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 ١ صفحه 
 

 حجاب و عفافهفته  موضوع در پژوهيآينده ضرورت

 زاده مجتهد مريم خانم از يادداشتي

 

 وانانج به شده معرفي الگوهاي هرچه. كنند رفتار روشي و الگو چه اساس بر بدانند بايد آنها. نيازمندند الگو و مدل به هستند، جامعه فرداي سازآينده كه جوانان
 .است بيشتر موفقيت امكان باشد، تريافتنيدست و ترجامع تر،سالم تر،كامل

 .است مطرح انساني جوامع در برجسته، ارزش دو عنوان به كه عفاف، و حجاب يعني بحث اصلي موضوع زمينه در ابتدا كنم؛مي آغاز مقدمه دو با را صحبتم

 و حجاب كه شودمي آشكار حقيقت اين لغت، گوناگون هايفرهنگ در وجوجست با ولي شوند،مي تلقي معنا هم گاهي يكديگر، با همراهي دليل به واژه دو اين
 .دارد هم از متفاوت و مجزا معناي دو عفاف،

 به آن ظهور ولي گيرد،مي سرچشمه افراد دروني باورهاي و عقايد از پوشش، اين اگرچه. است ارتباط در جسم با و ظاهري امري ،»حجاب« كه است مهم نكته اين
 گونه هر از جوارح و اعضا همه و قلب گوش، چشم، حفظ اين بنابر داردمي باز گناه از را انسان كه است دروني امري عفاف مقابل، در. است طبيعي و مادي صورت
 .است ظاهري پوشش دروني، حجاب و عفت اين حاصل كه است عفاف گناه، و خطا

 اقطع اما است قشر اين متوجه جامعه تربيت در زنان محوري نقش دليل به آن اساسي تجلي اگرچه و است حجاب ريشه عفاف، و عفاف ميوه حجاب، تعبيري، به
 .گرددبرمي مردان و زنان يعني جنس دو هر به عفاف و حجاب ظهور و بروز

 

 Futures( پژوهيآينده دانيم،مي كه همانطور. است علم اين از گيريبهره با عفاف و حجاب موضوع به پرداختن ضرورت و پژوهي آينده از تعريف بحث دوم مقدمه

studies (م به هاروش از وسيعي طيف از گيريبهره با ثبات، يا تغيير عوامل و الگوها منابع، جستجوي با كه است هاييتالش مجموعه شاملالقوهب هايآينده تجس 
 .است تهگذش مطالعه با و امروز ثبات يا تغيير دل از فردا واقعيت زايش چگونگي بازتاب و پردازدمي هاآن براي خردورزانه، و مندنظام هايزنيگمانه با و ريزيبرنامه و

 عرفيم الگوهاي چه هر كنند رفتار روشي و الگو چه اساس بر بدانند بايد آنها. نيازمندند الگو و مدل به هستند، جامعه فرداي ساز آينده كه جوانان ديگر سوي از
 مجموعه مي،اسال انقالب از بعد ايران در سياسي فرهنگ و تحول سير. است بيشتر موفقيت امكان باشد، تريافتنيدست و ترجامع تر،سالم تر،كامل جوانان به شده
 .آيدمي بشمار جامعه در موثر و مثبت الگوهاي ارائه در خوبي  بسيار ظرفيت ايراني و اسالمي فرهنگي هايمولفه

 .است خطر بزرگترين اين و بكند جدا شانگذشته از را ها انسان كه است اين دشمن نرم جنگ ابزارهاي از يكي

 از عهجام كه است اين بزرگ هايقدرت جانب از تهديد بزرگترين. هستيم قوي پژوهي گذشته يك نيازمند حجاب و عفاف پژوهي آينده مطالعات حوزه در بنابراين
 .شود پژوه آينده تواندنمي ديگر شود جدا اشگذشته از كه ايجامعه يعني صورت اين در. شود  جدا اشگذشته

