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  از نگاه رهبر معظم انقالب «حجاب  »

 (1398 - 1368)برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب در سال های 

 یسیاس معاونت 
 اهي سیاسیاداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استتولیدات پژوهشهای خبری و فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 امید جلوداریان پژوهشگر: 
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  مقدمه 

 

 

 1398تا  1368در فاصله سال های « حجاب»اسالمی دربارة  انقالب معظم یابی بیانات رهبراین پژوهش به بررسی و شاخص

 اختصاص دارد. 

گویند و با اشاره سخن می« زِن مسلمان یِ مستقّل فرهنگ تیّحسّاسِ هو نقطه»  ةدشمن دربار رهبر معظم انقالب از برنامه ریزی

خواص  یادنبال کردن خط دشمن توسط عدهو  بودن حجاب تیمحدود یالقادربارة حجاب،  دشمن یاتالش رسانهو توطئه به 

 نند. کتأکید میدر اجتماع  یحجابیبودن ب یشرع حراملزوم حجاب داشتن زنان گوشزد و بر ، تأکید اکید امام را دربارة در داخل

 نشانی را در ایران حجاب از رعایت انتقاد غربرهبر انقالب در این باره ترویج بی حجابی را ترفند غرب برای از بین بردن حیا و 

 دانند.می غربی شدید فرهنگ و تناقض غرب از گمراهی

های عمتنو از  سیاسی و فضیلتی و معنوی زنان ،اجتماعی ،علمی ،رشد فکریرا از تعالیم اسالم برای  حجابرهبر  انقالب همچنین 

نوی ی معهای زن به رتبهسبب رسیدن  حجابکنند:  دانند و تصریح میتاکید بر حجاب را حفظ عفت زن می و هدف اسالم از الهی

 شود. سبب امنیت زن و مرد می و سبب جلوگیری از لغزش ،عالیو 

 امعهدر ج یممانعت از رواج حرام اله ةدربار یحکومت اسالم فیتکلشمارند و بر ة بر میبار نیدر ارا مسئوالن  فیوظارهبر انقالب 

 کنند.تأکید می در مالء یحجابیمقابله با بو 

 وسیله را حجابکنند. رهبر انقالب انقالب به آن اشاره میحجاب با پیشرفت زنان، موضوع دیگری است که رهبر  منافات نداشتن

 دانند.زن می تکریمو سبب  ارزشگذاری زن عامل ،آزادی زن مایه وقار و متانت زن، تشخص، او، مایه محدودیّتو نه مصونیّت زن 

، شاخص دیگر دشانیبه مقاصِد پل دنیرس یها برایدر دست غرببودن آن ابزار و  در غرب یتیشعار بودن مسئله عدالت جنس 

 مورد نظر رهبر انقالب است. 

در  گرجلوه ،شیمظهر مصرف و آرا ،یبرهنگهای او را ی، ویژگیزن غرب یالگورهبر انقالب همچنین با اشاره به انحرافی بودن 

 شمارند. می ی بربندوباریو ب یمظهر ولنگارو مرد  یِ جنس جانیه لهیوس ،مقابل مردان و در معرض التذاذ

 

 های خبریمديريت پژوهش

13/04/1398 
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 های محوریشاخصکلی نمودار ـ فال
 

 «حجاب »نگاه رهبر انقالب به موضوع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجب و حیا و عفاف زنانه در جبّلت زن ـ  به ودیعه نهاده شدن 1
 حفظ عفت زن، هدف اسالم از تاکید بر حجاب -2

 عالی و ی معنوی های زن به رتبهسبب رسیدن  حجاب -3
 سبب جلوگیری از لغزش  حجاب -4
 حجاب، سبب امنیت زن و مرد -5
سیاسی و فضیلتی و  ،اجتماعی ،علمی ،رشد فکریحجاب از تعالیم اسالم برای  -6

 معنوی زنان
 :مسلمانزن  یالگوحجاب؛  -7

 مومن -7-1
  فیعف -7-2
 انسان  تِیبخشِ ترب نیترمهم یمتصدّ -7-3
 اثرگذارِ در اجتماع  -7-4
  یو معنو یرشد علم یدارا -7-5
 مهمّ خانواده  اریکانون بس ریمد -7-6
 آرامش جنس مرد  هیما -7-7
 مانند لطافت و رقّت قلب یزنانگ اتیّ خصوص یدارا -7-8
 (هایاِلَ سکُـنَ یَزَوجَها لِجَعَلَ مِنها  ) سکونت هیما -7-9
 :یزن غرب یانحراف یالگوحجابی، بی -8

 یزن غرب شاخصه ،یبرهنگ -8-1
 شیمظهر مصرف و آرا -8-2
 در مقابل مردان و در معرض التذاذ گرجلوه -8-3
 مرد  یِجنس جانیه لهیوس -8-4
 یبندوباریو ب یمظهر ولنگار -8-5

 :در اجتماع  یحجاب یبودن ب یشرع حرامـ 1 -

 حجاب، از احکام برجسته اسالم -1-1

 و مرد  زن برایبودن حجاب  واجب -1-2

 اسالم مقدس شرعمعین شدن حد حجاب در  -1-3

 "مردم خودشان انتخاب بکنند دیاجازه بده " دیگویکه م ینادرست بودن منطق -2

 :در جامعه یدرباره ممانعت از رواج حرام اله یشارع مقدّس بر حکومت اسالم فیتکل -3
 گناهان بزرگ اجتماعی در مالء همهو  یحجاب یخصوص مقابله با ب در یحکومت اسالم فهیوظ -3-1

 یدر جامعه به نام آزاد یولنگار جیبودن ترو خطا -4

 کشور یاسالم استیکارِ مخالف س از هر یریمسئوالن درباره جلوگ فهیوظ -5

 خانواده حهیالدر  یخصوص نفوذ فرهنگ غرب لزوم مراقبت مسئوالن در -6
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 :های اجتماعیفعالیتو سیاست ، میدان علمـ  منافات نداشتن حجاب با پیشرفت زن در 1
 در دوران انقالبمشارکت فعال زنان در عرصه های مختلف  -1-1

 هشت سال دفاع مقدسحرکت زینب گونه زنان در  -1-2

 دخترِ شاخص دانشجویانِ بیشتر شدن  -1-3

 در مراکز پزشکی و درمانی و علمی فعال زنان بیشتر شدن شمار -1-4

  المللیهای مجامع بینعرصه صحنه سیاست کشور و در درفعال  زنانبیشتر شدن  -1-5

 یک محیط  منافات نداشتن حجاب با تحصیل و کار زن و مرد در -2

 او محدودیّتنه مصونیّت زن  وسیله ،حجاب -3

 اسالمی: و شرعی حدود رعایت با و حجاب زنان با جامعهرشد  -4
 شرط زن و مرد در جامعه  و قید جلوگیری از اختالط و آمیزش بی -4-1

  کردن زن حجاب به معنای منزویانحرافی بودن برداشت از  -5

 

 

 وقار و متانت زن تشخص، مایه حجابـ 1

 آزادی زن مایه حجاب -2

 :ارزشگذاری زن عامل حجاب -3
 زن آبرو و احترام  سنگین شدن کفهحجاب باعث  -3-1

 عزت مسلمانانه و مؤمنانه باآمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه  درعظمت زن  -4

 تحقیر زن سبب عفاف، و حجابکنارگذاشتن  -5

 بُرندگی ایمان حجاب زن مایه جمع شدن لطافت و  -6

 زن تکریمسبب حجاب،  -7

 حریم برای زنکننده ایجاد حجاب،  -8

 با شکست حریم زن:خانواده بنیان دن شویران  -9
 حجابیبی یکدیگر از عوارض و شوهر به زن نبودن و وابسته غربی در جوامع خانواده بنیان پوسیدگی -9-1

 حجاب الزمه بقا و باعث قوام خانواده -9-2

 حجاب باعث جاذبه زن و شوهر برای همدیگر -10
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 زنِ مسلمان: یِمستقلّ فرهنگ تیّحسّاسِ هو دشمن درباره نقطه یزیربرنامه ـ 1
 هنگفت  یهانهیو هز یاتالش رسانه -1-1

 بودن حجاب  تیمحدود یالقا -1-2

 :خواص در داخلاز  یدنبال کردن خط دشمن توسط عده ا -2
 کننداجباری را مطرح می حجاب مسئلهخطای بزرگ عده ای از خواص در داخل که  -2-1

 امام بر حجاب داشتن همه زنان: دیکأت -3
 "ها را نگفتندزن ها باحجاب باشند، همه زن دیامام که فرمودند با" ندیگویکه م یخود بودن حرف کسان یب -3-1

 اسالمی در جامعهعفت  برداشتن برای ایمقدمه حجاب، برداشتن -4

 جنسی نیرومند بسیار عامل به مردم کردن سرگرم برای ایمقدمه حجاب، برداشتن -5

 کارهای دیگر از همهبرای بازداشتن مردم  ایمقدمه حجاب، برداشتن -6

 درقبال حجاب: های تبلیغاتىِ غربی وقحساسیت بسیار زیاد ب -7
 دختران جوانِ دانشجوآگاهانه  حجابحساسیت درباره  -7-1

 در احزاب سیاسی حساسیت درباره حجاب  -7-2

 های کشورهای خودشان مدارس و دبستان درحساسیت درباره حجاب حتی  -7-3

 های کشورهای عربیدانشگاه  در حجابحساسیت درباره  -7-4

 غرب تبلیغاتپایمال نشدن حق زن با حجاب در جمهوری اسالمی بر خالف  -8

 احترامی به زن دری و بیپردهدرباره حجاب با هدف  های غرب وچیگریه -9

 ترویج بی حجابی، ترفند غرب برای از بین بردن حیا: -10
 "وَ رَأسُهُنَّ الحَیاء"مهم بودن مسئله حیا به سبب  -10-1

 برخی مظاهر حیا : -10-2

 پوشش ظاهری مراقبت درخصوص  -10-2-1

 ها  معاشرتمراقبت درخصوص  -10-2-2

  مکالمات سخنورانهمراقبت درخصوص  -10-2-3

 عقیم بودن تالش دشمنان برای ترویج بی حجابی -11

 رضه شدن و هرزه شدن زن یعنی عرب غسیاست راهبردىِ ، مخالف حجاب -12

 ایران برای غرب دنیای از رضاخان سوغات اولین اجباری؛ حجاب کشف -13

 چادر برداشتن بهانه اجتماعی؛ و علمی امور در زنان فعالیت برای حجاب بودنمانع  -14

 غربی شدید فرهنگ و تناقض غرب از گمراهی نشانی ،در ایران حجاب از رعایت انتقاد غرب -15

 با حجاب:آزادی مدعی کشورهای مبارزه  -16
 دانشگاهبه  ی محجبهدانشجو اندخترراه ندادن  -16-1
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 :چادرـ حجاب ایرانی و اسالمی بودن 11
 ایرانی میراث هزاران ساله حجاب، عفاف و -1-1

 و نیازمند احیامسائل ارزشی اسالم حجاب از  -1-2

 تلویزیونی:های نقشلزوم رعایت حجاب در برنامه ها و  -2
 تلویزیونیهای  نقشاز نوجوان و جوان تاثیرپذیری  -2-1

 ارتباط زن و مرد لزوم مراقبت درباره چگونگی  -3

 در فیلم ها و سریال ها زداییسکوالریزمِ عملی و نوعی دینلزوم مراقبت درباره  -4

 جتماعو ا نقش زن در خانوادهلزوم پرداختن به  -5

 ارزش و اهمیت زن لزوم توجه به  -6

  حجاب اعتقاد به لزوم تحقیق و بحث و تبلیغ درخصوص تقویت -7

 لزوم آشناکردن مردم با فلسفه حجاب -8

 است حجاب، ارزشی منطبق با طبیعت انسانلزوم آگاهی دادن درباره اینکه  -9

 حجاب: بهترین راه تأمینمنطقی،  رفتار -10
 از لحاظ شرعی و منطقی  حجاب با اهمیت ها خانمآشناکردن  -10-1

 :زنان ایرانیاستقالل هویّتی و فرهنگی حفظ حجاب سبب صدور  -11
 نقطه هویّت مستقلّ فرهنگیِ زنِ مسلمان حجاب، -11-1

 :های شهدانامهدر وصیّتتوصیه فراوان به حجاب  -12
 آرمان شهیدان، حجاب -12-1

 

 :دشانیبه مقاصدِ پل دنیرس یها برایدر دست غرب یابزار یتیّجنسعدالت ـ 1 -
 :در غرب یتیشعار بودن مسئله عدالت جنس -1-1

 با اِعمال زور در غرب یِتجاوز جنس نیشتریوقوع ب -1-1-1

 خیانت به زنان و حرمت و شخصیت آنانعدالت جنسیتی غربی،  -1-2

 در غرب: طرح مسائلی همچون عدالت جنسیتیحجاب، وسیله اسالم برای جلوگیری از  ـ 2
 در اسالم: معنای عدالت جنسیتی -2-1

 محترم بودن زن -2-1-1

 نگرفتن زن  مورد تعرّض قرار -2-1-2

 زن دنیخشونت ند -2-1-3
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 :های الهینعمتاز تعالیم اسالم و از  حجاب الف(

 
 

به ودیعه نهاده شدن حجب و حیا و-1
عفاف زنانه در جبلّت زن 

ید حفظ عفت زن، هدف اسالم از تاک-2
بر حجاب

هسبب رسیدن زن به رتبحجاب-3
هایی معنوی و عالی 

سبب جلوگیری از لغزش حجاب-4

حجاب، سبب امنیت زن و مرد-5
حجاب از تعالیم اسالم برای رشد-6

فکری، علمی، اجتماعی، سیاسی و 
فضیلتی و معنوی زنان

:حجاب؛ الگوی زن مسلمان-7
مومن-7-1•
عفیف -7-2•
متصدّی مهم ترین بخشِ تربیتِ انسان -7-3•
اثرگذارِ در اجتماع -7-4•
دارای رشد علمی و معنوی -7-5•
مدیر کانون بسیار مهمّ خانواده -7-6•
مایه  آرامش جنس مرد -7-7•
لبدارای خصوصیّات زنانگی مانند لطافت و رقّت ق-7-8•
(جَعَلَ مِنها زَوجَها لِیَسکُـنَ اِلَیها)  مایه  سکونت -7-9•

