
 

 عفاف در خانواده

* االسالموالمسلمیندکترناصررفیعیمحمدیحجت

 مقدمه 
اگرر ایرن  .سرتشرک  گرتتره ا ها های کوچک خانواده ها و چشمه جامعه از رودخانه

نباید توقرع  ؛مداسب نباشدآن نیج آب  و آلود و مسموم باشد ها گ  ها و رودخانه چشمه
مردارز، مراکرج،  .ن اقیرانوز هر  آب خروبی داشرته باشردداشت کره آن دریرا و آ

. هسرتدد های مختلرف ها، شهرها، روستاها، اجتماعاتی تشکی  شده از خانواده دانشگاه
آیرات  و به همین دلی  است که اسالم توجه عمیقی به نهاد اجتماعی خرانواده داشرته

ْ: »ترمایرد می نبی مکرم اسالم متعددی در این رابطه نازل شده است. ك     َ ق ي  ََْْْ ك     َ ق ي  ََْْ
ي لر ه 

َ
َْلر ك     َ ي  ََ َنظْ

َ
َْوْأ هر لر ه 

َ
اش بهتررین  کسی است کره بررای خرانواده ،بهترین شمایعدی  1؛«َلر

در محریط  .دهدرد خودشران را خروب نشران می ،در بیرون از خانهاتراد  بعضی .باشد
کوچره در دوسرت در و رتیرق ، با همکرار .دهدد کار خیلی عالی نشان میخودشان را 

خیرر و شرّر »ترمرود:  خردا خیابان خوب هستدد، اما در خانه خوب نیستدد. رسول
اش از او بیشرتر  کسی است که خرانواده ،بهترین شما .سدجدد تان می شما را با خانواده

من که پی مبر شما هسرت ، بهتررین شرما در همره جهرات از جملره در  .راضی باشد
ْْْمقظْأكقَ »ودنرد: ترم سرپو. «رسیدگی به خانواده هسرت  ْإَلَّ ْكقَي ْوَْلْأهقظنمنَّ سقظءْإَلَّ النَّ

هرایی کره  دد و آنهسرت  لئی  ،کددد هایشان را تحقیر می مردها و اترادی که زن 2؛   لئقي 
. مالک پستی و کرامت مرالک برترری «کری  هستدد ،کددد هایشان را تکری  می خانواده
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ببیدیرد آیرا مرردان  ،ان بپرسریدهایش از زن»است که ترمودند:  مبر اکرماپی ،و سقوط
هرای  کددرد یرا نره؟ آدم هایشان را تکری  می گیرند یا نه؟ زن شان را تحوی  می خانواده

این مالکری اسرت کره نبری مکررم  «.کددد تحقیر نمیاو را اهانت و به کسی باکرامت، 
ْ»در سخن دیگری ترمود: آن حضرت به ما داده است.  اسالم ِم ق  ع  َْمل  ِم ق  ع  و دو « َمل 

حقش را نادیده بگیررد  اش را ضایع کدد، کسی را که حق عیال و خانواده بار لعدت کرد
ْ» توجهی کدد: ها بی و به آن َعَْْْمن  يَّ َِْْْ َْْْمن  ق ل  ها نکاتی است که در دین، آیات  این 1.«   َْيع 

مذهبی به زیبایی اسرالم و قررآن در  و هیی نهاد، مرکج است. و روایات ما مطرح شده
 .سخن نگفته استوق خانواده مورد حق

بحر  حجراب و عفراف اسرت.  ،یکی از حقوق و نکات مه  در اخالق خرانوادگی
راه پیردا کررده اسرت، عردم نیرج هایمان  متسسفانه به رسانهکه  ما  جامعه یمعض  کدون

قررآن رعایت ترهدگ عفاف، حجاب و عدم رعایت پوشش و حری  مرد و زن است. 
عفاف، حجاب و حیا معرتری کررده اسرت: حضررت  را به عدوان مظهردو شخصیت 

دربراره ایرن دو البته بعضی از مفسررین از آیراتی کره  .و حضرت مری  یوسف
در این  مری حضرت مقام اند که  شخصیت سخن گفته است، چدین برداشت کرده

است. قرآن کرری  هرر دو شخصریت را  به یک معدا بامتر از حضرت یوسف ،بعد
 ستوده است.

