
 خطبه اول

کنمَوَازَایَبندگانَخدا،َشماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیَاُوصیکُمَو ن فسیَبِتق ویَاللَو َاُح ذِّرکُمَمِنَعِق ابِه؛َاللََِاد َبعِ»

َ«.ترسانمعقابشَمى

َباَپرهیزگارىَوَنیکوکارىَرد1َ؛و الْعُدْو انَِالْإِثْمَِع ل ىَت ع او نُواَو ل اَو التَّقْو ىَالْبِرََِّع ل ىَت ع او نُوا»َ:قالَالحکیمَفیَکتابهَالکریم

ََ.«نشویدَهمَدستیارَتعدىَوَگناهَدرَوَکنیدَهمکارىَیکدیگر

َکنم.برادرانَوَخواهرانَعزیزَراَبهَرعایتَتقوایَالهیَدعوتَمییَخودمَوَهمه

َ

 ی انقالبیی جامعهبرجسته ، ویژگی  تقوای الهی

شود.َشایستهَتحتَعنوانَعمومیَتقوایَالهیَتعریفَمیَوَاخالقَخاصَخودَاستَکهَهایَانقالبیَدارایَویژگیجامعه

وَموضوعاتیَراَکهَباَتقوایََهامحورشناسانهَبهَمحیطَاجتماعیَوَمحیطَزیستَعمومیَخودمان،َاستَباَنگاهیَآسیب

ََ،الهیَمطلوبَفاصلهَدارد َیاریشناساییَکنیمَو َبرایَارتقایَسطحَیکدیگرَبا تقوایَعمومیَتالشََوَاقدامَجمعی،

گاهَکهَتوفیقَالهیَیارَباشد،َباَشماَسخنَخواهیمَگفت.َشایدَدرَهرَهایَنخست،َتاَهرکنیم.َدرَاینَزمینهَدرَخطبه

َخطبه،َیکیَازَاینَموضوعاتَموردَواکاویَوَبحثَبیشترَوَیادآوریَقرارَگیرد.

َ

 های تقوای الهی ترین جلوهحجاب، یکی از مهم

َیکیَازَمهمدیمَعزیزانَمیموضوعَاینَجلسهَکهَتق قالبی،َایمانیَوَانیَیَتقوایَالهیَدرَجامعههاترینَجلوهشود،

دار،َهیَاستَوَحکمیَمترقی،َبدیع،َریشهحکمتَالیَحجابَوَعفاف،َیکَحکمَپرلهئیعنیَحجابَوَعفافَاست.َمس

ادیان،َموردَاقبالَیَپرداز،َجاریَدرَهمهساز،َجامعهجهتَتأمینَسعادتَجامعهَوَفرد،َخانوادهفراترَازَزمانَوَمکانَوَ

َصریحَوَمؤکدَقرآنَکریمَوَفرمانَمؤامتیَهمه نورَوَاحزابَوَسایرَسورَیَیَمبارکههادرَسورهکدَالهیَهاَوَنصّ

َاست.َکلماتَاولیایَالهییَدرَمجموعهنیزَقرآنَکریمَوَ

                                                           
 َ.۲.َمائده:1َ



َ

 تأکید قرآن بر حجاب و عفاف

.َگاهیَعالوهَبرَپیچیدهَشدهَاستَیَلفظیَوَمعنویهاکیدتأایَازَجموعهوَحجابَدرَمَدرَقرآنَکریم،َموضوعَعفاف

َازَمجموعه َوَفرهنگََهاکیدیَاینَتأبیانَحکم،َحکمتَآنَنیزَبیانَشدهَاست. درَقرآنَعظیمَوَکلماتَاولیایَخدا

َجایگاهَشگرفَوَتعیینَعمومی شریَوَبیَسازَعفافَوَحجابَدرَزیستَجمعیَجامعهکنندهَوَسرنوشتاسالمَناب،

َشود.اسالمیَفهمیدهَمییَمنانَوَجامعهیَمؤمخصوصاًَجامعه

َتأمیناینَحکمَمترقی نزلتَوَحقَزنَبودنَوَارتقایَمنزلتَبانوانَوَمَ،احترامَوَحقَشرافتَزنانَوَبانوانیَکننده،

