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 با دختران

 مشخصات کتاب

 - ۱۳۴۴سرشناسه : کوهی، محمدرضا، 

 عنوان و نام پدیدآور : با دختران/ تالیف محمدرضا کوهی.

 .۱۳۸۶مشخصات نشر : قم: مشهور 

 ص. ۲۰۰مشخصات ظاهری : 

 ۲5۰۰۰ریال )چاپ دوم ؛  ۲۰۰۰۰؛  ۱-۰۸۲-5۳۸-9۶۴-97۸ریال :  ۲۰۰۰۰شابک : 

 )چاپ چهارم(ریال 

 وضعیت فهرست نویسی : فاپا ) چاپ سوم (

 ) فیپا ( . ۱۳۸۶یادداشت : چاپ اول : بهار 

 .۱۳۸۶یادداشت : چاپ دوم: تابستان 

 .۱۳۸9یادداشت : چاپ چهارم : بهار 

 ؛ همچنین به صورت زیرنویس.۲۰۰ - ۱99یادداشت : کتابنامه: ص. 

 موضوع : زنان در اسالم

 اسالم --های مذهبی جنبه --ل اجتماعی و اخالقی مسائ --موضوع : زنان 

 ۱۳۸۶ ۲ب95ک/BP۲۳۰/۱7۲رده بندی کنگره : 

 ۲97/۴۸۳۱رده بندی دیویی : 

 ۱۰7۰۳۱۳شماره کتابشناسی ملی : 

 مقدمه

 ۰وََعظَمَتِهِ()اَلْحَمْدُلِلهِ الذی جَعَلَ اْلحَمدَ لِذِکْرِهِ وََسبَبَاً لِلْمَزیدِ مِنْ فَضْلِهِ وَ دَلیاًل عَلی ا الئِهِ 

قرآن کریم در تبیین عظمت انسان: اعم از زن و مرد، تمام عالم وجود را در یک کفه و 
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 انسان را درکفه دیگر قرار داده، می فرماید:

)سَنر یهِمْ آیاتِنا فی اآلفاقِ وَ فی اَنْفُسِهِمْ...: به زودی آ یات و نشانه هایمان را در جهان و 

 ۲۰می دهیم( درون جانشان، به آنها نشان

آفرینش این مخلوق باعظمت: که خلقت کائنات به او منتهی می شود، برای وصول به 

کمال و بهشت لقا و نعیم است. نزول کتاب های آسمانی و بعثت انبیاء و اوصیای الهی به 

جهت آن بوده که نهال انسانیت در وجود انسان رشدکرده و به ثمر بنشیند. بنابراین معرفت 

رمز سعادت در دنیا و آخرت و وصول به هدف  "اسالم وکرامت انسان عظمت "به 

 خلقت می باشد و عمده مشکالت بشریت، از جهل به این دو موضوع ناشی می شود.

اما در این میان، زن به جهت ویژگی های خاص، از جایگاه واالیی برخوردار است: 

مراتب از مرد بیشتر است و چراکه نقش او در رشد و تعالی انسان و جامعه انسانی، به 

 رسالت اصلی او، ضمن مجاهدت برای وصول به کمال، پیامبرگونه 

 .5۳( آیه۴۱. فصلت )۲. ۱57ا. نهج ا بالغه، خطبه

 9ا

است و شغلی مهمتر از تعلیم و تربیت دینی وجود ندارد: لذا اثر حاضرکه فضل و توفیقی 

ر موضوع های مختلف باالخص از سوی پروردگار عالم است: حاوی نکاتی ارزش مند د

پیرامون شأن و منزلت زن، مقام معشوقه بودن او، معیارهای ازدواج موفق: نقش حریم 

ارزشمند حجاب و عفاف در شخصیت و محبوبیت وی، پیامدهای خطیر فرو افکندن 

حجاب عفیفانه در فرد، خانواده و اجتماع و دام ها و خطرهایی که زنان و دختران را 

 د، می باشد.تهدید میکن

مطالعه این نوشتار ضمن اینکه برای عموم: به ویژه زنان و دختران مفید است، استفاده از 

آن برای تهیه بروشور: پوستر، نشریه و... سودمند است. امید است که کارگزاران هر 

ارگانی: باالخص مبلغان دینی و مسئوالن نهادهای آموزشی و تربیتی از آن بهره گرفته و 

ای آن، گام های بلندی در راستای رشد و تعالی زنان و دختران و اصالح جامعه با اهد
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بردارند و در این جهاد فرهنگی: که از مهم ترین وظایف است، در پیشگاه خدای منان 

 سرفراز باشند.

ضمنا بروشور و پوستر از اثر حاضر تهیه شده که در سایه ارتباط با نگارنده: برای آنها 

 .ارسال خواهد شد

در پایان مجدداً خداوند متعال را حمد و سپاس می گویم که با عنایات خاصه خود: توفیق 

نگارش این کتاب را به بنده اش عطا فرمود و در سالروز میالد باسعادت حضرت ثامن 

الحجج علی بن موسی الرضا)ع( به اتمام رسانید و از او مسئلت میکنم که این بضاعت 

قبول نموده و ثواب آن را دسته گلی کرده و به پیشگاه ائمه اندک را به پیشگاه خود م

 حضرت فاطمه زهرا)س(اهدا نماید. "اطهار)ع(: خصوصا

 محمد رضاکوهی

 لطف به زن

*از تدابیر حکیمانه پروردگار عالم این است که زن را به جاذبه ها و ویژگی های خاصی 

ه و به سمت زن گرایش می یابد مجهز نمود، که از یکسو مرد خود را نیازمند به آنها دید

و از سوی دیگر، زن در پرتو آنها نزد همسر خود از مقام معشوقه بودن و جایگاه ویژه ای 

برخوردار می شود: به شرط آن که با سوءاستفاده از آن جاذبه ها خلع سالح نشده 

 وکارایی جاذبه های خود را به تدریج نزد همسر حال یا آینده خویش از دست ندهد.

 حو ریه زمینی

* ریحانه با عفت و فضیلت: حوریه زمینی و برتر از حوریه بهشتی است. امام صادق )ع( 

 می فرمایند:

 )ا ز میان زنان دنیا، زنان نیکوسیرت و نیکو صورت، از حورالعین زیباتر ند(ا.

 .۸5، ص ۱۴: وسائل الشیعه، ج ۲ ۰ ۰ا. مکا رم االخالق، ص 
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 دختران نور

*خوشا به حال دختران عفیفه و محجّبه ای که برکرانه نور قرآن نشستند و کوثر قرآن: 

 حضرت زهرا)س(را همراهی نمودند.

 فصل طالیی

 "مقام معشوقه بودن حقیقی زن "*عفاف و حجاب کامل اسالمی اولین فصل ازکتاب 

 است.

 تکریم محجّبه

رود، با تعظیم و تکریم  *دختر عفیفه و محجبه: میهمان گران قدری است که هرجا

 پذیرایی شود: ولی غیرمحجبه با نظر شهوانی!

 معرفت حیات بخش

* آگاهی زنان و دختران به همه مزایای حجاب اسالمی: باالخص تحقق و استمرار 

 معشوقیت آنان، موجب می شود با آغوش باز از این حکم حیاتیِ الهی استقبال نمایند.

 راه رستگا ری

 پاکی رفت و خود را تزکیه کرد، رستگار شد(ا.)هر کس به دنبال 

 ا. ۴( آیه ۸7اعلی ) ۰ا 

 آموزش و پرورش برّین

* نماز آموزشگاه مهم ترین معارف و نیازهای حیاتی انسان و پرورشگاه ایمان، تقوا و 

 اخالق انسانی و الهی: از جمله عفاف و حجاب است.
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 بازماندن از حقایق

 * آن کس که در قفس تن بماند، از پرواز در آسمان حقیقت باز ماند!

 سد پوالدین عفاف

 *عفاف باطنی و فطری زن: زینت گوهر روح و دژ محکم امنیتی اوست: عامل 

حجاب کامل و عدم اختالط با مردان: ضامن کنترل غریزه ها و میل های او، حافظ 

و باالخره باعث تأمین امنیت اجتماعی  بهداشت و سالمت روانی و غریزی افراد جامعه

زن است. این دژ باطنی و امنیتی زن هم چون سد پوالدینی است که هرگز فرو نمی ریزد: 

مگر با غفلت زن نسبت به ارزش ها و استعدادهای متعالی خود و قرار دادن خویش در 

 معرض نگاه های آلوده و ناپاک هوس رانان.

 دعوت به حیا

یشگاه ناظران بسیار بزرگوار و باعظمت: به ویژه پروردگار عالم *احساس حضور در پ

مایه شرم و حیای انسان و حفظ حرمت و حریم آنهاست: لذا قرآن کریم او را دعوت به 

 حیاکرده و می فرماید:

 )اَلَْم یَعْلَمْ بِاَنَّ اهلَل یَری(: آیا انسان نمی داند که خداوند او را می بیند. ا

 .۴ا( آیه 9۶ا. علق )

 تلخی های عشق ابتدایی

* زن در عالم آفرینش از مقام معشوقه بودن برخوردار شده است: لذا عشق او باید پاسخ 

گوی نیاز و عشق راستین مرد باشد. محبت ابتدایی زن در صورتی که اظهار شود، غالباً با 

شکست روبرو شده و به شخصیت وی آسیب می رساند و در صورت تحقق ازدواج، 

ت زیادی پدید می آورد: از جمله این که مرد به هنگام بروز اختالف های مشکال
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خانوادگی: آن را به عنوان حقانیت و برگ برنده ای برای خود، به رخ زن میکشد و او 

 را دچار آزردگی بیشتر میگرداند.

 پیشگیری از مفاسد

فساد در  *تفکر اسالم و منطق عقل در پیشگیری از مفاسد: محو زمینه های تحریک و

 سایه حفظ دیده و حجاب پسندیده است.

 برترین مردان

 پیا مبرا سالم )ص(

)اال خَیرکُمْ خَیْرُکم لِنِسائِهِ وَاَنا خَیْرکمْ لِِنسائی؛ آگاه باشید بهترین شما مردان کسی است 

 ۱که برترین مردان برای همسرانش باشد و من بهترین شما برای همسرانم هستم ا(

، ص ۳۱، ج ا ا و جو اهرالکالمج ۸۸، ابواب مقدمات النکاح، باب ۱۴۴: جا.وسائل الشیعه

۱۴۸ 

 کاخ عشق

* یگانه رکن قصر مودت و رخصت میان زوجین، ارزش های اسالمی و کماالت انسانی 

 است.

 نگرش منفی به زن

* خودنمایی زنانه موجب سلب اعتماد جوانان آسیب دیده درباره جنس زن و نگرش 

ود لطیف و شریف است، که همین امر سرآغاز بسیاری از ظلم ها و منفی به این موج

 تعدی ها به حقوق و شخصیت زن خواهد بود.

 خودنمایی هدف مند
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* به جسم خود بیاموزکه جاذبه هایش را در معرض نمایش کسی قرار دهد که ارزش 

 خودنمایی برای او را داشته باشد و او فقط همسر توست.

 تخریب جبران ناپذیر

هل الوصول بودن به زنان و دختران و بهره مند شدن از جاذبه های عاطفی، جنسی و *س

جسمی آنها در سایه ارتباط آزاد، باعث تخریب شخصیت دختران و تاخیر ازدواج آنان، 

تزلزل محبوبیت زنان در نظام خانواده و ناکارآمد شدن جاذبه های آنان نزد همسرانشان 

 است.

 خانه فانی

انی است: نه دار باقی. شادی ها و غم های آن زودگذر است. آنچه برای تو *دنیا خانه ف

می ماند، حقیقت و نتیجه کردار توست: پس مواظب باش نه شادی های آن تو را غافل 

 سازد و نه غم های آن تو را نا امید نماید.

 محور پاکی و کمال

های نفسانی )کسی که احساس کرامت نفس و بزرگواری روحی کند، شهوات و هوس 

 ۱نزد او خوار و بی ارزش خواهد بود(

 .۴۴9ا. نهج البالغه، حکمت 

 ستاره عشق

* دختری که عفت و حیا در وجودش موج زند، ستاره فروزان عشق، جان او را تابناک 

 نماید.

 زبان حجب و حیا
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* حجاب و پوشش عفیفانه زن شعار حق طلبی، نمایش حقیقت خواهی و فریاد علیه 

 جاهلیت و خودآرایی و خودنمایی جاهلی است.

 تشکر زیبا

* خوشا به حال زنانی که به شکرانه نعمت های الهی و جاذبه های زنانه یاور مجرمان و 

 بداندیشان نمی باشند.

 لذت جمال جان

یبایی رفتاری زن، عالوه بر این که مایه لذت چشم همگان * عفاف و جمال باطنی و ز

 است: برای عقل و روح نیز لذت و بهجت می آفریند.

 دعای امامت

 * امام علی ع می فرمایند:

)خداوند رحمت کند کسی راکه چون سخن حکیمانه و مستدل بشنود، می پذیرد و 

 .هنگامی که به راه رشد وکمال دعوت می شود، اجابت می کند(ا

 7۶ا. نهج ا لبالغه، خطبه 

 نگاه در آینه دیگران

*هرگاه ریحانه خردمند فرو افکندن حجاب عفیفانه اسالمی را در آینه دیگران تجربه 

 نماید: آشکارگرددکه آن، دشمنی است در جامه دوست!

 شالوده محبّت
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لوده * برترین جاذبه ها و زیبایی ها برای زن: جمال روحی: وقار و حجاب اوست: که شا

عشق راستین بوده و قلب مرد را تسخیر و مجذوب جمال ملکوتی خویش می سازد و او 

 را به سوی خود و خواسته های معقول و مشروع خویش میکشاند و به تکریم و 

 احترام در برابر خود وا می دارد.

 در جستجوی عاشق

ی که * دخترم! اگر باکشف حجاب در پی جست و جوی همسر عاشق هستی، بدان کس

هدفش از ازدواج با تو، دنیا و لذایذ شهوانی باشد: تو را خوشبخت نمیکند و آن کس که 

 هدفش آخرت و شخصیت و ارزش های وجودی زن باشد، با تو ازدواج نخواهدکرد.

 دُرّ ارزش مند

 * ریحانه محجبه و باتقوا یگانه دُری است که در آسمان ها و زمین ارزش بی حد دارد.

 یل برّینارتباط با جم

* از جمیل، جز جمال صادر نمی شود، لذا تمام افعال او: هم چون آفرینش جهان و انسان 

و همه سخنان او: هم چون قرآن کریم و دستورهای دینی او در سیره پیشوایان دین، زیبا 

و حکیمانه است. بنابراین ارتباط با خدای جمیل در پرتو اطاعت از فرمان های زیبای او 

 جمال و به زندگی، صفا و به روح لذت بخشد. به انسان:

 میوه تقو ا

 )إنَّ اللّهَ یُحِبُّ المتقینَ(: خداوند زنان و مردان باتقوا را دوست دارد. ا

 .۴( آیه 9ا. توبه )

 مظهر الهی
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 ! دختر عفیفه و محجبه جلوه عفت و حیای خداوند است.

 زیر بنای روابط همسران

ت: اگر زیربنا سست وزوال پذیر باشد: یعنی محبت * محبت زیربنای روابط زوجین اس

و عشق، نفسانی و غریزی باشد، روبناکه همان روابط زن و شوهر می باشد نیز نفسانی و 

غیرانسانی و بر مبنای خودخواهی خواهد بود. اگر برخی از مردان در خانه، منش 

 استبدادی و خوی تحقیرآمیز دارند: به همین جهت است.

 گریه پاکان

نیکان و پاکان برای غربت اسالم و صاحب آن: حضرت امام مهدی میگریندچراکه می  *

بینند همان دینی که با طلوع افتخارآفرین خود: شخصیت و انسانیت و حقوق پایمال شده 

 زنان را احیاکرد: امروز بعضی از آنان عمالً عامل تحقیر و انزوای آن شد ه اند!

 لطف ویژه

* کسی که با عبادات و اطاعات: یاد خداوند تبارک و تعالی باشد، همواره خدای سبحان 

نیز یاد او بوده و او را در دنیا و آخرت مورد لطف خاص خود قرار می دهد: )فَاذْکُرُونی 

 أَذْکُرکمْ(ا.

 ۱5۲( آیه ۲ا. بقره )

 حقیقت دل ربایی

چیزی جز ربودن دل های ملکوتی  * حقیقت رفتار ناهنجار بدحجابی و دل ربایی زنان،

و غصب کردن حرم های الهی نیست که این عمل بدترین ربودن ها و دردناک ترین 

 فاجعه ای است که سنگینی عقوبت آن را فقط خدای سبحان می داند!
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 زن؛ جلوه حقّ 

* در عظمت جنس زن همین بس که مقام مقدّس مادری که جلوه خالقیت و ربوبیت 

 به او دارد. الهی است، اختصاص

 تخریب اخالق

* حضور زنان بدون حجاب خداپسندانه و یا با چهره های مزین شده در مجامع عمومی: 

کارآمدترین سالح دشمن برای تخریب اخالق و معنویت است! آیا زنان و دختران در 

 این باره نمی اندیشند؟

 کدامین مکتب

 د آن، دبستان تبادل احساسات!*وجود حریم میان دختر و پسر، دانشگاه عشق است و نبو

 در محضر معبود

 ! امام سجاد)ع (

)خِفِ اهلل لِقُدْرَتِهِ عَلَیکَ واسْتَحْیِ مِنْه لِقُرْبِهِ ِمنْکَ، از خداوند بترس:بخاطر قدرتش بر تو 

 ۳۳۶، ص 7۱.بحار االنوار، ج ۱و از او حیا کن: به جهت نزدیکیش به تو(ا. 

 نهایت بی حرمتی

به ساحت قدس پروردگار عالم بدتر از این که با نعمت جاذبه های زنانه، * چه بی حرمتی 

 بندگان خدا را به انحرافات جنسی، اختالالت روانی و تباهی قلب ها مبتال نمود!

 آرزوی دست نیافتنی

 * چگونه مقام محبوب بودن را بیابد دختری که به خود محبت و عشق نمی ورزد؟!
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 حمّام جان

 دنماکه هر هفته چندین بار خود را استحمام میکنند:*شگفتا از زنان خو

اما حاضر نیستند با مطالعه و تحقیق پیرامون تفکر عالی اسالم در مورد شخصیت و حجاب 

 زن و سایر مسائل مربوط به آنها، مغز و روح خود را استحمام بخشند!

 دورنمای فریب آدم و حوّا

آدم و حّوا! و برهنه ساختن آن *دخترم: شیطان برای سقوط مقام و شخصیت حضرت 

دو، از حسّ کمال جویی و جاودانه خواهی انسان کمک گرفته و با الفاظ زیبا و مقدس 

 در لباس خیرخواهانه، آنان را فریب داد: چنانکه قرآن کریم می فرماید:

نَهیکمارَبُّکُما عَنْ هذِهِ  )فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیطانُ لِیُبدِیَ ما وُرِیَ عَنْهُما مِنْ سَواتِهِما وَقالَ ما

الشَّجَرَه إِأل اَنْ تکُونا مََلکَیْنِ اَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِدِینَ * وَقاسمَهُما إِلی َلکما لِمَنْ الناصِحینَ(: 

شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آن چه از اندام و عورتشان پنهان بود، آشکار سازد: و 

ت نهی نکرد مگر این که مبادا فرشته شوید یا گفت:.پروردگارتان شما را از این درخ

 عمر جاوید یابید* و برای آن دو سوگند یاد کرد که من برای شما از خیرخواهانم. ا

 و او قسم یادکرده که فرزندانش را هم منحرف وگمراه سازد: لذا همانگونه

 ۲۱ -۲۰(، آ یات 7. اعراف )۱

های او و همدستانش از شیاطین که خدای سبحان هشدار فرموده: مواظب باش وسوسه 

جنی و انسی، تو را نیز اینگونه فریب ندهند و با سیاست تدریجی وگام به گام، به بی 

حجابی و برهنگی و فحشا و در نتیجه تنزل شخصیت نکشانند. با پوشاندن اندام روح خود 

 ۱.به لباس تقوا: و اندام جسم خویش به صدف حجاب: منزلت و حیثیت خود را بیمه کن

 .۲7-۲۶ر. ک. همان، آیات ۱

 از سکّه افتادن
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 * جمال و جاذبه های زنانه که به نمایش گذاشته شود، از سکه بیفتد.

 محرومیت جبران ناپذیر

* وداع دار فانی و محرومیت از مشاهده و وصال جمال دل آرای خداوند جمیل، مایه 

 خسران عظیم است.

 گزینش عشق

* ازدواج انتخاب عشق است: یا عشق پویا و زنده، برخاسته از عفت و فضایل یا غیرپویا 

 و مرده، برخاسته از صورت و ظواهر.

 روابط بر مبنای حیا

*اگر انسان رابطه اش با خود، دیگران و پروردگارش بر مبنای محبت و حیا باشد، همواره 

 رایحه وقار و متانت از اعمال، گفتار و پوشش او جلوه نماید.

 گامی بلند

 *حفظ حجاب عفیفانه اسالمی، حفظ ارزش هاست.

 دختر فهیم

یک دختر فهیم *شانه خالی کردن از حجاب اسالمی با منطق های پوشالی، در شان 

 نیست.

 میزان آرامش بخشی همسر

*آرامش و نشاط زوجین، به میزان تأمین نیازهای فطری و طبیعی آنهاست و آرامش 

بخش بودن هر کدام برای دیگری، به مقدار آرامش داشتن خود در سایه یاد خداوند و 
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کْرِ اللَِّه عمل بر دستورهای آرام بخش او: از جمله رعایت حقوق همسر است: )أَلَا بِذِ

 ۱تَطمَئِنُّ ألْقُلُوب(.

کسی که آرامش ندارد، آرامش بخش نخواهد بود: مگر آرامش کاذب و تسکین غریزه. 

یک گل زیبا و لطیف، لذت بخش و نشاط آفرین است وگرنه گل پژمرده این چنین 

 نیست.

 .۲۸ا( آیه ۳ا. رعد )

 ریشه ضرورت حجاب

 حیدی وکرامت انسانی زن مسلمان* لزوم حجاب شایسته بر مبنای بینش تو

 موضع اتهام

 * دختری که میان خود و جنس مخالف، حجاب و حریم قائل نباشد، متهم گردد.

 مرگ حقیقی

 * مرگ حقیقی انسان، هنگام تبدیل ارزش ها در نظر اوست.

 به سمت خوشبختی

*اگر وجودت مال توست، در سالمت و بهداشت جسم و روح خویش کوشا باش: تا 

خت شوی و اگر مال خداست: آن را در راه رضای او مصرف کن: تا خداوند در خوشب

 دنیا و آخرت به تو پاداش نیکو عطا فرماید.

 جبران فقدان زیبایی
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* آراستگی زن به جاذبه های معنوی و زیبایی های اخالقی: باالخص حجب و حیا، یگانه 

 یل محب راستین است.راه جبران فقدان زیبایی های ظاهری و رمز محبوبیت و تحص

 فرهنگ پوشش اسالمی

* تمام اندام و موهای زن برای مردان: خصوصًا جوانان جذّاب و وسوسه انگیز است: لذا 

دین مقدس اسالم به جهت پیشگیری از انحراف فکرها و تباهی قلب ها، برای پوشش 

مام بدن از سر بانوان دو وظیفه مقرر فرموده: یکی کمیّت پوشش: که باید فراگیر بوده و ت

تا پا را بپوشانند، جز صورت و دست ها تا مچ: به شرط این که از زینت و آرایش جلب 

توجه کننده خالی باشد. پوشش این اعضا واجب نیست: گرچه خوب و شایسته است. 

دوّم کیفیت پوشش: که باید زینتی و بدن نما، تنگ و چسبان، زننده و تحریک کننده 

نگاه را به سوی خود معطوف دارد و نه دلی را برباید و جذب  نباشد و به طورکلی نه

 نماید.

یگانه پوشش کاملی که دارای این دو ویژگی بوده و عفیفانه و خداپسندانه می باشد، 

این حکم خداوند است: پس تنها او را اطاعت و عبادت  ۱چادر مشکی و غیرزینتی است.

 هذا صِراط مُْستَقیمٌ(.کنیدکه صراط مستقیم همین است: )فَاعْبُدوهء 

 این مطلب در صفحات بعدکامالً روشن و مستدل خواهد شد. -ا.

 تأدیب نفس

 * دخترم! به ادب نفست شتاب کن: قبل از آن که بازتاب اعمالت تو را تأدیب نماید.

 ادای دِین

 * رفتار، سخن و حجابت چنان باشدکه مطمئن شوی دین خود را به اجتماع اد ا کردی.

 دنباختن شیوه خو
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* راه نباختن شخصیت در برابر زیبایی های صوری: که پرتوی از جمال دل آرای زیبا 

آفرین می باشد، توجه دائمی است به آن چه در آخرت در انتظار اوست: که در رأس 

آنها همانا لقاءاهلل و دیدار معنوی آن جمیل بی نهایت و لذت و ابتهاج نامحدود حاصل از 

مل معرفتی انسان می باشد: )فَالتَعْلَمُ نَفْسٌ ما اُخْفی لهم مِنْ قرّهِ اَعْیٍُن آن است که اوج تکا

جَزاءً نِماکانُوا یَعْمَلُون(: هیچ کسی نمی داند چه پاداش عظیمی که مایه روشنی چشم ها 

میگردد، برای آنان )مؤمنان راستین( نهفته شده است، این پاداش اعمال نیکی است که 

 ۲ انجام می دادند.

 ۱7( آیه ۳۲. سجده )۲. ۶۴(، آ یه ۴۳ا. زخرف )

 حکومت بر قلب یا شهوت

*نمایش سیرت و جنبه انسانیت مایه حکومت دائم بر قلوب است و نمایش صورت و 

 جنبه حیوانیت مایه فرمانروایی زودگذر بر شهوت!

 گام های شیطان

* بازی دختران در برابر نامحرمان و اماکن عمومی، گام های شیطان برای فرو ریختن 

 پرده های حیا و عفاف آنهاست.

 بندگی نه بردگی

 * سالم و درود بر بانوان عفیفه و محّجبه ای که بندگان عزیز حقند: نه بردگان ذلیل نفس.

 بهشت والیت

ودند: )اَنْتمْ فِی الَْجنهِ فَاسْئَلوُ اا للّهَ اَْن * امام صادق ) ع(خطاب به اهل والیت کرده: فرم

الیَخْرُجَکمْ مِنْها؟ شما هم اکنون در بهشت هستید، پس از خداوند مسئلت کنید که شما 
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 را از آن بیرون نکند(ا.

یعنی دعاکنیدکه در راه والیت ما خانواده ثابت قدم باشید تا از بهشت: که حقیقت دیانت 

نشویدکه آرامش از شما سلب شده و به مشقت می افتید. ا..بحار  و والیت است: رانده

 .۱۱ا، ج ۰۲، ص  ۱۸، باب۶۸االنو ا ر، ج 

 خدایی بودن

 *دختر باخدا هیچگاه احساس تنهایی، ترس، عجز و درماندگی نمیکند.

 حافظ جمال

*عفت و حیای زن حافظ و تقویت کننده جمال صورت و جاذبه های ظاهری اوست که 

خودنمایی و خودآرایی در جامعه، پرتوی از عفت و حیای او می باشد. این بدان  پرهیز از

جهت است که حرکت و عمل بر طبق ساختار وجودی انسان و تامین نیازهای واقعی آن 

که مقتضای عفت و حیاست، موجب بالندگی استعدادهای عالی و تعدیل غرایز و در 

و به بیان دیگر عفاف و حجاب صدف نتیجه رسیدن به آرامش و نشاط راستین است. 

نفیس ایمنی برای کنترل جنسی و بهداشت روانی فردی و اجتماعی است: که احساس 

امنیت و آرامش زن و به فعلیّت رسیدن استعدادها و مصون ماندن امکانات موجود او را 

 در بر خواهد داشت و این امور در حفظ و افزایش جمال و حتی ایجاد زیبایی نسبی نقش

موثری را ایفا میکند. چنانکه امیرمؤمنان علی)ع (می فرمایند: )زَکاه الْجَمالِ َالْعِفاف: 

 .۱زکات و عامل افزایش زیبا یی، پاکدامنی و عفت است(

 .۳۸۴، ص  ۱. غرر ا لحکم، خ۱

 صفابخش زندگی
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زیورهای جسمی فناپذیر است: اما عفت، متانت، غیرت و سایر زینت های روحی، همراه 

قای روح، ماندگار بوده و همواره با انسان است: نه تنها در دنیا معلم و هادی انسان با ب

است و به زندگی هدف و معنا، صلح و صفا، زیبایی و آرامش می بخشد، بلکه در برزخ 

 و آخرت نیز مونس و همدم آدمی است.

 میوه های کربال

االر شهیدان و شهدای * حجاب و سایر ارزش های الهی و انسانی، آبیاری شده خون س

 کربالست.

 عشق راستین

* مودت و محبت نیرومندترین جاذبه درونی و معنوی میان دو موجود است. در قانون 

جاذبه حاکم بر عالم ماده، هر مقدار جرم اجسام بیشتر و فاصله آنهاکمتر باشد، جاذبه میان 

ح و محبت های الهی و عشق آنها بیشتر خواهد بود. چنین قانونی در عالم معنا و جهان اروا

های راستین انسانی نیز حاکم است: هر چه میزان شخصیت های روحی، فکری و اخالقی 

 واالتر و فاصله هاکمتر باشد، جاذبه و محبت میان آنها قوی تر و نیرومندتر میگردد.

 ریحانه نمو نه

باالتر و چه *چه زیبایی برای زن از جمال سیرت برتر، چه خوشبختی از نیکو شوهرداری 

 سرگرمی از تربیت فرزندان صالح خوش تر؟

 خواب غفلت
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* حضرت امام علی)ع ( می فرمایند: )ألنّاسُ نِیامٌ فَإذا ماتؤا إنْتَبَهوا؟ مردم در خوابند، 

 هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند(.

 .۲۸۲، ص ۱۴ا. ترجمه و تفسیر نهج البالغه، ج 

 بازتاب خودنمایی

 ی دارد، شهوت و مصیبت دروکند.* زنی که خودنمای

 میل ذلت بخش

 * امام حسن عسگری )ع (:

همانند خودنمایی  -)چقدر قبیح است برای زن یا مر د با ایمان که در وی رغبت و میلی

 ۱باشد که مایه ذلت اوگردد!( -کودکانه زن

 .۴۸9ا. تحف العقول، ص 

 راه های اغفال

* نمونه ای از شیوه های فریب و اغفال دختران: تحریک احساسات و عواطف زنانه با 

یک لبخند یا سخنان و نامه های محبت آمیز و دلپذیر یا با دروغ و کلمات مبالغه آمیز، 

ضبط صدای دختر در سایه تماس های تلفنی، ارتباط دوستانه با حیله شناخت یکدیگر 

لم درگردش ها و تفریح های ناسالم خود، اعمال منافی برای ازدواج وگرفتن عکس و فی

عفت با نیرنگ وعده ازدواج و عکس برداری یا فیلم برداری از صحنه های مزبور و....! 

در نتیجه به تدریج وگام به گام دختران و زنان جوان را به اعمال منافی عفت و انسانیت 

ا تهدید به رسوایی و ریختن و آلودگی بیشتر میکشانند و در صورت ممانعت، آنان ر

آبروی آنها از طریق پخش صدای ضبط شده یا فیلم ها و عکس های آنها میکنند و به 
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این ترتیب کام دل از آنهاگرفته و چه بسا به کام مرگ نیز می فرستند! این تذکری است 

 برای آنهایی که از تجربیات تلخ دیگران، عبرت و پند میگیرند.

 ریاحین فضیلت

ان عفیفه هرگز خودنمایی و خودآرایی در برابر نامحرمان نمیکنند و روابط * دختر

 دوستانه با جنس مخالف ندارند.

 عامل کنترل

* مهم ترین عامل کنترل و تعدیل حس خودآرایی و خودنمایی زن و محدود ساختن آن 

فت به محیط خانه و مجالس زنانه: آراسته شدن به زینت عفت و تقواست: که در سایه معر

و خدادوستی راستین و ترس از انعکاس اعمال ناروا در دنیا وگرفتاری در آخرت تحقق 

 می یابد.

 پو شش غیر معقول

* اگر سخنان پروردگار ما حکیمانه و عاقالنه است: بدحجابی )و آشکارکردن کمی از 

 موهای جلو( معقول نخواهد بود.

 توصیه به غیرت ورزی

خود و خانواده تان را از آتشی که هیزمش انسان و )ای کسانی که ایمان آورده اید 

 .۶( آیه ۶۶. ا. تحریم )۱است، بازدارید( -بت ها -سنگ

 شَکوه به پیشگاه الهی
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* ای بانوان مسلمان! چرا پوشش عفیفانه را به خاطر خدا رعایت نمیکنید! و حال آن که 

ز شما، در فشار جوانان و نوجوانانی که در اثر مواجه شدن با صحنه های شهوت انگی

غریزه جنسی قرارگرفته اند، به درگاه الهی شکایت میکنند و از او نصرت و یاری می 

 جویند.

 جمال پنهان

 پرجاذبه ترین زیبایی های طبیعی، جمال پنهان ریحانه عفیفه است.

 با کریمان

* روح تو بزرگ وکریم است و جسم تو کوچک و ضعیف همواره با بزرگان وکریمان 

 بزرگ و بزرگوار شوی.باش تا 

 گل لطیف

زن همانندگل لطیف و زیبایی است که در پرتو حجاب عفیفانه و غیرت مردانه، از نگاه 

 ناپاکان و دستبرد نا اهالن مصون می ماند.

 خطری بزرگ

* خطر زیباسازی ظاهر و صورت بدون زیباسازی باطن و سیرت، همانند خطر ساختمان 

محکم است که دوام نخواهد داشت و بر سر اهل خانه  زیبا و مجلل بدون پایه و ستون

فرو خواهد آمد: لذا باید ترسید از روزی که این ظواهر آراسته باعث بدبختی و هالکت 

 خود و تزلزل زندگی خانوادگی خویش گردد.

 عبادت بی روح
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* عبادت های اکثر ما مسلمانان از حقیقت و روح عبادت تهی گشته و هم چون پیکر بی 

یا نیم مرده، خاصیت اثربخشی و حیات آفرینی خود را از دست داده است: مثالً نماز جان 

حقیقتش یاد الهی و احساس حضور در محضر اوست و به انسان آگاهی و معرفت، 

هشیاری و نورانیت می بخشد و انسان را در برابر فحشا و بی حجابی و بدحجابی و 

لَوه تَنْهَی عَنِ ا فحَْشآءِ وَالمنکَرِ(: محققًا نماز انسان محرمات دینی بیمه می نماید: )إِنَّ الصَّ

 ۱را از زشتی ها وگناه بازمی دارد. 

 ۴5( آیه ۲9ا. عنکبوت )

اما چون آن را با آداب و شرایط کمالش انجام نمی دهیم، از عمده آثار و برکاتش محروم 

ین اسالم و قرآن گشته ایم! همانگونه که بسیاری از دستورهای تمدن زا و تکامل آفر

 متروک شده است! این است رمز عقب ماندگی جوامع اسالمی از قافله علم و فناوری!

 حیات و مرگ معنوی

* در فرهنگ وحی، هدایت یک نفر به منزله هدایت جامعه انسانی است و گمراه ساختن 

قتل یک فرد نیز به منزله گمراه ساختن جامعه بشری: )کسی که انسانی را بدون ارتکاب 

یا فساد در زمین بکشد و حیات طبیعی یا معنوی او را سلب کند، چنان است که گو یی 

همه انسان ها را کشته وکسی که انسانی را احیا کند و حیات طبیعی یا معنوی به او ببخشد، 

: برای تحلیل ۳۲( آیه 5. ا. مائده)۱چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است(

 از نگارنده رجوع شود."یب شناسی شخصیت ومحبوبیت آ س"آیه به کتاب 

 جوانان بامعرفت

* آن چه را جوانان غیر وزین نشانه شخصیت، روشن فکری، کالس باال و... پندارند، 

 جوانان وزین و بامعرفت، خالف آن را دانند.

 زن مظهر جمال الهی
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* از آن جاکه زن در نظام آفرینش، جلوه جمال و زیبایی خداوند جمیل است، همواره 

معشوق و محبوب مرد قرارگرفته و مرد، محب و عاشق او، و به همین دلیل پوشش کامل 

 و عفیفانه اختصاص به زن دارد.

 حجاب کامل، تجسّم حرمت زن

ه بیان یکی از فلسفه های * قرآن کریم در خطابی ضمن امر به حجاب کامل عفیفانه، ب

آن نیز اشاره کرده و می فرماید: )یایُّهَا النَّبِیُّ قل ِلأزْواجِکَ وَبَنَاتِکَ وَ نِساَءِ المومِِنینَ یدنِینَ 

عَلَیْهِنَّ مِن جَلِیبِهِنَ ذلِکَ اَدْنی اَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُوذین( ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان 

در و پوشش های سرتاسری خویش را بر خود فروافکنند، این برای آن مؤمنان بگو: چا

که به اهل عفاف و حرمت و حریت شناخته شوند نزدیک تر است تا مورد تعرض و آزار 

 ۱قرار نگیرتد.

