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 رهبر حکیم انقالب:
تواند بگوید که استبداد رضا خان از استبداد ناصر الدّین شاه کمتر است؛ بلکه بالشک بیشتر از آن است. ناصرالدّین شاه  کس نمیهیچ

هنگامی که حرکت مردم و علما را دید،   1314که حرکت مردم را دید، عقب نشست؛ اما رضا خان در سال ي تنباکو وقتیدر قضیه
 آورد! ي مسجد گوهرشاد را پیشرکوب کرد و علما را دستگیر نمود و واقعهحرکت مردم را س

 
رضاخان در اولین و آخرین سفر خارجی خود به ترکیه تصمیم گرفت با زور چماق مانند ممالک فرنگی، اسباب ترقی و رفاه  1313سال  

اخان به ترکیه بر نمی گردد؛ بلکه قصه از آن جا آغاز  جامعه ایرانی را فراهم سازد، سر کالف کشف حجاب در ایران، به تنها سفر رض 
می شود که عده اي روشنفکر از فرنگ برگشته، به فکر طبابت جامعه خود افتادند و این به ظاهر طبیبان با نسخه اشتباه خویش، عالج  

که دامن کوتاه و کاله شاپو، ما را همانند    درد نکردند. آنها نسخه پیچیدند که از فرق سر تا نوك پا، غربی شویم؛ با این تصور ساده دالنه
 .جوامع غربی به پیشرفت می رساند و با پا گرفتن این اندیشه غلط، حکومت رضاخانی به قدرت رسید

روشنفکران ایرانی به تنهایی به چنین اندیشه منوري نرسیدند؛ بلکه اعمال چنین سیاست هایی، در ترکیه توسط کمال آتاتورك، در  
رضاخان و در افغانستان توسط امان اهللا خان، به صورتی هماهنگ، توسط انگلیس تقویت و دنبال می شد؛ زیرا تضعیف و  ایران توسط 

تحقیر باور اسالمی مردم منطقه، به معناي جلوگیري از شکل گیري مجدد تمدن اسالمی بود و تجددخواهی مورد تأیید انگلیس، این  
 .خطر را مهار می کرد

أکید می کرد که استعمارگران براي به یوغ کشیدن ما، ابتدا «به سراغ زنان ما آمدند». وي با آگاهی از این سیاست  امام خمینی(ره) ت
آنان چون می دیدند که زنان در نهضت مشروطه و پس از آن، نقش برجسته اي داشته اند و آنها هستند که می توانند   "غرب فرمود: 

 ".بکشند، نخست به سراغ زنان ما آمدندحتی مردان را به میدان مبارزه  
، قانون متحدالشکل نمودن لباس ها را تصویب کرد. بر اساس  1307براي آماده ساختن زمینه کشف حجاب، مجلس در ششم دي ماه  

از زنان  این قانون، پوشیدن کت و شلوار و کراوات و کاله فرنگی براي مردان، الزامی شد. تالش هاي رضا خان باعث شد تا عده اي  
غرب زده، به ویژه زنان درباري و زنان دولت مردان، به صورت بی حجاب یا بدحجاب، در مجامع و معابر عمومی ظاهر شوند و مردم  
نیز تحت تاثیر اختناق و ظلم رضاخانی، حساسیت الزم را از خود نشان ندادند. تعویض کاله مردان، مقدمه کشف حجاب زنان بود و  

 .ه صورت آشکار به آن اعتراض کندهیچ کس جرات نکرد ب

شمسی، اقدامات تبلیغاتی به منظور آماده ساختن افکار عمومی براي کشف حجاب انجام گرفت.    1314تا    1313هاي  در فاصله سال
ت  تحت نظار   1314ها برپا شد. کانون بانوان در اردیبهشت  ها و مجالس سخنرانی متعددي در این زمینه در تهران و دیگر شهرجشن

این کانون،   به ریاست شمس پهلوي تأسیس شد. در  بدرالملوك  اشخاصی نظیر صدیقه دولتوزارت معارف و  فاطمه سیاح،  آبادي، 
بامداد، هاجر تربیت، فخرالزمان غفاري بایندر و پري حسام شهیدي فعالیت داشتند. این کانون موظف بود که مجالس مختلف سخنرانی  

ف دعوت نماید تا براي حضار راجع به مقام زن و مرد سخنرانی کنند. در تعقیب این سیاست به وزارت  برگزار کرده و از اشخاص معرو 
معارف دستور داده شد که در مدارس کشور مجالس جشن و سرور و خطابه با روي باز و بدون حجاب برگزار شود و نیز تصمیم گرفته  

