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حضرت  شهادت  سالروز  و  فاطمیه  ایام  با   همزمان 
فاطمه زهراـ  سالم اهلل علیهاـ  و در شرایطی که برخی 
ناهنجاری ها و حرمت شكنی های اخالقی و اجتماعی 
موجب بروز دغدغه ها و نگرانی ها شده است، مجمع 
جهانی اهل بیت ـ علیهم السالم ـ بیانیه مهمی صادر 

کرد. 
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
در آستانه ایام فاطميه و سالروز شهادت بزرگ بانوی اسالم و الگوی 
متعالی زن مسلمان حضرت فاطمه زهرا ـ سالم اهلل عليها ـ و در 
و  اخالقی  حرمت شکنی های  و  ناهنجاری ها  برخی  كه  شرایطی 
اجتماعی موجب بروز دغدغه ها و نگرانی های علماء و نخبگان و آحاد 
مردم مؤمن گشته است، مجمع جهانی اهل بيت ـ عليهم السالم ـ 

وظيفه خود می داند نکاتی را در این زمينه متذكر گردد:
1. بدون شک اكثریت قریب به اتفاق ملت مسلمان ایران پایبند به 
دین مبين اسالم و پيرو قرآن و عترت دو یادگار گران سنگ پيامبر 
بزرگ خاتم  االنبياء حضرت محمدـ  صلی اهلل عليه و آله و سلمـ  و 
از ارادتمندان و پيروان حضرت زهرای اطهر)س( و اهل بيت عصمت 
و طهارت)ع( هستند. زنان آگاه و رشيد این سرزمين الهی، عفاف و 
حجاب را در مکتب فاطمی آموخته اند و مردان غيور و شرافتمند نيز 
در تأسی به مقتدای خویش اميرمؤمنان علیـ  عليه السالمـ  مقيد به 
حدود الهی و حافظ نواميس مسلمانان هستند. آشکار است كه در 
اسالم عفاف و حجاب تنها به زنان اختصاص ندارد و رعایت حجاب 
ظاهری و عفاف رفتاری و باطنی هم برای زنان و هم برای مردان 

الزم است.
2. تظاهر عده ای قليل ـ ولی چشمگير ـ به رفتارهای ناشایست و 
نقض موازین شرعی و عرفی و قانونی جامعه اسالمی ایران، متأسفانه 
تصویر زشتی از جامعه ترسيم ساخته است. معدود افرادی كه با اصرار 
و لجاجت در اماكن عمومی رفتارهای هنجارشکنانه و ضداسالمی 
از خود به نمایش می گذارند و محيط زیست اجتماعی و اخالقی 
را آلوده می سازند و به ناامنی فرهنگی و اجتماعی دامن می زنند، 
خواسته یا ناخواسته به دشمنان ملت خدمت می كنند. اینان در 
ردیف سربازان جنگ نرم و شبيخون فرهنگی سياسی صهيونيسم 
عليه تمدن و فرهنگ و دین ملت شریف ایران قرار می گيرند. تاریخ 
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جوامع اسالمی نشان می دهد كه در مقاطع مختلفی ـ از جمله 
فروپاشی تمدن مسلمانان در سرزمين آندلسـ   دشمنان با تخریب 
فرهنگ و اخالق و ترویج فساد به اهداف خویش نائل آمدند و این 
سياست شوم را همواره تکرار و به نمایش می گذارند كه مظاهر 
ادارات،   ، اماكن عمومی  ناخوشایند فعلی در حال گسترش در 

مؤسسات و دانشگاه ها نتایج توطئه جدید است.
3. در برابر حجم انبوه و دائم التزاید ترویج فساد و اخالق ستيزی 
به وسيله رسانه های ماهواره ای و اینترنتی صهيونيسم كه متالشی 
ساختن نهاد خانواده و انهدام غيرت دینی و شرافت انسانی ملت 
مؤمن ایران را هدف قرار داده است ، رسالت و مسؤوليت نهادهای 

آموزشی و فرهنگی بيشتر و سنگين تر است.
و  نهادها  اقدامات  و  برنامه ها  در  اشکاالتی  و  نقایص  متأسفانه 
دستگاه های ذیربط وجود دارد كه زمينه ساز تأثيرگذاری برنامه های 
مخرب دشمن گردیده است. بنابراین تقویت و بهبود فعاليت های 
فرهنگی و آموزشی در جهت افزایش مصونيت و اقتدار فرهنگی 

ملت ایران از ضرورت و اولویت برخوردار است.
4. كار فرهنگی و اقدامات قانونی و انتظامی در مقابله با ترویج فساد، 
الزم و ملزوم یکدیگر و مکمل هم هستند. نمی توان با استدالل به 
اولویت یکی، آن دیگری را تعطيل نمود. تدبير مناسب و هماهنگی 
در حفظ بهداشت و درمان فرهنگی اجتماعی به صورت توأمان 
ضروری است . پيشگيری، مراقبت، مصون سازی و مقابله همزمان 
در قبال ویروس های آلوده ی اخالق ستيزی مجموعه ای از طرح ها و 

برنامه های هماهنگ كليه قوای مسؤول كشور است.
5. .هماهنگی، تدبير و قاطعيت مسؤوالن انتظامی، قضایی و اجرایی 
كشور در مقابله با ترویج سازمان یافته ی فساد، از مطالبات مردم 
است. مردم مسلمان ایران انتظار دارند مبادی و سرچشمه های ورود 
و توليد و توزیع لباس های  ناهنجار، فيلم ها، سی دی ها، ابزار فسق 
و فجور و ... به وسيله دولت، نيروی انتظامی و قوه قضائيه بيش از 
پيش مسدود گردد و امکان توزیع و دسترسی سهل و ساده به آنها 

را از بين ببرند.
ترویج فساد  اغلب مردم، مجازات سنگين عوامل اصلی  باور  به 
از  بازدارندگی و جلوگيری  بایستی به گونه ای باشد كه موجب 

گسترش باندهای فساد شود.
در این زمينه به ویژه نقش قوه قضائيه در اجرای قاطع حدود شرعی 
و قانونی، تعيين كننده و اساسی است. كما اینکه همه ی اشکال فساد 
اقتصادی، سياسی، اجتماعی ، اداری و اخالقی درپيوند با یکدیگر 
هستند و ميزان موفقيت در مبارزه با هریک از اشکال فساد، در 

كاهش سایر مظاهر فساد تأثير مستقيم دارد .
همچنين انتظار مردم از مسؤوالن اجرایی دولت نيز آن است كه 
در اجرای قوانين اسالمی مصوب و رعایت حدود شرعی و عرفی در 
ادارات، بانک ها، بيمارستان ها و مؤسسات خصوصی اهتمام جدی 
و آشکار داشته باشند و از بی بندوباری ها و پيوند خوردن باندهای 

فساد اداری و مالی با باندهای فساد اخالقی جلوگيری نمایند.
6. الزم است مسؤوالن محترم كشور دغدغه ها و نگرانی های آحاد 
مردم مؤمن راـ  كه در تذكرات عالمانه و مشفقانه ی علما و مراجع 
عظام انعکاس می یابدـ  بيش از پيش مورد توجه و اهتمام قرار دهند 
و از راهنمایی ها و ارشادات آنان در حل مشکالت فرهنگی و اخالقی 

جامعه استمداد جویند.
7. همانگونه كه بارها رهبر معظم انقالب تأكيد فرموده اند، مسؤوليت 
متوليان محترم امور فرهنگی و آموزشی كشور در زمينه ترویج 
كتب،  تلویزیونی،  و  سينمایی  آثار  در  و حجاب  عفاف  فرهنگ 
مطبوعات، فضای سایبر و متون آموزشی بسيار سنگين و تأثيرگذار 
است. همچنانکه سالم سازی اماكن فرهنگی، هنری و آموزشی 
و بذل توجه و حساسيت نسبت به شيوع ناهنجاری رفتاری و 
فرهنگی در اینگونه مراكز، یکی از مطالبات جدی خانواده ها و مردم 

مؤمن بوده است.
8. احياء فریضه امر به معروف و نهی از منکر از طریق آموزش و 
فرهنگ سازی، و اهتمام بيشتر نخبگان و اصحاب علم و فرهنگ و 
آحاد مؤمنان آگاه، در تحکيم و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است. مسؤوالن محترم انتظامی و قضایی 
نيز بایستی تدابير قانونی الزم را برای حمایت از آمران به معروف 
و ناهيان از منکر اتخاذ نمایند تا همگان بتوانند در قبال مظاهر 
آشکار و علنی ترویج فساد به مسؤوليت تذكر و نهی از منکر عمل 
نمایند و هنجارشکنان در جامعه احساس امنيت نداشته باشند و 
با بهانه های مختلف مردم مسلمان را نسبت به این فریضه بزرگ 

اجتماعی بی تفاوت نسازند.
اميد است ملت ایران با تأسی به معارف اهل بيت عصمت و طهارت 
ـ عليهم السالمـ  و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، پایه های عزت 
و اقتدار تمدن شکوهمند ميهن خویش را تحکيم بخشند و تعالی 

فرهنگ خویش را در منظر جهانيان آشکار سازند.

مجمع جهانی اهل بیت عليهم السالم 
1389/2/26
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بسم  اهلل  الّرحمن  الّرحيم 
 اوالً روز پرستار و ایام والدت زینب كبری، این زن نمونه ی تاریخ بشر را به همه ی 
شما برادران و خواهران عزیز و پرستاران محترم تبریک عرض ميکنيم. اميدواریم 
كه خداوند به پاداش این خدمت بزرگ، این تالش بسيار ارزشمند، رحمت خود، 
هدایت خود و فضل خود را شامل حال همه ی شما و همه ی پرستاران كشور و 

مجموعه ی دست اندركاران مسئله ی سالمت در كشور بفرماید.
 عمده ی عرض امروز ما و دیدار امروز ما، متوجه به تشکر از زحمات پرستاران 
است. حقيقتاً جا دارد كه به همه ی مجموعه ی پرستاری در كشور، انسان عرض 
تشکر كند و از این كار بزرگ و پرفرسایش و وظيفه ی سنگينی كه شما بر عهده 

گرفته اید، تقدیر شود.
 مسئله ی سالمت جزو اولين مسائل مهم زندگی جوامع است. این حدیث 
معروف »نعمتان مجهولتان الّصّحة و األمان« حقيقتاً انگشت اشاره ای است به 
یک امر اساسی و حياتی. هم سالمت، هم امنيت در شمار نعمتهای بزرگی 
است كه انسان تا از آن نعمتها محروم نباشد، اهميت و ارزش آن را نميفهمد؛ 
مثل هوا، مثل تنفس. تا وقتی انسان تنفس ميکند، اهميت این نعمت رایگان 
و همه جائی را درك نميکند؛ تنفس كه مشکل شد، انسان آن وقت احساس 
ميکند چه نعمت بزرگی از دست رفته است. مجموعه ی پزشکی و پرستاری 
و بقيه ی دستگاه های سالمت، در واقع تأمين كننده ی این نعمت بزرگ برای 
جامعه اند. و نقش پرستار در این ميان، نقش بسيار برجسته ای است. پرستار در 
یک تالش و چالش دائمِی روحی و روانی است؛ فقط مسئله ی جسم او نيست. 
خستگی روحی، مواجهه ی با بيمار و دردمند و احساس وظيفه ی اینکه باید برای 
این دردمند و بيمار، هم عالج جسمانی، هم عالج روحی و معنوی تقدیم كند، 
مسئله ی بسيار فرساینده ای است، كار سنگينی است. این وظيفه ی سنگين را 

پرستاران بر عهده گرفته اند.
 مطمئن باشيد كه هر لحظه ای، ثانيه ای، دقيقه ای كه در این كار، با توجه 
به احساس تکليف در مقابل بيمار، در مقابل انسان دردمند ميگذرانيد، یک 
حسنه ای را از خدای متعال و یک پاداش اجری را از حضرت ربوبی دریافت 
ميکنيد. هيچ ثانيه ای در محاسبات الهی از بين نميرود. نباید تصور كرد كه 
لحظات دشوار برای یک پرستار بر بالين یک بيمار، در محاسبات الهی مورد 
غفلت قرار خواهد گرفت؛ اینجور نيست. هر لحظه ای كه مي گذرانيد و هر تالشی 
كه ميکنيد، هر كّف نفسی كه در مقابل سختی ها از خود نشان ميدهيد، این یک 
حسنه ای است، یک كار در خور اجر است و خدای متعال همه ی این لحظات 
را ثبت ميکند. این كارهای دشوار را كه تأثيرهای بزرگ و مهمی دارد، باید قدر 

دانست.
 البته تکاليف هم سنگين است. به تکاليف هم باید توجه كرد. اخالق پرستاری، 
مثل اخالق پزشکی یک فریضه است، یک وظيفه است. اجر شما بسيار زیاد 
است، تکليف شما هم بسيار سنگين است؛ چون بيمار انسانی، یک ماشين 
نيست؛ یک مجموعه ی آهن و فوالد و پيچ و مهره نيست؛ فقط جسم نيست. 
روح انسان، احساسات انسان، عواطف انسان، بخصوص در هنگامی كه مریض 
است، دردمند است، خيلی نيازمند لطف است، نيازمند نوازش است. گاهی یک 

مقام معظم رهبري
 در دیدار پرستاران نمونه کشور:

 حجاب و حیا
عظمت زن است
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لبخند شما، از دارو و درمانی كه برای این بيمار به كار ميرود، ارزشش بيشتر 
است، اثرش بيشتر است. بيمار دچار آشفتگی است، دچار ناراحتی است - 
بخصوص بيماران سخت - كمک به او، فقط كمک به جسم او نيست؛ جسم او را 
با دارو و درمان و تزریق و تدابير پزشکی بایستی عالج كرد؛ اما روح او با محبت، 
با لطف، با نوازش، با مهربانی درمان ميشود. گاهی این درمان روحی، حّتی جای 
درمان جسمی را هم ميگيرد؛ این، هم علمی است، هم به تجربه ثابت شده است 
كه شادی روح انسان، شادی عصبی و احساسی انسان، بر روی جسم او تأثير 

مثبت ميگذارد. این، دست شماست؛ در اختيار پرستاران است.
 پرستار كار سختی را بر عهده دارد، اجر بزرگی را هم دارد؛ اما وظيفه ی سنگينی 
هم دارد. این تعادل ميان وظيفه و پاداش، ميان حق و تکليف، یکی از اركان 
بزرگ مفاهيم اسالمی و مبانی اسالمی است. این بازآموزی ای كه وزیر محترم 
بيان كردند - كه بسيار باارزش است - جا دارد كه در زمينه ی نه فقط مسائل 
علمی، بلکه در زمينه ی اخالق پرستاری هم وجود داشته باشد. حقيقتاً باید 
منشور اخالقی پرستارها فراهم شود، ميثاق پرستاری و معاهده ی پرستاری 
باید تعليم داده شود و تدریس شود؛ پرستار عظمت كار خود را - كه طبعاً این 
عظمت كار، مالزم با اهميت شخصيت خود اوست - بداند؛ كار را آنچنان كه 

شایسته است، انجام دهد.
 بنده خسته نباشيد عرض ميکنم به همه ی پرستاران عزیز در سرتاسر كشور؛ 
بخصوص به شما پرستاران نمونه، و از خداوند متعال مسئلت مي كنم كه به 
شماها كمک كند و توفيق بدهد تا این ارزش واالئی كه شما برای شغل خود و 
كار خود انتخاب كرده اید، به وسيله ی كرام كاتبان، در ثبت الهی محفوظ بدارد 

و شما را مأجور كند و ان شاءاهلل عاقبت به خير باشيد.
 خوب، در جمهوری اسالمی روز پرستار را با والدت حضرت زینب كبری  )سالم 
اهلل عليها( برابر قرار داده اند؛ این هم معنای بزرگی دارد. زینب كبری  یک نمونه ی 
برجسته ی تاریخ است كه عظمت حضور یک زن را در یکی از مهمترین مسائل 
تاریخ نشان ميدهد. اینکه گفته ميشود در عاشورا، در حادثه ی كربال، خون بر 
شمشير پيروز شد - كه واقعاً پيروز شد - عامل این پيروزی، حضرت زینب بود؛ 
وااّل خون در كربال تمام شد. حادثه ی نظامی با شکست ظاهری نيروهای حق در 
عرصه ی عاشورا به پایان رسيد؛ اما آن چيزی كه موجب شد این شکست نظامِی 
ظاهری، تبدیل به یک پيروزی قطعِی دائمی شود، عبارت بود از منش زینب 
كبری ؛ نقشی كه حضرت زینب بر عهده گرفت؛ این خيلی چيز مهمی است. 
این حادثه نشان داد كه زن در حاشيه ی تاریخ نيست؛ زن در متن حوادث مهم 
تاریخی قرار دارد. قرآن هم در موارد متعددی به این نکته ناطق است؛ ليکن 
این مربوط به تاریخ نزدیک است، مربوط به امم گذشته نيست؛ یک حادثه ی 
زنده و ملموس است كه انسان زینب كبری  را مشاهده مي كند كه با یک عظمت 
خيره كننده و درخشنده ای در عرصه ظاهر مي شود؛ كاری ميکند كه دشمنی 
كه به حسب ظاهر در كارزار نظامی پيروز شده است و مخالفين خود را قلع و 
قمع كرده است و بر تخت پيروزی تکيه زده است، در مقر قدرت خود، در كاخ 
ریاست خود، تحقير و ذليل شود؛ داغ ننگ ابدی را به پيشانی او مي زند و پيروزی 
او را تبدیل مي كند به یک شکست؛ این كارِ زینب كبری  است. زینب )سالم اهلل 

عليها( نشان داد كه مي توان حجب و عفاف زنانه را تبدیل كرد به عزت مجاهدانه، 
به یک جهاد بزرگ.

 آنچه كه از بيانات زینب كبری  باقی مانده است و امروز در دسترس ماست، 
عظمت حركت زینب كبری  را نشان ميدهد. خطبه ی فراموش نشدنی زینب 
كبری  در بازار كوفه یک حرف زدن معمولی نيست، اظهارنظر معمولی یک 
شخصيت بزرگ نيست؛ یک تحليل عظيم از وضع جامعه ی اسالمی در آن دوره 
است كه با زیباترین كلمات و با عميق ترین و غنی ترین مفاهيم در آن شرائط 
بيان شده است. قّوت شخصيت را ببينيد؛ چقدر این شخصيت قوی است. دو روز 
قبل در یک بيابان، برادر او را، امام او را، رهبر او را با این همه عزیزان و جوانان و 
فرزندان و اینها از بين برده اند، این جمع چند ده نفره ی زنان و كودكان را اسير 
كرده اند، آورده اند در مقابل چشم مردم، روی شتر اسارت، مردم آمده اند دارند 
تماشا مي كنند، بعضی هلهله مي كنند، بعضی هم گریه مي كنند؛ در یک چنين 
شرائط بحرانی، ناگهان این خورشيد عظمت طلوع مي كند؛ همان لحنی را به 
كار مي برد كه پدرش اميرالمؤمنين بر روی منبر خالفت در مقابل امت خود به 
كار مي برد؛ همان جور حرف مي زند؛ با همان جور كلمات، با همان فصاحت و 
بالغت، با همان بلندی مضمون و معنا: »یا اهل الکوفه، یا اهل الغدر و الختل«؛ 
ای خدعه گرها، ای كسانی كه تظاهر كردید! شاید خودتان باور هم كردید كه 
دنباله رو اسالم و اهل بيت هستيد؛ اما در امتحان اینجور كم آوردید، در فتنه 
اینجور كوری نشان دادید. »هل فيکم ااّل الّصلف و العجب و الّشنف و الکذب و 
ملق االماء و غمز االعداء«؛ شما رفتارتان، زبانتان با دلتان یکسان نبود. به خودتان 
مغرور شدید، خيال كردید ایمان دارید، خيال كردید همچنان انقالبی هستيد، 
خيال كردید همچنان پيرو اميرالمؤمنين هستيد؛ در حالی كه واقع قضيه این 
نبود. نتوانستيد از عهده ی مقابله ی با فتنه بربيائيد، نتوانستيد خودتان را نجات 
دهيد. »مثلکم كمثل الّتی نقضت غزلها من بعد قّوهًْ انکاثا«؛ مثل آن كسی ُشدید 
كه پشم را مي ریسد، تبدیل به نخ مي كند، بعد نخها را دوباره باز مي كند، تبدیل 
مي كند به همان پشم یا پنبه ی نریسيده. با بی بصيرتی، با نشناختن فضا، با 
تشخيص ندادن حق و باطل، كرده های خودتان را، گذشته ی خودتان را باطل 
كردید. ظاهر، ظاهر ایمان، دهان پر از ادعای انقالبيگری؛ اما باطن، باطن پوك، 

باطن بی مقاومت در مقابل بادهای مخالف. این، آسيب شناسی است.
 با این بيان قوی، با این كلمات رسا، آن هم در آن شرائط دشوار، اینگونه صحبت 
ميکرد. اینجور نبود كه یک عده مستمع جلوی حضرت زینب نشسته باشند، 
گوش فرا داده باشند، او هم مثل یک خطيبی برای اینها خطبه بخواند؛ نه، یک 
عده دشمن، نيزه داران دشمن دور و برشان را گرفته اند؛ یک عده هم مردم 
مختلف الحال حضور داشتند؛ همانهائی كه مسلم را به دست ابن زیاد دادند، 
همانهائی كه به امام حسين نامه نوشتند و تخلف كردند، همانهائی كه آن روزی 
كه باید با ابن زیاد در می افتادند، توی خانه هایشان مخفی شدند - اینها بودند 
توی بازار كوفه - یک عده هم كسانی بودند كه ضعف نفس نشان دادند، حاال 
هم نگاه مي كنند، دختر اميرالمؤمنين را می بينند، گریه مي كنند. حضرت زینب 
كبری  با این عده ی ناهمگون و غير قابل اعتماد مواجه است، اما اینجور محکم 
حرف مي زند. او زن تاریخ است؛ این زن، دیگر ضعيفه نيست. نمي شود زن را 
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ضعيفه دانست. این جوهر زنانه ی مؤمن، اینجور خودش را در شرائط دشوار 
نشان مي دهد. این زن است كه الگوست؛ الگو برای همه ی مردان بزرگ عالم و 
زنان بزرگ عالم. انقالب نبوی و انقالب علوی را آسيب شناسی مي كند؛ مي گوید 
شماها نتوانستيد در فتنه، حق را تشخيص بدهيد؛ نتوانستيد به وظيفه تان عمل 
كنيد؛ نتيجه این شد كه جگرگوشه ی پيغمبر سرش بر روی نيزه رفت. عظمت 

زینب را اینجا ميشود فهميد.
 روز پرستار، سالروز والدت حضرت زینب است؛ این هشدار به زنان ماست: نقش 
خودتان را پيدا كنيد. عظمت زن بودن را در آميختن حجب و حيا و عفاف زنانه 

با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، درك كنيد. زن مسلمان ما اینجور است.
 دنيای فاسد غرب خواستند بروز زن را، شخصيت زن را در روشهای غلط و 
انحرافی كه همراه با تحقير جنس زن است، به زور به ذهن دنيا فرو كنند: 
زن برای اینکه شخصيت خودش را نشان بدهد، بایستی برای مردان چشم نواز 
باشد. این شد شخصيت برای یک زن؟! بایستی حجاب و عفاف را كنار بگذارد، 
جلوه گری كند تا مردها خوششان بياید. این تعظيم زن است یا تحقير زن؟ 
این غرب مسِت دیوانه ی از همه جا بی خبر، تحت تأثير دستهای صهيونيستی، 
این را به عنوان تجليل از زن َعلم كرد؛ یک عده هم باور كردند. عظمت زن به 
این نيست كه بتواند چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب كند؛ 
این افتخاری برای یک زن نيست؛ این تجليل زن نيست؛ این تحقير زن است. 
عظمت زن آن است كه بتواند حجب و حيا و عفاف زنانه را كه خدا در جبلّت 
زن ودیعه نهاده است، حفظ كند؛ این را بياميزد با عزت مؤمنانه؛ این را بياميزد 
با احساس تکليف و وظيفه؛ آن لطافت را در جای خود به كار ببرد،آن تيزی 
و بُرندگی ایمان را هم در جای خود به كار ببرد. این تركيب ظریف فقط مال 
زنهاست؛ این آميزه ی ظریف لطافت و بُرندگی، مخصوص زنهاست؛ این امتيازی 
است كه خدای متعال به زن داده است؛ لذا در قرآن به عنوان نمونه ی ایمان - نه 
نمونه ی ایمان زنان، نمونه ی ایمان همه ی بشر؛ زن و مرد - دو زن را مثال ميزند: 
»و ضرب اهلل مثال للّذین امنوا امرأت فرعون«)1( و »مریم ابنت عمران«؛)2( یکی 
زن فرعون است، دومی هم حضرت مریم است. اینها اشاره ها و نشانه هائی است 

كه منطق اسالم را نشان ميدهد.
 انقالب ما انقالب زینبی است. از اول انقالب، زنان یکی از برجسته ترین نقشها را 
در این انقالب ایفاء كردند. هم در خود حادثه ی بزرگ انقالب، هم در حادثه ی 
بسيار بزرگ هشت سال دفاع مقدس، نقش مادران، نقش همسران، از نقش 
مجاهدان اگر سنگين تر و دردناك تر و تحمل طلب تر نبود، یقيناً كمتر نبود. 
مادری كه جوان خودش را، عزیز خودش را، دسته ی گل خودش را هجده سال، 
بيست سال - كمتر، بيشتر - پرورش داده، با آن محبت مادرانه او را به ثمر 
رسانده، حاال او را به طرف ميدان جنگ ميفرستد، كه معلوم نيست حّتی جسد 
او هم برخواهد گشت یا نه. این كجا، رفتن خود این جوان كجا؟ كه خوب، این 
جوان، با شور و هيجان جوانی، همراه با ایمان و روحيه ی انقالبيگری، حركت 
ميکند و ميرود. كار این مادر، از كار آن جوان اگر بزرگتر نباشد، كوچکتر نيست. 
بعد هم كه جسد او را برميگردانند، افتخار ميکند كه بچه ی من شهيد شده. 

اینها چيز كمی است؟ این، حركت زنانه، حركت زینب گون در انقالب ما بود.
 عزیزان من، خواهران، برادران! انقالب ما اینجوری پيش رفت. قدرت و عظمت 

این انقالب به این چيزهاست؛ به دل دادن به معنویت، مجذوب شدن در مقابل 
لطف الهی. وقتی كه دشمن ميخواهد زینب كبری  را به آنچه كه برایش پيش 
آمده، شماتت كند، ميفرماید: »ما رأیت االّ جميال«؛ جز زیبائی، چيزی ندیدم. 
برادرانش، فرزندانش، عزیزانش، نزدیکترین یارانش، اینها در مقابل چشمش 
قطعه قطعه شدند، به خاك و خون تپيدند، خونشان ریخته است، سرهایشان 
باالی نيزه رفته است؛ ميگوید جميل، زیبا! این چه جور زیبائی ای است؟ این 
زیبائی را همراه كنيد با آنچه كه نقل شده است كه زینب كبری  حّتی در 
شب یازدهم نماز شبش ترك نشد. در طول دوران اسارت، انقطاع الی اهلل اش، 
دلبستگی اش به خدای متعال، رابطه اش با خدای متعال سست نشد، كم نشد، 

بلکه بيشتر شد. این زن، الگوست.
 همان رشحات و خرده ریزه هائی كه از این حقيقت در جامعه ی ما، در انقالب ما 
وجود دارد، این انقالب را عظمت بخشيده است؛ همين هاست كه به كوری چشم 
دشمن، ملت ایران را با این همه دشمنی، امروز مثل یک چهره ی الهام بخش در 
مقابل ملتها قرار داده است. ملت ایران امروز به عنوان یک ملت الهام بخش در 
بين ملتهای مسلمان است. البته دشمنها این را نمی پسندند، سعی هم مي كنند 

كتمانش كنند؛ اما واقع قضيه این است.
 قدرت این ملت به موشک و توپ و تانک و هواپيما و وسائل جنگی نيست؛ اینها 
؛ اما قدرت این ملت به ایمان اوست. ملت ما به  هم الزم است، داریم هم الحمدهللهَّ
توفيق الهی، به هدایت پروردگار، به كمک خداوند، در زمينه های سخت افزاری 
هم به صورت جهشی پيش رفت. امکاناتی كه ما امروز داریم، نه قابل مقایسه ی 
با امکانات اوائل انقالب ماست - و به طریق اولی  قبل از انقالب - نه قابل 
مقایسه ی با خيلی از كشورهائی است كه سالهای متمادی این دردسرها را هم 
نداشتند؛ دل بسته بودند به كمک بيگانگان و دشمنان. الحمدهللهَّ ملت ایران در 
این جهات هم خيلی جلو است؛ اما اینها مایه ی قدرت ما نيست. مایه ی قدرت 
كشور اسالمی و ملت اسالمی، ایمان اوست؛ آن جوهر ایمانی است در او. برای 
او فرق نميکند كه این امکان مادی را دارد یا ندارد. سی سال پيش این ملت 
ایستاد. امروز هم سی سال است كه تحریم كرده اند، تهدید كرده اند، حمله ی 
نظامی كرده اند، خباثت كرده اند، شبکه های تنيده ی سياسی و امنيتی را به جان 
او انداخته اند؛ این ملت هم همين طور روزبه روز به صورت مضاعف رشد كرده، 
پيش رفته؛ نه فقط عقب نرفته، متوقف هم نشده؛ حّتی به طور متعارف هم رشد 
نکرده، بيش از متعارف رشد كرده. بنابراین عظمت ملت ایران به خاطر همين 

جوهر ایمانی است.
 حاال بی عقلها ملت ایران را تهدید مي كنند! رئيس جمهور آمریکا هفته ی گذشته 
به زبان تلویح و اشاره، تهدید اتمی كرد. این تهدیدها در ملت ایران كارگر نيست، 
اما این مایه ی ننگی شد برای تاریخ سياسی آمریکا؛ این نقطه ی سياهی شد 
در كارنامه ی دولت آمریکا. تهدید اتمی؟! معلوم شد پشت صحنه ی نمایش 
صلح دوستی و بشردوستی و پایبندی و اصرار بر معاهدات اتمی چيست. معلوم 
شد پشت صحنه ی نمایش دسِت دوستی دراز كردن چيست. ادبيات روباه منش 
تبدیل شد به ادبيات گرگ منش. تا حاال ميگفتند كه بله، ما دست دوستی دراز 
ميکنيم، ما چنين، چنان؛ معلوم شد كه پشت قضيه چيست؛ معلوم شد كه 
طبيعت خونخوار و سلطه طلب دنبال چيست. اینها ميخواهند اتم را و قدرت 
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اتمی را وسيله ای قرار بدهند برای سلطه ی بر دنيا. قدرتهای اتمی همه شان 
همين جورند؛ همه شان این را وسيله و ابزاری قرار ميدهند برای اینکه بتوانند 
بر ملتها سلطه پيدا كنند، بر دنيا سلطه پيدا كنند. هيچکدام این معاهدات اتمِی 
آژانس بين المللی انرژی اتمی را نه امضاء كرده اند، نه قبول كرده اند، و نه به طریق 
اولی  عمل ميکنند. اینها دروغگوی واضحند. آن وقت در مورد كشورهای دیگر 
بنا ميکنند ایرادگيری، نکته گيری، كه به فالن بخش از معاهده، به فالن بند از 
معاهده، عمل نشد. قبول ندارند؛ اینها ميخواهند رقيبی در عرصه ی نيروی اتم و 

سالح اتمی در مقابلشان نباشد؛ مسئله این است.
 سياست هسته ای ما واضح است؛ بارها هم گفته ایم و تکرار كردیم: ما اهل 
در  كه  بدانند  هم  آنها  اما  نيستيم؛  جمعی  مخرب  از سالحهای  استفاده ی 
مواجهه ی با ملت، از اینجور تهدیدها و اینجور گنده گوئی ها طرفی نخواهند 
بست. ملت ایران اینها را با همه ی ادعاهائی كه دارند، در مقابل خود ذليل خواهد 

كرد و به زانو در خواهد آورد.
 مجامع جهانی حق ندارند این تهدید رئيس جمهور آمریکا را رها كنند، حق 
ندارند این را به فراموشی بسپرند؛ باید دنبال كنند، باید گریبان او را بگيرند. چرا 
تهدید هسته ای ميکنيد؟ چرا دنيا را به ویرانه شدن تهدید ميکنيد؟ چرا جرأت 
ميکنيد چنين غلطی بکنيد؟ هيچ كس نباید جرأت كند بشریت را با یک چنين 
تهدیدهائی مواجه كند. به زبان آوردنش هم غلط است؛ ولو خودشان بگویند نه، 
ما نيتش را نداریم؛ اشتباه كردیم به زبان آوردیم. به زبان هم نباید بياورند. از 
اظهارات اینچنينی كه تهدید صلح بشری است، تهدید امنيت جامعه ی جهانی 

است، نميشود به آسانی گذشت.
 البته ملت ایران در مقابل اینجور حرفها شکست ناپذیر است. ملت ایران را 
نميتوانند با این چيزها عقب بنشانند. ما اجازه نخواهيم داد آمریکائی ها با این 
وسائل، با این ابزارها، دوباره بخواهند آن سلطه ی جهنمی خودشان را بر كشور ما 
تجدید كنند؛ این را ملت ایران اجازه نخواهد داد. اینها همچنان در آرزوی همان 
سلطه ای هستند كه به وسيله ی خيانت حکومت طاغوتی پهلوی - كه لعنت خدا 
و بندگان خدا بر آنها باد - در این كشور سالهای متمادی اجراء كردند؛ خواب آن 

روزها را می بينند. ملت ایران اجازه ی این چيزها را نخواهد داد.
 ما علی رغم دشمن، در همه ی عرصه ها، به توفيق الهی، به كمک الهی، به فضل 
الهی، پيش خواهيم رفت؛ این را بدانيد. جوانهای ما تالش ميکنند. ان شاءاهلل 
ایمان روزافزون جوانها و بصيرت روزافزون ملت ما، هم بر این تهدیدها فائق 
خواهد آمد، هم بر ترفندهائی كه برای به هم ریختن اوضاع داخلی كشور - از 

قبيل آنچه كه در سال 88 دیده شد - به كار بردند، فائق خواهد آمد.
 ملت ما ملت بصيری است، ملت باایمانی است. اميدواریم خداوند متعال به 
بركت ادعيه ی زاكيه ی حضرت بقيهًْ اهلل )ارواحنا فداه( روزبه روز بر این بصيرت 
بيفزاید و ملت ما را ان شاءاهلل در همه ی ميدانها پيروز و سرافراز كند و شما جوانها 
ان شاءاهلل در آینده ی نه چندان دوری، عظمت كشورتان را، پيشرفت كشورتان 

را، و نياز همين ابرقدرتها را به خودتان حس كنيد و ببينيد.
 رحمت پروردگار به روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهر شهيدان. اميدواریم كه 

خداوند متعال همه ی شما را موفق و مؤید و منصور بفرماید.
 والّسالم عليکم و رحمهًْ اهلل و بركاته 
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قدرت این ملت به موشك و 

توپ و تانك و هواپیما و وسائل 
جنگی نیست...

 قدرت این ملت به ایمان 
اوست



حجت االسالم والمسلمين محسن اراكي در تشریح علل بروز پدیده بدحجابي در كشور 
اظهار داشت: متاسفأنه نخستين عاملي كه در این زمينه مشهود است، یادگاري هاي 
حکومت ستم شاهي پهلوي است كه در صدد اشاعه فرهنگ دین زدایي بودند و برخي از 

افراد آن را به یادگار حفظ كرده اند. 
وي  ادامه داد: نفوذ و تشویق برخي از جریان هاي غرب گرایانه در كشور و در داخل برخي 

نهادهاي دولتي، باعث تشویق این امر شد. 
عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت   )ع( بيان داشت: امروز متاسفانه در گسترش 
پدیده بدحجابي در جامعه، شبکه هاي جاسوسي خارجي سرمایه گذاري عظيمي كرده اند، 

بنابراین مسئوالن كشور باید با هوشياري كامل این توطئه را خنثي كنند. 
رئيس مجمع اندیشه اسالمي با انتقاد از وجود بدحجابي در بعضي از نهادها خواستار آغاز 
اصالحات از این مراكز حکومتي شد و اظهار داشت: اگر مي خواهيم حجاب را در كشور 

نهادینه كنيم، ابتدا باید از ارگان ها و نهادهاي فرهنگي آغاز كنيم. 
وي افزود: وقتي كارمندان، مأموران و یا متصدیان مسائل فرهنگي كشور حجاب را رعایت 

نکنند، چه انتظاري مي توان از افراد معمولي داشت. 
حجت االسالم والمسلمين اراكي همچنين در ادامه از وجود بدحجابي در صدا و سيما 
انتقاد كرد و خواستار افزایش برنامه هاي مرتبط با فرهنگ حجاب در این رسانه شد، وي 
افزود البته باید در برنامه هاي صدا و سيما براي بهره وري كافي از افراد شایسته و توانمند 

استفاده كرد. 
وي در بخش دیگري از سخنان خود با بيان اینکه بدحجابي، امنيت معنوي جامعه را به 
خطر مي اندازد، اذعان داشت: باید به بدحجابي به عنوان یک معضل اجتماعي نگاه كرد كه 

مي تواند سالمت و امنيت رواني جامعه را تهدید كرده و به خطر بيندازد. 
عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت   )ع( با ابراز تأسف از دیدگاه برخي از مسئوالن 
فرهنگي كشور نسبت به مسئله حجاب یادآور شد: مسئله بدحجابي، نمایان شدن یک تار 
مو نيست، بلکه پدیده فرهنگي خطرناكي است كه منشاء بسياري از بيماري هاي معنوي 

جامعه بوده و مي تواند، باعث بروز بسياري از معضالت اجتماعي شود. 
وي وجود عوامل خارجي و داخلي در زمينه رواج بدحجابي در كشور را مد نظر قرار داد 
و بيان داشت: دشمنان براي رواج بدحجابي در كشور، برنامه ریزي هاي زیادي كرده اند، اما 
علت اصلي عامل داخلي این موضوع، كوتاهي نهادهاي اجرایي در كشور است،  البته ما 
اعتقادي به اعمال خشونت در این رابطه نداریم و تأكيد ما بيشتر به امور فرهنگي، توجيهي 

و اقدامات تبليغاتي است. 
وي همچنين در پایان از دستگاه هاي قضایي و دیگر نهادهاي اجرایي خواست تا با 
گسترش گروه هاي ارشادي و شناسایي و متالشي كردن باندهاي مخفي ترویج بدحجابي، 

به امر گسترش حجاب و عفاف در كشور اقدام كنند. 

حضرت آیت اهللهَّ العظمی مکارم شيرازی در دیدار علما ، امام جمعه 
و تنی چند از شخصيت های شهرستان ميانه با اشاره به حدیث 
معروفی از پيامبر اكرم ) ص( درباره عوامل پيروزی امت اسالمی و 
شکست احتمالی آنها گفتند: مردم كشور ما انقالب كردند و صدها 
هزار شهيد، اسير و جانباز دادند تا ارزش های اسالمی را زنده كنند.

ایشان تاكيد كردند: هيچ كس در هر مقامی باشد حق ندارد، این 
ارزش ها را كمرنگ یا بی رنگ سازد.

حضرت آیت اهللهَّ مکارم شيرازی افزودند: مسئوالن مراقب سخنان 
خود باشند و بدانند خانواده شهدا و نيروی بسيج مخلص، حوزه های 
علميه و تمام وفاداران انقالب اجازه نخواهند داد مسئله ای مانند 
امر به معروف كه از مسلمات قرآن مجيد است به ویژه مسئله 
حجاب كه از ضروریات اسالم است و امروز به عنوان رمزی از 

اسالم در همه جا شناخته می شود، زیر سؤال برود.
مردم  بگذرد،  حد  از  بی تدبيری ها  اگر  كردند:  تصریح  ایشان 

شهيدپرور با زبان دیگری سخن خواهند گفت.
آیت اهلل مکارم شيرازي گفتند: مسئولين محترم اجازه دهند هر 
نهادی به وظيفه خود عمل كند، قانون گذاران عزیز قوانين شفاف 
و حساب شده بر وفق ارزش های اسالمی تنظيم كنند و قوه محترم 
قضایی به مقابله با جرائم برخيزد و مجریان محترم به وظيفه اصلی 
خود كه اجرای قوانين است، بپردازند و از قلمرو خود خارج نشوند 
تا همان گونه كه رهبر انقالب فرمودند ملت مسلمان و انقالبی ما 
آسوده خاطر با اتحاد و انسجام وضع داخلی به مقابله با تهدیدات 

خارجی بپردازد. 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )ع( : 

نهادينه کردن حجاب
از ارگان هاي حکومتي

آغاز شود

آیت اهللهَّ العظمی مكارم شیرازی:

هیچ کس حق ندارد 
ارزش هاي اسالمي را 

کمرنگ کند
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»حجت االسالم والمسلمين سيد احمد خاتمي«  در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا 
و نيز نماز جمعه تهران و سخنرانی در مسجد اعظم اردبيل سخنان مهمی در باب 

حجاب و عفاف  و وضعيت فعلی جامعه در این رابطه ایراد كرد.
بخش های مهمی از سخنان ایشان به شرح زیر است:

ــ عفت كه یکي از راه هاي شکر نعمت خداوند است، باالتر از حجاب است؛ چرا كه 
حجاب بخشي از عفت است. عفت یعني پاك گفتاري، پاك زباني و پاك رفتاري.

ــ كسی كه محب علي )ع( است هيچ وقت اهل فحش و بدزباني نيست؛ و با جنس 
مخالف عشوه گرانه سخن نمي گوید ؛ و حریم محرم و نامحرم را حفظ مي كند.

ــ آن كسي كه محب علي )ع( و فاطمه )س( است نه تنها در برابر بدحجاب و 
بي حجاب ساكت نمي نشيند بلکه در برابر این مفسده اجتماعي مي ایستد و تا آخرین 

لحظه عمر و حيات خود از این گونه رفتارها به سهل و سادگي نمي گذرد.
ــ پوشش بانوان از ابعاد برجسته فرهنگ اسالمي ـ ایراني است. واقعيات تاریخي 
مي گوید كه بانوان ایراني حتي قبل از اسالم هم پوشش داشتند و بر این اساس 
دغدغه فرهنگي اقتضاء مي كند كه در عرصه عفاف و حجاب جامعه دغدغه بيشتري 

داشته باشيد.
ــ  در دین اسالم چادر به عنوان حجاب برتر است به طوري كه زن در برابر نامحرم 
باید تمام قسمت هاي بدنش را پوشيده نگه دارد به طوري كه وجه الکفين بدون 

آرایش و به شکل ساده و به دور از آراستگي جذب كننده باشد.
ــ  امروز عفاف و حجاب قطعا تبدیل به معروف شده و اكثریت بانوان متدین ما آن 
را به عنوان یک هنجار پذیرفته اند. اما این معروف مورد تهاجم قرار گرفته است؛ 
تهاجمي ساماندهي شده كه ریشه در تهاجم رضاخاني دارد و با همان فرهنگ با 
حجاب مبارزه مي شود. اینجاست كه پاسداري از ارزش عفاف انگيزه جدي را براي 

مقابله با هنجارشکنان مي طلبد.
ــ الزم است كه در این زمينه احساس خطر شود و دولت باور كند این افزایش 
فزاینده بدحجابي و بعضا بي حجابي یک خطر بزرگ براي فرهنگ و عفاف جامعه 
و امنيت اخالقي جامعه است. به دنبال احساس این خطر، باید هم كار فرهنگي 
گسترده و هم كار اجرایي صورت بگيرد. نسخه امام صادق)ع( براي مقابله با همه 
مفاسد از جمله بدحجابي و بي حجابي آن است كه همزمان كار فرهنگي و كار 

اجرایي صورت بگيرد.
ــ  به صراحت مي گویم بعضي از این بد حجاب ها كه امروز در جامعه با ظاهري 
آراسته خودنمایي مي كنند از بسياري از بی حجاب ها فسادشان عميق تر و گناهشان 
بيشتر است ؛ چرا كه این افراد آتش به خرمن خانواده ها زده و در مسير تزلزل بنيان 

خانواده حركت مي كنند.
ــ برخوردها با مساله بدحجابی باید برخوردهاي متناسب باشد. برخورد فقط به 
معناي برخورد فيزیکي نيست. با استفاده از آموزه هاي دیني مي گویم كه هرگونه 
برخورد نامناسب كه از چارچوب موازین شرع و قانون خارج باشد، منکر است. 

همان گونه كه بدحجابي منکر است، برخورد غيرقانوني و نامناسب نيز منکر است.

ــ ما نمي خواهيم تنها به برخوردهاي ظاهري بسنده شود بلکه برعکس معتقدیم 
كساني كه بدحجابي و بي حجابي مي كنند افراد مریض و بيماري هستند كه باید 

مورد معالجه قرار گيرند.
ــ باید باور كنيم كه گسترش فزاینده بدحجابي و بي حجابي بستر انحرافات دیگر 
است. این بدحجابي ها امنيت اجتماعي، امنيت اخالقي و امنيت خانوادگي خانواده ها 
را تهدید مي كند. 49 درصد طالق هاي رخ داده در كشور ریشه در بدحجابي و 

بي حجابي دارد.
ــ در یکي از اصول اوليه و مهم قانون اساسي مي بينيد كه تاكيد ویژه اي بر مساله عفاف 
و پاكي جامعه شده است. در اصل سوم قانون اساسي نيز مي خوانيم كه دولت جمهوري 
اسالمي ایران براي نيل به اهداف مذكور موظف است. در اصل سوم آمده است كه 
دولت همه امکانات خود را براي ایجاد محيط مناسب براي رشد فضایل اخالقي بر 

اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كليه  مظاهر فساد و تباهي باید به كار ببرد.
ــ  بانواني كه با وضعي ناهنجار در جامعه حضور مي یابند در حقيقت امنيت اخالقي 
جوانان و خانواده ها را به خطر مي اندازند و زمينه بسياري از نابساماني ها را در 
خانواده ها فراهم مي آورند.  قابل توضيح نيست بانویي كه خود را محب علي )ع( و 
فاطمه )س( مي داند با چنين اوضاع و احوالي كه شایسته درون خانه نيز نيست در 

جامعه ظاهر شود و دل علي )ع( و دوستداران حقيقي او را بشکند.
ــ  در حالي كه شوراي انقالب فرهنگي مصوبه عفاف و حجاب را در كشور در سال 
85 به تصویب رسانده و براي 25 دستگاه اجرایي و نهاد دولتي و غيردولتي وظایفي 
را تعيين كرده است اما برخي مسئوالن از اجراي آن سر باز مي زنند و براي این 

حركت هيچ كاري را انجام نمي دهد.
ــ به نظر من بهترین كار اجرایي در این زمينه، اجراي همين مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي است. لذا اگر این مصوبه هنوز به صورت قانون در نيامده از نمایندگان 

مجلس شوراي اسالمي مي خواهم كه این مصوبه را به صورت قانون دربياورند.
ــ  این تعبير كه كسي بگوید بعضي ها از این كه یک تار موي زن پيدا باشد، احساس 
خطر مي كنند، این چه سخني است؟ آیا آن چه در جامعه مي گذرد یک تار موي 
زن است، یا بدحجابِي مقدمه  بي حجابي است؟ رفتار هنجارشکنانه آن چناني را پيدا 
بودن یک تار موي زن ناميدن این در حقيقت تحقير حركت مقدس حجاب است.

سياسي  تسامح  و  تساهل  از خطر  فرهنگي  تسامح  و  تساهل  اگر خطر  ــ 
بشتر نباشد، كمتر هم نخواهد بود. اینجا ایران اسالمي است، این كشور جاي 
خوانندگان لس آنجلسي نيست. ملتي كه در قيام گوهرشاد آن همه كشته براي 
حفظ حجاب داده  است؛ اجازه نمي دهد كسي با تساهل و تسامح انقالب اسالمي 

را مورد هجمه قرار دهند.
مانند  است؛  ارزشمند و ستودني  زنان  زمينه  اقدامات دولت در  برخی  البته  ــ 
تالش دولت براي تحکيم بنيان خانواده، مصوبه  دولت مبني بر این كه كارمندان 
زن مي توانند كار خود در منزل انجام دهند و انگيزه دولت براي مقابله با كساني كه 

سازماندهي شده بر گسترش فساد مي پردازند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(: 

اين بدحجابي ها
مقدمه بي حجابي است
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حجاب و عفاف؛ 
از تئوري هاي علمي تا اقدامات عملي

در رابطه با مسأله حجاب و عفاف – كه اكنون یکی از بحث 
های مهم محافل دینی، اجتماعی، سياسی و حتی خانوادگی 

جامعه ماست – چند گونه برخورد می شود:
- برخی چاره كار را در برخوردهای قهرآميز می دانند.
- عده ای تنها به كارهای تبليغی و فرهنگی معتقدند.

- تعدادی دیگر، كه در سطوح مدیریتی نيز حضور دارند، با 
گفتن این جمله كه »مشکل جامعه، بيرون بودن چند تار مو 
نيست« اصوالً به ناهنجار و منکر بودن این وضعيت اعتقاد 

ندارند.
- بخش مهمی از جامعه متدین عالوه بر اینکه به ناهنجار بودن 
این وضعيت اعتقاد دارند، از حاكميت انتظار دارند كه در این 

زمينه فعاليت داشته باشد.
- در این ميان، مراجع عظام تقليد و كارشناسان دینی هم 
بر این اعتقادند كه این مشکل، راه حل »یگانه« و »انفرادی« 
ندارد؛ بلکه باید عالوه بر انجام كار فرهنگی، با هنجارشکنان 
نيز برخورد كرد؛ ضمن اینکه حل این مسأله همت همگان ـ 
دولت، مجلس، قوه قضائيه، صدا و سيما، وزارت ارشاد، آموزش 
و پرورش، هنرمندان، نویسندگان، مطبوعات و از همه مهم تر 

خود مردم و خانواده هاـ   را می طلبد.
*  *  * 

مجمع جهانی اهل بيت )ع( به عنوان نهادی جهانی كه وظيفه 
حمایت فکری، فرهنگی و تبليغی شيعيان را بر عهده دارد با 
درك این معضل اجتماعی، و با همکاری نهادهای گوناگون 
اقدام به برگزاری سومین جشنواره بین المللی دختران 

آفتاب )با موضوع حجاب و عفاف( نمود.
این  برگزاری  از  ویژه نامه اي  آید  می  آتی  صفحات  در  آنچه 
جشنواره و نيز مقاالت برگزیده آن است. این مقاالت می توانند 
پایه ای برای فعاليت نهادها و افرادی باشند كه به دنبال انجام 

كار فرهنگی برای حل این معضل هستند.

  به قلم: سردبیر

10 شماره هاي 38و39 و40ـ   ارديبهشت تا تير 89





عصر روز دوشنبه 88/9/9 نشست تخصصی كارشناسی سومين جشنواره 
دختران آفتاب با موضوع "عفاف و حجاب" در مجمع جهانی اهل بيت )ع( 

برگزار شد.
در این نشست كه با حضور »حجت االسالم والمسلمين محمدحسن اختری« 
دبير كل مجمع و ریيس این جشنواره برگزار گردید، 25 نفر از مسؤوالن 
و متولّيان فعاليت های فرهنگی و تبليغاتی درمسائل زنان از سازمان های 

مختلف، مشاركت داشتند. 
مسؤوالن و نمایندگان سازمان هایی مانند "وزارت امور خارجه"، "وزارت 
كشور"، "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي"، "سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی"، "سازمان تبليغات اسالمی"، "شورای فرهنگیـ  اجتماعی 
زنان"، "نيروی انتظامی"، "سازمان بسيج جامعه زنان"، "آیسسکو"، "دانشگاه 
الزهراء )س("، "دانشگاه آزاد اسالمی"، "دانشگاه عالمه طباطبایی"، "هالل 
 احمر"، "سازمان اوقاف و امور خيریه"، "امور بانوان شهرداری تهران" و "صدا 

و سيما" از جمله حاضران در این نشست بودند. 

در ابتدای این جلسه، »آقای مهدی بياتی« دبير سومين جشنواره دختران 
آفتاب با بيان این كه این دوره از جشنواره با موضوع "عفاف و حجاب" برگزار 
می شود، اظهار داشت: »بارزترین تفاوتی كه این دوره از جشنواره نسبت به 
دوره های گذشته دارد، بهره گرفتن از مشاركت سازمان ها و وزارتخانه های 

مختلف است«. 
حجت االسالم والمسلمين اختری ریيس جشنواره نيز در این جلسه سخنانی 
در باب حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یکی از ضروریات دین 

و مذهب بيان نمود. 
وی با اظهار اميدواری نسبت به اینکه این جشنواره بتواند تأثيرات مستقيم 
و بالفعلی در جامعه داشته باشد، گفت: »هدف از برگزاری این جشنواره باید 
بسيار عميق و جدی باشد. قبل از برگزاری این جشنواره باید به این امر 
فکر كنيم كه قرار است چه اهدافی را در آن دنبال كنيم و در نهایت به چه 
چيزی می رسيم. در این جشنواره باید به این مسئله فکر كنيم كه چگونه 
می توانيم این امر را عملياتی كنيم و بتوانيم فرهنگ عفاف و حجاب را به 

در اولین نشست خبری اعالم شد ؛

25 دستگاه علمی و 
فرهنگی در جشنواره 
شرکت دارند
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صورت یک فرهنگ عمومی در جامعه به وجود آوریم و در این زمينه باید 
تمامی نمایندگان و مسؤوالن از سازمان های مشاركت كننده، تالش كنند 
تا ایده های خود را در این زمنيه ارائه دهند و فرهنگ عفاف و حجاب را به 

شکل عمومی و همگانی درآورند«. 
دبيركل مجمع با تأكيد بر اینکه عدم توجه الزم به عفاف و حجاب فقط یک 
مشکل داخلی نيست و تمامی كشورهای اسالمی را شامل می شود اضافه 
كرد: »به دليل اهميت این موضوع، و لزوم ترویج این فرهنگ باید تالش 
كنيم تا این جشنواره در سایر كشورها و نيز در استان های مختلف كشورمان 

برگزار شود.« 
آقای اختری با بيان این مطلب كه حمایت شفاهی و ظاهری از حجاب و 
عفاف برای ترویج آن كفایت نمی كند، افزود: »تمامی مسؤلين در هر سازمان، 
اداره و وزارتخانه اي باید نسبت به اجرای این دو اصل ضروری دینی و مذهبی 

اهتمام فراوان داشته باشند«.
ریيس سومين جشنواره دختران آفتاب در پایان سخنان خود به نقش 
مجلس و دولت در عمومی كردن فرهنگ حجاب در جامعه اشاره كرد و 
ادامه داد: »تمام سازمان ها باید وارد این بحث شده و حمایت هایی در جهت 

همگانی شدن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه داشته باشند«.
در این جلسه برخی از كارشناسان شركت كنننده به ارائه نقطه نظرات خود 

در این زمينه پرداختند.
شایان ذكر است كه "سومين جشنواره ملي دختران آفتاب" قرار است با 
هدف ترویج حجاب و عفاف در بين جوانان و دانشجویان در اردیبهشت ماه 

سال 1389 برگزار  شود. 
به گفته »گل خو« یکی از مسؤوالن جشنواره، طی جلساتی كه با حضور 
اعضای كميته علمی تشکيل شد، سه روز برای بخش داخلی جشنواره در 
نظر گرفته شده و برای هر یک از این روزها محور خاصی مشخص گردیده 

است.
همچنين كميته بين الملل سومين جشنواره دختران آفتاب، با عضویت 
نهادهایی همانند مجمع جهانی اهل بيت)ع(، وزارت امور خارجه و مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی در پی آن است تا مباحث مطروحه را با 

وسعت و عمق بيشتری و در سطح فراملی پيگيری نماید. 
الزم به ذكر است كه پس از گذشت 18 ماه از دومين جشنواره دختران 
 23 الي   18 از  آفتاب"  دختران  بين المللي  جشنواره  "سومين  آفتاب، 
اردیبهشت ماه 1389 در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهيد بهشتی 
تهران و در دو بخش داخلی و بين المللی برگزار شد و هر شب ميزبان 300 

مهمان بود و 130 دانشجو در این جشنواره شركت كردند.
در بخش داخلی این جشنواره 130 دانشجو از دانشگاه های مختلف كشور 
و در بخش بين الملل ميهمانان خارجی و نيز تنی چند از شخصيت های 

كشورمان شركت داشتند.
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در دومین نشست خبری اعالم شد ؛

عناوين تفصيلی 
سومين جشنواره
بين المللی 
دختران آفتاب

دومین نشست خبری سومین جشنواره دختران آفتاب با موضوع حجاب و 
عفاف، با حضور »مهدي بیاتي« دبیر نشست، »محمد رمضاني« دبیر اجرایي، 
دکتر »شكوفه گلخو« دبیر کمیته علمي، دکتر جوانمرد، نماینده وزارت 

بهداشت و »ستوده« مدیر اطالع رساني جشنواره، در مجمع برگزار شد.
را  جشنواره  این  رویكرد  بیاتی«  »مهدی  خبری  نشست  این  ابتدای  در 
پرداختن به مسائلی برشمرد که دغدغه جامعه هستند و گفت: "بیرون 
راحتی  به  تبادل نظر در آن  و  امكان بحث  و دانشگاهی  از محیط علمی 
میسر نخواهد بود. حجاب یكي از ضروریات دانشگاه ها است لذا جشنواره 

بین المللي دختران آفتاب با رویكرد کامال علمي شروع به کار کرده است".
بیاتی افزود: "شورای سیاستگذاری این جشنواره به ریاست حجت االسالم 
اهل بیت)ع(  جهانی  مجمع  دبیرکل  اختری«  »محمدحسن  والمسلمین 
و کمیته  و غیر رسمی  از 25 جلسه رسمی  بیش  تاکنون در  و  تأسیس 
بین الملل از نظرات اندیشمندان کشورهای مختلف استفاده شده است و 

براي برگزاري این جشنواره حدود 15 ماه کار شده است".
سپس »محمد رمضاني« اهداف جشنواره را "پردازش مباني نظري عفاف 
و حجاب در سه منظر دیني، قومي، علمي" و "ارتقاء بینش دانشجویان 
نسبت به موضوع حجاب" اعالم کرد و در خصوص محورهاي پیشنهادي 
این جشنواره گفت: »محورهاي پیشنهادي در سه بخش کلي "اعتقادي ـ 

تربیتي"، "فرهنگيـ  اجتماعي" و "فقهيـ  حقوقي" است«. 
وی عناوین سه بخش مختلف را به این ترتیب اعالم کرد:

بخش اعتقاديـ  تربیتي
1. بررسي اهميت و جایگاه مراكز آموزشي اعم از مهدهاي كودك، مدارس، دانشگاه ها 
و حوزه هاي علميه در سه بخش: مکتب و متون آموزشي، معلمين و مدرسين، فضا 
و مکان آموزشي و تعيين ميزان اثرگذاري آنان در توسعه و تعميق فرهنگ حجاب 

و عفاف؛
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2. تبيين ميزان نقش پذیري دولت و خانواده از یکدیگر در توسعه فرهنگ 
حجاب و عفاف؛

3. بازنویسي مباني فکري عفاف و حجاب جهت ارائه در رسانه ها به گونه اي كه 
مخاطبين را مورد نظر قرار دهد؛

4. استفاده هدفمند و هوشمندانه از آموزه ها و معارف دیني مرتبط با فرهنگ 
عفاف و حجاب در رسانه اي دیداري و شنيداري؛

5. بررسي علل و عوامل كمرنگ شدن نقش خانواده ها در تربيت و پرورش 
فرهنگ دیني فرزندان.

