
 



 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 

 حجاب و ضرورتهای آن عقالنی برای درک مفهوم یتالش

 

 1محمد ساجدی  نویسنده :

 

 

 چکیده : 

 .تاریخی و یا بررسی آرای موجود در زمینه حجاب نیست ،توصیفی ،یک مقاله تطبیقیاین نوشتار 

اثبات ضرورت حجاب بپردازد و یا جنبه های اجتماعی و یا همچنین این نوشتار نمی خواهد با بهره گیری از مبانی دینی به 
 .روانشناسانه آن را بیان نماید

تبیین  ، ضرورت و یا عدم ضرورت حجاب راعقلی و دینیمبانی مورد قبول  بر اساس است تاو تحلیلی بلکه صرفاٌ تالشی عقالنی 
و بررسی نموده و روش  طرح تحقق آن را پردازد و سپس روشهایبه اثبات عقالنی ضرورتهای حجاب می  دراین راستا ابتدا. نماید

 .می نماید پیشنهادمناسب را 

 علل برون دینی حجاب  ،روش تحقق حجاب ،حجابضرورت عقالنی  ،حجاب کلمات کلیدی :

******************** 

 

 مقدمه :

سخن گفته شده و نظریه پردازی گردیده  نظریات متنوع از دیدگاه های مختلف و بر اساستا کنون در خصوص مسئله حجاب 

ر و یا به بیانی دیگر داشته باشد. را مثالً از زاویه ای دیگ دیدگاه هانوع بازخوانی و یا بیان همان  این نوشتار نمی خواهد ، امّااست

ال ارزشمند و شایسته تقدیر ، به هرحشکل و نتایج کار ،ابزار ،روشهافارغ از  گرچه همه آن تالشها اگر با نیت و انگیزه الهی باشد

 خواهد بود.

انجام مختلف  و اندیشه ها و تالشهای سال از انقالب اسالمی 33بیش از  با گذشت آیا این است کهمهمی که باید پاسخ داد سؤال 

 ؟مقصود حاصل شده است یاآ، در خصوص مسئله ای بنام حجابشده 

  ؟بوده است ،مورد نظر جهتدر  القل حرکت کلی جامعهآیا 

 روشها و نتایج حاصله ،عملکرد ها ،به اندیشه ها باید چه نمره ای شودادر ص دبه عبارت دیگر اگر کارنامه ای در این خصوص بخواه

 ؟اختصاص داد

                                                           
1
 09155161524دانشجوی فلسفه دین دانشگاه مفید  –لیسانس برق دانشگاه شریف  

 : این مقاله ارائه تبیین وراه كاري تازه در خصوص مسئله و مشكل مزمن بد حجابي ارائه مي كند.توضيح 

 



این سؤال مطرح  ،دیده می شود، اهداف ناهمسو بودن آنها با و یا ،با انتظارات نتایج حاصلهاگر جواب این است که عدم تطابق 

 ؟اشکال کار کجاستکه  خواهد شد

 در واقع این نوشتار بیان .پرداخته شوددر این خصوص و ارائه فرضیه هایی  موضوع تحلیل عقالنی به این نوشتار این است کههدف 

 کنکاشی به صورت -را  فرضیه هایی می خواهد بلکه ،.. نیست. ضرورت ها و ،ارائه مبانی فقهی و دینی ،مقایسه ،دیدگاههای موجود

 .دسازمطرح  - و مورد پذیرش خرد عمومی، عقالنی

******************** 

 

 پیچیدگی های مسئله حجاب :

 ؟چه ضرورتی می تواند داشته باشد آیا حجاب ،دستورات و تعبد دینی فارغ از که کردآغاز باید سؤال را از اینجا 

گویندگان این موضوع  و همه آنچه و فساد عوارض سوء بد حجابیموضوع روشن بوده و  شاید در نگاه اول و ظاهری به نظر رسد که

  .مطرح می سازدرا تازه ای  به این موضوع سؤاالتعمیق تر  نگاها امّ .می گویند کامالً بدیهی است

به عنوان . برداشته شود هعوارض گفته شدآن  به حدی برسد که همه جامعه تمدنی،فکری و  پیشرفت و تعالی بر اثر شودفرض 

خانواده ای را می توان در نظر آورد که بدلیل ساختار تربیتی و فرهنگی نوع خاصی از پوشش را استفاده می کنند، در حالیکه  مثال

 ممکن است همان نوع پوشش در خانواده دیگری قابل قبول نباشد.

با آنچه در کل  نگاه به حجاب و شکل پوشش  ،یا اقوام این کشور شهرها و ،برخی روستاها ،خانواده هااز ر برخی دباید توجه کرد 

 .ی داردتفاوت های جدّ ،است عمل مالک جامعه

و آیا این حد ضروری تابع  ؟چقدر استهای مختلف اجتماعی محیط حجاب در ضروری حد  لذا باید به این مسئله دقت شود که

 فرهنگ آن جامعه است؟

 که) قرار بگیرد یکی از کشورهای غربیاجتماعی در محیط  یفرد توان مطرح ساخت که اگرهمین پرسش را به صورتی دیگر می

 ؟ تغییر کند می تواند وی حد الزام حجابآیا  در این صورت آن جامعه است،(مرسوم و معمول  کامل بی حجابی

   ؟استاست و یا ناشی از ذات آن  ناشی از محیطعرضی و نسبی و یک امر  ،حجاب اتالزام به عبارت دیگر آیا

  .این الزام را اثبات کرد باید عقلی و یا نقلیستندات مبر اساس الزم به ذکر است 

را نمی توان از نظر دور داشت که  احتمالاین  ولی ردروایات متعددی در این خصوص وجود دا آیات وگرچه  است توضیحالزم به 

به شرایط خاصی بوده  روایات مربوط و روایات بدرستی شناخته نشده باشد. چه بسا برخیچه بسا معنای عمیق برخی از این آیات 

  که ممکن است با تغییر شرایط احکام آن نیز تغییر نماید.

آیات و روایات بیان  فرضاً فالن مفهومی که توسط که توان تشخیص داد که با چه معیاری مینیز باید پاسخ داد سؤال  لذا به این

 ؟معنی ظاهری و نص روایت و آیه منظور بوده است و یا معنی باطنی و مجاز آن شده است

 باید معنی ظاهری و مستقیم ویل می کنیم و در جایی دیگرأیداهلل می شود آن را تفسیرو ت که صحبت از به چه دلیل در یک جا

 ؟را برداشت کنیم آیه

  ؟( دست داشته باشد ) نعوذ باهلل خداوند مثالً نمی خواند که آیا به صرف اینکه این موضوع با عقل

 ؟ولی فالن مسئله با عقل می خواند

 ؟و تاویل نماییم خویش تفسیر با عقل ما حق داریم آیات قرآن راآیا و  آیات قرآن است آیا مگر عقل مالک

  .ضوعات نیستیمآن مو در صدد تایید و یا ردّ در اینجا فقط به طرح سؤال می پردازیم و ابداً یاد آوری می کنیم



فالن حدیث  ؛متشابه و در ابهامی دارد که مثالً معنی گفته می شود فرضاً در خصوص فالن آیهدر پاسخ از سوی دیگر ممکن است 