 ئهارا قابل عملي شيوه تواندمي كه دهدمي نشان را دور چندان نه ايگذشته از ارزشمندي مطالعه مقدس دفاع دوران زندگي سبك و عزيز شهداي وصاياي بررسي
 .بود شهيد خون با زنان حجاب و  چادر سياهي قداست مقايسه شهدا وصاياي در متعارف هايپيام از يكي مثال. باشد آينده حتي و كنوني نسل براي

 تالش عرصه وارد را ما مفاهيم برخي و دهدمي نشان را راه مفاهيم برخي و كندمي آماده را ما مفاهيم بعضي است؛ استخراج قابل زمينه اين در مختلفي مفاهيم
 .شودمي قيتل آينده زندگي حمايت و پشتوانه كه است هويتي فرهنگي، نرم هاي ظرفيت به متناظر بيشتر جهاد و جنگ براي نگرش پايه قرآني معاني در. كندمي

 مطرح ار اسالمي نوين تمدن فرايند رهبري معظم مقام وقتي. فكري جمود و ايستايي نه است متصور پويايي و تغيير تحول، مفهوم عفاف و حجاب پژوهي آينده در
 و نقش باحجاب و عفيف دختران بخصوص و جوانان تدبير و هوشمندي دانند؛مي متدين و پرتالش جوانان بويژه و افراد حضور به منوط را آن تحقق و فرمايندمي

 .باشند داشته راستا اين در توانندمي تريعميق تاثير
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 ٢ صفحه 
 

 

 در قطعا باحيا و عفيفه زنان كرد،مي تربيت بسيجي و رزمنده خانواده مادر كه همانطور زنان، بديلبي نقش اذعان در انقالب صاحبنظران و دين علماي بيان به بنا
 .بود خواهند نيز آينده در موثر آسيب از عاري و سالم جامعه ترسيم

 گذشته رب عالوه بنابراين. شودمي تبديل تهديد به ندانيم را موجود هايفرصت قدر اگر گويندمي پژوهان آينده. هستيم تهديد و فرصت پارادوكس شرايط در امروز ما
 ريزيبرنامه تا كندمي كمك و دهدمي هوشمندي ما به حجاب و عفاف حوزه در پژوهي حال گيرد؛ قرار ارزيابي مورد را فعلي وضعيت و شرايط دارد ضرورت پژوهي

 .كنيم اجرا و طراحي تراصولي را آينده جهت در

 امروز جامعه مهم مباحث از يكي. هستند معنوي و انقالبي هايرويش اين بارز نمونه حرممدافع شهداي رود،مي شمار به جامعه امروز هايفرصت جوانان، هايرويش
 اين ند،هست قدسيان اين اصلي مربي فهيم، و متدين خواهران و مادران مهر پر دامان كه نكنيم فراموش و است پذيرجامعه نهاد بنيانگذار عنوان به خانواده بر تاكيد

 .بدانيم قدر بايد را موضوع

 

 و حفظ در زن و مرد از اعم جامعه توانايي حقيقت در حيا، آن از ترمهم و عفاف و حجاب. است مرتبط كامال ما فرهنگي امنيت با عفاف و حجاب از عملي تعريف
 .است واقعي و احتمالي تهديدهاي وجود و متغيرها سخت شرايط برابر در جامعه شخصيت و هويت و ماهيت تداوم

 

 از توانندب اينكه براي را مردم ظرفيت و توانايي تا باشد ملي هويت و ديني باورهاي ترويج جهت در هابرنامه كه كنند سياستگذاري طوري بايد فرهنگي مسووالن
 سبك مهبرنا ارائه در ديگر سوي از. ببريم باال كنند، ايستادگي اجتماعي، شئون از خارج و نامناسب تبليغات برابر در و كنند؛ دفاع فرداشان و امروز هاي وضعيت
 مهه با اصيل مسلمان خانواده داشتن به هابرنامه همه در بايد همچنين. كنند افتخار خود بومي هاي ارزش و هويت به كه كنيم عمل طوري خود فرزندان به زندگي
 .كنيم فكر اخالقي و تربيتي هاي ظرفيت