 .ن اداره گردد. در نشریات نیز مقاالتی در انتقاد از حجاب به چاپ رسیدشد مدارس ابتدایی تا سال چهارم به صورت مختلط توسط زنا 
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 جشن شیراز، مقدمه قیام مسجد گوهرشاد 

در سراسر کشور، به ویژه در شیراز را می توان مقدمه قیام    3131برگزاري جشن هاي گرامیداشت بی حجابی در ماه هاي دي و بهمن  
  13مسجد گوهر شاد نامید. چند ماه قبل از قیام مردم مشهد، برگزاري جشن شیراز با حضور علی اصغر حکمت، وزیر معارف، در  

ن، عده اي از دوشیزگان  ش. مقدمه قیام مسجد گوهر شاد شد. در این جشن پس از ایراد سخنرانی ها، در پایان جش1314فروردین  
بر روي صحنه نمایان شدند و ناگهان نقاب از چهره برگرفتند و ارکستر، آهنگ رقص می نواخت و دختران به پاي کوبی پرداختند. روز  

ي  بعد، این خبر مانند بمبی در شهر پیچید و عده اي از مردم در مسجد وکیل اجتماع کردند. در اولین اقدام، حسام الدین فال اسیر
اعتراض او باعث شد تا    مظاهر بی دینی در جامعه نامید.یکی از عالمان شیراز، به برگزاري چنین مراسمی اعتراض کرد و آن را از  

 .بالفاصله دستگیر و زندانی شود
 

 قیام مسجد گوهرشاد 
پس از واقعه کشف حجاب در جشن شیراز و دستگیري و حبس آیت اهللا فال اسیري و بی حرمتی به وي، موجی از اعتراضات در کشور،  
به ویژه در حوزه هاي علمیه قم، مشهد و تبریز به راه افتاد. در تبریز، دو مرجع عالیقدر، سید ابوالحسن انگجی و میرزا صادق آقا به  

 پو، اعتراض کردند و به سمنان تبعید شدند. تغییر لباس و کاله شا
غ ابال خراسان اهللا پاکروان، استاندار فتح  سرلشگر   المللی» موسوم به «شاپو» بهدستور تغییر لباس و تبدیل «کاله پهلوي» به «کاله بین

عامل اصلی سرکوب    بود که  ش)1343تا    1339و پدر سرلشکر حسن پاکروان (رئیس ساواك از سال   امیرکبیر نوه دختري  (وي  گردید.
او نیز بدون کمترین تاملی، دستور رضاخان را به اجرا گذاشت و در این    بشمار میرود )  خونین مردم معترض در مسجد گوهرشاد  

   .عوامل تابعه صادر کرد زمینه، دستورات اکیدي به شهربانی خراسان و دیگر ادارات و 
غوغایی برپا شد و مراجع   ر جشن شیراز و گرفتاري فال اسیري و تبعید دو نفر از عالمان تبریز، اخبادر مشهد و  با اعالم این بخشنامه  

،  سخت ناراحت شدند و براي بحث و گفت وگو درباره تغییر لباس و سخت گیري هایی که در باره معممین  و علماي مشهد  روحانی
 . وگو برپا کردند جلساتی براي بحث و گفت

تصمیم به فرستادن نمایندگانی براي مذاکره    برگزار گردید   ا... یونس اردبیلی در منزل آیت  و در یکی از این جلسات که 1314در تیرماه  
حسین طباطبایی قمی براي دیدار انتخاب شد، رژیم پهلوي محل اقامت او را تحت محاصره قرار داد و  ا... سیدبا رضاشاه گرفتند و آیت
 المالقات شد.  سپس بازداشت و ممنوع

پیش آمده بود،  و بخشنامه جدید  پیرامون مسائلی که به واسطه کشف حجاب    آیت اهللا حاج آقا حسین قمی براي مذاکره با رضاخان 
به تهران رفت. قبل از حرکت، از وي درباره نحوه عملکرد و این که در مالقات با شاه چه خواهد کرد، سؤال شد و وي در پاسخ گفت:  

رد و اگر موافقت نکرد، دست او را می بوسم و اگر  «اول اصرار و التماس می کنم که از برنامه هاي ضددینی و اسالمی خود دست بردا
باز هم موافقت نکرد، خفه اش می کنم». وي در تصمیم خود قاطع بود؛ به طوري که قبل از عزیمت به تهران گفت: اگر جلوگیري از  

