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مقدمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َع َوالَْبَص��َر َوالُْفَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَن َعْنُه َمْس��ُؤول؛ به  ��مْ ِإنَّ السَّ
درستی که گوش و چشم و قلب مورد پرسش واقع خواهند شد.

نعمت های الهی که به انسان هدیه گردیده است بر اساس یک 
اصول و قوانینی در نظام هستی می باشند و به انسان خدمات رسانی 
دارند و این نعمت ها در اختیار انس��ان هستند و در قیامت هم مورد 
سؤال قرار می گیرند و این انسان است که باید پاسخگو باشد. و در 
مقابل این نعمت ها باید آماده باشد که جواب بدهد با آن نعمت ها 
چه کرده اس��ت؟ و کجا مورد استفاده قرار داده است؟ و به وسیله 
آن ها چه به دس��ت آورده اس��ت؟ آیا بر آن ها ظلم کرده است یا 

خیر ....
در این مقوله نعمت چشم و عقل سرآمد نعمت هاست که چشم 
در خدمت عقل و خرد قرار می گیرد و سایر اعضاء هم در خدمت 
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دس��تورات عقل خواهند بود یکی از قوانین تغیرناپذیر الهی که در 
طول رس��الت انبیاء رقم خورده است مسأله حجاب و عفاف است 
و در هر دوره رسالت اولیاءاهلل سیر تکاملی داشته و با وجود اسالم 
ارتقاء یافته است. اما این بشر ناسپاس بر اساس غرایز و .... این قانون 
الهی را مورد تغیر و تحریف رفتاری قرار داده است. می بایست که 
ضمن دانش افزایی اصالح رفتار انجام شود و ضرورت نگاه جامع 

و همه جانبه به این دستور الهی در جامعه احساس می شود.
زمان��ی ک��ه نیروهای دخیل در امر حجاب بررس��ی می ش��ود 
می توان دانش فنی را در ابعاد مختلف این موضوع مش��اهده نمود 
که تاکنون به آن اش��اره نشده اس��ت. امام صادق در خصوص 

چشم که یکی از ابزار حجاب است می فرماید:
هیچ غنیمتی مانند غنیمتی که آدمی از راه کنترل چشم به دست 

می آورد نیست. 
بنابرای��ن بین ابزارهایی ک��ه بنابر نظر ق��رآن در حجاب نقش 
دارند یک ارتباطی وج��ود دارد که برگرفته از )نیازهای درونی و 
سیگنال های مغزی و امواج نور چشم و امواج صوتی صدا و پوست 
انس��ان ها )زن و مرد( اس��ت. این ارتباط عمی��ق را با توجه به نقش 
علمی که ابفا می کنند جز فن��اوری نمی توان نام برد از این رو این 
فناوری حجاب و عفاف را با رویکردی آزمایشگاهی و تحقیقاتی 

باید به پیش برد.
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در این کتاب عناوینی که در بخش های آن ذکر ش��ده اس��ت 
س��یر پژوهش��ی و علمی را طی کرده اس��ت و قطعاً پس از مطالعه 
این کتاب پی به دانش محوری حجاب خواهید برد. که برای بشر 
بهداش��ت روان و امنیت خاطر و ارزش اجتماعی و اطاعت پذیری 

الهی را به دنبال خواهد داشت.
ش��اید این کتاب اولین کتابی باشد که در ارائه این نوع تحقیق 
علمی و اثبات آن بر اس��اس آیات قران تألیف ش��ده اس��ت و در 
مجموع باید گفت  زمانی که انس��ان آیات قرآن را به آزمایشگاه 
می ب��رد قطعاً فرد دس��ت خالی برنمی گ��ردد. )تبیانا لکل ش��ئ... 
بیان کنن��ده هر چیزی اس��ت(. نکته مثبتی ک��ه در این نوع تحقیق 
می توان دید استحکام بخش��ی قرآن و عدم تحریف پذیری آیات 
و اثبات علمی حجاب است که دارای اهمیت است. امیدوارم این 
کتاب که جز فضل او نخواهد بود بتواند عالوه بر روش��نی بخشی 
ابع��اد معنوی حجاب و عفاف ابعاد علمی و رفت��اری آن را اثبات 
نماید تا مورد اس��تفاده مؤمنین و مؤمنات گرام��ی قرار گیرد البته 
خالی از اش��کال هم نخواهد بود. منتظر لطف فرهیختگان ارجمند 