بخش فرهنگيـ  اجتماعي
1. تبيين راه حل ها و راه كارهاي تسریع بلوغ فرهنگي در ميان نسل ها؛

2. بررسي و تحليل فرهنگ بومي، آداب و سنن، مکان زندگي در مسئله 
حجاب و تبيين الزامات عرفي سره از ناسره؛

3. تبيين راه كارهاي خالق جهت باز توليد فرهنگ استفاده از مکان هاي 
عمومي در ارتباط با فرهنگ عفاف و حجاب؛

4. تحليل اجتماعي وضعيت حجاب در حال حاضر و بررسي وضعيت زنان و 
حجاب در آینده؛

5. بررسي و تحليل راهکارهاي یکپارچه سازي برون ده هاي فرهنگي و تربيتي 
در مسأله حجاب و عفاف؛

6. حجاب و عفاف و اشتغال؛
7. بررسي و تحليل آميختگي دین و سياست و تاثير آن بر مسأله حجاب و 

عفاف؛
8. تحليل زمينه ها و راه هاي رشد و نفوذ استحاله مخرب فرهنگي؛

9. بررسي و تحليل ميزان اثر بخشي حفظ حيا و عفاف در تسهيل روابط سالم 
و مشروع زن و مرد؛

10. بررسي ميزان و نحوه ورود اندیشه هاي وارداتي، مدگرایي و مکاتب فکري 

مخرب و تحليل اثر بخشي آن بر مسئله حجاب و عفاف؛
11. بررسي نقش واردات و صادرات پوشاك بر مسئله حجاب و عفاف؛

12. بررسي راهکارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولت بر كنترل فرهنگ 
پوششي عفاف و حجاب؛

13. بررسي و تحليل حوادث، سياست ها و برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي و 
معماري و شهرسازي بر مسئله حجاب و عفاف.

بخش فقهيـ  حقوقي
1. مباني فقهي و حقوقي مسئوليت دولت در زمينه فراهم آوري شرایط مطلوب 

حجاب؛
2. نقد و بررسي اختيارات دولت اسالمي در زمينه جلوگيري از بدحجابي در 

جامعه؛
3. بررسي مفاد فقهي حقوقي جرم بدحجابي؛

4. مباني كلي فقهي حجاب و مسؤوليت هاي دولت اسالمي؛
5. بررسي فقهي و حقوقي مساله حجاب از دیدگاه مذاهب اسالمي.

در ادامه این نشست، دكتر جوانمرد، مدیركل فرهنگی دانشکده علوم پزشکی 
دانشگاه شهيد بهشتی و نماینده وزارت بهداشت در جشنواره، بحث حجاب 
و عفاف را كه محور این جشنواره است، مبحثی گسترده عنوان كرد و گفت: 
حجاب و عفاف مختص به جنس خاصی نيست و در باورها و ذهنيات ما عمدتا 
از آن به عنوان یک فریضه یاد می شود و ما تالش می كنيم تا این مبحث عالوه 

بر فریضه بودن در حوزه فرهنگی و دیدگاهی جامعه نهاینه گردد.
این جشنواره در  سپس خانم دكتر »شکوفه گل خو« دبير كميته علمی 
خصوص دو دوره گذشته جشنواره گفت: در دو دوره قبل هدف، شکل گيری 
كانون های دانشجویی در دانشگا ه ها و پرداختن به این مسئله بود چرا كه برای 
دانشجویان استدالل های علمی قابليت پذیرش بيشتری ایجاد می كند لذا با 

این تفکر كميته های علمی سومين جشنواره شکل گرفتند.
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دبیر کمیته بین الملل جشنواره:

اميدواريم دختران ما پاسخ 
خود را در اين جشنواره بيابند

دبير كميته بين الملل جشنواره  دختران آفتاب گفت: امسال سعی شده است تا همایش های 
تخصصی و علمی به صورت تریبون آزاد برای پاسخ به شبهات جوانان در زمينه "حجاب" در 

جشنواره امسال گنجانده شود. 
 »خانم ایران ركن آبادی« اضافه كرد: »هدف نهایی از برپایی این جشنواره، ترویج و تقویت 
فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسالمی ایران است؛ تا بتواند الگویی برای مسلمانان دیگر 

كشورهای اسالمی و حتی غيراسالمی باشد«.
وی با اشاره به فراورده های علمی این جشنواره افزود: »در بخش بين الملل، بهترین مقاالت 
را از ميان تعداد زیادی مقاله انتخاب كرده و با دعوت از نویسندگان آنها كه همگی از زنان 
نخبه علمی و فرهيختگان جهان اسالم هستند، قصد داریم تا قلم فرسایی های آنها را به 

مخاطبان شان ارائه دهيم«.
ریيس اداره امور زنان و كودكان مجمع جهانی اهل بيت)ع( افزود: »در بخش داخلی نيز با 
هماهنگی های انجام گرفته با وزارت علوم، حدود هزار نفر از دختران دانشجو برای شنيدن 
مقاالت و سخنرانی ها و نيز شركت در همایش های علمی و تخصصی با كارگروه های مختلف 
به این همایش دعوت شده اند تا با بيان شبهات و سؤاالت خود و شركت در مباحث به صورت 
تریبون آزاد، بتوانند به پاسخ مناسبی برای سؤاالت خود دست یابند و این خود مقدمه ای برای 

ارتقای سطح حجاب و عفاف در جامعه باشد «. 
ركن آبادی همچنين عده ای از دختران حاضر در جشنواره را مسؤوالن كانون های حجاب و 
عفاف دانشگاه های سراسر كشور ذكر كرد و گفت: »این عده كه حدود 200 نفرهستند، در 
پيش برد اهداف واالی ترویج فرهنگ حجاب، سهم به سزایی در دانشگاه خود داشته اند. ما 
هم برای آنکه بتوانيم به سهم خود تقدیری از این عده دانشجو داشته باشيم، آنها را به صورت 

ميهمان در تمام جلسات و همایش های جشنواره شركت می دهيم.«
خانم ركن آبادی با نام بردن از پنج استاد مسلمان دیگر كشورها گفت: »خانم ها "طوبی نور 
سولمز" از تركيه، "دكتر عابده پروین" استاد دانشگاه از پاكستان، "كماله رضا ابا" نویسنده و 
روزنامه نگار از جمهوری آذربایجان، "راميه معی" مدیر یک مؤسسه فرهنگی از كوزوو و "دكتر 
ربه كا مسترتون" دكترای نوشيعه ی رشته عرفان اسالمی و استاد دانشگاه از بریتانيا، كسانی 
هستند كه با داشتن پنج مقاله برتر، ميهمانان ویژه خارجی در جشنواره هستند كه به بحث 

درباره مسأله حجاب و ارائه توصيحاتی از اوضاع زنان مسلمان كشورهای خود می پردازند«.
دبير كميته بين الملل جشنواره دختران آفتاب همچنين از نشست هایی درباره مسائل و 
مشکالت اخيری كه كشورهای اروپایی برای حجاب و زنان مسلمان و محجبه ایجاد كرده اند، 

خبر داد.

دبیر جشنواره سوم:

ترويج  برای  ارگان ها  برخی 
حجاب همكاری نمی کنند!

دبير جشنواره دختران آفتاب گفت: متأسفانه برخی ارگان های متولی 
آموزش عالی، اهميت حجاب را در رتبه های پایين می دانند و برای 

ترویج آن در دانشگاه تالشی نمی كنند. 
»آقای مهدی بياتی« دبير سومين جشنواره بين المللی دختران آفتاب 
از روز شنبه  ابنا گفت: »این جشنواره  با  در گفت وگوی اختصاصی 
هيجدهم  اردیبهشت ماه و در بخش دانشجویان ایرانی در دانشگاه 
علوم پزشکی شهيد بهشتی آغاز به كار می كند؛ اما از سه شنبه شب و 
همزمان با آغاز بخش بين الملل آن، به طور رسمی افتتاح خواهد شد«.

بياتی همچنين با بيان این مسأله كه تمام مباحث مطروحه در طول 
جشنواره و سؤاالت دانشجویان و پاسخ های كارشناسان به آنها، به طور 
كامل از شبکه سه سيما پخش خواهد شد اضافه كرد: »هدف این است 
كه این رسانه فراگير بتواند نقش مؤثر خود در ترویج فرهنگ دینی و به 

خصوص حجاب و عفاف را ادا كند«.
دبير جشنواره دختران آفتاب، جشنواره سوم را نخستين برنامه مذهبی 
و مرتبط با حجاب دانست كه با رویکرد علمی به این مقوله می نگرد؛ 
خصوصا كه دانشگاهيان و قشر فرهيخته كشور تشنه ادله و براهين 

علمی هستند تا این شعار الهی را به خوبی زنده نگه دارند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالی درباره بازخوردهای دو جشنواره 
با  این حال  با  نوپایی است؛  پيشين گفت: »این جشنواره، همایش 
استقبال بسيار خوبی ميان دانشجویان مواجه شد. یکی از مهمترین 
بازخوردهای دو جشنواره گذشته، تشکيل كانون های عفاف و حجاب 
در سطح دانشگاه های سراسر كشور بوده است كه توانسته اند به خوبی 
با دختران جوان ارتباط پيدا كرده و به تبليغ و ترویج حجاب بپردازند.«

بياتی در پایان سخنان خود از بی توجهی بعضی از ارگان های متولی 
آموزش عالی به مقوله حجاب اشاره كرد و گفت: »متأسفانه نگاه به 
حجاب و دین در محافل دانشگاهی و روشنفکری، نگاهی سطحی و 
در برخی موارد، ستيزه جویانه و مخالفت آميز است. ما با برپایی این 
جشنواره تالش داریم تا هم اذهان مسئوالن دانشگاه ها و هم خود 
دانشجویان را نسبت به فعاليت های دینی و به خصوص حجاب در 

دانشگاه ها تغيير دهيم.«
بياتی در خاتمه افزود: »برای برگزاری این جشنواره به سختی توانستيم 
همکاری های مسئوالن فرهنگی را به سمت خود جلب كنيم. هرچند 
تقریبا همه آنها در این مسأله با ما موافق بودند كه باید به تقویت 
پایه های حجاب و عفاف در سطح دانشگاه ها تمام تالش خود را بکنيم«.
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جدول برنامه های 
سومين جشنواره بين المللی دختران آفتاب

بخش ملی 
شنبه 1389/2/18 

ــ مراسم افتتاحيه بخش ملی. 
بررسی  موضوع  با  غفرانی  دكتر  سخنرانی  ــ 
علل كمرنگ شدن نقش خانواده ها در تربيت 

و پرورش فرهنگ دینی فرزندان. 
عبدالباقی،  حاج  خانم  حضور  با  گرد  ميز  ــ 
دكتر كوشکی، شمس الدین روحانی، خانم دكتر 

نيلچی زاد. 
یك شنبه 1389/2/19 

ــ سخنرانی دكتر بيات با موضوع بررسی ميزان 
و نحوه ورود اندیشه های وارداتی ، مدگرایی و 
مکاتب فرهنگی مخرب و تحليل اثر بخشی آن 

بر مسأله حجاب و عفاف. 
ــ ميزگرد با حضور دكتر بيات، دكتر فياض، 

خانم دكتر یزدخواستی. 
دوشنبه 1389/2/20 

ــ كارگاه علمی با موضوع نقد وبررسی اختيارات 
دولت اسالمی در زمينه جلوگيری از بدحجابی 

در جامعه. 
ــ شركت در نمایشگاه بين المللی كتاب تهران 

ــ سخنراني خانم دكتر ميرخانی 
ــ ميزگرد با حضور خانم دكتر ميرخانی، دكتر 

شفيعی سروستانی،خانم دكتر عظيم زاده. 
سه شنبه 1389/2/21 

ــ زیارت حضرت عبدالعظيم )س(. 

ــ ميز گرد با حضور خانم طوبی نورسن مز )از 
تركيه( ، خانم دكتر عابده پروین )از پاكستان(، 
خانم دانجال مارسال التراش )از شيلی( و خانم 
»آزادی،  موضوع  با  ایران(،  )از  سخایی  دكتر 

پوشش زنان و حجاب هراسی در غرب«. 
چهارشنبه 1389/2/22 

ــ كارگاه علمی. 
ــ بازدید از برج ميالد. 

ــ ميزگرد با حضور خانم دكتر ربه كا مسترنون 
)از انگلستان(، خانم زهرا گونزالس )از آمریکا(، 
)از آذربایجان( خانم راميه  خانم كماله رضااوا 
مویی )از كوزوو( و خانم دكتر روح افزا )از ایران(، 
با موضوع »تأثير فضاهای متفاوت در تعيين نوع 
در  زهرا)س(  حضرت  از  الگوگيری  و  حجاب، 

محيط بين المللی«. 
پنج شنبه 1389/2/20 

ــ دیدار از كاخ ـموزه های سعدآباد. 
ــ مراسم اختتاميه. 

بخش بین المللی 
سه شنبه 1389/2/21 

ــ برگزاری همایش در دانشگاه الزهراء )س(. 
ــ بازدید از مركز آمار و اطالعات زنان. 

ــ بازدید از برج ميالد. 
ــ مراسم افتتاحيه رسمی بخش بين المللی. 

ــ سخنراني نماینده سازمان آیسسکو.
ــ ميز گرد با حضور خانم طوبی نورسن مز )از 

تركيه( ، خانم دكتر عابده پروین )از پاكستان(، 
خانم دانجال مارسال التراش )از شيلی( و خانم 
»آزادی،  موضوع  با  ایران(،  )از  سخایی  دكتر 

پوشش زنان و حجاب هراسی در غرب«. 
چهارشنبه 1389/2/22 

ــ همایش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری. 
ــ بازدید از پژوهشگاه رویان. 

شورای  مجلس  بانوان  فراكسيون  با  دیدار  ــ 
اسالمی. 

ــ ميزگرد با حضور خانم دكتر ربه كا مسترنون 
)از انگلستان(، خانم زهرا گونزالس )از آمریکا(، 
)از آذربایجان( خانم راميه  خانم كماله رضااوا 
مویی )از كوزوو( و خانم دكتر روح افزا )از ایران(، 
با موضوع »تأثير فضاهای متفاوت در تعيين نوع 
در  زهرا)س(  حضرت  از  الگوگيری  و  حجاب، 

محيط بين المللی«. 
پنج شنبه 1389/2/20 

ــ دیدار از كاخ ـموزه های سعدآباد. 
ــ مراسم اختتاميه. 

بخش شهرستانی 
جمعه 24 و  شنبه 1389/2/25 

ادامه جشنواره در دانشگاه علوم پزشکی شيراز.
یك شنبه 26 و دوشنبه 1389/2/27 

ادامه جشنواره در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد اصفهان.
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دكتر بهرام بيات جانشين معاونت اجتماعی ناجا و استاد جامعه شناسی در 
دانشگاه، برای دانشجویان شركت كننده در جشنواره به سخنرانی پرداخت.

 در این جلسه دكتر بيات با این عنوان كه پرداختن به مبحث حجاب را 
باید در حوزه جامعه شناختی بررسی كرد، گفت: »دیدگاه حداكثری در 
جامعه ما، حجاب را به عنوان یک وظيفه و واجب دینی پذیرفته و عدول از 
آن را موجب گناه و عقاب می دانند. با این حساب باید پذیرش رعایت آن 
را با استفاده از علم دیگری چون جامعه شناسی و روان شناسی به جوانان و 

دختران القا كرد«.
وی گفت: »به نظر من علم فقه كه تعيين حدود حجاب است، تأثير خود 
را گذاشته است. اما اینکه چرا برخی آن را عملی نمی كنند و موجب بروز 
نابه هنجاری هایی در جامعه می شوند، مبانی جامعه شناختی پاسخگوی آن 

است.«
بيات با ذكر وسوسه ها و شبهاتی همچون: "دخالت زمان و مکان و عرف در 
پدیده حجاب" و "تأثيرگذاری شرایط اجتماعی بر حوزه حجاب" كه از سوی 
اخاللگران ناامنی اجتماعی تلقين می شود، گفت: »متأسفانه عده زیادی از 
دختران ایرانی نيز چون بنيان آموزه های دینی سستی دارند، با اینکه به 

وجوب حجاب مقيدند، ولی دنباله رو این توجيهات هستند."
جانشين معاونت اجتماعی ناجا در ادامه گفت: »حال كه پذیرفتيم حجاب 
مسأله ای اجتماعی است كه بر پایه آموزه های دینی استوار است، تبعات 
اجتماعی بودن آن را نيز كه مسائلی چون ورود قانونگذار برای تعيين حدود 
آن به این حوزه و تعيين جرایمی برای شکنندگان این قانون است  را هم 
باید بپذیریم. كمااینکه كاركرد دینی آن و برخورد فرهنگی و توأم با نصيحت 

هم در حوزه حجاب به قوت خود باقی است.«
دكتر بيات با بيان این مسأله كه در سه یا چهار دهه گذشته پدیده ای 
به نام "شکاف نسلی" نداشتيم، افزود: »آموزش و پرورش كاركردش تنها 
سوادآموزی بود. اما حاال با رشد جمعيت تحصيلکرده و باسواد، باید پرورش 
را بر آموزش مقدم داشت كه آن جز با رشد فرهنگ دینی در جامعه محقق 

نمی شود.«
او افزود: »اگر توانستيم پرورش جوانان را برپایه دین بنا نهيم، آنوقت می توان 
با مظاهر بسيار كوچک نابه  هنجاری های اجتماعی همچون بدحجابی به 

راحتی مقابله كرد.«
او در پایان به تبيين نحوه حضور خانواده ها در رفع نابه  هنجاری های 
اجتماعی پرداخت و نقش خانواده ها را در رسيدن به رشد و بالندگی در 

"پرورش دینی" جوانان بی بدیل دانست.

خانم دكتر عزت السادات ميرخاني عضو هيأت علمی دانشگاه امام صادق)ع( بود كه به 
سخنرانی خود با عنوان "حجاب درآینه اصول و مقاصد شرعی" با بيان اینکه بر هر قانونی 
در روابط فردی و اجتماعی اسالمی منطق و استداللی حاكم است، گفت: »آنچه ما از 
آنها می بينيم و درك می كنيم، تنها الیه های رویی و ظاهری فقه و احکام است. باید این 

الیه ها را به كناری زد و به الیه های زیرین دست یافت.«
وی ادامه داد: »برای دست یابی به این منظور، باید قوانين شرعی را یک به یک موشکافانه 

بررسی و تبيين كرد تا به جایگاه واقعی آنها رسيد.«
این استاد دانشگاه افزود: »اصل زیرین وسنگ زیربنای احکام و اصول شرعی شيعه، 
"اصل طهارت" است. با این اصل می توان بسياری از مسائل نامعلوم فقهی را مشخص 

كرد.«
به گفته خانم دكتر ميرخانی، اصل طهارت تنها در اشياء جاری نيست؛ بلکه می توان آن 
را در افراد و انسان ها هم تسری داد. مثالً اینکه همه انسان ها پاك و طاهر آفریده شده اند 
و این مایيم كه با لکه دار كردن پرده عفاف و پاك دامنی خود، این طهارت درونی مان را 

از ميان می بریم.
وی با بيان این مسأله به سراغ بهره برداری غرب از ابتذال جنسی برای از بين بردن 
طهارت نفس رفت و این مسأله را خاطرنشان كرد كه دشمن می خواهد با رواج ابتذال 
و ناپاكی، طهارت نسل و نفس را از بين ببرد تا این ناپاكی همينطور نسل به نسل در 

انسان ها ادامه یابد.
استاد واحد خواهران دانشگاه امام صادق)ع(، ادامه داد: »دشمنان اسالم پی به رابطه 
طبيعی تغذیه و سالمت نفس برده اند و می خواهند این ناپاكی و ابتذال را از طریق 
"رضاع")شير مادر( به نسل های بعدی هم سرایت دهند تا دیگر پاكی و سالمتی نفس 
در نسل های بعد هم باقی نماند. به فرموده قرآن كریم، قوانين طبيعی و آفرینش كاماًل 
با فقه اسالمی در همه بخش ها هماهنگی و هم پوشانی دارد. در قرآن این مسأله در 
مورد سالله ابراهيم)ع( آمده كه همه فرزندان نسل او از پيامبران هستند؛ چراكه خداوند 
خانواده ابراهيم)ع( را پاك و طاهر گردانيد و این طهارت نفسانی نسل به نسل در خاندان 

او جاری گشت. با این حساب، خانواده طاهر در تاریخ ماندگار می شود«.
 وی اضافه كرد: »همچنين در قرآن برای حضرت مریم)س( نيز دو ویژگی ذكر شده 
است: یکی اینکه تو را متخلق به اخالق پيامبران كردیم و تو را برگزیدیم؛ یعنی اینکه 
ایشان را هم رتبه پيامبران قرار می دهد و دوم اینکه تو را مطهر و پاك گردانيدیم. این 
ویژگی به نظر من از ویژگی اول هم باالتر است و همين سبب شد تا فرزند او در زمره 

پيامبران بزرگ قرار گيرد.«
دكتر ميرخانی در پایان سخنان خود، با اشاره به بحث طهارت در مبحث حجاب گفت: 
»اگر زنان مسلمان این استدالالت و منطق قوانين و فقه شرعی را ندانند، برای بيان 
چرایی حجاب در موضع منفعل و ضعف خواهند بود. اما با دانستن نحوه استدالل علت 

حجاب، همواره موضع قدرت را در اختيار خواهند داشت.«

دکتر بهرام بیات:

ناهنجاري در زمينه حجاب 
مقوله اي جامعه شناختي است

خانم دکتر میرخاني:

اصل طهارت را به انسان ها هم 
تسري دهيم
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دكتر یزدخواستی در همایش "دختران آفتاب" گفت: كنترل صحيح 
آنست كه ابتدا بایدها و نبایدها به طور كامل به كودكان آموزش داده 
شود، سپس با یادآوری مکرر به آنها، این بایدها و نبایدها خودبه خود در 

طول زمان در جوانان ماندگار می شود.
سخنران دومين شب سومين جشنواره دختران آفتاب در دانشگاه علوم 
پزشکی شهيد بهشتی »خانم دكتر فریبا یزدخواستی« روان شناس و 

عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان بود.
و  جامعه  در  انسان ها  همه  بالندگی  و  رشد  محل  اینکه  بيان  با  او 
ساختارهای مشابه آن همچون خانواده و مدرسه است، گفت: »بهترین 
مکان برای انتقال مفاهيم دینی و هنجارهای اجتماعی، خانواده است.« 
او افزود: »خانواده با انتقال ارزش های اخالقی، آرمان ها و طرز تفکر و 
عمل به فرزندان خانواده، می تواند در رشد اجتماعی فرزندان تأثير زیادی 

بگذارد«.
او ادامه داد: »رشد اجتماعی فرآیندی است كه از طریق آن افراد با گروه ها 
و راه و رسم های اجتماعی آشنا می شوند. در واقع اجتماعی شدن، آماده 

شدن برای زندگی فردی و اجتماعی است.«
او سپس به نحوه تأثيرگذاری خانوده ها بر فرزندان اشاره كرد و سپس با 
بيان دو روش افراطی و تفریطی "سخت گيری بر فرزندان" و "آسان گيری" 
بر آنها، مزایا و معایب هر دو را بر شمرد. از جمله اینکه سخت گرفتن بر 
فرزندان موجب فراری شدن شان از خانه و آسان گرفتن بر آنها، سبب 

عدم توانایی بر كنترل اعضای خانواده در مواقع بحرانی است.
این استاد داشگاه، بهترین راه كنترل فرزندان را آموزش كامل بایدها و 
نبایدها به آنها از دوره كودكی دانست و گفت: » با تکرار مکرر این بایدها و 
نبایدها، باید انتظار داشت كه در كودك دیروز و جوان امروز، خودبه خود 

شاهد نهادینه شدن ارزش ها ازجمله "حجاب" باشيم.«
او سپس در پایان سخنان خود دو مقوله "حجاب" و "جلوه گری" در زنان 
را از نگاه روان شناسانه بررسی كرد و گفت: »اینکه زن دوست دارد خود را 
زیبا نشان دهد، یک امر غریزی و فطری است. از سوی دیگر عفاف و ميل 
به پوشيده بودن نيز یک امر طبيعی و فطری در زنان است. دین مبين 
اسالم با لحاظ هر دوی این فطریات، بهترین راه كارها را برای مصون 

ماندن زن از وسوسه و حيله های دیگران ارائه داده است«. 

»خانم دكتر فائزه عظيم زاده اردبيلي« عضو هيأت علمی دانشگاه امام صادق)ع( 
و معاون پژوهشی این دانشگاه در سخنرانی دیگر جشنواره، مبحث عفاف را برای 

خود برگزید و آن را اعم از حجاب دانست.
خانم دكتر عظيم زاده در سخنان خود گفت: »جهان غرب برای جدایی انسان از 
هویت و خصلت های فطری بشر، مجاری و راه هایی را انتخاب می كند تا بتواند 

به مقاصد خود برسد.«
او در ادامه به تبيين این راه ها پرداخت و افزود: »یکی از این راه ها، دین زدایی 
است. و از آنجا كه یکي از مهمترین عناصر هر دینی، حجاب و عفاف در آن دین 
است، اینها می خواهند با گرفتن عفاف از زنان و جوانان مسلمان، اسالم را از ما 

بگيرند.«
وی سپس به تشریح شرایط درونی كردن عفاف پرداخت و افزود: »اگر كسی 
بتواند با دوری از محرمات جنسی، عفافش را نگه دارد، اوالً شرایط عفاف فطریش 

را حفظ كرده و ثانياً مهمترین خواسته دین را هم برآورده كرده است.«
معاون پژوهشی  واحد خواهران دانشگاه امام صادق)ع(، در ادامه اظهار داشت: 
»اینکه چرا دشمنان برای دین زدایی به سراغ عفاف زدایی رفته اند، كامالً مشخص 
است. چون نماد دین اسالم، حجاب و عفاف زن مسلمان است و اگر آنها موفق 
شوند این عفاف را از ما بگيرند، آنوقت توانسته اند دین ما را هم سركوب كنند.« 
ایشان برای اثبات این گفته خود، به ذكر جمالتی از اندیشمندان و روشنفکران 

غربی پرداخت.
او حجاب را نمادی از عفاف ناميد و گفت: »غربی ها برای مبارزه با دین، مبارزه 
با "نماد" دین را در پيش گرفته اند؛ مثال ًدر فرانسه قانونی تصویب شد كه در آن 
هيچ نماد دینی نباید در مجامع عمومی تبليغ شود و حضور متدینان آن دین 
هم با آن نمادها ممنوع است. آنها برای اسالم، حجاب را نماد گرفتند و از حضور 
زن محجبه در امکن عمومی جلوگيری می كنند. البته این قانون تنها برای 
مسلمانان به اجرا درمی آید و از حضور یهودیان و مسيحيان با نمادهای خاص 

خودشان جلوگيری نمی كنند!«
این كارشناس مسائل فقهی در ادامه افزود: »با این حساب می بينيم كه دشمن، 

امروز در جنگ نرم عفاف را به یک مسأله سياسی تبدیل كرده است.«
خانم دكتر عظيم زاده در پایان از همه مسئوالن كشور خواست تا به حجاب 
و عفاف به عنوان مسأله ای فطری و دینی بنگرند نه مسأله ای سياسی تا از 

حساسيت های به وجود آمده در جامعه نسبت به حجاب كاسته شود. 

خانم دکتر یزدخواستي:

بهترين مكان آموزش حجاب 
خانواده است

خانم دکتر عظیم زاده:

حجاب و عفاف نماد دين است
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
خانم ها و آقایان!

السالم و عليکم و رحمهًْ اهلل و بركاته؛
خوشوقتم كه به مناسبت افتتاح برنامه این جشنواره به شما عزیزان درود 
بفرستم و سالم های »جناب آقای دكتر عبدالعزیز بن عثمان التوجری« 
مدیر كل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسالمی آیسسکو و اميد برای 

موفقيت و دستيابی به اهداف مورد نظر را به شما ابالغ نمایم.
همچنان كه افتخار بنده است كه از سوی ایشان، تشکر وافر و قدردانی 
را به سازمان های برگزاركننده و مسئول این كنفرانس به خاطر دعوت 
بزرگوارانه برای شركت در مراسم افتتاحيه، تقدیم نمایم. همچنين جادارد 
كه از كميسيون ملی آیسسکو در جمهوری اسالمي ایران به خاطر حسن 

همکاری با آیسسکو، تشکر نمایم.
همچنان، موجب افتخار است كه مقدم خانم ها و آقایان بزرگوار شركت 
كننده در این جشنواره را گرامی دارم و قدردان تالش های آنان در این 

گردهمایی پربركت باشم.
موضوع خانواده در اسالم، با توجه به جوانب علمی و انسانی كه مورد بررسی 
قرار می دهد و نيز با در نظر گرفتن شرایط بين المللی كه مسائل زن 
مسلمان در چارچوب شبيخون رسانه ای كه در سال های اخير عليه فرهنگ 
اسالمی با پوشش به اصطالح "اسالم هراسی" صورت گرفته، اهميت فوق 

العاده ای دارد.
برگزاركنندگان این كنفرانس در انتخاب این موضوع و بحث راجع به آن 
در سطح یک كنفرانس بين المللی اقدام شایسته ای نموده اند. این موضوع 
شایسته یادآوری و بلکه جای مطالعه در سطوح دیگر با عمق بيشتر و مدت 
طوالنی تر است تا ثمره خود را در بوجود آوردن دیدگاهی با شمول بيشتر به 

منظور تصحيح نگرش دیگران در رابطه با جایگاه خانواده در اسالم و انتشار 
آن به زبان های مختلف به ارمغان آورد. چرا كه با وجود اهميت نشست ها و 
كنفرانس ها در اشاعه مسائل بزرگ همسان این موضوع كه كنفرانس مورد 
بررسی قرار می دهد، و توجه دادن نگرش ها به محورها، جزئيات آن در این 
گونه از موضوعات مهم نيازمند فعاليت های علمی جدی با حجم باال در این 
زمينه، و موظف نمودن گروهی از دانشمندان دارای تخصص و كارآمد در 
زمينه حقوقی و فقهی، در كنار مسئوليت مداردینی است تا ارائه آن مسائل را 
با زبان تأثيرگذار و استدالل كافی برای قانع ساختن دیگران نسبت به اهداف 
شریعت اسالمی و غایات آن در این زمينه و پيشگامی در درگيری با افکاری 
كه برخی با قوت عليه اسالم رهبری می كنند، مقابله انجام دهند و شکست 
دادن این جریان ها با روش ها و استدالل های عقلی و علمی را دنبال نمایند؛ 
را كه یک اندیشه، جز با اندیشه دیگری كه استدالل قوی تر و روش ارائه بهتر 

داشته باشد، شکست نمی خورد.
آقایان و خانم ها!

ما در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسالمی با ارائه دادن دیدگاه اسالم 
در رابطه با مسائل خانواده و زن تأكيد داریم. چرا كه آن را مهم ترین عنصر 
این مسائل می دانيم. در نشست ها و كنفرانس ها و گردهمایی های نقد و 
بررسی كه برگزار می كنيم با در آن ها شركت می نمایيم، بارها اهميت و 
ضرورت پرداختن به موضوع كنفرانس شما كه اميدوارم به طور دقيق مسایل 

خانواده را مورد بررسی قرار دهد را احساس كرده ایم.
نياز به گفتگو كنندگان به این موضوع را به ویژه نگاهی كه موضوع زن 
مسلمان در قانون گذاری و محافل بين المللی مطرح می شود و هنگامی كه 
منتقدان فرهنگ اسالمی به شدت در برابر مذاكره كننده مسلمانی كه باید 
به فلسفه اسالم، در احکام خانواده مسلط بوده و كارشناس قانون گذار امور 

 )ISESCO( یکي از سخنرانان افتتاحيه جشنواره حجاب و عفاف، نماینده سازمان آموزش، علوم و  فرهنگ اسالميـ   آیسسکو
بود. وي با ابالغ سالم مدیر كل این سازمان به برگزار كنندگان و شركت كنندگان در جشنواره، بر دیدگاه اسالم درباره زن و خانواده 

تأكيد كرد.

آيسسكو در رابطه با خانواده و زن، 
بر ديدگاه اسالم تأکيد دارد
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بين الملل باید و ابعاد مختلف دیدگاه اسالمی در رابطه با مسائل خانواده را 
درك نماید، درك كرده ایم. وای با برخی وجود آن اختالفات در سنت بدون 
حضور در جان اندیشه اسالمی معاصر با واقعيت مسلمانان را عاملی در به 
كنار رفتن آن از مقایسه علمی با توافق نامه ها و اعالميه ها و قانون گذاری 
مدرن می دانند و این اهميت دستيابی دانشمندان در چنين كنفرانسی به 
پژوهش هایی كه بدون تردید حکمت اسالمی را در در نظر گرفتن مسائل 

خانواده در مقایسه با قانون گذاری معاصر را افزایش می دهد.
و با توجه به اهميت ارائه مسائل خانواده از دیدگاه اسالم به طور عام، و مسائل 
زن به طور خاص، سازمان آموزش علمی و فرهنگی اسالمی – آیسسکو 
– محورهای متعددی برای مسائل خانواده و زن اختصاص داده است كه 
برنامه ها و فعاليت های متنوعی از آن ایجاد شده است. از جمله برنامه 
"وضعيت زن در جهان اسالم" كه در این موضوع، كتابی دارد كه به زبان 
های عربی و انگليسی منتشر شده است. همچنين كتاب های دیگری راجع 
به زن از دیدگاه اسالم و حقوق زن در جامعه اسالمی و حقوق زن مسلمان 
در استنباط ها و اجتهادات فقها و مقلد شرعی مسلمانان دارد. و همچنين در 
رابطه با فعاليت هایی كه قانون گذاری های سازمان یافته برای خانواده مورد 

بررسی قرار دهد، احساس نياز می كنيم.
اما، بُعدی كه سازمان آموزش علمی و فرهنگی اسالمی – آیسسکو – مورد 
توجه بيشتری قرار می دهد، در رسالت عناصر خانواده و بویژه زن متبلور 

می شود.
بحث زن مسلمان در جامعه، همواره در بين مؤلفان اسالمی وعالقه مندان، 
مورد بحث و نقد بوده است. از همين رو در آیسسکو، تأليفاتی در رابطه با 
رسالت زن مسلمان در جهان امروز و موضوع فرهنگ اسالمی و اهميت آن 
در بهبود وضعيت زن اختصاص داده است؛ و این در كنار كتاب های تشریحی 

آموزشی همچون كتاب "آموزش زن مسلمان در جهان اسالم" و كتاب 
"واقعيت زن در كشورهای اسالمی" بوده است.

همچنين آیسسکو، اقدام به برگزاری كارگاه هایی برای بحث و گفتگو درباره 
مشکالت زنان در جهان اسالم و نقش راهبردهای دینی در كمک به حل 
آنها، و جایگاه زن و حقوق و تکاليف آن در اسالم، و گونه های اجتماعی از 
دیدگاه اسالم، و چهره زن در رسانه ها و تبليغات بازرگانی و راه های حمایت 
از كرامت آن ها كه بعضی از این فعاليت ها به صورت كتاب منتشر شده است.

سازمان آیسسکو در برنامه های فعاليت متعالی خود، به مسائل زن از جوانب 
مختلف پرداخته است و در طی سال ها به آموزش زن و بهبود شرایط زندگی 
وی و اهتمام به حقوق زن و مشکالت اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی 

پرداخته است.
اميدواریم این كنفرانس بين المللی مهم راجع به خانواده در اسالم، موجب 
افزایش آگاهی بخشی برای مهم ترین مسائل زن مسلمان و چالش های 

پيش رویش بشود.
خانم ها و آقایان!

در پایان این سخنرانی، مایلم بار دیگر درودها و تشکر خویش را به هر آن كه 
این كنفرانس را با حضور بزرگوارانه خویش زینت بخشيده است، نثار نمایم.

از خداوند قادر متعالی مسئلت دارم كا را در هر آنچه مورد خير امت اسالمی 
است، موفق نماید.

خداوند شما را موفق گرداند.
والسالم عليکم و رحمهًْ اهلل و بركاته
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حجاب؛ به مثابه یک سیستم
احصاء و طبقه بندی عوامل مؤثر بر بدحجابی و پیامدهای ناشی از آن

چكیده
حجاب و پوشش یكی از بایدها و هنجارهای فرهنگ 
جبهه های  مهم ترین  از  یكی  ماست.  بومی  و  دینی 
جنگ نرم، تهاجم فرهنگی به ارزش های اسالمی و 
از  یكی  بدون شك  بدحجابی  مسأله  ماست.  دینی 
پیامدهای تهاجم فرهنگی است. نگاه های سطحی و 
مقطعی به این مسأله، شناخت الزم و درک صحیح 
برای برنامه ریزی های فرهنگی کارا و مؤثر را ممكن 
کل  رویكرد  با  حجاب  بررسی  لزوم  لذا  نمی سازد. 
نوشتار  این  در  است.  ضروری  سیستمی  و  نگر 
کل  و  سیستمی  نگاه  بر  تكیه  با  است  شده  سعی 
مورد  عنوان یك سیستم  به  بدحجابی  مسأله  نگر 
بررسی قرار گیرد. حجاب به عنوان یك سیستم باز 
و خرده سیستمی از سیستم بزرگتری به نام عفاف 
در نظر گرفته شده است. این سیستم همانند سایر 
سیستم ها دارای ورودی ها، پردازش و خروجی هایی 
خواهد بود. ورودی های سیستم حجاب عوامل مؤثر 
آن  از  متاثر  فرد  که  باشند  می  فرد  پوشش  برنوع 
عوامل با پردازشی که روی آنها انجام می دهد نوع 
پوشش خود را انتخاب می کند. خروجی نیز پیامدها 
و نتایج حاصل شده از نوع پوشش تعریف می شود. 
هدف اصلی در این نوشتار این است که با رویكرد 
کلی نگر و از تمام ابعاد و حوزه های ممكن به مسأله 
بر  مؤثر  )عوامل  ورودی ها  و  شده  نگاه  بدحجابی 
بدحجابی( و خروجی ها )پیامدهای بدحجابی( احصاء 
و طبقه بندی شود. هدف از احصای ورودی ها از بین 
بردن یا کم کردن اثرات سوء عوامل مؤثر بر بدحجابی 
و هدف از احصای خروجی ها کاهش پیامدهای حاصل 
از آن می باشد. الزم به ذکر است  که در این نوشتار 
هیچ گونه وزن دهی به عوامل احصاء شده صورت 
بر  مؤثر  عوامل  است  شده  تالش  تنها  و  نگرفته 

بدحجابی و پیامدهای آن احصاء شود. 

واژگان کلیدی
ورودی،  عفاف،  حجاب،  سیستم،  خرده  سیستم، 
پیامدهای  بدحجابی،  عوامل  پردازش،  خروجی، 

بدحجابی

  به قلم: سعید مسعودي پور
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1- مقدمه
»بدون شک پدیده برهنگی بيماری عصر ماست. دیر یا زود این پدیده 
به عنوان یک بيماری شناخته خواهد شد.« )مطهری، الف 1358: 12( 
این هشداری است كه توسط شهيد مطهری در آن دوران داده شد و 
امروز كامالً محسوس و برجسته شده است. خصوصاً با افزایش دشمنی های 
استکبار و زورگویان جهان و تالش برای فروپاشی نظام اسالمی ایران، 
این بيماری شيوع پيدا كرده است. جنگ نرم ابعاد و اشکال مختلفی به 
خود گرفته است. شاید به جرأت بتوان تهاجم فرهنگی را خطرناك ترین و 
حساس ترین جبهه دفاع در این نبرد ناميد. ابزار تهاجمی دشمنان شکل 
نرم افزاری و رسانه ای به خود گرفته و در نهایت هویت و فرهنگ اسالمی و 
مذهبی جامعه را مورد هدف قرارداده است. دشمن امروز دریافته است كه 
اثربخشی و كارآمدی جنگ نرم به مراتب بيشتر از جنگ سخت و استفاده 
از زور و خشونت است. ایجاد شبهه، تالش برای سست كردن ارزش ها و 

ایمان و اعتقاد جامعه به ارزش های دینی و... همه در این راستا هستند .

2- روش تحقیق 
پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقيقات كاربردی به حساب می آید. 
روش گردآوری اطالعات به صورت كتابخانه ای و ميدانی می باشد. برای 
طراحی پرسشنامه، در ابتدا به بررسی سایت ها، كتب و مقاالت موجود 
در زمينه عوامل مؤثر بر بدحجابی و پيامدهای آن پرداخته و سعی شده 
است با رویکرد سيستمی این گزاره ها بررسی و طبقه بندی شود. پس از 
تائيد پرسشنامه توسط اساتيد، پرسشنامه بدست آمده بين نمونه آماری كه 
شامل 12 نفر از اساتيد دانشگاه بودند، توزیع گردید. روش نمونه گيری به 
صورت هدفمند می باشد. در انتخاب اساتيد نيز تالش شد تا كارشناسان 
حوزه های مختلف علمی انتخاب شوند تا رویکرد كل نگر و سيستماتيک 
مورد نظر حاصل شود. حوزه های تخصصی كارشناسان نمونه این پژوهش 
عبارت است از: معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، معارف اسالمی و علوم 
تربيتی، معارف اسالمی و اقتصاد، معارف اسالمی و الهيات و معارف اسالمی 
و مدیریت. در واقع تمام كارشناسان عالوه بر تخصص در رشته خود، دارای 

تسلط كافی بر مباحث دینی و معارف اسالمی هستند. 

3- مسأله و سواالت تحقیق
مسایل اجتماعی و فرهنگی مسایلی پيچيده و اغلب چند بعدی هستند. 
نگاه بخشی و جزئی به این مسایل نه تنها راهکار اثربخش را حاصل نخواهد 
كرد، بلکه حتی ممکن است این راهکارها به جای اصالح وضع موجود 
منجر به تخریب شرایط فعلی شود. یکی از مهم ترین مسایل و معضالت 
فرهنگی جامعه امروز، مسأله بدحجابی است. رویکردهای خردنگر و مقطعی 

به بدحجابی نتوانسته است این معضل اجتماعی را به درستی بشناسد و 
برای آن راهکار ارایه كند. با توجه به چند بعدی و چند ساحتی بودن این 
مسأله، به كار گيری رویکرد سيستمی برای روشن كردن تمامی ابعاد این 
موضوع ضروری است. شبيه سازی حجاب و مدل سازی آن به مثابه یک 
سيستم، درك عميق تر و جامع تر را نسبت به این مسأله ممکن می سازد. 
استفاده از مفاهيم سيستمی و در نظر گرفتن حجاب به مثابه سيستم ابزار 
الزم برای شناخت و درك صحيح نسبت به این مسأله را ممکن می سازد.

سواالت اصلی این پژوهش عبارتند از : رابطه بين حجاب و عفاف چگونه 
است؟ از چه ابعاد و حوزه هایی باید مسأله حجاب را بررسی كرد تا رویکرد 
جامع و سيستمی نسبت به آن پيدا كرد؟ با در نظر گرفتن حجاب و عفاف 
به عنوان سيستم های اجتماعی، ورودی ها )عوامل مؤثر بر بدحجابی( و 

خروجی های )پيامدهای بدحجابی( آنها چيست؟

4- آشنایی با سیستم و رویكرد سیستمی
»سيستم1 مجموعه ای از عناصر متصل و به هم وابسته است. هر یک از 
عناصر سيستم به صورت مستقيم و یا غير مستقيم به هر عنصر دیگری 
متصل شده است.« )Ackoff , 1971( برای شناخت هر سيستم شناخت 
عناصر تشکيل دهنده آن ضروری است« .عناصر یک سيستم عبارتند از: 
1- ورودی ها2  2- فراگرد)خانه پردازش(3  3 - خروجی ها4 4- بازخور5 

كنترلی« )رضائيان، 1376: 30( )شکل1(

ورودی ، همان نيروی محركه سيستم است كه وارد آن شده تا در خانه 
پردازش به خروجی تبدیل شود. خانه پردازش جایی است كه ورودی 
به خروجی تبدیل می شود. خروجی نيز آن چيزهایی كه پس از انجام 
فرآیند، از سيستم خارج می شود. »به طور كلی دریافت اطالعات از محيط 
را بازخور می گویند.« )رضائيان، 1376: 59( اما هدف از باز خور اصالح 
انحرافات خروجی ها در مقایسه با وضعيت مطلوب است. بازخور یا به 
صورت مثبت و یا منفی تعریف می شود. »بازخور مثبت6 برمی گردد به 
فرآیند بازخوری كه در آن تغييری وجود دارد .بازخور منفی7 به یک فرآیند 
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بازخوری اشاره دارد كه تغييری درآن نيست. تعيين این كه چه زمانی یک 
فرآیند بازخور مثبت است یا منفی تنها به این شرایط بستگی دارد كه آیا 
تغييری در آن هست یا نه، بدون این كه ویژگی ها و شاخصه های ورودی ها 

 )Hanson,1995, P:60( » .و خروجی ها در نظر گرفته شوند
رویکرد سيستمی8 سعی دارد از تمام ابعاد و منظرهای مختلف و ممکن 
به موضوع نگاه كند تا شناخت كاملی از آن بدست آورد. در مقابل رویکرد 
سيستمی رویکرد تجزیه گرا9 قرار دارد كه سعی دارد به صورت بخشی، 
موضوعی را بررسی كند. »رویکرد سيستمی ، رویکردی تحليلی و تجزیه 
مدار نيست كه كل را به اجزای تشکيل دهنده آن بشکند و هر جزء آن را 
به طور جدا از هم مطالعه كند. این رویکرد، یک رویکرد كلی نگر10 است 
كه كل را با همه اجزای تشکيل دهنده و به هم پيوسته و وابسته اش-كه در 
تعامل با یکدیگرند- در نظر می گيرد، زیرا سيستم را باید یک كل تفکيک 
ناپذیر دانست، نه اجزایی كه سر هم شده اند و یک كل را به وجود آورده اند.« 

)رضائيان، 1376: 16( 

5- ضرورت بررسی حجاب با رویكرد سیستمی و به مثابه یك 
سیستم

دیدگاه كل نگر و سيستمی این قابليت را دارد كه مسأله حجاب به صورت 
بخشی، تک ساحتی و تک جنبه ای مورد بررسی قرار گرفته نشود. به 
كارگيری این رویکرد باعث شده است تا از منظرهای مختلف به مسأله 
بدحجابی نگاه شده و عوامل مؤثر بر بدحجابی و پيامدهای آن را شناسایی 
شود. نگاه جزیی و بخشی به بدحجابی باعث مغفول ماندن برخی از ابعاد 
و جنبه ها می شود. در این صورت اگر هرچقدر هم در بعد شناسایی 
شده، برنامه ریزی كرده و اقداماتی برای بهبود انجام دهيم، نتيجه مطلوب 
حاصل نخواهد شد؛ چرا كه ابعاد اثرگذار دیگری وجود دارند كه مورد 
توجه قرار نگرفته اند و چه بسا تا این ابعاد بررسی نشوند و مسایل آنها 
حل نشود، پرداختن به بعد مورد نظر بيهوده باشد. هم چنين استفاده از 
مفاهيم سيستمی برای تحليل مسأله حجاب، امکان یک شناخت صحيح 
و كاربردی نسبت به این موضوع را فراهم می كند. به عبارت دیگر در نظر 
گرفتن حجاب به عنوان یک سيستم اجتماعی، ابزار الزم برای شناسایی 

عوامل مؤثر بر آن و نيز پيامدها و نتایج حاصل از آن را فراهم می كند.

6- بررسی واژه حجاب و عفاف
عفاف  از ریشه  عفت است  و راغب  اصفهاني  در مفردات خود، عفت  را چنين 
معنا كرده است: »العفهًْ  حصول  حالهًْ للنفس  تمتنع  بها عن  غلبهًْ  الشهوه« 
یعني: عفت، به دست آمدن حالتي  براي  نفس  است  كه  به  وسيله  آن  غلبه 
بر شهوت حاصل می شود. ابن  منظور در لسان العرب نوشته است: »العفهًْ: 
الکف  عما الیحل  و الیجمل« عفت: خویشتن  داري  از آنچه  حالل  و زیبا 
نيست. در لغت نامه دهخدا عفاف این گونه معنا شده است: »عفاف: پارسایي  

و پرهيزگاري، نهفتگي، پاك دامني، خویشتن داري.«
»عفاف یعني آن حالت نفساني یعني رام بودن قّوه شهواني تحت حکومت 
عقل و ایمان. عفاف و پاكدامني یعني تحت تأثير قّوه شهواني نبودن، شره 
نداشتن. یعني جزو آن افرادي كه تا در مقابل یک شهوتي قرار مي گيرند 
بي اختيار مي شوند و محکوم این غریزه خود هستند، نبودن. این معني 

عفاف است.« )مطهری،1351: 152( 
بنابراین روشن است كه در خصوص معنای عفت هيچ گونه انحصاری در 
خصوص زن و حجاب ندارد و مقوله ای وسيع تر از آن است كه آن را نيز 
شامل می شود. »كلمه حجاب ، هم به معنی پوشيدن است و هم به معنی 
پرده و حاجب. استعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطالح 
نسبتا جدید است. در قدیم و مخصوصا در اصطالح فقها كلمه ستر كه به 
معنی پوشش است به كار رفته است. بهتر این بود كه این كلمه عوض نمی 
شد و ما هميشه همان كلمه پوشش را به كار می بردیم، زیرا چنانچه كه 
گفتيم معنی شایع لغت حجاب پرده است و اگر در مورد پوشش به كار 
برده می شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همين امر موجب 
شده عده زیادی گمان كنند كه اسالم خواسته است زن هميشه پشت پرده 

و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود.« )مطهری،الف 1358: 72 و73(
مهم ترین تفاوت های ميان حجاب و عفاف عبارتند از:

1. اولين و بارزترین تمایز این دو مفهوم آن است كه حجاب یک تکليف و 
حکم شرعی است، حال آنکه عفاف فضيلتی اخالقی است.

2. از آنجا كه عفاف امری ذاتی و حالتی درونی است، جنسيت بردار نيست 
و زن و مرد هر دو مصداق آن هستند. 

3. عفاف امری هميشگی است و متعلق به زمان یا مکان خاصی نمی باشد، 
اما حجاب تنها در مقابل نامحرم معنا پيدا می كند.

4. وجه افتراق دیگر آنکه حد حجاب به صورت واضح و متمایز در شرع 
اسالم آمده است و مالك روشنی دارد. اما عفاف اینگونه نيست؛ بدین معنا 
كه عفاف نزد جوامع و ملل مختلف با آداب و رسوم متفاوت و در زمان های 

گوناگون فرق می كند.« )غروي نائيني و عامري : 1386(
با این تعاریفی كه از عفاف و حجاب ارایه شد، نسبت ميان آنها شناخته 
می شود. رابطه ميان حجاب و عفاف عام و خاص مطلق است. به عبارت 
دیگر حجاب زیر مجموعه عفاف است و یکی از مصادیق بروز عفت زن در 
حجاب اوست. » استعمال لفظ عفاف در مورد حجاب و پوشش از قبيل 
استعمال لفظ كل در بعضی از مصادیق آن است.« )قاضی زاده و احمدي 

سلماني: 1386(

7-  سیستم عفاف و خرده سیستم های آن
اگر عفاف را به عنوان یک ارزش دینی و هنجار اجتماعی در نظر بگيریم، 
عواملی بر آن اثر گذار هستند. این عوامل به مثابه ورودی هایی هستند كه 
وارد قسمت پردازش می شود. فرد نيز متاثر از این ورودی ها شده و بر 
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اساس آنها و نيز سازوكار پردازشی ذهنی اش رفتاری از خود بروز می دهد 
كه خروجی عفاف خواهد بود. خروجی این سيستم ورودی سيستم های 
دیگر شده كه در نهایت منجر به پيامدهایی11 خواهد شد. لذا می توان با 
شناخت سيستم عفاف و كنترل ورودی ها و خروجی های نهایی ناشی از 
آن، اثرات سوء آن را كم نموده و در جهت تقویت ثمرات و فواید آن گام 

برداشت.
همان طور كه ذكر شد عفاف به معنای مطلق  خویشتن داري و حفظ كردن 
خویش از آنچه كه باید از آن دوری نمود. اما »مفهومی كه از عفاف رواج 
یافته نه با معنای لغوی آن سازگار ی دارد و نه با آنچه در تعاليم اسالمی 
در معنای عفاف ذكر شده است. گستره عفاف به گستردگی زندگی انسان 
است و اختصاص به غریزه جنسی ندارد.« ) قاضی زاده و احمدي سلماني: 

)1386
»عفاف فضيلتی اخالقی است كه شکل گيری آن در درون آدمی موجب 
كنترل شهوات و تمایالت نفسانی می گردد. این امر در زوایای مختلف 
وجود انسان خود را به گونه های مختلف نشان می دهد. برای مثال اگر 
انسان نگاه خویش را از حرام باز دارد و به اصطالح قرآن، غض بصر نماید 
عفت در نگاه تحقق یافته است و اگر گفتار خویش را مراقبت نماید ، هر 
كالمی نگوید و سنجيده سخن بر زبان براند، عفت در كالم داشته است.« 
)غروي نائيني و عامري: 1386( پس عفت در كالم یعنی این كه زبان 
انسان به گناه مثل دروغ، غيبت و ناسزا و سخنان ناپسند باز نشود و عفت 
چشم یعنی جلوگيری چشم از محرمات الهی. »حجاب در حقيقت همان 
نمود عفاف در نوع پوشش است.« )قاضی زاده و احمدي سلماني: 1386(

با توجه به آیات قرآن كریم می توان مهم ترین خرده سيستم های21 سيستم 
عفاف را به صورت زیر بيان نمود:

1. خرده سيستم حجاب )پوشش(: یکی از پررنگ ترین ابعاد عفاف موضوع 
حجاب است. امری كه اگر چه مختص به زنان نيست، اما با توجه به حدود 
حجاب زن و مرد، در نظر عموم بيشتر حجاب زن مورد توجه قرار گرفته 
است. »حيا و عفاف و ستر و پوشش تدبيری است كه خود زن با یک نوع 
الهام برای گرانبها كردن خود و حفظ موقعيت خود در برابر مرد به كار برده 

است.« )مطهری، الف 1358: 62( 
َُّها النهَِّبيُّ ُقْل اِلْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِساءِ الُْمْؤِمنيَن یُْدنيَن َعلَْيِهنهَّ ِمْن  »یا أَی
جالبِيِبِهنهَّ ذلَِک أَْدنی  أَْن یُْعَرْفَن َفال یُْؤَذیَْن َو كاَن اهللُّ َغُفوًرا َرحيًما )احزاب 

»)59
عالمه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه در الميزان می نویسند: »پوشاندن 
همه بدن به شناخته شدن به این كه اهل عفت و حجاب و صالح و 
سدادند نزدیک تر است، در نتيجه وقتی به این عنوان شناخته شدند، دیگر 
اذیت نمی شوند، یعنی اهل فسق و فجور متعرض آنان نمی گردند.« در واقع 
حجاب و پوشش نشان دهنده حریم عفاف برای زن است تا به وسيله آن 

خود را حفظ كرده تا مورد آزار و اذیت دیگران قرار نگيرد.

»ال یُْبدیَن زیَنَتُهنهَّ إاِل ما َظَهَر ِمْنها َو لَْيْضِربَْن بُِخُمِرِهنهَّ َعلی  ُجُيوبِِهنهَّ َو ال 
یُْبدیَن زیَنَتُهنهَّ إاِل لُِبُعولَِتِهنهَّ أَْو آبائِِهنهَّ أَْو آباءِ بُُعولَِتِهنهَّ أَْو أَبْنائِِهنهَّ أَْو أَبْناِء 
بُُعولَِتِهنهَّ أَْو إِْخوانِِهنهَّ أَْو بَني إِْخوانِِهنهَّ أَْو بَني أََخواتِِهنهَّ أَْو نِسائِِهنهَّ أَْو ما َملََکْت 
ْفِل الهَّذیَن لَْم یَْظَهُروا  أَیْمانُُهنهَّ أَوِ الّتابِعيَن َغْيِر أُولِي ااْلْربَِة ِمَن الرِّجاِل أَوِ الطِّ

َعلی  َعْوراِت النِّساءِ )نور31(«
این آیه عالوه بر دستور به حفظ پوشش، استثناهای افرادی كه نيازی به 
داشتن حجاب در برابر آنان نيست بيان می كند. لذا همان طور كه مشاهده 
می شود امر به رعایت حجاب یکی از مسلمات دستورات دینی است كه 

عالوه بر روایات در آیات قرآن نيز به آن تاكيد شده است.
»زن باید كامال درك كند كه حجاب او تنها مربوط به خود نيست تا بتواند 
از حق خود صرف نظر كند و نيز حجاب زن مربوط به مرد هم نيست تا 
با رضایت مرد از حجاب صرف نظر شود. حجاب زن مربوط به خانواده هم 
نيست تا اعضای خانواده رضایت بدهند ، بلکه حجاب زن حقی الهی است.« 

)جوادی آملی، 1383: 350(
 2. خرده سيستم جنسی: دوری و حفظ خویشتن از تمام گناهانی كه 

مربوط به شهوت جنسی است، در ذیل این خرده سيستم قرار می گيرد.
»َو لَْيْسَتْعِفِف الهَّذیَن ال یَِجُدوَن نِکاًحا َحّتی یُْغِنَيُهُم اهللُّ ِمْن َفْضلِِه )نور 33(«

عالمه طباطبائی در ذیل تفسير این آیه می نویسند: »مراد از نيافتن نکاح 
قدرت نداشتن بر مهریه و نفقه است و معنای آیه این است كه كسانی كه 
قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خود 

بی نياز كند.« 
3.  خرده سيستم بصری: عفت و پاكی بصر نيز در عرف جامعه مورد توجه 

است كه از آن تعبير به چشم پاكی می شود.
وا ِمْن أَبْصارِِهْم َو یَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذلَِک أَْزكی  لَُهْم إِنهَّ  »ُقْل لِلُْمْؤِمنيَن یَُغضُّ
اهللهَّ َخبيٌر بِما یَْصَنُعوَن َو ُقْل لِلُْمْؤِمناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَبْصارِِهنهَّ  )نور 30 و31(«

»این آیه به جای این كه نهی از چشم چرانی كند، امر به پوشيدن چشم 
كرده و فرقی ندارد، آن امر این نهی را نيز افاده می كند و چون مطلق است 
نگاه به زن اجنبی بر مردان و نگاه به مرد اجنبی را بر زنان تحریم فرموده 

است. « )عالمه طباطبائی: الميزان(
4.  خرده سيستم كالمی: عفت كالم مقوله وسيع و با اهميت است. رعایت 
دستورات الهی و اجتناب از گناهان زبان همه از این مقوله به حساب می 
آیند. اگر چه در عرف جامعه عفت كالم تنها منحصر به پاك بودن سخن از 
ناسزا و كلمات زشت و ناپسند است، اما واقعيت این است كه از هر چيزی 
كه انسان باید زبانش را از آن دور نگه دارد جزء عفت كالم است. حال این 

ممکن است اسم ناسزا به خود بگيرد و یا دروغ و تهمت و غيبت.
»یا نِساَء النهَِّبيّ ِ لَْسُتنهَّ َكأََحٍد ِمَن النِّساءِ إِِن اتهََّقْيُتنهَّ َفال تَْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَيْطَمَع 

الهَّذي في َقلِْبِه َمَرٌض َو ُقلَْن َقْوال َمْعُروًفا)احزاب 32(«
»خضوع در كالم به معنای این است كه در برابر مردان آهنگ سخن گفتن 
را نازك و لطيف كنند، تا دل او را دچار ریبه و خيال های شيطانی نموده، 
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شهوتش را برانگيزانند و در نتيجه مردی كه در دل بيمار است به طمع 
بيفتد.« )عالمه طباطبائی: الميزان( 

»یا أَیَُّها الهَّذیَن آَمُنوا اتهَُّقوا اهللهَّ َو ُقولُوا َقْوال َسدیًدا )70( یُْصلِْح لَُکْم أَْعمالَُکْم َو 
یَْغِفْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم َو َمْن یُِطِع اهللهَّ َو َرُسولَُه َفَقْد فاَز َفْوًزا َعظيًما )احزاب 71(«

باشد و هم  با واقع  از كالمی كه هم مطابق  »قول سدید عبارت است 
لغو نباشد و یا اگر فایده دارد، فایده اش چون سخن چينی و امثال آن 
غير مشروع نباشد. فرموده قول سدید بگویيد تا اعمالتان صالح گردد و 
گناهانتان آمرزیده شود و این بدان جهت است كه وقتی نفس آدمی عادت 
كرد به راستی و به قول سدید و به هيچ وقت آن را ترك نکرد، دیگر دروغ 
از او سر نمی زند و سخن لغو و یا سخنی كه فساد از آن برخيزد از او شنيده 
نمی شود و وقتی این صفت در نفس رسوخ یافت، بالطبع از فحشاء و منکر 
و سخن لغو دور گشته ، در چنين وقتی اعمال انسان صالح می شود.« 

)عالمه طباطبائی: الميزان(
«َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنونَ  )1( الهَّذیَن ُهْم في َصالتِِهْم خاِشُعونَ  )2( َو الهَّذیَن ُهْم َعِن 

اللهَّْغِو ُمْعِرُضوَن  )مومنون 3(«
این آیات شریفه یکی از صفات مومنان را دوری كردن از سخن لغو بيهوده 

بر می شمارد.
5.  خرده سيستم سمعی:

»َو إِذا َسِمُعوا اللهَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َو قالُوا لَنا أَْعمالُنا َو لَُکْم أَْعمالُُکْم َسالٌم َعلَْيُکْم 
ال نَْبَتِغي الْجاِهليَن  )قصص 55 («

» لغو شنيدنی و از مقوله سخن است، پس مقصود سخنان بيهوده و خشن 
و زشتی است كه پرداختن به آن كار عاقالن نيست و لذا وقتی آن را 
می شنيده اند، از آن اعراض نموده و مقابله به مثل نمی كرده اند، بلکه 
می گفتند اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما و در حقيقت این متاركه 

و اعالم ترك گفتگو است.« )عالمه طباطبائی: الميزان(
6.  خرده سيستم بطنی: عفت بطن مربوط به تمام اموالی می شود كه فرد 
مالک آن نبوده و نيز اجازه استفاده از آنها را ندارد. خویشتن داری و عدم 
دست درازی به اموال مردم و حق دیگران، تضمين كننده عفت بطن است.

