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 مقدمه

 

 برای شده عاملی خود حجاب ،اروزه این

ز زنان غرب، که با فطرت ا بسیاری پیوستن

 ارمغانی ،سالم خود دریافته اند فرهنگ ابتذال

ت زن و جز به یغما رفتن کاالی ارزشمند عفّ

تاراج نمودن ارزش های انسانی او ندارد. 

داشتن حجاب  ،بسیاری از بانوان تازه مسلمان

 را آن و انندد می زن را عامل آرامش و ارزش 
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وصیف ت خداوند سوی از بخش آزادی ای هدیه

 1.می کنند

، استاد مطالعات خاورمیانه که شیرازی فائقه

می را مورد مطالعه قرار رشد اقتصاد حجاب اسال

معتقد است که حجاب یک تصمیم  ،داده

و ا و نباید مورد تردید قرار بگیرد. شخصی است

که ن: کسی که محجبه است در عین ایمی گوید

به جهان می گوید این دین من است و انتخاب 

واهم من است، می گوید من همانطور که بخ

 پوشش خود را انتخاب می کنم.

وی  ،ازی همچنین گفت که با گذشت سالهاشیر

، حجاب بیشتری دیده است ،در این دانشگاه

نمایندگانی  ،همچنین در رسانه و صنعت مد

                                                           
1. ahlolbait.com 
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 برای بانوان محجبه دیده می شوند.

ی دیده است که حجابی ها جزئی از فرهنگ و

 نامروزی شده اند و پیش بینی می کند که ای

 روند همچنان ادامه داشته باشد.

شیرازی گفت: من نسبت به آینده خوش بین 

زیرا بیشتر جوانان می توانند با حجاب  ؛هستم

 1بگردند.

مختلف داستان های این کتاب مجموعه ای از 

 مورد حجاب است. در

د است که این مطالب وسیله ای شوند برای اُمی

افرادی که از اساس با حجاب اسالمی آشنایی 

ندارند یا افرادی که بر اثر تبلیغات سوء دشمن 

و تهاجم فرهنگی، حجاب اسالمی را کنار 

                                                           
1. www.hawzahnews.com 
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 گذاشته اند. 

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین و 

، )علیهم السّالم( منجی الهی حضرت مهدی آخرین

همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

 2/5/1122 استان فارس شهرستان کازرون
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از دخترانی بود که نه در مدرسه و  پروین قبالً

نه در هیچ جای دیگر حجاب را رعایت نمی 

ی را دوست داشت و کرد، اما بنیه و گرایش دین

در حالی که باحجاب نبود، اما آن را دوست 

 .داشت

در این زمینه می گوید: با توجه به محیطی او 

افراد خوش حجابی  ،که در آنجا زندگی کردم

احت و به گونه ای نبودند و یا افراد محجبه را نار

به همین دلیل من نیز سراغ ؛ مسخره می کردند

را دوست داشتم  حجاب نمی رفتم با اینکه آن

 . و دلم می خواست که حجاب را تجربه کنم
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از آن محیط سرد  ،بعد از قبول شدن در دانشگاه

بعد از مدتی کم کم زمینه  م وو بی روح دور شد

برای داشتن حجاب و با حجاب بودن در جامعه 

برای من فراهم و تصمیم گرفتم در این زمینه 

 جدی باشم.

ود با دختری ساله خ پروین، از آشنایی دو

محجبه در دانشگاه سخن به میان آورد و اذعان 

کرد: در طول این مدت با آشنایی بانوی محجبه 

ای، وضعیت ظاهری خود را کم کم درست 

 کردم.

مانتوی تنگ و کوتاه خود را  ،با گذشت مدتی

بعد از مدتی نیز مقنعه کوتاه را م و بلندتر کرد

ور را به طبلندتر و موهایم که همیشه بیرون بود 

 کامل پوشیدم.
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برای نخستین بار در طول عمر خود در دانشگاه 

نخستین روزی که چادر م. چادر به سر کرد

بعد خسته شده و وسط  پوشیدم چند ساعتی

بیرون آوردم، اما بر اساس دیده ها،  راه چادر را

شنیده ها و تحقیقاتی که انجام دادم، سرانجام 

 حجاب را انتخاب کردم.

ا بیان اینکه با پوشیدن چادر از دختری پروین، ب

بی حجاب به بانویی محجبه تغییر پیدا کرد، 

ثر زندگی ؤامه داد: یکی از دالیل تغییرات ماد

پوشش اسالمی حجاب،  من از بی حجابی به

 »تحت عنوان  1قا پناهایانآسخنرانی حاج 

 بود.« . حجاب، وقتی زن ها مهربان می شوند

                                                           
 ظاهراً منظور، پناهیان است..1
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رضایت از وضعیت  وی ضمن ابراز خوشحالی و

کنونی خود، اضافه کرد: اکنون بهتر از زمانی 

 .هستم که حجاب نداشتم

کسی که حجاب ندارد همچون فردی است که 

در مسابقه دو شرکت کرده باشد؛ اگر فردی از 

ید تالش کنی از او جلو تو جلو می زند تو هم با

وضعیت ظاهری انسان در این صورت  ، لذابزنی

می شود، چون نمی خواهد در روز به روز بدتر 

 این ماراتن عقب بماند.

نوعی رقابت در زمینه  وضعیت فرد در این حالت

انسان در این حالت است. مد، تیپ و نوع آرایش 

 .آرامشی که باید داشته باشد را ندارد

وی با بیان اینکه حجاب برای انسان های ناپاکی 

که وجود زن را در ظاهر می بیند محدودیت 

گفت: بر عکس حجاب برای افرادی که دارد، 
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می خواهند پاک و عفیف باشند، مصونیت 

 1.است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. shabestaan.ir 
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 را من شما شاید. هستم  ساله  22  دختری

    ...مویگی م دلم را درد همه پس. کنید  درک

 معنوی گرا بودم. بودم خدا  عاشق  کودکی از 

 کودکی از .کردم می  خدا درد دلو همیشه با 

 دعا  و همیشه خالصانه ندماخو ن میآنماز و قر 

 .شدم بزرگ اینکه تا ،کردم می

جاب به ح فیانثیر اطراأوقتی بزرگ شدم تحت ت

دوست  مد.آ حجاب بدم می از نبودم.معتقد 

ین تحس را داشتم جلوه گری کنم و همه زیباییم

 ...دکنن
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مادر و پدرم  .شتممن هم به حجاب اعتقادی ندا

و کنایه های تلخ به حجابم  حرف همیشه با

ی ناوقت با مالیمت و مهرب هیچ .ددادن تذکر می

 نگفتند. نم چیزی به

 همیشه بروم. بیرون ددادن حتی اجازه نمی

م یک تصویر گرگ یاز جامعه برا محدود بودم.

ختری و حتی حق که تو د دصفت ساخته بودن

 ند.ت درکم نکردوق . هیچبیرون رفتن نداری

 می راروسریم  ورزه ها باید بآن من هم جلوی 

ای تلخ که بدتر ه وردم جلو تا مبادا باز حرفآ

من دختر بی بند و  ن بزنند.م به ار ،از زهر بود

 ،کردم رایش نمیآهم  اصالً ،نبودم باری اصالً

 .م معلوم بودیفقط کمی جلوی موها

 به ای تلخه و حرف دمحدود کردنرا  من رنقدآ

دیگه دختر لجباز. م شدم یه ه که من دزدن نم