بی حجابی، الگوی انحرافی زن غربی-8
برهنگی، شاخصه  زن غربی-8-1•
مظهر مصرف و آرایش-8-2•
جلوه گر در مقابل مردان و در معرض التذاذ-8-3•
وسیله  هیجان جنسیِ مرد -8-4•

مظهر ولنگاری و بی بندوباری-8-5•
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 : باره نيدر ا ه حکومت اسالمیفیو وظمسئله شرعی حجاب  ب(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرام شرعی بودن بی حجابی در اجتماع-1

حجاب، از احکام برجسته اسالم-1-1•

واجب  بودن حجاب برای  زن  و مرد -1-2•

معین شدن حد حجاب در شرع  مقدس  اسالم-1-3•

"اجازه بدهید مردم خودشان انتخاب بکنند"نادرست بودن منطقی که می گوید -2

تکلیف شارع مقدّس بر حکومت اسالمی درباره ممانعت از رواج حرام الهی در جامعه-3

مالءدراجتماعیبزرگگناهانهمه وحجابیبیبامقابلهخصوصدراسالمیحکومتوظیفه-3-1•

خطا بودن ترویج ولنگاری در جامعه به نام آزادی-4

وظیفه مسئوالن درباره جلوگیری از هر کارِ مخالف سیاست اسالمی کشور-5

لزوم مراقبت مسئوالن در خصوص نفوذ فرهنگ غربی در الیحه خانواده-6
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 پیشرفت:  حجاب و ج(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م، منافات نداشتن حجاب با پیشرفت زن در میدان عل-1
:های اجتماعیسیاست و فعالیت

مشارکت فعال زنان در عرصه های مختلف در دوران انقالب-1-1
حرکت زینب گونه زنان در هشت سال دفاع مقدس-1-2

بیشتر شدن دانشجویانِ شاخص دخترِ -1-3
بیشتر شدن شمار زنان فعال در مراکز پزشکی و درمانی و علمی-1-4

عرصه های مجامع بیشتر شدن زنان فعال در صحنه سیاست کشور و در-1-5
بین المللی 

منافات نداشتن -2
حجاب با تحصیل و کار

زن و مرد در یک محیط 

حجاب، وسیله  -3
مصونیّت زن نه 

محدودیّت او

و حجابرشد جامعه  زنان با-4

:با رعایت حدود شرعی و اسالمی
جلوگیری از اختالط و آمیزش -4-1

قید وشرط زن و مرد در جامعه بی

ت انحرافی بودن برداش-5
از حجاب به معنای منزوی 

کردن زن
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 حجاب؛ ارزش، متانت و حرمت زن د(
 

 
 
 

 

مایه  حجاب-1

تشخص، وقار و متانت 
زن

مایه  حجاب-2
آزادی زن

عامل حجاب-3
:ارزشگذاری زن

حجاب باعث -3-1
رو و سنگین شدن کفه  آب

احترام زن 

عظمت زن در -4
ا آمیختن حجب و حی

ت و عفاف زنانه با عز
نهمسلمانانه و مؤمنا

کنارگذاشتن -5
و عفاف، حجاب

سبب تحقیر زن

حجاب زن مایه -6
جمع شدن لطافت و

بُرندگی ایمان 

حجاب، سبب -7
تکریم زن

حجاب، ایجاد -8
کننده حریم برای

زن

ویران شدن -9
بنیان خانواده با 
شکست حریم زن

پوسیدگی  بنیان  -9-1
خانواده  در جوامع  غربی  و 

به  وابسته  نبودن  زن  و شوهر
یکدیگر از عوارض   

بی حجابی 
حجاب الزمه بقا و -9-2

باعث قوام خانواده

حجاب باعث -10
جاذبه زن و شوهر برای

همدیگر
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 و توطئه دشمن: «حجاب»ه( 

 

:مبارزه کشورهای مدعی آزادی با حجاب-16
راه ندادن دختران دانشجوی محجبه به دانشگاه-16-1

در ایران، نشانی  از گمراهی  غرب  و تناقض  شدید فرهنگ  غربیحجابانتقاد غرب  از رعایت -15

برای فعالیت زنان در امور علمی و اجتماعی؛ بهانه برداشتن چادرحجابمانع بودن-14

اجباری؛ اولین سوغات رضاخان از دنیای غرب برای ایرانحجابکشف-13

حجاب ، مخالف سیاست راهبردىِ غرب یعنی عرضه شدن و هرزه شدن زن -12

عقیم بودن تالش دشمنان برای ترویج بی حجابی-11

:ترویج بی حجابی، ترفند غرب برای از بین بردن حیا-10

ا مهم بودن مسئله حی-10-1
"اءوَ رَأسُهُنَّ الحَی"به سبب 

برخی مظاهر حیا -10-2
:

مراقبت -10-2-1
درخصوص پوشش 

ظاهری 
مراقبت -10-2-2

درخصوص معاشرت ها 
مراقبت -10-2-3

درخصوص مکالمات 
سخنورانه 

هوچیگری های غرب درباره حجاب با هدف پرده دری و بی احترامی به زن-9

پایمال نشدن حق زن با حجاب در جمهوری اسالمی بر خالف تبلیغات غرب-8

:حساسیت بسیار زیاد بوق های تبلیغاتىِ غربی درقبال حجاب-7

آگاهانه حجابدربارهحساسیت -7-1
دختران جوانِ دانشجو

حساسیت درباره حجاب در احزاب -7-2
سیاسی 

حساسیت درباره حجاب حتی -7-3
درمدارس و دبستان های کشورهای 

خودشان 
در درباره حجابحساسیت-7-4

دانشگاه های کشورهای عربی

حجاب، مقدمه ای برای بازداشتن مردم از همه  کارهای دیگربرداشتن-6

حجاب، مقدمه ای برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار نیرومند جنسیبرداشتن-5

حجاب، مقدمه ای برای برداشتن عفت در جامعه  اسالمیبرداشتن-4

:تأکید امام بر حجاب داشتن همه زنان-3
"امام که فرمودند باید زن ها باحجاب باشند، همه زن ها را نگفتند"بی خود بودن حرف کسانی که می گویند -3-1

:دنبال کردن خط دشمن توسط عده ای از خواص در داخل-2
اجباری را مطرح می کنندخطای بزرگ عده ای از خواص در داخل که مسئله  حجاب-2-1

:برنامه ریزی دشمن درباره نقطه  حسّاسِ هویّت مستقلّ فرهنگیِ زنِ مسلمان-1
القای محدودیت بودن حجاب -2-1تالش رسانه ای و هزینه های هنگفت -1-1
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 و( توصیه ها و بايدها درباره حجاب:

 

 
 ز( حجاب و عدالت جنسیتی:

 

 
 

 

عدالت جنسیّتی ابزاری در دست-1

ها برای رسیدن به مقاصدِ غربی

پلیدشان

:بشعار بودن مسئله عدالت جنسیتی در غر-1-1•

وقوع بیشترین تجاوز جنسیِ با اِعمال زور در غرب-1-1-1•

عدالت جنسیتی غربی، خیانت به زنان و-1-2•
حرمت و شخصیت آنان

حجاب، وسیله اسالم برای -2

جلوگیری از طرح مسائلی همچون 

عدالت جنسیتی در غرب

:معنای عدالت جنسیتی در اسالم-2-1•
محترم بودن زن-2-1-1•
مورد تعرّض قرار نگرفتن زن -2-1-2•
خشونت ندیدن زن-2-1-3•
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 ها و محورها به استناد عین عباراتشاخصجدول ـ  ج

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 
انقالب به نگاه رهبر 

  " حجاب"موضوع 

از تعالیم اسالم و  حجاب الف(

 :های الهینعمتاز 
حجب و به ودیعه نهاده شدن  -1

 حیا و عفاف زنانه در جبلّت زن 

حفظ عفت زن، هدف اسالم از  -2

 تاکید بر حجاب

زن به سبب رسیدن  حجاب -3

 عالی و ی معنوی های رتبه

سبب جلوگیری از  حجاب -4

 لغزش 

 حجاب، سبب امنیت زن و مرد -5

حجاب از تعالیم اسالم برای  -6

 ،اجتماعی ،علمی ،رشد فکری

 سیاسی و فضیلتی و معنوی زنان

 :مسلمانزن  یالگوحجاب؛  -7
 مومن -7-1

  فیعف -7-2

 تِیبخشِ ترب نیترمهم یمتصدّ -7-3

 انسان 

 اثرگذارِ در اجتماع  -7-4

  یو معنو یرشد علم یدارا -7-5

 مهمّ خانواده  اریکانون بس ریمد -7-6

 آرامش جنس مرد  هیما -7-7

مانند  یزنانگ اتیّخصوص یدارا -7-8

 لطافت و رقّت قلب

جَعَلَ مِنها زَوجَها  ) سکونت هیما -7-9

 (هایاِلَ سکُـنَیَلِ

ن ز یانحراف یالگوبی حجابی،  -8

 :یغرب
 یزن غرب شاخصه ،یبرهنگ -8-1

 شیمظهر مصرف و آرا -8-2

در مقابل مردان و در  گرجلوه -8-3

 معرض التذاذ

 مرد  یِجنس جانیه لهیوس -8-4

 یبندوباریو ب یمظهر ولنگار -8-5

 

و مسئله شرعی حجاب  ب(

 نیدر ا ه حکومت اسالمیفیوظ

 : باره

 یحجاب یبودن ب یشرع حرام -1

 :در اجتماع 

ن غربی با ورود در منجالب فساد، دستاوردش نابودی خانواده بود.اینجور ز» -

 دانمی در یا سیاست میدان در یا علم میدان در حجاب نبود که زن با برداشتن

ن کمم عفت و حجاب حفظ با اینها یهمه کند؛ پیشرفت اجتماعی فعالیتهای

 ایبر ایمقدمه حجاب، کردیم. برداشتنبود و ما در نظام اسالمی این را تجربه 

 رمسرگ برای بود؛ اسالمی یجامعه در حیا برداشتن برای بود؛ عفت برداشتن

 یهمه از اینکه برای بود؛ جنسی نیرومند و قوی بسیار عامل به مردم کردن

ما ایمان عمیق ملت ایران ا شدند، موفق هم مدتی یک و بمانند؛ دیگر کارهای

 .«1نگذاشت

 بیاخالق نباشد، ای خیال میکنند زن تا وقتی که بیحجابحاال یک عده» -

 مینه در. شود وارد سیاسی و اجتماعی گوناگونِ میدانهای در نمیتواند نباشد،

انقالب خود ما، در بعضی از نقاط کشور، زنها زودتر از مردها اجتماع راه 

؛ که ما اطالع قطعی انداختند، در خیابانها حرکت راه انداختند و مقابله کردند

داریم. در دوران انقالب همین جور، در مبارزات گوناگون بعد از پیروزی انقالب 

ی تشخص و آزادی مایه حجاب ....همین جور، در جنگ تحمیلی همین جور

ارت ی اسی مادیگرایان، مایهزن است؛ برخالف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه

 خدای که چیزی آن کردن عریان با خود، حجابهای زن نیست. زن با برداشتن

 میکند، کوچک را خودش خواسته، او از را آن بودن پنهان طبیعت و متعال

 متانت است، وقار حجاب .میکند ارزشکم را خودش میکند، سبک را خودش

 ار این اوست؛ احترام و آبرو یکفه شدن سنگین است، زن ارزشگذاری است،

 رد؛ک تشکر حجاب یمسئله خاطر به باید اسالم از و دانست قدر خیلی باید

  .«2است الهی نعمتهای جزو این

روز پرستار، سالروز والدت حضرت زینب است؛ این هشدار به زنان ماست: » -

نقش خودتان را پیدا کنید. عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا و 

مان ما اینجور عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، درک کنید. زن مسل

نیای فاسد غرب خواستند بروز زن را، شخصیت زن را در روشهای غلط . داست

و انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است، به زور به ذهن دنیا فرو کنند: 

نواز زن برای اینکه شخصیت خودش را نشان بدهد، بایستی برای مردان چشم

 گذارد،ب کنار را عفاف و ابحج باشد. این شد شخصیت برای یک زن!؟ بایستی

 ن؟ز تحقیر یا است زن تعظیم این. بیاید خوششان مردها تا کند گریجلوه

 ی،صهیونیست دستهای تأثیر تحت بیخبر، جا همه از یدیوانه مستِ غرب این

عنوان تجلیل از زن عَلم کرد؛ یک عده هم باور کردند. عظمت زن به  به را این

این نیست که بتواند چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب کند؛ 

این افتخاری برای یک زن نیست؛ این تجلیل زن نیست؛ این تحقیر زن است. 