ااْلْرِض  فِي  َضْربًا  یَْسَتطيُعوَن  ال  اهللِّ  َسبيِل  في  أُْحِصُروا  الهَّذیَن  »لِلُْفَقراءِ 
یَْحَسُبُهُم الْجاِهُل أَْغِنياَء ِمَن التهََّعفُِّف تَْعِرُفُهْم بِسيماُهْم ال یَْسَئُلوَن الّناَس 

إِلْحاًفا َو ما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفإِنهَّ اهللهَّ بِِه َعليمٌ )بقره 273(«
در این آیه برای گروهی خاص از افراد صفت عفاف را ثابت می كند. این 
افراد كسانی هستند كه »كسی از حال ایشان اطالع ندارد از شدت عفتی 
كه دارند ایشان را توانگر می پندارد، چون با اینکه فقيرند ولی تظاهر به فقر 
نمی كنند، پس جمله نامبرده داللت دارد بر همين كه مؤمنين تا آنجا كه 
می توانند تظاهر به فقر نمی كنند و از عالمت های فقر به غير آن مقداری 
كه نمی توان پنهان داشت، پنهان می دارند و مردم پی به حال آنان نمی برند 
مگر این كه شدت فقر رنگ و رویشان را زرد كند و یا لباس هایشان كهنه 

شود.« )عالمه طباطبائی: الميزان(

»َو ابَْتُلوا الَْيتامی  َحّتی إِذا بَلَُغوا النِّکاَح َفإِْن آنَْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا إِلَْيِهْم 
ا َفلَْيْسَتْعِفْف َو  أَْموالَُهْم َو ال تَأُْكُلوها إِْسراًفا َو بِداًرا أَْن یَْکَبُروا َو َمْن كاَن َغِنيًّ
َمْن كاَن َفقيًرا َفلَْيأُْكْل بِالَْمْعُروِف َفإِذا َدَفْعُتْم إِلَْيِهْم أَْموالَُهْم َفأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم َو 

َكفی  بِاهللِّ َحسيًبا)نساء 6(«
در این آیه شریفه نوعی از عفاف مطرح می شود كه در آن فردی امور مالی 
یتيمی نابالغ را بر عهده دارد و عدم دست درازی به مال یتيم را عفاف 
می نامد. فقط در صورتی اجازه برداشت از مال یتيم داده شده است كه فرد 
یتيم باشد و ناچاراً باید برای اداره زندگی خود كار كند و یا این كه باید از 
مال یتيم محافظت كند. »اما اگر كسی بی نياز بوده و احتياج به برداشت 
از مال یتيم ندارد الزم است كه طریق عفت  برگزیده و دست به مال یتيم 

دراز نکند. « )عالمه طباطبائی: الميزان(
7.  خرده سيستم رفتاری: انسان عفيف عالوه بر واجد بودن موارد گفته شده 

باید در رفتار خود عفت را رعایت كند. 
»َو ال یَْضِربَْن بِأَْرُجلِِهنهَّ لُِيْعلََم ما یُْخفيَن ِمْن زیَنِتِهنهَّ َو تُوبُوا إِلَی اهللِّ َجميًعا 

أَیَُّها الُْمْؤِمُنوَن لََعلهَُّکْم تُْفلُِحونَ  )نور 31(«
در این آیه به زنان مؤمن دستور داده شده است كه پاهای خود را محکم به 
زمين نکوبند تا صدای زیور آالتشان به صدا در نياید. چرا كه این گونه راه 

رفتن با عفت سازگاری ندارد.
»َفجاَءتُْه إِْحداُهما تَْمشي َعلَی اْسِتْحياءٍ قالَْت إِنهَّ أَبي یَْدُعوَك لَِيْجِزیََک أَْجَر 
ما َسَقْيَت لَنا َفلَّما جاَءُه َو َقصهَّ َعلَْيِه الَْقَصَص قاَل ال تََخْف نََجْوَت ِمَن الَْقْوِم 

الّظالِمينَ  )قصص 25(«
»مراد از این كه راه رفتنش بر استحياء بوده این است كه عفت و نجابت از 

طرز راه رفتنش پيدا بود.« )عالمه طباطبائی: الميزان( 
هفت خرده سيستم برای سيستم عفاف شناسایی شدند. )شکل2( اگر چه 
ممکن است بيش از این تعداد خرده سيستم بتوان برای سيستم عفاف 

شناسایی كرد.
ب

فتا
ن آ

ترا
دخ

ره 
نوا

ش
 ج

ن
ومي

 س
مه

ه نا
يژ

و
ت

اال
مق

26 شماره هاي 38و39ـ   ارديبهشت و خرداد 89



8- خرده سیستم حجاب
همان طور كه ذكر شد، یکی از خرده سيستم های سيستم عفاف، خرده 
سيستم حجاب است. خود این خرده سيستم به مثابه هر سيستم دیگر 

قابل بررسی و تجزیه و تحليل است. 
باز  سيستم  ندارد.  محيطی  هيچ  كه  است  سيستمی  بسته  »سيستم 
سيستمی است كه دارای محيط است. لذا سيستم بسته هيچ گونه رابطه 
 Ackoff ,( ».متقابلی با عناصری كه جزء خود سيستم نيستند، ندارد
1971( به عبارت دیگر »سيستم باز سيستمی است كه با محيط خود 
تبادل انرژی، ماده و اطالعات دارد.« )رضائيان، 1376: 58( خرده سيستم 
حجاب نيز كه ذیل سيستم عفاف تعریف شد، سيستم باز به حساب می آید. 
چون ورودی های خودش را از محيط دریافت كرده و خروجی های این 
سيستم نيز بر محيط اثرگذار است. با توجه به این كه بدحجابی امروزه به 
یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است لذا سعی شده است تا ورودی ها و 
خروجی های آن احصاء و طبقه بندی شود. ورودی ها عواملی هستند كه 
فرد متأثر از آنان شده و این عوامل شکل دهنده نوع پوشش وی هستند. 
خروجی های سيستم حجاب، نوع پوشش و حجاب خواهد بود. این نوع و 
شکل حجاب نيز به عنوان ورودی سایر سيستم ها تلقی شده و در نهایت 
آن سيستم ها خروجی هایی خواهند داشت. هم چنين ممکن است خود 
این خروجی ها، پيامد و یا عوارضی داشته باشند. لذا آنچه كه به عنوان 
خروجی ذكر می شود، پيامدها، عوارض و یا خروجی های سيستم های 
دیگری هستند كه نوع و شکل پوشش )خروجی اوليه سيستم حجاب( 
نقش ورودی آنها را دارند. در این نوشتار تنها ورودی های مؤثر بر بدحجابی 
و نيز خروجی های ناشی از آن احصاء شده اند.                                                                              
درخصوص شناسایی و دسته بندی ورودی ها و خروجی ها، همان طور 
كه ذكر شد، یک مطالعه و بررسی اوليه به عمل آمد كه نتيجه مدل اوليه 
پژوهش را شکل داد كه در قالب دو نمودار استخوان- ماهی13 خالصه 
شد.14 این مدل تحویل كارشناسان و اساتيد دانشگاه در حوزه ها و رشته 
های مختلف داده شد تا نظر خود را روی آن بيان كنند. از ميان 12 
پرسشنامه توزیع شده، 8 پرسشنامه دریافت شد. سرانجام با جمع بندی 
تمامی نظرات، 83% از گزاره ها و فرضيه ها تائيد شدند كه در ادامه ارایه 

خواهند شد.
1-8- ورودی 

خروجی مطلوب سيستم حجاب، پوشش اسالمی است. ورودی ها نيز 
متناسب با این كه در جهت رسيدن به این مهم باشند یا نباشند، به ورودی 

های سازنده و مخرب تقسيم می شوند:
1. ورودی های مخرب: آنهایی هستند كه منجر به بدحجابی شده و باید آنها 

را از بين برد یا اثرات آن را كم كرد.
2. ورودی های سازنده: آنهایی هستند كه منجر به رعایت حجاب اسالمی 
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شده و باید تقویت گردند.
ذكر این نکته ضروری است كه برخی از ورودی های احصاء شده در زیر، 
ورودی مستقيم سيستم حجاب نيستند. به این صورت كه برخی از آنان 
ورودی های سيستم های دیگر هستند كه خروجی آنان به عنوان ورودی 
سيستم حجاب تلقی می شوند. با توجه به این كه هدف از احصای ورودی 
ها كنترل و اصالح آنان است، لذا در این نوشتار سعی شده است  ورودی 
های زنجيره ای كه در سایر سيستم ها قرار دارند نيز ذكر شوند. برای مثال 
یکی از علل مهم بدحجابی باال رفتن سن ازدواج است. این ورودی باعث می 
شود دختران برای جلب نظر پسران تالش كنند كه یکی از آنان به صورت 
بدحجابی بروز پيدا می كند. حال خود این ورودی ناشی از علل مختلفی 
است، از جمله: بيکاری مردان، تورم و گرانی، سخت گيری والدین و آداب و 
رسوم نادرست و... . نکته دیگر این كه تنها ورودی ها و خروجی ها احصاء و 
طبقه بندی شده اند و هيچ گونه وزن دهی به این گزاره ها در این پژوهش 

صورت نگرفته است. 
شماره های ذكر شده متناسب با نمودار استخوان- ماهی می باشد كه  در 
آنجا به صورت خالصه آمده و توضيح هر مورد ورودی و خروجی بيان 

می شود: 

1-1-8- عوامل اقتصادی
شماره 1: قيمت پایين لباس های نامناسب و تنوع شکلی و رنگی آن منجر 
به ایجاد بازار فروش خوبی برای این نوع لباس ها كرده است. در حالی كه 
پارچه های چادری و مانتوهای مناسب، گران تر بوده و خریدار باید برای 
تهيه آن، به علت عدم فراوانی این نوع پوشش، زمان بيشتر و هزینه باالتری 
پرداخت كند. در حالی كه پوشش نامناسب با صرف زمان كمتر و هزینه 

پایين تر قابل خریداری است.
شماره 2: بيکاری مردان باعث باال رفتن سن ازدواج آنان شده و این عاملی 
است برای تالش دختران جهت جلب توجه آنان مي شود كه از جمله در 

شکل بدحجابی بروز می كند.
شماره 3: اشتغال زنان در محيط های مختلط و یا شغل هایی كه در آن 
از زنان برای ایجاد جذابيت و جلب مشتری و كسب سود بيشتر استفاده 

می كنند.
شماره 4: تورم و گرانی منجر به كاهش توان خرید شده و باعث می شود 
مردان توان و اعتماد به نفس فرد الزم برای ازدواج را از دست بدهند. این 
امر منجر به كاهش ازدواج و افزایش دخترانی است كه سعی می كنند در 

شکل بدحجابی خود را عرضه كنند.
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2-1-8- عوامل رسانه ای
شماره 5: صدا و سيما در اشکال مختلف روی این مسأله اثرگذار است:

1. سریال ها و فيلم ها: پخش سریال هایی كه در آن خانواده هایی كه به نظر 
دارای شخصيت اجتماعی باالیی بوده و زندگی مطلوبی دارند، با لباس هایی 
مرفهانه، این تصور را به وجود می آورد كه این نوع پوشش شخصيت بخش و 
عاملی برای زندگی مطلوب است. معرفی خانواده های سنتی، فقير، با درآمد 
پائين و ... با پوشش حجاب، نگاه بيننده را دچار آسيب می كند. نشان دادن 
خانم ها و بعضاً آقایان! آرایش كرده در تلویزیون قبح و زشتی این كار را 
از بين می برد. فيلم های سينمایی غربی كه از تلویزیون جمهوری اسالمی 
پخش می شوند و در آنان زنان بی حجاب به نمایش گذاشته می شود، تأثير 

ناخود آگاه خود را خواهد داشت.  
2. برنامه كودك: در خصوص برنامه های كودك، پخش موسيقی های تند 
و عدم تبيين و پرداختن به این مسأله متناسب با درك و فهم كودك و 

نوجوان زمينه اوليه برای پذیرش این ارزش را در او ایجاد نمی كند.
3. پيام های بازرگانی: پيام های بازرگانی كه در آن خانم ها با پوششی غير از 
حجاب برتر و بعضاً آرایش كرده و نامناسب نمایش داده می شوند، بر نوع 

پوشش و حجاب مؤثر است.
شماره 6: بنرهای تبليغاتی نصب شده در سطح شهر كه شامل تصاویری 
نامناسب از بازیگران سينما است ، منجر به الگوگيری از پوشش آنها می 

شود.
شماره 7 : سایت ها با فيلم ها و تصاویر مستهجن یکی از ابزارهای سست 
كردن باورها در بين جوانان است كه اگر چه این گونه سایت ها فيلترشده 
اند، اما بعضاً كارساز واقع نمی شود. از بعد محتوایی هم سایت های مروج 

بدحجابی، حجاب را اسارت و مانع آزادی معرفی می كنند. 
شماره 8 : بازیگران نقش مثبت بين زنان كه در فيلم یا سریالی محجبه 

بوده اند و تأثير خوبی داشته اند، خارج از فيلم و سریال، مثالً در مراسم 
اعطای جایزه، مصاحبه با مجالت و... چنان بدحجاب ظاهر می شوند كه نه 
تنها تأثير مثبت قبلی خود را از بين می برد، بلکه در ذهنشان حجاب صرفاً 

برای ظاهرسازی غير واقعی در فيلم ها موضوعيت می یابد. 
شماره 9: چاپ مکرر تصاویر نامناسب و تحریک كننده از زنان در مطبوعات 
به ویژه مجالت و ماهنامه ها و درج مکرر اخبار مربوط به تجاوزات جنسی 
و عواملی از این دست موجب شيوع آنها شده و طرح آن قبح آن را خواهد 
شکست. از طرف دیگر عدم پرداختن هدفمند و صحيح به مقوله حجاب و 
تبيين آن در روزنامه ها و مجالت موجب شکل گيری تصویری نادرست از 

حجاب شده است.
شماره 10 : سينما با نمایش علنی زنان با پوشش نامناسب ، شکستن 
حریم عفاف و رابطه سنگين و جدی كه باید بين زن و مرد بيگانه باشد، 
خارج كردن ازدواج از مسير سنتی و اسالمی آن و ترویج روابط نامشروع 
عشق و عاشقی، سهم بزرگ و غيرقابل بخششی! را در بدحجابی به خود 

اختصاص داده است.
شماره 11: شبکه های ماهواره ای یکی از قدرتمندترین ابزارهای تهاجم 
فرهنگی است. پخش تصاویر مستهجن، ایجاد بدبينی به دین با نشر اكاذیب 
و تحریفات، شبهه پراكنی، زیر سوال بردن و گاهاً تهمت واهی زدن به 
مسئوالن نظام، تشویق به هنجارشکنی های دینی و اجتماعی و ترویج 

الگوهای زندگی غربی از جمله اقدامات آنهاست.

3-1-8-عوامل روان شناسی
شماره 12: معموالً افرادی دچار تظاهر، جلوه گری، خودنمایی و فخرفروشی 
می شوند كه كمبودی دارند. كمبود شخصيت اجتماعی نيز موجب پناه 

بردن به بدحجابی برای جبران این كمبودها می شود. 
شماره 13: سادیسم نوعي بيماري است كه از افسردگي سرچشمه مي گيرد 
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 .فرد دوست دارد به هر عنوان دیگران را مورد آزار قرار دهد .وقتي فردي با 
پوشش نامناسب در بين جامعه رفت و آمد مي كند از این كه ببيند حس 
شهوت و غریزه جنسي جواني را شعله ور كرده و دست یابي به آن براي او 

ممکن نيست، لذت مي برد وخود را قهرمان این عرصه تصور مي كند.
شماره 14 : فردی كه در خانواده و جامعه مورد تحقير قرار می گيرد، خانواده 
به او توجهی ندارد و نظراتش را محترم نمی داند، در جامعه نمی تواند كاری 
را آن طور كه می خواهد انجام دهد، می خواهد از این راه كه جلوه دادن 

زیبایی های ظاهری و خدادادی است، روی این عقده سر پوش بگذارد.
شماره 15: در مازوشيسم فرد به دالیل مختلف خود را عقب مانده می داند 
و نسبت به خود بی تفاوت می شود و از بيماری یا شکست اجتماعی خود 
ناراحت نمی شود. او به خاطر آزار رساندن به خود، خودش را در معرض 
حوادث برخاسته از فحشا و فساد می گذارد. چنين افرادی هر قدر هم كه 

در دامان بی عفتی فرو روند برایشان اهميتی ندارد. 
شماره 16: فردي كه دوستدار آزادي غربي است وقتي در این اجتماع دست 
یافتن به آن برایش ممکن نيست حس انتقام و هنجارشکنی و مخالفت با 
ارزش های نظام او را بر آن برمي دارد كه ارزش هاي اجتماعي را خدشه دار 

كرده و زمينه سقوط ارزش هاي اجتماع را خود فراهم سازد.

4-1-8-عوامل آموزشی-تربیتی
شماره 17: مدرسه نقش بسزایی در شکل گيری رفتارهای اجتماعی افراد 
دارد. دانش آموزان به شدت تحت تأثير از معلمان خود بوده و از آنان 
الگوبرداری می كنند. پوشش نامناسب، رفتارهای زننده و عدم توانایی آنان 
در برقراری ارتباط خوب و نيز تبيين نادرست موضوع حجاب همه منجر به 
دلزدگی و موضع گيری فرد در مقابل این ارزش می شود. مهم ترین نهادی 
كه قابليت تبيين درست چرایی و حکمت حجاب را دارد، مدرسه است. 
ضعف محتوایی كتب درسی و عدم آشنایی معلمان و دبيران با ابعاد این 

مسأله و نحوه تربيت دانش آموزان و آموزش آنان از دیگر عوامل اثرگذار 
است.

شماره 18: خانواده به عنوان اولين نهادی كه فرد در آن بزرگ می شود 
تأثير مهمی بر حجاب دارد. الگوگيری از پوشش نادرست مادر یا سایراعضای 
خانواده، عدم پایبندی به دستورات دینی و ناتوانی والدین در تبيين چرایی 

حجاب موجب بدحجابی می شود.
شماره 19: تبيين درستی از چرایی حجاب از نگاه دین و عقل برای فرد 
صورت نگرفته و نيز ناسازگاری بدحجابی با عقاید دینی برای فرد روشن 
نشده است. این تبيين توسط نهادهای مختلف از جمله خانواده، مدرسه، 

صدا و سيما و ...  باید صورت گيرد.

5-1-8- عوامل اجتماعی
شماره 20: بی تفاوتی جامعه نسبت به این مقوله و كاهش امر به معروف و 

نهی از منکر یکی از عوامل شيوع بدحجابی است.
شماره 21: باال رفتن سن ازدواج كه دالیل مختلفی دارد منجر می شود 

برخی افراد با پوشش ناكافی به نوعی خود را عرضه كنند. 
شماره  22: در اذهان برخي از افراد جامعه حجاب یک امر كاماًل فردي 

است و نباید نسبت به این موضوع هيچ گونه مداخله اي نمود.
شماره 23: در نظر برخی از مردم بدحجابی نشان دهنده روشن فکری، 
تحصيالت باال، شأن اجتماعی ممتاز، زندگی مرفه و ...  تلقی می شود. در 

واقع در نظر آنان جای منکر و معروف عوض شده است.
شماره 24: از جمله عواملی كه ممکن است در دانشگاه به بدحجابی دامن 
بزند عبارتند از : تحت تأثير فضا و جّو دانشجویان بدحجاب قرار گرفتن، 
سفر به شهری غير از محل سکونت و احساس آزادی و تحت كنترل نبودن، 
ترس از این كه حفظ پوشش صحيح منجر به تمسخر دیگران و منجر به 

متحجر ناميده شدن وی گردد و...
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شماره 25 : سخت گيري هاي بي مورد والدین در مورد ازدواج و نيز برخی 
از آداب و رسوم های نادرست منجر به كاهش آن و باال رفتن سن ازدواج 

مي گردد. باال رفتن سن ازدواج نيز باعث افزایش بدحجابی می شود.

2-8- پردازش
»تحليلگران همواره مترصد آن هستند كه نحوه تبدیل ورودی به خروجی 
را در فراگرد سيستم شناسایی كنند. هنگامی كه نحوه این تبدیل مشخص 
باشد، فراگرد را جعبه سفيد می نامند. در بيشتر موارد قراگرد تبدیل كننده 
ورودی به خروجی به تفصيل شناخته شده نيست، زیرا فراگرد تبدیل بسيار 
پيچده است و نحوه تلفيق ورودی ها یا ترتيب تنظيم آنها در آن، ممکن 
است به توليد خروجی های متفاوتی بينجامد. در این حالت فراگرد را جعبه 
سياه می نامند.« )رضایيان،1376: 34( پيچيدگی بسيار باالی رفتارهای 
انسانی باعث می شود كه نتوانيم شناخت و تحليل كاملی از خانه پردازش 
سيستم حجاب ارایه دهيم. لذا خانه پردازش جعبه سياه در نظر گرفته شده 
است. اما بر اساس یک تحليل ابتدائی می توان چهار عامل اصلی كه در خانه 
پردازش دخيل بوده و بر روی ورودی اثر گذاشته و فرد بر اساس آن تصميم 

به انتخاب نوع پوشش خود می كند را به صورت زیر بيان كرد:
الف. دین : یکی از معيارها و شاخص های خانه پردازش دین است. فرد 
دیندار ورودی های گرفته از محيط را  منطبق بر احکام و دستورات الهی 

كرده و بر اساس آن اقدام می كند.

ب. عقل: تحليل ورودی ها و بررسی نتایج و پيامدهای آن و این كه از لحاظ 
عقالیی كدام ورودی را باید پذیرفت و كدام را باید دور انداخت توسط عقل 
انجام خواهد شد. در واقع عقل قدرت تمييز زشتی و پاكی است. گاهی 
اوقات با وجود این كه فرد حق را شناخته، اما چون منفعت ظاهری خود را 

در آن می بيند به آن تن نمی دهد.
ج. فطرت: همان طور كه در فطرت و ذات هر كسی ميل به خداجویی و 
حق پرستی وجود دارد، ميل به عفت و حيا نيز هست. منتها برخی افراد با 
گناه كردن آن را به زیر سياهی برده اند كه اثر خود را از دست داده است. 
د. منفعت: نفع و فایده ای كه هر فرد فکر می كند به وسيله پوشش و حجاب 
خود به آن خواهد رسيد. گاهی اوقات منفعت از نگاه فردی این طور جلوه 
می كند كه مثال با رعایت حجاب خود را از آزارها و مزاحمت های خيابانی 
حفظ كند و از نگاه فرد سعی می كند با بدحجابی توجه دیگران را به خود 

جلب كند.
اگر چه خانه پردازش جعبه سياه در نظر گرفته شد، اما نگارنده بر این باور 
است كه می توان با نظارت، كنترل و ارتقای ميزان اثربخشی عوامل ورودی 
و مؤثر بر عفاف، این نياز دورنی را بالفعل كرده و در مقابل سایر ورودی 
های ناسالمی كه از طرق مختلف ممکن است وارد سيستم پردازش و نظام 

فکری فرد شود، وی را حفظ نمود.
3-8- خروجی 

با توجه به این كه خروجی سيستم حجاب نقش ورودی برای سيستم های 
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دیگر را دارد، لذا می توان از تعبيری كه برای ورودی های سيستم حجاب 
شد، در این جا نيز استفاده نمود. خروجی سيستم حجاب به صورت طيفی 
است كه یک سر آن بی حجابی و سر دیگر حجاب برتر قرار دارد. به طور 

كلی خروجی را می توان به دو دسته زیر تقسيم نمود:
1. مطلوب )باحجاب(

2. نامطلوب )بدحجاب(
آنچه كه این دو قسمت طيف را از هم جدا می كند مرز است كه مشخص 
كننده حداقل های حجاب است. حداقل حد و حدودی كه در خصوص 
ميزان و نحوه پوشش توسط شارع وضع شده است، مرز را شکل می دهد. 
اگر چه حکم حدود حجاب توسط شارع مشخص شده است، اما به نظر می 
رسد در تعيين مصداق و انطباق حکم با آن نتوان با قطعيت سخن گفت. 
ضمن این كه اساساً حركت در اطراف مرز به صرف این كه حدود شرعی 
است، هيچ گاه ایده آل نخواهد بود. لذا باید سعی نمود تا نه تنها خروجی 
های حجاب از قسمت بدحجابی خارج شده و وارد محدوده حجاب شده، 
بلکه می بایست سعی نمود تا حد ممکن از مرز فاصله گرفته و به سمت 

حجاب برتر)چادر اسالمی( حركت نمود. لذا نباید به حداقل ها قانع شد.
خروجی اوليه سيستم حجاب، همان نوع و شکل پوشش است كه در یک 
طيف كه یک سر آن بی حجابی و سر دیگر آن حجاب برتر)چادر( است، 
قرار می گيرد. این خروجی خود به عنوان ورودی سایر سيستم ها به 
كار رفته كه آنها نيز دارای خروجی هایی خواهند بود. آنچه كه به عنوان 
خروجی اصلی سيستم حجاب ذكر می شود، پيامدها، عوارض و یا خروجی 
های سيستم های دیگری است كه خروجی اوليه سيستم حجاب به عنوان 
ورودی آنها شناخته می شود. آنچه كه در زیر به عنوان پيامدهای بدحجابی 
احصاء شده اند، خروجی های اصلی سيستم حجاب و از نوع نامطلوب می 

باشند.)شکل6(

پیامدهای اقتصادی
شماره1: معموالً افراد بدحجاب به دنبال مدهای به روز و جدید لباس 
هستند و سعی می كنند همين روند مدگرایی را در سایر جنبه های زندگی 
وارد كنند و موجب بيش از اندازه مصرفی شدن جامعه و تجمل گرایی 

خواهند شد.
شماره2 : عدم استفاده كامل از یک محصول در طول عمر آن )مثل كفش، 
مانتو و ...( به خاطر آمدن مدهای جدیدتر در بازار و ... موجب اسراف می 

شود.
شماره 3 : حضور زنان بدحجاب در محيط كار و جامعه منجر به جلب توجه 

مردان حاضر در محيط كار شده و از توان عملياتی آنها می كاهد.
شماره 4 : رشد مصرف كاالهای غيرضروری نظير لوازم آرایشی و... از جمله 

پيامدهای بدحجابی است.


متوسط سن ازد واج مردان 
باال رفته و موجب شده 
است که دختران، براي 
جلب توجه آنان به خود، به 
بدحجابي متوسل شوند

ب
فتا

ن آ
ترا

دخ
ره 

نوا
ش

 ج
ن

ومي
 س

مه
ه نا

يژ
و

ت
اال

مق

32 شماره هاي 38و39ـ   ارديبهشت و خرداد 89



 پیامدهای تحصیلی
شماره 5 : حضور دختران بدحجاب در سر كالس درس همراه با پسران 
بازده یادگيری آنان را كاهش داده و موجب هدر رفتن هزینه های آموزشی 

شده و از توان علمی كشور می كاهد. 

پیامدهای اعتقادی
شماره 6: بدحجابی منجر به شيوع فحشاء خواهد شد.

شماره 7 : شيوع فساد در جامعه منجر به خشم و غضب الهی شده و 
عذاب الهی در اشکال مختلف جلوه خواهد كرد، از جمله خشکسالی، زلزله، 

بيماری و ...

پیامدهای بهداشتی
شماره 8 : از یک طرف حضور زنان بدحجاب در جامعه و از طرف دیگر 
ناتوانی افراد برای ازدواج منجر به اختالالت و بيماری های روحی و روانی 

می شود. 
شماره 9 : بدحجابی منجر به اشاعه فحشاء و در نهایت شيوع ایدز و سایر 

بيماری های مرتبط می گردد. 
پیامدهای حقوقی

شماره10 : قتل، درگيری های خيابانی بر اثر مزاحمت برای نواميس مردم و 
آزارهای جنسی و... همه از مصادیق افزایش جرم در جامعه است.

پیامدهای  امنیتی
شماره11  :  بدحجابي منجر به تحریک شدن افراد شده و منجر به كاهش 
سطح امنيت و به وجود آمدن مزاحمت هایي براي افراد بدحجاب مي گردد.

پیامدهای اجتماعی- خانوادگی
شماره 12: بدحجابی منجر به بی حيایی و كاهش عفت و شرم اجتماعی و 

انسانی می شود.
شماره 13 : بی غيرتی مردان نسبت به محارم خود و كم شدن حساسيت 

به مسأله عفاف و حفظ زن از جمله پيامدهای بدحجابی است. 
شماره14 : بروز اختالفات بين مرد و زن، ایجاد بدبينی مرد به زن  و... كه 

ناشی از بدحجابی است، می تواند منجر به طالق شود. 
شماره 15: بدحجابی منجر به روابط نامشروع شده و این امر كودكان 

بی سرپرست و سرراهی را زیاد خواهد كرد.
شماره 16: بدحجابی دختران و زنان نسل جدید عامل مهمی در ایجاد 
فاصله با عقاید و سبک زندگی نسل قدیم كه غالباً مقيد به حجاب اسالمی 

هستند، می باشد. 
شماره 17: چون بدحجابی باعث می شود كه زن محدود و منحصر به 
همسرش نشود، عطوفت و مهر و عالقه او هم محدود و منحصر به او نمی 

شود. 
شماره 18: بدحجابی منجر به شکسته شدن حدود مردانگی و زنانگی می 
شود. مردان خود را به شکل زنان و زنان خود را به شکل مردان در می 

آورند. 
شماره 19: مادران بدحجاب غالبا فرزندان خود را با همان طرز فکر خود 
بزرگ می كنند كه منجر به تربيت غير دینی نسل های آینده خواهد شد. 
شماره 20: نگاه جامعه به زن به عنوان ابزاری برای جلب توجه دیگران و 
افزایش سود و... همه و همه باعث می شود ازجایگاه اصلی خودش یعنی 

تربيت و انسان سازی دور شود. 

پیامدهای سیاسی
شماره 21 : از منظر بيرونی شيوع بدحجابی ممکن است نشانه ای برای 

عدم همراهی و یا مخالفت با نظام تلقی شود.
شماره22 : ممکن است گروهک های مختلف ضد نظام و افراد منفعت طلب 

از همين افراد بدحجاب برای ضربه زدن به نظام اسالمی استفاده كنند.
شکل 6 تصویر كلی سيستم حجاب را نشان می دهد. برخی از عوامل مؤثر 
بر سيستم در محيط سيستم نشان داده شده اند. الزم به ذكر است كه 

محيط سيستم محدود به عوامل مذكور نمی شود.

9- جمع بندی و ارایه پیشنهادها
در این نوشتار تالش شده است تا مسأله حجاب به مثابه یک سيستم 
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شود. این سيستم خود خرده سيستمی 
از سيستم بزرگتری به نام عفاف شناسایی شد. ورودی های این سيستم 
عبارتند از: عوامل مؤثر بر نوع حجاب فرد كه با توجه به این ورودی ها و 
پردازشی كه در خانه پردازش روی آن صورت می گيرد، نوع حجاب فرد 
تعيين می شود. بسته به این كه این ورودی ها منجر به حجاب درست 
شوند یا نشوند به ورودی های سازنده و مخرب تقسيم بندی می شوند. 
خروجی اوليه این سيستم هم عبارت از: حجاب مطلوب و حجاب نامطلوب. 
خود حجاب نامطلوب به عنوان ورودی سيستم های دیگر شناخته می 
شود. به خروجی های سایر سيستم ها كه حجاب نامطلوب ورودی آن به 
شمار می آید و نيز پيامدها و عوارض ناشی از حجاب نامطلوب خروجی 
اصلی ناميده شد. در این نوشتار، از دید كارشناسان سعی شده است ورودی 
های منجر به حجاب نامطلوب و خروجی های اصلی ناشی از آن را احصاء 

شود.
با دسته بندی عوامل ورودی و از بين بردن آنها و یا كاهش اثر آنها می 
توان بدحجابی را از كاهش داد. قبل از ارایه پيشنهادات الزم به ذكر است 
كه برای ترویج فرهنگ حجاب و مقابله با بدحجابی قبل از هر چيز، عزم و 
اراده جمعی نهادهای فرهنگ ساز برای هماهنگی و ارایه یک برنامه جامع 
را نيازمند است. در عين حال باید از اقدامات مقطعی و شتابزده پرهيز كرد 
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و سعی در طراحی و اجرای طرحی هدفمند و همه جانبه نگر نمود. از جمله 
پيشنهادات برای حل مسأله بدحجابی می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

1( تالش برای نشان دادن جایگاه حجاب در مجموعه و كل به هم پيوسته 
دین كه نمی توان به صورت بخشی آن را پذیرفت و نسبت به ابعادی دیگر 

بی توجه بود. 
2( برچسب دار كردن سایت های سالم و اسالمی: در این طرح كه اگر چه 
زمان بر است، سایت های اسالمی كه در مورد موضوعات اسالمی و دینی 
است و نيز سایت های غير دینی سالم )مثل سرگرمی( كه مروج فرهنگ 
غربی نبوده و بدآموزی نداشته باشد، دارای شناسنامه شده و برچسبی برای 
آن در نظر گرفته می شود. موتورهای جست وجویی نيز باید ساخته شود كه 
تنها از ميان این سایت های دارای بر چسب اقدام به جست و جو كند. با این 
كار می توان در محيط های آموزشی مثل مدارس و ... فضای مجازی سالمی 

را به وجود آورد و استفاده از این موتورهای جست و جو را توسعه داد. 
3( تصویب قانون مبنی بر جرم بودن توليد لباس و پوشش های نامناسب: 
مبارزه با عوامل توليدكننده و توزیع كننده پوشش های نامناسب زمانی 

ميسر است كه اقدامات پيشگيرانه، دارای وجه قانونی نيز باشد.
4( تهيه برنامه ویژه برای مدارس و اختصاص بودجه برای این امر: استفاده 
از روحانی مدارس برای این موضوع، بهبود و ارتقای محتوای كتب درسی. 
تمام شبهات و گره های ذهنی فرد در بعد نظری و دینی بایستی در طول 
دوره تحصيل فرد در مدرسه برای وی حل شود. البته این موضوع به صورت 
فرآیندی تدریجی و متناسب با درك و فهم دانش آموزان باید صورت گيرد.

5( استفاده از بازیگرانی معتقد به ارزش های دینی و اسالمی در نقش های 
مثبت و اثرگذار. 

6( تالش برای تبدیل امر به معروف به عنوان یک هنجار و ارزش اجتماعی 
و یافتن جایگاه واقعی آن در جامعه و آموزش صحيح امر به معروف. یکی از 
مهم ترین دالیل بی تفاوتی مردم در قبال امربه معروف و نهی از منکر این 

است كه آن را وظيفه خود نمی دانند.
7( تالش برای هموار كردن موانع ازدواج آسان و به موقع در موضوعات و 
مسایل مختلف )اقتصادی، مسکن، آداب و رسوم نادرست، بيان آسيب های 

به تأخير انداختن ازداواج برای خانواده ها و ... (
8( حضور پررنگ روحانيون و حوزه های علميه برای محتواسازی و نظارت 
بر فيلم و سریال های تلویزیونی: روحانيون می بایست فاصله خود را از 
سينما، صدا و سيما، رمان و داستان و ... كم كرده و سعی كنند كه الگوها 
و ارزش های دینی را در قالب های امروزی و مورد توجه جامعه ترویج كنند. 
ورود روحانيت در استفاده از ابزارهای امروزی تبليغ در كنار استفاده از 

روش های سنتی ضروری است.
9( تهيه سریال و فيلم هایی برای معرفی آسيب های بدحجابی برای فرد 

و اجتماع 
10( ممنوعيت نصب بنر و تابلوهای تبليغاتی نامناسب در سطح شهر

11( آموزش خانواده ها در مورد چگونگی تربيت فرزندان و نيز تبيين فلسفه 
وچرایی حجاب و آسيب های بدحجابی )این آموزش می تواند از طریق صدا 

و سيما، مطبوعات، انجمن اوليا و مربيان مدارس و ... باشد.(
12(  استفاده از قالب های ادبی و هنری نظير داستان و شعر و ... برای بيان 

ارزش حجاب
13(  جلوگيری از فروش عروسک هایی كه منجر به الگوگيری نادرست 
عروسک هایی  طراحی  برای  تالش  و  می شود  آنها  پوشش  از  كودكان 
متناسب با فرهنگ دینی و ملی. هم چنين باید هزینه این عروسک ها به 

گونه ای باشد كه قابل تهيه برای همگان باشد.
پژوهش های پيشنهادی آینده در این موضوع ، می تواند در راستای وزن 
دهی و تعين ميزان اثرگذاری عوامل و ابعاد احصاء شده بر روی بدحجابی 
و نيز پيامدهای طبقه بندی شده آن باشد. بررسی نهادهای فرهنگ ساز 
داخلی و نيز تعيين نقش هر یک از آنان در مقوله حجاب و اثرگذاری آنان بر 
ابعاد مختلف حجاب از دیگر پژوهش های پيشنهادی برای آینده است. در 
مرحله بعد از آن، طراحی برنامه جامع و منسجم برای سازمان ها و نهادهای 
فرهنگ ساز برای نهادینه كردن ارزش دینی و هنجار اجتماعی حجاب در 
جامعه می تواند مورد پژوهش و بررسی قرار گيرد. این مهم برای جلوگيری 
از دوباره كاری و پرهيز از اقدامات مقطعی و سطحی و شتاب زده ضروری 

به نظر می رسد.


 قیمت پايین لباس های نامناسب 
آنها  رنگی  و  شکلی  تنوع  نیز  و 
مانتوهاي  و  چادر  با  مقايسه  در 
مناسب، از جمله عوامل اقتصادي 

بدحجابي است
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خانواده ولزوم 
اجرای راهکارهای 
مهم آموزشی در 
تربیت دینی

چكیده
است.  برخوردار  رفیع  جایگاه  از  دینی  تربیت  اخالقی،  تربیت  در 
از: »فراهم آوردن زمینه ها و عوامل به فعلیت  تربیت عبارتست 
رشد  جهت  در  شخص  استعدادهای  ساختن  شكوفا  یا  رساندن 
اصطالح  در  مطلوب.دین  هدفهای  سوی  به  او  اختیاری  تكامل  و 
عبارتست از: »مجموعه عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتی که برای 
اداره امورجامعه انسانی وپرورش آنها بكار گرفته میشود«. با عنایت 
به تعریفی که از »تربیت« و »دین« به عمل آمده می توان گفت تربیت 
دینی فرایندی است دو سویه میان مربی و متربّی که ضمن آن مربی 
با بهره گیری از مجموعه عقاید، قوانین و مقررات دینی تالش می کند 
تا شرایطی فراهم آورد که متربی آزادانه در جهت رشد و شكوفایی 
استعدادهای خودگام برداشته، به سوی هدف های مطلوب رهنمون 
گردد. عشق کلید تربیت دینی است. کسب فضایل اخالقی باید به 
واسطه عشق به خداوند حاصل شود. هیچ تربیت و آموزشی بدون 
زمینه سازی، موفق نیست. اگر مجموعه عناصر و عوامل تاثیرگذار 
در عمل  و هماهنگی الزم  از وحدت  ارزشی،  پیام  ارسال یك  در 
برخوردار نباشد، نمی تواند موثر واقع شوند و چه بسا آثار یكدیگر 
را خنثی کنند. کود ک متأثر از تمام انگیزه هاي خانواد گي است و 
رفتار او از این محیط تأثیر مي پذیرد . والد ین به عنوان الگوهاي اصلي 
زند گي کود ک، احساسات، عالیق، ویژگي هاي اخالقي و شخصیتي و 
حتي منطق قضاوتي و ارزشي خود  را به او منتقل مي کنند  و کود ک 
با عالقه و وجد  تمام این معیارها را د روني مي کند  و شخصیت د ر 
حال تكوین خود  را با آن وفق مي د هد . ارتباط میان کود ک و والد ین 
نیرومند ترین و قوي ترین نوع ارتباط است. بنابراین وقتي محیط 
سالم و سرشار از عاطفه و محبت باشد ، وجد ان کود ک رشد  مطلوب 

خود  را آغاز مي کند  و احساس امنیت د ر او شكل مي گیرد .

هدف
اجرای  ولزوم  خانواده  نقش  تفصیلی  بررسی  مقاله  اصلی  هدف 
و  راهكارها  ارائه  و  دینی  تربیت  در  آموزشی  مهم  راهكارهای 

پیشنهاداتی در جهت دگرگونی در این زمینه است.

مواد وروشها
این مقاله یك مطالعه کتابخانه ای بر روی آخرین وجدیدترین مقاالت 
موجود در کتب وسایت های مرتبط بوده وبا نگاهی اجمالی به نقش 

خانواده در آموزش تربیت دینی می پردازد.

واژگان کلیدي
خانواده - راهكارهای آموزشی- تربیت دینی

  نوشته: زهره سادات میرمقتدایي)مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان(
سحر غفاریان )كارشناس فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان(
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جایگاهي  از  دینی  تربيت  اخالقی،  تربيت  در 
رفيع برخوردار است. تربيت دینی توسط خانواده 
روان و سازگاری  اساسی در سالمت  ها نقش 
اجتماعی دارد. هدف از تربيت دینی آن است 
كه مربی چه در مقام معلم و چه در مقام والدین 
شور و شوق فطری كودك را نسبت به جالل و 
جمال الهی پرورش دهد و از رهگذر آن فضایل 
اخالقی را به ملکات اخالقی مبدل سازد. تربيت 
عبارتست از: »فراهم آوردن زمينه ها و عوامل به 
فعليت رساندن یا شکوفا ساختن استعدادهای 
او  اختياری  تکامل  و  رشد  جهت  در  شخص 
اصطالح  در  مطلوب.دین  هدف های  سوی  به 
عبارتست از: »مجموعه عقاید، اخالق، قوانين و 
مقرراتی كه برای اداره امورجامعه انسانی وپرورش 
آنها بکار گرفته ميشود«. با عنایت به تعریفی كه 
می توان  آمده  عمل  به  »دین«  و  »تربيت«  از 
گفت تربيت دینی فرایندی است دو سویه ميان 
مربی و متربّی كه ضمن آن مربی با بهره گيری 
از مجموعه عقاید، قوانين و مقررات دینی تالش 
می كند تا شرایطی فراهم آورد كه متربی آزادانه 
در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای خود گام 
برداشته، به سوی هدف های مطلوب رهنمون 
جنبه های  سایر  همچون  دینی  تربيت  گردد. 
تربيت مانند تربيت جسمانی، ذهنی، اخالقی 
و... فرایندی است دو سویه كه باید آموخته و 
فراگرفته شود، با این تفاوت كه این نوع تربيت 
از سایر انواع تربيت است و باید دقت و ظرافت 
دینی  تربيت  در  یادگيری  شود.  انجام  خاص 
دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری است 
كه خانواده ها در هر بعد وظایف خاصی را بایستی 

بکار گيرند.

ابعاد یادگیری تربیت دینی
1. بعد شناختی 

خانواده ها نخست باید به كودكان اندیشيدن را 
بياموزند. فکر، نخست با احساس آغاز می شود. از 
تركيب تأثرات حسی، عقل حسی و مفاهيم، و از 
تركيب مفاهيم، ادراك عقالنی حاصل می شود. 
خانواده نخست باید آموزش را از آشنایی كودك 

با طبيعت آغاز كند. بدین معنا كه درباره نظم و 
زیبایی سخن گفت: سپس رابطه طبيعت را با 
خدا تبيين كرد، به تدریج كه كودك رشد می 
كند می توان مفاهيم دینی را بدو آموخت. باید 
به كودك آموخت كه تصور خداوند در هر حالت 

و هر شکل باید همراه با تقدیس و تکریم باشد.

2. بعد رفتاری 
مربی در خانواده چه در جایگاه پدر و مادر و چه 
در جایگاه خواهر و برادر باید سعی كند تا در 
كودك فضایل اخالقی به ملکات اخالقی مبدل 
گردد. برخی از فالسفه معتقدند كه باید فضایل 
اخالقی چنان در روح آدمی رسوخ كند كه حتی 
در خواب هم به عمل خالف نيندیشند و این 
ممکن نيست مگر آنکه عادات نيک از كودكی 
در وی پرورش یابد. به همين جهت تربيت را 
فن تشکيل عادات دانسته اند. گرچه برخی از 
عادات  تشکيل  جدید  تربيت  و  تعليم  علمای 
را روشی تلقينی دانسته آن را مغایر با تربيت 
می دانند، اما اكثر متفکرین تعليم و تربيت بر 
این نکته اتفاق نظر دارند كه باید تالش كرد تا 
از طفوليت، كودك در خانواده خود به عادات 
از  الگو  داشتن  یابد.  پرورش  و  نيک خو گيرد 
وسيله  به  تواند  است كه كودك می  راههایی 
پسندیده  رفتاری  و  نيک  عاداتی  دارای  آن 
جامعه،  آدمی،  پيرامون  محيط  گرچه  گردد. 
فرهنگ، حکومت و به خصوص مدرسه، تاثير 
بسزائی در تربيت دینی و اخالقی كودك دارد، 
برخوردار است.  ای  ویژه  از جایگاه  اما خانواده 
از  خود  زندگی  نخستين  سالهای  از  كودكان 
پردازند.  می  یادگيری  به  الگوپذیری   طریق 
عالقه كودك به پدر و مادر و محبتی كه از ایشان 
می بيند سبب می شود تا به همانند سازی با 
ایشان همت گمارد. به همين جهت است كه 
تربيت فرزندان  والدین نقش اساسی در  رفتار 
خواهد داشت. الگو پذیری كودك از والدین در 
خانواده بنحو احسن صورت گيرد لذا یکی بودن 
كردار و گفتار در خانواده مهم می باشد. وقتی 
خانواده ای خود از مقيدین صاله باشند، نونهاالن 

چنين خانواده ای نياموخته، اهل نماز می شوند. 
نماز  فصول  دارد،  آموختن  به  نياز  كه  چيزی 
است نه اصول نماز. غریزه تقليد یکی از غرایز 
نيرومند و ریشه دار انسان است. اگر این غریزه 
نبود كودك چگونه می توانست بسياری از رسوم 
فرا  را  و...  زندگی، آداب معاشرت، غذا خوردن 

گيرد؟
در خانواده والدین به عنوان اصلی ترین عضو 
آن باید در تربيت دینی كودكان تالش كنند 
تا متربی از سرشوق و اشتياق به تجارب درونی 
فطرت  بتواند  خود  كه  نحوی  به  یابد،  دست 
خداجوی خود را كشف كند و تجربه دینی را 
بطور حضوری شهود نماید. این ممکن نخواهد 
شد جز با عشق. عشق كليد تربيت دینی است. 
كسب فضایل اخالقی باید به واسطه عشق به 
خداوند حاصل شود. انسان كامل كسی است 
كه بتواند گرایش های واالی انسانی، همچون 
كمال طلبی، حقيقت جویی، خداجویی، علم 
كشف  خود  در  را  و...  خواهی  عدالت  طلبی، 
كند و بپروراند. در حقيقت جمال معنوی است 
برای  را مهيای كمال سازد.  تواند دل  كه می 
شناخت حقيقت می توان از عقل و استدالل 
و  كودكان  گرایش  در  مدد جست.  دل  نيز  و 
نوجوانان به امور دینی و مذهبی عناصر مختلفی 
نقش دارند. از جمله مهمترین و مؤثرترین این 
عوامل خانواده می باشد. تربيت و آموزش، انتقال 
اطالعات نيست بلکه تغيير در جهان بينی است. 
هيچ تربيت و آموزشی بدون زمينه سازی، موفق 
نيست. اگر مجموعه عناصر و عوامل تأثيرگذار در 
ارسال یک پيام ارزشی، از وحدت و هماهنگی 
نباشد، نمی تواند مؤثر  الزم در عمل برخوردار 
 واقع شوند و چه بسا آثار یکدیگر را خنثی كنند.

عناصر و عوامل تأثير گذارنده در محيط خانه، 
معنوی  ارزش  القای یک  در  و جامعه  مدرسه 
و رسانيدن پيام و بيان روح مذهبی، اگر عماًل 
یکدیگر را نفی كنند و یا در برنامه ها و اظهار 
مطالب، هر كدام راه و هدفی متفاوت و مغایر 
با یکدیگر بپيمایند، در ذهن فرد تناقض بوجود 
انگيزه، شوق،  ایجاد  به  منجر  پيام  و  می آورند 
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اراده و عمل نمی شود. اما در این ميان، یک 
نکته مهم و قابل توجه را نباید فراموش كرد كه 
اگر تربيت دینی و مذهبی خانواده ای اساسی و 
ریشه ای باشد، فرد تربيت شده می تواند در برابر 
تندبادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی مقاومت 
نشود.  خارج  زندگی  صحيح  مسير  از  و  كند 
آموزش و پرورش روحية مذهبی مناسب، ابتدا 
از خانه شروع می شود و خانواده نقش مهمی در 

انتقال فرهنگ دینی از خود بروز می دهد.

3. آداب و عبادات مذهبی
آداب و عبادات مذهبی چون پاسخی به عالی 
ترین نيازهای معنوی است، اگر بطور طبيعی 
احساس  شود،  ارایه  قلبی  رضایت  جلب  با  و 
خوشایند را در آنان بر می انگيزد و متربی آن 
و  عواطف  كند، چرا كه  براحتی جذب می  را 
احساسات، مهمترین نقش را در تکوین، رشد 
دارند.  نوجوان  و  جوان  شخصيت  پرورش  و 
بدیهی است زمانی كه كودكان و نوجوانان در 
معرض یادگيری و آموزش احکام و عبادات قرار 
دارند، الزم است برای این موضوع زمينه سازی 
خوشایند  احساس  آموزش،  با  همراه  تا  شود 
این ترتيب، نتيجه ای  ایجاد گردد و به  او  در 
مطلوب به بار آورد. در اینصورت، تقویت چنين 
گرایش فطری نيز بسيار آسان و طبيعی خواهد 
بود. كسب عادتها و رفتارهای مذهبی بيش از 
باشد،  والدین  اندرزها و سخنان  از  متأثر  آنکه 
احساسات  و  عواطف  رفتار،  پذیرش  معلول 
است.  آنان  محبت  و  مهر  با  همراه  و   مرتبط 
با برانگيختن احساساتی خوشایند در حين انجام 
فرایض مذهبی در كودكان و نوجوانان، زمينه 
یادگيری رفتارها و احساسات مطلوب فراهم می 
گردد و این نيز به نوبه خود موجب تقویت انگيزه 
و گرایش به نيایش و ارتباط با پروردگار متعال 
می شود. یادگيری بيشتر رفتارها و گفتارهای 
كودكان و نوجوانان، براساس مشاهداتی است كه 
نسبت به اعمال والدین دارند و نيز احساسی كه 
فضای ارتباطی خانواده در آنها پدید می آورد، در 
این امر مؤثر است. در كانون خانواده است كه 

گرایش دینی افراد تقویت می شود و خمير مایه 
شخصيت مذهبی در آنان تکریم می یابد.

و  كودك  گرایشهای  و  رفتارها  از  بسياری   
نوجوان، از قبيل گرایش به نماز و روزه، شركت 
و  وظایف  به  دادن  اهميت  و  كارهای خير  در 
تکاليف دینی، غالباً متأثر از تجارب خوشایند 
تربيتی آنان در خانه و خانواده است. كودكان 
بشدت نيازمند و تشنه یادگری هستند و احتياج 
به امنيت و آرامش خاطر و اتصال به یک قدرت، 
رحمت و عطوفت دارند. آوای ملکوتی قرآن و 
نوای دلنشين اذكار نماز، حتی در دوران بارداری 
مادر موجب جنب و جوش و شکوفایی گرایش 
و احساسات دینی در كودك می شود. خانواده 
باید تالش كند كه آموخته های مذهبی كودكان 
با تجارب و احساسات خوشایندی شکل بگيرد. 
روحيه  و  خرسندی  احساس  ابراز  صدر،  سعه 
رضایتمندی، گرایش به این احساسات مذهبی 
را برای كودكان گوارا می سازد. مشاهده رفتار 
و  قوی  انگيزه ای  والدین(  )بخصوص  اطرافيان 
است.  فرزندان  آموزش  و  یادگيری  برای  غنی 
وقتی كه كودك نسبت به رفتار و نحوه حركات و 
حرف زدن والدین و اطرافيان كنجکاو می شود، 
باید توجه داشت كه كنجکاوی وی بی هدف 
و بی نتيجه نيست، بلکه متضمن الگوگيری و 
مشاركت فعاالنه او به صورت تجربه ای جدید در 
فرازهای حساس زندگی است. زمانی كه نوجوان، 
الگوهای رفتاری مطلوب خویش را در موقعيتها 
آمدها،  و  رفت  در  زندگی،  مختلف  شرایط  و 
ميهمانيها و برخورد بستگان و دوستان مشاهده 
می كند احساس شادمانی، شوق و شعف سراسر 
وجودش را فرا می گيرد و عميقاً نسبت به رفتار 
می گيرد.  الگو  آنان  از  و  می شود  كنجکاو   آنها 
مهيا كردن چنين فضایی، بخصوص اگر همراه با 
مشاركت فعال كودكان و نوجوانان و همساالن 
آنان باشد برایشان بسيار دلنشين و دلپذیر است 
و همين امر بتدریج گرایش به امور مذهبی و 
روحيه اجتماعی را در آنان تقویت می كند. بدیهی 
است هر قدر الگو محبوبتر باشد، یادسپاری رفتار 
آسانتر می گردد. نگاهها و حاالت و به سر بردن 

در این لحظات، غرق در سرور و شادی می شوند 
و سعی دارند كه خود نيز این قبيل رفتارها را 
با اشتياق تمام باز آفرینی كنند. پدر و مادر و 
اهل خانه اگر در رفتارهای خود، به راست گویی، 
صداقت، عفاف و حجاب، صبر و بردباری و توجه 
به حساسيت نسبت به اوقات نماز ارج بنهند و در 
عملکردهای خود ثابت قدم باشند، تاثيرگذاری و 
درون سازی گفتار و رفتارشان به مراتب بيشتر از 
زمانی است كه تنها با گفتار و یا اجبار، فرزندان 
وادار سازند، در  به كارهای مذهبی  را  خویش 
حاليکه خود در عمل سهل انگاری می كنند. 
لحظه های حساس و پرجاذبه رفتار پدر و مادر 
در ایجاد فضای دوستانه، صميمی و دلنشين 
عاطفی در مواجهه با فرزندان، سبب می گردد 
كه آنان بدون زحمت، رفتار مورد عالقه خود 
را مورد توجه و تقليد آگاهانه قرار دهند. پدر و 
مادر و اعضای خانواده، اگر توجه داشته باشند 
كه در خانه، سفر یا گردش، در ميمهانی و یا در 
حين كار و بطور كلی در هر موقعيتی به اصول و 
احکام دینی پایبند باشند و به آن اهميت دهند، 
در تلقی و نگرش فرزندان نسبت به فرایض دینی 

تاثير مضاعف خواهد داشت. 