 ه،جامع در انتقادي رويكرد تقويت  اصال بود؛ خواهند جامعه در عفاف و حجاب مدافع خودشان كنند؛ انتقاد تا بدهيم فرصت جوانان به بخشي آگاهي كنار در اگر
 كه كرد اعتراف دنيا مقدس دفاع در چنانچه. است رويكرد اين حاصل مردم خود توسط فرهنگي امنيت از صيانت. كندمي تعريف ما براي را مطلوب سناريوي
 .شدنمي منحصر نظامي و مبارز نيروهاي به فقط پيروزي اين و بودند ميدان پيروز ايراني هايخانواده

 

 .بپذيرند را ما و كنند باور را ما اينكه بر مشروط بپذيريم را آنان ما. مشروط نفي و مشروط پذيرش يعني انتقادي رويكرد از منظور

 

 جلو ويس به حركت كه مهارتهايي با و نوآوري و خالقيت پژوهي، آينده با مديريتي داريم؛ نياز پرداز آينده مديريت به كشور اين در ما كه كنممي عرض پايان در
 هب نياز ما پرداز،آينده مديريت كنار در. كنيم برقرار را عدالت بتوانيم كه است اين جهان در و اسالم جهان در ما آينده كه داشتند تاكيد) ره( خميني امام دارد،

 يثارگرايانها عفيفانه، مسووالنه، عادالنه، رفتار به سرانجام كه ارزشي و اخالقي رشد، قابل تحرك، قابل و كيفي هايمولفه به مسلح مديريتي. داريم جهادي مديريت
 ننوي تمدن تحقق فرآيند جهت در هوشمند و پرتالش نسلي تربيت مدل اين انداز چشم. شود منتهي اسالمي جمهوري و اسالمي انقالب جنس از مدارانه اخالق و

 .است اسالمي

 

 

 نسيم ي روزنامه تحريريه  عضو و ادبيات صفحه دبير: پور محمدي فرامرز اقاي جناب لطف و همراهي از تشكر با #
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 ٣ صفحه 
 

    
  ماندگار اثر

 

 و قلبت تو ھا فرشته از سپاھی
 

 ته شونه رو زندگی و عشق نشون

 

 زندگی رنگِ و آب و خط و خال نه

 

 ته عاشقونه آرزوی شھادت

 

 ای جبھه گوی قصه شھرزاد تو

 

 باوری و عشق کتاب ليلی تو

 

 بجاش و دی نمی دل نگاھی ھر به

 

 بری می رو خدا دل چادرت با

 

 افتخارته و عشق بودن شھيده

 

 قطارته ھم سميه سفر اين تو

 

 و عفافی ميدون سوار تک تو
 

 کنارته ھا فرشته از سپاھی

 

 دامنت ھای ستاره و ماھی تو

 

 بشن کھکشون يه کدوم ھر قراره

 

 فاطمه خون به قسم ما زنان

 

 نميکشن عقب مبارزه اين از

 

 

 صرافان قاسم

 چادرت عشقه تاج يه و ماھی تو

 

 روسريت نقره قاب يه ای، آينه تو

 

 پات زير گذاشته شو بھشت خدا

 

 مادريت مھر ارزه می چقدر ببين

 

 و باوقاری چه چادرت ميون
 

 سری ھمه از تو روسری قاب توو

 

 َپِرت حيا، و آسمونه، حجابت

 

 رھاتری کبوترا، ھمه از تو

 

 بشين بندگی جانماز ميون

 

 تو نور بگيره رو خونه که بذار

 

 ت زندگی چراغ ست فاطمه مسير
 

 تو صبور دل زينبه، اسير

 

 شب دست تو عروسکی يک مثل نه

 

 گلفروش دست تو گلی يک مثل نه

 

 شده رھا قفس از که دلی اون تو

 

 آرزوش آسمونه که دلی اون تو
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 ٤ صفحه 
 

حجاب و عفاف ھفته نامگذاری علت  
 حجاب ي هفته نامگذاري علت

 حجاب كشف به معترض مردم رضاخان دژخيمان كه روزي. است شده نامگذاري حجاب و عفاف روز عنوان به حجاب كشف عليه مشهد مردم قيام سالروز تيرماه يكم و بيست
 .كشيد خون و خاك به گوهرشاد درمسجد را