 حضرت یوسفعفاف 
َو َلَقرْد » :در برابر گداه قرار گرترت ،در اتاق در بسته یوسفوقتی  ،قرآنبدا بر آیات 

ْت ِبهِ  ه  جوان و زیبا و مجررد  ، یوسف«َو َهمَّ ِبها» :دوید دنبالش میبه زلیخا  2؛«َهمَّ
هِ   َلْو ال َأْن َرأى» :می  جدسی داشت بود، طبیعتان  ای کره در  زمیدره لطف خدا و 3.«ُبْرهاَن َربِّ

حضررت  .را نجرات داد اواش را گرترت و  جلوی ایرن میر  جدسری ،وجودش بود
 از این جهت الگویی شایسته برای مردان جامعه امروز ماست. یوسف
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 عفاف حضرت مریم
دیرد مرردی بره  ،تدها نشسرته برود وقتی مری  .است مری حضرت الگوی دوم 
امرر بره و نهری از مدکرر او را بلکه  ؛نورزیدبه آن مرد اهتمام  مری  .آید طرتش می

ْحمِن ِمْنَك »معروف کرد، گفت:  سرپو «. بررم من از تو بره خردا پدراه می 1؛ِإنِّ  َأُعوُذ ِبالرَّ
ا» گفت:  دربراره همران حرتری کرهایرن، . «پرهیجگاریردو  اگر تقوا داریرد ؛ِإْن ُكْنَت َتِقيًّ
هِ ُبْرهاَن َر   َلْو ال َأْن َرأى» گفته شد: یوسف  .مظهر عفاف هسرتدد ،شخصیتاین دو  2.«بِّ

 به خدا پدراه بررد کره هرر دو مری حضرت را نجات داد و  یوسف ،برهان رب
وقتی آمده است . در بعضی روایات گردد بر می عفافو  داری خویشتن ،تقواحالت به 
بدرد و براری  معصیت زنا یا تحشرا یرا بیمرتکب که  اتراد  به بعضیو شود  قیامت می

 یوسف ؛گویدد: جوان بودی ، زیبا بودی  گویدد چرا این کار را کردید؟ می دند میش
زنران  برایببین تو زیباتر هستی یا یوسف؟ گویدد  آورند و به آن ترد گدهکار می میرا 
گویدد این مرری ، مرادر عیسری اسرت.  آورند و می را می نیج حضرت مری کار هگد

 او نسبت به تو؟ ببین تو نسبت به او برتری داری یا

 دستور قرآن نسبت به عفاف و حجاب
رعایت پوشش توسط اتراد جامعره دارای دو ترماید:  می سوره احجاب ۵9درآیه قرآن 

 .اخبار را گروش کدیرد ،ها را بخوانید گاه روزنامه به این دو اثر دقت کدید، آن اثر است.
ِبر»اید: ترم شود  می ببیدید این آیه چقدر زیبا در جامعه پیاده می َهرا النَّ پیرامبر ای ؛ «ىُّ يا َأيُّ

ْزواِجَك » رهبر و مدیر یرک جامعره ابتردا بایرد خرانواده  ؛ یعدیبگوهمسرانت ؛ به «ُقْل ِْلَ
خودش را اصالح کدرد. اگرر انسران ابتردا خرانواده خرودش را اصرالح نکدرد و بره 

خردا از از ایرن روسرت کره تواند به مردم ترذکر بدهرد.  نمی ،تذکر ندهداش  خانواده
؛ به دخترانت ه  «َو َبناِتَك »مبر به زنانت بگو، اپیای مبر شروع کرد و گفت: اپی همسران
ُيرْدنيَن َعَلرْيِهنَّ ِمرْن » .زنان مؤمدان بگرو به به زنان مردم، سپو، «َو ِنساِء اْلُمْؤِمنيَن »بگو، 