خانواده وگرایش مذهبی
خانواده ها از لحاظ گرایشهاي دیني به مذهبي، 
شده اند.  تقسيم  ضدمذهب  و  مذهب  فاقد 
خانواده هاي فاقد مذهب و ضدمذهب اساساً به 
غني سازي پایه هاي اعتقادي فرزندان خود نيازي 
نمي بينند درحالي كه خانواده هاي مذهبي براي 
فرزندان  اعتقادي  پایه هاي  تقویت  و  استحکام 
لحاظ  این  از  و  جستجو،  را  راهکارهایي  خود 
حقوق  از  بخشي  تا  مي كنند  وظيفه  احساس 
فرزندان خود را تأمين كنند. نقش شگفت انگيز 
هيچ  بر  انسان  زندگي  در  تربيت  و  تعليم 
خردمندي پوشيده نيست. شکوفایي استعدادها 
و ارزشهاي واال بر تعليم و تربيت مبتني است و 
انسان شدن انسان و وصولش به كمال نهایي، 

همه مرهون تعليم و تربيت صحيح است. 
شهيد مطهري معتقد است كه تعليم و تربيت، 
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بحث ساختن افراد انسانهاست. یک مکتب كه 
داراي هدفهاي مشخص است و مقررات همه 
حقوقي  اصطالح، سيستم  به  و  دارد  جانبه اي 
دارد،  سياسي  سيستم  و  اقتصادي  سيستم  و 
نمي تواند یک سيستم خاص آموزشي نداشته 
مردم  در  مي خواهد  كه  مکتبي  یعني  باشد؛ 
طرحهاي خاص اخالقي، اقتصادي و سياسي را 
پياده كند باالخره اینها را براي انسانها مي خواهد؛ 
اعم از اینکه هدف فرد باشد یا جامعه. با توجه 
اركان  از  یکي  آموزش  شده،  ارایه  تعاریف  به 
اعمال،  و  رفتارها  انواع  آموختن  است؛  تربيت 
نگرشها و تفکرات، اعتقادات و باورها. پس در 
تعليم و تربيت مي توان از مربي و متربي، معلم و 
متعلم سخن گفت. معلم و مربي عرضه كننده، 
و متربي و متعلم دریافت كننده چيزي است 
كه باید آموخته شود. مواد آموزشي نيز در این 
ميان جایگاه ویژه اي دارد. بنابراین در تعليم و 
تربيت با سه ركن سروكار داریم كه مي توان آنها 
را مانند سه رأس مثلث در نظر گرفت كه معلم 
آموزشي  مواد  و  دیگر  رأس  متعلم  رأس،  یک 
نيز رأس دیگر آن است. البته در بين این سه 
تعامالت مختلفي درجریان است كه در  ركن 
بحثهاي تخصصي تعليم و تربيت مشروحاً بدانها 
پرداخته مي شود. مانند انواع روشهاي آموزشي و 

یا استفاده از وسائل كمک آموزشي.
 زماني كه این نظام و مواد آموزشي توسط دین 
عرضه مي شود، مي توان از تعليم و تربيت دیني 
سخن گفت كه در طي آن پيروان یک دین با 
دستورالعملها و احکام و مقررات دیني آشنا شده، 
آنها را اجرا مي كنند؛ چيزي كه از آن به شعائر 
تعبير مي شود. شعائر، اعمال مخصوصي است 
انجام  خداوند  خشنودي  براي  دیندار  فرد  كه 
قالب شعائر است  رفتار دیني كه در  مي دهد. 
یکي از پيچيده ترین رفتارهاي انساني است كه 
تا مدت ها مورد توجه جدي دانشمندان علوم 
انساني قرار نمي گرفت. البته به نظر مي رسد كه 

این رویکرد در حال تغيير است.
تاریخ آفرینش انسان نمایانگر این واقعيت است 
كه همزمان با آفرینش انسان بر روي زمين دین 

نيز متولد شد و همواره پيامبراني به كار هدایت 
و راهنمایي انسانها مشغول بوده اند. پرستش نيز 
در ذات و نهاد آدمي نهفته و جبلّي و فطري 
اوست ؛ ریشه و منشأ واقعي مذهب همان فطرت 
و سرشت انسان مي باشد. از نظر علماي مذهبي، 
دین نه تنها در اصالح فرد و جامعه تأثيري عميق 
دارد بلکه تنها وسيله  سعادت و نيکبختي است. 
به نظر آنها جامعه اي كه به دین پایبند نباشد، 
مي دهد  دست  از  را  روشنفکري  و  بيني  واقع 
ظاهربيني  و  گمراهي  در  را  عمرگرانمایه  و 
مي گذراند؛ عقل را زیرپا گذاشته، چون حيوانات 
كوتاه نظر و بي خرد زندگي مي كند؛ دچار زشتي 
اخالقي و پستي كردار مي شود؛ و بدین ترتيب از 
امتيازات انساني محروم مي شود. یکي از مباحثي 
كه امروزه حوزه وسيعي از مسائل تعليم و تربيت 
متغيرهاي  تأثير  داده،  اختصاص  خود  به  را 
محيطي بر شکل گيري شخصيت است. از جمله 
این متغيرهاي محيطي دین و آموزش هاي دیني 

معرفي شده است.
و  است كه دین  داده  نشان  فراوان  تحقيقات   
مذهب مي تواند نقش سازنده اي در شکل گيري 
شخصيت كودكان و نوجوانان ایفا كند و مهمتر 
از آن اینکه این تحقيقات بر نقش مثبت دین 
در بهداشت رواني انسان صحه مي گذارد. تربيت 
دیني كه با آموزشهاي محيطي قابل اجراست 
جمله  از  كه  دارد  بستگي  متعددي  عوامل  به 
مهمترین آنها و در درجه نخست به عالقه مندي 
اعتقادات  و  دین  به  آنها  و حسن ظن  والدین 
مذهبي بستگي دارد. در نتيجه نقش خانواده در 

تربيت دیني، اساسي و مهم است.

انواع تربیت دینی
تربيت دینی در مقام اجرا، به دو شکل رسمی و 
غير رسمی در قالب نهادهای آموزشی رسمی، 
خانه و جامعه انجام می گيرد و هر كدام نقش 

اساسی در تدین فرد دارد.
1-رسمی

»تربيت دینی رسمی « این است كه تربيت دینی 
با برنامه  ریزی مدون و از پيش تنظيم شده به 

وسيله افراد خاصی در نهادهای آموزشی انجام 
شود. محيط مدرسه جایی است كه شخصيت 
دینی و مذهبی فرد پس از خانواده در آن شکل 
مي گيرد. مدرسه ابتدایی بيش از دیگر نهادهای 
آموزشی در تربيت دینی متربی مؤثر است؛ زیرا 
متربی در این مرحله از زندگی، گيرنده است و هر 
چه به او القا شود، مي پذیرد. در محيط مدرسه، 
دانش  آموز  تربيت  در  مربی  و  معلم  تنها  نه 
مؤثرند، بلکه سایر كارمندان و مسؤوالن و فضای 
آموزشی نيز بر ابعاد تربيتی او تأثير مي گذارند.دو 
نهاد خانه و مدرسه مکمل یکدیگرند، بر هم تأثير 
متقابل دارند و هر یک نقش خاصی در تربيت 

كودك ایفا مي كند.
2- غير رسمی:

 این نوع از تربيت دینی در قالب دو نهاد خانه 
انجام  پيشين  برنامه  و  طرح  بدون  جامعه  و 
مي گيرد. پس از خانه و مدرسه، جامعه  ای كه 
كودك در آن زندگی مي كند به عنوان یک عامل 
مؤثر در تربيت دینی وی ایفای نقش مي كند؛ 
و  اجتماعی  رسوم  و  آداب  تمامی  كودك  زیرا 
بيش تر نگرش های دینی و مذهبی را از اجتماع 
فرا مي گيرد. اگرچه در زمينه تربيت دینی كودك 
در جامعه، طرح و برنامه  ریزی قبلی پيش بينی 
نمي شود، ولی آنچه در جامعه مي گذرد، اعم از 
فرهنگ عمومی مردم، روابط اجتماعی، مسائل 
بر  بدون شک،  دینی،  برداشت های  و  سياسی 
ابعاد جسمی و روحی متربی تأثير مي گذارد. به 
عنوان مثال، اگر فضای حاكم بر اجتماع و محل 
زندگی فضای دینی و معنوی باشد و هر روز 
برنامه  های نماز جماعت و دیگر مراسم دینی و 
مذهبی در آن برقرار شود، كودكی كه در چنين 
بسيار  احتمال  به  یابد  مي  پرورش  جامعه  ای 
قوی، متدین خواهد بود. به عکس، در جوامع 
آلوده به انواع انحرافات و بی  بند و باری  های 
فکری و عملی بعيد است افراد صالح و متعهد به 

ارزش های دینی و اسالمی پرورش یابند.
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 اهمیت تربیت دیني در خانواده
الف: جنبه فردي

فردي كه هم در دنيا سعادتمند باشد و هم در 
پدري  مقام شامخ  افرادي الیق  آخرت. چنين 
هستند نه هر كس كه بر اساس هوي و هوس 
فرزندي را بوجود آورده و او را رها سازد. وقتي 
كه پيامبر اكرم)ص( مي فرماید: ))بهشت زیر پاي 
پدري  كه  معناست  بدین  این  است.((  مادران 
و مادري كه واقعاً وظيفه پدري و مادري را به 
جا آورده باشند نه اینکه هر پدر و مادري كه 
گوساله  مانند  را  او  و  آورده  دنيا  به  را  بچه اي 
رهایش سازند. آیا این كودك معصوم قبالً از شما 
تقاضاي وجود كرده است كه او را بوجود آورده 
و رهایش سازید. پس اكنون كه اینگونه نيست 

پس در تربيت او نيز كوشا باشيد.

ب: جنبه اجتماعي 
بعالوه موارد باال پدران و مادران در برابر اجتماع 
نيز مسؤولند.كودكان امروز زنان و مردان آینده 
خواهند بود و جامعه فردا از همين افراد تشکيل 
خواهد شد. هر درسي را كه امروز فراگرفته اند، 
داشته  درستي  تربيت  اگر  خواهند.  پس  فردا 
باشند جامعه فردا جامعه سالمي خواهد بود. اگر 
كودكان امروز غلط تربيت شوند اجتماع آینده 

نيز فاسدتر خواهد بود.
خواهند  فردا  مادران  و  پدران  امروز  كودكان 
بود،آنان هر چه را كه امروز فرا گرفته اند فردا 
پس خواهند داد. پدران و مادراني كه فرزندان 
فرزندان  به  تنها  نه  مي دهند  پرورش  صالح 
نيز  خودشان  كرده اند،  كمک  اجتماع  و  خود 
خواهند  بهره مند  جهان  این  در  وجودشان  از 
بنابراین كساني كه پدر و مادر مي شوند.  بود. 
مسؤوليت بسيار سنگيني بر عهده دارند و در 
برابر خداوند و فرزندانشان مسؤول هستند، اگر 
انجام وظيفه كردند بزرگترین خدمت  درست 
كردند،هم  كوتاهي  اگر  و  اند  كرده  آنها  به  را 

خودشان و هم جامعه متضرر خواهند بود.

راهكار هاي تربیت دیني

الفـ  تفاهم بين والدین
فعاليتهاي تربيتي زماني ثمربخش تر است كه 
ثبات و آرامش بيشتري موجود باشد. یکي از 
راه هاي ایجاد ثبات و آرامش در خانواده، تفاهم 
اعتقادي بين والدین است. رابطه بين اعضاي 
خانواده )همسران با همدیگر و والدین با فرزندان( 
كه از آن به ّجو یا بافت عاطفي خانوادگي تعبير 
اهميت  از  تربيتي  مفاهيم  انتقال  در  مي شود 
روانشناسان  تحقيقات  است.  برخوردار  فراواني 
اجتماعي، آسيب شناسان رواني، آسيب شناسان 
اجتماعي و جامعه شناسان همگي بر این نکته 
مهر تأیيد مي زنند كه كژرفتاري ها و انحرافات 
ریشه  زیادي  اندازه  تا  انسان ها  در  اجتماعي 
خانوادگي دارد و حتي یکي از را ه هاي پيش بيني 
رفتارهاي بزهکارانه را روابط خانوادگي دانسته اند.

رابطه بين زن و شوهر بر بهداشت رواني مجموعه 
مجموعه  این  در  و  مي گذارد  تأثير  خانواده 
فرزندان شکننده ترند. در محيط گرم و دوستانه 
خانوادگي كه در آن پدر، مادر و اعضاي دیگر 
خانواده داراي روابطي دوستانه و صميمانه اند، 
معموالً كودكاني شاد، سالم، با شخصيتي فعال 
و مثبت و مستقل بار مي آیند كه بازتاب عشق و 
عالقه خانوادگي را به صورت محبت و كمک به 
دیگران نشان مي دهند. برعکس در محيط هاي 
خانوادگي از هم پاشيده و زندگي در محيط هاي 
آلوده و منحرف كننده، عدم مراقبت و بي توجهي 
والدین به تربيت فرزندان، اساس نابهنجاري ها را 
در آنها پایه ریزي مي كند كه این امر در نوجواني 

و جواني شدت و حّدت بيشتري پيدا مي كند.

بـ  بعد الگویي خانواده
و در  دارد  تکيه  بسيار  الگویي  به روش  اسالم 
به  فن  این  به  همواره  تربيتي  برنامه  ترسيم 
عنوان شيوه اي بسيار مؤثر نگاه كرده و یکي از 
مکانهاي كاربرد آن را خانواده ها دانسته است. 
رفتار و اعمال والدین خواه ناخواه در فرزندان 
تأثير مي گذارد. فرزندان با چشماني تيزبين به 
رفتار و گفتار والدین توجه مي كنند. والدین در 
انتقال ارزشها نقش الگو را به عهده دارند. دالیل 

متعددي وجود دارد كه كودك براي فراگيري 
شود.  برانگيخته  والدین  رفتارهاي  و  ارزشها 
و  مهر  والدینش،  رفتار كردن شبيه  با  كودك 
محبت آنها را حفظ و از تنبيه و سرزنش آنها 
پرهيز مي كند. نکته اي كه باید به آن توجه كرد 
از  تأثيرگذارتر  بسيار  الگو  عمل  كه  است  این 
بيان الگوست. بنابراین اگر خانواده ها رفتارهاي 
مذهبي را براي فرزندان خود مي پسندند،  ابتدا 

خود باید الگوي عملي باشند.
جـ  جدیت و منظم بودن

آموزش دیني، جدي است؛ بنابراین به نظم و 
جدیت نياز دارد. كودك باید پي ببرد كه هرآنچه 
به دین مربوط است از ارزش و احترام برخوردار 
است. پس باید در برابر آن خاضع و خاشع بود. 
این اهمّيت و جدیت در خانواده باید عمالً برقرار 

شود.

دـ  تشویق تفکر و اندیشه
تفکر در آموزشهاي اسالمي یکي از فعاليت هاي 
بسيار ارزشمند تلقي مي شود. تعليم و تربيت 
به  را  انسان  كه  باشد  گونه اي  به  باید  مذهبي 
جاودان  و  ماندگار  و  اصيل  زیبایي هاي  سمت 
زیبایي هاي  به سمت  را  فرزندان  هدایت كند. 
الهي و قرآني بکشاند كه پيامبر)ص( و ائمه )ع( 
قلمداد  زیبایي ها  گونه  این  از  كاملي  الگوهاي 
باید  بنابراین به كودكان و نوجوانان  مي شوند. 
خود  پيرامون  پدیده هاي  درباره  كه  آموخت 
قبول  ندانسته  و  خام  را  هرچيز  و  بيندیشند 
نکنند؛ تالش كنند به عمق معاني و مفاهيم 
بگيرند؛ سؤال  را در نظر  رجوع كنند؛ رفتارها 
كنند و همواره در جهت ارتقا و افزایش دانش و 
اطالعات خود باشند. البته در این ميان نباید از 
نقش مشوقهاي والدیني غافل شد. صبر، حوصله 
و دانش والدین در این ميان بسيار اساسي است 

كه فرزندان بتوانند در این جهت قرار بگيرند.

هــ  استفاده از جاذبه ها
زمينه  در  مي توان  كه  مفاهيمي  از  جداي 
آراستگي و فلسفه آن و معاني مختلف آن ذكر 
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كرد باید اذعان كرد كه آراستگي ظاهر مي تواند 
در جذب افراد به سمت رفتارهاي خاص مؤثر 

باشد.

وـ  تمرین و تکرار
خاصي  اهمّيت  از  یادگيري  در  تکرار  مفهوم 
موجب كسب  تکرار  و  تمرین  است.  برخوردار 
مهارت در یک زمينه و باعث ایجاد عادت و ملکه 
از مسائل  برخي  قرآن كریم  رفتاري است. در 
امور  اعتقادي و  اساسي و مهم، همانند اصول 
غيبي كه این كتاب آسماني مي خواهد آنها را 
در اذهان مردم جا بيندازد مثل توحيد، ایمان به 
غيب، رستاخيز و... از شيوه تکرار استفاده شده 
است. تمرین و تکرار موجب كسب مهارت در 
یک زمينه و باعث ایجاد عادت و ملکه رفتاري 
است. در قرآن كریم برخي از مسائل اساسي و 
مهم، همانند اصول اعتقادي و امور غيبي كه این 
كتاب آسماني مي خواهد آنها را در اذهان مردم 
جا بيندازد مثل توحيد، ایمان به غيب، رستاخيز 

و... از شيوه تکرار استفاده شده است. 

ز - ایجاد رابطه عاطفي
برقراري رابطه صميمانه ومحبت براي الگو الزم 
است. ایجاد صميميت و رابطه محبت آميز باعث 
مي شود فرزندان از والدین و درخواست هاي آنان 
پيروي كنند؛ زیرا مي ترسند كه درغيراین صورت 
عشق و عالقه آنان را از دست بدهند. بنابراین با 
استفاده از عالیق خانوادگي، اعالم جهت، نشان 
دادن رحمت وعنایت، تحریک عواطف و گاهي 
نيز استفاده توأمان از مهر و قهر مي تواند بسيار 

مفيد باشد.
حـ  استفاده از زمينه هاي تشخص طلبي

هرجا كه این عامل قدرتمند اجتماعي موجود 
سمت  همان  به  نيز  افراد  گرایشهاي  باشد 
خواهد بود. بنابراین اگر مشاهده مي كنيم كه 
گرایش نوجوانان به سمت همساالني است كه 
براي نظریات و عقایدشان احترام قائل هستند 
ترجيح  خانواده  اعضاي  بر  را  آنها  نوجوانان  و 
این  نوجوان  زیرا  كرد  تعجب  نباید  مي دهند، 

شده  فراهم  بيشتر  دوستان  جمع  در  را  نياز 
در  عنصر  این  از  مي توانند  والدین  مي بيند. 
با فراهم آوردن  و  جهت مثبت استفاده كنند 
و  مسؤوليت پذیري  تشخص طلبي،  زمينه هاي 
مسؤوليت خواهي در امور، نوجوان را جذب كنند. 
والدین مي توانند در جمعهاي خانوادگي به طور 
غيرمستقيم به ارزش هاي مذهبي اشاره كنند 
و كساني را كه از آنها پيروي مي كنند ستایش 
كرده، افراد معروف ومحبوب و شناخته شده اي را 
كه از ارزشهاي مذهبي پيروي مي كنند، معرفي 
فعاليت هاي مذهبي كودك  به  نمایند. سپس 
ونوجوان خود پرداخته، آنها را بسيار كوتاه و گذرا 

براي حاضران تشریح كنند.

طـ  كنترل هاي غيرمستقيم
مراقبت از برنامه هاي مذهبي كودك و نوجوان، 
تذكر بموقع و واداشتن آنان به این امور، الزم 
و حتمي است. در عين حال باید توجه داشت 
و  غيرمستقيم تر  اندازه  هر  كنترلها  این  كه 
احتمال  و  است  مفيدتر  باشد،  هنرمندانه تر 

گرایش نوجوان را بيشتر مي كند.

آسیب های تربیت دینی :
شناخت  یعنی  دینی  تربيت  شناسی  آسيب 
آسيب ها و اشکاالتی كه براعتقادات و باور دینی و 
آگاهی و معرفت دینی و یا رفتار عملی، در اندیشه 
و عملکرد جامعه دینی وارد می شود و یا ممکن 
عوامل  می تواند  آسيب ها  این  وارد شود .  است 
ومنشاء های گوناگون داشته باشد ولی عموماً در 
دو بعد ظاهر می شود بعد اول مربوط به عقاید 
ومعرفت دین شناسان و یا مدعيان دین شناسی 
و بعد دیگر مربوط به عمل و رفتار دینداران و 
یا متظاهران به دینداری است . افراط یا تفریط 
جزو یکی از آسيب های مشخص در تربيت اسالم 
ا ست كه در تمامی جوانب و حوزه ها ی اندیشه و 
رفتار دینی قابل ظهور است . تاكيد به ميانه روی و 
اعتدال در هر ميلی و خودداری از فرو افتادن در 
لغزشگاه افراط و تفریط، از مهمترین توصيه های 

تربيت دینی است .
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 1( ریاكاری و ظاهرسازی
دینی،  تربيت  در  مسلم  آسيب های  از   یکی 
ظاهرسازی و ریاكاری است كه در حوزه مربوط 
ضعف  نتيجه  رسمی در  پرورش  و  آموزش  به 
در بعد عملی و درك صحيح معرفت دینی در 
مجموعه فعاليتهای آموزشگاهی و متون درسی 
دینی و قرآن، فراهم می گردد و منجر به فراهم 
نمودن زمينه ظاهر سازی در تربيت دینی خواهد 
شد . عدم شناخت صحيح مربی و دست اندركاران 
مستقيم در امر تربيت دینی باعث خواهد شد 
كه متربی بدون معرفت عميق، تنها به یادگيری 
آداب  و  مناسک  انجام  و  طوطی وار  و  ظاهری 
دینی سطحی مورد نظر مربی اقدام نماید . پس 
یکی از عوامل بستر سازی ریا وتظاهر، در تربيت 
دینی  به ضعف و نقص در معرفت دینی مربوط 
می شود . الزام، اجبار وفشارهای اجتماعی از دیگر 
عوامل این انحراف محسوب می گردد . روح دین 
وتربيت دینی بر آزادی عمل استوار است و تاكيد 
مسلم دین به كسب ایمان توأم با عمل صالح 
است . پس اجبار واكراه نمی تواند منجر به ایمان 
و تربيت دینی گردد . با اینکه اجبار واكراه دارای 
نتایج فوری و بعضاً رضایت بخش برای مربيان 
است و به زعم آنها ظاهر دانش آموزان از لحاظ 
دینی مناسب می كند، اما می تواند زمينه انحراف 

در تربيت دینی را نيز فراهم نماید .
و  می بایست جان  دینی  رفتار  و  دینی  اعتقاد 
روح فرد را فرا بگيرد و در اصل، ایمان دینی به 
دل و روح انسان بر ميگردد، لذا هرگونه رفتاری 
از درك صحيح معرفت دینی باشد  كه خالی 
نمی تواند مورد تائيد دین باشد . اجباری نمودن 
آداب و مناسک دینی چون نماز جماعت، الزام 
و اجبار چادر و فشارهائی از این قبيل كه بعضاً 
نيز با امتيازهای ویژه اجتماعی همراه می گردد، 
فرد را به این تفکر سوق می دهد كه برای به 
دست آوردن امتيازهای ویژه در قبال انجام آداب 
و مناسک دینی، مبادرت به اعمال مورد پذیرش 
و خشنودي مربی كند و در نتيجه زمينه تظاهر 
فراهم می گردد . پس  از دین  ابزاری  استفاده  و 
تشویق هایی كه به صورت انحصاری بر انجام آداب 

ومناسک صورت گيرد و فهم وبينش فرد نسبت 
به آنها لحاظ نگردد، یکی از آسيب های مشخص 
و معين در تربيت دینی و نظام تعليم و تربيت 
رسمی ما به عنوان جامعه دینی محسوب می شود.

مناسک  و  آداب  به  دینی،  تربيت  امر  در  اگر 
دینی اهميت اول و اساسی داده شود و معرفت 
چنين  با  فرد  شود،  عرضه  سطحی  بينش  و 
ضعف معرفتی، انگيزه عميق و درونی متقنی 
برای انجام احکام وآداب دینی نخواهد داشت 
و به ریا و تظاهر كشانده خواهد شد لذا اكتفا 
نمودن صرف به تأمين صورت ظاهر در مناسک 
دینی؛ تربيت دینی محسوب نمی گردد . همانطور 
كه در فصول قبلی اشاره گردید، ایمان بيشتر با 
قلب، درون و احساس مرتبط است واضح است 
كه در تربيت دینی، می بایست آداب و معارف 
دینی، بر روح و قلب متربی چنگ زده و از درون 
فرد را به تحول بکشاند . پس در تربيت دینی 
قلبی و درونی  برای جذبه عاطفی،  باید بستر 
فرد نسبت به دین مهيا شود و در این راستا 
و ناظر به همين تحول درونی است كه فرد با 
اختيار و آگاهی الزم، به رفتارهای آشکار بيرونی 
وعمل صالح مبادرت می ورزد تکرار لفظ ایمان و 
عمل صالح در آیات الهی ناظر به آن است كه هر 
كدام بدون دیگری ناقص و ناتمام است . تربيت 
دینی در شکل صحيح و سالم آن، باید در پی آن 
باشد كه ایمان و عمل در پيوند با یکدیگر از فرد 
صادر شود و با ایجاد معرفت مناسب نسبت به 
آموزه های دینی، زمينه تبلور انتخاب و اراده آزاد 
را در فرد فراهم نماید چرا كه در غير این صورت 
بکار بردن لفظ ایمان برای انجام آداب ظاهری و 

بدون معرفت، صحيح نيست.
با جمع بندی كليه مطالبی كه در باب ایمان و 
تربيت دینی قبالً اشاره گردید درمی یابيم فردی 
 : باشد  ویژگی  چهار  دارای  كه  است  متدین 

اعتقاد، تجربه درونی، التزام درونی، و عمل. 

2( سهل انگاری و قصور والدین نسبت به تربيت 
دینی فرزندان 

تربيت  عوامل آسيب پذیری  از مهمترین  یکی 

عصر  در  خصوصاً  جوانان  و  نوجوانان  دینی 
گرفتن  پی  در  و  سهل انگاری  معلول  حاضر، 
در  خانواده ها  حد  از  بيش  بی تفاوتی  شيوه 
تربيت دینی فرزندان می باشد . امروزه پرداختن 
والدین به رفع تنگناهای اقتصادی، دغدغه  نان 
و لباس و تحصيل فرزندان و و عدم استفاده از 
روش های صحيح آموزش و تربيتی و سستی 
بعضی خانواده ها در ارزشهای اخالقی و دینی، 
نقش نهاد خانواده را در تربيت دینی كمرنگ 

نموده است.

نهادهای  و  كانون ها  ناكارآمدی  و  نارسایی   )3
دینی جامعه 

یکی دیگر از عوامل آسيب تربيت دینی را می توان 
ضعف كانونهای دینی در ابالغ پيام صحيح دین 
به جامعه دانست آیا حقيقتاً نهادهای دینی در 
نسل  دینی  نيازهای  با  متناسب  حاضر،  عصر 

نوجوان و جوان گام برداشته اند ؟

 مؤلفه های مهم تبلیغ رسای دینی 
 الف ( مجهز شدن به زبانهای زنده دنيا 

ب( آگاهی از دانش روز 
 ج( استفاده از شيوه های هنری در تبليغ

د ( بيان دین به صورتی شيوا، دلنشين و زیبا 
ح( ارایه عقاید استوار و بيان آن با زبان مناسب 

ارایه مطالب صحيح و مستند حتی برای  و ( 
كودكان 

ز ( اولویت سنجی 
چ( رعایت اعتدال و خودداری از افراط در تبليغ 

و گرایش صرف به یک جنبه سياسی  اخالقی 
ط( هنر لحظه شناسی

ی( تعليم مسایل و ارزشهای مورد نياز زمان بر 
اساس واقيعات دنيای كنونی 

ك ( آگاهی از شبهه های احتمالی و پاسخ متقن 
به عقاید و معارف انحرافی و باطل 

4( عدم پاسخگویی كامل به نيازها و مشکالت 
نسل نوجوان و جوان 

عدم پاسخگویی به موقع و كامل به خواسته ها 
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و نيازهای به حق نسل نوجوان و جوان می تواند 
منشاء مشکالت متعددی باشد كه از مهمترین 
و حساسترین آن در جامعه دینی القاء ضعف و 
ناكار آمدی دین در اداره جامعه است واین همان 
ادعا و شبه خطرناك دشمنان دین و در مقابل 
جامعه  مسؤوالن  و  متوليان  وظيفه  بزرگترین 

دینی است كه باید عمالً به اثبات آن بپردازند.

5( عدم پاسخگویی الزم به پرسش و شبهات 
دینی نوجوانان و جوانان 

نوجوانی و  از مهمترین مشکالت سنين  یکی 
هویت  بحران  در  است  هویت  بحران  جوانی 
نوجوان شدیداً دچار اضطراب و ناراحتی ذهنی 
است به صورتی كه نمی تواند جنبه های مختلف 
شخصيت خویش را در یک خویشتن قابل قبول 
و هماهنگ سازمان دهد شک و تردید یکی از 
عوارض بحران هویت است و در عين حال كه 
جزء الینفک هویت یابی است اما توقف در شک 
و تردید و بدون پاسخ گذاشتن سؤاالت خصوصاً 
شبهات دینی می تواند زمينه آسيب دینی را در 

تربيت مذهبی نوجوان ایجاد نماید.
 بنابراین ضروری است با حوصله،متانت و در حد 
فهم و احساس، ضمن پاسخ به تردیدشبهات، 
نوجوانان را به منش و فهم صحيح دین سوق 
شبهات  هجوم  سيل  برابر  در  را  آنها  و  دهيم 
انحرافی و تهاجم دینی و فرهنگی معاندین حفظ 

كنيم.

6( عدم درك واقعيات دوره نوجوانی و جوانی و 
به تبع، برخوردهای ناصحيح با آنان 

فرایند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوران زندگی 
هر فرد است. تمایالت و خواهش های متضاد، 
تمایل به تنهایی، استقالل طلبی، حساس بودن، 
ناپختگی شخصيتی،… عموماً از مشخصه های 
این دوران محسوب می شود. »روسو« دوره بلوغ 
»استانلی  می دانست.  ثانوی  و  مجدد  تولد  را 
هال« كه به پدر روانشناسی بلوغ معروف است 
این مرحله را دوران فشار و طوفان می نامد. عدم 
توجه به ویژگی های دوران جوانی و واكنش ها و 

بر خوردهای تند و افراطی بعضی از خانواده ها 
و دست اندركاران كانون های دینی نوجوانان و 
جوانان را از دین و مظاهر دینی مأیوس و ذهن 
دینی مخدوش  امور  و  دین  به  نسبت  را  آنان 
می نماید و چه بسا برخوردهای ناسنجيده برای 
هميشه جوانان و نوجوانان را از دین و معارف 

دینی گریزان نماید. 

 7( برداشت ها و تفاسير غلط و استفاده ابزاری
 از دین

به  آسيب رسانی  در  مؤثر  عوامل  از  دیگر  یکی 
تربيت دینی، برداشت های ناصحيح، غير منطقی 
و سست و ارایه نادرست آن به جامعه و تعليم 
و تربيت نسل نوجوان و جوان است. برداشت ها 
و تفسير های غلط،گاه از جانب افرادی است كه 
بدون داشتن تخصص و اهليت الزم در درك 
صحيح دین، در جامعه به ارایه دیدگاه ها و تفاسير 
دینی اقدام می كنند و به عمد ویا سهو در فهم و 
درك معارف حقه دین، ایجاد اختالل می كنند 
در پاره ای مواقع، اینچنين تلقی ناصحيح از دین 
رنگ و صبغه سياسی داشته و با انگشت اشاره 
مستقيم وغير مستقيم معاندین صورت می پذیرد 
و  سياسی  غلط  ارایه  این  مخاطبين  عموماً  و 
هدفدار از معارف دینی، قشر حساس و غير مطلع 
نوجوان وجوان جامعه است. از سوی دیگر گاهی 
برداشت و ارایه ناصحيح معارف دینی از جانب 
اصحاب دین و كانونهای دینی است كه بدليل 
بعضی اندیشه ها و تفکرات خشک وغير معقول از 
دین در چنبره احتياط های غير ضرور و سنتهای 
غلط گرفتارند و با عدم درك مقتضيات زمان 
و جمود فکری، برداشت های غير واقعی از دین 
عرضه می كنند كه حقيقت دین با آن بيگانه و 
ناسازگار است و نتيجه آن چيزی جز جدایی 
افراد خصوصاً جوانان از دین و دیانت نخواهد بود. 

 8( عدم تطابق و تضاد ميان قول و رفتار دینی و 
سياست زدگی متوليان جامعه دینی :

بر  دین  اهميت  و  تبليغ  عليرغم  جوان  اگر 
ارزشهایی چون زهد و پارسایی شاهد سبقت 

دنيا  در  همدیگر  اسالمی از  جامعه  متوليان 
خواهی، زیادت طلبی و كسب مقام و موقعيت 
باشد، در وهله اول از حاكمان اسالمی و در نهایت 
و  نمود  خواهد  برداشت  غلط  تصویری  ازدین 
التزام اعمال و آداب دینی  در نگرش، درك و 
كه از اهداف كلی تربيت دینی است تردید و 
شبهه خواهد نمود. بدیهی است عدم مشاهده 
جامعه  متوليان  و  مربيان  در  عينی  رفتار های 
دینی از سوی مربيان نوجوان و جوان می تواند 
در هر سه جنبه از اهداف شناختی ) مجموعه 
معارف و اعتقادات دینی(، اهداف عاطفی  ) تقيد 
و پایبندی به ارزشهای دینی ( و اهداف رفتاری 
و عملی ) عمل به آداب و فرایض دینی (، ایجاد 

اشکال و اختالل نماید.

9 ( تهاجم فرهنگی، آسيب بيرونی تربيت دینی 
آسيب رسان  شده  ذكر  عوامل  اغلب  اینجا  تا 
درونی  آسيب های  را می توان  دینی  تربيت  به 
آسيب  دشمن  فرهنگی  تهاجم  اما  دانست. 
بيرونی است. تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی 
متفاوت است. تبادل فرهنگی امری مثبت الزم و 
گاه ضروری است و هيچ ملت و تمدنی نمی تواند 
از تبادل و تعامل فرهنگی بی نياز باشد. در بستر 
تاریخ هميشه این تبادل فرهنگی وجود داشته 
و ملت ها در كنار تبادل و تعامل اقتصادی به 
معارف  حتی  و  رسوم  و  آداب  زبان،  فراگيری 
دینی از یکدیگر پرداخته اند. ترویج ادیان الهی 
ارتباط  از مقوله همين تبادل و  نيز  و مذاهب 
تبادل  بارز  مشخصات  از  است.  بوده  فرهنگی 
فرهنگی این است كه جامعه و ملتی با رغبت 
و بدون الزام و اكراه غير، گيرنده فرهنگ مورد 
عالقه از ملتی دیگر است. در حقيقت ملت ها 
با این شيوه فرهنگ خود را كامل می نمایند. 
است  این  سر  بر  سخن  فرهنگی  تهاجم  در 
و  برتر  را  خود  فرهنگ  جامعه ای  و  ملت  كه 
كامل تر از فرهنگ های دیگر دانسته و با انواع 
و اقسام روشها، سعی در تسلط بر فرهنگ های 
استکباری  امروزه قدرتهای  باشد.  دیگر داشته 
آن  كه  دریافته اند  به خوبی  و سلطه گرجهانی 
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حقيقتی كه می تواند در مقابل توسعه و تجاوز 
آنها مقاومت كند، انسانهای پاك و با ایمان و 
افراد معتقد به ارزشهای الهی هستند كه براصول 
بدون شک،  می فشارند.  پای  خود  اعتقادات  و 
تهاجم فرهنگی از واقعيات مسلم جامعه ماست. 
هر چند با گسترش تکنولوژی ارتباطات، معضل 
نيست  ما  كشور  مخصوص  فرهنگی  تهاجم 
بلکه مسأله ای جهانی شده و حتی كشورهای 
غير مسلمان در صدد چاره اندیشی و مقابله با آن 
برآمده اند. اما این واقعيت در كشور های مسلمان 
و كشور ما ابعاد و جلوه های بيشتری دارد. یکی 
از جلوه های تهاجم در عرصه تربيت دینی، شبهه 
افکنی و شبهه سازی در حوزه فرهنگ و اعتقادات 
دینی است كه به نوبه خود یکی از خطرناك ترین 
تهاجم به شمار می رود. شک، تردید و شبهه در 
نسبت  بدبينی  و  ذهنيت  ایجاد  دینی،  مبانی 
اشاعه  دینی،  مقدس  نهادهای  و  كانونها  به 
ورود  اعتياد،  اخالقی،  فساد  رواج   اباحه گری، 
و پخش فيلم ها و نوارهای مبتذل، سایت های 
اغوا  نشریات  و  كتاب ها  اینترنتی،  فسادآور 
كننده در سایه آزادی بيان و اندیشه، همگی از 
جلوه های این تهاجم عليه اعتقادات و ارزش های 
دینی است. بدون شک یکی از كاراترین ضربه ها 
دینی، همين  تربيت  بویژه  تربيت  و  تعليم  به 
تهاجم همه جانبه فرهنگی عليه ایمان و منش 
مذهبی نوجوان و جوانان است و مقابله و دفاع 
در مقابل این هجمه نياز به آمادگی و توان همه 
ارایه  دارد.  غير رسمی جامعه  رسمی و  نهادهای 
تعابير و تفاسير التقاطی از اسالم، تزلزل ایمان، 
اميد و اطمينان، اختالف افکنی ميان گروهها، 
جناحها و اقوام، ضعيف جلوه نمودن كارایی دین 
در اداره جامعه، و ایجاد روحيه یاس و نااميدی 
تهاجم،  این  اثرات  تسریع  در  آینده  به  نسبت 

مدنظر دشمنان دین و دیانت می باشد.

نتیجه گیری
بجاست كه خانواده ها با الهام از فرهنگ غنی 
اسالم و احکام و تعاليم آن به تربيت صحيح 
این جز  نياز دارد و  تربيت  فرزندان مراقبت و 

از طریق عمل صالح و تأدب به آداب شریعت 
از عوامل غفلت زا ميسر نخواهد شد.  و پرهيز 
نقش  تربيت،  اساسي  ركن  عنوان  به  خانواد ه 
تربيت  و  رشد   به  كمک  د ر  مهمي  بسيار 
كود كان ایفا مي كند ، این امر به ویژه د ر اولين 
كود ك  اوليه  تجربه هاي  كه  زند گي  سال هاي 
د ر حال شکل گرفتن است، از اهميت شایان 
توجهي برخورد ار است. غالب رفتارهاي انسان 
مهم ترین  و  اولين  و  است  یاد گيري  اساس  بر 
پایگاه یاد گيري كانون خانواد ه است. بسياري از 
مهارت ها د ر نخستين سال هاي زند گي فراگرفته 
پایه هاي  خانواد ه  و  خانه  اصل  د ر  مي شوند . 
كود ك  شخصيت  ساختار  و  شد ن  اجتماعي 
را بنيان مي گذارند . ایفاي نقش پد ر و ماد ر به 
عنوان عامل پرورشي د ر چارچوب خانواد ه شرط 
بود . خواهد   كود ك  سالم  شخصيت   استقرار 

پيرامون  مي توان  كه  است  خانواد ه  و  خانه  از 
محور رواني كود كان نخستين نصف النهارهاي 
شخصيت را ترسيم كرد ، چرا كه ساختن انسان 
د ر د وران كود كي بسيار آسانتر از زمان بزرگسالي 
است. طبع لطيف و زمينه مساعد ي كه كود ك 
د ر محيط خانواد ه د ارد ، بهترین شرایطي است 
را  تربيتي  بذرهاي  شایسته ترین  مي توان  كه 
انگيزه هاي  تمام  از  متأثر  كود ك  د اد .  پرورش 
خانواد گي است و رفتار او از این محيط تأثير 
اصلي  الگوهاي  عنوان  به  والد ین  مي پذیرد . 
زند گي كود ك، احساسات، عالیق، ویژگي هاي 
اخالقي و شخصيتي و حتي منطق قضاوتي و 
ارزشي خود  را به او منتقل مي كنند  و كود ك 
د روني  را  معيارها  این  تمام  وجد   و  عالقه  با 
را  خود   تکوین  حال  د ر  شخصيت  و  مي كند  
و  كود ك  ميان  ارتباط  مي د هد .  وفق  آن  با 
والد ین نيرومند ترین نوع ارتباط است. بنابراین 
وقتي محيط سالم و سرشار از عاطفه و محبت 
باشد ، وجد ان كود ك رشد  مطلوب خود  را آغاز 
 مي كند  و احساس امنيت د ر او شکل مي گيرد .

و  خانواد ه  د ر  خاطر  اطمينان  و  آرامش  وجود  
حسن معاشرت والد ین با فرزند ان و با یکد یگر 
ضمن آنکه زمينه اجتماعي شد ن را د ر كود ك 

آماد ه مي كند ، بزرگترین د رس تربيتي را نيز كه 
همان شيوه برخورد  و ارتباط صحيح اجتماعي 

است، به كود كان مي آموزد .
سهم  نيز  كود ك  اخالقي  رشد   د ر  خانواد ه 
مهمي د ارد . رفتار والد ین اولين الگوي اخالقي 
آموزش  مي شود ،  محسوب  كود كان  براي 
عملي د ستورات اخالقي پسند ید ه به كود ك و 
زشت  كارهاي  ارتکاب   از  او  مناسب  بازد اشتن 
و ناپسند  د ر رشد  اخالقي كود ك حائز اهميت 
روابط  و  والد ین  بود ن  اخالقي  است.  فراوان 
بهنجار آنان با یکد یگر و با كود ك عامل مهم 
تکوین شخصيت اوست. نوع رابطه اي كه كود ك 
د ر محيط خانواد ه با والد ین برقرار مي كند ، اساس 
و  د وستان، همکاران  با  او  بعد ي  روابط  پایه  و 
قرار  د اد ،  تشکيل خواهد   بعد ها  كه  خانواد ه اي 
مي گيرد . د ر ضمن این روابط است كه كود ك 
توانایي  و  مي برد   پي  خود   ارزش  و  هویت  به 
مي كند . كسب  را  د یگران  با  ارتباط   برقراري 

اد عا  این مسائل است كه مي توان  به  با توجه 
انسان  شخصيت  خميرمایه  خانواد ه  كرد ، 
و  رغبت ها  نگرش ها،  و  مي د هد   شکل  را 
به  نسبت  ناخوشایند   و  خوشایند   رفتارهاي 
پد ید ه هاي مختلف از خانه سرچشمه مي گيرد  
پایه  اساسي ترین  و  اولين  صحيح  تربيت  و 
است. كود ك  اجتماعي  و  فرد ي   سعاد ت 

روان شناسي مشهور به نام گزل معتقد  است كه 
كود ك د ر 5 سالگي نسخه كوچک جواني است 
نمي خواهد   او  البته  شد .  خواهد   آیند ه  د ر  كه 
شود   جواني  و  نوجواني  د وره  د ر  تربيت  منکر 
بلکه مي خواهد  بر نقش و اهميت حياتي تربيت 
د ر خانواد ه و د ر خرد سالي تأكيد  كند . به نظر 
و  نوجوانان  د ر  كه  رفتارهایي  از  بسياري  وي 
تجارب  از  متأثر  مي كنيم،  مشاهد ه  جوانان 
است. مد رسه  به  ورود   از  قبل  كود ك   تربيتي 

اولين  عنوان  به  خانواد ه  به  باید   بنابراین 
و  د اد   فوق العاد ه  اهميت  كود ك  مد رسه 
با د قت، صبر،  تا خانواد ه  آورد   فراهم  محيطي 
بکوشد .  كود كان  تربيت  د ر  عشق  و  آگاهي 
جبراني  غيرقابل  عوارض  این صورت  غير  د ر 
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و  آمد   به وجود  خواهد   د ر شخصيت كود كان 
 عالوه بر شخص، جامعه نيز متضرر خواهد  شد .

تربيت  با ساد ه اند یشي وظيفه  نباید   خانواد ه ها 
تربيتي  سازمان هاي  عهد ه  به  را  كود كان 
مهيا  د ر  تنها  را  مسؤوليت خود   كنند .  محول 
كرد ن امکانات ماد ي بد انند ، زیرا مراكز تربيتي 
علي رغم نقش مهمي كه برعهد ه د ارند ، هرگز 
قاد ر نيستند  به جاي والد ین و محيط خانواد ه 
كود ك  وقتي  به عالوه  كنند .  ایفا  را  نقش  این 
وارد  مد رسه شد ، د یگر بسياري از خصوصيات 
هسته  و  گرفته  شکل  او  شخصيتي  و  رواني 
اصلي شخصيت او ساخته شد ه است و مد رسه 
تثبيت كنند ه  یا  تقویت كنند ه  عنوان  به  تنها 
كند . عمل  مي تواند   او  شخصيتي   الگوهاي 

بعد  از ورود  كود ك به مد رسه باید  بين خانه و 
مد رسه نيز د ر زمينه مسائل آموزشي و تربيتي 
هماهنگي و همکاري الزم وجود  د اشته باشد . 
روند   د ر  را  خانواد ه ها  باید   مد رسه  مسؤوالن 
تربيت پذیري د انش آموزان سهيم سازند  و آنان 
كنند ،  ترغيب  فرزند انشان  آتيه  به  نسبت  را 
نيروهاي مثبت  به عنوان  را  والد ین  همچنين 
قبول  مد رسه  برنامه هاي  جد ایي ناپذیر  جزء  و 
د اشته باشند  و آنها را به عنوان عضو تيم آموزشي 
پذیرا باشند ، چرا كه آنها مي توانند  تکميل كنند ه 
د ست اند ركاران  حامي  و  آموزش  خد مات 
آیند . حساب  به  تربيتي  مسایل  د ر   مد رسه 

از آنجا كه بخش وسيعي از وقت د انش آموز د ر خانه 
و بخش د یگري د ر مد رسه مي گذرد ، هماهنگي 
بين این د و نهاد  رسمي و غيررسمي مي تواند  
بد ون  باشد .  تربيتي  رفتارهاي  تسهيل  موجب 
همگامي خانواد ه با مد رسه نمي توان به یک رفتار 
فرهنگي معتد ل بين د انش آموزان اميد  د اشت. 
نبود  همکاري و هماهنگي و وجود  تعارضات بين 
روابط پد ر و ماد ر و اولياء مد رسه عواقب وخيمي 
را به همراه خواهد  د اشت. فلسفه و هد ف تشکيل 
ایجاد   نيز  مد ارس  د ر  مربيان  و  اولياء  انجمن 
مد رسه  و  خانواد ه  بين  همفکري  و  هماهنگي 
از اصول آن ایجاد  تغييرات  بود ه است و یکي 
است. صحيح  پرورش  نقش  ایفاي  براي   الزم 

مورد   د ر  مد رسه  اولياء  و  والد ین  غلط  بينش 
ارتباطات خانه و مد رسه موجب از هم گسستگي 
كه  به گونه اي  مي شود ،  مد رسه  و  خانه  روابط 
راستاي  د ر  خود   فکري  توان  تمام  از  والد ین 
بهبود  مسایل آموزشي و تربيتي مد رسه بهره 
نمي گيرند  و بي توجهي آنان به مسایل تربيتي 
د انش آموزان و ناهمگوني ارتباط خانه و مد رسه 
د انش آموزان  رفتاري  د وگانگي  بر  خود بخود  
و  تعاد ل شخصيت  الزمه حفظ  مي زند .  د امن 
تعاد ل رواني فرد ، هماهنگي بين الگوهاي ارایه 
همگامي  بنابراین  است،  خانه  و  مد رسه  شد ه 
خانواد ه با مجموعه آموزش و پرورش است كه 
مي تواند  سازند گي فرد ، سازند گي جامعه و د ر 
نهایت پيشرفت جامعه را به همراه د اشته باشد .

سازند گي، سالمت و پویایي جامعه آیند ه مبتني 
بر نگرش ها، اد راك ها و توانمند ي هایي است كه 
كود كان امروز د ر خانه و مد رسه كسب مي كنند ؛ 
بنابراین تالش خانواد ه ها و مسؤوالن مد رسه و 
مراكز تربيتي مي تواند  با هماهنگي و همفکري، 
آیند ه  اجتماع  هم ساختن فرد  و هم ساختن 
را تضمين كند . اگرچه باز هم یاد آور مي شویم 
كه د ر این رابطه مهم ترین نقش را خانواد ه ایفا 
مي كند . بيشترین فرصت و زمان الزم براي رشد  
كود ك د ر اختيار خانواد ه اوست بنابراین محيط 
خانواد ه د ر تعليم و تربيت فرد  مهم ترین نقش را 
برعهد ه د ارد . خانه و مدرسه دو نهاد تربيتي مهم 
به شمار مي آیند كه در صدرعوامل تأثيرگذار بر 
روند رشد و تکامل رفتار و منش دانش آموزان 
قرار دارند و مهم ترین عامل در تربيت و رشد 
فکري و اخالقي، هماهنگي و همسویي نظري و 
عملي ميان مربيان و خانواده هستند. هر یک از 
دو كانون خانه و مدرسه به تنهایي امکان عمل 
موفقيت آميز نخواهد داشت و باید به عنوان یک 
مركز و یک نهاد تعليماتي و تربيتي تلقي شوند 
و مجموعه سياست و برنامه هایي كه آموزش و 
پرورش طراحي و به اجرا درمي آورد باید در این 
دو كانون بر اساس یک سياست، یک بينش و 

یک هدف دنبال شود. 
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بررسي نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ 
حجاب و راهکارهای عملی تحقق آن

چكیده
در پژوهش حاضر، رسالت رسانه اسالمي در ترویج حجاب 
قرارگرفته  بررسي  مورد  تحقق  عملي  راهكارهاي  و  برتر 
است. روش انجام پژوهش توصیفي از نوع تحلیل اسنادي 
جهت  الزم  داده هاي  گردآوري  عالوه   به  است  بوده 
مراجع  و  منابع  کلیه  پژوهش،  سؤال هاي  به  پاسخگویي 
از فرم گردآوري داده ها  با استفاده  مرتبط و در دسترس 
تحلیل و یافته ها به شیوه کیفي تحلیل شده است. در این 
اسطوره،  آفرینش  کارکردهایي چون  با  رسانه ها  پژوهش 
در  برتر  حجاب  ارایه  به  هویت یابي  و  تفریح  و  سرگرمي 
جامعه اسالمي مي پردازد. که البته در این بین رسانه در 
فرایند ترویج حجاب در جامعه  با تهدیداتي چون؛ بصري 
سطح،  بر  تأکید  رس،  زود  بلوغ  حجاب،  فرهنگ  شدن 
تزلزل ارزش ها،کاهش نهادهاي دیني، مصرف گرایي و نیز 
با فرصتهایي چون؛ ترویج فرهنگ و اخالق جهاني، از بین 
بردن مرزها، تعامل با دیگران، آگاهي از سایر فرهنگ ها و 
ادیان و ... پرداخته مي شود. نتیجه گیري کلي این است که 
در دوران حاضر »حجاب« خود در عرضه رسانه و ارتباطات 
تجلی می یابد و بدون رسانه ها در دوران نوین اصوالً تبلیغ 
اسالمي  و رسانه  گیرد  نمی تواند صورت  ترویج حجاب  و 
و  حجاب  چهره  از  منحط  عقاید  و  خرافه  گرد  زدودن  با 
جلوگیری از راه یابی بدعت در حجاب، با موشكافی راه را 

برای افكار متحّجر مسدود مي سازند.
 می توان گفت مسأله حجاب و ارتباطات چه در سطح فردی 
و چه در سطح جمعی خود نوعی از آیین و مراسم است 
معنا  و  می گیرند  مختلف شكل  فرهنگ های  متن  در  که 
می یابند. و با ارایه راهكارهایي در حوزه رسانه اي حجاب 
سعي بر از بین بردن مسایل مربوط به حجاب و زمینه سازي 

حجاب برتر در جامعه اسالمي بوده است .

واژگان کلیدي
رسانه– حجاب – فرهنگ- اسالم – راهكار

  نوشته: سیاوش پورطهماسبي)مدرس  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيله سوار(
شاپور نورآذر )عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيله سوار(
آذر تاجور )مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيله سوار(
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مقدمه
آنچه مسلم است در جهان نوین، دین نه مي تواند بر رسانه اعمال سلطه كند 
و نه مي تواند به آن بي توجه باشد. همه زندگي تحت پوشش رسانه هاست 
و دین نيز از آن مستثني نيست. مي توان گفت از نگاه درون دیني، آینده 
جهان كامالًً اطالعاتي و دیني است و ارتباطات جهاني و دین همسازي 
دارند )محمدي،1384، ص196(. مطالعه رسانه و دین به ما كمک مي كند 
به درك علت و چگونگي تعامل یک نيروي اجتماعي مانند دین با یک 
نيروي اجتماعي مسلط دیگر عصر حاضر، یعني رسانه ها نایل شویم مثاًل 
استفاده از تلویزیون و دیگر رسانه هاي بصري براي انتقال معاني دیني در 
درون محدوده هاي اجتماعات دیني منجر به رواج انواع تازه اي از فعاليت هاي 
رسانه اي و آداب دیني شده است. رسانه هاي ارتباطي و دین هر دو به 
واسطه گري مي پردازند و بين دنياي داخل و خارج فرد از طرق گوناگون پل 
مي زنند چرا كه هم دین و هم رسانه هویت فرهنگي و هویت شخصي را 
به هم پيوند مي دهند)ایزدي،1386، ص11(. برنامه هاي رسانه اي و مراسم 
و مناسک آیيني و سنتي، مقدمه مشتركي دارند كه متمركز شدن ذهن 
مخاطب درباره موضوع برنامه و غافل شدن از موضوع هاي دیگر است. اگر 
مناسک و برنامه هاي مذهبي بخواهد در رسانه بازتاب داشته باشد، ایجاد 
زمينه اهميتي دو چندان مي یابد ؛ زیرا مي خواهد مخاطب را جذب كند 
و هم مخاطب جذب شده را وارد مناسک سازد)حسني، 1385، ص 191(.

در جامعه اطالعاتي حاضر كه فناوري اطالعات و ارتباطات و رسانه ها همه 
جا را زیر سلطه خود برده اند استفاده و بکارگيري از رسانه ها در امر حجاب 
و عفاف ضروري به نظر مي رسد. بطوري كه اگر فرهنگ حجاب در جامعه 
نهادینه شود، نيازي به حفاظت ندارد و هر كس به شخصه آن را حفظ كرده 
و توسعه مي دهد. رسانه ها به سهم خود مي توانند موجب تبدیل فرهنگ 
حجاب و عفاف به یک هنجار قوي اجتماعي و نهادینه شدن آن در درون 

اجتماع باشند.
در دنيای امروز رسانه های جمعی تأثير به سزایی در زندگی مردم دارند. 
آنها می توانند تفکرات غير بومی و جدیدی را در مردم به وجود آورند. آنها 
به عنوان ابزاری می باشند كه رسانندة پيام به مخاطبان هستند. در صورت 
برنامه ریزی درست و منطقی می توانند مردم را به خواسته های مسؤولين و 
ارزش های مورد قبول آنها نزدیک كنند. به اعتقاد الزار، رسانه های تصویری 
در دراز مدت با فرایند فرهنگ سازی، ادراك های مردم را تحت نفوذ خود 

در می آورند. )الزار،ترجمه كتبي،1380(.
این مطلب  به  امروزه در تمامی بخشهای جراید و رسانه های دیداری 
برخورد می كنيم كه "حجاب در حال بی حجابی است" و در هر گوشه ایی از 
این وسایل هر روزها مطالبی را در خصوص خودكشی،طالق و فرار دختران 
از خانه خود را شاهد هستيم. اگر بپذیریم كه جهان در آستانه سال 2020 
ميالدي، دو كدخدا پيدا خواهد كرد و این دهکده جهاني یا باید فرهنگ 
و تمدن اسالمي با محوریت ایران باشد و یا باید فرهنگ غرب با محوریت 

امریکا را برتابد و لي لي پوت جهان از ميان دوگاليور ایران و امریکا، یکي را 
انتخاب كند، باید پذیرفت، آن چه در اطراف ما مي گذرد، اعم از نقشه راه 
خاورميانه تا لشکركشي به عراق و افغانستان و محدویت هاي بين المللي 
براي جلوگيري از تبدیل ایران به قدرت هسته اي، تنها و تنها براي مهار 
انقالب اسالمي، تنها رقيب ليبرالـ  دمکراسي، در چند دهه دیگر است. از 
این رو، به همان اندازه كه باید از فرهنگ شهادت طلبي پاس داري كرد، باید 
از حجاب نيز به دفاع برخاست؛ زیرا این دو به منزله دوبال و دو شاخصه 
مکتب اسالم ناب محمدي)س( به شمار مي آیند و امروز حجاب، به منزله 

پرچم تمدن اسالمي است. 
بنابراین، رسالت رسانه هاي جمعي، چيزي جز تبليغ و ترویج این فرهنگ 
و مبارزه بي امان با ترفندهاي فرهنگ مهاجم نيست. بلکه موظف است از 
وظایفي كه قانون اساسي و نيز سند چشم انداز بيست ساله رهبر معظم 
نکند؛  تخطي  ساخته  ترسيم  نظام  دستگاه هاي  حركت  براي  انقالب، 
وظایف و چشم اندازي كه در آن بر حركت حول محور بينش توحيدي 
و شریعت مداري یعني همان هویت دیني، تأكيد شده است. امروزه در 
حساس ترین مقطع تاریخي، اسالم و ایران، در هجمه بي امان رسانه هاي 
غربي قرار گرفته اند كه با تبليغ فرهنگ لذت و ایجاد فضایي انتزاعي و 
تخيلي و ایجاد نيازهاي كاذب در نهاد انسان امروزي، مبلغ فرهنگ برهنگي 
و شيطاني خود هستند؛ در حالي كه رسانه هاي نوشتاري به لحاظ حاكميت 
بينش تجاري و كاركرد حزبي و گروهي و رسانه هاي دیداري چون سينما، 
به دليل رویکرد گيشه پسند، دفاع از این پرچم انقالب اسالمي ایران را 

نادیده گرفته و بعضاً به بوته فراموشي سپرده اند. 
تحقيقات نشان می دهند كه دختران و پسران _ در سطح كلی تر، زنان 
و مردان - تمایل به این دارند كه خود را به صورت تصاویری كه در رسانه 
و  )گادامر،ترجمه وحدتي،1380(.تعامل  آورند.  نمایش داده شده در  ها 
ارتباطات بين فرد و مدلهای فرهنگی كم كم هماهنگی فرهنگی بين فرد و 
منبع فرهنگی بوجود می آورد. بخصوص اگر توجه به دنيای فرهنگی و نياز 
های تماس گيرندگان توجه بشود. تامپسون نيز معتقد است كه رسانه های 
ارتباطی نوعی بازنگری منش نمادین زندگی اجتماعی و شيوه های ارتباطی 

نوین در بين مردم را به همراه می آورد)تامپسون،ترجمه اوحدي،1380(.
هر مسأله اي كه بخواهد به شکل فرهنگ در جامعه جا بيافتد باید داراي سه 
ویژگي باشد. نخست آنکه حداقل در طول یک نسل )25 سال( دوام داشته 
باشد. دوم آنکه عموميت داشته باشد و سوم آنکه اجباري نباشد و این ویژگي 
سوم از دو ویژگي قبلي مهم تر است. چون هيچ مولفه اي با اجبار دوام نمي آورد 
و در جامعه تبدیل به فرهنگ نمي شود. با این تفاصيل، بحث حجاب و لباس 
ملي اگر قرار باشد ارزش هاي معنوي حجاب و فرهنگ سازي آن و لباسي به 
عنوان لباس ملي براي ایرانيان طراحي شود، باید توسط رسانه ها ارایه شود. 
طرح هایي چون مد و لباس یا لباس ملي را باید با تبليغ نامحسوس از طریق 
پوشاندن آن به تن سوپر استارهاي سينما و تلویزیون در فيلم ها و سریال ها 
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و مجریان سيما و همچنين هدیه دادن در ادارات و دانشگاه ها و ارزان فروشي 
آنها در بوتيک ها و فروشگاه ها بين زنان و دختران مد بشود.

