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 کر راذخویش را تاویل کن نی 
 

 12/4/39، روز شنبه، مورخ: سایت جرس :منبع
 

 اًددجم ر رسانه ها و فضای مجازیدزنان ختران و د« نِدساپورت پوشی»پوشش و حجاب و  مسئلۀن فصل گرما و تابستان، دبا رسی

ی وتا تصاویر زنان ساپورت پوش را بر ر خواستمجلس  ه تهران، از اتاق فرمان ِدعلی مطهری، نماین ی پیشدچن است. هدسر برآور

ها ادر واکنش به این سر و صد؛ مطهری گان برخاستدر میان نمایندپخش این تصاویر، همهمه ای  . پس ازدهندنشان نمایشگرها 

    !«ده اندآم دوستان به وجدظاهرا : » تگف

 

گانی دایننم دودنی است. وی از معدو شجاعت او مثال زاقت دص حریت و ؛ انصافاًگرفتهر سالیان اخیر مواضع سیاسی خوبی دمطهری 

که اگر قرار است  و بارها گفته دکروبی را پیگیری می کنی دو مه دحصر میرحسین موسوی، زهرا رهنور همچنان مسئلۀ است که

ار را انک کاست ؛ هم رهبران جنبش سبز و هم رئیس جمهور سابق که هولودطرفین نزاع محاکمه شون د، بایدمحاکمه ای صورت گیر

 مبتنی بر مفروضات ناموجه ،ی های اجتماعیدآزا ربارۀد مواضع ایشان، مشخصا دبه نظر می رس بیرون از حوزه سیاست،. اما، دکرمی 

 .است و تنگ نظرانه ای

ت را ملزم به تبعی دار خودانِ قانون مدشهرون ه نیست؛ که قطعاًدآم ر قانوندجامعه و آنچه عرف  پوشش و رعایتِ سخن بر سر نفسِ 

 هایی که قانونساز و کار ازر صورت لزوم دو  دانگارنی و ازلی نمی درا اب علی االصول قوانین مصوب دهر چن ،داننداز قانون می 

ین است ا برانگیز ملمهم و تأ بلکه، مسئلۀ .دبهره می جوین نیدر فضای عمومی و جامعۀ مد ه،دمشخص کر برای تغییر قانون اساسی 

و . تدارندتلقی ناموجهی از جنس مخالف سفانه متأ، (دآین دتصویر به وج دن چندیدکه ممکن است از ) ان جامعه ماداز مربرخی که 

زنان و  مه و آن داردبیشتر ن سالمتِ اخالقی جامعه یک مقصرن دو به خطر افتا دید« ابژه جنسی» بسان  دگویی، جنس مخالف را بای

« یکرامت انسان» ه گرفتنِدیدن نامتضم ، چرا کهداردعموم انسانها منافات  های اخالقیِدبا شهو نگرشاین  پوشش ایشان است. نحوۀ

نان ، هم زیاز منظر اخالقر حالیکه، د. دآیات جسمانی می ی که تنها به کار تمتعدو موجونسی ج به ابژۀ و فرو کاستن انسان است

 اندمر و خبط و خطایی را متوجه دکر دادمقصر قلم تنهازنان را  دان؛ نباید، هم مردعمومی ان ر عرصۀد دمسئول چگونگی حضور خو

نی  ویل کنتأ خویش را»نه فقط زنان: ، اندمر هم است،هم متوجه زنان اشتن، داری و نگاه انسانی به جنس مخالف دانست. خویشتندن

 «.کر راذ

 

ر د 1.رغیو ال در روزگار کنونی آغاز کردیق رفتار عفیفانه دمصاو مقومات و « عفت»از  ده ام، مسئله را بایدوریگری آدچنانکه جای 

می  تدکیمیای سعار د . ویدو نخ ریسی کن در پستوی خانه بمانده، بهتر است زن دآور ینداحیاءعلوم الر دقرن پنجم هجری، غزالی 

 :دگوی
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 و مخالطت همسایگان با و ،نشود بام و در فرا و ،نشود بیرون وی دستوری بی و ،بنشیند خانه در که است آن زن بر مرد حق و

