
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ناپوشیدگی چرا؟ 

 (1385مرداد ماه  16) 198شماره   -یزد امروزهفته نامه 

بدون شک هر پدیده اجتماعی دارای علل و عواملی است. بررسی انگیزه های هر پدیده وابسته به ابعاد همان پدیده است. کم  

 سی قرار گیرد. رروانی است که می بایست از این زوایا مورد بر حجابی و ناپوشیدگی زنان دارای ابعاد دینی، اجتماعی و  

البته رفتار و انگیزه های زن همانند آفرینش او بسیار اسرار آمیز و شگفت آور است و بی گمان هر انسانی اگر در اصل زندگی  

 نیستند.  خود بی هدف باشد، در حرکات زندگی خود بی هدف و بی انگیزه نیست؛ زنان از این قاعده مستثنی

قهرا شناخت کامل ریشه های هر حرکتی می تواند تاثیر مستقیمی بر تصحیح و درمان آن حرکت )اگر آن حرکت همراه با  

 آلودگی باشد( داشته باشد، و گرنه درمان ها نوعا بدون نتیجه و بی تاثیر خواهد بود. 

 : سعی ما بر این است با توجه به سوال پرسش کنندگان پاسخی درخور بدهیم 

گرایش به نیمه برهنگی که متاسفانه در کشور ما همراه با خود آزاری نیز می باشد را مورد  ابتدا یکی از انگیزه های روانی 

 بررسی قرار می دهیم. 

ستم به زن و تحقیر او در طول تاریخ چه در دوران جاهلیت و چه در فرهنگ غربی باعث شده تا زنان همواره به دنبال احقاق  

فتن هویت خود باشند. گرچه اسالم به عنوان آخرین آیین و کامل ترین دین به کمک زنان شتافته و کرامت و  حق و بازیا

شخصیت ارزشمند زنان را برای همگان به صورتی رسا و گویا بیان کرده است. اما مع االسف برخی با عدم درک صحیح از  

ن هویت از دست رفته و جبران تحقیر های تاریخی، راه و روش  مفاهیم اسالمی و تحت تاثیر افکاری فمنیستی برای بازگرداند 

 دیگری را در پیش گرفته اند. 

تکریم جامعه به آنان خواهد    عده ای از این افراد بر این باورند که زیباسازی ظاهر اندام و لباس، عامل اساسی و اصلی احترام و

هد در سایه احترامی که برای خود و دیگران به جای می آورد  از لحاظ روحی و روانی می خواالبته شکی نیست که انسان  بود.  

   از نگاه و رفتار محترمانه متقابل افراد هم بهره مند شود.

برخی از بانوان که پوششی نامناسب دارند، می پندارند که مردان با دیدن اینگونه پوشش به آنان احترام می گذارند وتمایل  

تجلیل می شمرند. در حالیکه احترام و اکرام مردان به زنان وابسته به ارزش های فراتر   ایشان به سوی زنان را نوعی اکرام و

 از پوشش ظاهری بانوان است. 

بلکه می توان گفت که توجه مردان به اینگونه زنان هرگز بر اساس اکرام و تجلیل نبوده و چنین می پندارند که زنان نیمه  

 دارند و باید از لحاظ جنسی و شهوتی به آنان نگاه کرد و مورد سوء استفاده قرار داد. پوشیده قصد عشوه گری و جلوه گری  



برخی از زنان نیز معتقدند که هویت واقعی زن وابسته به حضور او در تمامی صحنه های مردانه است. از این رو اگر بانویی  

 یش می پندارند. نخواهد حضور خود را در این مسیر قرار دهد او را کوته فکر و ناقص اند

این افراد حضور زنان در صحنه های مردانه را نیز مستلزم دوری از حجاب دانسته و به خیال خامشان حجاب را مانع بروز و  

ظهور شخصیت واقعی زن در عرصه اجتماعی می دانند. در حالیکه پوشیدگی برای زن و حجاب او کلید برقراری ارتباط صحیح  

 ت. افراد جامعه با یکدیگر اس

به دیگر سخن برخی از زنان حجاب گریز با احساس حقارت درصددند تا شخصیت آسیب دیده خود را بازسازی کنند از این رو  

به دنبال تالفی و جبران آن هستند. اینان بر این تصورند که   برای دستیابی به آنچه خود را در ظاهر از آن محروم می بینند

حجاب گریزی و ناپوشیدگی می تواند عامل دستیابی به حق آنان باشد و می کوشند در    حضور در حوزه فعالیت مردان در قالب 

اما تردیدی  از روزگار بازستانند.  انند مردان درآورده و حق خود را  رفتارهای اجتماعی و حتی در طرز پوشیدن لباس، خود را به هم 

اه ها و تعارفات هوس آلود غیر شرعی و غیر اخالقی  نیست که هرگاه زن خود را در مواجه با مردان مورد طمع و شهوت و نگ

ببیند باید احساس حقارت بیشتری کند زیرا چنین زنی پیوسته بازیچه دست مردان غرض آلود است. البته زن ناپوشیده در نگاه  

 مرد خردمند، فردی بی لیاقت و سست عنصر می نماید و مورد توجه او قرار نمی گیرد. 

