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در آمدپیش

و مظلومانسانیجمالي، آینهالهیيتحفهـ اینزنبهو عقاید، نسبتاندیشهدر دنیاي
جهتبهزمینهدر اینآدمیانيو عقیدهاندیشه. وجود داردفراوانیهايـ اختالفتاریخيهمیشه
از در بسیاريکهگردیدهو تشتّتدرگیر پراکندگیچنانمتفاوتهايو سلیقهگوناگونعوامل

دیگر را گروهياندیشهیا مخالف، نقیضو هر گروهرسیدهمتضاد و متناقضینقاطموارد به
.باشدداشتهچندانیاهتماموعقاید، دقّتو دلیلمالكبهنسبتکهآن، بیاستبرگزیده

هستیو هنر بر دیگر موجوداتو صفا و حسن، هر چند در لطفو زیباییمظهر کمال، اینزن
مرد خوانا برايراهیو همفراوان، کیمیاییملموس، حقیقتیمشخّصو موجوديداشتهبرتري

جذّابو ظرافتیشگفتهايبسیار، پیچیدگیهاي، ویژگیگوناگونصفاتجهتبهباشد، ولیمی
و ، افکار پریشانفراوانرا درگیر خرافاتانسانبشريتاریخخود دارد، در طولدر شخصیتکه

و بهشرماز بیانشمندياندیشهر انسانگاهکهاستساختهو ناموزونیمتفاوتهايبحث
؟ آیا انسانیاستانسانزنطور اساسیآیا به: کهقبیلاز اینهاییبحث. داردیقینبطالنش

البته. آور استشرممباحثاز شمار این... باشد؟ ومیکاملمرد، انسانیچونیا هماستناقص
آندرستو قرائتصحیحتقریر و بیانباید در جهتوجود دارد کههممعقولیهايبحث

و فرديو وظایفو حقوق، عملیفکريدر جهاتآیا زن: مثالعنوان؛ بهداشتجديکوشش
...با او دارد؟ ومتفاوتیا حقوقیاستخود، مساويهمتايبا مرد، ایناجتماعی

، زنبهنسبتفیو فلسعلمیفراوانو یا دیگر مباحثو مهمحساسمباحثاز اینهر یکالبته
ما در اینچهآنکند، ولیمیخود را طلبمناسبفرصتآنو نقد و بررسیاستدقّتقابل

و حقوقیمهمو مباحثها، صفاتویژگیهستیمآندرصدد بیانطور عمدهسلسله مقاالت به
ها از حریمپیرایهها و زدودنو توهمهنجارها و ناهنجارها، نقدهايچهرهو بررسیزنکاربردي

آنيدربارهو ادیانو مللاقواميهمهباشد کهمیآدمیيظهور زهره، اینزنمقدس
و هویتانسانی؛ مانند موقعیتصرفـ فلسفیذاتیمباحثاند؛ نهداشتهگوناگونهايحساسیت

... .وپیچیدههايو ذهنیتبیهودهيهاآکادمیکاز دیدگاهزنذاتی

و عقلاز دیدگاهزنمباحثمقاالت، نقد و بررسیاینموضوع: باید گفتکوتاهبیاندر یک
.باشدداشتهجاییدر آنفریبییا زنمردساالريکهآن، بیاستو انصافو عدلتجربه



و یا و عریانییا سکسحجاب: مقاالت عبارت است ازیندر امورد اهتماماز مباحثبرخی
بر و یا آزادياساسبیهايبندوباريیا بینادرستهاي؛ انقیاد و محدودیتزنمناسبپوشش

یا رهاییـ احتکار زنبرخیيگفتهو انحصار و ـ بهزنارتباطیو مدار؛ محدودیتمالكيپایه
بر یابیو کامو یا ازدواجمقاربتیِ نامشروعگوناگونو روابطممکنو صورتکلهر مشاو به

و امثالموقّت، ازدواجاو، تعدد زوجاتيو دیه، ارثزنو عقل؛ احساسو طهارتپاکیاساس
دیگر، مورد نقد و ها و صدها بحثبحثاینبهمربوطو مسایلعقاید و مبانیکتابدر این. آن

با رعایتراه، همو منصفانهمنطقیو با روشیخاصنوعیبههر یکگیرد و بهقرار میبررسی
.شودمیپرداختهانسانیو عواطفدینفرامین

و پوششسکس

خورد و براجتماعیي؛ زیرا زمینهاستزن، پوششپردازیممیبدانکهموضوعینخستین
دو صورتبهزنانپوششکهابتدا باید دانست. آوردخاطر میو مرد را بهزنو مستقیمابتدایی

. خاصو پوششعمومیپوشش: تصور استقابل

عمومیپوشش

پوششدر اینمردانکهو مرد استزنپنهانیاعضايپوشاندنهمانعمومیمراد از پوشش
.و مرد نیستزنمیانجهتدر اینمشترکند و تفاوتیزنانبا

؛ زیرا استبر حیوانانسانامتیازاتتریناز مهمیکیو مرد برابرند و اینزنپوششدر این
از پوششها نوعیاز آنهر یکپوشانند، گرچهنمیگونهخود را اینحیواناتکهاستبدیهی
خود را مختلفهاي، با روشاشخداداديعقلبهبا توجهانسانرا دارا هستند، ولیطبیعی

ـ و همگاننیستبحثیپوششنوعاین، در پذیرشو مللاز اقوامیکهیچدر میان. پوشاندمی
با آنرد یا گروهیاند و فداشتهاهتمامآنبشر بهحیاتدورانمرد ـ در تمامو چهزنچه

پوششو موارد این، در مصادیقگوناگونهايسلیقهيواسطهبهکه، جز آناستنکردهمخالفت
. استوجود داشتهتفاوت

آنان. اندنقد و انکار کشیدهرا نیز بهمقدار از پوششاینزنسازيو عریانسکسپیروان
دارد و آدمیلزومباشد، تنها در انظار عمومیالزمو اگر همنیستالزمپوششیچنین«: اندگفته



چنینبهخصوصیو محافلدوستانهدر جمعخود و حتّیيخانوادهاعضايو میاندر منزل
نسکماعضايو مصلحتافراد خانوادهصالحبهمواضعاینظاهر بودن. نیازمند نیستپوششی

.»شودمیدوستانهو سرور محفلنشاطو موجبافزودهآنانو برآگاهیاستآنو سال

، خاصهايو آموزشکودکانبرايالزمهايآگاهیتأمین: گفتتوانمیگروهایندر پاسخ
جز چیزيبیانندر ایهمدوستانهندارد و نشاطپوششنوععملیِ اینبا عمومیتمنافاتی
يها، نظریهبرداشتاز اینیکهیچ. نیستعمومیهايدريو پردهاخالقیهايآلودگی
کند؛ گذشتهنمیو توجیهندارد ـ اثباتآلودهجز در دنیايهمطرفدار چندانیرا ـ کهنماییعریان
کند و میها حکایتافراد و گروهبرخیمضطربو باطنعقاید از نهاد ناآرامگونهاینکهاز آن

حسابهايکجیو دهنافکار الحاديترویجندارد و تنها موجبهمـ اخالقیعلمیهايپشتوانه
.شودمیو دینبا معنویتمخالفانيشده

گونه؛ زیرا ایننیستعمومیپوششاینبه، مربوطمختلفجوامع، در میانپوششبحثپس
را اخالقیهايو اهرمعلمی، مباديدفاعیهايزمینهو تماماستهمگانمورد قبولپوشش

.کنندمیحمایتاز آنقوتبههمآسمانیدارد و شرایعراههم

خاصپوشش

از نوعاین. استزنانخاص ـ پوششاستجا مورد بحثدر اینـ کهاز پوششدومصورت
کهو کیفیتیبا هر وضعگیرد، ولیمیشکلگوناگونانواعو بهداشتهمختلفهاي، کیفیتپوشش

همگانیو عفافتفکّر معنوياز یکقرار دارد و در نهایتو سکسعریانیباشد، در مقابل
.کندمیحمایت

غیر از پوششنیازمند پوششیزنکهایننخست: و نظر وجود دارددخاصپوششاینيدرباره
مرد چونتواند هممیهمزنکه؛ دیگر آناستمتفاوتجهتو با مرد در ایناستعمومی

کند و و خودنماییگريجلوهقید و بنديهیچظاهر گردد و بدونطور آزاد در انظار عمومیبه
.و مرد نیستزنجنسمیانزمینهایندر تفاوتی

برخوردار باشد؛ چرا کاملاز آزاديزمینهو باید در اینمرد استچونهمزنمعتقدند کهبرخی
از وجود ندارد، یکیآنبر محدودیتو دلیلیاستحقیککهاز آنگذشتهو عریانیسکسکه



نظریهاینبهکهکسانی. داشتدریغزنبرايآنو نباید در تحقّقباشد میهممظاهر آزادي
او و یا آزاديزنبودنانسانندارند کهبند نیستند و توجهپايو عفاف، اخالقدیانتمعتقدند، به

خود را معتقد طور صوريبهاز آنانبرخیاستندارد، هرچند ممکنو عریانیبا سکسايمالزمه
.نیز بدانندو دینیشریعتبه

و آزاد، وارستههايوانسانو عفافمتانتو صاحباندیانتاز اهل، بسیاريگروهایندر مقابل
اند و زناستوار ساختهعمومیو اخالقـ مذهبیدینیفرهنگخود را بر اساسهاياندیشهتمام

او را بودنپوششو بدون، عریانیدیدهمناسبهايبا محدودیت، مالزمپوششرا از لحاظ
هايپوششالبته. داننداو میدینیو تعهداتاخالقیو اصولخاصو شؤونويبهاعتناییبی

اهر ظیا جمود بهقومیخشکاز سر تعصباتـ کهايکیسهغیر متعارفهايو حجابناموزون
دینیو اصیلعفیفـ نباید با پوششزور استبا اجبار و اعمالراهشود و هممیترویجدینی
در انگاريو سهلتفریطاز عللها یکیگیريو سختافراطهمینالبته. شوددانستهسانیک

. امروز استدر جهانو عریانیسکسيزمینه

زنو پوششتعهد دینی

از یک، هیچنیستگردانرويزنکلّیاز پوششمتینیيو اندیشهسلیمعقلهیچطور کههمان
هاياز مکتبهر یککهطوري؛ بهاستاعتنا نبودهبیزنو عفافپوششبههمآسمانیادیان
. اندهکردحمایتو از آنرا پذیرفتهزنپوششنوعیبهالهی

حمایتو عریانیاز سکسو ادیانمذاهباز پیروانبسیاري: شودگفتهاستجا ممکندر این
. اندنمودهرا ترویجآنطور عملیو بهکرده

ها آنپیروان، غیر از عقاید یا عملآسمانیادیانحقیقیها و احکامفرمان: باید گفتدر پاسخ
شد، باید دید از کجا چنینمشاهدهو سکساز عریانی، حمایتو مذهبیدیناگر در . است

آسمانیدینهرگز هیچکهاست؛ زیرا بدیهیاستگردیدهو جزو آنشدهدینوارد اینتحریفی
.وجود نداردزمینهدر اینمستنديدلیلترینو کوچکنکردهحمایتزنبودناز عریان

غیر هايو برداشتخرافیو احکامگشتهگرفتار تحریفدینیکهاستافتادهبسیار اتّفاقچه
کهگوناگونیهايو پوششحجاباز اقسامبسیاريکهگونه؛ هماناستوارد شدهدر آندینی



واهیو از خیاالتاستخشکعصباتتيو نتیجهنبوده، از دیناستگردیدهارایهدینعنوانبه
.استگردیدهمعرّفیدیناسمو بهبرخاستهمرتجعهايگروهو توهمات

و ـ بدعتمورددر اینویژهـ بهدینیاز مباحثهر یکدر زمینهو تفریط، افراططور کلّیبه
هايو پوششايکیسههايحجاببنابراینشود؛گذاردهدینحسابو نباید بهاستتحریف
باشد، هرچند داشتهدینیتواند اساسنمیو عریانیسکسچوننیز همو نادرستافراطی

.دهندنسبتدینرا بهکنند یا آنحمایتدار از آنظاهر دینبهايعده

را زنهستند کههاییبینند، همانند آننمیششیپونوعبا هیچرا مالزمزنطور کلّیبهکهآنان
مناسبو انتخابعملو آزاديگرایشو او را از هر نوعپنداشتهو نامرئینشینخانهموجودي

از . سازندمیرا فراهمو جامعهزنانو تباهیرکود، جهلهايافکار، زمینهاند و با ایندور داشته
نهاد، هر آسمانیادیانرا بر دوشدینظاهريرفتارها و کردار و عقاید پیرواند تمامرو نبایاین

. باشندنیز دادهدینیيو صبغهرنگآنچند به

ارتجاعیهايحجابو نهگذاشتو مذهبیدینهیچحسابرا باید بهناموزونهايعریانیآننه
همینو سکسعریانیو رواجپیدایشاز عللشاید یکی. دادنسبتدینبهتوانرا می
.باشددارانهظاهر دینبههايو بدحجابیو غیر طبیعیناهنجار ارتجاعیهايحجاب

دیگر ناسالمطرحو هزارانايکیسههاي، حجابمتعصبانه، برخوردهايزنداشتننگاهنامرئی
. باشدداشتهرا درپیزنانسازيو عریانو سکسیا مدرنسنّتیهايدحجابیتواند بمی

ـ بشريتاریخيهمیشهمظلومـ ایندر مورد زنقومیو تعصباتشخصیهايسلیقه
. استآوردهارمغانرا بهفراوانیهايغیرتیبی

برگشتهبختو اسبجاهالنهغیرت

طور طبیعیگردد، بهحاکمابومسلمیيو ناپختهخشکهايتعصبزنيدربارهکههنگامی
. گردندمیو بد حجابیو عریانی، گرفتار سکسجامعهزنانآید کهمیپیشروزگاري

برد، او میبختيخانهبهعروسیرا در شبهمسرشخراسانیابومسلموقتیاند کهآورده
او را رود و مرديخانهدیگر بهزناندر شهر ظاهر نشود تا همسر او در میاندستور داد کسی

بخترا بسوزانند و اسباسبزینشد، دستور داد کهپیادهاز اسبزنکههنگامی. نبیند
و یا جرأتا نبودهجآنگویا کسی! سوار نشودبر آنکرد تا دیگر کسیرا از کمر دو نیمبرگشته



کهاستنیازيدیگر چهيخانهبهاياز خانهزنیآوردنبرايکهرا نداشتهپرسشاینتوان
چارهبیاسبو کشتننیستو حراماسرافاسبزینزدندر شهر ظاهر نشوند؟ آیا آتشمردم

او توسطزندیدنندارد، ولیایراديابومسلميبرادیگرانزندیدنکهاست؟ چگونهرواست
تواند کند و مینمیجاهالنههايو غیرتاز تعصبکارها حکایتآیا این! استبزرگایراديمردم

را در کنونیجز وضعیتايها نتیجهو تفریطافراطاین! باشد؟ آريداشتهو دینیعقلیاساس
ناهنجار آوردند و وضعیتمیها سر از قبر بیرونبود ابومسلمخوبچه. داشتنخواهد پی

.کردندمیمشاهدهشدهکهبارهمیکامروز را برايجهانیيجامعه

مکانمرد در آنسرد شد، نشستنزننشستنجايکههمین: استآمدهاسالممبیندر دین
: گویندمیکهنیستند و آنانقائلعفافیحریمگونههیچزنبرايکهآنان. نداردو کراهتیمانع

ندارد و او را باید عفّتزنافتاد، دیگر آنزنیلباسبهمرد نامحرمیچشمناکردهاگر خداي
دچار افراطآنالو موارد اعمغیرت، در شناخترا باید سوزاند، هر دو دستهلباسداد و آنطالق

.ندارددرستیو دینیعقلیاساسکداماند و نظر هیچشدهو تفریط

شماریمچند امر را برمیپیشینمطالببهبا توجه

ايو عدهدانستهبا پوششرا مالزمزنايدسته: وجود دارددو نظر کلّیپوششيدرباره. یک
.دانندقید و بندها میاز تماماو را آزاد و رهاهم

؛ چرا کهگذاشتدینحسابنباید بهوجود آمدهبهدینیدر جوامعرا کههاییو تفریطافراط. دو
.استالهیو قوانینجز احکامچیزيو گروهیفرديهايسلیقه