 .در خصوص آن توضیح می دهد محکم وجود دارد که با سند

روایات و حتی مالک صحت و سقم آن و معنی  یات قرآن مالک تفسیرآولی اینجا هم همان اشکال قبلی مطرح است که آیا 

 ؟احادیث مالک قرآن هستند و یا؟ هستند

را با قرآن  طاهرین )ع( آمده که احادیث ما مگر نه اینکه در خود احادیث ائمه؟ آنها متقن تر و اطمینان بخش تر هستند کدامِ

 ؟مطابقت دهیه و اگر بر خالف بود بر دیوار بزنید

انبوه  در حالیکهه می گذارند صحّ ( بر سالمت قرآن و عدم تحریف یمسلم تاریخ های گواهی و و مگر نه اینکه شیعه و سنی )

 .نیز این را قبول دارند گروهکه هر دو  .ها سنیبرای اهل جماعت و و هم  یانشیعبرای هم  ی استمعضل احادیث جعلی

) که هیچ بعید نیست  تحریف شده داریم و روایات احادیث از سویی .چند مسئله قرار داریم در حقیقت ما در میان پارادوکسی از

خود اعتراف کرده اند که کتب روایی شیعه را به امانت  جاعالن حدیث داشته باشند (. کما اینکه برخی به ظاهر صحیح نیز اسنادِ

کتاب به  روایات قالتکه صنعت چاپ نبوده و ان و از آنجا که در گذشته .اند و در آن احادیث جعلی درج می نموده اند می گرفته

تقلید احادیث واقعی آن کتاب مورد نظر را  رجالیکه کامالً نیز شرایط  - جعلیهیچ بعید نیست که چنین احادیثی  ؛کتاب بوده

 .وارد شده باشد در میان شیعه - کرده اند

 .همچنان برقرار است ؛کلیبطور  ولی این اشکال .البته صحت و سقم برخی مسائل ممکن است برای عقل بدیهی به نظر آید

و ذو  یات محکم آن نیز عمیقآو از سوی دیگر  .استمتشابه آن برخی آیات  ؛قرآنخود  فرمودهاز سوی دیگر قرآنی داریم که به 

 .ویل داردأو ت نیاز به تفسیر که .معنا ست

تکامل آن در یک فرد و هم در  هم .پذیر استهم خطا  چرا که .به عنوان معیار بکار برد عقل را نیز لزوماً نمی توان از سوی دیگر

که کدام عقل را و  خواهداین سؤال مطرح  ،عقل مبنا قرار دادندر صورت  و .افراد مختلف دارای رتبه بندی و درجات متفاوت است

 .مالک قرار دهیم ،به چه دلیل

که متن را صامت می داند و یا نظر  فتن به نظریه ایتمایل یا امّا .و تناقضات ) پارادوکسهایی( هستند که وجود دارند اینها چالشها

 .ارتکاز عمومی عقل نمیخواند است و با و یا نگاه تفریطی گری که امکان هرگونه درکی از متن را منتفی میداند نیز افراطی دیگری

پیدا کرد که با تکیه بر آن بهرحال یک نقاط شاخص و مبنایی می توان  واقعیت این است که چه در این کار و چه در هر کار دیگر

 ؟ناگشوده گذشته را بدین ترتیب باز نکرده است خطوط میخی و هزاران گره و مگر بشر امروزه. بتوان متن را فهمید

مگر نه اینکه بشر توانسه است با دریافت برخی سیگنالها و امواج از ستارگان دیگر درحالیکه مجهوالت آن از معلوماتش بیشتر بوده 

 ؟حقایقی را کشف نماید ولی ،است

 .باید کار را از جایی شروع کنیم بهرحالنیز  این نوشتار در موضوع

 .از دید عقالنی مورد کنکاش قرار دهیم ابتدا موضوع حجاب را اجازه دهید

******************** 

 بررسی عقالنی ضرورتهای حجاب :

 ؟ضرورتی بر حجاب هست و یا خیر ببینیم آیا می خواهیم .خاصی را نخواهیم در نظر آوریم فرض کنیم هیچ دین

و هر چه در  ،نیک باشد بهبود زندگی او به عنوان یک اصل زیر بنایی می توان گفت لزوماً هر آنچه در جهت ؛در خصوص انسان

.. .طیبه و و حیاط ی) الزم به توضیح است فعالً بحثی از زندگی این جهانی و یا زندگی آن جهان .بد است، جهت آن باشد خالف

 نمی کنیم (

 .همه انسانهاست و ملموس طبیعی و فطری مشترک یک امر جلب منفعت و دفع ضرر این مطلب از آنجا آمده که



 و خشم و... و عشق مثالً قوه غضب و مهربانی .که برخی از آنها متضاد برخی دیگر هستند .امیالی دارد عالیق و ،از سویی این انسان

 به نحوی که حیاط .برخی از آنها و نیزاین بدیهی است که انسان مجموع همه این قوه هاست و نه .خالف هم هستندقوه هایی بر 

 . همه این قوه ها و تعادل آنهاست طبیعی و سالم انسانی وابسته به

اوج یک قوه نیاز باشد  چرا که در یک مرحله ممکن است. این است که تعادل این قوه ها مهم است و نه تساوی آنها یک نکته مهم

. در جایگاه مناسب خویششدت آن ( و ) ه ها یعنی قرار گیری هر قوه و میزان آن تعادل قوّ .و در مرحله دیگر اوج قوه دیگر

نظارت نبودن آنها و با خارج  تحت چه اینکه .ه ها در کنترل و تحت نظارت باشندقوّ اقتضا می کند که ،همچنین برقراری تعادل

در طول تاریخ هزاران جنایت  انسانهایی که و .و غلبه یک قوه بر سایرین خواهد شد به هم خوردن تعادل کنترل موجب شدن آن از

  .بر دیگر قوا فایق آمده است ،یا شهوت و یا هر قوه دیگر آنان قوه خشم و یا غضب که همینگونه بوده آفریده اند

 ! ( ) و البته نه یک انسان متوسط .استسان متعادل یک ان ،انسان مطلوب که نیز این است مشهور و معروف

 .قرار دارد ،و الاقل مکاتبی که خالف عقل نیستند این مطلب ) البته با تفاوتهای جزئی ( مورد قبول اکثر مکاتب

 .اجتماع(هویت برخی روح مطلق )یا  .قانون برخی آن را. دننظارت و کنترل بر غرایز را عقل می دانو معیار برخی محور گرچه 

 .هر چیز دیگر ...دین و یا، روح برخی

 و اتفاقاً تنها به یک قوه نیز وابسته قوه های درونی انسان است یکی از قدرتمند ترین مرتبط بااز آنجا که مسئله حجاب بهرحال 

 .گزار باشدو تاثیر  بسیار مهم بررسی این مسئله می تواند لذا ،است مختلفی در انسان مرتبط به قوای نیست بلکه

هر عقل  چرا که .نباشد ؛مختلف انسانی در تعادل باشد شاید بحثی مابین دین داران و غیر دین داراندر اینکه می بایست قوای 

 .و معیارهای این تعادل است نوع ،میزان در ،اختالف .و نه افراط و تفریط می داند را وجود تعادل شرط سالمت سلیمی

اغلب دیدگاه  ،پست تر از حیوانات مورد میل و عالقه شان است نوعی زندگی کالً و یا گروههایی کهدر حقیقت بجز معدود افراد 

