ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ً
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺎن ﻓﻌﻼ در اﺑﺘﺪای راه ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮ راه ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ،
ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آﺧﺮ راه ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ:

ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ:
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺎدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﻄﻌﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
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ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه ﺷﮫﻮت را ﮔﺴﺘﺮش دھﯿﺪ؟ و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد
ﻏﺮب از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ ،ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ و ﻏﻠﺒﻪی ﺷﮫﻮت در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﻤﺎ ھﻢ رواج ﯾﺎﺑﺪ؟ و در
اﺛﺮ آن اﻣﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺮی ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده از ھﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ ،ﻃﻼق و
ﺟﺪاﯾﯽ زﯾﺎد ﮔﺮدد ،دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻃﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﺎ آزادی
ﺗﻤﺎم و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎم ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﺎرداری و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻧﺴﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال
ﺷﮫﻮت ،ﺟﻮاﻧﺎن اﻋﻢ از دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ و ﺻﺤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ ،و
ﺣﺘﯽ ﺧﺮدﺳﺎﻻن ھﻢ از آن ﻓﺴﺎد ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ و در
دوران رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺪار ﮔﺮدد و در اﺛﺮ آن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﮑﺮﯾﺸﺎن در
ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮔﺮدد؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻟﺬاﯾﺬ ﺷﮫﻮاﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﭘﺲ در ﭘﯿﺮوی و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از رﺳﻮم ﻏﺮﺑﯽ آزاد ھﺴﺘﯿﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم را از ذھﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ راه اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﻼم ھﯿﭻ راﺑﻄﻪ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪارﯾﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻓﺮﯾﺐ دھﯿﺪ و زﺷﺘﯽ ،رﺳﻮاﯾﯽ و ﻧﺎم
ﺑﺪﺗﺎن ﺳﺒﺐ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدد.
ً
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﻗﻠﺒﺎ ﻣﺼﻤﻢ ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮو ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺪن ﭘﺎک ،ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﻠﮑﺎت و ﺧﺼﺎﯾﻞ ﺷﺮﯾﻒ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﮐﻨﺪ و اﻧﺸﺎن در آن ﻣﺤﯿﻂ آرام و ﭘﺎک ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻘﻠﯽ،
روﺣﯽ و ﻣﺎدی ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ دوریﮐﺮدن از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮫﻮت
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت و اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن را در ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺴﻞ و ﻧﺴﺐ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد و
ﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻼط ﻧﺴﺐ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺼﺪر و ﻣﻨﺸﺄ آراﻣﺶ روﺣﯽ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.
ً
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ راه ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ را ﺧﻮاھﺎﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ً
ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺎﻟﻢ در ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻗﺮار دارد و ﻋﻘﻼ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب روان ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از ﺷﺮق ﺳﺮ درآورد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ
را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ از اﺳﻼم ﭘﯿﺮوی و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺮط آن اﯾﻦ

ﺳﺆال ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ راه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ﻟﺬاﯾﺬ ﺷﮫﻮاﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را از
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻏﺮب ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،از اذھﺎن و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻓﮑﺎر ﻏﺮﺑﯽ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم اھﺪاف و اﺻﻮﻟﯽ
ً
را ﮐﻪ از ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ دور اﻧﺪازﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﺳﻼم ﺧﻮد دارای اھﺪاف و
اﺻﻮل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﺻﻮل و اھﺪاف و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺳﺎزﻧﺪهاش،
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ و
روشھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ
ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﺑﺎﻟﻐﻪای ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه و
ﺑﺪون ﻣﺮاﻋﺎت و ﺗﻄﺒﯿﻖ آنھﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺧﺘﻼل و ﺗﺸﻮﯾﺶ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﻧﻈﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اوھﺎم اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن از آزﻣﻮن روزﮔﺎر ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﻃﻮل ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت در ھﯿﭻ
ﯾﮏ از ﻣﻠﻞ و ﮐﺸﻮرھﺎ ﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻗﺮن
ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﭘﻠﯿﺪیھﺎﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ را در
ﮔﺮداب ھﻼﮐﺖ ﻓﺮو ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﮑﻢ ،اﺳﺘﻮار و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ روشھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺮاﻋﺎت و اﺻﻮل آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﺑﺪاﻧﯿﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻀﻮع
و ﺧﺸﻮع ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و از روی ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎ
ﺑﺎﻓﺘﻪھﺎی ذھﻨﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮات و ﺗﺌﻮریھﺎی دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﺎم و روشھﺎی
ً
آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﻣﻠﻮث و آﻟﻮده ﺳﺎزﯾﺪ.
ﮔﺮوه ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺷﺨﺎص ﻧﺎدان و ﻏﺎﻓﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دارای
اھﻤﯿﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و در آن ﺗﻔﮑﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه اھﻤﯿﺖ و ارزﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻟﺬا از ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻄﺮت
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻔﺖ آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖﺷﺎن ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﺣﻮال ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺪف از ﺟﻔﺖ آﻓﺮﯾﺪن آنھﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ اﺳﺖ و
ﺑﺲ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻄﻮر ﻏﺮﯾﺰی و ﻓﻄﺮی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻄﺮت آنھﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ادای وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻨﺴﯽ از آن ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ،وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻗﻮیﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺐ و روز و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻞھﺎی
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻵﺧﺮه در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او را در
ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ زن و ﻣﺮد ھﻤﯿﺸﻪ و در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ
دارﻧﺪ و در وﺟﻮد آنھﺎ اﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺟﺬب و ﮐﺸﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﺮﯾﮏ در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺧﻮد ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ زﯾﺎدی دارد و در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺴﺎم ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،رﻧﮓ ،ﺷﮑﻞ و ﺑﺎﻵﺧﺮه در
ھﺮﺟﺰﯾﯽ از اﺟﺰاﯾﯽ زن و ﻣﺮد ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺟﺎذﺑﻪای ﺑﺮای ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب و ﺟﻠﺐ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﻟﺤﻦ ﺻﺪا،
ﺣﺮﮐﺎت ،ﺳﮑﻨﺎت ،رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺸﻤﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻏﺮﯾﺰی زن و ﻣﺮد
را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﯿﺰﺗﺮ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﺳﺎزد ،وزﯾﺪن ﺑﺎد ،ﺟﺮﯾﺎن آب ،ﺳﺒﺰی ﮔﯿﺎھﺎن ،ﻋﻄﺮ ﮔﻞھﺎ،
آواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺐھﺎی ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﻄﺮت و ﺟﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﻤﻪ و
ھﻤﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺎم ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ در آن ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت ،ﮐﺎر و ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻏﺪد )،(Glands
ھﻮرﻣﻮنھﺎ ) (Hormonesرا ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ھﻮش و ﻧﺸﺎط را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
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ﺣﺠﺎب

ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻏﺪد ،ﻗﻮای ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺟﻨﺴﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﻏﺪد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﺳﺒﺰی،
زرق و ﺑﺮق و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ و ﮔﺴﺘﺮس اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﻋﻮاﻃﻒ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ ذھﻦ و ﺧﯿﺎل اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ،ﻗﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن را اﺣﺘﺮام و
ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﯾﺸﻪ در دو ﻏﺮﯾﺰه ﻗﻮی دارد :اول ﻏﺮﯾﺰهای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ وﺟﻮد و
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد و دوم ﻏﺮﯾﺰهای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و راﻏﺐ
ﻣﯽﺳﺎزد.
در وﻗﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻋﻤﻠﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ
دارای ﭼﻨﺎن ﻗﻮت و ﺷﺪت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰه ﺣﻔﻆ وﺟﻮد و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ را ﻣﻐﻠﻮب
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻗﻮی ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺒﺎع ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﻮد
را ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪن:

اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی اﻧﺴﺎن؟ ﻧﻪ؛ زﯾﺮا ﺑﻘﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زاد
و وﻟﺪ ﻓﺮاوان اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارد آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎھﯽ ،ﺑﺰ و دﯾﮕﺮ ﺣﺸﺮات و ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ،
ﭘﺲ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﮫﻢ اﻧﺴﺎن را در اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
زﯾﺎدﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟ و ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽاش وﺳﺎﯾﻞ
و ﻋﻮاﻣﻠﯽ را آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﮫﯿﺪات
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺘﻊ و ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟ ﻧﻪ ،ھﺪف اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻄﺮت ھﯿﭽﮕﺎه
ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ و ﻟﺬت را ھﺪف ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد ﻟﺬت در اﻋﻤﺎل ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻟﺬت
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ و از ﮐﺎر ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .ﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان ،ﺧﻮب اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻄﺮت در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ ھﺮﭼﻪ ﺗﻔﮑﺮ و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ھﺪف اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درک ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺠﺰ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻓﻄﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻄﺮت
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ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻏﺮﯾﺰهی ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﻀﺎی ﺷﮫﻮت و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺋﻤﯽ و راﺑﻄﻪ ﻗﻠﺒﯽ و روﺣﯽ ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو
در ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم آن ﻧﯿﺮوی ﺷﮫﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ دھﻢ آن را در رواﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ،ﺳﻼﻣﺘﯽاش ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ھﻤﻪ ﻗﻮای او از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،اﯾﻦ واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﻧﺴﺎن زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم دھﺪ و وﺳﯿﻠﻪی اﺗﺼﺎل و راﺑﻄﻪ زن و ﻣﺮد ﻗﻮی
ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼﻗﻪی آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﮕﮫﺪارد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در زن در ﮐﻨﺎر ﺷﮫﻮت و ﺟﺎذﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻠﮑﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺣﯿﺎ ،وﻗﺎر ،ﺑﺰرگ
ﻣﻨﺸﯽ ،اﻣﺘﻨﺎع و ﻓﺮار ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺻﻔﺎت و ﻣﻤﺘﻠﮑﺎت ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ھﺮ زن ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮار و ﮔﺮﯾﺰﭘﺎﯾﯽ و اﻣﺘﻨﺎع در ﺟﻨﺲ ﻣﺎدهی ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎدهی اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ
اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﯽ وﺟﻮد ﺣﯿﺎ ،وﻗﺎر و ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ وﺿﻊ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از وﺟﻮد ﻗﻮهی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﺟﺎذﺑﻪی ﺟﻨﺴﯽ در اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ھﺮدو ﺟﻨﺲ رواﺑﻂ داﺋﻤﯽ و اﺗﺼﺎل ھﻤﯿﺸﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﭽﻪی ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﻋﺎﺟﺰﺗﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﯿﺎز دارد و ﻗﺪرت ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺎش و
اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽاش ﻣﺪتھﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺿﺎع ھﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺛﻤﺮهی ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری و ھﻤﺮاھﯽ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد.
ً
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻻدش
ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ از ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﺟﺪا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮده و
ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ وی ﺑﻪ ﻧﻮهھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ
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ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و اﻧﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻏﻠﺒﻪ دارد ﮐﻪ او ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﮫﯿﻪ و آﻣﺎده
ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم درآﻣﺪ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ اوﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ارث ﮔﺬارد و ﭼﯿﺰھﺎی
ﺧﻮب را ﺑﺮای او ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ھﺪف ﻓﻄﺮت از اﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ را وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،ﺳﭙﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺎن
و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ازدواج ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد و
ﺗﻤﺎم آنھﺎ در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻋﺚ ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون آنھﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺪن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺪن:

از ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ رﮔﯽ از رگھﺎ و ﯾﺎ
ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ اﻧﺴﺎن از آن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر آن وﺟﻮد اﺳﺒﺎب
و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﻪ ھﯿﺠﺎن آوردن آن ﺑﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن از ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻗﻮهی ﻣﺤﺮﮐﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺪن
اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﮥ ھﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺸﺶ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺻﻠﺖ
ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و از اﯾﻦ وﺻﻠﺖ ﺑﯿﻦ آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) Social
 (Lifeاﻧﺴﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﺎ ﻏﻠﻂ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻼح و
ﻓﺴﺎد ،ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﻗﻮت ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻤﺪن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺴﺎن دو راﺑﻄﻪ
وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ راﺑﻄﻪی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺾ ﮐﻪ ھﺪف از آن ﺑﻘﺎی ﻧﻮ ع اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺪف از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻗﻮا و
اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻓﻄﺮیﺷﺎن ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢآوردن ﻣﺼﺎﻟﺢ و اھﺪاف ﻣﺸﺘﺮکﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﺎذﺑﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ آنھﺎ وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻦ اﺗﺼﺎل و ﺗﻌﺎون اﺳﺖ،
اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ در دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮی آنھﺎ را وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮده در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع را
ﭘﯿﺶ ﺑﺮده و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر آن را اداﻣﻪ دھﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﻼح و ﺑﮫﺒﻮدی ﺗﻤﺪن در اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و آﻣﯿﺰش اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ،ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺘﻮازن ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺰار ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
راﺑﻄﻪی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎدل و
ﻣﺘﻮازن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺗﺠﺎوزاﺗﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪی ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺗﻤﺪن ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱اﻋﺘﺪال در ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ:

اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرت از ﺗﻤﺎﯾﻞ و
ً
ﺟﺎذﺑﻪی ﺟﻨﺴﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻼ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ در اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺟﺎذﺑﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺴﻢ وی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺎرج ﺟﺴﻢ و در ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف او ﻣﺤﺮﮐﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد و او را از ھﺮﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن
ﺧﻮدش ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﮑﺮ و ﻗﺪرت اﺑﺘﮑﺎر ،آن اﺑﺰار و ﻟﻮازم را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻮﻋﯽ
از ﺗﻤﺪن را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﯿﺮوی ﻓﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﮑﯿﻦ و اﺷﺒﺎع آن ھﻢ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال و ﺗﻮازن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺴﺎن
ﻏﻠﺒﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰهی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﻤﺪن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
را ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻓﻄﺮت راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ و ھﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم
ً
آن را ﻟﺬﯾﺬ ،ﮔﻮارا و ﺧﻮش آﯾﻨﺪ آﻓﺮﯾﺪه وﻟﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻟﺬت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪن و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺮص زﯾﺎد و ﺗﺠﺎوز اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ
ﺣﺪود و ﻏﺮقﺷﺪن در اﯾﻦ ﻟﺬت ،ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻪ در ﺣﺎل و ﭼﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﺮاﺑﯽ و ھﻼﮐﺖ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮاﺑﯽ و ھﻼﮐﺖ ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ

١٠٤

ﺣﺠﺎب

ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻮال ﻣﻠﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﯾﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
آﺧﺮﯾﻦ درﺟﻪاش ﻃﻐﯿﺎن ﻧﻤﻮده و آنھﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻏﻠﺒﻪی ﺧﻮد درآورده ﺑﻮد.
ادﺑﯿﺎت ،اﻓﮑﺎر ،آﺛﺎر ،اﺷﻌﺎر ،ﻋﮑﺲھﺎ ،داﺳﺘﺎنھﺎ ،ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻗﺼﺮھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﻪ ﮔﻮاه ﻃﻐﯿﺎن
ﺷﮫﻮت و ﺗﺠﺎوز از ﻣﺮزھﺎ و ﺣﺪود اﻋﺘﺪال اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺣﻮال ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ً
ﮐﻪ اﻣﺮوزه در راه ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻋﻤﯿﻘﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ
ﻏﺮض و ھﺪف ھﻤﺎن ﻏﺮض و ھﺪف ﺑﻮده و راه ھﻢ ھﻤﺎن راه اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺷﮫﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ھﻨﺮ ،ادﺑﯿﺎت و ﻟﺬتﺑﺮدن از ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﭼﮫﺮهی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ
داد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان راﻏﺐﺗﺮ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺗﺮﻧﺪ،
ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
روزﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﻨﺖ و ﺗﺠﻤﻞ در زن و ﻣﺮد روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؟ و ﭼﺮا ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ زن در اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮھﻨﻪ و ﺑﺪون ﻟﺒﺎس ﮔﺮدد؟ و ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ زن روز ﺑﻪ روز ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد؟ و ﻣﺮدان ھﻢ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﺎن دارﻧﺪ؟ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﮑﺲھﺎی دور از ﻋﻔﺖ،
ﻣﺠﺴﻤﻪھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ و رﻗﺺھﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ؟ آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ آﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻏﯿﺮ از ﻃﻐﯿﺎن
ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ در زن و ﻣﺮد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ در ﺷﮫﻮت
اﻓﺮاط ﮐﻨﺪ و در آن ﻏﺮق ﺷﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﻏﯿﺮ از ھﻼﮐﺖ و زوال ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ داﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ
ً
ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﻘﻠﯽاش
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و ﻋﻘﻠﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺤﺸﺎ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،در اﯾﻦ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل داروھﺎی ﺿﺪ
ﺑﺎرداری رو آورده و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﻗﺘﻞ اوﻻد ﺑﯿﻦ آﻧﺎن زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ،زن و ﻣﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻪ ﻓﻄﺮت در
وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﯾﺎدﺗﺮ آﻓﺮﯾﺪه ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺎﺻﺪ و اھﺪاف ﻓﻄﺮت
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ﭼﻨﺎن ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺰ و ﺑﻮزﯾﻨﻪ را از
ﭘﺸﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ! و اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﮫﻮت ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻤﺪن ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
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را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺣﺪود زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎدن اﺧﻼق در ﮔﺮداب ذﻟﺖ و ﺧﻮاری اﻓﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ
و ﺟﺎودان در آن ﮔﺮداب ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲ آن ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮف ﺗﻔﺮﯾﻂ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،آن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت
اﻓﺮاﻃﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻣﻀﺮ و ﺑﺎﻋﺚ ھﻼﮐﺖ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ھﻢ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺟﺎذﺑﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻀﺮ ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻏﯿﺮ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺠﺮد ،رھﺒﺎﻧﯿﺖ داﯾﻤﯽ ،ﮐﺸﺘﻦ ﺷﮫﻮت و
رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺸﻘﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺳﺮ ﺳﺘﯿﺰ و ﭘﯿﮑﺎر دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت
ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺷﺨﺺ را ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻃﻌﻢ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻪ او ﺧﻮاھﺪ
ﭼﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎس ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛
زﯾﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و ﻣﺤﺮﮐﺎت ﺷﮫﻮاﻧﯽ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﯽﻗﺪر و ﺑﯽارزش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و اﺟﺘﻨﺎب
و ﭘﺮھﯿﺰ از آن را ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺗﻘﻮی ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺴﺎن را از اﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﯽﺑﮫﺮه و ﻣﺤﺮوم
ﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮبﮐﺮدن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه آن ذﮐﺎوت ،ﻗﺪرت ﻋﻘﻠﯽ ،ھﻤﺖ ،اراده ،ﺟﺮأت ،ﺷﮫﺎﻣﺖ ،ﻏﯿﺮت و ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻤﻪ ﻗﻮا و ﻣﻮاھﺐ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺧﻮن او ﺳﺮد و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺮﻗﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن از
ﺑﺪھﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪی اﻧﺴﺎن ھﻤﯿﻦ ﻗﻮه ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از واﺟﺒﺎت اوﻟﯿﻪی ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺧﻮب ،ﺳﺎﻟﻢ و ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮهی ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺟﻨﺴﯽ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ دور ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎدۀ وﺳﻂ و اﻋﺘﺪال را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﺎﺑﻄﻪ و
ﺷﺮوط آن را ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ھﺪف از ﯾﮏ ﻃﺮف در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺮوی اﻧﺴﺎن از اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺷﮫﻮت ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ) (Abnormalﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای اﺷﺒﺎع ﺧﻮاھﺶ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻓﻄﺮی ﺷﮫﻮت ﻧﻈﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺘﺪل ) (Normalرا ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﻓﻄﺮت ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﯽ در ذھﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﻄﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را درﯾﺎﺑﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ آزاد رھﺎ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارﯾﻢ
و ھﺮﭼﻪ دﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ و ﺑﺎز ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد آن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درک
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻃﺮﻓﺪار ﻧﻈﺮﯾﻪی اول ﺑﻮده ﺧﻮاھﺶھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ً
را آزاد ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻄﺮت ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻓﻄﺮت را اﺻﻼ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﯾﺎﺑﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ،او را ﺑﻪ ھﺪف و راھﺶ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﻓﻄﺮت از ﺟﻔﺖ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و آﻓﺮﯾﺪن ﺟﺎذﺑﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻘﺎ و اداﻣﻪی ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻓﻄﺮت از اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن اﻣﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺪک دﻗﺖ و ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ
و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ﺑﭽﻪھﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻔﺎوت دارد؛ زﯾﺮا ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی را ﺧﻮاھﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ او را
ﯾﮏ وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺾ ھﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وی
ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻤﻮدن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت زﻧﺪﮔﯿﺶ از
ﻗﺒﯿﻞ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن روزی و دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او در دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺳﺎل اول ﻋﻤﺮش ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎدرش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ھﺮﭼﻪ وﺣﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺣﯿﻮان ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮوا ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﮐﺪام درﺟﻪی
ﺗﻤﺪن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪی ﻓﻄﺮی او ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد اﺳﺖ
وﻇﯿﻔﻪی واﺟﺐ دﯾﮕﺮی را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اول -اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻤﺪن را ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
دوم -اﯾﻨﮑﻪ اوﻻدش را ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در
آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﻋﮫﺪه در وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ
ﺑﺮآﯾﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪن اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ از ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن
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ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﮫﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻧﻤﻮ ،رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ،ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮی
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ھﺮ ﻣﺮﺑﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را از
ﺧﻮدش ﺑﮫﺘﺮ و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﺣﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻏﺮﯾﺰهی ﺣﺐ ذات و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد زن
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ زن ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از زن
ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﯿﺮد و از وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ راﺑﻄﻪ و ﺗﻤﺎس ﻧﯿﺰ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ،وﻟﯽ
زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت
ﻋﻤﺮ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ
ﺗﻤﺎس رھﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ زن ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺗﻤﺪن ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺑﯽﭼﺎره ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺬت را ﭼﺸﯿﺪه و از وی ﺑﮫﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده
ﺳﺎل دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺆاﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮدوی آنھﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺮاک
دارﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮔﺮدد؟ ﭼﺮا زن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ راﺿﯽ ﺷﻮد؟ و اﮔﺮ زن از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﮑﺶ در اﯾﻦ ﮐﺎر ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و
دﻟﮫﺮهای ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ از ﻃﺮف ﻣﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ اﮔﺮ زن از
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روزی ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن زن ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮد
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و آﻓﺘﯽ اﺳﺖ از آﻓﺖھﺎ ،ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﻘﺎی ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻤﺪن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ راھﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا او ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ و
ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،او ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ زن را ﺑﺎردار ﻣﯽﺳﺎزد وﻇﯿﻔﻪاش را در ﺣﻔﻆ
ﺑﻘﺎی ﻧﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ و وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺎرداری ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زن اﺳﺖ و ﻣﺮد را ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری زن
ﻋﺎﻃﻔﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از آن زن ﺑﻪ زن دوم و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ زن ﺳﻮم ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺮاوده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
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ﺑﺬر را در ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﮑﺎرد ﺗﺎ ﺛﻤﺮه ﺑﺪھﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد رﻏﺒﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺑﺎرداری را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ زن
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از زن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻣﺎده ﺑﺎرداری اﺳﺖ
ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎزد؟ ﻣﮕﺮ ﺳﺮش درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﯽﮐﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ راﺣﺘﯽاش را ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد؟ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﺑﯽﻋﻘﻞ اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ اﻓﺘﺎد ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺿﺮر آن ﺑﻪ اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ؟ ﺧﺎﻧﻪ را
ﻧﺠﺲ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﯽ و ﺗﻮﺑﯿﺦ ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای در ﺣﺎل او ﻧﺪارد؟ ﺧﻮد ﻓﻄﺮت اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در وﺟﻮد زن زﯾﺒﺎﯾﯽ و دل آراﯾﯽ،
آراﻣﺶ و ﻟﺬت رﺳﺎﻧﯿﺪن را آﻓﺮﯾﺪه و او را ﻣﻠﮑﻪی اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری در راه ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار داده
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ ﻣﺮد ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد و ﻋﻘﻞ و دل
او را ﻣﻔﺘﻮن ھﻤﯿﻦ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻃﻔﻞ ھﻢ ﻧﯿﺮوی ﺟﺬب و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دارد ،واﻟﺪﯾﻦ را در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد اﺳﯿﺮ و
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزد و آﻧﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم از
ﻃﻔﻞ ﻏﯿﺮ از ﺿﺮر و ﺧﺴﺎرت ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را وادار ﺳﺎزد ﺗﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻓﻄﺮی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺿﺮر و زﯾﺎنھﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا او ﯾﮏ دﺷﻤﻦ اﺑﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﻄﺎن دارد
ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و او را از ﺟﺎدهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد و ﺑﺎ ﻓﻨﻮن و ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮع در ھﺮ زﻣﺎن و در ھﺮ
ﻧﺴﻞ در ﺻﺪد ﮔﻤﺮاهﮐﺮدن او اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺠﺰات دﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮی و ﺗﻤﺪن
ﺑﻪ ﻓﺪاﮐﺎری وادار ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺧﻮدﺑﯿﻦ و ﺧﻮدﺧﻮاه را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و او را ﺑﻪ ﺗﻀﺤﯿﻪ و ﻓﺪاﮐﺎری وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﻄﺮت را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ راه و رﺳﻢ ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﻨﺎم »ﻧﮑﺎح« ﺑﺮای زن و ﻣﺮد اراﺋﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ
و ﺑﺮﺗﺮی ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روح اﻧﺴﺎن را
آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و زﯾﺎنھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی
ھﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه و ﻃﺒﻖ آن زن و ﻣﺮد ﺟﻮان را
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و در اﻣﻮر

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺷﮫﻮاﻧﯽ آنھﺎ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی از ﺷﺪت و ﻗﻮت و ﺣﺪت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد آنھﺎ ﺑﺪون ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻏﺮﯾﺰهی ﺷﮫﻮت ﺧﻮد اﻋﻼن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ) (Anti Socialزﯾﺮا
ﺷﮫﻮتﺧﻮاھﺎن ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ،اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ ،ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری اﺳﺖ ،ﻧﻪ در آن ﺛﺒﺎت
و اﺳﺘﻘﺮار وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ و ﻟﺬتﺑﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد
را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ وا ﻣﯽدارد و ﺗﺴﺨﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺮﮐﺶ و در ﺧﺪﻣﺖﮔﺮﻓﺘﻦ او در راه
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر آﺳﺎن و ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ،ﺛﺒﺎت،
اﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﺬل ،ﻓﺪاﮐﺎری ،اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزهی داﺋﻢ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ زن و ﻣﺮد و از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی
ﭘﻠﯿﺪی و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری راھﯽ ﺑﺠﺰ ازدواج و ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺘﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺶ را رام ﺳﺎزد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻨﮫﺪم ﮔﺮدد ﺣﯿﺎت ﻣﺪﻧﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺻﻔﺤﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدد.
ﭘﺲ راھﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻊ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای
اﺷﺒﺎع ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪی زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ازدواج داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم ﺿﺮوری و ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺗﻤﺪن را ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ازدواج ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درآورد ﺗﺎ از اﯾﺸﺎن ﻧﺴﻞ ﺧﻮب و
ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻠﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ھﺮ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﻔﻞ از اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ
روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻋﻄﻮﻓﺖ ،ﺷﻔﻘﺖ ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﻋﺎت ،ﺗﻌﮫﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺎ آن وﺳﺎﯾﻞ ،ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ او ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪای ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ وﻻدت ﻃﻔﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و
ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ در آن ﻣﺤﯿﻂ ھﻤﻪ از ﺻﻤﯿﻢ
ﻗﻠﺐ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻃﻔﻞ دارای ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر
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ھﻤﯿﺸﻪ آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل و وﺿﻊ اوﻻدﺷﺎن را ﺑﮫﺘﺮ از ﺣﺎل و وﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و
ﻣﺸﺘﺎﻗﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﺴﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎر آﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﯾﻦ ھﺪف
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮﻗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺎﺋﺒﻪای از اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ
و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺧﻮاھﺎناﻧﺪ و آرزو دارﻧﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎر آﯾﺪ ﺗﺎ
از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶﺷﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ھﯿﭻ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺨﻠﺺ ) (Labourersو ﺧﺎدﻣﺎن وﻓﺎدار ) (Workersﭘﯿﺪا
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮ و ﻣﺰد در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ،اوﻗﺎت ،ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖﺷﺎن را در راھﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدش ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺰد و اﺟﺮت ﮐﻮﺷﺶ و
ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺑﺮﺗﺮ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،وﻓﺎ و ﺻﺪاﻗﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ،آﯾﺎ در
ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟ ﺑﻘﺎی ﻧﻮع
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﻤﺪن اﺣﺘﯿﺎج دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ و رﻏﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ازدواج
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺧﺪﻣﺎت آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ازدواج ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﮑﯿﻞ داده آن را
ﮔﺴﺘﺮس دھﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﭼﺮخھﺎی آن در
ﮔﺮدش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﺑﺪون ﮐﻮﺷﺶ و زﺣﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺣﻖ و رھﺮوان
ﺟﺎدهی راﺳﺘﯿﻦ و ﺧﺪﻣﺖھﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪی آﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد و اﺳﺒﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود،
ً
ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺪ ،ﭘﺲ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻤﺪن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺧﻮب ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﺪﺑﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ازدواج ﺗﻨﮫﺎ
ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺷﺮﻋﯽ اﺷﺒﺎع ﻏﺮﯾﺰه ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻖ
ﻓﻄﺮی اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﻓﺮد در ازدواجﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﮑﺮدن ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ از ازدواج ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻃﻔﯿﻠﯽ

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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) (Parasitesاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﻏﺪاران دزدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ در روی زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ از اوان ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺟﻮاﻧﯽ از ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻤﻮ
ً
و ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮده از ﺑﺮﮐﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﻗﺒﻼ وﺿﻊ ﮐﺮده و ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ
ﺧﻮدش ﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﺎداش ﺧﺪﻣﺎت او را ﺑﺪھﺪ داراﯾﯽ و ﻗﻮت ﺧﻮد را در راه ﺗﺮﺑﯿﺖ وی ﻣﺼﺮوف ﮐﺮده و او را
ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ او ھﻨﮕﺎم ﺟﻮاﻧﯽ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ از
اﺷﺒﺎع ﺷﮫﻮت ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺷﮫﻮت ﭘﺎیﺑﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ھﺮ دﻗﯿﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ او در
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻌﻮر و اﺣﺴﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دزد ،ﺧﺎﺋﻦ ،راھﺰن و اھﻞ ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﻣﻮرد
اﺣﺘﺮام ﻗﺮار دھﺪ و ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻗﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻄﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ از ذﺧﺎﯾﺮ و ﺛﺮوتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﯿﺮاث ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،آزاد ،ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﺮام ﻗﺎﻧﻮن را
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزﯾﻢ و ھﺮوﻗﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ و ﯾﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺳﺖ را
آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﯾﻢ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﮫﺪهدار اﯾﻦ ﺛﺮوت ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻗﯿﺎم ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.
 -۳ﺑﺴﺘﻦ راه ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ:

در ﮐﻨﺎر ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دروازهی اﺷﺒﺎع ﻏﺮاﯾﺰ در ﺧﺎرج از
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ازدواج ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺑﺪون آن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻄﺮت ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻزم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺮآورده ﺷﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺪﯾﻢ زﻧﺎ را
ﻋﻤﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻄﺮی ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ازدواج را از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﻤﺪن و ﯾﺎ از زواﯾﺪ و
ﺣﻮاﺷﯽ آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺮای ھﺮ ﻗﻮچ ،ﻣﯿﺶ آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﺮای
ھﺮ ﺳﮓ ﻧﺮ ،ﺳﮓ ﻣﺎدهای ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ زﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ،
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ﺣﺠﺎب

روش ﻓﻄﺮت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺣﯿﻮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﯿﻦ دو اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ زن و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و آنھﺎ ھﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺪارﻧﺪ.
وﻟﯽ اﯾﻦھﺎ از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن را ﺣﯿﻮان
ﻣﺤﺾ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺪﻓﺸﺎن ﻓﻄﺮت
ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ آزاد ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط را ﮐﻪ از
ﮐﺎرھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻤﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ً
ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن دو ﻓﻄﺮت ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮدوی آنھﺎ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﻤﺰوج اﺳﺖ و از ﺗﺮﮐﯿﺐ آن
ﺷﺨﺼﯿﺖ واﺣﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ دو ﻓﻄﺮت ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
اﺧﻼل در ﻣﻘﺼﻮد ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺧﻼل در ﻣﻘﺼﻮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم
ً
زﻧﺎ را ﻇﺎھﺮا ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻨﺎﺳﻞ و ﺑﻘﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪی
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و وﻇﯿﻔﻪ داﺧﻞ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ازدواج ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ً
ﺧﺎرج آن ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ دوﺑﺎره از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺑﺨﻮﺑﯽ واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮر اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺿﺮر آن ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﮐﻪ راﺑﻄﮥ
ﺟﻨﺴﯽ دوام و اﺳﺘﻘﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺪر ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻋﮫﺪهدار ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺪر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ از اوﺳﺖ ھﯿﭽﮕﺎه راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ وی زﺣﻤﺖ و ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی وارث او ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ زن ﯾﻘﯿﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ او را ﺑﺎردار ﻣﯽﺳﺎزد ﻋﮫﺪهدار ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻔﻘﻪی او و ﻓﺮزﻧﺪ
اوﺳﺖ ھﯿﭽﮕﺎه راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎرداری را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ھﺮدو ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻢ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﺧﻼق ،ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ او ﻋﻀﻮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎرآﯾﺪ
و ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﻨﯽ آدم اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ زن و ﻣﺮد از اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽدوام و ﺳﺴﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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ﺑﺪون ﺷﮏ از ﻧﻈﺮ ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ھﻢ اھﻤﺎل و ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ را ﻗﺼﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و راﺑﻄﻪ و اﺗﺼﺎلﺷﺎن
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻟﺬت و اﺷﺒﺎع ﺷﮫﻮت اﺳﺖ و ﺑﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ از اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺻﺤﺎب ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ )آزادی ﻣﻄﻠﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ( را
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺿﻤﻦ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ دﻟﯿﻞ را ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ از
اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺬتﺑﺮدن و ﺗﻤﺘﻊ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﺿﺮری از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﻮرد آﻧﺎن دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ دﺧﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎع وﻗﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﮐﺮاه و ﯾﺎ اﺟﺒﺎری ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد
و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮی از ﻓﮑﺮ و ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری دﺳﺖ زﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ و ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺪام دﻟﯿﻞ
اﺟﺘﻤﺎع در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ؟ و اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آزادی ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ آزادی ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﮫﺎﻟﺖھﺎی ﻗﺮن ھﯿﺠﺪه و ﻧﻮزده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ و دﻗﺖ ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آزادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و
ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آزادی را آرزو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞھﺎ و ﻏﺎرھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد و در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ از رواﺑﻂ و ﺗﻌﻠﻘﺎت زﯾﺎدی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ ،ﻓﺮد ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد و از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ رواﺑﻂ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ً
وﺟﻮد دارد ،اﺻﻼ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ از اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی
ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ھﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع آﺛﺎرش
ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺮﺳﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ھﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ را اﻋﻀﺎی ﻣﺎ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﻌﮑﺎس آن از ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺟﺴﻤﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎ از ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و
اﺛﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﺮدی ﻧﯿﺮوﯾﺶ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺄﺛﯿﺮش
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ.
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ﺣﺠﺎب

ﻟﺬا اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در ﮐﺎرش آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﺟﺎزه داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎزار رﻓﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آن را ﺑﻪ
ھﺮ ﻃﺮف ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ /ﻣﻮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎط و ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺣﺮﮐﺖ دھﺪ و ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ھﺮ ﮐﺜﺎﻓﺖ و آﺷﻐﺎﻟﯽ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯽ اﺟﺎزه داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ّ
ﻣﻘﯿﺪ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺟﻨﺴﯽاش
را ﺑﻄﻮر آزاد و ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ زن و ﻣﺮد در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺧﻠﻮت و دور از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم از
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎم ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﺟﺎھﻼﻧﻪ و
از اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺎھﻼن ﻣﻐﺮور و ﮐﻢﻋﻘﻞ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻓﻘﻂ در آن اﺟﺘﻤﺎع
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺪ آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ
ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ؛ زﯾﺮا
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ و ھﯿﭻ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد در
ھﯿﭻ ﺣﺎﻟﯽ از اﺣﻮال از آن دور و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ در زﯾﺮ ھﺮ ﭘﺮدهای ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ از
زﯾﺮ ھﻤﺎن ﭘﺮده ﺑﺎ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪ دارد و اﮔﺮ ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد
و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﺎزار و ﯾﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،او وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ اﺗﻼف ﻗﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﻟﺬت و ﺗﻤﺘﻊ ﻇﺎھﺮی و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺿﺮرھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ و ﻏﺮوری ﮐﻪ دارد ھﻤﻪ ﻧﻈﺎمھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ در آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﻻزم او ﺑﻮده ﻗﯿﺎم ﻧﻨﻤﻮده
اﺳﺖ .اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت از ﺷﮫﺮداری ﺗﺎ دوﻟﺖ ،از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ ارﺗﺶ ،از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ
اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﻓﺮدی ﮐﻪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ را در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﯿﺰ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺧﺎﺋﻦ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را در راهھﺎی ﻏﯿﺮ از ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ از ﭘﺎ در آورد و اﯾﻦ ﻗﺮارداد

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ او ھﻢ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ او ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺴﺦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎری را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻟﺬا او از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮده و از زﻣﺮهی دزدان ،راھﺰﻧﺎن و
ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ در ﺣﻖ وی ﮔﻨﺎه و ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎم ﻓﺮد را در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻣﺎﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن
ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﯾﻢ ،ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﯿﮫﻮده ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮده و ﯾﺎ در آن ﺣﻖ ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺿﺮری اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی؛ زﯾﺮا وﺟﻮد ﻣﺎ در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و زﺣﻤﺎﺗﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ را
از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﺪم ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺎ را از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن و ھﻼکﺷﺪن
ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ،
ھﺰاران ﻧﻔﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻤﺎ را آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻣﻠﮑﺎت ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ و
وﺟﻮد ﻓﻌﻠﯽ در آﻣﺪﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎارزﺷﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و از آن در اﯾﺠﺎد و ﺑﻘﺎ
و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﻢ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ
را در راه ﻣﻔﯿﺪی ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﺎﻛﺢ اﻴﻟﺪ مﻠﻌﻮن« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ
ﻣﻨﯽ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ زﻧﺎ ﯾﮏ ﻟﺬت و ﺗﻤﺘﻊ ﻓﺮدی ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪه
ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.
 -۴زﻧﺎ و ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺎ وﺟﻮد دارد:
 -۱اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎر از ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را در
ﻣﻌﺮض ﻣﺒﺘﻼﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی و ھﻼکﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
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ﺣﺠﺎب

ﻗﻮای او در راه ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﺴﻞ ﺿﺮر ھﻨﮕﻔﺘﯽ
ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﺮض ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ از اوﻟﯿﻦ اﻣﺮاﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»زﺧﻤﯽ ﮐﻪ روی آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ
و اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺪرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ«.
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺎھﺮ و ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ اﯾﻦ
ً
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺗﺎ اﺑﺪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮض اﮐﺜﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﮕﺮ ،ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﻀﻪ و
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درد آورده ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮض دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮض ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺒﺐ ﻋﻘﯿﻢﺷﺪن ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی
ھﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺮض ﺳﯿﻔﻠﯿﺲ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮض ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽﺳﺎزد و
از ﻓﺮق ﺳﺮ ﺗﺎ ﻧﻮک ﭘﺎ ﻋﻀﻮی ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﺿﺮر و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ آن دور ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺮض
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﻮای ﺑﺪن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﺮاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮض ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻧﻮهھﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺪون ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ اذﯾﺖ و ﺿﺮر ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻃﻔﺎل ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
دﯾﮕﺮان ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎارزﺷﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﺮ ،ﮐﻮر و ﻟﻨﮓ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
 -۲اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼﺷﺪن ھﺮ زﻧﺎﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﺴﺮی ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺧﻼق ﺑﺪ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و دﯾﮕﺮ رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد دﭼﺎر ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﮑﺮ ،ﻓﺮﯾﺐ ،دروغ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ،ﺷﮫﻮتراﻧﯽ ،ﻃﻐﯿﺎنﻧﻔﺲ،
ﺗﺸﺘﺖﻓﮑﺮی ،ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ ،ﺗﻨﻮعﻃﻠﺒﯽ در ﻟﺬت ،ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ،ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ و  ...از ﺟﻤﻠﻪ
اوﺻﺎف و آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺧﻼق زﻧﺎﮐﺎر اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اوﺻﺎف ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻓﻘﻂ در اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ او اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اوﺻﺎف را در ھﺮﮔﻮﺷﻪ از ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان
ھﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و
ﮔﺴﺘﺮس ﯾﺎﺑﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨﻮن ،ادﺑﯿﺎت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺣﺮﻓﻪھﺎ ،اﺟﺘﻤﺎع ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻗﻀﺎ،
ً
ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﻧﻈﺎم ارﺗﺶ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از آن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ھﺮ
ﺻﻔﺖ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﻣﺘﺼﻒ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و از اوﺻﺎﻓﯽ ﭼﻮن وﻓﺎداری ،اﯾﺜﺎر و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺷﮫﻮات ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ

١١٧

ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﮑﻮن آنھﺎ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ اﻓﮑﻨﺪ.
 -۳از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از دﺧﺘﺮان
ﺟﻮان ﮐﺎم ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ذﻟﺖ،
رﺳﻮاﯾﯽ و ﭘﺴﺘﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺬﮐﻮر ھﻢ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدان زﻧﺎﮐﺎر در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن ﺧﻮاھﺮان و دﺧﺘﺮان آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ
زﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻓﺎﺣﺸﻪﺧﺎﻧﻪھﺎ
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻣﺴﺘﺮاحھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ ھﺮ
وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت از ھﻤﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی ﺷﺮﯾﻒ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮوم و ﺑﯽﺑﮫﺮهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رزق و روزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎز
و ﮐﺮﺷﻤﻪ و آراﯾﺶ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ ،ﻣﺤﺒﺖ ،دل ،ﺟﺴﻢ،
ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﺧﻮﺑﯽھﺎی ﺧﻮد را در ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ و در ﻃﻮل
ﻋﻤﺮﺷﺎن وﺳﯿﻠﻪی ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻧﺎﻓﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -۴ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺎ ﺑﻪ ازدواج و ﺿﻮاﺑﻂ ازدواج ﻣﺪﻧﯽ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
آﺧﺮاﻻﻣﺮ ﺳﻨﺖ ازدواج از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و زﻧﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﭼﻪ
زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺎﻟﺢ دل ﺑﻨﺪﻧﺪ؛
زﯾﺮا اﯾﻦ روش ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﺎنھﺎی آنھﺎ اﺧﻼق و ﺳﻠﻮک ﺑﺪ ،ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ،ﻟﺬتﻃﻠﺒﯽ،
ﺗﺠﺪدﭘﺴﻨﺪی و ﻓﮑﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺸﻮش را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در وﺟﻮد آنھﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻋﻮاﻃﻒ
رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻣﺘﻨﻮع و ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮫﻮت را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از زھﺮ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم آن ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﯿﻦ
زن و ﻣﺮد راﺑﻄﻪی ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ را از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ازواج ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و راﺑﻄﻪی ازدواج را ھﻢ ﭘﻨﮫﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎزھﻢ ﺑﯿﻦ آنھﺎ آن ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ،وﻓﺎ ،ﺻﺪاﻗﺖ،
ﺣﺴﻦ راﺑﻄﻪ ،اﻋﺘﻤﺎد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺻﻠﻪرﺣﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﮏ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ آﺑﺎد ،راﺣﺖ ﺳﻌﺎدت و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ و در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ ﺑﻪ
ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ازدواج ﺳﺒﺐ زﻧﺪهﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺪن ﮔﺮدد؛
زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮫﻮﺗﺸﺎن را ﺑﺪون ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ھﯿﭻ ﻣﻼﻣﺘﯽ اﺷﺒﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ،ﻣﺸﻘﺎت و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺣﺠﺎب

 -۵ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ زﻧﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻤﺪن و ﻋﻤﺮان را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ً
از ﺻﻔﺤﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ھﯿﭻ
زن و ﻣﺮدی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ آزاد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ
و ﺑﻘﺎی ﻧﻮع ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۶اﮔﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی زﻧﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ھﻢ ﺷﻮد و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ ،آن ﻓﺮزﻧﺪان زﻧﺎزاده و ﺣﺮامزاده ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎھﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪ از راه زﻧﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺳﺘﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﺮ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ در رﺣﻢ ﻣﺎدر آﻣﺎده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ھﺮدو ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻋﺎﻃﻔﻪی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺾ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﻮاﻃﻒ ﭘﺎک اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زن و ﺷﻮھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻣﺘﺰوج وﺟﻮد دارد و در وﻗﺖ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ھﯿﭻ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ در
اﯾﻦ دوﻧﻔﺮ زﻧﺎﮐﺎر و ﻓﺎﺟﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا از اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ھﺪف از راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ
آنھﺎ ﻓﻘﻂ ھﯿﺠﺎن و ﻏﺮﯾﺰهی ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺧﺼﺎﯾﻞ و ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در آن
وﻗﺖ ﻋﺎﻃﻞ و ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ از زﻧﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﯽآورد ،و ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖ و آﻓﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻄﻮﻓﺖ
و ﺷﻔﻘﺖ ﭘﺪری را ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎدری ﺑﺰرگ ﺷﻮد و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺪری آن را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و درﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از
ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ،ﻋﻤﻮ و داﯾﯽ/
ﻣﺎﻣﺎ ،ﺧﺎﻟﻪ و ﻋﻤﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻟﺬا دارای رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ در وی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وی در ذات ﺧﻮد
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﻗﺺ و ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﺎﻣﯽ دارد و ﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻃﺮﻓﺪار ،وی ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﻄﺮود
از ﻧﻈﺮھﺎ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و آن ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺣﻼﻟﺰاده ﺑﻮدﻧﺶ از او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ھﯿﭽﮕﺎه در ﺣﺮاﻣﺰاده ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری در اﺷﺒﺎع ﺷﮫﻮت ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ و
ﭘﺪران و ﻣﺎدران از راه رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ آزاد ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ آن ﻓﺮزﻧﺪان

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﮕﻤﺎرد و در اﯾﻦ راه از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺎن از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادن آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی
آنھﺎ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﻮدن داﺷﺘﻦ ازدواج رﺳﻤﯽ
و ﺑﺪون ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدن ﻏﺮﯾﺰه ﺷﮫﻮت ﺑﻪ ﻗﯿﻮد ازدواج اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻌﺠﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ آزادی ﻓﺮدی ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ رﺳﻤﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺎم ھﯿﭻ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮدی و ارﺗﻘﺎء ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ در آن ھﺰاران ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
و ﺑﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻓﺮدی ھﺮﮐﺲ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده زﯾﺎدی دارﻧﺪ و دارای ﺳﻄﺢ ھﻤﺎﻧﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان از اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐھﺎی ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ زده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﯾﻦ ﻧﺎدانھﺎ را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی ﭘﺴﺖ
و ﺣﻘﯿﺮاﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺎ ) (Bataﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺎن و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻃﻔﻞ از دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ آن ﻃﻔﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎﺷﺎن ھﺮ ﯾﮏ از دﯾﺪ ﺧﻮد آن را
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺣﺪی را ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن ﻓﻦ ﺑﺠﺎی ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺿﺎﯾﻊ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از ﻃﺮف
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن دارای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺲ ﺑﻮده و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن دارای ﭼﻨﺎن ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ از ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ؟ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،راه اﺷﺒﺎع ﻏﺮﯾﺰهی ﺷﮫﻮت را
ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪی را در آن ﻻزم ﻧﺪاﻧﺪ و اﯾﺸﺎن از
اوﺻﺎف اﻟﺘﺰام اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮫﻮت ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و
ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺧﻼق ﮔﺮدﻧﺪ؟ از ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه راه و روشﺷﺎن را ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ؟
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ﺣﺠﺎب

 -۷زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺧﻮدﺑﯿﻦ ،ﺧﻮدﺧﻮاه و ﻣﻐﺮض زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺛﺮ اﯾﻦ زﻧﺎ ﻣﺎدر
ﻣﯽﮔﺮدد ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ اﺑﺪ و ﺑﻄﻮر ﺟﺎوداﻧﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻣﺎﯾﻮس اﺳﺖ و ذﻟﺖ ،ﺧﻮاری،
رﺳﻮاﯾﯽ و ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ھﺮﻃﺮف ﺑﺮ وی ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ
وﺿﻊ از وی ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﻣﺎدران از ﻟﺤﺎظ ﮐﺮاﻣﺖ ،ﻋﺰت و ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﺎدر
ﺷﺪن آنھﺎ از راه ازدواج رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از راه زﻧﺎ و ﻓﺤﺸﺎ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎدری در ھﺮ ﺣﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت اﺳﺖ و دوﺷﯿﺰۀ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺳﺎدﮔﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎدری را ﺑﺪوش ﻣﯽﮐﺸﺪ ،اﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ وی ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻦ و ﺣﻘﺎرت ﺑﻨﮕﺮد ،در ﺣﻖ وی ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای
زﻧﺎن ﻓﺎﺟﺮ ،ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر را ﭼﯿﺰ ﺑﯽارزﺷﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ
و آﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﻘﺎرت و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ از ﻃﺮف اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ آن
ﻣﺎدر زﻧﺎﮐﺎر وارد ﮔﺮدد از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺴﻖ و
ﻓﺠﻮر ﻧﮕﺮدﻧﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺷﻌﻮر اﺧﻼﻗﯽ آن اﺟﺘﻤﺎع،
اﮔﺮ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎدری ﮐﻪ از راه زﻧﺎ ﺑﭽﻪدار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ از راه ﺷﺮﻋﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ،ﺧﯿﺮ و
ﺷﺮ ،ﺻﻮاب و ﺧﻄﺎ ﻧﺰد اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎع ھﻢ
اﯾﻦ ﻓﺮق را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ آن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر زﻧﺎﮐﺎر
دﭼﺎر آن اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺎدر ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ
ً
ﻓﻄﺮت در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﺎوات ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و در واﻗﻊ ھﻢ آنھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دو زن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﯽ آن ﭼﻨﺎن اﺣﻤﻖ و ﺑﯽﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻐﻠﻮب ﻏﺮﯾﺰهی ﺣﯿﻮاﻧﯽاش ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﻐﺮض و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ در ﻧﯿﺖ او ﻗﺒﻮلﮐﺮدن ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد و دﯾﮕﺮی آن
ﭼﻨﺎن ھﻮﺷﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﻣﺮدی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ او را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﮐﺪام ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
زن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻇﺎھﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﻨﻌﯽ ھﺮدو را
ﻣﺴﺎوی ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن اﺣﻤﻖ آن زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻧﺲ و
اﻟﻔﺖ ،ﺗﻌﮫﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ،دﻟﺠﻮﺋﯽ ﺑﺎ اﺧﻼص و آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن روﺣﯽ را ﺗﮫﯿﻪ و

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن ﺷﻮھﺮدار ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺮای آن ﻃﻔﻞ زﻧﺎزاده ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﮫﺮ
و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻋﻤﻮھﺎ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد زاﻧﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎرج آنھﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ آﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺨﺎرج ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪش در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ؟ ﻟﺬا
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ ﻣﺎدر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺷﺮﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪی ﺣﻤﺎﻗﺘﺸﺎن
ﻧﺠﺎت دھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ ،از ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ زﻧﺎن ﻓﺎﺟﺮ ھﺮﭼﻘﺪر ھﻢ دارای آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن ﻇﺎھﺮی
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ از آن ﺿﺮرھﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ رھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﻻﯾﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع راﺑﻄﮥ
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﺷﺒﺎع ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راه ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺲ ﮐﻪ آن راه ﻧﮑﺎح و ازدواج اﺳﺖ ،آزادی اﻓﺮاد در زﻧﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻓﺮاط در
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪﮐﺎری آنھﺎ اﺳﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺪی ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮده
و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﻧﻈﺎم آن اﺳﺖ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎ را
وﺳﯿﻠﮥ راﺣﺘﯽ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯿﺪن وﻗﺖ در ﻟﺬت و ﺗﻤﺘﻊ )(Having a good time
ﻣﯽداﻧﺪ و در ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﺬر ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ) (Sowing Wild Oatsﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎھﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ
ﺧﻮد دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت ﻣﯽورزد و اﮔﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪ آن
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﯿﺎﻧﺖ ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن دﯾﺪ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دزدی ،راھﺰﻧﯽ و ﻗﺘﻞ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری در ﻓﺤﺸﺎ از
دزدی ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا دزد ،راھﺰن ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را از ﺣﻖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺨﺺ زاﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪۀ آن
ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ و آﺛﺎر
ﺟﻨﺎﯾﺖ وی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﺟﺮاﺋﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر
را از ﻧﺸﺮ و ﻃﻐﯿﺎن ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﻃﻠﺒﯽ اﻓﺮاد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد .دزدی ،راھﺰﻧﯽ ،ﻗﺘﻞ،
ﻏﺎرت ،ﺗﺰوﯾﺮ و اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻏﺼﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن از ﻓﺘﻨﻪ و ﺷﺮ آنھﺎ ،دﯾﮕﺮان را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
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ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع را از ﻧﺸﺮ زﻧﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﮑﻨﺪ و زﻧﺎ را از ﺟﻤﻠﮥ ﺟﺮاﯾﻢ و
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺰا ﻧﺒﺎﺷﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺪأ و ﻗﺎﻋﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﮑﺎح و زﻧﺎ ھﺮدو در ﯾﮏ زﻣﺎن
ﺟﺰء ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻗﺒﻮل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮﯾﺰۀ ﺷﮫﻮاﻧﯽاش را اﺷﺒﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﻋﺒﺚ و
ﺑﯽھﻮده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮑﺎح ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺿﻊ ﮔﺮدد ،ﻣﺜﺎﻟﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﻠﯿﻂ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺷﻮﻧﺪ و در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن واﺟﺐ
ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺎر ﺑﻠﯿﻂ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ
ً
زﻣﺎن دو ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎر داده ﺷﻮد ،ﯾﻘﯿﻨﺎ از اﯾﻦ دو راه ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ درﺳﺖ،
ً
ﻣﻌﻘﻮل و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﮐﺎﻣﻼ ﻟﻐﻮ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺪون ﺑﻠﯿﻂ
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻻزم داﻧﻨﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺪون ﺑﻠﯿﻂ را ﺧﻼف و
ﺟﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺠﻮﯾﺰ در روش ﻣﺘﻀﺎد ﻧﮑﺎح و زﻧﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻞ
اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ازدواج از ﻟﻮازم ﺗﻤﺪن و
ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻻزﻣﮥ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد) .(١
 -١ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﮫﻮت ﺧﻮد را
اﺷﺒﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﺷﮫﻮاﻧﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت آن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد ھﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﯽﮔﺮدد و ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ھﻤﻪ ﻏﻠﻂ و دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻠﯿﺎن و ﺷﺪت ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای آن ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ اﻋﺘﺪاﻟﯽ ) (Adnormalاﺳﺖ ﮐﻪ در اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺘﺪل ) (Normalوﺟﻮد ﻧﺪارد و در
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻓﺎﺳﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﺗﺶ ﺷﮫﻮتﺷﺎن ھﻤﯿﺸﻪ در اﺷﺘﻌﺎل
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻋﮑﺲھﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ادﺑﯿﺎت ﺑﯽﻋﻔﺖ و اﺧﺘﻼط زﻧﺎن آراﯾﺶﺷﺪه ھﻤﻪ اﺳﺒﺎب و
وﺳﺎﯾﻠﯽاﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺘﺪل را از ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺪالﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ دور از اﻣﮑﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ زن و ﻣﺮدی در ﻣﺤﯿﻂ آراﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﮫﻮتﺷﺎن ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻘﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻠﻮ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻋﮫﺪ ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺮد اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺪﯾﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﺤﺖ ﺧﻮد را
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻏﻠﻂ و ﻣﻐﺎﻟﻄﻪآﻣﯿﺰ و ﻓﺮﯾﺐدھﻨﺪهی ﺿﻤﯿﺮ و وﺟﺪان؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺧﻼق ﻣﺮدم ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد و ھﻤﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻓﺘﻨﻪ
و ﺗﻘﻠﺐ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺪل و آرام ﮔﺮدد ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎی

زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ و زﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮری اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﻮرت ﻇﺎھﺮ و ﻋﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد
و اﮔﺮ اﻣﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ ﺑﻌﻠﺖ واﺿﺢ ﻧﺒﻮدن و ﯾﺎ ﻋﻤﯿﻖﺑﻮدن ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﺶ درک ﻧﮕﺮدد
ﺑﻪ آن ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :دزدی ،ﻗﺘﻞ ،ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول را ﮔﻨﺎه
ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ وﻟﯽ در ﺑﺎرۀ زﻧﺎ ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ زﻧﺎﮐﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻏﺮض ﻧﺎﭘﺎک ﺷﺨﺼﯽاش اﺻﻞ و اﺳﺎس ﻣﺪﻧﯿﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و آن را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﺳﺎزد
ً
و ﭼﻮن ﺿﺮر آن دﻓﻌﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اھﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ
آن را ﻣﻌﺬور داﺷﺘﻪ و از ﮔﻨﺎھﺶ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺟﮫﺖ ﻏﻠﻂ آن را ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺠﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺳﺎس ﺗﻤﺪن را ﻋﻘﻞ و
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﯿﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد اﯾﻦ ﻧﻮع روش و ﺳﻠﻮک را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -۴ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺤﺸﺎ:

ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ در ﻣﻨﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن
را ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺟﺰا و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﮥ زﯾﺮ ھﻢ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد:
 -۱ﻋﻘﻞ و ذھﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻣﮫﺬب و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد و ﻧﻔﻮس و ﺿﻤﺎﯾﺮﺷﺎن
ﭼﻨﺎن اﺻﻼح ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آن ﻓﻌﻞ را ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ارﺗﮑﺎب آن را از ﺟﻤﻠﮥ
ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و اﺣﺴﺎس اﺧﻼﻗﯽﺷﺎن آنھﺎ را از ارﺗﮑﺎب آن ﺑﺎز دارد.
 -۲اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﻮم آن را ﻧﻨﮓ ،ﻋﺎر ،رﺳﻮاﯾﯽ و ذﻟﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﺎرت و ذﻟﺖ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻧﺎﻗﺺ و وﺟﺪان ﺿﻌﯿﻒ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۳ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم آن اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه وا ﻣﯽدارد از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد.
 -۴ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮ راه آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺿﺮورت آن را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻄﺮتﺧﻮاھﺎن آن اﺳﺖ و
در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن اﯾﻦ روش ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ

١٢٤

ﺣﺠﺎب

ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺗﻤﺪن و ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ
ﭘﺲ اﯾﻦ ھﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺻﻼﺣﯽ
ً
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد و ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت و
ﺟﺰاھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا واﺟﺐ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﻦ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﺮدد و ﻣﺪﻧﯿﺖ و اﺟﺘﻤﺎع از ﺗﻤﺎم آن اﺷﯿﺎء ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻌﺎل آﺗﺶ ﺷﮫﻮت
ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎک ﺷﻮد ،آﺧﺮ اﻻﻣﺮ از اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺎم آن ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح و ازدواج را ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ دور ﺷﻮﻧﺪ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻗﯿﻮدی ﻣﻘﯿﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﭘﺮده و ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ آنھﺎ در اﯾﻦ ﺻﺪد آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﮐﻪ
زﻧﺎ را ﮔﻨﺎه و ﺟﺮم ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آنھﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ،
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ را ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﺗﺴﻠﯿﻢاﻧﺪ
و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ آن ﺑﺠﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺻﻼﺣﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﻮر ﻣﺮدم را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و
در وﺟﻮد آنھﺎ ﻧﯿﺮوی ﺿﻤﯿﺮ و وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن از ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ  ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ
ُ
ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮد ﺷﻤﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﺻﻼﺣﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﮫﺬﯾﺐ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﺪارﮐﺮدن ﺿﻤﺎﯾﺮ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮاﻋﺎت
و اﺣﺘﺮام ﮐﻨﻨﺪ و وﺟﺪانﺷﺎن آنھﺎ را وادار ﺳﺎزد ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ،
اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻏﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﻓﺮاد
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺿﻤﺎﯾﺮﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﻮﺑﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ؟ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ ،آن زﻣﺎنھﺎ زﻣﺎنھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
ﮐﻪ دارای ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻋﻠﻤﯽاﻧﺪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد آن ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻧﻔﻮس آنھﺎ را از
ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ و ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ در آن ﻗﺎرهھﺎ دزدی و راھﺰﻧﯽ ﺑﻮﻗﻮع

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﻧﺪد؟ آﯾﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎﺣﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻇﻠﻢ ،ﻣﮑﺮ و
ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ از اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻮﻟﯿﺲ ،دادﮔﺎه و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ؟ و ﯾﺎ ﺷﻌﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺧﻼق در اﯾﺸﺎن ﺑﺤﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
اﻃﻔﺎل ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻏﺮﺑﯽھﺎ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮیﺷﺎن ﻗﺪرت
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ اﺣﺴﺎس و ﺷﻌﻮر اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮاد ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﻧﺴﺎنھﺎ در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﻃﻔﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺰا و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﺷﺎن از ﺟﻨﺎﯾﺖ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮﺿﻮع رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ اﻋﺘﺮاض
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت؟ و ﭼﺮا ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﺮار دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﯾﺮ و وﺟﺪاﻧﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اراده و ﻗﺼﺪ ﺳﻮء وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آنھﺎ را ﻣﺤﺮﮐﺎت ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ آنھﺎ را از داﯾﺮهی ﺗﻤﺪن ﻣﺤﻮ ﮐﻨﯿﺪ اﺳﺎس ھﻨﺮ و روح ﺗﻤﺘﻊ و ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ از
ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺎﻧﻊﺷﺪن از آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺪن و اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ و ذوق ﺟﻤﺎﻟﯽﺗﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺎھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻨﺮ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ دارای ﻗﺪر و ارزش زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از
ھﺮدوی آنھﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﻮد و ﻟﯿﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺗﺮ و ﺑﺎارزشﺗﺮ از آنھﺎ اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در راه ھﻨﺮ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺪا ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺗﺮﻗﯽ و رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ آنھﺎ راھﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و
رﺳﺘﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ،آنھﺎ را ﺑﻪ
ھﻼﮐﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﻋﻮض اﺻﻼح و ﺳﻌﺎدت ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﯽھﺎ رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻓﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺪأ و رﯾﺸﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف دارد و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ھﺪف
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ھﻼﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺒﺐ ﻓﺴﺎد
ً
ﮔﺮدد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻨﺮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﻣﺜﻼ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و
ﻓﺴﺎد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ﮔﺮدد ھﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ ادﺑﯽ ،ھﻨﺮی و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺟﺎزهی ﻇﮫﻮر ﻧﻤﯽدھﺪ ،ادﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ و ﻣﯿﮑﺮوبھﺎی
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﻮرش و اﺧﻼل اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﺮا اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدھﺪ و ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻇﻠﻢ ،ﻗﺴﺎوت ،ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﯾﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﺒﺎدی
اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺮدد ھﺮﭼﻨﺪ آن ﻓﻦ و ھﻨﺮ ﺑﺪرﺟﮥ ﮐﻤﺎل ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و وﺟﺪان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ دﯾﺪۀ ارزش و اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻨﺮ ﺟﯿﺐﺑﺮی اﮔﺮﭼﻪ از
ﻇﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻔﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ آﻧﺮا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده و در ﺗﺮوﯾﺞ و
ﻧﺸﺮ آن ،رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻘﻠﺒﯿﻦ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﭼﮏ و ﺳﻔﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ از
زﯾﺮﮐﯽ ﻧﺎدر و ﻓﮑﺮ رﺳﺎ ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭻ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻪ دﯾﺪۀ
ارزش و اﺣﺘﺮام ﺑﻨﮕﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ آنھﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ و ﮔﻔﺘﻪھﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ و رﺳﺘﮕﺎری آن ﺑﺎﻻﺗﺮ و
ﺑﺎارزشﺗﺮ از ھﻨﺮھﺎی ﻟﻄﯿﻒ و زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻨﯽ از ﻓﻨﻮن و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ً
ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﭼﯿﺰی را ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻀﺮ و ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮان آن را ﻣﻀﺮ
و ﺑﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﺮ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻮدی ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،آن ﮔﺮوه
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺣﺠﺎب و ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از رواﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع آنھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ اﯾﻦ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﻠﻮک ﻣﺮدم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪۀ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺟﺮ و زﻧﺎﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و واﺿﻌﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﯿﻮد ﺑﻪ
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﺮا در اﯾﻦ ﺣﺪ از اﻋﺘﺮاض
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ و آن را در ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪادهاﯾﺪ ،آﯾﺎ ھﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﮐﻪ روی در ﺧﺎﻧﻪ
از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﺎﻧﻪ زده ﻣﯽﺷﻮد اﻋﻼن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﺤﻠﻪ
دزد و راھﺰن ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭘﻮﻟﯿﺲ در ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺬﮐﻮر ھﻤﻪ ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را دزد و ﺷﺮور و ﺧﺒﯿﺚ ﻣﯽﭘﻨﺪارد و ﯾﺎ ھﺮ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺎﺋﻦ و دزد
اﺳﺖ و ﯾﺎ ھﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮم و ﺧﻼف اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﺷﻮد
ﮐﻪ ھﺮﮐﺴﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب آن داﺧﻞ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﺠﺮم و ﺟﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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ً
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل داﺋﻤﺎ ﺷﻤﺎ را دزد ،ﺧﺎﺋﻦ ،ﻓﺎﺟﺮ و ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽﺷﻤﺎرد،
وﻟﯽ از ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﻮر و اﺣﺴﺎس
ﺷﻤﺎ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای رﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از داﺷﺘﻦ
ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪ ﺑﺮای رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮرد؟
واﻗﻌﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
در اذھﺎﻧﺸﺎن ﺗﺼﻮرات اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺟﻮد دارد زﻧﺎ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ و آن را
ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﺣﺮامداﻧﺴﺘﻦ آنھﺎ در ﺣﺪی
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از زﻧﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ دروازهاش را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از اﯾﻨﺮو ﻧﻈﺮ
آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﺧﺘﻼف دارد و اﮔﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﻄﺮت ﺑﺮ آنھﺎ ﻇﺎھﺮ و روﺷﻦ ﺑﻮد
و آن را ﺑﻪ وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﺮأی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﻋﻨﺼﺮ و ﻏﺮﯾﺰۀ ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ھﻢ در او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮد
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮرزد و ﺧﻮاھﺶھﺎی ﺷﮫﻮاﻧﯽ و ھﻮا و ھﻮس
اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ.
 -۵راﺑﻄﮥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ:

ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﺪن
ﺳﺎﻟﻢ و ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ وﺿﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق
ھﺮﯾﮏ را از روی ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،واﺟﺒﺎت وﻇﺎﯾﻒ ھﺮ ﯾﮑﯽ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎم و درﺟﮥ ھﺮﮐﺪام را در ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ وﺟﮫﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد ﮐﻪ در ﺗﻮازن و
اﻋﺘﺪال اﺧﻼل وارد ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻤﺪن و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ً
و اﻧﺴﺎن در ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮد را ﺑﻪ زن ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ درﺟﮥ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﻋﺰت را در
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎری از ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻠﻞ ﺟﮫﺎن ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺮد ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ زن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﺰ و ﺧﺎدﻣﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،از ھﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽﺑﮫﺮه ﻣﺎﻧﺪه و وﺳﯿﻠﮥ اﺷﺒﺎع ﻏﺮﯾﺰۀ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ
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ﺣﺠﺎب

در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﯾﻮر ﻋﻠﻢ و ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﺰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان را
ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮ و ﻣﺤﺮکﺗﺮ ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ از ﻟﺬت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻧﺎز و
ﻧﺰاﮐﺖ و رﻗﺺ و ﺣﺮﮐﺖ آنھﺎ ھﻢ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان
ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻮا و ھﻮس و ﺧﻮاھﺶھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽﺷﺎن اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده و زﻧﺎن را ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺿﺮر و زﯾﺎن آن در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮب ﺑﺮای ﺧﻮد راه ﺳﻮﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﻪ راه ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد و آن
وﻇﯿﻔﻪ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮدوی آنھﺎ در داﯾﺮهی ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دھﻨﺪ و ھﺮﯾﮏ
وﺳﯿﻠﮥ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺧﻮد ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ
ً
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه؛ زﯾﺮا ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﻮق ﻧﯿﺮوی ﻣﺮد ﺑﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎرز و آﺷﮑﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﻌﺪ زن در ھﯿﭻ ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺮد ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺗﻤﺎم
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﺴﺎوات ﻣﺬﮐﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪ در
ﻣﺪﻧﯿﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را در ﻓﺼﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و
ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻤﺪن از ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﻋﺘﺪال ،ﺗﻮازن و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻟﯽ و
ﺑﯽﺑﮫﺮه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﺮﺳﻪ آنھﺎ در ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﻓﻄﺮت ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و روش ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی آن اﺗﺨﺎذ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و از
ﺟﺎدۀ ھﺪاﯾﺖ ﻓﻄﺮت ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ و دﻗﺖ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﻄﺮت راه ﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ زن را از
ﺳﻘﻮط در ﮔﺮداب ﮔﻤﺮاھﯽ و ھﻼﮐﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻮاھﺎن آن اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ آن درﺟﮥ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ زن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺮدان ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ او را ﺑﻪ آن درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻏﻠﻂ و ﻓﮑﺮ ﮔﻤﺮاه راه
اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻄﺮت ﻏﯿﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﺪﯾﻦ راه دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و
ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ و دوﻃﺮف ﺗﺴﺎوی ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن و ﺧﺪﻣﺖ
اﺟﺘﻤﺎع و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺴﺎوی دارﻧﺪ و ھﺮﮐﺪام از زن و ﻣﺮد ،ﻗﻠﺐ ،ﻋﻘﻞ،

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ

١٢٩

ذھﻦ ،ﻓﮑﺮ ،ﻋﻮاﻃﻒ ،ﺧﻮاھﺸﺎت و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﺸﺮی دارﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ و
ﺳﻮد ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺗﮫﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻘﻞ و ذھﻦ و ﻧﻤﻮ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ
وﻇﯿﻔﻪاش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺪن اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﮑﻢﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ زن و
ً
ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ و در آن ھﯿﭻ اﺷﺘﺒﺎه و ﮐﺪورﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ھﺮ ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ،آن اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ را ﻣﺒﺬول
دارد ﮐﻪ ﻋﯿﻦ آن را ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻓﺮﺻﺖ دھﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺪرت
اﺳﺘﻌﺪاد و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻓﻄﺮیﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺷﺎن را اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽ آراﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ھﻤﺎن را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدد و در اﺟﺘﻤﺎع اﯾﺸﺎن را
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت ،ﺷﺮف و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ در وﺟﻮد آنھﺎ ﺷﻌﻮر و اﺣﺴﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﺎﺿﻠﮥ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن را ﻧﺎدان ،ذﻟﯿﻞ ،ﺑﯽﺳﻮاد و ﺑﯽﻓﺮھﻨﮓ
داﻧﺴﺘﻪ و آنھﺎ را از ھﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﮔﻮدال
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﺎﯾﻤﺎلﮐﺮدن ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﺎﯾﻤﺎلﮐﺮدن ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻏﻮش ﻣﺎدران
ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ از داﻣﻦ ﻣﺎدران ﺑﯽﺳﻮاد و
ﺑﯽﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ و ﯾﺎ از ﮔﮫﻮارهی زﻧﺎن درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه و
ﻋﺎﻣﯽ ،ﻣﺮدان ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از راهھﺎی ﻣﺴﺎوات را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ ﮐﻪ داﯾﺮهی ﮐﺎر زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮدو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﻋﻤﻞ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ آنھﺎ در
ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﯿﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
آن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد در ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎوی ) (Equipotentialھﺴﺘﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ آنھﺎ در ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ً
و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻄﺮت ھﻢ آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ وادار ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮق دارﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻧﻔﯽ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

١٣٠
»ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی«

ﺣﺠﺎب

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ) (Biologyﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ زن و ﻣﺮد در ھﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ،از ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت و اﻋﻀﺎی ﻇﺎھﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﺪن
) (Protein Molecules Of Tissue Cellsو از ﻟﺤﻈﮥ اوﻟﯿﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن
) (Sex Formationدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ ،ھﯿﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﯽ زن
ﻃﻮری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ آﻣﺎده و ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ و از رﺷﺪ
اﺑﺘﺪاﺋﯿﺶ در رﺣﻢ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ،ﺑﺪن وی ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن راه زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهاش را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ ﺣﺎﺋﺾ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﻃﺐ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن در ﻣﺪت ﺣﯿﺾ ﺗﻐﯿﯿﺮات ذﯾﻞ ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱در ﺑﺪن او ﻧﯿﺮوی ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺮارت از ﺑﺪﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎرج
ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا درﺟﮥ ﺣﺮارت ﺑﺪن وی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ.
 -۲ﻧﺒﺾ را ﺳﺴﺖ و آرام ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮن را ﮐﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
 -۳ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺣﻠﻘﻮم و ﮔﻠﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -۴اﻣﻼح ﻓﺴﻔﺎت و ﮐﻠﺮﯾﺪ از ﺑﺪن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﺒﺪﯾﻼت ﮔﺎزی ﺑﺪن ﮐﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵ﺗﺒﺪﯾﻼت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
 -۶دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻈﻢ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺪن ﺟﺬب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺟﺰای آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۷ﻧﯿﺮوی ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻢ ﺷﺪه و آﻻت ﻧﻄﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
 -۸اﻋﻀﺎء ﺳﺴﺖ و ﺗﻨﺒﻞ ﺷﺪه و ﺣﻮاس ﮐﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۹ھﻮﺷﯿﺎری ،ذﮐﺎوت و ﻗﻮت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی و ذھﻨﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات زن ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ اﻧﺪازهای دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎری وی ﻓﺮق ﮔﺬارد و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر از ھﺮ ﺻﺪ زن ﺣﺎﺋﺾ ﻓﻘﻂ  ۲۳ﻧﻔﺮ
از آنھﺎ ﺑﺪون درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪاد  ۱۰۳۰زن را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در آﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  % ۷۴آنھﺎ در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻧﺎراﺣﺘﯽ و درد ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻞ ﻧﺮوک ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ

١٣١

»ﻋﻮارض و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم در زﻧﺎن ﺣﺎﺋﺾ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
»ﺳﺮدرد ،ﺳﺴﺘﯽ ﺑﺪن ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ،ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺰاج ،ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در
ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﺑﺪھﻀﻤﯽ ،ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ )ﯾﺒﻮﺳﺖ( ﻻﻏﺮی ،اﺳﺘﻔﺮاغﮐﺮدن در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت و زﻧﺎﻧﯽ ھﻢ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺳﯿﻨﻪﺷﺎن درد ﺧﻔﯿﻔﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ درد ﻣﺬﮐﻮر
ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺰﺣﻤﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد و در ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﺗﺎرھﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ً
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺷﺪت در آوازﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﺑﺪ ھﻀﻤﯽ و
ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ دﭼﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﮕﻮ در ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورد
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﺪ ھﻀﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺑﻪ
ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
دﮐﺘﺮ ﮔﺐ ھﺎرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﻣﺮض و درد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢاﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖﺷﺎن از ﺳﺮدردی ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،درد ﻧﺎﺣﯿﮥ زﯾﺮ ﻧﺎف و ﮐﻢ
اﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ و دارای روﺣﯽ آزردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ دارﻧﺪ«.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪهی ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ زن در ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﯿﺾ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﻮارض و
ً
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ در ﻗﻮای ذھﻨﯽ و ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل ۱۹۰۹
م دﮐﺘﺮ واﺳﭽﻮﺳﮑﯽ ) (Voicechecskyﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎھﺪات و ﺗﺠﺎرب دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی زﻧﺎن در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮐﺮﺷﯽ ﺷﮑﻔﺴﮑﯽ ) (Krschislecskyدر اﺛﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رواﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ زن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﻠﺘﮫﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻮاﺳﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﯿﺮوی ﺑﺪﻧﯽ او ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﮔﺎھﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ
ً
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻌﻮر وی ﻣﻀﻄﺮب و ﻣﺸﻮش ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات دارای ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮده و اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧﮥ ﻋﺎدی او ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن در اﯾﻦ اﯾﺎم )ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ( وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﯿﻂ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺴﺎب ﭘﻮل ھﻢ از
دﺳﺖ آنھﺎ در ﻣﯽرود ،اﮔﺮ راﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و آھﺴﺘﻪ ﻣﯽراﻧﻨﺪ و در ﺳﺮ
ھﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮﯾﺲ )(Laby Typist
ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﺎﯾﭗ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زدن ﺣﺮوف ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪھﺎ را
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻧﺪ و در زدن ﺣﺮوف ،ﺣﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺎی ﺣﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زده
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ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﻗﻀﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و
ﻓﮑﺮ و ﺑﯿﺎﻧﺸﺎن آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻮۀ ﻓﮫﻢ و ﺣﮑﻢ
آنھﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﮔﺮ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺒﻮده و
اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎدی ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎم
ﻟﺤﻦ آوازﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ آواز ﻣﮫﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
ﺷﻨﯿﺪن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ آن را درک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ و
ذھﻨﯽ ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻋﻀﺎی زن ﺗﺎﺑﻊ ارادهاش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در درون او
اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادۀ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه و ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﮑﻢ و اﺧﺘﯿﺎرش را ﺗﺤﺖ
ﺳﯿﻄﺮۀ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﻟﺬا اﻋﻤﺎل و ﮐﺎرھﺎی وی ﺑﺪون اراده ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ و در ﺗﺼﺮﻓﺎت
و اﻋﻤﺎﻟﺶ ارادهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎر دﺷﻮار و ﻣﮫﻢ و ﭘﺮ درد ﺳﺮ را در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻻﭘﺴﻨﮑﯽ ) (Lapinskyدر ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻨﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ در زﻧﺎن
) (The Development Of Personality In Womenﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ،زﻧﺎن را از آزادی در ھﺮﮐﺎری ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزد و زن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮ ارادی اﺳﺖ و ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎل ارادهاش ﺑﺮ اﻧﺠﺎم و ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎری ﺑﺸﺪت
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﯾﮏ زن ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ او را
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و ﺣﻮادث و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت زﯾﺎدی دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ زن در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ
ﺟﻨﻮن و دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﯽرﻧﺠﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی
و ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺮاﻓﺖ اﺑﯿﻨﮓ ) (Kraft Ebingﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﺧﻮد زﻧﺎن
ﺑﺴﯿﺎری را دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ دارای ﺧﻮی ﻧﺮم ،ﻃﺒﯿﻌﺖ آرام ،ﺑﺮدﺑﺎری و اﺧﻼق دﻟﭙﺴﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد رﺳﯿﺪن اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﺣﺎﻟﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﯾﺎم
ً
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد ﺗﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮرا ﻃﺒﯿﻌﺖ آنھﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻏﻀﺒﻨﺎک ،ﺑﺪ زﺑﺎن و ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﺮﮐﺲ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ،ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺷﻮھﺮ و
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن از آنھﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و از ﺗﻨﺪی و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آنھﺎ در اﻣﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ را زﻧﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا آنھﺎ در

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﻊ ارادهی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﻣﺆﻣﻦ وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ
اﯾﺎم اﺳﺖ دزدی ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺮدۀ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ واﯾﻦ ﺑﺮگ ) (Wein bergﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪات و ﺗﺠﺎرﺑﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻻت زﻧﺎن ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم  % ۵۰آنھﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را در
اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮ دادﮔﺎهھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﻀﯿﮥ زﻧﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﺾ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوران ﺑﺎرداری از دوران ﺣﯿﺾ ھﻢ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﮐﺘﺮ رﭘﻮﯾﻮ
) (Repervﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺮوج ﻣﻮاد زاﺋﺪ از ﺑﺪن در اﯾﺎم ﺑﺎرداری ﺳﺒﺐ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ دﺷﻮاری و زﺣﻤﺘﯽ را ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻋﺎدی دارد در آن وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
ﻋﻮارض ﺑﺎرداری ﺑﺮ ﻣﺮد و زن ﻏﯿﺮ ﺑﺎردار ﻋﺎرض ﺷﻮد ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﻤﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد،
در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ زن ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و
ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺎﻟﺖ ذھﻨﯽ ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺸﺘﻪ و ھﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ رواﻧﯽ و روﺣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
و ﺗﺸﻮﯾﺶ دﭼﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و او در آن ﺣﺎل ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻓﺸﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺘﯽ زﻧﺎن ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ھﻢ در دوران ﺑﺎرداری از اﺿﻄﺮاب و
اﺧﺘﻼل ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺰاج آنھﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻋﻘﻞھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻀﻄﺮب
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻗﻮای ﺷﻌﻮر ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﺄﻣﻞ ،ﻓﮫﻢ و ﺗﻌﻘﻞ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻦ از ﻗﺒﯿﻞ دﮐﺘﺮ ھﯿﻮﻻک اﯾﻠﺲ و اﻟﺒﺮت ﻣﻮل و ﻏﯿﺮه اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺎه آﺧﺮ ﺑﺎرداری ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ،زﻧﺎن از ھﺠﻮم و ﺣﻤﻠﮥ اﻣﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻔﺎس )ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻻدت از آنھﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ھﻤﯿﺸﻪ آنھﺎ را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻤﺎری آﻣﺎده و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن اﻋﻀﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در
ﺗﻼﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری را دوﺑﺎره ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﺛﺮ اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ در اﺛﻨﺎی آن ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ
وﺿﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از
ً
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ آنھﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﺪرت
ﺣﺎﻻت ﻋﺎدی آنھﺎ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن.
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ﺑﻌﺪ از آن ،اﯾﺎم رﺿﺎع )ﺷﯿﺮدادن( ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ زن در آن ﻣﺪت ﺑﺮای ﺧﻮدش زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻃﻔﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت آن را ﺑﻪ او اﻣﺎﻧﺖ داده و ﺧﻼﺻﻪ و
ﺷﯿﺮۀ وﺟﻮدش ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻔﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و در ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺪت ﺷﯿﺮدھﯽ ،ﻣﺎدر وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﮫﺶ را
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ و ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی او را ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻮازش ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ روزھﺎ ﻏﺬای
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻋﻮض ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﯿﺮدادن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ راه ﺣﻞ
ﺳﺎﻟﻢ و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻓﻄﺮت در ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺎدر ﺑﺮای ﻃﻔﻞ ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﻃﻔﻞ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺮوم
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﻔﻞ از آن ﻇﻠﻢ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮت ﺑﺪ و ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎز ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدران از
ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻣﻮر ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺰل ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺎی ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻄﻮﻓﺖ
آﻏﻮش ﻣﺎدری را ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در دل زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ آن ﻣﮫﺮ و
ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻄﻮﻓﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارد و ﯾﺎ ﻣﺎدر
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ ،اﯾﻦ روشھﺎی ﺑﺪﻋﺘﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ھﻨﻮز ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،زﯾﺮا از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ھﻨﻮز ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺮون
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ و ﺳﻠﻮک و روش آنھﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻠﻮم و ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ
ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ آنھﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ روشھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻄﺮی ﻃﻔﻞ ھﻤﺎن آﻏﻮش
ﮔﺮم و ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﺑﺲ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ دارﻧﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺴﺎوی
ﺑﻮدن ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﻘﻠﯽ زن و ﻣﺮد ،ﻓﻄﺮت ﺑﺮای ھﺮدوی آنھﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻣﺴﺎوی ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺮد در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺑﺸﺮ ،ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺬرش را در رﺣﻢ زن ﮐﺸﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮود در دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر و
وﻇﯿﻔﻪاش ﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﻼف زن ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻧﻮع

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ھﺪف وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ
اﺳﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﯽ او ﻃﻮری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ و
ﭘﯿﺮی ﺣﯿﺾ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻓﻄﺮت ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ او در ھﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﯾﺎ  ۷و ﯾﺎ  ۱۰روز ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺰرگ و ﭘﺮ ﻣﺸﻘﺖ ﻋﻘﻠﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ً
دوران ﺣﻤﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻞ را ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در
ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎری و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،دو ﺳﺎل را ھﻢ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن
ﮐﻪ زراﻋﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ آﺑﯿﺎری و از ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺳﯿﻨﻪاش آن را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ را در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﮕﺬراﻧﺪ و در اﯾﻦ
ﻣﺪت ،ﺧﻮاب ﺷﺐ و راﺣﺘﯽ روز را ﺑﺮﺧﻮد ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮ راﺣﺘﯽ ،ﻟﺬت
آراﻣﺶ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺰﯾﺰ و ﻗﯿﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮش ﺑﺮﺗﺮی و اﻣﺘﯿﺎز دھﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف در ﺑﺎرۀ زن ﭼﯿﺴﺖ؟
ً
آﯾﺎ اﻧﺼﺎف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ وﻇﺎﯾﻒ و واﺟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﻓﻄﺮﺗﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎع را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن
وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﻋﮫﺪهدار ﺷﻮد ،ﺑﺮ وی دوﻧﻮع وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻓﻄﺮت او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﻇﯿﻔﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻠﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و واﺟﺒﺎت ﻣﻌﺎف ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺑﺎز ﻣﮑﻠﻒ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﻄﺮت را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد؟ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮ ﻣﺸﻘﺖ و ﭘﺮ درد ﺳﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد؟ در ﮐﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺣﺮﻓﻪ ،ﺗﺠﺎرت ،زراﻋﺖ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع از ﺳﺮﺣﺪات وﻃﻦ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺠﺎﻟﺲ را رﻧﮓ و
روﻧﻖ دھﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ و آراﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﺮدان را ﺷﺎد ﺳﺎزد و وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎب ﻟﺬت
و ﻋﺸﺮت آنھﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﺴﺎوات
ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﺴﺎوات ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺴﺎوات
اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و واﺟﺒﺎت
ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻘﺎی ﻧﻮع ﺑﺸﺮی ﺳﺒﮏﺗﺮﯾﻦ را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ او ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار را ﻧﺪاده در
ﻋﻮض ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑﺪوش ﮐﺸﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟
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ً
ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ زن ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ او اﺻﻼ آﻣﺎدﮔﯽ و
ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮدان را ﻧﺪارد ،ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان و
ﻗﺪرت ﮐﺎری ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ رﺧﻨﻪ و اﺧﻼﻟﯽ در او ﻧﺒﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎر را در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻗﺪرت ھﻤﯿﺸﮕﯽ اداﻣﻪ دھﺪ و ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ و ﺟﺴﻤﯿﺶ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ رﺳﯿﺪن اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﻗﺪرت
و ﺗﻮاﻧﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎرش رو ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽرود ،ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎرھﺎ و وﻇﺎﯾﻒ را اﻧﺠﺎم دھﺪ و در اﻧﺠﺎم آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺖ روﺑﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮای درک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺸﮑﺮ زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ از زﻧﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی اﯾﺎم
ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ از اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و  ۱ / ۶آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺎرداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
دﺷﻮار و ﺳﻨﮕﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺛﻤﺮهی ﺟﻨﮕﯿﺪن اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﺟﻨﮕﯿﺪن و ﻧﺒﺮد ﻣﺸﮑﻠﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ و زﻧﺎن از ﻋﮫﺪۀ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از وﻇﺎﯾﻒ ﭘﻮﻟﯿﺴﯽ ،ﻗﻀﺎﺋﯽ ،اداری و ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﺣﺮﻓﻪ ،ﺗﺠﺎرت ،زراﻋﺖ ،ﺧﻂ آھﻦ و  ...ﺑﺪون ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺸﻘﺖ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺪاوم و ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﻻزم ﻧﺪارد؟ ﻟﺬا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺮدان را ﺑﻪ زﻧﺎن واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺪﻓﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺲ:
اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮع و ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﮑﻠﯽ ﻣﺤﻮ و
ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﻃﺎﯾﻔﻪای از زﻧﺎن را در ھﺮ ﻋﺼﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ
زن ﺑﻮدن را از اﯾﺸﺎن زاﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ارزش آنھﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ھﻤﻪ
اﻣﻮر و ﺷﺌﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ
زن ﺑﺮای اﺟﺮای اﻋﻤﺎل و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮد ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺿﻊ و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻓﻄﺮی او اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻧﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺧﻮد زن و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زن ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻻدت و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﻓﻄﺮت ھﻢ ﺟﻨﺒﻪھﺎی رواﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
وﻇﯿﻔﻪی زن ﺳﺎزﮔﺎری دارد ﺑﺮاﯾﺶ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ،ﻋﻄﻮﻓﺖ،
ﺗﺮﺣﻢ ،ﺷﻔﻘﺖ ،رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻟﻄﯿﻒ و ﻏﯿﺮه ،ﻣﺮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ و
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه و زن در ﻣﻘﺎم اﻧﻔﻌﺎل ﻗﺮار دارد و در وﺟﻮد او ﺻﻔﺎﺗﯽ

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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ھﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺎدهی ﻗﺒﻮل اﺛﺮ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در وﺟﻮد وی ﺑﻪ ﺟﺎی اوﺻﺎف ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻓﻌﻞ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻟﻄﺎﻓﺖ ،ﻧﺮﻣﯽ ،ﺗﺄﺛﺮ و اﻧﻔﻌﺎل ﻗﺮار دارد و ﺑﺠﺎی
ﺛﺒﺎت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻔﺎت ﺧﻀﻮع ،ﺗﻮاﺿﻊ و ھﻤﺮاھﯽ را دارد و ﺑﻪ ﺟﺎی اوﺻﺎﻓﯽ ﭼﻮن ﺟﺮأت،
ﺟﺴﺎرت و اﻗﺪام ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮار ،اﻣﺘﻨﺎع و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠﯽ او ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﻋﻤﺎل و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺪت ،ﻏﻠﻈﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب را اﻗﺘﻀﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺠﺎی ﻧﺮﻣﯽ و ﻋﻄﻮﻓﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ و
ﻧﻈﺮی ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻗﺎﻃﻊ و ﺳﯿﻨﻪای ﻓﺮاخ اﺣﺘﯿﺎج دارد؟!
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ زن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ،ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد زن و
ﻋﺮﺿﻪﮐﺮدن ﻣﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و ھﻼﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ زن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻘﻮط و
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻓﻄﺮی آن ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬارده ﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ آن داده
ﺷﻮد ،زﯾﺮا آن ﻃﺒﻘﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ او ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﯿﻘﻞ داده ﺷﻮد و
ﺗﮫﺬﯾﺐ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮدد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم آﻣﺎده ﺷﻮد.
ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﯿﭻ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺳﻘﻮط را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﯾﮏ ﻃﺮف زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮدان
ﻗﻮی ﺑﻮده و زﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و
زﻧﺎن ﻗﻮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ از زﻧﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﯾﮏ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﻌﯿﻦ
ھﻤﺮاھﯽ و ھﻤﮕﺎﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن در آن ﻣﺤﺪوده ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و ﻋﺎﺟﺰﺗﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ
ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن زﻧﺎن از ﻣﺮدان ﺷﺪه ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪروی از ﻣﺮدان
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﻄﻮ ،اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﮐﺎﻧﺖ،
ھﮕﻞ ،ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ،ﺧﯿﺎم ،اﺳﮑﻨﺪر ،ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ،ﺑﯿﺴﻤﺎرک ،ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻣﺮدان ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی
ﯾﮏ ﻣﺎدر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در
آن ﻣﻀﺮت و ﺿﺮر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ،ﻣﻼﯾﻤﺖ و
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رﻗﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺷﺪت و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ و ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدران
ﻣﺮﺑﯽ و زﻧﺎن ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﻣﺪﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ،ﻋﻘﻞھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر ھﻨﮕﻔﺖ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﯿﻦ دو ﻗﺸﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻃﺮف ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،ﻃﺐ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮدن وﻻدت و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮای زن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻢ ﻓﯿﺼﻠﻪ دھﻨﺪه را دارد ﮐﻪ ﺣﯿﻄﮥ
ﻋﻤﻞ او را ﺑﺮاﯾﺶ در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎی ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻄﺮت را ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ و درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺣﮑﻢ ﻓﻄﺮت را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺳﭙﺲ زن را در ﻣﻘﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ اوﺳﺖ ﻗﺮار دھﺪ ،در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺰت،
ﺷﺮف و ﮐﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ،اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و
ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ او واﮔﺬارد و ﻣﺮد را در ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎزد و او را رﺋﯿﺲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ً
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ھﺮ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺧﻼل ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آن را ﮐﻼ ﻣﺤﻮ
ﺳﺎزد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﻇﻮاھﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪۀ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻣﺎدی را ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﺎ ﯾﮏ
زﻣﺎن ﻣﺤﺪود دل ﺧﻮش اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﻋﺎﻗﺒﺖ آن رو ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و زﺣﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺪﻧﯽ را ﻋﮫﺪهدار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﻄﺮی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻼﮐﺖ و
ﺧﺮاﺑﯽ ﺟﮫﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ زﻧﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺷﻮد و
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻋﻤﺎل و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮدان را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ھﻢ ﺑﺸﻮد و
ﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭽﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﻻدت و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد و ﯾﺎ دو ﻗﺸﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد ،ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ زن و ﻣﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ﻧﻔﻘﻪ ،رﯾﺎﺳﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺎﻗﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺎن ھﻢ ﻃﻮری ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪی آﻣﺎده ﮔﺮدد.
 -۲ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ،وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺰل و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و آنھﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آراﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺑﺮاز ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ
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 -۳ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﺘﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و رﺋﯿﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ رﻣﻪی ﺑﺪون ﭼﻮﭘﺎن ﻧﮕﺮدد ،ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
رﺋﯿﺲ و ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮد؛ زﯾﺮا آن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻘﻠﯽ و رواﻧﯿﺶ در اﯾﺎم
ﺣﯿﺾ و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ھﯿﭽﮕﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ را ﻧﺪارد.
 -۴در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮازم و اﺳﺒﺎب ﺣﻔﺎﻇﺖ و اداﻣﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﮫﯿﺎ و آﻣﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻔﯿﻪ و
ﻧﺎدان در داﯾﺮهی اﻋﻤﺎل زن و ﻣﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ را در ﻧﻈﺎم ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺳﺎﻟﻢ و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.

ﻋﻠﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن
در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺠﺎرب
و ﻣﺸﺎھﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ارﮐﺎن و اﺻﻮل رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻤﺪن و
اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﺿﻊ ذھﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ وی ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهاﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
را ﺷﺮح دھﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه و ﺷﮑﯽ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﮔﻔﺘﺎر ھﯿﭻ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم آن ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت و
ﻣﺤﮑﻢ ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ آن
اﻋﺘﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻋﺠﯿﺐ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ
را ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻣﺪﻧﯿﺖ و اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻓﻄﺮت را در آن ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﻃﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻓﻄﺮی و اوﺿﺎع ذھﻨﯽ و ﺑﺪﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﯽﺧﺒﺮ و ﻧﺎآ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻮﻓﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺘﺪل و
ﻣﻮزون اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮل اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺧﺼﺎﯾﺺ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻮزون ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺒﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ:

ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺿﻌﻒھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻧﺴﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ و ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﮥ آﻧﺮا
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺬول
ﻣﯽدارد و از دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮔﺎھﯽ ھﻢ از آن ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪی ﻏﻔﻠﺖ
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ﺣﺠﺎب

ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ در اﻣﻮر ﺟﺰﺋﯽ و ﻓﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدار
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮدهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آن ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﺑﺪ؟ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪد اﻋﻢ از ﻇﺎھﺮ و ﺧﻔﯽ دارد؟ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ،اﻧﺴﺎن دارای ﺷﺮف و ﮐﺮاﻣﺖ و اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻋﻮاﻃﻒ و ﺧﻮاھﺸﺎت وی ﺑﻄﺮف ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﻠﻢ او
ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و ﻋﻘﻞ ھﻢ وی را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در ﭘﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا دﻻﯾﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﺮده و ﻃﺮز ﻓﮑﺮ او را ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺜﺎلﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﺑﺎرز:

اﯾﻦ ﺿﻌﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ – در ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺧﻮد ،ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺧﻼق و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و در آن ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﻓﺮاط ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را در ذات و اﺻﻞ ﺧﻮد ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎه ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ
اﻧﺤﺮاف از ﺟﺎدۀ اﻋﺘﺪال را در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻮداﺋﯽ ،ﻧﺼﺮاﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﺎﻧﺖھﺎی ھﻨﺪی ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و از ﺗﺄﺛﯿﺮ آنھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻪ در داﯾﺮهی ازدواج رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺧﺎرج از آن ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪاش اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،رھﺒﺎﻧﯿﺖ و ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ھﻤﺎن
اﺧﻼق و ﺗﺰﮐﯿﮥ روﺣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر از اﻓﺮاد ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺷﺎن از ﻓﻄﺮت دوری ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﺟﻨﮓ و
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻄﺮت را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ را
ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ آن را ﺑﻪ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﺎ
ﮐﺮاھﺖ و ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﯿﺎن زن و
ﺷﻮھﺮ راﺑﻄﮥ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻌﺎون اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ارزش و ﻣﻘﺎم زن را
در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد؛ زﯾﺮا ﻃﺮﻓﺪاران رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت
ﺟﻨﺴﯽ از وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮده و اﻧﮕﯿﺰۀ و ﻣﺤﺮک اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻪ زن اﺳﺖ رﯾﺴﻤﺎن

ﻋﻠﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن
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اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زن را ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺷﻤﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دارای روح ﭘﺎک و ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زن را ﻣﺨﻠﻮق ﺣﻘﯿﺮ و
ﺑﯽارزش ﺑﺪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ زن در ادﺑﯿﺎت ﻧﺼﺮاﻧﯽ ،ﺑﻮداﺋﯽ و ھﻨﺪوﺋﯽ
زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارزش و ﻣﻘﺎم زن را در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز
ﺗﻔﮑﺮی دارد ،ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی در ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺸﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ را
اﻧﺠﺎم داده و در آن ﺗﺎ اﻧﺪازهای اﻓﺮاط ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺣﺪود ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ھﻢ ﺗﺠﺎوز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاط در ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻔﺘﻀﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد
ً
اﻣﮑﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺜﻼ در ﻗﺎﻧﻮن آنھﺎ زﻧﺎ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺎه
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﮐﺮاه و دﺧﺎﻟﺖ
در ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻣﺘﺼﻒ
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ذات ﺧﻮد ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را
ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب در اﯾﻦ ﺣﺪ ھﻢ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻮﻗﻔﯽ ﺑﻮد در ﺣﺪ ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻟﯿﮑﻦ در راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ از ﭼﻨﺎن اﻓﺮاﻃﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ھﻢ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻨﺎﺳﻞ ،ﺗﻮاﻟﺪ و
ﺑﻘﺎی ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ؛ زﯾﺮا راﺑﻄﮥ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺰد آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﮫﺮهﺟﻮﯾﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ
و ﺑﺲ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاط اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ »اﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ«
ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻮد ﺑﻪ »اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ« ﻣﺘﺼﻒ ﮔﺸﺖ ،اول ﺑﺎ آن آزادی ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﮥ
ﺟﻨﺴﯽ دارد از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎس
ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ھﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن را
ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﺪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪهای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش و اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻟﺬا آن را ﺑﺎ ﺣﺪود
و ﻗﯿﻮدی ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺮی در ﻏﻞ و
زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ آنھﺎ ﻣﻮازﻧﻪ و ﺗﻌﺎدل رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل آن ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ھﻨﺪوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در آن ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ آزادی
اراده و ﻋﻤﻞ را ﻧﺪارد و در ﺗﻤﺪن و اﺟﺘﻤﺎع ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد و در ھﻤﻪ دوران زﻧﺪﮔﯽاش
ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎن دﺧﺘﺮی ،ھﻤﺴﺮی و ﻣﺎدر ﺑﻮدﻧﺶ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ھﻢ ﺑﯿﻮه ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻣﺶ از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ھﻢ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدهای در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺪه

١٤٤

ﺣﺠﺎب

اﺳﺖ ،ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی اوﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ زن را زا اوﻟﯿﻦ روز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻮﻋﯽ از
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﮫﺎرﭘﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ھﯿﭻ اﺣﺴﺎس و ﺷﻌﻮری ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و ﺷﮏ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در داﯾﺮهی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺻﻮل و ارﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﻃﻮری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در
آن زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دھﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را
ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮھﯿﻦ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در راه ﺗﺮﻗﯽ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ وی ﻣﻮاﻧﻊ و
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮد ھﻨﺪوھﺎ ھﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪ و ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم آن را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ارزش و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و در اراده و ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﯾﺶ آن ﭼﻨﺎن
آزادﯾﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاط و زﯾﺎدهروی آنھﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
اﺧﺘﯿﺎردار ﺗﺎم ،و دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ آزاد و ﻣﺨﺘﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه
درھﻢ و ﺑﺮھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا زن
ِ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﻪای وﺣﺸﯽ و رﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ از آن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و
ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺷﻮھﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده؟ و ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﺧﺘﺮش را از آﻣﯿﺰش و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .و زن و ﺷﻮھﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو
ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﺷﺮوط ﻣﺴﺎوی ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و
ﻓﺮزﻧﺪان در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻃﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻈﺎم آن ﺑﺎ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﯿﻠﻘﻪ از ھﻢ ﻣﯽﮔﺴﻠﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻔﮫﻮم ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻦ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﺎل و ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ ،آن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢداران آن
ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ در اﻣﻮر ﺗﻤﺪن و ﻋﻤﺮان ﺳﺮدﻣﺪاران ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪ رﺳﺎﻟﺖ آنھﺎ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﺮده ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻃﻼع
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺤﺎﮐﻢ ازدواج ،ﻃﻼق ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻃﻔﺎل در اروﭘﺎ
و آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ً
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﻃﺮف وزارت داﺧﻠﮥ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ھﺮ روز رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ آن ﺳﺴﺘﯽ و
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ً
ﻏﺮﯾﺰۀ آﺑﺮو ،ﺣﯿﺎ و ﺷﺮم ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺮﺷﺖ زن ﻓﻄﺮی آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه از
ﻃﺮف ھﯿﭻ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ –ﺟﺰ اﺳﻼم -ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ

ﻋﻠﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن

١٤٥

ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﺸﺪه و ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن در ﻟﺒﺎس و اﺳﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از
ﻓﻀﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ھﻨﻮز ھﻢ در ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎن و دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺣﺪود ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده و در رﻋﺎﯾﺖ آن ﺗﻮﺟﻪ
و ﺳﻌﯽ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﯿﺎ در ﻟﺒﺎس ،آداب و ﻋﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺒﺪأ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﺪه و ﺣﺪود ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺶ و ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻦ دو
ﻣﺮد ،ﯾﺎ دو زن و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﮫﺬﯾﺐ ،ﻓﺮھﻨﮓ و اﺧﻼق ﻗﺪر و ارزش ﺑﻠﻨﺪ دارد ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ در آن
ﻏﻔﻠﺖ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از آن ﺑﻪ ﻋﺮف و ﺳﻨﻦ ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮف و ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤ ّﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰۀ
ﺣﯿﺎ و ادب اﺷﺨﺎص و اﻓﺮاد ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ اﻓﺮاد دارای ﭼﻨﺎن ذوق ﺳﻠﯿﻢ و
ﺣﺴﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد راھﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺰۀ
ﻓﻄﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در راه و روش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻟﺒﺎس ﻣﺮدم اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ ﮐﻪ از ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻘﻞ
و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺪور ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻣﺒﺎدی اﺧﻼﻗﯽ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻔﺎوتھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻏﺮب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ درﺟﮥ وﻗﺎﺣﺖ ،اﺑﺘﺬال و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،و
ﺣﯿﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از اﺧﻼﻗﺸﺎن ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻮده
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﮑﺎریﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ در اﻧﺴﺎن ﻏﺮﯾﺰۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ
ﺛﻤﺮه و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻋﺎدت ﻟﺒﺎسﭘﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ و ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﯿﺎ ﺑﺎ اﺧﻼق و ﺗﮫﺬﯾﺐ
ھﯿﭻ راﺑﻄﻪای ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ آن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪۀ ﻏﺮﯾﺰۀ
ﺷﮫﻮت در اﻧﺴﺎن ،از ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻟﺒﺎسھﺎی
ﺟﻠﻒ و ﺳﺒﮏ ،رﻗﺺھﺎی ﻣﻔﺘﻀﺢ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮرت و اﻧﺪام ،ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ،
ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺠﺮد ) (Nudismو ﻣﺮاﺟﻌﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﻄﻠﻖ رواج ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت در ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮ ھﻢ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.

١٤٦
ً
ﻣﺜﻼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ وﻟﯽ زن را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﯿﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاھﺮﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤﺪن ارزش ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زن ﮐﻤﺘﺮ از ارزش
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ وی اھﻤﺎل و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻌﻠﯿﻢ وی ارزش ﻣﯽدھﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻋﻔﺖ و
اﺧﻼق ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و در آن ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺒﺎب ﻣﺪﻧﯿﺖ و ﺗﻤﺪن را از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮی
آﻣﺎده و ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻇﺎﯾﻒ زن و ﻣﺮد را ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و واﺟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ زن در اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻤﺪن دارد ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ او را در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻃﻔﺎل و اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺎﻣﻼن ﻓﮑﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮد را
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺴﺐ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮازن و اﻋﺘﺪال را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی زن
را ﺳﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮد
داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا زن را از ﻧﺎﺣﯿﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﻗﺮار داده و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر
ﻣﺮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻃﺎﺋﻔﮥ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻇﻠﻢ
و ﺟﻔﺎ را از وی دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺳﻠﺐ ﺷﺪۀ ﻣﺪﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی او را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و
ﻟﯿﮑﻦ آنھﺎ در اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮی اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻏﻠﺒﮥ اﻓﮑﺎر ﻣﺎدی در
اذھﺎﻧﺸﺎن ،ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎتدادن زن از ﺑﺮدﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
وی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﮫﯿﻢ
ﮔﺮدد و اﯾﻦ روش از دﯾﺪ ﻣﺎدیﮔﺮاھﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭽﺴﺐ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮد ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﺛﺮوت دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﺪ و زن ﺑﺎ
ﻣﺮد در ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﻤﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای را ﺑﻮﺟﻮد آورد ،و او را ﺑﺎ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺘﻤﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاط در ُﺑﻌﺪ ﻣﺎدی و اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اھﻤﯿﺖ و ارزش ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺐ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪی از ﻧﻈﺮ دور ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ آن ﮔﻮاه اﺳﺖ،
و ﺑﻌﺪ از آن ادﻋﺎی اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺮده و ﺣﻘﻮق واﺟﺐ و ﻻزم زن را اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﻖ او ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻣﺸﺎھﺪات اﯾﻦ
ﺣﺠﺎب

ﻋﻠﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن
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ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺎوات را اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد را ﺑﺮ ھﻢ زدﻧﺪ و ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﻮن ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺎ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤﺪن را
اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ و ارﻗﺎم واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
آنھﺎ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺸﺎن اﺳﺒﺎب ﺧﺮاﺑﯽ و ھﻼﮐﺖ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺬﮐﺮ دادﯾﻢ
اﯾﻦ از ﺿﻌﻒ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺘﻮازن ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎﯾﻼت و رﻏﺒﺖھﺎ و
ﺧﻮاھﺶھﺎﯾﺶ او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و از ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و از ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﯿﺰ ،ﺧﻮد او ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﺷﮫﺎدت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ و
ﮐﻮﺗﺎھﯽ آنھﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ روﺳﯽ ﺑﻨﺎم آﻧﺘﻮن ﻧﻤﯿﻼف
) (Anton Nemliovﮐﻪ دارای ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻨﺎم )The
 (Biological Tragedy Of Womenﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮاژدی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ زن ،دوﯾﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ را
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﻣﺴﺎوات زن و ﻣﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ داده اﺳﺖ ،و
ﺳﭙﺲ در اداﻣﮥ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽاش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻤﺪن ﺑﺮای زن ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺪودی اﻋﻄﺎ
ﮔﺮدد از ﻃﺮف ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ھﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﯾﻢ و ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن زن و ﻣﺮد در ﮐﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﺳﺎده و
راﺣﺖ ،و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺷﻮروی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﯾﻢ
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در دﻧﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺪور از ﺗﻌﺼﺐ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،در ﺟﮫﺎن وﺿﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺻﻔﺤﻪ .(۷۶
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻠﮑﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﻨﻮز ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪم ﻣﺴﺎوات زن و ﻣﺮد – اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﻤﯿﻖ – راﺳﺦ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و
رﺳﻮخ آن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در دل ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﮑﺮ ﺳﺎدهای دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در دل ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
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ﺣﺠﺎب

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻮروی از ﺳﻄﺢ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﺗﻨﺰل در ﺣﻖ ﻣﺮدان ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮد ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻓﮑﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﯾﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ را
ﻣﻮرد ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زن را ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﻪ ھﻢ ﺳﻄﺢ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ در داﺳﺘﺎنھﺎی اﻣﺮوزی ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﯾﻢ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش
دارای آزادی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ زن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺻﻔﺤﻪ ،۱۹۴ :ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر(«.
»ﺳﺒﺐ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﺒﺒﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﮫﻤﯽ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ از روی ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ) (Biologyﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﻣﺴﺎوات
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﻄﺮت ﻧﯿﺰ ھﺮدوی آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﮑﻠﻒ و ﻣﻮﻇﻒ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
)ﺻﻔﺤﻪ.«(۷۷ :
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮی ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻋﻮارض ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ ) (Sexual Anorchyدر
ھﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ) (Workersھﻮﯾﺪا و ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﺮ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی و ھﻼﮐﺖ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ آن ﻗﯿﺎم
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را اداﻣﻪ دھﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ ﺑﺎره
دارای ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﻣﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ھﺰاران واﻗﻌﻪای اﺷﺎرت دھﻢ ﮐﻪ آزادی ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری در اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در
ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﮥ ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﮥ
ﮐﺎرﮔﺎن ھﻢ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﺻﻔﺤﮥ  ،۲۰۳ – ۲۰۲ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر(«.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن از
ﯾﮏ ﻃﺮف اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت زن و ﻣﺮد را ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار ﻧﺪاده و در زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ھﺮﭼﻘﺪ ھﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻄﺮت اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار
ﮔﺮدد ،اﻣﻮاج ﻓﺤﺸﺎ و ﻓﺴﺎد ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﻮق زن ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﮐﺪام دﻟﯿﻞ ﻗﻮیﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن

ﻋﻠﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺴﺎن
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ﻋﺎﻗﻞ و داﻧﺎ – ﻧﻪ ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان – ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺮوی ھﻮاھﺎ و ﺧﻮاھﺶھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽاش او
را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و در ﮔﺮداب آن ﻓﺮو رود و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ارزش
ﻧﺪھﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاھﺶھﺎﯾﺶ از واﻗﻌﯿﺎت و آﺛﺎری ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ دﯾﺪه و ﮔﻮﺷﺶ ﺷﻨﯿﺪه
روﮔﺮدان ﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ٰ ُ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َ ٰ ۡ َ َ َ َ َ َ
ََۡ
ۡ
َ
ٰ
﴿أفرءيت م ِن ٱ�ذ إِ�ٰههۥ هوٮه وأضله ٱ� � عِل ٖ� وختم � سمعِهِۦ وقلبِهِۦ
ۢ َ ۡ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
� بَ َ�ه ِۦ غ َ ٰ ٗ َ َ ۡ
َو َج َع َل َ َ ٰ
ِ� َوة � َمن �هدِيهِ ِمن �ع ِد ٱ�ِۚ أف� تذكرون] ﴾٢٣اﻟﺠﺎﺛﯿﺔ.[۲۳ :
ِ
»آﯾﺎ آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ھﻮﺷﺶ را ﭼﻮن ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪا از روی ﻋﻠﻢ ﮔﻤﺮاھﺶ ﮐﺮد
و ﺑﺮ ﮔﻮش و دﻟﺶ ﻣﮫﺮ ﻧﮫﺎد و ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﺮده اﻓﮑﻨﺪ ،دﯾﺪهای؟ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ

او را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ آﯾﺎ ﭘﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟«.
ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم:

در ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺣﯿﺮان و ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ ،اﺳﻼم ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮازن و اﻋﺘﺪال اﻣﺘﯿﺎز دارد و ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻄﺮت را اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎرﯾﮏ و ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺣﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی روﺣﯽ و ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻓﻄﺮﯾﺶ
اﺗﮑﺎ دارد و ھﺪف ﻓﻄﺮت را در ھﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭼﻨﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ھﻢ از آن ﻓﻮت ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ھﺪفواﻻﯾﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ دﺳﺖ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽدھﻨﺪ و
اﯾﻦ اﻋﺘﺪال ،ﺗﻮازن و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻘﻞ و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺧﺘﺮاع ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮی ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ در
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ و اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﯽ ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﻃﺒﻊ ﺳﻠﯿﻢ ،ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺧﻮﺑﯽھﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﺪاﻟﯽ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ را ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﻢ ﻣﺪح و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم ﮐﻪ در اﺳﻼم ﮐﻤﺎل ﺗﻮازن ،ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎری را
ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻄﺮت ﯾﺎﻓﺘﻢ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻠﺐ ﻣﺮا وا داﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت دھﺪ ﮐﻪ واﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن
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ﺣﺠﺎب

ﻣﺬﮐﻮر ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﺑﺮ ھﻤﻪ اﺷﯿﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن ﻋﻠﻢ
ﮐﺎﻣﻞ دارد و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ذات ﻣﻘﺘﺪر ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را از
ﮔﻤﺮاھﯽ و ﮔﺮداب ﺿﻼﻟﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪ راه راﺳﺖ و ﻣﻌﺘﺪل راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ:
ُ
َّ ُ َّ َ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ ِ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ٰ َ ِ َ َ َ ۡ ُ
� ُم َ� ۡ َ
�
ب وٱلش�دة أنت �
﴿ق ِل ٱللهم فاطِر ٱلس�� ِ
ت وٱ��ض �ل ِم ٱلغي ِ
َ َ ُ ْ
ََۡ ُ َ
َ َ
عِبادِك ِ� ما �نوا �ِيهِ �تل ِفون] ﴾٤٦اﻟﺰﻣﺮ.[۴۶ :
»ﺑﮕﻮ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﺗﻮﯾﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،داﻧﺎی ﻧﮫﺎن و آﺷﮑﺎر ،ﺗﻮ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
در ھﺮﭼﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ داوری ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد«.

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و
ﻓﻠﺴﻔﻪی آن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪی زن و ﻣﺮد در
اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﮐﺮده ﺧﻮدش ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﻄﺮت و اﺻﻮل ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪی آن را ھﻢ ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 -۱ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ زوﺟﯿﺖ:

اوﻟﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮده از روی آن ﺑﺮ ﻣﯽدارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ّ
ُ
ۡ َ َۡ َۡ َۡ
َ
� ﴾ ]اﻟﺬارﯾﺎت.[۴۹ :
� � ٍء خلقنا زوج ِ
﴿ومِن ِ
»ﻣﺎ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺟﻔﺖ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ«.

آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن زوﺟﯿﺖ ) (Law Of Sexاﺷﺎره ﮐﺮده و ﺣﮑﻤﺖ
آﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد و اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺴﺘﯽ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪهی زوﺟﯿﺖ و داﺷﺘﻦ ﺟﻔﺖ و ھﻤﺴﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم آﻻت ،ﻟﻮازم و
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ھﺴﺘﯽ ھﻤﻪ و ھﻤﻪ ﺟﻔﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و
آﻓﺮﯾﺪهھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ زوﺟﯿﺖ و اﻣﺘﺰاج و
اﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زوﺟﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ زوﺟﯿﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻓﺎﻋﻞ و ﻋﻤﻞﮐﻨﻨﺪه و دﯾﮕﺮی ﻣﻔﻌﻮل و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ و
ّ
در ﯾﮑﯽ از آن دو ﻗﻮهی ﺗﺄﺛﯿﺮ و در دﯾﮕﺮی ﻗﻮهی ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﯾﮑﯽ ﻋﻘﺪ و در دﯾﮕﺮی اﻧﻌﻘﺎد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻮل اﺛﺮ ﻋﻘﺪ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ،ﺗﺄﺛﯿﺮ و
ﺗﺄﺛﺮ ،ﻋﻘﺪ و اﻧﻌﻘﺎد راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﺖ ﺑﯿﻦ دو ﭼﯿﺰ ﺑﻮده و ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺑﻮﺟﻮد
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ﺣﺠﺎب

آﻣﺪن اﺷﯿﺎء در ﺟﮫﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه آﻓﺮﯾﻨﺶ و ھﺴﺘﯽ در ﻃﺒﻘﻪی ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺖ و
دارای ھﻤﺴﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ھﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ اﺻﻞ و ﻣﺒﺪأ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ
راﺑﻄﻪی زوﺟﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی
ﻣﻨﻔﻌﻞ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهی اﺛﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
ً
ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻔﺎوت دارد ،ﻣﺜﻼ ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﻦ زوﺟﯿﺖ و ارﺗﺒﺎط در ﺑﯿﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﻮاھﺮ اﺳﺖ و ﻧﻮع دﯾﮕﺮ آن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻏﯿﺮﻧﺎﻣﯽ )ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﻮ
و رﺷﺪ ﻧﺪارﻧﺪ( اﺳﺖ ،ﻧﻮع ﺳﻮم آن در اﺷﯿﺎی رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد و ﻧﻮع ﭼﮫﺎرم آن در
ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻧﻮاع زوﺟﯿﺖ در ﻧﻮع ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﻄﺮی ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ آن ھﻤﻪ در اﺻﻞ زوﺟﯿﺖ و ﺟﻮھﺮ آن ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﻓﻄﺮت ﮐﻪ ﺣﺼﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭘﯿﺪاﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺮﮐﺐ آن
اﺳﺖ ،در ھﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات در ھﺮ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻗﻮهی ﻓﻌﻞ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻗﻮهی اﻧﻔﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻔﮫﻮم در آﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻪ اﺻﻞ اوﻟﯿﻪی ﻗﺎﻧﻮن زوﺟﯿﺖ را از آﯾﻪ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪ:
اﺻﻞ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﮫﺎن را ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪه و راھﯽ ﮐﻪ آن را
وﺳﯿﻠﻪی ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ھﯿﭽﻮﺟﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪ ،ﻣﮑﺮوه و ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺻﻞ و ﺟﻮھﺮ ﭘﺎک ،ﻧﻈﯿﻒ و ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﻨﺪ آن را ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ،ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻧﺎھﻨﺠﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﭼﺮخ آن از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ھﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اداﻣﻪ دھﻨﺪ.
اﺻﻞ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ھﺮدو ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﺮوری و
ﻻزم ھﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻨﻔﻌﻞ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ھﺮدو از ارزش ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﺶ ارزش و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ دارد و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ ﻧﻘﺼﺎن و ﻋﯿﺒﯽ دارد ،ﮐﻤﺎل ﻓﺎﻋﻞ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻗﻮهی ﻓﻌﻞ و ﺻﻔﺎت ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺟﻪی ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی
ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺧﻮد در زوﺟﯿﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺎل ﻣﻨﻔﻌﻞ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮهی اﻧﻔﻌﺎل و
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را ﺑﻪ درﺟﻪای از ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻮل و اﻧﻔﻌﺎل،

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ
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زوﺟﯿﺖ وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﮏ
ﻗﺴﻤﺖ از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ را از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه
ﺑﺰرگ ھﺴﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽﺷﺎن
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻓﺎﻋﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺰء ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﺟﺰء ﻣﻨﻔﻌﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺟﺰء ﻓﺎﻋﻞ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮد اﺻﺮار ﻧﯿﺰ ﻣﯽورزﻧﺪ ،در راه ﺗﺤﻘﻖ آن
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻌﯽﺷﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ و ﺧﺎﻟﻖ
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،او ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰء ﻓﺎﻋﻞ را در ﻣﺤﻞ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و او را ﺑﺎ آن وﺿﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰء ﻣﻨﻔﻌﻞ را در ﻣﺤﻞ اﻧﻔﻌﺎل ﻗﺮار داده و او
را ﺑﺎ آن وﺿﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد.
اﺻﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺮ اﻧﻔﻌﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی دارد،
وﻟﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ دارای ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﻮده و اﻧﻔﻌﺎل
ھﻤﯿﺸﻪ ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻮت ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻠﺖ
ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺮ اﻧﻔﻌﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺮ اﻧﻔﻌﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی
ﻗﻮیﺗﺮ و دارای ﻗﻮۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺛﺮ آن ﻓﻌﻞ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﻐﻠﻮب ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و آﻣﺎدهی اﻧﻔﻌﺎل و ﻗﺒﻮل و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺼﻮل ﻓﻌﻞ
ھﻢ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺄﺛﺮ و ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ھﺮ دوی آنھﺎ
از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از
دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻟﺒﺎس ،ﺻﻼﺑﺖ و
ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻮزن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺮم و ﻣﻼﯾﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﯿﻞ و ﺗﯿﺶ در آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ در آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و
ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﻓﺎﻋﻞ ،ﻣﻨﻔﻌﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در ﻣﻨﻔﻌﻞ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺄﺛﺮ از ﻓﺎﻋﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در دﻧﯿﺎ ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺎﻋﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻗﺪرت ،ﻏﻠﺒﻪ ،ﺷﺪت و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﻗﺪرتﻣﺮدی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ادای وﻇﯿﻔﻪی
ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم آن اوﺻﺎف ﺿﺮوری و ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ
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ﺣﺠﺎب

ﻣﻨﻔﻌﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻧﺮﻣﯽ ،ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اوﺻﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻔﻌﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺳﺎزد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ دو ﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از آن دو ﮔﺮوه ﻓﻀﯿﻠﺖ
ً
ذاﺗﯽ ﻓﺎﻋﻞ را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻨﻔﻌﻞ را ذاﺗﺎ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .و
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﻓﺎﻋﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن ﺧﺎﻟﻖ ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ دو
ﻃﺮف را آﻓﺮﯾﺪه و در ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺴﺘﯽ ﻃﻮری ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺴﺎوات در ﮐﺮاﻣﺖ،
ﻋﺰت ،ﺷﺮف ،ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮای ھﺮدو ﻃﺮف اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در آنھﺎ ﺻﻔﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ
و ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻮدن ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻓﻄﺮیﺷﺎن اﺳﺖ ﺧﻠﻖ
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ زوﺟﯿﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮدوی آنھﺎ در
ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﺘﺰاج و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﯿﻦ آنھﺎ
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻔﮫﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ زوﺟﯿﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﺷﺪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد ﻣﺎدی ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻔﺖ و ھﻤﺴﺮﻧﺪ ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺻﻮل ﻣﯿﺎن آن دو ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد ،در آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺎﻟﻖ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده در آن اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ در اﻧﺴﺎن:

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻗﺪﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد زن و ﻣﺮد وﺟﻮد ﻣﺎدی
ﻣﺤﺾ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی زوﺟﯿﺖ
آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ ََ َ ُ ّ ۡ َ ُ
ُ ۡ َ ۡ َٰ ٗ َ َ ۡ ۡ َٰ ۡ َٰ ٗ َ ۡ َ ُ ُ
ۡ
﴿جعل ل�م مِن أنفسِ�م أز�جا ومِن ٱ�ن� ِم أز�جا يذرؤ�م �ِيهِ﴾
]اﻟﺸﻮری.[۱۱ :

»ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻔﺖ آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻔﺖھﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻧﺴﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزد«.

و در آﯾﮥ ۲۲۳ :ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ٓ ُ ُ َ ُ َّ ٞ
﴿� ِساؤ� ۡم ح ۡرث ل� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۳ :
»زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺘﺰار ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ«.

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ
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در آﯾﮥ اول ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان را ﺟﻔﺖ آﻓﺮﯾﺪ و ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن
آنھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ:
َۡ ُ ُ
﴿يذ َرؤ� ۡم �ِيهِ﴾ ]اﻟﺸﻮری.[۱۱ :

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪی زوﺟﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ دوام ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در
آﯾﻪی دوم ﻧﻮع اﻧﺴﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی زوﺟﯿﺖ ﺑﯿﻦ
آنھﺎ ﻏﯿﺮ از راﺑﻄﮥ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورز و ﮐﺸﺘﺰار اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ) (Biological Factاﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﺑﺮای راﺑﻄﮥ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دارﻧﺪ اﺻﻮل
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی زﯾﺮ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
اﺻﻞ اول -اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻔﺖھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻔﺖھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺎ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ آنھﺎ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ دوام ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﻮع آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮع
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﮫﺮه و ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺴﻞﺷﺎن ﻣﻨﻘﺮض ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ در
روی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﻄﺮت
ﺣﯿﻮاﻧﯿﺶ ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﻞ و ﺗﻮاﻟﺪ را اداﻣﻪ
دھﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ آﺑﺎد ﮔﺮدد ،ﭘﺲ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ھﺪﻓﺶ ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺮدن ﯾﺎ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮھﯿﻦ و اﺟﺘﻨﺎبﮐﺮدن از آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻓﻄﺮﯾﺶ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
اﺻﻞ دوم -اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰار و ﮐﺸﺎورز ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
راﺑﻄﻪی زوﺟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪی زوﺟﯿﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻓﺮق ﮐﻠﯽ دارد و ﺣﺘﯽ ﺟﺴﻢﺷﺎن در
ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯿﺖ ،ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﻃﻮری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﭼﻨﺎن دوام و اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوام و اﺳﺘﻤﺮار راﺑﻄﻪی دھﻘﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﺖ و
زراﻋﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دھﻘﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﺬر ﭘﺎﺷﯿﺪن در زﻣﯿﻦ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﮐﻮد دھﺪ ،آب دھﺪ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺪاری
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر زن ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ از آن ﺑﮕﺬرد در آن ﺑﺬری ﺑﭙﺎﺷﺪ
و رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺴﻮزد ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ زن ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺣﻔﻆ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﺑﺎﺷﺪ.

١٥٦

ﺣﺠﺎب

اﺻﻞ ﺳﻮم -اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ
ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎن ﺟﺎذﺑﮥ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺟﻮد دارد ،و در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﺮﻧﻮع ﺣﯿﻮان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻮی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﻞ و ﺗﻮاﻟﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺟﻨﺲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات وﺿﻊ
ﮐﺮده ،از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮده و ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ
دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺑﺪون
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮص و وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم دور از اﻣﮑﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺣﺪود و ﻗﯿﻮدش ﺧﺎرج ﺷﻮد ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ
ﺣﯿﻮان و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ:
َ
َّ
َّ
َ ۡ َ َۡ
ُ ََۡ ۡ ََ َ
�فل َ
ِ� ٥إ� ٱ� َ
﴿لَ َق ۡد َخلَ ۡق َنا ٱ ۡ� َ ٰ َ
ِين
��َّ � ٤م َردد�ٰ ُه أسفل ٰ ِ
ِ
��ن ِ�ٓ أحس ِن �قوِ ٖ
ِ
َ
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
ل�ٰل َ
� َم ۡم ُ
ت فَلَ ُه ۡم أ ۡج ٌر َ� ۡ ُ
ٰ
ن
ِ�
ءامنوا وع ِملوا ٱ
ون] ﴾٦اﻟﺘﯿﻦ.[۶-۴ :
ِ
ٖ
»ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ او را ﻓﺮوﺗﺮ از ھﻤﮥ

ﻓﺮوﺗﺮان ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ«.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ:

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻤﻨﺰﻟﻪی اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﻘﺎی وﺟﻮد
ﻓﺮدی و ﻧﻮﻋﯿﺶ اﺣﺘﯿﺎج دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ،رﻏﺒﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﺼﻮل آن را در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ او ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﻄﺮت ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رﻏﺒﺖھﺎ و ﻣﯿﻞھﺎ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺴﺐ و ﺗﺤﺼﯿﻞ آن از دﺳﺖ ﺑﺮود؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﺑﺮای وی
ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺪون آنھﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ دوام و ﺑﻘﺎ ﻧﺪارد ،ﻓﻘﻂ آرزوی ﻓﻄﺮت اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮآوردن اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺧﻮاھﺶھﺎ از ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ وارد ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ او در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ آن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﯾﺮهی آن ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم را ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪود ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده و ﺟﺎﻧﺐ
اﻓﺮاط ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ
﴿ َومن �تعد حدود ٱ� ِ �قد ظل َم �فسه﴾ ]اﻟﻄﻼق.[۱ :
»و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪی ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.

١٥٧

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ
از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻣﻮر ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -۱راﺑﻄﻪای را ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
َ
َ
َ
َّ ُ ْ َ
َ
ُ
َ
ُ
ۡ َ َ َ ُ
﴿ َوم ِۡن َءا�ٰتِهِۦٓ أن خل َق ل�م ّم ِۡن أنفسِ� ۡم أ ۡز َ� ٰ ٗجا ل ِت ۡسك ُن ٓوا إ ِ ۡ� َها َو َج َعل
َ ۡ َ ُ َّ َّ ٗ ۡ َ ً
بين�م م َودة َو َر�ة﴾ ]اﻟﺮوم.[۲۱ :
»از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻗﺪرت او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ھﻤﺴﺮاﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
آنھﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﯽ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد«.

ُ

ُ َّ ٞ

َ ُ

َّ ٞ

﴿ه َّن �ِ َاس ل� ۡم َوأنت ۡم �ِ َاس ل ُه َّن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۷ :

»زﻧﺎن ﻟﺒﺎﺳﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آنھﺎ ﻟﺒﺎس ھﺴﺘﯿﺪ«.

آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻔﺖ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺬﮐﺮ
داد ،ﻣﻘﺼﻮدش از ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻔﺖ ﯾﺎ زوﺟﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ ﺑﻮده و ﺑﺲ .در اﯾﻦ آﯾﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را از دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﺪا ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زوﺟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ھﺪف آن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪی زوﺟﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺲ ،اﻟﻔﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ روحھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ و دلھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،ھﺮﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ و ﻏﻤﺨﻮار دﯾﮕﺮی در
ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﭼﻨﺎن اﺗﺼﺎل و ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ً
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻟﺒﺎس و ﺟﺴﻢ وﺟﻮد دارد و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺳﻨﮓ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
َّ ُ ْ َ
﴿ل ِت ۡسك ُن ٓوا إِ ۡ� َها﴾ در آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﺤﻞ آراﻣﺶ و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻗﻠﺒﯽ
ﻣﺮد اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪی ﻓﻄﺮی او ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ از ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ،
اﻣﻨﯿﺖ ،آﺳﺎﯾﺶ ،ﺳﮑﻮن و راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮد آﻣﺎده و ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرت
از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺎن ارزﺷﯽ را دارد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖھﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارا
اﺳﺖ و آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎ از ﻟﻮازم ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
 -۲اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ را ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
آﻧﺎن را وا ﻣﯽدارد ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﻮی ﻋﻤﯿﻖ

١٥٨

ﺣﺠﺎب

ً
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻓﻄﺮت در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺴﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ زن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و
ﺷﯿﺮدھﯽ وی ﻏﺮﯾﺰهای را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دل او را ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﯿﺮد.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ َ ۡ ُ ُ ُّ ُ َ ۡ ً َ َ
َ َۡ
� َو ۡهن َوف َِ�ٰلُ ُ
ٰ
ه
�﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن.[۱۴ :
م
�
�
ۥ
﴿�لته أمهۥ وهنا
ِ
ِ
ٖ
»ﻣﺎدر ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ھﺮ روز ﺑﺮ رﻧﺞ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺪت دو
ﺳﺎل ﮐﻪ ﻃﻔﻞ را از ﺷﯿﺮ ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺖ«.

و در آﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
ُ
ُ
َ
َ َ َ ۡ ُ ُ ُّ ُ ُ ٗ
َ ُ َ ُ َ َ ۡ
َ َُۡ ٗ َۡ ُ
﴿�لته أمهۥ ك ۡرها َو َوضعته ك ۡرهاۖ َو�لهۥ َوف ِ�ٰلهۥ ث�ٰثون شه ًرا﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف.[۱۵ :

»ﻣﺎدر ﺑﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺎ درد و ﻣﺸﻘﺖ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺳﯽ
ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺣﻤﻞ و ﺷﯿﺮﺧﻮاری ﺑﻮد«.

اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوﺳﺘﯽ و ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺮد ﺑﻪ اوﻻدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺮد
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ادﻻدش ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اس ُح ُّ َّ َ
ّ َ ٓ ۡ َ
﴿ ُز ّ� ِ َن ل َِّلن ِ
ت م َِن ٱلنِساءِ َوٱ�َنِ�﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴ :
ب ٱلش َه� ٰ ِ
»ﺑﺮای ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﯽ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان

زﯾﻨﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﻧﺴﺐ را ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺮﻗﺮار
و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺳﺎزد و از اﯾﻦ رواﺑﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻃﻮاﯾﻒ
و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻃﻮاﯾﻒ و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺗﻤﺪن ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
�� فَ َ
ج َعلَ ُهۥ � َ َس ٗبا َو ِ ۡ ٗ
﴿ َو ُه َو ٱ َّ�ِي َخلَ َق م َِن ٱل ۡ َما ٓءِ � َ َ ٗ
صهر�﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۵۴ :
»و او )ﺧﺪاوﻧﺪ( آن ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آب اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ و او را ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﺐ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.

َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ّ َ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ ٓ َ
و�ا َو� َبا�ِل
﴿���ها ٱ�اس إِنا خلق��م مِن ذك ٖر وأن� وجعل��م شع
�ِ َ َع َ ُ ْ َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ ۡ
ارف ۚ ٓوا إِن أ� َرم�م عِند ٱ�ِ ��قٮٰ�م﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۱۳ :

»ای ﻣﺮدم! ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ زن و ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮاﯾﻒ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺘﻘﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ«.

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ

١٥٩

ﻟﺬا رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎﯾﻪی اوﻟﯿﮥ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ھﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ از ﭘﺪر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺐ ،از اﺧﺘﻼط و
ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 -۳از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ را ﺑﻪ
زﺣﻤﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﮕﺬارد ،ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ارث ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺎ آنھﺎ راﺑﻄﻪی ﻧﺴﺒﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َُُْ ْ ۡ َۡ َ َۡ ُ ُ ۡ ۡ َ
َ
َّ
ۡ
َ
ٰ
ٰ
﴿وأولوا ٱ�رح ِ
ب ٱ�ِ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۷۵ :
ام �عضهم أو� بِبع ٖض ِ� كِ� ِ
»و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫﺘﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ«.

َ َ ََ َۡ ٓ ُ ََۡٓ ُ
﴿ َوما جعل أد� َِيا َء� ۡم ��نا َء� ۡم﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۴ :

»)ﺧﺪاوﻧﺪ( ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪهھﺎی ﺷﻤﺎ را ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ«.

