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  ها زیباشناختی پوشش خانم
   

اسالم یک طرح جامع و فراگیر براي مدیریت انـسان در           . 1
ــت   ــسل هاســـــــــ ــصرها و نـــــــــ ــه عـــــــــ   !همـــــــــ

طرح اسالم مانند یک پازل و جورچین داراي قطعـات و          . 2
یی معنادار نباشد ولـی  اجزائی است که هر قطعه شاید به تنها 

   ! ر معنا، کامل و زیباستمجموع آن پ

ــده . 3 ــا آفریــــــــ ــت زن زیبــــــــ ــده اســــــــ   ! شــــــــ
زیبایی جاذبه دارد، جاذبـه عـشق برانگیـز اسـت و عـشق               . 4

ــی  ــت مــــــــــــــــ ــد حرکــــــــــــــــ   !آفرینــــــــــــــــ
  !است) ـ ذهنی عینی(زیبایی هویتی دو قطبی . 5

تخیل انسان درگیر آن زیبـایی اسـت کـه در دسـترس او            . 6
  : قـــــــــــــــــــرار نگرفتـــــــــــــــــــه باشـــــــــــــــــــد

ــوش     ــت را در آغـــــ ــرم خیالـــــ ــو گیـــــ ــو شـــــ   چـــــ
  ســـــــــحر از بـــــــــسترم بـــــــــوي گـــــــــل آیـــــــــو 

ز زیبـایی آن مـی کاهـد چـرا کـه تخیـل          وصال هر چیز ا   . 7
ــی  ــري در مــــــــــ ــسان را از درگیــــــــــ   !آورد انــــــــــ

هر آن چه به سادگی در دسـترس انـسان قـرار گرفـت از        . 8
  : کاهـــــــــد شـــــــــوق و میـــــــــل انـــــــــسان مـــــــــی 

  »شوق است در جدایی و جور است در نظر«

پوشش زن موجب می شـود تخیـل مـرد پیوسـته درگیـر              . 9
راي مرد جذاب زیبایی زن باشد در این صورت زن همیشه ب  

خواهد بود و مرد براي کشف او در تکاپوسـت تـا ایـن کـه         
رسـد و از ایـن    با پیوندي محکم و اسـتوار بـه وصـال او مـی          

  ! آیـد  رهگـذر خـانواده کـه واحـد اجتمـاع اسـت پدیـد مـی        
من : گوید  آلفرد هیچکاك کارگردان مشهور سینما می     . 10

شـد،  معتقدم زن بایـد مثـل فیلمـی پرهیجـان و پرآنتریـک با         
یعنی ماهیت خود را کمتر آشکار کند و براي کشف خـود             

 تخیل و تصور زیادتري وادارد؛ زنان شرقی      مرد را به نیروي   
نمودنـد و    تا چند سال پـیش بـه خـاطر پوشـش جـذاب مـی              

داد اما بـه تـدریج بـا     همین مسأله جاذبه نیرومندي به آنها می  
بـی از  تالشی که زنان این کشورها براي برابري بـا زنـان غر           

گـردد و   دهنـد، از پوشـش آنـان کاسـته مـی       مـی  خود نـشان    
  شود؛ بنابراین از جاذبه شان نیز کاسته می

ــه مـــــــــــشتاقی اســـــــــــت . 11   ! هجـــــــــــر مایـــــــــ
  !امروز خأل عشق در دنیاي اروپـا و امریکـا وجـود دارد         . 12
بنــدوباري، عــشق و شــور و  اولــین قربــانی آزادي و بــی. 13

  ! اســــــــــــــــــــــــــــت  احــــــــــــــــــــــــــــساسات
هـاي   رگـز عـشق هـایی از نـوع عـشق          در جهان امروز ه   . 14

 از قبیل لیلی و مجنون، خسرو و شـیرین رشـد و نمـو                 شرقی
ها بیانگر واقعیات جامعـه شـرقی آن روز          کند، این قصه   نمی
تـوان فهمیـد کـه زن بـر اثـر دور         ها مـی    از این داستان  ! است

نگهداشتن خود از دسترس آسان مرد تا کجـا پایـه خـود را             
 حد سر نیـاز مـرد را بـه آسـتان خـود        باال برده است و تا چه     

درك زن از این حقیقـت، تمایـل او را          ! فرود آورده است؟  
 پوشش بدن خود و مخفی کردن خـود بـه صـورت یـک          به

  ! راز افــــــــــــــــــــــــزایش داده اســـــــــــــــــــــــــت 
  اند که دست و دل      زنان دریافته : ویل دورانت می گوید   . 15

بازي مایه طعن و تحقیـر آنهاسـت؛ خـودداري از انبـساط و              
ك در بذل و بخشش بهترین سالح براي شـکار مـردان       امسا