و حد و  میزان آن ولی .دارند را قبول قانون و حد و حدود برای رفتارها و نیازهای جنسی انسانایجاد  موجود همه به نحوی های

 . حدود آن متفاوت است

می توان  ،با ابنکه مبنای دینی نیز ندارد مختلف دنیا شده در خصوص حجاب در دانشگاههایبه محدودیت های مطرح  مثالبرای 

 .کرد اشاره

 .می توان نگاه کرد ،در این خصوص مذاهب و ادیان مختلف ،کشورها ،خانواده ها ،قبایل ،عرفی جوامع و یا به محدودیت های

اغلب قبول نداشته  و زندگی طبیعی را نیز انسانی حیات معقول بعضاًو رف هستند به بی بند و باری صِ از آن گروه معدود که معتقد

معتقد  عموم انسانها ،که بگذریم؛ حتی زندگی خود و دیگران را در معرض تهدید قرار می دهند ؛بسیار عجیبو با رفتارهای 

  .نشود مرحله افراط و تفریط کشیده عقل قرار گیرد تا به باید غرایز و امیال در کنترل هستند که

به نحوی می بایست در کنترل بوده و به  مثالً حتی غذا و خوراک و خواب و حتی خوردن آب ) که کم ضرر ترین خوردنی است (

 .میزان الزم و مورد نیاز باشد

است.  اما حجاب مسئله ای است که با یکی از قویترین امیال و غرایز طبیعی انسانی یعنی قوه شهوانی )به معنای خاص آن( مرتبط

آن( نیز  نه لزوماً به معنی افراطیِالبته ) دوستی و خود خواهی زیبایی از جمله قوه های فرعی آن بلکه با ؛تنها با این قوهه و البته ن

 .مرتبط است

ترشح  ال می گرددفعّ ،ه مثالً خشم و غضبوقتی یک قوّ بگونه ای است که کیفیت عملکرد قوه های درونی انسانباید دانست 

چرا که  .تعطیل شده و یا به شدت کاهش یابد اهرمون ها و فعالیت فیزیکی و روانشناسی ذهن و مغز موجب می گردد که سایر قو

نیز تا حدودی  هضم غذا حتی عمل غیر ارادیدر شرایط بحرانی  مثالً .انجام دهد در آن لحظه می بایست آن قوه کار خویش را

 .دن در خدمت قوه مذکور قرار میگیرداعضای ب و همه توان .متوقف می گردد



ضروری می  ،کامالً طبیعی بوده وبرای حصول به مقصود و دفع خطر و یا هر دلیل دیگر ؛و جسم و ذهن انسان بدن عمل طرز این

مورد انتظار و  ممکن است حصول نتیجه البته .حکم فرماست موضوع مورد نظر برطرف شود در بدن تازمانی که این شرایط .باشد

 .و به حالت عادی برگرداند را کاهش دهد اتفاق افتاده در بدن و ذهن شرایط بتدریج گذشت زمان یا

ادامه بیش  و لذا شده رفتار طبیعی و عادی بدن متوقف ،حیاطی گفته شده ایقواز یک هر فعالیت خاص در هر صورت در شرایط

  .باز می دارد را از توجه به سایر نیازهای حیاطی دیگر خویش چرا که انسان .نیز نیست این شرایط به صالح سالمت انسان از حد

 .نیز برآن برشمرده شده استو دالیل علمی  روانپزشکان نیز قرار گرفته الزم به توضیح است این مسئله مورد تحقیق

)گرچه به  .نگاه کردجنسی بر سایر فعالیت های انسان می توان  در این خصوص به تحقیقات فروید از جنبه اهمیت و تأثیر قوه

می  روانشناسی در ،نظریه تاثیر گزاریاینچنین ولی بهرحال سخنان او نشان دهنده  .عقیده ما او دچار افراط بزرگی شده است

 (.باشد

مثالً فردی که در خطر  .گسترده تر و شدیدتر خواهد بود ،ه شدیدتر باشدهرچقدر تحریک آن قوّ تغییرات اتفاق افتاده در بدناین 

و  .هرمونها و غدد وی در جهت حفظ حیات وی فعالیت خواهند نمود رگ قرار دارد بطور معمول تمام قدرت بدنی وی و تمامم

 .البته باید نیز چنین باشد

این قوا بصورت شدید فعال شوند دیگر در کنترل او نخواهند بود و میتوانند آسیب  اگرچون می داند  ) یا ارده انسانی ( اما عقل

تالش می کند تا از تحریک شدید و بروز حالتهای غیر قابل کنترل جلوگیری به روشهای متعدد قاعدتاً  ،دیگری به وی بزنندهای 

 .نماید

  .مگر در وابستگی های شدیدی که دیگر عقل توانایی خود را از دست داده است

اغلب از افراط در این کار پرهیز  خواری دارندمشروب ه عادت بافرادی که  مثالً .بزنیم مثالی با عرض پوزش ناچاریم برای این مورد

بدالیلی غیر  این کار حتی در حد جزئی نیز ،دینداران گرچه بهرحال از دیدِ .کاری غیر عاقالنه و دون شأن می دانندو آن را  .دارند

 .عاقالنه است

 .ن هر کاری را برای وی تعیین می کندذهنی فرد است که میزان عقالنی بود نوع جهان بینی و شبکه باور های در حقیقت

 .بنماییمبیشتری  مختلف نیاز وی توجه به انسان و جنبه های قبل از ادامه این بحث الزم استلذا 

و حتی مابین  .وجود داردو غیر دین داران  دین داران مابین یاختالف جدّ البته در اینکه انسان چیست و چه نیازهای اساسی دارد

 .دیدگاه های مختلفی هست نیزادیان مختلف 

 .اشتراک بیشتری مابین انسانها دارد ،جهان بینی دینی فارغ از نوع که به مواردی اشاره کنیم در این نوشتاراجازه دهید ا امّ

داشتن روحیه  –داشتن درآمد خوب  –داشتن یک جسم سالم  –موفق و تشکیل خانواده  ازدواج - کسب علم:  ی ماننداتموضوع

.. و در کل خوشبختی .و –و با اخالق ) الاقل اخالقیات دنیایی (  داشتن جامعه سالم –)یا به عبارتی نشاط روانی (  سالم و با نشاط

 .هستند عاقل یمشترک اغلب انسانها مسائلی هستند که ،و سعادت دنیایی

که خاص  دانستمسائلی را جزو .. .و خدا داشتن ارتباط قلبی با –ایمان به خدا  - سعادت اخروی - عاقبت به خیر شدن می توانو 

 .استدین داران 

قابل این موضوع تقریباً  این است که ادعا واست شهوت از قویترین قوه های حیاطی  هکه قوّنیز قابل طرح است این  دیگر از طرف

 .حیاطی را تحت الشعاع قرار می دهد دیگر کلیه فعالیت هایآن به نحوی که در صورت اوج گرفتن . عموم استقبول 

 که از جمله می توان به گفته زیر توجه کرد : .عالمه شهید مطهری نیز در موارد متعدد به این مسئله اشاره کرده اند

تمناهای  ." یکی از مختصات و امتیازات انسان از حیوانات این است که دو نوع میل و تمنا در بشر ممکن است پیدا شود

اشتهای کاذبی  .... همه اینها محدودند ولی همه اینها ممکن است زمینه یک تمنای کاذب واقع شوند..صادق و تمناهای کاذب