از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث ھﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻔﻆ ﻧﺴﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻏﺮﯾﺰۀ ﺣﯿﺎ در اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺰۀ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،در ﺑﺪن او اﻋﻀﺎ و اﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
او ﺑﻄﻮر ﻓﻄﺮی در اﺧﻔﺎ و ﭘﻮﺷﯿﺪن آن رﻏﺒﺖ دارد و وﺟﻮد اﯾﻦ رﻏﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز
ازل اﻧﺴﺎن را وا داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﻟﺒﺎس را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪی
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و از ﻇﮫﻮر و ﮐﺸﻒ
آنھﺎ ﺣﯿﺎ و ﺷﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺬﮐﻮر آﺷﮑﺎر و ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ََ
َ َ َّ ٰ ُ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ
ان عل ۡي ِه َما
﴿فدلٮهما بِغرورٖ � فلما ذاقا ٱلشجرة بدت لهما سو��هما وط ِفقا � ِ
صف ِ
مِن َو َرق ٱ ۡ َ َّ
�نةِ﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۲۲ :
ِ

»ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن اﯾﺸﺎن )آدم و ﺣﻮا( را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن از ﺷﺮﻣﮕﺎه اﯾﺸﺎن  ...و ﭼﻮن ھﺮدوی آنھﺎ از آن درﺧﺖ
ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺮمﮔﺎھﺸﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آنھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮگھﺎی
درﺧﺘﺎن ﺑﮫﺸﺖ«.

١٦٠

ﺣﺠﺎب

ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎس را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن
ﻋﻮرتھﺎی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﻨﺖ ﺑﺮای ﺑﺪنھﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪهﺷﺪن ﻋﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،ﺧﺪاوﻧﺪ
دلھﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﻘﻮی زﻧﺪه و آﺑﺎد ﻧﮕﮫﺪارد:
ُ ۡ َ ٗ َ َ ُ َّ ۡ َ ٰ َ َ َ
َ ۡ َ ََۡ َ َۡ ُ
� ۡم �ِ َ ٗ
﴿قد أنز�ا علي
ى �ٰل ِك خ ۡ�﴾ٞ
اسا يُ َ�ٰرِي َس ۡو�ت ِ�م ورِ�شاۖ و�ِ اس ٱ�قو
]اﻷﻋﺮاف.[۲۶ :

»)ای ﻓﺮزﻧﺪان آدم!( ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮود آوردﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺷﻤﺎ
را و )ﻓﺮود آوردﯾﻢ( ﻟﺒﺎس آراﯾﺶ ،و ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮی و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری از ھﻤﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.

اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ
از آن ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﮔﺮدد و در اﺛﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار
ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم اﺳﻼم را ﺑﺮ وﺣﺪت و راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻄﻘﯿﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
وﺟﻪ اﺣﺴﻦ آن را درک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ راﺑﻄﻪی ﻧﯿﮏ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ و
اﺻﻞ و ﻓﺮع وﺟﻮد دارد.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎرز و آﺷﮑﺎری را در ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮی
دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
و ﻓﺮوع ﻋﻤﻠﯽ آنھﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻟﺬا اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺑﺎ ھﻢ در ﺗﻀﺎد واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آن اﺧﺘﻼف
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻘﻮل و اﻓﮑﺎر ﮔﺎھﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل و وھﻢ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺟﺎﻟﺐ و دﻟﭽﺴﺒﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل و ﺗﺼﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﻋﻤﻞ وارد ﺷﻮﻧﺪ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ ،در زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻨﺎن در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺸﺮی از اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن و ﺧﻠﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﻮﭘﺎن و اﻣﯽ
در ﺻﺤﺮای ﮔﺮم و ﺳﻮزان ﻋﺮب ،ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪی
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ،آن را ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در آن اﺛﺮی از ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟ و ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ در آنھﺎ وﺟﻮد دارد؟
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ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﻣﻨﻊ ﻃﻐﯿﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﻗﯿﻮد
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛ زﯾﺮا ﺑﺪون آن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺰ
ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﮐﻮر از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و از اﻧﺤﻼل و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ
و ﻓﮑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو اﺳﻼم راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ واﺣﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎرم:

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ از اﻓﺮادی ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را ﺑﺮ
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر و دﺧﺘﺮ ،ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ،ﻋﻤﻪ و
ﺑﺮادرزاده ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻟﻪ و ﺧﻮاھﺮزاده ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،داﯾﯽ /ﻣﺎﻣﺎ و ﺧﻮاھﺮزاده ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻮ /ﮐﺎﮐﺎ و ﺑﺮادرزاده ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﭘﺪری و دﺧﺘﺮ ھﻤﺴﺮ ،زن ﭘﺪر و
ﭘﺴﺮ ﺷﻮھﺮ ،داﻣﺎد و ﻣﺎدرزن ،ﭘﺪر ﺷﻮھﺮ و ﻋﺮوس ،ﺧﻮاھﺮ زن و ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ )در وﻗﺖ
زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺧﻮاھﺮ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان رﺿﺎﻋﯽ .اﯾﻦھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و راﺑﻄﻪ و ﻋﻼﻗﻪی آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ھﯿﭻ ﮐﺪام
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﻮهی ﺣﯿﻮاﻧﯽﺷﺎن ﺗﺎﺑﻊ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﺎﺑﻄﻪای ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺣﺮامﺑﻮدن زﻧﺎ:

ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ھﻤﻪ آن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﺣﺮاﻣﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ۡ ۡ َ َ

ّ َ ٓ

ﺣﺠﺎب

﴿ َوٱل ُمحص�ٰ ُ
ت م َِن ٱلنِساءِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۴ :

ﯾﻌﻨﯽ» :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﮑﺎح دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ آزاد از ھﻤﻪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮطھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ۡ َ ُ ْ ّ َ ٰٓ َّ ُ َ َ َ َ ٗ َ ٓ َ ٗ
حشة َوسا َء سبِي�] ﴾٣٢اﻹﺳﺮاء[۳۲ :
﴿و� �قر�وا ٱلزِ� ۖ إِنهۥ �ن � ٰ ِ
»ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﺎ ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻮده و راھﯽ زﺷﺖ اﺳﺖ« )و ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﻔﺖ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ از آن ﻻزم اﺳﺖ(.
ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ازدواج رﺳﻤﯽ:

اﯾﻦ ﺣﺪود و ﻗﯿﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎم دروازهھﺎی ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ را
ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺑﻘﺎی ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻄﺮی
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دروازهای ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻄﺮﯾﺶ را از آن راه رﻓﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا اﯾﻦ دروازه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﮑﺎح و ازدواج رﺳﻤﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده
ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺶ را از آن ﻃﺮﯾﻖ رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ از راه ﺑﯽﻗﯿﺪی و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری و ﻧﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﮫﺎن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎح آﺷﮑﺎر و ﻇﺎھﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺸﮫﻮر و ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﺮد و ﻓﻼن زن ﺑﺎ ھﻢ ازدوج ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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�
ِ
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ان﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۵-۲۴ :
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ٖ

»و ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺎح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻪ زﻧﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ...ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه
ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ) ...در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ( ﺑﺎ ﺣﯿﺎ و ﻋﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ زﻧﺎﮐﺎران و ﻧﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن دوﺳﺘﺎن
ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ«.

ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﻋﺘﺪاﻟﯽ اﺳﻼم ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ھﺮ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﺪال را ﻗﺼﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون داﯾﺮۀ ﻧﮑﺎح ﺣﺮام و ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻮد در داﺧﻞ داﯾﺮهی ﻧﮑﺎح ﻣﺒﺎح
و ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﺷﺪه و از
اﺟﺘﻨﺎب آن ﻧﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻋﺒﺎدت
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮض ﻓﺮار و ﮔﺮﯾﺰ از ﮐﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮھﺮ ﺷﺮﻋﯿﺶ ﺑﻪ

اﺻﻮل و ارﮐﺎن

١٦٣

ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز و روزه ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد آن زن ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و آن
ﻋﺒﺎدت وی ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در اﯾﻦ ﺑﺎب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﺬﮐﺮ
ﻣﯽدھﯿﻢ:
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﺎح ﮐﺮدن ﻻزم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﮑﺎح ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪهی
ﭼﺸﻢ و ﺣﻔﻆﮐﻨﻨﺪهی ﻓﺮج اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻧﮑﺎح را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ وی ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا روزه ﺷﮫﻮت را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ«) .(١
و آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا و ﻣﺘﻘﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم و اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم ،ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ و
ﺑﺎ زﻧﺎن ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﮑﺎح ﺳﻨﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ و ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ و روش ﻣﻦ اﻋﺮاض
ﮐﻨﺪ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ«) » .(٢زن روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ
ﺑﺎ اﺟﺎزهی او«) .(٣
»اﮔﺮ در ﺷﺐ زن دور از ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮھﺮش اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻼﺋﮑﻪ او را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ او در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ«) » .(٤اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ زﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و از آن زن ﺧﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد
زن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﯿﺰی )ﻓﺮﺟﯽ( ﮐﻪ آن زن دارد زن ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«) .(٥
ھﺪف ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﺻﺎﯾﺎ و اﺣﮑﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و راﺑﻄﻪی زوﺟﯿﺖ را در داﯾﺮهی ﻧﮑﺎح ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺮﮐﺎت
ﺟﻨﺴﯽ را از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﺮون داﯾﺮهی ﻧﮑﺎح ﻣﺤﻮ و زاﯾﻞ ﺳﺎزد وﻟﯽ ھﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻓﻄﺮت و ﯾﺎ در ﺣﺎﻻت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺴﮑﯿﻦ آن از راه ﺷﺮﻋﯽ
ﻧﮑﺎح اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﻤﺎم و روح آرام و ﻋﺎری از ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺮﮐﺎت ﺗﺼﻨﻌﯽ
و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻼت
ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﻮدﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ در آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده و اﺳﺘﺤﮑﺎم ارﮐﺎن و اﺻﻮل آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 -١ﺗﺮﻣﺬی و ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب روزه زن ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻮھﺮش.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح.
 -٥ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب »ﻣﺎﺟﺎء ﰲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮ اﻟـﻤﺮأة ﻓﺘﻌﺠﺒﻪ«.

١٦٤

ﺣﺠﺎب

ﻟﺬا ازدواج در ﻧﻈﺮ اﺳﻼم از ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻓﻄﺮی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده و ھﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﮫﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﺟﺘﻨﺎب و ﮔﺮﯾﺰ از
ازدواج در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﺪ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ دو ﺑﺪی را در ﺑﺮ دارد :ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن از ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺟﺘﻨﺎب و دوری ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻗﻮای ﺧﻮد را در راه
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او
را وادار ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﮫﻮﺗﺶ را از ﻃﺮق و راهھﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺷﺒﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده:

اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ را وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ در ﭘﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﻋﺎت از ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪی زن و ﻣﺮد
را از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻦ«
ﻧﺎم دارد و در آن ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد آن ﻣﺴﺎواﺗﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،وﻟﯽ در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ آنھﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﻄﺮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ از ھﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ:
ۡ ُ َّ
َ
ََ
ۡ ۡ
وف﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۸ :
﴿ َول ُه َّن مِثل ٱ�ِي عل ۡي ِه َّن بِٱل َمع ُر ِ
»و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن )زﻧﺎن( ﺣﻘﻮق ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهﺷﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

وﻟﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻮﻋﯽ – ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮت و ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ – ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻤﺴﺮ ﻓﺎﻋﻞ اﻋﺘﺮاف دارد.
َ ّ َ َ َۡ َ َ ٞ
ِلرجا ِل علي ِه َّن د َرجة﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۸ :
﴿ول ِ
»ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن درﺟﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪای اﺳﺖ«.

اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻄﺮت راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
رﯾﺎﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮد:

ﻣﺮد رﺋﯿﺲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده از اﺧﻼق
ﮐﺮدار و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﻮرات وی اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮرات ﺧﺪا و
رﺳﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻃﺮف اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده واﺟﺐ اﻻﺣﺘﺮام اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ او ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ﺗﺎ

١٦٥

اﺻﻮل و ارﮐﺎن

ھﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﮫﯿﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزد.
َ
َ
ْ
ٓ
َ
َ
ّ َ ُ َ َّ ٰ ُ َ َ َ ّ
َُ
لن ِ َسا ٓءِ ب َما فَ َّضل ٱ َّ ُ
� َ� ۡع َض ُه ۡم ٰ
لرجال ق�مون � ٱ
� َ� ۡع ٖض َو� ِ َما أنفقوا م ِۡن
ِ
َ﴿ٱ ِ
َۡ ۡ
أم�ٰل ِ ِهم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۴ :
»ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی داده ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن را
ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺮج ﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن«.

) (١

ﻣﺮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده و راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد .
َ َّ
ت َ�ٰن َِ�ٰ ٌ َ
�ٰف َ�ٰ ٞ
ت ّل ِۡل َغ ۡيب ب َما َ
ل�ٰل َِ�ٰ ُ
ح ِف َظ ٱ َّ ُ
�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۴ :
﴿فٱ
ت ِ
ِ ِ

»ﭘﺲ زﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﻮده و ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪهی ﻣﺎل و آﺑﺮو در ﻏﯿﺎب )ﺷﻮھﺮ( ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :إذا ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺑﯿﺘﮫﺎ وزوﺟﮫﺎ ﮐﺎره ،ﻟﻌﻨﮫﺎ ﮐﻞ

ﻣﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء
وﺷﻲء ﻣﺮت ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﻦ واﻹﻧﺲ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺟﻊ«) » .(٢ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن از
ٍ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺷﻮھﺮش رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن و ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ زن از ﻧﺰد

آن ﻣﯽﮔﺰرد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﺮ وی ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
َ ۡ ُ َ ۡ
َ َ
َ َّ ٰ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ۡ ُ ُ ُ
وه َّ
� ُ�وه َّنۖ فإِن
ٱ
و
ج
ا
ض
م
ل
ٱ
�
ن
﴿وٱ� ِ� �افون �شوزهن فعِظوهن وٱهجر
عِ
ِ
ِ
ِ
َ ً
ََ َۡ ُ ۡ ََ َُۡ ْ َ َۡ
أطعن�م ف� �بغوا علي ِه َّن سبِي� ۗ ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۴ :

»و زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ

آنھﺎ را در ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ،و اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ«.
َ
ﻻ َﻃ َ
ﺎﻋ َﺔ ل َﻤ ْﻦ ل َ ْﻢ ﻳُﻄﻊ َّ َ
ا�«)  .(٣ﯾﻌﻨﯽ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :
ِ
ِِ
ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،اﻃﺎﻋﺖﮐﺮدن از او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ«» .وﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻲﻓ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﷲ«)  .(٤ﯾﻌﻨﯽ» :و

در راه ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ« »إﻧﻤﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟـﻤﻌﺮوف«) .(٥
»اﻃﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ در اﻣﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ«.
ُ َْ ُ
ُ َۡ
ُ
ِي� ۡم نَ ٗ
ار�﴾ از ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﴿ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.
 -٣اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎذ.
 -٤اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮان اﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ.
 -٥اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب اﺣﮑﺎم.

١٦٦

ﺣﺠﺎب

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡٞ
ََ
َ
ََٰ َ َ ُ ۡ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ
ح ۡس ٗ
�� َن ب َ� ٰ ِ َ�يۡهِ ُ
ٰ
اۖ
� َك ِ� َما ليۡ َس لك بِهِۦ عِلم
ِت
ل
اك
د
ه
�
�ن
ن
﴿ووصينا ٱ ِ�
ِ
ِ
ََ ُ ۡ ٓ
طع ُه َما﴾ ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت.[۸ :
ف� ت ِ
»و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش اﻣﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﮔﺮ آنھﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﺮک ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﻣﻦ وادار ﺳﺎزﻧﺪ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪاری ،ﭘﺲ از

اﯾﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮑﻦ«.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای رﺋﯿﺲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
از رﺋﯿﺲ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﯿﺒﯽ وارد ﮐﻨﺪ،
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ أﻓﺴﺪ اﻣﺮأة ﻋﻠﯽ زوﺟﮫﺎ ﻓﻠﯿﺲ
ﻣﻨﺎ«)  .(١ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ را ﺑﺮ ھﻤﺴﺮش ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎزد ﭘﺲ از آن ﺷﺨﺺ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﺤﺪودهی ﻋﻤﻞ زن:

در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺴﺐ روزی ﺑﺮ
ﻋﮫﺪهی ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﻣﻮال را در اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :واﻟـﻤﺮأة راﻋﻴﺔ ﻰﻠﻋ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ
و� مﺴﺆوﻟﺔ«) » .(٢زن در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮش ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ادارهی

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اوﺳﺖ«.
ً
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﻣﺜﻼ ﺑﺮ
وی ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ)  .(٣ﺟﮫﺎد ھﻢ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﮫﺎد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
از ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ)  .(٤ﺣﺎﺿﺮﺷﺪن در ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮوط و ﻗﯿﻮد زﻧﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ
 -١ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﺔ ﺷﻌﺮاﻧﯽ.
َ
َ
ْ
ُ ُ
ۡ
ُ
ُ
ِي� ۡم نَ ٗ
ار�﴾.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﴿ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل
 -٣ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب »اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺴﺎء اﳉﻨﺎﺋﺰ«.

اﺻﻮل و ارﮐﺎن
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ھﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ)  .(١ھﻤﭽﻨﯿﻦ او اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪون ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﺤﺮم ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ)  .(٢ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زن از ﺧﺎﻧﻪ در ھﯿﭻ ﺣﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ و وﺻﯿﺖ اﺳﻼم در ﺣﻖ وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
َ َ
ُ
آﯾﮥ ﴿ َوق ۡرن ِ� ُ� ُيوت ِ� َّن﴾ ]اﻷﺣﺰاب [۳۳ :ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(٣
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اواﻣﺮ آﯾﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،در آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ٗ َ ُۡ ٞ
َّ
َۡ
َ
َۡ
َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ
﴿إ ِ ِن ٱ�قي
� ۚ ف� �ض ۡع َن بِٱلق ۡو ِل � َي ۡط َم َع ٱ�ِي ِ� قلبِهِۦ َم َرض َوقل َن ق ۡو�
َ
ُ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ٗ
َ َ
ٰ َ ۡ َ َّ ٰ َ
ُُ ُ
� َج ٱل َ
� ۡج َن َ� َ ُّ
ِ� َّن َو� َ� َ َّ
�ٰ ِهل َِّيةِ ٱ�و�� وأق ِمن ٱلصلوة
َّم ۡع ُروفاَ ٣٢وق ۡرن ِ� �يوت
ََۡ
َ َ َ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ٓ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ ُ
ن� ُم ٱ ّ
لر ۡج َس أهل
وءا�ِ� ٱلزكوة وأطِعن ٱ� ورسو� ۚۥ إِ�ما يرِ�د ٱ� ِ�ذهِب ع
ِ
ت َو ُ� َط ّه َر ُ� ۡم َ� ۡطه ٗ
ٱ ۡ�َ ۡ
��] ﴾٣٣اﻷﺣﺰاب.[۳۳-۳۲ :
ي
ِ
ِ
ِ
»اﮔﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﺳﺨﻦ ﭘﺲ ﻃﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
دﻟﺶ ﻣﺮض اﺳﺖ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ و ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن و ﻇﺎھﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
زﯾﻨﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺎھﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺟﺎھﻠﯿﺖ اول ،و ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﺪ ﻧﻤﺎز را و ﺑﺪھﯿﺪ
زﮐﺎت را و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او را ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺷﻤﺎ دور

ﮐﻨﺪ ﭘﻠﯿﺪیھﺎ را ای اھﻞ ﺑﯿﺖ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( و ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک و ﻣﻄﮫﺮ ﮔﺮداﻧﺪ«.

ﺣﺎل ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ وﺻﺎﯾﺎ و اواﻣﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ھﻤﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ آنھﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻣﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺳﺨﻨﯽ ﺗﺤﺮکآﻣﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ آنھﺎ ﻣﺠﺎز ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت را ﺗﺮک
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﺮﻧﺪ؟ و آﯾﺎ ﺧﺪا آنھﺎ را در ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻣﯽﮔﺬارد؟ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اواﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﻤﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
َ َ
ُ
﴿ َوق ۡرن ِ� ُ� ُيوت ِ� َّن﴾ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن زﻧﺎن؟ ﺑﺮداﺷﺖ اﺷﺘﺒﺎه
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ﺑﺎب »ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء إﻟﯽ اﻟـﻤﺴﺎﺟﺪ«.
 -٢ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺎب »ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻛﺮاﻫﻴﺔ أن ﺗﺴﺎﻓﺮ اﻟـﻤﺮأة وﺣﺪﻫﺎ« و اﺑﻮداود ﺑﺎب »ﰲ اﻟـﻤﺮأة ﲢﺞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﳏﺮم«.
 -٣ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ازواج ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
اول آﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻨﺒﯽ« ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﺠﺎب

ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ اول آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ،
وﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺗﻮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﮔﺮدش ﮐﻨﯽ و ﺣﺮﮐﺎت و اﻓﻌﺎل ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮی ،ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﯽادﺑﯽ و در ﮐﻮﭼﻪ
ﮔﺸﺘﻦ در ﺑﺎرهی ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮان ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر
اﺧﻼق و ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ھﺮ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺷﺮﯾﻒ و ﻧﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دھﺪ ،ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روش را ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه؛
زﯾﺮا زﻧﺎن ﻋﺮب دز زﻣﺎﻧﻪی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن اروﭘﺎی اﻣﺮوزی آزادی داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آنھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺪود اﺧﻼق و ﻗﯿﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻣﮫﺎت
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ و اﺳﻠﻮب ﺧﺎﺻﯽ اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺮﻣﺸﻖ و ﭼﺮاغ
ھﺪاﯾﺖ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺼﺎص در ﮐﺘﺎب اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺎرهی زﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه وﻟﯽ ﻋﻤﻮم زﻧﺎن را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮر ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ در آن ﺣﮑﻢ ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮص وی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻣﺘﺶ) .ﺟﺰء  ،۳ص (۴۴۵
وﻟﯽ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻻت ﺿﺮوری و ﻻزم ھﻢ
ً
ﺑﻪ زن اﺟﺎزهی ﺧﺮوج ﻧﺪھﺪ ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش
ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ
دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ﺑﺎﺷﺪ ،در ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﻮال و ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وی اﺟﺎزه
َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ْ
ا� ﻟ� َّﻦ أن ﺨﺗ ُﺮﺟ َﻦ
ﮐﺎﻣﻞ داده اﺳﺖ ،در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻗﺪ أ ِذن
ُ
ََ
اﺠﺋ� َّﻦ«)  .(١ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺎن اﺟﺎزه داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد از
ِﺤﻟﻮ ِ ِ
ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ« وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﺑﺮای زﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻂ و
ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ و ﺑﺲ و اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻋﺪهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دھﺪ ،آن ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﮐﺎر زن در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ
از ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻣﻘﺎﺻﺪ و
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮕﺮدد.
 -١ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب »ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء اﳊﻮاﺋﺠﻬﻦ« .ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎب »اﺑﺎﺣﻪ اﳋﺮوج اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ اﻻﻧﺴﺎن«.

اﺻﻮل و ارﮐﺎن

١٦٩

ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﺰاﻣﯽ:

ﺑﺮای زن ﺑﺎﻟﻎ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ آزادیھﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد وﻟﯽ آن آزادی اراده و
ً
ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﻎ داده ﺷﺪه و ﺑﻪ او داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ھﺮﺟﺎ و ﺑﺎ ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ زن – دوﺷﯿﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﺄھﻞ و ﯾﺎ ﺑﯿﻮه – ﺑﺪون

ﻣﺤﺮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن دارد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﺮاه او
ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺮمھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ«)  .(١و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﮏ
ﺷﺐ و روز را ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺮاه وی ﻣﺤﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ«) .(٢
اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪت ﺳﻔﺮ در اﯾﻦ رواﯾﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف در ﯾﮑﯽ دو روز
ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای زن در ﺳﻔﺮ آﻧﻘﺪر آزادی داده ﻧﺸﻮد
ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮدد ،از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﺪت ﺳﻔﺮ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت وﻗﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و اﺣﻮال ﺳﻮالﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دادهاﻧﺪ.
ﻣﺮد در ازدواج آزادی ﮐﺎﻣﻞ دارد ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه زﻧﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از اھﻞ ﮐﺘﺎب .و او ﺣﻖ دارد ﮐﻪ از ﮐﻨﯿﺰش
اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺒﺮد ،وﻟﯽ زن اﯾﻦ ھﻤﻪ آزادی و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ،او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ازدواج ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻏﻼﻣﺶ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺒﺮد .اﺳﻼم
اﺳﺘﻔﺎدهی ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﺮای ﻣﺮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای زن ﺣﻖ ﺑﮫﺮهوری
ﺟﻨﺴﯽ از ﻏﻼم را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ت زﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ » ﹶﻣﺎ

ﹶﺖ ﹶأ ﹾﻳ ﹶﲈ ﹸﻧﻜ ﹾﹸﻢ« دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺶ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش
ﹶﻣ ﹶﻠﻜ ﹾ
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻓﺘﻮی
ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞﮐﺮد اﯾﻦ زن را زﺷﺖ و ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،او ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯿﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ« .زن دﯾﮕﺮی در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻋﻤﺮ ت

 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب »ﻛﺮاﻫﻴﺔ أن ﺗﺴﺎﻓﺮ اﻟـﻤﺮأة وﺣﺪﻫﺎ«.
 -٢اﺑﻮداود ،ﺑﺎب »ﻓﻴﻲ اﻟـﻤﺮأة ﲢﺞ ﺑﻐﲑ ﳏﺮم«.

١٧٠

ﺣﺠﺎب

ً
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ او را ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ھﻤﯿﺸﻪ اﻣﺖ ﻋﺮب زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ زﻧﺎﻧﺶ ﺑﯽﻗﯿﺪوﺑﻨﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ«) .(١
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎﻓﺮ و ﻏﻼم ،زن در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮھﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان آزاد ﻣﺴﻠﻤﺎن آزادی و اﺧﺘﯿﺎر
دارد ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ ،ﺑﺮادر و دﯾﮕﺮ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻢ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ درآورﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :زن ﺑﯿﻮه در ﺑﺎرهی
ﺧﻮدش از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺶ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد« ،اﻣﺎ ﺑﺮای زن ھﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮل
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎ ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ در ﻧﮑﺎح
ََ َ ُ ْ ُۡ ۡ َ
ت﴾
�� ٰ ِ
ﻣﺮدان ﺑﺎب ﺛﻼﺛﯽ از ﻓﻌﻞ »ﻧﮑﺢ ،ﯾﻨﮑﺢ« را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ﴿ :و� تنكِحوا ٱلم ِ
َ
ۡ َۡ
ُ ُ
�حوه َّن �ِإِذ ِن أهل ِ ِه َّن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:
]اﻟﺒﻘﺮة ،[۲۲۱ :ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺸﺮک ازدواج ﻧﮑﻨﯿﺪ« و ﴿فٱن ِ
 ،[۲۵ﯾﻌﻨﯽ »ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن« وﻟﯽ در ﺑﺎرهی ﻧﮑﺎح زن ﺑﺎب اﻓﻌﺎل
َ
ُ ْ َۡ
ُ
حوا ٱ� َ� ٰ َ ٰ
�
� مِن� ۡم﴾ ]اﻟﻨﻮر ،[۳۲ :ﯾﻌﻨﯽ »و ﺑﻪ ازدواج
را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ ﴿ :وأن ِ
َ َ َّ ۡ ُ ْ
ََ ُ ُ ْ ُۡ ۡ
�� ِ� ح ٰ
� يُؤمِنوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة ،[۲۲۱ :ﯾﻌﻨﯽ »و
درآورﯾﺪ زﻧﺎن ﺑﯽﺷﻮھﺮ را« و ﴿و� تنكِحوا ٱلم ِ
زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮدان ﻣﺸﺮک درﻧﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ«.
ﺳﺨﻦ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را دارد ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زن ﻣﺘﺄھﻞ و ﺷﻮھﺮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻮھﺮ
اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮدن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او در ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﻣﺮد در ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﯿﺎﻧﺖ اﺧﻼق ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺪم اﺧﻼل داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ زن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮدی
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن ﻣﺮد ﺷﻮھﺮش ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺑﺮادرش.
ﺣﻘﻮق زن:

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم آﯾﻪ﴿ :ب َما فَ َّض َل ٱ َّ ُ
� َ� ۡع َض ُه ۡم َ َ ٰ
� َ� ۡع ٖض﴾ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ھﻤﺮاه آن از روی ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ

 -١ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻤﺔ ﺷﻌﺮاﻧﯽ.

اﺻﻮل و ارﮐﺎن
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ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن درﺟﻪ و ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ ،ﻟﺬا او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ وﻇﯿﻔﻪی ھﺮدو
ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن اﺳﺖ ،اﺳﻼم در اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﮫﻢ را
ّ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
اول -اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮد اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده دارد از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در راه ﺑﺪ و
ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده و آن را وﺳﯿﻠﻪی ﻇﻠﻢ ﺑﺮ زن ﺳﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﺑﻄﻪی
ﻣﺮد و زن ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﻤﻠﻮک ﮔﺮدد.
دوم -اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زن ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻣﻮاھﺐ ﻓﻄﺮﯾﺶ را در ﭼﮫﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺪ اﻋﻼی آن ﺑﮑﺎر اﻧﺪازد و آن ﺳﮫﻤﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺮان ﺑﻨﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دارد ﺑﻪ وﺟﻪ اﺣﺴﻦ اداء ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم -اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان دارد ﮐﻪ زن ﺑﻪ درﺟﻪی اﻋﻼی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺮﺳﺪ
وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺮﻗﯽ وی در ﻗﺎﻟﺐ وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﻧﻪی وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮداﻧﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ داد ﮐﻪ اﮔﺮ زن ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎزد و زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
زن و از اﯾﻦ ﮐﺎر ھﯿﭻ ﺛﻤﺮهای ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻌﯽ را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ زن اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای او ﻋﺰت ،ﺷﺮاﻓﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺣﻔﺎﻇﺖ داﺋﻤﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ،اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻈﺎمھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی:

ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎن را در اﺟﺘﻤﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده و آن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺣﺎﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی او اﺳﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻧﯿﺎ
زن را از ﺟﻨﺒﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢارزش ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زن
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﺑﺮدﮔﯽ او اﺳﺖ ،اروﭘﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺻﺎﺣﺐ در آﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر آنھﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ راه ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ را
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اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و ﺑﺮای زن در ﻣﯿﺮاث ﺣﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻄﻮری ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﭘﺪر ،ﺷﻮھﺮ ،اوﻻد و دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ارث ﺑﺒﺮد)  .(١ﺑﺮای او اﻋﻄﺎی ﻣﮫﺮﯾﻪ را از ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﻮھﺮ ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ھﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣﯽرﺳﺪ در آن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
و ﺗﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ را دارد و ﭘﺪر ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺎل او دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﮔﺮ ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﻮده و از آن ﺳﻮد و
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﮔﺮدد ،ھﻤﻪ آن در آﻣﺪھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
او ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ او ﻣﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﻧﻔﻘﻪ او ﺑﺮ ﺷﻮھﺮش ﻻزم اﺳﺖ،
زن ھﺮﭼﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻔﻘﻪ او ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺷﻮھﺮش اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی زن در اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای
وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

 -۱زن در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮھﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ دارد و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ و
ﯾﺎ اﺟﺎزهاش او را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﮐﺴﯽ در آورد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زن ،ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن
آزادی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ﮐﻪ او را از اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ،
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ وی
ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﮑﻨﺪ ،اوﻟﯿﺎی او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب او اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ.
ُ
 -۲در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻇﺎﻟﻢ ،ﺑﺪﺧﻮ و ﯾﺎ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ زن ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ،ﺧﻠﻊ و
ﺟﺪاﯾﯽ را دارا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۳ﻣﺮد وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ زن دارای روش ﻧﯿﮏ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺳﻠﻄﻪ و ﻏﻠﺒﻪ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در راه ﺿﺮر و
زﯾﺎن زن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُ ُ
ۡ ۡ
وف﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۹ :
�وه َّن بِٱل َمع ُر ِ
﴿و� ِ

 -١اﺳﻼم ﺣﻖ زن را در ﻣﯿﺮاث ﻧﺼﻒ ﺣﻖ ﻣﺮد ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﮫﺮ زن ﺑﺮ
ﻣﺮد واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻔﻘﻪاش ﺑﺮ ﺷﻮھﺮش ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻮھﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،ﭼﻪ ﺑﺎﮐﺮه
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﯿﻮه ،ﻧﻔﻘﻪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او ﺑﺮ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﭘﺴﺮ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻗﺎرﺑﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن زن
از ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آزاد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او از ﻣﯿﺮاث ﻧﺼﻒ
ﺳﮫﻢ ﻣﺮد ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.

اﺻﻮل و ارﮐﺎن

١٧٣

»ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ«.

َ َ َ ْ َۡ ۡ َ ََۡ ُ

﴿ َو� تنس ُوا ٱلفضل بين� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۳۷ :

ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن را در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ«.

َ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺧ��ﻢ ،ﺧ��ﻢ ﻟنﺴﺎﺋﻪ وأﻟﻄﻔ�ﻢ ﺑﺎﻫﻠﻪ« ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ

ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ« اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ ﻓﻘﻂ
ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ و ﺳﻔﺎرشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی از
اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ و ﻏﻠﺒﻪاش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ روا دارد ،زن
ﺣﻖ دارد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮھﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻤﺪاد ﻃﻠﺒﺪ.
 -۴در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زن ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻦ او و ﺷﻮھﺮش
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ ﺷﻮھﺮ دوﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﺪ و در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ازدواج ،ﺷﻮھﺮ اول و ﻧﺰدﯾﮑﺎن
او ﺑﺮ وی ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -۵در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻮاﻧﯽ و ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﻣﺴﺎوات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎن و ﻣﺎل زن و ﻣﺮد ھﯿﭻ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زن:

اﺳﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ زن اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺑﻠﮑﻪ او را
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮد ﺣﺘﻤﯽ
و ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ ،در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج زﻧﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮدان از وی ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺮای زﻧﺎن وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﺴﺮان ﻣﻄﮫﺮ آن

ﺣﻀﺮت و ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺎﯾﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ل ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺎن
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ از آنھﺎ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن آزاد و اﺷﺮاف ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻨﯿﺰان را ھﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ
ََ ْ
َ َّ
َ ُّ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ َّ َ َ َ َ ْ
ﺣ َﺴ َﻦ َ� ْﻌﻠ َ
ﻴﻤ َﻬﺎَ ،وأد َ� َﻬﺎ ﻓﺄﺣ َﺴ َﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ��» :ﻤﺎ رﺟ ٍﻞ ﺎﻛﻧﺖ ِﻋﻨﺪه و ِﻴﻟﺪة �ﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﺄ
ِ

١٧٤

ﺣﺠﺎب

َْ َ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ ََُ َ ْ
ﺗﺄ ِدﻳﺒَﻬﺎ َّ �،ﻢ أ�ﺘﻘﻬﺎ َوﺗ َﺰ َّوﺟﻬﺎ ﻓﻠﻪ أﺟ َﺮان«)  .(١ﯾﻌﻨﯽ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻨﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ

و ﺗﺮﺑﯿﺖ او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم و آداب او را آراﺳﺘﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ او را آزاد

ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ وی ازدواج ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او دو ﭘﺎداش ﻣﯽدھﺪ«.
از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ھﯿﭻ ﻓﺮق و
اﻣﺘﯿﺎزی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ در ﻧﻮع و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ آنھﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮔﺬارد ،و
ﻟﺬا ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زن در اﺳﻼم آن اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺮﺑﯽ و
ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ او
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻮﻣﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﻋﻠﻮﻣﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ ،اﺧﻼق و وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ را آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ،
ﻟﺬا از ﺟﻤﻠﻪ واﺟﺒﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ
از آن اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﻠﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و او
ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻮم ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن دﯾﮕﺮی را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﭘﺲ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻊ آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪودی را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ وﺿﻊ ﮐﺮده ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ آزادی زن:

اﯾﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ از ﺣﻘﻮق زن ،وﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زن اﻋﻄﺎ
ﻧﻤﻮده را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎی آورد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد زن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ذﻟﺖ ،ﺧﻮاری ،ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﺷﻮد .وﻻدت دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺪر ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﺮوس از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﺑﯽارزش و اھﻤﯿﺖ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و در زﺑﺎن اردو ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
ﮐﻠﻤﻪی ﻋﺮوس و ﭘﺪر زن و ﻣﺎدر زن ﺑﺮای دﺷﻨﺎمدادن و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد،
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖھﺎ زﻧﺪه ﺑﮕﻮر ﮐﺮدن دﺧﺘﺮان رواج داﺷﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﺎدت و ﺻﻔﺖ ﺟﺎھﻠﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ:
ُۡ
ۡ
َ
َ
� أَ َ
ن� َظ َّل َو ۡج ُه ُهۥ ُم ۡس َو ّٗدا َو ُه َو َك ِظ ٞ
�ذا � ُ ّ ِ َ
يمَ �َ ٥٨ت َ� ٰ َر ٰ
ح ُد ُهم ب ِٱ� َ ٰ
ى م َِن ٱلق ۡو ِم
﴿
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
ُ ِٓ َ ُّ َ ٓ ُ ۡ ُ ُ َ ٰ ُ
ۡ َ ُ ُّ ُ
ُّ َ
اب �� َسا َء َما
مِن سوء ما � ِ� بِهِۚۦ ��مسِكهۥ
ون أم يدسهۥ ِ� ٱل� ِ �
�ه ٍ
َۡ ُ َ
�ك ُمون] ﴾٥٩اﻟﻨﺤﻞ.[۵۹-۵۸ :
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎح.

اﺻﻮل و ارﮐﺎن

١٧٥

»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺑﻪ وﻻدت دﺧﺘﺮ ﺧﺒﺮ داده ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
روﯾﺶ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺷﺘﯽ آن از دﯾﮕﺮان ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺖ) ،او در
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد دو راه داﺷﺖ( ﯾﺎ آن دﺧﺘﺮک را ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
او را در زﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد«.

ﻋﻠﻤﺎ و رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ زن اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زن روح داده اﺳﺖ؟ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از
ﺟﺎھﻼن ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ؟ در ﻣﺬھﺐ ھﻨﺪو ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻮدا ﺑﺮ زن ﺣﺮام ﺑﻮد و
ﻣﺬھﺐ ﺑﻮدا ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ او را ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در دﯾﻦ
ﯾﮫﻮد و ﻣﺴﯿﺢ زن ﻣﻨﺒﻊ ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدهﻧﺸﯿﻦ ﻧﻪ
ﻋﻠﻢ دارد ﻧﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻪ ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ھﻤﯿﻦ وﺿﻊ در روم ،اﯾﺮان ،ﭼﯿﻦ ،ﻣﺼﺮ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮدﮔﯽ ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
اوﺻﺎف ﺟﺪا ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زن ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ روی ﺧﻮد زن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮده و ﺧﻮدش اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ او ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ او ھﻢ در دﻧﯿﺎ ﺣﻘﻮق و
ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮد ﺗﺎ اﻧﺪازهای اﺣﺴﺎس ﺑﺮدﮔﯽ و
ﺣﻘﺎرت را ﺑﺮ زن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ زن را وادار ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺷﻮھﺮش
ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﻣﻌﺒﻮد و ﺧﺪای او اﺳﺖ.
ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ اﺳﻼم ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ زن و ﻣﺮد را اﺻﻼح ﮐﺮد و
در ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﻋﺰت ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق زن را زﻧﺪه ﻧﻤﻮد ﻟﺬا ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻘﻮق زن،
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زن و ﻧﮫﻀﺖ زﻧﺎن را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ اﻧﻌﮑﺎس آن اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ع اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻮض ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ:
َ ََ ُ
�م ّمِن َّ� ۡف َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
﴿خلق
س �ٰحِدة ٖ َوخلق مِنها زوجها﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱ :
ٖ
»)ﺧﺪاوﻧﺪ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ( ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﻧﻔﺲ آﻓﺮﯾﺪه و از آن ﻧﻔﺲ ھﻤﺴﺮ او را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد«.

و ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا زن و ﻣﺮد ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ:
ّ ّ َ َ
ۡ َ ْ ّ ٓ َ
ّ ٞ
ّ ٞ
ۡ َ َ َۡ
صيب م َِّما ٱ�تس�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۲ :
ِلرجا ِل ن ِصيب م َِّما ٱ�ت َس ُب ۖوا َول ِلن ِ َساءِ ن ِ
﴿ل ِ

»ﻣﺮدان را ﺳﮫﻤﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻤﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ

ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ«.
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ﺣﺠﺎب

آن ﻣﺮاﺗﺐ روﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ
و ﻣﮫﯿﺎ اﺳﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم »اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ادھﻢ« ﺑﺮﺳﺪ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ زن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻤﺎل روﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم »راﺑﻌﻪی ﺑﺼﺮی« ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ:
َ
ُ
َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُّ ُ ۡ َ ّ َ ٓ ُ
َ
ّ ُ
ض ُ
يع َ� َم َل َ� ٰ
ِن�م ّمِن َذكر أ ۡو أ َ ٰ
م
ل
م
﴿فٱستجاب لهم ر�هم � ِ� � أ
ِ
ِ
ن��
ٍ
ٖ
َۡ ُ ُ ّ َۡ
ض﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۹۵ :
�عض�م ِم ۢن �ع ٖ
»و ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی اﯾﺸﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽﺳﺎزم ﻋﻤﻞ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ را

ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زن ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﺟﺰء ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﯿﺪ«.

ۡ ۡ
ُ ُ َ
َ َ َۡ ُ َٰ ُ ۡ
َُ َ َ
َّ َ
َ
ن� َوه َو ُمؤم ِٞن فأ ْو ٰٓ��ِك يَ ۡدخلون
ت مِن ذك ٍر أو أ
﴿ َومن َ�ع َمل م َِن ٱل�ٰل ِ�ٰ ِ
ٱ ۡ َ َّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ٗ
�نة َو� �ظل ُمون نقِ��] ﴾١٢٤اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲۴ :

»و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﭘﺲ
آنھﺎ داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻇﻠﻤﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.

ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ع ﺑﻪ زن و ﻣﺮد ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ زن دارد ،ھﻤﺎن
ﺣﻖ را زن ﺑﺮ ﻣﺮد دارد:
ۡ ُ َّ
َ
َ َۡ
﴿ َول ُه َّن مِثل ٱ�ِي علي ِه َّن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۸ :
»و ھﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮫﺪهی زن اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زن وﺟﻮد دارد«.