. استمتفاوتآنانرفتار عملیو از افراد با روشبسیاريو عقیدتیفکريهايدیدگاه. سه
دور از گیرند کهقرار میکسانیسلک، همدانند، در عملمیدینخود را معتقد بهکهبا آنگروهی

اعتقاد کههاییآنالبته. ندارندعملیخود التزاميو اندیشهعقیدهبهاند و نسبتدینیمبانی
در نهند و تننمیارجچندانهمدینو قوانیناحکامندارند، بهپوششهبعملییا التزامدینی
.استخود امر دیگرياینکار سازد کهاینرا مجبور بهآنانفرد یا قانونیکهدهند، مگر آننمی

* * *

را تا و متعهد، پوششاهآگدارانو دینالهی، انبیايآسمانیادیانيهمهشد کهروشنتاکنون
شمار بهـ اخالقیدینیمسلّماصلرا یکو آندانستهو ضروريالزمزنبراينوعیو بهحدي



، ولیاستشود، تحریفدادهنسبتدیانتبه، هر خالفیزمینهدر اینکهطورياند؛ بهآورده
عقالنیو احکامانسانیاصوليرابطهباشد، چگونگیمیو بررسیتوجهقابلمقامدر اینچهآن

را چگونهمطلباینآدمیدرستيو اندیشهعقلیباید دید نهاد سالم. استبحثبا این
بهاستممکنوجود دارد و هر دو دستهنقیضدر دو طرفطور منطقیبهبحثالبته. بیندمی

شعار و یا حجابپوششمانند پیروانهمو عریانیسکسطرفداران. کنندتمسکولاصهمین
را و حقیقتساختهراههمعقلیهايخود را با پیرایهدهند و سخنرا سر میزناز آزاديحمایت

.دهندمیجلوهو وارونهمعکوس

راههمها با حقیقتاندیشهاز اینیککدامشود کهتا روشنبرآییمتحقیقما باید در مقاماینک
از چنینهم. شودمیاو حفظو موقعیتتأمینزنواقعیها آزاديطرحاز اینیکو با کداماست

.استانسانيو شایستهآدمیمناسبطرح، کدامو شرعینظر عقلی

آزاداندیشو مردانو زناناستعقلیاصل، یکپوششد کهمعتقدندینو پیرواندیانتاهل
دانند میبا پوششرا مالزمزنآنان. کنندمیحمایتمند ـ نیز از آنسالطبعیدارايـ کهجهان

که، کسانیدر مقابل. بینندنمیجامعهو سالمتزن، کرامتانسانبا شأنرا متناسبو عریانی
و کارياند، تنها او را ابزار تبهدور داشتهاخالقیهايو وارستگیعفافهايفرمانرا از تمامزن

طور کهدانند؛ همانمیالزممردانرا تنها برايپوششگویا اینان. اندقرار دادهشیطانیاغراض
امروزهالبته. استمشاهدهقابلآسانیبهتفکّريآثار چنینمردمو عمومجامعهدر سطحامروزه

و از باختهرنگباز شیطانیهايو محیطدر مراکز خاص تباهیهممردانيویژهدیگر پوشش
بار، خفّتهايو محیطمراکز آلوده؛ هر چند هنوز در ایناستگشتهها فارغمدارها و مالكيهمه

گفتار را آگاهاناینصدق. شودمیحفظزنو حیثیتاز حرمتبیشمردانهو عفافپوشش
. نیستبر اینافزونتوضیحییابند و نیاز بهدر میخوبیبهجامعه

آن؛ نقد و ارزیابیسکسدالیل: دومفصل

و آزاديزن: سکسدلیلنخستین

طور نوعیبهانسانمعتقدند چونايعده. پردازیممیعریانیوسکسحامیاندالیلبیانابتدا به
نباید در پوشش؛ پساو را محدود ساختآزاديجهتو نباید بیآزاد استهم، زنآزاد است



و استو اندیشهعقلخالفمحدودیتیچنین. باشدو مرد وجود داشتهزنمیانتفاوتی
.خواهد داشتدنبالبهو اجتماعیفرديا از حقوقرزنمحرومیت

و خیالیجهاتيواسطهوجود ندارد و نباید بهمحدودیتیبر چنینمحکمیدلیل: گویندمیآنان
باید زن. ها ساختمحدودیترا گرفتار این، زندینییا باورهايو گروهیقومیموهومتعصبات

. استاو کافیبرايانسانیمعمولکند و پوششزندگیمردچونهم

:نخستنقد دلیل

اجمالیپاسخ

و در استشدهمطرحمستقلعنواندر پنجـ کهاز دالیلچینشیچنینکهدر آغاز باید دانست
وگرنهگرفتها صورتمتنها از سويسکسپیروانعقاید و باورهايبهآید ـ نسبتمیادامه

کارگیريبهبرند و خالّقیتکار نمیرا بهـ اخالقیمنطقیو مطلبمقدار دلیلاینسکسپیروان
. نیستندهمآندنبالو بهرا نداشتهدالیلاین

و ساختهیزخمنوعیرا تنها بهایدئولوژیکهايبحثتمامنفسانیامیاليواسطهبهآنان
را با گرد و خاك کردار ناشایستمعنویاتکنند و در نتیجهمیرا لگد مالعقلیو احکاماندیشه
با آنان. نمایندو تخدیر میکشیدهساختگیهايچالشرا بهو افکار مردمیاستهزا گرفتهخود به

بدیهیاتاند و در مقابلخود ساختهدسترا آلتامروزيو مدیریتسیاست، دنیايروشاین
خود قرار الحاديبشر را در گرو منافعو تباهیگیرند و حرمانمیسخرهرا بهو حقایقایستاده

. دهندمی

و اهرمترینرا مهممزور و زراندوز، زنـ زورمدارانتاریخيهمیشهچونـ هممیاندر این
آورند و اینشمار میخود بهشوماغراضتحقّقدر جهتموقعیتو بهترینوژهسترینگسترده

.سازندسوز میخانمانهايها و ناهنجاريها، کاستیرا درگیر کجیتاریخيهمیشه، مظلومزن

و الهیايهاز سنّتبرخاستهرا کهمردمیمعقولهايگیرند و سنّتمیبازيرا بهها دلیلآن
در کهآنآورند، بیمیحساببهو گروهیقومیموهومو تعصبات، خیاالتاستدینینوامیس

، و را محدودیتمعقولپوششباشند؛ وگرنهداشتهاستداللیخود روشیشومباورهايبیان



تنو اجتماعیفرديخیانتبه،بند و باريبیشمردند و با طرحنمیرا موهومزنآراستگی
معنويهايو اندیشهو عفّتپوششبهرا مربوطدینیجوامعفراواندادند و مشکالتنمی
. دانستندنمی

یا با سکسايرابطهو چهمعناستچهبهمحدودیتشود کهپرسشدستهاگر از اینحال
و فرديهاياز محدودیتبسیاريخود عامل، سکسآريدهند؟میجوابدارد، چهپوشش

هاي، محدودیتغیر معقولهاياز پوششبعضیاستممکنطور که؛ هماناستاجتماعی
و عدمپوششاصلمیانو منطقیمالزمیيرابطهبنابراین. باشدداشتهراههمرا بهبسیاري

. وجود نداردآزادي

باشد، میمعقولپوششمخالفکهو اندیشهعقلاین: شودپرسیدهگروهاگر از اینچنینهم
گر اصل، خود بیانو اندیشهعقلکهروند؛ در حالیمیطفرهدر پاسخچنان، هماستکدام

. استآنو ضرورتمناسبپوشش

دو عنوانتحتآنو نقد و بررسیسکسپیرواننخستدلیلخصوصیاتبیانجا بهدر این
.برخوردار شودتريبیشاز وضوحآنبهمربوطتا مباحثپردازیممیجداگانه

نقد تفصیلی

در اجتماعزنآزاديي؛ زمینهپوشش: الف

و آوردهمیانبهسخنخود از هر دريادعاياثباتباشند، برايمیخاصمنکر پوششکهآنان
تواند بدونمرد میچونو همآزاد استزن«: کهبیاناین. کنندنمیرا رعایت» مناسبت»اصل

و نباید آزاد استزنکهاین. نداردخوانیهمدلیل، با این»ظاهر شوددر جامعهمحدودیت
مناسببا پوششارتباطی، ولیاستدرستیبسیارباشد، سخنمورد داشتهبیهايمحدودیت

مورد بیهاي، او را از محدودیتکردهکمکزنآزاديبهمناسب، پوششعکسبهندارد، بلکه
شود کهمیبندوبار، سبببیبسیار زناناو از قید و بندهايبر رها ساختنآورد و عالوهمیبیرون

ظاهر و در آرایشفاقد پوششزنانها ـ کهمشغولیدور از دلو بهطوالنیوقتصرف، بدونزن
يدغدغه، بیکار و جامعهو در محیطآمدهبیرونگرفتارند ـ از خانهآنبهو رکیکمزهاطوار بی

تنها عقلرا نهيآزادگونهاین. کندخود را دنبالبلند انسانی، اهدافبازانهوسخاطر و مزاحمت



آنـ هماسالممقدسدینویژهـ بهو ادیانشرایعو تمامو معنویتاخالقکند، بلکهتأیید می
و سکسشود، بر خالفمیدر جامعهزنو سالمحضور مطمئنسببپوششپذیرند؛ پسرا می

، استدر جامعهزن، آزاد و مطمئناز حضور سالمنعتنها مانهاو کهو اظهار زیباییزنعریانی
نیز کار و اجتماعدر محیطپرستو شهوتافراد مریضتوجهجلببرايسبزيچراغبلکه
.باشدمی

مرد؟ یا اسارتزنآزادي: ب

يارایهبراينهد، بلکهخود نمیپنهانهايبر زیبایی، پوششیاز منزلرفتنبیرونبرايکهزنی
مصنوعیاز امکاناتگیريو بهرهنواقصهموار سازيخود را صرفاز وقتمدتیهایشزیبایی

کار و محیطرا نیز در جامعهمردانآزادي، بلکهاستنفسانیتنها خود اسیر تمایالتکند، نهمی
، زندگیو محیطجامعهاز تخریبگذشتهند و در نتیجهکمیرا گرفتار خویشو آنانکردهسلب
.نمایدمیفروغدیگر کمهايرا در خانوادهو محبتعشقهايزمینه

مردانو حسرت، اسارتتوجهـ سببو سبکجلفصورتبهویژهـ بهزنانههاياظهار زیبایی
و فرزندانهايها، آوارگیها، آشفتگیها و شکستحرمانها، بسیار طالقچه. شودنهاد میسست
رو اسالم؛ از ایناستدر جامعهزنـ آزادياصطالحـ بهآورد همینرهکههاییو خیانتمادران

تا استکردهرا نکوهشو اجتماععمومیدر محیط) عطر(خوشاز بويزنياستفادهحتّی
و متانتحفظبهنسبتبسیاريسفارشچنیننشود؛ همجامعهسالمتدها و مخرّبمرمحرّك

زن«: فرمایدپیامبر صلی اهللا علیه واله وسلم میکهتا جاییاستشدهدر اجتماعزنجلفیعدم
ها حساسیتگونهاین» .نمایدجمعسرشرا رويبگذارد و موهایش» فُکُل»نباید در اجتماعبالغ

افراد و و آرامشاستو خودنماییظاهرآراییاز قبیلاعمالیچنیندهد کهمیو تأکیدها نشان
.سازدمیرا متزلزلجامعهسالمت

پر از مسافريکشتیکردن، سوراخانسانآزادييبهانهبهکهاستسلیمعقلکدامراستیبه
ها تنها موجبآزاديگونهاینکهاستروشن! بداندو مطلوب، صحیحمواجبر دریاییهمرا، آن
.گرددمیدیگرانحقوقو سلب، حرمانتباهی



زنو امنیت؛ هویتپوشش: ج

یستند؛ برخوردار نکاملاز آزاديجامعهنابخردانفراوانهايمزاحمتعلّتبهفاقد پوششزنان
و نارضایتیزنهویتیو بیزدگی، دلخستگیسببدر دراز مدتو عریانیسکسدلیلهمینبه

در راهبزرگخود را مزاحمتیجنسیترساند کهمیجاییرا بهشود و زنانخود میاو از جنسیت
برايزحمتیند در دید ظاهر بینان، هر چ، پوششعکسدر جهت. یابندمیخویشواقعیآزادي

بهنسبتدر وقتجوییو صرفه، آزادي، راحتیسالمت، سببآید، در نهایتمیحساببهزن
، رضایتهویت، حفظتر از همهشود و مهمگر میویرانهايمشغولیمورد و دلبیهايآرایش

، طراوت، زنوسیلهاینآورد و بهمیارمغانبهزنرا براياز جنسیتامنیتخاطر و احساس
کند؛ زیرا او گوهر زیباییِ خود را میرا در خود احساسمندي، وقار و ارزش، عظمت، اهمیتتازگی

را در آندارد و فقطمیکار دور نگهطمعزنانو از گزند رهکردهحفظو عفافپوششدر صدف
استثمار کهنماید؛ معشوقیآشکار میخویشحقیقیو معشوقباختهدلعاشقبرايخانهمحیط

و روح، بلکهاو نیستو بدنجسمکند و تنها خواهاننمیاو را دنبالسازيو ویرانو تخریب
در غم، بلکهلذّتوتنها در شاديدارد و نهمیرا گرامیو شخصیتشداشتهاو را نیز دوستروان

، تلذّذ، ، محبت، عشقاز شوقزنواقعیدركامر باعثهمین. اوستراهنیز همو درد و مشکالت
.شوداو میکمالسببو در نهایتمادرييو عاطفه، شوهرداريدهی، کامجوییکام

گذاشتهدر مسیر کمال، قدمزحمتزاد و کمو آپیرایهو بی، آراستهسادهپوششبا یکزنیچنین
امر رمز بقايهمینرعایت. کندنمیهویتیو بیپوچیاحساسگاههیچو اجتماعخانهو در محیط

باز و در جوامعخانوادهبنیانشدن، راز سستآنرعایتو عدمپوششیدر جوامعخانواده
.استسکس

!سیاسیي؛ انگیزهزنآزادي

بهزنانسازيعریانو برايقرار گرفتهمباحثگونهایناساسنباید شعار و خطابهبنابراین
و ، فردي، فرهنگیسیاسیهايانگیزهشیطانیشومروششد تا با اینمتوسلو ریسمانآسمان
، وادار کردهبند و باريبیرا به، زنانیا آزادياز زنحمایتنامنباید به. بخشیدرا تحقّقگروهی

.کشاندو نابوديتباهیگرفتار فساد و فحشا نمود و به



ـ غلطهايو سنّتانحرافاتبهنسبتزداییاو و پیرایهحقوق، پذیرشزنحرمترعایت
یابیو کامو اخالقزندامنیو پاكبا عفافکهاستـ امريآمدهاسالمدر شریعتطور کههمان

تنها زناز آزاديفراوانگفتناو و سخننمایی، عریانزنرهاسازيکهندارد؛ در حالیاو منافات
و و استثمار جنسیاز زنکشی، بهرهیکی: داردشوميدو چهرهکهاستسیاسیايانگیزه

. اخالقیریزيهمو بهمعنویات، تخریبرياو و دیگاقتصادي

مردمانِ يو باید همهاستراههمو کالنبسیار گستردههايها با برنامهو انگیزهاهدافاینتمام
پلید ناهنجاريایندر مقابلمدرنعلمیهاي، با سیاستدینیو رهبران، زنانجهانخواهآزادي

و دین، ارکانزنو سعادتجامعهبر سالمتباشند تا افزونداشتهايشایستهایستادگی
. برقرار و ماندگار بماندمعنویت

زنيجاذبه: د

امر اینکند، ولیبرداريخود بهرهانسانیکاملو باید آزاد باشد و از حقوقاست، انسانزن
هايویژگی، زنشکبی. نیستو عریانیسکسمعنايندارد و بهاومعقولبا پوششمنافاتی

همین؛ بهاستبا مرد متفاوتاز شؤوندر بعضیو جسمیخاص خود را دارد و از نظر روحی
با او و متفاوتهايبا ویژگیمتناسبدیگر خصوصیاتشچوناو همو پوششباید لباسجهت