.... در برخی از میلها و غرایز ) از جمله غریزه جنسی ( این تمنا غالباً به .که افراد در مورد خوردنیها پیدا می کنند

 ... تمنای کاذب خصوصاً اگر شکل عطش روحی به خود بگیرد اشباع پذیر نیست ".عطش روحی در می آید صورت یک
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الزم است و  " : این مشترک است که می توان گفت بین عموم انسانهای عاقل ،قسمتنتیجه این به عنوان با این مقدمات و لذا  
 آزادی بی حد وحصر آن تا .در کنترل قرار گیرد ،اجتماع کلیو هم شرایط شهوانی  ،افرادتک تک هم  شهوانی قوه ضروری است که

 " .گرددنو نیز جامعه انسانی  افراد سیب به سالمت تک تکآو یا افسار گسیختگی آن موجب 

فرد آسیب می زند و  خودهم به سالمت جسمانی  ونیاز به توضیح نیز نیست که رها سازی بدون کنترل این قوه آن نیست مجال

و کل جامعه  و نوجوانان دیگر جوانان محیطی ایجاد می کند که به سالمت و هم .وی را می گیردو تعالی هم جلوی پیشرفت 

 ایجاد شود ( بر اثر آن بدلیل محیط محرک شدیدی که می تواند ) .آسیب می زند

 .شددر ادامه بحث خواهد آسیب  اینالبته راجع به حد وحدود و میزان 

 

******************** 

 : امیال شهوانی کنترل روشهای

 ،ین دیدگاهکه اول .وجود داردعمده دو دیدگاه  ،در آن به منظور ایجاد تعادل شهوانیوه قکنترل  در خصوصباید گفت 

 .استخارج از کنترل آن  جلوگیری از فعال شدنِ ،دومدیدگاه و ، قوه اینآن در صورت فعال شدن  کنترل شده تخلیه

 .پیشگیری ،دومدیدگاه و  است درمان ،اولدیدگاه  : به عبارت دیگر

 بجز افراد و گروههای معدودی که .در این خصوص است و القیدی مطلق به معنی بی بند و باری اول نباید گمان کرد دیدگاه البته

نوع تفکر آنها محدود به این قوه نیز نمی شود  البته)و  قوه حیاطی انسانی نیستند بر خالف طبیعت انسانی قایل به هیچ کنترلی بر این

کسانی که  اغلب ( ،حیات انسانی می گردد بلکه در خصوص سایر قوا نیز اندیشه های افراطی شدیدی دارند که حتی موجب آسیب به اصل

 .حتی این جهانی انسان است یبه ضرر خوشبخت ،قایل به این هستند که رها سازی القید این قوه معتقد به دیدگاه اول هستند

.. تالش می .و ،آموزشها ،یو یا ملّ عرف ها ی خانوادگی ،اجتماعیآداب  ،قوانین بازدارنده ،سنی: آنها با تعیین محدودیت های لذا 

 .ایجاد نمایند مورد قبولشان هایدر چهارچوبه  این قوه و رفتارعمال کنترل مناسبی بر اِ کنند تا

افراطی در این خصوص  جلوی تحریکات ،از ابتدا آنها بسیار مهم مطرح می شود که چرا این سؤال دیدگاهدر خصوص صاحبان این 

  ؟را نمی گیرند

 .بدان پرداخته خواهد شد بصورت کامل تر ،ادامه مطلبدر  ،این سؤالبدلیل اهمیت  که

که می بایست راههای آسان قابل  نیاز انسان داردیک فعالیت طبیعی مورد  این قوه مانند سایر قوا اوالً دیدگاه دوم این است که

حیاطی انسان  از سایر نیازها و فعالیت های موجب جلوگیریکه تحریک افراطی آن  دوماً از .دسترس همگان برای آن فراهم نمود

 باید جلوگیری شود. ،می گردد

 ؟ش همگان قرار نگرفته استمورد پذیر ،یدآکه به نظر عقالنی تر و منطقی تر می  این دیدگاه دوم ولی چرا

  آن چند چیز است : دلیل

) و یا الاقل کم کنترل ( در این  کنترل نشده و گرایش دارای میل خود افرادیعمدتاً اندیشه اول یه پردازان اول اینکه نظر -1

با  و آنها گرچه .اندیشه اول می توان دید و بنیان گزارانزندگی نامه متفکران  و این موضوع را با بررسی .خصوص بوده اند

ولی  ،این غریزه به صالح سالمت خود فرد و جامعه نیست القیداند که رهاسازی  اندیشه به این نتیجه رسیده ابزار

خارج از کنترل و غیر الزم  تحریکاتجلوی از ابتدا می توان  بپردازند که اصوالً توانستند نمی هیچگاه به این اندیشه نیز

 .را گرفت

 در همین دنیا را خالصه زندگی کهاست  دیدگاهپذیرندگان این عمده نیز  و نظریه پردازاننوع جهان بینی  ،دومین دلیل -2

 .کرده اند اهمان است که آنه بهترین انتخاب باشد واقعاً زندگی محدود در این جهان اگر بدیهی است .و لذات آن می داند



ی باشد که در حدّفقط  و البته اگر کنترلی نیز اعمال می گردد ت را برای بشر فراهم کردشرایط لذّ چرا که باید بهترین

 .بگیرد او را و جلوی بروز مشکالت بعدی برای لذتت او آسیب نزند به لذّ

نمی حتی تناقض درونی دارد و  اصوالً ،این نوع جهان بینی که دالیلی مطرح خواهد شددر قسمت های بعدی  گرچه 
 .فراهم نماید ،و نیز بطور کامل همگانرا برای  این جهانیذت لّ همانتواند 

و تبلیغ آن برای خویش  که با دامن زدناست قدرت و ثروت از این روش و نتایج آن  سوء استفاده صاحبانسومین دلیل  -3

یکی از عوامل گسترش  از این قوه ) در واقع استفاده تجاری و سیاسی .آورند می بیشتر و پایدارتری بدست ثروت قدرت و

 بوده است (نظر آن 

و نیز احساس اینکه در  .و احساس اینکه قسمتی از آزادی را می توان در این مسئله جستجو کرد تمایل انسان به آزادی -4

 در واقع حتی کسانی که .از دیگر انگیزه های این مسئله بوده و هست ،زادی فرد از بین خواهد رفتآ ،کنترل غرایزشرایط 

قرار  افراد تحت شرایط اجبار که نباید این احساس را دارندبعضاً بلحاظ فکری مخالف هستند نیز  باری ساد و بی بندوبا ف

 .باید خود انتخاب کنند گیرند و بلکه

این احساس ناشی از افراط و تفریط های نهاد های دینی و یا متولیان  دالیل ایجاد البته نباید از نظر دور داشت قسمتی از

 .می باشددین 

 است که یجامعه های مستی دائمی و به عبارت دیگر محیط آلوده ،و ادامه آن بر این مسئله ترین دلیل آخرین و گسترده -5

شده باشد و این  به ویروس آلوده ایرایانه  مانند این است که باید گفت برای روشن شدن مطلب. این چنین نظری دارند

که هر حرکت و  و اصالح کند چرا سیستم را پاالیش در این حالت تقریباً هیچ ضد ویروسی نمی تواند .ویروس فعال باشد