َ.استجمعیَانسانیَایشانَدرَمحیطَزندگیَ

َ

 و پاکدامنی پوششی رابطه

استَکهَدرََهاکنیم.َعفاف،َریشهمیَکنارَهمَاستفادهدرَراَمعموالًَحجابَوَعفافَبسیارَزیباَاینَاستَکهَماَیَنکته

َجلوه َاجتماعَاست.عفافَدیَشخصیتَانسانَاستَوَحجاب، کنارَهمَقرارَگرفتنَدقیقَوََرَپوششَبرایَحضورَدر

َیَاجتماعیَبانوانَاست.َفرینآیَحقَحضورَاجتماعیَوَنقشکنندهتأمینَدرستَاینَدوَواژهَاستَکه

َ

 های حجابحکمت

َ َتجویزهایَویژهـ َزمینهلهیَمسئاساساً َمربوطَبه َعفاف، َپیشسازیَبرایَحیَحجابَو َو َمؤثر َو َمفید َیبرندهضور

وََهایَفکریوَزیباییَقیقتَانسانیکندَتاَححجاب،َجسمَزنَراَمحجوبَمیَزنانَدرَزندگیَاجتماعیَاست.یَجامعه

َاخالقیَاوَتجلیَکند.

کندَکهَمنَمنَباَحجابَخودَباَصراحتَاعالمَمیتَانسانیَبرایَبانوانَاستَوَزنَمؤحقَزیسیَکنندهحجابَتأمینـَ

َیاَمتاعَنگاهَابزاریَبرایَپرَکردنَجیبَسوداگرانَوَتاجرانَنیستم.َبازَوَبیگانهیَلذتَمردانگانَهوسطعمه



است.َمعیارَزیستَانسانی،َتعریفَحریمَخصوصیَوَعمومیََهاقوقَعمومیَانساناحترامَبهَحیَکنندهحجابَتأمینـَ

َاگرَحریمَخصوصیَواردَمحیطَزیستَعمومیَشود َبنیاناست. عمومیَواردَزیستَخصوصیَکنَاستَوَاگرَحریمَ،

تَکندَتاَزندگیَمردمَازَسطحَمبادالزاَاست.َحجابَوَعفاف،َمرزَحریمَخصوصیَوَعمومیَراَتعریفَمیشود،َآسیب

َ.یابدحیوانیَبهَسطحَعالیَانسانیَوَالهیَارتقاَ

َ َحفظَکندَوَحجابَوَعفافَازَهوشَمعنویَوَطهارتَملکوتیَبانوانَصیانتَمیـ ارتقایََموجبَ،آنانیَسرمایهبا

َد.شومیَعمومیَجامعه

َمهارَمیهاحجاب،َآتشفشانَهیجانـَ َامکانَرشدَفکری،َاعمَازَمردَوَزنهاکندَتاَانسانیَجنسیَرا داشتهَباشند؛ََ،

َبیچنان َغ که َمیل حجابی، َزودرسَایجاد َبلوغ َو َدنبالَدارد َبه َحیوانیَیانَهیجانَجنسیَرا َمحیطَزندگیَرا َو کند

َپشتوانهمی َعفاف، َحجابَو َبرایَسالمکند. َحفظَسرمایهایَمحکم َبزرگَخانوادهَیَسازیَمحیطَاجتماعیَو بسیار

َاست.َ

است.َاگرَبخواهیمَگرهَخوردهَوَهمَتعالیَخانواده،َبهَموضوعَعفافَوَحجابََآنهمَساختَخانوادهَوَهمَصیانتَازَـَ

َخانوادهخانواده َو َباشیم َزمینههاسازیَمطلوبَداشته َو َحفظَکنیم َرا َحجابَوَیَیَخود َباشد، َفراهم تعالیَخانواده

َعفاف،َنقشَبسیارَاساسیَدرَهرَسهَمرحلهَدارد.