بلّت عظمت زن آن است که بتواند حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در ج

زن ودیعه نهاده است، حفظ کند؛ این را بیامیزد با عزت مؤمنانه؛ این را بیامیزد 

با احساس تکلیف و وظیفه؛ آن لطافت را در جای خود به کار ببرد، آن تیزی 

                                                           
 19/10/1386 ماهبیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزدهم دی.  1

 23/2/1391 بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور . 2
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 حجاب، از احکام برجسته اسالم -1-1

 و مرد  زن برایبودن حجاب  واجب -1-2

 شرعمعین شدن حد حجاب در  -1-3

 اسالم مقدس

-یکه م ینادرست بودن منطق -2

مردم  دیاجازه بده " دیگو

 "خودشان انتخاب بکنند

شارع مقدّس بر  فیتکل -3

درباره ممانعت از  یحکومت اسالم

 :در جامعه یرواج حرام اله
خصوص  در یحکومت اسالم فهیوظ -3-1

گناهان بزرگ  همهو  یحجاب یمقابله با ب

 در مالءاجتماعی 

در  یولنگار جیبودن ترو خطا -4

 یجامعه به نام آزاد

مسئوالن درباره  فهیوظ -5

کارِ مخالف  از هر یریجلوگ

 کشور یاسالم استیس

 لزوم مراقبت مسئوالن در -6

در  یخصوص نفوذ فرهنگ غرب

 خانواده حهیال

 

 حجاب و پیشرفت:  ج(

منافات نداشتن حجاب با  -1

، میدان علمپیشرفت زن در 

 :های اجتماعیفعالیتو سیاست 
های مشارکت فعال زنان در عرصه -1-1

 در دوران انقالبمختلف 

هشت حرکت زینب گونه زنان در  -1-2

 سال دفاع مقدس

شاخص دانشجویانِ بیشتر شدن  -1-3

 دخترِ 

در  فعال زنان بیشتر شدن شمار -1-4

 مراکز پزشکی و درمانی و علمی

در صحنه فعال  زنانبیشتر شدن  -1-5

های مجامع عرصه سیاست کشور و در

 المللی بین

منافات نداشتن حجاب با  -2

یک  تحصیل و کار زن و مرد در

 محیط 

نه مصونیّت زن  وسیله ،حجاب -3

 او محدودیّت

و بُرندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببرد. این ترکیب ظریف فقط مال 

ی، مخصوص زنهاست؛ این امتیازی ی ظریف لطافت و بُرندگزنهاست؛ این آمیزه

ی ایمان است که خدای متعال به زن داده است؛ لذا در قرآن به عنوان نمونه

دو زن را مثال  -ی بشر؛ زن و مرد ی ایمان همهی ایمان زنان، نمونهنه نمونه -

؛ «مریم ابنت عمران»و « و ضرب اللَّه مثال للّذین امنوا امرأت فرعون»میزند: 

 هائیها و نشانهون است، دومی هم حضرت مریم است. اینها اشارهیکی زن فرع

 .است که منطق اسالم را نشان میدهد

نقشها  ترینانقالب ما انقالب زینبی است. از اول انقالب، زنان یکی از برجسته 

ی بزرگ انقالب، هم در را در این انقالب ایفاء کردند. هم در خود حادثه

سال دفاع مقدس، نقش مادران، نقش همسران، ی بسیار بزرگ هشت حادثه

ر تر نبود، یقیناً کمتطلبتر و دردناکتر و تحملاز نقش مجاهدان اگر سنگین

ی گل خودش را هجده نبود. مادری که جوان خودش را، عزیز خودش را، دسته

پرورش داده، با آن محبت مادرانه او را به  -کمتر، بیشتر  -سال، بیست سال 

، حاال او را به طرف میدان جنگ میفرستد، که معلوم نیست حتّی ثمر رسانده

جسد او هم برخواهد گشت یا نه. این کجا، رفتن خود این جوان کجا؟ که 

ی خوب، این جوان، با شور و هیجان جوانی، همراه با ایمان و روحیه

انقالبیگری، حرکت میکند و میرود. کار این مادر، از کار آن جوان اگر بزرگتر 

نباشد، کوچکتر نیست. بعد هم که جسد او را برمیگردانند، افتخار میکند که 

ی من شهید شده. اینها چیز کمی است؟ این، حرکت زنانه، حرکت بچه

  .«1گون در انقالب ما بودزینب

اسالم به خانواده اهمیت میدهد. تمام دعوای امروزِ بلندگوها و بوقهای  »-

 بر سرِ همین است. شما ببینید که در مقابلتبلیغاتىِ غربی با مسلمین هم 

 اسالمی جمهوری در اگر حجاب چه حساسیتی نشان میدهند! این «حجاب»

 که باشد، عربی کشورهای دانشگاههای در اگر. میشمارند زشت را آن باشد،

 روی حجابار خود بهاختی و میل با و آگاهی و معرفت با دانشجو، جوانِ دختران

 یتحسّاس باشد، سیاسی احزاب بین در اگر. میدهند نشان حسّاسیت اند،آورده

 باشد هم خودشان کشورهای دبستانهای حتّی و مدارس در اگر. میدهند نشان

 عواد نقطه پس،. میدهند نشان حسّاسیت -است خودشان زیردست کهاین با-

م فریاد میزنند که حقّ زن در اسالم یا دائ تبلیغاتشان، در البته. جاستاین در

در جمهوری اسالمی، پایمال شده است. خودشان هم به این قضیه اعتقادی 

ندارند و میدانند که حقّ زن در جمهوری اسالمی تضعیف نشده، بلکه تقویت 

-شده است. شما نگاه کنید و ببینید که تعداد محصّلین و دانشجویان زن 

امروز در ایران بیشتر است یا در دوران  -راکز عالیدختران تحصیل کننده در م

حکومت طواغیت بیشتر بود؟ میبینید که امروز بیشتر است. تعداد دانشجویانِ 

دخترِ برجسته و دارای نمره اوّل در تحصیالت، امروز بیشتر است یا در آن 

 زمان بیشتر بود؟ میبینید که امروز بیشتر است. عده زنانی که در مراکز پزشکی

و درمانی و در مراکز گوناگون علمی در این کشور مشغول کار و تحقیق هستند، 

امروز بیشتر است یا آن روز بیشتر بود؟ میبینید که امروز بیشتر است. عده 

المللی حضور های مجامع بینزنانی که در صحنه سیاست کشور و در عرصه

که -شور و این ملت جا از حقوق و نظرات این کقدرتمند پیدا میکنند و در آن
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 با و حجاب زنان با جامعهرشد  -4

 اسالمی: و شرعی حدود رعایت
 جلوگیری از اختالط و آمیزش بی -4-1

 شرط زن و مرد در جامعه  و قید

انحرافی بودن برداشت از  -5

 حجاب به معنای منزوی کردن زن

متانت و ، حجاب؛ ارزش د(

 حرمت زن:

وقار و  تشخص، مایه حجاب -1

 متانت زن

 :آزادی زن مایه حجاب -2

 :ارزشگذاری زن عامل حجاب -3
آبرو  سنگین شدن کفهحجاب باعث  -3-1

 زن و احترام 

آمیختن حجب  درعظمت زن  -4

عزت  باو حیا و عفاف زنانه 

 مسلمانانه و مؤمنانه

 عفاف، و حجابکنارگذاشتن  -5

 تحقیر زن سبب

حجاب زن مایه جمع شدن  -6

 بُرندگی ایمان لطافت و 

 زن تکریمسبب حجاب،  -7

 یحریم براکننده ایجادحجاب،  -8

 زن

با خانواده بنیان دن شویران  -9

 شکست حریم زن:
 در جوامع خانواده بنیان پوسیدگی -9-1

 و شوهر به زن نبودن و وابسته غربی

 حجابیبی  یکدیگر از عوارض

حجاب الزمه بقا و باعث قوام  -9-2

 خانواده

حجاب باعث جاذبه زن و  -10

 شوهر برای همدیگر

 

 و توطئه دشمن: «حجاب»ه( 

 دشمن درباره نقطه یزیربرنامه -1

نِ ز یِمستقلّ فرهنگ تیّحسّاسِ هو

 مسلمان:
 هنگفت  یهانهیو هز یاتالش رسانه -1-1

 بودن حجاب  تیمحدود یالقا -1-2

دنبال کردن خط دشمن توسط  -2

 :خواص در داخلاز  یعده ا

دفاع میکنند، امروز بیشتر است یا آن روز  -کشور خود و ملت خودشان است

بیشتر بود؟ میبینید که امروز بیشتر است. آن روز زنان با هیأتهای مختلف به 

مسافرتهای گوناگونی میرفتند؛ اما تشریفاتی بود. برای هوسرانی و نشان دادن 

د. لکن زن مسلمان امروز، در مجامع جهانی، سر و کول خودشان به این و آن بو

در کنفرانسهای گوناگون جهانی، در مراکز علمی و در دانشگاهها، حضور علمی 

ای در یک سخنرانی جمله ...یا سیاسی یا خدماتی دارد. اینها ارزش دارد

جا که نمیخواهم خصوصیّات آن را در این-المللی معروف در یک مرکز بین

جا به ما رسید، ه خانواده گفته شد. گزارشهایی که از آنراجع ب -ذکر کنم

شدّت عالقه حاکی از این بود که مردم آن کشور، نسبت به همان جمله، به

که وضع خانواده در آن کشورها از هم پاشیده نشان داده بودند؛ به خاطر این

ارد. جا، آن مرز بین زن و مرد وجود داست. آنجا به زنان ظلم میشود؛ اما این

معنای آن مرز هم این نیست که زنان و مردان در یک محیط تحصیل نکنند، 

در یک محیط عبادت نکنند، در یک محیط کار نکنند و در یک محیط خرید 

 بلکه معنایش این است که -که این قبیل موارد، فراوان است-و فروش نکنند 

ار بسیار خوبی حدّ و حدودی در اخالق معاشرتی خودشان قائل باشند. و این ک

 انتخاب را چادر ما مردم. میکند حفظ را خودش حجاب جااست. زن در این

 «.دنباش غیرچادر و باشد، چادر حتماً» که نگفتیم وقت هیچ ما البته. اندکرده

 ما زنان ولی «.است دیگر ازحجابهای بهتر چادر» که گفتیم

ارند. چادر، د دوست هم را چادر. کنند حفظ را خودشان حجاب میخواهند

 باشد، اسالمی حجاب که یکلباس ملی ماست. چادر، پیش از آن

 «.1ماست ملی لباس و ما مردم مال. است ایرانی حجاب یک

 زن تکریم زن، حجاب .است حجاب حجاب، تکریم آن کسی است که در »-

 عاطال را همه چون میگویم، که «بیشتر» من حاال - کشورها بیشتر در. است

 پیش سال سیصد دویست تا اروپا همین در قدیم، در گذشته، در - ندارم

 ایفیلمه از بعضی در میانداختند؛ صورتشان روی اشرافحجابی و اعیان زنهای

 آنها روی به چشمها که میانداختند حجاب می شاید دیده باشید. یکقدی

 مهه رؤسا و اشراف و اعیان زنهای باستانی ایران در. است تکریم این،. نیفتد

 ؛میآمدند هم بیحجاب نه، پست، طبقات و پائین افراد زنهای بودند؛ باحجاب

ید ر، زن بانخی گفت کنار، گذاشت را تبعیض این آمد اسالم. نبود هم مانعی

 .اسالم نظر است این. است زنان یهمه مال تکریم این یعنی باشد؛ باحجاب

 ایدب آنها بدهکارند؛ آنها! بدهکار ایمشده ما طلبکار، اندشده حاال آنها وقت آن

 ار آماری یک. دادند قرار رانیشهوت یوسیله کاال یک مثل را زن چرا بگویند

که یک  -آمار مال یک هفته قبل است  - کردند نقل من برای دیروز همین

سوم زنهای دنیا از دست مردها کتک میخورند! به نظر من اشک انسان در 

بیشتر در کشورهای صنعتی است؛ در آور است. و این آید؛ این گریهمی

کشورهای فرنگی است و ناشی از همان خشونتهای جنسی و مطالبات خشن 

جنسی است که مرد از زن دارد. این هوچیگریهای آنها در مورد زن است؛ آن 

 آنها خود. کردید اجباری را حجاب وقت راجع به زن بحث میکنند: شما

 خاطر هب نمیدهند، راه دانشگاه تو را دانشجو دختر میکنند، اجباری را بیحجابی

 !کردید اجباری را حجاب شما چرا میگویند ما به وقت آن دارد، روسری اینکه
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ای از خواص در خطای بزرگ عده -2-1