)نزدیک کنند( این است که جلباب و چادر را آن چنان به خود  "یدنین "منظور از 

مظهر عفت: متانت و حیاگردند و به گونه ای نزدیک سازندکه کاماًل پوشیده شوند و 

نباشدکه جنبه تشریفاتی داشته و بعضی از اعضا یا لباس و وسایل زینتی نمایان باشد و 

 یاگاهی کنار رود و آنها آشکارگردد.

بنابراین پوشش کامل و عفیفانه )چادر( تجسم شخصیت اسالمی و حرمت زن مسلمان 

برابر تعرض و حتی دید شهوانی افراد هوسران می است و بهترین سالح اجتماعی او در 

باشد. هرکس از آن استفاده کند، به نفع خود رفتارکرده و هرکس از آن روی بگرداند، 

به ضرر خود اقدام کرده است: چراکه خداوند از مخلوقات خود و اطاعت آنها بی نیاز و 

 بالذات ستوده است.

باعث حرص و ولع شهوانی و مایه  پس در فرهنگ وحی و حتی منطق عقل آن چه که

طمع و تجاوز جنسی می شود، رفتارهای هوس ما بانه و پوشش های غیرعفیفانه زن است: 

نه ممنوعیت های منطقی و محدودیت های مصونیت آفرین مثل حجاب و وجود حریم 
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میان زن و مرد: لذا آمار فساد و فحشا و تجاوز به عنف در غرب روز به روز در حال 

ش است! بدین ترتیب عقل: وحی و واقعیت های عینی خط بطالن بر شعار فریبنده افزای

 برای توجیه القیدی و خودنمایی زنان، می کشد. "اَألِنْسان حَریصٌ عَلئ مامنِعَ "

 59( آ یه ۳۳. احزاب )۱

 دعای پاکان

)خدایا مشغول دار مرا به آن چه فردای قیامت مرا بدان بازخواست کنی و فارغ ساز 

. ا. مفایتح ا لجنان، د عای مکا رم ۱وزهایم را تنها در آن چه که مرا برای آن آفریدی(ر

 االخالق.

 دفع و جذب عشق

*حیا و حجاب عفیفانه: به ریحانه هیبتی بخشدکه عشق غیر عفیف را دفع نماید و جاذبه 

 ای دهدکه عشق عفیف را جذب نماید.

 گذر سرمایه عمر

 * درکودکی بازی، در جوانی مستی و در پیری ناتوانی: پس آخرت راکی توشه چینی؟!

 پرواز در آسمان حقیقت

* همانند بلبل، از خاک تیره بیرون آی و در آسمان زیبای حقیقت پرواز نما: تا زیبا و 

دلنشین گردی و قلب ها را به سوی خود کشانی و هم چون کِرم، به خاک دل مبندکه از 

 ه سیمای زیبای حقیقت بازمانی و زشت و منفو ر گر دی.مشاهد

 گُل باطراوت
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* ریحانه مؤمنه و محجّبه گُلی است متصل به شجره طیبه اسالم که راه تغذیه و طراوت 

 وکمال را داراست ولی غیر او در معرض پژمردگی و تباهی است.

 بانوی بیدار

وا، زبان حق گو، و جوارحی * رحمت خداوند بر بانویی که چشم حق بین، گوش حق شن

 حق گرا داشته باشد.

 پیام عشق حقیقی

*لذت ناشی از عشق: وحدت و وصال دو همسر، پرتوی از لذت های معنوی و هدایتگر 

 به سوی محبت و وصال الهی است.

 عاقبتی تلخ

*دخترم! از سخن، رفتار و پوشش غیرعفیفانه پرهیز نما: که فرومایگان را در اطرافت نگاه 

 د و انسان های بزرگوار را ازگردت پراکنده سازد.دار

 رابطه بین اعمال و حوادث

)هر مصیبتی به شما می رسد، به خاطر گناهانی است که انجام دادید و خداوند بسیاری 

 .۳۰(آیه۴۲. ا.شوری)۱از اعمال بد را هم عفو میکند(

 اثر حرمت شکنی

روحی و معنوی: حتی شخصیت * هتک حریم حجاب اسالمی مایه غفلت از زیبایی های 

 ارزش مند زنان است! لیکن برخی از زنان متذکر این حقیقتند.

 نشان از پاکی دل
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*حجاب کامل و عفیفانه از شعائر الهی و پرچم هویت اسالمی زن است و به فرموده 

 پروردگار عالم:

)هر کس شعائر الهی را بزرگ و محترم می شمارد، این کار نشانه تقوا و پا کی 

 .۳۲( آیه ۲۲. ا. حج )۱لهاست(د

 معیار ارزیابی فضیلت

* اگر در ترک چادر و حجاب کامل و عفیفانه اسالمی فضیلت و مزیتی بود، حضرت 

 فاطمه )س (به آن سزاوارتر بودند زیرا در فضیلت، کسی بر او نمی تواند سبقت جوید.

 راه غیرت ورزی

* توجه مردان به دوران قبل از ازدواج و فشارهای غریزه جنسی خویش، مایه غیرت 

 ورزی بیشتر از آنان است.

 زینت در خانه

* خودآرایی زن و نمایان بودن بعضی از اندام و پوشیدن لباس های بدن نما در محیط 

اشد وگرنه برای همسر و به دور از منظر فرزندان ممیز و نوجوان خود ب "خانه باید صرفا

سبب بلوغ زودرس و عواقب ناشی از آن و چه بسا سرآغاز انحراف آنان خواهد شد. البته 

آراستگی طبیعی و آرایش خفیف و غیرمحرک و جلب توجه کننده، مشکلی ایجاد 

 نمیکند و این سخن در مورد محارم نیز جاری است.

 رمز ا ختالفات

ت منافی عفت و حیا: ریشه اختالفات * عدم سالمت و امنیت جامعه از هرگونه اقداما

 خانوادگی و طالق است.
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 زندگی بهشت گو نه

* زندگی با عشق حاصل از فضیلت و انسانیت، همانند بهشت برّین است و بدون آن، 

 چون جهنم سوزان.

 معیارهای انتخاب همسر

ه * توجه به دو معیار مهم در انتخاب همسر شایسته و عاشق راستین، جهت تحقق خانواد

سالم و تحصیل فرزندان صالح الزم است: یکی اصالت و فضیلت خانوادگی و دیگر 

سالمت شخصیت فکری، ایمانی و اخالقی مرد. حضرت علی ع می فرمایند: )مِْن َشرَِف 

 ۱الْأعْراقِ کَرَم الْاخْالِق اخالق بزرگوارانه از شرافت ریشه ها وژن ها ست(.

 پیامبر اسالم )ص(نیز می فرمایند:

نگامی که فردی برای خواستگاری نزد شما آمد که از سجایای اخالقی و دینش راضی )ه

هستبد، موجبات ازدواج او را فراهم سازید و اگر چنین نکنید، فتنه در زمین و فساد بزرگ 

 ۲پدید خواهد آمد(.

بنابراین با وجود معیارهای اصولی، فقر و تنگدستی به فرموده حضرت امام رضا )ع( نباید 

 نع ازدواج باشد:ما

 . ۲۴9، ص ۲ا. غرر ا لحکم، ج 

  ۳7۳ص ۱۰۳.بحاراالنوار ، ج۲

)زمانی که مردی برای خواستگاری نزد تو آمدکه از دین و اخالق او راضی هستی، 

مقدمات ازدواج او را فراهم کن و تنگدستی او، تو را از این امر مهم باز ندارد:... خداوند 

 متعال می فرماید:

وا فُقَراءَ یغْنهمُ اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ(: اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنها را از فضل )اِن یَکوُنُ

 .۱خود بی نیاز می سازد(
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درغیر این صورت، به فرموده نبی گرامی اسالم )ص(گمان بد به خداوند عز وجل است. 

۲ 

 .۳۲( آ یه ۲۴نو ر ) ۳7 ۲ا. همان، ص 

 .۲ا، ح  ۰، ابواب مقد مات نکاح، باب ۲۴، ص ۱۴. ر. ک: وسائل الشیعه،ج ۲

 تضییع حرمت الهی

* خواهران ایمانی! چه شده شما راکه روزیِ خداوند را می خورید و از نعمتهای بی 

 شمارش بهره می برید: ولی حرمت او را تضییع می نمایید؟!

 قضاوت وجدان

ا غریزه مشتعل * پدر و برادرم!تأمین غریزه جنسی از راه صحیح برای شما مهیاست: ام

شده فرزندان اجتماع: به واسطه نمایش جاذبه های دختر و همسر شما، مایه فساد اخالق، 

انحرافات و اختاللهای روانی و عصبی آنان میگردد! آیا انسانیت و وجدان و دین شما به 

 این امر راضی است؟!

 مز رعه هوس

مقدمه باختن سرمایه * ارتباط دختر و پسر مزرعه شهوت، فراموشی خانه ایمان و 

 دوشیزگی است.

 پشتوانه محکم تعهدات

*امتیاز انسان از حیوان به همان شخصیت انسانی و الهی اوست: که در سایه شکوفایی 

ارزش های نهفته در درونش تحقق می یابد و همین شخصیت الهی انسان است که ضامن 

 جمله همسر است. پای بندی به تعهدات و مسئولیت ها و رعایت حقوق دیگران: از
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 محبت به خویشتن

*توجه مردان و زنان به دستورهای حکیمانه الهی درباره ضرورت غیرت مردانه و حجاب 

عفیفانه و رعایت شئون اخالقی در برابر نامحرمان، نشانه محبت آنان به شخصیت آسمانی 

 خویش است.

 هماهنگی دو نظام

ت الهی موجب افزایش عمر و معصیت * اسالم با خلقت و خرد انسان همسوست: لذا اطاع

مایه مرگ زودرس است. امام صادق ع در این باره می فرمایند: )کسانی که به خاطر 

 .۱گناهان می میرند، بیشتر از افرادی هستند که با عمر طبیعی از دنیا می روند(

 ۳5۴، ص 7۳ا.بحاراالنوار، ج 

 مبنای جذابیت

اگر تقوا و عفت و حیا نباشد، زیبایی صورت *جمال باطنی زیربنای جاذبه ظاهری است. 

و زیور ظاهر، جز در اندک زمانی برای چشم های ناپاک و قلب های مریض، جذابیت 

 نخواهد داشت.

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

 تشنه کام

* دخترم! کنار چشمه آب حیات )اسالم( نشسته ای، مواظب باش تشنه کام نمانی: که 

 درگرداب بدبختی فرو روی.

 کلید خوشبختی
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* حجاب وکردار عفیفانه زنان، کلید خوشبختی آنان و قفل نکبت های انحرافات جنسی 

 و تباهی های اجتماعی است.

 عزت ماندگار

محبوبیت و عزت بی نهایت خداوند جمیل و  * محبوبیت و عزت راستین جلوه ای از

هدیه ای از جانب اوست. یگانه راه رسیدن به محبوبیت حقیقی و عزت ماندگار، اتصال 

به چنین منبعی ایست و هر راهی غیر از آن سرابی بیش نیست: )مَْن کانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ 

، پس! )بداندکه( بزرگی و عزّت همه الْعِزَّه جَمیعاً(: هر کس بزرگی و ارجمندی بخواهد

 .۱از آن خداست )و به هر کس در اثر ارتباط با او الیق شود، عطا می کند(

 ۱۰( آیه ۳۴ا. فاطر )

 شیرینی های غیرت

* غیرت از فضیلت های الهی و انسانی است که همواره حافظ و نگهبان ناموس خداوند 

بر ضدارزش ها و عوامل انحراف زا می )دین و آیین او( و ناموس انسان و جامعه در برا

باشدکه نتیجه آن، تامین و استمرار شرف انسانی و امنیت اجتماعی و نسل پاک بوده و 

 منشأ فطری و آسمانی دارد.

 جاذبه های زنانه

* خداوند حکیم و مهربان، زن را در بعد روحی و روانی از عفت و حیای زیاد و 

رکرده و در جنبه جسمی او را لطافت و زیبایی احساسات پاک و عواطف سرشار برخوردا

بخشیده و از جهت صدا و لحن: آهنگی ظریف و شیوا به او ارزانی داشته است: بنابراین 

مرد در میدان جاذبه اخالقی، عاطفی و جسمی زن قرارگرفته و محب و دل داده او می 
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ار و حجاب زیبنده و شود و زن محبوب و دل دار وی، آیا با این حال، زنان نباید با رفت

 عفیفانه خود شکرگزار خداوند باشند؟

 فرجام خطرناک

* بنگر عاقبت کسانی راکه از اطاعت الهی و فرمان حکیمانه حجاب سرپیچی کردند، به 

 کجاکشیده شد: فریب و اغفال یا تجاوز به عنف و باختن سرمایه عفت و یا تباهی قلب!

 آتش بدن

عفت ووقار: و خودنمائی با مدهای ناهنجار بی حجابی  * آرایش بدن بدون تزئین روح به

وبدحجابی در جامعه، آتشی است بر بدن که استعدادهای فرد و جامعه را نابودکرده و 

پرونده اعمال را تیره و سیاه میکند و همین آتش در عالم قبر و قیامت براساس آیات و 

 ۱روایات تجسم اعمال: به شکل عذاب آشکار میگردد. 

 ک: تجسم اعمال در قبر، دنیا و قیامت، از نگارنده.ا. ر.

 ترک خداپسندانه

 *هرگز در ترک آن چه دختران غیرمحجبه انجام می دهند، پشیمان نخواهی شد.

 سیادت یا اسارت

* دخترم! جاذبه های زنانه و جمال تو تا زمانی که در معرض نمایش نامحرمان و دیدگان 

توست و مالک آن هستی: اما هنگامی که به نمایش  ناپاک قرار داده نشده: در اختیار

 گذاشتی مملوک و اسیر آزاد می شوی.

 پیکر بی جان
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 بارالها! به تو پناه می بریم از این که در برابر سخن حق، همچون پیکر بی روح باشیم.

 ریشه لغزش

* دخترم! گروهی از زنان در اثر حلم خداوند مغرور شده و دچار لغزش شدند وگروهی 

 ا مدح و تمجید مردم! تو از آنها مباش.ب

 تقدّم خودشناسی

*انسان به شناخت و ادب خود سزاوارتر است: تا به شناخت اشیاء. حضرت علی )ع( می 

 فرمایند:

)عالم و داناکسی است که قدر و ارزش خود را بشناسد و برای نادانی انسان کافی است 

 .۱که قدر و ارزش خود را نشناسد(

 ۱۰۳ه.خطبه .نهج البالغ۱

 سر ما یه زن

* مقام معشوقه بودن زن، یگانه سرمایه او در زندگی خانوادگی است و رمز وصول به 

 آن، تقوا و سجایای نیک اخالقی است.

 نشانه آزادگی یا اسارت

* خواهرم! اگر زیبایی و جاذبه هایت را وسیله ای برای جذب و نفوذ در قلب همسرت 

بدانی، تو مالک آن هستی: اما اگر آن را هدف در زندگی قرار داده و چشمان ناپاک را 

با آن، به سمت خود جذب نمایی، تو مملوک و اسیر آن هستی و حیات معنوی تو راکه 

 برد.اساس انسانیت است، از میان می 

 عیب جویی مردان
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* از پیامدهای ناگوار مشاهده جاذبه های زنانه در اجتماع: بهانه گیری و عیب جویی 

مردان، تحقیر و بی احترامی آنان به زنان خویش، بی رغبتی یاکاهش محبت به همسران 

 خود و در نتیجه بروز اختالفات: طالق وگسسته شدن تربیت فرزندان است.

 دختر بیدار دل

 تر عفیفه و محجبه اجتناب میکند از آن چه دختر غیرمحجبه به آن افتخار میکند.* دخ

 اخالق دشمنان

* هتک حریم حجاب و خودنمایی زنانه از اخالق معاندان خداوند و پیامبرش است. 

سزاوار نیست برای بانوان مسلمان که از روش و منش ناپسند آنها پیروی کنند! وگرنه مثل 

( می باشند، وکفر عملی خواهند داشت.ا با اینکه آنها در زیارت امین آنها )در مقام عمل

 اهلل نیاز خود را از خدای بی نیاز این چنین مسئلت میکنند:

 ۱۴۰(، آیه ۴ا. ر.ک: نساَء )

پیرو  )اَللُّهُمَ فَاجْعَلْ نَفْسی... مسْتَنَّه بِسنَنِ اَوِلیائِکَ مُفارِقَةً لِاَخْالق اَعْدائِکَ: خدایا، نفس مرا

 ۱روش های اولیائت، و خالی از اخالق دشمنانت قرار ده(.

 ا. مفاتیح الجنان، زیارت امیرالمؤمنین معروف به امین اهلل.

 تجسم اعمال

* جزا نفس اعمال است؟ نعمت ها و لذت ها و عذاب های برزخی و اخروی: تبلور و 

ت و کردار خویش تجسم اعمال دنیوی انسان است و آدمی میهمان سفره عقاید و ملکا

 می باشد.

 فلسفه آفرینش ریحانه
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* ای ریحانه خلقت و محبوبه شریعت! فلسفه خلقت تو آن است که قلبت سرچشمه عشق 

های بزرگ الهی و انسانی، وجودت منبع زایش های ارزنده اخالقی و رفتاری و دامنت 

مار و شأن کانون خیزش انسانیت باشد: پس برای دستیابی به این مقاصد عالی همت گ

 خود را واالتر از آن بدان که دستخوش هوس ها و تسلیم رذیلت هاگردی.

 آوازه مسلمانی

*شگفتا از مردان و زنانی که آوازه اسالم و قرآن بر زبان ها دارند: اما رفتارشان مخالف 

 آن است.

 نکونام

 * چنان زیست کن که نامت در میان نسل های بعد، به نیکی باقی بماند.

 اژه های زیبافریب و

* بانوان مسلمانی که فریب الفاظ ظاهرپسند و آراسته را می خورند! باید بدانندکه با 

فروافکندن زینت حیا و حجاب، به عمق معنای این واژه های فریبنده نمی رسند و فقط 

فریب خواهش های نفسانی خود و فریب دهندگان را خورده و ارزش و عظمت و منزلت 

هند! آیا باگفتن حلوا دهان شیرین می شود؟! اگر آنان به این خویش راکاهش می د

نصیحت هشدارآمیز پروردگارشان توجه و باور داشتند، هرگز فریب نمی خوردند: آن 

 جاکه می فرماید:

)از آن چه به آن علم نداری پیروی مکن: چراکه گوش و چشم و دل و عقل: همگی مو 

 .۱رد سؤال و بازخواست خواهند شد(

 .۳۶( آ یه ۱7سراء ) . ا ۱

 حرمت شکنی
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* کسی که با هتک حریم ارزشمند حجاب اسالمی، حرمت پروردگارش را تضییع 

 میکند، از تضییع حرمت دیگران: از جمله همسر ابایی نخواهد داشت.

 معامله زیان بار

* حقیقت خودنمایی زنانه، مادی جلوه دادن سرمایه های عظیم زن و فروختن آن به بهای 

 اندک است!

 رشد یا اختالل شخصیت

* قرآن کریم به پیروان خود می آموزد که عقیده، رفتار وگفتارشان باید محققانه و با 

سطحی تکیه بر استدالل های واقعگرایانه عقل سلیم و وحی منزل باشد و از هرگونه 

نگری، تقیدهای ناسنجیده وکورکورانه و فریب خویشتن در برابر حق و باطل: که مانع 

زیرا اولی نشانه استقالل: رشد فکری و  ۱تعالی و پیشرفت است، پاک و مبرا باشند،

روحی، سالمت شخصیت و رمز حیات طیّب و گواراست و دومی عالمت خودباختگی، 

 راز زندگی نکبت بار است.ضعف فکری و روحی، اختالل شخصیت و 

: ا حز اب ۳۶( آ یه ۱7ا اسرااءِ ) ۴۳( آیه۶انعام ) ۱ ۰ ۴( آ یه 5ا. ر. ک: سوره های ما ئده )

 و.... ۴(، آیه ۴۶: احقاف )۲۴( آیه ۲۱: انبیاءِ )7۰( آیه ۳۳)

 جان حیات خانوادگی

که بر *روح زندگی و رمز استحکام نظام خانوادگی: عشق حقیقی و پیوند معنوی است 

 مبنای مالک های ثابت و پایدار: یعنی ارزش های الهی و انسانی ممکن خواهد بود.

 محبت به میزان سالمت
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* جاذبه نیرومند عاطفی زنان از بهترین ابزارها و ساز وکارها برای انعطاف بخشیدن به دل 

های همسرانشان، سیطره یافتن بر قلب آنها و حفظ مقام معشوقه بودن آنان است. و لیکن 

میزان محبت و عاطفه هر فردی و هم چنین انفعال و انعطاف پذیری افراد در برابر عواطف 

ازه سالمت روانی و عاطفی و طهارت روحی و قلبی آنهاست: که از عوامل دیگران، به اند

عمده آن، پاکی جامعه و مجالس عمومی از نمایش صحنه های هوس انگیز زنانه است. 

بدین ترتیب هتک حریم ارزشمند پوشش اسالمی موجب خلع سالح شدن زنان خودنما 

 می شود.

 فخر مبارک

 کن: آنگونه که به اسالم فخر میکنی.* به حجاب عفیفانه اسالمی افتخار

 حقیقت عفت

*عفت یک صفت نیک انسانی و ملکه نفسانی و زینت باطنی است که موجب می شود 

تمام اعمال و حرکات وگفتار و پوشش انسان، عفیفانه و فاقد رذیلت های شهوانی و 

 هوس مآ بانه باشد.

 شخصیت بیمار

 ن از بیماربودن شخصیت است.* آراستن ظاهر و غفلت از تزیین باطن: نشا

 استثمار زن

*مهم ترین ابزار دشمنان اسالم و انسانیت، استثمار و اسارت معنوی و مادی زنان مسلمان 

و به دنبال آن پسران جوان است: زیرا با فساد زنان: جامعه فاسد می شود: زنان به خاطر 
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نی، توان تخریب جاذبه های جنسی و جسمی، در صورت انحراف از مسیر فطری و انسا

 دل های جوانان و فضایل انسانی مردان جامعه را در حد باال دارند.

 بیماری تمسخر

*استهزای حکم الهی حجاب عفیفانه و تمسخر اهل عفاف و حجاب، رذیلتی است که 

ناشی از قلّت فهم، عجز شخصیت و همرنگی با دشمنان است: چنانکه خداوند سبحان به 

 اید:پیامبر اکرم )ص(می فرم

 ۱)هنگامی که کافران تو را می بینند، کاری جز استهزاکردن تو را ندارند(.

 ۲اینها اگر توبه نکنند، سرانجام به مجازات الهی گرفتار خواهند شد.

 .۳۶ا( آیه ۲. انبیاء )۱

 .9( آیه ۴5. ر. ک: جاثیه )۲

 کردار، نشان شخصیت

ردار او زاییده شخصیت و * اصوال انسان، باشخصیت خویش زندگی میکند و رفتار وک

 پرتوی از افکار و ملکات اوست:

هرکسی بر اساس خلق وخوی و روحیات  -ای پیامبر -)قُلْ کُلٌّ یَعْمَل علی شَاکِلَتِهِ(: بگو

پس رفتارهای زیبنده مولود شخصیت زیباست وکردار ناشایست ۱خویش رفتار می کند.

کوزه همان تراودکه در اوست از"زاییده سیرت زشت بزرگسال و عدم آگاهی نوجوان 

. بنابراین حجاب کامل و رفتار عفیفانه معرِّف شخصیت زن نجیب و باحیاست و به وی "

 بها و ارزش می بخشد.

 ۸۴ا( آ یه 7. اسراء )۱

 با سرچشمه زیبایی ها
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*بندگی واقعی خداوند و ارتباط با مبدا زیبایی ها، منشأ همه زیبایی های اخالقی و رفتاری 

یجه حاکمیت عشق راستین در خانواده است و بردگی هوس و شهوت، سرچشمه و در نت

همه زشتی های اخالقی و رفتاری و اختالفات خانوادگی است: به همین جهت نبی گرامی 

 اسالم )ص( می فرمایند:

بت او به )کلَّما إزْدادَ اَلْعَبْد إیماناً إزْدادَ حُباً لِلنِّساِء؟ هرچه ایمان بنده خدا زیادتر شود، مح

 ۲زنان بیشتر می شود(.

 .۲۸۸ا، ص  ۰ ۳..بحارا النو ار، ج ۲

 افتخا ری بزرگ

*در عزّت و افتخار دختران محجبه همین بس که به فرمان جان و جان آفرین حرمت 

 نهادند.

 نور کوثر

 *فرمایش نورانی حضرت مهدی )ع(:

دختر رسول خدا)ص(، برای من )فی إبْنَةِ رَسولِ اللّهِ لی أُسوَة حََسنه در اخالق و سیره 

 .۱اسوه نیکویی است(

 ۱۳، فاطمه الزهرا)س(بهجه قلب المصطفی )ص(، ص ۱۸۰، ص 5۳.بحاراالنوار، ج ۱

 ریشه و انگیزه خودنمایی

*اساساً کمبودهای روانی و شخصیتی و احساس حقارت، عامل پوشیدن لباس های 

ران و انگیزه خودنمایی زنان انگشت نما و تحریک کننده از سوی بعضی از دختران و پس

در جامعه است: تا از این راه مورد توجه قرارگرفته و به پندار غلط خود، احساس 

 ارزشمندی و آرامش کنند و بدینگونه کمبود و حقارتشان جبران شود!
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 جلوه عفاف

 *پوشش کامل اسالمی که همانا چادر مشکی است، جلوه ای از عفت و حیای زن است.

 شرافت مندانهتأمین زندگی 

* اسالم حیات طیّب و شرافتمندانه دختران و پسران را در پرتو حجاب عفیفانه زن و 

 وجود حریم میان آنها تأمین کرده است.

 راه نشاط

 *همواره با آب معرفت و نور بندگی، تازه و بانشاط شو.

 مهر باطل خوردن

* سرّ بطالن نماز زن، در صورت آشکار بودن بعضی از اندام یا موی او در حال عمد، 

مهر باطل خوردن او تدریجاً در سایه هتک حرمت حجاب عفیفانه و نمایش جاذبه های 

 زنانه در جامعه است.

 آزمایش الهی

از زیبایی * انسان ها همواره در بوته امتحان الهی اند: که دل ربا و محبوب آنان کدام یک 

ها و زینت هاست؟ آیا چهره های زیبا و زینت های مادی، یا جمال زیبا آفرین و زیبایی 

های معنوی؟ در این آزمون، حقیقت افراد و عیار شخصیت آنها سنجیده می شود و میزان 

عقل و خردمندی، ایمان و اخالص، اراده و استقامت، عیوب و نقاط ضعف آنان برای 

 میگردد. خود و دیگران روشن

 نظر عمیق به عواقب ناگوار
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* آیا زنان نظر نمیکنندکه بی حجابی، بدحجابی، خودآرایی و مدهای ناهنجار آنان 

چگونه اخالق را فاسد، فرزندان را منحرف: خانواده ها را متالشی و ارزش ها را دگرگون 

آن چه عمل  کرده است؟! اما سرانجام آنان به سوی خداوند بازگشت میکنند و آنها را از

 .۶۰( آ یه ۶. ر. ک: ا نعام )۱ ۱میکردند، باخبر می سازد. 

 رهایی و پرواز شخصیت

* آزادی شخصیتی و معنوی و پاکی دل، در سلب آزادی نفسانی و دوری از هوس و 

 معصیت نهفته است.

 ریشه سوءاخالق

* ریشه اخالق ناشایست بسیاری از مردان و بی توجهی آنان به شخصیت و حقوق 

 همسران را باید درکشف حجاب جستجوکرد.

 تداوم لکه ننگین

* ای خواهران ایمانی! شما در حضور خداوند متعال هستید: از خودآرایی و تبرج و نمایان 

کردن اندام و موی خود در برابر نامحرمان شرم کنید؟ که ننگ آن در فرزندان و آیندگان 

 هد داشت.باقی خواهد ماند و آتش روز حساب را در بر خوا

 نور هدایت

جْرًا )إِنَّ هَذَا القُرءَانَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ اَْقوَمُ وَ یُبَشِّرُ المؤمِنِینَ َالذِینَ یَعْمَلونَ آلصَّلِحَت اَنَّ َلهُم اَ

کَبِیرًا(: بدرستی که این قرآن به راهی که استوارترین است، هدایت میکند و انسان های 

ایسته می کنند، مژده می دهد که برایشان پاداشی بزرگ مؤمنی راکه کارهای نیک و ش
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 ۱است. 

 .9( آ یه ۱7. اسراء ) ۱

 عرضه شدن بر قرآن

* قرآن آیینه شفافی است که سیرت پاک یا آلوده انسان را روشن می سازد. سفارش 

اکید اسالم به تالوت آن در هر شبانه روز، با هدف فهم و عمل به آن و در نهایت عرضه 

یش بر قرآن است. الزمه ایمان و عظمت شأن خواهران خواهان حقیقت و کردن خو

سعادت، عرضه کردن اعمال وگفتار و پوشش خود بر آیات قرآن و اصالح تنافی ها و 

 نواقص، به دور از خودفریبی است.

 قر بانگاه شرف

س *ای دختران با ایمان! سزاوار نیست شرف و انسانیت خود را قربانی خودنمایی های هو

 ما بانه و مخرب کنید.

 کودکان سر گرم

* ارتباط کودکانه با دنیا و صورت های فانی و غفلت از آخرت و صورت آفرین مایه 

اختالل شخصیت، نچشیدن طعم گوارای حیات و خسارت عظیم است. این همان دنیای 

ز مذموم است که قرآن کریم بدان اشاره می فرماید: )دنیا )امور اعتباری آن( چیزی ج

بازی و سرگرمی )کودکانه( نیست و همانا سرای آخرت بهتر و نیکوتر است برای اهل 

 ۱تقوا و پارسا، آیا در این نمی اندیشید؟( 

 .۳۲( آیه ۶. انعام )۱

 ضعف و شجاعت زن
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 ! خواهرم! ضعف تو در نمایش ظاهر فانی است و شجاعت تو در نمایش باطن باقی.

 عوارض لباس های تنگ

بان مزاحم رشد، مانع آرامش و چه بسا عامل لغزش های غریزی است * لباس های چس

 و نمایش آن حرام می باشد.

 حرکتِ مخالف قیام حسینی

* قیام امام حسین )ع( در راستای حفظ و احیای ارزش های راستین بود و شکسته شدن 

 سنگر حجاب در راستای محو آنهاست!

 ابوعلی سینا

: کسی که بدون دلیل و برهان "مَن قالَ أو سَمَِع بِغَیْرِ دَلیل فَلیَخْرُجْ عَنْ رَبَقَةِ الْأنسانیة"

سخنی را بگوید یا گوش فرا دهد )و بدان معتقد و یا عامل باشد( باید از دایره انسانیت 

 ۱خارج شود. 

کار آدمی مستدل و بنابراین الزمه انسانیت آن است که تمام رفتار، گفتار و پذیرش یا ان

 منطقی: یعنی مستند به دلیل شرعی یا عقلی باشد: آن هم عقل آزاد و سالم از هوس.

 .۳9، ص 7. ترجمه و تفسیر نهج البالغه ، ج ۱

 آگاهی همگانی

* همه حتی بداندیشان، از حکیمانه بودن حکم الهی حجاب آگاهند: گرچه هوس های 

 نفسانی مانع اطاعت و عامل مخالفت است!

 سر نو شت ریحانه
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 *حجاب و عفاف در ابعاد مختلف، تعیین کننده سرنوشت زن در دنیا و آخرت است.

 آتش های سیّار

* زنان با فروافکندن لباس حیا و پوشش دینی، همانند آتش سیَاری می شوند که به هر 

جاگام می نهند، آن جا را آتش زده و شخص و شخصیت جوانان و نوجوانان را دچار 

ی سازند. راستی چه آتش سوزی بدتر از این وجود داردکه خرمن توانایی ها و حریق م

استعدادهای خود و نسل جدید را می سوزاند و شخصیت و انسانیت آنان و خویشتن را 

 تباه می سازد؟!

 میراث وقار و متانت

*ابهَت، وقار و عظمت بانوان عفیفه و محجبه باعث می شودکه افراد بیماردل جرات 

 و تعرض یا ایجاد مزاحمت برای آنان نیابند. اغفال

 افزایش جمال

* نورانیت صورت در سایه عمل به دستورهای نورانی اسالم، نقش تعیینکننده ای در 

 افزایش زیبایی دارد.

 وعده مسرت بخش

)خداوند به آنها که ایمان راستین آورده و اعمال صالح انجام داده اند، وعده آمرزش و 

 .۱ده است(پاداش عظیمی دا

 .9( آیه 5. ما ئده )۱

 جمال پایدار و ناپایدار
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* جمالی را طلب کن که نیکی آن برایت پایدار بماند و سختی آن باقی نماند: از این رو 

زیبایی های زنانه برایت نماند و نمایش آن: نکبتش بماند! به مالت نبال که به شبی بسته 

 است به حسنت ننازکه به تبی بسته است

 ناب اسالمیبینش 

* شما فرزند آخرت هستید و وطن اصلی شما ابدیت است. باید از این عالم توشه های 

فراوان چیده و با همت واال و هدف گیریهای عالی و تحصیل تقوا: که یگانه زاد و توشه 

سودمند سیر تکاملی انسان است، قدم به حریم ارزش مند انسانیت نهاده و آخرتی آباد و 

 د فراهم سازید.زیبا برای خو

 محبت نما

 *فرمایش حکیمانه پیامبراکرم )ع(

)بپرهیز از این که طاعت الهی را به خاطر دلسوزی و محبت به خانواده ات رها کنی! زیرا 

خداوند متعال می فرماید: ای مردم: خود را از مخالفت پروردگارتان حفظ کنید و بترسید 

ا تحمل میکند، نه فرزند چیزی از جزای از روزی که نه پدر جزای اعمال فرزند خود ر

اعمال پدر را! قطعاً وعده خداوند حق است، پس مبادا زندگی دنیا شما را فریب دهد و 

مبادا فریبنده )شیطان، دوست ناباب، هوا پرستان، وسایل سمعی و بصری مبتذل و...( شما 

 ۱را بفریبد!( 

 ۳۳( آ یه۳۱ا، لقمان )  ۰۲، ص 77ا..بحاراالنوار، ج

 برترین عشق و معشوق

*معیار و میزان ارزش محبت ها و عشق ها، خود محبوب و معشوق است: هر چه معشوق 

با ارزش تر و نقش او در تأمین نیازهای واقعی و تکامل انسان بیشتر باشد: ارزش عشق 
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بیشتر و عظمت معشوق، برتر خواهد بود: به همین جهت برترین عشق، عشق به یگانه 

سان: یعنی خداوند جمیل و باالترین لذت، انس با چنین معشوقی است. معشوق برین ان

براساس همین معیار: محبت به همسر، فرزند، مال و غیر اینها به آن اندازه ارزش دارندکه 

در تأمین نیازها و تعالی انسان تاثیرگذارند؟ هم چنان که ارزش انسان به میزان ارزش 

 محبت واقعی اوست.

 جایگاه واالی زن

 *زن معلم محبت وفضیلت است: نه معلم شهوت و رذیلت.

 دوستی های خطرناک

* ارتباط غیررسمی دختر و پسر، که حکایت از عدم ارتباط صحیح و انس با محبوب دل 

بعد از تشکیل پیوند خانوادگی و آگاهی  "ها میکند: آثار تلخ و خطرناکی دارد: که بعضا

 همسر از آن بروز میکند: اما متاسفانه دختران و پسران از آن غافلند!

 ضاللت آشکار

* مخالفت با فرمان حق تعالی: از جمله حکم حجاب اسالمی، به فرموده پروردگار عالم 

 ۱چیزی جز ضاللت نیست: )فمَاذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ(.

 .۳۲( آیه ۱۰ا. یونس )

 مزاج ملکوتی

* میل به خوراک جان و پذیرش مائده های آسمانی، به میزان سالمت مزاج ملکوتی 

 همانگونه که میل به غذای جسم: به اندازه سالمت مزاج بدنی است.آدمی است: 

 بی خبری خسا رت بار
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 *آن کسی که در بند نمایش زینت تن بماند، از نمایش زینت جان غافل بماند!

 نماد فرهنگ

*لباس و پوشش نمادی از فرهنگ است: خوشا به حال بانوانی که با حجاب کامل 

 م کنند: نه تبلیغ فرهنگ مبتذل بیگانه.اسالمی، ترویح فرهنگ ناب اسال

 شریک در جرم و گناه

*کسی که )با سخن، رفتار یا قلم خود( تشویق به کار نیکی کند، بهره وافری از آن برای 

او خواهد بود وکسی که تشویق به کار بدی کند، سهمی از آن خواهد داشت و خداوند 

 ۱حساب هر چیز را دارد و آن را حفظ می کند(.

 .۸5(آیه ۴ساء)ا. ن

 این سخنی است که عقل سلیم نیز آن را درک میکند.

 منبع حکم حجاب

* خواهرم! فرمان حجاب از خداوندی صادر شده که از تو آگاه تر، توان مندتر و به 

 خودت مهربان تر است.