 .این عمل خالف مذهب، منجر به کشته شدن ده هزار نفر و خودم هم بشود، باز هم ارزش دارد 
هاي شهربانی، شب نوزدهم تیرماه مردم در مسجد گوهرشاد گرد آمدند  ا... قمی در مشهد و اعتراض به اقدامبازداشت آیتبه دنبال خبر  

راند، مردم را به ایستادگی در برابر حکومت  و شیخ محمدتقی بهلول معروف به شیخ بهلول واعظ که در آن جلسه بر منبر سخن می
دوباره براي    1314تیر    20هلول در شب  ب  .راد کرد که شنوندگان را کامالً تحت تاثیر قرار دادفراخواند. او در منبر سخنان تندي ای

کند؛ و سرانجام  رود و همراه نواب احتشام و شیخ حسین اردبیلی سخنانی را ضددستگاه رضاخان بیان میسازي مردم به منبر میآگاه
هاي  عام مردم اقدام کرد. کوچه و خیابانکرد و با مسلسل و تفنگ به قتل  استاندار و فرمانده لشکر مشهد به مسجد حمله   21در ساعت  
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نشینی و کنار گذاشتن حجاب  هاي نسبتا دور از آن روزها که یک زن باید میان خانهترها خاطرات تلخی دارد از سالشهر براي قدیمی
 . کردیکی را انتخاب می

 
  بردندها را به باغ خونی می جنازه

شهرستان بروجرد در استان لرستان، در همان دوران کودکی به همراه خانواده به مشهد   1304متولد  ا... ابوالقاسم خزعلی آیتمرحوم 
ا... خزعلی در فاجعه مسجد گوهرشاد در مشهد، نوجوانی ده ساله بود. او به همراه پدرش،  مهاجرت کردند و آنجا ساکن شدند. آیت

من آن زمان هفت هشت ده ساله بودم. شب قبل این اتفاق    "  ضر شده و اوضاع را به چشم خود دیده بود.فرداي حادثه در محل حا
افتاده بود. ما روز بعد با پدرم به طرف مسجد گوهرشاد رفتیم. پدرم شب قبل و زمان کشتار، بیدار نبود، اگر بیدار بود قطعا به حرم  

ها را بردند جایی دفن کردند  شد. مسجد گوهرشاد پرخون شد و کشتهه محسوب میرفت و طبعا در ادامه هم جزء شهداي آن واقعمی
 ".که اسم خوبی هم روي آن است: باغ خونی. بردند و دفن کردند

به ارائه آمار تعداد زیادي از  عالوه بر روایت واقعه  ها هم  هاي خارجی در مشهد است که آنهاي کنسولگرينکته جالب توجه گزارش
 .اندپرداخته شدگانکشته

نفر از مردم معترض به ممنوعیت عزاداري سیدالشهدا و متحدالشکل کردن لباس مردان و ممنوعیت پوشش بانوان در    2000کشتار  
پادشاه یک کشور اسالمی و شیعه مردم را اجبار میکرد برخالف فرهنگ و اعتقادات و دین شان عمل  _حرم امن رضوي توسط رضاخان 

با گلوله و زندان و ضرب و شتم جواب میداد و این در حالی بود که کشف حجاب بر خالف قانون مشروطه بود   کنند و مقاومتشان را
و زنده بگور کردن برخی مجروحان؛ عمق این فاجعه تا بدانجاست که با بستن    _که رضاخان با همان قانون به پادشاهی رسیده بود  
آهو و دفن دسته جمعی زنده و مرده آنها خواستند تا این جنایت تا همیشه پنهان  دربهاي مسجد و قتل عام زائران پناهنده به ضامن  

 بماند.
  ،رضا(ع) اتفاق افتاد. اینهمیت واقعه مسجد گوهرشاد این بود که این حادثه هم در مسجد و هم در کنار حرم و مضجع حضرت اماما

کرد. کلنل پسیان را در خراسان به  شاه در جاهاي دیگر هم سرکوب و کشتار کرده بود و میکند. رضااهمیت قضیه را خیلی زیاد می
قتل رساند؛ شیخ خزعل را در اهواز و سردار جنگل را در گیالن به شهادت رساند. مهم بودن واقعه مسجد گوهرشاد این بود که در  