می تواند از آن برای حجاب گریزی سوء استفاده کند، داشتن حس دیگر خواهی است. عالقه زن به    سومین انگیزه ای که زن 

تحریک احساسات دیگران و مشاهده هیجان و خوشی اطرافیان از طریق شاد کردن آنها که ناشی از عنصر ارزشمند عاطفی  

د، زن را وادار می کند تا در برابر نامحرم به شکل  او و اقیانوس مواج مهر و فداکاری اوست؛ اگر در مسیری نادرست قرار گیر 

 ناپوشیده ظاهر شود. 

به زندگی عاطفی زن در خواهیم یافت که او در مقایسه با مرد در این بُعد از قدرت بیشتری برخوردار  در نگاهی گذرا اما با دقت  

 ا از خود نشان دهد. است. و بر این اساس می تواند در محیط های گوناگون زندگی فداکاری های بزرگ ر

بیدار خوابی در شب های سرد و طوفانی زمستان برای رسیدگی به وضع نظافت فرزند خردسالی که شاید در آغاز زندگی هیچ  

 افیان بیمار خود از جلوه های زیبای این فداکاری است. رلذتی را در ظاهر برای او در پی ندارد و نیز رسیدگی مهربانه به اط

و منحرف راه  ا حاضر است حتی زندگی خود را فدای دیگران کند به طوریکه برخی از بانوان کژ اندیش او در این صحنه ه 

شاد کردن نامحرمان از راحتی و آسایش خود کاسته و با گریز از پوشش کامل و آشکار ساختن اندام خویش، خود را ملعبه  

 کامجویی دیگران قرار می دهند. 

بی جهت نیست که برخی از بانوان، هفته ها و روزهای عمر خود را صرف انتخاب، تهیه و دوخت و دوز لباس و آرایش های  

وقت گیر می کنند تا در مجلس عروسی از آن استفاده کنند. اینان حاضرند برای شرکت در مجلس بزم و عیش، زندگی  

را شاد و مسرور ببینند. اگر دیده می شود زنانی با پوشیدن لباس های  اقتصادی و فیزیکی خود را به سختی افکنند تا دیگران  

نامناسب که حقیقتا جنبه خود آزاری دارند و موجب سلب آسایش و راحتی آنان می شود در کوچه و بازار حضور پیدا می کنند  

 ناشی از همین حس زیبایی است که متاسفانه به کژ راهه رفته است.  



ود اسرار آمیز و پر رمز و راز خود برای شاد کردن نامحرمان بهره برداری کند؛ زیبنده است که در مسیر  او به جای اینکه از وج 

شاد کردن شوهر خود قدم بردارد و دیگران را در چارچوبه ی شریعت، شاد و مسرور سازد که افزون بر رضایت خدا و پیامبر و  

 گردد. موجب راحتی و آسایش خود نیز می اهل بیت )ع( 

از دیگر عوامل ناپوشیدگی برخی از بانوان نا آگاهی آنان از احکام پوشش در فرهنگ اسالمی است. البته هر انسانی حق دارد  

برای اطاعت و فرمانبرداری از دستورات دیگران به رمز و راز این فرمان ها پی ببرد. اما حقیقتا انتظار رسیدن به فلسفه کامل  

دور از واقع است. هرچند حجاب از جمله احکام اسالمی است که می توان با کمی دقت به فلسفه آن  ظاری  تاحکام الهی هم ان

 ت این حکم الهی را درک می کنند. پی برد و از این جهت می توان گفت بیشتر مردم فهیم و مسلمان، فلسفه و حکم

شی جهت فراگیری از آن محدودیت است.  صحنه های گوناگون زندگی برای هر انسانی عامل چاره اندیاحساس محدودیت در  

دات )را اگر منهای درک و فلسفه آن باشد( نقطه مقابل آزادی می  چرا که انسان فطرتا آزادی را دوست داشته و تعهدات و تقی  

 پندارند. 

اما   از این رو جمعی بر این باورند که پوشش و حجاب برای زن موجب سلب آزادی و دور ماندن از حقوق فطریش می شود.