 تربیت، قبل از بلوغ

صحیح * تربیت امر تدریجی وگام به گام است: نه دفعی. بر این اساس فرهنگ حجاب 

را قبل از بلوغ، به دختران آموزش و عادت دهید و عفت و حیا را در وجودشان تثبیت 

 سازید: که عامل خوشبختی آنهاست.

 نیاز به دین
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 * شریعت )اسالم( آن اثر را در روح میگذاردکه طبیعت در بدن.

 غفلت از حال جوانان

تحریکات جنسِی ناشی از * ای خواهران ایمانی! اگر آن چه به جوانان بی همسر در اثر 

سهل انگاری در حکم الهی حجاب میگذرد، می دانید: وای بر شما ! و اگر نمی دانید، 

 وای بر پدران و مادران و همسران شما!

 سخن آموزنده زلیخا

* هنگامی که همسرش از دنیا رفته و خود نیز محتاج و نیازمند شده بود، به سوی حضرت 

ه و عظمت او، از عمق جان به اوگفت: حمد و ستایش یوسف )ع(رفت و با مشاهده جا

خدای راکه بردگان را به خاطر اطاعت فرمانش، ملوک ساخت و ملوک را به دلیل 

 ۱نافرمانی و معصیت، برده گردانید. 

 .5۳5، ص 9تفسیر نمونه، ج ۳7۱ص  5ا. تفسیر مجمع البیان، ج 

 آتش افروخته بر دوش

همواره مرتکب چه ظلم هایی بر خود و افراد جامعه  * اگر بانوان آسیب زا می دانستند

می شوند و حقیقت عمل ناهنجار خویش وگناهان عظیمی که بر دوش دارند را مشاهده 

میکردند! هرگز یک لحظه هم آرام نمی نشستند: تا این که آتش افروخته شده بر دوش 

 ح نمایند.خود را با آب توبه خاموش و خود را با دستورهای سازنده اسالم اصال

 شخصیت وزین

* زنان و دختران وزین ازکشف حجاب و نمایش های کودکانه و روابط غیرشرعی با 

 جنس مخالف گریزانند.
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 خطر خودباختگان

* دخترم! از خطر خودباختگان دین فروش غافل مشو: که میکوشند تو را با فاصله گرفتن 

 از عفت و حجاب زنانه، همانند خود: دین فروش و از خود، بیگانه کنند.

 تجلی گاه حق

*هدف از آفرینش انسان، تعالی بخشیدن روح و آراستن قلب به لباس تقوا و خویشتن 

است: تا به تدریج به درجه واالیی از تقواکه سرسلسله  داری در برابر معصیت و رذیلت

همه ملکات نیک اخالقی وکماالت انسانی و قرب به خداوند متعال است، برسد و قلب 

او نظرگاه و تجلی گاه حق گردد: چراکه گرامی ترین انسان ها نزد خداوند باتقواترین 

 .۱آنهایند؟ )إِنَّ اَکْرَمَکم عِنَد اللَّهِ اَتْقیکُمْ(

 ۱۳( آ یه ۴9ا. حجرات )

 سفره شهوت

* گستردن سفره تحریکات جنسی در جامعه و ایجاد هیجان های شهوانی در جوانان و 

نوجوانان با شعارهای فریبنده و غیرمنطقی و در عین حال، ممنوعیت و محرومیت آنان از 

ان های بهره برداری از آن: نظیر پهن کردن سفره غذاهای رنگین در برابر دیدگان انس

گرسنه و در عین حال ممنوع کردن آنها از خوردن است، که مشکالت و عوارض 

سوءروانی و جسمی آن برکسی پوشیده نیست. عدم ممنوعیت از آن نیز انحراف جنسی 

 است و مشکالت و عوارض آن به مراتب بیشتر است.

 انتظار بی جا

و نمایش جاذبه های زنانه  * عشق راستین و مقام معشوقه بودن زن، با هوس های نفسانی

 جمع نمی شود.
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 نیافتن عزت

 *زنیکه ذلّت رفتار و پوشش غیرعفیفانه را نداند، عزت حجب و حیا را نیابد.

 فراموش خانه ایمان

 ۱)همنشینی با پیروان هوس، فراموش خانه ایمان و محل حاضرشدن شیطان است(.

 ۸۶ا. نهج البالغه، خطبه 

 زیربنای روابط محبت آمیز

رابطه منطقی و عاطفی با جان محبوب خویش و رعایت قوانین آن، زیربنای روابط * 

معقول و محبت آمیز با همسر و فرزندان است. بنابراین ریشه نبود احساس مسئولیت برخی 

دختران جوان را: باید  "در برابر حفاظت اخالقی و معنوی همسران و فرزندان: مخصوصا

 ر برابر حفاطت معنوی و اخالقی خود یافت.در احساس مسئولیت نکردن آنها د

 کمال شخصیت

* هیچ حقیقتی جز خداوندکامل مطلق، شایستگی و توانایی آن را ندارد که موجودیت 

 انسان را به کمال الیقش برساند: چراکه آدرس جان را جز جان آفرین نمی د اند.

 شناخت ریحانه

 یشتن است.* بهترین راه شناخت ریحانه، کیفیت ارتباطش با خو

 پند جاویدان

 * خشنودی خالق خود را بر همه چیز مقدم بدار و از مرز بندگی و عبودیت خارج مشو.

 گًل خوشبو
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* به پیامبر اسالم )ص( بشارت داده شدکه خداوند به شما دختری عطاکرد. حضرت با 

 نظرکردن در چهره اصحاب خود: ناخوشایندی از این موضوع را در آنها مشاهده نمود!

آنگاه فرمودند: این چه حالتی است برای شما؟! دخترگُلی است که آن را استشمام میکنم 

 و روزی آن هم با خداست. پیامبر)ص( پدر چندین دختر بودند. ا

 .۴۸۱، ص۳ا. من الیحضره الفقیه، ج 

 آ زادی

*حقیقت آزادی چیزی جز احساس مسئولیت در برابر خود، مردم و پروردگار عالم 

 نیست.

 د خوشبختیکلی

 * قرآن آیین بهزیستی و تدبر در آن: کلید خوشبختی است.

 عصر جاهلیت

 * در جاهلیت قدیم، جسم دختران زنده به گور می شد! و در جاهلیت مدرن، روح آنها!

 دفن عشق

* بدحجابی و روابط دوستانه دختر و پسر، اولین گامی است که به سوی دفن عشق انسانی 

 و معشوقیت زن برداشته می شود و بی حجابی و روابط نامشروع جنسی، پایان آن!

 رمز صداقت و ازدواج موفق

* خواستگاری رسمی از ابتدا بدون روابط، از نشانه های صداقت و پاکی پسر است و 

 رهای اصولی در او: رمز ازدواج موفق.وجود معیا
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 بیماری عشق شهوانی

*دلی که از مشاهده جمال دل آرای صورت آفرین محروم و از محبت آن محبوب برّین 

تهی باشد،گرفتار صورت ها و بیماری عشق حیوانی و شهوانی شده و در امواج وسوسه 

د: )هر کس به چیزی های شیطانی فرو می رود. حضرت علی )ع( دراین باره می فرماین

عشق و محبت افراطی ورزد، نابینایش می کند و قلبش را بیمارمی سازد )به گونه ایکه 

عیب آن را ننگریسته و زشتیش را نیکو بیند( پس او با چشم معیوب )که مفاسد آن را 

نمی بیند( می نگرد و باگوش غیر حق شنوا می شنود، خواهش های دل، عقل او را دریده 

 ۱لش را میرانده است(.و دنیا د

 ۱۰9ا. نهج ا لبالغه، خطبه 

 ظلم عظیم به خویشتن

* ای بانوان !کدام یک از شما دیگران را بیش از خود دوست دارد؟ آیا می دانید شما 

این گونه هستید و مردان نامحرم را بیش از خود دوست می دارید؟! شما به چشمان آلوده 

 صیت ملکوتی خویش ضرر و خسران عظیم!لذت کاذب می بخشید: اما به روح و شخ

 همراهی نور

 چنان زندگی کن که دیگران، حضرت زهرا)س( را در وجود تو مشاهده کنند. -

 سارقین سعادت

 *باالترین گنج، کمال و سعادت است و بدترین سرقت، سرقت آن!

 فقدان حیا
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 ! پیامبر عظیم اشان اسالم:

 ر پنهان نیز از او حیا نمی کند(.)کسی که از خداوند در آشکارا حیا نکند، د

 آزاد اندیشی در گزینش همسر

*اولین گام برای حفظ و تداوم دلبری و معشوق بودن زن در زندگی خانوادگی، شناخت 

خواستگاران وگزینش عاشق راستین است. روشن است که آزاد اندیشی و روشن بینی 

ک های صوری و مادی در پرتو تقوا و عقل سلیم از اسارت هوس های نفسانی و مال

صرف، شرط اساسی درگزینش صحیح و انتخاب خردمندانه همسر است. بر این اساس 

دختری که ارزش های وجودی خود را در جاذبه های ظاهری خالصه نموده و از آن 

حقیقت روحی و استعدادها و ارزش های انسانی خود و مالک های اصیل و ارزشی در 

آزاداندیش نبوده و در ازدواج موفق نخواهد بود: گرچه  انتخاب همسر غافل است، هرگز

در اوائل ازدواج: به حسب ظاهر زندگی شیرین و پس از آن، دورنمای جذّابی داشته 

 باشد.

 محبت میوه معرفت

* محبت راستین ثمره اخالق و معرفت و راز رسیدن به اهداف واالی ازدواج: به ویژه 

 تربیت فرزندان سالم و صالح است.

 موضوع حیا.5۶۶: ص ۲میزن الحکمه، ج  ا.

 زن سعادتمند*

خوشبخت بانویی که شغل و فعالیت هایش هماهنگ با فطرت و ساختار وجودیش و در 

فضای همجنس خود باشد و اشتغالش او را از وظایف اصلی و عالیق خانوادگی باز 

 نداشته و زمینه وسوسه و آلو دگی دیگران را فراهم نسا زد.
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 ینخودنمایی برّ

 * حضرت رسول اکرم )ص(:

)محبوب ترین مخلوقات نزد خداوند عزّوجّل نوجوان و جوانی است زیبارو، که جوانی 

و زیبایی خود را برای خداوند و اطاعت او قرار دهد. به چنین جوان و نوجوانی خداوند 

ن رحمان بر فرشتگان می بالد و مباهات می کند و می فرماید: حقیقتا ین انسان بنده م

 ۱است(.

 -اعم از دختر و پسر -براساس این حدیث، بهترین هنرنمایی انسان باالخص جوان زیبارو

این است که در پرتو اطاعت خداوندی و تحصیل کماالت معنوی، خودنمایی در برابر 

فرشتگان آسمانی نموده و انسانیت خویش را در معرض تماشای اهل آسمان و زمین 

ی سبحان به او افتخارکند نه اینکه در پرتو نعمت های بگذارد: به گونه ای که خدا

خدادادی و جاذبه های طبیعی در برابر نامحرمان و دیدگان آلوده: به خودنمایی بپردازد 

تا اینکه شیطان در اثر تباهی نونهاالن بوستان انسانی، ببالد و مباهات کند! با اینکه هنگامی 

محسوب می شودکه در سایه توفیق کوشش  یک نعمت، سند افتخار و فضیلت برای انسان

 و مجاهدت به دست آورده و از امور معنوی و اخالقی باشد.

 .9، ص 5ا. میزان ا لحکمه، ج 

 کالم مطهَّراستادفرزانه شهید مطهری:

حیا و عفاف و ستر و پوشش تدبیری است که خود زن با یک نوع الهام برای گران بها 

رابر مرد به کار برده است. زن باهوش! فطری و با کردن خود و حفظ موقعیت خود در ب

یک! حس مخصوص به خود دریافته است که از لحاظ جسمی نمی تواند با مرد برابری 

کند و اگر بخواهد در میدان زندگی پا مرد پنجه نرم کند از عهده زور و بازوی مرد برنمی 

ت که خلقت در وجود آید و از طرف دیگر نقطه ضعف مرد را در همان نیازی یافته اس
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مرد نهاده است، که او را مظهر عشق و طلب و زن را مظهر معشوقیت و مطلوبیت قرار 

داده است... وقتیکه زن مقام و موقعیت خود را در برابر مرد یافت و نقطه ضعف مرد را 

در برابر خود دانست، همان طوری که متوسل به زیور و خودآرایی و تجمل شدکه از آن 

مرد را تصاحب کند، متوسل به دور نگهداشتن خود از دسترس مرد نیز شد،  راه، قلب

دانست که نباید خود را رایگان کند، بلکه بایست آتش عشق و طلب او را تیز کند و در 

 ۱نتیجه مقام و موقع خود را باال برد. 

 .۶۳ -۶۲ا. مسئله حجاب ص 

 راز عزّت و ذلّت

* اطاعت و عبادت، عزت آور و رذیلت و معصیت، ذلت آور است. گناه گرچه در ظاهر 

لذت بخش است: اما حقیقتش خواری و ذلت آفرین است، که روزی آشکار شده و در 

 آخرت نیز برای همگان مشهود می شود.

 همراهی نور

 * چنان زندگی کن که دیگران، حضرت زهرا)س( را در وجود تو مشاهده کنند.

 صیحت ابوذرن

به بهترین دوستانت ظلم مکن: محبوب ترین دوستان تو همانا جان و شخص شخصیت 

 ملکوتی توست.

 توشه ابدیت

* اصوال انسان در این عالم: سفر ابدیت را در پیش دارد و مسافرت بدون زاد و توشه 

فرجامی جز هالکت ندارد، تنها زاد و توشه سودمند این سفر، تقوا و فضیلت است: 
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 ۱تَزَوَّدُوا. فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ادِ التَّقْوَی(.)

 ۱97( آیه ۲ا. بقره )

 عدم شکوفایی استعداد علمی

* غریزه جنسی نسل جوان که نیرومندترین غریزه آدمی است، با جلوه گری های زنانه 

شعله ورگشته، تمرکز و آرامش آنها را از بین می برد و قوه تخیل و توهم، به جای عقل 

الیت پرداخته و مناظر شهوت انگیز زنان را در ذهن خود تصویر میکنند: در نتیجه به فع

توانایی ها و قابلیت های فکری آنان هدر رفته و توان ذهنی و عقلی آنهاکاسته می شود 

و چه بسا منجر به سلب شوق علمی آنها میگردد: که پایین آمدن سطح کیفیت تحصیل 

 ن است.و یا ترک تحصیل از جمله نتایج آ

روشن است هنگامی که استعداد عقالنی آدمی با آشنایی به حقایق اشباع نشود، این خال 

فکری او با پندارهای بی اساس و افکار باطل و خرافات پر می شود وبه تبع آن خالهای 

 روحی و روانی او نیز با اخالق وکردار ناشایست اشغال و اشباع خواهد شد.

 حریم عفت

ل اسالمی بیان کننده آن است که این جا حریم عفت و انسانیت * رعایت حجاب کام

بوده، چشم نظربازان و دست تجاوز پیشگان به آن نرسد. امّا بی توجهی به این فرمان 

خداوند، در عین حال که گناه و بی ادبی در محضر اوست: گواه آن است که این جا 

 زرعه هرزه گران است!جلوه گاه شهوت و هوس، منظر چشم های آلوده و چه بسا م

 زیباسازی برای همسر

زیبادوست و زینت طلب است. تاکید اسالم به زیباسازی زن و شوهر  "* انسان فطرتا

برای یکدیگر: به ویژه خودآرایی زن در محیط خانواده و قرار دادن ثواب و اداش و 
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فضیلت های زیاد برای آن، مبتنی بر این نیاز زن و مرد است: تا در پرتو تأمین درست آن، 

 رفتن و خودنمایی در برابر نامحرمان پرهیز شود. از تعدی و انحراف و بیراهه

 حدیث معراج

)ای احمد! حذر کن از این که مثُل کودکان باشی که وقتی به سبز و زرد )زیبایی های 

دنیا( نظر میکند شیفته آن می شود و هنگامی که چیز شیرین و لذیذ به او داده می شود، 

 فریب می خورد(.

 لغ جزرهیده ازهواخلق اطفالندجزمردخدا نیست با

 .۲۲، ص 77ا.بحار ا النوا ر، ج 

 بر دگی مدرن

 *نمایش جاذبه های زنانه بردگی مدرن است!

 آموزه بزرگ

* یوسف با آن روح بلند و سیمای زیبا و ملکوتی، این درس بزرگ را به انسان ها: به 

لیّ نعمت ویژه جوانان پسر و دختر آموخت که هرگونه گناه و انحرافی، خیانتی است به و

خود و ستم و ضربه ای است به شرافت نفس خویش و محرومیتی است ازکماالت معنوی 

و رستگاری در آخرت و باید در لحظات بحرانی و محیط سراسر هوس و وسوسه، به 

یگانه سنگر محکم و مطمئن که همانا خداوند قدیر است پناهنده شد و بر غریزه شهوت 

و نقشه فریب کارانه افراد بوالهوس به ظاهر عاشق را مسلط و نفس سرکش را مهار نمود 

 خنثی کرد. ا

 .۲۳( آیه ۱۲ا. رک یوسف )

 تضعیف دین و محبت الهی
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زنان خودنما و دل ربا، با این عمل ضددینی و اخالقی خویش، نور ایمان و محبت الهی 

 را در قلب خود و دیگران تضعیف نموده و طعم گوارای مناجات و لذت انس با خدای

جمیل را از بین می برند و مانع گسترس آیین توحیدی و تابش آفتاب روان پرور اسالم 

به دل ها شده و ظلمت شهوات و محبت دنیاکه ریشه هر معصیت و رذیلتی است، را 

 جایگزین آن می نمایندا

 امام صادق ع به نقل از جد بزرگوارشان پیامبراکرم ص فرمودند:

 بِهَا العَبد سِرَّاً لَمْ تَُضرُّ اِال َعامِلَها، وَ اِذا عَمِل بِها َعالنِیَةً وَلَم یغَیَّرْ عَلَیْهِ )اِنَّ امعْصِیَه اِذا عَمِلَ

هنگامی که انسان گناه را پنهانی انجام دهد، فقط به او ضرر می  "اَضَرَّتِ العامَّه: مسلما

افراد جامعه  -دزند، ولی زمانی که آشکارا در بین مردم مرتکب شود و غیرت ورزیده نشو

آن  -غیرت دینی یا ناموسی نورزند و جلوی او را با امر به معروف و نهی از منکر نگیرند

 گناه به همه افراد جامعه ضرر می زند(.

 سپس امام صادق ع می فرمایند:

خاطر آن است که او )وَ ذلِک! اِنَّهُ یُذِلّ بِعَمَلِهِ دینَ اللّهِ وَ یَقْتَدی بِهِ اَهْلَ عَداوهَ اهللِ؟ واین به 

در اثر گناه آشکار خود، دین الهی را تحقیر و خوار نموده و به دشمنان خداوند در این 

 ۱عمل غیرمشروع اقتدا کرده است(.

به همین جهت حجاب زن گرچه از حقوف و نیازهای مهم اوست اما حق اهلل تعالی هم 

 هست و زن نمی تواند از آن صرف نظرکند.

 .7۸ا، ص ۰۰ ا. بحاراالنوار، ج

 تزیین اعمال ناروا

* هنگامی که جوان از رذایل اخالقی و شخصیت بیمار برخوردار باشد، هوس های 

نفسانی بر فکر او چیره می شود و اعمال ناشایست را: همانند ارتباط دختر و پسر، عکس 

سیم: گرفتن با هم و غیر اینها، با توجیهات فریبنده از قبیل: می خواهیم همدیگر را بشنا
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می خواهیم در آینده با هم ازدواج کنیم و نظایر این امور، در نظر و خیال وی تزیین 

میکند و آن را امری الزم و ضروری جلوه می دهد و بر حسّ تشخیص عقل حقیقت بین 

پرده افکنده و با دگرگون کردن حقایق در نظرش، او را از عواقب خطرناک آن اعمال 

 زشت غافل میگرداند.

 دگاه آخرت!یاد دا

*دخترم! به هنگام حضور در جامعه، به یاد حضورت در دادگاه عدل قیامت برای حساب 

 کردار خویش، باش.

 راز نشاط

 * حجاب و تقوا به شخصیت ریحانه بها می دهد و او را با نشاط نگه می دارد.

 پلیدی ترک حجاب

* ای بانوان با ایمان! فروافکندن حجاب عفیفانه اسالمی پلید و از عمل شیطان است، از 

 آن دوری کنید تا رستگار شوید.

 رمز نزول برکات الهی

)ا گر اهل شهر ها و آبادی ها ایمان می آورند و تقوا پیشه می کردند، درهای برکات 

را )با زبان یا عمل( تکذیب کر  آسمان و زمین را به روی آنها میگشاییم و لکن آیات ما

 ۱د ند، ما نیز آنان را به واسطه اعمالشان مجازات کردیم(.

 .9۶( آیه 7ا. ا عر اف )

 فرار از خیر کثیر
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* شگفتا از دخترانی که تواضع در برابر حکم الهی حجاب نمیکنندا با اینکه منافع عظیم 

 آن و عواقب ترکش را یافتند!

 اهل ایماناختصاص مواهب و لذایذ به 

* دین اسالم آیین اعتدال و هماهنگ با ویژگی ها و نیازهای روحی و جسمی انسان 

است: بهمین جهت استفاده صحیح و خداپسندانه و بدور از اسراف و تجمل پرستی از 

زینت ها: مواهب، روزی های پاکیزه و لذایذ حاصل از آنها را نه تنها مجاز شمرده و 

ا نشانه زهد و پارسایی نمی داند: بلکه به آن توصیه نموده و تحریم و پرهیز از آنها ر

آفریدن آنها را فقط برای اهل ایمان قلمداد نموده است: اگرچه غیر آنها نیز علی رغم 

نداشتن لیاقت: از این سفره الهی به برکت مؤمنان بهره برداری میکنند: چنانچه قرآن 

 حکیم با لحن عتاب آمیزی می فر ما ید:

چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی  -ای پیامبر -)بگو

های پاکیزه را حرام کرده است؟! بگو: اینها در زندگی دنیا برای کسا نی است که ایمان 

آورد هاند )گرچه دیگران نیز استفاده میکنند: ولی( در قیامت، خالص برای مومنان 

 ۱خواهد بود...(.

 .۳۲( آیه 7. اعراف )۱

 قر بانی های آ زا دی غیر معقول

* زنان و مردانی که نسبت به بهداشت حیات جنسی و سالمت روانی افراد اجتماع 

جوانان و نوجوانان بی توجه یاکم توجه اند و طعم شیرین وگوارای حقیقت  "خصوصا

حیات را از فرزندان جامعه سلب میکنند! قطعگً در محیط خانه نیز چنین خواهند بود: 

ذا علت اصلی بسیاری از فساد اخالقی جوانان و نوجوانان، ناشی از بی مباالتی و بی ل

 احتیاطی چنین خانواده های آسیب زا ست!
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 معیارهای انسانیت

* گنج های فطری، ارزش های اصیل انسان و معیارهای انسانیت اند. انسانیت آدمی به 

 ارزش ها در انسان است. میزان پرورش آنهاست و مالک فضیلت و برتری، وجود این

 معشوقه راستین

* همسر شایسته مظهر حیات بخشی الهی و باعث بالندگی شخصیت آدمی است: نه مظهر 

خمودی و مایه سیر قهقرایی شخصیت. چنین همسری به راستی محبوب و شایسته محبت 

 ورزیدن و خدمت کردن. به اوست.

 شرم نکردن از خویشتن

که از مردم حیا کند و از خود حیا نکند، ارزشی برای  * حضرت امیرالمؤمنین: )کسی

 ۱نفس خود در نزد خویش قائل نمی باشد(.

 .۴۶، ص ۱9ا. ترجمه و تفسیر نهج البالغه ، ج 

 غذای جسم و روح

* طبیعت غذای جسم است و شریعت )اسالم( طعام روح. بی توجهی به غذای روح، 

 ذت های معنوی باز می دارد.انسان را افسرده کرده و ازکارهای نیک و از ل

 محر ومیت اسفبار

* در شگفتم از جوانانی که هرکتابی را مطالعه کنند! اما از مطالعه کتاب جان و جان 

 آفرین محرومند!

 صادرات، نشان از واردات
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* کشور وجود انسان دارای واردات و صادراتی است. راه ها و مجاری واردات، چشم 

و امور زندگی و عالم را از طریق اینها فرامی گیرد و از وگوش و عقل است: که حقایق 

آنها بهره مند میگردد. مجاری صادرات، زبان و سایر اعضا و جوارح است: که با آنها، 

واردات خود را به دیگران می آموزد و به آنها ارائه می دهد. بنابراین صادرات وکردار 

 .انسان نشان از واردات و میزان عقل و شخصیت اوست

 ممنوعیت و حرمت خودنمایی

)وَ ال یبْدینَ زِینَتَهُنَّ إالّ ما ظَهَرَ مِنْها(: زنان نباید جاذبه ها و زینت های )طبیعی یعنی اندام 

و سر وگردن و سینه و مو و زینت های مصنوعی یعنی زیورآالت و آرایش ها و لباس ها 

ی جلب توجه کننده و و روسری های زینتی و رنگارنگ و پوشش های بدن نماو عطرها

ظاهر است )گردی صورت و  "محرّک( خود را آشکار سازند: مگر آن مقدارکه طبیعتا

 ۱دو دست تا مچ در صورت خالی بودن از هر نوع آرایش جلب توجه کننده و محرّک(.

پس آیه داللت بر وجوب حجاب و پوشش عفیفانه میکند. البته پوشاندن گردی صورت 

و به ضمیمه چادر جزئ برترین پوشش اسالمی است. بنابراین  و دو دست تا مچ، نیکو

خودنمایی و آشکار نمودن جاذبه ها و زینت های زنانه و لباس هایی که باعث جذابیت 

جنسی و تحریک شهوانی در مردان می شود، حرام است و هر زنی چنین کند: از صراط 

 مستقیم منحرف گشته و به راه ضاللت شتافته است!

 .۳۱( آیه ۲۴ا. نور )

 احساس نا امنی زنان

* زنان وقتی روحیه مردان خود را در پرتو مناظر هوس انگیز زنانه شهوت ران و ال ابالی 

یافتند و عالقه آنان را نسبت به خود سرد و ضعیف دیدند، همواره در درون خود احساس 

نا امنی میکنند: چون در هراسندکه مبادا شوهرانشان دست از آنان کشیده و دل درگرو 
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و همین امر اختالل ها و آسیب هایی در روان و زندگی آنها  معشوقه دیگری بسپارند

 ایجاد می کند.

 رمز تک همسری

* سالمت و پاکی جامعه از مظاهر فساد و شهوت انگیز زنان، عامل مهمی در استمرار 

 معشوقیت زن و زندگی تک همسری است.

 حقیقت معصیت

ر اثر تکرار و تداوم، *گناه و نافرمانی پروردگار حکیم، در حقیقت زهری است که د

روح را به تدریج مسموم نموده و آتشی است که استعدادهای عالی انسان را درکام خود 

می سوزاند و آرامش و سالمت روح را مختل نموده و سالمت جسم را در اثر تاثیر متقابل 

جسم و روح، به خطر می اندازد، لذا امام صادق )ع( می فرمایند: )به درستی که انسان 

ناه می کند در نتیجه از نماز شب محروم می شود و همانا تاثیر گناه و عمل زشت در گ

 ۱صاحبش از اثر چاقو درگوشت سریع تر است(.

 .۳۳۰، ص7۳ا. بحاراالنوار، ج 

 جنگ با خویشتن

*از خودستیزی و پشت پا زدن به قوانین و نیازهای روح پرهیز نما: که مایه تعارض 

 شدن زندگی است. درونی، سرگردانی و تاریک

 حرمت قائل نبودن برای جان
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حرمتی برای  "* محبوب ترین چیزها نزد انسان خودش می باشد. از این روکسی که عمال

جان و روحِ محبوب خود قائل نیست، احترامی به جان دیگران: از جمله همسر نیز 

 نخواهدگذاشت.

 ریشه جامعه رشد یافته

بویژه دختران رمز تحقق نظام نوین و رشد و  * سازندگی و تربیت اسالمی نسل جوان

 تکامل جامعه است.

 سخن دلنشین یار

 *امیرمؤمنان علی:

)سخنانت محفوظ و در پرونده اعمالت مخلّد است، پس آن را در آن چه که مایه قرب 

و منزلت تو می شود، قرار ده و بپرهیز از این که آن را در آن چه مو جب خواری و 

 ۱، آزاد گذاری(.نابودی تو می گردد

 ۱۱5، ص ۲ا. غرر ا لحکم، ج 

 گدایی مدرن

* بدترین گدایی مدرن، گدایی زن است که با خودآرایی و پوشش نامناسب، نگاه ناپاک 

 نامحرمان را طلب میکند!

 پستیِ آشکار

*در حقارت و پستِی پدیده شوم بی بندوباری و خودنمایی زنانه همین بس که مخالف 

 است. فرمان حکیمانه الهی

 تأثیر پذیری همگانی
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* ارائه جاذبه ها و زیبایی های زنانه بر مردان همسردار تأثیر سومیگذارد: چه برسد به 

جوانان مجرد! لذا به جوانان ترحم کنید تا خداوند به شما ترحم نماید. در غیر این صورت 

 ۱منتظر بازتاب اعمال خویش باشید.

 فر دای درخشان

نشینیم: دختران محّجبه و تربیت یافته امروز: همسران شایسته  *فردا سر سفره امروز می

 مادران نمونه و سنگرداران وفادار نسل صالح فردایند.

 بزرگتر ین ستم

*نیازهای فطری، حقوق الهی و انسانی است. سلب حق انسانیت و حیات معنوی از جوانان 

م فرجام خوبی ندارد: در اثر تحریکات جنسی زنان در اجتماع، بزرگترین ظلم است و ظل

 لذا قرآن کریم می فرماید:

)اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات می کرد، جنبنده ای را بر پشت زمین 

 ۱باقی نمیگذاشت: ولی آنها را تا زمان معینی به تاخیر می اندازد(.

 ۶۱ا( آیه ۶ا. نحل )

 چهره های شرمنده

ا رعایت نمیکنند و در نتیجه ارزش های * براستی زنانی که عفاف و حجاب اسالمی ر

الهی و انسانی را دگرگون می سازند: همان ارزش هایی که خون ها و جان های بسیاری 

از پاکان که در راس آنها ائمه معصومین )ع( می باشند، فدای آنها شده تا اینکه آنها 

با چه رویی به محفوط مانده و به دست ما و آیندگان برسد، هنگام ظهور امام مهدی )ع( 

سیمای ملکوتی آن حضرت نظر خواهندکرد؟! و اگر عصرظهور را درک نکنند: با چه 

 چهره ای بر پروردگار خویش وارد خواهند شد؟!
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 نیکی به خویشتن

 *به خود نیکی کن: تا محبوب نیکان شوی و چیره بر دشمنان.

 نظر با چشم عقل

* هر زنی با چشم خرد عواقب خودنمایی و ارتباط غیررسمی با جنس مخالف را ببیند 

 هرگز تن به ذلت آن ندهد.

 فرجامی شیرین

* دخترم! به جسمت نیکی کن و آن را از نامحرمان بپوشان: تا جاذبه هایش حفظ، شیطان 

 خجل و بوالهوسان مایوس شوند.

 رمز گران بها شدن

نت عفاف و حیا و پوشش کامل در جامعه و محدودشدن نمایش * برخورداری زنان از زی

جاذبه های زنانه به خانه و همسر، از یک سو ارزش و منزلت و موقعیت زنان در نظر مردان 

فوق العاده باال می رود و از سوی دیگر قدرت میل و حرص مردان به جاذبه ها و زیبایی 

ر خارج خانه به زنان دسترسی ندارند، های زنان افزایش می یابد و از آن جاکه مردان د

به همسران خویش و جاذبه های آنان جذب می شوند که همین امر مایه گران  "طبیعتا

بهاشدن آنها، تداوم بخش محبوبیت آنان و استحکام بنیان خانواده خواهد بود. به قول 

چنان  -ء ویل دورانت: آن چه بجوییم و نیابیم عزیز وگران بها میگردد، زیبایی یک شی

بستگی به قدرت میل به آن شیء دارد، میلی که با ارضا و اقناع ضعیف  -که خواهیم دید

 می شود، با منع و جلوگیری قوی میگردد. ا

 ۱۳۰ا. لذ ات فلسفه، ص 
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 ناتوانی در خودیابی

 * آن کس که از یافتن خود عاجز است، دریغاکه تواند عاشق راستین یابد!

 استقامت

مستقیم دین و برپایی حکم الهی حجاب ثابت قدم باش و در برابر  *دخترم! در صراط

تمسخر و سخنان بی اساس نابخردان، صبر و شکیبایی را پیشه کن: که این از اراده و عزم 

راسخ است و به فرموده قرآن، خداوند با صابران است و پاداش نیکوکاران را ضایع 

 نخواهدکرد. ا

 ۱ا5د )اا( آیه و هو ۴۶( آیه ۸ا. ر. ک: انفال )

 مواظبت از غارت

* عمرت را چراگاه شیطان قرار مده و قبل از آن که خشم و غضب الهی درباره تو حتمی 

 گردد، از فرمانش اطاعت نما.

 منزه بودن جان از ذکورت و انوثت

*رشد وکمال اختصاص به جان و روح آدمی دارد: که ذکورت و انوثت در آن راه 

 ندارد.

 تخریب هویت

 افکندن پوشش عفیفانه اسالمی منجر به تخریب هویت انسانی و دینی می شود. *فرو

 پند هشدارآمیز
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* خواهران ایمانی! آیا می دانید پوشش کامل عفیفانه از دستورات حکیمانه پروردگار 

شماست؟ اگر نمی دانید! به آیات و روایات آن رجوع کنید. اما اگر می دانید و با آگاهی 

افرمانی او را میکنید! باید نسل جوان و نوجوان به خداوند بازگردند تکبر ورزیده و ن

 وکفایت امر خود را از او بخواهند.

 آلودگی معنوی خودنمایی زنانه

* حقیقت باطنی خودنمایی زن و آشکار ساختن زینت های طبیعی یا مصنوعی خود برای 

های او می شود: تا نامحرم، آلودگی و نجاست معنوی است که باعث عدم مقبولیت نماز

 اینکه خود را با آب توبه تطهیر نماید: چنانچه امام صادق ع در ضمن حدیثی می فرمایند:

)هر زنی که خود را برای غیر همسرش خوشبو نماید، هیچ نمازی از او قبول نمی شود: تا 

 ۱اینکه بجهت عطرش غسل کند: همانند غسلش از جنابت(.

 ،۸۰مقد مات نکاج، باب ا: ابواب ۴ا. رسائل الشیعه، ج 

 راز اختالف و اتحاد

* ریشه اختالفات خانوادگی و طالق و در نهایت گسستگی تربیت فرزندان، خودخواهی 

و هوس مداری است و راز اتحاد و صلح و صفا و در نتیجه تربیت انسان در مهد خانواده، 

 خدابینی و حق ساالری است.

 مالمت آیندگان

*ای خواهران ایمانی! آیا دوست دارید آیندگان بگویند حضرت زهرا)س(حافظ حریم 

 ارزشمند حجاب دینی بودند: اما زنان مسلمان حرمت آن را شکستند؟!

 آرامش واقعی
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* در رضایت جان و جان آفرین آرامش و سرور نهفته است: لذا آرامش زن در رعایت 

 حجاب کامل اسالمی و فطری است.

 صوت و خنده نمکین

* جاذبه صدای ظریف، آهنگ شیوا و تبسم ملیح زن از جمله ابزارها و سالح های طبیعی 

او برای نفوذ و جذب همسر است. زن با صوت دلربا و خنده نمکین دل همسر را نوازش 

می دهد و غبار غم و اندوه و خستگی را از صورت و چهره جان او می شوید به ویژه اگر 

نرمش و سخنان حق و روشن گرانه همراه باشد و به زندگی مرد حرارت و صفا با ناز و 

بخشیده و محبوبیت خود را نزد او حفظ و استوار میکند. اما بی پروایی و آزادی زنان در 

اسارت هوس در جامعه، موجب از دست رفتن جاذبه های فوق در خانواده و خلع سالح 

 شدن آنان در برابر همسران است.

 اجمالی به همه شبهاتپاسخ 

* ای ریحانه خلقت! اگر خداوند را عالم، حکیم و عادل بی نهایت دانی و اورا به رب 

 العالمین بودن ستایی، باید تمام شبهات را با آن دفع نمایی.

 رابطه دنیا و آخرت

* آخرت، فصل درو و برداشت محصول بذرافشانی در مزرعه دنیاست اگر تخم گل 

گل های زیبا، معطر و نشاط بخش است و اگر بذر خارکشت نماید، بیفشاند، محصولش 

 چیزی جز خار به بار نمی نشیند. بر همین اساس، پیامبر اسالم )ص( می فرمایند:

)قال داود: یا زارعَ السَّیَئاتِ أنْتَ تَحْصدُ شَوْکَها و حَسَکَها داود پیامبر فرمود: ای کسی که 

 ۱اک آن را خودت درو خواهی کرد(.گناهان را کشت می کنی، خار و خاش

 .۳ص  ۱۶ا. کنز العمال، ج 
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 مولوی چه زیبا سروده:

 ۱اگر بار خار است خود کِشته ای اگر پرنیان است خود رشته ای

 ا. مثنوی، دفترسوم.