رسانه ها و فناوري اطالعات و دستيابي به روش هاي نوین ایجاد و انتقال 
اندیشه ها، آراء، آمار و اطالعات در حوزة زنان به عنوان بخش مهمي از 
به واسطة  امروزه  اثربخش در جذب مخاطبين زن مي باشد.  روش هاي 
پوشش وسيع رسانه ها و اطالعات اینترنتي به خصوص در ميان مخاطبين 
جوان یکي از روش هاي مؤثر تعامل اطالعات مبتني بر جمع آوري سؤاالت 
و شبهات متداول جوانان در حوزه دیني و فرایند پاسخگویي سریع و به روز 

به آنان از اهميت باالیي برخوردار است. 

کارکردهاي رسانه ي اسالمي در فرایند حجاب
1. آفرینش اسطوره

آرنولد  چون  افرادي  است.  اسطوره  آفرینش  ها  رسانه  هاي  ویژگي  از   
شوارتزنگر نماد خشونت، دیوید بکام  نماد ورزش فوتبال و مصرف گرایي 
سرسام آور، بيل گيتس نماد ثروت و.... در برخورد با مسأله حجاب نيز رسانه 
اسالمي آفرینش و ارایه الگوهاي برتر حجاب اسالمي از طریق كتاب ها، 
فيلم ها و بازي هاي رایانه اي و... به خلق اسطوره هاي برتر حجاب مي پردازند. 
رسانه باید به ارایه الگوي برتر حجاب بپردازد و از طریق برجسته كردن، 
جذاب نشان دادن، همنوایی و... نشان دهد كه قهرمان و اسطوره حجاب او 
با پيروی از دستورات دیني و در سایه چنين عملکردي به آرامش روحي 
رواني رسيده و از آسيب هاي اجتماعي در امان خواهد ماند و  با زمينه سازي 

مناسب و بردن خيال فرد  به دنيایی دیگر، زمينه تحول او را فراهم سازد.

2. سرگرمي و تفریح1
علم آموزي و تربيت با ابزار سرگرمي، از شگردهاي رسانه ها است. از این رو 
رسانه اسالمي به روشی كه كودك و یا نوجوان دوست دارد خود را در آن 
قالب ببيند استفاده كرده و بی هيچ مقاومتی به ارایه پيام خود می پردازد. 
بطوری كه در حال حاضر اكثر برنامه های تلویزیونی و رایانه ای از این روش 
استفاده می كنند رسانه ها از طریق ارایه هنجارها و ارزش هاي حجاب، به 
افراد تلقين می كنند كه رفتارِ ارایه شده در رسانه ها، رفتار »مناسب دیني و 
اسالمي« است. به این ترتيب، رسانه ها، با ارایه الگوها و هنجارهای خاص، 

باعث ایجاد همنوایی در افراد می گردند)پورطهماسبي،1387(.

3. مدرسه مجازی2
تغيير  را  انسان  فهم  و حتي  زندگي  كليت  مجازي  دنياي  در  زیستن   
مي دهد. منظور از فهم، روال طبيعي ادراك است كه در وضعيت جهاني 
شدن از مجراي واقعي و طبيعي خود خارج مي شود و سبک و سياق خاص 
مي یابد. سر و كار رسانه با هویت است؛ با ذهن، فهم، پارادایم ها، تصورها 
و تصویرسازي ها مي باشد. یعني با دگرگوني در آنهاست كه اخالق، رفتار 

و اندیشه انسان دگرگوني مي پذیرد.رسانه با بمباران اطالعاتي اخالقي و 
معنوي فرد بدون اینکه نيازی به حضور فيزیکی داشته باشد به او القاء 
می كند كه در یک محيط معنوي قرار دارد و با نمایاندن الگوهاي برتر 

حجاب هنجار سازي مي كند. 

4. هویت یابي
تلویزیون،  بویژه  و  رسانه ها  به  افراد  روی آوری  علل  دیگر  از  هویّت یابی 
كسب آگاهی در مورد خویشتن، تقویت ارزشهای شخصی، یافتن الگوهای 
رفتاری، همانندسازی با ارزشهای مورد اعتنای دیگران و در یک كالم، 
»هویّت یابی« است درگذشته كه الگوها و نقش ها اندك و محدود بودند، 
هویّت یابی نسبتاً آسان بود؛ اما در جوامع صنعتی امروز و با توجه به تعّدد 
منابع هویّت یابی از جمله رسانه های متعدد كه الگوهای متنّوع و متضاد را 
فراروی نسل جوان و نوجوان قرار می دهند، هویّت یابی آنان را با دشواریهای 
بسياری مواجه كرده است )مک كوایل، ترجمه منتظر قائم،1380(. یکی 
از كاركردهای منفی رسانه ها در فرآیند هویّت یابی، ارایه الگوهای ناسالم 
در رسانه هاست. پاستر، یکی از نظریه پردازان پُست مدرنيسم در این زمينه 
می گوید: »آنچه در نوآوری های فّنِی مربوط به عصر دوم رسانه ها یعنی عصر 
اینترنت، پست الکترونيکی و ماهواره مهم است، دگرگونی گسترده فرهنگ، 
هویّت فرهنگی و روش جدید ساخته شدن هویّت ها است« )پاستر،ترجمه 
صالحيار،1377(. رسالت رسانه  ي اسالمي، نهادینه كردن »فرهنگ اسالمي 
حجاب« در جامعه و ارایه مدل های هویّتی سالم به جوانان و نوجوانان 
است. رسانه های خودی باید در برابر تالش رسانه های بيگانه كه سعی 
ـ اسالمی(  در یکسان سازی هویّت فرهنگی و تضعيف هویّت ملّی )ایرانی 
جامعه ما دارند، از هویّت مستقل و جمعی خود پاسداری كنند. به ميزانی 
كه رسانه ها مسؤوليت خود را در جهت حفظ هویّت و ارایه مدلهای هویتی 
به جوانان و نوجوانان درك كنند، می توانند از پيامدهای منفی رسانه های 
مهاجم كه هویّت ملّی و فرهنگی ما را نشانه گرفته و استراتژی بحران 

آفرینی را در پيش گرفته اند، پيشگيری كنند.
در این زمينه اگر به آرمان و اندیشه امام راحل)ره( كه معتقد بود: »تلویزیون 
باید یک دانشگاه باشد«، باور داشته باشيم، می توان دریافت كه رسانه ها 
ـ سرگرمی« شوند و كاركرد یک بُعدی پيدا كنند.  نباید اسير تئوری »رسانه 
رسانه ها باید هنجارها، ارزشها و ميراث فرهنگی جامعه را در قالب فيلم، 
داستان، مقاله، گزارش مستند و... به نسل جوان و نوجوان معرفی كنند و 
از این رهگذر، درك آنها را از اینکه چه كسی هستند، سابقه تاریخی آنها 
چيست، موقعيت كنونی ما در جهان و منطقه چگونه است، و... افزایش 
داده، تأثيرات منفی ماهواره، اینترنت و دیگر رسانه های فراملّيتی را گوشزد 
كنند و این امکان را فراهم سازند تا جوانان و نوجوانان به هویّت اصيل 

فرهنگی، تاریخی، سياسی، و اجتماعی خویش پی برند.
از دیگر ویژگی های  كاربردی رسانه  در برخورد با حجاب :
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1- سهولت دسترسي به حجم بسيار باالیي از اطالعات و دانش هاي موجود 
در زمينه مسایل دیني و حجاب 2- ایجاد نگرشهاي جدید براي مواجهه با 
مسأله حجاب 3- ایجاد موقعيت هاي اجتماعي واقعي حجاب 4- افزایش 
ارتباطات دیني 5-  باال بردن كيفيت، دقت و صحت مطالب دیني 6- 
سرعت بخشی به محجبه شدن 7- كاركرد انسجام بخشي و گسترش 
مسایل دیني 8- كاركرد اطالع رساني و آگاهي سازي دیني – معنوي 
9- امکان برقراري ارتباط بيشتر و گسترده تر بين عابد و معبود و معبد به 

طور مداوم 10- افزایش كيفيت یادگيري و آموخته هاي  دیني.

چالش هاي رسانه ها و مسأله حجاب در فرایند جهاني شدن
كه  دارد  وجود  تصویري، ضعف هایي  رسانه هاي  توليدات  و  برنامه ها  در 
مستقيم یا غير مستقيم به فراگير شدن فرهنگ بدحجابي در جامعه  دامن 
مي زند. براي روشن شدن این ادعا، مواردي را با ذكر مصداق بيان مي كنيم.

تهدیدات :
1. بصری شدن فرهنگ حجاب 

رسانه و فناوري نوین به تدریج فرهنگ ما را تبدیل به فرهنگ بصری 
كرده است؛ »اسکات لش«3 استدالل می كندكه مدرنيته دوره گفتار بود 
و دوره پسامدرن حاضر عصر فيگورال یا شکل است.  اگر در گذشته انسان 
به كمک واژه ها و كلمات مي اندیشيد و احساس مي كرد، در دنياي 
پسامدرن به كمک ایماژه ها، تصاویر و اشکال ارتباط برقرار مي كند و 
می اندیشد.نيل پستمن معتقد است كه پذیرش فناوري هاي الکترونيک 
بخصوص تلویزیون، در جامعه و به تبع آن در مدرسه، بدون تفکر صورت 
پذیرفته است و تدریس را به تفریح عوامانه تقليل داده است. او معتقد است 
كه اطالعات در كتاب ها بطور دقيق انتخاب شده اند و بطور منطقي به 
آموزش سلسله مراتب دانش كمک مي كنند ولي اطالعات الکترونيکي 
اینچنين نيستند. دستيابي آسان به اطالعات دانش آموزان را از رنج تحقيق 
و پذیرش انتقاد، آزاد مي كند ولي در عين حال وقت آنها را صرف تفکر 
نمي كند به نظر او ممکن است تعليم و تربيت رایانه اي دانش آموزان را در 
نظام  بوروكراسي صاحب شغل گرداند، ولي لزوماً از آنها شهرونداني با تفکر 
انتقادي نمي سازد به صورتي كه بتوانند در نظامي دموكراتيک مشاركت 
كنند )لش، ترجمه، چاوشي،1382(.این در حالي است كه انسان باید از 
لحاظ دانش دیني و مسایل اخالقي حجاب اطالعات كافي داشته باشد كه 
رسانه ها مانع از این كار در دراز مدت مي شوند و در ثاني مسأله مهم تر 
اینکه حجاب برتر حجاب دل است كه رسانه ها با بصري كردن فرهنگ 

حجاب بر ظاهر مسأله سرپوش مي گذارد.

2. بلوغ زودرس
رسانه هاي نوین با بمباران اطالعاتی كودك و نوجوان و آگاهی فزاینده او 

به یکباره او را در مقابل مجهوالتی قرار می دهد كه اقتضای سنی او نيست. 
به طوری كه مشهود است یکی از مسایل مهم در این باره بلوغ زودرس 
جنسی كودكان است كه از طریق این رسانه ها ایجاد می شود. در نتيجه، 
آنچه مقتضاي سني و شرعي كودك نيست و دین در مراحل بعدي آن را 
طلب مي كند رخ داده و تربيت او مختل مي شود. به عبارت دیگر اجازه 
دهيم بچه ها از دوران كودكي و نوجواني خود، به سالمت عبور كنند چرا 
كه با شتاب بي مورد و غير منطقي باعث خواهيم شد بچه ها به اندازه كافي 
در معرض محرك هاي طبيعي قرار نگيرند، لذا از پختگي الزم برخوردار 
نشوند. به تعبير زیباي روسو: »شرط رسيدن به بزرگسالي بهره مند شدن از 

كودكي سالم است«)شکوهي،1369(. 

3. تاكيد بر سطح
 تفکرات دیني اخير، با نوعی محسوسيت و معقوليت تزكيه شده نسبت 
به چيزهای ظاهری، بر سطح اشاره می ورزد. رابطه نشانه یا دال و مدلول 
در این تفکر در حال فروپاشی و زوال است. در عرصه رسانه ها، متون و 
تصاویر، به دنيای بيرونی فراتر از دال ها اشاره ندارد، بلکه بيشتر به زنجيره 
ای از مدلول ها، متون و تصاویر دیگر اشاره دارند. قطب بندی دوگانه تخيل 
و واقعيت زوال می باد یا از نظرها محو می شود.ایماژ، سطوح، ظاهر و 
حضور همه جایی در تفکر دوران اخير است، ظاهر و نمود به باطن و جوهر 
تبدیل می شود)نوذری، 1379،ص 70(. از این روی در رسانه هاي نوین به 
محتواي دیني بهایی داده نشده و بر ظواهر دین، تاكيد می شود در نتيجه 
به ابعاد دروني دین پرداخته نشده و به سطوح و ظواهر دین و تربيت دیني 

بسنده مي كنند. 

4. تزلزل ارزش ها
در تربيت رسانه اي، مهمترین عامل، باورهاي ماست. نگرش4 یا طرز تلقی ها، 
عقاید فرهنگی5 و ارزش ها مهم ترین ابعاد تربيت هستند. پستمن معتقد 
است كه رسانه در شکل كنونی ممکن است به حل بعضی از مسایل شخصی 
كمک كند ولی ارزش های اخالقی – اجتماعی را سست مي كند و به حاشيه 
می راند به نظر او الهه فناوری نمی تواند برخی مهارت ها چون مهارت های 
شهروندی را در دانش آموزان ایجاد كند. كه این مسأله تهدیدی برای تربيت 
دینی می باشد )عطاران، 1383(. پستمن6 مي گوید دانش آموزاني كه وقت 
خود را جلوی رایانه می گذارند، وقت كافی برای آموختن ارزش های انسانی 
نخواهند داشت، زیرا ارزش های انسانی در موقعيت های واقعی و در مواجهه 
با دیگران آموخته می شود مانند موقعی كه دانش آموز تصميم می گيرد 
تقلب كند یا نکند، به دوستش توجه كند یا به او التفاتی نداشته باشد و 
به عالوه استفاده از رایانه در مدرسه توجه را بيشتر معطوف مسایل فنی 
خواهد كرد و جایی برای مسایلی انسانی باقی نخواهد گذاشت و سبب فقر 

محتوایی اخالقی مدرسه خواهد شد.
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5. كاهش نهادهاي دیني 
با ظهور رسانه و فناوري نوین  همچون ماهواره، رایانه، تلویزیون و... كه 
همگي نقش تربيتي و دیني را دارا هستند، ميزان كنترل مدارس و اماكن 
مذهبي بر آموخته ها، كيفيت و جهت گيري هاي تربيتي  و دیني كاهش 
مي یابد و  اماكن مذهبي و مدارس رقباي جدیدي را شاهد خواهند بود 
دیگر تعليم و تربيت و آموزش مسایل دیني و مذهبي محدود به مکاني به 
نام مدرسه یا مسجد نخواهد بود و باالطبع مشکالت خاصی كه با از بين 

رفتن مدارس و اماكن مذهبي هست بوجود خواهد آمد.

6. بي توجهي به حجاب
پوشاندن تمام بدن به استثناي صورت و دو دست براي زنان مسلمان 
واجب است و در این زمينه هيچ گونه اختالفي ميان علما وجود ندارد؛ 
ولي این مسأله از سوي برخي فيلم سازان مورد غفلت قرار گرفته و بيرون 
بودن قسمتي از موي جلوي سر بازیگران زن، داشتن مانتوهاي آستين 
كوتاه و نپوشيدن جوراب براي زنان، امري رایج در فيلم ها به شمار مي رود 
این بي توجهي به حجاب، موجب نوعي عادي سازي در ذهن مخاطب و 
گرایش به آن مي شود. بي گمان، هيچ كدام از مراجع بر بي اشکال بودن این 
نوع پوشش صحه نمي گذارند و سازندگان این گونه فيلم  ها آراي شخصي 
و تفسيرهاي به رأي خود از احکام دیني مربوط به حجاب را به مخاطبان 

القا مي كنند.

7. استفاده از آرایش هاي غليظ
واجب نبودن پوشش صورت و دستان در دین مبين اسالم، مشروط به 
براي جذاب تر كردن  اما رسانه هاي تصویري  آنها است؛   نبودن  آراسته 
تصاویر، آرایش هایي بسيار غليظ با استفاده از گریم هاي حرفه اي را براي 
هنرپيشه هاي زن به كار مي برند كه حتي در فيلم هاي  خارجي هم دیده 
نمي شود. این مسأله  درباره اغلب به اصطالح ستاره هاي سينماي ایران و 
اكثر فيلم هاي سينمایي صادق است.اگر این شيوه از تکنيک هاي دنياي 
فيلم سازي به شمار مي آید، چرا فيلم سازان خارجي، نيازي به نشان دادن 
زني با حجاب كامل اسالمي در فيلم هایشان ندارند و فقط فيلم سازان ما 
نيازمند بهره مندي از بازیگري هنرپيشه هاي بدون حجاب در فيلم هایشان 

هستند؟!

8. استفاده از بازیگران خارجي در فيلم هاي ایراني
حضور بازیگران خارجي در فيلم هاي ایراني سابقه اي طوالني دارد و به 
سينماي پيش از انقالب برمي گردد؛ ولي باید توجه داشت كه این سينما 
با سينماي پس از انقالب، تفاوت اساسي دارد و هر یک داراي مؤلفه هایي 
و حتي  فيلم ها  در  این،  وجود  با  است.  دیگري  از  متمایز  كامل  به طور 
سریال هاي محصول مشترك، شاهد زناني بي حجاب هستيم كه به آساني 

در كنار هنرپيشه هاي ایراني قرار مي گيرند و ایفاي نقش مي كنند. توجيه 
فيلم سازان و برخي نقادان سينمایي در این زمينه، غيرمسلمان بودن این 
زنان و جواز نگاه به آنها و تصویر شان است؛ اما به راستي حضور بازیگران 
خارجي در فيلم ها و سریال هاي ایراني چه نيازي از مخاطب مسلمان ایراني 
را پاسخ مي دهد؟! اگر این شيوه از تکنيک هاي دنياي فيلم سازي به شمار 
مي آید، چرا فيلم سازان خارجي، نيازي به نشان دادن زني با حجاب كامل 
اسالمي در فيلم هایشان ندارند و فقط فيلم سازان ما نيازمند بهره مندي 
از بازیگري هنرپيشه هاي بدون حجاب در فيلم هایشان هستند؟! بي گمان 
این موضوع نه به عنوان تکنيک حرفه اي و نه به منظور پاسخ گویي به 
نيازهاي حقيقي مخاطب، بلکه تنها به منظورجذابيت بخشيدن ایجاد تنوع 
در پوشش بانوان حاضر در فيلم و نيز گيشه پسند بودن محصول توليدي، 
انجام مي شود این روند، ممکن است در آینده به صرف هزینه هاي ميلياردي 
براي دعوت از ستاره هاي باليوود و هاليوود و چهره هاي برجسته سينماي 
جهان براي حضور در فيلم هاي ایراني بينجامد كه در آن صورت نمي توان 

به باقي ماندن هویت ایراني و حجاب اسالمي اميد داشت.

9. مصرف گرایي 
در هویت ملی ایرانيان، سنتی نشينی و در فرهنگ دینی ساده زیستی و 
قناعت مورد تأكيد بوده و هست. حال عرضه برنامه ها و فيلم های جذاب 
با دكورهای تجملی و آنچنانی ضمن ضربه زدن به اقتصاد كشور باعث 
دوگانگی در شخصيت جوانان و از دست رفتن هویت اصيل دینی اسالمی 
و ملی آنان می شود.  تبليغات كاالهای تجاری و بازرگانی از اموری است 
كه در سال های اخير رونق بيشتری یافته است و حتی بين برنامه های 

تلویزیونی و بصورت ناگهانی نيز رواج یافته است. 

فرصت ها
1- در قرن حاضر رسانه اسالمي باید بکوشد، با تمرین دادن انسان برای 
یک زندگی مشترك جهانی با همنوعان خود، او را به سوی ارزش ها و 
اخالقياتی سوق دهد كه كلی و جهان شمول باشد تا انسان، جزمي7 و تک 
بعدی بار نيابد. رسانه ها تا اندازه ای تحرك مسأله حجاب را تسریع كرده 
است و باعث پخش گسترده فرهنگ شده و عموماً ارتباطات فرهنگي را 

راحت تر و ارزان تر نموده است.
2- به واسطه فناوری و رسانه هاي پيشرفته و كارآمد ارتباطی و جدایی 
»زمان و مکان«، این امکان فراهم می شود كه زندگی اجتماعی در فضایی 
بسيار گسترده  شکل بگيرد و توانایی مکان، در محدود و مقيد ساختن 
روابط اجتماعی بسيار كاهش یابد. در چنين دنيای بدون »مرز« امکان 
گفتگوی فرهنگ ها و گفتمان ها، ادیان بيشتر فراهم شده و اجزاء و عناصر 
مختلف فرهنگی به صورت گریزناپذیر، با هم برخورد می كنند و در كنار 
یکدیگر قرار می گيرند. در این صورت مسأله حجاب مي تواند به عنوان 
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گفتمان غالب مطرح شود.
3- رسانه برای حاكم كردن ارزش های واالی انسانی حجاب وتوسعه مفهوم 
حجاب، در برنامه های رسانه اي، در فضای یادگيری شبکه جهان گستر، 
زنان ضمن تعامل با دیگران، مسایلی چون مهارتهای نقد و تحليل منابع 
اطالعاتی و تحليلی مسایل اخالقی حجاب با تعاليم و آموزه های دینی 
مختلف آشنا شده و به نقد و ارزیابی نگرش ادیان مختلف به مسأله حجاب  
مي پردازند و نيز امکان دسترسی فرهنگهای محلی و دینی به سطوح 

جهانی، امکان تبادالت ميان ادیان و فرهنگها را فراهم آورند.
4-  با وجود رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نظير ماهواره، اینترنت، و... 
افراد در جوامع مختلف بيشتر از هر زمان دیگری توانسته اند راجع به ادیان 
و فرهنگ های مختلف آگاهی بيابند. رسانه ها می توانند به عنوان یکی 
از مهم ترین ابزارهای تقویت جهان گستری با استفاده از مایه وآموزه های 
دینی،حجاب را در قالب نيازهای هزاره جهانی بازتعریف وتجدید ساختار 

كند.
برنامه هاي  از  باید  ترویج حجاب   : كودكان  ميان  در  ترویج حجاب   -5
كودك آغاز شود. همان گونه كه نمایش روابط دوستانه دختر و پسر در 
برنامه هاي كودك، تبليغات و... بر ذهن كودك تأثيرگذار است، نشان دادن 
نزدیکي دختران با حجاب به خدا و عالقه مندي اهل بيت )عليهم السالم( به 
ایشان، از طریق ساخت كارتون و برنامه هاي كودك، مي تواند در روحيه 
و تصميم گيري او براي انتخاب پوشش آینده اش تأثيرگذار باشد. گاهي 
دختران 9 و 10 ساله همانند كودكان كوچک تر بدون پوشش در برنامه هاي 

زنده تلویزیوني حاضر مي شوند! 
 6-تبيين فلسفه حجاب با حضور كارشنانسان دیني  : تاكنون هيچ گونه 
برنامه اي در زمينه تبيين »فلسفه حجاب« و چرایي و حدود آن، از سوي 
صدا و سيما اجرایي نشده است. این در حالي است كه براساس بررسي هاي، 
نوع پوشش و ظاهر افراد و رفتارهاي خارج از عرف دیني ایشان به دليل 
ناآگاهي و عدم شناخت مسایل اسالمي بوده و بي گمان، تلویزیون بهترین 

وسيله براي تفهيم این مسایل به شمار مي آید. 
رعایت  با  باید  مناسب: رسانه هاي تصویري،  پوششي  الگوهاي  ارایه   -7
موازین اسالمي در تهيه و پخش برنامه هاي خود، افزون بر نوع پوشش 
به انتخاب رنگ  نيز توجه داشته باشند. بي شک، مجري تلویزیوني كه طي 
اجراي برنامه یک ساعته، چندین لباس با مدل هاي و رنگ هاي گوناگون بر 
تن مي كند، نه تنها هيچ  نيازي از مخاطب را با این عمل برطرف نمي كند، 
بلکه سبب تشدید روحيه اسراف و تجمل گرایي در وي مي شود. تأثير بازیگر 

بر احساسات جامعه را نمي توان انکار كرد.
 8-استفاده از ظرفيت هاي رسانه در تبيين آفت هاي فردي و اجتماعي 
از ظرفيت هاي گسترده خود،  با استفاده  اگر رسانه هاي ما  بي حجابي: 
به انعکاس خطرها و آفت هاي رواج بي حجابي براي فرد و اجتماع و نيز 
مصونيت حاصل از بهره مندي حجاب بپردازد، در مدتي كوتاه مي توان 
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فرهنگ حجاب را نهادینه كرد، به گونه اي كه فقط تعدادي انگشت شمار، به 
حجاب بي توجه باشند. تشریح رابطه متقابل دوري زنان از حجاب و عفاف 
و افزایش آمار جرم و جنایت در جامعه و نيز تأثير بي عفتي و بي حجابي در 
شدت یافتن بحران هاي روحي و اختالف هاي خانوادگي مي تواند تا حّدي 
چشم گير، ميزان گرایش به بي حجابي را كاهش دهد. معرفي حجاب به 
عنوان شاخصه هویت ملي و مذهبي زن مسلمان ایران سيره عملي بانوان 
نمونه اسالم به ویژه حضرت فاطمه زهرا)س( و حضرت زینب كبري)س(، 
الگوي رفتاري مناسبي را در اختيار زنان مسلمان قرار مي دهد تا با تکيه بر 
عملکرد و فرمایشات گهربار این بزرگواران، به حقيقت ححاب پي برده، آن 
را پيشه خود سازند. بررسي پوشش این دو گوهر گرانقدر در مقابل نامحرم 
به عنوان شاخصه هویت دیني زن مسلمان در كنار تبيين پوشش زن ایراني 
در طول تاریخ به عنوان شاخصه هویت ملي زن ایراني، مي تواند نقش پذیري 

جوانان از هویت بيگانگان را كاهش دهد.
9- تحليل رخدادهاي جهاني درباره حجاب : هر روزه شاهد پخش خبرهاي 
متعددي از گوشه و كنار جهان درباره مخالفت هاي غرب با مظاهر دیني 
مسلمين و به ویژه حجاب هستيم. اخراج گویندگان محجبه از شبکه هاي 
تلویویزني و ممنوعيت حجاب در كشورهاي اروپایي مانند فرانسه و حتي 
آسيایي نظير تركيه در زمره این اقدامات است. ضرورت دارد صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي ایران به اعالم خبر این وقایع دنباله دار و هدفمند، بسنده 
نکند، بلکه با واكنش به موقع از طریق برنامه سازي سریع و مناسب، تهيه 
گزارش و تشکيل نشست هاي تحليلي در شبکه هاي گوناگون، این اقدامات 
را بررسي و دالیل اهميت حجاب و تهدیدهاي آن براي دشمنان را تبيين 

كند.

نتیجة بخش اول مقاله
رسانه ها حکم قلب جامعه را دارند و تمام رگ ها و شریان ها از درون آن 
می گذرد بنابراین باید بر آنچه وارد آنها می شود و آنچه خارج می گردد 
نظارت كامل داشت. رسانه ها باید یادآور هویت جمعی برای مردم باشند 
و مصرف آنها منجر به واكنش منفی در مخاطب نشود. انحصار گرایی 
فرهنگی با دنيای رسانه ای امروز مغایرت دارد. حفظ فرهنگ خاص از 
طریق بستن مرزهای فرهنگی و قرنطينه كردن آن فرهنگ خاص بدترین 
راه حفاظت از آن فرهنگ است. این كامالً شبيه به عملکرد فرقه ای دینی 
است كه برای خلوص اعتقادات دینی اش راه را بر ورود اعضا جدید می بندد 

و یا به سختی عضو می پذیرد )انصاري،1378(.
رسانه های گروهی اعم از تلویزیون، ماهواره و اینترنت مانند شمشير دو لبه 
هستند كه كاركرد مثبت و منفی را در پی دارد و باید در جهت ترویج عفاف 
و حجاب زمينه مثبت آن را تقویت كرد.برای مقابله با دشمنان و مخالفان 
عفاف و حجاب باید از شيوه خودشان استفاده كنيم و با نشان دادن زنان 
موفق در مقاطع مختلف اجتماعی و سياسی كشورهای اسالمی، الگویی 

مناسب به جامعه جهانی ارایه دهيم.ما می توانيم سخن خود را در رابطه با 
عفاف و حجاب، معنویت و جایگاه آن در خانواده و جامعه از طریق رسانه 

هاي جمعي به همه نقاط جهان منتقل كنيم.
 امروزه با توجه به چالشها و تغييرات وسيعی كه در جوامع بشری در 
حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و بخصوص دیني روی می دهد،نهادهاي 
دیني كارایی مطلوب خود را از دست داده و باید با توجه به تغييرات 
تجدید  مورد  جدید،  فناورانه  و  اقتصادی  سياسی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
ساختار قرار گيرند. رسانه هاي جدید برای نهادهاي دیني و دولت ها امکاناتي 
فراهم كرده است كه با بهره گيری مؤثر از این فرصت ها و پتانسيل های 
موجود بتوان ساختاری در خور هزاره جدید بنا نهاد)جاللی،1381(.دولتها 
و نهادهاي دیني می تواند با جهت گيری آرمانی خطوط اصلی همگامی 
و هماوردی با قافله شتابان فّناوری و رسانه ها را ترسيم نماید و هم با 
رویکردی عملکردگرا با به خدمت در درآوردن این افزار، بسياري از مسایل 

مربوط به فرهنگ و ارزش هاي حجاب را مرتفع سازند. 
در عصر جدید،رسانه ها و انفجار اطالعات و ارتباطات ملی و بين المللی نه 
تنها دین را به حاشيه نرانده است، بلکه آن را درمتن دغدغه های روحی 
بشر معاصر قرار داده است )هينس8،ترجمه كياني،1381( و انسان معاصر 
بيش از هر زمان دیگر به دین و ارزش هاي حجاب احساس نياز می كند 
چرا كه كاركرد رسانه ها نشان دهنده این موضوع است كه نه تنها حجاب در 
صحنه جهانی حذف نمی شود بلکه شرایط و زمينه مساعدی برای آن فراهم 
می شود. در عرصه جهاني شدن به یک باز اندیشي دیني در مورد مسأله 
حجاب نيازمندیم و در این باز اندیشي بعضي از عناصر و مؤلفه هاي فرهنگ 
حجاب كه قبالً مورد غفلت واقع مي شد، به آنها بهاء داده شده و مورد تأكيد 
قرار گيرند و همچنين اعتقاد بر این است كه اگر ما به دین تاریخي تکيه 
كنيم در روند جهاني عقب مي مانيم و عقب ماندن از روند جهاني یعني 
از ميان رفتن و در این روند رسانه ها مي توانند بسياري از مشکالت مسأله 
حجاب را حل كنند. رسانه اسالمي می تواند بر فرایند ترویج فرهنگ حجاب 
به طرق گوناگون و از جمله؛ الگو دادن، ارایه اطالعات و نگرشهایی خاص به 
حجاب، برانگيختن احساس فرد،چت و گفتگو، تشکيل انجمن هاي دیني 
مجازي، سعه صدر و همکاری را یاد دهد و با تبادل تجربه ها و افکار در 
مورد مسایل و ارزش هاي حجاب  و بر قراری تعامل به یادگيری مشاركتی 
در محيط آموزش مجازی بپردازد. از این رو باید به سوی حاكميت اخالق 
الهی بر رسانه اسالمي سير كنيم. زنان و دختران ما از طریق رسانه دیني  
یاد می گيرند كه چه گونه فرهنگ حجاب را رعایت كنند، با هم صحبت 
كنند و چه گونه  تعاملی با هم داشته باشند تا به همزیستی مسالمت آميز 
برسند. در همين راستا توليدات رسانه ای باید آنچنان ارزشمند و با كيفيت 
باشد كه بتواند جوانان ما را جذب كنند زیرا همانطور كه اشاره شد غرب 
برای گرایش جوانان به سوی خود جلوه الزم را به كارهای خود داده است و 
این كار از طریق كار كردن روی مسایل بنيادی انجام شده است. تحقيقات 
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انجام شده در دهه70 و 80 نشان داد كه افراد خودشان را در معرض پيام 
هایی قرار می دهند كه با آن پيام ها همدل و همسو شده اند.

بر اساس رهيافتهاي گوناگون نظري و تجربي مي توان به این نتيجه رسيد 
كه زندگي دیندارانه براي انسان در عصر ارتباطات هم ممکن و هم مطلوب 
پس مي توانیم بگوییم فرهنگ حجاب که  است) خانيکي،1386(. 
حاصل از رسانه ها ست عبارت است از تحول انسان موجود به 
انسان مطلوب در پرتو آموزه هاي دیني تولید رسانه، به طوري که 

آنها را بفهمد، بپذیرد، دوست بدارد و عمل کند. 
اگر معتقدیم كه مسأله بدحجابي و بدپوششي باید از جامعه ما حذف شود، 
باید چيز دیگري را جایگزین آن كنيم تا با استفاده از جذابيت هاي آن 
الگوهاي فرهنگ اسالمي را در بين مردم گسترش دهيم. باید گفت اگرچه 
نيروي انتظامي در خصوص اجراي طرح برخورد با مظاهر بدحجابي اقدام 
مي كند اما باید اذعان داشت كه با اجراي این طرح نه تنها عناصر بدحجابي 
در سطح معابر عمومي كاهش یافته بلکه بر اساس آمارهاي منتشر شده 
ميزان امنيت اخالقي و اجتماعي نيز افزایش پيدا كرده است. متأسفانه 
ما هنوز اسالم را به خوبي نشناخته ایم و نمي دانيم كه احکام اسالمي بر 
اساس مصلحت افراد وضع شده است. در شرایط فعلي آشنایي بيشتر با 
قوانين اسالم در زمينه حجاب و اجراي این قوانين بسيار اهميت دارد.حل 
معضل بدحجابي قبل از هر چيز نيازمند فرهنگ سازي است. ما باید به 
زنان و مردان جامعه این موضوع را تفهيم كنيم كه اركان اصلي شخصيت 
افراد مسایل ظاهري نيست بلکه ميزان معلومات، سطح فرهنگ، وضعيت 
اخالقي، نوع رابطه افراد با جامعه و توانمند ي هاي فردي آنان جزو اركان 
اصلي شخصيت آنان محسوب مي شود و به زن یا مرد شخصيت مي بخشد 
نه خودنمایي و توجه صرف به وضعيت ظاهري یا تبعيت از مد و ظواهر 

غربي.
وقت آن رسيده كه عالمانه و آگاهانه و بدون هيچ خوف و وحشتي، از 
موضع گيري هاي بين المللي و عناصر وابسته به آنان در داخل، به وظيفه 
سراغ  به  نخست،  گام  در  و  كنيم  عمل  خود  انقالبي  و  ملي  اسالمي، 
رسانه هاي جمعي برویم و با بازخواني عملکرد آنان و ارزیابي بودجه هاي در 
نظر گرفته شده از سوي نظام مقدس اسالمي با بازده عيني و ملموس، به 
پاك سازي موانع و در برخي از موارد، به افشاي نقش برخي افراد در به وجود 

آمدن وضعيت كنوني بپردازیم. 
 در آخر باید گفت :

1- در دوران حاضر »حجاب« خود در عرضه رسانه و ارتباطات تجلی 
می یابد و پيام آن با كمک رسانه ها به مخاطبان منتقل می گردد؛ بر پایه 
چنين دیدگاهی، اوالً باید گفت كه بدون رسانه ها در دوران نوین اصوالً 

تبليغ و ترویج مسأله و فرهنگ حجاب نمی تواند صورت گيرد.
2- یکی از مهم ترین دغدغه های كنونی رسانه ها در جوامع انسانی حفاظت 
از حجاب برتر و انتقال صحيح پيام آن به مردم است. رسانه اسالمي با 

زدودن گرد خرافه و عقاید منحط از چهره حجاب و جلوگيری از راه یابی 
بدعت در حجاب، با موشکافی راه را برای افکار متحّجر مسدود مي سازند.

3 - در دوران جهاني شدن آیين ها، مراسم و مناسک فرهنگ حجاب در 
متن ارتباطات و رسانه ها شکل می گيرند؛ به عبارت دیگر می توان گفت 
كه ارتباطات چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی خود نوعی از 
آیين و مراسم است كه در متن فرهنگ های مختلف شکل می گيرند و 
معنا می یابند. مراسم و آیين های ملی، هم چون نوروز، یا مناسک اسالمی 
هم چون حج، تنها زمانی معنای كامل خود را به دست می آوردند كه به 
شکل جمعی و در جمع تجسم یابند؛حجاب یک مسأله اجتماعي است و 
این جمع است كه می تواند معنای ارتباطات را به شکل كامل مورد تجربه 
قرار دهد و این معنا در آیين ها و مناسک است كه متکامل می گردد، متعالی 

می شود و به ثمر می نشيند.

بخش دوم مقاله:
ارایه راهكارهاي رسانه اي گسترش فرهنگ حجاب

1-  اهتمام ویژه در خصوص معرفي و ترویج فرهنگ عفاف به منظور 
نهادینه  سازي و جذاب نمودن آن وتبيين نقش حجاب و عفاف در افزایش 

سالمت جامعه و بهره وري آن از طریق توليد برنامه هاي مختلف.
2-  فرهنگ سازي در زمينه اصالح پوشش نامناسب و ارایه راه حل هاي مؤثر 
و فوري از طریق توليد برنامه هاي كارشناسي، گفتمان، توليد فيلم، تيزرهاي 
تلویزیوني و... براي مثال سریال هاي موفقي چون : »در پناه تو« كه بسياري 
از دختران و زنان مانتویي و حتي بدحجاب تحت تأثير شخصيت اول آن 

سریال، چادري شدند. 
3- تبيين و آموزش احکام شرعي حجاب و عفاف، بيان آیات و روایات 
و توصيه هاي دیني و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش 

معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي.
4- به تصویر كشيدن ابعاد شخصيت هاي الهي اسالم چون حضرت زهرا 
)س(، حضرت زینب )س( و زنان نمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر 
در مناسبت هاي مذهبي و ملي و تأثير آن در فرهنگ سازي و گسترش 
ارزش هاي اسالمي به صورت جذاب و ترویج الگوهاي مناسب حجاب از 
طریق توليد فيلم و سریال و سایر برنامه هاي تلویزیوني و انجام مناظره 
علمي، فرهنگي و هنري در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور 

استحکام بنيه اعتقادي و فرهنگي جوانان.
5- به تصویر كشيدن چهره بانوان محجبه كشورهاي خارجي در زمينه هاي 
مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي و سياسي از طریق برنامه هاي تلویزیون 
و تهيه فيلم از زندگي آنان نيز به تصویر كشيدن زنان تحصيل كرده، ممتاز، 
متعهد و با حجاب در فيلم ها و مجموعه هاي هنري و پرهيز از نشان دادن 

آنان در نقش ها و شخصيت هاي عامه و كم سواد.
6- تهيه فيلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه كشف حجاب در 
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ایران به عنوان یک حركت سياسي با هدف تخریب بنيان هاي فکري و عقيدتي 
و رفتاري زنان در جامعه همچنين تهيه برنامه هاي مختلف در خصوص تاریخچه 
و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبيين علل و عوامل آن و چگونگي رواج 

فرهنگ برهنگي در سده هاي اخير در آن جوامع.
در  )منطقه اي(  بومي  پوشش  و  حجاب  شرعي  احکام  ترویج  و  7- آموزش 
جغرافياي جمهوري اسالمي ایران و نشان دادن وضعيت حقوقي، فرهنگي و 
اجتماعي زنان در غرب و مقایسه آن با وضعيت زنان در ایران به منظور ایجاد 
احساس رضایت خاطر زنان ایراني از فرهنگ دیني و پایبندي آگاهانه تر آنان به 

عفاف و حجاب.
8- انجام تمهيدات الزم براي كاهش تأثيرات منفي سریال ها و فيلم هاي خارجي 
متضاد با فرهنگ اسالمي از طریق نقد و بررسي فيلم ها و سریال ها و نشان دادن 
اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخالقي غرب در زندگي اجتماعي و خانوادگي.

9- آشنا نمودن خانواده ها و جوانان نسبت به برگزاري ازدواج كم هزینه و ساده باتوجه 
ـ در ابعاد  ـ خصوصاً دختران  به شرایط اقتصادي جامعه و انعکاس موفقيت هاي جوانان 

مختلف با هدف احيا و تقویت شخصيت و منزلت اجتماعي آنها .
براساس  خارجي  سریال هاي  و  فيلم ها  انتخاب  شرایط  در  بازنگري   -10
مالك هاي حجاب و عفاف و تهيه برنامه هاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف 
براي كودكان و استفاده از قهرمان هاي عروسکي مطرح در كارتون ها و برنامه هاي 
كودك نظير )علي كوچولو، كاله قرمزي و... در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با 

همکاري كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان(.  
11- نظارت مستمر به عنوان عوامل ترویج بي مباالتي اخالقي و سوق آن به 
سوي تبليغات و آگهي هاي فرهنگي و اخالقي و تدوین سياست هاي روشن و 
مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و... در 

برنامه ها، فيلم هاي سينمایي، تأتر و... با محوریت عفاف و حجاب.
12- ایجاد سایتهاي تخصصي امور زنان و اطالع رساني مناسب و دقيق به 
زنان  در خصوص  انحرافات  و  اجتماعي  آسيب هاي  علل  مورد  در  خانواده ها 
بي سرپرست، كودكان خياباني، طالق، اعتياد، فرار دختران و نشان دادن عدم 

رعایت عفاف و حجاب در بروز این آسيب ها.
13-  افزایش سطح آگاهي خانواده ها از طریق رسانه ملي در مورد اهميت 
فرهنگي عفاف و حجاب و انعکاس عواقب منفي استفاده از فيلم ها، نوارهاي 
مبتذل و حضور در گروه هاي منحرف بر زندگي فردي ـ اجتماعي از طریق 

برنامه هاي مناسب به صورت طبيعي و غيرعمدي.  
14- طرح»لباس ملي« و ارایه آن توسط رسانه ها و اتخاذ سياست هاي انضباطي 
در خصوص بازیگران زن صدا و سيما و جلوگيري از تجليل و تبليغ چهره هایي 

كه در مناظر اجتماعي و عمومي با ظاهر و پوشش بد حضور پيدا مي كنند. 
15- ترغيب و تشویق توليدكنندگان آثار فرهنگي كه راهکارهاي بدیع و جذاب 
در راستاي تعميق و توسعه فرهنگ عفاف ارایه نمایند و تجليل از هنرمندان 
و فرهنگ سازان متعهد كه در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر 

مي باشند. 


وقت آن رسیده است که 

عالمانه و آگاهانه، به سراغ 
رسانه های جمعی برويم و با 

بازخوانی عملکرد آنها و ارزيابی 
بودجه ها به اصالح فرهنگی 

آنان بپردازيم
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16- برگزاري دوره آموزشي با پنج محور 
»اخالق  زنان«،  مسایل  »جریان شناسي 
وبالگ نویسي  »روش هاي  اینترنتي«، 
دیني«، »تحليلي بر حركت هاي فمنيستي« 
و »جایگاه زن در غرب و اسالم« به منظور 
رسانه اي   بعد  در  اسالمي  رویکرد  تقویت 
و  خانه دار  زنان  مسایل  حوزه  در  ویژه  به 

دختران دانشجو.

پي نوشت ها
ــــــــــــــــــــــــ

1. Diversion                                                                                                                                          
2. Hyper – School                                                                                                                                           
3. Lach Scot                                                                                                                                             
4. Attitude                                                                                                                                           
5. Oppinion                                                                                                                                           
6. Postman
7. Dogmatic                                                                                                                                           
8. Hens                                                                                                                                               
                       

منابع 
ــــــــــــــــــــــــ

1- انصاری، رفعت)1378(،تبيين و ارزیابی نهضت 
و  اخالقی  تربيت  بر  آن  اثرات  و  شدن  جهانی 
ارزشی، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت 

مدرس،تهران.
و  مطالعات  بررسي  ایزدي،پيروز)1386(،   -2
پژوهشهاي رسانه ها و دین، فصلنامه رسانه، سال 

هجدهم، شماره 1،بهار.
3- پاستر، مارك)1377(،عصر دوم رسانه ها،ترجمه 

غالمحسين صالحيار،تهران، مؤسسه ایران.
4- پورطهماسبي، سياوش )1387(، نقش و عملکرد 
نامه  پایان  مدرن،  پست  عصر  در  رسانه  تربيتي 
دانشگاه  انساني،  علوم  دانشکده  ارشد،  كارشناسي 

شاهد، تهران.
)1380(، رسانه ها و مدرنيته:  تامپسون، جان   -5
مسعود  ترجمه  ها،  رسانه  اجتماعی  نظریه 

اوحدی،تهران،انتشارات سروش.
و  شدن  جهانی  دین،  هنيس)1381(،  جف،   -6
فرهنگ سياسی در جهان سوم،ترجمه داوود كيانی، 

تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
7- جاللی، علی اكبر)1381(،برنامه درسی در عصر 

فناوری اطالعات،تهران، انتشارات مدارس هوشمند
8- حسني، محمد )1385(، فرهنگ و رسانه هاي 
نوین، قم، انتشارات مركز پژوهش هاي اسالمي صدا 

و سيما و دفتر عقل.
9- خانيکي، هادي )1386(، دین و نهاد ارتباطات، 

فصلنامه رسانه، سال هجدهم، شماره 1،بهار.
بررسی   ،)1385( زارچي، محمد رضا  10- رضایي 
نامه  پایان  دیني،  تربيت  با  شدن  جهاني  نسبت 
دانشگاه  انساني،  علوم  دانشکده  ارشد،  كارشناسي 

شاهد، تهران.
مبانی  و  شکوهی،غالمحسين)1369(،اصول   -11
قدس  آستان  پرورش،مشهد،انتشارات  و  آموزش 

رضوی.
12- عطاران، محمد )1383(.جهانی شدن، فناوری 
اطالعات و تعليم و تربيت. تهران. موسسه توسعه 

فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
صنایع  و  زن  مارگرت)1380(  گادامر   -13
انتشارات  وحدتی،تهران،  مهرداد  فرهنگی،ترجمه 
مركز  همکاری  معاصر با  نگاه  پژوهشی  موسسه 

گفتگوی تمدن ها.
عمومی،ترجمه  افکار   ،)1380( ژودیت  الزار،   -14

مرتضی كتبی،تهران،نشر ني.
پست  شناسی  جامعه   ،)1383( اسکات  لش،   -15

مدرنيسم، ترجمه حسن چاوشيان، تهران،نشر مركز.
16- محمدي، كریم خان )1384(، جامعه اطالعاتي و 
دین، فصلنامه رسانه،سال شانزدهم، شماره 2، تابستان.

)1380(،مخاطب شناسی، ترجمه  17- مک كوایل 
مهدی منتظر قائم، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات 

و رسانه ها.
و  مدرنيته  پست  نوذري،حسينعلي)1379(،   -18

پست مدرنيسم.تهران،انتشارات نقش جهان.
19- اصول كافي، یعقوب كليني.
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مسأله ی حجاب از 
دیدگاه مذاهب اسالمی

چكیده
و حقوقی  فقهی  »بررسی  عنوان  با  مقاله ی حاضر 
مسأله ی حجاب از دیدگاه مذاهب اسالمی« مسأله ی 
حجاب را به عنوان یك حكم شرعی مورد بررسی 
قرار می دهد، و با تكیه بر آراء فقهای امامیه و مذاهب 
اهل تسنن)شافعیه، مالكیه، حنفیه، حنابله(، با هدف 
تبیین حدود و کیفیت پوشش واجب و بررسی مبانی 
فقهی و حقوقی  آن، به بررسی این موضوع پرداخته 
است، هر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای 
چه  به  پوشش  این  حدود  که  این  اما  است  اسالم 
نحوی باید باشد ،تاحدودی مورد اختالف است که 
درباره ی  فقهاء  دیدگاه  تفاوت  اختالف،  این  منشأ 

موارد استثناء از حكم وجوب پوشش است،
در این مقاله سعی بر آن است تا با بیان نظر فقهای 
شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش، 
حدود پوشش زن را مشخص کرده و در نهایت امتیاز 
فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص، 

بیان گردد.

واژگان کلیدي
حجاب، مذاهب اسالمی، کفین، وجه،  قدمین

مقدمه
اسالم به عنوان آخرین دین الهی، برای حفظ 
حریم فرد و جلوگيری از انحرافات اجتماعی، 
وضع  زن  پوشش  مورد  در  را  خاصی  احکام 
كرده است كه تنها اختصاص به زنان ندارد و 

شامل مردان نيز می شود.
و مردان و  زنان  از  برای هر یک  اسالم  دین 
پسران و دختران دستوراتی را صادر كرده است 
با ویژگی های جسمی و روحی  كه متناسب 

آنان است.
بدیهی است كه زنان به دليل بهره مندی از 
لطافت و زیبایی ظاهری مورد توجه مردان واقع 
می شوند وبرای آن كه رسالت مادری اشان را 
فراموش نکنند و بتوانند به درستی نقش خود 
را در تربيت فرزند و گرم نگاه داشتن كانون 
و  عفاف  حریم  در  باید  نمایند،  ایفا  خانواده 

حجاب قرار گيرند.
از  كه  مسایلی  مهم ترین  از  یکی  هم چنين 
ضروریات و شعائر اساسی دین مبين اسالم 
به  مربوط  روایات  در  و  می شود  محسوب 

آخرالزمان چهره ی بسيار نامطلوبی برای آن 
عفت  و  مسأله ی حجاب  است،  ترسيم شده 
زنان در جامعه و یا در ميان نامحرمان می باشد.

با توجه به اهميت بحث حجاب و این كه قرآن 
آن را حافظ سالمتی جسم و روح و روان مرد 
و زن و واساس امنيت جامعه می شمارد، آیا 
سزوار است كه مرد و زن مسلمان این پدیده ی 

مهم اجتماعی را مورد توجه قرار ندهند؟
مرد و زن ما باید این را سرلوحه ی زندگی خود 
قرار داده و از آن جایی كه غریزه ي پوشش در 
این زن  اگر  امر فطری است،  وجود زن یک 
در محيطی درست رشد كند و تعاليم درستی 

  نوشته: زینب محمدزاده آیسك )دانشجوي كارشناسی ارشد مدرسه عالي شهيد مطهري (
به راهنمایي: دکتر زهرا گواهی )استادیار دانشگاه پيام نور مشهد( 
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ببيند این غریزه ي او منحرف نمي شود. 
اگر چه موضوع حجاب با توجه به اختالف آراء و 
نظرات فقهای شيعه و اهل تسنن، در باره ي حدود 
آن مي تواند جایگاه بيشتری را جهت بحث و فحص 
به خود اختصاص دهد، اما دراین مقاله سعی بر آن 
این زمينه  شده است كه اهم مطالب موجود در 
در حد توان مطرح گردد، هر چند دارای عيوب و 
نواقصی است.لذا نگارنده از نظرات و انتقادات اساتيد 
و محققين محترم در اصالح و پيشرفت این كار 

تحقيقی استقبال مي كند.

مكاتب  در  حجاب  حقوقی  و  فقهی  بررسی 
اسالم

از منظر فقهی و حقوقی  اگر بخواهيم حجاب را 

بررسی نمایيم، باید نظر فقهای اسالمی چه شيعی و 
چه سنی را در این زمينه بيان كنيم واز این رهگذر 
موارد امتياز فقه شيعی بر فقه سنی رابيان كنيم 
و در زمينه ي حقوقی نيز نظر قانونگذار جمهوری 

اسالمی ایران را در این زمينه بيان نمایيم.

واژه شناسی حجاب
حجاب در لغت: الحجاب جمع حجب به معنای 
به  كه  گفت  مي توان  مي باشد.1  پوشش  و  پرده 
حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نيست؛ بلکه 
از طریق  ناميده مي شود كه  آن پوششی حجاب 

پشت پرده واقع شدن صورت گيرد.2 ابن منظور در 
»لسان العرب« این واژه را این گونه توضيح مي دهد 
كه حجاب به معنای پوشاندن و نيز اسم چيزی كه 
پوشانيدن با آن انجام مي گيرد، مي باشد و هر چيزی 

كه ميان دو چيز جدایی بياندازد، حجاب است.3

حجاب در اصطالح : 
حجاب در كاربرد فقهی و اصطالح فقيهان، قلمرو 
مقصود  و  دارد  محدودتری  معنای  و  كوچک تر 
از آن پوشش ویژه اي برای زنان است، كه مانع و 
بازدارنده ي نگاه نامحرمان به آنان و مانع انگيزش 
تمایالت جنسی مردان باشد، پيدایش و كاربرد این 
اصطالح به جای ستر كه در گذشته ميان فقيهان 
رایج و معمول بوده است. به باور برخی از محققان 

چون شهيد مطهری، پيشينه ي چندانی ندارد ویک 
اصطالح نسبتاً جدید است.4

واژه شناسي عفاف: 
عفاف در لغت: 

َعفهَّ َعفاً – عفافاً و ِعفهَّه وَعفاَفه یعنی از حرام و گفتار 
و كردار ناپسند خودداری كرد، پاكدامنی ورزید، َعفهَّ 
َعن كذا: از فالن چيز پاكدامنی ورزید.5 هم چنين در 
بيان معنای لغوی واژه ي عفاف در فرهنگ معاصر 
)عربی – فارسی( چنين آمده است كه: »َعفهَّ از ماده 
)عفه و عفاف( یعنی: »پرهيزكردن، خویشتن داری 
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كردن ازهرچيز ممنوع، حرام، ازكارناپسند، پارسا بودن، با تقوا بودن« تعفف 
= َعفهَّ عن: عفاف ورزیدن، خودداری كردن، شرم داشتن، دچار حيا شدن 

)از انجام كاری، برابر چيزی( «.6 
ابن منظور در این باره مي نویسد: »عفاف ورزیدن یعنی در گفتار و كردار از 
آن چه حالل نيست دوری جستن و خویشتن داری نمودن«7. با توجه به 
معانی لغوی كه برای واژه ي عفاف ذكر شده، مي توان گفت كه عفت و تقواو 
درستکاری بایکدیگررابطه اي نزدیک و تنگاتنگ دارند، لذا آن جا كه عفت 

و حيا باشد، صداقت و درستکاری و تقوا هم وجود دارد.

معنای اصطالحی عفاف: 
عفاف اصطالحی اخالقی است. عالمان اخالق، عفاف را در شمار مهم ترین 
فضایل اخالقی جای داده اند و فيلسوفان در حکمت عملی به آن پرداخته اند. 
عالمه طباطبایی، عفاف را از اصول سه گانه ي فضيلت های اخالقی مي داند 
كه صبر، حيا، ایثار، سخاوت و ... بر شاخه ي آن مي روید. ایشان پس از 
آن كه قوای شهوانی، غضبی و فکری را منشاء وخاستگاه تمامی اخالق 
انسانی بر مي شمرد، مي گوید: »حد اعتدال در قوه ي شهوانی عفاف و افراط 
وتفریط در آن خمود ناميده مي شود«.8 بر اساس آن چه كه گفته شد، 
عفاف معنایی وسيع تر از پاكدامنی، فحشاء و زنا دارد. قرآن كریم و نصوص 
روایی نيز، عفاف را در معنای وسيع تر از عفاف و پاكی جنسی به كار برده 
و آن را به معنای در پيش گرفتن رویه ي اعتدال، خود نگه داری، تسلط 
بر خویشتن، صبوری و ایستادگی در برابر كام جویی ناروا مي داند كه در 
حوزه ي تمایالت جسمی و جنسی مي گنجد و نفس انسانی خواهان برآورده 

شدن بي قيد و حصر آن نيازها است.9 
مواضعی از بدن كه پوشش آن در نماز و در برابر ناظر واجب است به 
تعبيرفقهاء »عورت« نام دارد. دركتاب های لغت چند معنا برای عورت ذكر 
شده، از جمله، »العوره سوءه االنسان و كل ما یستحيی منه والعوره كل 

خلل یتخوف منه فی ثغر او حرب«10
در این تعریف دو معنا آمده، اول قسمت هایی از بدن انسان كه زشت و 
ناپسند است وحيا مانع آشکارشدن آن مي شود، دوم هر چيز آسيب پذیری 

كه مورد نگرانی باشد، مانند سرحدات و مرزها، عورت مي باشد.
ابن اثير مي نویسد: »كل ما یستحيی منه اذا ظهر«11»هر آن چه كه حياء 

مانع آشکار شدن آن مي شود، عورت است«
از این جهت به زن عورت اطالق مي شود كه مانند منطقه اي آسيب پذیر، 
باید در حصار و پوشش قرار گيرد یا بدن وی از جهت فيزیکی به گونه اي 
است كه حجب و حيا مانع نشان دادن آن در برابرچشمان نامحرم مي شود. 
اما این كه چه مقدار از بدن زن »عورت« است، دركلمات فقهاء اختالف 
واقع شده و منشأ اختالف در این است كه آیا مواضع مورد اختالف یعنی 
وجه و كفين و قدمين »عورت« قلمداد مي شوند تا پوشش آن ها واجب 

باشد یا چنين نيست و این عنوان بر این مواضع صدق نمي كند؟

با تحقيق و تّتبع در كتب فقهی وبررسی نظر فقهای اماميه و فقهای اهل 
سّنت در این خصوص هفت نظر و قول به دست مي آید. برخی از فقهاء 
تمام بدن زن را »عورت« مي نامند و پوشش آن را در مقابل نامحرم واجب 
مي دانند، برخی »وجه« را از این عنوان وحکم استثناء كرده اند و پوشش 
آن را واجب نمي دانند، برخی »وجه و كفين« را مستثنی دانسته اند، برخی 
وجه و كفين )ظاهر و یا باطن آن( و قدمين را و برخی وجه و كفين و ظاهر 
قدمين و باالخره برخی دیگر وجه و كفين و قدمين را مستثنی نموده اند. 

كه به تفکيک هر یک مورد بررسی قرار مي گيرد.

اقوال فقهاء اسالم در مورد حدود حجاب
1- وجوب پوشش تمام بدن بدون استثناء

 برخی از فقهاء تمام بدن زن را »عورت« مي دانندو پوشش آن را واجب.
از جمله: 

1- ابوالصالح الحلبی در كتاب الکافی للحلبی مي نویسد: »...والمرأهًْ كلها 
العورهًْ...«21 یعني»تمام بدن زن عورت است«.

2- القاضی ابن البّراج دركتاب المهّذب مي نویسد: »....عورهًْ النساء فهی 
جميع ابدانهن...«13یعني »عورت زنان جميع بدن هایشان مي باشد«.