و مردانـ از زنانو ملّتیهر قومو عقالي، دین، فطرت، طبعها را نیز عقلتفاوتاین. مرد باشد
.سازندو بیانتوانند مشخّصـ می

در . بردار نیستتخصیصکهاستحقیقتیو ایناستو مطلوبیتجاذبهدارايطور طبیعیبهزن
تر نُمود دارد ـ ظاهر کمها بهحساسیتآزاد کهجوامعحتّیـ بشريجوامعيو در همههر زمانی

مطلوبیت، همینحال. نمایدخود را اعمالهايو غرضخود را حفظمطلوبیتاستتوانستهزن
فرد و جامعهسازيسالمکند و برايخود را رعایتو اجتماعیفرديشؤونزنکند کهمیایجاب
خود موزونو کششالزم، تناسبوقار طبیعینباشد تا افراد و جامعهگسیختهو لجامدهکرتالش

. آورددسترا به

در نظر کجاگرچهقیدوبند نیستطور طبیعیو بهاستامر واقعییکمناسبپوششپس
يو جامعهزنو منفعتستاو منطقیعقلیضرورتدارايباشد، ولیمحدودیتنوعیاندیشان

، ولیآزاد استزن. نداردزنو آزاديانسانیبا حقوقامر منافاتیو اینشدهلحاظدر آنبشري



هايباید آزاديدر جامعهمرد همطور کهخود؛ همانهايویژگیو با حفظانسانیدر حدود شؤون
.دنمایخود را دنباليشدهتعریف

باید بهالبته. شودها آشکار میآننبودنگردد و منطقیمیبرطرفاز توهماتبرخیبیانبا این
زایدو و پوششحجاب، ولیاستمورد حمایتپوششهر چند اصلکهداشتتوجهنکتهاین

او از عفافو برايپنداشترییو نامپنهانیرا موجودينباید زن. نیستنیز درستدور از متانت
خدا صلی اهللا علیه رسولطور کهکرد؛ هماناستفادهو غیرمعقولنامطلوبافراطیهايپوشش

، و نقاباستاز اسالمصورتبازگذاشتن«: ، فرمودندداشتچهرهبهنقابکهزنیواله وسلم به
، علمیو رشد فرهنگیمناسببا پوششزنو نجابتپاکیوباید عفاف؛ پس»استفساد آفرین

باشد و او نیازمند داشتهحکایتزناز وقار و آراستگیگردد تا پوششتقویتو دینی
.مورد نباشدبیهايسازيخودپنهان

آزاد و پوششیجوامعيمقایسه: دلیلدومین

و فطرتقانونآزاد براساسموجود جوامعوضعیتند کهاعتقاد دارو عریانیسکسپیروان
و مناسبمعقولايگونهرا بهزنو استقاللآزاديکهاستوار استاجتماعیصحیحموازین
آورد و بهدستبهجوامعیدر چنینطور کاملخود را بهموقعیتتوانستهکند و زنمیتأمین
و خود را بهنمودهدفاعخویشو اجتماعیفردياز موقعیت، زنجوامعدر این. دهدنشانخوبی

باز طور کاملخود را بهو انسانیدهد؛ لذایذ ماديمیموجود تطبیقبا وضعیتوجهبهترین
ظهار وجود ادر جامعهضعفیگونههیچکند، بدونغرور میخود احساسیابد، از موقعیتمی
.رودمیپیشو اجتماعی، فرهنگیعلمیهايزمینهدر تماممردانپاينماید و پا بهمی

؛ زیرا استپدید آوردهزنرا برايممکنوضعیتبهترینامروزيمتمدنموجود جوامعموقعیت
نجاتمظلومانههاينشینیو خانهظالمانهقید و بندهايرا از زیر بار تمامخویشتنتوانستهزن

طور به. خود را ایفا نمایدحساسنقشطور کاملبهو اجتماعیفرديمختلفهايو در صحنهداده
باید آزاد باشد تا بتواند در زن؛ چرا کهاستو عقل، قانونجامعه، مورد حمایتموقعیتاینقطع
شركهايانزوا و پنهانیبستو خود را از بنکردهرا عرضهخویشهايمنديها توانزمینهتمام

. دهد، نجاتارتجاعهايو ریا و دخمه



بندند، پايآنبهطور عملییا بهکردهحمایتاز پوششکهدر جوامعی، زناناز اینگذشته
موجود جوامعبا وضعیتمقایسهابلقاز جهاتیدارند کهفراوانیهايمفاسد و محرومیت

.نیسترفتهپیش

و تجاوزها و استثمارهاينیز مفاسد گوناگونـ پرهیزکار و عفیفاصطالحـ بهجوامعدر این
از موارد زن، در بسیاريسازگار نیستتقدسيو داعیهو عنوانبا اسموجود دارد کهفراوانی

مفاسد، از اینبسیاري. باشدنمیهمالزمفرهنگیو حقوقمناسباجتماعیشارزحداقلداراي
مستقیميرابطهو با آنبودهافراطیو پوششاستثماريو فرهنگطرز تفکّر خشکهمینمعلول

افکار .استو اثباتتبیینقابلـ اجتماعیشناختیو روانآماريبررسیدر یکدارد که
ها، مفاسد اخالقی؛ آلودگیریاکارانهو اخالقايسلیقههاي، پوششايکیسههاي، حجابارتجاعی
. خواهد داشتدنبالرا بهکاريپنهانهزارانبهآلودههايمآبیو مقدس

و و حجابشش، پوآزاد گردیدهجوامعرشد و ترقّی، عاملو آزاديسکسطور کههمانپس
.استگردیدهزناناز همهو بیشجامعهماندگیاستثمار و عقبعاملهمارتجاع

:دومنقد دلیل

اساسبیايمقایسه: الف

: کندـ باید گفتمیرا مطرحباز و بستهيجامعهو منفیمثبتدو جهتـ کهدلیلاینبهدر پاسخ
هايناهنجاريهمبستهو در جوامعوجود آمدهها بهزنبرايهاییباز موقعیتامعدر جواگر چه

جوامعمنفیباز و جهتجوامعمثبتتنها در جهتايمقایسهچنینوجود دارد، ولیبسیاري
عفیفجوامعتمثبباز و جهاتجوامعمنفی؛ زیرا جهاتنیستدرستیيباشد و مقایسهمیبسته

، بلکهنداشتهتوجهو منفیمثبتجهاتعواملبهکهاز آن، گذشتهاستنکردهرا مطرحو بسته
. استدانستهو پوششسکسبهها را مربوطخطا آنبه

و مشکالتکهیابیم، در میدر نظر بگیریمزنبهرا نسبترفتهباز و پیشجوامعمنفیاگر جهات
از موارد ، در بسیاريجوامعدر اینزنو معنويماديگوناگونهايمفاسد بسیار و محرومیت

و سکسآزاديبهامر، مربوطاین: باید گفتصورتدر این. استاستثمارياز عواملناشی
.استقرار دادهجدييرا در مخاطرهزنآلود، موقعیتبا مقاصد غرضکهاست



جامعههايو ناهنجاريسکس: ب

ـ اصطالحـ بهموجود در دنیاي، وضعیتتفکّريچنینگريو ویرانبر نادرستیدلیلترینروشن
دمار از روزگار و عریانیو سکسبندوباريبیشود کهمیآشکارا دیده. استکنونیيرفتهپیش
افراد و جامعهها و سالمتدرستیبرايو مالکیمیزانکهطوري؛ بهاستدرآوردهوامعیجچنین
که، تا حدياستگرفتهطرز تفکّر نشأتموجود از همیناخالقیهايویرانی. استنماندهباقی
طغیان، باعثعضالتماین. مهار نیستامر دیگر قابلاینها مشکالتنظر خود آنبهحتّی

از افراد بسیاريامروزهکهطوري؛ بهاستگردیدهعمومیو اضطرابروانی، تخریباجتماعی
و پوششمعنویتروبهزدگیو دلپوچیاحساسيواسطهآزاد بهاصطالحباز و بهجوامعاین

. اندآورده

و پوششوجود دارد، ولیفراوانیمشکالتاگر چهستهبدر جوامع: گفتتوانطور میهمین
و سالمتانسانیهايو کرامتاز شؤونبسیاريحفظبراينیرومنديو عاملمحکماهرمعفاف

نباید باشد؛ پسو عفافپوششاصلبهمربوطجوامعاینمشکالتکهآن، بیاستگردیدهزن
نقشآزاديـ اگر چهدانستبند و باريو بیسکسباز را معلولجوامعرزشیاهايموقعیت

و عفافپوششيرا بر عهدهپوششیجوامعطور نباید مشکالتدارد ـ و همیندر آنايعمده
ود را خعواملهمجوامعاینو مشکالتخود استارزشیموقعیتدارايو عفافپوشش. نهاد

و رشد آزادينباید عدمطور که؛ هماندانستمشکالترا عاملمناسبدارد و نباید پوشش
مورد زنبیهايسازيو پنهانايکیسههايو حجابگرفتنادیدهبستهرا در جوامعزنمعقول

.از نظر دور داشتمنفیرا در شمار جهات

عشقمرگ

خالیدلینوعیبهجوامعاینمردانکهاستآزاد اینجوامعهايناهنجاريتریناز بزرگیکی
و حتّیزدهدستو خیانتیهر پستیبهجنسیاز شور دارند و در مسایلتهیو سرياز عشق
جنسیتمایالتارضايها ـ بهبدتر از آنـ بلکهها مانند حیواناتاز آنهاییها دستهوقتبسیاري

و شور و شوقو شور و صفا نیستبا عشقراههمدر آنانجنسیمیلارضايپردازند؛ چرا کهمی
.استشهوتو ریزشجوششو محدود بهها تنها وابستهدر آنو لطفو عشق



خود کمبوديشور در درونو از نبود عشقجوامعدر اینمرد و زنشود کهمیامر باعثاین
ارضايو کاملطور طبیعیبهدر امر آمیزشکنند؛ چرا کهرا احساسشدهگمو نهاديمبهم

و مصنوعیهاياهرميوسیلهبهآمیزشزماندادن، طولجهتهمینیابند و بهنمینفسانی
ها و ها، آمپولقرصشمارند و بهمیضعفاینجبرانها را راهروشبار و تنوعزیانشگردهاي

لجامو دلو عطشناكتشنهروحتنها بهامر نهاین. برندمیپناهو مخرّبمهیجداروهايانواع
زدنو دامناز سوییعمر آنانشدنکوتاهسببدهد، بلکهنمیها پاسخآنو سرگردانگسیخته

و و نابوديجز حرمانشود و چیزيدیگر میها از سويو آلودگیشهواتر بهتبیشهر چه
. آوردبار نمیبهگوناگونهايو جنوناضطراب

خود نیز از مسیر طبیعیجنسیياز غریزهیابیکامشود کهمیثمر سبببیهايجوییپناهاین
و ـ روانیروحیهايبیماريچونايکند و نتیجهپیداو مصنوعیخشکو حالتیشدهخارج

و و تحقیر زنو ذلّتبازيجنسهمبه، روآوردندر بعد نفسانیآننمونهبار آورد کهبهجسمانی
در اینهمو رواناعصابها و اختالالتتشنّج. ایدز استچونهایی، بیماريمرد و در بعد جسمی

ـ آزاد و اصطالحافکار ـ بهگونهآنو پوسیدگیگویا بر بطالنخود گواهی(!) رفتهپیشمناطق
.بار استزیانهايروشگونهاین

بر سر راهگریزانند و فرزند را مانعیشدتبهفرزند همو تربیتدار شدناز بچهجوامعیچنین
از مهر و محبتجوامعتر افراد اینبیشدانند؛ زیرا روحود میحد و مرز خو بیآزادانهیابیکام

توفیقآنان. استاحساسو بی، مردهو شور و شوقعشقدر برابر نسیمو قلبشاناستتهی
و مستیعشقاز حالوتکنند و در نتیجهو پدر و اوالد پیدا نمیمادر و فرزندييدر رابطهچندانی

و را تنها در گرو سکسخویشاجتماعیگردند و عمر خود و حیاتمیمحرومو عطوفتطفو ل
.نهندمیبند و باريو بیو شهوتخشونت

غرور کاذب) ج

یافتتوانمیجهاناز مناطقتر جاییرا در کممعنويو سعادتطبیعیو سالمتفطرتامروزه
امروز دنیاي؛ چرا کهدیگر استايبر کشور و منطقهیا کشوريامتیاز منطقهبر سر و تنها صحبت

و طبیعتتر فطرتکمکهگردیدهانباشتهصنعتیهايو غولساختگیهاياز آلودگیما چنان
؛ یستنبخشرضایتدنیا چنداندر تمامهمزنموفقیتاساسبر این. شودمیمشاهدهسالمی



، ولیبرجستهدیگر امتیازاتاز جهاتیبستهو در جوامعآزاد از جهاتیهر چند در جوامع
خورد، ولیمیچشمتر بهباز بیشدر جوامعزنو اجتماعیفرديوجود دارد و موقعیتغیرکاملی

و نفسانیهايیابیو کاماستدرآوردهدمار از روزگارشانآنانيگسیختهلجامهايآلودگی
و التذاذ یابیکاميدیگر نشانهیکبر حریمشیطانیهاياندازيو دستلذایذ ماديتحصیل

. نیستو معنوي، معقولگوارا، سالم

اینخورد، ولیمیچشم، بهاستدر جامعهزناز خودنماییبرآمدهکهآزاد، غرور کاذبیدرمناطق
تر دیدهآزاد بیشدنیايزناندر میانو بیهودگیپوچی؛ زیرا احساسواقعیت؛ نهتنها غرور است

در زنو اجتماعیفرديموقعیتتخریببرايآزاد نباید بهانهموجود دنیايوضعیتالبته. شودمی
هايبینیو خود بزرگجاهالنهايهغیرتيرا در محدودهزنکهشود تا جاییبستهجوامع

او تجاوز کنند و برایشحقوقدور سازند و بهزنانهو متانتو او را از ترنّممورد قرار دادهبی
. بگیرندمردانهتصمیمات

و عواملبودهمتفاوتیجهاتتواند دارايمیمختلفموجود جوامعوضعیتکهگیریممینتیجه
. دانستامر واحديرا معلولوضعیتیباشد و نباید هیچداشتهنقشآندر تحقّقدديمتع
جوامع، مشکالتدانستسکسباز را معلولجوامعو ارزشیمثبتهاينباید موقعیتکهچنانهم

، عواملو منفیمثبتهاياز موقعیتهر یک. شمردو عفافپوششرا نیز نباید معلولبسته
. ها کوشیدآنباید در شناختباشند کهمیمتعدديعللدارند و تابعگوناگونی

نقد تطبیقی: د

ها پدیدهمتفاوتعلل

قرار گیرد و جهات، مورد نقد و تحلیلدلیلاینگوناگون، زوایايتفصیلبهاستجا الزمدر این
. گردداساییشنآنو منفیمثبت

اجتماعیصحیحو موازینفطرتقانونآزاد بر اساسموجود جوامعوضعیت«: کهحرفاین
بسیار و رفاهیهايوزمینهاستصحیحتا حدياز جهاتدر برخی، اگرچه»استوار است

و سکسمعلولارزشیهايزمینهاز اینیکهیچنهدارد، ولیمتناسبیفرهنگیهايچهره
را با مثبتهاينباید زمینه. باشدمیجهاتآنها معلولزنسازيعریانو نهاستزنانعریانی



هايو موقعیتو عواملعللو باید محدودةآمیختهمبهغربیو ناهنجار جوامعمنفیعوارض
.نمودرا مشخصهر یک

و زنکردهتأمینو مناسبمعقولايگونهرا بهزنو استقاللآزاديجوامعیچنین«: کهبیاناین
، »دهدنشانخوبیرا بهآورد و آندسترا بهخویشموقعیتطور کاملبهجوامعدر اینتوانسته

و سالمتبهوقعیتیمچنینيدر سایهزنکهنیستگونهاین. داردمتفاوتيخود دو چهره
ـ روحیآور و مشکالتآثار سرسامامروزهغربجوامعهايباشد و ناهنجاريرسیدهسعادت

. استدادهنشانخوبیخود را بهروانی

اجتماعیباالياز ارتقا و کیفیتمناسبیسطح، مانند مرد بهزنکهنیستطور هماینالبته
مرد بهو نسبتدکور یا دسر را پیدا کردهتر نقشآزاد بیشدر جوامعزنباشد، بلکهرسیده
يدر زمینهیکی: شودمیمشاهدهتر در دو سطحبیشزنانتر دارد و تراکمنازلو سمتیعنوان

