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  حجاب و آزادی روابطوم: سفصل 

  :91-99صفحات 

 

  اب ده، حجمجهول ماننقش انسان دگرگون نشده و برداشت ما از خویشتن و تلقی ما از انسان مادام که

خواهی داشت که خودت را آزاد کنی: ))پاکی زن در لباسش  ،عذر هیچ مفهومی نخواهد داشت و هزار

 چادر، بیشتر مرد را کنجکاو می کند، این مسئله در کشورهای مترقی حل شده و...((نیست! 

 را یافتم و با شهادت استعدادهایم، کار بزرگ خودم را ارزش های بیشتر خود با مقایسه ها،  نگامی کهه

نقش من تحرک اگر  رو می آورم.شناخت دنیا ، ناچار به مشخص گردیدعظمت من هنگامی که و  شناختم

و در این راه من نباید گردی به پا کنم و دلی را خواهد بود دنیا راه من ، ناچار کار من حرکتباشد و 

 بگندانم و کسی را به خود جلب کنم و خودم را در چشم ها بنشانم.

 :با این بینش، دیگر هیچکدام از آن عذرها رنگی نخواهد داشت، که 

مسئله این است که اگر کسی با عمل من گندید، ناچار گند او به من هم  سِئله این نیست که من پاکم،م

 زندگی می کنم.جامعه مرتبط سرایت می کند، که من در 

 ، که درخت زنده بار خواهد داد.پاکی دل، ناچار پاکی عمل را به دنبال خواهد آوردباید دانست که 

، ارضاء شده باشد، نباید از بیرون تحریک ها در ناخت و بینش هااز درون با شکنجکاوی ها هنگامی که 

میان باشد. آنچه کنجکاوی را تحریک می کند، به خویش خواندن هاست، چه باحجاب و چه بی حجاب. 

این تحریک ها در تمام شکل هایش کنترل می شود، در حالیکه راه صحیح برداشت و ارضاء وجود دارد. 

، تامین خواهند شد. کنجکاوی هنگامی بیشتر بدون احتیاج به تنوع هااند  رسیده تحرکآن ها که به 

 داده باشند، مسئله ای نیست. جهتو کرده  رهبری، اما اگر جلوی استعدادها را گرفته باشندخواهد بود که 

. ارتباط و پیوستهمراه ه ای جامعو همراه نظام و سنت زندگی می کند  جهانیانسان با این عظمت در 

، ی اوستشکوفا شدن تمام استعدادهاو بی نیاز شدن و تامین شدن تمام کمبودها نشاط این انسان، در 

، نمی دانیم خویش غافلیم از حجم استعدادها و عظمتکه ما  آن ها. یا احتکاراستعدادها  نهرز کردنه در 

 که چه به دست آورده ایم! چه از دست داده ایم و فقط حساب کردیم این هرز کردن ها در

  :با این توضیح، حجاب تنها مخصوص زن نیست که مردها هم باید حساب شده گام بردارند وسعت حجاب

 .دل ها بنشیند، راهزن است و طاغوتو گرد و خاک باال نیاورند، که هرکس سر راه 



  :حجاب، همیشه یک شکل د که با در دست داشتن این بینش ها و مالک ها، روشن می شومقدار حجاب

 که در برابر دیگران نیست. ستا به گونه ای ابوذر در برابر سلمان و فاطمه . کهو مقدار ندارد

  رجحان و اهمیتیباشد و  ضرورتیمی کند، مگر آن جا که  محدودیک اصل است که برخوردها را این .

این اهمیت و رجحان و ضرورت، حتی به اسارت رفتن زینب عریان و ضربه خوردن فاطمه ی مدافع حق 

 .. را توضیح می دهد.

  و معیارها، احکامش را طرح می اسالم نه تنها عمل که عامل ها و انگیزه ها را در نظر دارد و با این مالک

ارزش انسان و نظام جهان و  روشنگرآمده اند؛ بیناتی که  میزانو  کتابو بینات که رسوالن، همراه .. کند.

این انسان در این راه نظام یافته بود و  دستورالعملارتباط و پیوستگی دورها و جداها بوده اند. کتابی که 

 الک آن احکام است.که شاغول حرکت این انسان و م میزانی