َ َبرایَزنانَمصونیتمخاطرهَیهاآزادییَحجابَبرایَمردانَمحدودکنندهـ َو َآنها َبرابرَبخشَوَحفظانگیز َدر کننده

َاست.َهاآزار

َمی َادامهَدهیم، َاجازهَدهیدَازََ؛یَاینَحکمَالهیَسخنَگفتهاازَحکمتَهاتوانَمدتاگرَبخواهیمَاینَمقولهَرا اما

َمنظرَدیگریَبهَاینَموضوعَبپردازم.

َ

 ی حجاب در نظام اسالمیالعادهعلت اهمیت فوق

َتأیَکدَالهیَکهَسالمتَجامعهاینَحکمَمؤ َاسبابَسالمتَمینَمیبانوانَرا َرهگذرَصیانتَهویتیَبانوان، َاز کندَو

َفراهمَمی َجسمیَمردانَرا َمیآورروحیَو َایجاد َرا َامکانَتربیتَنسلَشایسته َو َدرَد َو َما َروزگار َو َعصر َدر کند،



کیدَمضاعفَپیداَدومَزیستَمبارکَخودَشده،َتأیَلهواردَچپسَازَانقالبَاسالمیَکهََانقالبیَماَوَدرَایرانیَجامعه

َکند.می

رخنهََجهتوََ،بهَقدمَبرداردتهَبهَسویَحیاتَطیّراسخَملتَایرانَکهَتصمیمَگرفیَبرایَشکستنَارادهَدستگاهَاستکبار

یَهاتَایران،َنمادملیَایرانیان،َواردَنبردَهویتیَباَملتَماَشدهَاستَوَبرایَبهَمخاطرهَانداختنَهویتَملیَدرَاراده

حیاییَدرَبیعفتیَوَانگیزیَبرایَترویجَبیگذاریَعظیمَوَشگفت،َسرمایههاهویتیَماَراَنشانهَرفتهَوَدرَبینَاینَنماد

َماَکردهَاست.یَجامعه

یَمستهجنَباَهاجَرفتارمتوجهَاینَحکمَالهیَکردهَوَهمَدرَجنگَرفتاری،َمروَّدرَجنگَشناختی،َسیلیَازَشبههَراهمَ

َشدهَاست.َهاوَظرفیتَهافناورییَاستفادهَازَهمه

َنجابتَایرانیَاست.یَویژهیَسرمایه َو َحیا َمردمانَجهانَهویتیَملتَما، َرا، َما ملتیَعفیفَوَنجیبَوََملتَعزیز

بهَوََد،َخانوادهَراَهدفَقرارَدادهداندَاگرَحیایَایرانیَراَهدفَقرارَدهدشمنَمیَشناسند.میَدوستدارَوَخانوادهخانواده

َهمَمییَلفهمؤاینَترتیبَ َبدونَوقفهَ.شکنداصلیَقدرتَایرانیانَدر َراهبردَجدیَوَهمیشگیَو یَبهَهمینَدلیل،

انگاریَوَگسترشَهرزگیَجنسیَحیاییَوَولجَبیدینیَایران،َروایَجامعهیَاستکبارَدرَنبردَهویتی،َباَقصدَاستحاله

َتخصصَدارند.َشیطانیَدرَاینَزمینهَفوقَفکرَهایشیاطینَوَشیطانَبزرگَوَاتاقَاستَکه

َ

 انحرافات جنسیجوامع غربی، نخستین قربانیان 

یَجنسیَتجربهَهاانگاریادهَراَبهَدلیلَول،َازَدستَرفتنَخانواستَباَتمامَوجودَهاغربیَوَآمریکایی،َسالَوامعخودَج

َازَدستَرفت؟َچونَحریمَخصوصیَوَعمومیَدرَهمَندرادحقیقتَاعترافَاینَبهَنخبگانشانََاند.کرده َخانواده َچرا .