 رایحه حیا

* بانویی که به عطر عفت و حیا معطر است، رایحه آن، جسم او را به حجاب اسالمی 

 الهی و دیگران را به روابط انسانی با او عطرافشان می سازد.جان او را به اخالق 

 سایه های رفتنی

* زیبایی و جاذبه های ظاهری سایه هایی است رفتنی و ایمان و جاذبه های باطنی حقایقی 

 است ماندگار.

 خوشبخت واقعی

 * خوشبخت کسی است که الگویش در زندگی انسان های کامل باشد!

 خیر و شرّ کثیر

ادن به حکم عقل و دین درباره لزوم و ضرورت پوشش کامل اسالمی و رعایت * تن د

عفاف و شئون انسانی، به جهت حفظ آرامش و بهداشت روانی و عصبی، دارای اهمیت 

و برکات فراوانی است و بی اعتنایی به آن، منجر به آسیب های روانی و روحی و عصبی 

نما و بدحجاب و همسران و فرزندان امروز افراد جامعه می شود که گریبان خود زنان خود

 و فردای آنها را نیز میگیرد! آیا زنان در این باره نمی اندیشند؟!

 محرومیت از دیدار عشق
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 * دختری که جامه حیا و حجاب از خود برکَند: رخسار زیبای عشق عفیف راهرگز نبیند.

 تفاوت دو پیوند

ی پایدار باطنی و معنوی، بر پیوند و * فضیلت پیوند و وصال ناشی از جاذبه ارزش ها

 وصال حاصل از جاذبه های ناپایدار ظاهری و جنسی، همانند فضیلت آخرت بر دنیاست.

 پرهیز منطقی

 * از انجام رفتاری که به شخصیت و آینده تو لطمه وارد میکند، اجتناب نما.

 خرد ورزی

آن چه نزد خداست، بهتر )آنچه به شما داده شده، متاع زندگی دنیا و زینت آن است و 

 و پایدارتر است، آیا در این اندیشه نمی کنید؟ ا( ا

 .۶۰( آیه ۲۸ا. قصص )

 بی ادبی به میزبان کریم

*اگر میهمان شما در حضورتان به شما بی حرمتی کند! درباره او چه قضاوت 

ست خواهیدکرد؟ دنیا خانه و ملک خداوند است و ما میهمان اوییم، آیا بر خالف ادب نی

که همواره روزی آن میزبان کریم را بخوریم اما در حضور او آن هم با نعمت ها و جاذبه 

 ها و وجودی که از آنِ اوست، به پیشگاه مقدسش بی حر متی کنیم؟!

 راز حجاب در نماز

*حجاب صحیح و عفیفانه در نماز آموزش تمرین و تذکر عفاف و حجاب در برابر مردان 

 نامحرم است.
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 گریز از حق

* نتیجه فرار از حق و حقیقت: چیزی جز از دست دادن استعدادهای عظیم کمال طلبی 

 انسان در دنیا و قرارگرفتن در زمره زیان کاران در سرای آخرت نخواهد داشت.

 وعده تخلف ناپذیر الهی

*قرآن کریم به کسانی که نیاز به ازدواج و همسر دارند و علی رغم تالش های الزم و 

ایسته، برخی اسباب ازدواج برای آنها فراهم نیست مثل نبود خواستگار شایسته برای ش

دختر یا زن موردپسند برای پسر، دستور به عفاف و پرهیز از امور غیرعفیفانه فرموده تا 

خداوند قادر به لطف خود، موانع ازدواج را برطرف و وسایل و شرایط تشکیل پیوند 

ه می فرماید: )َولیَْستَعْفِفِ الَّذینَ الیَجِدُونَ ِنکاحاً حَتّی یُغْنِیَهُم مشترک را مهیا سازد، آنجاک

اهللُ مِنْ فَضْلِهِ(؟ وکسانی که امکانی برای ازدواج نمی یابند، باید خویشتن داری و 

 ۱پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود، آنان را بی نیاز گرداند. 

 ۳۳ا.،هـمان، آیه 

 یپیروزی در زندگ

* کامروایی و وصال نصیب زنی است که در میدان زندگی، دست از تقوا و حجاب بر 

 ندارد.

 زیباترین افتخار

 * موالی موحدّان علی )ع( می فرمایند:

انَْت کَما "اَنْ تَکُونَ لی رَبّا "ًّ وکَفی بی فَخْرا"ّّانْ اَکُونَ لَکَ عَبْدا")إلهی کَفی بی عِزا

بّ، معبودا! برای من این عزت پس که بنده تو باشم و برای من این احِبّ فَاجْعَلْنی کَما تُحِ 

افتخار کافی است که تو مالک و صاحب اختیار من باشی، تو چنان هستی که من دوست 
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 ۱دارم، مرا چنان قرار ده که تو دوست داری(.

 .۴۰۰ص 7۴ا.بحاراالنو ار، ج 

 نشانه حرّیت

مقدم داشتن مصالح عموم به ویژه جوانان * غلبه عقل و منطق برخواسته های نفسانی و 

 نشانه حریت و استقالل فکری دختر مسلمان است.

 راه خطرناک

* دوستی های دختر و پسر به هدف شناخت یکدیگر، دبستان تبادل احساسات است: نه 

 مکتب عالی معرفت.

 جهانی شدن حجاب

ه عالم را * هرگز نور حکم الهی حجاب خاموس نشود و روزی آیدکه این نور، هم

 روشن کرده و حجاب اسالمی به تبع دین، جهانی کردد.

 میزان خرد

 * وقار، متانت و حجاب عفیفانه ترجمان خرد و اندیشه ریحانه است.

 هشدار قرآن

)به زودی کسانی که مرتکب گناه شدند )و مردم را از راه حق منحرف ساختند( به سزای 

 ۱خداوند و عذاب شدید خواهند شد(. نیرنگ هایی که میکردند، گرفتار خواری نزد

 .۱۲۴( آ یه۶ا. انعام )

 کشتی جامعه
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* جامعه همانندکشتی است که اگرکسی به بهانه آزادی بخواهد زیر پای خود را سوراخ 

کند و دیگران مانع او نشوند، آب واردکشتی شده و همه را در کام دریا و مرگ فرو می 

 برد.

 شیرینی ایمان

الوت ایمان و اطاعت الهی، بزرگداشت و حرمت نهادن بد ان * تنها راه چشیدن ح

 هاست.

 اصالح و فساد زن

 * اصالح زن مایه اصالح خانواده و جامعه است و فساد او باعث فساد آن.

 فر یاد دادرسی

* برخی از زنان و دختران گرفتار غفلت و غرورند! غافل از آن که چه بسیار از زنان و 

دخترانی که پیش از آنها به دام های تنیده شده و نتایج اعمال زشت شان گرفتار شدند و 

 در آن هنگام فریاد می زدند وکمک می خواستند: اما وقت بیداری و نجات گذشته بود!

 تجسم زیبایی

 جسم غیرت و عفت است.*عاشورا ت

 سخن دور از انصاف

* چقدر از انصاف و واقع بینی دور است کسی که حکم الهی عفاف و حجاب را نشانه 

ارزش و شخصیت زن نداند: اما بدحجابی و بی حجابی را مایه شخصیت پندارد! قرآن: 

 آن کتاب بزرگ آسمانی چه زیبا فرموده:
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اَمْ َلکُمْ سُلْطَنٌ مبِینٌ (: شما را چه شده است؟!  "ا تَذَکَّرونَ * )مَا لَکم کَیْفَ تَحْکُمونَ * َافَلَ

چگونه حکم می کنید؟ ا )هیچ می فهمید چه میگویید؟ !( آیا متذکّر نمی شوید؟! یا شما 

 دلیل روشنی در این باره دارید؟ ا

 ۱5۶-۱5۴( آ یات ۳7ا. صافات )

 آفت شخصیت

 فت محبوبیت و شخصیت ملکوتی زن است.* مدپرستی و پیروی از مدهای نابهنجار، آ

 احکام حکیمانه

* دستورهای دینی: از جمله حکم حجاب، تابع مصالح و مفاسد واقعیه ای است که به 

 خود انسان می رسد و خداوند حکیم و بی نیاز است.

 اوج زشتی

* زشت ترین اخالق برای زنان نمایان کردن بعضی از اندام و موها و جاذبه های زنانه 

 دادادی و منحرف نمودن نونهاالن بوستان خداوندی است.خ

 جرات تجاوز

* جامعه ای که زنان با زیر پاگذاشتن حکم فطرت و شریعت که برای حفظ شخصیت 

آنان و سایر انسان ها وضع شده، خود را در معرض تماشای نامحرمان قرار می دهند، 

ی و هیجان های شدید جنسی و مردان به ویژه جوانان با مشاهده آنها دچار فشار روان

طغیان شهوت شده و تسلیم تندباد هوس می شوند و جرات تجاوز به حریم زنان و دختران 

را پیدا میکنند و برای تخلیه فشار انرژی غریزی، دست به اغفال و فریب یا ربودن آنها 
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ا رّد می زنند و پس از اطفاء آتش شهوت چه بسا آنان را از نعمت حیات محروم میکنند ت

 پایی برجای نگذارند!

 ثمره جامعه سالم

* تأمین امنیت شما دختران و زنان درگرو سالمت و پاکی جامعه از نمایش صحنه های 

 شهوت انگیز زنانه است آیا در این باره نمی اندیشید؟!

 مالک برّین شناخت

 * مهم ترین منبع معرفت و برترین مالک شناخت حق و باطل و ارزش های راستین و

موهوم، وحی و دین اسالم است که از علم و حکمت بی نهایت پروردگار هستی 

 سرچشمه گرفته است.

 وصول به آرزوها

 * حضرت علی )ع( سخنگوی قرآن:

 ا۰)اگر اعمال صالح را غنیمت شمارید، به نها یت آرزوها در آخرت نائل می شوید ا

 .۲۸۴ص  7ا. میزان الحکمه، ج

 هتجسّم برزخی خودنمایی زنان

* تمام عقاید، ملکات اخالقی وکردار نیک یا بد انسان، یک حقیقت و باطن برزخی و 

اخروی دارندکه در قبر و قیامت تجسم می یابند. اگر نیک و صالح باشند، در عالم برزخ 

به شکل چهره های بسیار زیبا و نورانی و معطر تجسم می یابند و آدمی از وحشت تنهایی 

میکند و اگر زشت و ناصالح باشند، به شکل عذاب و موجودات و ظلمت قبر نجات پیدا 

حیوانی کریه و متعفن ظهور می یابند و انسان در سایه آنها در وحشت و عذاب سختی به 
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سر می برد. اما باطن اخروی در سیمای بهشت و جهنم تجسّم می یابد. البته برای کردار 

ابل مشاهده نیست مگر در عالم خواب آدمی باطن دنیوی نیز می باشدکه جز برای پاکان ق

و رویاکه جنبه تشویق یا هشدار و تنبه دارد.ا بر این اساس، حقیقت مدهای بی حجابی، 

بدحجابی و خودآرایی زنانه آتشی است بر بدن که روزی ظهور پیدا میکند: چنانکه از 

 حضرت امیرالمؤمنین )ع( نقل شده که فرمودند:

ارد شدیم، حضرت را در حال گریه شدید مشاهده من و فاطمه بر رسول خدا)ص( و

کردیم. به ایشان عرض کردم پدر و مادرم به فدایت یا رسول اهلل، چه چیزی شما را به 

 گریه انداخته است؟ حضرت فرمودند:

 )یا علی! در شب معراج که به آسمان رفتم، زنان امت خود را در عذاب شدید دیدم...(.

 را بیان فرمودند.آنگاه کیفیت عذاب های آنان 

بعد فاطمه )س(خطاب به پدر فرمود: حبیب من! نور چشم من! عمل و روش آن زنان چه 

 بوده که خداوند چنین عذابی را برای آنان مقرر فرموده است؟ پیامبر)ص( فرمودند:

 ا. ر. ک: تجسم اعمال، از نگا رنده.

این بود که موهایش را از )امّا آن زنی که او را به موهایش آویزان کرده بودند، برای 

مردان نامحرم نمی پوشانید، آن زنی که به زبانش آویزان بود، به خاطر این که شوهرش 

را با زبانش اذیت می کرد و آن زنی که به دو پستانش آویزان بود، از همبستر شدن 

شوهـرش با او خودداری می کرد و زنی که به پاهایش آویزان بود، از خانه بدون اجازه 

وهرش خارج می شد و خانمی که گوشت بدنش را می خورد، خودش را برای مردم ش

 زینت و آرا یش می کر د...!( ا

 .۳۰9ص  ۸ا وبحاراالنوار، ج ۳ا. عیون اخبار الرضا)ع(، ج ا: ص 

 عبرتی برای ریحانه
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 * دخترم! اگر امروز خود را درنیابیم، چه بسا فردا دیر باشد: چه بسیار افراد پیر و جوان

که هم چون کودکان مشغول سرگرمی های دنیا بودند و توبه و اصالح خویش را به 

تأخیر انداختند! ولی ناگهان طوفان مرگ به زندگی آنها خاتمه بخشید و این روزها و 

شب ها، شب اول قبر، ساعت پاسخگویی به سؤال های فرشتگان و فشار قبر آنهاست و 

ویش می باشند. براستی اگر این روزها پایان عمر یاگرفتار بازتاب و تجسم اعمال زشت خ

ما باشد، چه توشه ای برای این سفر ابدیت فراهم ساخته ایم؟! آیا در محکمه عدل الهی 

 سرافرازیم یا سرافکنده؟

 سفیران ملکوت

 *قلب و فکر خود را فرودگاه ملکوتیان قرار ده نه ترمینال مُلکیان.

 زندگی نوین

 *اولِ خوب زیستن ولذت بردن، از هنگام محبت ونیکی به خود شروع می شود.

 شکر وکفر نعمت

* آیاکسیکه نعمت ها و مواهب الهی را در مسیر صحیحی که خداوند فرموده، به کار 

می برد باکسی که ناسپاسی وکفران نعمت کرده و آن را برخالف رضای او به کار می 

فرد اول لیاقت خود را برای استمرار بهره مندی از آن نعمت  "بندد یکسان می باشند؟ قطعا

و افزایش آن نشان می دهد لذا وعده الهی مبتنی برافزون شدن نعمت بر سپاسگزاران، 

مشمول حال او می شود. اما فرد دوم ناشایستگی خود را به نمایش گذاشته که موجب 

َلئِنْ شَکَرتُمْ لَأزِیدَنَّکُم وَلَئِْن سلب نعمت از او می شود، چنانکه قرآن کریم می فرماید: 

 ۱کَفَرتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیٌد (.
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 .7ا( آ یه ۴. ابرا هیم )۱

 شکرنعمت، نعمتت افزون کند کفرنعمت ازکفت بیررن کند

 غفلت از روز رسوایی

* شگفتا از زنان آسیب زاکه ازکمترین رسوایی و حرارت آتش دنیا در هراسند: اما از 

 و آتش خوارکننده آخرت غافلند!رسوایی 

 بدتر ین محر ومیت

* در عذاب زنان آسیب زا همین بس که از لذت واالی اطاعت و عبادت الهی محروم 

 شدند!

 ورزش بدن و جان

*ورزش جسم در سایه تحرکات بدنی و عضالنی مایه سالمت و بهداشت جسم است و 

 ورزش روح در پرتو تحرکات معنوی و اخالقی عامل سالمت و تکامل روح.

 غیرت و مردانگی

* غیرت ازکماالت الهی و انسانی است که منشأ فطری و آسمانی دارد.میوه ایمان، نتیجه 

انسان  ۱ی است و فاقد آن از مردان بشمار نمی رود.شجاعت و قوت روح و نشانه مردانگ

و ناموس خود و جامعه در برابر  -دین و آیین او -غیور همواره نگاهبان ناموس خداوند

 ضد ارزش ها و عوامل انحراف زا می باشد. امام صادق )ع( می فرمایند:

تش آن است )خداوند بسیار غیور است و انسان غیور را دوست دارد و از نشانه های غیر

 ۲که اعمال و رفتار زشت و پلید را، چه آشکار و چه پنهان، حرام ساخت(.

بنابراین هتک حرمت پوشش دینی اختالط و شوخی زنان با مردان نامحرم و... نشانه 
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ضعف پدران و همسران آنها در غیرت و مردانگی است که امیرمؤمنان )ع( د ر نکوهش 

 مایند:این گونه مرد ان ضعیف النفس می فر

)ای اهل عراق ! خبردار شدم که زنان شما در راه برای مردان مزاحمت ایجاد می کنند! 

 ۳آیا حیا نمی کنید؟(

 در حدیث دیگر می فرمایند:

آیا حیا نمیکنید و غیرت نمی ورزید؟ زنان شما به بازارها می روند و مزاحم مرد ان کافر 

 .۲۶5، جاح السعاد ات، ج ا، ص ۲۸ ، ص۳ا. ر. ک: من الیحضره الفقیه، ج  ۴می شوند!

 .5۳5،ص 5. فروغ کافی، ج۲

 .5۳7. همان، ص۳

 5۳7. همان، ص۴

 بزرگمهر

 هر که از سرنوشت دیگران پند نگیرد، دیگران از سرنوشت او پند گیرند.

 مزرعه سبز و گُل های بهشتی

*در بینش وحی رابطه خاص زناشویی زوجین، به کشاورز وکشت زار تشبیه شده است. 

مزرعه  ۱زن راکشت زار و محل بذرافشانی انسانی شناسانده نه وسیله هوس وکام جویی.

سبز و باطراوت ناشی از زمین پاک و مستعد و برخورداری از نعمت بذر سالم است، زمین 

دل همسران نیز باید از آلودگی های رذایل و معاصی پاک و به سجایای الهی و ملکوتی 

نی سالم، شایستگی مقام پدر و مادر شدن و تربیت نسل سالم و آراسته باشد تا با بذرافشا

 ۲پاک را داشته باشند.

 .۲۲۳( آیه ۲ا. ر. ک: بقره )

 : آسیب شناسی شخصیت و محبویت زن، از نگارنده.5۸( آیه7. ر. ک: اعراف )۲
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 بدترین بدگمانی

به وعده  اما بسیاری با سوءظن ۳* وعده الهی برگشایش و رفع فقرِ بعد از ازدواج است

 خداوند سبحان، ازدواج پس ازگشایش را خواهانند!

 .۳۲( آیه ۲۴. ر. ک: نور )۳

 چشم پاک

* عفت چشم به انسان، آزاداندیشی و به فکر، فراغت و به غریزه، آرامش و به استعدادها، 

شکوفایی و به دل و شخصیت صحت و سالمتی می بخشد در نتیجه صفات آدمی 

 نی ایمان و عبادت را می چشد.نیکوگشته و حالوت و شیری

 ابتدا و انتهای متکبّر

. نهج البالغه، ۴ ۴)شگفتا از متکبری که دیروز نطفه متعفن بود و فردا مردار بدبوست ا(

 .۱۲۶حکمت

 اندیشه مطهَّر

 * استاد مطهری می فرماید:

س عفت فراوان زن خادم مقاصد نوالد است، زیر ا امتناع محجوبانه اوکمکی به انتخاب جن

است عفت، زنان را توانا می سازدکه با جست و جوی بیشتر عاشق خود را یعنی کسی 

 ۱که افتخار پدری فرزندان او را خواهد داشت، برگزیند .

 .۲۱9ا. نظام حقوق زن دراسالم ص 

 غفلت از تحقیق ضروری
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ق * جای تعجب و تاسف است که دختران، مطالعه و تحقیق درباره اشیا میکنند اما از تحقی

 پیرامون ضرورت قرارگرفتن گوهر ارزشمند خود در صدف حجاب اسالمی غافلند!

 ناکارآمد شدن جاذبه های زنانه

* زنانی که حریم ارزشمند خود را پاس ندارند و با خودآرایی و نشان دادن زیور و جاذبه 

چشم مردان عادی به دنبال آنها خواهد  "های خود در برابر نامحرمان حاضر شوند طبیعتا

بود، در نتیجه نسبت به همسران خود و آرایش آنان بی رغبت و یاکم رغبت خواهند شد 

ه ها و آرایش های زنان در جامعه خودآرایی و زیباسازی زن در زیراکثرت و تنوع جاذب

خانه را تحت الشعاع خود قرار داده و جاذبه آن را در نظر شوهرش از بین می برد. بنابراین 

زنان با فروش رایگان زیبایی ها و جاذبه های خدادادی، در واقع مشغول خلع سالح خود 

تخریب یا تضعیف حرمت و معشوقیت آنان و هم نوعان خویش می باشندکه نتیجه آن، 

 وباتقوا برخوردار باشند.9است، مگر زنان عفیفه و محجبه که از نعمت شوهر عفیف 

 مخالفت غیرمعقول

* هر اظهارنظر و مخالفتی در برابر فرمان حکیمانه خداوند متعال، غیرحکیمانه و 

 نابخردمندانه است.

 معصیت کارانِ در ناز و نعمت

شدند )و راه طغیان پیش گرفتند( تصوّر نکنند اگر به آنان مهلت می دهیم،  )آنهاکه کافر

به سودشان است: ما به آنها مهلت می دهیم فقط برای این که بر گناهان خود بیفزایند و 

 ۱برای آنها عذاب خوارکننده ای خواهد بود(.

 .۴۴( آ یه ۶ر. ک: ا نعام )۱7۸( آیه ۳ا. آل عمران )

 زیباسازی با نور
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 چراغ عقل را با نور معرفت حق تعالی روشن، و حرم قلب را با نور اطاعت او آباد ساز. *

 قلب غیر نورانی

 * کسی که قلبش حرم خداوند نباشد در برابر فحشا و منکرات بیمه نباشد.

 راه نجات

*وسوسه های شیطانی در مورد خودنمایی را با یادآوری مراقبت پروردگارت، کرامت 

 خرت برطرف ساز.نفست و حساب آ

 راه تشکر

* نیکی ها و محبت های بی نهایت پروردگارت را فرموش مکن و با اطاعتش از او تشکر 

 نما.

 گشودن مرزهای فکری و روحی

اگر زنان مسلمان به ویژه جوانان پیرامون اندیشه های واالی اسالم در باره شخصیّت زن 

د آن تحقیق میکردند و با نظرات حجاب و فلسفه وفوای "و مسائل مربوط به آن مخصوصا

تربیتی اسالم آشنا می شدند و یا دست کم در برابر مدعیان آزادی بی بندوباری و مبلغان 

بی حجابی و خود نمایی، خواستار دلیل درست و منطقی می شدند آنگونه که قرآن 

هیچگاه مرزهای فکری و روحی خویش را به روی دسیسه های  ۱دستور داده است،

ان باز نکرده و سخنان شیطانی آنها و پیروی از هوس را بر حکم مستدل و حکیمانه بیگانگ

خداوند مبنی بر وجوب پوشش کامل و حجاب عفیفانه زن مسلمان ترجیح نمی دادند و 

با رفتارهای خالف عفت و حیا، در جامعه فساد نکرده و به دین و انسانیت خود و دیگران 

ز دشمنان واقعی خود و اسالم جانب داری نمیکردند و ضربه نمی زدند و از این طریق ا
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به توصیه های قرآن و سنت، مبنی بر پرهیز از دوستی های قلبی یا عملی باکسانی که دین 

ولی به زودی نتیجه کار خود  ۲الهی را به استهزا و بازی گرفتند جامه عمل می پوشاندند!

 ( آیه ااا.۲ا. ر. ک : بقره ) را خواهند دانست و حقیقت آن را مشاهده خواهندکرد.

.مائده ۱۰5( آ یه ۴. نساء )7۴و5۶( آ یه7ا، ا عر اف )5۰( آیه۶. ر. ک: سو ره های انعام )۲

 .5۱.57.5۸.۱۰5( آیه 5)

 ویرانی خرد

*هوای نفس خویش را بر فرمان الهی مقدم مدار و آن را برای ویران سازی عقل و روح 

د را ویران نماید، دین و دنیا و آخرتش را تباه ملکوتی خود یاری ننما کسی که عقل خو

 کرده است.

 تسبیح جاذبه های زنانه

* خواهرم! آیاشرم و حیا نمیکنی که به کفران نعمت جاذبه های زنانه بپردازی و حال 

 تسبیح گو و سپاسگذار خد ایند "آنکه آن جاذبه ها و همه وجود تو حقیقتا

 اوج آزادگی

 * سخن یوسف )ع(:

را زندان نزد من محبوب تر است از آن چه زنان مرا بدان می خوانند و اگر )پروردگا

 .۲نیرنگ آنها را از من دور نکنی، به آنان متمایل گشته و از جاهالن می گردم(

 ۳۳ا( آیه ۲. یو سف )۲

 پندشفیق
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* دخترم! طاعت پروردگارت را بر طاعت مخلوق مقدم بدار، تا خداوند در زندگی 

 ی سخت حیات، ناصر و یاور تو باشد. حضرت علی)ع( می فر ما یند:باالخص در روزها

الطاعَةه لِمَخْلوقٍ فی مَْعصِیَةه الْخالِقِ: سخن انسانی که در مسیر نافرمانی خداوند باشد، 

 ۳شایسته اطاعت نیست(.

بنابراین دعوت همسر یا پدر به خودآرایی یا پوشیدن لباس زینتی و جلب توجه کننده در 

 محرم و نظایر آن، معصیت بوده و در خور اطاعت نیست.برابر نا

 ۱۶5.نهج البالغه، کلمات قصار، جمله ۳

 ریشه یابی خودنمایی زنانه

* پاکی و صفای قلب، در تواضع در برابر فرامین الهی و استفاده از تغذیه های معنوی 

اخالق و بالتبع  آسمانی نقش فوق العاده ای دارد و نظر به اینکه نوع تغذیه مادی در قلب و

درکردار انسان مؤثر است، از منظر قرآن کریم میان حالل خوردن و اطاعت از دستورات 

اسالمی از جمله حکم الهی حجاب رابطه تنگاتنگی وجود دارد و خوردن روزی های 

حالل و طیب عامل مهمی برای شکر الهی و اجتناب از معاصی است و حرام خواری مایه 

جه یکی از عوامل کفران نعمت، ارتکاب معصیت و تن دادن به ذلت تیرگی دل و در نتی

 خودنمایی زنانه در برخی زنان خودباخته است. ا

 .5۱( آ یه ۲۳.مؤمنون )۱7۲و  ۱۶۸( آ یه های ۲ا. ر. ک: بقره )

 شیوع بیما ری ها

* میراث نادیده گرفتن حکم الهی حجاب و عدم رعایت شئون اسالمی رویش بذر هوس 

و رذیلت شیوع انحرافات وکامجویی های خطرناک جنسی و عواقب ناگوار ناشی از آنها 

باالخص بروز بیماری های تناسلی و شیوع امراض جسمی و روانی است که نمونه بارز 

 آن، بیماری وحشتناک ایدز است.
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 ی هستی بخشفراموش

* دخترم! آیا اهمیت آزادی های غیر مشروع که مخالف عقل سلیم و فطرت پاک است، 

نزد شما از پروردگارتان و فرامین حکیمانه او، مهم تر و باالتر است؟! شما خالق خویش 

را فراموش کردید و دستورهای عادالنه وی را پشت سرانداختید! بدانید خداوند به هر 

 د، آگاهست.چه انجام می دهی

 کم رنگ شدن ارزش ها

* ارزش های اسالمی که تنها عامل انسانیت و بالندگی فضایل اخالقی و عشق راستین 

است با خودآرایی و نمایش جاذبه های زنانه و به تبع آن، گرایش به شهوات از بین رفته 

مقام و یاکمرنگ می شود، در نتیجه با تزلزل پایه عشق و محبت، محبوبیت اجتماعی و 

معشوقه بودن زنان در خانواده سقوط میکند و به عنوان بازیچه و وسیله ارضای شهوات 

برای مردان درمی آیند مگر زنان عفیفه و محجبه که از همسران عفیف، غیور و مؤمن 

 برخوردارند. این حقیقتی است که تنها زنانی که می اندیشند، درک میکنند.

 ظهور نور بندگی در قیامت

ه مردان و زنان با ایمان را می نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان )روزی ک

حرکت می کند و به آنها میگویند بشارت باد بر شما امروز به باغ هایی از بهشت که نهرها 

زیر درختان آن جاری است جاودانه در آن خواهید ماند و این همان رستگاری بزرگ 

 ۱است(.

 .۱۲( آیه 57. حدید )۱

 محرومیت و خسارتاوج 
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* محروم ساختن انسان خود را از عبادت و اطاعت الهی هر چند در بعضی از موارد، به 

معنای محروم نمودن خویش از قرارگرفتن در جاذبه جمیل عَلَی االطالق و به ثمر رساندن 

ابعاد عظیم شخصیت خود و صالحیت برای ورود به جهان زیبای ابدی و بهشت رضوان 

 است که مالزم با اختالل یا تباهی شخصیت می باشد.و لقاءاهلل 

 قتل و کشتار انسانیت

* به راستی کسی که فردی را میکشد و فقط حیات طبیعی را از او سلب میکند، جرم 

وگناهش سنگین تر است یاکسی که با سخن مسموم یا رفتار هوس انگیز خود، قاتل روح 

وتی وی را در زیر لجن زار فساد، انحراف و نابودکننده حیات روحی فرد بوده و جان ملک

وگمراهی مدفون سازد؟ آیاکشتن طبیعت و حیوانیّت انسان بدتر است یا تباهی شرف و 

 انسانیت آدمی؟ خودآرایی و خودنمایی زنانه خودکشی روحی وکشتار انسانیت است!

 حقیقت ارتباط غیرشرعی

نی است که در قیامت * روابط غیررسمی دختر و پسر ظاهرش دوستی و باطنش دشم

 آشکار میگردد

)اال خِلَّاءُ یَؤمَئِذ بَعْضهُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا المتَّقِینَ(: دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند؟ 

 ۱مگر افراد باتقوا.

 .۶7( آ یه ۴۳ا. زخرف )

 جاذبه های برّین

ه و پویا را * جاذبه معنویت و اخالق زیبا پرجاذبه ترین سالح هاست که قلب های زند

شکارکرده و روابط را در خانواده و جامعه سالم میگرداند و افراد و فرزندان در سایه آن، 

 تربیت شده و نسل خردورز و را عاطفه میگردند.
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 مبنای عشق و وصال الهی

شناخت خداوند جمیل، پایه و اساس عشق به آن حقیقت واالست و تخلق به اخالق الهی 

 مبنای وصال اوست.

 قلیل متاع

* جای بس شگفتی است که چگونه بسیاری به زندگی زودگذر دنیا به جای آخرت 

راضی شده اند؟! با این که بهره زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست: )فَما مَتَُع 

 ۱الْحَیَوه الدُّنْیَا فِی اْلأَخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ (.

 .۳۸( آیه 9ا. توبه )

 فر صت های طالیی

و لذت جنسی زوجین، عامل مهمی در زوال شکاف ها و فاصله های ناشی از * وصال 

اختالفات خانوادگی و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر تقویت محبوبیت زن، استحکام 

بنیان خانواده و بهره مند شدن از برکات آن است چراکه خداوند متعال سرشت زن را 

ردن این موقعیت واال، او را در برابر محبوب بودن قرار داده و برای حفظ و ریشه دار ک

غریزه جنسی مقاوم تر از مرد وگوهر عفت و حیای او را چندین برابر مرد قرار داد، تا به 

دنبال وصال همسرش نباشد و در نتیجه محبوبیت و شخصیتش کاهش نیابد، بلکه این 

 باشد. شوهر باشدکه به خاطر ضعف مقاومت در برابر غریزه، به دنبال وصال همسرس

از طرفی مرد برای رسیدن به وصال وکام جویی از همسر، نیازمند جلب رضایت اوست 

 که مبتنی بر احترام به شخصیت و حقوق وی و نثار مهر و محبت راستین است.

این موقعیت های ویژه فرصت های طالیی برای زن ایست تا پایه های محبوبیت و 

یت کند مشروط بر این که فضای جامعه دلبربودن خود را نزد همسرس مستحکم و تقو

از خودنمایی و عشوه گری زنان و روابط به ظاهر دوستانه و نامشروع زنان و مردان، پاک 
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و مبرا باشد و یا شوهر از ایمان و تقوای واال و کنترل چشم در برابر نامحرمان برخوردار 

د، بلکه به باشد و شرف و انسانیت خویش را قربانی حیوانیت و شهوت خویش نکن

 مقتضای ایمان و تقوایش، دل را تنها درگرو زن خویش قرار دهد.

 آفت عقل وشناخت

*اوج احساسات و غریزه جنسی وگرایش به جنس مخالف از ویژگی های جوانی است 

لذا رابطه دختر و پسر با بهانه و توجیه شناخت همدیگر و ازدواج، عقل رُبا، احساس زا و 

از تحقق شناخت، محبت و عشق احساسی نه عقالنی پدید می شهوت آفرین است و قبل 

 آیدکه آفت عقل و شناخت است چنانکه پیامبراسالم )ص( می فرما یند:

)حُبُّکَ لِلشَییءِ یعْمی وَیصِم: محبت افراطی تو به چیزی، چشم راکور و گوش را کر می 

 ۱کند(.

ها بسیارکوچک و خوبی ها در نتیجه راه شناخت و ارتباط با واقعیات بسته شده و عیب 

بزرگ دیده می شود! و بر فرض تحقق شناخت نیز وابستگی شدید مانع اندیشیدن و 

 تصمیم صحیح است.

 ، موضوع محبت۲۰۸، ص ۲ا.میزان الحکمه، ج 

 زنان، امانت دار الهی

* نعمت ویژگی ها و جاذبه های زنانه برای شما زنان وسیله توجه دیدگان ناپاک و جذب 

الهوس نیست بلکه امانتی در دست شماست و شما خزانه دار و امانت دار خداوند افراد بو

هستید. بنابراین از فرمان الهی پیروی کنید و بترسید از این که باکفران نعمت، گرفتار 

 عذاب الهی و سلب نعمت گردید.

 جاهلیت قدیم و مدرن
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)وَ قَرنَ فی بیوتِکُنَّ وَالتَبَرَّ جْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأولی(: در خانه های خود قرار بگیرید و 

 -که زنان به منظور خودنمایی از منزل خارج می شدند -همانند دوران جاهلیت نخستین

 ۱در میان مردم ظاهر نشوید. 

کلی در خانه بنشیند، بلکه این است منظور از )قرن فی بیوتکنّ( این نیست که زن به طور

که برای خودنمایی و نمایش جاذبه های زنانه در میان مردم که عامل تضعیف و سقوط 

 ارزش های الهی و انسانی است، حاضر نشود.

بنابراین طبق این آیه، خودآرایی و خودنمایی زنانه در پرتو بی پروایی در حجاب مطلوب 

نه جذابیت  -پوشش هایی که جذابیت و تحریک جنسیاسالم و استفاده از لباس ها و 

در مردان ایجاد میکند، عمل جاهالنه ای است که زنان عصر  -شخصیتی و معنوی

جاهلیت قدیم به آن مبتال بودند و زنان مسلمان نباید زیر بار چنین ننگی بروند و اگر چنین 

جاهلیت نخستین  کنند، مرتکب ذلت و معصیت بزرگی شد ه اند. ضمن اینکه تعبیر به

نشان می دهدکه جاهلیت دیگری همانند جاهلیت قبل از اسالم درپیش است و این در 

با عصر ما منطبق می باشد  "حقیقت یکی از پیش گویی های قرآن کریم است، که کامال

بلکه جاهلیت این عصرِ به اصطالح متمدن به مراتب شدیدتر و بدتر و حتی به صورت 

حشتناک آن در دنیای غرب وکشورهای متمدن مادی گرا مشهود مدرن است که مظاهر و

 می باشد.

آری وضعیت زندگی و شخصیت آنان را بنگر چه سبک و بی محتواست! امّا به زودی 

 بازتاب و نتیجه اعمال خود را می بینند! چنان چه هم اکنون برخی را مشاهده میکنند.

 .۳۳( آیه۳۳. احز اب )۱

 پاک سازی از لکه ننگ

ا وقت آن نرسیده که زنان و دخترانی که لباس عفت و حیا را فروافکنده وکشف *آی

 حجاب نموده اند، در فکر و اندیشه فرو روند و این لکه ننگ را از وجود خویش بزدایند؟!
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 حقیقت حجاب کامل

* حجاب کامل و عیفانه اسالمی با چادر مشکی حقیقتش آزادی: امنیت، آسایش، تکاپو 

 وکمال و اعتالی شخصیت و حفظ و تداوم محبوبیت را به دنبال دارد. و نشاط روح است

 ارتجاع و مرتجع واقعی

*امروزه شیاطین انسی به تبع از ابلیس در سوءاستفاده از حس کمال جویی انسان ا امور 

انحرافی هم چون بی حجابی و بدحجابی را سرپوشی از مفاهیم انسانی مقدس و شیک 

آزادی، پیشرفت و تکامل، باکالس بودن و... به افکار و اندیشه گذاشته و به نام تمدن، 

های جامعه تزریق میکنند و مسائل دینی، انسانی و ارزشی و پای بندی به آنها خصوصا 

چادر مشکی را ارتجاع، کهنه پرستی و امثال آن جلوه داده و بدین ترتیب چهره زیبای 

 آیین الهی را زشت نشان می دهند.