 اجباری را مطرح حجاب مسئلهداخل که 

 کنندمی

امام بر حجاب داشتن  دیکأت -3

 همه زنان:
یکه م یخود بودن حرف کسان یب -3-1

 زنها باحجاب دیامام که فرمودند با" ندیگو

 "ها را نگفتندباشند، همه زن

ـــتن -4 قدمه حجاب، برداش  ایم

ـــتن برای فت  برداش عهع جام  در 

 اسالمی

ـــتن -5 قدمه حجاب، برداش  ایم

 عامل به مردم کردن سرگرم برای

 جنسی نیرومند بسیار

 ایمقدمه حجاب، برداشتن -6

 از همهبرای بازداشتن مردم 

 کارهای دیگر

 هایوقحساسیت بسیار زیاد ب -7

 درقبال حجاب: تبلیغاتِى غربی
آگاهانه  حجابحساسیت درباره  -7-1

 دختران جوانِ دانشجو

در احزاب حساسیت درباره حجاب  -7-2

 سیاسی 

 درحساسیت درباره حجاب حتی  -7-3

 های کشورهای خودشان مدارس و دبستان

دانشگاه  در حجابحساسیت درباره  -7-4

 های کشورهای عربی

پایمال نشدن حق زن با حجاب  -8

در جمهوری اسالمی بر خالف 

 غرب تبلیغات

درباره  های غرب وچیگریه -9

 دری و بیپردهحجاب با هدف 

 احترامی به زن

ترویج بی حجابی، ترفند  -10

 غرب برای از بین بردن حیا:
َو "مهم بودن مسئله حیا به سبب  -10-1

 "رَأسُهُنَّ الحَیاء

 برخی مظاهر حیا : -10-2

پوشش مراقبت درخصوص  -10-2-1

 ظاهری 

 ها  معاشرتمراقبت درخصوص  -10-2-2

مکالمات مراقبت درخصوص  -10-2-3

 سخنورانه 

دری و بیاحترامی به زن است. است، آن در جهت پرده زن کرامت جهت در این

  .«1و از این قبیل مواردی هست که اینها هوچیگریهای غرب است

در خرج می کنند و زحمت می کشند، برای این شما ببینید االن چق» -

 هم آزادی مهد را خودشان که کشورهایی ببرند؛ بین از دنیا در را حجاب که

حاال همه ی  .حجاب با ی مبارزه برای کنند می چه که بینید می دانند، می

زشکارِ ور خواهر این طرف، یک کنند می مبارزه حجاب آن تشکیالتی که با

 با یا چادر با یا - محجّب لباس و اسالمی حجاب جوانِ ما که بامؤمن و دخترِ 

 دهد می نشان و شود می ظاهر دنیا دوربینهای جلوِ - ارزشی زیبای شکل آن

 ،شود می منعکس دنیا ی همه در صحنه این و است پایبند ارزش این به که

آن تبلیغات را خنثی می  ی همه کار، این با واقع در او دیگر؛ طرف یک این

  .«2کند

ای که گاهی در فیلمها نقشهای استطرادی یا حاشیهمطلب دیگر این» -

ی تلویزیونی، یک زنِ تأثیرات خیلی زیادی میبخشد و مثالً در یک مجموعه

 و میکند رعایت را خود حجاب دارای شخصیّتِ جذّاب و مثبت،

 خیلی اما است؛ اییهحاش و فرعی نقش یک این. است خود حجاب مراقب

 مازشن میرود حسّاسی جای در فیلم در جذّاب شخصیّت یک یا. میگذارد تأثیر

نشان داده شود. گاهی  سجود و رکوع نماز، حتماً نمیگویم بنده. بخواند را

را  «سبحان ربیاالعلی»نقشهای تصنّعی نشان داده میشود که نماز میگزارد و 

غلط میخواند؛ بلد نیست و درست نمیخواند. بنده اینها را نمیگویم؛ اما 

قدر معلوم میشود که میرود نماز بخواند و آستینش را باال میزند که برود همین

ای گاهی در نوجوان و جوان رادی و حاشیهوضو بگیرد. چنین نقشهای استط

یک عالم تأثیر میگذارد. از این قبیل هزاران مورد هست. حاال وقت نیست و 

شما هم احتیاج ندارید که مثالهای زیادی بزنم. پس به این نقشهای 

ی دین توجّه داشته باشید. در فیلمهای ما، کأنّه استطرادی، بخصوص در زمینه

زدایی وجود دارد! بعضی فیلمهای تولید و نوعی دین یک سکوالریزمِ عملی

شما، باز کمی بهتر است و فیلمهای تولید جاهای دیگر از این جهت بدتر هم 

ی زندگی و عمل وجود دارد و دین زدایی از صحنههست؛ یعنی کأنّه نوعی دین

وجود ندارد! البته بعضی از سریالها و فیلمها خوب است؛ اما بعضی هم این 

 .ال را دارنداشک

ی زن و ارتباط زن و مرد هم مهمّ است. اواّلً به نظر من، نقش زن هرچه مسأله

برجسته شود، خیلی بهتر است. زنهای ما مظلومند. من راجع به زن حرفهای 

ی مهمّی است. یک عدّه ی زن واقعاً مسألهزیاد و بحثهای فراوانی دارم. مسأله

ی نمایشی که حاال مد روز است، حرف هعنوان یک مسألتوجّه نمیکنند و به

میزنند. خوب؛ گرایشهای فمینیستی و گرایش خاص غربىِ در مورد زن هم 

جای خود محفوظ است؛ اما اصل نقش زن در خانواده، در اجتماع؛ ارزش که به

و اهمیت زن و اموری از این قبیل، چیزهایی است که ما حقیقتاً به آنها کم 

کم پرداختن خسارت هم میبینیم. خودِ این یک مسأله ایم و از این پرداخته

ی مهمّی است. بین زن و مرد ی ارتباط زن و مرد هم مسألهاست؛ اما مسأله
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عقیم بودن تالش دشمنان  -11

 برای ترویج بی حجابی

سیاست ، مخالف حجاب -12

رضه شدن و یعنی عرب غراهبردىِ 

 هرزه شدن زن 

 اولین اجباری؛ حجاب کشف -13

 غرب دنیای از رضاخان سوغات

 ایران برای

 برای حجاب مانع بودن -14

 و علمی امور در زنان فعالیت

 چادر برداشتن بهانه اجتماعی؛

 حجاب از رعایت انتقاد غرب -15

و  غرب از گمراهی نشانی ،در ایران

 غربی شدید فرهنگ تناقض

مدعی کشورهای مبارزه  -16

 با حجاب:آزادی 
ی دانشجو اندخترراه ندادن  -16-1

 دانشگاهبه  محجبه

 

و( توصیه ها و بایدها درباره 

 حجاب:

حجاب ایرانی و اسالمی بودن  -1

 :چادر
 میراث هزاران ساله حجاب، عفاف و -1-1

 ایرانی

و مسائل ارزشی اسالم حجاب از  -1-2

 نیازمند احیا

لزوم رعایت حجاب در برنامه  -2

 تلویزیونی:های  نقشها و 
 نقشاز نوجوان و جوان تاثیرپذیری  -2-1

 تلویزیونیهای 

لزوم مراقبت درباره چگونگی  -3

 ارتباط زن و مرد 

زمِ یسکوالرلزوم مراقبت درباره  -4

در فیلم  زداییعملی و نوعی دین

 ها و سریال ها

نقش زن در لزوم پرداختن به  -5

 جتماعو ا خانواده

ارزش و اهمیت لزوم توجه به  -6

 زن 

 دعوا میکنند، معامله میزنند، حرف هم با: است شده گذاشته حجاب یک

 و هست اسالم در این. حفاظ و حجاب یک با اما میکنند؛ دوستی میکنند،

ود. ارتباط زن و مرد را در این مکالمات و محاورات بایستی ش رعایت بایستی

ها طوری نزدیک و رعایت کرد. گاهی ارتباط زن و مرد در بعضی از صحنه

خودمانی است که آدمی که پای تلویزیون نشسته واقعاً خجالت میکشد؛ ما که 

 .حال خجالت میکشیم! هر چه بتوانید، اینها را مراعات کنیدپیرمردیم، درعین

ظاهرسازی هم الزم نیست. ما مثل آن آدمهایی هستیم که پای استخر 

میایستادند، بعضیها که از آن باالی دایپ، شیرجه میزدند، ایراد میگرفتند و 

ی افراد اش به شیرجهطور شد! همهمیگفتند پای فالنی کج شده یا دستش این

رجه بلد شی ایراد میگرفتند. میگفتیم که خودت شیرجه بزن، میگفت من که

نیستم! حاال این نقلِ ماست. خود ما این کارها را بلد نیستیم؛ اما وقتی نگاه 

میکنیم، میفهمیم که پایش کج شد؛ چون باالخره در حال شیرجه نباید مثالً 

پابرگردد. آدم فکر میکند که بعضی از این چیزها را میشود درست انجام 

 .«1داد

 -که مراد همین چادر ایرانىِ خود ماست- حجابِ برتر که شما اشاره کردید »-

 چهی من البته. داشت نباید این در تردیدی هیچ است؛ برتر حجاب حقیقتاً 

 چادر که امگفته همیشه اما کنند؛ اجباری جایی در را چادر که نگفتم وقت

بی هم حجا خوب و کرده انتخاب را این ایرانی زن و است ایرانی حجاب یک

 از هک هستند بعضیها حاال. باشد داشته حجاب کامالً حفاظ وهست و میتواند 

 سراغ میخواهد دلشان میزند؛ را دلشان و ناراحتند است، خودی و ایرانی هرچه

 حفظ را حجاب اگر هرحالبه! است دورتر بودن خودی از که بروند چیزهایی

. اندچیز بهتری را از دست داده منتها اند؛نداده انجام شرعی خالف هم باز کنند،

ات ببینید؛ شما با تبلیغ« ما چگونه برخورد کنیم؟»که شما میگویید ما اینا

ای را که افراد مورد نظر شما برای سست کردن کار کنید. یعنی همان حربه

 شما یعنی. ببرید کار به هم شما میبرند، کار به حجاب اعتقاد به

تحقیق کنید، فکر کنید، از لحاظ دینی هم مثالً  واقعاً بنشینید حجاب یدرباره

اش بحث کنید، یا از بحثهایی که شده استفاده کنید. از لحاظ اجتماعی درباره

 تانخود دیدگاه ترویج به کنید؛ تکیه حجاب ی کیفیّتهم روی همین مسأله

 ار دغدغه این بگویید؛ را آن است، درست نظرتان به که چیزی آن بپردازید؛

 نداشته میبرند، بین از مردم دلِ در را حجاب اینها میآیند تمایل به که هم

 باالی رضاخانی قدرت مثل قدرتی اگر البته. نمیرود بین از حجاب باشید؛

 حق کسی تونس مثل کشورها از بعضی در شنیدم که طور آن یا باشد، سرش

ر مطرح دیگ جااین در هم بشر حقوق اصالً و باشد حجاب با خیابان در ندارد

 ینا مسؤول که کسانی- باشند نیست که چرا مردم را مجبور کردید بیحجاب

 همان باالخره -!نمیزنند هم حرفی و میکنند تماشا طورهمین هستند، چیزها

 برداشته زور این کهآن مجرّد به اما آید؛می پیش رضاخانی دوران حجاب کشف

 .برمیگردند حجاب سمت به مردم شود،

 
حجاب، ارزشی است منطبق با طبیعت انسان. برهنگی و حرکت به سمت 

اختالطِ هرچه بیشتر دو جنس با یکدیگر و افشاء شدن اینها در مقابل یکدیگر، 
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لزوم تحقیق و بحث و تبلیغ  -7

اعتقاد  درخصوص تقویت

  حجاب به

لزوم آشناکردن مردم با فلسفه  -8

 حجاب

لزوم آگاهی دادن درباره اینکه  -9

حجاب، ارزشی منطبق با طبیعت 

 است انسان

بهترین راه رفتارمنطقی،  -10

 حجاب: تأمین
با  هاخانمآشناکردن  -10-1

 از لحاظ شرعی و منطقی  حجاب اهمیت

حفظ حجاب سبب صدور  -11

استقالل هویّتی و فرهنگی زنان 

 :ایرانی
نقطه هویّت مستقّل  حجاب، -11-1

 فرهنگیِ زنِ مسلمان

در توصیه فراوان به حجاب  -12

 :های شهدانامهوصیّت
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 ز( حجاب و عدالت جنسیتی:

در  یابزار یتیّعدالت جنس -1

به  دنیرس یها برایدست غرب

 :دشانیمقاصدِ پل
 یتیشعار بودن مسئله عدالت جنس -1-1

 :در غرب

ا ب یِ تجاوز جنس نیشتریوقوع ب -1-1-1

 اِعمال زور در غرب

خیانت به عدالت جنسیتی غربی،  -1-2

 زنان و حرمت و شخصیت آنان

حجاب، وسیله اسالم برای  -2

طرح مسائلی همچون جلوگیری از 

 :در غرب عدالت جنسیتی
 در اسالم: عدالت جنسیتیمعنای  -2-1

 محترم بودن زن -2-1-1

 نگرفتن زن  مورد تعرّض قرار -2-1-2

 زن دنیند خشونت -2-1-3

 

 

 

 

یک حرکت خالف طبیعی و خالف خواست انسانی است. شرع مقدّس اسالم 

هم برای این حدودی را معیّن و مشخّص کرده و کسانی که معتقد و مؤمن 

 است ممکن البته. کنند برخورد حجاب طوری باتند، نمیشود که اینهس

 در من .کرد آشنا حجاب با را اینها بایستی باشند؛ اطّالعبی و بیخبر کسانی

 محجّب که زنانی از بعضی که دریافتم وضوحبه انقالب اوّلِ سالهای همین

 و حجاب حکم از اصالً اینها نمیدانند، را حجاب قدر خیلی و هستند

 دهش صحبت کمتر اینها با یعنی ندارند؛ حجاباطّالعی فواید و جابح یفلسفه

 االن .کردند کارهایی کردیم، سفارش نوشتند؛ چیزهایی بعضیها البته. است

 مشنید الحمدهلل. دانشگاه محیط در بخصوص است؛ طورهمین من نظر به هم

 مسؤوالن هم، دانشگاه مسؤوالن. است خوبی محیط شما، دانشگاه محیط که

 .مواظب و مقیدی هستند؛ امیدواریم که هرچه هم میگذرد، بهتر شود

که االن در -در محیط دانشگاه خودتان، در نشریات خودتان، با نشریات زن 

با دیگر نشریات رایج صحبت  -ی مربوط به زنان وجود داردایران چند نشریه

با  بپراکنید؛ منتهاکنید، چیزهایی بنویسید، پخش کنید، در جامعه فکر را 

 منطق با که است همین هم حجاب استدالل، با منطق. بهترین راه تأمین

 مقرّرات آن برخالف کسی و شد مقرّرات جزو چیزی اگر البته. شود برخورد

 که کند؛ برخورد دولت که باشد داشته وجود قوانینی است ممکن کرد، رفتار

و مهمتر از همه  است الزم اساس در که چیزی آن حالدرعین. میکند هم البد

که عمده -است، این است که شما ذهن این دختر جوان، یا این زن جوان را 

 تفهیم او به یعنی کنید؛ آشنا حجاب با اهمیت -هم خانمهای جوان هستند

 او، ذهن در. است این منطقی لحاظ از و شرعی لحاظ از حجاب که کنید

 شاءاهللمیدواریم که انا. کنید راسخ حجاب رعایت مورد در را صحیح استدالل

روز بهتر شود. البته یکی از عواملی هم که در این زمینه تأثیرات منفی روزبه

دارد، برخی از این فیلمهایی است که بعضی از زندگیهای غربی را در دسترس 

همه میگذارد. اینها در سُست کردن ذهنیّت مردم نسبت به 

 پخش این فیلمها هم باید به نسبت لبتها. نیست بیتأثیر حجاب یمسأله

  1.«تذکّراتی داده شود

 به همه نکردن، نگاه و کردن نگاه و نامَحرم و مَحرم و حجاب این مسأله» -

است که قضیه عفاف در این بین سالم نگهداشته شود. اسالم به  این خاطر

مسأله عفاف زن اهمیت میدهد. البته عفاف مرد هم مهمّ است. عفاف مخصوص 

زنان نیست؛ مردان هم باید عفیف باشند. منتها چون در جامعه، مرد به خاطر 

 قدرت جسمانی و برتری جسمانی، میتواند به زن ظلم کند و برخالف تمایل

 .زن رفتار نماید، روی عفّت زن بیشتر تکیه و احتیاط شده است

شما امروز هم که در دنیا نگاه کنید، میبینید یکی از مشکالت زنان در دنیای  

غرب، بخصوص در کشور ایاالت متّحده امریکا، همین است که مردان با تکیه 

تشر شده از به زورمندی خودشان، به عفّت زن تعدّی و تجاوز میکنند. آمار من

سوی مقامات رسمی خود امریکا را من دیدم که یکی مربوط به دادگستری 

انگیز امریکا و یکی هم مربوط به یک مقام دیگری بود. آمارها واقعاً وحشت

است. در هر شش ثانیه، یک تجاوز به عنف در کشور امریکا صورت میگیرد! 

