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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

توزیع بولتنی با عنوان "آزادی و پوشش" در مدرسه دخترانه اصفهان که در آن مسئله کشف حجاب   –]اصفهان 

 منسوب به جامعه بهائی شده است[

 

 پوشش کامل مختص بانوان 

با جذابیت خاصی که اندام او دارد، مظهر جمال و زیبایی  اگر این وظیفه تنها برای زنان الزم است از این روست که 

است و مرد مظهر شیفتگی، پس بر زن است که خود را در معرض نمایش قرار ندهد تا آبرو و شخصیت خود را به  

 عنوان گوهری گرانبها حفظ کند.

 

 تالش استعمارگران:

یهودیان طراحی گردید )کتاب دائرة المعارف بریتانیا ج ی کشف حجاب توسط استعمارگران انگلیس و پروتکل توطئه

امان   ( و مزدوران انگلیسی319/  3( و بهائیت در ایران مأمور زمینه سازی آن گردید )کتاب ناسخ التواریخ ج 84/ 2

شمسی کشف حجاب را به زور   1314و رضاخان در ایران   1313، آتاترک در ترکیه 1306هللا خان در افغانستان 

 ساختند.عملی 

 (258و   6 /252)کتاب تاریخ بیست ساله ج 

ی چادر متمرکز کرده بود )کتاب سال پنجم انقالب استعمار فرانسه در الجزایر حداکثر کوشش خود را بر مسئله

 36و   46الجزایر ص  

 نویسد:همفر جاسوس انگلیس می

آن است که جوانان را به عشق بازی و   پس از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت وظیفه مأموران ما-

 روابط جنسی با زنان غیر مسلمان سوق دهند و کامالً بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلمان از آنان تقلید کنند.

 (163ی استعمار ص )کتاب وهابیت ایده

عه از آرامش اگر زنان ما با پوشش مناسب ظاهر شوند و تحریکی صورت نگیرد، همسرانشان و دیگر افراد جام

و نیز  156و   137روانی برخوردار خواهند بود دکتر الکسیس کارل در کتاب "انسان موجودی ناشناخته" صفحه 

های معده و روده و از جمله زخم معده هیجان را عامل بیماری 4دکتر دیل کارنگی در کتاب "آیین زندگی" صفحه 

 داند.می

زند ولی عاقبت نیش زهرآلود خود را در روح جسمانی در اول کار بر ما لبخند میگوید: لذت های توماس اکمبوس می

 کند. ما فرو برده وهالکمان می

  800گوید: فقط در این دانشگاه ساالنه بیش از پروفسور سیمور هالک مدیر قسمت روانی دانشگاه ویسکونیس می

های نها من و همکارانم بلکه اکثر روانشناسان دانشگاهکنند که نه تهای روانی مراجعه میدانشجو به کلینیک بیماری

 ایم.آمریکا از وضع روحی نسل جدید آمریکا دچار وحشت شده

 نتیجه: 

های اجتماعی به ارمغان  ای باشد که آزادی فکر را در دختران و پسران هنگام فعالیتاگر بناست که پوشش به گونه

هیچ گونه تحریک غیر اخالقی را برای مردان نیاورد الزم است به آورد و اگر قرار است پوشش به روشی باشد که 
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این نکته مهم روانشناسان دقت بیشتری داشته باشیم که بهترین و کامل ترین و ساده ترین پوشش و در عین حال کم  

 جاذبه ترین آنها برای خواهران همانا چادر مشکی است. 

 36در جستجوی خوشبختی ص  -1

 

 امبر اکرم )صلی هللا علیه و آله و سلم( نگاه از دیدگاه پی

 قال رسو هللا صل هللا علیه و آله و سلم" 

 من مال عینه حراماً یحشوها هللا یوم القیامة مسامیره من نار ثم حشاها هللا نارا الی ان تقوم الناس ثم یوم به الی النار

کند آنگاه درونش را از آتش های آتشین پر میکند، خداوند در روز قیامت چشمانش را از میخ آنکه چشم را از حرام پر

 افکند.کند تا مردم از گورها بر آیند سپس او را به آتش میپر می

 قال رسول هللا صلی هللا علیهم و آله وسلم: 

 ٌت فی النار و المرأهُ اذا َخَرجت ِمن باِب داِرها ُمتَِزیّنةً ُمتُعَِطَرةً و الّزوُج بذالک راٍض یُبنِی ِلزوِجها ِلُکل قدم بی

هر زنی که خود را بیاراید و خوشبو کند و از منزل خارج شود و شوهرش به این امر راضی باشد خداوند در قبال هر  

 ای در دوزخ بنا خواهد کرددارد برای شوهرش خانهقدمی که بر می

 ن ّجالبیبهینَّ ذلک أّدنی ان یَعّرفنَّ فال یُوذَیَن  یا ایُّها النَّبی قُل اِلَزواِجک و بَناتِک و نِساُء المومنین یُدنیَن علیِهنَّ مِ 

های بلند خود را بر خویش فرو افکنند این کار برای  ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو روسری

 سوره احزاب«  59اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است. »آیه  

 

 آزادی و پوشش  

 ستاد احیاء امر بمعروف و نهی از منکر اصفهانمعاونت فرهنگی 

 جنب مسجد ذکالملک  –اصفهان خیابان فیض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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