که موجب می است  گی محیط آزمایشگاهآلود به عبارت دیگر .به همان ویروس است لودهتالش او و هر اندیشه او نیز آ هر

 بلکه در شرایطی است .فرد و جامعه در شرایط صحیح عقالنی نیست در این شرایط .دهدبنتیجه غلط  هر آزمایشی گردد

 و این کامالً. نظری بر خالف آن بدهد چگونه می تواندپس  .ن میل قوی شهوانی قرار داردو آ جذبهو که تحت کشش 

 ،و فردی اجتماعی لذت بودن در این مستی بلکه چنان ،نمی دانندبد و خوب را این نیست که  مسئله .بدیهی است

 .شوندخارج از آن قوی است که نمی خواهند 

نوع رفتار و  ولی بهرحال .شاید در افراطی ترین وضعیت آن مطرح گردید ،به این نحوی که بیان شد البتهموضوع  این

خارجی را با شرایط خاص آن  فالن فیلم یا مثالً ماهواره داشته و ر شده در بعضی خانواده هایی کهجهت گیری اختیا

 .است آن ی ازنوع ضعیف تر فقط .همین گونه استتا حدودی نیز  ،نگاه می کنند به همراه فرزندان، فیلم

قویترین و اصلی  متاسفانهبلکه  .وجود دارد ،که ما آنها را غربی می نامیم این دیدگاه فقط در کشورهایی در واقع نباید تصور کرد

 .است و نظر اول دیدگاههمین  اتفاقاً ،شهوت غریزه کنترل در خصوص نزد افرادترین دیدگاه موجود 

حتی در جوامع  .در همه کشورهای جهان .در حال گسترش بوده استنیز ت یک صد ساله اخیر به شدّ و متاسفانه این دیدگاه در

 .نیز این دیدگاه دیده میشود که آنها قایل به آن هستندو حتی در برخی خانواده های مذهبی  .و حتی کشور ایران .اسالمی

 .به میزان بیشتر و عده ای به میزان کمتر به آن اعتقاد دارند حال عده ای .وجود دارد بهر حال این دیدگاهی است که

 .عمل جواب نداده است در ؛در خصوص کنترل غرایز اول دیدگاه ادعای نویسنده این است کهامّا 

دقیق و  در جوامع غربی و پدید آمدن اندیشمندان بزرگِ چنین تفکراتی پیدایشسال از  200رغم گذشت بیش از  چرا که علی 

... .و مایت قانونبرقراری محیط مناسب و ح تالش برای و نیز طرح آن در جوامع دانشگاهی زمایش انواع ایده ها وآو  ،نکته سنج

و از دست رفتن ارزشهای اجتماعی و انسانی بی بند و باری  غربی از گسترشرنج آن جوامع  ؛روز به روزدیده میشود که هم هنوز

) که البته  .بلند تر می شود همان اندیشمندان استغاثهفریاد  هر روز و .بیشتر می شود ،)حتی در همان حد محدود مورد نظر آنها (

 م نیستند (راضی به حذف شرایط آزادی موجود ه

به هم خوردن خوشبختی های این جهانی وی و حتی در خطر نابودی قرار گرفتن  ،های جسمی و روحی به انسان انواع آسیب

 .این نوع نگاه است از نتایج نسل وی



ادامه نسل و برقرار ماندن  چرا که .باید منتظر انقراض نسل انسان باشیم ،دنبال کند ؛به معنی لذت طلبیغربی را  هایاندیشه ، انسان اگر 

مساوی است با نابودی  ،حداکثر ) یعنی کسب لذتِ .و این آن تناقض درونی است که قبالً اشاره شد .انسان همراه است با سختی های عظیم

 کامل لذت (

بیماری  بروز .می باشدانواع آسیب های روانی به کودکان  که در نتیجه آنخانواده ها ساختار به هم خوردن باید اضافه کرد : نیز  و

 .هستند اولدیدگاه  واقعی همه و همه محصول ...و در سطح عموم کاهش عالقه به علم و دانش -..های صعب العالج مانند ایدز و

ز آسیب با کنترل آن ا انولی می تو .تحریکات شهوانی را گرفت نباید جلوی از دنیا دیدگاهی که ادعا می کرد : برای کسب لذت

 های بعدی آن جلوگیری کرد !

واقعیت جامعه آنان  در همه کشور های غربی چنین نیست و گفته شود که شاید بسیار مهم و قابل توجه این است موضوعیک 

آن سعادت دنیوی  ،علم اندوزی و در کل ،اجتماعی مدون و مترقی قوانین ،سالمت جسمی و روحی ،آزادی .چیز دیگری است

 .استچیزی است که عمالً در آن جوامع بدست آمده است 

 ییمهم همین است که در آن کشورهانکته بسیار  و اتفاقاً .چنین است در برخی کشورها تا حدود زیادی.بلهدر پاسخ باید گفت : 

پیش گیری بهتر از درمان را  همان شرطعمالً  آنها و اتفاقاً .نیز نیستشهوانی مختلف  تحریکات خبری از این همه که چنین است

 .رعایت می کنند ،حتی بیش از حد جهان بینی مورد قبولشان

اجتماع می محیط در محیط کار و خاص در خصوص برخی رفتار ها و اعمال آن کشورها گیرانه  قوانین سختاین ادعا  ودلیل

 باشد.

  .ض درونی دارد و در عمل هم قابل تحقق نیستتضاد و تناق اولروش  ادعای این مقاله این است که لذا

 .را دید آن نوع نگاهناشی از  به هم خوردن تعادل اجتماعی و فردی در جوامع شرقی و از جمله ایران نیز می توان برخی آثار

 .اصالً قابل جمع نیست؛ وجود دارد یثواب و پاداش که می گوید جهانِ با جهان بینی اولدیدگاه از طرف دیگر 

 خارج از کنترل :جلوگیری از تحریکات  دیدگاه دوم :

 شاید بتوان گفت دعوای اصلی چرا که .این دیدگاه ارائه داد حد و حدود و معیارهایاز میزان باید تعریف قانع کننده ای  در ابتدا

دیدگاه اول قرار گیرند و یا تقسیم بندی  در در عمل خود را معتقد به این دیدگاه دانسته و لی و چه بسا افراد .همین جاست

 .بالعکس

که ابتدا از همان  مناسب است با توجه به موضوع نوشتار ولی .نقلی و یا عقلی به این مسئله پرداخت ،البته می توان از بعد دینی

  .به موضوع بنگریم بعد عقلی

محدودیت هایی که عقل تعریف می  باید ببینیم ابتدا ،تعریف کنیم محدودیت ها ای برای بتوانیم میزان معقوالنهبرای اینکه  امّا

 ؟چه چیزهایی این هدف را نقض می کند و در ثانی ؟کند با چه هدفی است

بر کامالً  غرایزداده شد و اینکه این رها بودن  امیال یبی قیدورها بودن  توضیحاتی که در قسمت قبل در خصوص آثار شوم با

هدف عقل این است  شاید پاسخ قسمت اول سؤال را بدین صورت بتوان داد که ،شدخالف خواسته عقل و احساس آزادی وی می با

لذا تالش می کند  و .همیشه این امیال در اختیار و کنترل وی قرار داشته باشند و نه اینکه آنها عقل را تابع و بنده خود سازند که