این جالبیرب و  ر های بلدد مث  چادر است جلباب به معدای همان پارچهر  ؛«َجاَلِبيِبِهنَّ 
 ؛ها را از روی سر پایین بیاندازنرد و مثر  چرادر و مانتوهرای بلدرد در بیاورنرد پارچه

و بره صرراحت  آیه حجاب در قرآن اسرت ،ای که یقه و مو پیدا نباشد. این آیه گونه به
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 .این پوشش از بامی سر تا پایین را بیاندازند که بدنشان را بپوشراندد گوید به زنان می
شود که به عدروان یرک زن مسرلمان آزاد و برا  باع  میکار ، این «َأْن ُيْعَرْفَن   َأْدنىذِلَك »

حجاب و غیر متدین ترق باشد. پوشیدن  آنان و زنان بیمیان حجاب شداخته شوند، و 
 دهد. کدد، و به زن شخصیت می زن مسلمان را شاخص و از دیگران جدا می ،جلباب

 .ای وارد شرد نشسته بودند، دختر بچره الرضاعلی بن موسی نق  است روزی امام 
 هغلبر ،انسان به بچه کوچک عواطف شهوانی نردارد .هر کسی دستی به سرش کشید

پرسرید رسرید، حضررت  امام رضرادختر بچه نجد وقتی  .احساسی و عاطفی است
 ، سرپوبا دست اشاره کرد او را ببرندامام چدد سالش است؟ گفتدد پدج سالش است. 

 حجاب در جمع نیاید. ر بیترمود دیگ

 به دیدن او آمد خانمی که امام زمان
گوید: من تصمی  گرتت   میر  رضوان اّله تعالی علیرهر  مرحوم آقا سید محمدباقر سیستانی

مان مراس   برس ، لذا چه  جمعه در مسجد محله ای خدمت آقام امام زمان گونه به
و قاب  اعتمراد و وارد از امرام براقر و  این زیارت معتبر، مستدد ر زیارت عاشورا رتت 

ایشران  رر نظیرر اسرت اش بی زیارتی که آثار دنیوی و اخرروی ؛است امام صادق
ها  را زیارت کد . در یکی از این جمعره گوید تدها نیت  این بود که آقا امام زمان می

. از مسجد بیرون آمدم ،زیارت عاشورا را که خواندم .احساز کردم حال خوشی دارم
 تابیرد. میبیررون بره و نروری از آن  آمرد  بوی عطر خوشی از خانه نجدیک مسجد می

کددد، ولی ایرن نرور مررا بره خرودش  کددد و نگاه نمی عبور میاز کدار این خانه مردم 
گفرت : اجرازه دارم وارد شروم.  مخرود برا ،دیدم در باز است .جلب کرد. جلوتر رتت 

اند.  ای کشریده روی آن ه  پارچه که زمین استای روی  دیدم جدازه ،وقتی وارد شدم
ای که در روایرات  با چهره ناگهان متوجه حضور آقایی نورانی در کدار این پیکر شدم،

متوجره شردم آقرا و مرومی ، حجرة برن  ،سرالم کرردموقتی  .ما توصیف شده است
، «عبقریُّ الحسران»صاحب  .این قضیه در بیداری اتفاق اتتاده است .هستدد الحسن

، ترراوان از ایرن «الردج  الثاقرب»صاحب  و ر رضوان اّله تعالی علیه ر مرحوم نهاوندی
 ،اند: شما ادعرای رییرت نکدیرد اند که همه درست است. ایدکه گفته نق  کرده دیدارها
کددد و از طررف آقرا  ها ادعای نیابت می گاهی بعضی .اند کسی دکان باز نکدد خواسته