َقدرَآشفتهَنبودند.یَگذشته،َجوامعَغربیَاینهاقرندرَآمیختهَشد.َ

اندَوَبهَاینَهاَراَازَدستَدادهکهَاینبرند؛َچراایرانیَوَحیایَایرانیَحسادتَوَرشکَمییَآنهاَبهَنجابتَایرانیَوَخانواده

َکنند.میَیَشماَحسودیهاجبرانَکنند.َبهَنصَقرآنَکریم،َآنهاَبهَداشتهاینَخسارتَراَتوانندَنمیَهازودی

َ



  حجاب و عفاف ما را هدف گرفته ،دشمن

لمانانَکهَدرَاسپانیاَمسیَقرنچندتاریخیَبرایَرویاروییَباَتمدنَاسالمیَدارند.َتمدنَیَوَدشمنانَما،َتجربهَمستکبران

پیشَیادآوریَکردندَدشمنََهاسالَمانقدرهبرد،َمتالشیَشد؛َلذاَرهبرَحکیمَوَعالیبود،َباَهمینَراَافتخاروَاندلسَپر

َصددَاندلسیَکردنَایرانَاست.َدر

َاتاق َدر َبهَاینَنتیجهَرسیدهَفکرَهایآنها َکهََاندخود َاینَمیدانَبنابراینََملتَایرانَهمینَاست.نابودَکردنَراه در

َسرنوشت َو َخطیر َعفافَزنانَو َحجابَو َاصلیَهویتََ،دخترانَماساز، َعنوانَنماد َبه َرا َپسرانَما َمردانَو َالبته و

َاند.ملتَایرانَهدفَقرارَدادهیَبرافراشته

آفرینَالهیَازَیکَسو،َوَطراحیَخطرناکَدشمنَازَسویَدیگرَمتوجهَماَاینَحکمَپرحکمتَوَمؤکدَوَسعادتَحالَکه

َعنصرَحیاتیَشود.َماَبایدَواردَفضایَجدیدیَدرَارتباطَباَاینیَاست،َجامعه

َ

 دوم نیستحجاب، امری فردی و دست

َحدَیکَمسئکسان َدر َعفافَرا َچهَایَوَشخصیَتقلیلَمیفردیَوَسلیقهیَلهیَکهَحجابَو َو َچهَبخواهند دهند،

راهبردیَاستَوَنگاهَماَبایدَبرَاساسَهوشَقرآنیَوَوحیانیَبهَیَلهرَزمینَدشمنَهستند.َمسئله،َیکَمسئنخواهند،َد

دینیَصیانتَشود.َیَتاَهمَازَخانوادهَوَهمَازَشخصیتَزنَمسلمانَوَهمَسیمایَجامعهَیابدیکَنگاهَراهبردیَارتقاَ

َرفتاریَجامعهیَچهره َبا ََمتأسفانهَشود.اسالمیَمیَ،یَعفیفانههاما َبرخیَموارد َجوامعَغربیَدر َنداریمَوتیَتفاوبا

َ.دهدمیَتقلیلدینَراَیَعرصهکهََایمییَشدههاگرفتارَنگاه

َ

 چادر، برترین حجاب است

َسنگرَهویتَمَ،یَبزرگَملتَایرانهابرایَصیانتَآرمان َحجاب، َاستَوَهمهَبایدَدستَبهَدستَهمَدهیم. لیَما

مدرضاییَاندَوَباَجریانَرضاخانیَوَمحکردهگذاریَسرمایهَهابصیرت،َبرایَاینَسنگرَوَهویت،َقرنباَایرانیانَِباهوشَو

َ َمقابلَآنانَجنگیدندَو َبانوانَجامعهَمقاومتَکردند.در َمطلوبیَزنانَو َپرافتخارترینَو َمقبولما، ترینَنوعَترینَو



َانتخابَکرده َاینَانتخابحجابَرا الهیَیَایرانیَدرَانجامَوظیفهَیاندَکهَچادرَاستَوَبهَتعبیرَزیبایَرهبرَعزیزمان،

َست.ا

َ

 حجابتقویت  جهتهمگانی ضرورت تعاون 

َنیکوکارىَرد۲َ؛و الْعُدْو انَِالْإِثْمََِع ل ىَت ع او نُواَو ل اَو التَّقْو ىَالْبِرَِّع ل ىَت ع او نُوا»»یَکریمهیَبرادرانَوَخواهرانَعزیز!َاینجاَآیه

گیرد.َماَدرَمیَماَقراریَباالیَسرَهمه«َنشویدَهمَدستیارَتعدىَوَگناهَدرَوَکنیدَهمکارىَیکدیگرَباَپرهیزگارىَو

َاینَزمینهَنیازمندَتعاونَملیَبرایَمقاومتَملیَدرَبرابرَاینَتصمیمَخطرناکَاستکبارَجهانیَهستیم.