  .از افراط و تفریط در آن جلوگیری نماید

تحریک بیش از  ،دالیل بروز افراط و تفریط در آن روشن می گردد یکی از صوصیت امیال و غرایزدقت در این مطلب و نیز خ با

  .وی باشد شاید به اندازه وسعت و قدرت کنترل؟ اندازه مورد نظر عقل چقدر است امّا. اندازه است

 . ازدست ندادن آزادی روبرو است در حقیقت عقل با یک تناقض مابین لذت طلبی و



خویش قایل می شوند و حتی از نزدیک شدن به مسائلی که ممکن  یحریم بیشتری برای توانایی کنترل معموالً محتاطعقل های 

 .است موجب آسیب به آنها شود نیز پرهیز می کنند

 .ممکن است حتی وارد نیز نشوند ،این چنین عقولی در محیطی که احتمال بدهند به آنها توهین شود مثالً

تمایالت شدیدی دارند که بر جنبه  آگاه از خطرات نیستند و یا یا خطر پذیری بیشتری دارند و یا اینکه ستند کههنیز  اما افرادی

 .های احتیاطی ایشان می چربد

مورد دوم و سوم بطور واضح نشان از عدم  .است رافیت عقل بر تمایالتاش هرسه این حالت ها نشانه عدم این مقاله ادعا می کند

 .عظیم تر زیان در مقابلناچیز  قبول منفعتو یعنی خطر پذیری یعنی قبول ضرر و در مورد اول نیز باید گفت  .اشراف عقل دارد

 .است عظیم تر منفعتضرر کوچک برای رسیدن به که شجاعت یعنی قبول البته خطر پذیری را نباید با شجاعت اشتباه کرد چرا 

 .تشخیص دهد آنجا محدوده خطر نیست اینکه عقل مگر .اصوالً نزدیک شدن به محدوده خطر نمی تواند کار عقل باشد لذا

ابزار مطمئن و قابل اعتمادی برای جلوگیری از  و دوماًکامالً بر موضوع و خطرات آن آگاه باشد  اوالًو این مشروط بر این است که 

 .خطر در دسترس داشته باشد

 .عقل فقط کاری می کند که بدان مطمئن باشد ،به عبارت ساده تر

محدودیت و چه  ؟امنیت و اطمینان خویش می داند محدوده چیز هایی را مخل بهسؤال را پرسید که عقل چه این  لذا می توان

 ؟جلوگیری از آن اعمال می کندرا برای  هایی

خارج  هر آنچه درک کرد که وم سؤال قبل است ( می توان این مسئله رادر پاسخ به قسمت اول این سؤال ) که در واقع قسمت د

 .عقل آن را تجاوز به حریم خویش می داند ،بخواهد در خصوص انسان تصمیم بگیرد از اراده و اختیار عقل

طبیعی است که عقل میخواهد بر  .عقل ایجاد می کند نوعی اختالل در کار ،تحریکات خارج از انسانهرگونه  به عبارت ساده تر

 افراطییکی از امیال بر اثر یک عامل بیرونی به حدی  نه اینکه .و ضرورتی که خود تشخیصمی دهد تصمیم بگیرد اساس نیاز

 بصورت منفعل بنشیند و نظاره بکند. ناچار باشد کهو  تحریک شده باشد که عقل در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته

یک مریضی احساس تشنگی  و یا یک عامل شیمیایی بدنی که قرار است تحت کنترل و اراده عقل باشد بر اثر دکنی فرض مثالً

ولی عقل با اینکه می  .در حالیکه اصالً نیاز ندارد .بدن آنقدر آب می نوشد که ممکن است تلف شود در این حالت .شدید کند

 .نمی تواند از این کار جلوگیری کند ،فهمد

 آزادی فرد ازبین رفته است همین شرایط برای عقل پیش آمده است. می بینیم در اغلب حالت هایی کهدقت کنیم  اگر خوب و

 .عقل می فهمد و می خواهد بدن را کنترل کند ولی نمی تواند

چیز  است و یاآنچنان عوامل بیرونی بر عقل مسلط شده اند که عقل کامالً از میدان بدر شده  گرچه در برخی موارد نیز هست که

 .به مواد مخدر چنین است و از جمله اعتیاد .زیادی از آن باقی نمانده است

از هرگونه تحریک پذیری افراطی که چرا که قاعدتاً عقل  .قسمت دوم سؤال اخیر را بسادگی داد باید بتوان پاسخ با این توضیحات

  .جلوگیری نماید ،و انتخاب عقل باشد خارج از اراده

  ؟حد تحریک پذیری چیست به این سؤال بنیادی که ا می رسیمدر اینج و

  .تحریکات را تعریف کرد جلوگیری از محدوده توانمی  با پاسخ به این سؤال

 .محل چالش مابین طرفداران دیدگاههای مختلف می باشد که و این چیزی است

 .و محیط تربیتی فرد باشد وابسته به شرایط باشد آنچه که یک امر ذاتیتحریک پذیری بیش از  ر میرسد حدبه نظ در نگاه اول

قاعدتاً می بایست  بیندبرا  از خوددختران هم سن خود و یا بزرگتر  موی برهنه یک پسر از ابتدای کودکی وقتی مثالًبه عبارتی 

بر  و .از دست بدهداین مسئله می بایست جنبه تحریک کنندگی خود را  و به عبارت دیگر .عادی شده باشدبرای وی این موضوع 



غیر عادی  بدلیل دارد دبی حجابی وجو وبرهنگی  نسبت به تحریک پذیری باالیی اگر در جوامع غیر متمدن اساس همین فرضیه

 .است بودن این مسئله

 .مطرح می سازددر این فرضیه اشکاالتی را  ولی تعمق بیشتر

 .این بابت پوزش می طلبیمبرای واضح شدن مطلب ناچاریم مثالهایی مطرح سازیم ولذا از 

در حالیکه تحریک پذیری  .در خویش را می بیندخواهر و ما مویهمیشه که هر پسری  اولین اشکالی که دیدهمی شود این است

 .موی برهنه بطور کلی نزد وی کاهش نمی یابد

 .را ازدست می دهد پذیریخواهر و مادر خویش احساس تحریک  او نسبت به است کهفته شود به همین دلیل جواب گشاید در 

 می بینند کودکی پسران فقط نسبت به موی برهنه ای که از ابتدای فرضاً اگر قرار باشد چرا که .ولی این پاسخ قانع کننده نیست

 عمالً لذا ،وجود ندارد ببینند در همه حالتو  همیشهرا  همه دخترانینکه بتوانند موی برهنه و چون امکان ا ،بی تفاوت شوند

 .پسران قابل از بین بردن نیست برای ،کنندگی مو تحریک

تحریک کننده  ،ی که باشد و با هر آرایشیدر ثانی این نیز یک امر مسلم و قابل مشاهده است که موی خواهر و مادر در هر حالت

را فقط در یک حالت می  موی خواهر و مادر خویش معموالً پسران در حالیکه .استدر حد بسیار ناچیز  ،اگر هم باشدو یا  نیست

آن و از کودکی برای همه پسران  را در همه حاالت موی همه دختران عالم چون نمیتوان و این نیز دلیل دیگری است که. بینند

 .تحریک کنندگی خود را دارد بهرحال ،موی برهنه و آرایش شده لذا ،عالم نشان داد

 .باید در عاملی دیگر جست و جو کردو خواهر را  پسر از مادر تحریک نپذیری پس عامل

و به اشکال  سالها در کنار هم زندگی می کنند و مثالً شوهر هر روز است که تحریک پذیری زن و شوهر، یک مثال نقض دیگر