جا کردند، قضیه به ک ببینید چقدر مسأله عفّت مهمّ است و وقتی بیاعتنایی
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میرسد. هر شش ثانیه، یک تجاوز به عنف! برخالف تمایل زن، مردِ زورگو، 

ظالم، بیبندوبار و بیعفّت بتواند به حریم عفّت زن تعدّی و تجاوز کند. اسالم 

 به است، اسالم توجّه مورد همه این که حجاب اینها را مالحظه میکند. مسأله

 هم عفاف و حجاب عفاف و اهمیت دادن به حفظ مسأله پس،. اینهاست خاطر

 . «1است دیگری مسأله

 حجاب، یی ما احیاء بشود. مثالً مسألهباید مسائل ارزشی اسالم در جامعه» -

 ییمقدمه اگرچه که است ییمسأله حجاب، یمسأله. است ارزشی یمسأله یک

 که ما. است ارزشی یمسأله یک خود اما باالتر، چیزهای برای است

 کمک زن به حجاب حفظ که است این خاطر به مقیدیم، قدراین حجاب روی

ی معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاههای بتواند به آن رتبه تا میکند

ی مقابل این، درست نقطه .اند، نشودیی که سر راهش قرار دادهبسیار لغزنده

چیز کنار میآیند، جز همان فرهنگ رومی حاکم بر امروز اروپاست. آنها با همه 

حفظ این حالت حفاظ  -و شاید مهمترینش  -با دو، سه چیز؛ یکی از آنها 

منضبط میان دو جنس زن و مرد است؛ یعنی خویشتنداری در مقابل چیزی 

که به آن آزادی جنسی گفته میشود. در مقابل این، بشدت سرسختند؛ هر کار 

جع است که روی این مسأله دیگری بکنند، مهم نیست. از نظر آنها کسی مرت

تکیه بکند. اگر در کشوری، زنان با یک حدودی از مردان مجزا شدند، این 

های همان میشود خالف تمدن! راست هم میگویند؛ تمدن آنها که بر ویرانه

تمدن رومی بنا شده، چیزی جز این نیست؛ اما این از لحاظ ارزشی غلط است؛ 

که آمدند زن بشری را در طول ما از دنیای غرب   .عکسش درست است

قدر مورد تحقیر قرار دادند، طلبگاریم. شما ببینید های گذشته تا امروز ایندوره

در اروپا و در کشورهای غربی، تا اندکی پیش زنان حقوق مالی مستقلی 

ظاهراً  -نداشتند. من یک وقت بدقت آمارش را استخراج کردم و در صحبتی 

آن را مطرح کردم. مثالً تا  -سال پیش از این بود  ی چهار، پنجدر نماز جمعه

ی آن ادعاهایی که شده است، با آن اوایل قرن بیستم، با همه

 آن با شده، بیشتر هم روزروزبه غرب در که غریبی و عجیب حجاب کشف

 ارزش و کردن احترام این میکنند خیال که - بیمهار و بینهایت جنسی اختالط

 به متعلق که ثروتی از نداشته حق غربی زن حالدرعین - است زن به دادن

کند! در مقابل شوهر، مالک دارایی خودش نبوده  استفاده آزادانه بوده، خودش

است. یعنی زنی که ازدواج میکرد، ثروت و دارایی و ملکش متعلق به شوهرش 

 که بتدریج حقبود؛ خودش حق نداشت نسبت به آن تصرفی بکند؛ تا این

یی حق کار، تا اوایل قرن بیستم به زنان داده شد. یعنی این مسأله مالکیت و

ی که جزو اولیترین حقوق بشری است، از زن دریغ داشتند؛ اما فشار و تکیه

 ی مقابل مسائل ارزشییی گذاشتند که درست نقطهبیشتر را روی آن مسأله

در که ما حاال واقعی است که در اسالم به آن اهتمام شده است. این

به نظر ما، بحثهایی که   .است این علتش داریم، تأکید همه این حجاب باب

درباب پوشش زن میشود، بحثهای خوبی است که انجام میگیرد؛ منتها باید 

های مربوط به پوشش زن، از هجوم توجه کنید که هیچ بحثی در این زمینه

اییم شد. مثالً بی تبلیغاتی غرب متأثر نباشد؛ اگر متأثر از آن شد، خراب خواهد

ی ین فکر غلطا نباشد؛ چادر اما باشیم، داشته حجاب با خودمان فکر کنیم که
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که من بخواهم بگویم چادر، نوع منحصر است؛ نه، من میگویم است. نه این

 هم اشکالی هیچ ماست؛ ملی ینشانه یک است؛ حجاب چادر بهترین نوع

 کتحر بنای واقعاً اگر. ندارد زن در هم تحرکی نوع هیچ با منافاتی هیچ ندارد؛

باس رسمی زن میتواند چادر ل باشد، فکری کار و سیاسی کار و اجتماعی کار و

البته   .است حجاب چادر بهترین نوع -طور که عرض کردم همان -باشد و 

جا هم بایستی آن مرز را میتوان محجبه بود و چادر هم نداشت؛ منتها همین

که هجوم تبلیغاتی غرب چادر فرار میکنند، به خاطر اینپیدا کرد. بعضیها از 

 نبدو واقعی حجاب دامنگیرشان نشود؛ منتها از چادر که فرار میکنند، به آن

 . «1!میدهد قرار تهاجم مورد غرب هم را آن چون آورند؛نمی رو هم چادر

 است. ببینید ]این[ چقدر« حیا»ی این صفات باالتر و در رأس آنها از همه» -

ی بار است سیاستی که امروز در دنیا به وسیلهاهمّیّت دارد، و چقدر فاجعه

عوامل قدرتهای ضدّ بشری برای زدودن حیا رایج است؛ واقعاً االن با یک 

ی دنیا دارد کار انجام میگیرد برای اینکه حیا سیاستی، با یک تدبیری، در همه

ا را بردارند، این شُعبی دارد را از بین مردم بردارند. وقتی هم که میخواهند حی

ی اختالط زن و مرد یک ها راه وارد میشوند: مسئلههای مختلف و دهو از راه

ی پوشش زن و مرد یک مسئله است، چیزهایی که تحت مسئله است، مسئله

های شیطانی است، عنوان حقوق زن بیان میشود، یکی از این پنجره

آقا چرا مجبور »بیان میشود که  ]همچنین[ چیزهایی که در مورد پوشش زن

 مه ظاهرالصاّلح افراد از بعضی حتّی که حرفهایی «حجاب؟ میکنید زنها را به

ی مهمّی است. دنیا این جور نبوده که حیا خیلی مسئله یمسئله. میگویند

ها را که نگاه میکند، تا امروز هست. حتّی انسان آثار هنری و ادبی اروپایی

ال پیش مطلقا این خبرها در اروپا نبوده؛ این فساد و س ۲۰۰سال پیش،  ۱۵۰

ر دارها بها و سرمایهاین تهتّک و این تهتّر را عمدتاً از وقتی که صهیونیست

امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی مسلّط شدند، 

لی ن خیهایی هم دارند، اهدافی دارند که آن داستابتدریج رایج کردند؛ انگیزه

ی مقابل این است. حیا برای مرد فضیلت طوالنی و مفصّلی است. اسالم نقطه

است، برای زن هم فضیلت است و این حیا مظاهری دارد؛ یکی از مظاهرش 

پوشش ظاهری است؛ یکی از مظاهرش معاشرتها و مکالمات سخنورانه است 

حیا را مالحظه که انسان در حرف زدن، در اظهار نظر کردن، در تبادل کلمات، 

دادن  زدن و در نسبتحیائی یکی از آن چیزهایی است که در حرف کند. بی

و در گفتگو کردن و مانند اینها خودش را نشان میدهد. در عمل هم همین 

ها هستند که کارهای زشت بزرگی را انجام میدهند، و نگاه جور است؛ بعضی

کار نمیکنند! بعضی از  میکنند در چشم آدم و هیچ احساس شرم هم از این

جنایاتِ مالی است، بعضی از جنایاتِ انسانی است؛ انواع و اقسام. بنابراین رأس 

 2 «.صفات و مکارم اخالق را فرمودند حیا ]است[: وَ رَأسُهُنَّ الحَیَاء

 شده؛ توصیه حجاب یهای شهدا چقدر دربارهنامهدیدید در وصیّت» -

 3«.نشود فراموش شهیدان آرمان این است؛ دینی حکم یک حجاب خب،
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 هر بله، است؛ جورهمین دیگر مسائل است، جورهمین حجاب یمسئله» -

 هایدستگاه و بشود مراقبت باید اصول این که دارد اصولی یک کشوری

  .«1رودربایستی ندارد کنند؛ رعایت را اصول این باید حاکمیّتی

ی التذاذ برای اینکه مایه زن باید خودش را در معرض دید مرد قرار دهد،» -

ی اند آزادی، اسم نقطهمرد شود! ظلمی از این باالتر؟ اسم این را گذاشته

 زن دادن قرار اند اسارت! در حالی که احتجاب زن،حجابمقابلش را گذاشته

 این. است زن برای حریم ایجاد است؛ زن احترام است؛ زن تکریم خود، برای

 هم نگوناگو اسمهای میشکنند؛ بیشتر هم روزروزبه دارند و شکستند را حریم

گذارند. اوّلین یا شاید یکی از اوّلین آثار سوئی که این مسئله گذاشت، می رویش

ای ویران کردن خانواده بود؛ بنیان خانواده سست شد. وقتی در یک جامعه

  .«2خانواده متزلزل شد و از بین رفت، مفاسد در این جامعه نهادینه میشود

 مخالفت دارد علنی صورت به تدریجاً حجاب لذا شما میبینید در غرب با» -

 که است این میکنند، ذکر مخالفت این برای که عنوانی. میشود

 - ما جوامع در نمیخواهیم ما است؛ مذهبی حرکت یک نماد حجاب میگویند

نمادهای مذهبی مطرح شوند. به نظر من این دروغ  -ک هستند الئی جوامع که

است؛ بحث مذهب و غیر مذهب نیست؛ بحثِ این است که سیاست راهبردىِ 

 آن مخالف حجاب اساسىِ بنیانی غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زن است و

 اب نباشد، هم دینی ایمان و انگیزه یک از ناشی حجاب چنانچه اگر حتّی. است

 .«3لفت میکنند؛ مشکل اساسی این استمخا آن

سال با این ملت مبارزه کردند، معارضه کردند، عناد  همان کسانی که سی » -

ها و سیستمهائی که از کارخانجاتِ خودشان مواد ورزیدند، همان دستگاه

 ها و تویشیمیائی و سالح شیمیائی دست صدام دادند که بزند توی جبهه

ی فرهنگی شبکه ها و حتّی توی شهرها، همان کسانی که در عرصهجاده

اید و مطلعید که به قصد نابود شماها بیشتر از من دیده که -درست میکنند 

ی راث هزاران سالهمی که حجابی کردن بنای خانواده و شکستن حریم عفاف و

ایرانی است و کشور ما و ملت ما از دوران قبل از اسالم، از لحاظ مسائل شهوانی 

ر همینها د -و جنسی، یک ملت عفیف و نجیب بوده، شبکه درست میکنند 

را میسازند که « ۳۰۰»را، فیلم « بدون دخترم هرگز»های سیاسی، فیلم زمینه

علیه حیثیت ایرانی است و سر تا پا دروغ و خباثت است؛ همان آدمها ادعا 

میکنند که با ایران دشمنی ندارند، با ملت ایران دشمنی ندارند، اما شب و روز 

 4«.دشمنی میکنند. این مسئله خیلی مهم است

 و ابحج مگر میشود با -بته هنوز هم بعضیها با غفلِت تمام میگویند و ال» -

 نز یمسأله تکلیف کند، رشد زنان یجامعه اسالمی، و شرعی حدود رعایت با

 وجود همین عینیاش، جواب عملیاش، جواب این میشود، چه اسالمی نظام در

ی ماست، که هیچ وقت ما در کشور در جامعه زن نخبگان عظیم یمجموعه

ی طاغوت هم نبوده، قبل از آن هم که وضع چنین وضعی را نداشتیم؛ در دوره
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تعلیم و تربیت از جهت دیگری اشکال داشته. امروز در نظام اسالمی بحمداهلل 