کند.  شود و اهمیت بیشتري پیدا میاینجاست که این موضوع از دیگر حوادث متمایز می.  آمدله پیشچنین فضاي مقدسی این مسا
  .شود که روي مردم اثر بگذاردهمین هم باعث می

ماجراي کشتار گوهرشاد، عظیم ترین و مظلومانه ترین نهضت تاریخ جهان در دفاع از حجاب است که در طول تاریخ و عرض جغرافیا  
به این عظمت براي دفاع از حجاب وجود نداشته است و افتخار این واقعه غیرت مندانه مخصوص مردم ایران است. مردمی    واقعه اي 

 که به عقیده تحلیل گران دنیا، انگیزه اصلی شکل گیري انقالب اسالمی شان مبارزه با فساد و انحطاط اخالقی رژیم پهلوي بوده است.
  هااز زبان گوهرشادي 

رفتیم.  با مادرم به بازار می  ساله بودم. [براي زیارت به مشهد رفته بودیم ]  20") نقل میکند که:  خواهی (ماسال گیالنم دولتالح خاناص
کردند. خواستند که مادرم را کتک  هایمان را برداریم. مادرم مخالفت کرد. ماموران اصرار میابتداي بازار به ما دستور دادند که روسري

عمویم تعریف   ") نیز میگوید: ابراهیم ایرجی (مشهد  ".را مقابل آنها قرار دادم. مچ دست راستم در این ماجرا شکست بزنند. من خودم
گفت به جایی رسیدیم که فرمانده دستور داد تیراندازي کنید  رضا(ع)؛ میکرد یک روز ما سربازها را بردند صحن سقاخانه حرم اماممی

زنم. عمویم  همه بود سیلی زد و گفت تو بزن تا بقیه هم بزنند. سرباز زد زیر گریه و گفت به امام رضا تیر نمیو به سربازي که جلوتر از  
)  شیدیان (مشهد علی ر  " !اي ندارد؛ گلنگدن را کشید و لوله تفنگ را گذاشت روي سرش و خودش را کشتگفت وقتی دید چارهمی

کرد. با  ود. پدرم در روستاي طرق (ییالق نزدیک مشهد) روي امالك آستان کار میایام چادربرداري ب  "در خاطرات خود گفته است:  
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پدر و مادرم براي زیارت به مشهد آمدیم. تا آمدیم از سمت مسجد گوهرشاد وارد حرم شویم، خادم جلوي در دست انداخت و روسري  
   " !فرار رضاشاه، مادرم دیگر به حرم نیامد) و  1320ها به مشهد (مادرم را برداشت. مادرم سخت گریه کرد. تا آمدن روس

و صدها خاطره مانند اینها بیانگر آنست که مقاومت فرهنگی مردم نجیب و باغیرت ایران در آن دوران، فقط به قیام گوهرشاد خالصه  
هاي زنان و مردان  پر است از غیرتمندي    1314تا انتهاي    1307ابتداي    از    سال دفاع مقدس و مقاومت فرهنگی مردم    7نمی شود.  

بانوانی که در اغلب شهرهاي کشور یا در خانه محبوس شدند و دق کردند یا در درگیري با    ، در مبارزه با منع حجاب رضاخانیایران  
به شهادت رسیدند   باتوم  بر شهداي گوهرشاد،  ماموران سفاك رضاخانی و ضربات  پاسداري  نیز عالوه  این  اند.  جزو شهداي حجاب 

شعائر دین بخاطر جو خفقان و دین ستیز در نیم قرن حکومت فاسد پهلوي مکتوم ماند و آنچه گردآوري و ثبت شده است    مظلومانه از
 قطره اي از دریاي مجاهدت هاي این مردم غیور است.

 

 ر.ك.  جهت کسب اطالعات بیشتر 

 ،، نشر تالوت آرامشکتاب جواهرانه .۱
 ماکسیم ، _رضا#قابل جستجو با    www.aparat.comر گوهرشاد دبا بازماندگان کشتار فیلم مصاحبه  400  .۲
بوي شهر  انتشارات ، ، قیام فیروزه اي، ضربه دوازدهم، مجموعه مقاالت همایش اول و دوم گوهرشادقندان هاي همیشه پر هاي کتاب .۳

 ، بهشت
 مستند محترم بانو، سایت عماریار و ...   . ٤
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 براي ایرانی ها  "غیرت"و  "ناموس"اهمیت مقوله 