یا تحقیقاتو کارگريکارمنديهايدر رده؛ دیگرياز آنانکشیو بهرهیابیها و کاماستثمار آن
. و متوسطابتدایی

! هاهوس؛ دالّلزن

و خود را بهنمودهخود دفاعو اجتماعیفردياز موقعیتغربیدر جوامعزن«: کهسخناین
در زن؛ چرا کهنیستدرستیچندان، حرف»استدادهموجود تطبیقبا وضعیتوجهبهترین
دکور و دسر و داللصورتو بهخود گرفتهبهمهرهحالتغربو اداري، اجتماعیقانونیسیستم

چنانیآنو آرایشو با لباسظاهريدر شکلوجهبهترینو خود را بهاستها درآمدههوس
. استساختهآمادهآلودههايدليو سوء استفادهدریدههايچشمبازيهوسبراي

ها و ها، دیدهها و سینهدلرا از درونو سعادت، سالمتآرامشغربیزنمسمومموقعیتهمین
آور ساختهها را سرسامو آلودگیآمار فجایعکهتا جاییاستکردهها بیرونها و خانوادهخانه
. است

» یابدباز میطور کاملخود را بهو انسانیز نظر مادياجوامعیدر چنینزن«: ادعا نیز کهاین
و هواهايو شهوانیاز لذایذ ماديبسیاريبهغربیدر جوامعشود؛ زیرا هر چند زنباید بررسی

لذایذ بهرسد، ولیمیدیگرانخود برايو در اختیارگذاريشرایطتحصیلخود در صورتنفسانی



. یابدنمیدارند ـ دستغفلتها از آنآنکهـ دو اصلیو سعادتیا سالمتو معنويانسانی
و سکسرا برگزیدهو شهوتنفسانیتو راهرا رها ساختهمعنویتغربیجوامعيامروزهسیستم

که؛ چناناستگردیدهآنانشومهاينقشهاجرايبراياهرمترینو مناسببهترینو زن
آمدهصلی اهللا علیه واله وسلم چنیناکرمرسولاز قولدر روایتیآنانفعلیموقعیتحکایت

آلوده، زنموجوداتپلیدند و بدترینشیطانهايو گرفتار، دامآلودههاياز زنايدسته: کهاست
. و پلید است

هاي، زنافراد موفّقدر سطح، گرچه»کندغرور میخود احساساز موقعیتزن«: کهجملهاین
از آنانبسیاري، ولیاستدرستیها کالمآنسالمهايکردهو تحصیلو دانشمندانوارسته

بینیو خود کم، خودبینیدچار خودخوريخاطر غرور و تباهیبههستند کهگرفتاريهايزن
ها را از آنبسیاريغرور کاذب. تزاید استرو بهها انتحار و آمار خودکشیآندر میاناند و شده

دروغینو شخصیتغرور کاذبهمیندر داماز آنانشمار فراوانی، ولیاستداشتهنگاهراضی
. نیستبرایشانگریزياند و راهگرفتار آمده

؛ دکور و دسرزن

نمایند و پا اظهار وجود میدر جامعهناتوانیگونههیچبدونغربیها در جوامعزن«: کهنبیااین
درستیچندان، ادعاي»روندمیپیشو اجتماعی، فرهنگیعلمیهايزمینهدر تماممردانپايبه

مردها گامها همزمینهاینتمامدر روند، ولیمیراهمردانپايپا بهها گرچه؛ زیرا آننیست
حضور در . یک: تر نداردبیشعمدهدو نقشغربیزن«: گوید کهمیآمار چنینامروزه. نیستند
در تمامشرکت. ؛ دومتوسطو یا تحقیقاتی، کارگريکارمندييجامعهیا متوسطابتداییسطح
. فساد، فحشا و آلودگیهايزمینه

ندرتاند و بهنگذاشتهزنانيعهدهرا بهايعمدهنقشهیچجوامعدر ایندهد کهمیر نشانآما
و مسؤولسادهوکیلتعدادياستشود و تنها ممکنمیمهمیجمهور یا وزیر و وکیلرییسزنی
هايکنند تا نقشمیسر استفادهدکور و درا در نقشتر زنها بیشآن. باشدوجود داشتهکارههیچ

. و واقعیحقیقی

ها زن. انکار نیستو قابلمشهود استجوامعدر اینروشنیها بهخانوادهعواطفتخریبالبته
را بهخانوادهنظاميعمدهتخریبدر واقعآیند، ولیمیبسیار همآیند و چهمیجامعهمتنبه



و مد و با آرایشکنند، ولیاظهار وجود میگردند؛ در جامعهبر نمیخانهد و دیگر بهدارنعهده
او و آزاديدر مورد زنو پرلعابرنگخوشو ادعاهايپرطمطراقدیگر شعارهايامروزه. مدل

مردگیو دلی، خستگخوديو بیاضطراب. نیستگیريپیو قابلاستباختهو رنگافشا شده
راضیاز خود هیچکهو با آناستکردهو درماندهآزاد را خستهجوامعهاي، زنو آلودگیو تزلزل

. ندارندآهنینِ آزاردهندهسیستماز اینگریزينیستند، راه

صحیح، چندان»را داردممکنوضعیتبهترینامروزيمتمدندر جوامعزن«: کهبیاناین
، نهوضعایندارد، ولیخوبیوضعیتاز جهاتدر بسیاري، زنجوامعدر این؛ زیرا اگرچهنیست

غیر قابلهايها ناهنجارياز زمینهدر بسیاري، بلکهاو نیستبرايممکنوضعیتتنها بهترین
قید و از زیربار تمامجوامعدر اینتوانستهزن»هادعا ک؛ و ایناستاو را فرا گرفتهتحملی
جوامعسیستمقید و بندهايندارد؛ چرا کهخوانیهم، هرگز با واقع»رها گرددظالمانهبندهاي

و درگیر ساختهتبلیغاتیسختهايو گرفتار جدالخود دور داشتهامروز را از هویتآزاد، زن
. استنمودهکاذبتمایالت

زن. استبسیار درستی، سخن»یافتهنجاتمظلومانههاينشینیاز خانهغربیزن«: کهبیاناین
بار آورد و بهو مظلومیتاو محرومیتنشینیخانهباشد کهگونهدنیا اینجايهرگز نباید در هیچ

از سويظالمانههاينشاندنخانهآورد، بلکهحسابهبرا مظلومانههایینشینیخانهنباید چنین
نیز مورد زنبیهاينشینیخانهکهاینالبته. و استعمار و استثمار استو نادانیجهلعوامل

دادهاهمیتآنو بهگرفتهرا نادیدهزنخانگیهايسمتشود کهنمیبر آن، دلیلناپسند است
نیز خانگیيعمدههايسمتکهاستانسانیزن. کنیمخرابرا بر سر جامعهد و نباید خانهنشو

در جوامعزنهاينشینیخانهاینکهچنان؛ هماستوارد شدهکلّیآسیبآنبهدر غربدارد که
. استوارد کردهکلّیهاياو آسیباجتماعیهايسمتبهبسته

از زنابزاريياستفاده

طور خود را بهحساسنقشو اجتماعیفرديمختلفهايدر صحنهتوانستهزن«: کهبیاناین
خود را اجتماعیحساستواند نقشمیهنگامی؛ زیرا زننیستدرستی، سخن»ایفا نمایدکامل

و نابسامانی، انحرافآلودگی، عاملدر جامعهاشو کلیديکلّینقشبر اجرايعالوهباز یابد که



کنند تا بهرهمیابزاريياستفادهتر از زنآزاد بیشجوامعکهنگردد؛ در حالیو مردمجامعه
.اوهاياز ویژگییابی

و درستیبسیار متین، حرف»قرار گیردو قانونعقلآزاد باشد و مورد حمایتباید زن«: کهاین
باید باشد، ولیمورد توجهو سوء استفادهتحریفبیانسانیجوامعباید در تمامکهاست

؛ هر چند در جوامعاستنداشتهاصلاز اینصحیحیياستفادهگاههیچامروزيدنیايکهدانست
. استگرفتهصورتلاصاز اینتريبیشکاربردييآزاد، استفاده

هايانزوا و پنهانیبستو از بنکردهخود را عرضهها توانزمینهباید در تمامزن«: کهحرفاین
ترینو مناسباز بهترین، در مورد زن»دهد، خود را نجاتارتجاعهايوریا و دخمهشرك
مورد اشارهمسایلهمینشدهداشتههنگعقبجوامعمشکالتترینو عمدههاستسخن

درگیر دلیلاینرا بهنباید زنانطور کههمانالبته. کوشیدآنساختنباید در برطرفباشد کهمی
، نباید آزاد ساختدر جوامعامروز زنمشکالت

زنو حفاظو پاکیعفافرا معلولماندهعقبکشورهايمشکالتاین
. شمردو عریانیسکسآزاد را معلولدر جوامعزننباید رشد نسبیکهچنان؛ همدانست

با وضعیتمقایسهقابلاز جهاتیدارند کهفراوانیهايمحرومیتپوششیجوامع«: کهبیاناین
در جوامعزنانمحرومیت؛ زیرا نهنیستبیشدلیلیبی، ادعاي»نیسترفتهپیشموجود جوامع

يدرباره. و عریانیسکسآزاد معلولجوامعايرفتهپیشو نهاستپوششمعلولپوششی
همخود را دارد و سکسآثار مثبتدرستپوشش: باید گفتدو عنواناز اینهر یکموقعیت

را با جامعهو ترکیبیامور کلّیهايو معلول؛ زیرا باید عواملخود را داراستهايباريزیان
جامعهو منفیمثبتو موجباتعللنمود و نباید در شناختخود دنبالدر ظرفهر یکيمالحظه

. گرفترا پیشانگاريو سادهاهمال

استثمارهايو تجاوزها وگوناگوننیز فسادهايپرهیزکار و عفیفدر جوامع«: کهسخناین
، ولیاستدرستی، کالم»سازگار نیستتقدسيو داعیهو عنوانبا اسموجود دارد کهفراوانی

فساد و ؛ زیرا اگرچهاستو پرهیز و عفافپوششمعلولمشکالتاینکهمعنا نیستاینبه
و استمتفاوتآنفساد و نوعقعیتمو، ولینیستامروز کمجوامعو تجاوز در تمامتباهی
استتريبیشمشکالتدارايآزاد همخود را دارد، جوامعمشکالتپوششیجوامعطورکههمان
مفاسد تحقّقدر جهتمستقلخود علّتیسکس؛ اگرچهنیستپوششها معلولاز آنیکو هیچ

. باشدمی



اساسیبی، حرف»بر خوردار نیستهمامتیازاتتریناز کمپوششیدر جوامعزن«: کهاین
هستند، متفاوتبا همشود و مناطقنمیعملسانطور یکبهجوامعدر این؛ زیرا اگرچهاست

. استساختهرا فراهمآنفراوانیعواملخاص خود را دارند کهمشکالتجوامعگونهاینولی
غیر قابلصورتبهدارند کهمشکالتیدورند، ولیها بهمحرومیتآزاد نیز هرچند از اینامعجو

.استدرآمدهو دور از عالجتحمل

ها، مفاسد آلودگی، بهریا کارانهو اخالقايسلیقههاي، پوششايکیسههايحجابکهبا آن
ها نباید کاستیاین، ولیاستزدهدامنکاريپنهانهزارانبههآلودهايمآبیو مقدساخالقی

اینتمامکهبا وجود آنو فساد و فحشا شود؛ پسسازيو عریانسکسبهرو آوردنعلّت
شومرا درگیر مسایلدور نمود، نباید جامعهرا از آنو باید جامعهاستضد ارزشمشکالت

. را پرداختدر چاهیافتادنهزینهاياز چالهآمدنبیرونيبهانهو بهآزاد ساختدنیاي

؟یا رهاییآزادي

و و حجابو پوششآزاد گردیدهجوامعرشد و ترقّیعاملو آزاديسکس«: کهحرفاین
و بیبسیار مخدوش، بیان»استپوششیجوامعزنانماندگیاستثمار و عقبعاملهمارتجاع
آزادييرا از مقولهو نباید سکساستمتفاوتيدو مقولهو آزادي؛ زیرا سکساستاساسی
از بسیارييزمینهآزاديکهدر حالیاستو معنویتاز اخالقرهاییسکس؛ چرا کهدانست
گرفتهاز معنویترهاییمعنايبههمآزاديکهزد، مگر آنسامیها را فراهمو معنویتکماالت

عاملارتجاع. خود را دارندموقعیت، هر یکو حجابو ارتجاعپوششطور کهشود؛ همان
ها آندر میانهمپوششاستممکنکه، در حالیدنیاستاز نقاطبسیاريماندگیعقبيعمده

خود بهمربوطرا باید در عللو زنانجامعهماندگیاستثمار و عقب، عواملبنابراین. دنشورعایت
نمود و از هر گونهو کاملدقیقها رسیدگیو معلولاز عواملهر یکبهوجو کرد و نسبتجست
.دور بودبهنگريو سادهتعصب

و ، آزاديبا فطرتمنافاتیمعقولپوششنهشود کهمیگرفتهنتیجهچنینمطالبایناز تمام
آورد؛ نهمیو بزرگیشخصیتزنبرايو عریانیسکسدارد و نهزنـ اجتماعیفرديموقعیت
پوششآورد و نهمیارمغانبهو پاکیعفافزنبراياز اندازهو بیشغیر الزمهايحجاب
و علّتنیستزنمنحصر بهپوششیجوامعهايمحرومیت. او داردبرايمزاحمتیمعقول



در جهتو قانونو اندیشهو انصافرو باید با پرگار عقلباشد؛ از ایننمیپوششها همکاستی
و دور داشتابزاريرا از وضعیتکوشید و زنجهانمناطقدر تمامزنموقعیتدرستبازیابی

شمار بهانسانیيجامعهبرايواقعیهاییبا ویژگیاصلینقشیو صاحبکاملاو را عضوي
. آورد

و قانونمهار فساد با عقل: دلیلسومین

از بروز امور مانعو خارجیاخلیديبازدارندهنیروهاي: شود کهمیبیانسکسحامیاناز طرف
و مرد را از زنکهاستو اندیشه، عقلداخلیيبازدارندهنیروي. گردندمیدر جامعهناشایست

اجتماعینظاميادارهکهاست، قانونخارجیيبازدارندهدارد و نیرويها باز میمفاسد و لغزش
. داردعهدههرا بجامعهعمومیو کنترل

سازد و از هرگونهو تجاوز را محدود میو موارد تعديبودهحاکمبر همگانايدر هر جامعهقانون
قانونآدمینفسو صیانتحفظعاملترینو محکمبهتریندر نتیجه. کندمیفساد جلوگیري

از جامعهحفظيبهانهنباید بهبنابراین. داردباز میو انحطاطرا از انحرافجامعهکهاست
باید نمود، بلکهمورد پوششیبیو گرفتار قید و بندهايرا محدود ساخت، زناخالقیانحطاط

را اخالقیو امنیتعمومیکرد، فرهنگتقویترا با آموزشو جمعیفرديو اندیشهعقل
اجرا نمود تا از بروز طور جديرا بهبشريو قوانینساختالمرا ساجتماعیداد، نظامگسترش

.شودجلوگیريناشایستحوادثگونهاین

عدمو بر فرضرا محدود ساختجامعهزنانتواناز فساد و فحشا نمیجامعهحفظيبهانهبه
حوادثگونهاین، قربانیباید تنها زنها نیز نمهار ناهنجاريبرايطبیعیدو نیروياینتوانایی

اینچنینهم. استو انصافعدالتو خالفغیرطبیعی، برخورديزنگردد؛ زیرا محدود نمودن
نیز تاریخیينیز ندارد و تجربهعلمیيپشتوانه، بلکهگشا نبودهتنها مشکلها نهمحدودیت
گوناگون، امراضمتفاوتهاي، با فرهنگمختلفدر جوامعهاییتمحدودیچنینکند کهتأیید می

و فرديو صیانت، سالمتاستبیهودهکهاز آنو گذشتهداشتهرا درپیو اجتماعیفردي
. کندرا نیز تهدید میجامعهعمومی