 من. است مهم خیلی حجاب یالبته مسأله  ... .این فراهم است

 جاهای در حجاب یمهم میدانم. اهمیت مسأله واقعاً را حجاب یمسأله

 را خودش خانواده یمسأله در جمله از میدهد؛ نشان را خودش ایباواسطه

  «.1میدهد نشان

اگر نگوییم که این خیل عظیم احکام مربوط به زن و مرد و محرم و نامحرم » -

 شما که است این برای درصدش نود هشتاد صدی است، همین برای حجاب، و

 میروید، راه کوچه در که شما اگر. کنید زندگی محبت با خانه در هم با دوتا

حظه نکردید، صد جا دلت مشغول میشود و دیگر خانه برایت رنگی مال را این

ندارد؛ او هم همینطور است. اگر شما آقا، محرم و نامحرم را رعایت نکردید، 

گرفتید، اگر دوستِ جنس مخالف پیدا کردید، اگر با همه گرم 

 شما مقابل در گوناگون آرایشهای با زن جور صد اگر نشد، رعایت حجاب اگر

تند؛ و نیز اگر شما خانم، هرجا یک مرد چنین و چنانی را دیدید و به رف رژه

او خیره شدید و نگاه کردید و چه و چه کردید، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این 

یی را که محبت ایجاد کند،  میشود که همسر خودت از نظر تو دیگر آن جاذبه

نخواهد داشت. همسر شما هر کس هم که باشد، ولو حضرت یوسف، بعد از 

یک ماه یواش یواش عادی میشود. حضرت یوسف هم اولش خیلی برجسته 

است؛ زلیخا هم اولش خیلی برجسته است؛ اما بعد یواش یواش عادی میشود؛ 

چشم به آن بیرونی داشته ولی آن بیرونی نو است. اگر قرار باشد که شما 

ا رعایت ر خودتان حجاب باشید، اگر محرم و نامحرم را رعایت نکنید، اگر

 گوب و بار و بند بی معاشرتهای اگر نکرد، رعایت را زن حجاب نکردید، اگر مرد

 آنچه بود، یی جامعه در همدیگر با پسرها و زنها و دخترها سبک بخندهای و

 کی نیست؛ که زور. نمیکند پیدا تحقق شماست، ی خانواده بقای ی الزمه که

ر بعضی از جوامع غربی، د بخصوص غرب، در پسر و دختر. است طبیعی چیز

صد کار میکنند تا به سن ازدواج برسند. در آن جوامع سن ازدواج معموالً 

باالست و بین بیست و سی خیلی بیشتر از سن پانزده و بیست یا هجده و 

سی هم که فراوان است. در آنجا بخصوص مردها اول بیست است و باالتر از 

هزار درِ دیگر را میزنند و بعد درِ ازدواج را! یعنی همه چیز را تجربه کرده و 

دیگر برایش چیزی نیست. این کجا، آن جوانی که با عفت گذرانده و با خود و 

نفس خودش مبارزه کرده و بعد ازدواج کرده، کجا. اینها هر دو یک جور قدر 

زن را میدانند؟ هر دو یک جور به محیط خانواده میچسبند؟ نه. او بی قید و 

القید است. این زن باید خیلی فوق العاده باشد که این به مرد بگوید بله. این 

بهتر از همه ی آنهایی است که دیدم؛ تازه بعد از مدتی عیوبش آشکار خواهد 

مین قیاس است. اثر شد؛ هیچ کس که بی عیب نیست. مسأله ی زن هم به ه

و  نچنی و بگیرید رو حجاب، احکام اسالم در اینهاست. این قدر که میگویند

چنان کنید، اینجاها و در مسائل اصلی زندگی اثرش ظاهر میشود. 

 اول همین از شوهر و زن پس. نیاید نظر به چیزی است ممکن حجاب خود

 و دارند نگه را محبت این داده، قرار دلشان در هم محبتی یک خدا که ازدواج

 گر راهمدی و باشند صادق و باوفا هم به که است این هم راهش. کنند زیادش

حفظ کنند؛ مثل دو تا شریک واقعاً مصالح هم را رعایت و راز هم را حفظ 
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کنند. زن راز شوهرش را پیش خاله و خواهر بیان نکند، مرد هم اسرار زنش 

هایش نگوید؛ حواستان جمع باشد، اسرار را در باشگاه و مهمانی و... به رفیق 

هم را محکم نگهدارید و حفظ کنید؛ ظاهر را هم حفظ کنید. با این، زندگی 

  .«1شیرین خواهد شد

 اسالمی جامعه در حیا و عفت برداشتن مقدمه حجاب؛ برداشتن» -

ی دشمنان اسالم و ایران، به کمک روشنفکران آن روز متصل به طبق نقشه

 خود حجاب ی عفاف وتصمیم گرفتند که زن ایرانی را از دائره دربار پهلوی،

 رد همواره زن عفاف، برکت به که را ایمانی عظیم نیروی این و کنند بیرون

 ...بدهند باد بر و کنند نابود است، داشته وجود مسلمان جوامع

زن غربی با ورود در منجالب فساد، دستاوردش نابودی خانواده بود. اینجور 

 دانمی در یا سیاست میدان در یا علم میدان در حجاب که زن با برداشتننبود 

 نممک عفت و حجاب حفظ با اینها یهمه کند؛ پیشرفت اجتماعی فعالیتهای

 ایبر ایمقدمه حجاب، برداشتن. کردیم تجربه را این اسالمی نظام در ما و بود

 رمسرگ برای بود؛ اسالمی یجامعه در حیا برداشتن برای بود؛ عفت برداشتن

ی ن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود؛ برای اینکه از همهکرد

کارهای دیگر بمانند؛ و یک مدتی هم موفق شدند، اما ایمان عمیق ملت ایران 

  .«2نگذاشت

 ایران برای غرب دنیای از رضاخان سوغات اولین اجباری؛ حجاب کشف »-

غرب برای ما سوغات بیاورد، اولین چیزی که رضا خان قلدر وقتی خواست از 

 قلدری همان و نیزه سر زور با هم آن بود؛ حجاب آورد، عبارت از لباس و رفع

طوری وتاه باشد؛ کاله باید اینک باید باشد؛ بلند نباید لباسها! خودش قزاقی

باشد؛ بعد همان را هم عوض کردند: اصالً باید کاله شاپو باشد! اگر کسی جرأت 

 -دشکالهی که آن موقع با این عنوان شناخته می-کرد غیر از کاله پهلوی می

کاله دیگری سرش بگذارد، یا غیر از لباس کوتاه چیزی بپوشد، باید کتک 

شد. این چیزها را از غرب گرفتند! زنها حق خورد و طرد میمی

 -ودب شده برداشته که چادر- چادر فقط نه کنند؛ حفظ را حجابشان نداشتند

 گرفتند،می را شانچانه جلوی مقداری و کردندمی سرشان هم روسری اگر

 زا را هااین! آیندمی سربرهنه زنها غرب، در اینکه برای چرا؟! خوردندمی کتک

. چیزی را که برای این ملت الزم بود، نیاوردند. علم که نیامد، آوردند غرب

هر -پذیری که نیامد تجربه که نیامد، جد و جهد و کوشش که نیامد، خطر

ها را که نیاوردند. آنچه را هم که این -ملتی باالخره خصوصیات خوبی دارد

دریغ قبول کردند. فکر و اندیشه را آوردند، اما بدون تحلیل قبول آوردند، بی

کردند؛ گفتند چون غربی است، باید قبول کرد. فرم لباس و غذا و حرف زدن 

ستی پذیرفت؛ جای بروبرگرد ندارد! برای یک و راه رفتن، چون غربی است، بای

  .«3کشور، این حالت بزرگترین سم مهلک است؛ این درست نیست

رب بر ی غیعنی در حقیقت، به نفع سلطه-کسی که به نفع فرهنگ غربی » -

ی انگلیس، در آن روز بزرگترین قدم را و به نفع استعمار به وسیله -ایران

نید این کارها در وضع امروز چقدر رسواست، برداشت، رضاخان بود. شما ببی
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که پادشاهی بیاید و یکباره لباس ملی یک کشور را عوض کند! مثالً شما به 

هند که تشریف ببرید یا در اقصی نقاط عالم که بگردید، ملتها لباسهای 

کنند؛ احساس سرشکستگی هم خودشان را دارند؛ احساس افتخار هم می

ند و یکباره گفتند: این لباس قدغن است! چرا؟ چون با کنند. اما اینها آمدنمی

ن دانشمندا-شود عالم شد! عجب! ما بزرگترین دانشمندانمان این لباس، نمی

با همین فرهنگ و در  -شودایرانی که امروز آثارشان هنوز در اروپا تدریس می

همین محیط پرورش یافتند. مگر لباس چه تأثیری دارد؟ این چه حرفی است؟! 

ای را مطرح کردند. لباس یک ملت را عوض کردند. چادر چنین منطق مسخره

شود که یک زن، عالم و دانشمند شود با چادر نمی»زنان را برداشتند. گفتند: 

کنم: با برداشتن چادر، در من سؤال می« و در فعالیت اجتماعی شرکت کند.

فرصتی داده کشور ما، چقدر زنان در فعالیت اجتماعی شرکت کردند؟ مگر 

که زنان ما، در دوران رضاخان و پسر رضاخان، در فعالیتهای شد برای این

شد؛ به زنان هم فرصت اجتماعی شرکت کنند؟! به مردان هم فرصت داده نمی

شد. آن روز که زنان ایران وارد فعالیت اجتماعی شدند و کشور را با داده نمی

کشور را به دنبال خودشان به  دو دست توانای خود بلند کردند و مردان این

میدانهای مبارزه کشاندند، با همان چادر به میدانها آمدند. چادر چه تأثیر 

که مانع شود از فعالیت یک زن ای دارد؟! لباس چه تأثیری دارد در اینمنفی

یا یک مرد؟! عمده این است که این مرد، دلش چگونه است؛ فکرش چگونه 

ای برای فعالیت اش چگونه است؛ چه انگیزهیهاست؛ ایمانش چقدر است؛ روح

-سواد اجتماعی یا علمی، در او گذاشته شده است؟ این مرد قلدر نادان بی

آمد و در اختیار دشمن قرار گرفت. ناگهان لباس این کشور را عوض  -رضاخان

کرد؛ بسیاری از سنتها را عوض کرد؛ دین را ممنوع کرد! کارهایی کرد که همه 

ی و در دوران پهلویها انجام گرفته است؛ آن هم با قلدری. او به چهره ایدشنیده

  .«1تبدیل شد -یعنی استعمارگران-محبوب غرب 

که آن اختالطی که قبالً گفتم، پیش نیاید و حدود اخالقی حفظ برای این» -

 از یکی حجاب، این خودِ. است کرده معیّن را حجاب شود، اسالم برای زن

 پیدا امنیت مسلمان زنِ  خود هم مسلمان، زنِ حجاب با. است امنیت وسایل

 انزن از را حجاب که جایی آن. میکنند پیدا امنیت مسلمان مردان هم و میکند

عریانی و برهنگی نزدیک میکنند، در  به را زن که جایی آن میکنند، دور

ی بعد، از مردان و جوانان گرفته ی اوّل، امنیت از خود زن و در درجهدرجه

که محیط سالم و دارای امنیت باشد؛ زن بتواند کار خود خواهد شد. برای این

را در جامعه انجام دهد، مرد هم بتواند مسؤولیتهای خود را انجام دهد، 

ی ن کرده است که اینحجاب، یکی از آن احکام برجستهیّمع را حجاب اسالم

اسالم است و یکی از فوایدش همین است که گفتم. فواید فراوان دیگری هم 

  .«2ای خواهم کرددارد که در بخش بعد، اگر به یادم آمد و فرصت شد، اشاره

، اسالمی و مرد را در نظام زن مربوط به و مقررات قوانین رهبری معظم مقام» -

 غرب دنیای که جنجالی دانستند و فرمودند: بر خالف آنان سعادت ناظر به

حجاب مسأله ;کندمی زن و آزادی حقوق ناقض عنوان به حجاب مسأله روی

و  زن برای واجب ، امریحجاب .ندارد ارتباطی هیچ زن و آزادی حقوق به 
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کنند، زیرا با  را رعایت محدودیت این نحوی اید بهب هر یک که مرد است