انی است که از دهان بر می خیزد نه از قلب و اندیشه )ذلَِک قَُولُهْم اما اینها سخن

. چنین سخنانی نه با فطرت سازگار است و نه با عقل و دلیل همراه. آنان هدفی ۲بِأفْواهِهِم(

 جز خاموش کردن نور خداوند و آرمان های مقدس در دل ها

 . ۲۰( آ یه 7ا. ر. ک: ا عر اف )

بی هویت کردن زنان و جوانان ندارند ولی خداوند نورش را کامل . و ۳۰( آیه 9. توبه )۲

 خواهد کرد. هر چندکافران ناخشنود باشند.

 ۱)یُریدُونَ انْ یُطفِؤُوا نُورَ اهللِ بِأفْواهِهِم وَیَابَی اللّهُ إالّ اَنْ یتِمَّ نُورَ هُ وَلَو کَرِه الکافِرُونَ(.

دخواهان گمراه وگفتار وکرد ار گمراه لذا قرآن کریم که روشنگر سیمای کریه این ب

گرانه آنهاست، این موضوع را به مردان و زنان با ایمان هشدار داده و می فرماید: )یا أیُّها 

الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُِطیعُوا الَّذِینَ کَفَروا یَرُدُّوکمْ عَلی أعْقابِکُم فَتَنْقَلِبُوا خاِسرِینَ(: ای کسانی 

! اگر از کسانی که کافر شده اند، اطاعت وپیروی کنید، شما را به که ایمان آورد ه اید
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 ۲ارتجاع و گذشته هایتان باز میگردانند و سرانجام زیانکار خواهید شد. 

بنابراین پشت پا زدن به ارزش های واالی الهی و انسانی همانند عفاف، حجاب و پوشش 

قیدی، بی حجابی، صحیح وکامل و غیرت و روآوردن به فرهنگ مبتذل غرب که ال

خودنمایی، دوستی های کاذب دختر و پسر و روابط آزاد از مظاهر آن است، به فرموده 

پروردگار عالم چیزی جز ارتجاع و عقب گرد به دوران جاهلیت قبل از اسالم وکهنه 

 پرستی نمی باشد و ضرر و خسارت عظیمی در پی خواهد داشت.

 .۳۲ا. همان، آیه 

 ۱۴9ه ( آی۳. آل عمر ان )۲

 شاگر د وحی

 خوشا به حال ریحانه ای که شاگرد وحی باشد نه شاگرد نفس.

 مصو نیت: نه محر ومیت

* پوشش کامل دینی نه تنها بند و حصار و مایه محدودیت و محرومیت نیست بلکه نشانه 

حرمت و حیثیت زن و موجب مصونیت و محبوبیت و دوام زیبایی اوست. امام علی )ع( 

 می فرمایند:

یانَه الْمَرْأَِه انعَُم لِحاِلها و َادْوَُم لِجَمالِها: صیانت و حفظ زن )در پرتو حجاب وکردار )صِ

 ۱عفیفانه و غیرت مردانه( به حالش سودمندتر و برای زیبایی اش پایدارتر است(.

تحلیل این سخن نورانی و عمیق آن است که حجاب برای زن همانند حجاب و پوست 

ت که آن را در محیط مساعد و امن قرار می دهد تا امکانات موجود برای دانه و میوه اس

و استعدادهای نهفته در آن حفظ و شکوفاگردد و بدین ترتیب آن را از آسیب و آفت 

زدگی مصون می دارد. صیانت و حجاب عفیفانه زن موجودیت و توانایی های او را حفظ 

مثبت او فراهم می سازد به همین کرده و زمینه را برای شکوفایی استعدادهای عالی و 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                        ضیاءالصالحین        

 

جهت زن در پرتو حجاب شایسته احساس امنیت از بیرون و احساس آرامش از درون 

میکند در نتیجه کمال و جمال باطنی برای او حاصل، و جمال ظاهری او پایدارتر خواهد 

 د.بود، که این دو به ویژه زیبایی اخالقی و معنوی او ریشه مقام معشوقه بودنش خواهد ش

 ۴۱۲، ص ۱ا. غررالحکم ج

 نمایش کودکانه

* زشت ترین نمایش، عرضه حقیقت واالی زن است به عنوان یک موجود فاقد ارزش 

 معنوی و منزلت آسمانی، در پرتو خودنمایی کودکانه.

 لزوم عبرت اندوزی

* تجربه های تلخ و ناگوارگذشته، از ابتال جوانان به آلودگی های جنسی و اختالالت 

مثل  -، تزلزل مقام معشوقه بودن زن و بنیان خانواده، نزول بالهای آسمانی و زمینیروانی

ناشی از دوستی های غیرمشروع و  -سیل و زلزله و خشکسالی و طوفان های شدید و...

 فحشا وگناهان ایجاب میکندکه غیرت مردانه و حجاب عفیفانه رعایت شود.

 نشانِ از تقوا

* دخترم! عفت، حیا و حجاب کامل را پیشه خود ساز که این از نشانه های تقوا و 

 نیکوکاری است و به فرموده قرآن کریم:

 ۱)خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرد ه اند و آنها که نیکوکارند(.

 .۱۲۸( آیه ۱۶ا. نحل )

 راز سالمت
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و سالمت جسم در سالمت روح * جسم و روح در یکدیگر تاثیر متقابل دارند از این ر

 است و دین، حافظ سالمت می باشد.

 سرفرازی در عصر ظهور

* در غیبت چهل شبانه روز حضرت موسی )ع( اکثر قوم اوگوساله پرست شدند، و با 

آمدن موسی سرافکنده گشتند. خوشا به حال زنان و مردانی که در غیبت کبرای حضرت 

صر همانندکشف حجاب، خودآرایی و نمایش امام مهدی )ع( ازگوساله پرستی این ع

عروسک وار جاذبه های زنانه و فقدان یا ضعف غیرت رهیدند و با ظهور حضرت 

 سرفرازند.

 رفتار، نشان دل

* چه بسیار از مردان و زنان غیروزین وکم آگاه که خودخواهی ها و خودنمایی های 

 "و درون، صاف باشد قلب باید پاک"آسیب زای خود را با این توجیه بی اساس که 

خود را فریب و تسلی داده و انتقاد سازنده وجدان را سرکوب میکنند غافل از این که 

قلب و روح، مرکز فرماندهی کشور وجود انسان است. اگر این مرکز پاک و الهی باشد، 

به سربازان تحت خدمت خودکه همانا اعضا و جوارح می باشند، دستور صدور اعمال 

و خداپسندانه می دهد و اگر شیطان در قلب رسوخ کرد و آن را تسخیر  پاک و نورانی

نمود دل تاریک گشته و اعضا را در خدمت خود قرار داده و دستور انجام گناه و اعمال 

 ."ازکوزه همان تراودکه در اوست "ناپسند صادر میکند 

 رفتار کریمانه با زن

جاذبه های ظاهری زن پی برده و او را * تنها مردان با فضیلت اندکه به نقش فراجنسی و 

در افقی باالتر از ارزش های مادی و جسمی فناپذیر می نگرند. لذا با اخالق کریمانه با 
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آنان برخورد میکنند. لذا رسول گرامی اسالم )ص( می فرمایند: )کسی جز مرد بزرگوار 

 ۱ان اهانت ننمود(.به زنان اکرام و احترام نکرد و کسی غیر از خود پرست فرومایه به آن

 .۳7۱، ص۱۶ا.کنزالعمال ج 

 پیوند با بیمار

* شگفتا از ریحانه ای که پیوند زناشویی با جوانی ببنددکه به بالی عشق صوری و مجازی 

 گرفتار شده باشد.

 بهداشت جسم و اعتالی روح

* همانگونه که کودک در جنبه جسمانی از شیر جسم مادر و در بُعد روانی از شیر محبت 

او تغذیه کرده و آرامش می یابد و سالمت و رشدش در هر دو جنبه تضمین میگردد و 

اخالل در یکی از دو نوع تغذیه به ویژه شیر عاطفه حیات طبیعی یا روحی و روانی کودک 

نسان های بلوغ یافته نیز اگر از سینه طبیعت، شیر مادیت و از را به خطر می اندازد، ما ا

سینه شریعت، شیر محبت بنوشیم، بهداشت جسم و اعتالی روح تامین گشته، به آرامش 

دست می یابیم. تغذیه شیر از پستان طبیعت مادی بدون تغذیه شیر از سینه شریعت محمدی 

ن می شود که فرجام آن، سقوط )ص( موجب به خطر افتادن حیات روحی و معنوی انسا

 انسانیت و تنزل به حیوانیت است.

 آوازه جان

 * خوشا به حال کسانی که آوازه جمال محبوب را، از جان خود شنیدند.

 گمشده واال
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* جلوه گری، بی حجابی و بدحجابی زنان نشانه گم کردن خود و هدف واالی حیات، 

ه زیبا می فرمایند: )تعجب می کنم از و هدف قرار دادن وسیله هاست. امام علی )ع( چ

کسی که به جستجوی گمشد ه اش میگردد اما خودِ ملکوتی اش راگُم کرده، ولی به 

 .۳۶، ص ۲ا. غرر الحکم، ج  ۱دنبال او نمیگردد(.

 چراغ پر فر وغ

 * یگانه چراغی که زندگی را روشن میکند، چراغ عشق الهی و انسانی است.

 فرجام عشق صورت

یم با طرح داستان یوسف، به همگان آموخت که عشق حاصل از صورت و * قرآن حک

شهوت و بدتر از آن عشق نامشروع هرکدام به فراخور تجاوز از حریم فطرت و طبیعت، 

با شکست همراه است گرچه چند ساعت یا صباحی  "دارای پی آمدهای تلخ بوده و غالبا

 ین رومی:به ظاهر شیرین و لذت بخش باشد و به قول جالل الد

 عشق هایی کزپی رنگی بود عشق نبودعاقبت ننگی بود

 نشانه دوستی واقعی

 * امام علی:

)مَنْ اَحَبَّکَ نَهاکَ: کسی که دوستت بدارد، تو را نهی میکند )و از زشتی ها وگناهان باز 

 ۱می دارد(.

 .۱5۲، ص ۲ا. غرر الحکم، ج 

 ایمان راستین
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ی سبحان است انسان در سایه فضیلت ایمان به * حقیقت ایمان، بیعت و معامله با خدا

خداوند و سایر اعتقادات اسالمی تمام موجودیت خویش را در برابر بهشت، به پروردگار 

عالم می فروشد. آنگاه همه وجودش ملک خداوند گشته، در نتیجه تصرف در ملک 

ن حقیقت غیر، بدون اذن او جایز نمی باشد. به همین جهت مؤمن حقیقی با توجه به ای

ایمان، در همه ابعاد حیات و رفتار خویش جز نیل به رضا و لقای حق را در نظر نمیگیرد 

و با تمام شئون علمی و عملی خود، از نظام ارزشی اسالم و قرآن تا سر حد جان دفاع 

میکند و بدین ترتیب اخالق، صفات وکردار او، الهی و قلب و سیمای او، نورانی میگردد: 

 : آن کتاب کرامت پر ور می فرماید:چنانکه قرآن

)إنَّ اللُّهَ اْشتَری مَِن المْؤمِنینَ انْفُسَُهم وَاموا َهلُم بِأَنَّ لهم الجنَّه... وَمَن اَْوفی بِعَهْدِهِ مَِن اللِّه 

 فَاسْتَبْشِرُوا بَِبیْعِکُم الَّذی بایَعْتم بِهِ وذلکَ هُو الْفوز العَظیم(؟ خداوند از مؤمنان جان ها و

برای آنان باشد... و  -نعیم و لقاءاللّه -اموال شان را خریداری کرد که در برابرش بهشت

چه کسی وفادارتر از خداوند به عهدش می باشد، پس بشارت باد بر شما به معامله ای که 

 ۱است. -برای شما -با خداوند کرده اید و این پیروزی بزرگی

وجود این که مالک انسان و دارایی های  این نهایت لطف و محبت پروردگار است که با

اوست امّا چه زیبا هستی انسان را می خرد و بهای آن را، هم بهشتی که غرق در مواهب 

و وسایل لذت بی نهایت است، قرار داده و هم بهشت شهود و وصال خویش، که این 

 سه نیست.نعمت بی نظیر و لذت بی پایان با هیچ یک از مواهب و لذایذ بهشتی قابل مقای

اعم از زن و مرد که اشرف موجودات عالم وجود است به شرط  -این است عظمت انسان

آن که ارزش و بهای خود را بشناسد و در تجارت خانه دنیاکه هم معبود و محبوب عالم 

هستی مشتری اوست و هم زر و زیور و خوشی های نامشروع و فانی دنیا، عاقالنه 

 خود را جز به جان آفرین و بهشت ابدیت نفروشد.خودفروشی کند نه سفیهانه و 

 .۱۱۱( آیه9ا. توبه )
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 ناتوانی شخصیت

* اصراف به شوم بودن بیماری خودنمایی زنانه فضیلتی است که جز طالبان حق، از آن 

 عاجزند.

 هشدار امامت

)اگر آن چه را که مردگانتان مشاهده کرده اند شما می دیدید، هرآینه ناله و بی تابی 

ده و وحشت می کردید و سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید اما آن چه نمو

آنها دیده اند از شما مستور است و به زودی پرده ها کنار می رود و شما نیز مشاهده 

 ۱خواهید کرد(.

 .۲۰ا. نهج البالغه، خطبه 

 فقدان سیرت زیبا

وجه دارند ولی پس از عروسی مردان به خاطر ظاهربینی ها در ابتدا به صورت زیبای زن ت

و عادی شدن زندگی، در جستجوی یافتن سیرتند و اگر زن را از آن دور و برکنار ببینند، 

 ۲نسبت به او بی تفاوت و حتی متنفر خواهند شد.

 .۲۶۱. سازندگی و تربیت دختران، ص ۲

 طلوع نور

ه از پشت * چهره تابناک خورشید عشق، از پشت کوه ادب و نزاکت جان طلوع کند ن

 تپه شن زار هوس.

 موعظه جبرئیل امین
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)ای محمد)ص(! هرگونه میل داری زندگی کن اما متوجه باش که سرانجام می میری. 

هر چه را می خواهی دوست بدار ولی باید روزی از محبوبت جدا شوی. هر طور که می 

سفینه  .۳ ۳خواهی عمل کن اما آگاه باش که روزی اعمالت را مشاهده خواهی نمود(.

 .7۱۰، ماده وعظ، ص ۴البحار، ج 

 افزایش زلز له

 * امام صادق )ع(:

 هنگامی که زنا آشکار می شود، زلزله وگرفتاری ها افزایش می یابد(.

 .۲۱، ص 79ا. بحار االنو ار، ج 

 فلسفه جاذبه های زنانه

* ای بانوان! خداوند تبارک و تعالی شما را آفرید و برای شما جمال و جاذبه هایی قرار 

داد تا در سایه تاثیر آنها در دل و روح مردان، از این موقعیت ویژه در باالبردن ارزش 

خود و حفظ و افزایش محبوبیت خویش نزد همسرانتان بهترین استفاده را برده و حیات 

رانتان را به سوی حق و حقیت و اهداف واالی ازدواج به حرکت خانوا گی خود و همس

درآورید. بنابراین جاذبه های زنانه و لباس های زیبا مالک امتیاز و برتری نیست. بلکه به 

فرموده پروردگارتان مالک برتری و اعتالی شخصیت، تقوا، عفاف و زیبایی های 

 اخالقی است

. ۲ ۲تْقَیکمْ(: گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست .)إِنَّ اَکْرَ مَکُم عِنَد اللَّهِ اَ 

 .۱۳( آ یه ۴9حجر ات )

 تحوّل زند گی
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* اگر زنان بی پروا مدتی را با رعایت تقوا و عفاف و حجاب کامل سپری میکردند، 

رحمت و برکات خداوند متعال بر آنها می بارید و حیات مادی، معنوی، فردی، 

آنها به سمت رشد و صالح متحول میگشت، آنگاه حسرت و اندوه  خانوادگی و اجتماعی

آنان را خواهدگرفت که چرا مدتی در اثر رعایت نکردن شئونات اسالمی و انسانی از 

 این برکات محروم بودند و قسمتی از عمر خود را با نکبت و بدبختی گذراندند!

 مقتضای ایمان

نه  ۱ر تمام لحظات زندگی است.* الزمه ایمان حقیقی تحصیل خشنودی خداوند د

خشنودی و خواست مردم و پسند جامعه که اولی نشانه حریت و آزادگی و دومی عالمت 

 اسارت و خودباختگی است.

 ۶۲( آیه 9ا. ر. ک: توبه )

 عقوبت ترویج فرهنگ خودنمایی

* حضور غیرعفیفانه زنان در جامعه ضمن اینکه خود از مصادیق فحشا است، فحشای 

را نیز به دنبال دارد یعنی باعث ترویج فرهنگ فسادانگیز خودنمایی و برهنگی،  فراوانی

و شیوع انحرافات جنسی است لذا اگر آنان به دامن لطف خداوند بازنگردند و مبادرت 

به حجاب اسالمی نکنند، از هر دو جهت مشمول این سخن پروردگار عالم می شوندکه 

 می فرماید:

وگناهان قبیح در میان مردم با ایمان  ۲فحشا  -"چه عمال)کسانی که دوست دارند گر

شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند )از عواقب شوم 

و آثار مرگبار اشاعه فحشا( آگاه است اما شما )از ابعاد گوناگون و زیان بار آن( آگاه 

 روشن است.. فحشا، یعنی چیزی که زشتی آن فاحش و ۲ ۳نیستید(.

 .۱9( آیه ۲۴. نور )۳
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 شیوه متنبه شدن

*مردان و پدرانی که نوامیس خود را به نمایش میگذارند!کافی است برای مدت زمانی 

 غریزه جنسی خود را تامین نکنند، تا متنبه شوند بر نسل جوان و نوجوان چه میگذرد!

 پیام های دردمندانه

 * پسری هیجده ساله:

زانوها و خسته شدن چشم ها از عوارض مصیبتی به نام سرگیجه رفتن، سست شدن 

است که مدت ها گرفتار آن هستم، با این که فردی ورزش کارم، نمی  "خودارضایی "

 دانم چه کنم.

 یک نوجوان:

از گناهان کبیره می ترسم ولی هرگاه به دختری نگاه می کنم، ناخودآگاه دست به این 

 ناراحت می شوم. کار نادرست )استمنا( می زنم وبعد هم

 بخشی از نامه یک جوان بیست و یک ساله از ساری:

تا مدت ها نمی دانستم که این کار گناه است و آثار سویی بر جسم و روان انسان میگذارد. 

و لی حاال هم که چند سال است این مسائل را فهمیده ام، نمی توانم ترک کنم، به خدا 

، شما بگویید چه کنم. ا پاکی قلب ومحبت حق دیگر اراده ای برایم باقی نمانده است

هر چه  ۲تعالی * عقل و قلب، با بینش وگرایش و محبت توحیدی آفریده شده است.

عقل پرورش یافته تر و آینه دل شفاف تر و از آلودگی معصیت و رذیلت پاک تر باشد، 

مند بودن محبت و اطاعتش بیشتر خواهد بود. از نشانه های پاکی دل و محبت الهی عالق

 ۳به مرگ و وصول به لقای محبوب است .

 ا. دنیای نوجو ان، فصل هفتم، نوجوان و حیات جنسی.
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 . 7( آ یه ۴9: حجر ات )۸ -7( آ یه 9۱. ر. ک: شمس )۲

 .۶( آیه ۶۲. ر. ک: جمعه )۳

 اقبال کاذب دل ها

ل ها * خداوند متعال کسانی راکه از طریق گناه در صدد بدست آوردن عّزت و اقبال د

و محبوبیت فردی و اجتماعی هستند و به هنگام موعظه و هشدار به آنها، بی اعتنایی 

 میکنند، تهدیدکرده و می فرماید:

)و زمانی که به اوگفته می شود تقوای الهی پیشه کن و خود را از معصیت ومجازات الهی 

آینه بد  حفظ نما، در پرتو گناه در صدد تحصیل عزت است دوزخ او را بس است و هر

 ۱بستری است(.

 .۲۰۶( آیه ۲ا. بقره )

 آرامش در خانواده

ناشی از شکوفایی و پرورش استعدادها و  ۲* آرامشی که هدف پیوند خانوادگی است.

 تأمین و تکمیل نیازهای زوجین در سایه خدمات متقابل مادی و معنوی است.

 .۲۱(آیه ۳۰. ر. ک. روم )۲

 سخن دانشمند

 نسان آن است که لذایذش را بر آالم دیگران استوار سازد.زشت ترین رفتار یک ا

 سیاست گام به گام

* مشکل جلوه دادن حجاب کامل اسالمی، یکی از سیاست های گام به گام شیطان و 

شیاطین زمان برای اغفال و فریب دختران، و انداختن آنان در دام بدحجابی و سپس بی 
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خطر این سیاست تدریجی راگوشزد فرموده  حجابی، برهنگی و فساد است لذا قرآن مجید

 است:

)ا ی کسانی که ایمان آورد ه اید! ازگام های شیطان پیروی نکنید و هر کس پیروی ازگام 

 ۱های شیطان بکند )گمراهش می سازد، زیرا( او به فحشا وگناه فرمان می دهد(.

 ۲۱( آیه۲۴ا. نور )

 زیرکی و هوشیاری

ی دختران عفیفه و رشیده است و نشان از اهتمام آنها *حجب و حیا: از زیرکی و هوشیار

 به هویت ارزشمند خویشتن است.

 بذرهای انسانیت

* سرزمین جان انسان با بذرهای انسانیت و بقاخواهی و ابدیت طلبی بذرافشانی گشته 

است. آبیاری آن با آب زالل معرفت و تغذیه آن با نور عمل صالح و مصون داشتن آنها 

موجب شکفتن و به ثمر رسیدن آنها و در نتیجه ساخته شدن جان و مهیا شدن از آفت ها، 

 شخصیت انسان برای یک حیات لذت بخش جاودانی است.

 اولین جزا

* جزا در متن عمل است: اولین پاداش عمل نیک، تأثیر نیکوی آن در شخصیت و رشد 

تنزّل روح است. روح انسان است و اولین کیفر عمل زشت، تأثیر سوء آن در شخصیت و 

به همین جهت حضرت امام صادق )ع( می فرمایند: )اثر گناه در انسان، سریع تر از اثر 

 .۳۳۰، ص.7۳.بحار االنو ار، ج ۲ ۲چاقو درگوشت است(.

 میزان ارزشمندی
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 * حضرت امام علی )ع(:

)کسی که می خواهد بداند منزلتش نزد خداوند چقدر است، باید ببیند منزلت خداوند 

نزد او هنگام مواجه شدن با گناهان چقدر است به همان میزان نزد خداوند تبارک و تعالی 

 ۱منزلت و ارزش دارد(.

 ، یاب حب اهلل تعالی.۸، ص ا7۰ا. بحار االنوار، ج 

 آزادی معقول

دی جسمی و رفتارهای دل خواهانه باید به اندازه ای باشدکه به * از دیدگاه عقل آزا

آزادی روحی و معنوی آسیب نرساند و چون الزمه آزادی بی قید و شرط و بی بندوباری 

اسارت عقل و زندان روح و از میان رفتن استعدادها و توانایی های واالی انسانی زن و 

و چون پوشش کامل و عفاف زمینه دیگر افراد جامعه می باشد، باطل و رذیلت است 

رشد استعدادهای فطری، آسایش و آرامش روحی و روانی و تکامل زن و افراد جامعه 

 را فراهم میکند، حق و فضیلت است.

 انگیزه های ا زدواج

 *نبی گرامی اسالم )ص(:

)کسی که با زنی به جهت مالش ازدواج کند، خداوند او را به آن مال واگذار می کند و 

به خاطر زیباییش ازدواج کند، چیزی در آن زن مشاهده میکند که  "ی که با او صرفافرد

ناخوشایند اوست و کسی که انگیزه اش در ازدواج، دین و ایمان زن باشد، خداوند همه 

 .۳۱ص ۱۴. وسائل اشیعه، ج۲ ۲اینها را برای او جمع خواهد کرد(.

 میراث لذایذ کاذب
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 * فرمایش امام علی )ع(:

. ۱که با نافرمانی و معاصی الهی لذت ببرد، خداوند ذلت را میراث او می کند)کسی 

بنابراین دختری که عزت و محبوبیت را از راه باطل بخواهد! خداوند ذلت و مبغوضیت 

 را میراث اوکند.

 ، موضوع ذنب.۴۶۳، ص ۳ا. میزان الحکمه، ج 

 اولین بازنده بازی

د زنان خودآرا و بدحجاب، قربانی مهلکه و * در شیوع فحشا، غالبا در درجه اول خو

 بازنده بازی می باشند.

 بهای انسان

*هدف نهایی و اعالی انسان، خداوند و مالقات شهودی و معنوی با اوست و هیچ 

موجودی ظرفیت وگنجایش پذیرش آن کمال بی نهایت را، جز قلب و روح ملکوتی 

ه جنت لقا و رضوان نخواهد داشت. انسان ندارد و به همین علت بهایی جز بهشت به ویژ

 امیرمؤمنان علی )ع( می فرمایند:

)إنَّه لَیَْس ألِنْفُسِکمْ ثَمَنٌ إال الْجَنَّه فَالتَبیعوها إالّ ِبها: به یقین برای جان های شما بهایی جز 

 ۲بهشت نیست پس آن را نفروشید مگر به بهشت(.

 .۱۳، ص7۸. بحاراالنوار، ج ۲

 قهر تعجب آور

 هترین دوستانت که همانا جان ملکوتی توست، قهر مکن.* با ب

 هدایت به عالم نور
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)کسانی که در پی رضا و خشنودی پروردگار خود باشند، خداوند آنها را به راه های 

سالمتی )در ابعادگونا گونِ حیات مادی و معنوی( هدایت می نماید و از تاریکی های 

سوی عالم نور و روشنایی معرفت و فضیلت جهالت و رذیلت و معصیت خارج نموده و به 

 .۱و اطاعت و صراط مستقیم هدایت می نماید(

 .۱۶( آیه 5ا. ما ثده )

 عفت در پوشش

)وَ لْیَضرِبْنَ بِخُمرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ(: زنان باید مقنعه ها و سرپوش های خود را بر روی 

 ۲سینه انداخته و حائل قرار دهند. 

عالوه بر پوشاندن کامل  "حکم الهی را جامه عمل بپوشاندکه اوال پوششی می تواند این

سر و موها، زیر چانه وگوش ها و دورگردن و سینه و برآمدگی آن را نیزکال بپوشاند و 

ثانیاً به همراه لباس گشاد، بلند و ساده باشدکه همانند چادر، حجم و برجستگی های بدن 

 و تمام اندام را بپوشاند.

 .۳۱آیه ( ۲۴. نور )۲

امّا روسری های کوتاهی که بعضی از این مواضع راکامالً نمی پوشاند، یا آنها را در موقع 

چرخش سر و صورت به سمت راست یا چپ و یا با وزش باد و غیره نمایان می سازد 

نمی تواند پوشش شرعی و حجاب مورد سفارش آفریدگار عالم را محقق سازد. ضمن 

ا رنگارنگ و زینتی است و از مصداق های آشکارکردن اینکه معموال این روسری ه

زینت در برابر نامحرمان و تبرج در جامعه بوده و حرام وگناه می باشد همانگونه که شلوار 

و مانتو تنگ و چسبان یا رنگی و زینتی و امثال آن این چنین است از این رو اینگونه 

یشتر و سسمت کردن پایه پوشش ها چیزی جز فریب دادن خویشتن و جذابیت جنسی ب

 های اعتقادی و اخالقی جوانان و قربانی شدن قوانین اسالم و ایجاد فساد در جامعه نیست.

آیه عالوه بر بیان وجوب حجاب حدود پوشش زنان را مشخص می نماید که تمام اندام 
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 و سینه و سر وگردن و موهای خویش را در برابر مردان نامحرم بپوشانند و از بی حجابی

و بدحجابی و خودنمایی در جامعه پرهیز نمایند تا مبادا عفت و استعدادهای عالی انسانی 

خود و افراد جامعه به ویژه فرزندان، در آتش شهوت ناشی از آن بسوزد و تباه گردد. این 

که حافظ موجودیت انسان و پرورش دهنده  -احکام حدود و مرزهای الهی است 

ا تجاوزکند، به خود ظلم کرده است )تِلْکَ حُدُود وکسی که از آنه -شخصیت اوست

 .۱اهللِ وَمَْن یَتَعَدَّ حُدُودَاهلِل فَقَدْظَلََم نَفْسَه(

 ۱( آیه۶5ا. طالق )

 نتیجه تسلیم حکمت

* آرامش و خوشی حقیقی، با اتصال به مبدا آرامش و رضایت و تسلیم در برابر مشیّت 

آرامش و شادمانی ناشی از غفلت و معصیت  .از این رو ۲و فرامین الهی آغاز میگردد.

همانند آرامش دختر و پسر در سایه ارتباط و انس با یکدیگر و نظایر آن، کاذب است. 

 .۲۸( آیه ۱۳. ر. ک: رعد )۲

 دو نیاز ضروری

* به همان اندازه که ازدواج برای ریحانه اهمیت دارد، عفاف و حجاب نیز برای او 

 ضرورت دارد.

 ی جدیدگناه تازه و بال

 * حضرت امام رضا )ع(:

) هرگاه گناه تازه ای که سابقه نداشته، مردم مرتکب آن شوند، خداوند بال و بیماری 

 ۱جدیدی برای آنها ایجاد می کند که آن زمان پیشینه نداشته است(.

 ۳۴۳، ص 7۳ا. بحاراالنوار، ج 
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 زیربنای فضایل اخالقی

روح و آراسته شدن به عفت، حیا و سایر فضایل * معرفت: ایمان و تقوا، زیر بنای زیبایی 

اخالقی است. انسانی که در پرتو شناخت و یاد خداوند متعال، خود را در محضر او می 

بیند و در اثر یاد مرگ، غربت و ظلمت و وحشت قبر، خود را نیازمند آماده کردن نور و 

ه محشر هنگامی که مونس برای جهان برزخ می بیند و با یاد قیامت و رسوایی در صحن

پرده هاکنار رفته و آثارگناهان و صفات زشت در سیمای انسان ظاهر می شود، خود را 

حقیقت ارزش مندی می یابدکه به سوی خداوند رهسپار است و باید خود را از آلودگی 

های باطنی و زنگارگناهان پاک نماید، تالش و هم و غمِّ چنین انسانی فراهم ساختن توشه 

ر ابدی است: لذاکوشش میکندقلب خود را به نور معرفت و ایمانِ قوی منوّر و برای سف

جان را به بوی خوش کماالت اخالقی معطّر و اندام را به زیور اطاعت و بندگی مزین 

 نماید.

 بهشت و جهنم برزخی

 * امام زین العابدین )ع(:

)إنَّ القَبرَ لَرَوْضَه مِنْ رِیاضِ الْجَنَّهِ اَوْحُفْرَه مِن حُفَرِ النّارِ: قبر بوستانی از باغ های بهشت یا 

 ۲گوشه ای ازگوشه های آتش جهنم است (.

 .۱9ح  ۱59، باب سکرات الموت، ص ۶.بحاراالنوار، ج ۲

 حسرت توصیف ناپذیر

واحسرتای مجرمان و گنه کاران بلند  *ای بانوان مسلمان بترسید از روزی )قیامت( که

 است و میگویند:

)افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خداوند کردم و از مسخره کنندگان 
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 ۱)آیات و دستورات حیات بخش او و دین داران( بودم(.

 .5۶( آیه ۳9ا. زمر )

 خودخواهی یا همسردوستی

ف پا ک، جنبه دگر بینی و همسرد وستی دارد: *ا زد واج برپایه سیرت و انسانیت و عوا ط

 اما ازدواج بر مبنای صورت و شهوت، جننه خودبینی و خودخواهی.

 جبران کمبو د عاطفی

* دخترانی که کمبود محبت خانوادگی دارند، باید با قرارگرفتن در دامن پر مهر خدای 

جبران نمایند که رحیم و نوشیدن شیر محبت از سینه اسالم، نارسایی وکمبود خود را 

در غیر این صورت خطر افتادن آنها در  ۲اسالم دین محبت است )هَلِ الدینُ إال الحب(

دام گرسنگان شهوتی که اظهار محبت ها و دعوت های تملق آمیز آنان در حقیقت برای 

 تامین خودخواهی و ارضای شهوت خویش است، وجود دارد.

 .۸۰ص  ۸.روضه کافی، ج ۲۶۳. همان، ج ا، ص ۲

 دست های ناپیدا

* فرهنگ سازی بداندیشان با وسایل پیشرفته برای دختر مسلمان، منجر به تغییر هویت 

 انسانی او می شود.

 صیانت زنان شلوارپوش

*یکی از اصحاب میگوید: در خدمت نبی گرامی اسالم )ص( در بقیع بودیم، زنی بر 

افتاد: حضرت چهره مبارک مرکب حمار عبورکرد ولی بالفاصله از باالی آن به زمین 

خود را برگرداندند. اصحاب عرض کردند: یارسول اللَه! او شلوارپوش است. پیامبر)ص( 
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 سه بار فرمودند: خداوندا! زنان شلوارپوش را بیامرز. آنگاه فرمودند:

ای مردم! از شلوار استفاده کنید: زیرا شلوار پوشاننده ترین جامه های شماست و هنگامی 

ا از منزل خارج می سوند، با پوشاندن شلوار، )امنیت، عفت و پارسایی( آنان که زنان شم

 را حفظ کنید( ا

 ، موضوع حجاب۲57، ص ۲ا.میزان الحکمه، ج 

 سلب اعتماد

* میراث روابط دختر و پسر قبل ار ازدواج، شک و سوءظن و سلب اعتماد به یکدیگر 

 بعد از ازدواج است.

 قهرمان عفت

و بندگی خداوند و رهایی از بردگی نفس، در آسمان و زمین *حضرت یوسف در پرت

عزیز و محبوب گشت و نام مبارکش در تاریخ و قرآن به عظمت ثبت شده و از وی به 

عنوان قهرمان عفت و انسانیت و الگوی پاکی و بندگی یاد گشت. این است عاقبت تقوا 

در مقابل، بانوی  ۲قبَه لِلْمُتَّقِینَ(و خویشتن داری در برابرگناهان و شهوات نامشروع )وَ الْعَ

. ۲قصر در اثر اسارت نفس و تسلیم تندباد هوس، به یک زن ذلیل و بدبخت تبدیل شد. 

 .۱۲۸( آ یه 7اعر اف )

 شجا عت روح

* خوشا به حال کسانی که زبان گویا در برابر شبهه افکنان، دست توانا در مقابل معاندان 

 و عفاف دارند.و توفیق ظفر بر مخالفان حجاب 

 دین فطرت
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* شخصیَت ذاتی انسان توحیدی وکمال جو بوده و زمینه محبت و عشق به خدا و پاکی 

و انسانیت و بیزاری ازکفر و فسق و عصیان، در عمق جان او نهاده شده است و دین اسالم 

دین فطرت و خلقت می باشد و به همان اموری هدایت میکندکه فطرت انسان ها به سوی 

 ۱دایت میکند و هیچ قانون و حکمِ مخالف ساختار روج و جسم آدمی در بر ندارد.آن ه

 .۳۰( آیه ۳۰روم ) 7( آیه ۴9حجرات ) ۸ -7( آیات 9۱ا. رک شمس )

 پند آسمانی

)ا ی کسانی که ایمان آورده ایدا تقوای الهی پیشه کنید و هر کس باید بنگرد برای 

در برابر نافرمانی خداوند خویشتن داری فردایش )آخرت( چه چیز از پیش فرستاده و 

کنید که خداوند از آن چه انجام می دهید آگاه است و هم چون کسانی نباشید که 

 ۲خداوند را فراموش کردند پس خداوند آنها را به خودفراموشی مبتال ساخت(.

 .۱۸-۱9( آیات 59. حشر )۲

 سر فرازی ما ند گار

در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی و وجدان *غنیمت زنان عفیفه و محجبه، سرفرازی 

 بشری و بهره مند شدن از تمام مزایای حجاب عفیفانه است.

 احیای شخصیت و محبوبیت زن

* دین مقدس اسالم نه تنها با ظهور خود شخصیت معنوی و حقوقی زنان را احیاءکرد 

انه و بلکه به خاطر حرمت و حفظ شخصیت آسمانی آنها حفظ کارایی جاذبه های زن

تداوم شأن معشوق بودن آنان نزد همسران و خانواده هایشان و حفظ انسانیت و عفت 

عمومی، دستورهای حکیمانه مبتنی بر لزوم رعایت عفت و حیا د ر ابعادگوناگون )نگاه، 

همان گونه که مردان را نیز موظف به  ۱دامان، پوشش، رفتار وگفتار( صاد ر نموده است.
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تی و محبوبیت نوامیس خود کرده است اما قلیلی از زنان، حراست از شخصیت ملکو

 شکرگذار پروردگار خود می باشند!