اوﺳﺖ ﮐﻪ زن را از ﮔﻮدال ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻧﺠﺎت داد و در ﻣﻘﺎم ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ
و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر آن
دﺧﺘﺮ را ﺧﻮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮﻗﺶ را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
ﺎﻣ ِﺔ أﻧﺎ َوﻫ َﻮ َوﺿ َّﻢ
� ﺣﻰﺘ �ﺒﻠﻐﺎ ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
ﺎر�ت ِ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﺎﻋل ﺟ ِ
َ
َُ
أ َﺻ ِﺎﺑﻌﻪ«)  .(١ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دو دﺧﺘﺮ ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﻠﻮغ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ و او
َ َ ْ ُْ َ ْ َْ َ
ﺎت
در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ھﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ«» .وﻣﻦ ا�ﺘ ِ� ِﻣﻦ
اﺒﻟﻨ ِ
� َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ ُ
ﻪﻟ ﺳ ْ ً
ﺮﺘا ِﻣ ْﻦ اﻨﻟَّﺎر«) » .(٢و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻲﺸ ٍء ﻓﺄﺣﺴﻦ إِﻴﻟْ ِﻬﻦ �ﻦ ِ
ِ

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد و ﺑﺎز ﺑﻪ آنھﺎ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺪ ،آنھﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای او ﭘﺮدهای در ﻣﻘﺎﺑﻞ

آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ واﻻدب.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ واﻻدب

اﺻﻮل و ارﮐﺎن
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ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﺴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖَ » :ﺧ ْ ُ
� َﻣﺘَ ِ
ﺎع
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ
ﺎﺤﻟَﺔ«) » .(١ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ زن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ« .ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮده
اﺪﻟ�ﻴﺎ الﻤﺮأة الﺼ ِ
ُ ِّ َ َ
ﻴﺐ َو ُ َ ْ ُ ُ َ ْ
َّ
) (٢
اﻟﻄ ُ
ﺎءَ ،و ِّ
ﻲﻟ ﻣ َﻦ ُّ
اﺪﻟ ْ�ﻴَﺎ :اﻟنِّ َﺴ ُ
ﺟ ِﻌﻠﺖ ﻗ َّﺮة �ﻴ ِ� ِﻲﻓ الﺼﻼ ِة« » .از
اﺳﺖ» :ﺣﺒﺐ إِ َّ ِ
ﭼﯿﺰھﺎی دﻧﯿﺎ زن و ﺑﻮی ﺧﻮش ﺑﺮاﯾﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ ،و ورﺷﻨﯽ و آراﻣﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ در
َ
ُّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ َ َ َّ
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ«َ » .وﻟي ْ َﺲ ِﻣ ْﻦ َﻣﺘَ ِ
ﺎﺤﻟ َ ِﺔ«) » .(٣و در دﻧﯿﺎ ھﯿﭻ
ﺎع اﺪﻟ�ﻴﺎ
ﻰﺷ ٌء أﻓﻀﻞ ِﻣ َﻦ الﻤ ْﺮأ ِة الﺼ ِ

ﭼﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ از زن ﺻﺎﻟﺢ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺮای اﮐﺮام و ﻋﺰت و ﺧﺪﻣﺖ و رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻌﺪ از ﺧﺪا و رﺳﻮل،
َ
َ َ ُ َ َ َ ُ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َّ
ا� َﻣ ْﻦ أ َﺣ ُّﻖ ِﺤﺑُ ْﺴ ِﻦ َﺻ َﺤﺎﺑَ ِﻰﺘ؟ ﻗﺎل :أ ُّﻣﻚ .ﻗﺎلَّ � :ﻢ َﻣ ْﻦ؟
ﻣﺎدر اﺳﺖ» :ﺳﺄل رﺟﻞ :ﻳﺎ رﺳﻮل ِ
َ
َ َ ُ ُّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
َ ) (٤
ﻗﺎل :أﻣﻚ .ﻗﺎلَّ � :ﻢ ﻣ ْﻦ؟ ﻗﺎل أﻣﻚ .ﻗﺎلَّ � :ﻢ ﻣ ْﻦ؟ ﻗﺎلَّ � :ﻢ أﺑُﻮك«  .ﯾﻌﻨﯽ» :ﺷﺨﺼﯽ از ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهی ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎدرت.
ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻌﺪ از آن؟ ﺑﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎدرت .و ﺑﺎر ﺳﻮم ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟ در

ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎدرت .و ﺷﺨﺺ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﭘﺪرت«.
َّ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ
اﻷ َّم َ
ﺎت«) » .(٥و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻬ
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪِ » :إن ا� ﺣﺮم ﻋﻠﻴ�ﻢ �ﻘﻮق
ِ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺎدران را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ )اوﻻد( ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻓﻄﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت آﻓﺮﯾﺪه ،اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ
ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺟﻤﺎل آنھﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ ﮐﻪ از وی ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ او را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺳﺘﻮار ﺳﺎزﯾﺪ ،او ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ْ َ ْ َ ُ َ ِّ
ﺮﺴ َ� َﻬﺎ َ ،و�ن ْ
َ
اﺳﺘَ ْﻤﺘَ ْﻌ َ َ
لﻀﻠَﻊ ،إ ْن أَ َ� ْﻤﺘَ َﻬﺎ َﻛ َ ْ
ﺖ ِﺑﻬﺎ َو ِ�ﻴﻬﺎ ِﻋ َﻮج«) » .(٦زن ﻣﺎﻧﻨﺪ
»الﻤﺮأة ﺎﻛ ِ ِ
ِِ

اﺳﺘﺨﻮان ﭘﮫﻠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ آن را راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ از وی ﺑﮫﺮه و
 -١ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح.
 -٢ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻋﺸﺮة اﻟﻨﺴﺎء.
 -٣اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب اﻻدب.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب اﻻدب.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﻣﺪاراة اﻟﻨﺴﺎء.
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ﺣﺠﺎب

اﺳﺘﻔﺎدهای ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺠﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﻠﺢ و ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ذھﻨﯿﺖ ﻣﺮد و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد زن را در ﺑﺎرهی زن ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎھﻠﯽ در آنھﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﺘﺪل اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻞ
ﻣﺤﺾ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ آن ﺣﻀﺮت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺒﺎب
ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﻘﻮق زن را ﻧﯿﺰ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن او را از ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﻣﺮدان
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﺷﻌﻮر داد ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوﻋﻪی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ آن از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻤﺪاد و ﯾﺎری ﺟﻮﯾﻨﺪ.
زﻧﺎن ،ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎریﮐﻨﻨﺪه ،دﻟﺴﻮز و ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎوز و ﻇﻠﻢ ﻣﺮدان را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ،
ﺷﻮھﺮان ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :در زﻣﺎن
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﻣﺎ در ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ و ﺷﻮﺧﯽﮐﺮدن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،از ﺗﺮس
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺎزل ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ«) .(١
در ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰان ﺧﺪا را ﻧﺰﻧﯿﺪ،
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج در زدن آنھﺎ رﺧﺼﺖ داد ،ﺗﺎ آن روز ﻣﺮدان
ﺧﺸﻢﺷﺎن را ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در آن روز ھﻔﺘﺎد زن در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ
ُ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ً ُ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ََ ْ َ َ
َّ ْ َ َ
ﺟ َﻬﺎ ﻓﻼ
ﺂل �ﻤ ٍﺪ ﺳﺒﻌﻮن امﺮأة ﻞﻛ امﺮأ ٍة �ﺸﺘ ِﻰﻜ زو
ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﻘﺪ ﻃﺎف الﻠﻴﻠﺔ ِﺑ ِ
َ ُ َ ُ َ َ َ َُ
وﺌﻟﻚ ِﺧﻴ
ﺎر� ْﻢ«) » .(٢اﻣﺸﺐ ھﻔﺘﺎد زن ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪی آل ﻣﺤﻤﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ و ھﻤﻪ از
ﺠﺗﺪون أ ِ
ِ
ﺷﻮھﺮان ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
اﯾﻦ اﺻﻼح اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺰت و ﻓﻀﯿﻠﺖ و
ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن در دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﺮای زن
 -١ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب اﻟﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء.
 -٢اﺑﻮداود ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و دارﻣﯽ.

اﺻﻮل و ارﮐﺎن
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ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮﺻﺖ و وﺳﺎﯾﻞ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺎدی و ﻋﻘﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ و رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ
ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد در اﻣﻮ دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی ﺑﻪ
آن ﻣﯽرﺳﺪ و زن ﺑﻮدن او ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ وی ﺑﻪ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻋﺰت
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﻼم از ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﻘﺖ و ﭘﯿﺸﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و آنھﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮﻗﯽ و رﺷﺪی ﮐﻪ اﺳﻼم دارد ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ھﻨﻮز ﺑﻪ آن درﺟﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ زن داده ﺑﺨﺎﻃﺮ زن ﺑﻮدن او ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اول او را از ﻃﺒﯿﻌﺖ زن ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﯿﺮون آورده و او را ﻣﺮد ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ﻗﺪﯾﻢ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮار ،ذﻟﯿﻞ و ﺑﯽارزﺷﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺪﺑﺎﻧﻮ و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ زن ﺑﻮدﻧﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻢ ﻧﺰد آنھﺎ ھﯿﭻ ﻋﺰت و ﻗﺪر و ﺷﺮف ﻧﺪارد ،ﺷﺮاﻓﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ از
آن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زن وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ
ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﻣﺮدان را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زن ﺑﻮدن او ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ.
ً
از واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را روﺣﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﺎھﺎت ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اس ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﻣﻠﯿﻮنھﺎ زن
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﺷﺪن را ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدان
ﺷﻮھﺮ ﺑﻮدن را ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و زﻧﺎن در اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدان اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
وﻟﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدان ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی زﻧﺎﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰل و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ زن
اﺳﺖ ،اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم ھﯿﭻ دﯾﻦ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ او را
در ﻣﻘﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺻﻠﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻘﺎم زن ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺻﺤﯿﺢ آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ،ﭘﺲ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ زن و ﻣﺮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﯿﻌﯽ ھﺮ
ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و آنھﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺮای آنھﺎ ﻣﮫﯿﺎ و آﻣﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺮﻗﯽ ،ﻋﺰت ،ﮐﺮاﻣﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را در آن ﻣﺤﺪوده ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﺑﻮدن و زن ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم از اﺟﺰای ﻻزﻣﻪی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اھﻤﯿﺖ ھﺮ دوی آنھﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و ھﺮﮐﺪام ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودهی ﺧﻮد
ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی در اﺟﺘﻤﺎع ارزش دارد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ در ﻣﺮد ﺑﻮدن و ھﯿﭻ ذﻟﺘﯽ در زن ﺑﻮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻋﺰت ،ﺗﺮﻗﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮد در ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺶ و اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ .ﻋﺰت،
ﺗﺮﻗﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺑﻤﺎﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ زن را اﻧﺠﺎم
دھﺪ ،از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺎﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن را در داﯾﺮهی اﻋﻤﺎل
ﻓﻄﺮﯾﺶ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎزد و ھﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،او را ﻣﻮرد اﮐﺮام و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار
دھﺪ ،ﻣﻮاھﺐ و اﺳﺘﻌﺪادش را در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دروازهھﺎی
ﺗﺮﻗﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در داﯾﺮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﻄﺮﯾﺶ ﺑﻪ روی او ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه
اﯾﻦ ﭼﮫﺮۀ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺤﺚ وارد ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازد:
 -۱ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎع از ﺗﻤﺎم وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﮫﻮت و ﻋﻮاﻣﻞ ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن
ﭘﺎک و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎک و آرام
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و
ﺗﻮان در راه ﺗﺮﻗﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻤﺪن اﻧﺠﺎم دھﺪ.
 -۲راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ در ﺣﯿﻄﮥ ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و ﺧﺎرج از اﯾﻦ
ﻣﺤﺪوده ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دروازهی ﻣﺒﺎحﺑﻮدن و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺪود
ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دروازهھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺪ ﺷﻮد.
 -۳داﻣﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زن ﺟﺪا از ﮔﺴﺘﺮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮﺷﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻠﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ
رواﺑﻂﺷﺎن ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﻘﺮرات و ﻣﺤﺪودۀ دﯾﻨﯽ ﯾﺎر و ﯾﺎور ھﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺪود ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده و در
اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۴ﻣﻘﺎم ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺑﻊ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۵ھﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد از ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ھﺮﮐﺪام
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ آﻣﺎده ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺎوز
از ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد.
ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،و اﺳﻼم دارای ﺳﻪ ﻧﻮع از
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اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 -۱اﺻﻼح درون.
 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ.
 -۳ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﺮاﺳﺘﯽ و ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه.
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روح اھﺪاف ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دارد و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدن آنھﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه
و رﯾﺸﻪدار ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﺎﻃﻦ ،اﻧﺴﺎن ﺑﮕﻮﻧﻪای ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ارادهاش ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮوی و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ھﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮی در
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺑﺮای او ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺟﺰاﺋﯽ راه ﻓﺪاﮐﺎریھﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺪاری ارﮐﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ،در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎدتھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ھﯿﺠﺎنزا ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد و از
ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺧﻼﻗﯽ ،دروﻧﺸﺎن اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺰا ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ اﯾﻦ روش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺪ راه آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ را در ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد
و اﯾﻦ روش ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ داﯾﺮۀ ﻋﻤﻠﮑﺮد زن و ﻣﺮد ﻓﺮق ﻣﯽﮔﺬارد و
ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯿﺶ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽدارد .از ﺣﺪودی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﺳﻼم از روی ﺗﻔﺎوت وﺟﻮدی ،ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮدان وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -۱اﺻﻼح درون:

اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری در اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﮐﺘﺎبھﺎ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ اﯾﻤﺎن دارد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽھﺎی دﯾﻦ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورد و ﺑﺮای
ﻟﺰوم اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﻮاھﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮ و از آن ﮐﺎر ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻤﯿﻨﻘﺪر از ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ارﺗﮑﺎب آن ﻧﻮاھﯽ دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در دل ھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ زن ﻣﺆﻣﻨﻪ ،آن ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای وی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺲ اﯾﻤﺎن او اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را از
روی رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﭙﺬﯾﺮد و از ﺣﺪود آن ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻼم را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ،در ﺣﻮزۀ اﺧﻼق و اﺟﺘﻤﺎع و زﻣﯿﻨﻪھﺎی
دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻣﻮر اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن در دل و ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح درون اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آن ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﭙﺲ اﺳﻼم در ﻣﺤﺪودۀ اﺧﻼق راه و روش ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ھﺪاﯾﺘﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ:
ﺣﯿﺎ:

در ﺑﺨﺶھﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺰهھﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در اﻧﺴﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﮑﺎب
زﻧﺎ ،دزدی ،دروغ و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت ﭘﺎک اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از آنھﺎ ﺑﻨﺎم »ﻣﻨﮑﺮ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﮑﺮ ﭼﯿﺰی را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل
ﺑﻮده و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ً
ﻧﻪ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪان ﻋﻼﻗﻪ دارد و ﺑﺮای او ﻣﺠﮫﻮل و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﭘﺎک اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻠﺒﮥ
ﺧﻮی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده و ﻧﺎﻣﺶ را ﺣﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﯿﺎ در اﺳﻼم آن اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻣﻨﮑﺮ ھﻢ در
ﻧﺰد ﺧﺪا و ھﻢ ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﺳﺎزد .ﺣﯿﺎ آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد و اﮔﺮ از روی ﺳﺮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽاش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎر زﺷﺘﯽ ﺷﻮد،
اﯾﻦ ﺣﯿﺎ در روح او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰۀ ﻓﻄﺮی را در اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزد و او را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و
ﻓﮫﻢ و ﺷﻌﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﺲ واﻗﻌﯽ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﻮی ﮐﻪ
در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد درآورد ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج در
ْ َ ْ
ُ ِّ
ُ ٌُ َ ُ ُُ
اﺤﻟَﻴَ ُ
ﺎء« »ﮐﻪ ھﺮ دﯾﻦ
اﻹﺳﻼمِ
ﻳﻦ ﺧﻠﻖ وﺧﻠﻖ ِ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪِ » :ﻟﻞﻜ ِد ٍ
اﺧﻼﻗﯽ دارد و ﺣﯿﺎ اﺧﻼق اﺳﻼم اﺳﺖ« .و ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی آن را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺣﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﻠﮑﮥ ﺣﯿﺎ از وﺟﻮد
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ﺣﺠﺎب

ﺷﻤﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد ،ھﻮا و ھﻮس ﮐﻪ از ﻓﻄﺮت ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﻨﮑﺮات در ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻨﮑﺮ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﯿﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺎدهی ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻧﺴﺎن
ً
اﺻﻮﻻ ﻣﻨﮑﺮات را زﺷﺖ و ﻗﺒﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮫﻢ و ادراک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ
ﮐﺮاھﺖ ﮐﺎر زﺷﺖ و ﻣﻨﮑﺮ را ﻧﻔﮫﻤﺪ ،ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس درک ﮐﺮاھﺖ
ﻣﻨﮑﺮات را آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن
ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻨﮑﺮات دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﺣﺲ ﺣﯿﺎ را در او از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﺲ ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻢ در اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎﻟﺖ و
ﻧﺎداﻧﯽ را از ﻏﺮﯾﺰۀ ﺣﯿﺎ ﺑﺰداﯾﺪ .و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﮑﺮات ﺑﺎرز و آﺷﮑﺎر را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺖھﺎ و ارادهھﺎ و اھﺪاف و آرزوھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ دل را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن از روی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺼﯿﺮت ﻗﻠﺒﯽ
ﺑﻪ ﻗﺒﺢ آنھﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪ ھﺮﮐﺪام را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎی ﺣﺎﺻﻞ از راه ﺗﻌﻠﯿﻢ را ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺪیھﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﻨﮑﺮات ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻠﻞ
و ﺳﺴﺘﯽ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰش ﻧﯿﺖ و ارادهاش ﮔﺮدد.
داﻣﻨﮥ ﺣﯿﺎ در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺪازهای وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن از آن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﻼم ﺣﺘﯽ آن را در ﺑﺎرۀ اﺻﻼح اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت رواﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .و ﺣﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮﯾﻦ دروازهھﺎی ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻃﻨﯽ آ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل
اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺎرت دارد و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺎدی را ﻧﺪارد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
وﺳﻮﺳﮥ ﻗﻠﺒﯽ:

ﻗﺎﻧﻮن ،زﻧﺎ را در ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدن راﺑﻄﮥ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺲ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودۀ ﻧﮑﺎح و ازدواج ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺖ و اراده ،زﻧﺎ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﻟﺬا ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﯾﺒﺎﯾﯽ و آواز ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺧﻮش زﺑﺎﻧﯽ ،ﻟﯿﻨﺖ ﮐﻼم و ﻗﺪمزدن ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت زﻧﺎ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﯽ ،ﻋﯿﻦ
زﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺎ ﮐﻪ زﻧﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ زﻧﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﺿﻤﯿﺮ و وﺟﺪان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و از
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آن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﻟﻌﻴﻨﺎن ﺗﺰﻧﻴﺎن وزﻧﺎﻫﻤﺎ اﻨﻟﻈﺮ واﻴﻟﺪان ﺗﺰﻧﻴﺎن وزﻧﺎﻫﻤﺎ اﺒﻟﻄﺶ والﺮﺟﻼن ﺗﺰﻧﻴﺎن
وزﻧﺎﻫﻤﺎ اﻟـﻤﻲﺸ وزﻧﺎ الﻠﺴﺎن اﻨﻟﻄﻖ واﻨﻟﻔﺲ ﺗﺘﻤ� و�ﺸﺘ� واﻟﻔﺮج ﻳﺼﺪق ذلﻚ ﻠﻛﻪ
و��ﺬﺑﻪ«» .ﭼﺸﻢ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎی آن ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،دﺳﺖ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎی آن
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺎی زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎی آن رﻓﺘﻦ اﺳﺖ و زﻧﺎی زﺑﺎن ﺳﺨﻦ اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ آن را

ﺧﻮاھﺶ و ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻓﺮج )آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ( آنھﺎ را ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ«.
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪﻧﻈﺮ:

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﺳﻮﺳﮥ ﻧﻔﺲ ،ﻧﮕﺎهﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ْ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ
� ل َ ُه ۡم إ َّن ٱ َّ َ
�
﴿قل ل ِلمؤ ِمن ِ� �غضوا مِن �ب� ٰ ِرهِم و�حفظوا ف ُروجه ۚم �ٰل ِك أز ٰ ۚ ِ
َ ُۢ َ َ ۡ َ ُ َ
ونَ ٣٠وقُل ّل ِۡل ُم ۡؤم َِ�ٰت َ� ۡغ ُض ۡض َن م ِۡن َ�بۡ َ�ٰره َِّن َو َ� ۡ
ح َف ۡظنَ
خبِ� بِما يصنع
ِ
ِ
ُ َ
ف ُروج ُه َّن﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۳۱-۳۰ :

»ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮھﺎی ﺧﻮد را )ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را از ﻣﺤﺮﻣﺎت
ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ( و ﺷﺮﻣﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮایﺷﺎن ،ھﺮآﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آ ﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﮕﻮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮھﺎی ﺧﻮد
را )ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﻨﺒﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ( و ﺷﺮﻣﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد را

ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ« .و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ:
َ
ْ َ َ َ َ ُ َْ
َ
» ِا� َﻦ آد َم لﻚ ا َّول �ﻈ َﺮ ٍة َو ِاﻳّﺎك َواﺜﻟّﺎ ِ�ﻴَﺔ« .ﮐﻪ» :ای اﺑﻦ آدم ﻧﻈﺮ اول ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ

ﮐﺮدن دوم ﺑﭙﺮھﯿﺰ«) .(١

و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮد:
ْ
َ
ْ َ َ َ
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ
َ
ﺧ َﺮة«» .ای ﻋﻠﯽ از ﭘﯽ ﯾﮏ
»ﻳﺎ ﻲﻠﻋ ﻻ ﺗت ِﺒﻊ اﻨﻟَّﻈ َﺮة اﻨﻟَّﻈ َﺮه ﻓﺎِن لﻚ اﻷو� َوﻟيﺲ لﻚ اﻻ ِ

ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﮑﻦ؛ زﯾﺮا ﻧﻈﺮ اول ﺑﺮای ﺗﻮ اﺳﺖ و دوم ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ«) .(٢
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ اول ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎه ﻧﺪارد و دوﻣﯽ و ﺳﻮﻣﯽ و ...ﮐﻪ
ﻋﻤﺪی اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺼﺎص.
 -٢اﺑﻮداود ،ﺑﺎب ﻣﺎﯾﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺾ اﻟﺒﺼﺮ.

١٨٦

ﺣﺠﺎب

ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎریس از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج در ﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ و اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﺸﻤﺖ را از آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺮدان«) .(١
ﻏﺮﯾﺰۀ ﺧﻮدآراﯾﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﻨﺖ:

از ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻓﺘﻨﮥ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن دوﺳﺖ دارد ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل وی دﯾﺪه ﺷﻮد،
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه ھﻤﯿﺸﻪ ھﻢ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﻨﺖ در
ذات اﻧﺴﺎن ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ و آﺛﺎر آن در آراﺳﺘﻦ ﻟﺒﺎس ،آراﯾﺶ ﻣﻮ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﺎزک و
ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن آنھﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﻔﻆ » ّ
ﺗﺒﺮ ج اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ« ﯾﺎ »زﯾﻨﺖھﺎی
زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ« را ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ھﺮ زﯾﻨﺘﯽ ﮐﻪ ھﺪف آن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﺷﺪن در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،در زﻣﺮۀ »ﺗﺒﺮج اﻟﺠﺎھﻠﯿﻪ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و اﯾﻦ
اﺻﻄﻼح ﺷﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﺎدری ﮐﻪ زن ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
از رﻧﮓھﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﻨﺪه از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد» ،ﺗ ّﺒﺮ ج اﻟﺠﺎھﻠﯿﻪ«
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع »ﺗﺒﺮج« ،ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ و وﺟﺪان زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻧﻔﺲ او اﯾﻦ ﻣﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ و اﮔﺮ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ او ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُۡ َ
� َج ٱلۡ َ
﴿ َو َ� َ� َ َّ
� ۡج َن َ� َ ُّ
�ٰ ِهل َِّيةِ ٱ� ٰ
و�﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۳ :
»ﻇﺎھﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﻨﺖ و ﺗﺠﻤﻞ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺎھﺮﮐﺮدن زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ«.
و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ھﺮ زﯾﻨﺖ و ﺗﺠﻤﻠﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﺖ ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی دور
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﻨﺖ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و زﯾﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دورﻧﮕﯽ و ﻧﯿﺖ ﻓﺴﺎد آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﻨﺖ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻓﺘﻨﮥ زﺑﺎن:

زﺑﺎن ﻣﻈﮫﺮ دﯾﮕﺮی از ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮد و زﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻇﺎھﺮ
ﮐﻼﻣﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮔﺮدد وﻟﯽ وﺳﻮﺳﮥ ﻗﻠﺒﯽ ،آواز
 -١اﺑﻮداود ،ﺑﺎب ﻣﺎﯾﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺾ اﻟﺒﺼﺮ.
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را ﻧﺮم و دﻟﮑﺶ و ﻟﮫﺠﻪ را ﻣﺤﺮک و ﮔﻔﺘﺎر را ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﯿﺮا ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َٗۡ َ َُۡ ٞ
َّ
َۡ
َ
َۡ
َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ
﴿إ ِ ِن ٱ�قي
� ۚ ف� �ض ۡع َن بِٱلق ۡو ِل � َي ۡط َم َع ٱ�ِي ِ� قلبِهِۦ مرض وقلن قو�
ٗ
َّم ۡع ُروفا﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۲ :
@اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺲ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﯾﺪ؛ زﯾﺮا
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻟﺶ ﻣﺮض )ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن( وﺟﻮد دارد ﻃﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ادا ﮐﻨﯿﺪ«.

و اﯾﻦ وﺳﻮﺳﮥ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﮑﺎﯾﺖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدم ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و از ﺷﻨﯿﺪن آن ،ﻧﻔﺲ وی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ داﺳﺘﺎنھﺎی ﻋﺸﻘﯽ و ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ را اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ
در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ آﺗﺶ در ھﯿﺰم ﺧﺸﮏ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ۡ
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ َ َ ۡ َ
ِين َء َ
ام ُنوا ْ ل َ ُه ۡم َع َذ ٌ
ح َش ُة � ٱ َّ� َ
اب أ ِ� ٞم ِ� ٱ ُّ�� َيا
﴿إِن ٱ�ِين �ِبون أن �شِ
يع ٱل�ٰ ِ
ِ
َوٱ�خ َِرة ِ﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۱۹ :
@ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ زﺷﺘﯿﮫﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻤﺎن آورﻧﺪﮔﺎن راﯾﺞ ﺷﻮد ،در دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.

ﻓﺘﻨﮥ زﺑﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ھﺮﻧﻮع آن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد وﺳﻮﺳﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زن ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺣﻮال و اوﺻﺎف زﻧﺎن دﯾﮕﺮ را ﻧﺰد
ﺷﻮھﺮش ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َّ ُ ْ ُ َ
ْ َ َ َ َ
ُ
ﺒﺎﺮﺷ ال َﻤ ْﺮأة ﺣ ّﻰﺘ ﺗ ِﺼﻔﻬﺎ ل ِ َﺰ ْو ِﺟﻬﺎ ﺎﻛﻧﻪ ِﻳﻨﻈ ُﺮ ِاﻴﻟْﻬﺎ«» .ﺑﺎ زﻧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
»ﻻ ﺗ ِ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از او ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش او را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«) .(١
و ھﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد از اﻓﺸﺎی اﺳﺮارﺷﺎن ﻧﮫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ )  (٢ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺴﺘﺮش و رواج ﻓﺤﺸﺎ ﮔﺸﺘﻪ و دلھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و اﮔﺮ اﻣﺎم در
 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﮐﺮاھﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻤﺮاة.
 -٢اﺑﻮداوود ،ذﮐﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﺻﺒﻪ اھﻠﻪ.

١٨٨

ﺣﺠﺎب

اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺳﮫﻮ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺪی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﮫﻮش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد و اﮔﺮ
ﻣﻘﺘﺪی ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد و
اﮔﺮ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ آنھﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﺷﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﯽ از آن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و
ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺘﻨﮥ آواز:

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﺑﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ و آواز و ﺣﺮﮐﺎت دﯾﮕﺮی در ﮔﻮش ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ از ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ۡ َ َ ُۡ َ
﴿ َو َ� يَ ۡ ۡ َ ۡ ُ
�� َن بِأرجل ِ ِه َّن ِ�ُعل َم ما �فِ� مِن زِ�نت ِ ِه َّن﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۳۱ :
ِ
»ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮑﻮﺑﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﻨﺖھﺎی ﭘﻨﮫﺎنﺷﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد«.

ﻓﺘﻨﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮی ﺧﻮش:

ﺑﻮی ﺧﻮش ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺻﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺷﺮور ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺮور دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و از ﻇﺮﯾﻔﺘﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻣﺮاﺳﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﻧﻈﺎمھﺎی اﺧﻼﻗﯽ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻄﯿﻒ و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ زن
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﺎل
و زﯾﻨﺖ ﻣﺴﺘﻮر و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺧﻮش در ﻓﻀﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ٌ
َ َ َ َ َْ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ْ
ََْ ْ َُ
� ﻛﺬا� .ﻌ� َزا ِ�ﻴَﺔ«» .اﮔﺮ زن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
»الﻤﺮاة إذا اﺳﺘﻌﻄﺮت �ﻤﺮت ِﺑﺎلﻤﺠ ِﻠ ِﺲ ﻓ ِ
ﻋﻄﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،آن زن ﭼﻨﺎن و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ زاﻧﯽ اﺳﺖ«) .(١
و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َّ ْ ً
َ َ ْ ْ
»إذا ﺷ ِﻬﺪت ِاﺣﺪا�ﻦ الﻤﺴ ِﺠﺪ ﻓﻼ �ﻤﺴﻦ ِﻃﻴﺒﺎ«» .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ زﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﻮی ﺧﻮش )ﻋﻄﺮ ،ﭘﻮدر و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮی( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده

ﺑﺎﺷﺪ«) .(٢
 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎد ﻓﻲ ﮐﺮاھﯿﺔ ﺧﺮوج اﻟﻤﺘﻌﻄﺮة.
 -٢ﻣﻮﻃﺎ و ﻣﺴﻠﻢ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه

١٨٩

و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
َ
َ َ َ َ َ َ َُُْ َ ْ ُ ّ
َ ََ ُُْ َ َ َ ُُْ
»ﻃﻴْ ُ
ﻲﻔ ِر�ﻪ«» .ﺑﻮی
ﺧ
و
ﻪ
ﻧ
ﻮ
ل
ﺮ
ﻬ
ﻇ
ﻣﺎ
ء
ﺴﺎ
الﺮﺟﺎل ﻣﺎ ﻇﻬﺮ وﺧ ِﻲﻔ لﻮﻧﻪ و ِﻃﻴﺐ ا ِﻟن
ﺐ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺧﻮش ﺑﺮای ﻣﺮدان آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺶ آﺷﮑﺎر و رﻧﮕﺶ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ
رﻧﮕﺶ آﺷﮑﺎر ﺑﻮده و ﺑﻮﯾﺶ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ«) .(١
ﻓﺘﻨﮥ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ:

اﺳﻼم در ﺑﺎرۀ ﻏﺮﯾﺰۀ ﺣﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺟﮫﺎن ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد ،اﮔﺮ
ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓﺗﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز را ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ زن و ﻣﺮد آنھﺎ از دﯾﺪه ﺷﺪن ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺒﺎس در
ﻧﺰد آنھﺎ ﺑﺮای زﯾﻨﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﺪف ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻢ اﺳﻼم
از ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ زﯾﻨﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ زن و ﻣﺮد اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ در آنھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﮔﺰ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ روش ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ
را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ روﺑﺮوی
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮھﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ََ َ َ ُ ُ
ََ َ ُ ََ َ ْ ْ
� ْﻢ أَ ْﻫﻠَ ُﻪ ﻓَﻠيَ ْﺴ ُ ْ
ﺮﺘ َوﻻ �ﺘﺠ َّﺮد ﺠﺗ ُّﺮد اﻟﻌ��ﻦ« » .٢وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ
»إذا أﻰﺗ أﺣﺪ
ﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺘﻮر و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﺮ ﺧﻮد را ﻋﺎری از

ﻟﺒﺎس ﻧﺴﺎزﻧﺪ«) .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺑﺎب اﻟﺴﺘﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺎع(.
 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ ﻃﯿﺐ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل و اﺑﻮداوود.
 -٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ از ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺳﻨﺪ آن اﺣﻮص ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ آﻣﺪه
و او ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ھﻤﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و
دﯾﮕﺮان او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ :از راوﯾﺎن ﺛﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮاد رواﯾﺖھﺎی ﻣﯽآورد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ رواﯾﺎت او ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﺑﻮﺻﯿﺮی در زواﺋﺪ ) (۱۲۱ /۲ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
و ﺑﺎﻵﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ اﻟﺒﺎﻧﯽ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﯿﻞ ) (۷۱ /۷ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ.
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ﺣﺠﺎب

ﻗﺎﻟﺖ ﺎﻋ�ﺸﻪ » :ﻣﺎ ﻧﻈﺮت أي ﻓﺮج رﺳﻮل اﷲ ج«) » .(١ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ

ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ھﺮﮔﺰ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪﯾﺪم«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﺴﯽ
ﺣﺘﯽ در ﺧﻠﻮت ھﻢ ﺑﺮھﻨﻪ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ:
»اﷲ أﺣﻖ أن �ﺴﺘﺤ� ﻣﻨﻪ«» .اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺣﯿﺎ ﮐﺮده ﺷﻮد«.
در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»إﻳﺎ�ﻢ واﺘﻟﻌﺮي ﻓﺈن ﻣﻌ�ﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﺎرﻗ�ﻢ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺋﻂ وﺣ� ﻳﻔﻲﻀ الﺮﺟﻞ
إﻰﻟ أﻫﻠﻪ ﻓﺎﺳﺘﺤﻴﻮﻫﻢ و أ�ﺮمﻮﻫﻢ«) » .(٢ھﺎن ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ از ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻏﯿﺮ از اوﻗﺎﺗﯿﮑﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﺨﻼ ﯾﺎ ﻧﺰد ھﻤﺴﺮان
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺷﺮم ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن را ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ«.

ﻟﺒﺎس در اﺳﻼم در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﺎ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﺎھﺎی
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﻮد.
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ج�» :ﺴﺎء ﺎﻛﺳﻴﺎت ﺎﻋر�ﺎت مﻴﻼت ،ﻣﺎﺋﻼت روءﺳﻬﻦ ﺎﻛﺒﻟﺨﺖ اﻟـﻤﺎﺋﻠﺔ
ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻦ اﺠﻟﻨﺔ وﻻ �ﺪن ر�ﻬﺎ«)  .(٣رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ
و ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ ،ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع
و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ
ﷲ ﹶﻋ ﹶﻠﻴ ﹺﻪ وﺳ ﱠﻠﻢ ﹺﻣﻦ إﹺﻧﹶﺎ ﹴء و ﹺ
ﹺ
اﺣ ﹴﺪ ﹺﻣ ﹶﻦ اﳉﹶﻨﹶﺎ ﹶﺑ ﹺﺔ«» .ﻣﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
ﹶ
ﮐﺮدهاﻧﺪ » :ﹶو ﹸﻛﻨ ﹸﹾﺖ ﹶأ ﹾﻏﺘﹶﺴ ﹸﻞ ﹶأﻧﹶﺎ ﹶواﻟﻨﱠﺒﹺ ﱡﻲ ﹶﺻ ﱠﲆ ا ﹸ ﹾ ﹶ ﹶ ﹶ ﹾ

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺐ ﺑﻮدﯾﻢ از ﯾﮏ ﻇﺮف ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ[ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و
دﯾﮕﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﺪهاﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن و ﺷﻮھﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدن در
ﯾﮏ ﻣﮑﺎن و دﯾﺪن ﻋﻮرت ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[

 -١ﺷﻤﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯿﺎء رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج.
 -٢ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء ﻓﯽ اﻻﺳﺘﺘﺎر ،ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ
رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ
ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن آن ﺑﻪ اﺳﻢ اﺑﻦ اﺑﯽﺳﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ در ﺑﺎره اش ﮔﻔﺘﻪ:
ﺻﺪوق ﺑﻮده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪاش ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرده ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
رواﯾﺎت او ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ :إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ۱۰۲ /۱ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد] .ﻣﺼﺤﺢ[.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب اﻟﻨﺴﺎء اﻟﮑﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﺎرﯾﺎت.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه
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ﻟﺒﺎس در ﺑﺮﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﮕﺮان را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ ﺑﺨﺘﯽ
ﺑﺎ ﮔﺮدن ﺧﻤﯿﺪه راه ﻣﯽروﻧﺪ .ھﺎن ﺑﺪان ﮐﻪ در ﺟﻨﺖ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻮﯾﺶ را ھﻢ

اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ را ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﯿﺎر اﺧﻼق و روح اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻼم روﺷﻦ ﺷﻮد ،اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺤﺘﻮای
اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﻀﺎی آن را از ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت در دل اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد دارد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﮑﺮ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺟﻮاﻧﻪی اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت
ﮐﻮﭼﮏ از آﻧﺠﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﭙﺲ رﺷﺪ ﮐﺮده ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی و ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮔﺮدد،
اﻧﺴﺎن ﮐﻢ ﻋﻘﻞ و ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ آن را ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﮏ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻓﺮض ﮐﺮده ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺪان
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺎھﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،رﯾﺸﮥ درد ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺧﻼق ،ﺗﻤﺪن و ﻣﻌﺎﺷﺮت را ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽدھﺪ ،از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
اﺧﻼﻗﯽ ﭼﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﻋﻈﯿﻤﯽ در روح ﭘﺪﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او را وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ھﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺮاﻗﺐ اوﺿﺎع ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮدش آﻧﺮا ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ارادهاش ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ

ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺰا در اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﻧﺸﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﯿﻔﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﻣﯽ ھﻢ ﺑﺸﻮد ﺟﺎ دارد ﮐﻪ وﻻة اﻣﻮر ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﺟﺰا دادن را ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده و آﺳﺎن ﻓﺮض ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮوط اﺛﺒﺎت ﺟﺮم را ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ
و ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ،ﻣﺮدم را از ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ)  .(١وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و ﺟﺮم ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ و دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ وی رأی داد در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺮم ﭼﻨﺎن ﺟﺰاﯾﯽ
 -١ﺷﺮوط اﺛﺒﺎت ﺟﺮم در اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺮوط اﺛﺒﺎت زﻧﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرھﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺎم دﻋﺎوی و ﻗﻀﺎﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ وﻟﯽ در اﺛﺒﺎت زﻧﺎ ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ و آن
ھﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﺑﺎرۀ ﺣﺪود و اﺟﺮای آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
در ﺻﻮرت ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ،ﺣﺪود را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رد ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﻣﺎم در ﻋﻔﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺰا اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ) .ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮاب اﻟﺤﺪود(
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ﺣﺠﺎب

ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮدش ﺑﻠﮑﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻨﺪ ،از اﻗﺪام
ﺑﻪ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮده و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا ھﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎکﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻋﺎدت دادن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن آن و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﮐﯿﻔﺮ ﺷﺪن.
دوﮐﺎری را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آن ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :زﻧﺎ و ﻗﺬف )ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ دادن ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﻋﻔﯿﻒ(.
ﺣﺪ زﻧﺎ:

ً
ﻗﺒﻼ در ﺑﺎرۀ زﻧﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﺷﺮح دادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻧﺤﺮاف اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﻔﯿﺪ و ﺻﺎﻟﺢ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ردﯾﻒ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺸﻤﺎر
ً
ﻣﯽرود ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ذاﺗﺎ ﺟﺮم
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ْ
ْ
َّ
َ َ َٞ
َ ُ ۡ ُ
َّ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ُ َ
حد ّم ِۡن ُه َما مِائ َ َة َج َ
�ةٖ� َو� تأخذ�م ب ِ ِهما رأفة
﴿ٱلزا�ِية وٱلز ِا� فٱج ِ�وا � � ٰ ِ ٖ
ُ ُ ُ ۡ َ َّ ۡ
َ َ
ٓ َ ٞ
ۡ ۡ
َّ
ِين ٱ�ِ إِن ك
نت ۡم تؤم ُِنون بِٱ�ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر� َوليَش َه ۡد عذ َا� ُه َما َطا�ِفة ّم َِن
ِ� د ِ
ۡ ۡ َ
ٱل ُمؤ ِمن ِ�] ﴾٢اﻟﻨﻮر.[۲ :
»ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از زن و ﻣﺮد زﻧﺎﮐﺎر ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن
آوردهاﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﺗﺮﺣﻢ و ﻧﺮمدﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ،و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ آن دو ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺎ را در ذات ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد ،اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم زﻧﺎ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت رﯾﺸﻪای و اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮﯾﺎت ھﺮﮐﺪام ،ﺗﻔﺎوت در اﺳﻠﻮب
ً
و ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺟﺰا ھﻢ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﻗﺎﻧﻮن ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺰای زﻧﺎی زن ﺷﻮھﺮدار ﺣﺒﺲ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺟﺰا ﺳﺒﺐ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺮدم در ارﺗﮑﺎب آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺮأت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ زﻧﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف آن
ﺑﺮای زﻧﺎ ،ﭼﻨﺎن ﺟﺰای ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﺟﺮای آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻄﮫﯿﺮ ﭘﯿﮑﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه
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اﺟﺘﻤﺎع از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ زﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﯿﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺮم در آنھﺎ زﯾﺎد ﺷﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﯾﮏ ﺑﺎر اﺟﺮا ﮐﺮدن ﺣﺪ ﺑﺮ ﻓﺮد زﻧﺎﮐﺎر
در دل وی و دﯾﮕﺮان ﭼﻨﺎن رﻋﺐ و وﺣﺸﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎدی ھﯿﭻ
ﯾﮏ از آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﯾﺎزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ روﺣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ دل و ﺟﺎن ھﻮاداران اﯾﻦ ﮔﻨﺎه اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و آنھﺎ را از درون اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻏﺮﺑﯽھﺎ از زدن ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺮ زاﻧﯽ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ و ﻋﻠﺘﺶ ھﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آزردن ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درک
ً
اﺧﻼﻗﯽ در ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﮐﻤﺎل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ زﻧﺎ را
ﻋﯿﺐ و ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﺑﺎزی ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻣﺎﯾﮥ آراﻣﺶ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ھﻢ از
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره زﯾﺎد ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪھﻨﺪ و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﺟﺮﯾﺤﻪدار
ﺳﺎزد و ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺠﺎوز و اﺧﻼق ھﻢ ،زﻧﺎ از
ﺟﻤﻠﮥ ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آن ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺰا و ﻏﺮاﻣﺖ ھﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ،ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ زﻧﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ را در
ﻗﺒﺎل آن ،ﯾﮏ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻟﮑﻦ اﮔﺮ درک اﺧﻼﻗﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎ ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ رﺿﺎ و ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺒﺎر ﭼﻪ ﺑﺎ زن
ازدواج ﮐﺮده و ﭼﻪ ﺑﺎ زن ﺑﺎﮐﺮه و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺰوج ،ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر آن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽرﺳﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮﯾﻪاش در ﺑﺎرۀ ﺟﺰا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺰوم
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺿﺮر اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪۀ زﻧﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺟﺰاھﺎی
ﺳﺒﮏ و ﺗﺎوانھﺎی اﻧﺪک ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﻟﻮازم ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ ،از ﺿﺮرھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺿﺮر ﮐﺮدن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﺿﺮرھﺎی ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮ
ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎری ﻧﺸﻮد ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ھﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آن آﺳﯿﺐ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ را در ردﯾﻒ ﻋﻘﻮﺑﺖھﺎی
ً
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮ ھﻤﮑﺎری و
اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن در ﺑﺎرۀ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد راه
اﻓﺮاط و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز ھﻢ
ﺑﮑﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ،آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﯿﻞ و
رﺿﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ ،دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دراز
ﮐﺮده ﺷﻮد از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ،ﻣﻮ ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﺸﺎن راﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎع.
از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻏﺮﺑﯽ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎھﻠﯿﺖھﺎی ھﺮ ﻋﺼﺮ – اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اﻣﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﻮر ﻣﻌﻘﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺿﺮر ﻓﺮدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ و
دﺷﻮار ﺑﻮده و ﺿﺮر ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻇﺎھﺮا ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﺿﺮری را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ ،درک ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻌﺪی و ﺧﻄﺮھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهاش ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺣﺪ ﻗﺬف:

ﺿﺮر ﻗﺬف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮر زﻧﺎ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا زﯾﺎنھﺎی ﻣﺘﮫﻢﮐﺮدن ﯾﮏ زن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﻓﻘﻂ در
ﺧﻮد او ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﻓﺤﺸﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ را
ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ را ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻓﺎﻣﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در دلھﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،دهھﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺪاﯾﺪ و
ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎلھﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﻟﺬا ﻗﺮآنﮐﺮﯾﻢ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﺒﺎل آن ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
َ َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ َ ۡ َ ٗ
ت �م لم ي�توا بِأر�عةِ شهداء فٱج ِ�وهم ث�ن ِ� ج�ة
﴿وٱ�ِين يرمون ٱلمحص� ِ
ُ
ۡ
َ
َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ً َ َ ٗ َ ْ ٰٓ َ ُ َ ُ َ
و� �قبلوا لهم ش�دة �بد�ۚ وأو
��ِك ه ُم ٱل�ٰسِقون] ﴾٤اﻟﻨﻮر.[۴ :
»آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻋﻔﯿﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎﮐﺎری ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎر ﮔﻮاه ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﭘﺲ ۸۰
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ھﺮﮔﺰ ﮔﻮاھﯽ اﯾﺸﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻓﺎﺳﻘﺎن«.

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﺮاﺳﺘﯽ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم از اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪیھﺎ و ﺿﺮرھﺎی
ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت اھﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﻼم ﺷﺨﺺ را از درون اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ در وی ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد،
ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن اﻧﺴﺎن را از ﺧﺎرج اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﻼم
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ،ﻧﻈﺎم
ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ اﺧﻼﻗﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و در
ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺤﯿﻂ از ھﻤﮥ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮک ﺷﮫﻮت ﭘﺎک و ﺻﺎف
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺬاھﺐ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻠﻞ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻣﺎ در ﺑﺎرۀ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و
اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
اﺣﮑﺎم ﻟﺒﺎس و ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت:

اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ اﺳﻼم در راه ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ،ﻋﺒﺎرت از
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮھﻨﮕﯽ و دﯾﺪه ﺷﺪن ﻋﻮرت زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻪ در دوران
ﻋﺮب ﺟﺎھﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﮫﺎن اﺧﺘﻼف
زﯾﺎدی ﻧﺪارد ،ﻣﺮدان ﻋﺮب ﺧﻮد را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﺮﻣﯽ ،ﺑﺮھﻨﻪ

١٩٦

ﺣﺠﺎب

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ)  (١و در وﻗﺖ ﻏﺴﻞ و ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ در ﺳﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻋﻮرت ﺧﻮدﺷﺎن
ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ،در اﻃﺮاف ﮐﻌﺒﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را
ً
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ)  (٢و ﺣﺘﯽ زﻧﺎن ھﻢ در وﻗﺖ ﻃﻮاف ﻟﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ)  (٣و ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻟﺒﺎﺳﯽ را در ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﻨﻪ ،ﺑﺎزوھﺎ ،ﺳﺮ ،و ھﺮ دو ﺳﺎق ﭘﺎ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ)  (٤اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،و در
ﺷﺮق ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﻒ و ﺳﺘﺮ
ﻋﻮرت و ﺣﺪود آنھﺎ اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ درﺳﯽ را ﮐﻪ اﺳﻼم در اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺎده ﮐﺮد ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ٗ
ََٰ ٓ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ
ُ
ٗ َُ
َ
نز�َا علي� ۡم �ِ َاسا ي�ٰرِي س ۡو�ت ِ� ۡم َورِ�شا﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۲۶ :
﴿�ب ِ� ءادم قد أ
»ای ﻓﺮزﻧﺪان آدم ھﺮ آﺋﯿﻨﻪ ﻓﺮود آوردﯾﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺷﻤﺎ را و

)ﻓﺮود آوردﯾﻢ( ﻟﺒﺎس زﯾﻨﺖ«.
و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﺪن ﺗﻤﺎم زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﺸﻒ
ﻋﻮرت و ﻧﮕﺎهﮐﺮدن ﺑﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﱃ ﺳﻮأة أﺧﻴﻪ«».ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻣﮕﺎه ﺑﺮادرش ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ«) .(٥
ْ َ
الﺮ ُﺟ ُﻞ إ َﻰﻟ َﻋ ْﻮ َرة َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ
» َﻻ َ�ﻨْ ُﻈ ْﺮ َّ
الﺮﺟ ِﻞ َوﻻ �ﻨﻈ ْﺮ ال َﻤ ْﺮأة ِإﻰﻟ ﻋ ْﻮ َر ِة ال َﻤ ْﺮأ ِة«» .ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺮد
ِ
ِ
ﺑﻪ ﻋﻮرت ﻣﺮد دﯾﮕﺮی و ﻧﻪ ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﻋﻮرت زن دﯾﮕﺮی«) .(٦
 -١در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ در ﺑﺎب »اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻌﻮرة« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻮر ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ

را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻨﺪ ﺷﻠﻮارش ﭘﺎره ﺷﺪ و ﺷﻠﻮارش ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﭼﻮن ﺳﻨﮓ در دﺳﺖ

داﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻠﻮارش را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻨﺶ در آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ﺑﺪو
ﻓﺮﻣﻮد :ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﭙﻮش ،و ھﺮﮔﺰ ﺑﺮھﻨﻪ ﮔﺮدش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 -٢از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺠﺎھﺪ ،ﻋﻄﺎ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ و ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺮدان ﻋﺮب در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ در اﻃﺮاف ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -٣در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺮھﻨﻪ ﻃﻮاف
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران
ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٤ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ آﯾﻪ» :وﻟﻴﴬﺑﻦ ﺑﺨﻤﺮﻫﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﻴﻮﲠﻦ«.
 -٥اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺟﺼﺎص.
 -٦ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود.

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﺮاﺳﺘﯽ

١٩٧

»ﻷن أ ّ
ﺣﺪ و�ﻨﻈﺮ
ﺧﺮ ﻣﻦ الﺴﻤﺎء ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ ﻧﺼﻔ� أﺣﺐ إﻲﻟ ﻣﻦ أن أﻧﻈﺮ إﻰﻟ ﻋﻮرة أ ٍ
ﻋﻮر�«» .اﮔﺮ ﻣﻦ از آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻔﺘﻢ و دوﻧﯿﻢ ﺷﻮم ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻮرت ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎه

ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﻮرت ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ«) .(١

»إﻳﺎ�ﻢ واﺘﻟﻌﺮي ﻓﺈن ﻣﻌ�ﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﺎرﻗ�ﻢ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺋﻂ وﺣ� ﻳﻘﻰﻀ الﺮﺟﻞ
إﻰﻟ أﻫﻠﻪ«» .از ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از وﻗﺖ ﻗﻀﺎی

ﺣﺎﺟﺖ و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ ھﻤﺴﺮﺗﺎن ،از ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«) .(٢
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ُّ َ ْ
ْ
َ
»إِذا أﻰﺗ أﺣﺪ�ﻢ أﻫﻠﻪ ﻓﻠيﺴت ِﺮﺘ ،وﻻ �ﺘﺠﺮد ﺠﺗﺮد اﻟ ِﻌ��ﻦ«» .وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺟﻤﺎع
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺎزﻧﺪ«) .(٣
و ﺑﺎری ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﺘﺮان زﮐﺎت در ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺷﺘﺮﺑﺎن را دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﻪ اﺳﺖ ،او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻨﻟﺎ ﻣﻦ ﻻ ﺣﻴﺎء ﻪﻟ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ«) .(٤
ﺣﺪود ﻋﻮرت ﻣﺮدان:

در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ،اﺳﻼم ﺣﺪود ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻋﻮرت در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن واﺟﺐ اﺳﺖ
و ﻋﻮرت ﻣﺮد از زﯾﺮ ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺎزه ﻧﺪارد آن را ﻇﺎھﺮ و
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﺑﻮ اﯾﻮب
اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺎ ﻓﻮق الﺮ�ﺒت� ﻣﻦ اﻟﻌﻮرة وﻣﺎ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺮﺳ ٍة ﻣﻦ اﻟﻌﻮرة«» .از زاﻧﻮھﺎ ﺗﺎ زﯾﺮ ﻧﺎف
 -١ﻣﺒﺴﻮط ،ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺤﺴﺎن.
 -٢ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺘﺎر ،ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ
رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ
ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن آن ﺑﻪ اﺳﻢ اﺑﻦ اﺑﯽﺳﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ در ﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺪوق
ﺑﻮده و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اش ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرده ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ رواﯾﺎت او
ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ :إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ۱۰۲ /۱ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد] .ﻣﺼﺤﺢ[
 -٣اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺎع .ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺗﺨﺮﯾﺞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و آراء ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در
ﻣﻮرد آن ﮔﺬﺷﺖ.
 -٤ﻣﺒﺴﻮط ،ﮐﺘﺎب اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن.

١٩٨

ﺣﺠﺎب

ﻋﻮرت اﺳﺖ )ﻋﻮرت ﻣﺮد ﺑﯿﻦ ﻧﺎف و زاﻧﻮﯾﺶ اﺳﺖ(«) .(١
و ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﻴﺖ«» .ران ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻦ و ﺑﻪ زاﻧﻮی
ﻲﺣ وﻻ ٍ
»ﻻ ﺗﺮﺒز ﻓﺨﺬك وﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﻰﻟ ﻓﺨﺬ ٍ

ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ،ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﻧﺪه ،ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ«) .(٢
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از زن ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی از آن
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:

»اﺣﻔﻆ ﻋﻮرﺗﻚ إﻻ ﻣﻦ زوﺟﺘﻚ أو ﻣﺎ مﻠﻜﺖ ﻳﻤﻴﻨﻚ«» .ﮐﻪ ﻋﻮرت ﺧﻮد را ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﮐﻦ ،ﻣﮕﺮ از ھﻤﺴﺮ و ﮐﻨﯿﺰت«) .(٣
ﺣﺪود ﻋﻮرت زﻧﺎن:

ﺣﺪود ﻋﻮرت زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻋﻮرت ﻣﺮد زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا زن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ را ﻏﯿﺮ از ﭼﮫﺮه و ﮐﻒ دﺳﺖ ،از ﻣﺮدم ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺣﺘﯽ از ﭘﺪر ،ﺑﺮادر و
ﺧﻮﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ)  ،(٤ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﻓﺮﻣﻮد:
 -١دار ﻗﻄﻨﯽ.
 -٢دار ﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ.
 -٣اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
 -٤اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﻮدودی  /ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﺑﻌﺪ از ﺻﻔﺤﻪ  (۲۳۲ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻧﻘﻠﯽ
و ﻋﻘﻠﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .و از آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ» :ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت آﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮده و اﻗﻮال ﻣﻔﺴﺮان ھﺮ ﻋﺼﺮی را ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮار دھﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدم را در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ
روﯾﺸﺎن را از ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﻨﮫﺎن دارﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ از زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ دارد
و ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻧﻘﺎب ﯾﺎ ﭘﺮده و ﭼﺎدر را از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده وﻟﯽ آﻧﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ
اﺻﻄﻼﺣﯽ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮده ﺑﺮ روی
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و در آن زﻣﺎن ﭘﺮدۀ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻨﺎم ﻧﻘﺎب ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم آﻧﺮا ﺑﺪان ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ« .و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا اﺳﻼم ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭼﺎدرھﺎیﺷﺎن را از
ﺳﺮ ﺑﺮ روﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ« در ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺿﺮوری اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ

ﮐﻪ زﻧﺎن روﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ،اﻇﮫﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ھﺪﻓﺶ ﺗﻨﮫﺎ و
ﺗﻨﮫﺎ رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دروازۀ ﻓﺘﻨﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد ﺑﻪ آنھﺎ اﻣﺮ

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﺮاﺳﺘﯽ

١٩٩

»ﻻ �ﻞ ﻻمﺮأ ٍة ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻴﻟﻮم اﻵﺧﺮ أن ﺨﺗﺮج ﻳﺪﻳﻬﺎ إﻰﻟ ﻫﻬﻨﺎ وﻗﺒﺾ ﻧﺼﻒ
اﺬﻟراع«» .ﺑﺮای زﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای واﺣﺪ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

دﺳﺘﺶ را زﯾﺎدﺗﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد ،و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺑﺎزو )ﻣﭻ( ﮐﺮد«) .(١

»اﺠﻟﺎر�ﺔ إذا ﺣﺎﺿﺖ لﻢ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﺮى ﻣﻨﻬﺎ إﻻ وﺟﻬﻬﺎ و�ﺪﻫﺎ إﻰﻟ اﻟـﻤﻔﺼﻞ«» .و دﺧﺘﺮ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﯿﺾ ﺑﺒﯿﻨﺪ )ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد( درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺻﻮرت و دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﻣﭻ ،اﻋﻀﺎی

دﯾﮕﺮ او دﯾﺪه ﺷﻮد«) .(٢
و از ﻋﺎﯾﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد ﺑﺮادرزادهام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻃﻔﯿﻞ در ﺣﺎﻟﺖ آراﺳﺘﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪم .ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﯾﻦ وﺿﻊ را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ ،ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! او ﺑﺮادرزادۀ ﻣﻦ اﺳﺖ ،آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :إذا ﻋﺮﻓﺖ اﻟـﻤﺮأة لﻢ
�ﻞ ﻬﻟﺎ أن ﺗﻈﻬﺮ إﻻ وﺟﻬﻬﺎ و�ﻻ ﻣﺎ دون ﻫﺬا وﻗﺒﺾ ﻰﻠﻋ ذراع ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺮﺘك ﺑ� ﻗﺒﻀﺘﻪ و��
الﻜﻒ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻀﺘﻪ اﻷﺧﺮى«» .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن ﺣﺎﺋﺾ ﺷﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از روی و
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ دﯾﺪه ﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )از ﺳﺎﻋﺪ ﺧﻮد

ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﮔﺮﻓﺖ( و ﺑﯿﻦ ﮐﻒ دﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد«) .(٣
اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺧﻮاھﺮ ﻋﺎﯾﺸﮥ ﺻﺪﯾﻘﻪ ش ﺑﻮد ،او ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺰد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج
ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک درآﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ او از آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج روﯾﺶ را از وی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻳﺎ أﺳﻤﺎء! إن اﻟـﻤﺮأة إذا ﺑﻠﻐﺖ اﻤﻟﺤﻴﺾ لﻢ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﺮى ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻫﺬا وﻫﺬا
وأﺷﺎر إﻰﻟ وﺟﻬﻪ و�ﻔﻪ«» .ای اﺳﻤﺎء! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻦ وی

ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ و اﯾﻦ – اﺷﺎره ﺑﻪ روی و ﮐﻒ دﺳﺖ ﮐﺮد – اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ او دﯾﺪه ﺷﻮد«) .(٤
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن )ﺧﻮد( را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪازﻧﺪ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن ﻋﻔﯿﻔﻪ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت
روﯾﺶ را ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺮدان ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را از ﻧﮕﺎهﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮف او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎن
در روی آنھﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ«] .ﻣﺼﺤﺢ[
 -١اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی.
 -٢اﺑﻮداود.
 -٣اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی.
 -٤اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ھﻤﻪﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
َ
َ
ََ
اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره (۴۱۰۴) :از َو ِﻟﯿﺪ از َﺳ ِﻌﯿﺪ ﺑﻦ َﺑ ِﺸﯿﺮ از ﻗﺘ َﺎده از ﺧ ِﺎﻟﺪ ﺑﻦ ُد َر ْﯾﻚ از َﻋ ِﺎﺋﺸﻪ ل
ِ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻮداود ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ درﯾﮏ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.

٢٠٠

ﺣﺠﺎب

و ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ س ﻧﺰد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﺎدر ﻧﺎزک
و ﺑﺮاق ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﭼﺎدر او را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻮض آن ﭼﺎدر
ً
ﺿﺨﻤﯽ ﺑﺮ وی ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ)  .(١ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻟﻌﻦ اﷲ الﺎﻜﺳﻴﺎت اﻟﻌﺎر�ﺎت« .ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪۀ ﺑﺮھﻨﻪ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
و از ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺘﺎن ﺗﮑﻪ ﮐﺘﺎن و ﻗﺒﺎﻃﯽ )دو ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﮥ ﻧﺎزک و ﺷﻔﺎف( ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا آن
ﻟﺒﺎسھﺎ ﻧﺎزک ﺑﻮده و ﺑﺪن را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ«) .(٢
از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎی ﺑﺪن زن ﻋﻮرت اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ ،ﭼﻨﺎن ﻋﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ھﻢ از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺎرﺑﺶ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و زن اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﺶ را ﻏﯿﺮ از ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ
ﭘﺪرش ﯾﺎ ﺑﺮادرش ﯾﺎ ﺑﺮادرزادهاش ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻧﺰد ﻣﺤﺎرﻣﺶ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﭼﻨﺎن
ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک و ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ و اﻧﺪاﻣﺶ ھﻮﯾﺪا ﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ از
ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ،ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت وی ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﺸﺶ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ وی از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺳﻦ او
زﯾﺎد ﮔﺮدد ،ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎرۀ او ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ َ َ ٰ ُ َ ّ َ ٓ ِ َّ ٰ َ َ ۡ ُ َ َ ٗ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ٌ َ َ
اح أن يَض ۡع َن
﴿وٱلق�عِد مِن ٱلنِساء ٱ� ِ� � يرجون ن ِ�احا فليس علي ِهن جن
َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َّ ٞ
� ُم َت َ ّ َ
ا� ُه َّن َ� ۡ َ
� َِي َ
ت بِزِ�نةٖ� َوأن �ستعفِف َن خ� ل ُه َّن﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۶۰ :
�� ٰ ِۢ
ِ

»و زﻧﺎن از ﮐﺎراﻓﺘﺎدهای ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی
)روﯾﯿﻦ( ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮدآراﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ و اﮔﺮ

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮداود ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ازدی آﻣﺪه ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ و
اﺑﻮداود او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﻤﯿﺮ او را ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺘﺎده آﻣﺪه و او ﻣﺪﻟﺲ ﺑﻮده و در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻨﻌﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ھﺮﮔﺎه ﻣﺪﻟﺲ
ﻋﻨﻌﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
 -١ﻣﻮﻃﺎی اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ.
 -٢اﻟﻤﺒﺴﻮط.

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﺮاﺳﺘﯽ

٢٠١

ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ
ﻧﮑﺎح اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ در او ﺑﻤﯿﺮد و در
وﺟﻮدش ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر
ﻧﮫﺎدن ﻟﺒﺎس اﻇﮫﺎر زﯾﻨﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در وﺟﻮد زن ھﻨﻮز ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺣﺠﺎب از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮدارد؛ زﯾﺮا ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺑﺎرۀ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﺸﺎن اﺻﻼ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن از
روی اﺣﺘﺮام و اﮐﺮام ﺑﻨﮕﺮد و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ زﻧﺎن اﮔﺮ ﭼﺎدر از ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ:

ﺣﺪ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ اﺳﻼم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ :ﺑﺪون
اﺟﺎزه ،وارد ﺷﺪن اﻃﻔﺎل آن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
َ
َ ََ َۡ َ ُ
ُ
�ٔذِنُوا ْ َك َما ٱ ۡس َ ۡ
�لُ َم فَ ۡليَ ۡس َ ۡ
�ٔ َذ َن ٱ َّ� َ
ِن� ُم ٱ ۡ ُ
ِين مِن � ۡبل ِ ِه ۡم﴾
﴿�ذا بَلغ ٱ� ۡط�ٰل م
]اﻟﻨﻮر.[۵۹ :

»و ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺟﺎزه
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﺸﺎن«.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن رﺳﯿﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﻦ ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ
اﺟﺎزهﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪای
ﺑﺪون اﺟﺎزۀ ﺻﺎﺣﺒﺶ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ ً َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ
﴿ ٰٓ
���ها ٱ�ِين ءامنوا � تدخلوا �يوتا �� �يوت ِ�م ح ٰ
� �ستأ� ِسوا و�سل ِموا
َ َ ٰٓ َ ۡ َ
� أهل ِها﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۲۷ :
»ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ

اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ اھﻞ آن ﺳﻼم ﺑﺪھﯿﺪ«.

٢٠٢

ﺣﺠﺎب

ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮد و زن در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺷﺎن از ﻣﻌﺮض دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اواﯾﻞ ،ﻋﺮبھﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ
را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﻣﻨﺰل ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از روزﻧﮥ
اﺗﺎق اﯾﺸﺎن ﺑﻪ درون آن ﺑﻨﮕﺮد و ﯾﮏ ﺑﺎر در دﺳﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن داری آن را
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯽزدم .اﺳﺘﺌﺬان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺎهﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
اﻋﻼم ﮐﺮد :ھﺮﮐﺲ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮدو
ﭼﺸﻢ او را ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻏﺮﯾﺒﻪ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮوﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ در ،دﯾﻮار ﯾﺎ ﭘﺮده آﻧﺮا ﺑﺨﻮاھﻨﺪ و ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
َ
ٓ
ُ ُ ُ
َ ُ
َ َ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ َ ٰ ٗ َ ۡ َ ُ ُ
َ
اب �ٰل ِ� ۡم أ ۡط َه ُر ل ِقلو�ِ� ۡم
﴿�ذا س��موهن م�عا ف ٔ
�لوه َّن مِن َو َراءِ حِج ٖ �
ُُ
َوقلو� ِ ِه َّن﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۵۳ :
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده از اﯾﺸﺎن ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و آن
ﺑﺮای دلھﺎی ﺷﻤﺎ و دلھﺎی اﯾﺸﺎن )زﻧﺎن( ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ اﺳﺖ«.

َ ُ َ
ُُ ُ ُُ
در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﴿�ٰل ِ� ۡم أ ۡط َه ُر ل ِقلو�ِ� ۡم َوقلو� ِ ِه َّن﴾ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﮑﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻠﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﻣﺤﺮکھﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺣﺪود و ﻗﯿﻮد ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻊ اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش ﻣﺮدان و زﻧﺎن وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺧﺒﺎر ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻼل س ﯾﺎ اﻧﺲ س
داد ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ روی او دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻒ او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺲ ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺲ س و ﺑﻼل س ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰد وی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ اﯾﺸﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﻊ از ﺧﻠﻮت و ﻟﻤﺲﮐﺮدن:

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺪی ﮐﻪ در اﺳﻼم وﺿﻊ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮھﺮ ،ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﺧﻠﻮت ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺪن او ﺗﻤﺎس ﯾﺎﺑﺪ اﮔﺮﭼﻪ از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﺮاﺳﺘﯽ
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ََ َ
ٌ
َّ ُ ْ َ ُّ ُ َ َ ِّ
اﺪﻟﺧﻮل َﻰﻠﻋ اﻟن َﺴﺎ ِء �ﻘﺎل َر ُﺟﻞ ِﻣ َﻦ
»ﻋﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺎﻋمﺮ :أن رﺳﻮل اﷲ ج ﻗﺎل إِﻳﺎ�ﻢ و
َ
َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ
اﻷﻧ ْ َ
ا� ،أﻓﺮأﻳ
ﻮل
ﺳ
ر
ﺎ
ﻳ
:
ﺎر
ﺼ
ﺖ اﺤﻟَﻤ َﻮ؟ ﻗﺎل":اﺤﻟَﻤ ُﻮ ال َﻤ ْﻮت » .«...از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه
ِ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :از در آﻣﺪن ﻧﺰد زﻧﺎن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ،ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ

رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺴﺮش ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺴﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ«) .(١
َ
َ َّ َّ
َ َْ
ُ
َ َُْ ََ ُْ َ
ﺎت ﻓ ِﺈن الﺸﻴْ َﻄﺎن � ِﺮى ِﻣ ْﻦ أ َﺣ ِﺪ� ْﻢ
و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻻ ﺨﺗﻠﻮا ﻰﻠﻋ الﻤ ِﻐﻴﺒ ِ
َ�ْ َﺮى َّ
اﺪﻟم« .ﯾﻌﻨﯽ» :در ﺧﻠﻮت ،ﻧﺰد زﻧﺎن داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﯿﻄﺎن در ﻧﮫﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در رﮔﮫﺎ اﺳﺖ«) .(٢
از ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻋﺎص س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َ
»ﻧﻬﺎﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ج أن ﻧﺪﺧﻞ ﻰﻠﻋ اﻟنﺴﺎء ﺑﻐ� إذن ازواﺟﻬﻦ«» .ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻣﺎ را از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزۀ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن وارد ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ«) .(٣
َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ُ ٌ َ ْ َ
ﺎن« .و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج
»ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻦ رﺟﻞ �ﻌﺪ ﻳﻮ ِ� ﻫﺬا ﻰﻠﻋ ﻣ ِﻐﻴﺒ ٍﺔ ِإﻻ ﻣﻌﻪ رﺟﻞ أ ِو ا�ﻨ ِ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ در ﺧﻠﻮت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺮاه او ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ«) .(٤
ﻋﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر در ﻟﻤﺲ و ﺗﻤﺎس ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ج:
»ﻣﻦ ّ
مﺲ ﻛﻒ امﺮأة ﻟيﺲ ﻣﻨﻬﺎ �ﺴبﻴﻞ وﺿﻊ ﻰﻠﻋ ﻛﻔﻪ ﻤﺟﺮة ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«» .ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ زﻧﯽ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزهاش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در

روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دﺳﺖ او در آﺗﺸﺪان دوزخ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«) .(٥
از ﻋﺎﯾﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از
زﻧﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد و دﺳﺖ آنھﺎ را در دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ او ﺑﺪﺳﺖ
زن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﻓﻘﻂ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺷﻤﺎ را
 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮاب ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻠﻮت ﺑﺎ زﻧﺎن اﺟﻨﺒﯽ.
 -٢ﺗﺮﻣﺬی.
 -٣ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﰲ اﻟﻨﻬﯽ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻻ ﺑﺎذن ازواﺟﻬﻦ.
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب ﲢﺮﻳﻢ اﳋﻠﻮة ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﻪ.
 -٥ﺗﮑﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ .۹۸ /۸

٢٠٤

ﺣﺠﺎب

در اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻢ)  .(١از اﻣﯿﻤﻪ ل ﺑﻨﺖ رﻗﯿﻘﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ زن دﯾﮕﺮ
از اﻧﺼﺎر ﻧﺰد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﻢ و دزدی و زﻧﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﮫﺘﺎن ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ و در
ﮐﺎرھﺎی ﺷﺮﻋﯽ از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد :در ﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻗﺪرت و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،آن زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮ
ﻣﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺘﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺎ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن
دﺳﺖ ﻧﻤﯽدھﻢ ،ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﺪ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ زن اﺳﺖ) .(٢
اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺟﻮان اﺧﺘﺼﺎص دارد و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻦ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺧﻠﻮت ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن آنھﺎ ھﻢ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪای ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮرده ﺑﻮد و او ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
زﻧﺎن ﻋﺠﻮزۀ آن ﻗﺮﯾﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ س وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ
ﺑﻮد ﭘﯿﺮزﻧﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد)  .(٣از ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن زن ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان
وﺟﻮد دارد و در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ھﺪف اﺟﺮای اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ
اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﮔﺮدد.
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم:

اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ از ﺷﻮھﺮ ،ھﻤﻪ ﻣﺮدان را اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ زن اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﻋﻮرﺗﺶ را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻇﺎھﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﺎف و زاﻧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ زدن اﺟﺎزه ﻧﺪارد اﻋﻀﺎی
دﯾﮕﺮش را ﺟﺰ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺮدی اﺟﺎزه ﻧﺪارد در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪن
او را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ) .(٤
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﺑﯿﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺑﯿﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء.
 -٢ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺑﺎب ﺑﯿﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ھﻤﺎن ﺑﺎب.
 -٣ﺗﮑﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ.۹۸ /۸ .
 -٤ﺣﮑﻢ ﻟﻤﺲ ﺑﺪن زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮادر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺮش را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮار ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارد ،از

ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﺮاﺳﺘﯽ

٢٠٥

اﺳﻼم ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻓﺮق ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺮﯾﺖ ،آزادی
و راﺣﺘﯽ را ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﯾﮏ زن ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪارد اﯾﻦ آزادی و راﺣﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻋﺮف ﺑﻨﺎم ﺣﺠﺎب ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل رﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﺮ
او را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽزد.

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب
آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب را در ﺑﺮ دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
َ
َ
ْ
َ
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َ
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ت �يۡ َ� ٰ ُن ُه َّن أ ِو
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ت
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ٱ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
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لن ِ َسا ٓ ِء َو َ� يَ ۡ ۡ َ ۡ ُ
�� َن بِأرجل ِ ِه َّن ِ�ُعل َم ما �فِ� مِن زِ�نت ِ ِه َّن﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۳۱-۳۰ :
ٱ
�
ِ

»)ای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ(! ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮھﺎی ﺧﻮد را )ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را
از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ( و ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ ﺷﺮﻣﮕﺎھﺎی ﺧﻮد را ،اﯾﻦ ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن،
ھﺮآﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آ ﮔﺎه اﺳﺖ ،و ﺑﮕﻮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻈﺮھﺎی ﺧﻮد را )ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﻨﺒﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ( و
ﺷﺮﻣﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ و آراﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻇﺎھﺮ
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ روﺳﺮیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ و زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را ﻇﺎھﺮ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮان ﯾﺎ ﭘﺪران ﯾﺎ ﭘﺪر ﺷﻮھﺮان ﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﺷﻮھﺮان ﯾﺎ ﺑﺮادران ﯾﺎ ﭘﺴﺮان
ﺑﺮادران ﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮاھﺮان ﯾﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد )زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﺎﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎراﻧﯽ
ﮐﻪ دارای ﺷﮫﻮت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﻣﺮدان ،ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رازھﺎی زﻧﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﻨﺖھﺎی ﭘﻨﮫﺎﻧﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد«.

ّ ٓ
َ
َۡ
َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ
� ل َ ۡس ُ َّ
� َكأَ َ
َ َ ٓ َ َّ ّ
ح ٖد ّم َِن ٱلن ِ َساءِ إ ِ ِن ٱ�قي
� ۚ ف� �ض ۡع َن بِٱلق ۡو ِل � َي ۡط َم َع
﴿�ٰنِساء ٱ� ِ ِ
ٗ َ ُۡ ٞ
َّ
َۡ
ٗ
َ َ
ُُ ُ
� ۡج َن َ� َ ُّ
ِ� َّن َو َ� َ� َ َّ
� َج
ٱ�ِي ِ� قلبِهِۦ َم َرض َوقل َن ق ۡو� َّم ۡع ُروفاَ ٣٢وق ۡرن ِ� �يوت
ۡ َ َّ ۡ ُ َ
ٰ
ٱل�ٰ ِهل ِيةِ ٱ�و�﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۳-۳۲ :

٢٠٨

ﺣﺠﺎب

»ای زﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ! ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻼﯾﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دل او ﻣﺮض اﺳﺖ ﻃﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ روش
ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗﺠﻤﻞ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻇﺎھﺮﮐﺮدن دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻇﺎھﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ«.

َ َ
َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
ُّ
ۡ
َ
َّ
﴿ ٰٓ
ٰ
جك و�نات ِك و� ِساءِ ٱلمؤ ِمن ِ� يد� ِ� علي ِهن مِن
���ها ٱ� ِ� قل ِ�ز� ِ
َ َ
َ َ َۡ َ َ ۡ ۡ ََ ُۡ َۡ
ج�ٰبِيب ِ ِه َّنۚ �ٰل ِك أد�ٰٓ أن ُ�ع َر� َن ف� يؤذ� َنۗ ﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۵۹ :

»ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﮕﻮ» :ﺟﻠﺒﺎﺑﮫﺎ ]= روﺳﺮیھﺎی ﺑﻠﻨﺪ[
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮواﻓﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.

اﮔﺮ ﻗﺪری در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪھﺎ ﻣﺮدان ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﻓﻮاﺣﺶ اﺧﻼق ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ و زﻧﺎن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ادای
اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﺷﺮت و رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ اﺣﮑﺎم
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﮫﺎ
اھﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﺸﻢ و ﺣﻔﻆ ﻓﺮج ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺣﮑﺎم دﯾﮕﺮی ھﻢ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﯾﺎران ﮔﺮاﻣﯽاش
رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﺸﻢ:
اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﺸﻢ اﺳﺖ و
ﮐﻠﻤﮥ »ﻏﺾ اﻟﺒﺼﺮ« ﻋﺮﺑﯽ در زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﺸﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮدن آن اﺳﺖ وﻟﯽ ھﺪف ﺣﮑﻢ اﻟﮫﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ آن ﭘﺮھﯿﺰ از زﻧﺎی ﻧﻈﺮ
و ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﮕﺎهﮐﺮدن زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﻠﺬذ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺘﻨﻪ و
ﻓﺴﺎداﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺮدان اﺳﺖ ،و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪ از اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و
ﯾﮑﯽ از دروازهھﺎی آن ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﻮﺷﯿﺪن
ً
ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﺮ
اﺷﯿﺎء و اﺷﺨﺎص اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ھﻢ ﺑﻪ

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب

٢٠٩

ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻨﺎه
ﻧﺪارد و ﺗﻨﮫﺎ آن ﻧﻈﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره از روی ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ و ﺑﻪ ﻏﺮض ﺗﻠﺬذ و
ﺗﻤﺘﻊ از زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﯾﻨﺖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ:
»ﻋﻦ ﺟﺮ�ﺮ س ﻗﺎل :ﺳﺄﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ ج ﻋﻦ اﻨﻟﻈﺮ اﻟﻔﺠﺄة؟ ﻓﻘﺎل :اﺮﺻف ﺑﺮﺼك«.
»از ﺟﺮﯾﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ﺑﺎرۀ ﻧﻈﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم .اﯾﺸﺎن

ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻤﺖ را ﺑﮕﺮدان«) .(١

َ َ ُّ َ ُ ْ
َّ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ
اﻨﻟﻈ َﺮة ﻓ ِﺈن لﻚ اﻷو� َوﻟي َﺲ
ﻰﻠﻋ ﻻ ﺗت ِﺒ ِﻊ
»ﻋﻦ ﺑﺮ�ﺪة ش ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ج ﻟﻌ� :ﻳﺎ ِ
َ َ
اﻵﺧ َﺮة«» .از ﺑﺮﯾﺪه س ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮای ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد:
لﻚ ِ

ای ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﮑﻦ؛ زﯾﺮا اوﻟﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دوﻣﯽ دارد«) .(٢
َ
»ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ ج ﻗﺎل :ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻰﻟ �ﺎﺳﻦ امﺮأ ٍة اﺟﻨبﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﻮة ﺻﺐ ﻲﻓ ﻋﻴنﻴﻪ اﻻﻓﻚ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«» .از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و اﻟﻄﺎف زن

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﮫﻮت ﺑﻨﮕﺮد در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭼﺸﻤﺎن او ﺳﺮب ﮔﺪاﺧﺘﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«) .(٣
ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﮔﺎھﯽ اوﺿﺎﻋﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ
ً
اﻧﺪازد ﻣﺜﻼ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻪ زن ﻣﺮﯾﺾ و ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮫﺎدت ﯾﺎ اﻗﺎﻣﮥ دﻋﻮی
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ زﻧﯽ در ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﯾﺎ در آب ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮد ،آن وﻗﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدش ﯾﺎ آﺑﺮو و ﺣﯿﺜﯿﺘﺶ در ﺧﻄﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻣﺪادﮔﺮ اﺟﺎزه
دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻮرت ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻋﻮرت او ھﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﻐﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ او در ﺻﻮرت ﻏﺮق ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻣﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را از ﻓﺴﺎد دور ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ در دﻟﺶ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی ،ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺷﮫﻮت ﭘﯿﺪا ﺷﻮد در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ ﮔﻨﺎھﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس از روی ﺿﺮورت اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻓﻄﺮت ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد) .(٤
 -١اﺑﻮداود ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺾ اﻟﺒﺼﺮ.
 -٢ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
 -٣ﺗﮑﻤﻠﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ.۹۷ /۸ ،

 -٤ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ و اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺟﺼﺎص ،در آﯾﻪی» :ﻗﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻳﻐﻀﻮا« و ﺗﮑﻤﻠﻪی ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ،ﻓﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻠﻤﺲ ،و ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺒﺴﻮط – ﮐﺘﺐ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن.

٢١٠

ﺣﺠﺎب

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮ زن اﺟﻨﺒﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻠﮑﻪ از روی ﺳﻨﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻧﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ُ
ً
»ﻋﻦ اﻟـﻤﻐ�ة اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س :أﻧﻪ ﺧﻄﺐ امﺮأة ﻓﻘﺎل اﻨﻟﻲﺒ ج :اﻧﻈﺮ إﻴﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ أﺟﺪى أن
ﻳﻮءدم ﺑيﻨﻜﻤﺎ«» .و از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او از زﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد ،ﭘﺲ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮد :او را ﺑﺒﯿﻦ؛ زﯾﺮا ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در

ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«) .(١

َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
ا� ،ﺟﺌْ ُ
ﺖ
»ﻋﻦ ﺳﻬﻞ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ أن امﺮأة ﺟﺎءت إﻰﻟ رﺳﻮل اﷲ ج �ﻘﺎﻟﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ
ََ ُ َ َ َْ
ﻮل
ﺳ
ر
ﺎ
ﻬ
ﻴﻟ
إ
ﺮ
ﻈ
ﻨ
�
،
ﻲﺴ
ﻔ
ا� ﻓﺼﻌﺪ اﻨﻟَّﻈﺮ إﻴﻟْﻬﺎ«» .و از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س
ﻷﻫﺐ لﻚ � ِ
ِ
ِ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﻦ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺗﻮ

ﺑﺨﺸﻢ و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و روﯾﺶ را ﻃﺮف وی ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮد«) .(٢
َ َ َ ُ َ ُ ٌ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
ْ ًَ
» َ� ْﻦ أَﻰﺑ ُﻫ َﺮ�ْ َﺮ َة س ﻗَ َﺎلُ :ﻛﻨْ ُ
ﺖ ِﻋﻨْ َﺪ اﻨﻟَّ ِّ
ﺮﺒ ُه �ﻧﻪ ﺗ َﺰ َّو َج ام َﺮأة ِﻣ َﻦ
ﻰﺒ ج ﻓﺄﺗﺎه رﺟﻞ ﻓﺄﺧ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ
ا� ج :أ�ﻈﺮت ِإﻴﻟﻬﺎ؟ ﻗﺎل :ﻻ .ﻗﺎل :ﻓﺎذﻫﺐ ﻓﺎ�ﻈﺮ إِﻴﻟﻬﺎ ﻓﺈِن ِﻰﻓ
ﺎر �ﻘﺎل ﻪﻟ رﺳﻮل ِ
َاﻷﻧﺼ ِ
َ
أ ْ� ُ� اﻷﻧ ْ َﺼ َ ْ ً
ﺎر ﺷيﺌﺎ«» .و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
ِ
ِ
اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮدم ،ﻣﺮدی ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ زن اﻧﺼﺎری ازدواج ﮐﺮده ،ﺣﻀﺮت

رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ او را دﯾﺪهای؟ ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺑﺮو و او

را ﺑﺒﯿﻦ؛ زﯾﺮا در ﭼﺸﻢ زﻧﺎن اﻧﺼﺎری ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ«) .(٣
»ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ س ﺑﻦ ﻋﺒﺪا� ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ج :إذا ﺧﻄﺐ أﺣﺪ�ﻢ اﻟـﻤﺮأة ﻗﺎل اﺳﺘﻄﺎع
أن ﻳﻨﻈﺮ إﻰﻟ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮه إﻰﻟ ﻧ�ﺎﺣﻬﺎ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ«» .و از ﺟﺎﺑﺮ س ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از زﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﺪن وی ﺑﻮد،

اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ«) .(٤

 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﻣﺎﺟﺎء ﰲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﯽ اﻟـﻤﺨﻄﻮﺑﻪ.

 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب اﻟﻨﻈﺮ اﻟﯽ اﻟـﻤﺮأة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺞ.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب ﻧﺪب ﻣﻦ اراد ﻧﻜﺎح اﻣﺮأة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺞ.

 -٤اﺑﻮداود ،ﺑﺎب ﰲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﯽ اﻟـﻤﺮأة وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺰوﺟﻬﺎ.

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب
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از ﺗﻌﻤﻖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺪف ﺷﺮع ﻣﻨﻊ ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦﺑﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﺪون
ﺿﺮورت و ﺑﺪون ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﮫﻮت و ﺑﻪ
ھﯿﺠﺎن آوردن ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺮﻣﺬی در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد از ام ﺳﻠﻤﻪ ل
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی و ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ل ھﺮدو ﻧﺰد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮدﻧﺪ) .(١
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد وی ﺑﻮدﯾﻢ اﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮم س آﻣﺪ و ﻧﺰد اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را از وی ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! آﯾﺎ او ﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ
را ﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﮐﻮر ھﺴﺘﯿﺪ ،آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
از روی ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎی ﺧﺎص رواﻧﯽ ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﻓﺮق ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺎه
ﻣﺮد و زن وﺟﻮد دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮد ،اﻗﺪامﮐﺮدن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل و ﺑﺪﺳﺖآوردن آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
و ﻧﮫﺎد زن ﻓﺮار و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ وﺟﻮد دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت و ﻧﮫﺎد ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺻﻔﺖ از وی ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﯾﮏ زن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﺮأت اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺮی را ﻧﺪارد.
ﺷﺮ ع ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را در ﻣﯿﺎن دو ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻟﺬا آن
ﻗﺪر ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﮕﺎهﮐﺮدن زن
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮد آﻧﻘﺪر ھﻢ ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﻠﯿﻆ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ ل ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺎزﯾﮫﺎی ﺣﺒﺸﻪ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد

) (٢

و اﯾﻦ

 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء ﰲ اﺣﺘﺠﺎب اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل.

 -٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ در ﺗﻌﺒﯿﺮ آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا در روزﮔﺎری واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ
از آﻣﺪن آﯾﻪی ﺣﺠﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﻪی ﻣﺬﮐﻮر وﻗﺘﯽ
واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮت ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﺎﯾﺸﻪی
ﺻﺪﯾﻘﻪ ل ﭘﺎﻧﺰده ﯾﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .و در رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
او را ﺑﻪ ﭼﺎدر ﺧﻮد ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه و ﺑﺎزی را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﻪی ﺣﺠﺎب در
آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﺣﺠﺎب

ﺣﺪﯾﺚ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﮐﺮدن زن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
آن ﻧﻈﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب
و ﺟﻠﺐ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﻓﺘﻨﻪ از آن ﺑﺮود ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮﻣﺲ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪرش
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﺪهاش را در ﺧﺎﻧﮥ اﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮم
ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ او را ﻃﻼق داد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج اﻣﺮ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ام ﺷﺮﯾﮏ اﻧﺼﺎری س ﻋﺪهاش را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
اﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ در ﺧﺎﻧﻪی اﺑﻦ ﻣﮑﺘﻮم س ﻋﺪهات را
ﺑﮕﺬران؛ زﯾﺮا او ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮر اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮداری ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻟﺒﺎس راﺣﺖ و آزاد ﺑﺎﺷﯽ و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد او ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ ھﺪف واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﮐﻢﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ
ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ ل را از ﮔﺬراﻧﺪن ﻋﺪه در
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺘﻨﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او در ﺧﺎﻧﻪای زﻧﺪﮔﯽ
ً
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺷﺮع ،زﻧﺎن را از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺟﻨﺒﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﺿﺮورت و ﻟﺰوم
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﻘﻞ و ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ھﺪف دﯾﻦ را ﺑﻔﮫﻤﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ را ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﺸﻢ ﺑﺮ آن
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﻮﺿﻮ ح درک ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ را ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ھﻤﯿﻦ
ﺣﮑﻤﺖھﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺸﺪﯾﺪ در اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺪف اﺻﻠﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﻨﻊﮐﺮدن ﻣﺮدم از ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺮﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
ﻣﺮدم ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ از آن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎر اول ﻧﮕﺎهھﺎی ﭘﺎک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﻄﺎن در آنھﺎ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎ
دﻻﯾﻞ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎهھﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻟﺬتﺑﺮدن و ﺗﻤﺘﻊ از
زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ ﯾﮏ ،اﻣﺮ ﻓﻄﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ او اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ﺟﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺟﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺷﺪه و ﻟﺬت روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی از آن ﺑﺒﺮد ،ﺷﯿﻄﺎن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ
را در ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﺬذ از ﺟﻤﺎل،

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب
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ﺳﺒﺐ وﺻﺎل ﮔﺮدد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺼﺪر و ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎم ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ھﻨﻮز ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪن زﯾﺒﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ھﻤﺎن اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮔﻞ و ﮔﻼب ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ در وﺟﻮد ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ دو اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﮕﺎهﮐﺮدن ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﻪ
ھﯿﺠﺎنآوردن ﺷﮫﻮت ﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻃﻮرﯾﮑﻪ
ﺗﻤﺘﻊ و ﺗﻠﺬذ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﻞ در ﻃﺒﯿﻌﺖ آزاد اﺳﺖ ،ﺗﻠﺬذ از ﺟﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آزاد ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺮع ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ذوق زﯾﺒﺎﯾﯽﺧﻮاھﯽ را از ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮ و زاﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺧﻮد ھﻤﺴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ او را
ﮐﺎﻧﻮن ھﻤﮥ ﻋﻼﯾﻖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ دوﺳﺘﯽﺗﺎن ﺳﺎزﯾﺪ و ھﺮﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از ﺟﻤﺎل و ﻟﺬت
وی ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﮕﺎھﺘﺎن را از وی ﺑﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻓﺤﺸﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﻟﻮده ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻀﺒﺎط اﺧﻼﻗﯽ و ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﮔﻤﺮاھﯽ
ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﯾﺪ .ﭘﺲ ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺮوی ﺧﻮاھﺶ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺎه ﺻﺮف
ﻣﯽﺷﻮد و دلھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺣﺮص ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﻠﺬذ و ﺗﻤﺘﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع
آﻟﻮده ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در دام ھﻮا و ھﻮس ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺷﺐھﺎ از ﻓﮑﺮ آن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ،ﮔﻨﺎه و ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن را در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﺗﺎن دارﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدم ﻣﺎرﮔﺰﯾﺪه
ﺑﯽﻃﺎﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﺎن و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ھﯿﺠﺎن ﺧﻮن،
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ...در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ زﯾﺎن و ﺿﺮر ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﮫﻞ و آﺳﺎن اﺳﺖ؟
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺿﺮر و زﯾﺎنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎھﺘﺎن را از ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﺮﻋﯽ و
ﻣﺸﺮوﻋﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻮق دادﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺎهھﺎﯾﺘﺎن
ﮐﺎﺳﺘﻪ و آن را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﯾﺪ و از ﻧﻈﺮی ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ و در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻣﮑﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺮود ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ھﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﺎهﮐﺮدن زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﺣﺎﻻت اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺮد اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻇﻬﺎر زﯾﻨﺖ:

ﺣﮑﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﺸﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺮ دو ﻃﺒﻘﻪ – زن و ﻣﺮد – اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻣﺎ اﺣﮑﺎﻣﯽ
را ﺗﺬﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ داد ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص زن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻢ دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﻧﻤﺎﯾﺶ
زﯾﻨﺖ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺎص و ﻣﻌﯿﻦ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در اھﺪاف و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺧﺼﻮص ﻟﺒﺎس و ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ،
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از روی و ﮐﻒ دﺳﺖ زن ،اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ وی ﻋﻮرت اﺳﺖ و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن و
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر ،ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ زن دﯾﮕﺮ ھﻢ اﺟﺎزه
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﺶ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ)  .(١ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم را در ذھﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮدﯾﺪ،
ﭘﺲ ﺣﺪود و اﻧﺪازۀ اﻇﮫﺎر زﯾﻨﺖ ،ﺑﻘﺮار زﯾﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۱زن اﺟﺎزه دارد زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺮدش ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ:
ﺷﻮھﺮ ،ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﺷﻮھﺮ ،ﭘﺴﺮ ،ﺑﺮادر ،ﺑﺮادرزاده و ﺧﻮاھﺮزاده.
 -۲ھﻤﭽﻨﯿﻦ او اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ زﯾﻨﺘﺶ را ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ و ﻏﻼﻣﺶ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد.
 -۳زن اﺟﺎزه دارد ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﻨﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدان ﺑﻮده،
وﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وارد ﺷﻮد) .(٢
 -١ﺑﺮ زن ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودۀ ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮی زن دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ھﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮی ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ُ
ۡ
َ َّ
ِ� َ� ۡ
ل�ٰبع َ
� أ ْو ِ� ٱ ِ� ۡر َ�ةِ ﴾...ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻣﺰد
 -٢اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی﴿ :أوِ ٱ ِ
ِ
ﺑﮕﯿﺮان و زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﻠﺸﺎن ﮐﻢھﻮﺷﯽ و ﺿﻌﻒ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ زﻧﺎن ھﻢ رﻏﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ .۲۸۵ /۳
ً
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد :اول اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮوم از
ﺷﮫﻮﺗﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮ ﻓﺮﺗﻮت و در دم ﻣﺮگ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻮل ،اﺑﻠﻪ و ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻪ زﻧﺎن دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ذﻟﺖ و زﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺟﺮأت ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﻮتﺷﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ
زﻧﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎدم و زﯾﺮ دﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ دو ﻧﻮع در ﺣﮑﻢ آﯾﻪی:
َ َّ َ َ ۡ ُ
ۡ
� أ ْو ِ� ٱ ِ� ۡر َ�ةِ ﴾...آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ
﴿أوِ ٱل�ٰبِعِ� � ِ
اﻇﮫﺎر زﯾﻨﺖ ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دارای دو ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻊ و زﯾﺮ دﺳﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد زﻧﺎن آن آﻣﺪ و ﺷﺪ دارﻧﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼق و ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻻزم اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن زﯾﺮ دﺳﺘﺎن واﻗﻌﺎ در
ردﯾﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ؟ .و اﮔﺮ در وھﻠﻪی اول داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ
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 -۴او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﻨﺘﺶ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻃﻼع
ﻧﺪارﻧﺪ و اﻇﮫﺎر زﯾﻨﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﮫﻮت آنھﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
 -۵زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﻨﺘﺶ را ﺑﺮای زﻧﺎن ھﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻔﻆ »ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﮫﻦ« را آورده و »ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء« ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ آﯾﻪ ،زﻧﺎن
ھﻢ ﻣﺴﻠﮏ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﮐﻞ زﻧﺎن ﭘﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،زﻧﺎن
ﻋﻔﯿﻔﻪ و زنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﯾﺎ ھﻢ ﻃﺮاز او ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﺸﺎن ﻣﺠﮫﻮل ﺑﻮده و ﺷﮫﺮت ﺑﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺷﮏ و
ﺷﺒﮫﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا آنھﺎ اﺳﺒﺎب ﻓﺘﻨﻪ را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در رواﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎم را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﻧﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺎ زﻧﺎن ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری اﺧﺘﻼط ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎر وق س رﺳﯿﺪ ﺑﻪ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﺑﻦ ﺟﺮاح س ﮐﻪ واﻟﯽ ﺷﺎم ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه از زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﺠﺎ در
ﺣﻤﺎم داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﻨﻊ ﮐﻦ)  .(١ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﺎزد و زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را
زﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزهی رﻓﺖ و آﻣﺪ را از آنھﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺨﻨﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج اﺟﺎزهی دﺧﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎی او را دﯾﺪ ،از داﺧﻞ ﺷﺪن او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و او را
از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،ﺟﺮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﻣﺮد ﻣﺨﻨﺜﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد ازواج
ﻣﻄﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،روزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان ﻣﻄﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮادر وی ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﻃﺎﺋﻒ را
ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﮐﺮد ،دﺧﺘﺮ ﻏﯿﻼن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داد و ﻋﻮرت و اﻧﺪامھﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪهی او را ﺑﺮاﯾﺶ
وﺻﻒ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﻪ آن زن ،ﺧﻮب ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهای ،ﺑﻌﺪ
از آن ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن او اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و داﺧﻞﺷﺪن او را
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ او را ﺑﻪ ﺻﺤﺮا
راﻧﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮش ﺑﺎوری و ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﭼﻨﺎن ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﺴﺎن ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺣﻮال و اﺳﺮار آنھﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺮس از ﻓﺘﻨﻪی وی ﻻزم ﺑﻮد.
)ﺷﺮح اﺑﻮداود ،ﮐﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس(.
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر.
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ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﻮاز آن ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ) .(١
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﻼق و آداﺑﺸﺎن ﻣﺠﮫﻮل
اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺳﻠﻮﮐﺸﺎن ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ
و ﻋﻔﯿﻔﮥ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﮑﻢ )ﻧﺴﺎﺋﮫﻦ( داﺧﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺣﺪود ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،دو ﭼﯿﺰ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اول :زﯾﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ ﮐﺮدن آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ
ﮐﺮدن ﻋﻮرت زن ﻓﺮق دارد و ﻣﻘﺼﻮد از آن :ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﺗﺠﻤﻠﯽ ،زﯾﻮر آﻻت،
آراﯾﺶ ﻣﻮ ،ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪن و اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زن
ﺑﻮدﻧﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دوم :اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزۀ اﻇﮫﺎر اﯾﻦ زﯾﻨﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮداﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ و
ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﺮاﻣﻨﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮫﻮت ﺑﻮده و در
اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از اﯾﻨﺮو زﻧﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎﻧﯽ
از ﺻﻒ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮ دﺳﺘﺎن و ﺧﺪﻣﻪ ھﻢ از زﻣﺮۀ »ﻏﲑ أوﱃ اﻹرﺑﺔ« ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﱂ ﻳﻈﻬﺮوا ﻋﲆ ﻋﻮرات اﻟﻨﺴﺎء«.