 در امروز که آمد خواهد زن سر بر بالیی همان ،حجاب شدن شکسته

 .هستیم آن شاهد ،زن از استفاده سو با ،غربی محیطهای

 و وابسته غربی در جوامع خانواده بنیان پوسیدگی اسالمی انقالب رهبر معظم

 بندوباریو بی حجابیبی مسأله یکدیگر را از عوارض و شوهر به زن نبودن

 کرده بررسی را بسیار حکیمانه حجاب مسأله کردند و افزودند: اسالم توصیف

 میان و در این است و مرد مطرح زن خصوصی در قلمرو زندگی حجاب .است

 . شرعنیست هم ، متعینحال در عینشود اما می برتر محسوب حجاب چادر،

 تخطی نباید از آن که است کرده را معین حدی حجاب ، برایاسالم مقدس

  .«1نیست الزم شود و افراط و تفریط، هم

، وحشیگری نشانه را با زنان آمیز مردانرفتار خشونت رهبری معظم مقام» -

 تأکید بر محکومیت کردند و ضمن توصیف میاسال از فرهنگ و دوری کوردلی

و  حرمت دارای مسلمان زن اسالمی فرمودند: در جامعه اسالم از دیدگاه آن

 وی و شخصیت مظهر حرمت زن و پوشش حجابکه است ویژه شخصیتی

 یرا برا و تکریم حرمت و اسالم است زن تکریم نشانه حجاب .رودبشمار می

 .شودمی گیرند قائلقرار می حجاب در ورای که زنانی تمام

با  فرمودند: اگر ما بتوانیم از بیاناتشان دیگری در بخش ایخامنه آیت حضرت

 کشور در قوای مسئوالن بینیو با روشن و فداکار ایران فرزانه زنان همت

 اسالمی نوپای ما در جامعه وز زنانامر را که آنچه و قضاییه ، مقننهمجریه

 شایسته را الگویی توانند آنمی جهان و زنان کنیم اند تکمیلآورده بدست

 .خود قرار دهند برای

 اسالمی ممتاز در جامعه زن ویژگیهای بیان به سپس اسالمی رهبر انقالب

برخوردار  سیاسی از درکباید  زنان اسالمی پرداختند و فرمودند: در نظام

، اجتماعی هایفعالیت را بدانند و در صحنه و همسرداری داریخانه باشند، فن

 مهم این باشند و به و مناعت ، طهارت، مظهر عصمتو خدمات ، علمیسیاسی

 را الزم فراغت زن ،حجاب . زیرا بدوناست شرط اول حجاب کنند که توجه

 .دآور نخواهد بدست باال مراتب به ستیابید برای

 اسالمی در جمهوری حجاب از رعایت غرب انتقاد دنیای رهبری معظم مقام

کردند  توصیف غربی شدید فرهنگ و تناقض غرب از گمراهی را نشانی ایران

د روبشر بشمار می حقوق خالف غربی در فرهنگ حجاب و فرمودند: رعایت

بشر  حقوق خالف با صدها سرنشین مسافری هواپیمای یک ساقط کردن ولی

گیرد. می نیز پاداش جنایت این شود و عاملوارد نمی اشکالی آن و به نیست

 اوج را به و ویرانی و غارت صربها و کرواتها قتل و هرزگوین در بوسنی

 که شود اما هنگامینمی گرفته اشکال آن به غرب رسانند اما در فرهنگمی

مواد مرگبار  نفر را به هزاران که قاچاقچی جنایتکار و یا یک مجرم یک در ایران

ها و غربی شود فریاد اعتراضمی محکوم اعدام و به محاکمه است معتاد کرده

بشر  حقوق کار خالف گویند اینشود و میبلند می ظاهر متمدن عناصر به

  .«2است
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باالتر از  -اسالم میخواهد که رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی و » -

فضیلتی و معنوی زنان، به حد اعلی برسد و وجودشان برای جامعه و  -همه 

حد اعالی فایده و ثمره را داشته باشد.  -عنوان یک عضو به -ی بشری خانواده

. است اساس این بر حجاب، یألهی تعالیم اسالم از جمله مسهمه

 یبرداشت چنین کسی اگر. نیست زن کردن منزوی معنای به حجاب، یمسأله

 حجاب، یمسأله. است انحرافی و غلط کامالً  برداشتش باشد، داشته ازحجاب

آمیزش بیقیدوشرط زن و مرد در جامعه  و اختالط از جلوگیری معنای به

بخصوص به ضرر زن  -ضرر زن و مرد است. این اختالط، به ضرر جامعه و به

حجاب، به هیچ وجه مزاحم و مانع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و .است -

 یی تعجب میکردند وعلمی نیست؛ دلیل عینیش هم شما هستید. شاید عده

یی وجود ر سطح باالی علمی در هر رشتههنوز هم تعجب کنند که خانمی د

داشته باشد که خودش را با تعالیم اسالمی و از جمله با 

 ستندنمیتوان و بود باورنکردنی بعضی برای این،. کند منطبق حجاب یمسأله

 .«1بکنند را تصورش

 یچهارچوب کیدارد،  ییالگو کی یزن در منطق اسالم و معرفت اسالم» -

 یعنیکامل است.  چوبچهار کیچهارچوب،  نیشده است؛ ا نیّزن مع یبرا

عفاف  یاست، دارا مانیا یکه دارا یعبارت است از آن موجود یزنِ اسالم

انسان است، اثرگذارِ در اجتماع است،  تِیبخشِ ترب نیترمهم یاست، متصدّ

هیمهمّ خانواده است، ما اریکانون بس ریاست، مد یو معنو یرشد علم یدارا

]است[،  یزنانگ اتیّخصوص کناردر  نهایا یآرامش جنس مرد است؛ همه ی

ن ز یالگو نیا ؛یانوارِ اله افتِیدر یِمثل لطافت، مثل رقّت قلب، مثل آمادگ

مناسبت متعدّد به اناتیاکرم در ب غمبریکه پ یاتیّ خصوص نیمسلمان است؛ هم

درباره یبه نحو کلّ ایکبرا  یجهیخد ای( هایعلاهللزهرا )سالم یاز فاطمه دیتمج

 یانحراف یالگو کیدر مقابلِ آن،   است. یاسالم یالگو نیکرده؛ ا انیزن ب ی

 یمختلفِ زمان متفاوت بوده؛ امروز آن الگو یهاوجود دارد که در دوره

 یاجبه م،یکنیم یکه ما زندگ یادوره نیاست. در ا یزن غرب یالگو ،یانحراف

 م،یمشاهده کرد یکه در زن اسالم یبرجسته و ممتاز اتیّخصوص یهمه

است که بتواند نظر مردان را  نیامروز ا یربزن غ یعمده ازیو امت تیّخصوص

 یشاخصه دینیبی. لذا شما مردیجلب کند و در معرض التذاذ مردان قرار بگ

که مرد و زن شرکت  ی. در مجلس رسمیامروز عبارت است از برهنگ ،یزن غرب

مت هرچه ممکن است، به س یستیباشد، زن با دهیکامالً پوش دیمرد با د،کننیم

اجتماع  طی! حاال در محیهم[ در مجالس رسمرفته باشد؛ ]آن شیپ یانیعر

اروپا و -غرب  ریاخ یهادوره نیمربوط به ا تیّوضع نیکه روشن است. ا

ع و اطاّل م،یکه ما خبر دار یینبوده. تا آنجا جورنیاست؛ در گذشته ا -کایآمر

در  یماسال یسال قبل، البتّه حجاب به معنا ۱۲۰ ایسال قبل  ۱۵۰تا  م،یدار

وجود  یمثل امروز در زن غرب ،یبندوباریو ب یبرهنگ ،یآنجا نبود، امّا ولنگار

سمت کشانده  نیرا به ا یغرب یاست که جامعه یاستیچه س نیا نکهینداشت. ا

 نیا تیّو مفصّل دارد؛ امّا االن واقع یطوالن یبحثها یجا ست،یو هدفش چ

 یلهیمقابل مردان و وس رد یگرجلوه ش،یمظهر مصرف، آرا یاست: زن غرب

مثل  زنند،یکه م ییحرفها یهیّنوع مرد و جنس مرد است. بق یِجنس جانیه
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است،  هیّحرفها، همه حرف است و ظاهر قض نیو ا یتیّعدالت جنس یهیّقض

م مقااز بانوان صاحب یکه تعداد قابل توجّه دیدیآن است. شن هیّباطن قض

اعالن کردند که در  یگریپس از د یکی ن،یچند ماه قبل از ا نیدر هم ،یغرب

اند، با زور و که در آنجاها عضو بوده یایمسائل ادار انیدر جر ،یدوران جوان

 نهایرا به زبان آوردند، گفتند. ا نیاند؛ ابا خشونت مورد سوءاستفاده قرار گرفته

حجاب  یلهیوس. اسالم بهاندیغرب یبرجسته یزنها ستند؛ین یمعمول یزنها

انحراف برساند بسته؛  ینقطه نیکه جنس زن را به ا یریآن مس یبر رو رادر 

 یلهیزن است؛ حجاب وس تیّ مصون یلهیوس یاجازه نداده. حجاب اسالم

زنان در دست  یِو فرهنگ یتیّپرچمِ استقاللِ هو امروز  .ستیزن ن تیّمحدود

ان خودش یتیّبا حفظ حجاب، استقالل هو یرانیاست؛ امروز بانوان ا یرانیزنان ا

 ند؛کنیصادر م ایو به دن کنندیخودشان را دارند اعالم م یو استقالل فرهنگ

 یاجتماع یدانهایدر م تواندی. زن مشنودیدارد م یدیسخن جد ایدن یعنی

داشته باشد. امروز زنان  قیعم یاجتماع یرگذاریحضور فعّال داشته باشد، تأث

حجاب  حالنیدارند؛ درع یایرگذاریتأث نیمختلف چن یکشور ما در بخشها

زن و مرد، در معرض  انیم یزن و مرد، فاصله انیم زیو عفاف و وجه تما

 گانهیمردان ب التذاذ یلهیمردان قرار نگرفتن، خود را در حدّ وس یسوءاستفاده

زن  و یرانیزن ا اتیّنکردن، جزو خصوص ریو تحق اوردنین نییپا طلبادهیو ز

در  م،یچهارچوب را دار نیا م،یالگو را دار نیمسلمانِ امروز است. ما البتّه ا

 نیا یدر حدّ اعال یخوب، بعض اریهستند در حدّ بس یبانوان ما کسان انیم

گو ال نیهرحال، اهم در حدود متوسّطند؛ به یضبع کنند،یم یالگو دارند زندگ

که کانون خانواده را  یآن کسان  است. نیا یرانیکار زن ا یوجود دارد و مبنا

 ی[ به جامعهیعنیهم به ملّت، هم به زن ] کنند؛یم انتیخ کنند،یم ریتحق

است که در همه نیبه ا یتیّعدالت جنس کنندیکه وانمود م یزنان. آن کسان

 انتیخ نهایوارد بشوند، ا دیزنها هم با شوند،یکه مردها وارد م ییدانهایم ی

زن. زن محترم است،  تیّو هو تیّبه اعتماد زن و به حرمت و شخص کنندیم

 ردیگن تیّمسئول ایوارد نشود  یاجتماع یدانهایهم نگفته که زن در م کسچیه

 سندگانینو نیزو بهتردانشمندان ما، ج نینکند؛ نه، امروز جزو بهتر دایعلم پ ای

هستند که امروز  یشماریما، زنان ب یفرهنگ یهاتیّشخص نیما، جزو بهتر

قبل از  د،یرا بدان نیهم هنر انقالب است؛ ا نیما حضور دارند؛ ا یدر جامعه

نان از ز یمعدود بودند کسان اریبس اریوجود نداشت! بس یزیچ نیانقالب چن

 نهایو مانند ا یو ادب یو فرهنگ یعلم یعال یهاکه توانسته باشند به رتبه

خاطر هب نین کار را کرد؛ ایهنر انقالب بود که ا نیا ادند؛یز اریبرسند؛ امروز بس

خانواده  ریمد حالنیاست؛ امّا درع نیزن مسلمان اصالً ا یاست که الگو نیهم

 ،یمشاغل زن، مادر یتر از همهزن است، محورِ کانونِ خانواده زن است، مهم

( ۸)ها؛یاِلَ سکُـنَیَاست. وَ جَعَلَ مِنها زَوجَها لِ نهیآرامش و سک جادیو ا یمسره

زن در اسالم است و در روزِ زن  تیّخصوص نیو آرامش است؛ ا ونتسک یهیما

مسلمان  و یرانیانسان توجّه کند. البتّه به بانوان محترم ا یستیرا با زهایچ نیا

نند، را حفظ ک نهایکه ا میکنیم هیتوص ،یو قرآن یاسالم میمفاه نیو مؤمنِ به ا

 یهایوهمچشمچشم لمثل اسراف، مث ییبدهند؛ از آفتها شیروز افزابهروز

 زیپره -یمثل الگو گرفتن از زن منحرف غرب ،یمنف یمثل رقابتها- یمنف

کنند؛ مراقب خودشان باشند. زن مسلمان، امروز در کشور ما سرافراز است. 

 ریدارد و تحت تأث یمستقلّ فرهنگ تیّ را دارد که هو ازیامت نیا یرانیزن ا

 حالت، نیخب ا  .دیحفظ کن دتاندر خو دیرا با نیا رد؛یگیقرار نم گرانید
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جنگ نرم و  یعمده اریبخش بس کیدشمن دارد. من به شما عرض بکنم، 