3- ابن ادریس حلّی در كتاب سرائر در باب كيفّيت جلد زن مي نویسد: »و 
اذا ارید جلد المرأه جلدت كما یجلد الرجل و ضربت كما یضرب، إالّ أنها 
تضرب جالسه وال تکون قائمه فی هذه الحال، وتربط عليها ثيابها، لئال تهتک 
عورتها، فإن جميعها عورهًْ«14 یعني: »هر گاه خواستيد زن را تازیانه بزنيد، 
همان گونه كه مرد را تازیانه مي زنيد، تازیانه مي خورد و همان گونه كه مرد 
را مي زنيد زده مي شود، جزء این كه زن نشسته زده مي شود و نباید در 
این صورت ایستاده باشد، ولباس هایش به دور او چسبيده است، تا این كه 

عورت او نمایان نشود، چون تمام بدن زن عورت است«.
4- ابن حمزه ي طوسی در »لوسيله« مي گوید: »...وعورهًْ النساء جميع 
البدن، و یجب عليها ستره ...«»تمام بدن زن عورت است و پوشش آن بر 

او واجب است«.
5- سيد بن زهره حلبی در »لغنيه النزوع« می گوید: »وستر العورهًْ من 
النساء جميع أبدانهن.....«»در مورد زنان پوشش عورت تمام بدن هاشان 

مي باشد«.
6- عالمه حلّی در»منتهی المطلب« مي نویسد: »وجسد المرأهًْ البالغهًْ الحرهًْ 
عورهًْ بالخالف بين كل من یحفظ عنه العلم لقول النبی )صلّی اهلل عليه وآله 
وسلّم( : »المرأهًْ عورهًْ«15»بدن زن آزاد بالغ عورت است و این مسأله بين هر 
كسی كه علم به مطلب دارد، بالخالف است، یعنی هر كسی كه به مسأله 
علم دارد با آن موافق است و مخالفی وجود ندارد به دليل قول پيامبر اكرم 

)صلّی اهلل عليه و آله وسلّم( كه مي فرمایند: »زن عورت است«.
عالمه حلّی در این جا هر چند صراحتاً بيان نکرده اند كه تمام بدن زن 
نياورده اند،  استثنایی  هيچ  آن  بعد  این كه  به  باتوّجه  ولی  است  عورت 
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مشخص مي شود كه مراد ایشان این بوده كه تمام بدن زن عورت است. 
7- شيخ طوسی در كتاب »الخالف« مي نویسد: »المرأهًْ كلها عورهًْ، فعليها 
است،  بدن زن عورت  الصالهًْ«16یعني »تمام  بدنها فی  ان تستر جميع 

بنابراین بر او واجب است تمام بدنش را در نماز بپوشاند«.
8- ابوالمجد الحلبی دركتاب »شاره السبق« درباب شرایط نماز )یکی از 
شرایط آن ستر العورهًْ مي باشد( مي نویسد: »......وكلها عورهًْ، فيجب عليها 
ستر جميع رأسها و بدنها إال ما سمح فيه.....«17 یعني »تمام بدن زن عورت 
است، بنابراین پوشيدن تمام سر و بدن او بر او واجب است، مگر آن مقداری 

كه مسح مي كشد«.
9- فاضل هندی در»كشف اللّثام« مي نویسد: »و بدن المرأهًْ كلّه عورهًْ«18 

یعني»تمام بدن زن عورت است«.
فقهای اهل سّنت تمام بدن زن را عورت نمي دانند بلکه قایل به استثنائاتی 

هستند كه در بخش های بعدی مطرح خواهد شد.

2- وجوب پوشش تمام بدن به استثنای وجه
عده ي معدودی از فقهای اماميه، پوشش تمام بدن زن را به استثنای وجه 

واجب مي دانند ازجمله: 
1- شيخ طوسی در كتاب »االقتصاد« باب»ستر العورهًْ و ما یجوز الصالهًْ 
فيه« مي نویسد: »...و اما المرأهًْ الحرهًْ فإن جميعها عورهًْ یجب ستره فی 
است  عورت  آزاد  زن  بدن  فقط«91»تمام  الوجه  غير  تکشف  وال  الصاله، 
وپوشش آن در نماز واجب است و غير از صورت هيچ قسمتی از بدن او 

نباید آشکار شود«.
2- عالمه حلّی در كتاب تذكره الفقهاء مي نویسد: »وعورهًْ المرأهًْ جميع 
بدنها االّ الوجه بإجماع العلماء«20»تمام بدن زن به استثنای صورت به دليل 

اجماع علماء عورت است«.
»وجسدالمرأهًْ  مي نویسد:  المعاد«  دركتاب»ذخيره  سبزواری  محقق   -3
الحرهًْ كله عورهًْ یجب سترهًْ عدا الوجه«21»تمام بدن زن آزاد به استثنای 

صورت عورت است و پوشش آن بر او واجب است«.
از ميان فقهای اهل سّنت، گروهی از فقهای حنبلی نيز همين عقيده را 

دارند: 
1- در كتاب»أخصرالمختصرات« آمده است: »وكل الحرهًْ عور إالّ وجهها«22 

»تمام بدن زن آزاد عورت است به استثنای صورتش«
2- در كتاب »إلرشاد« آمده است: »الحرهًْ البالغهًْ فکلها عورهًْ إالّ وجهها و فی 
كفيها و قدميها عن أحمد روایتان، المشهور وجوب سترهما«23 یعني»تمام 
بدن زن آزاد بالغ به استثنای صورتش عورت است و در مورد دستان و 
قدم های او از احمدبن حنبل دو روایت ذكر شده است )وجوب پوشش 

وعدم وجوب آن( وقول مشهور عدم وجوب پوشش آن ها مي باشد.«
هم چنين در كتب»زاد المستقنع فی إختصار المقنع«24 و»كلمات السداد 
علی متن الزاد«25 و»منارالسبيل«26 نيز به همين مضمون اشاره شده است.

3- وجوب پوشش تمام بدن به استثناء وجه و كفين
فقهایی كه قایلند به این كه برای زن پوشاندن تمام بدن به استثنای صورت 

و دو دست واجب است عبارتند از: 
1- شيخ طوسی دركتاب»خالف« به نقل از كتاب »المغنی ابن قدامه« 
كه یکی از كتب اهل تسّنن مي باشد مي نویسد: »وأما المرأهًْ فکلها عورهًْ 
إال الوجه و الکفين«72»تمام بدن زن به استثنای صورت و دستان او عورت 

است«.
2- ابن عالمه دركتاب »ایضاح الفوائد« در باب»نظر الرجل الی المرأهًْ« 
مي نویسد: نگاه مرد به هر زن اجنبی كه قصد ازدواج با او ندارد و نيازی 
هم به نگاه كردن به او ندارد، حرام است به جزء صورت و دو دست او 
و این مسأله بين علمای اسالم اجماعی است، در ادامه مي نویسد: اگر 
نگاه به صورت و دستان با قصد لّذت باشد یا خوف فتنه اي وجود داشته 
باشد، چنين نگاهی حرام است، به دليل اجماع و قول خداوند متعال »ُقْل 
واِمْن أَبَْصارِِهْم َو یْحَفُظوا ُفُروَجُهْم«28 سپس در ادامه از قول  لِلُْمؤمنين یُغضُّ
پدر بزرگوارش نقل مي كند: »نظر به صورت و دو دست، مانند نظر به سایر 
بدن، حرام است« وخود نيز این نظر را به عنوان نظر صحيح تر انتخاب 
مي كند به دليل عموم آیه و به دليل این كه در آن احتمال شهوت و فتنه 

وجود دارد.29
3- شهيد اول در كتاب » ذكری الشيعهًْ فی احکام الشریعهًْ« در باب استثنائات 
عورت زن مي نویسد: »واجمع العلماء علی عدم وجوب ستر وجهها و كفيها 
لقوله تعالی»َواَلیْبِدیَن زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ َما َظَهر َِمْنَها«30وأما القدمان فالمشهور 
عندنا إنهما ليست من العوره لبدوهما غالباً و لقضيه األصل«31»علماء برعدم 
وجوب پوشش صورت ودستان زن اجماع دارند به دليل قول خداوند متعال 
در آیه ي 31 سوره نور»َواَلیْبِدیَن زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ َما َظَهر َِمْنَها« ولی در مورد 
قدم ها، در نزد ما مشهوراین است كه این دو عورت نمي باشند چون غالباً 

این دو آشکارند واصل هم عدم وجوب است )اصل برائت( . 
در این جا شهيد اول به طورقطع وجه و كفين را از جمله مستثنيات 
دانستند و در مورد قدم ها آن را به عنوان قول مشهور بيان كردند، لذا نظر 
خود آن بزرگوار شاید به طور جزم این نباشد كه قدم ها هم جزء عورت 

نمي باشد.
اكنون كه آن دسته از فقهای اماميه را كه قایلند زن باید به استثنای 
صورت و دو دست خود، مابقی بدن را بپوشاند، نام بردیم، به بيان تنی 
چند از فقهای اهل تسّنن كه همين عقيده را دارند، مي پردازیم این فقهاء 

عبارتند از: 
1- عبداهلل بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی در كتاب »االختيار 
لتعليل المختار« كه یکی از كتب فقهی حنفی مي باشد از قول ابو حنيفه 
مي نویسد: »تمام بدن زن آزاد عورت است به جزء صورت و دو دست. به 
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َماَظَهَرِمْنَها«32  دلیل اول: قول خداوند تبارك و تعالی: »َواَلیْبِدیَن زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ
ابن عّباس مي گوید مراد از زینت كحل و خاتم است، آشکار شدن زینت، 
ضرورتاً آشکار شدن موضع آن را به دنبال دارد و كحل )سرمه ( زینت 
و دست  درنتيجه صورت  است،  زینت دست  )انگشتر(  خاتم  و  صورت 

مي تواند آشکار باشد.
دلیل دوم: آشکار شدن آن دو در معامالت ضروری است« سپس در ادامه 
می نویسد: درمورد قدم ها دو قول وجود دارد: صحيح آن دو قول این است : 

قدم ها در نماز عورت نيست ولی خارج نماز عورت است.«33
2- ابو بکربن علی بن محمد الحدادی در كتاب »لجوهر النيره« مي نویسد: 
»برای مرد جایز نيست كه به زن اجنبيه نگاه كند مگر به صورت و دستان 
او، چون كه هنگام معامله با مردان آشکار كردن صورت و دستان برای 
گرفتن و دادن، ضروری است، هم چنين گاهی اوقات، به خاطر شهادت به 
نفع او یا بر عليه او نزد حاكم، مضطر به كشف صورت مي شود، لذا به او بر 

كشف صورت اجازه مي دهند.«34
3- الشيبانی در كتاب »لمبسوط« مي نویسد: »وأما المرأهًْ الحرهًْ التی ال 
نکاح بينه و بينها وال حرمهًْ ممن یحل له نکاحها فليس ینبغی له أن ینظر 
إلی شیءٍ منها مکشوفاً إالّ الوجه والکف والبأس بأن ینظر إلی وجهها وإلی 
كفها والینظر إلی شیءٍ غير ذلک منها«35 یعني»زن آزادی كه بين او و مرد 
بيگانه ازدواجی صورت نگرفته است )محرم سببی نيست( و از زنانی كه 
نکاح او بر مرد حرام باشد نيست )محرم نسبی نيست( در این صورت بر 
مرد جایز نيست كه به جزیی از بدن این زن نگاه كند مگر صورت و دستان 
او، ولی نگاه به صورت ودستان او هيچ اشکالی ندارد و به غير از دستان و 

صورت به هيچ عضو دیگری نمي تواند نگاه كند.«
5- أبوالحسن الرشدانی دركتاب »الهدایهًْ« مي نویسد: »وبدن الحرهًْ كلها 
عورهًْ إالّ وجهها و كفيها«36»تمام بدن زن آزاد به جزءصورت و دستان او 

عورت است«. 
الملوك«  كتاب»تحفهًْ  در  الرازی  عبدالقادر  بن  بکر  ابی  محمدبن   -6
مي نویسد: »ویحرم النظر إلی غير الوجه والکفين من الحرهًْ األجنبيهًْ«37 

یعني»نگاه كردن به غير از صورت و دستان زن آزاد نامحرم حرام است«.
7- »كمال الدین محمدبن عبدالواحد السيواسی« در كتاب »فتح القدیر« 
و »البابرتی« در كتاب »العنایهًْ في شرح البدایهًْ« مي نویسند: »و بدن الحرهًْ 
كلها عورهًْ إالّ وجهها و كفيها ... و هذا تنصيص علی أن القدم عورهًْ. و یروی 
أنها ليست بعوره وهواألصح«38 یعني »تمام بدن زن آزاد عورت است به 
جزء صورت و دستان او، و این عبارت بيان گر آن است كه پاها عورت است 
ولی یک قول وجود دارد كه قدم ها عورت نيست و این در نظر من بهترین 

قول است«.
همان طور كه بيان شد آقای السيواسی و البابرتی در ابتدا پوشش قدم را به 
طور قطع واجب دانستند ولی در انتها آن را به صورت قول قيل ذكر كردند 

و سپس بيان داشتند كه از نظر من این بهترین قول است. 
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8-در كتاب»مجمع األنهر« آمده است: »وال ینظر الرجل إلی الحرهًْ األجنبيهًْ 
یلزمها  والکف  الوجه  إبداء  الشهوهًْ، ألن  أمن  إن  والکفين  الوجه  إلی  إال 
بالضرورهًْ لألخذ واإلعطاء، وال ینظر إلی قدميها لعدم الضرورهًْ فی إبدائهما«39 
یعني»مرد نامحرم فقط مي تواند به صورت و دستان زن نامحرم نگاه كند، 
اگر نگاه همراه با شهوت نباشد، كه در این صورت با توجه به مفهوم مخالف 
آن، اگر نگاه همراه با شهوت باشد، جایز نيست كه نگاه كند، در ادامه در 
دليل جواز نگاه بدون شهوت به صورت و دستان زن، مي فرمایند: چون 
آشکار شدن صورت و دستان به هنگام معامله برای دادن وگرفتن ثمن 
و مثمن معامله، غير قابل اجتناب است. سپس در ادامه مي فرمایند: از آن 
جایی كه ضرورتی در آشکار شدن قدم ها وجود ندارد، نگاه كردن به آن ها 

جایز نيست.
9-در كتاب»فقه العبادات علی المذهب الحنفی« آمده است: »تمام بدن 
كرده  ذكر  آن  برای  است« چنددليل  عورت  كفين  و  وجه  به جزء  زن 
است: اول: حدیث عبداهلل بن مسعود: »المرأهًْ عورهًْ فإذا خرجت استشرفها 
مي شود  خارج  خانه  از  گاه  هر  پس  است  عورت  الشيطان«40یعني»زن 
شيطان او را احاطه مي كند« دليل دوم: حدیث عایشه: »أن النبی )صلی 
اهلل عليه و سلم( : ال یقبل اهلل صالهًْ حائض إال بخمار« یعني»نماز شخص 
حائض )مراد كسی است كه در سن حيض است( قبول نمي شود مگر این 
كه روسری بپوشد.« سپس در ادامه مي نویسد: در ظاهر كفين اختالف 
كرده اند: گروهی به طور مطلق گفته اند: عورت است، گروهی به طور مطلق 
گفته اند: عورت نيست گروهی گفته اند: در نماز عورت نيست ولی خارج 

نماز عورت است.«41
در ادامه، سخن چندتن ازفقهای مذهب مالکی را بيان مي كنيم: 

المسالک«  »إرشاد   كتاب  در  البغدادی  الدین  شهاب  عبدالرحمن   -1
ومحمدبن أحمد بن جزی الکلبی در كتاب »لقوانين الفقهيه« مي نویسد: 
»والحرهًْ كلها عورهًْ إالّ وجهها و كفيها«42»تمام بدن زن آزاد به استثنای 

صورت و دستان او عورت است«.
الصغير« مي نویسد:  الشرح  الصاوی علی  الصاوی در كتاب »حاشيه   -2
»وعوره الحره مع رجل أجنبی منها أی ليس بمحرم لها جميع البدن غير 
الوجه والکفين و أما هما فليسا بعورهًْ«43»عورت زن آزاد نسبت به مرد بيگانه 
)یعنی مردی كه به او محرم نيست( تمام بدن است غير از صورت و دستان 

او، ولی این دو عورت نيستند«.
است:  آمده  عورت  تحدید  دربيان  مالکی«  العبادات  دركتاب»فقه   -3
»عندالمرأهًْ الحرهًْ البالغهًْ جميع بدنها ماعدا الوجه والکفين«44»حد عورت 

زن آزاد بالغ تمام بدنش به استثنای صورت و دستان او مي باشد«.
4-القرطبی در كتاب »اإلستذكار« مي نویسد: »والذي عليه فقهاء األمصار 
بالحجاز و العراق أن علی المرأهًْ الحرهًْ أن تغطي جسمها......فإنها كلها عورهًْ 
إال وجهها وكفيها و أن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها«45 »آن چه كه تمام 
فقهای همه زمان ها در حجاز و عراق برآن اتفاق نظر دارند این است كه 

باید زن آزاد تمام بدنش را بپوشاند زیرا زن آزاد تمام بدنش به استثنای 
صورت و دستانش عورت است، بنابراین پوشش بدنش به استثنای صورت 

و دستانش بر او واجب است«.
5-در كتاب »الذخيره« نيز آمده است: »الحرائر فی الجواهر أجسادهن كلها 
عوره إال الوجه والکفين«46 یعني»تمام جوهره ي بدن زنان آزاد عورت است 

به استثنای صورت و دستان آن ها«.
هم چنين در كتب الفواكه الدوانی47 والقوانين الفقهيه48 و حاشيه العدوی49 
وشرح خليل للخرشی 50 وكفایه الطالب 51 و مختصر52 ومنح الجليل 53 به 

همين مضمون اشاره شده است.
در ميان فقهای اهل تسّنن، عالوه بر فقهای مذهب حنفی و مالکی، گروهی 

از فقهای شافعی نيز همين قول راپذیرفته اند ازجمله: 
1- در كتاب »أسنی المطالب« آمده است: »وعورهًْ الحرهًْ فی الصالهًْ و 
عند األجنبی و لو خارجها جميع البدن إالّ الوجه والکفين ظهراً و بطناً إلی 
الکوعين لقوله تعالی »َواَل یْبِدیَن زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ َما َظَهَرِمْنَها« قال ابن عباس و 
غيره »ما ظهر منها« وجهها و كفاها إنما لم یکونا عوره ألن الحاجه تدعو إلی 
إبرازهما«54 »عورت زن در نماز و در نزد مرد بيگانه ولو این كه خارج نماز 
باشد، تمام بدن است به استثنای صورت و دستان تا مچ )چه ظاهر دستان 
و چه باطن آن ها( به خاطر قول خداوند متعال در آیه ي 31 سوره نور»َواَل 
یْبِدیَن زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ َماَظَهَرِمْنَها« ابن عباس و غيره مي گوید مراد از ما ظهر 
منها صورت و دستان مي  با شد، زیرا ابراز این دو به خاطر نياز به آن ها غير 

قابل اجتناب است«.
2- دركتاب »المهّذب« آمده است: »زن آزاد تمام بدن او عورت است، به 

جزء وجه و كفين او به سه دليل:
اول: قول خداوند متعال در قرآن كریم: »َواَل یْبِدیَن زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ َما َظَهَر 
ِمْنَها« ابن عباس در تفسير »ما ظهر منها« گفته است : مراد از »ما ظهر 

منها« وجه و كفين است. 
دليل دوم: »پيامبر اكرم»صلی اهلل عليه و آله و سلّم« زنان را در احرام 
ازپوشيدن دستکش و نقاب منع مي كردند، در حالی كه اگر این دو عورت 

بودند، هر آیينه پوشيدن آن دو در احرام حرام نبود.
دليل سوم: كشف صورت برای خرید و فروش و هم چنين كشف دستان 
برای گرفتن و دادن ثمن و مثمن معامله، غير قابل اجتناب است.«55 عالوه 
بر این سه مذهب اهل تسّنن، گروهی از فقهای حنبلی نيز همين قول را 

پذیرفته اند: 
1- دركتاب »العمده« آمده است: »والحرهًْ كلها عورهًْ إالّ وجهها و كفيها« 

»تمام بدن زن آزاد به جزء صورت و دستان او عورت است«.56
2- عبداهلل بن قدامه المقدسی دركتاب »الکافی فی فقه اإلمام أحمد بن 
حنبل« نيزیکی از استثنائات را وجه مي داند ومي نویسدكه درمورد كفين 
دو روایت وجود دارد، از طرفی به چند دليل مي گویيم كه كفين از وجوب 
پوشش مستثناست، به خاطر قول خداوند متعال در قرآن كریم: »َواَل یْبِدیَن 
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زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ َماَظَهَرِمْنَها« و ابن عباس در تفسير»ما ظهر منها« گفته است 
كه مراد از آن وجه و كفين است و دليل دوم این كه، پوشيدن وجه و كفين 
در احرام، حرام است واگر آن دو عورت بودند، هرآیينه پوشيدن آن ها در 
احرام حرام نبود.و از طرفی مي گویيم پوشيدن دستان واجب است چون 
در پوشيدن آن مشقتی وجود ندارد، پس به مانند سایر بدن پوشيدن آن 

واجب است.57

4- وجوب پوشش تمام بدن به استثنای وجه و قدمين و باطن كفين 
گروه بسيار اندكی از فقهای اهل تسّنن قایلند به اینکه زن باید تمام بدن 

خودرا به استثنای صورت و قدم ها وظاهر دستان، بپوشاند:
زین الدین بن إبراهيم بن نجيم در كتاب »البحرالرائق« مي نویسد: »وبدن 
الحرهًْ عورهًْ إالّ وجهها و كفيها و قدميها.....و عبر بالکف دون اليد علی أنه 
مختص بالباطن دون الظاهر وأن الظاهر الکف عوره ......«58 »تمام بدن زن 
آزاد به جزء صورت و دستان و قدم ها عورت است و از این كه به جای تعبير 
به ید تعبير به كف كرده است این نکته استنباط مي شود كه فقط باطن 

دست عورت نيست، بنابراین ظاهر دست عورت است«
متن فوق بيان گر این مطلب است كه بر زن واجب است تمام بدن خود را 
به استثنای صورت و قدم ها، وباطن دستان، بپوشاند، بنابراین ظاهر دست 

عورت است و پوشش آن ها بر زن واجب است.

5- وجوب پوشش تمام بدن به استثناء وجه و كفين و ظاهر قدمين
عده اي از فقهاء عالوه بر وجه و كفين، ظاهر قدم ها را نيز استثناء كرده اند 

كه در زیر بيان مي شود: 
عالمه حلّی در كتاب مختلف الشيعه به نقل از شيخ طوسی در كتاب 
المبسوط مي نویسد: »المرأهًْ الحرهًْ یجب عليها ستر رأسها و بدنها .....، وال 
یجب عليها ستر الوجه و الکفين و ظهرالقدمين و إن سترته كان أفضل« 
»بر زن آزاد واجب است كه سر و بدنش را بپوشاند، ولی بر او واجب نيست 

كه صورت و دستان و روی قدم را بپوشاند، ولی اگر بپوشاند بهتر است«.
بپوشاند ولی  نيست  این جا شيخ طوسی هرچند مي فرماید واجب  در 

مي فرماید بهتر آن است كه بپوشاند بنابراین حمل بر استحباب مي شود.

6- وجوب پوشش تمام بدن به استثناء وجه و كفين و باطن قدمين
از ميان فقهای اهل تسنن، یکی از فقهای شافعی معتقد است كه یکی 
ازاستثنائات وجوب پوشش زن عالوه برصورت و دستان، باطن قدم ها است؛ 
محمدبن إدریس الشافعی در كتاب »االم« مي نویسد: »وكل المرأهًْ عورهًْ إال 
كفيها و وجهها و ظهر قدميها عورهًْ«95»تمام بدن زن عورت است به جزء 
صورت و دستان او و روی پای او نيز عورت است« از این كه مي نویسد: 
روی پا او عورت است، از طریق مفهوم مخالف به دست مي آید كه كف پا 

عورت نيست.

هم چنين عبدالکریم بن محمد الرافعی القزوینی در كتاب »الشرح الکبير 
إلی  واليدین  إالالوجه  بدنها  الحرهًْ جميع  عورهًْ  »و  مي نویسد:  للرافعی« 
القدم عورهًْ«60»عورت زن آزاد تمام بدنش مي باشد به  الکوعين و ظهر 

استثنای صورت و دستان تا مچ و روی پا عورت است«.

7- وجوب پوشش تمام بدن به استثناء وجه و كفين و قدمين
تعدادی از فقهاء عالوه بر وجه و كفين، قدم ها را نيز به طور مطلق )چه 
ظاهر آن و چه باطن آن ( از جمله استثنائات پوشش زن قرار داده اند، كه 

عبارتند از: 
1- ابن ادریس حلّی در كتاب »سرائر« مي نویسد: »وأما المرأهًْ الحرهًْ البالغه 
فإنه یجب عليها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلی قدمها، والیجب عليها 
ستر الوجه والکفين والقدمين، فإن سترت ذلک كان أفضل«61 »بر زن بالغ 
آزاد واجب است كه سر و بدنش را ا ز باالی سر تا قدم هایش بپوشاند؛ ولی 
پوشش صورت و دستان و قدم ها بر او واجب نمي باشد، البته اگر آن ها را 

بپوشاند بهتر است«.
2- عالمه حلّی در كتاب »إرشاد األذهان« مي نویسد: »جسد المرأهًْ كله 
عورهًْ، عدا الوجه و الکفين والقدمين«62 »تمام بدن زن به استثنای صورت و 

دستان و قدم ها عورت مي باشد«.
نمازگذار  لباس  باب  المتعلمين« در  3- عالمه حلّی در كتاب »تبصره 
و  واليدین  الوجه  كشف  لها  وسوغ  عورهًْ،  المرأهًْ  جسد  »و  مي نویسد: 
القدمين«63 »بدن زن عورت است ولی به او در باز گذاشتن صورت و دستان 

و قدم ها اجازه داده شده است«.
4- شهيد اول در كتاب »دروس« مي نویسد: »وبدن المرأه و رأسها عوره 
إال الوجه و الکفين و القدمين ظاهرهما و باطنهما«64 »بدن زن به استثنای 
آن ها( عورت  باطن  و چه  قدم ها  قدم ها )چه ظاهر  و  و دستان  صورت 

مي باشد«.
5- شهيد ثانی در كتاب »روض الجنان« مي نویسد: »تمام بدن زن آزاد 
عورت است، لذا پوشش آن در نماز و آن چه كه در حکم نماز است، بر زن 
واجب است، به استثنای صورت )مراد از آن مقداری است كه شستن آن 
در وضو واجب است( و دو دست )حد آن دو، تا مچ است( وفرقی بين ظاهر 
دو دست و باطن آن ها وجود ندارد« سپس در ادامه مي نویسد: »ستثناء 
این دو عضو، بين اصحاب ما اتفاقی است، و هم چنين، بنابر قول مشهور 
قدم ها نيز از وجوب پوشش مستثناست ودليل آن عالوه بر این كه، چون 
غالباً آشکارند، روایت محّمدبن مسلم است از امام باقر )عليه السالم( ، امام 
باقر )عليه السالم( مي فرمایند: »والمرأهًْ تصلی فی الدرع والمقنعهًْ إذا كان 
الدرع كثيفا« امام باقر )عليه السالم( در این روایت به درع و مقنعه اكتفاء 
كرده اند، در حالی كه درع همان پيراهن است و غالباً قدم ها را نمي پوشاند 
و مقنعه پوشش سر است« سپس در ادامه مي نویسد: »حد قدم ها تا ساق 
پا مي باشد، و بنابر ظاهر، فرقی بين ظاهر آن دو و باطن آن دو وجود ندارد، 
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چون عموميت دليل هر دو را در برمي گيرد«65 .
6- محقق اردبيلی در كتاب »مجمع الفائدهًْ« مي نویسد: »وجسد المرأهًْ كله 
عورهًْ عدا الوجه والکفين و القدمين«66 »تمام بدن زن به استثنای صورت و 

دستان و قدم ها عورت مي باشد«.
7- محقق سبزواری در كتاب »كفایهًْ األحکام« مي نویسد: »واألقوی أَن 
جسد المرأهًْ الحرهًْ كله عورهًْ سوی الوجه والکفين والقدمين«67 »نظر قوی تر 
آن است كه تمام بدن زن به استثنای صورت و دستان و قدم ها عورت 

مي باشد«.
در ادامه بحث نظر چند تن از فقهای اهل تسنن را در این زمينه بيان 

مي كنيم: 
1- زین الدین بن إبراهيم بن نجيم در كتاب »البحر الرائق« مي نویسد: 
به  بدن زن  قدميها«68 »تمام  و  و كفيها  إال وجهها  عورهًْ  الحرهًْ  »وبدن 

استثنای صورت و دستان و قدم ها عورت مي باشد«.
2- عبدالغنی الغنيمی در كتاب »الباب فی شرح الکتاب« مي نویسد: »وبدن 
المرأهًْ الحرهًْ كله عورهًْ إال وجهها و كفيها و قدميها«69 »تمام بدن زن به 

استثنای صورت و دستان و قدم ها عورت مي باشد«.
3- در كتاب»تبيين الحقایق« آمده است: »و بدن الحرهًْ عورهًْ إال وجهها و 
كفيها و قدميها، لقوله تعالی »والیبدین زینتهن إال ما ظهر منها« والمراد 
محل زینتهن و ما ظهر منها الوجه والکفان و فی القدم روایتان واألصح أنها 
ليست بعوره لإلبتالء بإبدائها«70 »تمام بدن زن به استثنای صورت و دستان 
و قدم ها عورت مي باشد، به خاطر قول خداوند متعال در آیه ي 31سوره ي 
نور»والیبدین زینتهن إال ما ظهر منها« مراد اززینت محل زینت است و 
مراد از »ما ظهر منها« صورت و دستان مي باشد، سپس در ادامه مي نویسد: 
در مورد قدم دو روایت وجود دارد و صحيح ترین این دو روایت این است 

كه به خاطر ابتالیی كه در آشکار كردن آن وجود دارد، عورت نمي باشد.« 
همان طور كه گفته شد آقای زیعلی در ابتدا قدم ها را به طور قطع جزء 
عورت به حساب نياوردند ولی در ادامه مي فرمایند در مورد قدم دو قول 
وجود دارد و عورت نبودن قدم را به عنوان صحيح ترین دو قول انتخاب 

كردند.
با توجه به مطالب فوق این نتيجه به دست مي آید، مذهب اماميه بالنسبه به 
مذاهب اهل تسنن یک سری امتيازاتی داردو آن این كه در مذهب اماميه 
برای استثنائاتی كه در مورد وجوب پوشش زن در مقابل مرد نامحرم وجود 
دارد، دو مالك عمده مدنظر واقع شده است، مالك اول این كه ضرورتی 
وجود داشته باشد، واین مالك به استناد یکی از قواعد فقهی : »المحظورات 
بالضرورات« كارهای ممنوع )در بحث ما، آشکار كردن صورت و  تبيح 
دستان( به واسطه ي ضرورت جایز است، و یا به قول عاميانه از باب »اكل 
به ميته« )همه مي دانيم خوردن مردار حرام است ولی اگر اضطرار حاكم 
باشد، همين خوردن ميته كه حرام است، جایز مي شود، یعنی اضطرار 
تا حدی مؤثر است كه مي تواند حکم شرعی نزد خدا را نيز تغيير دهد( 
مي باشد، مالك دوم این كه در باز گذاشتن صورت و دستان، جلوی مرد 
نامحرم، خوف فتنه اي وجود نداشته باشد، بدین معنا كه اگر مرد نامحرم 
با نگاه كردن به صورت و دستان خانمی به هردليل )زیبایی خانم، آرایشی 
كه كرده و ..( به گناه بيفتد، در این صورت باز گذاشتن صورت و دستان 
جایز نمي باشد.بنابراین اگر این دو مالك وجود داشته باشد، حکم )جواز 
آشکار كردن صورت و دستان( وجود دارد و در غير این صورت، چنين 
حکمی وجود ندارد، در ميان مذاهب اهل تسنن نيز در مذهب حنفيه 
و شافعيه، گروهی از فقهاء از جمله: آقای عبداهلل بن محمود بن مودود 
الموصلی الحنفی در كتاب »اإلختيار لتعليل المختار« و... آقای السنيکی 
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در كتاب »أسنی المطالب«، یکی از این دو مالك )ضرورت( را در جواز 
آشکار كردن آن ها مد نظر قرار داده اند.ولی در مجموع فقهای اهل تسنن 
برای این حکم مالك به خصوصی را در نظر نگرفته اند و حتی گروهی از 
ایشان قایل به سخت گيری های بي مورد در این زمينه شده اند، به طوری 
كه گفته اند حتی رفتن به قبرستان به دليل اختالطی كه بين زن و مرد، 

حاصل مي شود، برای زن جایز نمي باشد.

بررسی جرم انگاری بي حجابی در حقوق موضوعه ي ایران
1. ارکان جرم

الف( ركن قانونی: 
الزمه ي جرم انگاری یک فعل، وضع مجازات قانونی از سوی قانون گذار 
برای آن است، زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات اسالمی تنها هر فعل یا 
ترك فعلی كه برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود. 
تبصره ي ماده 638 قانون مجازات اسالمی )مصوب 1375( ركن قانونی 
تشکيل دهنده ي جرم رعایت كردن حجاب شرعی است. براساس این 
تبصره زنانی كه بدون حجاب شرعی در معبر و انظار عمومی ظاهر شوند به 
حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی 
محکوم خواهند شد.پيش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسالمی، در سال 
1375 مستند قانونی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، ماده 4 قانون نحوه 
رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی كه استفاده از آن ها 
در مأل عام خالف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار مي كند )مصوب 
1365( بود. برابر این ماده: »كسانی كه در انظار عمومی، وضع پوشيدن 
لباس و آرایش آنان خالف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت 
عمومی باشد، توقيف وخارج از نوبت در دادگاه صالح، محاكمه و حسب 
مورد به یکی از مجازات های مذكور در ماده 2 محکوم مي گردند.« ماده 
638 قانون مجازات اسالمی، ورود خاص به عام است، زیرا ماده ي 4 برای 
همه ي اشخاص عموميت دارد، ولی قانون مجازات اسالمی تنها به جرم 
نداشتن حجاب شرعی در زنان اختصاص یافته است. بنابراین قانون مجازات 
در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصيص زده است. البته قانون یاد 
شده هم چنان به اعتبار خود باقی بوده و مستند قانونی برای جرم رعایت 
نکردن پوشش شرعی از سوی مردان است.از سوی دیگر، هدف این قانون 
درباره ي شيوه برخورد انتظامی و قضایی با جرم ظاهر شدن بدون حجاب 
شرعی در انظار عمومی باید مالك عمل قرار بگيرد، محدوده ي تعارض این 
دو ماده، ميزان مجازات مقرر در آن هاست.ماده 2 قانون: »نحوه ي رسيدگی 
به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی كه استفاده از آن ها در مأل عام 
خالف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار مي كند« از مجازات های 
تعریزی به شرح زیر نام مي برد: »1-تذكر و ارشاد 2- توبيخ و سرزنش 
3- تهدید 4- 10 تا 20 ضربه شالق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار 
ریال برای استفاده كننده 5- 20 تا 40 ضربه شالق یا جریمه نقدی از 20 
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تا 200 هزار ریال در مورد استفاده كننده«. این مجازات ها در حق بزه كاران 
زن به دليل وجود قانون خاص الحق اعمال نمي شود. بنابراین مجازات زنان 
در رعایت نکردن حجاب شرعی منحصر در همان دو موردی است كه ماده 

638 قانون مجازات اسالمی مقّرر كرده است.

ب( ركن مادی:
1- رفتار مجرمانه: 

رفتار قوام دهنده ي جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی و سلبی 
است. به عبارت دیگر»ترك فعل« رفتار تشکيل دهنده ي این جرم است. 
این جرم عبارت است از رعایت نکردن و ترك یک تکليف قانونی كه همان 

مراعات حجاب شرعی در انظار عمومی از سوی بانوان است. 

2- شخصيت بزهکار: 
دكتر شامبياتی در این رابطه مي نویسد: »در مسأله ی بی حجابی و تبصره 
ماده 638 قانون مجازات اسالمی، فقط خطاب مقّنن به زنان بوده و حکم 
این تبصره، شامل مردان نمي باشد.حال این سؤال پيش مي آید كه آیا 
پوشش و حفاظ برای اقليت های دینی هم الزامی است یا خير؟واگر یک 
زن غير مسلمان مرتکب عمل بي حجابی در معابر و انظار عمومی شود، 
مشمول حکم این قاعده قرار خواهد گرفت یا خير؟در این خصوص با توجه 
به مقررات ماده 3 قانون مجازات اسالمی كه نسبت به كليه كسانی كه در 
قلمروی جمهوری اسالمی ایران، قرار دارند، قابليت اعمال دارد، لذا احترام 
به قانون برای كليه ي افراد جامعه اعم از مسلمان و غير مسلمان اجباری 
زنان غير مسلمان  اعمال توسط  این قبيل  است و در صورت مشاهده 

مشمول حکم قانون قرار خواهند گرفت.«

3- شخصيت بزه دیده: 
سالمت روانی و امنيت اخالقی جامعه و خانواده، حوزه هایی هستند كه 
با تحقق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی آسيب مي بينند.بنابراین جرم 
مورد بحث در شمار جرایم عمومی است و تعقيب كردن مرتکب آن نيازمند 
دعوای شاكی خصوصی نيست. فلسفه ي جرم انگاری رعایت نکردن حجاب 
شرعی نيز پاسداری از امنيت اخالقی جامعه است كه اخالل در آن، زمينه 
ساز جرایم بسيار دیگری است. اهميت پاسداری از شخصيت بزه دیده در 
این جرم، ضرورت اهتمام به جلوگيری از گسترش جرم یاد شده را دو 

چندان مي كند.71

4- وسيله ي ارتکاب جرم: 
به دليل عمدی بودن رفتار مجرمانه ي جرم مورد بحث، وسيله در تحقق آن 
نوعيت ندارد به بيان دیگر، ظاهر شدن در هر وضعيتی كه كفایت حجاب 
شرعی نکند، مصداق جرم، رعایت نکردن حجاب شرعی به شمار مي رود. 
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نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سينه به دليل 
شيوه بستن روسری )مانند رسم عرب دوران جاهليت( استفاده از لباس های 
تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دست ها، همگی بخشی از مصداق های 
جرم رعایت نکردن حجاب شرعی هستند.تشخيص مصداق های این جرم 

بر عهده ي دادگاه رسيدگی كننده است.72

5- مکان ارتکاب جرم: 
مکان تحقق جرم یاد شده، معابر و انظار عمومی است. حکم شماره 413- 
یاری  عمومی  معابر  شناخت  در  را  ما  كشور،  عالی  دیوان   1316/2/31
مي رساند: »مقصودازارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از این 
كه عمل در مریی ومنظرعمومی واقع شود و یا در مکانی كه مستعد عموم 
باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتزار از علنی بودن و آشکار 
شدن آن تأثيری نخواهد داشت، بنابراین، ارتکاب عمل منافی عفت در پس 

كوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.«73
فضای درونی وسيله ي نقليه شخصی در صورتی كه قابل مشاهده و در 
منظر عموم باشد، مشمول »انظار عمومی« خواهد بود. پس در صوررتی كه 
راننده یا سرنشين وسيله ي نقليه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقص 
قانون شده است. بنابراین ضابطان دادگستری باید با متوقف كردن چنين 
وسيله ي نقليه اي، از فرار مجرم جلوگيری كنند. در این فرض، گرفتن 
مدرك شناسایی از فرد بي حجاب برای مراجعه بعدی به پاسگاه نيروی 
انتظامی وجاهت قانونی ندارد و استنکاف از تکليف قانونی ضابطان مبنی بر 

توقيف فرد بي حجاب است. 

6- زمان ارتکاب جرم: 
عامل زمان در تحقق جرم یاد شده مدخليتی ندارد و رعایت نکردن حجاب 
شرعی در هر زمانی حتی در زمان خالی از تردد افراد در معابر عمومی، 

مرتکب را مستوجب مجازات مي سازد.

7- حصول نتيجه: 
جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از نظر حصول نتيجه مجرمانه، جرم 
مطلق است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل عنصر مادی در آن، 
مرتکب را مستوجب مجازات قانونی مي سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در 
پی آن، وجود سوء نيت خاص از شرایط تحقق این جرم نيست. بنابراین 
صرف مراعات نکردن حجاب شرعی در مناظر عمومی، بدون در نظر گرفتن 
آثار منفی احتمالی مترتب بر آن یا بار نشدن چنين آثاری، موجب تحقق 

این جرم است.

ج( ركن معنوی: 
جرم بي حجابی از جمله جرایم عمومی است، چرا كه مرتکب باید عالوه بر 
علم و آگاهی به غير قانونی بودن و حرام بودن عمل ارتکابی، قصد انجام آن 
را نيز داشته باشد.به عبارتی دیگر، باید تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه 
صرف نظر از نتيجه آن موجود باشد، بنابراین، صرف اینکه زنی به اختيار 
و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند، بزه كار به شمار مي رود، هم چنين 
قبالً گفتيم كه جرم بي حجابی، جرمی مطلق است و سوء نيت خاص در 
تحقق آن نقشی ندارد، مدخليت نداشتن سوء نيت خاص در تحقق این 



جرم با اطالق تبصره ي قانونی آن نيز سازگار است. زیرا قانون، همه زنانی 
را كه حجاب شرعی را مراعات نمي كنند، فارغ از قصد و انگيزه ي ایشان، 
مجرم مي داند، البته اگر مرتکب جرم دارای انگيزه های مجرمانه اي مانند 
تشویق دیگران به بي حجابی یا تبليغ عليه نظام باشد، به مجازات مربوط 
به هر یک از این جرایم مهم محکوم خواهد شد74.هم چنين بي حجابی اگر 
به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعی باشد، با جمع شدن 

شرایط دیگر، سبب تحقق »ارتداد« نيز مي گردد.

2. آیین دادرسی جرم بي حجابی
تعقيب،  از: كشف،  است  عبارت  دادرسی كيفری جرایم جزایی  مراحل 

تحقيق، صدور حکم و اجرای حکم صادر شده
الف( مرحله ي كشف: دادسرا به موجب بند الف ماده 3 قانون تشکيل 
دادگاه هاي عمومی و انقالب )مصوب 1373( كه در سال 1381 اصالح 
شد، عهده دار كشف جرایم است. یکی از مهم ترین روش های كشف جرم 
كه دادسرا از آن مدد مي جوید، گزارش های ضابطان دادگستری مي باشد 
و به موجب ماده 15 قانون آیين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور كيفری مصوب 1378/1/22 »ضابطان دادگستری مأمورانی هستند 
كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضایی در كشف جرم به موجب قانون 
اقدام مي نمایند. این ضابطان مکلفند، پس از آگاهی از وقوع جرم، اقدامات 
الزم را برای حفظ آثار جرم و جلوگيری از فرار متهم یا پنهان شدن او، 
انجام دهند»ریاست و نظارت بر ضابطين دادگستری از حيث وظایفی كه 
به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است«75 ضابطان دادگستری 
در برخورد با این جرم چه در مریی و منظر ایشان انجام شده باشد و 
چه به واسطه اعالن دو نفر یا بيشتر كه شاهد ارتکاب جرم بوده اند و فرد 
معينی را بزه كار معرفی كنند، از رخ دادن آن آگاه شده باشند، باید تمامی 
اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت و ادوات و آثار و عالیم و دالیل جرم و 

جلوگيری از فرار متهم معمول دارند.
دادگستری،  ضابط  مقام  در  مي توانند  كه  دارند  وجود  نهاد  دو  امروزه 
وظيفه ي كشف در جرایم مشهود را بر عهده بگيرند، یکی از آن دو نيروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران است كه به عنوان ضابط عام دادگستری 
برابر قانون نيروی انتظامی )مصوب 1369( »مبارزه با منکرات و فساد« 
را به عنوان یک وظيفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد. 
بنابراین، نيروی انتظامی مکلف است با به كارگيری مستمر نيروهای خود، 
زنان بدون حجاب شرعی را شناسایی كند و ایشان را پس از توقيف به 
مقام قضایی صالح تحویل دهد هم چنين بسنده كردن نيروی انتظامی 
به »إرشاد« ناقضان قانون وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای قانون 
به شمار مي رود، نهاد دیگری، نيروی مقاومت بسيج است كه»به موجب 
قوانين خاص و در محدوده ي وظایف محوله ضابط دادگستری به شمار 
مي رود« ماده یک »قانون حمایت قضایی بسيج« )مصوب1370( در این 

باره چنين بيان داشته است: »به نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی اجازه داده مي شود، همانند ضابطين قوه قضایيه هنگام 
برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام 
به موقع آنها و یا اعالم نياز آنان به منظور جلوگيری از امحای آثار جرم و 
فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضایی، اقدامات قانونی الزم را 
به عمل آورند« بنابراین نيروی مقاومت بسيج نيز مي تواند در برخورد با جرم 
مشهود بي حجابی، به عنوان ضابط قضایی اقدام كند. نيروی مقاومت بسيج 
مکلف به اقدام به موقع است. عدم اقدام به موقع ضابطين در شرایطی محرز 
است كه ضابطين ذی ربط دیرتر به صحنه برسند یا در صورت حضور، با 

جرم مورد نظر برخورد ننمایند.«76 

ب( مرحله ي تعقيب: 
ماده 3 »قانون آیين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور كيفری« 
مصوب 1378 مقرر داشته است: »تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه ي 
الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی، برابر ضوابط قانونی بر عهده ي 
»احيای  به  معروف  قانون  بنابر  امروزه  مي باشد.«  قضایی  حوزه  ریيس 
دادسراها« دادستان یا همان مدعی العموم عهده دار تکليف است.ضابطان 
دادگستری پس از كشف جرم موضوع را به دادسرا ارجاع مي دهندودادسرا 
به نمایندگی از جامعه به اقامه دعوا مي پردازد.دادرسی در نظام حقوقی 
ایران مبتنی بر»سيستم قانونی بودن تعقيب« است، در این روش، دادسرا 
مکلف است هرگاه عمل ارتکابی از نظر قانون جرم باشد، بزه كاررا تعقيب 
كندوحق اظهار نظر درباره ي متناسب و مفيد بودن یا نبودن تعقيب را 
ندارد. ارزش مندی این روش به آن است كه بر مبنای آن، هر جرمی تحت 
تعقيب قرار مي گيرد و قطعيت اجرای مجازات به عنوان الزمه ي عبرت 
آموزی اعمال سياست های كيفری متزلزل نمي شود. بنابراین دادسرا در 

برخورد با جرم بي حجابی، هرگز حق استنکاف از تعقيب متهم راندارد.77

ج( مرحله تحقيق: 
 »تحقيقات مقدماتی كليه جرایم بر عهده ي بازپرس مي باشد«78 البته قانون 
این اجازه را به ضابطان داده است كه در مورد جرایم مشهود، عهده دار 
تحقيقات مقدماتی گردند. قانون گذار برای جلوگيری از اشاعه ي فحشا، 
تحقيق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعالم كرده است.»مگر در مواردی 
كه جرم مشهود باشد و یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخير 
توسط قاضی صورت مي گيرد.«79 بنابراین جرم بي حجابی، تحقيق بردار 
است و هم ضابطان و هم بازپرس به عنوان مقام تحقيق مي توانند برای 
تکميل پرونده، تحقيقات انجام دهند. مقام تحقيق مکلف است پس از 
احزار هویت دقيق متهم، اتهام داده شده را به وی تفهيم كند و پس از آن، 
دفاع متهم را بشنود و آن گاه در صورت نياز، درباره شيوه ي ارتکاب جرم، 
زمان و مکان آن و موارد دیگر از متهم بازجویی كند. از آن جا كه متهم 
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این جرم مؤنث است، مقام تحقيق موّظف به رعایت موازین شرعی در امر 
تحقيقات است و باید به گونه اي برخورد كند كه از مّظان اتهام فاصله داشته 
باشد. بازپرس پس از پایان یافتن تحقيقات، با احزار تحقق جرم بي حجابی 
و انتساب آن به متهم با صدور »قرار مجرميت« پرونده را جهت تأیيد 

دادستان و صدور كيفر خواست كيفری نزد وی بفرستد.

د( مرحله دادرسی
اولين موضوع در مرحله ي دادرسی، تعيين صالحيت دادگاه برای آغاز 
رسيدگی است برابر ماده 5 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومی و انقالب 
»رسيدگی به كليه جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد 
انقالب است. جرم بي حجابی آن گاه  فی االرض« در صالحيت دادگاه 
كه زمينه ساز اشاعه ي فحشا در جامعه ي اسالمی بوده و هتک كننده 
باشد، مشمول عنوان  اسالمی  انقالب  اسالمی مورد حمایت  ارزش های 
»افساد فی االرض« خواهد بود. البته رویه ي جاری دادگاه هاي دادگستری 
این است كه دادرسی پرونده های مربوط به جرایم منافی عفت و از جمله 
عالی  در محاكم عمومی كيفری صورت مي پذیرد. »شورای  بي حجابی 
قضایی در تاریخ 1364/9/26 در بخش نامه اي چنين ابالغ كرد: »نظر به 
اینکه ضد انقالب با استفاده از عناوین و مساعدت های قانونی به پایگاه های 
فکری و فرهنگی و اخالقی جامعه اسالمی رخنه و حمله نموده، سعی 
دارد با خالف كاری در رفتار و اعمال اجتماعی، فساد اخالقی و جنسی و 
بي بند و باری اعتقادی را بر پایه های غرب باوری نفوذ و شيوع دهد، الزم 
است آقایان قضات محترم با توجه به حساسيت زمان و فرصت تاریخی 
استثنایی كه در آن به سر مي بریم، به دور از رأفت بي جایی كه بعضاً 
اعمال مي شود، در كليه ي مظاهر این حركت ضد انقالبی فساد انگيز و فتنه 
انگيز به دقت نظر كنند و مراجع قضایی عمومی كه صالحيت رسيدگی 
به جرایم عمومی را دارند، در هر مورد كه ارتکاب رشاء و ارتشاء و اختالس 
جرایم عليه اموال و حقوق عمومی، جرایم عليه عفت و عصمت عمومی، 
فحشا و منکرات در رفتار مبتذل غرب گرایانه در پوشش و آرایش و دیگر 
جرایم كه عنواناً به منظور برهم زدن امنيت سياسی و اقتصادی كشور یا 
غارت بيت المال به نظر مي رسد، پرونده را برای رسيدگی قانونی به استناد 
ماده واحده ي قانون حدود صالحيت دادسراها و دادگاه هاي انقالب حسب 
مورد به دادسرا یا دادگاه انقالب اسالمی محل ارسال نمایند.دادسراها و 
دادگاه هاي انقالب با كليه مظاهر این حركت های مخل امنيت نظم عمومی 
و مضر به مصالح انقالب پيروزی اسالمی طبق قانون برخورد نموده، اجازه 
و  فرهنگ  در حيطه  مفسدین جبهه جدیدی  دسته های  داد  نخواهند 
شئون اجتماعی در برابر انقالب باز كنند. دادستان كل كشور در همان 
سال براساس بخشنامه ي شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه اي تأكيد 
كرد كه در مورد »هر گونه اعمال خالف عفت عمومی، فحشا و منکرات و 
رفتارهای مبتذل غرب گرایانه و مشابه آن با انگيزه ضدیت و دهن كجی به 

نظام و اخالل در امنيت سياسی و یا اخالقی و ... شایسته است، دادسراها و 
دادگاه هاي انقالب اسالمی نسبت به پذیرش این قبيل پرونده ها از مراجع 
انتظامی و پيگيری قاطع و رسيدگی دقيق و مجازات متخلفين و مجرمين 
وفق ضوابط شرعی و قانونی اقدام نمایند.«بنابراین، مقامات تحقيق، ملکلف 
هستند در مرحله ي تحقيقات مقدماتی، درباره انگيزه ي مجرمانه مرتکب 
جرم بي حجابی، تحقيقات الزم را انجام دهند تا حسب مورد، پرونده مجرم 
را به دادسراهای انقالب بفرستند.پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، 
دادرس باید بر مبنای گزارش ضابطان و تحقيقات مقدماتی انجام شده، در 
صورتی كه مورد وثوق او باشد، وارد رسيدگی ماهوی به اتهام های متهم 
از قاعده ي»آزادی دليل در امر  انتسابی،  اثبات جرم  شود. دادرس برای 
كيفری« بهره مي گيرد. اقرار متهم، گزارش جامع ضابطان دادگستری، 
شهادت دو شاهد قانونی و علم قاضی، روش های اثبات جرم بي حجابی 
است. به دليل وجود جنبه حق اللهی جرم مورد بحث، محاكمه باید با 
حضور متهم صورت گيرد و حکم محکوميت غيابی نمی توان صادر كرد.«80

هـ( مرحله اجرای احکام
مي باشد.  احکام  اجرای  مرحله ي  كيفری،  دادرسی های  نهایی  مرحله ي 
مطابق ماده 287قانون آیين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
كيفری: »هرگاه رأی به برائت یا منع تعقيب یا موقوفی تعقيب متهم صادر 
شود، رأی بالفاصله توسط دادگاه اجرا مي شود.« حکم قطعی محکوميت 
مي شود،  اجرا  كيفری  احکام  اجرای  واحد  و  دادسرا  واسطه ي  به  متهم 
مجازات های جرم بي حجابی، حبس یا جزای نقدی است. »اشخاصی كه 
محکوم به حبس هستند، با اعالم نوع جرم و ميزان محکوميت برای تحمل 
كيفر به زندان معرفی مي شوند«81 »مدت تمامی كيفرهای حبس از روزی 
شروع مي شود كه محکوٌم عليه به موجب حکم قطعی قابل اجرا، حبس 
شود«82»در اجرای حکم به جزای نقدی، ميزان محکوم باید به حساب 

خزانه ي دولت، واریز و برگه رسيد آن پيوست پرونده شود«.83
باتوجه به مطالب فوق این نتيجه حاصل مي شود كه بي حجابی در حقوق 
مجازات  قانون  در  قانونگذار  و  مي شود  محسوب  ایران جرم  موضوعه ي 
اسالمی به این مسأله اشاره كرده است، و ضمانت اجرای خاصی برای 
كسانی كه حجاب را رعایت نکنند و قصد اخالل در نظم عمومی و هتک 
بنابراین  ارزش های اسالمی را داشته باشند، در نظر گرفته شده است، 
همه ي زنان مسلمان باید به این مسأله توجه كافی داشته باشند و در 
رعایت آن اهتمام بورزند، ناگفته نماند، هرچند در وضع كنونی با این مسأله 
به عنوان یک جرم برخورد نمي شود، ولی زنان بدانند كه رعایت حجاب از 
جانب آنان نه تنها حافظ شخصيت آن ها در این دنيا مي باشد؛ بلکه ضامن 

سعادت اخروی آن ها نيز مي باشد.
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18. الهندی، الفاضل، كشف اللثام )قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين 

بقم المشرفه، 1416( چاپ اول، ج3، ص243 
 19. شيخ طوسی، االقتصاد )طهران: منشورات مکتبه جامع چهلستون، 1400( ص258 

20. عالمه حلی، تذكره الفقهاء )قم: موسسه آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث، 1420( 
جلد اول، ص92 

21 .محقق سبزواری، ذخيره المعاد )]بی جا[: موسسه آل البيت )ع( ، ألحياء التراث، ]بی تا[( 
جلداول، ص237

22. األخضری، أبو زید عبدالرحمن بن محمد الصغير، مختصر )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[، 
جلد اول، ص18 

23. السعدی، عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهلل، اإلرشاد )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلداول، 
ص34 

است«  عورت  استثنای صورتش  به  زن  بدن  »تمام  وجهها«  إال  عوره  الحره  24. »كل 
»الحجاوی، شرف الدین موسی بن أحمدبن موسی أبو النجا، زاد المستقنع فی إختصار 

المقنع )الریاض: دار الوطن للنشر، ]بی تا[( جلد اول، ص41« 
25. »و كل الحره عوره إال وجهها« »تمام بدن زن آزاد به استثنای صورتش عورت است« 

»آل مبارك، فيصل بن عبدالعزیز، كلمات السداد علی متن الزاد )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( 
جلد اول، ص37«

26. »والحره البالغه كلها عوره فی الصاله إال وجهها« »تمام بدن زن آزاد بالغ به استثنای 
صورتش در نماز عورت است« »إبن فویان، منارالسبيل فی شرح الدليل )]بی جا[: المکتب 

اإلسالمی، 1409( جلد اول، ص74«
27. شيخ طوسی، خالف، جلد اول، ص393 

28. نور/30 
29. »نظر الرجل الی المرأه، فنقول، كل اجنبيه ال یرید نکاحها وال حاجه إلی النظر إليها 
یحرم النظر إلی ما عدا الوجه و الکفين منها، بإجماع علماء االسالم و أما الوجه و الکفين 
فيحرم بتلذذ أو خوف الفتنه اجماعاً لقوله تعالی »قل للمونين یغضوا من أبصارهم«.......قال 
والدی فی التذكره، یحرم النظر اليهما كسائر جسدها وهو األصح عندی لعموم اآلیه و ألنه 
مظنه الشهوه والفتنه.« »ابن العالمه، ایضاح لفوائد )قم: المطبعه العلميه، 1387( چاپ اول، 

جلد سوم، ص5«
30. نور/31 

31. شهيد اول، ذكری الشيعه فی أحکام الشریعه )قم: موسسه آل البيت )ع( إلحياء التراث، 
1419( چاپ اول، جلد سوم3، ص6 

32. نور/31 
33. »قال: وجميع البدن الحره عوره إال وجهها و كفيها لقوله تعالی: »وال یبدین زینتهن إال 
ما ظهر منها« قال ابن عباس: الکحل و الخاتم .ومن ضروره إبداء الزینه إبداء موضعها، فالکحل 
زینه الوجه، والخاتم زینه الکف، وألنها تحتاج إلی كشف ذلک فی المعامالت فکان فيه 
ضروره« »الموصلی الحنفی، عبداهلل بن محمودبن مودود، اإلختيار لتعليل المختار )بيروت: 

لبنان، دار الکتب العلميه، 1426ه، 2005م( الطبعه الثالثه، ج1، ص49
ْيَها( أِلَنهَّ فِي إبَْداءِ الَْوْجِه  34.  »َواَل یَُجوُز أَْن یَْنُظَر الرهَُّجُل ِمْن األَأْْجَنِبيهَّهًِْ إالهَّ إلَی َوْجِهَها َوَكفهَّ
َوالَْکفِّ َضُروَرهًًْ لَِحاَجِتَها إلَی الُْمَعاَملَهًِْ َمَع الرَِّجاِل أَْخًذا َوإِْعَطاًء َوَقْد یَْضَطرُّ إلَی َكْشِف َوْجِهَها 
َص لََها فِيِه« )الحدادی العبادی اليمنی، ابو بکر بن علی  َهاَدهًِْ لََها َوَعلَْيَها ِعْنَد الَْحاِكِم َفُرخِّ لِلشهَّ

بن محمد، الجوهر النيره )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( ج 6، ص163( 
35. الشيبانی، محمدبن الحسن بن فرقد، المبسوط )كراتشی: إداره القرآن والعلم اإلسالميه، 

]بی تا[( ج3، ص56 
36. الرشدانی، أبی الحسن علی بن أبی بکربن عبدالجليل، الهدایه فی شرح البدایه )]بی جا[: 

المکتبه اإلسالميه، ]بی تا[( ج1، ص43
37. الرازی، محمدبن ابی بکر بن عبدالقادر، تحفه الملوك )بيروت: دارالبشائر اإلسالميه، 

1417( جلد اول، ص230 
38. السيواسی، كمال الدین محمد بن عبدالواحد، فتح القدیر )بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( 
ج1، ص459؛البابرتی، محمدبن محمد، العنایه شرح البدایه )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد 

اول، ص418
 39. عبدالرحمن محمدالمعروف بشيخی زاده، مجمع األنهر )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( 

جلد هشتم، ص171 
 40. ورام بن أبی فراس، مجموعه ورام )قم: انتشارات مکتبه الفقهيه، ]بی تا[( جلد دوم، 

ص118 
41. »عوره المرأه جميع بدنها عدا الوجه والکفين بدليل حدیث عبداهلل بن مسعود، أن 
النبی )صلی اهلل عليه وآله و سلّم( قال: المرأه عوره فإذا خرجت إستشرفها الشيطان وحدیث 
عایشه: أنالنبي )صلی اهلل عليه وسلم( قال: الیقبل اهلل صاله حائض إال بخمار واختلف في 
ظاهرالکفين: قيل هوعوره وقيل إنه ليس بعوره في الصاله وقيل إنه ليس بعوره مطلقا« 
»الحاجه نجاح، الحلبی، فقه العبادات علی مذهب الحنفی )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد 

اول، ص76« 
3البغدادی، عبدالرحمن شهاب الدین، إرشادالمسالک )]بی جا[: الشركه اإلفریقيه للطباعه، 
]بی تا[( ، جلد اول، ص28؛ محمدبن أحمدبن جزی، الکلبی الغرناطی، القوانين الفقهيه 

)]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد اول، ص40
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42
43. الصاوی، احمدبن محمد، حاشيه الصاوی علی الشرح الصغير )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( 

جلد اول، ص482 
44. فقه العبادات مالکی )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد اول، ص141 

45. النمری القرطبی، أبوعمریوسف بن عبداهلل بن عبد البر، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
األمصار )بيروت: دارالکتب العلميه، ]بی تا[( جلد دوم، ص202

46. الغرافی، شهاب الدین أحمدبن إدریس، الذخيره )بيروت: دارالغرب، 1994( ج2، ص105 
47. »و من المرأه الحره جميع جسدها إال الوجه و الکفين« »عورت زنان آزاد جميع 
بدن هایشان است به استثنای صورت و دستان« »النفراوی، أحمدبن غنيم بن سلم، الفواكه 

الدوانی )]بی جا[: مکتبه الثقافه الدینيه، ]بی تا[( ، جلد اول، ص370«
48. وأما الحره فکلها عوره إال الوجه والکفين« »تمام بدن زن آزاد به استثنای صورت و 

دستان او عورت است« »القوانين الفقهيه، جلد اول، ص40«
49. الصعيدی العدوی، علی بن أحمد، حاشيه العدوی )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد دوم، 

ص21 
50. الخرشی، محمدبن عبداهلل، شرح خليل للخرشی )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد دوم، 

ص201 
51. البقاعی، یوسف الشيخ محمد، كفایه الطالب )بيروت: دارالفکر، 1412( جلد اول، ص215 
52. األخضری، أبو زید عبدالرحمن بن محمد الصغير، مختصر )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[، 

جلد اول، ص18 
53. محمدبن أحمد، عليش، منح الجليل )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد اول، ص476 

54. زكریا بن محمدبن زكریا األنصاری، زین الدین أبو یحيی السنيکی، أسنی المطالب شرح 
روض الطالب )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد سوم، ص43

55.  »فأماالحرة فجميع بدنها عورة إالالوجه والکفين لقوله تعالی )و ال یبدین زینتهن إال ما 
ظهر منها( قال ابن عباس )رضی اهلل عنهما( وجهها و كفيها والن النبی )صلی اهلل عليه وآله 
وسلّم( نهی المرأه فی االحرام عن لبس القفازین والنقاب ولو كان الوجه والکف عوره لما حرم 
سترهما فی اإلحرام والن الحاجه تدعو إلی إبراز الوجه للبيع والشراء وإلی إبراز الکف لألخذ 
واإلعطاء فلم یجعل ذلک عوره« »إبراهيم بن علی بن یوسف، الشيرازی، المهذب )بيروت: 

]بی نا[، ]بی تا[( جلد اول، ص64«
56. العمده )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد اول، ص62

57. »والمرأه كلها عوره إال الوجه و فی الکفين روایتان لقوله تعالی: )وال یبدین زینتن إال ما 
ظهر منها( قال إبن عباس : وجهها و كفيها و النه یحرم ستر الوجه فی اإلحرام وستر الکفين 
بالقفازین و لو كانا عوره لم یحرم سترها والثانيه: أن الکفين عوره ألن المشقة ال تلحق فی 
سترهما فأشبها سائر بدنها« »عبداهلل بن قدامه، المقدسی، الکافی فی الفقه اإلمام أحمدبن 

حنبل)]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد اول، ص226«
58. زین الدین بن إبراهيم بن نجيم، المعروف بإبن نجيم المصری، البحر الرائق )]بی جا[: 

]بی نا[، ]بی تا[( جلد سوم، ص64
59. الشافعی، محمدبن إدریس، االم )بيروت: دار المعرفه، 1393( جلد اول، ص89 

60. الرافعی القزوینی، عبدالکریم بن محمد، الشرح الکبير للرافعی )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( 
جلد چهارم، ص83 

61. ابن إدریس حلی، سرائر، ج1، ص260
62. عالمه حلی، إرشاد األذهان )قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين بقم 

المشرفه، 1410( ص247 
63. عالمه حلی، تبصره المتعلمين )طهران: انتشارات فقيه، 1368ش( ص41 

64. شهيد اول، الدروس، )قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين، ]بی تا[( 
جلد اول1، ص147 

65. وجسد المرأه الحره كله عوره یجب عليها ستره فی الصاله وما فی حکمها عدا الوجه وهو 
مایجب غسله فی الوضوء والکفين و حدهما مفصل الزند وال فرق بين ظاهرهما و باطنهما 
و استثناء هذین موضع وفاق بين األصحاب و كذا القدمين علی المشهور، ومستنده مع 
بدوهما غالبا قول الباقر )عليه السالم( فی روایه محمدبن مسلم »والمرأه تصلی فی الدرع 
والمقنعه إذا كان الدرع كثيفا« فاجتزأ )عليه السالم( بالدرع وهو القميص و المقنعه وهی 
للرأس والقميص ال یستر القدمين غالباً و حد القدمين، مفصل الساق وال فرق بين ظاهرهما 
وباطنهما علی الظاهر، لتناول الدليل لهما« »شهيد ثانی، روض الجنان )قم: موسسه آل البيت 

إلحياء التراث( ص217«
66. محقق اردبيلی، مجمع الفائده )قم: منشورات جماعه المدرسين فی الحوزه العلميه، 

1403ه، 1363ش( جلد دوم، ص106 

67. محقق سبزواری، كفایه األحکام، )قم: موسسه النشر اإلسالمی، 1423( جلد اول، ص81 
68. زین الدین بن إبراهيم بن نجيم، البحرالرائق شرح كنز الدقائق )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( 

جلد سوم، ص57 
69. الغنيمی، عبدالغنی، الباب فی شرح الکتاب )]بی جا[: دارالکتب العربی، ]بی تا[( جلد 

اول1، ص32 
70. الزیعلی، فخرالدین عثمان بن علی، تبيين الحقایق )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد اول، 

ص459 
71. شامبياتی، هوشنگ، حقوق كيفری اختصاصی )تهران: ژوبين، 1376( جلد سوم، 

ص558. 
72. ذاكرحسين، محمد هادی، »نگاهی به جایگاه بزه« »رعایت نکردن حجاب شرعی« 
در نظام حقوقی ایران، حجاب، مسؤوليت ها و اختيارات دولت اسالمی به كوشش: ابراهيم 

شفيعی سروستانی )قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 1387( 
73. همان، ص506 

74. عبده، محمد، اصول قضایی )تهران: انتشارات كتابفروشی محمد علی علمی، 1326( 
ص 223

75. ماده 500 قانون مجازات اسالمی »هر كس عليه نظام جمهوری اسالمی ایران به نفع 
گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نماید، به حبس از سه ماه تا 

یک سال محکوم خواهد شد« 
76. ماده3 آیين نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسيج مصوب 1372/3/30 

77. ذاكرحسين، محمد هادی »نگاهی به جایگاه بزه« رعایت نکردن حجاب شرعی« »در 
نظام حقوقی ایران« حجاب، مسؤوليت ها و اختيارات دولت اسالمی، ص 513

78. بند »و« ماده 3قانون تشکيل دادگاه هاي عمومی و انقالب 
79. تبصره ی ماده 43 قانون آیين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور كيفری 

80. ذاكرحسين، محمد هادی، همان، ص 517- 515 
81. ماده 294 آیين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور كيفری 

82. همان، ماده ي 295 
83. همان، ماده ي 299 

منابع
ــــــــــــــــــــــــ

1- ابن منظور، لسان العرب، ج1، بيروت: دارصار، 1414ق. 
2_ آذر تاش، آذر نوش، فرهنگ معاصر )عربی – فارسی( ، تهران : لشدنی، جاپ جهارم، 

.1383
3- آیين نامه ي اجرایی قانون حمایت قضایی از بسيج مصوب1372/3/30.