در این باب خواهم بود.
MNIKFAR10@YAHOO.COM

بهار 94 – محمد نیکفر
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سوابق تاریخی حجاب و عفاف

از بدو خلقت با توجه به آفرینش یک موجودی به نام انسان با دو 
مش��خصه و با دو جنسیت تفاوت هایی در آن ها نهفته است و باعث 
تمایز این دو از یکدیگر اس��ت که عبارتن��د از – مذکر و مؤنث و 
هریک دارای یک صفاتی هستند که این دو از یکدیگر جداشدنی 
نیستند. در زن عالقه شدید به تبرج و خودآرایی و خودنمایی وجود 

دارد و در مرد هوس و چشم چرانی و و نظربازی ادامه دارد.
)ویل دورانت در تاریخ تمدن می گوید: مردان پیر س��ر به دنبال 
زنان هس��تند و زنان تا دم گور آماده معشوق شدن و محبوب بودن 

هستند(.
ب��ا این اوصاف تمام ملل چه قبل از اس��الم و چ��ه بعد از آن با 
این مش��کل روبرو بوده اند در هر یک به نحوی با توجه به اوضاع 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود راه حل هایی را به کار برده اند و 

در جوامع خویش استفاده نموده اند.
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به طوری که در ایران باستان: در میان قوم یهود در هند حجاب 
وجود داشته است و بسیار شدیدتر بوده است.

قوم یهود از نظر ویل دورانت1

اگر زنی قانون یه��ود را نقض می کرد و بدون آن که چیزی بر 
س��ر داشت یا داشته باش��د به میان مردم می رفت و یا در شارع عام 
نخ می رش��ت یا با هر س��نخی از مردان درددل می کرد یا صدایش 
آن ق��در بلند بود که چ��ون خانه اش تکلم می نم��ود به طوری که 
همسایگانش می توانستند سخن او را بشنوند مرد حق داشت بدون 

پرداخت مهریه او را طالق دهد.

زن در قوم زرتشت

در بین قوم زرتشت زنان منزلتی عالی داشتند با کمال آزادی و 
باروی گشاده در میان مردم آمد و شد می کردند.

پ��س از داری��وش مقام زن تن��زل پیدا ک��رد )ایران باس��تان( 
گوشه نشین بودند در زمان حیض زنان شوهردار حق نداشتند هیچ 
مردی حتی پدر یا برادرش��ان را ببینند  و در نقش های باقیمانده از 
آثار حکاکی آن دوران هیچ زنی صورتش دیده نمی ش��ود - و از 
منزل خود جهت کار حق خروج نداشتند- و در مجموع در ایران 

باستان حجاب سختی حاکم بوده است.

1. تاریخ تمدن، ج 12
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ویل دورانت در جلد 10 تاریخ تمدن می گوید که ایرانیان برای 
حضور در جوامع یک همس��ر داش��تند و در اندرونی زن اصلی و 

خاص داشتند که البته متعه به اسالم منتقل شد.
جواهر لعل نهرو: معتقد است حجاب از ملل غیرمسلمان )روم، 

ایران( به جهان اسالم وارد شد.
در کت��اب نگاهی به جهان اس��الم می گوید: عرب ها امپراطور 
روم را غلب��ه نمودن��د و امپراطور ایران را از بی��ن بردند ولی راه و 
رسم آن ها در مورد زنان و جدایی زن از مرد و پرده نشینی را رایج 
نمودند و حرم سرا از بین درباریان به حکومت ها اسالمی رواج پیدا 

نمود.

در هند

در هند حجاب ش��دید رواج داشته اس��ت و این که آیا قبل از 
اس��الم بوده یا بعد از آن س��ند دقیقی وجود ندارد. حجاب هندی 

نظیر حجاب ایران باستان بوده است.
ویل دورانت معتقد اس��ت حجاب هند توس��ط ایرانیان شکل 
گرفته اس��ت ولی نهرو )جواهر لعل( معتقد است حجاب هندی ها 

توسط مسلمانان رایج شده است.

زن در ملت های عقب مانده

قبائل و حشی )آفریقا – استرالیا- جزائر مسکون در اقیانوسیه و 
آمریکای قدیم ....(