ایرانیان در همیشه تاریخ قوم نشان شده به نجابت و عفت بودند و این میراث گرانبها را در طول تاریخ کهن این سرزمین حفظ کرده  
ترین شرایط اقتصادي، سیاسی، جنگ و ... که مردم این سرزمین در سختهاي ایرانیان نشان داده است  اند. تاریخ مبارزات و نهضت

قیام خونین و    اندهاي زیادي در این راه نمودهاند؛ اما هر جا بحث از غیرت و ناموس در میان بوده کوتاه نیامده و جانفشانیمقاومت کرده
به نام مردم این  تنها یکی از این نمونه هاست که  جاب است،  ترین نهضت تاریخ جهان در دفاع از حترین و مظلومانهگوهرشاد که عظیم

 سرزمین ثبت شده است. 
رغم  طبق تحلیل انقالب شناسان دنیا، انقالب ایران علیاست.    1357یکی دیگر از این نمونه ها، انقالب اسالمی مردم ایران در سال  

  هاي اخالقی در جامعه ک انقالب فرهنگی براي احیاء دوباره ارزشهاي سیاسی و اقتصادي بوده است، یهاي دیگر دنیا که انقالبانقالب
اگر در کوچه و خیابان از  "گوید:  گیري انقالب اسالمی مینگار فرانسوي) نیز در مورد تحلیل شکل. ژان لووریه (روزنامهبشمار میرود

میایرانی قرار  سرزنش  و  انتقاد  مورد  را  پهلوي  رژیم  چرا  بپرسید  وها  فساد  آن  دهند؛  پاسخ  رژیم  بود. انحطاط  خواهد   ها 
گران دیگر معتقدند که اگر خاندان پهلوي دچار این همه فساد اخالقی و جنسی نبود انقالب اسالمی ایران به این  بسیاري از تحلیل
 افتاد.زودي اتفاق نمی

تی انقالب اسالمی است سفارش به عفاف  ترین اسناد معرف که از مهم  سال دفاع مقدس و مدافعین حرم نیز  8ي  ي شهداوصیت نامهدر  
 .استدومین سفارش و توصیه بعد از سفارش به اصل والیت فقیه و رهبري  جزو پرتکرارتریم مفاهیم و  و حجاب 
نسبت به وجوب پوشش و حجاب وجود دارد. تقریبا در تمامی افکارسنجی    ی عموم  برخالف تصور غلط القاء شده، باور و اعتقادامروز نیز  

مردم به پوشش و رعایت آن معتقدند    %70ها، پیمایش ها و نظرسنجی هاي انجام شده توسط دستگاهها و سازمانهاي مختلف، بیش از  
هش هاي حوزه عفاف و حجاب ، خالصه  ولی تصور عمومی از وضعیت جامعه ایران چیز دیگري می گوید. (ر.ك. پژوهش فراتحلیل پژو

( محرمانه:   تحقیق بنیادین در حوزه عفاف و حجاب ، و دیگر پژوهش هاي داخلی و خارجی در مورد عفاف و حجاب در ایران)  100
 )1398نظرسنجی ناجا، اردیبهشت 

غیرت و عفاف و حجاب را هدف قرار داده و براي   ، شانریزي هاي راهبردي  در سرمایه گذاري و برنامه  و این انقالب ملت    این  دشمنان
براي اقشار مختلف جامعه روش هاي متنوعی طراحی و مهندسی    یت افکارعمومی،راکز فکري و مدیررسیدن به این هدف به کمک م 

کیان خانواده از بین خواهد رفت و روحیه مقاومت و ایستادگی  می کنند، چون در این جنگ نرم اگر این ابزار قدرت زمین گذاشته شود،  
را در تضعیف، سلطه و استعمار ملت به پیروزي نزدیک  دشمن  جاي خود را به فرهنگ ولنگاري و خوشگذرانی و زن بارگی خواهد داد و  

(شواهد    بعبارت بهتر و براساس اسناد موجود، امروز سلطه بر ملت ها و کسب ثروت از آنها در گرو حاکمیت شهوت است.  میکند.
 ) و ...  تاریخی در اینباره در طول تاریخ وجود داشته و دارد مثل آندلس
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 :گانه عفاف و حجاب در سایه مدیریت اخالق جنسی در جامعهکارکردهاي سه برخی از 

افزایش اگاهی عمومی و ارتقا سطح عقالنیت جامعه نسبت به کارکردهاي حجاب براي ارتقاء کیفیت زندگی، در اصالح نظام ارزشی در  
، خانوادگی و اجتماعی قابل  مورد حجاب و عفاف موثر خواهد بود. کارکردها و نقش کرامت آفرین عفاف و حجاب در سه حوزه فردي