4- آل مبارك، فيصل بن عبدالعزیز، كلمات السداد علی متن الزاد، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، 
]بی تا[.

5- بندر ریگی، محمد، فرهنگ بندرریگی، تهران: انتشارات علمی، چاپ اول، 1378
6- البقاعی، الشيخ محمد، كفایه الطالب، ج1، بيروت: دارالفکر، 1412.

7- ابن البراج، القاضی، المهذب، ج1، قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين 
بقم المشرفه، 1406.

8- ابن العالمه، ایضاح الفوائد، ج3، قم: المطبعه العلميه، چاپ اول، 1387.
9- إبن ضویان، منارالسبيل فی شرح الدليل، ج1، ]بی جا[: المکتب اإلسالمی، 1409.

10- األخضری، ابو زید عبدالرحمن بن محمد الصغير، مختصر، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.
11- البابرتی، محمدبن محمد، العنایه فی شرح البدایه، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.

12- البغدادی، عبدالرحمن شهاب الدین، إرشادالمسالک، ج1، ]بی جا[: الشركه اإلفریقيه 
للطباعه، ]بی تا[.

13- الجوهری، اسماعيل، الصحاح، ج2، تهران: اميری، 1368.
14- الحاوی فی فقه الشافعی، ج2، )بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.

15- الحجاوی، شرف الدین موسی بن أحمدبن موسی أبو النجا، زاد المستقنع فی إختصار 
المقنع، ج1، الریاض: دار الوطن للنشر، ]بی تا[.

16حّرانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، قم: انتشارات جامعه ی مدرسين، 1406ق.
17- الحلبی، ابوالمجد، اشاره السبق، قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين 
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بقم المشرفه، 1414.
18- - الحلبی، الحاجه نجاح، فقه العبادات علی مذهب الحنفی، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.

19- - الحلبی، ابوالصالح، الکافی للحلبی، اصفهان: مکتبه اإلمام اميرالمومنين، ]بی تا[.
20- حلّی، ابن إدریس، سرائر، قم : موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين بقم 

المشرفه، 1410
21- حلی، عالمه، إرشاد األذهان، قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين 

بقم المشرفه، 1410.
22ـــــــــــــــ، تبصره المتعلمين، طهران: انتشارات فقيه، 1368ش.

23ـــــــــــــــ، منتهی المطلب، ج1، ایران، مشهد: مجمع البحوث اإلسالميه، 1412.
24ـــــــــــــــ، تحریر األحکام، ج1، قم: موسسه اإلمام الصادق، 1420.

25ــــــــــــــ، تذكره الفقهاء، ج1، قم: موسسه آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث، 
.1420

26ـــــــــــــ، تحریراألحکام الشرعيه علی مذهب اإلماميه، ج2، قم: موسسه اإلمام 
الصادق، 1420ه.

27- الخرشی، محمدبن عبداهلل، شرح خليل للخرشی، ج2، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.
28- الدمشقی، محمدبن بدر الدین بن بلبان، أخضرالمختصرات فی الفقه علی مذهب اإلمام 

أحمدبن حنبل، ج1، بيروت: دار البشائراإلسالميه، 1416.
29- دیلمی، حسن بن محمد، إرشادالقلوب إلی الصواب، ج1، ]بی جا[: انتشارات شریف 

رضی، چاپ اول، ]بی تا[.
30- الرازی، محمدبن ابی بکر بن عبدالقادر، تحفه الملوك، ج1، بيروت: دارالبشائر اإلسالميه، 

 .1417
31- الرافعی القزوینی، عبدالکریم بن محمد، الشرح الکبير للرافعی، ج4، ]بی جا[: ]بی نا[، 

]بی تا[.
32- الرشدانی، ابی الحسن علی بن أبی بکربن عبدالجليل، الهدایه فی شرح البدایه، ج1، 

]بی جا[: المکتبه اإلسالميه، ]بی تا[.
33- زمخشری، محمد، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، ج3، بيروت: دارالکتب العربی، 

]بی تا[.
34- الحدادی العبادی اليمنی، ابو بکر بن علی بن محمد، الجوهر النيره، ج6، ]بي جا[: 

]بی نا[، ]بی تا[( .
35- الزیعلی، فخرالدین عثمان بن علی، تبيين الحقایق، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.

36- زین الدین بن إبراهيم بن نجيم، البحرالرائق شرح كنز الدقائق، ج3، ]بی جا[: ]بی نا[، 
]بی تا[. 

37- زین الدین بن إبراهيم بن نجيم، المعروف بإبن نجيم المصری، البحر الرائق، ج3، ]بی 
جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.

38- السراج الوهاج، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.
39- السعدی، عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهلل، اإلرشاد، ج1، ]بی جا[ : ]بی نا[، ]بی تا[.

40- السنيکی، زكریا بن محمد بن زكریا األنصاری، زین الدین أبو یحيی، الغرر البهيه فی 
شرح البهجه الوردیه، ج3، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( .

41ــــــــــــــــــــــــــــــــ، أسنی المطالب شرح روض الطالب، ج3، ]بی جا[: 
]بی نا[، ]بی تا[.

42- السيواسی، كمال الدین محمد بن عبدالواحد )المعروف بإبن الهمام( ، فتح القدیر، ج1، 
]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.

43- لشافعی، محمدبن إدریس، االم، ج1، بيروت: دار المعرفه، 1393.
44- شامبياتی، هوشنگ، حقوق كيفری اختصاصی، ج3، تهران: ژوبين، 1376

45- شهيد اول، الدروس، ج1، قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين، 
]بی تا[.

46ـــــــــــ، ذكری الشيعه فی أحکام الشریعه، ج3، قم: موسسه آل البيت )ع( إلحياء 
التراث، چاپ اول، 1419.

47- شهيد ثانی، روض الجنان، قم: موسسه آل البيت إلحياء التراث، ]بی تا[.
48- الشيبانی، محمدبن الحسن بن فرقد، ، المبسوط، ج3، كراتشی: إداره القرآن والعلم 

اإلسالميه، ]بی تا[.
49ـــــــــ، محمدبن محمد )ابن اثير( ، النهایه فی غریب الحدیث و األثر، ج3، بيروت: 

داراإلحياء التراث العربی، ]بی تا[.
50- شيخ طوسی، االقتصاد، طهران: منشورات مکتبه جامع چهلستون، 1400.

51- ، خالف، ج1، قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه، 

.1407
52- الشيرازی، إبراهيم بن علی بن یوسف، المهذب، ج1، بيروت: ]بی نا[، ]بی تا[.

53- الصاوی، احمدبن محمد، حاشيه الصاوی علی الشرح الصغير، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، 
]بی تا[. 

54- الصعيدی العدوی، علی بن أحمد، حاشيه العدوی، ج2، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.
55- طباطبایی، سيدمحمدكاظم، عروه الوثقی، ج2، بيروت: موسسه ی األعلمی للمطبوعات، 

چاپ دوم، 1409ق.
56- ، محمدحسين، تفسير الميزان، ج1، تهران: موسسه انتشاراتی اسماعيليان، چاپ سوم، 

1392 ه.ق.
57- طبيبيان، سيد حميد، فرهنگ الروس، ج2، تهران: انتشارات امير كبير، 1382.

58- - الطوسی، محمد بن حسن )الشيخ الطوسی( ، تهذیب األحکام، ج5، تهران: دارالکتب 
اإلسالميه، چاپ سوم، 1364ش.

59- عبدالرحمن محمد المعروف بشيخی زاده، مجمع األنهر، ج8، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.
60- عبده، محمد، اصول قضایی، تهران: انتشارات كتابفروشی محمد علی علمی، 1326. 

61- عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.
62- العمده، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.

63- الغرافی، شهاب الدین أحمدبن إدریس، الذخيره، ج2، بيروت: دارالغرب، 1994.
64- الغروی، سيدمحمد؛ مازح، الشيخ یاسر، الفقه علی المذاهب األربعه ومذهب أهل البيت 

)ع( ، ج2، بيروت- لبنان: دارالثقلين، چاپ اول، 1419ه 1998م.
65- الغنيمی الدمشقی، عبدالغنی، الباب فی شرح الکتاب، ج1، ]بی جا[: دارالکتب العربی، 

]بی تا[.
66- قانون آیين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور كيفری.

67- قانون تشکيل دادگاه هاي عمومی و انقالب اصالحيه ي 1381/7/28.
68- قانون مجازات اسالمی، تهران: موسسه ي انتشارات جهاد دانشگاهی

69- فقه العبادات مالکی، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.
70- الکلبی الغرناطی، محمدبن أحمدبن جزی، القوانين الفقهيه، ج1، ]بی جا[: ]بی نا[، 

]بی تا[.
71- محقق اردبيلی، مجمع الفائده، ج2، قم: منشورات جماعه المدرسين فی الحوزه العلميه، 

1403ه، 1363ش. 
72- محقق سبزواری، ذخيره المعاد، ج1، ]بی جا[: موسسه آل البيت )ع( ، ألحياء التراث، 

]بی تا[.
73ــــــــــــــ، كفایه األحکام، ج1، قم: موسسه النشر اإلسالمی، 1423.

74- مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، بی جا: صدرا، 1366.
75- المقدسی، عبداهلل بن قدامه، الکافی فی الفقه اإلمام أحمدبن حنبل، ج1، ]بی جا[: 

]بی نا[، ]بی تا[. 
76- المقنع، ج1، الریاض: دار الوطن للنشر، ]بی تا[.

77- الموصلی الحنفی، عبداهلل بن محمودبن مودود، اإلختيار لتعليل المختار، ج1، بيروت: 
لبنان، دار الکتب العلميه، ]بی تا[. 

78- النراقی، مهدی، مستند الشيعه، ج16، قم: موسسه ي آل البيت )عليه السالم( ، چاپ 
اول، 1419ق.

79- النفراوی، أحمدبن غنيم بن سلم، الفواكه الدوانی، ج1، ]بی جا[: مکتبه الثقافه الدینيه، 
]بی تا[ .

80- النمري القرطبي، أبوعمریوسف بن عبداهلل بن عبد البر، ، االستذكارالجامع لمذاهب 
فقهاء األمصار، ج2، بيروت : دارالکتب العلميه، ]بی تا[.

81- ورام بن أبی فراس، مجموعه ورام، ج2، قم: انتشارات مکتبه الفقهيه، ]بی تا[.
82- الهندی، الفاضل، كشف اللثام، قم: موسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسين 

بقم المشرفه، چاپ اول، 1416.
83- الهيتمی، شهاب الدین أحمد بن حجر، تحفه المهتاج، ج6، ]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[.

84- هاشمی، سيد حسين، »رابطه ی حجاب و عفاف«، پژوهش های قرآنی، سال سيزدهم، 
پایيز و زمستان 1386، شماره ي 52- 51.

85- یوسف الشيخ محمد، البقاعی، كفایه الطالب، ج1، بيروت: دارالفکر، 1412.
86- یعقوبی، عبدالهاشم، قانون آیين دارسی كيفری مصوب 1378/6/28، تهران: انتشارات 

بهنامی، چاپ اول، 1378.
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بررسی ابعاد گوناگون حجاب 
و تحلیل راهکارهای یکپارچه سازی برون ده های فرهنگی و تربیتی در آن

چكیده
این مقاله با بررسي انواع حجاب)گفتاري، رفتاري و پوششي( به آثار فردي و اجتماعي حجاب مي پردازد و سپس پیشنهادها و توصیه هایي جهت تربیت ماردان آینده 
از همان سال هاي آغاز یادگیري ارائه مي نماید. به اعتقاد نویسندگان، سازمان هاي فرهنگي و تربیتي جمهوري اسالمي، مهمترین وظیفه را در این میان بر عهده دارند.

واژگان کلیدي
حجاب، عفاف، بي حجابي، فرهنگ، تربیت، رفتار، شخصیت

  نوشته: فاطمه اسفندیار ) كارشناسی حوزوی و كارشناس كانون قرآن و عترت دانشگاه ازاد اسالمی  واحد فيروزكوه(
زهرا یوسفیان ) دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فيروزكوه (
محمد صالح هاشم زاده ) دانشجوی كارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد فيروزكوه(
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مقدمه
حجاب و پوشش در دین مبين اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
اسالم به عنوان آخرین دین الهی برای حفظ فرد و جلوگيری جامعه از 
انحرافاتی كه سرچشمه ی آنها بی حجابی و بی عفتی و عدم رعایت پوشش 
صحيح می باشد برنامه ای را به مردم داده است كه این دستورالعمل شامل 

همه ی افراد بشر اعم از مرد و زن می باشد.
اسالم برای مردان پوششی را قرار داده است كه مسلمان بایستی به آن 
دستور عمل كند و برای دختران و زنان نيز متناسب با جسم و روحيات 
آنها برنامه ای دارد. زن مظهر زیبایی و كانون مهر و محبت است. اما زن در 
دیدگاه دنيا گرایان و كسانی كه فقط به عالم ماده دل  خوش كرده اند بسيار 
تحقير شده است. اگر به فکر فرو رویم و اندكی وقت داشته باشيم می یابيم 
كه همه ی جسارتها و تحقيرها علتی ندارد به جز دوری جستن از برنامه 

های دین و عمل نکردن به فرائض و شعائر دینی و مذهبی.
اسالم می گوید: ای زن خودت را حفظ كن و زیور آالت و جسم زیبایت را 

برای همسر خودت نمایان كن.
حجاب اسالمی یعنی مصونيت و نه محدودیت و مثال حجاب برای زن 
به قلعه ای می ماند كه مردم برای حفظ جان خویش از ظلم و حمالت 
وحشيان به دور خانه های خویش می سازند. پس قلعه وسيله نجات است 
و در مسير پر خار و خس زندگی كه هر لحظه امکان دارد كه پای بر 
تيغی بنشيند بایستی كفشی به پا داشته باشيم كه از تيغ های شهوترانی و 

حرام آلود دیگران محفوظ بمانيم.

مفهوم لغوی حجاب 
به گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدی و به معنای در پرده قرار 
دادن به كار میرود.  ابن درید می گوید: »حجبت الشیء. .. اذا سترته، 
فيه.  تستترت  اذا  السحاب  فی  الشمس  احتجبت  تر...،  السِّ الحجاب:  و 
یعنی  حجاب  و  می گيرد  فرا  را  شیء  روی  كه  است  پوششی  حجاب، 
احتجبت  فرو می رود عرب می گوید:  ابر  زمانی كه خورشيد در  پرده...، 
می دهد:  توضيح  چنين  را  واژه  این  فيومی  السحاب«.  فی   الشمس 
حجب فعلی متعدی است و به معنای مانع شدن به كار می رود. به پرده، 
حجاب می گویند، زیرا مانع از دیدن است، و به دربان، حاجب گفته میشود، 
زیرا وی مانع از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع جسمانی اطالق 
 می گردد، ولی برخی مواقع به موانع معنوی نيز حجاب گفته می شود. 
از گفتار اهل لغت می توان نتيجه گرفت كه در زبان عرب، حجاب به پوششی 
گفته می شود كه مانع از دیدن شيئی پوشانده شده می شود. شهيد مطهری 

نتيجه تحقيقات لغوی خود را درباره این واژه، چنين بيان می كند: 
كلمه حجاب هم به معنی پوشيدن است و هم به معنی پرده و حاجب، 
بيشتر استعمالش به معنی پرده است. این كلمه از آن جهت مفهوم پوشش 
می دهد كه پرده وسيله پوشش است و شاید بتوان گفت كه به حسب اصل 

لغت هر پوشش حجاب نيست؛ آن پوشش حجاب ناميده می شود كه از 
طریق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد. 

این واژه در قرآن و حدیث نيز با عنایت به همين معنای لغوی به كار رفته 
و معنای خاصی پيدا نکرده است. شهيد مطهری می فرماید: در قرآن كریم 
در داستان سليمان غروب خورشيد را این طور توصيف می كند: »حتی 
توارت بالحجاب« یعنی تا آن وقتی كه خورشيد در پشت پرده مخفی شد. 
تعبير حجاب با همين معنا در آیه 51 سوره شوری و نيز در آیه 53 سوره 

احزاب به كار برده شده است . 
در دستوری كه امير المؤمنين )عليه السالم( به مالک اشتر نوشته است 
می فرماید: »فال تطولن احتجابک عن رعيتک« یعنی در ميان مردم باش 
كمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان كن. حاجب و دربان تو را از 

مردم جدا نکند بلکه خودت را در معرض مالقات و تماس مردم قرار ده. 

مفهوم اصطالحی حجاب 
حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم، اصطالح خاصی 
دارداما در مسأله مورد بحث این نوشتار كه مسأله ای فقهی است دارای 
معنای خاصی نيست. این واژه در فقه در معنای لغوی خود كه همان پرده 
حائل ميان دو چيز باشد به كار رفته و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده 
بود. در دوران متأخر این واژه معنای اصطالحی خاصی پيدا كرده و به 
پوشش خاص زنان اطالق شده است. شهيد مطهری در این باره می فرماید: 
استعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطالح نسبتاً جدیدی است. 
در قدیم و مخصوصاً در اصطالح فقها كلمه ستر كه به معنی پوشش است 
به كار می رفته است. فقها چه در كتاب الصلوهًْ و چه در كتاب النکاح كه 
متعرض این مطلب شده اند كلمه ستر را به كار برده اند نه كلمه حجاب را. 
بهتر این بود كه این كلمه عوض نمی شد و ما هميشه همان كلمه پوشش 
را به كار می بردیم، زیرا چنان كه گفتيم معنی شایع لغت حجاب، پرده است 
و اگر در مورد پوشش به كار برده می شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن 
زن است و همين امر موجب شده كه عده زیادی گمان كنند كه اسالم 
خواسته است زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون 
نرود. پوشش زن در اسالم این است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن 
خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد. آیات مربوطه همين 
معنی را ذكر می كند و فتوای فقها هم مؤید همين مطلب است... در آیات 
مربوطه، لغت حجاب به كار نرفته است. آیاتی كه در این باره هست چه 
در سوره مباركه نور و چه در سوره مباركه احزاب حدود پوشش و تماس 
های زن و مرد را ذكر كرده است بدون آن كه كلمه حجاب را به كار برده 
باشد. آیه ای كه در آن كلمه حجاب به كار رفته است مربوط است به زنان 
پيغمبر اسالم. معنای اصطالحی جدید این واژه، عبارت است از پوششی كه 
زن در برابر نامحرمان باید استفاده كند و از جلوه گری و خود نمایی بپرهيزد. 
در این نوشتار نيز همين معنای اصطالحی مورد نظر است، نه پرده نشينی 
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زنان. تردیدی نيست كه حجاب در این اندازه یکی از احکام مشترك ادیان 
ابراهيمی و از احکام ضروری اسالم بوده و همه طوایف اسالمی بر آن اتفاق 

نظر دارند.

حجاب و عفت
“عفت“ و “حجاب“ دو واژه ی متفاوت اند كه در اصل معنای »منع و امتناع« 
مشترك هستند. اما تفاوت آن ها در »تفاوت بين ظاهر و باطن« است؛ 
یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری 
در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت درونی است، 
ولی با توجه به این كه تأثير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر، یکی از 
ویژگی های عمومی انسان است؛ بنابراین، بين حجاب و پوشش ظاهری و 
عفت و بازداری باطنی انسان، تأثير و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتيب كه 
هرچه حجاب و پوشش ظاهری بيش تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در 
تقویت و پرورش روحيه ی باطنی و درونی عفت، تأثير بيش تری دارد؛ و 
بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بيش تر باشد باعث حجاب و پوشش 
ظاهری بيش تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می گردد. »حجاب زنان سالمند 
قرآن مجيد به شکل ظریفی به این تأثير و تأثّر اشاره فرموده است .نخست 
به زنان سالمند اجازه می دهد كه بدون قصد تبّرج و خودنمایی، لباس های 
رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می گوید: 
اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس هایی مثل چادر را نيز بر ندارند، بهتر 
است: »وَ الَْقواِعُد ِمَن النِّساءِ الالهَّتِی ال یَْرُجوَن نِکاحاً َفلَْيَس َعلَْيِهنهَّ ُجناٌح أَْن 
ُ َسِميٌع  یََضْعَن ثِيابَُهنهَّ َغْيَر ُمَتَبرِّجاٍت بِِزیَنٍة وَ أَْن یَْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنهَّ وَ اهللهَّ

َعلِيٌم« سوره  مباركه نور
عالوه بر رابطه ی قبل، بين پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی عالمت 
و صاحب عالمت نيز هست؛ به این معنا كه مقدار حجاب ظاهری، نشانه ای 
از مرحله ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است .البته این مطلب 
به این معنا نيست كه هر زنی كه حجاب و پوشش ظاهری داشت، لزوماً از 

همه ی مراتب عفت و پاكدامنی نيز برخوردار است.

آیا حجاب مانع همه بزهكاری های اجتماعی است؟
با توجه به همين نکته، پاسخ این اشکال و شبهه ی افرادی كه برای ناكارآمد 
جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از زنان با حجاب را 
بهانه قرار می دهند آشکار می گردد؛ زیرا مشکل این عده از زنان، ضعف در 
حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش 
ظاهری است و قبالً گذشت كه حجاب اسالمی ابعادی گسترده دارد و یکی 
از مهم ترین و اساسی ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است 
كه فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار 
می كند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقيدتی، به منزله ی سنگ بنای دیگر 
حجاب ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، 

شکل دهنده ی رفتارهای اوست. البته، همان گونه كه حجاب و پوشش 
ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری از همه ی مراتب عفاف نيست، عفاف 
بدون رعایت پوشش ظاهری نيز قابل تصور نيست. نمی توان زن یا مردی را 
كه عریان یا نيمه عریان در انظار عمومی ظاهر می شود عفيف دانست؛ زیرا 
گفتيم كه پوشش ظاهری یکی از عالمت ها و نشانه های عفاف است و بين 

مقدار عفاف و حجاب، رابطه ی تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد.
بعضی نيز رابطه ی عفاف و حجاب را از نوع رابطه ی ریشه و ميوه دانسته اند؛ 
با این تعبير كه »حجاب، ميوه ی عفاف، و عفاف، ریشه ی حجاب است«. 
برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی عفاف و طهارت 
باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته و ظاهری 
است. از سوی دیگر، بعضي افراد با این جمله كه "من دلي پاك دارم و 
نيازي به حجاب نيست"  ادعای عفاف كرده و با این تعابير، خود را سرگرم 
می كنند. چنين انسان هایی باید در قاموس اندیشه ی خود این نکته ی 
اساسی را بنگارند كه درون پاك، بيرونی پاك می پروراند و هرگز قلب پاك، 

موجب بارور شدن ميوه ی ناپاِك بی حجابی نخواهد شد.

هدف و فلسفه حجاب 
هدف اصلی تشریع احکام در اسالم، قرب به خداوند است كه به وسيله ی 

تزكيه ی نفس و تقوا به دست می آید: 
ِ أَتْقاُكْم« )حجرات؛ 13( بزرگوار و با افتخارترین شما نزد  »إِنهَّ أَْكَرَمُکْم ِعْنَد اهللهَّ
خدا با تقواترین شماست. »ُهَو الهَِّذی بََعَث فِی اأْلُمِّيِّيَن َرُسوالً ِمْنُهْم یَْتُلوا َعلَْيِهْم 
 آیاتِِه وَ یَُزكِّيِهْم َو یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة َو إِْن كانُوا ِمنْ َقْبُل لَِفی َضالٍل ُمِبيٍن«؛ 
اوست خدایی كه ميان عرب اّمی )قومی كه خواندن و نوشتن هم نمی دانستند( 
پيغمبری بزرگوار از همان قوم برانگيخت، تا بر آنان وحی خدا را تالوت كند 
و آنها را )از لوث جهل و اخالق زشت( پاك سازد و كتاب سماوی و حکمت 
 الهی بياموزد؛ با آن كه پيش از این، همه در ورطه ی جهالت و گمراهی بودند. 

از قرآن كریم استفاده می شود كه هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب 
اسالمی، دست یابی به تزكيه ی نفس، طهارت، عفت و پاكدامنی است. آیاتی 
وا ِمْن أَبْصارِِهْم وَ یَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذلَِک أَْزكی  همچون: »ُقْل لِلُْمْؤِمِنيَن یَُغضُّ
لَُهْم«؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم ها از نگاه ناروا بپوشند و 
فروج و اندامشان را محفوظ دارند، كه این بر پاكيزگی جسم و جان ایشان 

اصلح است.

حجاب چشم 
وا ِمْن أَبْصارِِهْم« )نور؛30( ای رسول ما به مردان مؤمن  »ُقْل لِلُْمْؤِمِنيَن یَُغضُّ

بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند.
« )نور؛31( ای رسول به زنان مؤمن  »ُقْل لِلُْمْؤِمناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَبْصارِِهنهَّ

بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند.
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حجاب در گفتار 
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم 
است :»َفال تَْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَيْطَمَع الهَِّذی فِی َقلِْبهِ َمَرٌض« )احزاب؛32( پس 
زنهار نازك و نرم با مردان سخن نگویيد؛ مبادا آن كه دلش بيمار )هوا و 

هوس( است به طمع افتد.

حجاب رفتاری 
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم 
است. به زنان دستور داده شده است به گونه ای راه نروند كه با نشان دادن 
زینت های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند . »َو ال یَْضِربَْن بِأَْرُجلِِهنهَّ 
« )نور؛31( و آن طور پای به زمين نزنند كه  لُِيْعلََم ما یُْخِفيَن ِمْن زِیَنِتِهنهَّ

خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می شود كه مراد از حجاب 
اسالمی، پوشش و حریم قایل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در 
 انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، نگاه،  حرف زدن و راه  رفتن است. 
بنابراین، حجاب و پوشش زن نيز به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل 
افراد نامحرم است كه قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند. 

همين مفهوم منع و امتناع در ریشه ی لغوی عفت نيز وجود دارد.

حجاب در قرآن 
مسأله حجاب در دو سوره از سوره های قرآن مطرح شده است. ابتدا این 
نکته به طور اجمال در سوره احزاب آیه 59 مطرح شده، و سپس با تفصيل 
ِّلُْمْؤِمَناِت یْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنهَّ  بيشتر در سوره نور آمده است: »و َُقل ل
َویْحَفْظَن ُفُروَجُهنهَّ َواَل یْبِدیَن زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ َما َظَهَر ِمْنَها َولْيْضِربَْن بُِخُمِرِهنهَّ 
َعلَی ُجيوبِِهنهَّ َواَل یْبِدیَن زِیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ لُِبُعولَِتِهنهَّ أَْو آبَائِِهنهَّ أَْو آبَاء بُُعولَِتِهنهَّ 
أَْو أَبَْنائِِهنهَّ أَْو أَبَْناء بُُعولَِتِهنهَّ أَْو إِْخَوانِِهنهَّ أَْو بَِنی إِْخَوانِِهنهَّ أَْو بَِنی أََخَواتِِهنهَّ 
أَْو نَِسائِِهنهَّ أَْو َما َملََکْت أَیَمانُُهنهَّ أَوِ التهَّابِِعيَن َغيِر أُْولِی اإْلِْربَِة ِمَن الرَِّجاِل أَِو 
هَِّذیَن لَْم یْظَهُروا َعلَی َعْوَراِت النَِّساء َواَل یْضِربَْن بِأَْرُجلِِهنهَّ لِيْعلََم َما  ْفِل ال الطِّ
ِ َجِميًعا أَیَها الُْمْؤِمُنوَن لََعلهَُّکْم تُْفلُِحوَن«؛ و  یْخِفيَن ِمن زِیَنِتِهنهَّ َوتُوبُوا إِلَی اهللهَّ
به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را ]از هر نامحرمی[ فرو بندند و پاكدامنی 
ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آن چه طبعاً از آن پيداست، 
و باید روسری خود را بر گردن خویش ]فرو[ اندازند و زیورهایشان را جز 
برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران 
شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان 
]همکيش[ خود یا كنيزانشان یا خدمت كاران مرد كه]از زن[ بی نيازند 
یا كودكانی كه بر عورت های زنان وقوف حاصل نکرده اند آشکار نکنند و 
پاهای خود را ]به گونه ای به زمين [نکوبند تا آنچه از زینت شان نهفته می 
دارند معلوم گردد. ای مؤمنان! همگی ]از مرد و زن[ به درگاه خدا توبه كنيد 
تِی اَل یْرُجوَن نَِکاًحا َفلَيَس  اميد كه رستگار شوید. » َو الَْقَواِعُد ِمَن النَِّساء الالهَّ

َعلَيِهنهَّ ُجَناٌح أَن یَضْعَن ثِيابَُهنهَّ َغيَر ُمَتَبرَِّجات بِِزیَنهًْ َو أَن یْسَتْعِفْفَن َخيٌر 
ُ َسِميٌع َعلِيٌم«؛ و بر زنان از كار افتاده ای كه ]دیگر [اميد زناشویی  هَُّهنهَّ َو اهللهَّ ل
ندارند گناهی نيست كه پوشش خود را كنار نهند ]به شرطی كه[ زینتی را 
آشکار نکنند، و عفت ورزیدن برای آن ها بهتر است و خدا شنوای داناست. 
در شأن نزول آیه 30 سوره نور » قل للمؤمنين یغضوا من أبصارهم ویحفظوا 
فروجهم...« جناب كلينی به سند خویش از سعد اسکاف نقل می كند كه 
امام باقر )عليه السالم( فرمود: جوانی از جماعت انصار در شهر مدینه با زنی 
روبه رو شد. در آن زمان زنان پوشش سر خود را پشت گوش های خود می 
انداختند ]در نتيجه، بنا گوش و گردن ایشان هویدا بود[ وقتی زن از كنار 
وی گذشت جوان سر را به عقب برگرداند و هم چنان كه راه می رفت وی 
را نظاره می كرد و وارد كوچه ای شد و در حالی كه به پشت سر خود نگاه 
می كرد به راه خود ادامه داد كه صورتش به استخوان یا تکه شيشه ای كه 
از دیوار بيرون زده بود برخورد كرد و شکست. وقتی آن زن از نظرش محو 
شد نگاه كرد و دید كه بدن و لباسش خونين شد. جوان خدمت رسول 
خدا شرفياب شد. پيامبر از حال وی جویا شد و او جریان را به اطالع آن 
جناب رساند. پس جبرئيل نازل شد و این آیه را آورد: »قل للمؤمنين یغّضوا 
من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک أزكی لهم إّن اهلل خبيٌر بما یصنعون.« 
سيوطی نيز این شأن نزول را به نقل از ابن مردویه از امام علی)عليه السالم(

نقل كرده است. از این شأن نزول می توان استنباط كرد كه اولين آیاتی 
كه در تشریع حجاب و بيان محدوده نظر نازل شده، همين آیات سوره 

نور است. 
گزارش های تاریخی حاكی از آن است كه مسلمانان بعد از نزول این آیات، 
رویه متفاوتی را پيش گرفتند و با شنيدن این آیات به ضرورت ایجاد 
تغييرات و دگرگونی هایی در چگونگی پوشش زنان پی بردند و به همين 
دليل بعد از نزول این آیات، زنان با پوشش های متفاوتی در اجتماع حاضر 

می شدند. مثالً طبری )244ـ310 ق( در تفسير خود آورده است: 
النساء  اهلل  قالت: یرحم  انّها  وآله(  النبی)صلی اهلل عليه  عائشه زوج  عن 
المهاجرات االول لما انزل اهلل»وليضربّن بخمرهّن...« شققن اكثف مروطهن 
فاختمرن به؛ یعني: رحمت خدا بر زنان مهاجر پيشگام باد كه هنگامی كه 
خداوند فرمان حجاب را نازل فرمود، ضخيم ترین پوشش های پشمين خود 

را برش داده و با آن سر و گردن خود را پوشاندند. 
سيوطی )849ـ911 ق( نيز به سند خود از ام سلمه نقل می كند كه 
بعد از نزول آیه »یدنين عليهن من جالبيبهن« زنان انصار از منازلشان 
با پوشش های مشکی خارج می شدند به گونه ای كه به نظر می رسيد 
بر سر ایشان كالغی نشسته است. به گفته سيوطی این گزارش ذیل آیه 
»وليضربن بخمرهن« از سوره نور نيز در جوامع روایی متعددی نقل شده 
است.در كالم دیگری آمده است كه نزد عایشه از برتری زنان قریش سخن 
به ميان آمد. او گفت زنان قریش صاحبان فضيلت اند اما به خدا قسم من در 
پای بندی به كتاب خدا و ایمان به قرآن كسی را برتر از زنان انصار ندیدم. 
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وقتی آیه »وليضربّن بخمرهّن علی جيوبهّن« نازل شد و مردان این آیه را 
در خانه ها بر زنان خود خواندند، بعد از آن هر یک از آن زنان با لباس خود، 
سر و كناره های صورتش را می پوشاند. آنان وقتی صبح پشت سر رسول 
خدا به نماز ایستادند سر و گردن خود را پوشانده بودند به گونه ای كه خيال 
می كردی بر سر آن ها كالغ نشسته است. از آنچه گذشت معلوم می شود 
كه برداشت مردم از این آیات، ضرورت تجدید نظر در چگونگی حضور زنان 

در اجتماع و بين نامحرمان بود. 
فقها و مفسران نيز مفاد این آیات را وجوب پوشش خاص برای زنان در برابر 
مردان نامحرم دانسته اند. در محدوده داللت آیات، 32 و33 و 53 سوره 

احزاب 28 نيز بين مفسران اختالف است. 

تاریخ نزول سوره احزاب و نور 
به اتفاق دانشمندان علوم قرآن سوره های نور و احزاب از سوره های مدنی 
قرآن هستند. بر اساس نقل بسياری از دانشمندان علوم قرآن سوره احزاب 
كه متعرض حوادث سال پنجم هجری است چهارمين یا پنجمين سوره 
ای است كه در مدینه بر پيامبر اكرم ـ صلوات اهلل و سالمه عليه ـ نازل 
شد و سوره نور نيز بعد از سوره نصر كه بعد از صلح حدیبيه ]سال ششم 
هجری[ و قبل از فتح مکه ]ماه رمضان سال هشتم [در مدینه بر پيامبر 

نازل شده است. 
محققان تاریخ اسالمی نيز معتقدند كه سوره نور به طور تقریبی در سال 
هشتم هجری آغاز شد، زیرا این سوره بعد از سوره نصر كه در سال هشتم 
نازل شد و در تاریخ نقل شده كه پيامبر بعد از این سوره دو سال در قيد 
حيات بود و سوره نور بعد از سوره احزاب كه نزول آن از آغاز سال پنجم 
شروع شد، نازل شده است. به روایت ابن عباس چندین سوره بين زمان 

نزول سوره نور و احزاب فاصله شده است. 

حجاب مانع همه بزهكاری های اجتماعی
اشکال و شبهه ی افرادی كه برای ناكارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش 
ظاهری، تخلفات بعضی از زنان با حجاب را بهانه قرار می دهند آشکار 
می گردد؛ زیرا مشکل این عده از زنان، ضعف در حجاب باطنی و فقدان 
ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قباًل 
گذشت كه حجاب اسالمی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم ترین و 
اساسی ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است كه فرد را در 
مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می كند؛ و 
اساساً این حجاب ذهنی و عقيدتی، به منزله ی سنگ بنای دیگر حجاب ها، 
از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل 

دهنده ی رفتارهای اوست. 
البته، همان گونه كه حجاب و پوشش ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری 
از همه ی مراتب عفاف نيست، عفاف بدون رعایت پوشش ظاهری نيز قابل 

تصور نيست. نمی توان زن یا مردی را كه عریان یا نيمه عریان در انظار 
عمومی ظاهر می شود عفيف دانست؛ زیرا گفتيم كه پوشش ظاهری یکی 
از عالمت ها و نشانه های عفاف است، و بين مقدار عفاف و حجاب، رابطه ی 
تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نيز رابطه ی عفاف و حجاب را از نوع 
رابطه ی ریشه و ميوه دانسته اند؛ با این تعبير كه حجاب، ميوه ی عفاف، و 
عفاف، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته 
باشند، ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این 
حجاب، تنها پوسته  و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای عفاف 
كرده و با تعابيری، مثل »من دلي پاك دارم، خدا با دل انسان كار دارد؛ دل 
باید پاك باشد«، خود را سرگرم می كنند؛ چنين انسان هایی باید در قاموس 
اندیشه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند كه درون پاك، بيرونی پاك 
می پروراند و هرگز قلب پاك، موجب بارور شدن ميوه ی ناپاِك بی حجابی 

نخواهد شد.

آثار اجتماعی حجاب
بهداشت روانی اجتماع و كاهش هيجان ها و التهاب جنسی كه سبب كاهش 
عطش سيری ناپذیری شهوت است .تحکيم روابط خانوادگی و برقراری 
صميميت كامل زوجين .با رواج بی حجابی و جلوه گری زن، جوانان مجرد، 
ازدواج را نوعی محدودیت و پایان آزادی های جنسی خود تلّقی می كنند 
وافراد متأهل هر روز در مقایسه ای خطرناك ميان آن چه دارند و ندارند، قرار 
 می گيرند. این مقایسه ها، هوس را دامن زده و ریشه زندگی را می سوزاند.

 استواری اجتماعی و استيفای نيروی كار و فعالّيت  دختر و پسری كه 
در محيط كار و دانشگاه تحریک شهوانی شوند، از تمركز و كارآیی آن ها 
كاسته می شود و حکومت شهوت بر اجتماع سبب هدر رفتن نيروی فکری 

و كاری است.
باالرفتن ارزش واقعيت زن و جبران ضعف جسمانی او حيا، عفاف و حجاب 
زن می تواند در نقش عاطفی او و تأثيرگذاری بر مرد مؤثر باشد. لباس زن 
سبب تقویت تخّيل و عشق در مرد است و حریم نگه داشتن یکی از وسایل 

مرموز برای حفظ مقام و موقعّيت زن در برابر مرد است.

راه های نفوذ بی حجابی
به نظر می رسد عوامل گوناگونی دست به دست هم داده اند تا بدحجابی 
سياسی به طور تصاعدی، رشدی طبيعی را طی كند، اما مقدم بر آن، 

ضروری است كه تفاوت بدحجابی سياسی با بدحجابی رایج ذكر شود: 
باشد،  برخوردار  اذهان عامه  1( چنانچه حجاب از جایگاهی هنجار در 
بدحجابی رایج را می توان در شمار ناهنجاریهای اجتماعی دانست. اما 

بدحجابی سياسی عملی عامدانه در جهت مخالفت سياسی با نظام است. 
2( بدحجابی رایج خاستگاه فکری مدونی ندارد، اما بدحجابی سياسی 

متکی بر تفکری مدون و نظام یافته است. 

ب
فتا

ن آ
ترا

دخ
ره 

نوا
ش

 ج
ن

ومي
 س

مه
ه نا

يژ
و

ت
اال

مق

78 شماره هاي 38و39ـ   ارديبهشت و خرداد 89



3( بدحجابی رایج، ریشه در ضعف فرهنگی و یا خودباختگی فرهنگی 
امنيت اجتماعی دارد و نه  بنابراین بدحجاب نه قصد اختالل در  دارد. 
قصد مخالفت با ارزشهای اخالق اسالم و انقالب، اما بدحجابی سياسی 
ترفندی است از سوی مخالفان انقالب اسالمی كه به قصد بی ارزش كردن 
ارزشهای برخاسته از انقالب صورت می پذیرد و هدف از آن بی اعتنایی به 

سياستهای فرهنگی و اجتماعی نظام است. 
در هر صورت در برخورد با پدیده بدحجابی، باید مشکل فرهنگی و سياسی 
آن را از هم متمایز ساخت و متناسب با خاستگاههای آن، به برخوردی 
با  قهرآميز  و  خصمانه  برخورد  شده پرداخت.  ریزی  برنامه  و  سنجيده 
بدحجابی )ولو با بدحجابی فرهنگی( باعث گرایش آنان به سوی بدحجابی 
سياسی است، باالتر از آن عدم اعتماد و حمایت مردم به برنامه ریزی های 
مسؤوالن كه ناشی از عدم موضع مشخص آنان در قبال مبارزه با بدحجابی 
است، باعث گسترش هر چه بيشتر بدحجابی سياسی است. اما در سطحی 
به  معترضانه  و  پاسخی غيرمستقيم  سياسی”  “بدحجابی  گسترده تر 
نارضایی ها است كه اگر درصد باالیی از آن ریشه در تهاجم فرهنگی غرب و 
ترفندهای پشت پرده داشته باشد، درصدی از آن نيز بی اعتنایی به مسأله 

جوانان، در سطح جدی آن است. 
گستردگی حجابی سياسی و رسوخ آن به سطح جوانان، در حقيقت یکی 
از طيفهای گسترده ای است كه فرآیند آن گرایش جوانان را به سمت 

ليبراليسم سامان خواهد بخشيد. 
بدحجابی سياسی در حقيقت همان تاكتيک قدیمی زنان مسلمانان را كه 
در مبارزه با استعمار از آن استعانت می جستند به وام گرفته است، اما این 

بار در جبهه ای مقابل اسالم.

نتایج با حجاب بودن
1. دامنه تأثير رفتارها

بی تردید زندگی اجتماعی - خواه بر استدالل عقلی و خواه برخواسته فطری 
و خواه بر بنيان قراردادهای اجتماعی و... بنا شده باشد - از تأثير و تأثّر 
متقابل افراد و عملکرد آن ها تهی نيست. خوبی ها و زیبایی ها برای فرد و 
خانواده و جامعه مفيدند و زشتی ها و بدی ها نيز به همه زیان می رسانند. و 

تأثير خود را بر تمام اعضا و اركان جامعه به جا خواهند گذاشت.

2. همنوایی آهنگ تکوین و تشریع 
مدبّر آفرینش كه خواهان تداوم نسل بشر است، خود، به قلم تدبير و تکوین، 
جاذبه های عقلی، اجتماعی، فطری و زیستی - جنسی را در آدميان و 
حّتی حيوانات و گياهان به ودیعت نهاده تا در پرتو جذب و انجذاب درونی 
هميشگی شعله وجودشان را بر افروخته نگهدارند. خالق هستی برای بقای 
دیگر موجودات تنها همين جذب و انجذاب را كافی دانسته، ولی برای بقای 



نسل بشر مسؤوليت سپاری را نيز از نظر دور نداشته است؛ زیرا بشر چون 
جانوران و گياهان نيست كه نسل وی تنها با جاذبه های زیستی - جنسی 
و عشق ورزی آزاد پایدار ماند. نوزاد انسان پس از تولّد به تغذیه، نگهداری 
و پرورش درست نيازمند است و بدون مراقبت های بهداشتی، زیستی و... 
فرصت حيات نمی یابد. بر این اساس، معمار هستی كه نهاد آدمی را آن 
گونه سرشت، برگنبد تشریع این گونه نوشت كه ازدواج محبوب ترین بنيادها 
برای بنا نهادن كانون تولّد و مهد پرورش و رشد نوع انسان است 1، تا هم 
جذب و انجذاب به محيط خانواده محدود گردد و هم نسلی سالم و متعادل 
پرورش یابد. چون جذب و انجذاب لجام گسيخته هرگز به بقای نسل 
تن نمی دهد و آن را مزاحم عشق ورزی خود می بيند؛ همان گونه كه نسل 
ناسالم، پدر و مادری نمی شناسد تا آن نژاد را استمرار بخشد2. به این منظور، 
انتظار می رود معمار نظام تکوین و تشریع در راه نيل به خواست خود، به 
تدبير و تشریع الزم دست یازد و اسباب رسيدن به آن هدف را تشریع 
فرماید. »حجاب« در شمار این اسباب جای دارد. اینک در این نوشتار، با 
پرداختن به برخی آثار تربيتی و روان شناختی این دو پدیده، سودمندی و 
 ضررآفرینی هر یک را هویدا می سازیم تا هر كس خود آگاهانه تصميم گيرد.

3. حجاب و رشد شخصيت 
شخصيت، مجموعه افکار، عواطف، عادت ها و اخالقيات یک انسان است 
كه به تمایز وی از دیگران می انجامد3؛ به عبارت دیگر، مجموعه صفات 
و ویژگی های جسمی، روانی و رفتاری كه هر انسان را از انسان های دیگر 
متمایز می سازد، شخصيت نام دارد .4بر این اساس، هر كس شخصيتی 
دارد كه خود را با آن معرفی می كند. و دیگران نيز او را به همان ویژگی ها 
می شناسند. در، »روان شناسی كمال« انسان رشد یافته كه انسان خواستاِر 
انسانی كه  این گونه توصيف شده است:  تحقِق خود معرفی می گردد، 
نيازهای سطوح پایين )نيازهای جسمانی، ایمنی، تعلق، محبت و احترام( 
را پشت سر نهاده، در صدد استفاده از توانایی ها و قابليت های خود است و 
به دنبال به فعلّيت رساندن خویشتن و تحقق خویش است 5. اریک فروم 
انسان رشد یافته را انسان بارور معرفی می كند و در تعریف او می گوید: وی 
انسانی است كه نيازهای روانی اش را از راه های بارور و زایا و خالق ارضاء 
می كند6. به عقيده اریک فروم مؤثرترین عامل در رشد شخصيت انسان 
برآوردن معقول نيازهای روانی است كه حيوانات پست این نوع نيازها را 
ندارند. انسان سالم نيازهای روانی - نه نيازهای جسمانی مانند گرسنگی، 
تشنگی، جنسی و...- خود را از راه های خاّلق ارضاء می كند و اشخاص 
ناسالم از راه های نامعقول 7. اكنون باید دید فرصت رشد شخصيت با رعایت 
حجاب بيش تر فراهم می گردد یا با عدم رعایت آن؟ انسانی كه پيوسته 
نگران زیبایی خود است و بيش تر در جهت معرفی پيکر خود می كوشد، 
بهتر می تواند قابليت های خود را بشناسد و به فعليت برساند یا آن كه سر 
در باغ اندیشه دارد؟ آیا توّجه به نيازهای جسمانی و سطحی به انسان امکان 

رشد می دهد یا توّجه به نيازهای عالی و مخصوص انسان ها؟ آیا غرق شدن 
در خودنمایی و جلب توّجه دیگران مسير منتهی به یافتن خویشتن است؟ 
انسانی كه زندگی اش تحت فرمان و اراده اش نيست، در حس هویّت یابی 
خود دچار شکست شده است 8 تا چه رسد به آن كه هویّتش را به كمال 
رساند. زیرا سليقه و خواست دیگران در زندگی اش تأثير می گذارد و چنان 
كه خود می پسندد. آنگونه  نه  دیگران می پسندند،  كه   زندگی می كند 

بی حجاب در اندیشه نمایش خود و زیبایی خویش است. این امر كه عقده 
نابود می سازد؛  انسان را می نمایاند، زمينه رشد و تعالی وی را  حقارت 
در حالی كه زن مانند مرد یک انسان است و باید از نظر انسانی رشد و 
تکامل یابد. كسی كه با نمایش زیبایی خود و گزینش پوششی ویژه در 
اندیشه جلب نظر دیگران به سر می برد، در حقيقت می خواهد با تکيه 
بر جذابيت های ظاهری خویش و نه اصالت ها و ارزش های متعالی خود، 
جایی در جامعه بيابد. در واقع او از این طریق اعالم می دارد، آنچه برایش 
اصل است و اهمّيت دارد، »زن بودن« او است نه انسانيت و اندیشه و 
لياقت و كارآیی اش. چنين فردی قبل از همه اسير خویش است و به 
مغازه داری شبيه است كه پيوسته در اندیشه تزیين ظاهر و تغيير دكور 
 خود به سر می برد و فرصت پرداختن به آرزوهای بزرگ تر را نمی یابد.9

4. حجاب و حرمت خود )احساس ارزشمندی(
از نظر روان شناسی، قطعی ترین عامل رشد انسان »ميزان ارزشی« است كه 
هر فرد برای خود قایل است 10؛ به عبارت بهتر، نافذترین عامل رشد روانی 
و شخصيتِی انسان، سطح حرمت خود )esteem - Self( او است. درجه 
ارزیابی فرد از خود، حرمت خود خوانده می شود و در واقع باز خوردی از 
مورد قبول بودن و مورد قبول نبودن به شمار می آید. این قضاوت در قالب 
رفتارهای كالمی و غير كالمی بروز می كند و گستره ای است كه فرد خود 
 را در آن پهنه توانا، مهم، موفق و با ارزش و یا ناموفق و بی ارزش می داند.11

چنان كه گذشت، »سطح حرمت خود« در سازش یافتگی هيجانی، اجتماعی 
و عاطفی تأثير بسيار دارد و از عوامل تعيين كننده اساسی در شکل دهی 
الگوهای رفتاری و عاطفی است؛ به گونه ای كه تردید افراد در ارزشمندی شان 
به ناتوانی در رسيدن به زندگی عاطفی موزون می انجامد. این افراد همواره 
می كنند.  ترك  را  صحنه  و  هراسناكند  ناتوانی هاشان  شدن  آشکار  از 
 از طرفی خالقيت با »سطح حرمت خود« رابطه كامالً مستقيم دارد.12

به راستی آیا برهنه شدن و كشاندن رفتارهای جنسی به كوچه و خيابان به 
آدمی ارزش می دهد و انسان را از احساس ارزشمندی بهره مند می سازد؟ 
البّته شاید احساس رضایت آنی و زود گذر پدید آورد، ولی كم تر كسی 
است كه بر خورداری از این حالت و رفتار را ارزش تلقی كند و شخص 
برخوردار از این روحيه را ارزشمند بداند. افزون بر این، تأمين هر خواسته ای 
هميشه با احساس رضایت همراه نيست. در جامعه ای كه برهنگی تمام 
شریان های آن را پر كرده و زن و مرد همواره در حال مقایسه داشته ها 
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و نداشته های خویشند، انسان ها در تشویش مستمر و دلهره هميشگی فرو می روند؛ زیرا رقابت و 
مقایسه در ميدانی رخ می نماید كه ظرفيت رقابت ندارد و بدین سبب، آدمی به تنوع طلبی حریصانه 
كشيده می شود. بی تردید تا وقتی این اندیشه فضای ذهن آدمی را آكنده است، فرصتی برای بروز 
خالقيت و ابتکار باقی نمی ماند. ذهِن مشغول به تصاحب دل دیگران و جلب نظر مردان و پسندیده 
شدن، هرگز اندیشه علمی را بر نمی تابد و نمی تواند یافته ای تازه عرضه كند. او در پی آن است كه 
در وضعيت موجود پسندیده شود نه آن كه وضعيت را تغيير دهد و با ابتکار و خالقيت، طرحی نو 
در اندازد. از سوی دیگر، از آن جا كه احساس بی ارزش بودن تمام وجود این افراد را پر كرده است، 
در پی جبران این كمبود بر می آیند و چون آسان ترین راه رسيدن به این احساس، مقبول دیگران 
واقع شدن است، از طریق سکس و عرضه پيکر خود در این مسير گام بر می دارند تا به شکلی، 
احساس ارزشمندِی از كف رفته خود را جبران كنند. در حالی كه شخص بر خوردار از حجاب هرگز 
چنين نيازی را احساس نمی كند. در نگاه او بهترین راه جبراِن احساِس ارزشمندی آن است كه 
خود را از دسترس بيگانگان دور نگهدارد و مقام و موقعيت خود را پایين نياورد13. گویا از همين 
 رو است كه ویل دورانت می گوید: زنان دریافتند كه دست و دل بازی مایه طعن و تحقير است.