  

 بر هاانگليسي هدايت و حمايت با و 1299 اسفند سوم كودتاي طرح با كه خانرضا. است حجاب كشف يتوطئه معاصر، تاريخ در اسالم دشمنان هايتوطئه پليدترين از يكي
 .بود حجاب كشف يپديده طرح، اين هايجلوه ترينمهم از. بود جامعه در ليبراليستي هايارزش جايگزيني و زدائياسالم تز اجراي درصدد -آمد كار سر

 

 و كراوات و شلوار و كت پوشيدن آن، اساس بر كه كرد تصويب را البسه نمودن متحدالشكل قانون 1307 ماهدي ششم در مجلس، حجاب، كشف يزمينه ساختن آماده براي
 و مجامع در بدحجاب، يا حجاببي صورت به دولتمردان، و درباري زنان ويژهبه زده،غرب زنان از ايعده تا شد باعث خان،رضا هايتالش. شد الزامي مردان براي فرنگي، كاله
 .ندادند نشان خود از را الزم حساسيت رضاخاني، ظلم و اختناق تأثير تحت نيز مردم و شوند ظاهر عمومي معابر

 

 كرده جراا تركيه مسلمان يجامعه كردن غربي جهت در آتاتورككمالمصطفي رهبري به تركيه الئيك رژيم كه تغييراتي يمشاهد با و شد تركيه عازم خانرضا 1313 سال در
 دادند دستور دختران به تهران، دانشگاه افتتاح در ،1313 بهمن در. برداشت گام زدائيحجاب ويژهبه و زدائياسالم راستاي در گذشته، از شديدتر و گرفت قرار تأثير تحت بود،
 .شوند مشغول تحصيل به حجاب بدون كه

 

 مردم كشتار و گوهرشاد مسجد قيام سركوب به توانمي ها،آن ترينمهم از كه شد باعث روحانيت رهبري به را مردمي هايمخالفت و واكنش جهت، اين در رضاخان اقدامات
 مقدماتي دانشسراي التحصيلي فارغ جشن در 1314 دي م17 روز در مردم، و علما به اعتنائيبي با خانرضا گوهرشاد، مسجد يفاجعه از پس ماه شش حدود. كرد اشاره مظلوم

 اصغرعلي ابتكار به كه جشن اين در -بودند حجاب بدون كه -دخترانش و همسر اتفاق به خود و كرد اعالم رسمي و آشكار طور به را زنان حجاب مقرراتكشف تهران، در دختران
 .گرديد آغاز تاريخ در ايران زنان براي سياه ايدوره و كرد سخنراني و شركت گرديد، تشكيل معروف فراموسونر و معارف وزير حكمت،

 

 گوهرشاد مسجد يواقعه و مشهد مردم قيام. است كرده گذارينام حجاب و عفاف روز عنوان به حجاب، كشف عليه را مشهد مردم قيام سالروز كشور، عمومي فرهنگ شوراي
 و ادگوهرش مسجد به رضاخاني هايقزاق يحمله. است نشده كن ريشه كشور در شومش آثار متأسفانه هنوز كه است منكري با مبارزه بارز مصداق حجاب، كشف با مقابله در

 .شودمي محسوب غرب فرهنگ تهاجم با مقابله در خورشيد، يخطه مردم درخشان يپيشينه از نشان مشهد مردم مقاومت

 

 نساءالمومنين و بناتك و الزواجك قل ايهاالنبي يا:« است احزاب سوره 59 آيه آيات، اين از يكي. دارد وجود نامحرم به نگاه حرمت و حجاب مورد در آيه ده از بيش مجيد قرآن در
 نشوند شناخته ات بپوشانند را خود بگو مومنين زنان به نيز و دخترانت و زنان به پيامبر، اي( »رحيما غفورا اهللا وكان يوذين فال يعرفن ان ادني ذلك جالبيبهن من عليهن يدنين