از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ھﺪف ﺷﺮع ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻇﮫﺎر زﯾﻮر
و زﯾﻨﺖ زﻧﺎن در ﺣﻠﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻣﯿﺎل و ﻋﻮاﻃﻒ در ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم ﻧﺸﻮد و
ﯾﺎ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﺴﺎزد.
ﻏﯿﺮ از ﻣﺮدان ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد زﯾﻨﺖ آنھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
زﻧﺎن در وﻗﺖ راهرﻓﺘﻦ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺪای
زﯾﻮرآﻻﺗﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮔﺮدد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ،دﯾﺪه ﺷﺪن زﯾﻨﺖ در داﻣﻨﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﮥ اﯾﻦ
اﺣﮑﺎم ھﻢ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻞ و ﺗﺰﺋﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ
دارای ﻗﻮۀ ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽاﻧﺪ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهھﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮫﻮت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی را ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﭘﺎک و ﺑﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎر ھﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺎل ﺑﺸﺮی ﺧﻮاھﺎن آن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ھﺮ
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ،آﯾﻪی ﻣﺬﮐﻮر.

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب

٢١٧

زﻧﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن زﯾﻨﺖھﺎﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و ھﺮ ﻣﺮدی ھﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ زﯾﻨﺘﯽ و آراﯾﺶ و
ﺷﺮﮐﺖﮐﺮدن در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ ﺿﺮرھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭘﻨﮫﺎن و آﺷﮑﺎری ﻧﯿﺰ
دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ زﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ در آﻣﺪ روزاﻧﮥ
آنھﺎ در اﯾﻦ راه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺼﺮف و اﺳﺮاﻓﺸﺎن روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ
و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ رزق و روزی ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن را ھﻢ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ)  .(١ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻠﺖ
اﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎهھﺎی ھﯿﺠﺎنزا ﺑﻪ ﻃﺮف زﻧﺎن
ﺗﺠﻤﻠﯽ و ﻣﺪﭘﺮﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﮐﺖ آنھﺎ در ﺑﺎزارھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻠﻮغ ﺷﻮد؟ و ﺑﺎز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ رﻏﺒﺖ اﻓﺮاﻃﯽ زﻧﺎن در ﺗﺠﻤﻞ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮض وﺑﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در
ﭼﺸﻢ ﻣﺮدان ،ﻗﺸﻨﮓ و زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪﺷﺎن واﻗﻊ ﮔﺮدﻧﺪ؟)  (٢و ﺗﻤﺎم
 -١در ﺑﺎرۀ ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوان اﯾﻦ داروھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،آﻣﺎری اراﺋﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ :زﻧﺎن
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ و زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺸﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  ۹۰در ﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از آراﯾﺶ ) (Make Upﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٢زﻧﺎن در اﯾﻦ آراﯾﺶ و ﺗﺠﻤﻞﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهای رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ھﻢ در اﯾﻦ راه
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و آرزوی ﻧﮫﺎﯾﯽ آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﻧﺪام ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ و ﻻﻏﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آرزوی
ﻓﻌﻠﯽ ھﺮ دﺧﺘﺮی ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪاﻣﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ وﺿﻊ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﺪﻓﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،ﺳﺎقھﺎ و ﺑﺎزوان ،ﮐﻤﺮ ،ران ،ﺑﺎﺳﻦ و  ...در ﻧﻈﺮ
ﻣﺮدان ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ھﺪف آن ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮد را ﺗﺸﻨﻪ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد و از ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و ﻟﺬﯾﺬ ﺧﻮددداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آب ﻟﯿﻤﻮ و ﻧﺎرﻧﺞ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻮادی ﮐﻪ ھﻀﻢﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﻃﺒﯿﺐ از داروھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ در ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۹۳۷ھﻨﺮﭘﯿﺸﮥ ﻣﺸﮫﻮرﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮﺳﯽ ﻻﺑﺎس در اﺛﺮ ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،ﺑﻌﺪ
از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ او از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ داروﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻻﻏﺮ ﺷﺪن از
داروھﺎی زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ھﻤﮥ ﻗﻮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺳﮑﺘﮥ وی
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺎﮔﺮﻻﭘﺮﺳﯽ ﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﺷﺪ و آوازهﺧﻮان
ﻣﺸﮫﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮاﺋﯿﺰا زاﭘﻮ در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن آواز و اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و
ﻣﺮد ،آن ﺑﯽﭼﺎره ھﻤﯿﺸﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺪاﻣﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی زﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،او
رژﯾﻢھﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وزﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪ وﻟﯽ در اﺛﺮ آن ،ﻗﻠﺒﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺸﺘﻪ و در
زﯾﺮ ﭘﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﺎک ھﻼﮐﺖ اﻓﺘﺎد و ﺑﻌﺪ از وی ھﻨﺮﭘﯿﺸﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻤﻮﻻ،
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اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ و آزادی ﭘﺎک اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد آنھﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ
ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﻃﺒﯿﻌﯿﺶ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را
وﺳﻮﺳﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻓﺮدای آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶﻓﺸﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن آن دود و آﺗﺶ
ﻓﺮاوان ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺟﮫﺎﻧﯽ را وﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ
در ھﻤﮥ ﮐﺎرھﺎﯾﺘﺎن آزاد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻋﻮاﻗﺐ آﻧﺮا ھﻢ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ را
اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب در ﺟﮫﺎن
اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را از راه ﺣﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﯾﺎﺑﯿﺪ وﻟﯽ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﻤﺎن اوﻟﯿﻦ روز ،زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻓﺘﻨﻪ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ
و ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺪهﺷﺪن زﯾﻨﺖ را ﮐﺎر درﺳﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺪور از ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻇﻠﻤﺖ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮده و اﺣﺪی
از آن ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﻇﺎھﺮ ﮐﺮدن زﯾﻨﺖ را ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ آوردن »إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ

ﻣﻨﻬﺎ« ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از آن ،زﯾﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ارادۀ

ﺷﺨﺺ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدی
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻠﻤﺎت ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺸﺎت و ھﻮا
و ھﻮس آنھﺎ را ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا دﯾﻦ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ،زﻧﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﻨﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن از روی ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،اﮔﺮ
ﭼﯿﺰی از زﯾﻨﺘﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت ﺧﻮدش ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ
ً
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻨﻈﻮر آﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎ اﻇﮫﺎر
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ھﺪف ﺷﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﻌﻤﺎل زﯾﺎد وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )اﻧﺪام ﺳﺎز( دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪ و در ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺴﺘﺮی ﮔﺸﺖ ،اﯾﻦ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﮥ زﻧﺎن ﻣﺸﮫﻮری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎرﺷﺎن در ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺧﺪا
ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻞ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدان
ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ آزادی زن اﺳﺖ و
ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯽ او؟ اﯾﻦ ﭼﻪ آزادیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮدان را ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﭼﻨﺎن در
ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و ﺳﻼﻣﺘﯽ ھﻢ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ و آرزو
و ھﺪﻓﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺲ.

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب
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زﯾﻨﺖ و ﻣﺤﺎﺳﻨﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ و آراﯾﺶ ﭘﻨﮫﺎن،
ً
ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼ آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺣﺪ اﻗﻞ ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ
ً
و ﮐﻮﺷﺸﺘﺎن را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻏﻔﻠﺘﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ً
آن دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﮫﺎنداﺷﺘﻦ زﯾﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻣﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮﺗﺎن را
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ اﻣﻮر ﻇﺎھﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن
ً
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪا آن را ﻇﺎھﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﯾﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ در آن ﺣﺎل ﺷﯿﻄﺎنھﺎﯾﯽ
در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ زﯾﻨﺖ ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎھﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ و ﮔﻨﺎه آن ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﯿﺖ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﻮازم ﺣﻔﺎﻇﺖ
و ﺣﺮاﺳﺖ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را از ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﺻﺤﯿﺢ آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ را در ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ آﯾﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از زﯾﻨﺖ ﻇﺎھﺮی ﻟﺒﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺗﻮﺳﻂ آن زﯾﻨﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽاش را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎدر ،ﻧﻘﺎب و . ...
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺠﺎھﺪ ،ﻋﻄﺎء ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻧﺲ ،ﺿﺤﺎک ،اوزاﻋﯽ و ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ و ﻋﻤﻮم
اﺣﻨﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ،روی و ﮐﻒ ھﺮدو دﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ،زﯾﻨﺘﯽ را
ھﻢ ﮐﻪ در روی دﺳﺖ و ﭼﮫﺮه وﺟﻮد دارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﮥ ﭼﺸﻢ ،ﺣﻨﺎ،
اﻧﮕﺸﺘﺮی و ﻏﯿﺮه.
از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﮫﺮه در ردﯾﻒ )ﻣﺎ ﻇﮫﺮ ﻣﻨﮫﺎ( اﺳﺖ و از
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،ﻗﻮﻟﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ ل ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن روی ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺪف از زﯾﻨﺖ
ﻇﺎھﺮی ،ھﺮدو دﺳﺖ و زﯾﻨﺖھﺎی آن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﺮی ،اﻟﻨﮕﻮ و ...
ﻣﺴﻮر اﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ و ﻗﺘﺎده دﯾﺪه ﺷﺪن ھﺮدو دﺳﺖ را ﺑﺎ زﯾﻮرھﺎی آن اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ و
در ﺑﺎرۀ ﭼﮫﺮه از اﻗﻮالﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﺎھﺮﮐﺮدن ھﺮدو ﭼﺸﻢ را
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺲ.
اﮔﺮ در رﯾﺸﮥ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ از
)إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ( ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای زن ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﻨﺘﯽ را اﺟﺎزه
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داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺼﺪ و ارادهاش ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﻪ ﺿﺮورت ،ﻣﻘﺘﻀﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ
ﺟﻮاز اﯾﻨﮑﻪ زن ﭼﮫﺮه و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ و ﻇﺎھﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،از ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ
ﯾﮏ از آنھﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻓﮫﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد آﻧﺮا ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﯿﺮونﺑﻮدن دﺳﺖ زن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد؟ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻓﻮق ھﺮﯾﮏ
از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﺷﺎن را اﺑﺮاز داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎ )إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ( را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺤﺪود ﻧﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن

اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﻮال ،ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮدش ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ روﯾﺶ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﮕﺬارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و
ً
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻨﺎ
او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﺑﮕﺬارد ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﺑﮕﺬارد؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﯿﭻ ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ و ﻗﺎﻃﻌﯽ از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﻌﺖ وارد ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ھﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در آن ﺑﺎره
ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺎرهای از اﻣﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺧﺮوج او را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﮫﺮه و دﺳﺖھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺿﺮورت ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎﯾﺶ را ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد.
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺪون ﺿﺮورت و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﺣﺴﻦ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ را ﻇﺎھﺮ ﮐﻨﺪ ﮔﻨﮫﮑﺎر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺪون
ﻗﺼﺪ و اراده ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد ﺻﺎﺣﺐ آن ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺿﺮورت ﺑﺎﻋﺚ ﻇﺎھﺮﺷﺪن
ﮔﺮدد ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺸﻒ و ﻇﮫﻮر آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ در ﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺻﻮرت ﺳﺆال ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﮫﺮه را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و آﯾﺎ
اﻇﮫﺎر آن در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮورت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و آﯾﺎ ﺻﻮرت ھﻢ در ردﯾﻒ اﻋﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از اﺟﺎﻧﺐ ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟ .آﯾﻪی ﺣﺠﺎب در ﺳﻮرۀ اﺣﺰاب ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت
ﺟﻮاب داده و ﻣﺎ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب
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ﺣﮑﻢ ﭼﻬﺮه:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ
َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
ُّ
ۡ
َ
َّ
﴿ ٰٓ
ٰ
جك و�نات ِك و� ِساءِ ٱلمؤ ِمن ِ� يد� ِ� علي ِهن مِن
���ها ٱ� ِ� قل ِ�ز� ِ
َ َ
َ َ َۡ َ َ ۡ ۡ ََ ُۡ َۡ
ج�ٰبِيب ِ ِه َّنۚ �ٰل ِك أد�ٰٓ أن ُ�ع َر� َن ف� يؤذ� َن﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۵۹ :
»ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭼﺎدرھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن اذﯾﺖ ﮐﺮده ﻧﺸﻮﻧﺪ«.

اﯾﻦ آﯾﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺎرۀ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﮫﺮه ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺟﻼﺑﯿﺐ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﻠﺒﺎب اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت
از ﻟﺒﺎس ﻓﺮاخ ﯾﺎ ﭼﺎدر ﯾﺎ ﻧﻘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و »ﯾﺪﻧﯿﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روی ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﭼﺎدرھﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺿﺮورت ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ و ﺣﺮف )ﻣﻦ( ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯿﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا زن ﯾﮏ ﺑﺨﺶ
َ ََۡ َ
ۡ
از ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﺬارد و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺮاھﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﴿�ٰل ِك أد ٰٓ
� أن ُ� ۡع َر� َن﴾

ﺗﺎ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ از ﮐﻨﯿﺰان و زﻧﺎن آوازﺧﻮان و ﻣﻐﻨﯿﻪ ،ﻓﻼ ﯾﺆذﯾﻦ ﺗﺎ از ﻃﺮف اھﻞ ﻃﻤﻊ و
ﻓﺴﻖ ﻣﻮرد اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ) .(١

از ﺗﻤﺎم اﻗﻮال ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻋﺼﺮ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ اﺻﺤﺎب ﮐﺮام  ﺗﺎ
ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از روی ﮐﻠﻤﺎت ،آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آن اﮔﺮ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی و اﺧﺒﺎر
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج از ﭼﺎدر ﯾﺎ ﻧﻘﺎب ﯾﺎ ﭘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روی ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﻨﻦ اﺑﻮداوود ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻣﻮﻃﺎء اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ زن در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﻧﻘﺎب ﺑﺮﮔﯿﺮد و دﺳﺘﮑﺶ ﻧﭙﻮﺷﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﻧﺎن را در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام از ﻧﻘﺎب و دﺳﺘﮑﺶ ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮد.
ُْ ْ َ ُ َ ََْ ُ َ َ
ﻻ ﺗَﻠْبَ ُﺲ اﻟْ ُﻘ َّﻔ َ
ﺎز�ْ ِﻦ«» .زﻧﯽ ﻣﺤﺮم ﻧﻘﺎب و دﺳﺘﮑﺶ ﻧﭙﻮﺷﺪ«.
»الﻤﺤ ِﺮﻣﺔ ﻻ ﺗنﺘ ِﻘﺐ و
ْ
ََ
َ
ْ
ﺣ َﺮامﻬ َّﻦ َﻋﻦ اﻟ ُﻘ َّﻔ َ ْ
ِّ َ َ
ﺎز� ِﻦ َواﻨﻟِّﻘﺎب«» .آن ﺣﻀﺮت ج زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل
»�� اﻟنﺴﺎء ِﻰﻓ إِ ِ ِ
ِ
اﺣﺮام ھﺴﺘﻨﺪ را از ﭘﻮﺷﯿﺪن دﺳﺘﮑﺶ و ﻧﻘﺎب ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮد«.

 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﯿﻀﺎوی.۱۶۸ /۴ ،
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ﺣﺠﺎب

و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن در ﻋﮫﺪ ﻧﺒﻮت ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻘﺎب و
دﺳﺘﮑﺶ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام از آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم روی زﻧﺎن را در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﺪف اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﺎدر ﮐﻪ در ﺣﺎﻻت ﻋﺎدی ﺟﺰو ﻟﺒﺎس ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺟﺰء اﺣﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﺣﺎدﯾﺚ
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ،در ﺣﺎﻟﺖ
اﺣﺮام ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن را از ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود از ام
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺎﻛن الﺮ�ﺒﺎن ﻳﻤﺮون ﺑﻨﺎ و�ﻦ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ج �ﺮﻣﺎت ﻓﺈذا ﺣﺎزو ﺑﻨﺎ ﺳﺪﻟﺖ إﺣﺪاﻧﺎ ﺑﻬﺎ
) (١
ﻣﻦ رأﺳﻬﺎ ﻰﻠﻋ وﺟﻬﻬﺎ ﻓﺈذا ﺟﺎوزوﻧﺎ ﻛﺸﻔﻨﺎه« » .ﺳﻮاران از ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ

ھﻤﺮاھﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﻣﺎ رد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
ﭼﺎدرش را از ﺳﺮش ﺑﺮوﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﻧﻘﺎب از ﭼﮫﺮه

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ«.
در ﻣﻮﻃﺄ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ:
»ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﻟـﻤﻨﺬر ل ﻗﺎﻟﺖ :ﻛﻨﺎ �ﻤﺮ وﺟﻮﻫﻨﺎ و�ﻦ �ﺮﻣﺎت و�ﻦ ﻣﻊ
أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ أﻰﺑ ﺑ�ﺮ الﺼﺪﻳﻖ س ﻓﻼ ﺗﻨﻜﺮه ﻋﻠﻴﻨﺎ«» .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻣﻨﺬر ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻮده و اﺣﺮام داﺷﺘﯿﻢ رویھﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ و اﺳﻤﺎء اﯾﻦ

وﺿﻊ را ﺑﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ«.
در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری از ﻋﺎﯾﺸﮥ ﺻﺪﯾﻘﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»زﻧﺎن ﭼﺎدرﺷﺎن را از ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﭼﮫﺮهﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ«.
ﯾﺎ ﻟﺒﺎسﺷﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻓﺮو ﮔﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺎب و ﯾﺎ ھﺮ روش
دﯾﮕﺮی .آﯾﻪ ،ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد :اﮔﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ اھﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ زﻧﺎن ﺷﺮﯾﻒ و ﻋﻔﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ از
ﮐﻨﯿﺰان ،ﭘﺲ ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﻌﺮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮم اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس

 -١ﺑﺎب ﰲ اﻟـﻤﺤﺮﻣﺔ ﺗﻐﻄﯽ وﺟﻬﻬﺎ.
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رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺑﯿﺮونآﻣﺪن از
ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺸﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎدر و ﯾﺎ ﻟﺒﺎس )ﺟﻼﺑﯿﺐ( ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ) .(١
از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﯿﺪه اﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن اﺑﻦ ﺣﺎرث ﺣﻀﺮﻣﯽ در ﺑﺎرۀ
آﯾﮥ »ﻗﻞ ﻷزواﺟﻚ ...ﺟﻼﺑﻴﺒﻬﻦ« ﺳﺆال ﮐﺮدم او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺮه و ﺳﺮش را ﺑﺎ

ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﯾﮏ ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد) .(٢
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﮕﻮ ،در وﻗﺖ ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺿﺮورت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﯿﺰان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻨﯿﺰھﺎ
ﭼﮫﺮه و ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن را ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﺎدرھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺳﻘﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮض ﻧﮑﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ آزادﻧﺪ ،از اذﯾﺖﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«) .(٣
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﺼﺎص ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﯾﻦ آﯾﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ زن ﺟﻮان ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﮫﺮه اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮر ﺑﻮده و ﻋﻔﺖ ﺧﻮد را ﻧﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻓﺎﺟﺮ و ﻃﻤﻌﮑﺎر
در آنھﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«) .(٤
ﻋﻼﻣﮥ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﻤﯿﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»زﻧﺎن در اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻋﺎدت ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﺬل ﺑﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ و
ﭼﺎدر ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ زن آزاد و ﮐﻨﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﭼﺎدر و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﮫﺮه و ﺳﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﺎدر ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ زﻧﺎن آزادﻧﺪ و ﻓﺎﺟﺮ و زﻧﺎﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
ﻋﻮرﺗﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد«) .(٥
ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ رازی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ زﻧﺎن آزاد و ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدان زﻧﺎﮐﺎر
ﻧﯿﺰ آنھﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن اﺳﻼم ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺷﺮﯾﻒ و آزاد
 -١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی .۲۹ /۲۲
 -٢ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ، ۲۹ /۲۲ ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺼﺎص.۴۵۷ /۳ :
 -٣ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی .۲۹ /۲۲
 -٤اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺟﺼﺎص .۴۵۸ /۳
 -٥ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی.۳۲ /۲۲ .
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َ
ﻣﻮرد ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن آزاد اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﭘﺮده ﮔﯿﺮﻧﺪٰ�َ ﴿ :ل َِك أ ۡد َ�ٰٓ
َ
ۡ ََ ۡ َ
أن ُ� ۡع َر� َن ف� يُؤذ ۡ� َن﴾ در ﻣﻌﻨﯽ آن آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ زﻧﺎن آزادﻧﺪ و
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ .و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ زاﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا زﻧﯽ ﮐﻪ روی را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ روی ﻋﻮرت ﻧﯿﺴﺖ)  (١دﯾﮕﺮ از وی اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﻮرت ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ زﻧﺎن ﻋﻔﯿﻔﻪاﻧﺪ و ﺧﻮاھﺶ
زﻧﺎ از اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ«) .(٢
ﻧﻘﺎب )ﭘﺮده و ﭼﺎدر(:

ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت آﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و اﻗﻮال ﻣﻔﺴﺮان ھﺮ ﻋﺼﺮی را ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ

ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮار دھﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدم را در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺑﻪ
ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺸﺎن را از ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﭘﻨﮫﺎن دارﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻊ از زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ دارد و
ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻧﻘﺎب ﯾﺎ ﭘﺮده و ﭼﺎدر را از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮده وﻟﯽ آﻧﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻟﻔﻆ اﺻﻄﻼﺣﯽ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮده ﺑﺮ روی ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و در آن زﻣﺎن ﭘﺮدۀ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻨﺎم ﻧﻘﺎب ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد ،و
ﻣﺮدم آﻧﺮا ﺑﺪان ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ و آن ﻧﻘﺎﺑﯽ ) (Veilاﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽھﺎ آﻧﺮا ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و روح ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺘﯽ از ﺗﺼﻮر آن ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺣﺸﺖ و
ﺗﻨﮓﻧﻈﺮی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﺨﻦ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن و آ ﮔﺎھﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ
ﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺷﺎھﺪ و دﻟﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺪق ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎب از روی زﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮف
ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﺖ.
ای رﻓﻘﺎی ﻣﺘﺠﺪد ﻏﺮبزده! ﺟﺎی ﺑﺴﯽ رﺳﻮاﯾﯽ و ﻓﻀﯿﺤﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻘﺎب زﻧﺎن
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ
 -١ﻋﻮرت در اﺻﻄﻼح آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺮ آن واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از ﻧﺎف ﺗﺎ
زاﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ.۵۹ /۶ ،
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آﻧﺮا ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن را در زﻧﺪﮔﯿﺶ و در
ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده و راﯾﺞ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎس رﺳﻮاﯾﯽ و ﺷﺮم ﺳﻮدی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا
ﺷﺘﺮﻣﺮغ اﮔﺮ ﺳﺮش را در زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺻﯿﺎد او را ﻧﺒﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮ زﯾﺮ ﺧﺎکﮐﺮدن او
ﺳﺒﺐ ﻣﺨﻔﯽﺷﺪن و ﻧﺒﻮدن او در ﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدد و از ﺷﮑﺎر ﺻﯿﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰد،
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻤﺎ ھﻢ اﮔﺮ روﯾﺘﺎن را از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ اﯾﻦ روﯾﮕﺮداﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و آﯾﮥ ﻗﺮآن ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪۀ ﻧﺎدرﺳﺘﺘﺎن ،اﯾﻦ ﻧﻨﮓ! را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺰداﯾﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ھﺪﻓﺘﺎن دﺳﺖ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﮫﻮر و روﺷﻦﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻏﺮب اﻟﮫﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺎب و ﭘﺮده را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﺷﻤﺮدﯾﺪ ،راه از ﺑﯿﻦﺑﺮدن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن
از روﯾﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺰاری ﺧﻮد را از اﺳﻼم و اﺣﮑﺎم آن اﻋﻼم ﺑﺪارﯾﺪ؛
زﯾﺮا ھﻤﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن ﻏﺮبزده ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺪ و
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺠﺎب ،ﭼﺎدر و ﭘﻮﺷﯿﺪن رو اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ای ﻣﺮدم! ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﻮدن را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ
زن ﭘﺮدهﻧﺸﯿﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻔﺖ،
ﺣﯿﺎ و ﺣﺠﺎب اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﺬذ و ﻣﻨﻈﺮۀ دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
آﯾﺎ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اوﺻﺎف و اﺣﮑﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﺮویﮐﺮدن را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و
آن ﮐﺠﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺠﺎ؟ آن ﮐﺠﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﻮدن ﮐﺠﺎ؟ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻤﺪن
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ دﺧﺘﺮی ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ
ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ ﻓﺎر غ و آﺳﻮده ﺳﺎزد و ﺑﻪ زﯾﻨﺖ ،آراﯾﺶ و ﺗﺠﻤﻞ ﺑﭙﺮدازد ،ﺗﻨﺶ را
ﻣﻌﻄﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻟﺒﺎس ﺟﻠﺐﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻨﮓ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﭼﮫﺮه و ﺑﺎزوھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﻮدرھﺎی
ﻣﺨﺼﻮص رﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎزد ،ﻟﺐھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻠﻢھﺎی ﺳﺮخ ) (Lip Sticksﺳﺮخ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
اﺑﺮوھﺎ را آراﯾﺶ دھﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدان ﻓﺎﺳﻖ و ﻓﺎﺟﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ آراﯾﺶ ،زﯾﻨﺖ و ﺗﺠﻤﻞ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،زﯾﻨﺖ و ﺟﻤﺎل وی ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻗﻠﻮب و
اﻧﻈﺎر ﺷﺪه و ﻋﻘﻞھﺎ را در دام ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪازد ،از ﻃﺮﻓﯽ دل دوﺷﯿﺰۀ ﺟﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ
ﺟﻤﺎل و آراﯾﺶ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ او در ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽاش ) (Purseﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎب
زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ را ھﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ھﯿﺌﺖ و ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﻮده و
ً
در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﯾﺎ ﺧﺮابﺷﺪن آراﯾﺸﺶ ﻓﻮرا آن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٢٢٦

ﺣﺠﺎب

ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اھﺪاف اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را از ﻧﻈﺮ ﻏﺮب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا
ً
ﻣﻌﯿﺎر ارزش اﺷﯿﺎء در ﻧﺰد اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر و ارزش آن در ﻧﺰد ﻏﺮب ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،
ﭘﺲ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﺪﯾﺪۀ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و آن را ﺗﻨﮫﺎ ھﺪف و ﻏﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﻗﺪر و ﺑﯽارزش اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻼکھﺎی
ﻏﺮﺑﯽ را ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼﺣﺎت و
ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﺷﺮح ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده و ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ آن را ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا
اﺣﮑﺎم واﺿﺢ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺳﺪ راه اﯾﺸﺎن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اھﺪاﻓﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در
ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ آن اھﺪاف ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ ﺑﺎ اھﺪاف ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اھﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﻼم
ﺳﺎزﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ و
اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اھﺪاف ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺤﺚﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎرۀ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،روش ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﻀﻼ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮوت
ً
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﺧﺒﯿﺚﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ راﺿﯽ ﻧﺸﺪه،
ً
ﻇﺎھﺮا ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﺒﻊ و رﯾﺸﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﺣﺠﺎب دارﻧﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ھﻤﯿﻦ ﻧﻔﺎق اﺳﺖ و ﺑﺲ ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ
ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺠﺎب از ﻋﺎدات ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺟﺎھﻠﯿﺖ در
دورهھﺎی ﺑﻌﺪ و دور از زﻣﺎن ﻧﺒﻮت در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﭼﺮا ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن
ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ ﻧﺒﻮت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و آرای ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد وا ﻧﮫﺎده و ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ادوار ﺑﻌﺪی روی ﻣﯽآورﻧﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب

٢٢٧

زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ آنھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد و در اﻓﮑﺎر و اذھﺎن
آنھﺎ ﺗﺼﻮرات ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪ و ﻣﺘﺠﺪداﻧﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻏﺮب ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و
ً
ﭼﻮن ﭘﯿﺎدهﮐﺮدن اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و ﺗﺼﻮرات اﺻﻼ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﺑﺤﺚھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و
ً
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺼﺪر ﻧﻔﺎق در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن،
ﮐﻢﺧﺮدی ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ،ﻋﺪم اﺗﮑﺎء ﺑﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎس و داﺷﺘﻦ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎک اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺳﻼماﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از آرﻣﺎنھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه
ً
و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ و اﺣﮑﺎم ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽزاری و ﺑﺮاﺋﺖﺷﺎن را رﺳﻤﺎ از اﺳﻼم
اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻟﺐ
آﻧﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،آن ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ از ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اھﺪاف اﺳﻼم را درﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ ) (Common Senseھﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ آزادی ﻣﻄﻠﻖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﮫﺮه و اﻋﻀﺎی ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ
ﻗﺮآن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪان ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺮۀ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻀﻮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را روی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ دارد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻈﮫﺮ ﺟﻤﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻧﺴﺎن
ھﻤﯿﻦ ﭼﮫﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﺳﺒﺐ ﺟﺬب اﻧﻈﺎر و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻠﺐھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎذﺑﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﮥ زن و ﻣﺮد ،ھﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ ﻧﯿﺰ درک
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﻌﻤﻖ زﯾﺎد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ و
وﺟﺪان ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﺮده و ﺣﮑﻤﺖ آن را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ و از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ھﺪاﯾﺖ
ﺑﺨﻮاھﺪ و از ﺗﺠﺎرب رواﻧﯽاش ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و از آﻓﺖ ﻧﻔﺎق ﻧﯿﺰ دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻓﺘﺎب را ﺑﺮ ﺧﻼف اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪش ﺑﯿﺎﺑﺪ وﺟﻮد آن را در ﭼﺎﺷﺖ روز
ھﻢ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮد ﺳﺎزد و در
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﯽﺷﮏ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ) (Appeal Sexاﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ازدواج ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢﻧﮫﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﺑﺮای ﻗﺒﻮلﮐﺮدن و ﻧﮑﺮدن او ﺑﻪ ﮐﺠﺎی
او ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺪ؟ ﻣﻨﻈﺮهای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ دوﺷﯿﺰۀ
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ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎ ھﻤﮥ زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﯾﻨﺖ ﺧﻮد ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و ھﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ از ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ،دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ روﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ اﻧﺪام و ﻗﺎﻣﺘﺶ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎبﮐﺮدن آن دوﺷﯿﺰه
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ در اﻧﺘﺨﺎب او ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ
رﺟﺤﺎن و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد؟
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﮫﻮت اﻓﺮاﻃﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد زن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺖ و روی ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،ﺑﺎزو ،ﺳﺎق و زاﻧﻮی ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﺮھﻨﻪ
ﮐﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﯿﺪ و
ﺑﻨﺪھﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک و رھﺎﯾﯽ از ﺷﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻼھﺖ و ﺑﯽﻋﻘﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻔﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺰوم ﺣﺠﺎب اﻧﮑﺎر ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﻇﻠﻢ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد.
اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﺳﻼم ﺑﻪ زن اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺿﺮورت روﯾﺶ را ﻧﺸﺎن دھﺪ؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ
ھﯿﭽﮕﺎه از ﺟﺎدۀ اﻋﺘﺪال ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺧﻼﻗﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺿﺮورتھﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ را اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دروازهھﺎی ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ را
ﻣﺴﺪود ﺳﺎزد و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﯿﻮدی را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن وﺿﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺿﺮوریاش را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن آﻧﻘﺪر ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت و
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن زﯾﻨﺖ و زﯾﻮرات زن ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ دارد در ﺑﺎرۀ ﺻﻮرت و دﺳﺖ زن
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت و ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن زﯾﻨﺖ و زﯾﻮرات
ﺑﺎ رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻣﺪاوم ﺻﻮرت و دﺳﺖ ،ﮔﺎھﯽ
زن را در ﺑﺮآوردن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا اﺳﻼم ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭼﺎدرھﺎیﺷﺎن را از ﺳﺮ ﺑﺮ
روﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ« در ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺿﺮوری اﺟﺎزه

ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن روﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ،اﻇﮫﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده
ﺑﺎﺷﺪ و ھﺪﻓﺶ ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺲ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دروازۀ ﻓﺘﻨﻪ از ﻃﺮف
ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد ﺑﻪ آنھﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن )ﺧﻮد( را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪازﻧﺪ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ

اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب
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ﮐﻪ زن ﻋﻔﯿﻔﻪ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت روﯾﺶ را ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺮدان ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را از ﻧﮕﺎهﮐﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮف او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎن در روی آنھﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب ،ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن واﺿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺎب از
آداب ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻘﻠﯿﺪھﺎی
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻘﺪری ﺟﺎﻣﺪ و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ھﺮ
ﻃﺮﯾﻖ و ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻮض ﺷﻮد و ﯾﺎ اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
اﮔﺮ در اﺧﻔﺎی ﭼﯿﺰی اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ،آن ﭼﯿﺰ ھﻤﯿﺸﻪ و در ھﺮزﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺧﻔﺎ و ﺳﺘﺮ
اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ در راه آن آﺑﺮو و ﺷﺮف از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﯾﺎ ﺧﻮنھﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰد و اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﯾﻤﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮورتھﺎ ھﻤﮕﺎم ﺷﺪه
و ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺧﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖ اوﺿﺎع ،وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ رأی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ در
ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ اوﺿﺎع،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،ﻟﺬا اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﭘﯿﺮوی ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان آن دارای ﻗﻮۀ ﻓﮫﻢ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺮو ﻋﺎﻗﻞ و ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ
از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎﻋﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و از
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮﺻﺖ ،از ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدد؟ ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ در ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ و ﭼﻪ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟ و ھﺪف ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن را در اﺛﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﮑﻨﺪ؟ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎ اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ از روی ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻮده و اﺧﻼق و ﻧﯿﺖ ﭘﺎک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»از دل ﻓﺘﻮی ﺑﺨﻮاھﯿﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺳﻮﺳﻪی در دل ﺷﻮد آن را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﺪ«.
از ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﺳﻼم ،ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
آ ﮔﺎھﯽ و ﺷﻌﻮر ،ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺮوی و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم از
روی دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﯿﻦ و ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم
در ھﺮ ﮔﺎم از ﮔﺎمھﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن ،دارای ﻓﮫﻢ ،ﻋﻠﻢ و ﺷﻌﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮونآﻣﺪن زن از ﻣﻨﺰل
ﺑﻌﺪ از ﺣﮑﻢ ﻟﺒﺎس و ﺣﺪود ﻋﻮرت ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ُۡ َ
ََۡ َ ُُ ُ
� َج ٱ ۡل َ
� ۡج َن َ� َ ُّ
ِ� َّن َو َ� َ� َ َّ
�ٰ ِهل َِّيةِ ٱ� ٰ
و��﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۳ :
﴿وقرن ِ� �يوت

»و ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن و ﻇﺎھﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺠﻤﻞ و زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺎھﺮﮐﺮدن

ﻋﺎدت ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ«.

َّ
َۡ
َۡ َ
ٞ
ََ َۡ َ
﴿ف� �ض ۡع َن ب ِٱلق ۡو ِل � َي ۡط َم َع ٱ�ِي ِ� قلبِهِۦ َم َرض﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۲ :

»ﭘﺲ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﭘﺲ ﻃﻤﻊ ﮐﻨﺪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ در دل او ﻣﺮض
)ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪ( ﺑﺎﺷﺪ«.

ََ َ ۡ ۡ َ
ۡ َ َ ُۡ
َ
�ف َ
� مِن زِ�نت ِ ِه َّن﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۳۱ :
�� َن بِأ ۡر ُجل ِ ِه َّن ِ�ُعل َم ما ِ
﴿و� ي ِ

»و ﻧﮑﻮﺑﻨﺪ ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن را )ﺑﺮ زﻣﯿﻦ( ﺗﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ از
زﯾﻨﺖھﺎﯾﺸﺎن«.