:سومنقد دلیل

و قانونعقلنارسایی: الف

صیانتباید برايکند، بلکهجلوگیريتواند از مفاسد اجتماعینمیتنهاییبهتردید قانونبی
، پوششجامعهسالمتاساسیهاياز علّتیکی. کار گیردرا بهالزمهاياهرمتمامجامعه

زیرا هیچو افراد گردد؛ جامعهسالمتموجبو تا حدينوعیتواند بهمیکهاستزنانمناسب
را در حد برخوردهاياجتماعیروابطبتوانرسد کهنمیحديبهمردمعمومیفرهنگگاه

سخنانگونهآورد و اینحساببهخانهیکمحیطچونرا همداد و اجتماعگسترشخانوادگی
شود نمیکهاز آنشتهدارد؛ و گذآرمانیو هوايو حال، تشویقیشعارييتر جنبهبیش

از خالیکهنیستمتاعیچنانآنهممطلقتجویز کرد، آزاديطور مطلقرا بهعمومیهايآزادي
، سبک، بردگیبودهعمومیو مرج، هرجبرداشتیبا چنینآزادي. باشداساسیایراد و مشکالت

و جامعهمنظور صیانترو بهاز این. خواهد داشتنبالدرا بهـ اخالقیمعنويو حرمانمغزي
هممعقولدیگر، پوششفراوانهايبا اهرمراهو استثمار او باید همزنحقوقتجاوز بهعدم

همو قانونمعنويهايباشد و فرمانو عمومیفرديو طهارتپاکیبهشود تا کمکیرعایت
.دندپذیر نگرآسیب

مردو آشفتگیزنيجاذبه: ب

ـ بهمفاسد موجود در جوامع: کهاستداد، اینتوانمیسکسپیروانبهکهدیگريپاسخ
هر . دانستآنو اجرايقانونیا ضعففرهنگیافتادگیعقبدلیلـ آزاد را نباید تنها بهاصطالح
، بر جوامعها در اینو خود فراموشیمفاسد اخالقیغالب، ولینیستتأثیر بیهمعواملچند این

افراد بند و باريو بیو سکسسازي، عریانفکري، تشتّتاعتقادي، انحطاطمعنویتاثر انزواي
بهطو افکار و آثار مربویا مردانزنانسازيو عریانسکسنفس. ـ استزنانویژهـ بهجامعه

قوانیني، داعیهرفتهپیشجوامعاینوگرنهاستگردیدهعمومیانحطاط، عاملفرهنگاین
و نیستبیشو پنداريادعاها خیالاز ایندارند؛ هرچند بسیاريرا همآندقیقو اجرايمترقّی
خوراكسومجهانرها در کشورهاياز شعافراوانیطور کهدارد؛ همانخارجیتر خوراكبیش

. استداخلی

ظاهر شوند و حریمقید و بند در جامعهو بدونرا از خود دور کردهالزمپوششزنانکههنگامی
سازند؛ خود میيو فریبندهرا گرفتار ظواهر ساختگیمردانآسانیننمایند، بهرا رعایتعفاف



و طغیانو شرایطاسباب، تمامو اختالطچرانیمورد و چشمبیهايد از دیدنبعکهايگونهبه
دچار حديمردها بهجا کهکند تا آنرشد میطور تصاعديامر بهگردد و اینمیفراهمگناه

هايبا جاذبهنخواهند بود؛ زیرا زنگیريو پیشکنترلدیگر قابلشوند کهمیو پریشانیآشفتگی
آسانیاز مفاسد را بهبسیارييکند و زمینهخود میمرد را مجذوبهموارهاشو مصنوعیطبیعی
و و نزدیکیمورد مردانبیو نگاهچرانیو چشمدر زنانپوششرعایتعدم. سازدمیفراهم

آزاد در جوامعمفاسد اخالقیعاملترین، مهمو مرد در جامعهزنحد و غیرمناسببیاختالط
و ضعفرشد فرهنگیعدمرا معلولمفاسد اجتماعی، دیگر نباید تمامبیانبا این. استجهان
امور را اینو تحقّقتحکیميداعیهو آزاد کهمرفّهدر جوامعویژه؛ بهدانستآنو اجرايقانون
.دارند

زنگريجلوهو سرشتزیبایی: دلیلچهارمین

، گريجلوه: اندو گفتهدیگر آوردهخود دلیلیينظریهاثباتبرايو عریانیسکسپیروان
در ایناظهار شور و شوقو هر گونهو اطوار ظریف، حرکات، خودنمایی، اظهار زیباییظاهرآرایی

و خداوند جمالکهاستموجود مطلوبیزن. نداردمستوريرو، تابپريکهاست، حقّ زنزمینه
مانند را در آفرینشو آدمعالمکه؛ خداییاستنهادهودیعترا در او بهخویش، زیباییجمیل

او کند کهمیایجابچنینزنانسانیخلقتو نوعطبیعیاوضاع. استخود زیبا پدید آورده
را از و نماد زیباییجماليو آینهعشقيالههنباید اینباشد؛ پسو زیباییجماليالهه

و مرد امريزنبرايو دیدنکردننگاهکهچنان؛ همساختمحروماشطبیعیهايخواسته
به. بردمیلذّتآندارد و از دیدنرا دوست، زیباییطور فطريبهانسان. استو طبیعیقهري
در برخورديکهایجاد کرد، مگر آنمانعیو زنانمردانبرايجهتدر اینتواننمیعلّتهمین

.استامر دیگريآنآید کهپیشخاطريو رنجشمزاحمتناموزون

ينیز الزمهزناییوجود ندارد، خودنممحدودیتیآنبهبیند و نسبتمیچشمطور کههمان
و جامعهسالمتيبهانهنباید به. ایجاد کردآنبرايو نباید محدودیتیاوستو زیباییمطلوبیت

، بلکهساختمحرومرا از دیدنقرار داد و مرد و زنرا در پوشش، زناخالقیمشکالتکنترل
نمود و و متناسب، معقولو زنانرا در مردانو دیدننگاهورا در زنانخودنماییهايباید انگیزه

از آگاهیايمرتبهنمود و افراد را بهرا تقویتجامعهباید فرهنگ. بودو رواجشرونقدر پی
هايو کشش، مهر و محبت، لذّتآرامشو مرد، اسبابزنو نگاهزنبا خودنماییرساند که



و زدهدامنگريو ویرانو ظلمفساد و تباهیو مرد بهزنکهآنآید، بیفراهمروانیـروحی
.سازندو اجتماعیفرديدیگر را دچار محذورهايیک

و معقولطور مناسبها را بهنمود و آناستفادهطبیعیباید از عواملاخالقیمشکالترفعبراي
و زیباییکهاستطبیعی. شدمتوسلو منفیغیرطبیعیعواملبهکهایننمود؛ نهبرطرف

دارد و را در پی، دیدنزیباییکهاینصرفبهآورد، ولیمیدنبالرا بهو نگاه، دیدنخودنمایی
باید نخست، بلکهنماییمو مرد منعزنو دیدنرا از خودنمایی، نباید زنفساد استعاملدیدن

بعد يکند و در مرحلهبروز میمفاسديچنینو طبیعیدو امر معقولچرا از اینکهکنیمبررسی
. ها بکوشیمآنسازيدر برطرف

رمز و ـ کهطبیعیدو عاملتا از اینرا مهیا ساختسالمو نگاهدرستخودنماییهايباید انگیزه
آید؛ نهدستبهکامليو بهرهالزمهايکششفرد و جامعهـ براياستنهفتهدر آنراز خلقت

! تا شاید فساد مهار شودکنیمگزینرا جاي، پوششو خودنماییاز نگاهجلوگیريبرايکهاین
را گرفتار و آنانساختهخود محرومو مرد را از حقّ طبیعیتفکّر، زنيشیوهزیرا با این

آنوخیمعواقببهتوجهیکهآنو بدونایمنمودهمزورانههايو خیانتکاري، پنهانخودخوري
.ایمساخته، ریا و سالوس، حسرترا گرفتار حرمان، آدمیباشیمداشته

را خود حداکثر استفادهطبیعیحقّو باید از ایناستانسانمظهر زیباییو زن، زیباستانسان
کارگیريتنها ما باید با به. را محدود ساختو نباید آناستانسانحقّ طبیعیهمبنماید؛ نگاه

.بکوشیمجامعهفرهنگافراد و تقویتماندگیعقبسازيدر برطرفممکنهايشیوهبهترین

مناسبو قدرتاز قوتهمآناجراییهايو زمینهاید قانونامر باینکردنپیادهبرايالبته
.گر نگرددو ویرانتلخحوادثخوشدستاجتماعیبرخوردار باشند تا نظام

:چهارمنقد دلیل

زیباستانسان: نقدفرضپیش

و استانسانهاياز ویژگییا مرد، زن، برايو اظهار کمالحب نفسکهداشتابتدا باید توجه
در و مرد همنیستزنمنحصر بهو معنوي، عقالنیجسمانیکمالو اظهار هر نوعخودنمایی



در زنو مطلوبیتاستمتفاوتحسنجهاتکند؛ اگر چهمیعملامور مانند زناینيهمه
. باشدمیـ متفاوتوقار و سطْوت: ـ مانندر جهاتیمرد دـ با مطلوبیتزیبایی: چونـ همجهاتی

و مرد در مطلوبیتزنندارد؛ اگرچهزنمرد برايبا مطلوبیتمرد نیز منافاتیبرايزنمطلوبیت
. استغالببودندر طالب

در ظهور چند زن؛ هرزیباستطور کلّیبهو انساننیستزنمنحصر بهو زیباییجمالپس
، و زیباییبودنو مطلوبطالبالبته. باشدمیتريبیش» قوام»و مرد صاحباستغالب» لطف«

از زیباتر از بسیاريبسا مرديچه. فرديشود و نهمیمالحظهطور نوعیو مرد بهزندر خلقت
در و مرديتر از مرديمقاومدر صفتیزنیاز مردها باشد یا ايتر از دستهمقاومها و زنیزن

. باشدزیباتر از زنیجهتی

متفاوتاصل، سهزمینهما در این: باید گفتموازیناینکلیتامر و شناختاینبیانبراي
. و شخصیتفردیتو اصلنوعیت، اصلکلّیتاصل: سازیممیترسیم

و کاملانسانِ سالم«: شودمیگفتهکهآنباشد؛ مثلاستثنا وجود نداشتهکهاستجایی» کلّیت«
».و مغز استقلبداراي

و هاستتر از زنمردها بیشقدرت«: شودگفتهکه؛ مانند آناستغالبلحاظهم» نوعیت«
شود و میمالحظهو غالبطور نوعیامر بهاینکه» تر از مردهاستها بیشزنو احساسلطافت
قبیلو مرد از اینزنصفاتتمام. باشدتر از زنیلطیفو مرديتر از مرديقويزنیاستممکن
.باشدو متفاوتعکسافراد بهتواند در بعضیمیندارد، بلکهو کلّیتاست

اینيپرشورتر، همهو زنتر است، یا مرد عاقلترو مرد قويزیباتر استزن: شوداگر گفتهپس
و مصادیق» و شخصیتفردیت»در ظرفتخلّفایندارد کهتخلّفو امکاناستموارد نوعی

، بهمقدمهاینبهبا توجهاکنون. کندپیدا می، عینیتنوعیهايو انگیزهعوامليو زمینهخارجی
.پردازیممیارمچهنقد دلیل



اجمالیپاسخ

اگر چهحرفاین: ، باید گفت»استحقّ زناظهار خودنمایی«: شدگفتهکهجملهاینبهدر پاسخ
اظهار کمالبههر انسانی. را داراستحقّیچنینو مرد همنیستزنمنحصر به، ولیجاستبه

طور به؛ پساستو مرد متفاوتدر زنآناظهار و چگونگیجهاتدارد، اگر چهتمایلخویش
: باید گفتحال. داردرا دوستو آناوستحقّ طبیعیاظهار کمالکهاستموجوديانسانکلّی
باید در آدمیباشد، بلکهدرستهر صورتهر جا و بهاظهار کمالاینکهطور نیستاینالبته
. نمایدو افراد را رعایتجامعهو موقعیتو مکانزمانهاي، ویژگیانسانی، شؤونزمینهاین

را دیگريفراوانبزند و کارهايتواند غذا بخورد، بخوابد، حرفمیکهاستموجوديانسان
را اعمالحقوقاینيند همهتواـ میو خیابانکوچهو در هرجا ـ حتّیآیا همیشهدهد، ولیانجام

، ، در هر صورتحقوقو استیفاياظهار کماالتاجرایی، شرایطبنابراین. ، خیرطور مسلّمکند؟ به
.شودباید مالحظه

؛ استآدمیچشمان، شأنو زیبا را باید دید و دیدناستداشتنی، دوستاستخوبزیبایی
ها حدود، حیثیتباشد و رعایتنداشتهمرزيکهطور نیستاین، ولیستاها درستاینيهمه

مورد برايبیهاییحدود، محدودیترعایتيبهانهنباید بهطور کهنباشد؛ همانالزمآنو جهات
.آیدیا مرد پیشزن

، ولیاستدرستگرچه» ساخترفو متعارا معقولخودنماییهايباید انگیزه«: کهحرفاما این
تحقّقچرانیو چشمقید و بند نگاهبیامر با آزاديندارد و اینمناسببا پوششمنافاتی

به. استدیگرانو حقوقزنحریمها تجاوز بهآزادينوعو اینچرانیچشمپذیرد؛ چرا کهنمی
کهاستایننباشد؟ آیا آزادي، آزادي، چرا تجاوز با دستاست، آزادياگر تجاوز با چشمراستی

کهجاستاین! دهد؟، انجامممکنهر طریق، بهداشتو هوسیهر خواستهآننامبههر کس
دارند و در برابر شرمآنبهزنند و از عملسر باز میرفتاريچنیناز پذیرشهمجنگلحیوانات

!کنندموجود دو پا تفاخر میاین

، درست»نموداستفادهطبیعیباید از عواملاخالقیمشکالترفعبراي«: کهسخنهرچند این
هايو نگاهچرانیندارد؛ چشمدرستی، اساس»استطبیعیچرانیچشم»کهاین، ولیاست

بهغیر طبیعیو امريو تجاوز آشکار استسمسادیو نوعینفسانیمرض، خود یکمسموم
ندارد و موجبطبیعیاساسناسالممانند نگاهمورد همبیرو خودنماییآید؛ از اینمیحساب

. داردرا در پیهاییها و زشتیو آلودگیفساد و فحشا شده



، ، حرمانمزورانههاي، خیانتکاري، پنهان، خودخوريپوششیدر جوامع«: کهحرفاینالبته
ویژهـ بهپوششیو نباید در جوامعجاستبهبس، کالمی»وجود دارد، ریا و سالوسحسرت

، امراضاینکهداشتباید توجهباشد، ولیوجود داشتهامراضیـ چنیناسالمیيجامعه
، و اجتماعیفرديو کمبودهايو فرهنگیاقتصاديفقر، بلکهنیستمتعارفپوششينتیجه

گردد و میامراضیچنیندیگر موجباجتماعیناخالصیو هزارانقوا، کشتار عواطفتضییع
. ها نیستآنيو عمدهمشخّصعلّتپوششطور مسلّمبه

و زنبرايو حقّ اظهار آناستلکما، زیباییزیباست، زنزیباستانسان«: کهبیاناینپس
باید اجتماعسازيسالمبراي»کهموضوعندارد و اینبا پوشش، منافاتی»استمرد محفوظ

ها بهاز اینیکهیچ، ولیاست، درست»شودتصویبالزمگردد و قوانیناصالحجامعهفرهنگ
.نداردمعقولبا پوششو منافاتینیستاريبند و بو بیگسیختگیلجاممعناي

نقد تفصیلی

متفاوتي؛ دو چهرهو هرزگیزیبایی: الف

و در هر کسو برايهر نوعیزیبا در هر حد و بههايچهرهو دیدن، خودنماییگري، جلوهزیبایی
هايها و زمینهامر باید چینشاینی، ولاستخلقتو از آثار حسنـ طبیعیفطريهر جا امري

وجود بهاخالقیو فساد و نابسامانیو اجتماعیفرديهايباشد تا چالشخود را داشتهيویژه
.نیاورد

و ، زنگار نفسانیطبیعیاز هر ریزشو دوريخلقتو حسنفطريمواهباز تماماستفادهبراي
و موزونخود را در بینش، شادابیو زیباییحسنبا تمامآثار خلقتيمهباید هاخالقیآلودگی