 ارائه می باشد.
الوصول از طرفداران بیشتري  شان است و مثل همیشه منافع سهلکنیم که معیار اصلی زندگی افراد منافع شخصیدر دنیایی زندگی می

 گیرد.ها قرار میبرخوردار بوده و در اولویت آن
گیري است. یعنی فارغ از  هاي برون دینی زیاد قابل اثبات و پیاز جنبه  ي عفاف و حجاب علیرغم بسیاري دیگر از مسائل دینیمسأله

 این که یک فرد مسلمان باشد یا نباشد و به نظام جمهوري اسالمی اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد، در سه حوزه زیر:
 عفیفانه در زندگی مجاب و همراه کرد.  توان او را براي انتخاب رفتاربر اساس منافع شخصی خود و امنیت و آرامش روانی خود می

هم چنین با اشاره به ارتقاء  جذابیت و لذت در روابط خانوادگی و با اشاره به اهمیت محبت بین افراد خانواده، این مسأله به وضوح  
 براي فرد قابل فهم و پذیرش است.

اجتماعی که قطعاً عدم مدیریت جنسی در جامعه مشکالتی براي  همچنین است بحث امنیت اجتماعی و دستیابی به منافع و حقوق  
به وجود می فرهنگ بیافراد جامعه  نتایج ترویج  آمار و  بر کسی پوشیده نیست.  باري در غرب و  آورد که عدم مطلوبیت آن  بند و 

حیایی در جامعه رواج  فرهنگ بیي آن با کشورهاي شرقی و ایرانی (در سه سطح) نشان از این واقعیت دارد که به هر نسبت  مقایسه
ترین ضربه را به منافع فردي و قابل لمس مردم  تر آمده و این مهمپیدا کرده میزان نا امنی و عدم آرامش براي مردم آن جامعه پائین

 زده است. 
 

همچنین ر.ك.   67ا  ت  60(براي اطالع از آمار مقایسه اي این سه سطح و مطالب تکمیلی ر.ك. جواهرانه، نشر تالوت آرامش، صص  
 ) 83-80، نشر تالوت آرامش، صص2حریم ریحانه 

 
 الف) تأمین آرامش فردي:

تامین سالمت، امنیت، نشاط و آرامش روانی فرد، حفظ هویت و کرامت انسانی، افزایش احساس عزت نفس و خودباوري، تعمیق بخشی  
فرینی معنوي (تزکیه نفس و رسیدن به ملکات نفسانی ) حجاب که  به نگاه انسان در مورد ارزش و جایگاه انسان در کنار نقش تعالی آ 

تامین کننده رضایت و رضوان الهی و احساس ارزشمندي در نگاه الهی است از مهم ترین مولفه هاي نقش حجاب در بعد فردي افراد  
 است. 

ي آن یعنی تعالی معنوي (تزکیه نفس و  باشد و عالوه بر ابعاد معنوي ابعاد مختلف امنیت و آرامش فردي میحجاب تأمین کننده
رسیدن به ملکات نفسانی )، تامین رضایت و رضوان الهی و احساس ارزشمندي در نگاه الهی، نشانه تکامل یافتگی شخصیت انسان در  

ي او می  باشد تکریم و احترام به زن و ایجاد احساس ارزشمندتقویت اراده، مدیریت احساس، خودمهارگري و خویشتن داري نیز می
 باشد.  

حجاب، زن را از درگیر شدن در عرصه رقابت هاي بی ارزش در حوزه جلوه گري، مدگرایی، مصرف گرایی، جراحی هاي زیبایی و.... 
مصون ساخته و احساس قدرتمندي و نقش آفرینی او در امور ارزشمند و تاثیرگذار را تقویت تقویت می کند. ( ر.ك. آمار مصرف لوازم  

 ن در مقیاس جهانی) آرایش ایرا
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ي حفظ هویت و کرامت انسانی آنهاست. ضمن این که  ي اهمیت و تقدم انسانیت زن و مرد بر جنسیت و مایهحجاب نشان دهنده
ي نشاط جنسی و ارضاء صحیح و آرامش آفرین نیازهاي جنسی و عاطفی بوده و طبیعتا عامل مصونیت انسان از ابتال  تضمین کننده

 آشفتگی ها و افسردگی هاي روحی بشمار میرود.به امراض جنسی و 
در واقع عفاف و حجاب باعث  افزایش احساس عزت نفس، اعتماد به نفس  و خودباوري شده و با شکل گیري صحیح تعریف از زیبایی  

را در مسائل جنسی  فارغ از مفهوم جلوه گري جنسی، نگاه انسان در مورد ارزش و جایگاه خود (بدلیل فراغت از نگاه هایی که اصالت  
 مطرح می کند) را تعمیق می بخشد. 