 .59( آ یه ۳۳، ا حزاب )۳۱( آیه ۲۴ا. رک: نو ر )

 غفلت از نظرگاه حق

* شگفتا از زنانی که به زیبایی سازی صورت که نظرگاه خلق است می پردازند اما از 

 زیباسازی سیرت که نظاره گر حق است غافلند!

)اَلقَلْب حَرَم اهللِ فَال تسکِنْ حَرَمَ اللّهِ غَیرَاللّهِ: قلب حرم خداست، غیر او را در حرم الهی 

 ۲جامده(.

 .۲5، ص ۶5.بحاراالنوار، ج۲

 شناصدای آ

* پوشش کامل و عفیفانه ندا و دعوتی است که زن آن را در عمق جان خود می شنود 

وکششی است که از درون خود به سمت آن گرایش پیدا میکند و از بی حجابی و 

بدحجابی انزجار و تنفر دارد: هرچند عواملی مانند تربیت، تبلیغات و محیط سازنده یا 

هش و حتی به دفینه شدن نور این ندا و تمایل مخرب در شکوفایی و رشد یا ضعف وکا

 فطری مؤثر است.

 شجا عت روح

 دگرگونی ارزش ها

* چه قدر جای تعجب و تأسف است که کار بعضی از زنان و مردان و جوانان بدان جا 

برسدکه پاکی و طاعت خداوند متعال نزد آنان جرم و عیب تلقی شده و پاکان و بندگان 

شوند و بی حیایی و مخالفت با خدای مهربان نزد آنها ارزشمند و مطیع الهی مطرود آنان 
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نشانه رشد فکری و فرهنگی و شخصیی تلقی شود! و این نیست مگر اینکه دنیا و لذایذ 

زودگذرش را بر آخرت مقدم و محبوب تر دانستند و آن روز بسیار سخت )قیامت( راکه 

 در پیش روی دارند، وا گذا شتند!

 هشدار الهی

أَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا الَتخُونوا اهلَل وَالرَّ سولَ...(: ای کسانی که ایمان ورد هاید )با گناه و )یا 

 معصیت( خیانت به خدا و رسولش نکنید. ا

 .۲7( آ یه ۸. ا نفال )۱

 نور حیا

که جلوه های آن درکردار، گفتار، پوشش و حتی  ۲*حیا نور جان است )أْلحَیاءُ نورٌ (

 محجبه و عفیفه نمایان است. دیده دختران

 شناخت فرزانگان

* در سر دوراهی های زندگی است که شخصیت افراد در بوته امتحان الهی قرار میگیرد 

و خردمندان و فرزانگان با انتخاب راه حق خود را در معرض نمایش همگان میگذارند و 

 .۱9، ح ۳۳۶، ص ۶۸.بحاراالنوار، ج ۲شناخته می شوند. 

 ستگیره دو زوجمحکم ترین د

* مودّت عاقالنه و رحمت ایثارگرانه محکم ترین دستگیره زن وشوهر در زندگی 

 ۱زناشویی است: )وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّه وَرَحْمه(.

 .۲۱( آ یه ۳۰ا. ر وم )

 اخالق عفیفان
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* مبادرت به حجاب کامل اسالمی و پرهیز از رفتارهای ضدارزشیِ بدحجابی خودآرایی، 

 رفتار زننده و ارتباط با جنس مخالف، از اخالق عفیفان است.پوشش و 

 تزیین شیطان

از قبیل بی پروایی در حجاب خداپسندانه، معاشرت بظاهر  -* مبادا اعمال منافی عفت

در نظرت زیبا و ارزش پنداشته شود و مشمول این سخن  -دوستانه با جنس مخالف و...

 پروردگارت گردی که می فرماید:

ان اعمالشان را در نظرشان آراست و امروز او ولیّ و سرپرستشان است و مجازات )... شیط

 ۲دردنا کی برای آنهاست(.

 .۶۳( آیه ۶. نحل )ا۲

 شیوه حفظ دیده

* اساسی ترین راه پرهیز از چشم چرانی و نگاه به حرام، آن است که انسان باورکندکه 

و تهذیب نفس، چشم دل خود را  استعداد وتوانایی آن را داردکه می تواند با مجاهدت

بینا و جمال دل آرای خدای خویش را مشاهده نماید و از لذایذ بی نظیر و همیشگی آن 

 در دنیا و آخرت بهره مندگردد.

 عشق خالص

* همسری انتخاب کن که موجودیت و جان محبوب خود را خالصانه نثار تو کند و آن 

 تنها انسان با خداست.

 دین و ایمان ضعیف
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 حضرت امیرمؤمنان علی)ع(:* 

)بر شما باد به لباس ضخیم پس کسی که لباس نازک و بدن نما بپوشد، دینش ضعیف 

 ۱است(.

 ا. ۸۴، ص ۸۳:بحاراالنوار، ج ۳57، ص ۳ا.وسائل الشیعه، ج 

 ریحانه رشد یافته

* تحصیل علم وکسب مدارج علمی هنگامی رشد وکمال برای ریحانه خواهد بودکه با 

 کماالت اخالقی و پیوند مقدس خانوا گی همراه باشد. معرفت دینی

 یگانه سرمایه سعادت

* منزلت اهل ایمان باالتر از آن است که به نمایش جنبه ظاهر و حیوانیت خود بپردازند 

و از نمایش جنبه باطن و انسانیت خود غافل گردند با این که آن چه زندگی را شیرین و 

قبر و برزخ را نورانی و آخرت را آباد می سازد روح پاک و آراسته به تقوا و سجایای 

 اخالقی و انسانی است

مال و فرزندان سودمند به حال انسان نیست مگر کسی که با قلب  -آخرت -)روزی که

-۸۸( آیات ۲۶. شعراء )۲ ۲سالم و پاک از رذایل وآلودگی ها به پیشگاه خداوند بیاید(.

۸9 

 سه دوره خطرناک

 * رسول گرا می اسالم )ص( فر مودند:

و جوانان شما فاسق میگردند  )چگونه است شما را آن زمانی که زنان شما فاسد می شوند

و حال آن که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید؟! به حضرت گفته شد: آیا چنین 

می شود یا رسول اللّه؟! پیامبر فرمودند: بدتر از آن نیز می شود! چه می شود شما را زمانی 
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حضرت گفته که به کارهای بد فرمان می دهید و از کارهای نیک باز می دارید؟! باز به 

شد: یا رسول اللّه آیا چنین چیزی می شود؟! فرمودند: بله، بدتر از آن هم می شود! چگونه 

می شود بر شما آن زمان که نیکی ها در نظر شما بد و زشتی ها در نظرتان نیک جلوه 

 ۱میکند؟!(.

 .7۶ا. مقدمه ای بر روانشناسی زن، ص 

 جلوه محبت پاک

ریم میان دختران و پسران را در برکند، روی مه محبت * جامعه ای که لباس عفاف و ح

 در آن جلوه کند.

 نصیحت خداوند متعال

)به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب الهی 

به سراغ شما آید، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید و از بهترین دستورهایی که از 

شما نازل شده، پیروی کنید پیش از آن که عذاب ناگهان به سراغ سوی پروردگارتان بر 

 ۲شما آید در حالی که از آن خبر ندارید(.

 تأثیرات حاالت مادر

*در دوران طوالنی حمل، سلول تخم و جنین از نظر رشدگوشتی و استخوان و خونی و 

نوع عصبی به شدت تحت تاثیر حاالت روحی و عاطفی و شرایط جسمی فیزیولوژیک و 

 غذا و دوا و حتی نوع پوشاکی که زن استفاده می کند، قرار دارد!

 اثر همنشینی با دوست ناسالم
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* مواظب دوستان خود باش که مبادا از لب چشمه آب زندگانی که همانا دین مقدس 

اسالم است، تشنه بازگرداند و در منجالب انحرافات فرو برد. پیام آسمانی در این باره 

 می فرماید: چه زیبا هشدار

روزی )قیامت( را که ظالم دست خویش را )ا ز شدت حسرت( به  -به خاطر بیاور -)و

دندان میگزد و میگوید: ای کاش با رسول )خدا( راهی را برگزیده بودم! *وای بر من! 

 کاش فالن )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نکرده بو دم.!

نحرف ساخت. بعد از آن که آن چشمه آب او مرا از دین و قرآن و یاد حق، گمراه و م

همیشه مخزول کننده انسان بوده  -جّنی و انسی -حیات به سراغ من آمده بود و شیطان

 ۲است(.

 .۲7-۲9( آیات ۲5. فر قان )۲

 بهشت جان

 *زیبا رو، بوستان چشم است و زیبا روح، بهشت قلب.

 حیا ازدو ملک ثبت اعمال

 * نبی گرامی اسالم )ص(:

شما باید از دو ملکی که با شماست، حیاکند همانگونه که از دو انسان صالح  )هر یک از

 ۱از همسایگانش حیا می کند، با اینکه دو ملکی در شب و روز با اوست(.

 موضوع حیا 5۶۸، ص ۲ا.میزان الحکمه،ج

 ساده لوحی و خودفریبی

ری محب، * خودآرایی و خودنمایی ساده لوحانه دختران، به هدف به دست آوردن همس

عالوه بر این که خو دفریبی است و مخالف شرافت نفس و مقام محبوب بودن آنان است 
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غالباً باعث می شود در دام مردان هوس باز فرو غلتند و حداقل نتیجه ای که عایدشان می 

شود متوجه کردن چشمان ناپاک و جذب دل های بیمار و هم سنخ است از همین رو 

پایه انسانیت و عقالنیت باشد، در نتیجه در ازدواج شکست می  محبت آنها نمی تواند بر

خورند. از این رو تنها راه برای تحصیل همسری شایسته صبر، خویشتن داری و توکل بر 

و این وعده الهی است که هرکس توکل  ۲خداوند است )وَعَلََی اهللِ فَلْیَتَوَکَِّل المومِنُونَ(:

 ۳َمنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اهللِ فَهوَ حَْسبَهُ(.بر خداکند، او راکفایت میکند: )وَ

 .۱۳( آیه ۶۴. تغابن )۲

 .۳( آیه۶۴. طالق )۳

 رمز نیازمندی به زن

* احساس نیازمندی مردان به جاذبه های همسران خویش، در سالمت جامعه از آزادی 

 های غیرمعقول زنان و مردان است.

 عدم هراس از مالمت

تحت تأثیر القائات شیطانی قرار نمیگیرند و از تمسخر و * دختران حقیقت جو هیچ گاه 

 ۱سرزنش نا آگاهان مالمت کننده نمی هراسند: )وَلَا یَخَافُونَ لَوْ مَه ألئٍِم (.

 .5۴( آیه 5ا. ما ئده )

 ردّپای شیطان

* نزدیک شدن به همسران با هیجان شهوانی ناشی از فاصله گرفتن زنان از حیا و پوشش 

 ۲یک شدن شیطان در انعقاد نطفه است.اسالمی موجب شر

 .۶۴ا( آ یه 7. ر. ک: اسراءِ )۲

 عواقب خو دارضایی
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*کام جویی از خود، گرچه موقتاً نوجوان را تشفی می بخشد و قدری آرامش و رخوت 

به همراه می آورد، لکن این آرامش کاذب است و به اصطالح، آرامش قبل از طوفان 

سر می آورد و خرمن هستی نوجوان را در حریقی دامن  نامیده می شود طوفانی که بعدها

 ۳گستر می سوزاند.

 .۲۰۲.دنیاینوجوان،ص ۳

 جبران حقارت

* احساس حقارت عده ای از زنان در اثر نداشتن نشانه های مقبول زیبایی، و خودآرایی 

و استفاده از مدهای ناهنجار برای جبران حقارت و به دست آوردن مقبولیت اجتماعی یا 

محب به عنوان همسر آینده، همانند آن است که بتوان درد را با درد درمان و آتش را با 

 آتش خاموش نمود.

 مطهر حریم

* بوستان انسان در صورتی سبز و خرم و با نشاط خواهد بود و قدم به حریم معطر انسانیت 

خواهدگذاشت که از چشمه فطرت از درون و اقیانوس شریعت از برون سیراب شود. 

کسی که اهل درون است و حرف عقل و جانش را می شنود، منطقِ عقل وگرایش، 

وکسی که اهل برون و دین است منطق نیرومند و فطرت او را به وحی و دین میکشاند 

جذاب دین او را به عظمت خویشتن رهنمود می سازد. امّاکسی که گوش شنوا ندارد و 

نه حرمتی برای جان و عقل خود قائل است ونه حریمی برای دین و جان آفرین همانند 

نهایت خشک  مزرعه ای خواهد بودکه نه چاهی از درون دارد و نه آبی از برون، که در

و تباه خواهد شد: در نتیجه به فرموده امیرمومنان علی )ع(: )صورتش صورت انسان امّا 

 ۱باطنش حیوان است و حقیقتا مرده ای در میان زندگان است(.

 7ا.نهج البالغه، خطبه 
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 عواقب سرگرم شدن به غیرخویشتن

 * امیرمؤمنان علی)ع(:

در تاریکی ها متحیّر بماند و در مهلکه ها  )هر کس خود را به غیرخویشتن مشغول بدارد،

آشفته و مشوش گردد و شیاطین او را در طغیانگری ها بکشند و زشتی اعمالش را برای 

او تزیین نموده و زیبا جلوه می دهند. بهشت، غایت سرنوشت سبقت جویان )بر خیرات( 

 ۲است و آتش، آخر ین منزلگه تفریط گران است(.

 .۱57. همان،خطبه ۲

 یانوس قرآناق

* قرآن حکیم و بیانات گوهر بار ائمه معصومین )ع( اقیانوسی از حقایق و معارف ناب 

است که هر چه انسان بیشتر از آب زالل آن بنوشد ضمن بیشتر آشنا شدن با ارزش های 

واالی اسالمی و نیازهای اصیل انسانی تأثیر تربیتی بسیارعمیق وگسترده ای در شخصیت 

 ارد و وی را بیشتر تشنه می سا زد.و حیات او میگذ

معرفت و آگاهی به حقایق و معارف اسالم و قرآن در حد توان و ایمان راسخ به آنها، 

بازتاب وسیعی در انسان و پاکی و سازندگی او خواهد داشت عقل های خفته را بیدار و 

نور تقوا  انگیزه ها را برای اعمال صالح و اخالص کامل تحریک می سازد، جان ها را به

و ورع منوّر و نگرانی ها و اضطراب ها را زایل و نشاط و آرامش را بر انسان حاکم می 

 نماید:

)ما این کتاب )آسمانی( را برای مردم به حق نازل کردیم هر کس هدایترا پذیرد، به نفع 

خود اوست و هر کس گمراهی را برگزیند، تنها به زیان خود گمراه میگردد و تو مأمور 

 ۱ار آنها به هدایت نیستی(.اجب

 .۴۱( آیه ۳9ا. زمر )
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 حفظ جنسیّت

 * شرافت وکمال هرکسی در حفظ شأن جنسیت و وظایف خود می باشد:

بنابراین پوشش و رفتارهای جلف و سبک و شبیه شدن به مردان در شکل و قیافه و لباس 

ر اسالم )ص( و غیره مضر بر ارزش و شأن زنانه دختران است و مورد نهی و لعن پیامب

: ۱۸، ص 5میزان ا لحکمه، ج  ۶۴، ص 79. ر.ک:.بحار االنوار، ج ۲ ۲قرارگرفته است. 

 موضوع تشبه.

 سر دو راه زندگی

 * انتخاب بین تقوا و عفاف یا بی تقوایی و بی پروایی، انتخاب بهشت یا جهنم است.

 میوه محبت الهی

بگو اگر خداوند را دوست می دارید، از من.پیامبر تبعیت و پیروی  -ای پیامبر به مردم -)

کنید: تا محبوب خداوند شوید وگناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده و رحمت خاصش 

 ۱مختص اهل ایمان است(.

روشن است که پروردگار عالم محبوب خود را به خصوص در مشکالت، به حال خود 

 ۲.رها نمیکند

 . ۳۱( آیه ۳.آل عمران )۱

 .۳-۲( آیات ۶5. طالق )۲

 نمایش محبت انگیز

* جاذبه هایت را برای کسی نمایان سازکه در خدمت تو باشد و تو را به خاطر ارزش 

 های وجودیت بخواهد نه به جهت هوس خویش و آن همسر باتقوای توست.
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 خا نه بزرگ

حریم عفاف و اخالق در آن حیاتی است  *جامعه، به مثابه خانه و خانواده است که حفظ

و پاکی یا آلودگی آن نقش مهمی در سرنوشت افراد آن به ویژه فرزندان و نسل نوخاسته 

 دارد.

 عفت در گفتار و رفتار

*تأثیر صدای شیوای زن اگر توأم با ناز وکرشمه در برابر جوان به ویژه همراه با خنده و 

ر است که طوفانی در دلش ایجاد میکند به گونه تبسم به روی او باشد آن چنان اثرگذا

ای که موجب سلب آرامش و معطوف شدن ذهن وی به زن و لذت های شهوانی شده و 

از امور حیاتی باز داشته می شود در حالی که زنانی که احساس مسئولیت در برابر نسل 

ذرند و آن نوخاسته با آن ضعف غریزی و عاطفی نمیکنند، به راحتی از این موضوع میگ

را سهل وکوچک می پندارند! در صورتی که گناهش نزد خداوند بزرگ است. ضمن 

این که باعث به طمع انداختن بیماردالن و به خطر افتادن امنیت و آرامش زن و یا اغفال 

 او می شود. قرآن کریم در این باره با نگاهی روان شناختی و جامع می فرماید:

 َفیطمَعَ اَلذِی فِی قَلْبِهِ َمرَضٌ وَقُلْنَ قَوالً مَعْرُوفاً(: )با مردان( با ناز و نرمی )فَال تَخْضَعْنَ بِالقَولِ

و لحن هوس انگیز سخن نگوید که بیمار دل )در شما( طمع کند و سخن نیک و شایسته 

( ۰۰ای که عقل و وحی آن را به رسمیّت شناخته است، بگو یید. ا ضمنا از )فَیَطمَعَ َالذِی.

ده می شودکه هر رفتار و پوششی از زنان که بذر شهوت و طمع را در بیماردالن استفا

برویاند از جمله بدحجابی و خودنمایی و روابط غیرقانونی با جنس مخالف ممنوع و حرام 

 می باشد.

 .۳۲( آیه ۳۳. احزاب )۱

 راه حیات لذت بخش
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 * سخن حکیمانه امام علی )ع (به کمیل:

، 7۴..بحار االنو ار، ج ۲که تو نیاز به معرفت در آن داری(.  )هیچ حرکتی نیست مگر آن

 ، ح ا.۱۱، باب ۲۶7ص 

 باطن هوس ها

 * حضرت امیرالمؤمنین علی )ع(:

)إن النّارَ حفتْ بِالشَّهَواتِ آتش جهنم به هوس ها و شهوات خالف شرع پیچیده شده 

 ۱است(.

لذت بخش می باشد اما  پس خواسته ها و هوس های شهوانی گرچه ظاهرشان فریبنده و

 حقیقتشان آتشی است که در آخرت ظهور می یابد.

 .۱7۶. نهج البالغه، خطبه ۱

 زوال سالمت دل و عاطفه

* بی تفاوتی مردان کم غیرت و زنان آسیب زا در برابر تضعیف ارزش ها، از هم پاشیدن 

جابی و بدحجابی خانواده ها، انحراف و اعتیاد جوانان و نوجوانان و سایر پیامدهای بی ح

و به طورکلی استوار ساختن لذایذکاذب خود بر آالم دیگران، از نشانه های زایل شدن 

 طهارت و نورانیت قلبی و سالمت و بهداشت عاطفی آنان است.

 تمسخرعملی

* فروافکندن لباس حیا و حجاب اسالمی، استهزای عملی حکم الهی حجاب و به بازی 

 گرفتن آیین خداوندی است !که نتیجه ای جز ذلت و بدبختی برای زن ندارد!

 زوال منزلت زن
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 * خودنمایی و بی حجابی منزلت زن را از بین می برد چنانکه سرکه عسل را.

 مبارزه با محبوب درون و برون

و روگردانی از قوانین فطرت و شریعت مبارزه با تنها محبوب بی نظیر است چه *گناه 

محبوب درون و چه محبوب برون و با ربوبیّت و پرورش و تربیت کریمانه الهی تضاد 

دارد به همین جهت خداوند عالم و مربی انسانیت انسان غافل گنهکار را با نوعی لطف و 

است که چگونه علی رغم عظمت وکرامت روحی  محبت، مورد عتاب و توبیخ قرار داده

ناشی از خالق حکیم و فرمان های کرامت بخش پروردگارکریم، از او غافل گشته و بر 

معصیت و نافرمانی او دلیر و جسور شده ای! ا همان خدای هستی بخشی که انسان را بر 

د، غرِق اساس نظام احسن، با بهترین صورتِ ممکن آفرید و او را به لطف وکرم خو

نعمت های بی شمار مادی و معنوی نمود و تربیت و تکامل کریمانه او را در دو بعد 

 جسمی و روحی در پرتو آن مواهب، به عهده گرفت.

بدیهی است وقتی موجود با عظمت وکریمی، انسان را تعلیم می دهد و برای او تدریس 

که تربیت و پرورش  میکند، چیزی جز درس کرامت و بزرگواری نمی آموزد و هنگامی

او را به عهده بگیرد، جز موجودکریم و با عظمت تربیت نمیکند این است معنای بسیار 

 ۲ظریف )رَبِّکَ الکَریم(.

 .۶( آ یه ۸۲. ر.ک: ا نفطا ر )۱

 . همان.۲

 به دنبال حقیقت

* دخترم! قلبی داشته باش حق پذیر و حجابی عقل پذیر، و ازکسانی مباش که برای کردار 

وشش غیرعفیفانه خود نه دلیل آسمانی دارند و نه دلیل منطقی، و تنها ازگمان های بی و پ
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اساس و هوس های نفسانی پیروی میکنند! در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان 

 برای آنان آمده است.

 قانون برّین

ده * بهترین قانون در نظر عقل و اندیشه هماهنگی آن با موجودیت انسان و پرورش دهن

استعدادهای واال و تأمین کننده نیازهای واقعی اوست و از آن جا که تنها خداوند آگاهی 

کامل و فراگیر به مخلوقات دارد و انسان شناس و روان شناس بی نظیر و در نتیجه 

قانونگذار و حاکم مطلق است قوانین او عالمانه و حکیمانه و براساس ساختار روحی و 

واقعی انسان تنظیم شده است به همین جهت قانون و حکم جسمی و مصالح و مفاسد 

الهی عقالً بر هر نظر شخصی قانونی و پسند اجتماعی ترجیح دارد لذا حضرت علی )ع 

 (می فرمایند:

)اگر خداوند سبحان از محرمات نهی نمی کرد، هر آینه بر عاقل و خردمند الزم بود که 

 از آنها دوری کند(. ا

الهی ترجیح بال مرجح وکاری بدون دلیل و امری جاهالنه و مقدم داشتن نظر غیر 

 نابخردانه است. قرآن کریم در همین باره می فرماید:

بهتر از  -مؤمنان راستین -)آیا حکم جاهلیت را می جویند! و چه کسی برای اهل یقین

 ۲خداوند حکم و داوری می کند؟(.

 امام علی )ع( نیز می فرماید:

خداوند و حکم جاهلیت پس هر کس حکم خدارا رها کند،  )حکم دوگونه است: حکم

 ۳به حکم جاهلیت تن در داده است(.

 .۱۴۴، ص ۲ا. غرر ا لحکم، ج 

 .5۰( آ یه ۴. ما ئده )۲

 ، به نقل از: اصول کافی.۶۴۰. تفسیر نور الثقلین، ج ا، ص ۳
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 هنر ریحانه

 بوب بودن.* سرمایه زندگی، محبت واقعی است و هنر ریحانه، یافتن مقام مح

 فرجام سپاس گذاری

* دخترم! حجاب فرمان خدایی است که تو راکریمانه آفرید و مورد تکریم خود قرار 

داد )وَ لَقَدْکَرَّمْنَا بَنی ادََم(ا نعمت های غیرقابل شمارش به تو عطا فرمود، و پرورش وکمال 

ی سپاسگذار تو را در دو بعد جسمی و روحی به عهده گرفت، پس با رعایت تقوای اله

 او باش که به فرموده وحی:

 ۲)وَإنَّ لِلْمُتَّقینَ لَحُسْنَ مَأبٍ (: برای افراد باتقوا فرجام نیکویی است. 

 .7۰( آ یه ۱7. اسراء )۱

 .۴9( آیه ۳۸. ص )۲

 غفلت آشکار

*شگفتا از زنانی که در پیشگاه خداوند به هنگام نماز، حجاب عفیفانه را رعایت میکنند 

 بر نامحرمان از آن غافلند!اما در برا

 در محضر شاهدان

خدا و پیامبرش و اهل  -و هر چه می خواهید انجام دهید -عمل کنید -ای پیامبر -*)بگو

بیت عصمت و طهارت، اعمال شما را می بینند و به زودی به سوی خدایی که دانای نهان 

 ۳، خبر می دهد(.و آشکار است، بازگردانده می شوید وشما را به آنچه عمل می کردید

 .۱۰5( آیه 9. توبه )۳

 زن رشد یافته
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* زن فهیم و رشیدکسی است که کردار و پوشش او به گونه ای نباشدکه در آخرت نزد 

 ائمه اطهار)ع( خجل و هنگام محاسبه اعمال سرافکنده شود.

 دعای حضرت مهدی )عج(

به علمای ما، زهد و  * )خداوندا! توفیق اطاعت و دوری از معصیت را روزیِ ما کن... و

 خیرخواهی... و به جوانان، بازگشت و توبه و به زنان، حیا و عفت عنایت فرما(.

 همسر نمونه

 * همسری انتخاب کن که حرمت الهی را پاس دارد تا حرمت تو را نیز حفظ نماید.

 لطف بی نهایت

سان را برای * معبودی که همه چیز انسان از اوست بلکه همه هستی را برای انسان، و ان

 خود آفریده، نشایدکه نافرمانی او راکرد.

 غفلت بزرگ

* ای پدران ومادران! اگر از وضعیت نامطلوب پوشش و... دخترانتان آگاهی دارید و 

 خاموش هستید وای بر شما و اگر آگاه نیستید دو چندان وای بر شما!

 زیباترین و زشت ترین خودنمایی

*زیباترین خودنمایی نمایش انسانیت و سجایای نیک انسانی و الهی است و زشت ترین 

خودنمایی، به رخ دیگران کشیدن زیبایی های خدادادی در پیشگاه خداوند جمیل و 

 جمال آفرین است!

 ا. مفاتیح الجنان، دعای حضرت مهدی )ع(
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 شهادت زبان و جوارح

 ر اعضا، بر ضرر آنها شهادت و گواهی می دهند:* در قیامت زبان گناه کاران درکنار سای

 -قیامت -)یَوْمَ تَمثشهَد عَلَیْهِم اَلِْسنَتُهُمْ وَأیْدِ یهِمْ وَأَرْجلهُم بِماکا نُوا یَعْمَلون(:روزی که

 ۱زبان ها و دست ها و پاهای آنان، به گناهانی که انجام داده اند، گو اهی می د هند.

در این دنیا برکردار انسان نظارت دارند چراکه شهادت  معلوم می شودکه اعضا و جوارح

کسی در محکمه عدل قابل قبول است که در محل حادثه شاهد و گواه بوده و حضور 

 آگاهانه داشته است.

 .۲۴( آیه ۲۴ا. نو ر )

 تجارتی زیان بار

چه خودفروشی برای زن بدتر از این که با پوشش جلف و زننده، عفاف و ایمان فروشد 

 ر عوض، نگاه آلوده خرید نماید!و د

 نتیجه نافرمانی

* )هر کس از یاد و دستورات خدای رحمان رویگردان شود، شیطان را برای او مهیا می 

سازیم،.پس همواره قرین و همنشین اوست:.. و شیاطین این گروه را از راه خدا باز می 

تا زمانی که )در قیامت(  دارند در حالی که گمان میکنند هدایت یافتگان حقیقی آنهایند*

نزد ما حاضر شود، گوید: ای کاش میان من و تو فاصله میان مشرق و مغرب بود! چه بد 

 ۲همنشینی بودی ا(

 .۳۸ -۳۶( آ یات ۴۳. زخرف )۲

 حکایت تواضع

 * تواضع در برابر فرمان الهی حجاب تیره معرفت و ایمان است.
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 اثر اخروی منحرف کردن

دگان( هم باید بارگناهان خود را به طورکامل بر دوش کشند )روز قیامت )منحرف کنن

و هم سهمی ازگناهان کسانی راکه به جهالت از راه حق گمراه و منحرف می سازند، 

 ۱آگاه باشید که آنها بار سنگین بدی بر دوش خواهند کشید(.

 ۲5( آیه۱۶ا. نحل )

 یگانه معمار شخصیّت و انسانیّت

ه از قبیل معرفت، صداقت، عدالت شجاعت، عفت، * تحصیل اخالق و ملکات حمید

غیرت بندگی احساس مسئولیت، وفاداری، صبر و استقامت، و باالخره وصول به حریم 

واالی انسانیت، مبنای تعالیم و دستورهای حیات بخش دین مبین اسالم است که پشتوانه 

قلبی او و سایر و ضامن اجرای آنها، محبوبیت در نزد خداوند بزرگ و شرف لقا و شهود 

 پاداش ها و تکریم ها وکیفرهای الهی است.

 از خودبیگانگی

 * اصل روان شناختی درکالم امام علی )ع(:

)قطعاً کسی که به ارزش و عظمت خود جاهل است، نسبت به قدر و ارزش دیگران جاهل 

 .5۳. نهج البالغه، نا مه ۲ ۲تر می باشد(.

 حقیقت آزادی

 لمه، رهایی عقل از اسارت هوس و بندگی خداست.* آزادی به معنای صحیح ک

 پیروی از معاندان
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* آیا بانوان بی پروا می توانند خود را مسلمان بدانند درحالی که با اعمال علنی و خالف 

کرامت انسانی خویش مردان به ویژه نسل جدید را از راه خدا و آیین روح پرور او باز 

ندان حق و حقیقت میکنند: )وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبیِل می دارند؟! این همان کاری است که معا

اهلل(ا و قرآن مجازاتشان را حبط اعمال و عذاب دردناک بیان نموده است و به اهل ایمان 

هشدار می دهدکه مواظب باشند از راه و رسم آن جاهالن پیروی نکنند که به برخی از 

ش که از خائنان حمایت نمایی: مجازات آنهاگرفتار خواهند شد. بنابراین ازکسانی مبا

 ۲)وَالتَکُنْ لِلْخالئنینَ خَصیما(.

 و... ۳۴ -۳۳( آ یات۱۳: رعد )۳( آ یه ۱۴. ابراهیم )۱

 .۱۰5( آیه ۴. نسا. )۲

 آموزش محبت و فضیلت

* درود بر زنان محجبه و عفیفه ای که در اثر شناخت گوهر وجود خویش، در برابر حکم 

شش اسالمی و رفتارهای عفیفانه خود، درس محبت و انسانیت الهی تسلیم شده اند و با پو

 به جامعه می آموزند نه درس شهوت و رذیلت.

 ناسپاسی آشکار

* نعمت زیبایی و جاذبه های زنانه، لطف خداوند بر زنان و مردان است ولی بیشتر آنان 

 سپاسگزار نبوده و شکرگزاری نمیکنند!

 کلید خوبی ها

* در برکردن جامه حیا و ادب مایه اجتناب از قبایح، زایش محاسن، زیبا شدن روابط و 

 افزایش عالیق است چنانکه حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( می فر ما یند:

)حیا )از خداوند،.پیشوایان دین، خویشتن، مالئکه ثبت اعمال و...( مانع از عمل قبیح 
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 ۱وکلید تمام خوبی ها و نیکی هاست(.

 .5۶۲، ص ۲. میزان الحکمه، ج ا

بانوان مسلمان باید بدانندکه چه بسیار زنان بی حجاب و بدحجاب در دنیا فساد به بار 

آوردند اما عاقبت مردند و در عالم برزخ و قبر دچار مکافات اعمال ناهنجار خود شدند 

می و در دادگاه قیامت نیز باید جوابگوی هتک حرمت و زیرپانهادن حکم حجاب اسال

و انسانی وگمراه ساختن جوانان در منجالب فساد و انحراف باشند. آنان در دنیا سرمایه 

وجودی خود را باختند و به ناچار در سرای آخرت از زیانکاران خواهند بود، سرانجام 

بقیه نیز مرگ به سراغشان خواهد آمد و به سوی خدایی که دانای نهان و آشکار است 

 مالشان را به آنان نشان خواهد داد!بازمیگردند و حقیقت اع

 کالم حکیمانه

)بندگان خدا! خیرخواه ترین مردم برای خود، فرمان بردارترین آنان برای پروردگارش 

 ۲است و خیانت کارترین آنان به خود، معصیت کارترین آنان در برابر پروردگارش است.

 .۸۶.نهج البالغه، خطبه ۲

 تساوی مرد و زن

از نظر ساختار جسمی و روانی متفاوتند و طبعاً همین امر موجب تفاوت * گرچه زن و مرد 

مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی می شود اما هیچ کدام از اینها در فرهنگ وحی 

دلیل بر اختالف روج کامل انسانی در آن دو و برتری یکی بر دیگری در پیشگاه خداوند 

و  "ایمان "نند بلکه یگانه معیار برتری، متعال نیست و هر دو از این جهت کامالً یکسا

است که شرط اساسی برای وصول به حیات طیّب در دنیا و اجر  "تقوا و عمل صالح "

عظیم در آخرت است بدون آن که مذکر بودن شرط یا مؤنث بودن مانع باشد چنان که 

مؤمن قرآن مجید می فرماید: )هر کس از مرد و زن عمل صالحی انجام دهد در حالی که 
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است، او را به زندگی پاکیزه )که با آرامش ونشاط همراه است( زنده می داریم و پاداش 

 ۱آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند، خواهیم داد(.

 : و....۴ ۰( آیه ۴۰: و ر.ک: غافر )97( آیه ۱۶ا. نحل )

 اساس روابط صادقانه

های نهفته در درون، اساس رابطه و محبت  * ارتباط عاقالنه و عاشقانه با خویشتن و ارزش

انسانی و صادقانه دیگران با انسان است. تا رابطه انسان با خویشتن اصالح نشود، توقع 

محبوبیت راستین و داشتن روابط انسانی دیگران به ویژه همسر با وی، انتظاری بی اساس 

 است.

 حضور ا عمال

از کار خوب و بد، حاضر می یاید هر کس آن چه عمل کرده است  -قیامت -)روزی که

 .۳۰( آیه ۳. آل عمران )۲ ۲و دوست دارد میان او و عمل زشتش فاصله زیاد باشد(.

 بی محبتی به خویشتن

* مقبولیت خانوا گی و اجتماعی چیزی نیست که با بی محبتی به جان خود و دیگران به 

 دست آید که این گمراهی آشکاری است!

 دعای بندگان خاص

گارا، از همسران و فرزندانمان مایه خنکی و روشنی چشم ما قرار ده و ما را امام و )پرورد

 ۱پیشوای پرهیزکاران بنما(.

 .7۴( آ یه ۲5ا. فر قان )

 منافی انسانیت
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* پدیده شوم بی حجابی بد حجابی و خودنمایی زنانه باکرامت نفس و انسانیت ناسازگار 

 است.

 سر به آستان محبوب

حکیم مطلق هستی و از تو جز حکمت و سخن و فعل حکیمانه صادر نمی * بارالها! تو 

شود لذا در برابر سخن و نظر تو، هیچ سخن و نظری ندارم تا برخالف ادب و خردورزی 

باشد. تو خالق و پرورش دهنده من هستی و هیچکس همانند تو، به نیازهای طبیعی و 

فقط سر به آستان تو فرود می آورم  فطری من آگاهی کامل و همه جانبه ندارد. بنابراین

 و تسلیم فرامین شخصیت پرور تو می باشم و تمام شبهات را با این اعتقاد دفع میکنم.

 آغاز حیات

 *زندگی حقیقی از هنگام هشیاری، تعهد و احساس مسئولیت آغاز می شود.

 ضعف معرفت

به زن تردید  * کسی که در حکیمانه بودن فرمان حجاب و سایر فرامین دینیِ مربوط

 دارد، هنوز پروردگار خود را نشناخته است. قرآن کریم دراین باره می فر ما ید:

 ۱)ما قَدَرُوا اهللَ َحقَّ قَْدرِ هِ(: خداوند را آن گونه که باید بشناسند، نشناختند .

لذا از اطاعت او سرباز زدند و غیرت مردانه و عفت و حیای زنانه را زیر پا گذاشتند! و 

 ترتیب به خود و دیگران ظلم کردند! بدین

 .7۴( آیه ۲۲ا. حج )

 عناوین فر یبنده
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* اگر فرهنگ مبتذل برهنگی، خودنمایی زنانه و ارتباط آزاد نشانه متمدن بودن، روشن 

فکری: کالس باالبودن و امثال این عناوین زیبا و فریبنده، است! کودکان، دیوانگان و 

 حیوانات به این عناوین و القاب شایسته ترند!