 ،بدبکو در وی شوهرت چون دوس و ...نگوید نیکویی جز خویش شوهر از و ،نشود ایشان نزدیک به ضرورتی بی و ،نکند بسیار حدیث

 .  2بازندانند را وی تا دارد پوشیده را خویشتن ،شوهر آشنایان جمله از و ،نشناسد را وی که دهد پاسخ چنان

 

ان وستدخویشتن را از  ن ودر و بام ظاهر نشدعام و  ءر مالدر خانه و د با نشستن ر آن روزگارد غزالی، رفتار عفیفانۀ زنان دنزبه 

رک و تلقی ای از رفتار عفیفانه دان مؤمن چنین د. روشن است که امروزه، زنان و مره استدعنان بوهم  اشتنده نگاه دپوشی دشوهر خو

ر آن روزگار د؛ هیچکس دندشرکت می کر مختلفر تظاهرات دان دوش مردوشاد، زنان 75ر ماه های منتهی به انقالب بهمن د. دارندن

ش ر مراکز آموزدختران و زنان مؤمنه دامروزه نیز که کثیری از ؛ دنکر دادشرعی قلمرا  غیرعفیفانه، غیراخالقی و غیر این رفتار زنان

یق دصاایرۀ مد؛ چرا که دنمی شو دادعفیفانه قلم، رفتار ایشان غیردولتی حضور می یابندانهای عالی و  شرکت های خصوصی و سازم

ن در شان همسخن و همکادر فضای عمومی و با مردو نفسِ حضور یافتن  هدتغییر کر کنونی ر روزگاردعفیفانه رفتار عفیفانه و غیر

ط با نه فق ر این روزگار نیزدی د، ممکن است مردباش دعمرو و زیاگر قصه منوط به میل و خواست .دغیرعفیفانه انگاشته نمی شو

خن این س الزمۀ .دهدو  عنان اختیار از کف ب دن روسری زنان نیز اسیر وسوسه های نفسانی شودیدن زنان ساپورت پوش، که با دید

ه هم چنانک؛در محافل عمومی ظاهر شوند نبایدختران دان، زنان و دشهوت برخی از مرن دبرای جلوگیری از برانگیخته شاین است که 

 نشدن وسوسه برای که بخواهیم زنان از و باشد نظر مطمح مردان رعایت حال صرفاً . اگرحضور در ورزشگاه ها منع شده اند اینک از

 داشت نخواهد یقفی حد نانز بودن پوشیده میزان روند که انگاشت چنین توان می ؛بپوشانند بیشتر و بیشتر را خود روز به روز ،مردان

 احوال رعایت برای صورتر این د.شوند وسوسه نیز محجبه زنان صورت دیدن با حتی مردان برخی که رسد فرا یروز است ممکن و

 و منظر در و نیایند بیرون خانه از بعدی لۀوه در و بپوشانند کاملبه طور را  خود صورت دبایزنان  ،نگرشی چنین با مردانی ناچن

 برای نآ با مطابق که ؛شود می دیده 3«لغزنده شیب استدالل» نوعی ،صورتبندی این در .نشوند ظاهر و نگیرند قرار نامحرم مردان مرئای

های د؛ امری که با شهوشود کمتر ایشان اجتماعی ظهور و بروز و شود افزوده زنان ششپو نمیزا بر قدم به قدم باید ،مردان ماندن درامان

 د. اردی دج اخالقی ما منافات

 

و سورۀ  د ر آیاتدو ثغور رفتار عفیفانۀ مسلمانان  دودمقولۀ پوشش و ح مسلمانی، دترین سنبه عنوان محکمترین و موثق  ر قرآن،د

 ه است. داشته شذنور و احزاب به بحث گ

 و «بصر غض» ،مخالف جنس با خویش رفتار و مناسبات در که بگو مسلمان مردان بهکه  در سورۀ نور به پیامبر می گوید داونخد

 کار به که نکنند نگاه یابزار چشم به را زنان ،مردان که است این خداوند توصیۀ 4کنند. پیشه پاکدامنی و خویشتنداری و «فرج حفظ»

 .است بهتر البته ایشان ۀتزکی برای ،کنند چنین مؤمنین اگر که است این باب این در خداوند استدالل. میآیند ایشان جنسی غرایز ءارضا