و   متعالی  منافع  براي  لذائذ زودگذر شخصی  از  با گذشتن   ) براي سالمت جامعه  فداکاري  و  روحیه مهربانی، دغدغه مندي  حجاب 
 هاي تحصیلی، شغلی و... نیز می شود. ارزشمند جمعی) را تقویت کرده و بطور طبیعی باعث پیشرفت

 
 )  61و  60بند و باري بر زنان ر.ك. جواهرانه، نشر تالوت آرامش، صص اطالع از آمار و نتایج تکمیلی در مورد نتایج بی(جهت 

 
  ب)تعمیق عشق و محبت در خانواده

حجاب و عفاف و تنظیم روابط زن و مرد در جامعه باعث افزایش شکل گیري ازدواج سالم موفق بر اساس معیارهاي صحیح فارغ از  
ار احساسات و التهابات هیجانات جنسی شده و زوجیت و روابط زوجین، احساس تعلق و دلبستگی هاي زناشویی و مفهوم خانواده فش

را تقویت و ضامن پاکی و اصالت نسل و تربیت جنسی و روانی سالم و صحیح فرزندان خواهد بود و با تقویت بنیان هاي نهاد خانواده،  
 مفهوم عشق بعنوان یکی از کلیدي ترین مفاهیم خانواده خواهد بود.   عامل تعمیق بخشی و ماندگاري 

در جامعه اي که زیست عفیفانه جاري باشد و جلوه گري ها و تحریکات جنسی در فضاي عمومی مدیریت و حذف شود ، هم انگیزه 
  -قرار گرفتن افراد در محیط هاي محرك  حاصل از  -افراد براي ازدواج بیشتر است و هم انتخاب هایی مسئوالنه و به دور از هیجانات  

بیشترصورت میگیرد.در حالیکه در بازار آزاد لذت جویی هاي جنسی اقبال افراد به ازدواج کاهش پیدا میکند چون این امکان را دارند  
خانواده است.  که بدون مسئولیت پذیري و غیراخالقی نیازهاي خود را تامین کند و این یکی از مخاطرات موضوع عشق و محبت در  

از طرفی در جامعه هایی که آزادي هاي جنسی حاکم است و روابط خارج از ازدواج جایگزین ازدواج شده ،موجب شده است در این  
روابط ناپایدار و بدون تعهد و چارچوب افراد بخصوص زنان احساس آرامش و لذت را نداشته باشند و بعضا سرخوردگی، طرد شدگی و  

کنند. در جامعه عفیف که تنها با ازدواج یعنی با پشتوانه یک رابطه پایدار و تعلق متعهدانه زن و مرد به یکدیگر به ناکامی را تجربه  
 نیاز شان پاسخ می دهند، افراد سطح باالیی از لذت و عشق و محبت را تجربه میکنند. 

در جامعه موجب می شود جایگاه خانواده بعنوان تنها    در واقع با حفظ حریم زن و مرد در خارج از خانواده و صرف حضور انسانی افراد 
مامن پاسخگویی به نیازها و التذاذ و آرامش زن و مرد قرار گیرد چرا که در بازار آزاد لذت جویی جنسی آنچه حاکم میشود و اصالت  

ي افراد می شود. اما در جامعه  پیدا میکند هوس است و نه عشق و به نوعی با تمتع هاي آزاد جنسی افراد عشق قربانی لذت جویی ها
اي انضباط جنسی حاکم است و خانواده و تعالی انسان اصالت دارد  نه لذت هاي جنسی و جسمی؛ عشق و روابط انسانی ارزش پیدا  

 میکند.
و تسري  از زاویه دیگري نیز اینموضوع قابل بررسی است. زیست عفیفانه و حاکم شدن عفاف و حجاب در روابط زن و مرد در جامعه  

آن در خانواده موجب میشود تا زن و مرد در خانواده با توجه به حقوق و مسئولیت هایی که برعهده دارند نقش هایی را به عهده گیرند  
که در جهت ثبات و آرامش خانواده است، غیرت ورزي مردان از آن جمله است. که این محبت و احساس مسئولیت مرد به حفظ حریم  