 ) مگر اینکه عوامل ثانوی همچون .این تحریک کنندگی کاهش نمی یابد مختلف می تواند موی همسر خویش را ببیند ولی هیچگاه

 ( باشد.. مؤثر .و مشاجره ،اضطراب، اعتیاد

سالها  دختری که موی می توان دید ،طبیعی یک پسر و دختر در خصوص تحریک پذیری و رفتار فطرت انسانی با بررسی دقیق تر

 . نیستاغلب تحریک کننده  ،با آگاهی یافتن از رابطه خواهری و برادری ،ندیده است وی رابرادرش و  نیز از برادر دور بوده

 و مواد شیمیایی مسکرات تحریکات غیر طبیعی ناشی از حالت های خاص از آن روست کهبکار برده می شود  "اغلب"اینکه کلمه 

  .فرد و یا امثالهم را مستثنی کنیمو جنون و یا مریض بودن 

و این  .ی تواند صورت گیردی و جالبی مجدّ و اجتماعی البته تحقیقات روانشانسی ،حد تحریک پذیری چیست در خصوص اینکه

 اخیر سال 150اقل حدکه  غرب سال برهنگی 300حدود  نتیجه الاقلولی  .این بحث گردد بیش از این نمی خواهد وارد نوشتار

 صحنه و بی بوجود آمده اند و همه گونه در این مدت از مردمان اروپانسل  5الاقل و  .استبوده  گستردهبرهنگی در حد  آن

شرمساری و  براحتی و بدون هیچ احساس ،و عکس فیلم نگاه کردن عیان دیده اند و خصوصاٌ در دهه های اخیر کهحجابی را به 

بر تحریک کنندگی و نحریک  اصلیر محیط و شرایط می توانست عامل یقاعدتاً اگر تاث - و حجب و حیا صورت گرفته است ترس

 !جنس مخالف وجود نمی داشت دو مابین  می بایست امروز هیچ گونه تحریک پذیری -پذیری باشد 

  .در حالیکه ابداً چنین نیست 

 قطعاً ولی. اثر داشته باشد در تحریک پذیری و حتی نوع غذای فرد می تواند آموزش ،محیط ،تربیت ،وراثت درست است کهالبته 

 .است نظری بدون بنیان و بی اساس ،تربیتی است محیطی و ناشی از شرایط تنهاتحریک پذیری  اینکه:  یهنظر

 بیشترین ،تمایز جنسی بنام ویژه گی خاصی تاثیر می توان دید که ،آنچه گفته شد با استداللی مشابه ادعا این است که ،در مقابل

 .تحریک پذیری و تحریک کننده گی است و مهمترین دلیل

علمی دقیق  که باید در تحقیقات موضوعی است ،آن چگونه است چه میزان اثر دارد و ویژه گیهای اینکه هریک از موارد فوقولی 

 .آن هدف توان این نوشتار است و نه نه که نه مجال و .روشن گردد



******************** 

 بررسی مسئله حجاب در آیات شریف با دید عقالنی :

مبنایی  در ای داشته باشیم هقاشاره و مداّ مقداری از عقل گرایی صِرف خارج شده ومی خواهیم  وم این نوشتارسبه عنوان بخش  

اصل و گوهر دین آورده و  که معتقدیم هر آنچه چرا .محدوده تحریک پذیری مطرح ساخته است ) اسالم ( در خصوص دین که

خالق ) و مطمئناً از جانب  البته مشروط به اینکه .خواهد بود قطعاً بهترین و دقیق ترین چون از جانب خالق نازل شده ،گفته است

 .بطور صریح آنها را تایید کرده است ( آمده باشد یا کسانی که خالق

مجال ذکر آن نیست ( می توان اثبات کرد که قرآن عین سخن پروردگار و بدون تحریف است که به ما  بدالیل بسیار زیاد ) که

 .رسیده است

  .کاسته شده است ( تا بتواند مورد فهم انسانها قرار گیردهمچنین قرآن خود تایید و تاکید می نماید که تنزیل شده ) یعنی فرو

همگان در ایات قرآن تاکید و سفارش کرده و خالف آن را توبیخ  بر تفکر و فهم و تعقل قرآناز در قسمتهای مختلفی همچنین و 

 .نموده است

 . بر اینکه اجازه ورود و استفاده از قرآن داریم مبنایی است دلیل وپس این 

و مضمون  .یم فقط یک آیه را بررسی کنیمما در اینجا قصد دار آیات مختلفی در قرآن در خصوص مسئله حجاب هست ولیالبته 

نفوذی خویش  راههای مواظب و به مردان و زنان مومن بگو تا چشمان خویش را فروبندند :آن است که می فرماید قسمتی از 

 یات قرآن تکرار شده است () چرا که این مضمون در تعداد زیادی از آ. باشند

  ﴾30﴿یَصْنَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا 

 مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

ی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ  التَّابِعِینَ غَیْرِ أُوْلِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

 سوره نور ﴾31﴿اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ 

    (3۰)كنند آگاه است  تر است زیرا خدا به آنچه مى بگو دیده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه این براى آنان پاكیزهبه مردان با ایمان 

و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را ]از هر نامحرمى[ فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشكار نگردانند مگر 

د روسرى خود را بر سینه خویش ]فرو[ اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا آنچه كه طبعا از آن پیداست و بای

پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا 

نیازند یا كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقوف حاصل  زنان ]همكیش[ خود یا كنیزانشان یا خدمتكاران مرد كه ]از زن[ بى

دارند معلوم گردد اى مؤمنان  اى به زمین[ نكوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى اند آشكار نكنند و پاهاى خود را ]به گونه نكرده

  (3۱)همگى ]از مرد و زن[ به درگاه خدا توبه كنید امید كه رستگار شوید 

  

 

 قصد آن نیست. ولی در این نوشتار .موضوع کثیری از مقاالت باشد می تواند خود مختلف قرآن در زمینه حجابالبته برسی آیات 

 .رایجعرفی اصلی لغوی آن ترجمه شده است نه به تعبیر  به معنی کلمه فروج شودتوجه  استالزم 

ویژه معنی مجازی  ،کلمه در جامعه ای خاصگاه یک  این نوشتار است ( که موضوع ) گرچه خارج از و این هم نکته مهمی است

بسیار میوه  به ممکن است مثالً .تغییر یابد ،با گذشت زمان و یا در جامعه ای دیگر ،آن معنیممکن است  و .پیدا می کندای 

نوع کاربرد این  بلکه .است !میوه  فالن قند معنیتصور کرد  ولی در ترجمه و تفسیر نباید .قند است ؛فالن میوه گفته شود یشیرین

 .مشابهت خاص مطرح شده استد جنبه یا چنو یک  که بدلیل ... می باشد.مجاز و یا ،استعاره ،تمثیل: 

مسئله حجاب و جلوگیری از تحریک این است که  ) و آیات مشابه ( نکته بسیار مهم سوره نور 31و  30شریفه  یهبهر حال در آ

 .است فرمودهنیز توصیه  همپای آنان به مردانپذیری و تحریک گری را نه فقط به زنان که 

چرا که به نظر میرسد الاقل  .متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است که به نظر می رسد این مسئله بسیار مهمی است