است؛ اگر اعضاي نهـانی انـسان را در معـرض عـام تـشریح            
شد ولـی رغبـت و قـصد         کردند توجه ما به آن جلب می       می

گردید؛ مرد جوان بـه دنبـال چـشمان     به ندرت تحریک می    
کنـد کـه ایـن      مـی  پر از حیاء است و بی آن که بداند حـس         

  !دهد ز یک لطف و رقت عالی خبر میخودداري ظریفانه ا

مولوي عارف نازك اندیش و دوربین در تأثیر حریم و     . 16
ن زحائل میان زن و مرد در افـزایش قـدرت و محبوبیـت      
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و در باال بردن مقام او و گـداختن مـرد در آتـش عـشق و           
ســوز مثــالی لطیــف آورده اســت، مــرد و زن را بــه آب و  

مـرد چـون آب و زن ماننـد        : گویـد  آتش تشبیه کـرده مـی     
 شـود   آتش است اگر حائل از میـان آب و آتـش برداشـته           

سـازد امـا    کنـد و آن را خـاموش مـی    آب بر آتش غلبه می  
یان آن دو باشد مانند این کـه آب را  اگر حائل و حاجبی م  

در دیگــی قــرار دهنــد و آتــش در زیــر آن دیــگ روشــن 
کنند، آن وقت است کـه آتـش آب را تحـت تـأثیر خـود           

کنـد و جوشـش    دهد، اندك اندك او را گرم مـی  قرار می 
آورد تا آن جا کـه سراسـر وجـود او را           در او به وجود می    

  ! ســــــــــازد تبـــــــــدیل بــــــــــه بخـــــــــار مــــــــــی  
رود در عمــق روح  ف آنچــه تــصور مــیمــرد بــر خــال. 17

  !خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفـر اسـت      
مرد همیشه عزت و استغناء و بی اعتنـائی زن را نـسبت      . 18

  !به خود ستوده است

اي است میان عدم دسترسـی آسـان       به طور کلی رابطه   . 19
و فراق از یک سو و عشق، سوز و گـران بهـایی از سـویی       

اي اسـت میـان عـشق و سـوز از         همچنان کـه رابطـه     دیگر؛
یک سو و هنر و زیبایی از سویی دیگر، یعنی عشق با فراق 
و عدم دسترسی آسان شکوفا می شود و هنر و زیبایی نیـز           

ــی    ــو مــــــ ــد و نمــــــ ــشق رشــــــ ــد در عــــــ   ! یابــــــ
از منظر هنر مایه تأسف است     : گوید   برتراند راسل می  . 20

فت و بهتر آن است کـه  که به آسانی به زنان بتوان دست یا  
  !وصال زنان دشوار باشد بدون آن که غیر ممکن گردد

ــسفه مــی  . 21 ــذات فل ــت در ل ــد ویــل دوران آن چــه : گوی
ــی     ــز و گرانبهــــا مــ ــوییم و نیــــابیم عزیــ   ! گــــردد بجــ

 بـستگی دارد و میـل بـا اقنـاع و      زیبائی به قـدرت میـل    . 22
  !گردد  ضعیف و با منع و جلوگیري، قوي می ،ارضاء

.......................................................................
.......................................................................  

  
  

  انتخاب در اوج شهرت
  

پس از آن که هال شیها، هنرپیشه مـشهورسینماي عـرب، شـش           
 بـا  ماه پیش در اوج محبوبیت اعالم کـرد دیگـر حاضـر نیـست        

سري عریان در برابر دوربین هاي سینما قرار گیرد؛ این بار هنان 
ترك، هنرپیشه معروف و مشهور عرب اعـالم کـرد کـه ازایـن       

  .پس حاضر نیست بدون حجاب ایفاي نقش کند
 این در حالی است که وي قراردادي براي بازي در دو فیلم در  

 بـراي وي  حال اجرا دارد و این تصمیم پیامدهاي مالی فراوانـی   
  .خواهد داشت

ک توافق موقتی براي اتمام یکی از فیلمهاي خود با نـام    یاو در   
که دربـاره سرنوشـت یـک فلـسطینی         » هاي کوچه و بازار     بچه«

است، قبول کرد که بدون حضور مرد در مقابـل دوربـین قـرار             
کننـده   وي بـه تهیـه  » بهترین اوقـات «ولی براي پایان فیلم  . گیرد

ر حاضر به بازي در این فیلم با سـري برهنـه          اعالم کرد که دیگ   
ــست   .نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالم کرد که  این بازیگر مصري علی رغم مذاکرات متعدد،
رسـانه  . وجه حاضر به برداشتن حجاب خود نخواهد بود   به هیچ 

هنان هم به «هاي سینمایی عربی و غربی، از این پدیده با عنوان      
  .اد کردندی» حرکت بازگشت به هویت اسالمی پیوست
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