نی میکند. در جوامع غربی با افزایش روابط آزاد، عالوه بر آنکه موجب بی ثباتی، تزلزل خانواده، خانواده هاي تک  خانواده کمک شایا
والدي و بهم خوردن ساختار خانواده شده به کارکردهاي نقش هاي زن و مرد در چارچوب خانواده و در نتیجه تضعیف شدید محبت  
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، محمد زارعی، انتشارات تالوت   جدي رسانده است. ( ر.ك. بازگشت غرب به عفاف  و عشق واقعی میان اعضاي خانواده نیز آسیب
 آرامش)  

بررسی وضعیت ثبات خانواده ها در جوامع مختلف و آسیب هایی که به سست شدن و فروپاشی این نهاد مهم منجر میشود نشان می  
واده و شاخص هاي تحکیم و ثبات آن مانند محبت و  دهد که بین زیست عفیفانه و رعایت عفاف و حجاب در جامعه با تشکیل خان

عشق میان اعضاي خانواده ارتباط جدي برقرار است. بطوري که بر اساس آمارهاي رسمی و بین المللی هرچه روابط آزاد و آزادي  
 جنسی در جامعه اي بیشتر حاکم باشد ، آسیب هاي خانواده هم در این جوامع بیشتر است.  

 )  61و  60بند و باري بر زنان ر.ك. جواهرانه، نشر تالوت آرامش، صص و نتایج تکمیلی در مورد نتایج بی (جهت اطالع از آمار
 

   ج)تضمین امنیت اجتماعی 
مدیریت اخالق جنسی و تنظیم روابط زن و مرد در جامعه باعث کاهش آسیب هاي اجتماعی، افزایش استفاده از ظرفیت انسانی در  

ر مسائل علمی و پیشرفت هاي اجتماعی، ارتقاء سالمت و امنیت اخالقی و روانی جامعه، افزایش معنویت عرصه هاي مفید و تمرکز ب
گرایی در جامعه و اصالت یافتن حکم خدا در تنظیم و اجراي قانون و مصونیت جامعه از رقابت هاي بی ارزش بر سر جذابیت هاي  

 ) 69آرامش، ص جنسی خواهد شد. ( ر.ك. کتاب جواهرانه، انتشارات تالوت
قدرت خویشتنداري و حیاي باال و جذابیت هاي زنانه، ابزارهاي قدرت زنان بشمار میروند و مثل هر فرصت و هر ابزاري عدم بکارگیري   

و یا بکارگیري غلط آن کارآمدي آن را کم میکند. عفاف و حجاب به زن این فرصت و امکان را میدهد که  از این ابزار در جهت مدیریت  
 قی جامعه استفاده کند. اخال

در جامعه اي که عفاف و حجاب حاکم است سطح آسیب پذیري زنان پایین می آید و این مصونیت فرصت و امکان سوءاستفاده و  
تحقیر زنان را کم میکند. بالطبع امنیت براي اعضاي جامعه بخصوص خود زنان و کودکان در تعامالت و حضور اجتماعی باال می رود.  

ز جداسازي هاي جنسیتی در اماکن عمومی کشورهاي مختلف مانند ژاپن و ... براي از بین بردن همین خال میباشد. (ر.ك. بسیاري ا
 آمارهاي مختلف تفکیک جنسیتی در مترو و .... در کشورهاي مختلف) 

و در محیط اجتماع، عفاف و  جایگاه تامین نیازهاي جنسی در جامعه عفیف، ازدواج و تشکیل خانواده است و در خارج از خانواده  
حجاب است که با ایجاد فاصله و حریم میان زن و مرد و حذف جذابیت هاي جنسی و جنسیتی باعث مدیریت این غریزه شده و امنیت  

 اجتماعی را براي زنان به ارمغان بیاورد. 
یکی از مهمترین نتایج فراغت و رهایی از این مسائل جنسی و جلوه گري هاي جسمی در اجتماع ، باال رفتن کارآیی و تمرکز افراد در  
محیط هاي علمی و فعالیتهاي کاري است. نمونه اش ضوابط و قوانین پوششی است که در کشورهاي مختلف براي محیط هاي علمی  

 و ادارات تعیین شده است.  
 

ك. نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاههاي جهان، نیره قوي، نشر معارف همچنین ر.ك. آمارهاي تفکیک جنسیتی در مراکز  (ر.
 آموزشی کشورهاي مختلف) 
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