. کددرد و بدین وسیله از مرردم سوءاسرتفاده می آورند می آورند، پارچه خط و کاغذ می
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های بجرگ تراه  بوده  امکان رییت برای سید بحرالعلوم، مقدز اردبیلی و شخصیت
بلکره از مرردم سوءاسرتفاده کددرد؛ ها نیج هیی وقت نخواستدد از این طریرق  است. آن

نقر   اسرت، شتهپیامی ه  دا این دیدار اگر .ارتباط شخصی برای خودشان بوده است
 و کدرد این داستان را در اواخرر عمررش نقر  می . مرحوم محمدباقر سیستانیاند کرده
گرردی؟ مرن ایدجرا  اند، ترمودند: محمردباقر، دنبرال مرن می گوید دیدم آقا نشسته می

کدید؟ ترمودند: ایرن خران  از دنیرا  هست . گفت : آقا، ایدجا بامی سر این جدازه چه می
ام در مراس  شرکت کد . پرسیدم: مگر این خان  کیست؟ آیا از اولیراء  آمده .رتته است

است؟ امام ترمودنرد: ایرن خران  در کشرف حجراب رضراخانی و دوران مبرارزه برا 
شرد حجرابش را  اش بیرون نرتت برای ایدکره مجبرور می حجاب، هفت سال از خانه
 ام. بردارد، لذا کدار بدنش آمده

 عفاف حضرت موسی
در تفسیری که مدسوب به ایشران ر  اعلی اّله مقامه الشریفر  ابراهی  قمی مرحوم علی بن

عمران دید دخترران شرعیب جلروی او راه اتتادنرد و براد  کدد وقتی ابن نق  می ،است
روم. گفتدرد: راه را  برد، گفت: شما پشت سر من بیایید، من جلو می لباسشان را بام می

جا اشتباه رتت ، سدگی بیددازید من راه را پیدا روم، هر ک بلد نیستی. گفت: من جلو می
 1کد . می

ترین سالح و پشتوانه مرن اسرت:  گفت: دو سالح، برنده شیطان به حضرت یحیی
شرود، جدایرت  مرتکب قتر  می ،کدد انسانی که غضب می .غضب است ها از آن یکی
 انزنر دیگررسرالح  شود. های بیشتری می کدد و در واقع گرتتار خطاها و معصیت می

ترین سالح من هستدد. در طول تاریخ یکی از  این دو نور چش  و برنده .نامحرم است
همرین حربره  ،هایی که دشمن همیشه برای انحراف جامعه استفاده کررده اسرت حربه

 بدحجابی و گسترش تساد در جامعه بوده است.

 عامل شکست آندلس ،گسترش فساد
در اندلو یا همان اسرپانیای امرروزی  .کردنددر آندلو حکومت سال  333مسلمانان 

سال در اسرپانیای  336مسلمانان سقوط کرد.  393هجری تت  شد و در سال  95سال 
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ها چره کرار کردنرد کره ایرن جامعره را از اسرالم بره  تعلی حکومت داشتدد. مسیحی
هرای شربانه،  هرا، مراکرج شرراب، کلوپ تسراد، کابارهبا ترویج  مسیحیت برگرداندند؟

ها، هویت جروان مسرلمان را  زنان و دختران زیبای مسیحی در پارکاز وجود استفاده 
هرا از ایرن طریرق توانسرتدد مسرلمانان را  . آنگرتتدد و به راحتی بر او حراک  شردند

 1.مسیحی کددد

 عامل شکست لشکر موسی ،شهوترانی
چگونه توانست جلروی پیرروزی باعورا چگونه شکست خورد و بلع   قوم موسی

ا بگیرد؟ در روایت دارد بلع  گفت: زنان و دخترانتران را آرایرش کدیرد و برین ها ر آن
بره سرراغ شوند و بیماری  مرتکب تحشا میبه این وسیله ها  آن د.لشکر موسی بفرستی

اتتاد و بیست هرجار نفرر از لشرکرش از برین  آید. طاعون در لشکر موسی میها  آن
نتوانستدد حمله کددد. چرا؟ به خاطر همین های انطاکیه ماندند و  رتتدد و پشت دروازه

 2تسادی که در جامعه ایجاد شد.