.نگرددو کجیگرفتار کاستیو طبیعتدهد تا فطرتجلوهمتناسبکنش

باید ، ولیها استو دیدنِ دیدهشدندیدهبرايهمها و چهرهزیباییو دیدندیدنبرايچشم
.خود را دارا باشندو درستیو تناسبو انصاف، عدلارتباطهنگامبهخلقتايشگردهاینتمام

و گريجلوهاینندارد، ولیمستوريو تاباستحقحضرتو ظهور جمالزیباستگرچهزن
قّقتحو همتقوتـ با تمامهمسر اوستخود ـ کهخاص طالبرا باید در ظرفخودنمایی



و مرد، زناز مرد و اینچهرهو آناز زنچشم، ایناز زنچهرهاز مرد و اینچشمآن. بخشد
و از ساختهو گوارا محقّقو ملیحو متناوبرا موزونشدنو دیدهدیدن، اینهر دو، باید با دیده

و وصالدر کار باشد، غرقمنعیکهآنبیرا خود را لبریز کنند و دلدیدگانشدنو دیدهدیدن
. مورد دارنددر اینبسیاريهايسفارشوشرععقلکهسازند؛ چنانوصول

و هرزگی، آلودگیبازي، لجنو فطرتطبیعت، ولیاستو طبیعیفطري، امريو دیدنخودنمایی
خاص خود و گاهامور در جاياینباید تمام. ختساآلودهمنفیرا با صفاتو نباید آننیست

، ناز و و خودنماییعرضهبهنیز نسبتاسالمطور کهگردند؛ همانو شکوفا محقّقطور موزونبه
.داردفراوانیهايسفارشزوجیتو مرد در ظرفزنو داللو غنج، غمزهگريجلوه

و و هرزگیاستامريو اظهار و خودنماییآنبه، عشقزیباییبودنو حقیقیداشتندوست
بهقایلکهکسانیو حتّیمتنفّر استو لودگیاز هرزگیفطرتجا کهدیگر، تا آنامريلودگی

، مو آدعالمزیباي، اینرا در نظر دارند و زن، حد و مرز خاصینیستند، در اظهار زیباییپوشش
هر نگاهو دیدگاهخود را در اختیار هر کسمرموز، زیباییايو با حس و انگیزهیاآگاهانهناخودآگاه

دریغاز هر اظهاريکهزن؛ و ایناظهار استاشسازيو پنهانسازيپنهاننهد و اظهارشنمی
يهمهدر پینشاند، گاهنمیاير دیدههو خود را در تیررسورزیدهبخلهر دیدنیو بهکرده

در مباحثدهد ـ کهقرار میهر تیريتیرك، خود را در تیررستمامو بخششاظهار و بذل
.کردرا دنبالبحثاینيچهرهبهباید چهرهشناختیروان

را بهو پلیديو زشتیو مرجهرج،و شیطانیخواهدلهر طریقبهاظهار زیباییطور مسلّماما به
قرار دادهدر اختیار زناز زیباییچهآن. ساززشتیباشد؛ نهباید زیباآفرینزیبایی. دارددنبال
شود؛ کار گرفتهها بهدلها و صفا و آرامشظهور و بروز و ایجاد زیبایی، باید در طریقاستشده

ها و هزارانباريزارها، لجنها، لجندريها، در بهها، اختالفها، جدلتیزشآفریدندر راهنه
.استمبتال کردهوحرمانتباهیرابهسکسدنیايامروزهدیگر کهو ناموزونزشتعنوان

زنو زیباییپوششهايبرگگل: ب

مورد و دید بیياستفاده، اگر در معرضتاس، زیبا و حساسلطیفطور فطريبهزنجا کهاز آن
خود را زودتر از گلو ظرافت، لطافتو زیباییشدهپژمردهقرار گیرد، مانند گلهمگانجاينابه

و زهرآگینهايخار نگاهتحملزنیکربايدليزیبا و چهرههايشکوفه. دهدمیاز دست
خود هاي، زیباییگلچونباید همزن. متعدد را نداردمردانناجوانآلود و کردار ناشایستغرض



زیباییکهمرديو تنها بهداشتهنگهو شاداب، محفوظو پوششعفافهايگلبرگاليرا در البه
تنها در زن. نمایدکند، ارایهمیاز او محافظتسازد، بلکهنمیرا پژمردهاو را پرپر و حقیقتش

خواند، مرد خود میو شوهر جواناو را همسر محبوبکهمرديتکآنحقیقیمحبتسایه
و شور و وصولگردد و در جوار وصالشو سیرابیابو از او کامداشتهتواند رشد و رونقمی

. یابدو مستیو عشقشوق

کهاز آن، باید گذشتههمسر خویشو لطافتبایی، زی، شخصیتهویتحفظبرايواقعیمردان
بکوشند و او را راضیو مستیعشقيچهرهاینیابیو کامدهیو سرور، کامبهجتدر جهت

و نگهبانیمهربانباغبانیچونو همکردهنیز جلوگیريمسمومهايو نگاهدارند، از تعرّضنگاه
اینندهند کهو ناکسهر کسخود را بهگلو بوییدنچیدنيکنند و اجازهغیور از او حراست

و و سالمتزنصفا و نشاطبخشد و موجبمیفعلیترا در مردانمرديو جوان، فتوتخصلت
. گرددمیجامعهسعادت

همسربهاختصاصیاي؛ هدیهزیبایی: ج

و الهیاقتدار مرد، موهبتیطورکه؛ همانهمسر استاو حقّ طبیعیباییو زیزنداشتندوست
را دیگريحریمتجاوز بهياجازه، کسیو حقوقیو از نظر اخالقیاوستزنبرايطبیعیحقّی

زنیبهمردييآلودهنگاهکهچنانهم. و مرد نیستزنمیانتفاوتیجهتندارد و در این
.روا نیستمرد همیکبهزنیناپاك، نگاهنارواست

اي؛ و اقتدار مرد نیز هدیهخود استيهمسر مورد عالقهبهزناز طرفالهیاي، هدیهزنزیبایی
در زندگیو الفتانسسبببرجستهدو خصلتو ایناستهمسر خویشمرد بهاز سويالهی

و ، حقّ طبیعیزیباییيیا ارایهآزادييبهانهندارند بهحقدیگرانبنابراین. گرددمیمشترك
کاال یا بهاگر فرديکهاستچگونه. او تجاوز کنندو حرمحریمو بهگرفتهمرد را نادیدهمسلّم
دارد، شود و پیگرد قانونیمیکند، مالمتتصرّفبدوزد یا در آنطمعچشمکسیشخصیملک
نداشتهارزشغربیخانگیو سگیا در حد گربهکاال و ملکياندازهاو بهو زیباییزنولی

کشیبهرههر نوعارزشو بیمصرفیکاالییچونهمراحتیبتوانند بههمگانکهطوريباشد؛ به
!باز فرستندچارهمرد بیآنيخانهیا بهخود رها کردهحالبهاو راباشند و سپسرا از او داشته



زناي»بهیابیو کامقصد لذّتباشد یا مرد ـ بهـ زننامحرمبهاز نگاه، در اسالمجهتهمینبه
شمردهآنبرايسنگینیو کیفر و تبعاتتعبیر شده» شیطانزهرآگیناز تیرهايتیري«و » چشم
گرفتهرا نادیدهدیگرانو حقوقتجاوز کردهدیگريحریمبهفرديچنین؛ چرا کهاستشده
. است

و حد و مرز خصوصیات، اگر چهاستسانو مرد یکدر زنو گناه دیدننامحرمبهنگاهحرمت
بهتوجهبدوناگر زنیحال. استشدهنستهداعورتزنبدنباشد و تنها تماممیمتفاوتآن

عقال و دهد، مورد نکوهشامر تناین، بهشریعتدور از حریمبهیا مرديحقّ همسرش
، حقّ همسر خود را همشریعتبا حکماز مخالفتگیرد؛ زیرا او گذشتهقرار میالهیيمؤاخذه
.استکردهاو خیانتو بهگرفتهنادیده

و زننباشند و حقوق» مشتركزندگی»و اصلازدواجبند بهپايطور کلّیبهاگر کسانیالبته
حالبهدلیلشانو بیها را با افکار تهیرا نپذیرند، ما آناصلدیگر و دیگر آثار اینشوهر بر یک

ها، نابوديهویتباختگیها، رنگخانوادهتر بیشهر چهتا شاهد فروپاشیگذاریمخود وامی
.باشندهدفیو بیعمر در پوچیسر آمدنو باالخرهشبانههاي، بدمستیسرپرستبیکودکان

مردانزدگی؛ دلزنانخودنمایی: د

و نابودي، کهنگیشدنتکراريموجبو روزمره، مداومطور ناشایستبهزنانههاياظهار زیبایی
در معرضطور مداومبهبدنپوستقرار گرفتنکهگونهشود؛ همانمیزنانهايو زیباییظرافت

شود، مگر میپوستو شادابیطراوترفتنو از بین، پالسیدگیخشکیدگینور خورشید سبب
مناسب، حفاظی، پوششر حقیقتد. شودقرار دادهبر آنمعطّر و مناسبپماد و پوششیکهآن

ارزشیحقیقترا یکشاندهد و زیباییزیبا نشانها را همیشهتا آناستزنانهايبر زیبایی
جلوگیريمردگیو دلزدگی، دلسرديدلسمتبهجامعه، از حرکتوسیلهایننماید و بهمعرّفی

.کند

رغبتیبیکمیا دستنفرتباعثزیاد از آنيو استفادهاز چیزيمورد و بیفراواناستعمال
.شودمیآنبهنسبت



بند و بار در زیبا و بییا زنانیدور از پوششو بهآلودهبا زنیهر روز و هر لحظهکهمردانی
ارزشو بیمعمولیآناننزد زنانههايو زیباییشدهرغبتبیزنجنسبهکمارتباطند، کم

برايزنانهيو چهرهبسا زنبندند و چهخود نمیزنزیباییبهدیگر دلکهطوريشود؛ بهمی
از زندگیآنانسرديو دلزدگیدلسببکند و همینمیآور جلوهو ماللجاذبهو بیتکراريآنان
.شودمیشانو شادابیطراوتشدنو کم

، خباثتهرگونهدیگر آمادگیاز جوامعبرند، بیشسر میبهفضاییدر چنینآزاد کهجوامعمردان
و مرفّهدر جوامعآمار خودکشیباال بودنامروزه. را دارندانتحار و خودکشیو حتّی، پلیديخیانت

. دباشمطلببر اینتواند شاهد گویاییمیآزاد غربی

شود و میبند کشیدهبه» اظهار زیباییبودنفطري«و » آزادي»نامبهجوامعنیز در اینزن
بدتر از گیرد تا با او رفتاريعار قرار میو بیآلودهمردنماهايدر دستخیالیايمجسمهچونهم

، دیگر جوامعاینزنان... . کشاندمیسکوترا بهآگاهیهر عاقلبیانششرمنمایند کهحیوان
بینند کهمیراستیها بهآن. یابندنمیرا از مردانواقعیورزيو عشقمحبتو رويرنگ

. کنندتجاوز میخود همنابالغدخترانبهگاهیو حتّیقرار گرفتههر روز در کنار زنیمردانشان
يکنند و نتیجهمیبار را مشاهدهو خفّتننگینايآور و فاجعهو شرمتلخايهر روز حادثهآنان
دهند و میطالقبهتنراحتیبهدر نهایتکهاستاینو ضد انسانیدردناكمشاهداتاین

.شوندمیو تنهاییجداییتسلیم

عشقيالهه

در حالمرداننجاستمرد و خوردناز یکبیشروحبیبر دستانشدنو سوز و درد، نعشآه
ـ اصطالحـ بهيجامعهزنانبهفرهنگیچنینيـ هدیه!دهندنیز میرا آموزشآنـ کهآمیزش

.استکنونیدنیايآزاد، باز و مترقّی

و راستیاز سر صدقسلوکیوعاشقانهو کالمیپاكنگاهیکعمر خود را در حسرتزناناین
و زندگیي، ملکهعشقي، الههپوششیيدر جامعهزنهمینکهبرند؛ در حالیمیپایانبه

را یابیو کامو ترقّیو کمالمرد، مسیر حیاتپاي، همو سالمتعزّتو در اوجاستدلسلطان
دهند تا زنمیفرمانپوششبه، از طرفیاسالممبیندینهویژ، بهادیانکند؛ چرا کهمیطی

دیگر مرد را نیز در نظر و بماند و از سويباقیو محبوبآرا، معشوقهدلهمسر خود هموارهبراي



بهشود و مرد همتأمینفرد و جامعهو سالمتسازند تا نجابتمحدود مینوعیبهدیدن
. نگرددآلودهنفسانیهايپردازيو خیالانحرافات

طور کاملبهتناسلینیز اعضايمجامعتدر هنگامکند کهمیسفارش، اسالمجهتهمینبه
، محدود نگهآن، خود را در دیدنشبدر تاریکی، حتّیمرد و زنچنینمورد نظر قرار نگیرد و هم

دهیو کامیابیشود و امر لذّتذهنیو زیبانماییجلوه، سببدكانمحدودیتدارند تا همین
را بهزنموجوديکه(!) متمدنامروز دنیايهايباريلجنچونتر نماید؛ نهرا کاملدو طرفبراي

، یابیکاملو اصواز نظر اخالقنمود کهامر را بررسیباید این. اندکشانیدهو بازاريسر هر کوچه
.استو سالمموفّقدو طرحاز اینیککدام

. گویا دارداياشارهزنبرايآنو آراستگیپوششاصلبههمو ساختار آفرینشخلقتسیماي
و بهرا در بر گرفتهآنحفاظیچونو هماستاندامبر روينیز پوششی، پوستطور طبیعیبه

بهو مستقیمرا در نظر نگرفتهاگر پوستکهطوري؛ بهاستدادهخاصیزیباییآدمیماندا
از ايمجموعه: خواهد آمدچشمبهو مشمیز کنندهزشتشود، اندامینگریستهگوناگوناعضاي

آنبهکسیکهدهدمینشانگونه، خود را آنو عریانلختهايو استخوانها، گوشترگ
و حساسمواضعکهگردیدهطرّاحیچنانبدنساختار طبیعیچنینهم. کندپیدا نمیرغبت

. دارندراهرا با خود همسازيو پنهانپوششنوعیتناسلیاعضاي

ور مداومطکند و بهو ضمیر مرد حفظخود را در ذهنزیباییهمیشهبرايخواهد زنمیدین
بهزدگیو دلو از سرخوردگیکردهرا طیمسیر کمالهمکمکبماند تا هر دو بهاو باقیمطلوب

همسر، در زیباییو دیدنامید شب، بهپاكبا چشمانیپوششیجامعهيمرد خسته. دور باشند
چشمسیر و سیرابمرد دلنهد، ولیمیخانهو امید پا بهیابد و با عشقمیتازهروز جان

ـ و !باشدداشتهايو خانوادهرساند ـ اگر خانهمیخانهخود را به، تنها نعشسکسيجامعه
به. آوردنمیخانوادهمتنبههمو شوريعشقیابد و البتّهنمیخانهدر معنايو ارزشیبهره

. استموارد ویرانايو در پارهآزاد بسیار متزلزلدر جوامعهخانوادهايپایهدلیلهمین

اخالقی، ولنگاريجامعه، پیريآمار طالق، کثرتزندگیبنیان، فروریزيخانوادههايتزلزلِ پایه
هالبت. گفتار ماستدلیلخود گویاترینباشد کهمیغیر پوششیبارز جوامعهاياز شاخص... و

شود نیز میو زنانمردانها و حسرتها، ناکامیعقدهسببکهپوششیموجود در جوامعوضع
، بازي، مقدسنگري، سطحیها، استثمار جوامعدر استعمار ملّتریشهکهاستمشکالتی

ساز، مشکلزهايانداو دستنادرستهايپیرایهاین. داردغلطو باورهايپوشالیهايسنّت



قرار گیرد مورد توجهو تسامحیو غفلتو تفریطافراطدور از هرگونهباید بهکهاستايپدیده
.خواهد شداشارهبعد بدانهايدر بخشگردد کهبرطرفدرستکارهايو با راه