در ﺧﻮاﻧﺪن ﻟﻔﻆ »و ﻗﺮن« ﻣﯿﺎن ﻗﺮاء اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ .ﻋﻤﻮم ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻣﻨﻮره و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮاء ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻗﺎف )ﻗﺮن( ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪرش ﻗﺮار اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻗﺮار را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و ﻋﻤﻮم
ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ ﮐﺴﺮ ﻗﺎف )ﻗﺮن( ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪر آن وﻗﺎر اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن آرام و ﺑﺎ وﻗﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽوﻗﺎر
ﻧﺴﺎزﯾﺪ.
ّ
ﺗﺒﺮ ج دو ﻣﻌﻨﯽ دارد :ﯾﮑﯽ اﻇﮫﺎر زﯾﻨﺖ و ﻣﺤﺎﺳﻦ و دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺨﺘﺮ ،ﺗﮑﺒﺮ ،ﻧﺎز و ﻧﺰاﮐﺖ
و ﺧﺮاﻣﺎن راه رﻓﺘﻦ ،در اﯾﻦ آﯾﻪ ھﺮ دو ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا زﻧﺎن در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎز و
ﻧﺰاﮐﺖ و ﮐﺮﺷﻤﻪ و ﺧﺮاﻣﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮ دل ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ و ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺸﮫﻮر ،ﻗﺘﺎده اﺑﻦ دﻋﺎﻣﻪ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﺣﺠﺎب

»ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻦ ﻣﺸﻴﺔ وﺗﺴﻜﻮ وﺗﻐﻨﺞ ﻓﻨﻬﺎﻫﻦ اﷲ ﻋﻦ ذاﻟﻚ«» .آنھﺎ ﺑﺎ ﮐﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز و

ﻧﺰاﮐﺖ و ﺧﺮاﻣﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﺮد«.
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن را ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮاھﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ً
ھﻤﺎن ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪای را ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﺟﺎھﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم از آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن زن ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
اﯾﺸﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرجﺷﺪن از ﻣﻨﺰل ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺎ وﻗﺎر و ﻗﺪر و
ﻋﺰت ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرجﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﺖ و ﺣﯿﺎ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و در ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﮔﯿﺮاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻈﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻇﮫﺎر زﯾﻨﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺻﻮرت و زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﺸﺎن را
ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﺎزﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻃﻮری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دلھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎن زﯾﻮراﺗﯽ
را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﻣﺮدان ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و در ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺻﺪای آنھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻼﻣﺸﺎن ﻧﺮﻣﯽ ،ﻣﻼﯾﻤﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ زﻧﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺪود و ﺿﻮاﺑﻂ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺑﺮوﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻪ روش و ﺳﻠﻮﮐﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
و زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺧﻮد اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻣﯽ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎتﺷﺎن:

در اﺣﺎدﯾﺚ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﭘﯿﺶ از ﻧﺰول آﯾﺎت ﺣﺠﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ام
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﻮده ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س او را
دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻮده ،ﺗﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﯽ! و
ﻣﺮادش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن از ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﮥ ﺣﺠﺎب ﻧﺎزل ﺷﺪ،
ﻋﻤﺮ س ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺸﺖ و در ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زﻧﺎن ﺷﺪت زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زن از ﻣﻨﺰل
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اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻮده ل ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺑﺎز ﻋﻤﺮ س او را ﺻﺪا زد .ﺳﻮده ﻧﺰد
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ داد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮔﻔﺖ:
ُ
َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ
اﺠﺋ�ﻦ«».ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ زﻧﺎن اﺟﺎزه داده ﮐﻪ ﺑﻪ
»ﻗﺪ أ ِذن ﻟ�ﻦ أن ﺨﺗﺮﺟﻦ ِﺤﻟﻮ ِ ِ
ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺠﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ«.
َ َ
ُ
از اﯾﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﮑﻢ آﯾﮥ ﴿ َوق ۡرن ِ� ُ� ُيوت ِ� َّن_ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ
ﺣﻮاﺋﺠﺸﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوﻃﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ
زﻧﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ در ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدش ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ
اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﺣﺎﺟﺎت ﻓﻘﻂ آن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آنھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﺑﺪون ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻢھﺎ،
اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻤﺎم اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ در ھﺮ ﻋﺼﺮ
و زﻣﺎﻧﯽ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ،ﺧﺎرجﻧﺸﺪن زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ھﺮ ﻓﺮد در ﭘﺮﺗﻮ ارﺷﺎدات ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج و ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻪ روﺣﯿﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺣﺠﺎب را در ھﺮ وﻗﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺣﺎﻻت ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺣﺪود ﺣﺠﺎب را از روی اﺣﻮال و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﻢ و زﯾﺎد ﯾﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ:
ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﺟﺎزۀ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺪود آن:

ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاﺋﺾ در اﺳﻼم ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﺴﺖ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ،در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺮدان اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻮتﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ام ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
َ ٌْ َ
َ
َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ِّ ُ ُّ َّ َ َ َ َ َ
ْ
ُ
ﻚ .ﻗَ َﺎل :ﻗَ ْﺪ َﻋﻠ ْﻤ ُ
ﺖ َﺻﻼﺗ ِﻚ ِﻰﻓ ﺑَي ِﺘ ِﻚ ﺧ� ل ِﻚ
ا� إِ� أ ِﺣﺐ الﺼﻼة ﻣﻌ
ِ
»ﻗﺎﻟﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل ِ
َ َ َُ
َ
َ
ْ َ َ
َ
َ َ ُ
َ ٌْ ْ َ
ُ َْ
ُ َْ
ار ِك وﺻﻼﺗ ِﻚ ِﻰﻓ
ِﻣﻦ ﺻﻼ ِﺗ ِﻚ ِﻰﻓ ﺣﺠﺮ ِﺗ ِﻚ وﺻﻼﺗ ِﻚ ِﻰﻓ ﺣﺠﺮﺗِ ِﻚ ﺧ� ِﻣﻦ ﺻﻼﺗِ ِﻚ ِﻰﻓ د ِ
َ
َ َ َ
َ ٌْ ْ َ َ
َ
َ ْ
َْ
ﻼﺗُﻚ ﻰﻓ َم ْﺴﺠﺪ ﻗَ ْﻮ ِمﻚ َﺧ ْ ٌ
� ِﻣ ْﻦ َﺻﻼﺗِ ِﻚ ِﻰﻓ
ِ ِ
ِ
ار ِك ﺧ� ِﻣﻦ ﺻﻼﺗِ ِﻚ ِﻰﻓ مﺴ ِﺠ ِﺪ ﻗﻮ ِم ِﻚ وﺻ ِ ِ
د ِ
ْ َ
َ ْ
مﺴ ِﺠ ِﺪ اﺠﻟ ُ ُﻤﻌ ِﺔ«» .ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر رﻏﺒﺖ دارم ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮑﺠﺎ ادا ﮐﻨﻢ،
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ﺣﺠﺎب

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد :ای زن ﻣﻦ ﻧﯿﺖ ﺗﺮا ﻓﮫﻤﯿﺪم وﻟﯽ ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در ﺧﻠﻮت ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از
ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ،و ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ،و ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،از ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ«) .(١
در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی اﺑﻮداود از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
» َﺻﻼة ال َﻤ ْﺮأ ِة ِﻲﻓ ﺑَي ِﺘ َﻬﺎ أﻓﻀﻞ ِﻣ ْﻦ َﺻﻼ ِﺗ َﻬﺎ ِﻲﻓ ُﺣﺠ َﺮﺗِ َﻬﺎَ ،و َﺻﻼ� َﻬﺎ ِﻲﻓ �ﺪ ِﻋﻬﺎ أﻓﻀﻞ ِﻣ ْﻦ
ْ
َ
َﺻﻼﺗِﻬﺎ ِﻲﻓ ﺑَي ِﺘﻬﺎ«» .ﻧﻤﺎز زن در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﻤﺎز وی در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز او در
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ )ﭘﺴﺘﻮی ﺧﺎﻧﻪ( ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﻤﺎز او در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«) .(٢
ﭘﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﻀﻠﯿﺖ در ﻧﻤﺎز زن ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
درﺟﮥ ﻧﻤﺎز ﻣﺮد ،ﻧﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﻧﻤﺎزش ،ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ و اداﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز زن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻮتﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﺎزی ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آزادی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ،ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﯿﺮونآﻣﺪن زﻧﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
از اﺧﺘﻼط زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؟
 -١ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﺧﺎﻧﻪﺑﻮدن ﻧﻤﺎز زن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ھﺮ ﻣﺎه در
آن ﻣﺪت ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺣﺘﯽ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮاﻧﺸﺎن از
اﯾﻦ راز ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و در آن اﯾﺎم ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﻪ
ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد و او از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﯾﻦ رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان آن را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ درک اﯾﻦ اﺣﺴﺎس زﻧﺎن از اول ﺑﻪ آنھﺎ اﻣﺮ
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ ،و ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ و زﻧﺎن اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺑﻪ ام ورﻗﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ل اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .و در ﺳﻨﻦ دار ﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ادا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻮن او اﻣﺎم ﺑﻮد در وﺳﻂ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
 -٢اﺑﻮداود ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء ﻓﯽ ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء اﻟﯽ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ.

ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زن از ﻣﻨﺰل
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ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺠﺪ ھﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎک و ﻃﺎھﺮ ،و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﻧﻮاع ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﻓﻀﻠﯿﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،از اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ
ھﻤﻪ از ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن زﻧﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎﮐﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آوردن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﭼﻮن ﻧﻤﺎز ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺮﻣﻮد و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اﺟﺎزۀ ﺣﺎﺿﺮﺷﺪن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺖ واﻻی ﺷﺮﯾﻌﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
َ ْ َََْ ْ ْ َُ َ
ُ َ ْ
ََ
َ َ َّ َ َ َ َّ
ََُْ
ﺖ ام َﺮأة أ َﺣ ِﺪ� ْﻢ ِإﻰﻟ ال َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﻓﻼ
ﺎﺟﺪ ا�ِ ،إذا اﺳﺘﺄذﻧ
»ﻻ �ﻤﻨﻌﻮا إِﻣﺎء ِ
ا� مﺴ ِ
َ ََْْ
�ﻤﻨﻌﻬﺎ«» .ﮐﻨﯿﺰان ﺧﺪا )زﻧﺎن( را از ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ زن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ«) .(١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ْ
َ
َ َُُ ُ
ﻮ� ُﻬ َّﻦ َﺧ ْ ٌ ُ
ََُْ
ِّ َ َ ُ ُ
� لﻬ َّﻦ«» .زﻧﺎﻧﺘﺎن را از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺴﺎﺟﺪ و�ﻴ
»ﻻ �ﻤﻨﻌﻮا اﻟنﺴﺎء�ﻢ ال ِﻤ ِ

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«) .(٢
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ زﻧﺎن را از ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛
زﯾﺮا ﺣﺎﺿﺮﺷﺪن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را در ﺷﮏ اﻧﺪازد و
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻢ اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ،
زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺣﺎﺿﺮﺷﺪن در
ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺮای زﻧﺎن اﺟﺎزه داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وادار ﺳﺎزﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
اﮔﺮ آنھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﻧﻤﺎز را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﭘﺮ
ﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ ادا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﻧﻤﺎز آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز در ﺣﻘﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن
ادا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ س روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و در ﮔﻔﺘﺎر و
رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ھﻢ ﺣﮑﻤﺖ آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮﻃﺎء اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ذﮐﺮ ﺷﺪه
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود.

٢٣٦

ﺣﺠﺎب

اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺎﺗﮑﻪ ﺑﻨﺖ زﯾﺪ زن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،زﻧﺶ
ھﻤﻮاره اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن از او اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،وی ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺣﻀﺮت
ً
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دﻗﯿﻘﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر او از اﯾﻦ ﺳﮑﻮت
ً
ﻧﺸﺎندادن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﻮد ،ﻋﺎﺗﮑﻪ ل ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯽروم ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺷﻮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺮا ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯽ وﻟﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س
او را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد) .(١
ﺷﺮوط ﺣﺎﺿﺮﺷﺪن در ﻣﺴﺠﺪ:

ﺷﺮوط زﯾﺮ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮﺷﺪن زﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -اول اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﻧﺒﻮده و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ادا ﮐﺮده

ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ و ﺑﺎﻣﺪاد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
َُْ
َّ ْ َ ْ َ َ
ِّ َ
ﺎﺟ ِﺪ«» .در ﺷﺐ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
»اﺋﺬﻧﻮا لِﻠنﺴﺎ ِء ِﺑﺎلﻠﻴ ِﻞ ِإﻰﻟ الﻤﺴ ِ
ﺑﺮوﻧﺪ«) .(٢
َ
»ﻗﺎل ﻧﺎﻓﻊ مﻮ� اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س :و�ن اﺧﺘﺼﺎص الﻠﻴﻞ ﺑﺬالﻚ لﻜﻮﻧﻪ أﺳﺮﺘ واﺧﻰﻔ«» .و
ﻧﺎﻓﻊ آزادﺷﺪۀ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺷﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺳﺘﺮ و ﺧﻔﺎ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ«.
َ ْ َ َ َ
َ ُ َ ِّ ُّ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ ُ َ َ ِّ
َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ
ﺎت
ﺮﺼف اﻟنﺴ
ﺎء ﻣﺘﻠﻔﻔ ٍ
»�ﻦ ﺎﻋ�ِﺸﺔ ل ﻗﺎﻟﺖ :ﺎﻛن رﺳﻮل ِ
ا� ج ﻴﻟﺼ� الﺼﺒﺢ �ﻴﻨ ِ
َْ َ
َ ُْ ْ
ُ
وﻃ ِﻬ َّﻦ ﻣﺎ �ﻌ َﺮ� َﻦ ِﻣ ْﻦ اﻟﻐﻠ ِﺲ«» .و از ﻋﺎﯾﺸﻪی ﺻﺪﯾﻘﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت
ِﺑﻤ ُﺮ ِ

 -١اﯾﻦ ﺧﻮاھﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ زن ﻋﻤﺮ س ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﺻﺤﺎب در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮواﯾﺖ اﺑﻮداود اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ زﻧﺎن دو ﺻﻒ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی.

ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زن از ﻣﻨﺰل

٢٣٧

رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را ادا ﻣﯽﮐﺮد ،زﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎیﺷﺎن ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ«) .(١
 دوم اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻞ ،زﯾﻮر ،آراﯾﺶ و ﺑﻮی ﺧﻮش وارد ﻧﺸﻮﻧﺪ ،از ﺻﺪﯾﻘﻪیﮐﺒﺮی س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه
زﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر و زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺮدم! زﻧﺎﻧﺘﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ از ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺑﺎ ﻧﺎز و
ﮐﺮﺷﻤﻪﺑﻮدن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﺪ) .(٢
و ھﻤﭽﻨﺎن از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻮی ﺧﻮش ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﺧﻔﺘﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺷﺐ ﺑﻮی ﺧﻮش اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ را ﺑﺎ ﻣﺎ ادا ﻧﮑﻨﺪ) .(٣
 ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و زﻧﺎن در ﺻﻔﻮفﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻔﻮف ﺑﻌﺪ از ﺻﻒ ﻣﺮدان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُْ ُ ُ
ُ َ َ َ ُْ ُ ُ
َ ُّ َ
ُ َ َ َ ُّ َ
الﺮ َﺟ َ ُ َ
ِّ َ
ﻮف ِّ
»ﺧ
ﺮﺷﻫﺎ
آﺧﺮﻫﺎ ،و
آﺧﺮﻫﺎ ،وﺧ
� ﺻﻔ ِ
� ﺻﻔ ِ
ﺎل أ َّولﻬﺎَ ،وﺮﺷﻫﺎ ِ
ﻮف اﻟنﺴﺎ ِء ِ
ِ
َ َُ
أ َّولﻬﺎ«» .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻒ ﻣﺮدان ﺻﻒ اول ﺑﻮده و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آن ﺻﻒ آﺧﺮ اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻒ زﻧﺎن
ﺻﻒ آﺧﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آن ﺻﻒ اول اﺳﺖ«) .(٤

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زن و ﻣﺮد ﭘﮫﻠﻮی
ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ زن و ﺷﻮھﺮ و ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﻧﺲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ او ﺑﻨﺎم ﻣﻠﯿﮑﻪ ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج را
ﺑﺮای ﻏﺬا دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج از آن ﻃﻌﺎم ﺗﻨﺎول ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ دھﻢ ،اﻧﺲ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ روی ﺑﻮرﯾﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ
 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب اﻟﺘﻐﻠﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﻔﺠﺮ و ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب وﻗﺖ اﻟﻔﺠﺮ و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود ﺑﺎب وﻗﺖ اﻟﺼﺒﺢ .و در
ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج و ﻣﺮدان دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ اﯾﺸﺎن ،ﻣﺮدان ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
 -٢اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺑﺎب ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎء.
 -٣اﻟﻤﻮﻃﺎء ،ﺑﺎب ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ.

٢٣٨

ﺣﺠﺎب

ﮐﻪ از اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎه ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﻤﯽ آب در آن ﭘﺎﺷﯿﺪم و آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
اﯾﺴﺘﺎد ،ﻣﻦ و ﯾﮏ ﯾﺘﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و زن ﭘﯿﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺶ( ھﻢ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎد) .(١
و از اﻧﺲ س در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و آن ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ
ﺑﻮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﯾﻢ و ﻣﺎدر ﻣﻦ و ام ﺳﻠﯿﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ)  .(٢از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻧﻤﺎز ﭘﮫﻠﻮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و ﻋﺎﯾﺸﻪ از ﻋﻘﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد و ﻣﻦ ﭘﮫﻠﻮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺑﺎ ﺧﻮد
آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردم) .(٣
 ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺻﺪاﯾﺸﺎن را در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺘﻮﺟﻪﺳﺎﺧﺘﻦ و آ ﮔﺎهﮐﺮدن اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺗﺴﺒﯿﺢﮔﻔﺘﻦ و ﺑﺮای زﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
ھﻢ زدن واﺟﺐ اﺳﺖ) .(٤
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺪود و ﻗﯿﻮد ﭼﻮن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎز ھﻢ از اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد
در ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس و ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻟﺬا دری از درھﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺮای زﻧﺎن
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و دﯾﮕﺮان را از داﺧﻞﺷﺪن از آن در ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد) .(٥
زﻧﺎن در اﺛﻨﺎی ﺣﺞ:

دوﻣﯿﻦ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،ﺣﺞ اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻃﻮاف ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺮدان دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﺒﻮدﻧﺪ) .(٦
در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﻃﻮافﮐﺮدن
 -١ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺼﻠﯽ ﻣﻌﻪ.
 -٢ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب اﳌﺮأة ﺗﻜﻮن وﺣﺪﻫﺎ ﺻﻔﺎ.

 -٣ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﻃﻮاف اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء.

 -٤اﺑﻮداود.

 -٥ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﻃﻮاف اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء.
 -٦ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۳۱۲ /۳ .

ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زن از ﻣﻨﺰل

٢٣٩

ﻣﺮدان را ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻣﺮدی را ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﺪ ﺑﻪ او ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ) .(١
در ﻣﻮﻃﺎء ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد را از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را در ﻣﻨﯽ ادا ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻣﺮدم ،ﺟﻤﺮه را ﺑﺰﻧﻨﺪ
و اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ وی
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ھﻤﺮاه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ) .(٢
ﺑﯿﺮونآﻣﺪن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻋﯿﺪ:

ﻗﺪر ،ﻋﻈﻤﺖ و ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻋﯿﺪﯾﻦ دارﻧﺪ ،ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ھﻤﯿﻦ ﻋﻈﻤﺖ و ارزش آنھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻮد و ﺷﺮوﻃﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮع در ﻧﻤﺎزھﺎی
دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ )رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺧﻔﺘﻦ و ﺑﺎﻣﺪاد و ﺑﺲ( ،و ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
و ﻋﯿﺪﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و از وﺟﻮب ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رد ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ً
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺨﺼﺎ ازواج ﻣﻄﮫﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
َ
ُ ُْ
َ
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ
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اﺤﻟُﻴَّ َﺾ ﻰﻓ اﻟْﻌﻴﺪﻳﻦ ﻓﺄﻣﺎ اﺤﻟُﻴَّﺾ �ﻴَ
ﺰﺘﻟ َﻦ ال ُﻤ َﺼ� َو�ﺸﻬﺪن دﻋ َﻮة ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ�«» .از ام
و
ﻌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻋﻄﯿﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دوﺷﯿﺰﮔﺎن ،زﻧﺎن ﭘﯿﺮ ،ﭘﺮدهﻧﺸﯿﻨﺎن و
ﺣﺎﺋﻀﻪھﺎ را ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮد ،وﻟﯽ زﻧﺎن ﺣﺎﺋﻀﻪ در ﻣﺤﻠﯽ دورﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻓﺮاﺧﻮان

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«) .(٣
َ
ْ َْ
َ ْ َ َّ
ﻰﺒ ج َﺎﻛ َن ُ�ْﺮ ُج َ�ﻨَﺎﺗِ ِﻪ َو� ِ َﺴ َ
ﺎس س أ َّن اﻨﻟَّ َّ
ﺎء ُه ِﻰﻓ اﻟ ِﻌﻴﺪﻳ ِﻦ«» .و از اﺑﻦ
»ﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ �ﺒ ٍ
ِ
ِ
ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﺶ را در ﻋﯿﺪﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮد«.

 -١ﻣﻮﻃﺎء ،اﺑﻮاب اﳊﺞ.
 -٢اﺑﻮداود.

 -٣ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ.

٢٤٠

ﺣﺠﺎب

و اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺠﻠﺲ زﻧﺎن ﺟﺪا از اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮدان ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل ج از وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪی ﻣﺮدان ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ وﻋﻆ و ﭘﻨﺪ و ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﺮد) .(١

زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر و ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﺟﻨﺎزه:

ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزۀ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﺳﻼم واﺟﺐ ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ و اﺣﮑﺎم ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﮐﻪ در آن وارد
ﺷﺪه ﺑﺮ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﻤﺎم آن ﺑﺮای ﻣﺮدان اﺳﺖ و زﻧﺎن از آن ﻧﮫﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ آن ﻧﮫﯽ ،ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ﺑﻮﺿﻮح ﺑﻪ ﮐﺮاھﺖ ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در ﺗﺸﯿﯿﻊ
ﺟﻨﺎزه دﻻﻟﺖ دارد ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ام ﻋﻄﯿﻪ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
َ ُ ْ ْ َ ََْ
ُ َ َ ِّ َ ِ ْ َ
ﺎع اﺠﻟَﻨﺎﺋِ ِﺰَ ،ول ْﻢ �ﻌ َﺰم ﻋﻠﻴﻨﺎ«» .ﻣﺎ از ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﺮ ﻣﺎ
»ﻧ ِﻬﻴﻨﺎ ﻋ ِﻦ ا�ﺒ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ«) .(٢
در ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﻧﺴﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهای ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ زﻧﯽ را دﯾﺪ و ﺻﺪا زد ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﻤﺮ! او را رھﺎ ﮐﻦ؛ زﯾﺮا ﭼﺸﻢ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد و ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﯽ وی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﯿﺖ از اﻗﺎرب آن زن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺷﺪت اﻧﺪوه ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺟﻨﺎزه
آﻣﺪه ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج اﯾﻦ وﺿﻊ را درک ﮐﺮده ﻋﻤﺮ س را از آزار آن زن ﻧﮫﯽ
ﻓﺮﻣﻮد.
ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﺣﮑﻢ در زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﺳﺖ ،زﻧﺎن دارای ﻋﻮاﻃﻒ و ﻗﻠﺐ رﻗﯿﻖ و ﻧﺎزک
ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎد ﺧﻮﯾﺸﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪﺷﺎن در دل آنھﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺸﺎن را ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺳﺎزد ،و در اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر از ﻃﺮف زﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ:

 -١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﻋﯿﻦ ﺑﺎب.
 -٢ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺠﻨﺎزه.

ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زن از ﻣﻨﺰل

٢٤١

َ َ َ َ ُ ُ َّ
ُ َّ َ
ات
ا� ج زوار ِ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻟﻌﻦ رﺳﻮل ِ
ُْ ُ
ﻮر«.
اﻟﻘﺒ ِ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج زوارات ﻗﺒﻮر را ﻟﻌﻨﺖ ﮔﻔﺖ) ،زوارات آن زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻗﺒﺮھﺎ را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.
و ﻋﺎﯾﺸﮥ ﺻﺪﯾﻘﻪ ل ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :واﷲ

ﻟﻮ ﺷﻬﺪﺗﻚ ﻣﺎ زرﺗﻚ« »اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزۀ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﺗﺮا زﯾﺎرت ﻧﻤﯽﮐﺮدم«.

و از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج زﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻧﺰد ﻗﺒﺮی ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس و ﺻﺒﺮ ﮐﻦ.
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻧﻤﺎز ﯾﮏ ﻋﺒﺎدت ﻣﻘﺪس ﺑﻮده و ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﭘﺎک و ﻣﺘﺒﺮک اﺳﺖ ،و ﺣﺞ ﻣﻮﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ
از ﺗﻮاﺿﻊ و ﺧﻀﻮع ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﺎزه و زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ،آﺧﺮت را ﺑﯿﺎد ﻣﺮدم آورده و در
ً
دﻟﺸﺎن ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ ،ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺎک ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﺑﺎ آن ھﻤﻪ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج راﺿﯽ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﺠﺎﻟﺲ،
زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮔﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزۀ ﺧﺮوج را داده و ﯾﺎ
ﺧﻮدش آنھﺎ را ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺖ ﭘﺎک و ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺤﻞ
و رﻗﺖ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در آن ﺣﺎﻟﺖ ھﻢ ﺣﺪود و ﻗﯿﻮد ﺣﺠﺎب را
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ از ﺣﺞ در
ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدات ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر زن ﺑﮫﺘﺮ از ﺣﻀﻮرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج زﻧﺎن ﺣﺘﯽ در ﻋﺒﺎدات و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ،
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ در ﻣﺪارس،
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ /ﭘﻮھﻨﺘﻮنھﺎ ،ادارات ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﮔﺮدﺷﮕﺎهھﺎ ،رﻗﺎصﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ زن و ﻣﺮد و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺣﺎﺿﺮﺷﺪن زﻧﺎن در ﺟﻨﮓ:

ﻋﻠﻞ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی اﺳﻼم را در اﺣﮑﺎم ﺣﺠﺎب داﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻧﺮﻣﯽ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﺮورﺗﯽ را ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن در اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
در ﯾﺎﺑﯿﺪ.

٢٤٢

ﺣﺠﺎب

ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽھﺎ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺣﻮال و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﻣﻠﺖ در راه دﻓﺎع ﻣﺼﺮف
ﺷﻮد ،در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان در اﻣﻮر و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﯿﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم
ھﯿﭽﮕﺎه راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ را ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﺎری و ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ در
اﻣﻮری ھﻤﭽﻮن آبدادن ،ﻏﺬاﭘﺨﺘﻦ ،ﻣﺪاوای ﻣﺮﯾﻀﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را آﻓﺮﯾﺪه ﺗﺎ ﻣﺎدری ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن
ﻣﺮدم را ﺑﺮﯾﺰد و ﯾﺎ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ را از ﮔﺮدن ﺟﺪا ﺳﺎزد ،ﻟﺬا ﻣﺴﻠﺢﮐﺮدن وی ﺑﻪ ﮔﺮز و
ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺦﮐﺮدن ذات و ﺳﺮﺷﺖ اوﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﺷﺮﻓﺸﺎن اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺲ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺎرھﺎی ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻐﻮلﺷﺪن ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺣﺠﺎب ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﺎﺳﺘﻪ و در آن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در آن ﺣﺎل ﺑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس زﻧﺎن راھﺒﮥ اﻣﺮوزی ﺷﺒﺎھﺖ دارد.
اﺣﺎدﯾﺚ ھﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را آب ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺮﯾﻀﺎن را ﻣﺪاوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﺣﮑﻢ
ﺣﺠﺎب ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ) .(١
ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ام ﺳﻠﯿﻢ ل و ﭼﻨﺪ زن دﯾﮕﺮ از اﻧﺼﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ آب ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺮﯾﻀﺎن را ﻣﺪاوا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .(٢
در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج!
دﻋﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮۀ اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮔﻔﺖ» :ا� اﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ« ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﺪاﯾﺎ! اﯾﻦ زن را

از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺮدان«) .(٣
 -١ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﲪﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟـﻤﺮأة ﰲ اﻟﻐﺰو.

 -٢ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺎء ﻓﯽ ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻐﺰة.
 -٣ﺑﺨﺎری ،ﻏﺰو اﻟـﻤﺮأة ﰲ اﻟﺒﺤﺮ.

ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن زن از ﻣﻨﺰل

٢٤٣

از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﮐﻨﺎر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
دور ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ام ﺳﻠﯿﻢ ل را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﺷﻠﻮارﺷﺎن را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﺳﺎﻗﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ و در آن ﺣﺎل ﻣﺸﮏ آب را ﺑﺮ
دوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در دھﺎنھﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ) .(١
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س در ﺑﺎرۀ زﻧﯽ ﺑﻨﺎم ام ﺳﻠﯿﻂ ل رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل ج ﮔﻔﺖ:
در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ام ﺳﻠﯿﻂ
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻨﺖ ﻣﻌﻮذ و
ﻏﯿﺮه در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ آب داده و ﺷﮫﺪا را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ) .(٢
در ﺟﻨﮓ ﺣﻨﯿﻦ ام ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮی دﯾﺪه ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻨﺠﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد ،ﻣﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد،
ﺷﮑﻤﺶ را ﺑﺸﮑﺎﻓﻢ) .(٣
ام ﻋﻄﯿﻪ ل ﺑﺎ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ھﻔﺖ ﻏﺰوه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و از ﭘﯽ ﮐﺎروان
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺨﺖ و ﻣﺮﯾﻀﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا ﻣﯽﻧﻤﻮد) .(٤
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﺑﻪ ﻧﺠﺪه ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﻏﺰوات
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ را ﻣﺪاوا و ﻏﻨﺎﯾﻢ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﮫﻤﯿﻪ
داده ﻧﻤﯽﺷﺪ) .(٥
از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ از ﻋﺎدات
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺿﺮورت اﺣﺘﻤﺎع ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺪن در آن وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری در ﺣﺪود آن ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﻣﯽﺷﻮد و در آن ﺻﻮرت
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺸﻒ ﭼﮫﺮه و دﺳﺖ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺪهﺷﺪن اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻮرت
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮورت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت رﻓﻊ ﺷﺪ ،اﺣﮑﺎم
 -١ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﻏﺰو اﻟﻨﺴﺎء و ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻐﺎزﯾﺎت.
 -٢ﺑﺨﺎری ،ﺑﺎب ﻣﺪاواة اﻟﻨﺴﺎء اﳉﺮﺣﯽ.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب ﻏﺰو اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل.

 -٤اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺑﺎب اﻟﻌﺒﻴﺪ و اﻟﻨﺴﺎء ﻳﺸﻬﺪون ﻣﻊ اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ.
 -٥ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎب اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻐﺎزﻳﺎت...

٢٤٤

ﺣﺠﺎب

اﺻﻠﯽ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺣﺠﺎب از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻋﺎدات
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺨﻔﯿﻒدادن آن ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ آزادی ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری
ﺟﻨﺴﯽ زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺿﺮورتھﺎی اوﺿﺎع ﺟﻨﮕﯽ از ﺣﺪود وﻇﯿﻔﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽاش ﺧﺎر ج ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ
و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺿﺮورت ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ اﺻﻠﯽاش ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ
اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ اﻋﺘﺪال و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻗﯽ ،آراﻣﺶ و
ً
ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ
دﻧﯿﺎ از ھﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎم زن ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮی
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺳﺮﮔﺮدان و ﺑﺪون دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ راه
اﻓﺮاط ﭘﯿﻤﻮده و زﻣﺎﻧﯽ راه ﺗﻔﺮﯾﻂ رﻓﺘﻪ و از ﺟﺎدۀ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد و از ھﺮ دو
ﻃﺮف ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺠﺎرب و ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﺿﺮر ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻌﺘﺪﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ دارد و آن ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی
اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ در دوران اﺧﯿﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺪا
ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ اﯾﻦ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد
ارج و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ ﻣﺎ در ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ »زردی« ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﻏﺮبزدهھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮع
ﺧﻄﺮﻧﺎک ِﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺮض ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻣﺮض زردی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ و از رﻓﻘﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﮫﺠﻪ ام ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ،
و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪارا ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﻇﮫﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻓﻘﻂ آن ﭼﺸﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ رﻧﮓ
اﺻﻠﯽاش ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ آن را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻋﯿﻨﮏ ﺧﻮاھﺪ ،دﯾﺪ و
ذھﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻊ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺷﯽ را از ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ
آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ از ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،و ﻗﻠﺒﯽ آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت
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ﺣﺠﺎب

ﺳﻠﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را
ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﻧﻔﺲ و ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﺶ را ﺗﺎﺑﻊ آن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت،
ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﭼﺸﻢ رﻧﮓآﻟﻮد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
ﺑﻪ رﻧﮓ آن ﻋﯿﻨﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ دارد و ﻧﻈﺮھﺎی ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود و ﻗﺎﻟﺐرﯾﺰی
ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﻣﻮری را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻠﯽاش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻣﺮدم ﺗﻨﮓﻧﻈﺮ و
ﮐﻮﺗﺎهﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺎﺑﻊ ھﻮی و
ھﻮس و اﻣﯿﺎل و ﻋﻮاﻃﻒ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ آرزو ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از آن ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ھﻮا و
ھﻮس ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﻮد ﻋﻠﻢ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺣﮑﻢ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺑﻔﮫﻤﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ
ﻓﻄﺮت ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﻦ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و در ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ﻓﮫﻢ اﺳﻼم ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار
اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮض ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺸﻤﺸﺎن
دارای ﻋﯿﻨﮏ رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻠﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻠﻮن ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﻗﯽﺷﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و در ﭼﺸﻤﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮده اﻓﮑﻨﺪه و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺮض زردی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮض ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ از
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺤﯿﺢ اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﺪۀ ﻣﺠﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ
و اﻣﺎ اﻓﺮادی از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ و ﺻﺪق آن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و از ﭘﯿﺮوی آن ھﻢ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﻣﺮض را از ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن دور ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽاش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻼف رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ درک ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﺟﺪا از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ
ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ رأی آنھﺎ
را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﻮد ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ
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اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺟﺪا از ﻣﺒﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﯾﺮادھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ آن وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺎﺻﺪ و اھﺪاف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ
و ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﯽ ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را در ﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﺮدﮔﯽ ،ﺗﻌﺪد
زوﺟﺎت ،ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب را ﻧﯿﺰ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ از وﺟﻮد و اﻗﺎﻣﮥ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و وﺟﻮد آن را ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ
ﻣﮫﻨﺪﺳﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺿﺮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد ،ﺑﻪ آن ﺑﻨﺎ ﭼﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺠﺎب در ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﻤﺎن ﺳﺘﻮن را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺿﺮورت ،ﺣﮑﻤﺖ ،ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﺟﺪا از ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن
را ﺑﻔﮫﻤﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو اﻧﺴﺎن ھﻤﻨﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﯾﻞ و ﭘﺮدهای اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻔﻌﺖ آن ﺳﺘﻮن را ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ھﻤﻪ
ﺟﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺘﻮن در آن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دھﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺟﻠﻮی ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ آن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺠﺎب وﺿﻊ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﺣﺠﺎب
ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﺪ و داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎ آن ارﮐﺎن ﭼﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ دارد و
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم آن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ.
در ﺑﺎرۀ ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﻓﮑﺮ و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ در آن وﺟﻮد دارد؟
و ﮐﺠﺎی آن دارای اﺛﺮی از اﻧﺤﺮاف و ﺑﯽﺗﻮازﻧﯽ اﺳﺖ؟ در ﮐﺪام ﺟﺎی آن اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﺣﻖﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﺻﻼح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺪھﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ارزش داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﻣﻦ از روی ﻋﻠﻢ و ﺑﺼﯿﺮت ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و
ﺗﺴﺎوی و اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮازن و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ذرات و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻋﻤﺎل اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ اﻧﺴﺎن و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻟﯽ از آن ﺑﻮده و از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ ،در ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را اﺻﻼح و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻗﺼﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره آن را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
و ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺧﻼل وارد ﻧﻤﻮده و آن را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﺪ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارم ﺗﺎ دﻋﻮﺗﻢ را ﺑﻪ ﺑﺮادران ھﻤﻨﻮع ﺧﻮدم در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ؛
زﯾﺮا آنھﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ ﻓﺴﺎدﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘﻤﺪن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ را ھﻢ در اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .و ای ﮐﺎش ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺣﯿﺎت ﮐﻪ
ﺗﺸﻨﮥ آن ھﺴﺘﻨﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺸﻨﮕﯽ از ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻦ ھﻢوﻃﻨﺎن ھﻨﺪی ،ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺖ دارﻧﺪ و زﺑﺎن را
ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻌﺼﺐ را از دلھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﺑﺰداﯾﻨﺪ و
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ ذﮐﺮ
ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽھﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎن ھﻢ از روی
ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﺮب ﮐﻪ ﻣﻔﺘﻮن و
ﺷﯿﻔﺘﮥ آﻧﻨﺪ ﻣﻮازﻧﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻦ و ﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ،ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﻧﻈﺎم ،ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﻓﻼح و رﺳﺘﮕﺎری ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﻌﺪ از ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دادن ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﮔﻤﺮاه ﺧﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای ﻋﺮض ﮐﻨﻢ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮادران ﻣﺘﺠﺪد ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﺿﺎع زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ و
ﺗﺸﺪﯾﺪ را دارد ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﻢ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺒﺼﺮهھﺎ و راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدﯾﻢ و اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺣﺠﺎب اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ
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ﺷﻮد؛ زﯾﺮا دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهھﺎ /ﭘﻮھﻨﺘﻮنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درک ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ آن ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ آﻣﻮزشھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮐﺎروان ﺗﻤﺪن
ﻣﻤﺎﻟﮏ ھﻤﺠﻮار ﺣﺘﻤﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺎنھﺎی اﯾﻦ
وﺿﻊ در آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ً
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽای را ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺮای آﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺿﻊ ﺷﺪه،
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻗﯿﻮد ﺣﺠﺎب از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎن و ﺧﺴﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﺿﻊ زﻣﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺪود و
ﻗﯿﻮد ﺣﺠﺎب را ﺗﺨﻔﯿﻒ دادهاﻧﺪ و از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ! ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮاﻗﺐ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از آن ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آن را ھﻢ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪات
و ھﺸﺪارھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺎده ﮔﺮدد؟ ﻣﺜﺎل آنھﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﮔﻨﺪاب ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﻗﺮارداﺷﺘﻦ
وی در آﻧﺠﺎ دو ﺻﻮرت دارد :ﯾﺎ از روی ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﻪ آن راﺿﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ،ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از آن ﮐﺮاھﺖ دارد وﻟﯽ داﺧﻞ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ در اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ﻋﻤﻞﮐﺮدن ﺑﻪ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺖ ،ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در آن ﮔﺮداب ﺑﺪون
ً
آﻟﻮدﮔﯽ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ
ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎرۀ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ آﺳﺎنﮐﺮدن آن اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و
ً
اﺻﻼ ﺳﺰاوار ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫﺪاﺷﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و آن را از آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎک
ﮔﺮداﻧﺪ و اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺿﻌﻒ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن آﻟﻮدﮔﯽ و ﮔﻨﺪاب ﻏﻮﻃﻪ ﺑﺨﻮرد؛
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻮض ﺷﻮد ﯾﺎ
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ﺣﺠﺎب

آﺳﺎﻧﺘﺮ ﮔﺮدد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺪی
اﻃﺮاﻓﺶ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﻣﻘﺮرات ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ،ﺻﻔﺎ و ﻧﻈﺎﻓﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد؛ زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽھﺎ ﻋﺎدت
ﮐﺮدهاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ،ﺳﺨﺖ و آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﺳﻼم ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎر اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان و ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻢﮐﺮدن ﺑﻪ
ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻔﯿﻒدادن ﺑﻨﺪھﺎﯾﯽ از آن ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ﻧﮕﺮش دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال از ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ
و ﺳﭙﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﻨﺶ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ در
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺳﺨﺖﻧﻤﻮدن آن ﺳﮫﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد؛ زﯾﺮا
ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اھﺪاف آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و دﺳﺘﻮرات ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیھﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اھﺪاف ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ
ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦﺑﺮدن آن ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﻮد ،دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن
اھﺪاف ﺗﻨﮫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﺎز دارﻧﺪه و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮیﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ از
ً
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ از روﺣﯿﮥ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﯿﭻ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی در آن ﺷﺮاﯾﻂ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﺪف از ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﺣﻔﻆ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺷﮫﻮاﻧﯽ
ﻏﯿﺮ ارادی اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اھﺪاف ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪای را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اول اﺻﻼح اﺧﻼق ،دوم ﺣﺪود و ﺟﺰا ،و ﺳﻮم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻔﻆﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺮاﺳﺘﯽ .ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،اﮔﺮ آن ارﮐﺎن و
ﺳﺘﻮنھﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﮐﺎن و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺪرت و اﺳﺘﺤﮑﺎم
دارﻧﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ
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ﺣﺎل ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف و اوﺿﺎع اﺧﻼﻗﯽ آن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  ۳ /۴آن ھﻨﻮز ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ )اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﺎرۀ ھﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ را داﺷﺖ( و اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺎﻧﺪن آنھﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮف
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن )اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ( ھﻢ اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺪن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای در آن اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی اﺧﻼق ﺟﺎھﻠﯿﺖ و اﻓﮑﺎر ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ھﻤﻪ اﻃﺮاف و
اﮐﻨﺎف آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮب وﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺤﺸﺎ و
ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن اوﺿﺎع را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ از
ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻣﻮ ﺑﺮ ﺗﻨﺘﺎن راﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ﭼﻨﺎن ﺑﻪ آن اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻈﺮﺗﺎن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدی و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در
روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ،ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﺠﻼت ،ﻋﮑﺲھﺎی ﺑﺮھﻨﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ از ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﺎدت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺮدﺳﺎﻻ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻮده و
ﺑﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد و وﺳﯿﻠﮥ اﻏﻮا و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد
و اﯾﻦ ﮐﺎر را ھﻢ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﻤﺎ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ،ﻣﺎدر،
دﺧﺘﺮ ،ﭘﺴﺮ ،ﺧﻮاھﺮ ،و دﯾﮕﺮان؛ ھﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎ دور ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﺧﺘﻼط و ﺑﻮﺳﻪ در
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺳﮑﺴﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و از دﯾﺪن آن ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ آوازھﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺤﺮک درﺟﻪ ﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻨﺎزل ،ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﮔﺮدﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
دوﺷﯿﺰﮔﺎن و زﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﺮاق و ﯾﺎ
ﻧﯿﻤﻪﻋﺮﯾﺎن در ﺑﺎزارھﺎ ﺑﺎ ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و دﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﺒﺎسھﺎی ﺳﮑﺴﯽ و رﺳﻮاﮐﻨﻨﺪه ﺑﻘﺪری ﻋﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ آن را ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽداﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺑﺪی و ﻓﻀﯿﺤﺖ آن ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رواج ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻏﺮﺑﯽ ،آراء و اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم
در ﺑﺎرۀ اﺧﻼق ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺰول ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح را ﯾﮏ ﻋﺮف ﮐﮫﻨﻪ و ﻋﺘﯿﻘﻪای ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و زﻧﺎ را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و اﺧﺘﻼط زن و
ﻣﺮد را ﻋﯿﺐ ﻧﭙﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺧﻮب و ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﻃﻼق را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ
ﺑﺎزﯾﭽﻪ و وﻇﺎﯾﻒ ھﻤﺴﺮداری را ﺑﺎر ﮔﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ را ﺣﻤﺎﻗﺖ
و ﺳﻔﺎھﺖ داﻧﺴﺘﻪ و اﻃﺎﻋﺖ زن را از ﺷﻮھﺮش ذﻟﺖ و ﺑﺮدﮔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ وﺿﻊ
در زﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ھﻤﺴﺮی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮد ،وﻟﯽ
دوﺳﺖ دارد وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻣﻌﺸﻮﻗﻪی ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﺠﺎب

آﺛﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﺑﺎ را در ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪن ﺣﺮام ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﯿﺎن
ھﺰاران ﻧﻔﺮ ،دﯾﺪن زن ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﺗﻠﺬذ از ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ وی را ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻤﺎرد؟ آﯾﺎ او
زﻧﺎی ﭼﺸﻢ و زﺑﺎن را آﺷﮑﺎرا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و آﯾﺎ زﻧﺎن ﺷﻤﺎ از اﻇﮫﺎر زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﻣﺮوز زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ آن ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﺑﺎرۀ ﭘﻮﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :زﻧﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪهی ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ«؟ و آﯾﺎ آنھﺎ ﺧﻮاھﺮان ،دﺧﺘﺮان و
ﻣﺎدرانﺷﺎن را در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺶ ﺑﺮای زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺰ ﭘﯿﺶ ﺷﻮھﺮش
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻤﺎ داﺳﺘﺎنھﺎی ﻋﺸﻘﯽ ﻣﻔﺘﻀﺢ و ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﺑﯽھﯿﭻ
ﺗﺮﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﻣﺮدم در ﻣﺮاﺳﻢ و ﮐﻠﻮپھﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﻓﺎﺳﻘﺎن و
ﺑﺪﮐﺎران ،ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ آن رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ – اﺧﻼق ﭘﺎک – ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻏﯿﺮت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﺧﺖ ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮد ﺑﻠﮑﻪ آﺑﺮو و ﺷﺮف ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻗﺮار دادھﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻊ
در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ھﻨﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن آن وﺿﻊ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ وﻟﯽ از ﺳﮑﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ
در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ و ﭘﺴﺘﯽﺷﺎن ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮان ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺘﻊ و اﺳﺘﻔﺎدۀ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر و
ﻣﺒﺎھﺎت اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻼن ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی دارﻧﺪ ،آﯾﺎ ﮐﺎری ﭘﺴﺖﺗﺮ از اﯾﻦ
وﻗﺎﺣﺖ ،اﺑﺘﺬال و ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ اﺧﻼﻗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻨﺪ؟
ﺑﻪ رﮐﻦ دوم اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای
ً
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻮ و ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪ زﻧﺎ و ﻗﺬف در ھﻨﺪ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﺋﯽ )اﻧﮕﻠﯿﺲ( و اﯾﺎﻻت ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ آن ھﻢ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻠﮑﻪ در
ً
ﻧﺼﻒ ﻗﺎرۀ ھﻨﺪ اﻣﺮوزی اﺻﻼ زﻧﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﻖ و ﻓﺎﺟﺮ دوﺷﯿﺰۀ ﭘﺎک و ﺑﺎ ﻋﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ
ھﯿﭻ ﭘﻨﺎھﮕﺎه و ﻣﻠﺠﺄ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﻔﺖ او را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺑﺎﻟﻎ از روی ﻣﯿﻞ و رﺿﺎﯾﺖ او زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن
او را ﺟﺰا ﻣﯽدھﯿﺪ؟ اﮔﺮ زﻧﯽ آﺷﮑﺎرا ﻗﺼﺪ زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت آن را ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ او را از اﯾﻦ

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ
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ﮐﺎر ﺑﺎز دارﯾﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ زﻧﺎﯾﯽ را ﮔﻨﺎه ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و اﮐﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ از
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺮ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت زﻧﺎی ﺟﺒﺮی ﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ را از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﯾﺐ زن ﺷﻮھﺮدار
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﮑﻢ زن
ﺷﻮھﺮداری را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﺑﺮود ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ دو رﮐﻦ از ارﮐﺎن ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ آن ﻣﻨﮫﺪم
ﺷﺪه و ﺣﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺮ رﮐﻦ ﺳﻮﻣﺶ ﺗﮑﯿﻪ دارد ،آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ آن رﮐﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ھﻢ از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ؟ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﯿﺪ و اﻟﻐﺎی آن را
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺰﻟﺰل اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﮐﺮدن ھﺮدوی آنھﺎ
ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ از وﺟﺪان ﺧﻮد ﮔﻮاھﯽ
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و دارای ﺿﺮر ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ؟
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ دوره ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺣﺪود ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاھﺎن
ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا دو رﮐﻦ از ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﮫﺪم
ﺷﺪه و ﺗﻨﮫﺎ رﮐﻦ ﺳﻮﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪار اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎع ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و آنھﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل
اﻓﮑﺎر در ﺣﺪود و ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ آن از ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺗﻨﮫﺎ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﮑﺎھﯿﺪ؛
زﯾﺮا ﺧﻮد آن ھﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺮرھﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ را
ﮐﻪ از آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ در اﺟﺘﻤﺎع دو ﭼﺸﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی و روی ﺑﺮھﻨﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ،
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد دﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف آن دو ﭼﺸﻢ دراز ﺷﺪه و
آنھﺎ را از ﻧﮕﺎهﮐﺮدن ﺑﺎز دارد و ﯾﺎ از ﺣﺪﻗﻪ درآورد.
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