  .% نیز به این امر توجه نمی شود10عمالً شاید  در حالیکه .بردوش مردان است بار عفاف و حجاب جامعه 50%



بلکه در طول هم  .بر عهده زن %50بر عهده مرد و  %50که بگوییم  تاثیر این دو هم عرض هم نیستند ،د این نوشتاراقتعبه او حتی 

بحث  این موضوع بهر حال. اثر شدن کامل دیگری می تواند بشود بی به یکی موجب بی توجهی و لذا .هستند و مؤثر بر یکدیگر

 .مفصلی است که مقاله ای جدا می طلبد

به  قسمتهایی که می تواند می بایست همه هم زن و هم مرد کهاست آن قسمتی از آیه مورد نظر که مقصود نوشتار است این 

در مردان  نقطه نفوذ به نظر می رسد این البته .را باید حفظ کنند ،نحوی نقطه نفوذ و تحریک پذیری و یا تحریک کنندگی باشد

  .مطمئناً گسترده تر است ک پذیری و تحریک کنندگی در زنانتحری ولی محدوده .باشد بیشتر از چشم

  .بلکه برای خود فرد هم هست .برای دیگران نیست که این تحریک کنندگی صرفاً بعدی این است مهمو نکته 

بار دیگر )و البته بارها ( با دید عقالنی مورد تعمق قرار  ،می توان ) و ضروری است که ( این آیات شریف و احکام اسالمی البته

 .تا جنبه های بی شمار و ظرافت های بی نظیر آن آشکار گردد ،گیرد

ضرورت های حجاب ارائه دهد لذا به به همین حد بسنده می  یک تحلیل عقالنی از فقط تالش می کرد اما بدلیل اینکه این نوشتار

 .خالقی دارد را پذیرفته ایم جهان ما مبنای اینکه بصورت عقالنی د کهاینممی بلند فرض  یک گام و با برداشتن .کند

 (.)گرچه در هر حال ضرورت عقالنی حجاب امری فطری است و مرتبط است با اشرافیت عقل بر بدن که مطرح گردید

 .و طبیعتاً نازل شده از سوی همان خالق است .از سوی دیگر قابل اثبات است که قرآن یک نوشته بشری نیست

و نیز توجه به سایر  با تعمق در محتوی دین و آیات و روایاتبه عنوان کارشناسانی که فقهای دین بپذیریم  همچنین فرض کنیم

 ،.. (.ث و) مانند علم رجال و حدیتحقیق در این خصوص  علوم با کمک قواعد ..چون عقل و سنت وو اعتماد مورد وثوق  منابع

  .را مشخص ساخته اندبر مبنای اصول دینی تحریک پذیری  محدوده های

 فرضی تعبدی و غیر تعقلی مطرح نساخته باشیم ( تالش کردیم )نکته : تا اینجا

به عنوان با روشی کامالً علمی و عقالنی  این فقها به عنوان دانشمندان علوم دینی قاعدتاً باید آنچه ،این سه مقدمهدر صورت قبول 

 .را به رسمیت بشناسیم ،استخراج کرده اند، احکام شرعی

 .رضا داد قرص صورت و کفه دست محدوده همان به باید برای زنان در این صورت 

 .صحیح نیست مگر اینکه اثبات کنیم یکی از مقدمات این استدالل و یا صورت استدالل

ی هنوز و به نظر می رسد در این خصوص ضعفهای جدّ .گفته و رعایت گردد مردان نیز باید و حکم .برای زنان استحکم البته این 

 .وجود دارد

 خطا می گذرد احتمال یک فرد انسانی از دریچه عقل و استنتاج چون علوم فقهی نیز ،دیگر همانند همه علوم باید توجه کردالبته 

و به همین دلیل نیز  .مرجع خویش مختارند و به همین دلیل نیز افراد در انتخاب .و امکان تحقیق مجدد برای آن همیشه هست

اعلم را توصیه  تقلید از مجتهد و به همین دلیل .همیشه باز بوده بسنده نکرده است و راه اجتهاد شیعه به یک فقیه ،در طول تاریخ

  .مجاز ندانسته اند ،خاص تقلید از مجتهد فوت شده را مگر در شرایط و به همین دلیل .کرده اند

 خویش بلکه به عنوان برداشت .مطرح نکرده اند وحی مطلق ه عنوانبو از همه مهمتر اینکه فقهای بزرگ هیچگاه نظر خویش را 

 .آن را با پروردگار دانسته اند قطعیت وآن را ذکر کرده 

 .نگه داشته اند و مناقشه را همیشه باز مخالف امکان استدالل و نیز

  ؟غیر علمی و غیر عقالنی است این روش آیابا این شرایط 

  ؟آیا اجباری غیر عقالنی در این کار دیده می شود

 ؟این چنین می توان یافترا به حقیقت در سایر علوم  اندانشمندکدام و یا  لمیدر کدام شاخه ع

  .ستهم ه هنوز و همیشه موجود بودهو دگم بودن ها  هاعمالً برخی جزمی گری  گرچه



با وجود عده ای با نگاه  ،برای جامعه بشریت پدید آمده اند و بزرگانی که در این راه ،این راه و روش ولی باید قبول کرد کلیت

 .زیر سؤال برودنباید  ،جزمی نگری

******************** 

 نتیجه :

و پذیرش تقلید  رابطه آزادی و اختیار انسان با ولی مسائل بسیار اساسی همچون .در اینجا به پایان خود میرسد البته این نوشتار

 –بینایی و...  ،رابطه حجاب و حواس انسانی همچون : شنوایی –سالمت نفس و حجاب  –بحث حجاب جسمی و روحی  –حجاب 

 .و بسیاری از مسائل کاربردی دیگر آن باقی می ماند -سوء استفاده دشمنان  -نقاط مثبت و منفی حجاب  –حجاب فکری 

کنترل هایی بر رفتار می  عقل انسان بطور فطری و غریزی کهمطرح گردد این بود  مقالهولی اجماالً آنچه تالش شد تا در این 

 .خواهد انجام دهد تا بدن را به بهترین نحو ممکن و در راستای اهداف آن راهبری نماید

  .نها خود را حاکم بر عقل نسازندتا آ .از جمله این کنترل ها قرا دادن محدودیت هایی برای غرایز است

بر  به همین جهت کنترل های شدید تری .کنترل های عقل سخت گیرانه تر است ،قویتر و سرکش تر باشند و هرچقدر این غرایز

 .می توان دید که خاص یک گروه خاص نیز نبوده است و این مسئله را بررسی تاریخ .غریزه شهوت انجام گرفته است

طبیعتاً محدودیتهای  ،غریزه زنان در این خصوص قویتر از مردان و به نحو خاصی است است قدرت اثر گزاری که و شاید از آنجا

 .بلکه همتراز آن می باشد ولی تا حدودی متفاوت .گرچه نقش مردان نتنها کمتر نیست .است نیز اعمال گردیده خاصی

 .دهدارشاد به حکم عقل می  دین در این خصوص ،و در نهایت اینکه

  منابع :

 ترجمه فوالدوند  قران کریم -1

 ،۱379چاپ اول  ،شارات صدراانت ،آزادی از نگاه استاد شهید مطهری ،حسین ،یزدی -2
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