 تا باشد پوشيده اندامش همه بايد زن يعني است؛ سراسري پوشش يك معناي به جالب.) است مهربان بخشنده خداوند و. نگيرند قرار اذيت مورد و

 

 .است آمده ميان به سخن نامحرمان به نگاه حرمت و حجاب مورد در مفصال نيز 31 آيه نور سوره در. باشد محفوظ و مصون هوسرانان دسترس از لطيف گلي همچون

  

 

  آسموني پرتال:منبع
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 ٥ صفحه 
 

 

  حجاب مسئله كتاب

 استاد آن. است پزشكان اسالمي انجمن در مطهري استاد هايسخنراني سلسله حجاب، مسئله كتاب
 اين آمده، وجود به حجاب زمينه در كه فراواني عملي هايانحراف از گذشته كه بود معتقد فرزانه
 دض بر كه است گرفته قرار ناپاك افراد برخي دست در ايوسيله زن، به مربوط مسائل ديگر و مسئله
 .كنندمي منفي تبليغات اسالم مقدس دين

 

 از زن پوشش مسئله كه دهدمي نشان ابتدا اول بخش در مطهري شهيد. دارد بخش دو كتاب اين
 طرفدار كه ايعده به سپس. است داشته وجود نيز ديگر هايملت ميان و نيست اسالم هايويژگي

 دوم، بخش در. دهدمي پاسخ هستند، جامعه در بيگانه مردان با او برخاست و نشست و زن حجابيبي
 به و بپوشانند نامحرم از را خود دست و چهره حتي بايد زنان معتقدند كه دهدمي پاسخ ايعده به

 و حريم حفظ اسالم، نظر كه كندمي ثابت كتاب اين در مطهري استاد. دارند عقيده زن نشينيخانه
 .است مناسب پوشش با جامعه در زن باوقار حضور

 

 

 مطهري مرتضي استاد:   مولف

 صدرا انتشارات: ناشر

 

  : کتاب از ای گزيده

  ايران معاصر تاريخ در بانوان نقش
  

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 زن، موقع و وضع كتاب دو اين در. گذرد مي سال شش حدود در اسالم در زن حقوق نظام كتاب اول چاپ از و اندي و سال ده حجاب مسأله كتاب اول چاپ از
 .گشت روشن مسائل اين در اسالم منطق و شد بررسي زن حقوق زن، وظايف زندگي، در زن نقش

 و اعجاب به را همه كرد، خيره را جهانيان چشم كه داد رخ كننده خيره و عظيم انقالبي آمد، پديد ايرانيان ما زندگي در شگرف تحولي سال ده اين ي فاصله در
 سر و است اسالمي نظامي بخشيدن تحقق اندركار دست و افكند دور به را شاهنشاهي كهن رژيم شد، خود تاريخ از نويني مرحله وارد ايران كشور واداشت، تحسين

 .بيافريند »اسالمي جهان« نام به سومي جهان و بكشاند خود راه به است دربرگرفته را مسلمان ميليون صدها كه را اسالمي منطقه وسيع حوزه دارد آن

 همس چه انقالب اين در بانوان كه گيرد قرار بررسي مورد اسالمي عظيم انقالب اين جريان در و سال ده اين در زن موقع و وضع كه كند مي ايجاب ضرورت اكنون
 .دهند اختصاص خود به اي عمده سهم نظير بي تاريخي مقطع اين در بانوان كه گشت موجب عواملي چه و اند داشته نقشي و
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 ٦ صفحه 
 

 ودنب سهم ذي ويژگيها آن از يكي. است ساخته رقيب بي و نظير بي جهان انقالبات ي همه ميان در را آن خود مجموع در كه دارد ويژگيهايي ايران اسالمي انقالب
 .است بانوان

 از حسينت و تكريم با بارها ايران اسالمي انقالب الشأن عظيم رهبر. برآنند جملگي كه است حقيقتي اين و دادند اختصاص خود به را انقالب از بزرگي سهم بانوان
 .اند شمرده مردان سهم از عظيمتر را آنان سهم احياناً و اند كرده ياد بانوان فعال نقش