مرد ـ روانیروحیو مشکالتزنپوشش: دلیلپنجمین

آزاد موجود در جوامعهايتر از کاستیبیشمراتببهـ روانیروحیدر جهاتپوششتمشکال
ها اشارهاز آنبعضیجا بهدر اینکهنمودهبیانخوبیرا بهآنشناسیروانو دانشاست

:شودمی

او ها و نواقصها، زشتیو ناموزونیدهد قرار میاز ابهامايرا در هالهزنکهآنعلّت، بهپوشش
سازد و میپردازيو خیال، نادانیگرفتار جهلمتفاوتهايانگیزهرا بهسازد، مردانمیرا پنهان

نسبتگردد؛ زیرا انسانمیدر آنانو آز و حسرتو حرصکنجکاويموجبگونهاینپندارهایی
را را زیبا و هر ناقصیهر زشتیاستممکنکهايگونهشود؛ بهیتر مشود، حریصمنعهر چهبه

و بازبینیمکرّر و دقّتنگاهها بهپنهانیو آشکار ساختنحقیقتمنظور کشفپندارد و بهسالم
.مجدد وادار شود

را و بررسیوالو سانگیزد و ابهاممورد را در مردها بر میبیو کنجکاويپرسش، حالتپوشش
، امراضکند و در نتیجهها تشدید میوجو آنو جستناآرامو در باطنکشیدهایشاندرونبه

و گري، حیلهدیگر، پوششاز سوي. آوردپدید میآنانرا برايفراوانیـ روانیروحی
هايآفرینیو نقشترکیبو بد زشتهايبینی، خودبزرگو فراوانشگفتهايکاريپنهان

و چند پذیري، رنگجز بدآموزياينتیجهآنانبرايطور کلّیآورد و بهبار میبهرا در زنانخاینانه
و تحریکفراوانپردازي، خیالبینیبزرگنیز موجبو در مرداننخواهد داشتدر پیچهرگی

. شودمیزنانبهنسبتاساسبی

در نتیجهگردد کهمیدر مردانو بدخلقیاعصاب، ضعفروانیبروز اختالالتموجبعواملاین
ها، ابهاماینيهمهبهو عریانی، سکسعکسبه. خواهد گرفترا همزناندامانآنعوارض

يعرصهو بهبروز دادهناسبو مطور طبیعیها را بهدهد و واقعیتمیو کمبودها پایانمشکالت
ندارد، را در پیپوششو اجتماعی، فردي، روانیگر روحیتنها آثار ویرانرساند و نهظهور می

. گرددنیز میافراد جامعهو آرامش، طراوت، شادابینشاطباعثبلکه



هاي، شاهد محرومیتتاریخ. استبار آوردهرا بهبسیاريهايهاو خیانت، جنایتپوششِ تحمیلی
شیطانیموهومهايگر و چهرهبازيهايمعشوقهفراوانطلبیپرداز و فرصتخیالبسیار عشّاق

و جداییطالقبهو سرانجامآغاز شدهنامشروعبا روابطکههاییبسیار ازدواجچه. استبوده
زنانتحمیلیهايکاريو پنهانبار، پوششاندوهمسایلاینقوعواز عللیکی. استشدهکشیده

و پاگیر، از تمامو دستامور ساختگیاز اینآنانو رهاییزنانآزاديکه؛ در حالیاستبوده
وشود و بر نشاطمیو زنانمردانو روحیفکريسالمتو موجبکردهجلوگیريمشکالتاین

.افزایدمیزندگیآهنگو سرور و سرعتجامعهشادکامی

و قدرتشد ـ باید رشد فرهنگاشارهاز اینپیشـ کهجانبیاز بروز مشکالتگیريپیشبراي
مزاحمتوجود آید و هرگونهبهدر حد معقولاجتماعیسالمکند تا نظام، خودنماییقانوناجرایی
بهو مرد نسبتوجود ندارد و زنامراضیآزاد هرگز چنیندر جوامع. نمایدرا برطرفباريو زیان

دنبالرا بهعواقبیتا چنیندر کار نیستپنهانیکنند و موضوعپیدا نمیدیگر حساسیتییک
.باشدداشته

در جوامع. استو آز آنانحرصوعادت، معلولپوششیدر جوامعانحرافیهايحساسیتتمام
مورد وجود ندارد و افراد با دید بیهايبافیها و خیالچرانیها، چشمها، حساسیتآزاد، مزاحمت

، آورد و ممانعتمی، سالمتآزاديکنند؛ چرا کهدیگر برخورد میبا یکتريسالمباز و آزاد و نگاه
فساد و هايانگیزهدر واقعدهد، ولیمیجلوهظاهر را عفیفالیطور خیبهگرچهپوشش. انحراف

ها را دچار آنو باطننمودهفراوانهايکارينماید و افراد را درگیر پنهانمیزندهرا در دلتباهی
. سازدمیشومهايهاو نقشههوا و هوسانواع

: پنجمنقد دلیل

نقد تطبیقی

شود میبررسیدلیلاینجمالتیک، یکسکسپنجمدلیلبهنسبتکلّینقد و تحلیلاز پیش
.گرددروشنخوبیبهبحثتا فرازهاي

هايتر از کاستیبیشمراتببهروانی-روحیدر جهاتپوششمشکالت«: شدابتدا گفته
چنینسپس. ادعاستباشد و صرفمیو شاهديیلاز هر دلخالیسخناین. »آزاد استجوامع



بدونمدعاییهمجملهاین. »استدادهنشانخوبیرا بهآنشناختیرواندانش«: کهآمده
ایندهد و بهقرار میاز ابهامايرا در هاله، زنپوشش«:گویدمیگاهآن. استشاهد و دلیل

.»سازدمیاو را پنهانها و نواقصها، زشتییناموزونترتیب

: داشترا باید بیانچند نکتهکالماینبهنسبت

ایجاد زنموقعیتحفظدر جهتاز ابهامايهالهکهاستاینپوششفلسفهنخستین. یک
.بمانداو محفوظو حرمتنماید تا حریم

، زینتمواضعسازد، بلکهنمیرا پنهانزنها و نواقصا، زشتیه، تنها ناموزونیپوشش. دو
باز محفوظو هوسناپاكهاينماید تا از دید دیدهمیپنهاناو را هماندامها و زیباییخوبی
. بماند

ر ، منحصزینتمواضعپوشاندندر جهتها و چهکاستیساختنپنهاندر جهت، چهپوشش. سه
با خود را در منظر و دید عموم، آدمیطور کلّیو بهمند استبهرهاز آنباشد و مرد همنمیزنبه

و منحصر بهموثّر استیا کاستیدر استتار هر خوبیپوششسازد؛ پسظاهر میخاصپوششی
.آیدتنها در مورد او پیشکاريتا پنهاننیستزن

سازد و می، گرفتار جهالتمتفاوتهايانگیزهرا به، مردانزنانبودنپنهان«: گویدمیسپس
را زیبا و هر هر زشتیکهايگونهگردد؛ بهمیدر آنانو آز و حسرتو حرصکنجکاويعلّت

. »پندارندمیرا سالمناقصی

: داشتچند امر باید توجهفراز بهاینبهدر پاسخ

و نادانیجهتدارد و مردها نباید بهمیها را محفوظآنو حرمت، عفافزنانبودن، پنهانیک
از موقعیتو دوريعفافتركرا مجبور بهخود، زنانو آز و حسرتبود و یا حرصیا کمناآگاهی
. سازندخویشحرمتو تخریبارزشی

و باید با استاخالقیشؤونکنترلو کمبود و عدم، نقصآدمیو آز و حسرتحرصدو، علّت
ها مورد مردها، زنمشکالتيواسطهبهکهآنها مهار شود؛ نهکاستی، اینمشکالت انسانرفع

. قرار گیرندناپاكتجاوز چشمانشوند و در معرضواقعهجوم



» بینندرا سالمو ناقصها را زیباییمردها زشتیشود کهمیتعلّپوشش«: کهحرفایندر پاسخ
مشکلاین! داردآنانها یا پوششزنبهارتباطیچهاین! ، ببینند یا نبینندخوب: نیز باید گفت

يزمینهشود کهبکوشد و نباید موجبآنسازيو او خود باید در برطرفمرد استبهمربوط
یا خوبـ چهامور پنهانیاینتمامکهآنگردد؛ ضمنتر فراهمبیشهر چهزنحریمز بهتجاو

ایننیز تماممردانکند و پوششمیصدقهمزنانبهبار ـ نسبتسودمند یا زیانبد و چه
. ها در برداردزنرا برايمشکالت

يهمههايیا کاستیو زیباییمردها در مورد زشتیدارد کهلزومیچه: باید گفتطور اساسیبه
، بیزنانامور پنهانیبهمردها نسبتدارد کهلزومیباشند؟ چهداشتهیا قضاوتآگاهیزنان

و صادر کنند تا گرفتار جهلیا از خود حکمیداشتهو تجسس، حساسیتطور عموممورد و به
از فساد ناشیمشکالتاینشوند؟ آیا تمامـ روانیروحیو امراضو آز و حسرتحرص، نادانی

زر و زور و تزویر استعمار و ایادي؟ و آیا عواملنیستزنانبهمردها نسبتگونهاینو طغیان
کنند؟نمیرا دنبالمسایلخود اینشوماغراضتحقّقبراي

و دیگر امراضو آز و طمعحرصها، علّتزنکاريو پنهانپوششصرف: شوداگر گفتهحال
شود تا اینبرداشتهمردها باید پوششویژهو بهجامعهسالمتگردد و برايمردها میروحی

رد و داو نفسانیدرونیيریشهو طمعحرص: گوییممییابد، در پاسخپایانها و امراضکاستی
یا در سطحطور شخصی، بهنفسانیمشکالتباشد و باید در رفعتواند امور خارجینمیآنعلّت

.گیر داشتپیتالشو عمومجامعه

؛ زیرا با نیستنیز درست» دارددنبالرا بهها تجسسزنکاريپنهان«: کهگروهدیگر اینادعاي
خاموشیموجبزنبارتر وجود دارد و برهنگیو زیانرفتهطور پیشبهمشکلینیز چنینعریانی

.شودمردها نمیبرخیحس کنجکاوي

سخنتا حدي، گرچه»شودتر میشود، حریصمنعهر چهبهنسبتانسان«: کهسخناین
ممنوعکهاینا مهار کرد؛ نهافراد رباید حرصجهتدر اینمشکلرفعبراي، ولیاستدرستی

؛ استخود باقیقوتبههمپوششبا برداشتنخود را دارد که، دلیلرا مجاز نمود؛ زیرا ممنوعیت
فروکشطمعيتنها شعله، نهپوششبا برداشتنکهدر کار باشد یا نباشد؛ در حالیحرصچه

. گرددمیتر هم، خطرناكنفس، شدیدتر و بحرانحرصو آهنگتر آز سوزانآتشکند، بلکهنمی



، خود بزرگو فراوانشگفتهايکاريو پنهانگري، حیلهپوشش«: کهگروهدیگر ایندلیل
برايطور کلّیآورد و بهبار میبهرا در زنانخائنانههايآفرینیو نقشو بد ترکیبزشتهايبینی

نیز و در مرداننخواهد داشتدر پیچهرگیو چندپذیري، رنگجز بدآموزياينتیجهانآن
، بیان»شودمیزنانبهنسبتاساسبیو تحریکفراوانپردازي، خیالبینیبزرگموجب

گفتهکهو عوارضیهاستها و حرمتحریم، تنها حفظاصلِ پوشش؛ زیرا حکمتنیستدرستی
باید آنرفعندارد و برايپوششبهباشد و ربطیمورد میبیهايپردازيخیالشد، معلول

آنجاي، بهآري. شودبرداشتهپوششکهآنشود؛ نهکنترلآدمینفسو توهماتپردازيخیال
نفستنها سالمت: باید گفت» دهدمیپایانمشکالتيهمهبهو عریانیسکس«: شودگفتهکه

.دهدمیپایانمشکالتتمامبهشیطانیهاياز انگیزهو رهایی

تفصیلیپاسخ

ـ روانیروحیو مشکالتعریانی: الف

تر شود، ولیبیشو حرصکنجکاويسببپوششاستممکن: ایراد باید گفتاینبهدر پاسخ
به، ارتباطیافراد ناسالمآید و کمبودها و مشکالتبیمار پدید میهايتر در دلبیشحالتاین

کنجکاوييکنندهتواند برطرفنیز نمیبند و باريو بیو سکسرو عریانیندارد؛ از اینپوشش
و تباهینفساد و فحشا و طغیاگیرياوجتر و در نتیجهبیشهر چهحرصسببگردد، بلکه

ها زشتیرا بهانسانو نفسکردهپیشرويشود، حرصرويامر زیادهشود و هر قدر در اینمی
.گرداندتر میمتمایل

و عمدهعاملکه، در حالیسکس، ولیافراد بیمار استانحرافبرايابتدایی، راهیکنجکاوي
باز مانند در جوامعکهاین. استانحرافد نیز عینباشد، خومینفسانیانحرافاتاساسی

جوامعافراد آنروحیسالمتعلّتوجود ندارد، بهابتداییشکلبهکنجکاويپوششیيجامعه
طور باشد و بهمیمعنویاتبهنسبتآنانتفاوتیو بیانحرافرشد موقعیتدلیلبه، بلکهنیست

بهتريعمیقيجدید و ریشهي، چهره، کنجکاويانحرافبرايگاهیجايوجود چنینباقطع
. گیردخود می

مستقیمیي، رابطهو انحرافپوششیيدر جامعهابتداییکنجکاويمیانکهباید دانستالبته
هايو با راهیافتهنجاتانحرافاز خطر جوامعدر اینبسا افراد کنجکاو کهچه. وجود نداردهم



طور افراد کنجکاو بهباز انحرافيدر جامعهنمایند، ولیخود را ارضا می، تمایالتو شرعیقانونی
جا اینمهم، نکتهحال. گردندمبتال میسادیسمبیماريبهکهیابد تا جاییمیافزایشمداوم
خاطر دارا بودن، بهپوششیدارند، در جوامعسلیمقلبکههایینسان، امیاندر اینکهاست
اینبزرگحسنشوند و ایننمیـ روانیروحی، گرفتار امراضنسبتاً سالميو جامعهروان

. استجوامع

باید عواملم، هجوامعدر اینابتداییاز کنجکاويناشیو تبعاتمشکالترفعبرايالبته
و پذیرششناختسمترا بهو افراد جامعهرا شناختاجتماعیو فرهنگبا محیطناهماهنگ

و هواهايحرص، در مقابلفرهنگو تصحیحبعد از ترمیمداد و همها و حد و مرزها سوقحریم
.را مهار ساختگسیختهلجام، غرایز دامنیو پاكعفافکرد و از طریقایستادگینفسانی

را با آنانتوانمیو فرهنگیرشد فکريموانعافراد و رفعشخصیتو بازیابیسازيبا سالم
و ساختفراهمرا در جامعهآنانيارادهو استحکامتقویتهايو حیا آشنا نمود و زمینهعفّت

مرد ـ بتوانند با و چهزنافراد ـ چهنمود تا تمامها آگاهيها و پلیدبد زشتیها را از عواقبآن
نورزند؛ غفلتاز نبرد با آنايو لحظهمستمر داشتهيخود مبارزهيامارهو نفسخویششیطان

نخواهددیگريفرجامو نابوديجز سقوطاز آنندارد و پیرويهرگز پایانینفسانیزیرا هواهاي
.داشت

توجهبیآنو نباید بهاستو ضروريعقلیاصل، یکزنمناسبپوشششد کهروشنپس
شود و میو نابوديهالکتيدر ورطهجامعهو گرفتاريسقوطسببآنبهاعتناییبیبود؛ چرا که

، افراد جامعهيباید در اراده. گردداد میافرحرکتناموزونیو موجبباز داشتهراسترا از راهآن
و رها سازند؛ ها را یلهآنکهآنخود را مهار کنند؛ نهنفسانیاقتدار ایجاد گردد تا بتوانند قواي

و نابوديخود، جز سقوطحالبهآنو رها کردنناپذیر استاشباعانساننفسانیقوايچراکه
. هد داشتدیگر نخواسرانجامی

نماید، بلکهنمیرا حلتنها مشکلینهو عریانیسکسکهگیریممیفراز نتیجهایناز مباحث
. آوردبار میو افراد بهجامعهبرايرا همناگوارتريتر و عوارضبیشمشکالت