َ

 وظایف اقشار مختلف در باب حجاب

 . جوانان۱

اول،َوجدانَزاللَوَمصفایَیَجوانانَعزیزَمیهنَاستَوَمخاطبَمنَدرَاینَسخن،َدرَدرجهَمتوجهاولینَخطابَماَ

َمخصوصاًَدخترانَعزیزَجوانَماَمخاطبَماَهستند.ََهمَپسرانَوَهمَدختران،جوانَعزیزَایرانیَاست.َ

َاول َنگاه َپوششمیَدر َشماََولیَهمانهاَیَمتفاوتیَدارند؛هابینیدَکهَآنها َبایدَبهَمیدانَبیایند. َهستندَو مخاطبَما

یَبزرگَملتَهادومَانقالبَاسالمیَوَتحققَآرزویَلهمتَوَامامَبرایَساختَچوَقرآنَوَاجوانانَعزیزَکهَامیدَاسالمَ

َبارَحضورَداریدایرانَهستیدَوَدرَمجالسَحسینیَوَشبَقدرَ َهاوَعاشقَایرانَوَاسالمَوَرهبرَعزیزَهستیدَوَاینَرا

بایدَازَخودشَسؤالَکندَچراَقرآنَوَعزیزَجوانَماَیَاید،َبایدَبهَمیدانَبیاییدَوَحجابَراَدوبارهَببینید.َجامعهابرازَکرده

رایَازَبینَبردنَعفافَوَملتَماَبیَخوردهچراَدشمنَقسمَورزد؟میَکیدحجابَوَعفافَتأیَلهبرَمسئقدرَاسالمَاین

َسرمایهحجابَاین َشهدایَعزیزَکهَپیشگاماَکند؟گذاریَمیقدر َدرَوصیتنَتحققَحیاتَطیّچرا یَهانامهبهَهستند،

َکنند؟َمیَلهَصحبتمدافعَحرم،َچگونهَدرَموردَاینَمسئشهدایَََمن،َحجابَتو؟نوشتندَخونَِخودَمی

                                                           
 َ.۲.َمائده:۲َ



حضرتَزهراَراَکهَفهمند.َشماَدشمنَراَمییَخوبیَوضعیتَوَنقشهیَملتَهستندَوَبههاترینشهدایَملتَما،َفهیم

نگاهَکنیدَکهَمیراثَمادریَبهَعنوانَکنیمَبهَحجابَوَعفافَمیَبهَشماَعرضَدانید،میَمنینَراَپدرَخودامیرالمؤَمادرَو

َتقوایَالهیَاست.یَسالمتَروانیَوَجسمانیَوَمعنویَشما،َدرَپرتویَرعایتَاینَمصداقَویژه

َنمی َاگر َکنید َمطالعه َبدانید.دانید، َسَتا َؤاگر َبپرسیدَدانشَاهلَاز3َ؛الذِّکْرَِأ هْل ََف اسْأ لُوا»الَدارید، َپاسخَبگیرید.« َتا

اید،َعادتَخودَراَعادتَکردهبهَاینَشکلَپوششَاگرََهستید،َخودتانَراَمتنبهَسازید.لَتَغافازَاینَمخاطراَچنانچه

ایَبرگزیند.َآیاَجوَّمحیطیَوَرسانهطورَاست،َانسانَبایدَروشَدرستَراَروشَخانوادگیَشماَاینَچنانچهَکنید.اصالحَ

دلخوریَمنشأَرفتارتانَخیلیَاوقاتََآیاَازَمنَوَامثالَمنَدلخورَهستید؟َاحاطهَکرده؟َخبَبهَخودتانَبیایید!شماَراَ