 ارزشزدایی

ندیشه محو حق این است که * سیاست تخریبی دشمنان در راستای ارزش زدایی و ا

باورهای دینی را با ایجاد شبهات ترویح فحشا توهین و تمسخر، نشانه گرفته و با زنجیر 

طالنمای خودنمایی و نمایش ذلت بار جاذبه های زنانه تضعیف کنند و ارزش های الهی 

ری را محو و ارزش های موهوم جاهلی را زنده نمایند و بدین سان آسیب های جبران ناپذی

بر حاکمیت ارزش های دینی و معنوی و هویت اصلی زنان و افراد اجتماع و خانواده 

 وارد سازند و انسان ها را به ظلمت هولناک جاهلیت بکشانند.

 تابش چهره ماه

 * آنجاکه حریم حیا و حجاب حفظ شود، روی مه عشق تابان شود.

 ترازوی سنجش

 * امیرالمؤمنین علی )ع(:

)فرزندم! خویشتن را میزان بین خود و دیگران قرار داده پس آنچه را برای خود می 

پسندی، برای دیگران نپسند و آنچه را برای خود نمی پسندی، برای دیگران نپسند، و ظلم 

نکن، همان گونه که نمی پسندی به تو ظلم شود و نیکی کن همان گونه که دوست داری 

ه خودپسندی ناصواب است )و آدمی را از راه راست بگرداند( به تو نیکی شود... و بدان ک

 و خردها را زیان رساند(. ا

خواهرم! اگر نمی پسندی که دیگران به تو ظلم کنند و حقوق تو و فرزندان حال یا آینده 
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ات را پایمال نمایند، تو نیز ظلم مکن چه ظلمی باالتر از این که با فروافکندن لباس حیا 

را از حق انسانیت و معنویت محروم نمایید و به شهوت و رذیلت گرایش  و عفاف جوانان

دهید! و اگر نمی پسندی که چشم همسر )حال یا آینده( تو بدنبال ناموس دیگران باشد، 

تو نیز نپسندکه دیدگان مردان همسردار بدنبال تو باشد! و اگر نمی پسندی که محبوبیت 

را متزلزل سازند، یا همسرت را به روابط غیر  تو را ساقط کنند وکانون خانواد ه ا ت

عاقالنه با جنس مخالف یا ازدواج مجدد هوس ما بانه بکشانند، تو نیز مواظب گفتار رفتار 

و پوشش خود باش که مبادا مایه تزلزل نظام خانواده ها و مقام معشوقه بودن زنان در نزد 

 همسرانشان و... بشوی! وگرنه از ظالمان خواهی بود!

 .۳۱.نهج البالغه، نامها

 مؤمن راستین

* یکی از ویژگی های ایمان راستین زن این است که به جهت شرم و خجالت )حیای 

مذموم( لباس حیا و حجاب اسالمی به ویژه چادر عفیفانه را از خود جدا نمی سازد چنانکه 

 امام علی بن الحسین )ع( می فرمایند:

م نمی دهد و به جهت حیا آن را ترک نمی کند )مؤمن... عمل نیک را از روی ریا انجا

 ۱آنها شیعیان و دوستداران ما و از ما و با ما هستند، ما مشتاق دیدار آنان هستیم(.

 .۱9۴، ص ۶5ا.بحار ا النو ار، ج 

 نمایش انسانیت و حیوانیت

* اساساً نمایش جنبه انسانیت انسان، محرک انسانیت، بیدارکننده عقول و شکوفاکننده 

عدادهای دیگران است و نمایش بعد حیوانیت انسان، محرک حیوانیت و مشتعل کننده است

 شهوات و فربه کردن غرایز خود و دیگران است.

 اساس اغفال شدن
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* دخترم! هیچکس نمی تواند تو را فریب و اغفال نماید مگر آن که تو، اول خود را 

گوش است به روی بیگانه فریب دهی و دروازه روح ملکوتی خویش را که همانا چشم و

 بگشایی!

 دوستی های زیان بخش

* از پیامدهای ناگوار روابط به ظاهر دوستانه دختران و پسران، بهره مند شدن پسران از 

جاذبه های دختران و بی نیاز شدن آنها از ازدواج و در نتیجه باال رفتن سن ازدواج دختران 

 و عواقب ناشی از آن است!

 ین پوششالگوی برّین و برتر

*زهرای اطهر)س(: آن بانوی بزرگواری که مظهر و جلوه کامل کماالت الهی بودند و 

برترین اسوه و الگوی انسان ها خصوصا زنان تا ابد می باشند از برترین حجاب اسالمی 

و پوشیه است، برخوردار بودند لذا درباره حجاب آن حضرت هنگام  -عربی -که چادر

 مسجد جهت دفاع از فدک این گونه نقل شده است:خروج از منزل و رفتن به 

الثَتْ خِمارَها عَلی رَأسِها وَ اشْتَمَلَتْ بِجِبالِها: مقنعه اش را بر سر کرده و پوششی و چادری 

 ۱که تمام وجود آن حضرت را پوشانید، بر تن کردند(.

ها از  چنین بانوی باعظمت و بی نظیری را به حق می توان گفت با شخصیّت ترین انسان

زنان و مردان و اجتماعی ترین، متمدن ترین، روشن فکرترین و باکالس ترین آنان بوده 

و تا پایان عالم هم خواهد بود. بنابراین چادر با مقنعه و برترین پوششی عفیفانه میراث آن 

بانوی بزرگ اسالم است که تنها شیفتگان و محبین راستین آن حوریه انسیه که آن 

خود در راه و رسم زندگی کردن قرار داد ه اند، به ارث برده و می  حضرت را سرمشق

 برند.

اینان همانند آن حضرت و به پیروی ایشان، مشمول این بشارت واالی پروردگار عالم می 
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 گردند:

هُم اهللُ وَأُولئکَ )... فَبَشِّرْ عِبادِ.،: الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَولَ فََیتَّبِعونَ احْسَنَهُ اولئِکَ الَّذِینَ َهدا

هم أُوُلوا األْلبابِ(: بندگان خاص مرا بشارت ده، آنان که سخنان را می شنوند آنگاه از 

نیکوترین آنها پیروی می کنند، آنها کسانی هستند که خداوند هدایثشان کرده و آنان 

 ۲۰خردمندان ناب ا ند 

 -9۸ص  ۱. احتجاج ج۱

 . ۱7( آیه ۳9. زمر )۲

روح پرور روشنگر آن است که بندگان ویژه خداوند متعال )اعم از  این ندای ملکوتی

زنان و مردان( کسانی هستندکه دارای دو ویژگی عمده هستند آزاداندیشی و حسن 

 انتخابگری.

 بی محبتی به خویشتن

* مقبولیت خانوا گی و اجتماعی چیزی نیست که با بی محبتی به جان خود و دیگران به 

 اهی آشکاری است!دست آید که این گمر

 دعای بندگان خاص

)پروردگارا، از همسران و فرزندانمان مایه خنکی و روشنی چشم ما قرار ده و ما را امام و 

 ۱پیشوای پرهیزکاران بنما(.

 .7۴( آ یه ۲5ا. فر قان )

 منافی انسانیت

 * پدیده شوم بی حجابی بد حجابی و خودنمایی زنانه باکرامت نفس و انسانیت ناسازگار

 است.
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 سر به آستان محبوب

* بارالها! تو حکیم مطلق هستی و از تو جز حکمت و سخن و فعل حکیمانه صادر نمی 

شود لذا در برابر سخن و نظر تو، هیچ سخن و نظری ندارم تا برخالف ادب و خردورزی 

باشد. تو خالق و پرورش دهنده من هستی و هیچکس همانند تو، به نیازهای طبیعی و 

آگاهی کامل و همه جانبه ندارد. بنابراین فقط سر به آستان تو فرود می آورم فطری من 

 و تسلیم فرامین شخصیت پرور تو می باشم و تمام شبهات را با این اعتقاد دفع میکنم.

 آغاز حیات

 *زندگی حقیقی از هنگام هشیاری، تعهد و احساس مسئولیت آغاز می شود.

 ضعف معرفت

ن فرمان حجاب و سایر فرامین دینیِ مربوط به زن تردید * کسی که در حکیمانه بود

 دارد، هنوز پروردگار خود را نشناخته است. قرآن کریم دراین باره می فر ما ید:

 ۱)ما قَدَرُوا اهللَ َحقَّ قَْدرِ هِ(: خداوند را آن گونه که باید بشناسند، نشناختند .

و حیای زنانه را زیر پا گذاشتند! و لذا از اطاعت او سرباز زدند و غیرت مردانه و عفت 

 بدین ترتیب به خود و دیگران ظلم کردند!

 .7۴( آیه ۲۲ا. حج )

 عناوین فر یبنده

* اگر فرهنگ مبتذل برهنگی، خودنمایی زنانه و ارتباط آزاد نشانه متمدن بودن، روشن 

فکری: کالس باالبودن و امثال این عناوین زیبا و فریبنده، است! کودکان، دیوانگان و 

 حیوانات به این عناوین و القاب شایسته ترند!
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 ارزشزدایی

ندیشه محو حق این است که * سیاست تخریبی دشمنان در راستای ارزش زدایی و ا

باورهای دینی را با ایجاد شبهات ترویح فحشا توهین و تمسخر، نشانه گرفته و با زنجیر 

طالنمای خودنمایی و نمایش ذلت بار جاذبه های زنانه تضعیف کنند و ارزش های الهی 

ری را محو و ارزش های موهوم جاهلی را زنده نمایند و بدین سان آسیب های جبران ناپذی

بر حاکمیت ارزش های دینی و معنوی و هویت اصلی زنان و افراد اجتماع و خانواده 

 وارد سازند و انسان ها را به ظلمت هولناک جاهلیت بکشانند.

 تابش چهره ماه

 * آنجاکه حریم حیا و حجاب حفظ شود، روی مه عشق تابان شود.

 ترازوی سنجش

 * امیرالمؤمنین علی )ع(:

ا میزان بین خود و دیگران قرار داده پس آنچه را برای خود می )فرزندم! خویشتن ر

پسندی، برای دیگران نپسند و آنچه را برای خود نمی پسندی، برای دیگران نپسند، و ظلم 

نکن، همان گونه که نمی پسندی به تو ظلم شود و نیکی کن همان گونه که دوست داری 

است )و آدمی را از راه راست بگرداند(  به تو نیکی شود... و بدان که خودپسندی ناصواب

 ۱و خردها را زیان رساند(.

خواهرم! اگر نمی پسندی که دیگران به تو ظلم کنند و حقوق تو و فرزندان حال یا آینده 

ات را پایمال نمایند، تو نیز ظلم مکن چه ظلمی باالتر از این که با فروافکندن لباس حیا 

و معنویت محروم نمایید و به شهوت و رذیلت گرایش و عفاف جوانان را از حق انسانیت 

دهید! و اگر نمی پسندی که چشم همسر )حال یا آینده( تو بدنبال ناموس دیگران باشد، 

تو نیز نپسندکه دیدگان مردان همسردار بدنبال تو باشد! و اگر نمی پسندی که محبوبیت 
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یا همسرت را به روابط غیر تو را ساقط کنند وکانون خانواد ه ا ت را متزلزل سازند، 

عاقالنه با جنس مخالف یا ازدواج مجدد هوس ما بانه بکشانند، تو نیز مواظب گفتار رفتار 

و پوشش خود باش که مبادا مایه تزلزل نظام خانواده ها و مقام معشوقه بودن زنان در نزد 

 همسرانشان و... بشوی! وگرنه از ظالمان خواهی بود!

 .۳۱ا.نهج البالغه، نامه

 مؤمن راستین

* یکی از ویژگی های ایمان راستین زن این است که به جهت شرم و خجالت )حیای 

مذموم( لباس حیا و حجاب اسالمی به ویژه چادر عفیفانه را از خود جدا نمی سازد چنانکه 

 امام علی بن الحسین )ع( می فرمایند:

حیا آن را ترک نمی کند  )مؤمن... عمل نیک را از روی ریا انجام نمی دهد و به جهت

 .۱آنها شیعیان و دوستداران ما و از ما و با ما هستند، ما مشتاق دیدار آنان هستیم(

 .۱9۴، ص ۶5ا.بحار ا النو ار، ج 

 نمایش انسانیت و حیوانیت

* اساساً نمایش جنبه انسانیت انسان، محرک انسانیت، بیدارکننده عقول و شکوفاکننده 

و نمایش بعد حیوانیت انسان، محرک حیوانیت و مشتعل کننده  استعدادهای دیگران است

 شهوات و فربه کردن غرایز خود و دیگران است.

 اساس اغفال شدن

* دخترم! هیچکس نمی تواند تو را فریب و اغفال نماید مگر آن که تو، اول خود را 

انه فریب دهی و دروازه روح ملکوتی خویش را که همانا چشم وگوش است به روی بیگ

 بگشایی!
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 دوستی های زیان بخش

* از پیامدهای ناگوار روابط به ظاهر دوستانه دختران و پسران، بهره مند شدن پسران از 

جاذبه های دختران و بی نیاز شدن آنها از ازدواج و در نتیجه باال رفتن سن ازدواج دختران 

 و عواقب ناشی از آن است!

 الگوی برّین و برترین پوشش

ر)س(: آن بانوی بزرگواری که مظهر و جلوه کامل کماالت الهی بودند و *زهرای اطه

برترین اسوه و الگوی انسان ها خصوصا زنان تا ابد می باشند از برترین حجاب اسالمی 

و پوشیه است، برخوردار بودند لذا درباره حجاب آن حضرت هنگام  -عربی -که چادر

 دک این گونه نقل شده است:خروج از منزل و رفتن به مسجد جهت دفاع از ف

الثَتْ خِمارَها عَلی رَأسِها وَ اشْتَمَلَتْ بِجِبالِها: مقنعه اش را بر سر کرده و پوششی و چادری 

 ۱که تمام وجود آن حضرت را پوشانید، بر تن کردند(.

چنین بانوی باعظمت و بی نظیری را به حق می توان گفت با شخصیّت ترین انسان ها از 

ن و اجتماعی ترین، متمدن ترین، روشن فکرترین و باکالس ترین آنان بوده زنان و مردا

و تا پایان عالم هم خواهد بود. بنابراین چادر با مقنعه و برترین پوششی عفیفانه میراث آن 

بانوی بزرگ اسالم است که تنها شیفتگان و محبین راستین آن حوریه انسیه که آن 

زندگی کردن قرار داد ه اند، به ارث برده و می حضرت را سرمشق خود در راه و رسم 

 برند.

اینان همانند آن حضرت و به پیروی ایشان، مشمول این بشارت واالی پروردگار عالم می 

 گردند:

 )... فَبَشِّرْ عِبادِ.،: الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَولَ فََیتَّبِعونَ احْسَنَهُ اولئِکَ الَّذِینَ َهداهُم اهللُ وَأُولئکَ

هم أُوُلوا األْلبابِ(: بندگان خاص مرا بشارت ده، آنان که سخنان را می شنوند آنگاه از 
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نیکوترین آنها پیروی می کنند، آنها کسانی هستند که خداوند هدایثشان کرده و آنان 

 ۲خردمندان ناب اند.

 -9۸ص  ۱. احتجاج ج۱

 . ۱7( آیه ۳9. زمر )۲

است که بندگان ویژه خداوند متعال )اعم از این ندای ملکوتی روح پرور روشنگر آن 

زنان و مردان( کسانی هستندکه دارای دو ویژگی عمده هستند آزاداندیشی و حسن 

 انتخابگری.

 پوشش در شرایع

بر در تمام شرایع آسمانی حجاب کامل و عفیفانه به عنوان یک ارزش فطری، بر زن 

یگر مانند حفظ چشم از نگاه واجب بوده است همان گونه که رعایت عفاف در امور د

آلوده و حرام، پرهیز از اختالط زن و مرد و تماس غیرمشروع با بیگانه و دوری ازگفتار 

کردار و آرایش هوس انگیز در برابر غیرهمسر الزم و به آنها توصیه شده است.ا از آن 

م جاکه نظام تشریع همواره با تکوین هماهنگ است از این رو، وجوب یک چیز در تما

 شرایع آسمانی بیانگر فطری بودن آن می باشد.

 ا. ر. ک: حجاب در ادیان الهی.

 کالم کوثر قرآن

 * حضرت فاطمه )س( می فرمایند:

 ۲)بهترین چیز برای زنان آن است که نه آتها مردان را ببینند و نه مردان، آنان را(.

 .۲۶7. فاطمه )س(.بهجه قلب المصطفی )ص(، ص ۲

 سد فحشا
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فانه اسالمی را برپا دار که حجاب مانع فحشا و منکرات است، اگر واقعا * حجاب عفی

 ایمان به خداوند و آخرت داری.

 همنشین آدمی در قبر

* نصیحت نبی گرامی اسالم )ص(ا به صحابی مشهور قیس بن عاصم: )ای قیس! به 

است درستی که برای تو همنشینی خواهد بودکه با تو دفن می شود در حالی که او زنده 

و با او دفن می شوی در حالی که بدرود حیات کرده ای، پس اگر او کریم و بزرگوار 

در  -باشد، تو را اکرام می کند و اگر پست و فرومایه باشد تو را میگزد، او فقط با تو

محشور خواهد شد و تو جز با او برانگیخته نخواهی شد، و تنها در مورد او از تو  -قیامت

آن قرین و همنشین را صالح قرار ده چون اگر صالح باشد، موجب سوال می شود. پس 

انس و آرامش تو با آن است و اگر فاسد باشد، تنها از آن وحشت می کنی و آن عمل 

 ۱)جوانحی و جوارحی( توست(.

 .۴.امالی صدوق، مجلس اول، حدیث ۱

 خو د فرا مو شی

* هتک حریم ارزشی پوشش اسالمی نشان از فراموشی هویت ارزشمند خویشتن، 

 مراقبت الهی و آخرت است.

 انسان وزین

 * اصوالً زن و مرد وزین، از رفتارهای ناهنجار و پوشش های آسیب زا اجتناب می ورزند.

 خطر بیداری زودرس غریزه
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ه جنسی بدون بیداری و * فطرت کنترل و تعدیل کننده غرایز است لذا بیداری غریز

 شکوفایی فطرت نتجه ای جز انحراف نخواهد داشت.

 میراث فضای معطر

* میراث محیطی که به عطر خوش عبادت و معنویت، مهر و محبت، شرافت و عدالت، 

عفت و غیرت، طهارت و صداقت و سایر صفات انسانی معطر باشد، احساس شرافت و 

نسانیت به آنها و وصول آنان به فضیلت و عزت نفس در فرزندان، درس آزادگی و ا

 عبودیت است.

 اقسام گناهان و بازتاب آنها

)بارالها بیامرز مرا درباره گناهانی که پرده های عصمت و پاکی را می درند بارالها! بیامرز 

مرا درباره گناهانی که باعث نزول نعمت و عذاب های الهی می شوند بارالها! بیامرز مرا 

نی که نعمت ها را تغییر داده و از انسان سلب می کنند بارالها! بیامرز مرا درباره گناها

درباره گناهانی که مانع استجابت دعا می شوندبارالها! بیامرز مرا درباره گناهانی که باعث 

 ۱نزول بال و مصیبت میگردند(.

 گندم ازگندم برویدجوازجو ازمکافات عمل غافل مشو 

 شر یف کمیل.ا. مفاتیح الجنان ، د عای 

 حق ساالری در خانواده 

* مدیریت و سرپرستی زنان و اعضای خانواده در فرهنگ اسالم بر دوش مردان است و 

این سمت تنها یک مسئولیت اجرایی است نه فضیلت معنوی زیرا مرد باید خانواد ه اش 

ری. را براساس دستورها و قوانین اسالم اداره کند نه بر مبنای خودخواهی و مردساال
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بنابراین سالمت و اعتدال خانواده از نظر اسالم، در مدیریتِ بر مبنای مشاوره و حق 

 ساالری است.

 انسان موفق

 * موفق کسی است که اعمالش موافق با وحی باشد.

 چشمه جوشان عواطف

* مهمترین گام در استفاده بهینه از توانایی ها و استعدادهای زن به ویژه از چشمه جوشان 

و محبت های او، حفظ سالمت روانی و عاطفی اوست که در سایه عنایت به عواطف 

شخصیت انسانی و حفظ حرمت او، برخوردهای شایسته توأم با محبت و صداقت و 

برآوردن نیازها و خواسته های معقول وی تحقق می یابد. و این تنها در سایه سالمت و 

 مکان پذیر است.عفت عمومی جامعه یا تقوا و انسانیت مردان غیور ا

 کودکان بزرگ نما

* چه بسیار افرادی که هیکل عنصری و سن شناسنامه ای آنها افزایش یافته اما اندام روحی 

و سن معنوی، علمی و اخالقیشان از رشد و نمو بازمانده است. در این باره امام علی )ع( 

 چنین فرموده است:

اِلمُ کَبیر وَ ِاذکانَ حَدَثَأ؟ انسان نادان کودک است، هر )اَلْجاهِلُ صَغیرٌ وَاِنْ کانَ شِیْخاً و الْع

 ۱چند سال خورده باشد و انسان عالم و دانا بزرگ است، هرچند نوجوان وکم سن باشد(.

 .۱۸۳ا.بحاراالنوا،ج ا، ص 

 لحظه های دشوار
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* پروردگارا! به تو پناه می برم از آن لحظات سخت مرگ که پرده ها از برابر دیدگانم 

 ر می روند و باطن اعمال خود را مشاهده میکنم!کنا

 میوه عبرت

* دختران با شخصیت از عواقب و حوادث ناگواری که از نبود حریم میان دختر و پسر 

 و ارتباط غیررسمی آنها ناشی شده است، میوه حجاب و عفاف چید ه اند.

 ارزش نما

های مضر همانند * تمایالت غیرمعقول نفسانی، اشتهای کاذبی است که ضدارزش 

القیدی، بی حجابی و بدحجابی را ارزش و سودمند جلوه می دهد و مصالح عالی فرد و 

 اجتماع را پایمال میکند!

 فساد بعد از اصالح

 )وَلَا تفْسِدُواْ فِی الْأْرضِ بَعْدَ إِصْلَحِها(: در زمین.پس از اصالح آن، فسادنکنید.ا

د خون و جان شهدای کربال به ویژه ساالر خون های پاک و جان های ناب زیادی همانن

شهیدان حضرت حسین بن علی)ع( نثار شد، تا زمین و جوامع اصالح گردند، بنابراین 

مبادا ما با بی اعتنایی به شئونات اخالقی و حجاب اسالمی، خون شهدا را پایمال، و جامعه 

 بود. را به فساد و شهوات بکشانیم که عذابی دردناک در انتظار ما خواهد

 .5۶( آیه 7ا عراف )۰ا

 دو نگاه

 * حاصل خودنمایی زن، نگاه شهوانی به اوست و نتیجه حجب و حیا، نگاه انسانی.

 بی زاری از پدران آخرالزمان
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* روزی نبی گرامی اسالم )ص( از مکانی عبو ر میکردندکه عده ای ازکودکان مشغول 

بازی بودند. حضرت نگاهی به آنهاکرده و فرمودند: وای به حال فرزندان آخرالزمان از 

 دست پد رهایشان.

اصحاب عرض کردند: یا رسول اهلل! آیا منظورتان پدران مشرک است؟ حفرت فرمودند: 

مانی که به وظایف دینی خود عمل نمیکنند و فرزندانشان را به آداب خیر: پدران مسل

اسالمی تعلیم نمی دهند و هرگاه فرزندان، خود به دنبال فراگیری احکام دین می روند، 

آنها را منع میکنند و فقط به دنیا و معیشت آنها دل خوش کرد ه اند وای بر آنان که من 

 ری می جویند. ااز آنها بیزارم و آنها نیز از من دو

 .7، ح ۴۰۸، ص ۲۱ا. جامع ا الحاد یث الشیعه، ج 

 خو دآموز بند گی

 * به خود بیاموزکه باید بنده خداوند باشی و نفس بنده تو.

 قربان گاه انسانیت

 * تحریکات جنسی زنانه و مناظر شهوت و فساد، قربان گاه انسانیت است.

 تبدیل دوستی به دشمنی

* از دوستی با جنس مخالف و آن چه مایه رسوایی یا سلب آرامش تو میگردد، پرهیزکن 

چراکه چه بسیار از دوستی هایی که تبدیل به دشمنی شد و نامه ها و عکس های دختران 

 و سایر امور خالف عفت و حیا زندگی شیرین آنها را تبدیل به جهّنمی سوزان نمودا

 در اندیشه ابدیت
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اوند به تو عطا فرموده، سرای آخرت را طلب کن و بهره ات را از دنیا )در آن چه خد

فراموش مکمن و نیکی کن همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده و هرگز در زمین 

 ۱در جستجوی فساد مباش، که خداوند مفسدان را دوست ند ا ر د( .

 .77( آیه ۲۸ا. قصص )

 بازگشت به فطرت و شریعت

بانوانی که با فراموشی میثاق فطرت و دوری از خویشتن، * روزی خواهد آمد 

همانندکودکان بازی گوش سرگرم بازی های دنیوی هستند و از حقایق و هدف از خلقت 

خود غافلند، به آغوش گرم فطرت و شریعت اسالم برگردند هر چند با شکست در این 

در نهایت به آغوش بازی و باختن سرمایه عفت و دوشیزگی باشد همانگونه که کودکان 

 والدین خود برمیگردند.

 دل روشن

* شادمانی حقیقی برای کسی است که ارزش های معنوی و اخالقی، حرم قلب او را 

 نورانی کرده باشد.

 عذ رترا شی

)بَلِ الْإِنسَنُ عَکی نَفْسِهِ ی بَصِیرَهٌ و لَو اَلْقی مَعَاِذیرَهُ(: بلکه انسان از وضع خود بسیار آگاه 

 ۱5و۱۴( آیه های 75. قیا مت )۲ ۲هر چند )در ظاهر( برای خود عذرهایی!بتراشد. -است

 بهشتی منش
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* خوشا به حال بانوانی که بهشتی منش باشند و همانند زنان بهشتی تنها چشم به 

 ۱همسرانشان دوخته اند.

 .5۲( آیه ۳۸ا. ر.ک ص )

 مالک واقعی ارزش

عی ارزش است که تمام استعدادها و * فردی دارای شخصیت سالم انسانی و مالک واق

نیروهای باطنی خویش را در مجرای قانونی و طبیعی خود به سمت هدف اعالی حیات 

به جریان درآورد که مستلزم بهره مند شدن از حیات سالم و گوارا و انواع خیرات و 

موفقیت خواهد بود چون زندگی سالم و لذت بخش، جز در سایه شخصیت سالم تحقق 

 یافت. نخواهد

 عمل، مخالف طلب

* شگفتا از زنان و مردانی که شبانه روز در نماز، از خدای منان راه مستقیم که راه عبادت 

و اطاعت و اسوه های برّین است، طلب میکنند ولی در عمل، راه انحرافی را پیش گرفته 

 اند!

 محکمه عدل وجدان

 م، مذمت بدحجاب.* گرایش فطرت پاک زن، سوی حجاب است و قضاوت وجدان سال

 آینه فطرت

 * فطرت آینه ای است که ارزش ها و ضدارزش ها را نشان می دهد.

 راز نیک بختی
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* رمز خوشبختی و سعادت انسان در دنیا و آخرت، تنظیم زندگی بر پایه فطریات و 

 استعدادهای عالی انسانی و پرورش آنها درسایه هدایت های الهی و اسالمی است.

 مجالس زنانه

*بر میهمانی های زنانه ای که حریم حیا و پوشیدگی در آنها رعایت نشود، آموزش 

 غیرمستقیم بی حجابی به فرزندان، در آنها نهفته باشد.

عاقبت پیروی از هوس )از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خداوند منحرف سازد، 

راموش کردن روز کسانی که از راه خداوند گمراه شوند، عذاب شدیدی به خاطر ف

 ۱حساب دارندا(.

 .۲ ۶( آیه ۳۸ا. ص )

 اراده پو الدین

* ریحانه ای که اراده و عزم راسخ دارد، سخنان بی اساس و هوس آلود او را سست 

 ننماید.

 آشتی با معبود

*خواهرم! ازگفتار وکردار و پوشش نامناسب خود، از خداوند آمرزش بطلب و به سوی 

الم به بندگان خود نزدیک و اجابت کننده خواسته های معقول او بازگرد که پروردگار ع

 و مشروع آنهاست.

 استخفاف ملت ها

اصوال از برنامه های بنیادین حکومت های استبدادی این است که مردم را با انواع وسایل 

و حربه ها از حقایق حیاتی و عوامل رشد وکمال غافل ساخته و آنها رابه سبکی و جهالت 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                        ضیاءالصالحین        

 

وادارند ارزش های اصیل الهی و انسانی را به باد تمسخرگرفته و ارزش های و بی خردی 

کاذب را جایگزین آنها نمایند و بدین ترتیب مانع آگاهی رشد عقالنی و بیداری آنها که 

بزرگترین سد برای ادامه تباهی ها و خودکامگی های دولت های فاسد و پایان بخشیدن 

 ریم د رباره فرعون می فرماید:به نظام سلطه است می شوند. قرآن ک

)فَاسْتَخَف قَومَه فَأَطَاعُوهُ(: قوم خود را استخفاف و تحمیق کرد و در جهالت و بی خبری 

 ۱واداشت در نتیجه از او اطاعت کردند. 

لذا مهمترین رسالت انبیاء و اوصیاء)ع( بیدارسازی مردم و پایان دادن به استخفاف آنها 

 بوده است.

ز فرعون صفتان به شکل مدرن و با استفاده از امکانات پیشرفته و وسایل در این عصر نی

ارتباط جمعی انواع نوارها، فیلم ها و مدهای مبتذل و نابهنجار و باالخص با اسارت در 

آوردن زنان و ترغیب آنها به نمایش جاذبه های خدادادی خود، به استخفاف ملت ها می 

ظایف علما، مبلغان دینی و مؤمنان راستین مبارزه با پردازند. به همین جهت از مهمترین و

این برنامه ضدانسانی است که در پرتو روشن گری، معرفت بخشی و بر حذر نمودن مردم 

 از تقلیدها و تسلیم های غیرعاقالنه تحقق می یابد.

 .5۴( آ یه ۴۳ا. زخرف )

 نمایش همت

 ست.خواستارکمال و سعادت جوانان بودن، از باالترین همت ها

 ادعای واهی

* شگفتا از زنان خودباخته ای که ادعای پاکی دل و صفای قلب میکنند اما از لذت 

 عبادت و اطاعت الهی محروم اند!

 بیدارسازی، استدراج
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 *امیرمؤمنان علی )ع ( میفرمایند:

)زمانی که دیدی خدای سبحان پی در پی بر تو بال و مصیبت می فرستد، می خواهد تو 

هوشیار کند. زمانی که دیدی خدای سبحان با وجودگناهان، پی درپی به تو را متنبه و 

 ۱برای تو است(. -نعمت و عذاب تدریجی -نعمت می دهد، این استدراج

 .۴۸9ا. میزان الحکمه، ج ا، ص 

 خیال ضد فطرت

* هر وقت کسی خیال کند احتیاجی به عفاف و حجاب نیست باید خود را برای خروج 

 سازد. از انسانیت مهیا

 کدام قبله

* کسی که از پسندهای غیرمشروع اجتماعی پیروی میکند نه از خواسته های الهی، قبله 

 او مردم است نه کعبه معظّمه و پروردگار عالم.

 عظمت زندگی

* ارزش حیات به حدی است که تو می توانی در سایه آن، تجسم حق و حقیقت شوی 

 و نمایانگر شکوه هدف خلقت گردی.

 ورانی حضرت رضا)ع(کالم ن

)نقش انگشتر حضرت عیسی دو جمله بود که از انجیل گرفته شده بود خوشا به حال بنده 

ای که به واسطه او، یاد خدا حاصل می شود و وای به حال بنده ای که یاد خداوند، به 

 ۱خاطر او فراموش شود(.

 .۶۳، ص ۱۱ا..بحاراالنوار،ج
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 حیات روح

مرز میان انسان و حیوان وابسته به حیات روحی، و انسانیت فرد به میزان برخورداری از 

این نوع حیات و درجات آن است همان گونه که به میزان محرومیت از درجات انسانیت 

و حیات روحی، از حیات گیاهی و حیوانی برخوردار بوده و زندگیش حول محور امور 

د. حیات روح به رعایت قوانین آن، برآوردن نیازهای مادی و لذت های حیوانی می چرخ

معنوی، شکوفا ساختن استعدادهای عالی و توانایی های بالقوه معنوی و اخالقی و رشد و 

تعالی آنها بستگی دارد. لذا قرآن کریم انسان های با ایمان را برای وصول به مراتب عالی 

 ایمان و حیات روحی ترغیب کرده و می فرماید:

هَا اَلذِینَ امَنواْ اسْتَِجیبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إَِذا َدعَاکمْ لِمَا یحیِیکمْ(: ای کسانی که ایمان )یایُّ

آورده اید، دعوت خداوند و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی که 

 ۲مایه حیات شما می شود، می خواند.

 .۲۴( آ یه ۸. انفال )۲

 با عاشورائیان

* با حرمت نهادن به حجاب صحیح، ار اهداف و اررش های واالی عاشورا وگل های 

 پرپر شده کربال محافظت نما.

 لطمه به منزلت خویشتن

* خودنمایی و بدحجابی بیشترین زیان را به منزلت و حیثیت زن و مقام معشوقه بودن وی 

 می زند.

 بازی با آتش

 آتش و سوزاندن خود و دیگران است! * نمایش جاذبه های زنانه، نمایش بازی با
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 صدف نفیس حجاب

 *حجاب زن قرارگرفتن گوهر ناب در صدف است.

 کفاره گناه

هیچ خدشه ای بر انسان وارد نمی شود و هیچ لغزش پایی ایجاد نمی شود، مگر به خاطر 

 ۱گناهی که از او سرزده است.

 (.۴۲ه شوری )، صوره مبارک۳۰، ذیل آیه ۴۱، ص 9ا.تفسیر مجمع البنان، ج 

 تجارت پرسود

* بندگی خداوند را بر بردگی هوس مقدم بدار: تا زندگی ات روشن، آینده ات درخشان 

 و آخرتت آبادگردد.

 چراغ سبز

* خودآرایی دختران، به منزله چراغ سبزی به روی اهل هوس، برای جسارت کالمی و 

 آزار جنسی آنهاست.

 دست آویز خیانت

مه لطف وکرم خداوندی، ناسپاسی و معصیت و کفران نعمت براستی آیا مقتضای آن ه

است یا حق شناسی و اطاعت و شکر نعمت؟ یا آیا می توان رحمت و بخشندگی خداوند 

مهربان را دست آویزی برای خیانت به خود و دیگران قرار داد در حالی که خود خداوند 

 متعال فرموده:

انَّ اهللَ غَفُورٌ رَحیمٌ (: بدانید خداوند نسبت به مجرمان  )إعْلَمُوا أنَّ اهللَ شَدیدُ اْلعِقابِ وَ
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 ۱عقابش شدید و نسبت به مؤمنان آمرزنده و رحمت بخش است .

 .9۸( آ یه 5ا. ما ئده )

 تفاوت ذائقه ها

 * سخن حق درکام حق جویان شیرین است و در ذائقه غیر آنها تلخ.

 رابطه عشق با زیبایی

زیبایی است و از آن جاکه روح آدمی اصل و جسم،  * محبت و عشق زاییده جمال و

فرع آن است، زینت روح یعنی ایمان و سجایای نیک الهی و انسانی نیز اصیل و از زیور 

 جسم و جمال صورت زیباتر و جذاب تر است.

هر چه روح زیباترگردد، انسان پرجاذبه تر و محبوب تر خواهد بود و لذت و شیرینی 

خواهدگشت به همین دلیل لذت و آرامشی که انسان درکنار همسر انس با او نیز بیشتر 

عفیف و زیباروح دارد، به مراتب از لذت و آرامشی که فرد درکنار همسر زیبارو اما بی 

 تقوا دارد، بیشتر است بلکه اصوال قابل مقایسه با یکدیگر نیست.

 یافتن حقیقت

ه گری و غیره همین بس که * در بطالن و رذیلت پدیده شوم بی حجابی بدحجابی عشو

جنبه حیوانیت و شهوت افراد جامعه تحریک شده و افراد هوس باز و شهوت ران را به 

سمت خود میکشاند! در حالی که حجاب و رفتارهای عفیفانه، بُعد انسانیت افراد و اجتماع 

 را تحت تأثیر قرار داده و افراد شهوت طلب و اهل تباهی را از خود دور می سازد.