 آنان شركت رو اين از رسيد، نخواهد ثمر به بانوان شركت بدون ايران اسالمي انقالب كه بودند دريافته خود خاص تيزهوشي و تيزبيني با ايران اسالمي انقالب رهبر
 .ندانستند الزم را شوهر يا پدر موافقت حتي و شمردند الزم و واجب انقالبي مراسم در را

 به اپ نكردند، خودداري انقالب رساندن ثمر به راه در فداكاري گونه هيچ از اسالمي موازين و اصول حفظ با شدند، آگاه رهبر فرمان از آنكه از پس ما باايمان بانوان
 يدند،كش دري دربه شدند، خانواده و خانه ي آواره كشيدند، شكنجه رفتند، زندان دادند، شهيد كردند، شركت تظاهرات در دادند، شعار كردند، راهپيمايي مردان پاي

 .شدند متحمل محروميتها

 نظر از ريمؤث نقش بانوان بينيم مي كه است اسالم صدر در تنها خودمان، اسالم تاريخ در. است سابقه بي جهان در زن براي تاريخي نقش اينچنين رسد مي نظر به
 تحقيق كه كند مي ايجاب جهت همين و است رسيده صفر به احياناً و شده ضعيف نقش اين تدريجاً متأخر هاي دوره در. اند كرده ايفا فرهنگي يا نظامي يا سياسي
 . نمايد؟) مؤنث مذكر( »مذنّث« را آن و كند خارج محض بودن »مذكر« از را تاريخ و شود ظاهر تاريخ ي صحنه در ديگر بار زن كه گشت موجب عواملي چه كنيم

 در زن ظاهرشدن و مستقيم نقش تاريخ، در زن نداشتن نقش و داشتن نقش از ما منظور كه است ضروري نكته اين يادآوري شويم بحث اين وارد آنكه از پيش
 .است داشته محفوظ خود براي همواره زن را صحنه و جبهه پشت و غيرمستقيم نقش اما است، تاريخ ي صحنه

 تپش از زنان. اند بوده آنها مردانگي مكمل و نيرودهنده و بخش الهام بلكه اند، نبوده آنها جسم ي دهنده پرورش و مردان ي زاينده و مولّد تنها تاريخ طول در زنان
 اسهحم در دالوران و دليران كه بينيم مي فارسي و عربي حماسي اشعار از بسياري در ما. اند بخشيده مي مردانگي مردان به همواره جنگ ي جبهه پشت از و صحنه
 خود دالوريهاي و دليريها ي همه از ناآگاهانه يا و آگاهانه مرد گويي اند، داده سخن داد خود دالوري و شجاعت و مردانگي از و داده قرار مخاطب را زنان خود هاي

 فراز كي آيد گرد يكجا شده انشاء زمينه اين در كه نثر و نظم ادبي قطعات و دهد دست فرصتي اگر. است داشته مي منظور را زن رضايت جلب و تحسين و رضايت
 اظرن تاريخ، ي آفريننده مرد و مرد ي آفريننده عشق و است عشق ي آفريننده زن گويند مي اينكه. گردد مي فراهم شناسي جامعه نظر از اي مطالعه قابل و جالب

 .است تاريخ سازندگي در زن غيرمستقيم نقش به

 اشدورب زن كه آنجا. است خويش ي زنانه باش دور و تقوا و عفاف و حيا يعني خويش جنسي ي ويژه اخالق مديون را خود تاريخي غيرمستقيم سازندگي نقش زن
 ودخ پاداشهاي حيا: «است شده گفته زن عفاف و حيا مورد در حق به. است داده دست از را تاريخي نقش اين كشانده ابتذال به را خود و نكرده حفظ را عفاف و حيا
 بيرون است شده ذخيره ما حيات آرام سطح زير در كه را قوايي دارد، مي وا مهم اقدامات به را او و برد مي باال را مرد شجاعت و نيرو درنتيجه و كند مي انداز پس را