 خویش زینتهای حال عین در و کنند پیشه پاکدامنی و «فرج حفظ» ،«بصر غض» که میگوید مسلمان زنان به خطاب خداوند همچنین

  7نی نیست.دپوشان و است آشکار خود که بخشی مگر ،نکنند آشکار را
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مخاطب این  ،مسلمان زنانِ هم و اندهم مر ، این است کهدمی شو دمستفا ر آیات این سورهدباره دچن ملآنچه از بازخوانی و تأ 

 ان و زنان است؛ اموریدمر وظیفۀ امنیداری و پاکدو خویشتن« غض بصر»، «حفظ فرج»، «عفت»؛ از اینرو و نه تنها زنان دآیات هستن

توصیه  .دگی می کنندزنر یک جامعه دمانی که دمر اسبات و روابط انسانیِ سالم میانمن ۀدو ضمانت کنن دخالقی انکه قوام بخش رفتار ا

 است. ر تناسب و تالئم د ، کامالان و زناندعفیفانۀ مررفتارنِ دربارۀ بایسته بودعرفی  اخالقیِهای دشهوهای قرآنی با 

 

عوت به دبلکه ر روزگار کنونی، د ن ساپورتدناروایی پوشی یا روایی و ۀرباردرای  ذاتخانه  رض اصلی من از نگارش این نوشتار،غ

ر هر د. «ما هیچ، ما نگاه»که  نظیم مناسبات و روابط انسانی است؛ر تد دیدج ین نگاه و نگرشدسرمه ای بر چشم و اختیار کرن دکشی

می « ابژه جنسی» به مثابۀ و به جنس مخالف دارندی ناپاک ضمیرهایو  ت سوءانیکه  دیافت می شون ان و زنانیدمرالبته جامعه ای، 

 .دپیچینسخۀ یکسان  برای همگانچنین انگاشت و ان را به نحو اغلبی دشهرون و داداین امر را تعمیم  د؛ اما نباینگرند

 

زین ایگج «نگاه انسانی»آن است که م دشرط اول قجامعۀ خویش،  ضالت و نابسامانی های اجتماعیِبرای حل معر می یابم، دچنانکه 

غه دغدبا  داری اند، بلکه انسانهای گوشت و پوست و خوندجنسی نیستن ابژۀان دزنان و مر که ؛دبه جنس مخالف شو «نگاه جنسی»

می توان  ،دینه شودر میان ما نهادو این نگرش  دهدباورهای مختلف و رنگارنگ. اگر این تحول گشتالتی رخ  ها، آرمان ها، آرزوها و

ه از کسانی کتنها  و داشته می شودپاس  ان و زناندکرامت انسانیِ مر ر آند که دآی دیدپرفته رفته جامعه ای اخالقی  که دوار بودامی

ه برای دیدع تضییقاتِها و  یتدودمح دایجابا  ،ر غیر این صورتد. دمجازات می شون، دطی می کننتخالنه و اخالقی دعا قوانینِ

 م:ه اید، کما اینکه تا کنون نبردجایی نخواهیم بربه  هرا( یومداستااز رفتن به  زنانن دمنع کر و وضع حجاب اجباری نظیر) اندشهرون

 

 ر می رویذر گر بر آدراـــای بزین روش بر اوج انور می روی                     

        

 نوشت:پی

 ر لینک زیر:د «ام غیر اخالقی است؟دی یا بی عفتی: کبی حجاب»به  مقاله  دنگاه کنی.  1

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/221.pdf 

 .323 صفحه ،«نکاح آداب» ،اول جلد ،13۳۱ ،تهران ،جم خدیو حسین کوشش به ،«معامالت ربع و عبادات ربع» ،سعادت کیمیای ،طوسی غزالی محمد امام حامدابو.   2

3  . Slippery slope argument 

 3۱سوره نور، آیه .  4

 31سوره نور، آیه .  7

و ثغور پوشش از منظر اخالقی حدود اشتن آرای برخی از  مفسران، قرآن پژوهان و فقها، دبه آیات سوره نور و احزاب، همچنین پیش چشم  ، با استشهاد«در ترازوی قرآنحجاب »در مقاله 

 به : یداشته ام. نگاه کنذبحث گرا به 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/226.pdf 

                                                           