 حوالء عطاره 
ًأْ: »آورد عطرر مری برای خاندان پیرامبرَحوم  است زنی به نام ی آمدهروایت در

َ
أ ََ ق ام 

قهرْ ْاللَّ َ  لر َْر ظَرًأْآلرلر مرن  .با من کار داشرت و شوهرم مرا صدا زد یروز گوید: . او می«َعطَّ
هرا بره حررف  اتترد آقایران و خان  گراهی اتفراق می. ر کردم و بدخلقی کردمتوجه ن

گویدرد: همره  گیرنرد، می ها برا مرن تمراز می دهدد. بعضی خان  یکدیگر گوش نمی
امرا  ؛گویدد به ما می ،هایی را که آقایان به شما سفارش کردند و شما به ما گفتید حرف

گویرد شروهرم  میرر  گونره باشرد نباید اینگویدد.  نمی ،هایی را که ما به شما گفتی  آن
ام. وقتری  پیش خودم تکر کردم کار بدی انجام داده. از خانه بیرون آمد و عصبانی شد

ْ»وارد خانه شد، بلدد شدم  َل   َنقىَْْيَد ْ َْْوَْقبَّ م  ي  دستش را بوسیدم، گفت : من اشتباه کردم، « ال 
 ش را برگرداند و تروجهی نکررد.روی خواه . مرا با دست کدار زد و نفهمیدم، عذر می

خواسرت بره مسرجد پو از مدتی ر  ها عذرپذیر نیستدد این ه  بد است که بعضیر 
رترت  رتت ، گراهی او جلروتر می اش می مدام شانه به شانه .من ه  دنبالش رتت  .برود
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کره رترت. از مسرجد  او تدردتر می ؛ زیرادویدم راه نروم. گاهی من میکدارش که من 
دیردم برگشرت. زودترر از او بره خانره . باز جلو رتت  تا با او صحبت کد  ،بیرون آمد

آرایش کردم، غذا آماده کردم، زمیده را تراه  کردم. آمد و باز توجه نکرد، شرب  .رتت 
يَنَْوْ» :ترسریدم من ه  از دو چیرج می .توجه نکرده  به من در بستر  َعقظَلمر

ْال  ظَفقَةَْرِِّّ َُ َم
ْ ن  فًظْمر َْجَمََْْْ   َ َْنظرر  ؛گفت : خدایا غضب شوهر باع  نشرود جهدمری شروم . با خودم می«نَّ

جهاد زن  ،خواهید خطاب به زنان ترمود اگر ثواب جهاد می چون نبی مکرم اسالم
رود، همسررش بایرد از او  و ترمود: زنی که از دنیا می 1خوب شوهرداری کردن است

لرین مطلبری کره از برا آن عظمرت در بسرتر، او راضی باشد. لرذا زهررای مرضریه
علی جان، از من راضی هسرتی یرا  بود که پرسید:همین  ،خواست می امیرالمؤمدین

او دلش نررم  ،هر چه کردم :گوید میحومء ر  خواه  با رضایت تو از دنیا بروم نه؟ می
ْ» .نشد. تا صب  نخوابیدم َك   يداًََْْْ َكظًءَْشدر گفت : خردایا از دو  مدام گریره کرردم و مری ،«َ 

کردم.  من ه  به او توجه نمی ،له شرعی نبودئترس : از تو و از قیامت. اگر مس می چیج
سلمه پشرت  در را زدم، ام .آمدم مبر اکرماصب  که از خواب بلدد شدم و به خانه پی

ام مشرکل  را حر  کرد .  آمرده .گرتتارم .هست  ءدر آمد و گفت: کیست؟ گفت : َحوم
خردا  دان ، صبر کرن رسرول من ه  نمی به او گفت:سلمه  ماجرا را که تعریف کرد، ام

اّله   آمدنرد. َحروم گفرت: یرا رسرول که مبر گرامی اسالم، حضرت محمدابیاید. پی
برو به او بگو اگر مردی به زنش توجه کدد و »گونه شده است. حضرت ترمودند:  این