 را بههج پشت و مستقيم نقش يا و بودن بيرون صحنه از و غيرمستقيم نقش يا: دارد وجود نقش دو اين ميان تعارض و تضاد نوعي گويي رو اين از] 2. » [ريزد مي
 هر برود راه آن از اگر زن كه دارد وجود ظريف و باريك راه يك. نيست كار در جمعي غيرقابل تعارض و تضاد درحقيقت اما. نداشتن غيرمستقيم نقش و كردن رها
 اناير اسالمي انقالب در زن دخالت ويژگي. كردند طي اخير ي ساله ده در ما بانوان كه است همان ظريف و باريك راه آن. كند ايفا تواند مي واحد آن در را نقش دو
 و حيا ،نكرد رها را جبهه پشت كرد، شركت مرد با تاريخ سازندگي كار در مستقيماً و شد ظاهر تاريخ ي صحنه در اينكه عين در ايراني مسلمان زن كه است اين در

 ابتذال به پهلوي مدل زن و غربي زن مانند را خويشتن و داشت محفوظ را خويش ي زنانه عزت و كرامت و خويش باش دور نداد، كف از را الزم پوشش و عفاف
 .نكشانيد

. تاس منفي تاريخ ساختن در زن مستقيم دخالت تفكرها طرز برخي براساس و ها دوره برخي در. اند كرده طي را اي گانه سه هاي دوره تاريخي، نقش نظر از زنان
 انيانس استعدادهاي از هيچيك شرايطي چنين در طبعاً. است اندروني كاالي يك صرفاً و باشد داشته تواند نمي و ندارد كاري خانه اندرون در جز زن ها دوره اين در
   در .كند نمي طي را الزم رشد اللّه الي ي عارفانه سلوك و عبادت حتي و ابداع و خالقيت و هنر انتخاب، و اختيار و اراده آزادگي، بيداري، آگاهي، تفكر، يعني اش
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 ٧ صفحه 
 

 به بازار در و خانواده درون به است محدود زن زندگي محيط اينكه حكم به و است »ء شي« يك است، خانوادگي زندگي ابزار و وسيله يك حكم در جوامع گونه اين
 ء شي هر مانند است »گرانبها ء شي« يك محيطها چنين و ها دوره چنين در زن رو اين از. گرانبهاست و عزيز مرد براي نيست، ميسر او به دسترسي آزاد اصطالح
 اريخت ساختن در ملموس و محسوس و مستقيم نقش زنان است، »مذكر« طبعاً تاريخ ها دوره گونه اين در. غيره و الماس و برليان قبيل از ديگر گرانبهاي و نفيس
 و زعزي ء شي« يك صورت به اما دارد وجود زن بينيم مي بينيم، مي را وضع همين عيناً برويم خودمان اخير قرن نيم از پيش ي گذشته تاريخ به ما اگر. ندارند
 .تاريخي حوادث و تاريخ در دخالت بي معموالً و »گرانبها و نفيس

 است، درآمده »شخص« صورت به و است شده مرد شريك سياسي فكري، هنري، علمي، شؤون در است، شده اجتماع وارد و كرده رها را خانه زن جوامع برخي در
 حاشيه دانسينگها، ها، كاباره عمومي، اماكن در و داده قرار مرد دسترس در رايگان را خود و زده كنار به را حريم و كرده رها كلي به را خويش مدار اينكه به نظر اما
 .است داده دست از را خود بهاي و ارزش است، داشته اعالم را خود آمادگي و حضور خيابانها ي

 است، كرده رها را جبهه پشت كه درحالي كرده ثابت تاريخ ي صحنه در را خود حضور زن جوامع گونه اين در.  »بها بي شخص« اما است شخص زن جوامع اين در
 .است داده كف از نيست كمتر آن از كه را غيرمستقيم نقش اما آورده كف به تاريخ سازندگي در را خود مستقيم نقش

 ي جامعه از عظيمي قشر سال چهل نزديك كه »پهلوي مدل« زن. را مرد هم و سازد مي تباه را خود هم دهد، مي دست از را خود غيرمستقيم نقش زن كه آنجا
 .بود نوع اين از داد مي تشكيل را ايراني زن

 

 صدرا انتشارات#

 بوك مذهب
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