کمبودهاي؛ زاییدهابتداییکنجکاوي: ب

در ریشهپوششیدر جوامعابتداییهايتر کنجکاويبیشکهاستدیگر اینتوجهقابلمطلب
کمبودها و جبرانبرايافراد دارد؛ بنابراینجنسیو نیازهايروانی-روحیکمبودهاي

و دقیقطور علمیرا بهحاالتیبروز چنینهايها ابتدا باید زمینهکنجکاوينوعاینسازيبرطرف
.آوردعملرا بهو اساسیالزماقداماتآننمودنبرطرفبراينمود سپسییشناسا

و مشروعسالمخود را از طریقجنسینتوانند نیازهايافراد آنکهايافتادهعقبدر جوامعالبته
قهريامريحاالتیباشند، وجود چنیندر اختیار نداشتهآنبرايدرستیهايارضا نمایند و زمینه

عملاینباشد؛ چرا کهزنانسازيعریانتوجیهبرايايامر نباید بهانهاین، ولیاستو طبیعی
و روانیروحیبروز مشکالتيزمینهکند، بلکهرا باز نمیجامعهاز مشکالتايتنها گرهنه

و روحیبر نیازهايکهخاطر اشرافیبهاسالمدسمقشریعت. سازدمیرا نیز فراهمبسیاري
بشرييجامعهسالمترا برايايرفتهساز و بسیار پیشانسانبشر دارد، قوانینجسمی

شیوهترینمناسبها بهانسانروانی- روحینیازهاييهمهتواند بهمیکهنمودهبینیپیش
.خواهد شداشارهو مترقّیسازندهقوانیناینبهآیندهايهدر بحث. دهدپاسخ

زر و زور و تزویرشومو مثلّثزن

پیشفراوانیاختالفاتاشو اجتماعیروانیهايزمینهبا تمامـ فرهنگیعلمیمباحثدر این
يو نتیجهتحقیقيرد و الزمهداطبیعیيها جنبهاختالفاز اینهر چند برخی. استآمده

و استعماري، سیاسی، مذهبیقومیيها نیز جنبهاز آنبسیاري، ولیاستمتفاوتهاياندیشه
ها آنو نادانی، عناد، تعصبو از خودخواهیداشتهبشرييجامعهبرايباريزیاننتایجدارد که
. کندمیحکایت

موجبراحتیبه-داردراهاستعمار و استثمار افراد را همهايزمینهکه-عناد و الحاد ونادانیاین
از مباحثاینکند کهمیایجابوضعیتیچنین. استمورد شدهبیو اختالفاتسرگردانی

را نباید انناآگاهچنینهم. دور باشداقتصاديمدارانو سیاستايحرفهدستبرد سردمداران
سپردهاهلشباید بههر بحثیداد، بلکهدخالتو فلسفیروانیدر مباحثو آگاهیآموزشبدون

.نیابدراهآنبهغیر علمیهايشود تا جنبه



و ، فراوانمختلفـ نظرهاياستانسانو زیباییمظهر لطفکه- زنویژهو بهانسانيدرباره
بودهاستثمار زنيانگیزهو بهاز خودخواهیها ناشیاز آنبسیاريوجود دارد، ولیايپیچیده

قرار دهد، از برداريرا مورد بهرهزنقصد داشتهکهو گروهی، هر دستهترتیباینبه. است
نظرها بسیار و در نتیجهشدهلو شعار وارد عمـ با حرفشوممثلّثزر، زور و تزویر ـ اینطریق

.استگردیدهمتفاوت

جهاتاستثمارييشیوهها اینزماندر آن. انداختندمیدامها بهراهرا از اینزندر گذشته
آنبهو شعار همو حرفو فرهنگی، اقتصاديسیاسیجهاتو امروزهداشتو فرديقومی

و نو امروزيشومفجایعانواعدامرا به، زنگوناگونهايدهیو با سازمانتاسشدهافزوده
خود و بازیابی، توانعادي، در حالتو ضعیفناتوانهاياز زنبسیاريکهطورياندازند؛ بهمی

. ها را ندارندپلیدياز اینرهایی

باز هوسبازانسیاستو امکاناتزورمدارانشیطانیيهاها نیز با حمایتانحرافاز اینبسیاري
هايانگیزهشود، ولینمیاز موارد زور مشاهدهظاهر در بسیاريهر چند به. گیردمیصورت
رو در بازیابی؛ از اینبدتر استاز زور و استبداد گذشتهمراتببهگردد کهمیاعمالشومی

شد و وارد میدان، نباید با شعار و خطابهزنانبهامور مربوطویژه، بهمیعلموضوعاتيهمه
را در نظر انسانیو عواطفعقالنیدرستهايباید مالك، بلکهگرفترا پیشبازيسیاست

تحقّقمشابههاينگردد و زمینهتداعیآسانیبهخراشو دلکهنههايتا تصور واقعیتداشت
.نپذیرد

دیگر در نگاهیو پوششسکس

زیباییدارد که، حقآزاد و زیباستزنچونبود کهکردند، اینمطرحپوششمخالفانچهآن
انسانآزادياصلکار بر خالفنمود؛ زیرا اینمحرومحقنماید و نباید او را از اینخود را عرضه

از ، گذشتهپوشش. پوششکند؛ نهرا حفظهمگانباید حریمکهاستو قانونعقلاین. است
کند، میفراهمفساد و بدآموزيرا برايفراوانیهايآورد و انگیزهبار میرا بهمشکالتیکهآن

. ندارداز آزاديزنجز محرومیتاينتیجه

آنیا عدمپوششرا بر دوشمختلفجوامعهايمانینابسانباید تمام: شدگفتهدر پاسخ
و فقر بهو نادانیرا دارد و جهلسنّتیاجتماعو رويها رنگاز مفاسد و تباهیبسیاري. گذاشت



و در زنانشیطانیهايو انگیزهروانیایجاد امراض، سببپوشش؛ پساستزدهها دامنآن
، سستیو نادانیبا جهلکهاستو مادي، روانیعاطفی، کمبودهايعلّتد، بلکهشونمیمردان

امور گونهایناز سرایتمانعتنهاییتواند بهنمیهمشود و پوششمیراههمایمانو ضعفاراده
.باشد

پوششمعلولمشکالتوجود دارد، اینشیطانیهايمفاسد و انگیزهپوششیياگر در جامعه
علّتبهیا مفاسد آنانزنانايرفتهپیشتمامهمآزاد جهاندر جوامعکهگونه؛ هماننیست

دارد؛ هر چند ها بستگیآنو اقتصادي، اجتماعیاعتقاديفرهنگبهباشد، بلکهنمیآنانعریانی
زدهدامنجوامعاز مفاسد در اینبسیاريبهعریانیکهتگرفنباید نادیدهرا همواقعیتاین

. است

اینباشد، ولیوجود داشتهزنيدربارههمفراوانیمثبتآزاد نقاطدر جوامعاست، ممکنآري
پوششیمعجواهايماندگیعقبکهگونهندارد؛ همانآنانبند و باريو بیعریانیبهامور ربطی

. داردزنعفافاز حریمدر دفاعايویژه، تنها نقشو پوششنیستمربوطآنانپوششبه
و فرديعفافکاملتأمینرا برايدیگرييعمدهباید جهاتجامعهدر امور زیربناییبنابراین
بتواند تنهاییبهپوششکهداشتعها دیگر نباید توقّآنفقدانکرد و در صورتلحاظاجتماعی

. نمایدحاکمرا در جامعهعفاف

را آنانگوناگونو مشکالتو امراضمختلفموجود در جوامعمثبتهايآثار و خصوصیتپس
تنها یکباشد و پوششداشتهبسیاريتواند عواملداد؛ زیرا مینسبتعاملیکنباید تنها به

نبود نماید، اگر چهرا بر طرفمشکالتتواند تمامنمیآنتحقّقکهاستگوناگوناز عواملاملع
استدخیلجامعهو حرکتگیريدر شکلهمدیگريعواملبنابراین. بسیار فسادانگیز استآن
. شودمیجامعهسازيیا سالممختلفو امراضبروز مشکالتموجبکه

را شیطانیهاي، انگیزهآورد و محرومیتبار می، فساد را بهدر جامعهکمبود و فقدانطور مسلّمبه
دارد، دنبالرا بهاخالقیو فسادهايروانیو امراضدادهو گسترشبخشیده، شدتدر انسان

و تصور کرد دانستمشکالتیچنینوجود آمدنبهعاملپوششیرا در جوامعنباید پوششولی
مثبتنباید نقاططور کهنمود؛ همانها را برطرفناهنجارياینتوانمیزنانسازيبا عریانکه

-و غیراصولیتفکّر غیر منطقیاینبا ترویج. ها دانستآنو سکسدار عریانیآزاد را وامجوامع
شوماهدافاند بهزر و زور توانستهتنها صاحبان-استدر بر نداشتهر زنجز استثمااينتیجهکه

.آیندخود نایلو اقتصادي، سیاسیفرهنگی



دانند، در اشتباهمیرکود آنرا علّت، و پوششو رشد جامعهپیشرفترا عاملعریانیکهکسانی
وجو کردهجستخود مشتريبرايبازار آشفتهدر اینبلکهندارند،خود دلیلیادعايو برايبوده

نهپوشش. جویندمینا آرامیاوضاعرا در چنینخویششیطانیو آرزوهاينفسانیو تنها امیال
با توانمی. استزنو عفافآزاديدر جهتمؤثّريخود عاملیکند، بلکهایجاد نمیتنها مشکلی

آنو روانیاخالقی، سالمتپوششيواسطه، بهجامعهدر یکرشد و ترقّیعواملتمامیقتحقّ
آید شمار میفساد بهيعمدهاز عوامل، خود عاملیو عریانیسکسکهگونهکرد؛ همانرا تأمین

سازد، ولیپذیر میرا امکانفساديهرگونهشود، رواججمعفساد و تباهیاگر با دیگر عواملکه
.شودنمیفحشا و فساد پیمودهو مراتبمراحل، تمام، با عریانیعواملآننبودندر صورت

سکسِ کند و نهرا برطرفجامعهو اخالقیروانیتواند مشکالتمیتنهاییبهپوششنهپس
و اساسیعمدهها عاملاز اینهر یکد نماید؛ اگر چهفسارا درگیر انواعجامعهتواند یکتنها می

باشد، داشتهمناسبیظاهريپوششزنیاستممکن. آیندحساببهو منفیمثبتدر جهات
دور از بهزنیکهبزند یا آندستمفاسد بسیاريبهو دینی، اخالقیماديبر اثر کمبودهايولی

کند؛ هر حفظ، خود را در جامعهو اخالقیفرهنگیمثبتنقاطبر اثر داشتنولیباشد،پوشش
گذارد و مفاسد میباقیدر جامعهنوعیخود را بهمنفیآثار و تبعات، عریانیچند در هر صورت

.آوردوجود میرا بهشماريبی

ممکن. باشدرا نداشتهاز عفافايمرتبه، هیچنداردپوششکههر زنیکهنیسترو چنیناز این
باشد، با حجابزنتر از یکبیشمراتببهپوششبیزنیکو عفافنجابتدر مواردياست
.سازدوارد میو زیاناو ضربهعفافکمالبهاز پوششدوريگرچه

شوممقصديبهرسیدناو برايدر دستبزاري، تنها اآلودهزنیحجابآید کهمیپیشگاهی
زن؛ زیرا پوششنیستاخالقی-دینیمصطلحپوشش، دیگر آنیا حجابپوششاینکهاست

کهگونهآنباشد؛ نهعفافحریمحفظاز آناستفادهيانگیزهکهاستمصطلحپوششهنگامی
.شودفساد تبدیلتحقّقبرايابزاريد، بهشبیان» نقاب»در حدیث

وجود دارد، نباید بهو با حجابپوششیدر جوامعکهمفاسدي: گفتتوانمیطور کلّیبهپس
و سکسيآزاد نیز نتیجهجوامعايرفتهپیشطور کهشود؛ همانگذاشتهمتعارفپوششدوش

و منفیمثبتدر عواملطور جداگانهرا بههر یکهايباید علّتلکه، بنیستآنزنانعریانی
.وجو کردجستجامعه



تواند اساسنمیهمنمود، عریانیبرطرفتواننمیرا تنها با پوششمفاسد جامعهکهگونههمان
نیافتهتوسعهرهايکشوشود مشکالتنمیزنانسازيبا عریانآزاد باشد؛ پسجوامعپیشرفت

را بر رفتهپیشکشورهايمشکالتتمامتواننیز نمیبا پوششطور که؛ همانساخترا برطرف
و تبعات، آثار، عوارضو پوششسکسکلّیدو عنواناز اینکرد و بود و نبود هر یکطرف

.خواهد داشتدنبالخاص خود را به

نباید خود را در نظر همگان، ولیاست، زیبا و مطلوبهر چند زنبود کهایندیگر مهميمسأله
براي. گرددمیدیگرانو آلودگیراهیگمموجبخویشسازياز آلودهنماید؛ زیرا گذشتهعریان

برداشتن؛ زیرا را کنار گذاشتپوششتواننیز نمیآنانهايپردازيو خیالمردانحرصدفع
و پذیر نیستنیز اشباعدر آدمیشهوتيغریزه. شودتر میبیشحرص، خود سببپوشش

وقتآن. شودمیو نابوديتر تا سر حد جنونبیشاشتعالسببو رها کردنشآنبهزدندامن
. آیدمیمهار پیشگیر و غیر قابلعالم، فساديآزاد امروز جهانهمانند مناطقکهاست

چنینشود، هممیباز مشاهدهدر جوامعخردسالو دخترانزناندر تجاوز بهامروزهکهخشونتی
ها، فرزندانجنینها، سقطدر میانزوج، خیانتو جداییآمار طالقو باال رفتنخانوادهفروپاشی

همیني، نتیجهوسیع، در سطحو همه، همهنفراواهايکاريو بزهسرپرستو بیخیابانی
و سالمارتباطو افراد برايجامعهسازيباید با آماده. اوستو پوششزنبهغلطنگرش
برطرفزمینهدر ایناساسیقوانینو اجرايرا با تدوینآنانو مرد، ابتدا کمبودهايزنمشروع

برداشتاز میانو موقّتدایمازدواجسازيرا با آساننفسانیهاينارسایییطور طبیعنمود و به
میانو عاديبرخورد طبیعینمود تا هنگامتزریقافراد جامعهرا بهو سالمتیپاکیراهو از این

.ور نگرددها حملهبر آننفسانیو مرد امراضزن

داد و بهرا رواج، عریانیدر جامعهو قانونوجود عقليبهانهبهتواندیگر نمیاز سوي
طور طبیعیبهجامعهاند کهعمدهنقشمؤثّر و دارايزمانیو عقلقانون. زدفساد دامنهايزمینه

بر رختمردماز میانانحرافیهايپدید آید و انگیزهدر آنو مناسبیسالمو روابطنمودهحرکت
کنند و همانتوانند کارينمیو عقل، دیگر قانونبروز بحران، هنگامصورتدر غیر این. بندد
.خواهد شدشود، فساد و فحشا حاکممیمشاهدهامروزيدر جوامعکهگونه

و در حد معقولو مردانزنانطبیعیپوششاصل: گفتتوانمیکلّیگیرينتیجهدر یکپس
و اهمال. بودتوجهبیآنو نباید بهایراد نیستو قابلاستو ضروريعقلی، امريمناسب

گردد، هرچند پوششمیافراد جامعهدر حرکتانتظامعدمامر موجباینبهنسبتتوجهیبی



ها نیز زنعریانیطورکهنماید؛ همانرطرفرا بجامعهتواند مفاسد و مشکالتنمیتنهاییبههم
.نخواهد بودمشکالتيهمهخود اساسخوديبه

ها در گرو موضوعاتآنیا پیشرفتافتادگیو عقبو پوششیعریانجوامعاساسیمشکالت
و پیشرفتملعواکارگیريو بهباید در شناساییکهاستو اقتصادي، سیاسیفرهنگیفراوان
و سالمدر مسیر طبیعیانسانیيگیرد تا جامعهصورتبسیاريتالشآنموانعساختنبرطرف
اندازهتا چهآور و پوششچقدر مفسدهعریانیخواهد شد کهمعلومگاهآن. درآیدحرکتخود به

.مؤثّر استزنو عفافجامعهدر سالمت
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