 2.«ا بره او بردهگیرند. این تذکر ر ها آن مرد را در آغوش می ترشته ،او را تحوی  بگیرد
هایی  سرفارش را گفت و مشک  ح  شد. پیامبر َحوم رتت و این سخن پیامبر

به نظر من این روایرت  .شمرداو برای به حومء کرد و حقوق و وظایف زن و مرد را 
تک تک وظایف زن  باید در جامعه مطرح شود. وجود مقدز پیامبر گرامی اسالم

آن آمرد،  پریش آمرد و حروم خردمت پیرامبر را برشمرده است. وقتی این جریان
؛ زیررا ترصت را م تد  شمرد و به طور مفص  یک روایت را برایش ترمرودحضرت 

له حجراب و ئسفانه مسسمت اهمیت بسیاری دارد، اماله عفاف و حجاب ئخانواده و مس
 عفاف، در جامعه در حال کمرنگ شدن است.
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 توجه به همسر
ما  .رتت  گوید: به خانه امام باقر رعایت کددد. راوی میله را ئآقایان ه  باید این مس
ای  هرای سراده ای برود و در آن لباز اتراق سراده ،رتتی  می هر وقت خانه امام باقر

شدم، دیدم این اتراق برا اتراق  که وارد اتاق اندرونی .داشتدد. آن روز ترمود: داخ  بیا
دیردم امرام هر  لبراز زیبرایی  این اتاق تجیین شده و زیباسرت. .کدد بیرونی ترق می

، چررا این پوشیده و محاسدش را رنگ کرده است. عرض کردم: یابن رسرول ونره گ اّله
همسررش  ،ایدجا مح  زندگی همسرم است. اگر مرد به خودش برسد»ترمود:  ؟است

 .«خورد به مردهای دیگر غبطه نمی

رترت.  کوچره می های ناپسدد و با وضعی نامداسب در مردی ثولیده با لبازنق  است 
حتی ما مردها گاهی از بعضی  ر اش کرد نگاهی به قیاته ،تا او را دید حضرت علی

تواند او را تحم  کدد؟ مرن جروانی را  حام یک زن چگونه می ؛شوی  مردها متدفر می
را تراشریده برود؛  شسرر اسرت. درآورده عجیبری دیدم که چهره خودش را به شک 

آید، نه برا جروان هفرده هجرده  اد نود ساله جور در میوضعیتی که با پیرمردهای هشت
خواهرد برا ترو  چگونره خران  ترو می ،کد  ساله. گفت : عجیجم، من دارم از تو ترار می

ث»حضرت به او ترمود:  رزندگی کدد؟  َك َفَحدِّ ا ِبِنْعَمِة َربِّ مگر خدا نگفتره اسرت  1؛«َو َأمَّ
 2های مرا یادآوری کدید؟ نعمت

 .رسرد گویدد وضع مالی همسرمان خوب است، اما به خرودش نمی یها م گاهی خان 
بیشتر باید نسبت به ایرن  ،رود بامتر می اش شود و سن پیر میهر چه انسان ویژه که  به

 نکات توجه و اهتمام داشته باشد.

بدابراین حجاب، دو اثر و تایده برای زنان دارد. اولین اثر این است کره در احتمراع 
دیگر ایدکه به عدوان یک زن مؤمدره گیرند. اثر  زار بیماردمن قرار نمیمورد اذیت و آ
 مجرالو ایرن در کره اشعاری به ها عروسی و خانگی مجالو در .دنشو شداخته می

 رر رضوان اّله تعالی علیهر  . مرحوم استاد محمدتقی جعفریشود توجه شود می خوانده
 ترمود: غدا و موسیقی یک نوسان احساسرات و یرک ترروریختن معدویرت دارد. می
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کدی، در خود احسراز شرادی و طررب  روی و نوسان پیدا می بام می ،نوازد وقتی می
آیرا ایرن تررد دیگرر  .ریرجد یک مرتبره معدویرت می ،شود ولی وقتی تمام می ؛کدی می
اَك َنْعُبُد َو »تواند بایستد بگوید:  می اَك َنْسَتعيُن  ِإيَّ السرالم علیرک »تواند با گفتن  ؟ آیا می«ِإيَّ