 سوال مهم و اساسی این است که آیا حقیقتا حجاب و پوشش برای زن ایجاد مشکل می کند؟ 

برای رسیدن به پاسخ کامل الزم است فلسفه پوشش را به طور کلی مورد بررسی قرار داد چرا که پوشش به معنای خاص آن  

. و باید حجاب را  ن نیز قابل طرح می باشدویژه همه ی انسان هاست. همان گونه که حجاب برای زن مطرح است برای مردا 

 در محدوده دیگر به نام »ستر« رعایت کنند. 

پوشش برای انسان هرگز به معنای محدودیت و سلب آزادی از او نیست. با نگاه ابتدایی باید آن را عامل مصونیت جسم  

هر بشری است. این نماد آینه ی تمام  دانست. لباس افزون بر ایجاد زیبایی، نماد شخصیت هر انسان و پرچم کشور وجود 

 نمای شخصیت انسان است که بر  جان و ذهن او اثر می گذارد.  

اگر می توان گفت پوشش برای مردان محدودیت ایجاد می کند می توان گفت این پوشش برای زنان هم عامل محدودیت  

 است.  

می کند. آن چنان که صلیب و صدای ناقوس کلیسا،    حجاب نمادی است که درجه پایبندی مسلمان به احکام شرعی را اعالم

 بیانگر موجودیت فکر مسیحی است.
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از عوامل تاثیر گذار بر رفتار انسان هاست. اشخاص پیوسته با الهام از افکار، رفتار و اندیشه   د بدون شک یک محیط نامساع

 های دیگران مسیر زنگی خود را جهت دار می کنند. 

بانوان از روحیه تاثیر پذیری بیشتری برخوردار هستند بر همین اساس می توان گفت که یکی از علل و عوامل  در این میان 

کم پوشیدگی و نیمه برهنگی برخی از بانوان تاثیر پذیری از دیگران و به دیگر سخن چشم و هم چشمی و یا مُد زدگی است.  

مراه با کنترل و رعایت قوانین دینی باشد یکی از خصلت های ارزشمند  گرچه استفاده از مُد و به عبارت دیگر مُدگرایی اگر ه 

انسان است که بر اساس غریزه تجدد طلبی شکل می گیرد. همچنان که بهره گیری از راه و روش دیگران و الگو قرار دادن  

ا، مُدگرایی و نگاه به دیگران  کارهای شایسته آنان نیز یکی از راهکارهای ترقی بشریت به حساب می آید اما در جامعه کنونی م 

از بار منفی برخوردار گردیده تا جایی که بدون رعایت اصول و ضوابط اجتماعی و انسانی موجب زیر پا قرار دادن قو ه ی عقل  

به بانوان ندارد بلکه  و تفکر می گردد و از این طریق جسم و جان جامعه را تحت فشار قرار داده است. البته این امر اختصاص 

 جمعی از مردان نیز از این خصلت ناپسند برخوردار می باشند.  

به عنوان نمونه با استفاده از آرایش های غلیظ و آشکار نمودن آنها امروزه بعضا بر پایه ی چشم و هم چشمی و به نوعی  

 مُدگرایی استوار گردیده است. 

مبد ل و شبه یک ماسک نقاشی خودنمایی  چهره ای همان آرایشی که باعث می شود تا چهره های زیبای خدادادی تبدیل به 

کند. لذا متاسفانه ایران به عنوان سومین کشور مصرف کننده لوازم آرایش و کشور وارد کننده این اشیاء در بین کشورهای  

   .  1جهان معرفی شده است

م این لوازم از خارج وارد می  بیش از دو سو که به راستی دختران جوانِ ما چه نیازی به این آرایش ها دارند؟ مگر نه این است 

مگر در سابق آرایش چهره، ویژه بانوان متاهل و آن هم  و مشخص نیست چگونه و از چه ترکیباتی ساخته شده است؟  شود 

تفاده از رنگ های متنوع آرایشی بر پایه چشم و هم چشمی در میان جمعی از  میان سال نبوده است؟ آیا جز این است اس

 گان آنان بروز کرده است؟ه  دختران ما و مع االسف برخی از تحصیلکرد

آیا می توان ادعا کرد که برخی از این دختران )آرایش نموده و ناپوشیده( و بانوان حجاب گریز، راهی جز مُد زدگی غربی را  

 عزیز ایران اسالمی را آلوده نموده است می پیمایند؟  که فضای کشور

پس بر دست اندرکاران فرهنگی و اقتصادی و آموزشی کشور است تا با کمک و همراهی این مردم خوب و عزیز راه چاره ای  

 دهند.     ر را تا دیر نشده است یافته و آن را فرا روی خود و دیگران قرا
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