 داوت در لباس دوستیع

 * دشمنی بداندیشان درباره شما زنان در لباس های دلپذیر است!
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 دین لقلقه زبان

)از میان مردم کسی است که خداوند را تنها با زبان می پرستد او ایمان قلبیش بسیار 

ضعیف است همین که دنیا به او روکند و نفع و خیری به او برسد، حالت اطمینان پیدا می 

کند اما اگر مصیبت و امتحانی برایش پیش آمد، دگرگون شده و از حق برمی گردد! هم 

 ۱ت و هم آخرت! را و این همان خسران و زیان آشکار است (.دنیا را از دست داده اس

 .۱۱( آیه ۲۲ا. حج )

 دل نسل نوخاسته

* آینه دل نوجوانانی که تازه به سن بلوغ رسید ه اند، شفاف و پاک است و باید آن را به 

سمت پروردگار و آیین توحیدی اسالم قرار داد تا نور حق و حقیقت در آن بتابد وگرنه 

 ر اثر معصیت و رذیلت، آلوده و سیاه می گردد.بتدریج د

 جاذبه و دافعه زیبا

هیبت و منزلت دختران عفیفه و محجّبه، حیا و شرمساری بوالهوسان و شمیم محبت عفیفان 

 را به دنبال دارد.

 ندامت تأخیر تحقیق

* دخترم! هر قدر تحقیق و تفکر در ارزش خود، عفاف و حجاب اسالمی را به تأخیر 

 ، میزان پشیمانی تو در آینده بیشتر خواهد بود.اندازی

 در بند اسارت

* عاقالنه نیست که آدمی در بند تجمل پرستی و نمایش غیرمعقول آرایش و زیبایی های 

بدنی باشدکه پس از مرگ، مرداری می شودکه بوی تعفن آن، اطرافیان را می آزارد و 
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آرایش و تزیین روح باقی و ابدی  پس از دفن شدن در دل خاک، از هم می پاشد امّا از

 که با صفات و ملکاتش محشور می شود، غافل گردد!

صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر سیرت زیبا بیار آدمی را عقل باید در بدن ورنه 

جان درکالبد دارد حمار دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهدکشتن ر 

 خاکش غبار

 عطر استغفار

 کرم جم!األ می فرمایند:قی ییامبر ا

)تَعَطَّروا بِالْإسْتِغْفارِ التَقضَحَنَّکُمْ رَوائِحَ الذّ نوبِ: خود را با توبه و استغفار معطر سازید تا 

 ۱بوی تعفّن گناهان شما را رسوا نکند(.

 .۲7۸، باب االستغفار، ص 9۳ا.بحار ا النو ا ر، ج 

 ندای ملکو تی

به لزوم قرار دادن گوهر خویش در صدف حجاب * در سینه ریحانه، آوازه آسمانی 

 است.

 نبود لذت

 * آنجاکه عفت و سیرتِ زیبا نباشد، در صورت زیبا نیز لذت نباشد.

 میراث ظلمت بار

* میراث بی اعتنایی به حکم الهی حجاب، تضعیف ارزش های اسالمی و فضایل اخالقی 

 در فرد، خانواده و اجتماع است.

 شکل گیری شخصیت سالم
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* فضای آکنده از مهر و محبت، دیانت و معنویت میان والدین، سازنده شخصیت سالم 

 و معتدل فرزندان است.

 حقیقت اعمال در صحیفه نفس

)هر انسانی اعمالش را بر گردنش آویخته و مالزم او کردیم و روز قیامت کتابی برای او 

 ۱بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می یابد(.

 ..۱۳( آ یه ۱7ا سر اء ) .۱

 اساس مفاسد

*ریشه بسیاری از مفاسد و تباهی های اجتماعی، فضای غیرمعنوی جامعه حاصل از 

 تحریکات جنسی زنان است.

 عفت در کردار

* یکی از وظیفه های زنان به هنگام حضور در اجتماع یا در برابر نامحرم پرهیز از رفتار 

 فیفانه است: چنانکه قرآن کریم می فرماید:و پوشش های جلب توجه کننده و غیرع

)وَالیَضرِ بْنَ بِأرْجلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِِهنَّ(: زنان در موقع راه رفتن پاهای خود را 

و صدای خلخالی که بر پای دارند به گوش  -به زمین نزنند تا زینت پنهانشان دانسته شود

 ۱برسد.

ایت عفاف و پرهیز از امور جلب توجه کننده مردان، بیشتر دقت و یعنی آنان باید در رع

احتیاط بکنندکه حتی با صدای زینت پنهانی خود عامل انحراف فکرها و تباهی دل ها 

 نگردند.

و به بیان روشن تر رفتار و پوشش زنان و استفاده آنان از وسایل زینتی و آرایشی و عطر 

اعث جلب توجه و تحریک مردان گردد بلکه باید و بوی خوش، نباید به نحوی باشدکه ب
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عفیانه و خداپسندانه باشد چراکه مقتضای نهی در آیه حرمت وگناه کبیره است. بر این 

اساس حجابی که زینت های طبیعی )اندام و مو( و مصنوعی زن را بپوشاند، واجب است 

را نمی پوشاند یا وکت و دامن، شلوار و پیراهن یا مانتو تنگ که برآمدگی و حجم بدن 

پوشش و چادر زینتی مشمول این نهی و حرمت می باشد. هرکس مخالفت با خداوندکند 

 ۲مستحق کیفرگشته و خداوند عقابش شدید است.

 (، آ.۲۴ا. نور )

 .۴( آیه 59. ر.ک: حشر )۲

 میوه قلب آراسته

 * عشق و محبت میوه شیرین قلب آراسته است نه صورت آراسته.

 انتقام جویی از ریحانه

* ازدواج های ناشی از خودآرایی و خودنمایی دختران، غالبا همسران آنها پس ازگذشت 

زمانی، خود را فریب خورده دانسته و در صدد انتقام جویی و رفتارهای خشونت آمیز و 

آمرانه بر می آیند تا به گمان خود خویشتن را تسکین و آرامش دهند و این بدان جهت 

که عاشق و دل داده در محبت و عشق، موجودیت و جان محبوب خود را نثار  است

معشوق خویش میکند. سپس هیجان عشق با روشن شدن ناشایستگی محبوب فروکش 

کرده وکم کم به کینه و دشمنی مبدل میگردد چراکه خود را بازنده ای احساس میکندکه 

خورده است. این حقیقتی است که  ظاهر فریب آراسته شده و نمایش جاذبه های زنانه را

 تنها دختران خردمند به آن آگاهند.

 هجمه های ناجوانمر دانه
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* امروزه پیروان راستین مکتب اسالم خصوصا دختران که همواره مورد انواع هجمه های 

ناجوانمردانه و روبه صفتانه استکبار و مکاران زمان قرار گرفته اند، باید مواظب باشندکه 

را نخورند و شک و تردید در دل راه ندهندکه همیشه حق و حقیقت از ناحیه  فریب آنان

 ۱پروردگارشان صادر می شود )الحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَالتَکُونَنَّ مِنَ الممْتَرینَ(.

سعی کنند در سایه صبر و استقامت و استمداد از خداوند متعال از این آزمون الهی سرافراز 

و هم  ۲بحان به پیامبر)ص( می فرماید: )إصْبِرْ علی مایَقُولُون(بیرون آیند چنانکه خدای س

 به ویژه پاکانی همانند حضرت -چون نیکان تاریخ

 .9۴( آ یه ۱۰ا. یو نس)

 .۱7( آیه ۳۸. ص )۲

یوسف )ع( و حضرت مریم )س( و حضرت لوط)ع( و پیروان پاک و پاک دامن او که 

ن و تبعید محکوم شدند اما سرانجام به جرم عفت و پاکی و ایمان مطرود یا به زندا

 -پیروزگشته و نام و یادشان در آسمان دل ها و صحنه تاریخ برای همیشه می درخشد

اسم خود را در تاریخ به عظمت ثبت و ضبط نمایند چراکه عاقبت و پیروزی با افراد با 

و همراه با دشمنان  تقوا و پرهیزکار است)وَالعاقِبَةه لِلْمُتَّقینَ(ا در غیر این صورت هم صدا

 خود و دین خدا شده و از زیانکاران خواهند بود چنانکه پروردگار عالم می فرماید:

)التَکونَنَّ مِن الَّذینَ کَذّبُوا بِایاتِ اهللِ فَتَکُونَ مِنَ الْخاسریِنَ(: از آنها نباش که آیات و 

که از  -ملیهر چند در مقام عمل یعنی تکذیب ع -دستورهای خدا را تکذیب کردند

 ۲زیانکاران خواهی بود. 

 . ۱۲۸( آ یه 7. اعر اف )۱

 .95( آیه ۱۰. یو نس )۲

 تزلزل عشق
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* بی انضباطی در پوشش عفیفانه اسالمی، اخالق را فاسدکرده و عشق های راستین انسانی 

را به عشق های دروغین شهوانی مبدل می سازد و محبوبیت زن را متزلزل می نماید، 

ر نظر مردان محدود به جنبه های ظاهری کرده و از شأن و ارزش های ارزش او را د

واالی او غافل میگرداند. ضمن این که مردان بعضا با مشاهده جاذبه های زنانه در جامعه 

از جاذبه ها و زیبایی های همسران خویش غافل و بی میل شده و از ارتباط خاص زناشویی 

یجه گرایش های هوس ما بانه به طالق، چند با آنها احساس نارضایتی میکنند در نت

 همسری یا روابط با جنس مخالف در آنها ایجاد می شود.

 فریفتن خو یشتن

* بدترین فریب، خودفریبی است که اساس فریب خوری و دگرفریبی می باشد. دختر یا 

 پسری که در صدد فریب و اغفال است، قبل از فریب دیگران، خود را فریفته است!ا

 تقاضای مجرمان در قیامتتنها 

*یگانه درخواست گنه کاران سرافکنده در دادگاه عدل الهی بازگشت به دنیا برای انجام 

 عمل صالح است:

)اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده! میگویند: 

بازگردان تا عمل  -نیابه د -پپروردگارا آن چه وعده داده بودی دیدیم و شنیدیم، ما را 

 ۲صالح به جا آوریم، ما به این جهان قیامت یقین داریم ا( 

 .9( آیه ۲ا. ر. ک: بقره )

 .۱۲( آیه ۳۲. سجده )۲

 پشیمانی، هرگز
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* هرگزکسی از اهتمام به حجاب و حریم میان زن و مرد پشیمان نگشت اما چه بسیاری 

 ز ندامت درکمین آنهاست.ازکسانی که از ترک آنها پشیمان گشتند و بقیه نی

 حقانیت حجاب

* لزوم پوشش و حجاب کامل زن در نماز، بیانگر حقانیت و شکوه حجاب عفیفانه و 

 لزوم رعایت آن هنگام حضور در اجتماع و در برابر نامحرمان است.

 گردنه های صعب العبور

 -وزی* چگونه خواهد بود حال زنانی که رعایت حجاب عفیفانه را نمیکنند در آن ر

که پنجاه موقف و سؤال و بازخواست دارد که هر موقفی هزار سال طول میکشد!  -قیامت

 جز برای مؤمنان راستین که به اندازه خواندن یک نماز فریضه زمان می برد. ا

 . ۸۶، ص 5پیام قرآن ، ج ۴( آیه 7 ۰معارج ) 5( آیه ۳۲ا. ر.ک: سجده. )

 حقیقت حیات

عالی انسان در زمینه علم و معرفت، و پرورشگاهی است * زندگی دانشگاهی است برای ت

برای تکامل روح در زمینه اخالق و معنویت. در پایان عمر به هنگام مرگ، کارنامه قبولی 

و فارغ التحصیلی یا مردودی و اخراجی را به دست انسان می دهند لذا بعضی با دلی آرام 

مگین، این دارفانی را وداع میکنند. و چهره ای شاد و عده ای با قلبی مضطرب و صورتی غ

 پس باید به فکر خود بود و آینده و آخرت درخشانی را برای خود رقم زد.

 انقیاد موجودات جهان

* ای بانوان مسلمان! چرا تسلیم حکم الهی حجاب نمی شوید! و حال آنکه همه 

 را میگویند.موجودات آسمان ها و زمین تسلیم و فرمان بردار خدایند و حمد و سپاس او 
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 مکارم خوبان

 * عفت، متانت، حیا و پوشش کامل و فراگیر اسالمی از مکارم نیکان است.

 .۱( آ یه ۶۲. جمعه )۸۳( آیه ۳. ر. ک: آل عمران )۲

 آبیاری درخت جان

 ۱)هر کس پاکی و تقوا پیشه کند، نتیجه آن به خودش بازمیگردد(.

 .۱۸(آیه ۳5ا. فاطر )

 اوج معرفت

* کسی که عظمت و جالل بی نهایت خداوند متعال و فقر و ناتوانی خویش را درک 

 کند کمال و عظمت و سالمت خود را در تواضع و تسلیم در برابر او می داند.

 رهایی تعجب آور

* شگفتا از دختران تحصیل کرده که حکم ارزشی پوشش کامل اسالمی را، با آن همه 

دارزشی کشف حجاب و خودنمایی، با آن همه عواقب مزایایش رهاکرده و به پدیده ض

 ناگوارش تن در داده اند!

 گناه بزرگ و سقوط

* بپرهیز ازگناه بزرگ هتک حریم ارزشمند حجاب که مایه گرفتاری و سقوط تو خواهد 

 شد.

 فخربه عفت
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* هرگاه دیدی دختران به فروافکندن حجاب و ارتباط غیر شرعی با جنس مخالف فخر 

 به عفت و حیای خود فخرکن. میکنند تو

 انتخاب هدف

 *تکلیفت را با خود روشن کن که هدف از زندگی چیست؟

 وصال شخص یا شخصیت

* کسی که خواهان وصال شخص زن باشد، همسر شایسته ای نخواهد بود و کسی که 

طالب وصال شخصیت زن باشد، در جستجوی همسری خواهد بودکه برای کرامت 

 ی خویش، حرمت و ارزش قائل باشد.انسانی و شخصیت ملکوت

 شخصیت انسانی و مقام واالی زن

* زن و مرد در فرهنگ حیات بخش اسالم از جهت شخصیت انسانی و وصول به مقامات 

معنوی وکمال که هدف خلقت است، کاماًل برابرند لذا قرآن کریم به هنگام بیان ارزش 

ا در ردیف یکدیگر ذکرکرده و ها و صفات نیک انسانی و اعمال صالح دینی، آن دو ر

 می فرماید:

)به یقین مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ایمان، مردان و زنان مطیع فرمان خدا، 

مردان و زنان باصداقت، مردان و زنان صابر و شکیبا، مردان و زنان با خشوع، مردان و 

ف و حافظ دامان و اندام، زنان انفاق کننده، مردان و زنان روزه دار، مردان و زنان عفی

مردان و زنانی که بسیار یاد خدا هستند با زبان و قلب، خداوند برای همه آنان مغفرت و 

 ۱پاداش عظیمی فراهم ساخته است(.

 .۳5( آیه ۳۳. احز اب )۱

 تسلیم حقارت آمیز
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* جای شگفتی است که زنان مسلمان تسلیم احساسات و تندباد هوس شده و مصالح 

 جوان و نوجوان را قربانی آزادی های غیرمعقول خویش می نمایند!میلیون ها 

 راز جاودانگی دین اسالم

* کیفیت و ویژگی محتوای قرآن و نظام قوانین تربیتی اسالم به گونه ای است که می 

تواند پاسخگوی تمام نیازهای بشری و مقتضیات همه زمان ها تا قیامت باشد چراکه انسان 

بیعت متغیر می باشد، وحی و دین مقدس اسالم نیز از دو بخش دارای روح ثابت و ط

قوانین و احکام ثابت و متغیر تشکیل شده است. الزمه این سخن ناروا که اسالم نمی تواند 

 -العیاذ باللّه -جواب گوی نیازهای این زمان باشد محرومیت بشر امروز از دین و وحی و

و عصرهای بعدی است، که به مهم ترین  ستم کردن پروردگار عالم به افراد این عصر

نیاز فطری آنان )نیاز به دین( پاسخ مثبت نداده است! با این که انسان هیچ گاه بدون وحی 

آسمانی و رهبران دینی نمی تواند زندگی معقول، شرافتمندانه و هدفمند داشته باشد در 

لق بوده و نتیجه فلسفه خلقت او عقیم می شود و حال آن که خداوند، عادل مط

 کوچکترین ستمی به بندگانش روا نمی دارد.

 قیامت به هدف مشاهده حقیقت اعمال

خارج می شوند تا اعمالشان به  -از قبر -)در آن روز مردم به صورت گروه های پراکنده

آنها نشان داده شود، پس هر کس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد، آن را می بیند و 

 ۱کار شّر انجام دهد، آن را مشاهده می نماید(. هر کس هم وزن ذره ای

 .۸-۶( آیات 99ا. زلزله )

 انقراض محبوبیت

 * فاصله گرفتن زنان از حجاب، جوهر انقراض مقام معشوقه بودن آنهاست!

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                        ضیاءالصالحین        

 

 لزوم شکر گذاری

)خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان 

ه وجود آورد و ازپاکیزه ها به شما روزی داد، آیا )با این وجود( به باطل و نوه هایی ب

)همانند فروافکندن لباس عفت و حیا و پوشش انسانی و اسالمی( ایمان می آورند و نعمت 

 خداوند )هم چون نعمت ارزشمند حجاب دینی( را انکار میکنند؟!(

 گذر سر یع

یگذرد اما عواقب تلخ آنها ماندگار * خوشی های باطل دنیا چون چشم بر هم زدن م

 است.

 احساس حقارت زن

* زن مرتکب خودنمایی نمی شود مگر به علت کمبود و حقارتی که در نفس خود، 

 نسبت به خویشتن، احساس میکند.

 بوستان انسان 

* بوستان سرسبز باگل های رنگارنگ زیبا و خوشبوست که نشاط بخش و لذت آفرین 

است. اگر بوستان انسان نیز با درختان ایمان و تقوا، سرسبز و با گل های فضایل اخالقی 

زیبا و معطر و با میوه های کردار نیکو، شیرین و لذت بخش گشت، بهشت سیّاری میگردد 

از وجود آنها نشاط و آرامش یافته و لذت می برد، آنگاه که خود انسان در مرتبه اول 

اطرافیان و اجتماع از برکات وجودی او معطر شده وکسب نشاط و آرامش و لذت 

 میکنند.

 .7۲( آیه ۱۶ا. نحل )

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                        ضیاءالصالحین        

 

 بت پرستی مدرن

* بت هوس، بدترین بت و القیدی بی پروایی در حجاب صحیح اسالمی و خودنمایی 

 !زنانه بت پرستی مدرن است

 گل غیرمعطّر

 * سخن سقراط:

 زیبایی بدون عفت و فضیلت، چون گل خوش رنگ ولی بی عطر است.

 اعتقاد و رفتار متضاد

* به راستی چقدر جای تعجب و تأسف است که زنان مسلمان آسیب زا با اینکه به کرامت 

ذاتی انسان، بازتاب اعمال، سکرات و شداید مرگ، شب اول قبر، فشار قبر و حساب 

تاب در جهان برزخ و آخرت معتقد هستند ولی با این وجود، با تقلید غیرعاقالنه از وک

 فرهنگ مبتذل غرب، راه تمرد و سرکشی را در برابر فرامین الهی پیشگرفته اند!

 فر هنگ جاهالنه

 ۱* فرهنگ منحط خودنمایی زنانه، از دیدگاه وحی جاهالنه است.

 .۳۳( آیه۳۳ا. ر. ک: سوره ا حزاب )

 موشی خلقتفرا

* آیا دختران نمی دانندکه از نطفه ای بی ارزش و متعفن آفریده شده اند؟! و چنان 

صاحب قدرت، شعور، نطق و جمال شدند که با خودآرایی و فروافکندن حجاب اسالمی، 

 به مخالفت آشکار با پروردگارشان برخاستند!
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 فلسفه اخالق جنسی

نسی و وجود حریم میان مرد و زن، برای دستورهای حکیمانه اسالم بر رعایت اخالق ج

حفظ شرف و انسانیت، تحقق و تداوم روابط انسانی و عاشقانه زوجین گوارا شدن زندگی 

 خانوادگی و رسیدن به اهداف عالی آن است.

 اعتالی شخصیت

* رشد وکمال شخصیت، تنها در پرتو ارزش های الهی و اعمال صالح اسالمی تحقق می 

 یابد.

 خردمندان

زنان و مردان خردمند تشنه حق و جویای حقیقت اند هر جا آن را بیابند با آغوش باز * 

و روی گشاده از آن استقبال نموده و جان خویشتن را از چشمه گوارای آن سیراب 

میکنند، بلکه هر چه از آن می نوشند تشنه تر و مشتاق تر می شوند. اینان به حق، هدایت 

امت با قرآن و پیشوایان دین محشور و به سوی بهشت هدایت یافتگان الهی هستندکه در قی

می شوند و به اوج درجات بهشتی و هم نشینی با آنها مفتخر می شوند و از برترین لذایذ 

 غیرقابل توصیف و بی پایان بهره مند می شوند

)وکسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، همنشین کسانی خواهد بود که خداوند، نعمت 

بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان و آنها رفیق های خوبی  خود را

 ۱هستند(.

 .۶9( آیه ۴ا. نساء )

 بازخواست در قیامت
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* ای خواهران ایمانی! از خشم و غضب الهی در مورد جوانان و نوجوانان بترسید! چراکه 

 بر آنان ظاهر شدید؟شما در پیشگاه خداوند بازخواست می شویدکه چگونه در برا

 درمان نادرست

* افسردگی و تحیرِ ناشی از پشت پا زدن به قوانین و نیازهای روحی و رسالت در زندگی، 

 با تفریحات و سرگرمی های ناسالم درمان نمی شود.

 کالم عفت پرور و تربیت ساز

و آماده  )انسان هیچ سخنی را بر زبان جاری نمی کند مگر این که نزد او فرشته ای مراقب

 ۱است(. -و نوشتن آن -برای انجام مأموریت

 ۱۸( آیه 5۰ا. ق )

 درخواست استواری

بر پروردگارا! زنان و دختران را در دین و حجاب استوار ساز و در خاموش ساختن آتش 

 فتنه القیدی، بدحجابی و خودنمایی توفیق عطا فرما.

 دین فر وشی

 * زن با هتک حرمت پوشش عفیفانه، دین خود را سرمایه متاع قلیل دنیا قرار داده است!

 نور عفت

 * عفاف، زیبایی روح است و حجاب، نور آن.

 دیدگاه خرد
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* براساس حکم عقل، موجود محبوب و هرگوهر ارزشمند و دوست داشتنی باید از 

د یا آسیب می بیند از این رو دستبرد بیگانه دور و محفوظ بماند وگرنه از دست می رو

زن نیزکه در ظاهر، جنس لطیف و در باطن، حقیقت شگرفی است، دارای محبوبیت و 

ارزش واالیی است و باید در صدف عفاف و پوشش اسالمی قرار بگیرد، تا عظمت 

 ارزش و محبوبیت او حفظ و از تماس بیگانه و نگاه ناپاک در امان باشد.

 الشاهدان و گواهان بر اعم

* از آن جاکه شاهدانی که در این عالم ناظر به اعمال انسان هستند، در قیامت شهادت 

وگواهی بر اعمال نیک مؤمنان و جرائم گنهکاران می دهند لذا بی توجهی زنان به کمیت 

وکیفیت پوشش و حجاب عفیفانه اسالمی، موجب می شود به مقتضای آیات شهادت 

ه مکشوف نموده و به نمایش گذاشته اند، یا به اعضا در آخرت، اعضا و جوارحی ک

زینت و آرایش های جلب توجه کننده و محرک آراسته نموده اند، در دادگاه عدل الهی 

بر ضد آنها شهادت بدهند و به گناهانی که مرتکب شدند اعتراف نمایند! در نتیجه به 

 حقیقت و نتیجه گناهانشان عذاب شوند، چنانکه می فرماید:

روز  - نَختمُ عَلی اْفواهِهِم وَتکَلّمُنا ایْدِیهِم وََتشْهَدُ ارْجُلُهُم بِما کانُوا یَکْسِبُونَ( امروز)الیَؤمَ

بر دهان های مجرمان مهر می نهیم و دستانشان با ما سخن میگویند و پاهایشان  -قیامت

 کسب کرده اند شهادت می دهند. ا -در تجارت خانه دنیا -اعمالی راکه

 .۶5آیه ( ۳۶. یس)۱

 

 و در آیه دیگر می فرماید:

)... شَهِدَ عَلَیْهِْم سمعهُمْ وَابْصارهْم وَجُلودهُم بِما کانُوا یَعْمَلونَ * وَقالوا لِجُلُودِهِمْ لَِم 

 شَهِدْتمْ عَلَیْنا قالوا انْطَقَنا اهلل الذِی أنَْطَق کُلَّ شَیٍء (

ه انجام می دادند، گواهی می گوش ها و چشم ها و پوست های آنان بر کارهای زشتی ک
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دهند* و آنان به پوست های خود می گویند: چرا بر ضرر ما شهادت می دهید، در پاسخ 

 ۱میگویند: همان خدایی که هر موجودی را به سخن آورده، ما را نیز به سخن آورد. 

ان نه تنها اعضای ظاهری بلکه جوانح باطنی یعنی عقل و دل نیز از درون مراقب اعمال انس

در دنیا و شاهد در قیامت است. انسان با یک احساس پاک فطری درک میکندکه ناظر 

و نگهبانی در درون، تمام اعمال وگفتار او را زیر نظر دارد به همین جهت در آخرت دل 

و عقل درکنار چشم وگوش، مورد سئوال و بازخواست واقع می شود و به ضررگنه کار 

 شهادت می دهند:

 ۲عَ وَالَبصَرَ وَألْفؤادَ کُّل أُولئِکَ کاَن عَنْهُ مَسْئوالً(.)إِنَّ السَّمْ

 . ۲۰-۲۱( آیات ۴۱. فصلت )۱

 .۳۶( آ یه ۱7ا سراه ) ۰۲

 زندگی شیرین

* حیات طیب وگوارا بر مبنای انسانیت که همانا فضایل معنوی و اخالقی و اعمال انسانی 

حیات سالم خانوادگی به آنها  است، استوار می باشدکه نیاز انسان به آنها همیشگی و

 وابسته است برخالف جاذبه های مادی و صوری و جنسی که موقتی است.

 سنجش ارزش زن

 * مقیاس ارزش زن، اهمیتی است که به گوهر روح خود می دهد.

 عفت باطنی 

*پاکی و عفت باطنی ریحانه ، به جسم جاذبه های او ، صدف حجاب بخشد و شخصیت 

 .وی ، ارزش و عظمت 

 هم رنگ آسمان
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*ساختار وجودی زن ، معرف ماهیت ملکوتی او نشان از نیازش به فرهنگ آسمانی است 

. 

 تهدیدی بزرگ 

* استفاده از تکنولوژی مدرن بدون آسیب شناسی ، تهدید بزرگی برای هویت انسانی و 

 اسالمی دختر و پسر است .

 به سمت لذت بندگی 

عالی پا بگذار : تا طعم گوارای تکلیف و اطاعت را * از خودِ دانی بیرون آی و به خودِ 

 بچشی

 نا شنوایی حق 

*بدا به حال کسانی که گوش حق شنوا نداشته باشند !و مشمول این سخن پروردگار عالم 

 باشند که می فرماید :

)وَإِن تَدعُوهُم إِلَی الهدَیلَایَسمَعُوا(؛ اگر آنان را به هدایت و رستگاری بخوانی ، سخنانت 

 ا نمی شنوند .ر

 توجیه اعمال ناپسند 

* توجیهاتی که گنهکار برای ارتکاب اعمال زشت خود می کند ،برای خود فریبی و در 

نتیجه رهایی از تضاد درونی و فشار وجدان و چه بسا عوام فریبی و نجات از انتقام و فشار 

، « مهربان است  خداوند بخشنده و»افکار عمومی است ! نمونه ای از آنها عبارتند از : 

فعاًل بچه یا جوان » ، « زمانه فعالً چنین می پسندد » ، « اصل ، ایمان و پاکی دل است »

 و ... . « مورد تمسخر واقع می شویم » ، « یک شب هزار شب نمی شود » ، « است 
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پذیرش صحت این توجیهات از ناحیه خداوند متعال ، به این معنا است که پروردگار 

است که انسان با خود فریبی و دگر فریبی ، اقدام به گناه و ظلم به خویشتن عالم راضی 

و حتی به دیگران کند و بدین وسیله خود و انسان های مظلوم را از تحت ربوبیت کریمانه 

 الهی خارج نماید و از هدف اعالی زنگی محروم کند ! 

ان ها را در سایه و حال آن که این مخالف ربوبیت اوست که اقتضا می کند همه انس

مواهب طبیعت و شریعت اسالم پرورش داده و به کمال و سعادت ابدی برساند . ضمن 

اینکه این گونه توجیهات ، مخالف با آیات قرآن است ؛ که از جمله آنها ، آیات زیادی 

است که عمل صالح در کنار ایمان ذکر گشته و یا جزا در برابر اعمال شمرده شده و 

 می فرماید :« العصر»ی اهل عمل دانسته است ؛ چنان که در سوره سعادت را برا

)سوگند به عصر * همه انسان ها در خسارت و زیان اند* مگر آنان که ایمان به خدا 

آورده و اعمال صالح )دینی ( را انجام دادند و یکدیگر را به حق و حقیقت و پایداری 

  ۱در دین سفارش کردند ( . 

 .۳۱مه .نهج البالغه ، نا۱

 میهمان سفره خویش

* اساساً صفات و ملکات نیک و بد اخالقی: در برزخ و آخرت ظهور و بروز دارد و 

هرکس سر سفره اندوخته ها و توشه های اعتقادی، اخالقی و رفتاری خویش است و 

حقیقت و واقعیت آنهاست که در آن دو جهان به صورت نعمت های بهشتی؛ باألخص 

نمی در آمده و هرکس از آنها برخوردار نعمت واالی لقاء و شهود الهی یا عذاب های جه

 می گردد.

 نظر خرد

 * اگر از حضور خداپسندانه در جامعه عاجزی، عاقالنه آن است که درمنزل نشینی.
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 تشرّف به بارگاه ربوبی

در شرافت زن همین کافی است که زودتر از مرد تشرّف به تکلیف پیداکرده و به 

ی یابد و با او به صحبت پرداخته وخداوند نیز ضیافتگاه خداوند و دریافت کماالت راه م

 با وی سخن می گوید.

ذات اقدس اله شش سال زن را زودتر از مرد به حضور پذیرفت. آیا این نشانه فضیلت 

زن یا الاقل عنایت خاص دین به او نیست؟ این نه برای آن است که زن ناقص! است، 

امیر)ع( )زن ریحانه است ( این بلکه برای آن است که زن ظریف و به فرموده حضرت 

، ۳5۴. زن در آئینه جمال ، ۲ ۲گُل باید فقط به دست باغبان انسان باشد که خداست.

 ، با تخلیص . ۲۲۸ -۲۲7

 شخصیّتی زن ?جاذب

چادر عفیفانه به ریحانه جاذبه شخصیتی بخشیده و زمینه رشد علمی، کمال معنوی و 

 ازدواج سالم او را هموار می سازد.

ه بدون خودنمایی، مرد را به دنبال خود می کشاند، که به نظر می آید این با تدبیر زنی ک

دینی هماهنگ است؛ یعنی زن باید همیشه برای مرد جذّابیت داشته باشد: ولی جاذبه ای 

که به معنای خودفروشی، هرزگی وارزان فروشی یک جنس نیست،.نصویری که مرد 

د، این است که ورای چیزی که اآلن مشاهده همواره از شخصیت زن در ذهن خود دار

می کند، ارزش باالتری هست که در معرض دید من قرار نگرفته است و همان باعث می 

شود که از باب جاذبه شخصیتی به سمت جنس مخالف برود. اما زنی که حجاب ندارد 

نگاهش  و ظاهر و باطنش را مرد می تواند ببیند، چنین نیست. بله، مرد به دلیل اینکه

تحریک می شود، برای اشباع شهوت خود ممکن است دنبال چنین زنی بیشتر راه بیفتد، 
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 ۱ولی نگاه شخصیتی به زن ندارد. 

 ، با اندکی تصرف و تخلیص ۱۳-۱۲.حجاب در اندیشه و عمل ، ص۱

 قلب آرام

 * آرامش در قلبی راه یابدکه یاد و حرمت خداوند در آن مسکن گزیند.

 راه جبران زشتی

* زشتی، با زیبایی قابل ترمیم است ؛ نه با زشتی. پس زشتی صورت را با جمال سیرت 

 جبران کن ؛ نه با زشتی خودآرایی و خودنمایی!

 سوء ظن

* دخترم! چرا درباره اهمیت حجاب اسالمی به خداوند اطمینان نمی کنی ؟! در حالی 

ست: پس تقوای الهی که او خیرخواه شماست و هیچ کس دوست دارتر از او به شما نی

 ۱پیشه کنید تا رستگار شوید.

 .۱۸9( آیه۲. ر. ک: بقره )۱

 ظرفیت بهره برداری از بهشت

* مَثَل انسان در برابر آخرت همانند جنین در برابر دنیا است که باید دورانی را با تغذیه 

برداری  مناسبِ عالم رحم بگذراند و بعد از رشد و آمادگی برای دنیا و طرفیت یافتن بهره

از شیر مادر، به این عالم پا نهد. پس از آن نیز از شیر مادر تغذیه کرده تا جهاز هاضمه او 

رشد نموده و طرفیت و تحمل برای استفاده از غذاهای ثقیل و نعمت ها و لذت های مادی 

 را بیابد.

تغذیه تقوا  انسان در این عالم نیز باید جهاز روحی خود را در پرتو ارتباط با عالم غیب، با
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و عمل صالح به حد رشد و بلوغ معنوی برساند و بعد ازگذراندن عالم برزخ و تکمیل 

رشد معرفتی خود، توانایی و لیاقت وصول به بهشت برین را بدست آورد و هر چه تسلیم 

و بندگی آدمی بیشتر باشد، ظرفیت و تحملش برای رسیدن به درجات و لذایذ واال و 

 ر خواهد بود.نامحدود بهشتی بیشت

بنابراین پروراندن آرزوی بهشت در تخیل خود، بدون تحصیل چنین آمادگی: فکری 

خام و ناشی از جهالت و خودفریبی است و حکایت از آن میکندکه چنین فردی با 

 تخیالت و رویاهای خود زندگی میکند: نه با واقعیت ها!

 هتک حریم عفاف

رمت چادر عقیقانه بانوان آل رسول )ص( در عصر عاشورا، زور و خشونت عامل هتک ح

 بود! و در این عصر: عامل فریب و نیرنگ!

 نامبارک بودن پیوند خانوادگی

* پیوندی که باگناه و اختالط زنان و مردان نامحرم آغازگردد: سالم و مبارک نخواهد 

 بود.

 فرق زن مسلمان با غیرمسلمان

رماید: حجاب عبارت است از یک قرآن کریم به هنگام سخن گفتن درباره حجاب می ف

نحوه احترام گذاردن و حرمت قاًئل شدن برای زن که نامحرمان او را از دید حیوانی 

ننگرند : لذا نظر کردن به زنان غیرمسلمان را، بدون قصد تباهی جایز می داند و علت آن 

 ۱این است که زنان غیر مسلمان از این حرمت بی بهره اند! 

 .۴۲۶الل و جمال، ص . زن در آ ئینه ج۱

 پیوند سالم و ناسالم
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 * ازدواج سالم، پیوند قلبی است و ازدواج غیرسالم، پیوند غریزی.

 اراده پوالدین

* ریحانه ای که اراده و عزم راسخ دارد، سخنان بی اساس و هوس آلود او را سست 

 ننماید.

 سخن دانا

 به چشمان خود ییاموز به کسی نگاه کند که ارزش نگاه کردن را داشته باشد.

 کمال شگفتی

نهایت شگفتی از دخترانی که در حکیمانه بودن حکم الهی حجاب شک می کنند! و 

حال آنکه حکمت را در سرتاسر وجود خویش و عالم هستی مشاهده می کنند! وکمال 

یر شبهات قرار می گیرند! و حال آنکه تقکر تعجب از دختران نمازخوانی که تحت تاث

 در نماز و اذکار و اسرار آن پاسخگوی تمام شبهات است.

 سخن پایانی

* دین بزرگ اسالم با هماهنگی کامل باساختار لطیف و زیبای فطری و طبیعی زن، فرمان 

است:  عادالنه و حکیمانه توأم با هشدار نسبت به پوشش و حجاب کامالً عفیفانه زنان داده

تا ارزش، جایگاه و مقام معشوقیت آنان در نظام خانواده و اهداف واالی آن حفظ و 

احساسات عالی روحی آنها و همه افراد جامعه در سایه فضای اجتماع سالم و به دور از 

تحریکات جنسی و انحرافات شهوانی، شکوفاگردد و از قافله تکامل عقب نمانند و به 

 و آخرت نایل آیند. فیض بزرگ سعادت در دنیا

آری خداوند رؤف و مهربان آیات و دستوراتش را این گونه مستدل و روشن نمود تا 
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شاید ما تعقّل و تفکر نموده و متذکر عظمت و هدف از آفرینش خود باشیم: )کَذلَِک 

 .۱یُبَیِّنُ اهلُل لَکُم آیاتِهِ لَعَلَّکْم تَعقِلُونَ 

 والحمدللّه ربّ العالمین

 ۲۴۲( آیه ۲ا لبقره )
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