مسیرََ،،َبهَخودتانَبیاییدَوَباَاینَدلخوریاستشماَازَفالنَکارگزارَوَفالنَرفتارَبهَاسمَامرَبهَمعروفَوَنهیَازَمنکرَ

َوَببینیدَدرَدنیاَچهَخبرَاست.گشاییدَچشمَخودَراَبابَنکنید.َنادرستَراَانتخ

ََبیایید.نَبهَمیدانَخودتاَ،درَاینَجهادَمقدس

َ

 . مردان۲

َکنمَکهَغیرتَخودَراَتقویتَکنیدَوَبهَمیدانَبیایید.بهَمردانَغیورَعرضَمی

َ

 ها. خانواده۳

َهااند؟َخانوادهنندَوَاینَحکمَالهیَراَسهلَگرفتهککوتاهیَمیَهاراَهمَبایدَمخاطبَقرارَدهیم.َچراَخانوادهَهاخانواده

َ.ازخوانیَکننداَدوبارهَبلهَردَبرایَسعادتَفرزندانَخودَاینَمسئبای

َ

 . نخبگان )اهل قلم، رسانه ملی، روحانیون و...(۴
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َهنرمندان،َ،نخبگان َشایستهَشعرا، َگویندگان َو َقلم َوظیفهیَاهل َبه َباید َهمه َهستند؟ َکجا َکنند.َیَما َعمل خود

راَبرایَمواجههَباَجمعهَماَخودشانَیَله،َبسیارَمهمَوَحیاتیَاست.َروحانیونَوَائمهکند؟َمسئملیَچهَکارَمییَرسانه

ََخودَعملَکنند.یَبایدَآنهاَهمَبهَمیدانَبیایندَوَبهَوظیفهَاند؟کنَآمادهَکردهوَبنیانَسوزاینَموجَسعادت

َ

 های حاکمیتیو سایر بخش . مسئوالن۵

خودَدرستَیَبهَوظیفهخودَمراجعهَکنندَوَببینندَیَیَحاکمیتیَبایدَبهَپروندههایَمسئولَدرَدولتَوَدستگاههابخش

خودَدرستَعملَکردهَاست؟َارشادَاسالمیَوَسازمانَتبلیغاتَیَاندَیاَنه.َآیاَآموزشَوَپرورشَماَبهَوظیفهعملَکرده

یَتقنینیَوَقضائیَوَامنیتیَهمَدرَاینَزمینهَوظایفَهاجمعهَبایدَبهَمیدانَبیایندَوَالبتهَبخشیَوَحوزهَعلمیهَوَائمه

َوَبایدَکارَخودَراَدرستَانجامَدهند.سنگینیَبرَعهدهَدارندَ

َهنرمندانهَوَباَنقشهَواردَشویم.َمجاهدانه،َخالقانه،َمبتکرانه،َرابرَاینَچالشَمهمَبایدَعالمانه،ماَدرَب

َ

 حجاب یدر زمینهیک طرح خوب 

َدرَشورایَعالیَانقالبَفرهالبتهََاست.خوبیَتوسطَدوستانَطراحیَشدهَیَبحمداللَنقشه شدَوَنگیَتصویبَقبالً

َتوجهَبهَاینَموجَجدیدَنگراناخیراًََدوبارهَبررسیَشد. َبستهَبا خوبیَدرَسازمانَامورَاجتماعیَدیدهَشدهَوَیَکننده،

َاینَا َبرنامهتوقعَما دیدهَشدهَکهَبایدَباَفسادََخوشبختانهَدرَاینَسندَریزیَعملَکنند.ستَکهَهمهَبهَاینَنقشهَبا

کارَبلندمدتَدرََکارَشایستهَانجامَشود.َ،ملتَهمَکمکَبگیریمَتاَدرَاینَزمینهَقانونیَکردَوَازیَیافته،َمواجههسازمان

َاینَزمینهَهمَبایدَموردَتوجهَقرارَگیرد.

َکنم.خودمَوَشماَراَبهَتقوایَالهیَوَتعاونَدرَانجامَاینَکارَبزرگَتوصیهَمیمجدداًَ

 