 انیمسئله است. شما مناد نیدشمن در کشور ما ناظر به هم یجنگ روان

بتّه ال- تانیدر اظهاراتتان، در شعرها اناتتان،یدر ب دیمسائل را با نیا د،یحقّ

 -شد و خوانده شد بود الوتکه ت یو اشعار اناتیب نیاز ا یامروز هم در بعض

از  یکی. دیامهمّ شما است، شما رسانه اریبس یفهیوظ نیا د؛یمنتشر کن

است که  ینیو د یمدّاحان و خوانندگان مذهب یها، رسانهرسانه نیترمهم

  ت!مهم اس یلیرسانه خ نیکرده؛ ا دایبحمداهلل در کشور ما امروز هم گسترش پ

ه شاءاهلل هرچو از وقت استفاده کنم؛ حاال ان میبگو نجایرا ا یامسئله کیمن 

اند؛ طور دائم مشغول توطئهبه یدشمنان انقالب اسالم د؛ینیتر. بببشود کوتاه

 نظام هیطور دائم علچهل سال است که به یعنیافتخار ما است.  یهیما نیو ا

پول خرج  اردهایلیم رد؛یگیم جامدارد توطئه ان یاسالم رانیا هیعل ،یاسالم

ه نظام ضرب نیبه ا نکهیا یبرا نندینشیدُور هم م ،یفکر یهاتیّشخص شود؛یم

کنند؛ و خب چهل سال است که  کنشهی]نظام[ را ر نیا نکهیا یبزنند، برا

هیما نیا کند؛یدارد رشد م به،یّط یشجره نیمبارکه، ا یشجره نیروز ابهروز

ه تا ک میکردیما احساس نم کردند،ینم تیّ ما فعّال هیعل اگرافتخار ما است.  ی

کار  یاسالم یجمهور هیدارد عل همهنی. امیقرار دار یحد مورد لطف اله نیا

اندازه توطئه وجود نداشته،  نیا یکشور چیه ،یملّت چیه هیعل شود؛یم

در راه رشد و  یاسالم ینتوانستند بکنند و جمهور یغلط چیه حالنیدرع

 نیوجود دارد. در هم نی]توطئه[ هست، امروز هم ا نیرفته؛ ا شیپ خودکمال 

 یفکر یهاگروه یعنی-به قول خودشان در اتاق فکر  ن،یچند ماه قبل از ا

 یاسالم یجمهور یهم نشستند، بحث کردند، تالش کردند، برا دُور -ژهیو

 یعنی- ماهماه، اسفندبهمن ماه،یکردند، د نیّکردند، زمان هم مع یزیربرنامه

 م،یکنیکار را م نیا ماهیکه در د -میکه من و شما در آن هست یامیّا نیهم

 تا آخر سال هم م،یکنیکار را م نیدر اسفند هم ا م،یکنیکار را م نیدر بهمن ا

! دانهپنبه ندی. خب، شتر در خواب بمیکنیرا جمع م یاسالم یبساط جمهور

ملّت  دیدیماه ددر بهمن دادند؛جور جواب چه رانیملّت ا دیدید ماهیدر د

آماده  رانیملّت ا م،یماه هم که االن هستجور جواب دادند! در اسفندچه رانیا

 یرا به جا یکنیادیزو هر غلط یهر متعرّض ،یهر متجاوز رانیاست؛ ملّت ا

را  نهایا ست؛ین نهایعرض بکنم ا خواهمیکه من م یزیآن چ .نشاندیخود م

که  دانندیدشمنان ما هم م دانند،یهمه هم م م،یدانیهمه هم م م،یابارها گفته

است،  مانهایبه ا یبه مردم است، متّک یاستحکامش متّک یاسالم یجمهور

ست ا یبه آن خطّ و راه درست یمند است، متّکان پُرشور و عالقهبه جوان یمتّک

هم هر کار  گرانید م،یکنیحرکت م میکرده؛ دار میکه امام بزرگوار ترس

هم  یغلط ند؛یبگو ند،یبگو خواهندیبکنند، بکنند؛ هر چه م خواهندیم

حجاب را ذکر  یمسئله خواهمیمشخّص است. من م نکهیبکنند؛ ا توانندینم

دها ص کنند،یم یادیز تیّفعّال کنند،یخرج م یادیز یکنم و اشاره کنم: پولها

 یبتوانند رو نکهیا یبرا رندیگیبه کار م -هااز انواع و اقسام رسانه-رسانه را 

زنِ مسلمان،  یِ مستقلّ فرهنگ تیّهو ی[ نقطهیعنیحسّاس، ] ینقطه نیا

[ کار نیا یودشان را در خارج از کشور ]براکنند؛ دشمنان ما واقعاً خ یاثرگذار

 نیا بتوانند نکهیا یبرا شودیخرج م پولاز طُرق مختلف؛ حاال چقدر  کشند؛یم

ا به ر ینترنتیا یهاتیسا نیو ا یمجاز یفضا نیو ا وهایراد نیو ا هاونیزیتلو

 اشجهیکه چه بشود؟ که نت -بکن، بگو، بگو، صد بار غیمدام تبل- ندازندیکار ب

 ابانیبخورند و در خ بیچهار دختر فر دیبشود که مثالً فرض کن نیباالخره ا
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فکر، پشت سر  همهنیزحمت، ا همهنیخرج، ا همهنیرا بردارند. ا انحجابش

 نیا اشجهیاست؛ نت می]امّا[ تالششان عق کنند،یکار است، دارند تالش م نیا

 ایبخورند  بیفر -یحاال چهار دختر در گوشه کنار-است که چهار نفر 

حاال - رندیهم ممکن است پول بگ شانیکنند؛ بعض دایپ یگوناگون یهازهیانگ

 یعنیرا از سرشان بردارند  یروسر نیو ا -میقطعاً بگو توانمینم دانم،یمن نم

 یجهینت نیدر ا شودیآن تالش، خالصه م یهمه یجهی! نتمیمثالً ما چه شد

]امّا[ آنچه بنده را حسّاس  ست؛ین یامسئله نجایخب، تا ا  .ریکوچکِ حق

که  یاز افراد یگروه کیاز دهان  دینیبیاست که ناگهان شما م نیا کند،یم

 شود؛یمطرح م «یحجاب اجبار» یمسئله شوند،یجزو خواص محسوب م

نادانسته؛  میگویحاال من م-نادانسته  یاعدّه کیاست که  نیا شیمعنا

 همهکه دشمن با آن کنندیرا دنبال م یهمان خطّ -است ادانستهشاءاهلل نان

برساند؛ همان خط را دارند  جهیخرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نت

ا هست، روشنفکرنم نهایا نینگار هست، در بروزنامه نهایا نیدر ب کنند؛یدنبال م

زنها  دیبا دامام که فرمودن[ »ندیگویآخوند و معمّم هست. ]م نهایا نیدر ب

وقت، ما خبر آن می! ما بودخودیحرف ب«! زنها را نگفتند یباحجاب باشند، همه

 یلهیوسکه به یمنکر واضح کیاست؟ امام در مقابل  جورنیچطور ا م؛یدار

فت گ ستاد،یدر کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ا یپهلو یهاو دنباله یپهلو

محکم  جورنیمنکرات، امام هم یهمه لحجاب وجود داشته باشد. در مقاب دیبا

انقالب  یبود؛ ما در شورا ی. همان وقت بحث تجارت مشروبات الکلستادیا

تقد بودند که مع یهمان وقت کسان م،یبا دولت داشت یجلسات مشترک م،یبود

ور چط دهیفا نیدارد، ما از ا دهیکشور فا یبرا یبودند تجارت مشروبات الکل

. اورندیب شراب رونیبکند، از ب دایتجارت ادامه پ نیا دندبو لیما م؛ینظر کنصرف

 ستاد؛یو ا ستادیایامام بزرگوار م ،یدر مقابل حرام اله ستاد؛یومحکم اامام قرص

گناه  نیآقا! ا»[ که دیگویبود. حاال آقا از آن طرف درآمده ]م یحرام اله نیا

 بیتعقرا  یسک بتیچرا شما در مقابل غ ست؛یتر نبزرگ بتیکه مثالً از غ

باشد،  حجابیب ای را بردارد ی]کار[ که مثالً روسر نیدر مقابل ا د،یکنینم

آنچه انسان ]از آن[  ص؛ی[؟ عدم تشخییچه ]خطا دینی. بب«دیکنیم بیتعق

 یر خانهد یاگر کس می. ما که نگفتستین صیاست که تشخ نیا برد،یرنج م

 [ری]خ م؛یکنیم بیرا تعق اورا برداشت، ما  اشیخودش در مقابل نامحرم روسر

 یکار آن .کندیم یخودش است، کار شخص یدر خانه م،یکنینم بیما او را تعق

 کیاست،  یکار عموم کی رد،یگیانجام م ابانیدر خ رد،یگیکه در مأل انجام م

ه که ب یحکومت ی]خطا[، برا نیاست؛ ا یعموم میتعل کیاست،  یکار اجتماع

. حرام کوچک و بزرگ کندیم جادیا فینام اسالم بر سرِ کار آمده است تکل

. ردیصورت آشکار در کشور انجام بگبه یستیاست نبا یندارد؛ آنچه حرام شرع

ا خودش و خد نی]به[ کنار، آن ب کند،یخودش م یبرا یغلط کینفر  کیحاال 

معه است، حکومت جا طیاست؛ امّا آنچه در مقابل چشم مردم است، در مح

 دارد در فهیوظ -غمبریمثل حکومت پ ن،یرالمؤمنیمثل حکومت ام- یاسالم

ان مردم خودش دیآقا شما اجازه بده» دیگویکه م یمنطق نی. استدیمقابل آن با

 میهم هست؛ شراب را هم آزاد کن یفروش، خب در مورد شراب«انتخاب بکنند

نخورد!  خواهدیبخورد، هر کس نم خواهدیخودش دلش م یدر کشور، هر کس

حرف وجود دارد؛  نیا ،یگناهان بزرگ اجتماع یحرف شد؟ در مورد همه نیا

کرده است که مانع از  فیتکل یسالمحرف شد؟ شارع مقدّس بر حکومت ا نیا

موظّف است در مقابل حرام  یدر جامعه بشود؛ حکومت اسالم یرواج حرام اله
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اب به حج می. امروز ما در داخل کشور، مفتخرستدیدر مقابل گناه با ستد،یبا

 یرانیاست؛ چادر، حجاب ا یرانیحجاب ا کیکه -زنانمان؛ زنان ما با چادر 

 نیربه باالت اند،دهیرس یعلم یهارتبه نی، به باالتریو با حجاب اسالم -است

شدند، در مسائل  هانیترجزو برجسته اند،دهیرس یو فرهنگ یهنر یهارتبه

شان را هم کردند، بچّه شانیدارخانه حالنیعکردند؛ در یاثرگذار یاجتماع

 طورنیمرا ه نیقوان مییایما ب کهنیهم کردند. ا یکردند، شوهردار تیرا هم ترب

ا در ر یفرهنگ غرب یغلط انحراف لیم یجور کی نکهیا یبرا میدائم دُور بزن

 .کنندیخطا را م نیا یاعدّه کیاست؛  یبزرگ یخطا م،یکن جادیکشورمان ا

 هم نیاوالد در جامعه مطرح شد، خب مسئول رینسل، تکث ریتکث یمسئله

در گوشه و کنار، بر خالف آن  شنومیکردند، موافقت کردند؛ من م یهمراه

عدد  شیبا افزا هایغرب خواهند؛یم هایاست که غرب یزیچ نی. اکنندیعمل م

ظاهر  عرصه در توانندیم شیکه جوانها یعدد ملّت شیمسلمانها مخالفند، با افزا

را  کار دیبشوند و کشور را به اوج برسانند، معلوم است که مخالفند. ما نبا

که  دیحرکت بکن یجور دیبشود؛ با یکه مقصود آنها عمل میببر شیپ یجور

 نیما ا نیمسئول یفهیما است، وظ یفهیوظ نیبشود، ا نیتأم یمقاصد اسالم

و  نیفرهنگ، استقالل ما را تضم نیاست؛ ا یما، فرهنگ اله فرهنگاست.

 ،یکه به نام آزاد ی. آن کسانکندیم نیما را هم تأم یآزاد کند،یم نیتأم

 یهبستدست ریاس نهایا ستند،یآزاد ن کنند،یم جیرا در جامعه ترو یولنگار

ه چ نیا کند؛یم تیرا هدا نهایاست که دارد ا یفرهنگ غرب اند؛یفرهنگ غرب

خودتان، فکر  مانیخودتان، ا تیّاست که شما ن نیا یاست؟ آزاد یایآزاد

و آن را دنبال  دیخودتان را داشته باش یاسالم یخودتان، قرآن خودتان، الگو

 نیتأم دیبا نیاست؛ ا تیّحر ن،یعظمت است، ا ن،یاست، ا یآزاد ن،یا د؛یبکن

 ییحرفها نهایهم حرف است؛ ا نهایو مانند ا یتیّعنوان عدالت جنس نیا  بشود.

دست آنها  یعدّه هم از رو کیاند، گفته هایاند، غربگفته گرانیاست که د

ت؟ عدالت اس نیا ؟یآنها. چه عدالت یبلندگو شوندیم سند،ینویم دارندیبرم

د دار -کا و در اروپایدر آمر-با اِعمال زور، در غرب  یِتجاوز جنس نیشتریاالن ب

آنجا به حسب ظاهر  کهیدرحال گر؛ید یاز کشورها شیب یلیخ رد؛یگیانجام م

خشونت مردِ داخل خانه  نیشتریزنان هم هست. ب یو به قول خودشان، آزاد

که وجود دارد.  ییطبق آمارها رد؛یگیزنِ داخل خانه، در آنجا دارد انجام م هیعل

ها نآ یاز زنها یاریبس ندیگویم کنند،یم ذکرکه  ییآمارها نیوقت در خود اآن

ت که اس ییآمارها مربوط به جاها نیبکنند؛ ا تیشکا ندیایب کنندیجرئت نم

! آنجا است که ستیآن ]هم[ ن یهمه ن،یکه تازه ا کنند؛یم تیشکا ندیآیم

 تیّ ریدارند، مشکل فرهنگ دارند، مشکل مد یمشکل دارند؛ مشکل زندگ

 آورند،یرا م یتیّ! اسم عدالت جنسستین یعدالت ؟یالتجامعه ]دارند[. چه عد

 یتیّبتوانند مقاصدِ خودشان را اِعمال بکنند. در اسالم، عدالت جنس نکهیا یبرا

 یخاطر قوامرد به رد؛یاست که زن، محترم باشد، مورد تعرّض قرار نگ نیبه ا

ندهد  حقتر از زن، به خودش بزرگ یخاطر قوارهاز زن و به تریقو یِجسمان

 دیبا ینیقوان  است. نیال خشونت بکند؛ عدالت ااِعم ایو  دیکه به زن زور بگو

موارد را[ مراعات کنند.  نیهم ]ا نیقوان نیالبتّه در ا د؛یایدر کشور به وجود ب

مسائل خانواده و  نیهم یبرا کنندیم میرا دارند تنظ یاحهیال دمیمن شن

مجلس، مراقب  نیهم مسئول ،یدولت نیزنان؛ هم مسئول هیاِعمال خشونت عل

 کنند که مثالً فرض ادهیپ نجایا هندرا نخوا یباشند که باز همان فرهنگ غرب

خشونت است و خشونت  نیاگر در امر ازدواجِ دختر، پدر دخالت کرد، ا دیکن
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 یزیخشونت است و چه چ یزیچه چ» نکهی[ معنا کنند؛ نه. انینچنیرا ]ا

خود  یِ؛ از منطق عقالنگرفته بشود میتعل یستیاز غرب نبا «ستیخشونت ن

بشود و دانسته بشود. ما امروز با  دهیفهم یستیاخود ما ب یِما، از فکر اسالم

 1.« میمراقب باش یستیبا م،یمواجه یزیآمخباثت یهایدشمن نیچن کی
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