 تواند با نگاه کرردن بره حررم حضررت معصرومه اشک بریجد؟ آیا می« یا ابا عبداّله 
 بیرت گیرد. زندگی اهر  ها را از انسان می مدقلب شود؟ طبیعی است که این حالت

وارد مجلرو  یدب کبریهاش ، ز عقیله بدی . وقتیدهد ما نیج این مطلب را نشان می
یکری از کدیرجانش کره بره  .یجید شد، آن خبی  با چوب به لب و دندان ابا عبداّله زد

نجن، ایرن پسرر پی مبرر »وارد مجلو شد و به یجید گفت:  ،عالقه داشت بیت اه 
اند: یجید عبایش را برداشت و روی سر این زن انداخت که اندامش پیدا  . نوشته«است

حجاب نبوده و لباز معمولی به تن داشته اسرت. ایرن  قین آن کدیج بینباشد. به طور ی
وارد  گاه وقتری زیدرب کبرری آن ؛دهد له حجاب کدیجانش اهمیت میئخبی  به مس

دانید کاروان اسررا در مراه صرفر وارد شرام شردند یعدری  مجلو یجید شد، ر شما می
بره کوتره  .ی اذیت شردندروز بعد از حادثه کربال، و در این تاصله خیل 53-5۵تقریبس 
طبیعری اسرت وقتری زیدرب  .هایی را متحم  شردند رتتدد و سختی تبه تکری .رتتدد
باید از این وضعیت گله کدد که چرا ما را به اسریری بردیرد؟  ،شود وارد می کبری

ْ»گفت: ر  گونه نشد چرا ما را در این شهر و آن شهر گرداندید؟ اما این لر
َعد  َنْال  ْمر

َ
قَنْْْأ  َ َْْيظْا

َمظَءَكْ َكَْوْإر ََ ِر ا ََ َكَْح  َ ي در  ُ َْت َلَقظءر  «آیا این عدالت است که زنان خودت پشت پرده باشردد ؛؟الطُّ
َبظَيظ»و  ََ ْ هر ْاللَّ َ  لر َْر ْر َنظ ََ ْ َ

ق    ََ گونره در  اّله ایرن اما دختران، ترزندان و عیامت رسول 1؛َوْ
 ه ایرن مسرئله برود.، برحضرت زیدب اولین اعتراض «.مقاب  نامحرم ظاهر شوند؟ 

اش بامی سرش آمد، اولرین  در شب یازده  وقتی عمهنیج  دختر کوچک اباعبداّله 
بظ ْ »مطلبی که گفت این بود:  يْْيظَْعمَّ َر مظَْرأ َر ْ  َ

ب   َ ََقٍةْأ َر ْ ن  ْمر
ای داری  عمه، تکه پارچره 2؛َهل 

 اسرت، ودهمکلف نب است. پدج ساله بودهیا دختر چهار  این «.که من سرم را بپوشان ؟
کدیرد و بره برنامره  میآراسته را  تان هفت یا هشت ساله شما چگونه دخترانامروز اما 
چه اشرکال دارد  ؟گونه در برنامه شعر بخواندد نشانید که آن کدار پسرها می ؛ترستید می
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ها با چادر بیایدد؟ چه اشکال دارد با مقدعه بیایدرد؟ تررویج حجراب را از کرودکی  بچه
خرواهی   ر ما این درز را از عاشرورا و کرربال نگیرری ، چره درسری میآغاز کدید. اگ
اّله توتیق ارتباط بیشرتر برا معرارف اسرالمی و  شاء ارم خدا به همه ما انوبگیری ؟ امید

 را عدایت بفرماید. بیت اه 
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