بنابراین، چنين افرادی هم ارزشمندی را از كف داده اند و هم در جبران آن به بيراهه رفته اند. 
پایدار است.  و  ارزشمند  پایدار، رفتن در پی كسب صفات  ارزشمندی  به احساس  راه رسيدن 
انسان برخوردار از حجاب، با دور نگهداشتن خود از دسترس دیگران، سطح ارزشمندی خود را 
ارتقا می بخشد تا آن جا كه مرد، نيازمندانه به آستان وی روی می آورد. بی تردید اگر زنان این 
مفهوم را به طور كامل درك كنند، به پوشيده داشتن و مخفی ساختن پيکر خویش بيش تر 
گرایش نشان می دهند14 و پی خواهند برد كه راه احساس ارزشمندی در دسترس و مقبول بودن 
لحظه به لحظه نيست. راسل می گوید: از لحاظ هنری، مایه تأسف است كه بتوان به آسانی به 
 زنان دست یافت. ویل دورانت نيز می گوید: آنچه می جویيم و نيابيم عزیز و گرانبها می گردد.15

به  كه  است  این  به  احترامشان  و  عّزت  زنان  می كند:  توصيه  صراحت  به  جيمز  ویليام 
نگهدارند.  دور  مردان،  دسترس  از  را  خود  و  نکنند  مبتذل  را  خود  نروند،  مردان   دنبال 
پس حجاب احساس ارزشمندی است؛ كه موقعيتی بلند مرتبه برای زنان پدید می آورد و مردان را 
در محدودیت فرو می برد. اگر چه در بيان به زنان گفته می شود كه پوشيده بيرون آیيد؛ ولی واقعيت 
آن است كه به مرد گفته می شود، بهره برداری جنسی در همه جا ممنوع. چون راه چشم را كه 

نافذترین كانال حسِی مردان است، نمی توان سد كرد.

5. حجاب و استحکام خانواده  
خانواده با اهمّيت ترین نهاد اجتماعی است .خانواده كانون عشق و اميد و تحقق آرزوهای آدمی و مركز 
تولّد و پرورش نسل بشر است؛ به گونه ای كه هيچ جامعه ای نمی تواند بدون خانواده پایدار بماند. در 
معارف الهی خانواده مهم ترین جایگاه پرورش انسان است. قرآن كریم همسران را »لباس« یکدیگر 
می داند و بدین ترتيب نقش هر یک را معّين می كند. زن و شوهر نزدیک ترین افراد به یکدیگرند و 
چون لباس، یکدیگر را از آفات و آسيب های عفت سوز و ایمان برانداز حفظ می كنند16. افزون بر این، 
آن ها مانند لباس، مایه وقار و آراستگی یکدیگرند .بی تردید این نقش در پرتو تفاوت زن و شوهر 
شکل می گيرد. چنانچه زن و شوهر از تعهدات خانوادگی رها باشند، نمی توانند برای یکدیگر چون 
لباس به شمار آیند و عفت و وقار و شخصيت هم را پاس دارند. حجاب از لوازم سامان یافتن چنين 
بنيادی است و بی حجابی با آن تعارض آشکار دارد؛ زیرا بی بند و باری در پوشش، بی بند و باری 
 در تحریک و احساس نياز را در پی دارد و تأمين نيازهای شعله ور بنياد خانواده را نشانه می رود.17


زِن برخوردار از حجاب، با دور 

نگهداشتن خود از دسترس ديگران، 
سطح ارزشمندی خود را ارتقا 

می بخشد تا آن جا که مرد، نیازمندانه 
به آستان وی روی می آورد.
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غریزه جنسی یکی از علل مهم ازدواج و به وجود آمدن خانواده است؛ اّما 
برای پایداری اش كافی نيست. بعد از ازدواج به تدریج با گذر زمان اهداف 
جدید شکل می گيرد؛ خواسته های زیستی و جنسی اندك اندك جای خود 
را به نيازهای روانی و امنيتی و عاطفی و شناختی می دهد و دیگر سرمایه 
عشق ورزی به تنهایی برای تأمين اهداف خانواده و خواسته ها كافی نيست. 
نخستين شرط دستيابی بدین اهداف و تأمين خواست های جدید، آن است 
كه زن و شوهر از هویّت و خواست های فردی دست شویند و به سوی پی 
ریزی هویتی جمعی گام بردارند. چنانچه هر كس فقط خواهش خویش 
را پی گيرد؛ زن در جهت تجمل و خودنمایی و مورد پسند واقع شدن در 
اجتماع و جلب توّجه مردان گام بردارد؛ در دغدغه مقبوليت خویش فرو رود 
و نقش مادری را به فراموشی سپارد؛ و از آن سوی مرد در اندیشه رسيدن 
به تمکين های نوتر و پر رونق تر به سر برد و نقش پدری را فراموش كند، 
بنيان خانواده بر باد می رود. بی تردید كانون خانواده با اموری چون توّجه به 
لباس و بدن و روی و موی و انگشت نما شدن و مشخص تر معرفی كردن 
خود، پيوند تنگاتنگ دارد و پرداختن بدین امور و فراموش كردن اهداف 

خانواده و نيازهای برتر، پایه های خانواده را متزلزل می سازد. 

6. حجاب و مسؤوليت پذیری 
هر كس در برابر خود و دیگران مسؤول است .انجام موفقيت آميز مسؤوليت 
به استعداد و برخورداری از توانمندی های متناسب و ظرفيت های روان 
از مسؤوليت ها و حّتی  پاره ای  نياز دارد. توفيق در  شناختی و جسمی 
سپردن برخی از مسؤوليت ها به حجاب تکيه دارد و افرادی كه بی حجابی 
پيشه می كنند، توان انجام آن را ندارند. این گروه ناگزیر باید به خویش 
پردازند و - چنان كه امروزه مشاهده می كنيم - چاره ای ندارند جز آن 
كه انجام آن مسؤوليت ها را به دیگران و حّتی مردان بسپارند. زنانی كه 
در پی دلربایی و جلب نظر دیگرانند و جز عرضه پيکر خود به چيزی 
نمی اندیشند، هرگز نمی توانند غمخوار همنوع خود باشند؛ در برابر خانواده 
و اجتماع احساس مسؤوليت كنند و به معنویت خود و اعضای خانواده و 
جامعه بيندیشند. این افراد، افزون بر آن كه خود به دليل ناتوانی یا شانه 
خالی كردن از انجام دادن مسؤوليت های فردی باز می مانند، با روحيه و 
وضعيت بدنی خاص خویش محيط را آلوده و موقعيت را برای فعاليت 
مسؤوليت پذیرانه نامساعد می سازند. بر این اساس، بازدهی فعاليت های 
خانوادگی و اجتماعی را كاهش می دهند و حّتی دّقت عمل را دچار اختالل 
می كنند؛ به عبارت دیگر، این افراد خود ناتوان می مانند و دیگران را نيز 
از انجام دادن تعهدات و مسؤوليت هاشان باز می دارند. تحقيقات گسترده 
و به ویژه پژوهش های ميدانی، حاكی از افت توليد و كاهش سطح كيفيت 
 در مراكز آلوده به افراد بی حجاب، بر درستی این سخن گواهی می دهد.

اسالم كه عاطل و باطل ماندن نيروهای عظيم انسانی و غير انسانی را 
نمی پسندد، برای رسيدن به موفقيت در انجام تعهدات و مسؤوليت های 

رعایت  كه  می داند  الزم  را  شرایطی  و  استعداد  اجتماعی،  و  فردی 
رعایت  با  بی حجاب  فرد  می آید.  شمار  به  آن ها  از  یکی  پوشش خاص 
از قبول مسؤوليت خودداری ورزیده، در پی  نکردن این شرط در واقع 
خواسته های خود می رود و حّتی دیگران را از انجام تعهدهای پذیرفته 
شده باز می دارد. بنابراین، حجاب هرگز به معنای محدود كردن حوزه 
مسؤوليت زن نيست .حجاب شرط موفقيت در انجام دادن مسؤوليت ها 
از  بی حجابی  انتخاب  با  انسان،  است.  مسؤوليت ها  برخی  سپردن  و 
قبول مسؤوليت های حساس و سنگين شانه خالی می كند؛ آزاد از هر 
 تعهدی سر بار دیگران می شود و مسؤوليت ها را به دیگران وا می گذارد.

نتایج بی حجابی
رعایت نکردن پوشش اسالمی توسط زنان نه تنها از بين رفتن حساسيت 
مردان را به دنبال ندارد، بلکه موجب طغيان غریزه جنسی آنان نيز می گردد 

و پس از مدتی باعث دلزدگی و بی معنایی آن خواهد شد.
رعایت نکردن حجاب، فسادها و بدبختي هاي بسياري براي فرد و جامعه 
دارد كه بخاطر همان ها، در اسالم، آن حجاب با همه ابعاد و جوانب آن 
مقررشده و علت و فلسفه ي آن، مصونيت فرد و جامعه از آن آثار و پي آمدها 

بوده است كه ذیالً بناچار بدون پرده برخي ازآنها ذكر ميشود:
منعکس  او  و دل  و ذهن  نهاد  در  فوراً  ببيند  انسان  آنچه  است  روشن 
مي گردد، و دیدن و انعکاس هر چيزي، تأثيرخاص خود را بر روح و بلکه 
بر جسم وي خواهد گذاشت. نگاه مرد به زن و انعکاس چهره ي او در نهاد 
وي برای بسياری قهراً و بدون اختيار، باعث تهييجات تمایالت جنسي شده 
و هواهاي وي را برمي انگيزد و بحسب چهره و البسه وخودآرایي وتفاوت 
افراد زن ومرد و... وخصوصاً با همکاري شيطان ونفس اّماره، فکر مرد را بآن 
مشغول مينماید تاآنجا كه گاه درخواب هم آن اشتغال فکري راداشته... وگاه 
مدتها از ذهن او بيرون نمي رود و امکان دارد در بعضي افراد تا حد از دست 
دادن كنترل اعصاب و اختالل فکري و رنجوري و... هم برسد... و در داستاني 
است كه در راهي، زني به مردي برخورد و از او آدرسي را پرسيد و رفت و 

آن مردحتي درسکرات مرگ هم بياد او شعر مي خواند.
در نتيجه با همه اینها بدیهي است كه در جامعه اي كه آن حيا و حجاب 
چشم مرد و زن و پوشش زن نباشد چه مصيبت ها و بدبختي ها خواهد 
بود؟! ... گذشته از اینکه آیا با این همه دیگر چه جایي براي تقوا و تزكيه 
نفس و فضایل انساني و دینداري مي ماند؟! همانطوركه اكنون در هر كجا 
كه بي حجابي و بدحجابي رایج است خصوصاً مثل دنياي غرب چه گذشته 

و چه مي گذرد؟! كه درعين حال در این جا باختصار گذشت.
و همه اینها درحدیث ازحضرت امام رضا )ع( در فلسفه حرمت نگاه مرد 
خالصه شده است:»... لما فيه من تهييج الرجال، و ما یدعو التهييج الي 
الفساد والدخول فيماالیحل...« )وسائل الشيعهًْ، كتاب النکاح( و نيز روایات 
فراوان ازحضرت رسول اكرم )ص( و ائمه اطهار )ع( آمده كه: »النظر سهم 
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من سهام ابليسـ  نگاه ]حرام[ تيري از تيرهاي شيطان است ...«.
لذا بخاطر دفع آن مفاسد و... هم دستور حيا و حجاب چشم براي زن و مرد 

و هم دستورحجاب پوشش و غيره براي زن داده شده است.
یکي از عواقب شوم بسيار خطرناك و مهلک دیگر بي حجابي و بدحجابي 
و نظر، بسياري ازبي عالقگي ها و كدورت ها و تفرقه هاي بين همسران و 
وگردش  غيرضروري  رفتن هاي  بيرون  با  خصوصاً  و  است،  و...  طالق ها 
دركوچه وخيابان ها و غيره است، زیرا اكثر مردم از زن و مرد، تقواي چشم 
و فکر نداشته كه ازنگاه خودداري نمایند، از سویي واضح است كه زن ها و 
مردها از نظر قيافه و خودآرایي و لباس و غيره مختلفند، لذا وقتي حجاب 
یا حجاب كامل نبود و زن ها با آن گوناگوني درخارج منزل و یا در داخل 
منزل در مقابل دید و نظر مردان نامحرم قرارگرفته قهراً آن مردان از زوجه 
خود سرد مي شوند، زن ها نيز با دیدن مردان مختلف از شوهران خود 
دلسرد خواهند شد. و اینجاست كه در آن وضع، كمتر زن و شوهري یافت 
مي شوند كه آنچنان كه باید با یکدیگر گرم باشند،گرچه اظهار هم نکنند، 

كه این خود، زندگي هردو را تيره و تار و تباه مي نماید...
این دو امر، بر روي نسل آثار بسيارشوم و فساد اخالق مي گذارد كه حتي 
در اینجا هم شایسته ذكرنيست. كه مي توان همه این فتنه ها و غير آنها در 
احادیثي همانند فرموده هاي حضرت اميرالمؤمنين )ع( جمع وخالصه شده 
باشد مانند: »اللحظ رائد الفتن: نگاه ها یابنده ي فتنه هاست«، »من اطلق 
طرفه جلب حتفه: هر كه چشم خود را آزاد گذارد نابودي بدون كشتن 
و زدن خود را جلب كرده«، »من غّض طرفه قّل اَسُفه واَِمَن تلفه:هركه 
چشم خودراببندد تأسف وحسرت اوكم وازتلف شدن ایمن خواهدگشت«... 
وباهمه این فتنه هاست كه فرمودند:»ذهاب النظرخيرمن النظرالي ما یوجب 
الفتنه : ازبين رفتن بينائي و كوري بهتر است از نگاه به آنچه موجب فتنه 
مي گردد« و فرمودند: » لعن ا...الناظر و المنظور اليه: خداوند لعنت فرماید 
آن نگاه كننده وآنراكه به او نگاه شده )كه خود را در معرض نگاه قرارداده(« 

)جامع، ابواب فوق الذكرباب(.
و از همه اینها شدت جنایت و گناه وعذاب زن هاي بي حجاب و بدحجاب كه 
حتي با یک بيرون آمدن، باعث نگاه صدها و هزاران مرد مي شوند، روشن 
مي گردد. همانطوركه شدت جنایت و گناه وعذاب استعمار و دولت هاي 
مزدور استعمار و عمال و مزدوران آنها در شرق و غرب جهان كه این 

بي حجابي و بدحجابي را آورده روشن مي گردد.
بدیهي است باالتر و شدیدتر از همه این فتنه ها و آثار و عواقب شوم و... 
آنکه دیگر درآن قلب و ذهن و فکرفرد و جامعه اي كه همواره با آن آثار 
و فتنه ها پرشده، خأل و جایي براي دین وایمان وتقوا ویاد وذكروعبادت 
خداوآخرت و... نخواهد ماند همانطوركه در هر جا كه درشرق و غرب حتي 
در كشورهاي اسالمي آن بي حجابي و بدحجابي و عدم كنترل نگاه ها بوده، 
چنين است و قهراً با از دست دادن دین و اسالم و ایمان یکسره به جهنم 

خواهند رفت و چه فتنه و عذابي از اینها باالتر و...  

بنابراین با همين مطلب فشرده روشن گشت كه سعادت و خوشبختي 
دنيا و آخرت در همان حجاب و حياي چشم و غيره است كه خداوند 
حکيم مقرر فرموده و بدبختي دنيا و آخرت در رعایت نکردن آنها خواهد 
بود همانطور كه در قرآن كریم در سوره نور آیه31 پس از آنکه دستور 
حجاب چشم و پوشش و غيره را )كه انشاء اهلل بعداً خواهيد خواند(، صادر 
نموده به آنها كه تاكنون رعایت نکرده اند، مي فرماید: »وتوبوا الي اهلل جميعاً 
ایَُّه المؤمنون لعلکم تفلحون: و توبه و بازگشت نمایيد همگي بسوي خدا 
)در رعایت آنها( كه شاید رستگار شوید« كه مفهوم آن این است كه فرد 
و جامعه اي كه حجاب پوشش زن و... و پوشش چشم براي زن و مرد آنها 
نيست اصالً شاید و اميد و امکان سعادت ورستگاري و بهشت و رضوان 
الهي براي آنها نخواهد بود. و چه گناهان و عذاب ها كه از سوي پيغمبراكرم 
)ص( وائمه )ع( خبر داده شده براي زنان بي حجاب و بدحجاب و آنها كه 
از زن و مرد تقواي چشم و... ندارند، كه از جمله روایات آن در همان ابواب 
وسائل و جامع سابق الذكر آمده و چون براي هرفرد معتقد همان یک آیه 
قرآن بامعني و مفهوم مشاراليه كافي است، ضرورتي براي ذكرآن روایات 
ندیدیم هركه خواهد به آن ابواب و سایركتب مفصله مربوطه مراجعه نماید.

پیشنهاد ها و توصیه ها
ابتدایی،  دوره های  دختران  درسی  كتاب های  در  می شود  پيشنهاد   .1
راهنمایی و دبيرستان، به طور سلسله وار مباحث مختلف حجاب و پوشش 
به ترتيب دوره های تحصيلی و با رعایت سطح بندی مباحث از ساده به 
پيچيده به شکل صحيح و زیبا طرح شود، تا دختران جامعه از همان 
خردسالی به عنوان مادران آینده، با مسایل مختلف حجاب، اعم از فلسفه و 
فواید حجاب، آثار فردی و اجتماعی آن، پيامدهای بدحجابی و بی حجابی و 
غيره آشنا شوند و نسبت به حجاب، اعتقاد راسخ پيدا نمایند، اگر دختران 
جامعه از همان سنين كودكی اعتقاد راسخ و عميقی نسبت به حقانيت 
حجاب و مسایل آن، به عنوان یک حجاب درونی، پيدا نمایند یقيناً در 
مرحله ی حجاب بيرونی نيز بر اساس همان اعتقاد درونی عمل خواهند 
كرد. از آن جا كه یکی از سوره های قرآنی كه بسياری از مسایل حجاب و 
پوشش در آن مطرح شده، سوره ی نور است؛ مناسب است كه در مدارس 
دخترانه، زمينه ی آشنایی عميق و تفصيلی دختران با معارف قرآنی این 
سوره درباره ی حجاب و پوشش، به طور صحيح و دقيق و كارشناسی شده 

فراهم گردد. 
2. پيشنهاد می گردد از برخی محصوالت فرهنگی، مثل مجله  ها به صورت 
ویژه نامه های هر چند وقت یکبار برای تبيين علمی و جذاب مسایل حجاب 
برای دختران استفاده شود؛ به عنوان مثال شماره ی ششم مجله ی  »حدیث 
زندگی« ویژه ی جوانان كه توسط موسسه ی فرهنگی دارالحدیث چاپ 
می گردد، ویژه ی عفاف و حجاب است كه مطالعه آن را به خواهران و بانوان 

توصيه می كنيم.
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3. در مراكز آموزش عالی و دانشگاه ها كه مقدار آگاهی و توانایی فهم 
دختران بيش تر است، جلسات پرسش و پاسخ درباره ی بعضی مسایل و 
شبهات جدید حجاب با حضور كارشناسان آگاه و مسلط دینی و اسالمی، با 

حضور زنان و خواهران مؤمن فرهيخته و دانشمند تشکيل گردد. 
4. یکی از مراكز فرهنگی مهم كه نقش قابل توجهی در گسترش حجاب 
كامل دارد، سيمای جمهوری اسالمی است؛ زیرا تمام فيلم ها و برنامه های 
آن نقش الگودهی بسيار مهمی برای مردم دارد؛ بنابراین، جا دارد مسؤوالن 
سيمای جمهوری اسالمی به الگوپذیری مردم، خصوصاً  زنان و دختران، از 
حجاب و پوشش هنرمندان و مجریان تلویزیون، توّجه و دقت جدی نمایند.

5. مراكز فرهنگی و رسانه  های جمعی، مثل مطبوعات با نگارش آثار و 
مقاالت علمی و استداللی به تبيين مسایل مهم و اساسی حجاب برتر 
اثر حاضر روشن گشت، حجاب  از البالی  زیرا همان گونه كه  بپردازند؛ 
حداكثری و بيش تر بانوان یکی از احکامی است كه دین اسالم، بانوان را به 
آن ترغيب و تشویق نموده است. نکته ی فوق به منزله ی یک مالك و معيار 
برای ارزیابی فعاليت های مطبوعاتی در ارتباط با ترویج فرهنگ حجاب و 
پوشش در جامعه اسالمی است؛ به این معنا كه اگر نتيجه ی فعاليت های 
مطبوعاتی در راستای تقویت و تحکيم منطقی حجاب و پوشش بيش تر 
و برتر باشد، می توان گفت مطبوعات جامعه ی اسالمی، در این مورد به 
وظيفه ی  اسالمی خود عمل نموده اند؛ ولی اگر فعاليت های مطبوعاتی آنان 
منجر به تضعيف و تخریب مصادیق حجاب برتر باشد در حقيقت به رسالت 

مطبوعاتی خود عمل نکرده  اند. 
6. خانواده ها، خصوصاً مادران كه مسؤوليت سنگين تری در تربيت دختران 
و ارتباط بيش تری با آنها دارند، خود در مواجهه با نامحرم از حجاب كامل، 
مثل چادر استفاده نمایند، تا از این طریق فرزندان دختر نيز از همان 
كودكی با حجاب اسالمی آشنا شوند و با تمرین كردن نسبت به آن انس 
بگيرند. البته در كنار تمرین و عادت دادن آنان، الزم است مادران ابعاد 
مختلف حجاب و پوشش و فواید آن را برای دختران تبيين و آنها را به 
رعایت پوشش كامل اسالمی تشویق، و در انتخاب دوستان آنها توجه نمایند 

كه به مسایل شرعی و از جمله رعایت حجاب مقيد باشند. 
7. به دليل تأثيرپذیری دانش آموزان و دانش جویان از مدیران و معلمان و 
اساتيد، رعایت حجاب كامل از سوی كادر آموزشی مراكز آموزش و پرورش 
و دانشگاه تأثير رفتاری و عملی فراوانی روی مخاطبان دارد. برای استمرار 
و تقویت حجاب كامل در بين كادر آموزشی، مسؤوالن مراكز مذكور باید 
با تصميم گيری قاطع و منطقی اّوالً، لزوم استفاده از حجاب كامل اسالمی 
افرادی كه حجاب كامل را رعایت می كنند به  ثانياً،  را قانونمند كنند؛ 
شکل های مختلف مورد تشویق قرار گيرند؛ ثالثاً، پس از تبيين منطقی 
حکم حجاب با افراد متخلف، به طور قاطع و جدی و قانونی برخورد نمایند. 
8. اگر برخی مراكز فرهنگی از شعارنویسی روی دیوارها برای ترویج فرهنگ 
حجاب كمک می گيرند، در این زمينه باید از شعارهای جذاب و مثبت 

استفاده كنند؛ مثل: »حجاب سالح زن است در مقابل نگاه های آلوده«؛ 
»حجاب پند است، نه بند«. افراد آشنا به مسایل و كارهای فرهنگی، به 
خوبی می دانند كه استفاده از شعارهای منفی و دارای دافعه، نه تنها اثر 
مثبت ندارد، بلکه بر عکس باعث لجاجت و مقاومت در افراد بی حجاب 

می گردد.
9. یکی از روش های تبليغ منفی بر ضد حجاب، خصوصاً در شکل چادر این است 
كه معموالً افراد باحجاب و چادری را افرادی بی سواد و بدون فرهنگ معرفی 
 می كنند و در مقابل، زنان بی حجاب را افراد با فرهنگ به حساب می آورند.

رسانه های  افراد، خصوصاً  با توجه به این كه ادعای فوق توسط بعضی 
خارجی و غربی مطرح می گردد، به منظور اثبات نادرستی این ادعا دو 

پيشنهاد ارایه می گردد:
الف( الگوهای برجسته ی زنان محجبه و چادری در زمينه های مختلف به 
وسيله رسانه ها، مثل صدا و سيما و مطبوعات و … از طریق بيان جلوه های 
زندگانی، و موفقيت های آنها در كسب مدارج علمی و فرهنگی معرفی 
گردند. یکی از مطبوعاتی كه تا حدودی در این زمينه موفق بوده است، 
مجله ی »پيام زن« است. در شماره های مختلف این مجله مصاحبه  هایی با 
زنان متدین و محجبه كه دارای موفقيت های علمی و فرهنگی بوده اند انجام 

شده است، كه مطالعه ی  آنها به دختران و بانوان توصيه می گردد. 
ب( شركت فعال زنان محجبه و دارای مدارك علمی و فرهنگی سطح 
باال در كنفرانس های خارجی و بين المللی، در خنثی نمودن تبليغات سوء 
رسانه های خارجی و غربی بر ضد زنان محجبه، نقش بسيار مؤثری دارد. یکی 
از نمونه های بارز آن، شركت گسترده و عالمانه ی زنان محجبه در اجالس 
پکن بود كه نقش بسيار مؤثری را در تصحيح افکار جهانيان درباره ی زنان 

محجبه ایرانی داشته است.
10. همان گونه كه حکومت های الئيک و ضد دین، مثل حکومت رضاخان 
در ایران و حکومت آتاتورك در تركيه، با طرح كشف حجاب، به طور 
برنامه ریزی شده به مقابله با آن برخاستند؛ و رژیم طاغوتی شاه نيز به 
دليل ماهيت ضد دینی برای مقابله با دین و مقوله های دینی، مثل حجاب، 
از  است حکومت های دینی،  بود؛ الزم  برنامه ی مشخص  و  دارای طرح 
جمله جمهوری اسالمی نيز برای مقابله با بی حجابی و بدحجابی، كه از 
مظاهر هجوم فرهنگی غرب است، دارای طرح روشن و مشخص و دقيق 
و كارشناسانه باشد؛ از این رو، پيش نهاد می شود شورایی از كارشناسان 
مسایل شرعی و جامعه شناختی و روان شناختی حجاب، با نظارت و حمایت 
شورای عالی انقالب فرهنگی تشکيل شود و طرحی جامع برای مبارزه ی 
سنجيده و كارشناسی شده با مقوله ی بدحجابی و راه های گسترش حجاب 
برتر تهيه نمایند. در تهيه ی طرح مذكور الزم است از تجربه های زنان 

محجبه و فرهيخته ی حوزوی و دانشگاهی نيز استفاده شود.
11. به زنان و دختران متدین و عفيف پيشنهاد می شود به  طور مستمر 
مطالعات و تحقيقات خود را درباره ی فلسفه، فواید و مسایل حجاب افزایش 
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دهند. این كار دو فایده ی مهم دارد:
الف( اعتقاد و ایمان آنها به حقانيت احکام متعالی و نورانی اسالم، افزایش 
می یابد و در نتيجه التزام عملی آنها به رعایت حجاب برتر بيش تر می شود.

و منطقی  ترویج صحيح  و  تبليغ  به  بهتر می توانند  فوق  از طریق  ب( 
حجاب برتر اقدام نمایند و حتی در مواقع الزم، از طریق جهاد فرهنگی به 

پاسخ گویی شبهات  مخالفان حجاب نيز اقدام مي كنند.

راه هاي ترویج حجاب 
1. راهکارهای فرهنگی:

- ارایه مدهاي مشروع و اسالمي؛
- ایجاد نمایشگاه های مد لباس اسالمی؛

- تغيير و تنوع در طرح ها و رنگ های پوشش اسالمی؛ 
- ایجاد محتوا در عرصه های  مجازی؛

- برگزاري كنفرانس های تشریح ماهيت زن در جوامع غربی؛ 
- اشتغال در مراكز مختلف ) اولویت قرار دادن حجاب(؛

- ترویج حجاب از طریق اساتيد و تمركز بر روی پوشش مناسب اساتيد و 
الگو  قرار دادن اساتيد و تشویق اساتيد با حجاب؛

- ایجاد ارتباط بين سينما و حجاب؛
- ایجاد ارتباط بين رسانه و حجاب؛

- ایجاد ارتباط بين تبليغات و حجاب؛
- تبليغ گفته های اندیشمندان بزرگ غير مسلمان راجع به حجاب؛

- ساختن فيلم هایی با موضوعات تأثيرات مخرب بی حجابی در آینده جامعه 
و زنان؛

- تلفيق اندیشه های وطن دوستانه با پوشش ملی ایرانی اسالمی؛
- ایجاد الگوهای جدید و ملموس و به روز؛

- شناساندن موقعيت و شخصيت واقعی زن.

2. تبليغ نگرش صحيح به  ارزش و احترام زن 
از نظر اجتماعی زن هر قدر متين تر، باوقارتر، عفيف تر و با حجاب تر باشد، 
بر احترام و ابهتش افزوده می شود. برای درك این مطلب كافيست بدانيم 
كه حتی در كشورهایی كه حجاب ندارند در مراسم رسمی خود، زنان 
با جلوه های متفاوت تر از شرایط عادی، ظاهر می شوند و از لباس هایی 
كه پوشش بهتر و زیادتری دارند استفاده می كنند. چرا كه تا زمانی كه 
سرشيشه عطر بسته است، عطر داخل آن هم محفوظ خواهد ماند، ولی 
به محض اینکه چند ساعتی سرشيشه عطر برداشته شود، عطر داخل آن 
می پرد و تنها شيشه خالی بدون عطر می ماند و كسی به آن تمایلی ندارد. 
حجاب هم مثل سر شيشه عطر است كه بوی خوش و زیبایی و طراوت زنها 
را حفظ می كند و با برداشتن حجاب، آن زیبایی و طراوت از بين می رود و 

زنان كرامت خویش را از دست خواهند داد.

3. الگوگيري از زنان برگزیده تاریخ
این است كه زن مسلمان آن چنان كه  از تأسفهاي جدي  امروز یکي 
باید وشاید با چهره هاي بلند تاریخ اسالم آشنا نيست،زندگاني حضرت 
زهرا)س( وفرزند برومندش ،پيام آور عاشورا حضرت زینب)س( باید براي 
زن مؤمنه نشان داده شودتا بنگرد با حفظ هویت وشخصيت ووقار مي تواند 

درجامعه حضور پيدا كند وایفاي نقش كند.
كالمي ازامام صادق عليه السالم وارد شده است كه مطابق آن »آموختن 
دوستي آل علي )ع( به زنان براي آنها كافي است«. چرا كه زن اگر حب 
علي را فراگرفت و او را راهبر شناخت وخاندان او را به عنوان الگو پذیرفت 
وبر راهي رفت كه اهل بيت عليه السالم رفته اند وآنان را سر مشق قرار داد، 

رویين تن مي شود وحضورش درجامعه دلهره آفرین نخواهد بود.

راه هاي مقابله با بد حجابي وبي حجابي در جامعه 
1- رعایت اصل تقواي الهي در عمل از طرف آمرین به معروف وناهين از 

منکر )یعني عامل بودن آمر( ؛ 
2- ارایة الگوي صحيح پوشش متناسب با اسالم وانقالب براي دختران 

وپسران؛ 
3- ارایة الگوهاي امروزي كه براي نسل جوان ملموس باشد )مانند: دعوت 
از كساني كه در زمينه هاي علمي، اجتـماعي و... در بين نسل جوان موفق 

بوده و پوشش برتر دارند.(؛ 
4- ترویج فرهنگ اصيل اسالمي و قرآني در صدا وسيما، سينما، ميادین 
شهرها )به صورت تابلوهاي بزرگ(، ساخت فيلم، سریال و پخش مراسم 

عزاداري وهيأت هاي مذهبي؛ 
5- بيان محسنـات حجاب اسالمي و بيان مضرات بدحجابي و بي حجابي 
از طریق همایش، ميزگرد و با بهره گيري از نسل جوان و با پوشش هاي 

مناسب؛ 
6- در نظر گرفتن شرایط زماني ومکاني در امر به معروف ونهي از منکر 
بخاطراثر گذاري و اثر پذیري و فرهنگ سازي از طریق مثبت نگري به 

مقوله حجاب و عدم بزرگنمایي بدحجابي؛ 
7- رعایت حجاب از سوي خود و خانواده مسؤولين و زیرمجموعه ي اداري 

آنان )مانند منشي ها (؛ 
لباس هاي  و  غيرفرهنگي  محصوالت  فروش  و  توليد  از  جلوگيري   -8

نامناسب؛ 
9- توسعه و گسترش هيأت هاي مذهبي و پخش از صدا وسيما و همچنين 

در بعضي مناسبات كشاندن آنان به خيابان ها وميادین شهر؛ 
10- برگزاري ميزگردهاي تخصصي با بهره گيري از متخصصين جوان در 

زمينه هاي مختلف علمي، سياسي. اجتماعي و… 
11- تعيين حدود قانوني حجاب اسالمي با عنایت به فرهنگ غني اسالمي 
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و ایراني براي دختران و پسران در جامعه و مدرسه 
و دانشگاه با بهره مندي از نظر كارشناسان علوم 

اجتماعي و روانشناسان؛ 
12- برخورد قاطع با متخلفين بصورت هماهنگ 
دستگاه هاي  تمامي  طرف  از  الشکل  متحد  و 
مسؤول از قبيل: قوة قضائيه، نيروي انتظامي و 
ضابطين آنان در بسيج وبا پدیده ي بدحجابي 
و… )ارایه ي راه حل واحد در برخورد با بد حجابي 
و بي حجابي و پرهيز از تکروي ها و كج سليقگي ها 

در برخوردها(؛ 
با  عقالنيت  بر  مبتني  و  اصولي  برخورد   -13
تکنولوژي هاي جدید )مانند ماهواره و اینترنت( و 
تالش در جهت شناساندن محسنات آن ها به جاي 
ناكرده  خداي  گاهي  و  احساسي  برخوردهاي 

نابخردانه با آن، كه خودنوعي ترویج است.
در  رجاء  و  خوف  احساسي  حالت  ایجاد   -14
جامعه: خوف براي متخلفين و رجاء براي مردم 
و افراد سالم جامعه با وضع قوانيني كه ضمانت 
اجراي عملي را داشته باشند و نظارت دقيق بر 
حسن اجراي آن قوانين از طریق مجلس محترم و 

دستگاه هاي نظارتي؛ 
15- ایجاد اعتماد عمومي به حکومت با برخورد 
قاطع با فاسقين و فاسدین و متجاهرین به فسق؛ 
16- ایجاد اشتغال براي جوانان و سرگرم كردن 
این قشر عظيم به كار و تالش و ایجاد امنيت 

شغلي؛ 
17- برقراري امنيت شغلي، اجتماعي، اقتصادي، 
تبليغات  و  ذیربط  مسؤولين  طریق  از  رفاهي 

گسترده رسانه هاي گروهي؛ 
بناي  استحکام  و  ازدواج  فرهنگ  ترویج   -18
خانواده با حمایت از مزدوجين و فرهنگ سازي در 
این رابطه و ارایه ي راهکارهاي عملي براي حصول 
از طریق:  ازدواج  به آن و سهل و آسان نمودن 
ساخت خانه هاي با مساحت كم و بصورت اقساط 
در اختيار زوج هاي جوان گذاردن، تأمين اشتغال 
طریق  از  خانوادگي  مشاوره هاي  ارایه ي  آنان، 
ميزگردهاي  برگزاري  و  جراید  و  ملي  رسانه ي 
تخصصي در این زمينه و یا ساخت سریال هاي 

مناسب؛ 

19- بيان غيرمستقيم مسایل فرهنگي از طریق 
صدا وسيما با ساخت فيلم، سریال و مصاحبه و 

دعوت از خانواده هاي موفق؛
20- از بين بردن دغدغه معيشت براي خانواده ها 
شکاف  بردن  بين  از  نهایت  در  و  كردن  وكم 
طبقاتي بين فقير و غني و برخورد با سودجویان 
وسوء استفاده كنندگان در جامعه اعم از مسؤولين 
وطبقات اول ودوم جامعه ودیگران . چراكه همسر 
یا مرد خانه از صبح زود به دليل عقب نماندن از 
دیگران و تأمين معاش و رفع نياز و كسب رزق و 
روزي وبعضاً رفاه طلبي بيش از حد توان تا پاسي 
از شب در تمام هفته حتي گاهي جمعه ها مشغول 
كار و تالش بوده و از توجه عاطفي و معنوي اهل 
خانواده ي خود غافل است و هنگامي كه همسر 
و  غریزي  احتياجات  پاسخگوي  نتواند  پدر  و 
عاطفي خانواده ي خود باشد نوعي عقده و بيماري 
و  احساسي  كمبود  كه  آنان مي شود  گریبانگير 
عاطفي )محبت( است كه در نهایت ممکن است 
براي ارضاء آن گرایش به غير قوت گرفته و كم كم 
زمينه هاي ناهنجاري به وجود آید تا غریزه ارضاء 
شود. به عنوان نمونه: )به انحراف كشيده شدن 

بعضي ازخانم هاي متأهل (؛
مناسب  وپوشش  اخالقي  اصول  رعایت   -21 
پدر   : مانند  فرزندان  منزل درحضور  در  والدین 
در مقابل دختر ومادر در مقابل پسروحتي محارم 
نسبي كه ممکن است موجب بروز حوادث بسيار 

شومي نيز گردد؛ 
22- رعایت والدین در عدم استفاده از فيلم هاي 
مبتذل و برنامه هاي ماهواره اي در حضور فرزندان  
و  شده  ایجاد  آنان  كنجکاوي  زمينه ي  كه  چرا 

كودكان نيز به دنبال تقليد برمي آیند؛ 
23- كنترل فرزندان توسط والدین در خروج و 
ورود از منزل و نظارت بر حضور آنان در مجالس 
از  جوانان  غيرخصوصي  و  خصوصي  محافل  و 
قبيل: جشن تولدها، جشن هاي فارغ التحصيلي 

و پارتي ها و…  
24- تبليغ درسطح شهرها و حتي روستاها بطور 
برد،  بيل  تراكت،  توسط  یکنواخت  و  منسجم 
پالكارد و...  با ذكر محاسن حجاب نه معایب آن ؛


يکي از مهمترين راه هاي ترويج 
حجاب و مبارزه با بدحجابي 
اين است که خانواده، منشیان و 
کارکنان مديران مسئوالن نظام، 
حجاب را رعايت کنند.
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25- پرهيز از دوگانگي و حتي چند گانگي در برخوردها و رفتارها و 
تبليغ ها و… 

26 – سليقه اي عمل نکردن دستگاه هاي مسؤول از قبيل: ستاد امر به 
معروف و نهي از منکر، نيروي انتظامي، دستگاه قضایي و... 

نتیجه گیری
پياده كردن آموزه های دینی و عينی نمودن دستور العمل های شریعت، 
وظيفه آحاد جامعه است. اما در این ميان سازمان فرهنگی حکومت دینی، 
وظيفه ای مضاعف به دوش می كشند و باید خط مشی كلی جامعه را بر 

اجتناب از رذایل اخالقی، ترغيب جوانان به ازدواج بنا نهند.
عدم اهتمام به تقویت باورهای دینی و ارزش های اخالقی سبب می شود 
نسل جوان نسبت به ارزش ها بيگانه گشته و نسبت به اعتقادات دینی خود 
احساس حقارت نماید و بن بست فکری در این باب خودباختگی به فرهنگ 

غرب را در پی دارد.
احيای ارزش های اصيل اسالمی و فراخوانی زن مسلمان به تعقل و دریافتن 
ارزش ها و آفریدن روح تعبد و تعهد نسبت به این ها نقش مهمی در این 

زمينه خواهد داشت.
1. اصالح نگرش های فرهنگی در سياست گزاران و برنامه ریزان

تحليل صحيح، برنامه ریزی و سياست گذاری درست آن گاه ميسر می 
شود كه از جزئی نگری پرهيز شود. گاهی برنامه ریزان به جای آسيب 
شناسی و پرداختن به معضالت اساسی جامعه، به اتخاذ برنامه های موقتی 

رو می آورند.
این شيوه، آسيب های جدی بر جامعه تحميل می كند.

آگاهی مجریان و توجه آنان به معضالت اخالقی جامعه، اختصاص اعتبار 
مناسب و سوق دادن جامعه به سمت اصالحات می تواند گام مؤثری در 

رفع مشکالت فرهنگی جامعه باشد.
2. اصالح عملکرد رسانه ها

گاهی برنامه های تبليغی و فرهنگی، زمينه تحقير زنان و تضعيف موقعيت 
آنان را فراهم نموده است. از این رو مناسب است با اجتناب از عرضه برنامه 
هایی كه زنان را به سوی جلوه گری سوق می دهد زمينه تعالی آن ها را 

فراهم سازند.
رعایت متانت و حفظ پوشش كه ضامن مصونيت اخالقی و روانی زن به 
هنگام حضور در عرصه های اجتماعی است، گاه در ميان هنرپيشگان مورد 

بی مهری قرار گرفته و حجاب سنتی و اصيل تحقير شده است.
نهادهای فرهنگی باید بيش از پيش به تربيت هنرمندان و هنرپيشگان 
متعهد به مبانی اعتقادی بپردازند تا حفظ ارزش های دینی نه به عنوان 
تحميل قانونی، بلکه به عنوان باورهای قلبی و تمایالتی خودجوش متجلی 

شود. 

3. اصالح نظام الگوسازی
انسان پيوسته در این اندیشه است ارزش هایی را كه باور دارد در چهره 
ای مجسم بنگرد. مسأله الگو در اخالق اسالمی و روان شناسی نيز جایگاه 
مهمی دارد. از این رو، قرآن كریم زنانی شایسته چون آسيه همسر فرعون 

و حضرت مریم)س( را معرفی و از آنان تجليل نموده است.
یکی از تأسف های جدی عصر حاضر این است كه زن مسلمان به طور 

بایسته با چهره های بلند تاریخ اسالم آشنا نيست. 
4. به كارگيری روش های صحيح برای گسترش حجاب

طی كردن مسير اعتدال و پرهيز از افراط و تفریط می تواند فضای رغبت و 
ميل به رعایت حجاب را فراهم نماید. اگر شهرسازی و معماری به ویژه در 
مراكز آموزشی دخترانه به گونه ای باشد كه تا حدودی آزادی عمل را برای 
آنان فراهم نماید و نيز شرایط و مقتضيات فرهنگی، روحی و سنی افراد 
لحاظ شود و نيز به نوع كار و خصوصيات اقليمی و منطقه ای توجه شود. 

و در نهایت به حس تنوع طلبی و مدگرایی جوانان توجه شود و متناسب با 
فرهنگ دینی و آداب محلی و منطقه ای آنان، الگوهای پوششی ارایه شود.
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تحلیل مبانی کلی حجاب و عفاف 

چكیده  
حجاب و پوشش زن در برابر مرد بیگانه، یكي از مسائل مهم اسالمي است. فقهاي شیعه بلكه همه ي علماي دین از صدر اسالم تا کنون با استناد به دالیل نقلي 
)آیات و روایات(  و دالیل عقلي به وجوب حجاب حكم نموده و آن را از ضروریات دین دانسته اند. واژه حجاب در کتب لغت غالباً به معني پرده و حائل تعریف شده و 
استعمال آن در فقه نسبتاً جدید است، زیرا فقها در کتب فقهي در ذیل بحث هایي چون صاله و نكاح از واژه ي ستر  به جاي حجاب استفاده کرده و احكام و حدود 
آن را تعیین نموده اند. نباید از نظر دور داشت که حجاب در کنار عفاف معنا پیدا مي کند. در واقع حجاب و عفاف دو ارزش اخالقي هستند که در کنار هم باعث ایجاد 

نوعي فرهنگ در جهت حفظ امنیت اخالقي و جنسي در جامعه مي شوند که بخش عظیم این فرهنگ شامل حجاب خواهد بود. 
در واقع حجاب در کنار عفاف تدبیري است در جهت حفظ موقعیت زن و فزوني بخش، حرمت او، در عین اینكه مایه سالمت و آرامش روان جامعه است . 

واژگان کلیدي 
حجاب، ستر، عفاف، پوشش، وجه،  کفین 

  نوشته: منصوره فصیح رامندی ) كارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق(
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1-  مقدمه 
 حجاب به عنوان یک تکليف شرعي و حکم الهي از جایگاه ویژه اي در 
شریعت اسالم برخوردار است تا جایي كه یکي از ضروریات دین به شمار 
مي رود، و در كتب فقهي بيش از سي دليل عقلي و نقلي بر این وجوب و 

ضرورت اقامه شده است. )موسوي خوانساري، ص 75( 
مسأله حجاب نيز، هم چون سایر مباحث فقهي و دیني مستند به آیاتي 
از قرآن كریم و روایاتي از اهل بيت» عليهم السالم« مي باشد كه این  امر 
موجب ثبوت و ضابطه مند بودن این مسأله شده است. در واقع فقها با 
استناد به همين آیات و روایات حکم وجوب حجاب و حدود آن را استنباط 
كرده اند. نکته مهمي كه از مستندات قراني و روایي حجاب استفاده مي 
شود  این است كه زن مسلمان باید در كنار حفظ پوشش چنان رفتاري 
داشته باشد كه عالیم وقار و سنگيني و پاكي از آن هویدا باشد. با توجه به 
همين مستندات علي الخصوص آیات قرآن به این نکته پي مي بریم كه، 

مراد و مقصود اصلي از حجاب، حجاب همراه با عفاف است. 
و حجاب بدون عفاف، خود نوعي برهنگي فرهنگي و در جهت گسترش 
فساد خواهد بود. نباید از نظر دور داشت كه در عين این كه این دو ارزش 
اخالقي از یکدیگر جدایي ناپذیرند، ولي با دقت و بررسي در معناي هر یک 

به تفاوت این دو مقوله پي خواهيم برد. 
در این نوشتار، تالش شده است كه مباني كلي حجاب در قالب، بيان 
تعاریف، مستندات و مباني فقهی مورد بررسي قرار گيرد كه در كنار بحث 

از مباني حجاب، عفاف و مصادیق آن نيز مورد توجه قرار گرفته است. 

 2- معناي لغوي و اصطالحي حجاب 
2-1 معنای لغوی حجاب 

واژه حجاب از ریشه ي ) ح. ج. ب ( است كه در لغت معاني گوناگوني براي 
آن ذكر شده است. به عنوان مثال روپوش، روبند، نقاب، برقع، آن چه با آن 

چيزي را بپوشانند. ) لغت نامه دهخدا، ج 5، ص 764 ( 
در ساده ترین تعریف لغوي، مي توان گفت كه، حجاب به معني پوشش و 
فاصله ميان دو چيز معنا شده است. " الحجاب، كل ما حال بين شيئين،  هر 

آن چه ميان دو چيز حایل شود حجاب است" ) طریحي، ص 34 (
ابن منظور در تعریف حجاب مي نویسد،  » الحجاب الستر ... و الحجاب اسم ما 

ي منع شيئه فقد حجبه ...« )ابن منظور،  ص 36( احتجب به كل ِشِ
حجاب به معناي پوشانيدن است و اسم چيزي است كه پوشانيدن با آن 
انجام مي گيرد و هر چيزي كه ميان دو چيز جدایي مي اندازد، حجاب گویند 

و هر چيزي كه مانع از چيز دیگري شود او را حجب نموده است. 
پس، هر چيزي كه حایل ميان دو چيز باشد و آن را از هم جدا كند، حجاب 
است »الحجاب شي عن شي «، حجاب آن چيزي است كه به واسطه آن 

چيزي از چيز دیگر در حجاب قرار گيرد. ) فراهيدي، ص 82(

پس حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده و حاحب، و 
بيش ترین استعمال واژه ي حجاب در معني پرده است، این كلمه از آن 
جهت مفهوم پوشش مي دهد كه پرده و وسيله ي پوشش است. شاید بتوان 
گفت كه بر اساس معنای لغوی هر پوششي حجاب نيست آن پوششي 
حجاب ناميده مي شود كه از طریق پشت پرده واقع شدن صورت مي گيرد 
و در قرآن كریم در داستان سليمان، غروب خورشيد را این گونه توصيف 
مي كند » حتي توارت بالحجاب « یعني تا آن وقت كه خورشيد در پشت 
پرده مخفي شد. )مطهري، ص71( با توجه به معاني فوق مي توان گفت 
در لغت حجاب در دو معني به كار رفته است، یکي حایل و دیگر در پرده 

قرار دادن و پوشش. 

2-2- تعریف فقهي حجاب 
حجاب زن مسلمان به عنوان یک پوشش متعارف در جامعه ي اسالمي، 
یک مسأله فقهي است، به نوعي كه در برهه هایي از تاریخ ایران زنان بدون 
توجه به نوح حکومت و قوانين آن سعي در حفظ پوشش خود داشته اند كه 
این قضيه در جریان كشف حجاب به خوبي واضح است. بنابراین می توان 

گفت؛ فهم عرف از معنای حجاب همان معنای فقهی حجاب است. 
به كارگيري واژه حجاب در مورد پوشش زنان در مباحث یک اصطالح 
نسبتا جدید است و در گذشته به خصوص در اصطالح فقها كلمه ستر كه 
به معني پوشش است به جاي واژه حجاب به كار رفته است و فقها چه در 
كتاب الصلوه و چه در كتاب نکاح كه متعرض این مطلب شده اند كلمه ي 
ستر را به كار برده اند نه كلمه ي حجاب را. ) مطهري، ص 71 ( و ستر را بر 

دو گونه تقسيم كرده اند: 
1- پوششي كه ذاتا واجب است، مانند پوشيده نگه داشتن شرمگاه از دید 

مردان و زنان دیگر بلکه كودكان مميز و اهل تشخيص به جز همسر. 
2- پوشش در حال نماز. واجب است  بانوان در هنگام نماز تمام بدن حتي 
سر و موي خود را بپوشانند، ولي پوشاندن دست تا مچ و گردن و صورت 
به مقداري كه در وضو شسته مي شود الزم نيست )طباطبایی یزدی، ص 

 ) 414
چنان كه در تعریف فقهي حجاب آمده است: "الحجاب ماتبلسه المراهًْ من 
الثياب لستر العورهًْ عن االجانب، حجاب لباسي است كه زن براي حفظ 

عورت از اجانب مي پوشد." )قلعجی،  ص  127( 

3-  مستندات قرآني و روایي حجاب 
حجاب هم چون سایر موضوعات فقهي، مستند به آیاتي از قرآن كریم 
و روایات اهل بيت »عليهم السالم« مي باشد. این مسأله موجب ثبوت و 
ضابطه مند بودن حکم وجوب حجاب بوده و فقها با تکيه به مستدات قرآنی 
و روایی موجود در این زمينه حکم وجوب حجاب را استنباط نموده اند.   
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3-1- گستره ي حجاب در قرآن كریم  
از جمله آیاتي كه در قرآن به مسأله حجاب اختصاص دارد مي توان با آیات 
) 30 و31و 58 و59 و60 سوره ي نور(  و آیات )32و53 و59 و60 سوره ي 
احزاب (اشاره كرد شاید بتوان گفت كه آیات مذكور به نوعي ناظر به معناي 

فقهي حجاب مي باشد. 
آیات اصلي مربوط به پوشش آیات 30 و 31 سوره ي نور است، كه احکام 

نگاه كردن، چشم چراني و حجاب در آیات مذكور بيان شده است. 
» قل للمؤمنين یغضوا من ابصارهم و یحفضوا فروجهم ذلک ازكي لهم ....« 

)30/ نور(
» و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و الیبدین 

زینتهن االماظهر منها«. )31/نور(
در این آیات، ابتدا به مردان دستور حفظ نگاه و حفظ فرج داده شده و در 
ادامه همين دستورات به زنان داده شده، در عين این كه تأكيد شده كه 

زنان زینت هایشان را جز آن چه كه آشکار است هویدا نسازند. 
بنا به تصریح آیات فوق بر زنان مسلمان واجب است با روسري هاي خود 
سر و گردن و سينه و دیگر مواضع زینت را از چشم مردان بپوشانند، اكثر 
مفسران چون عالمه طباطبایي در مقام تفسير این آیات شریفه این وجه را 
بيان كرده و بر این عقيده اند كه مراد از زینت، مواضع و جاهاي آن است. ) 

عالمه طباطبایي، ج 15، ذیل آیه 31 سوره ي نور ( 
صاحب تفسير كشاف در این رابطه مي گوید : ذكر زینت و نه واضع آن 
به منظور تأكيد و مبالغه در سترو پوشش است زیرا زینت در مواضع و 
قسمت هایي از بدن قرار مي گيرد كه براي نامحرمان نگاه به آن جایز 
نيست، همانند ذراع ) فاصله ميان آرنج تا مچ دست ( ساق، سينه، گردن، 
بازو و گوش و سر. نهی از آشکار نمودن خود زینت به این معناست كه 
وقتي نظر به زینت، به دليل قرار داشتن در قسمت هایي از بدن حرام 
است؛ نظر بر خود آن جاها قطعاً و به طریق اولي حرام مي باشد. ) فضل 

اهلل، ص300 – 304 ( 
همان گونه كه مطرح شد آیات )32 و53 و59 و60 (  سوره ي احزاب نيز از 
جمله مستندات قراني در خصوص مسأله حجاب بوده كه بخشي از آیات 
مربوط به زنان پيامبر و بخش دیگر در خصوص حفظ حریم عفاف مي 

باشد. 
به عنوان مثال در آیه ي 59 سوره ي احزاب خداوند به همسران پيامبر و 
زنان مؤمن توصيه كرده است كه جلباب خود را پيش بکشند تا كمتر مورد 
اذیت قرار گيرند. شأن نزول این آیه ي شریفه در تفسير علي بن ابراهيم 
قمي چنين آمده است؛ »  سبب نزول آیه این بود كه زنان مسلمان به 
مسجد مي رفتند و نماز جماعت را با پيامبر مي خواندند، هنگامي كه آن 
ها براي نماز مغرب وعشاء و یا صبح از خانه بيرون مي رفتند، جوان ها  بر 
سر راه آن ها مي نشستند و به آزار نسبت به آنان مبادرت مي نمودند، لذا 
آیه ي فوق نازل گردید و جهت مقابله با این مزاحمت ما زنان را به رعایت 

پوشش فرا خواند؟ ) قمي، ص 366 ( هم چنين در » روائع « صابوني به 
نقل از » المنثور« سيوطي در این زمينه نقل شده است، » افراد فاسق 
زناني را كه در شب از خانه خارج مي شدند اذیت مي كردند، اگر زني را 
پوشيده مي دیدند، مي گفتند این زن آزاد است و او را دنبال نمي كردند و 
اگر مي دیدند پوشيده نيست به تعقيب و آزار او مي پرداختند« ) الصابوني، 

ص 377 ( 
بيان مذكور خالي از ایراد نيست، زیرا چنين مي فهماند كه مزاحمت نسبت 
به كنيزان مانعي ندارد و منافقين آن را به عنوان عذري مقبول براي خود 
ذكر مي كرده اند، در حالي كه چنين نيست. گرچه پوشانيدن موي سر بر 
كنيزان واجب نبوده است و شاید رمز آن این بوده كه وضع كنيز معموال 
جالب و تحریک آميز نيست و مورد رغبت كسي واقع نمي شود، ولي در 
هر حال این مزاحمت ها حتي در مورد كنيزان نيز گناه محسوب مي شده 
است و منافقان نمي توانسته اند كنيز بودن را عذري براي خود قلمداد كنند. 

)مطهري،ص162( 
در واقع آیات بيان شده مهم ترین سند در اثبات وجوب و لزوم حجاب بوده 
و فقها از مجموع این آیات حکم حجاب را استنباط نموده و طبق آن فتوا 

داده اند. 
3-2- حجاب در روایات 

روایات فراواني در خصوص حجاب وارد شده است كه در بعضي از آن ها 
معناي لغوي حجاب یعني ) پرده و مانع ( لحاظ شده. به عنوان مثال در 
حکمت 282 نهج البالغه حضرت علي )ع( مي فرمایند: » بينکم و بين 
الموعظهًْ حجاب من الغرهًْ« یعني: ميان شماو پندپذیري پرده اي از غرور و 

خودخواهي وجود دارد. 
و در بعضي دیگرمدلول روایات، نگاهي دستوري و یا توصيفي در ارتباط 
با این موضوع داشته اند. حضرت علي در نگاهي توصيفي به حجاب مي 
فرمایند: »در آخر الزمان و نزدیک شدن قيامت كه بدترین زمان هاست، 
زناني آشکار مي شوند كه بي حجاب و خودنما هستند و از دین خارج و در 
فتنه ها داخل مي باشند، متمایل به شهوت ها، شتابنده به سوي لذت ها بوده 
و گناهان را حالل شمرده اند و این ها براي هميشه در جهنم ماندگارند«. 

)حر العاملی، ص35(
با وجود این كه این روایت، در مقام توصيف است ولي مفاد آن مشتمل بر 
توصيه در رعایت پوشش زن در برابر مرد بيگانه است. در برخي روایات نيز 
نگاه دستوري به مسأله حجاب مشهود است، به عنوان مثال امام صادق )ع( 
فرموده اند » پيامبر)ص( نهی فرمود از این كه زن براي مرد اجنبي زینت 
كند كه اگر چنين كرد حق است كه خدا او را به آتش بسوزاند« ) الصابوني، 

ص 385( 
در بعضي از روایات نيز بدون این كه صراحتا به لفظ حجاب اشاره شود، به 
پوشش زنان و حدود آن توجه شده، در سنن ابن داوود نقل شده كه اسماء 
دختر ابوبکر به خانه پيامبر اكرم آمد در حالي كه جامه هاي نازك و بدن 
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نما پوشيده بود، رسول اكرم روي خویش را از وي برگرداند و فرمود : » اي 
اسماء همين كه زن به حد بلوغ رسيد سزاوار نيست چيزي از بدن او دیده 
شود مگر این دو، و اشاره فرمودند به چهره و قسمت مچ به پایين دست 

خویش« )محمدي ري شهري، ص2762 ( 

 4- حجاب و عفاف 
حجاب و عفاف هر كدام از جمله ارزش هاي اخالقي به خصوص در جوامع 
اسالمي است. عفاف را مي توان نوعي فرهنگ در جهت ایجاد امنيت اخالقي 
و جنسي در جامعه دانست كه بخش عظيمي از این فرهنگ شامل حجاب 
خواهد بود. با وجود این كه، این دو واژه غالباً در كنار هم به كار رفته اند، اما 
با كمي تأمل در متون دیني و كتب لغت، به این نتيجه مي رسيم كه حجاب 

و عفاف، تفاوت هاي اساسي دارند. 
همان گونه كه مطرح شد، حجاب در معناي لغوي به معني پرده و حایل و 

یا آن چه كه مانع رسيدن مي شود، ذكر شده است. 
با توجه به معاني ذكر شده براي حجاب در لغت، به این نکته پی می بریم 
كه حجاب امري ظاهري و در ارتباط با جسم است، اگر چه این پوشش 
برخاسته از اعتقادات و باورهای دروني افراد است، ولی نوعي پوشش در 

ظاهر به ویژه براي زنان است كه مانع نگاه نامحرم به آن ها مي شود. 
ضروري است كه براي آشنایي با مفهوم عفاف و تفاوت آن با حجاب اشاره اي 

اجمالي به معاني گوناگون از عفاف و رابطه ي آن با حجاب داشته باشيم. 

4-1- معناي عفاف 
در لسان العرب ذیل واژه عفت چنين آمده : 

» الکف عما الیحل و ال یجمل، عف عن المحارم و االطماع الدنيهًْ « )ابن 
منظور، ص 252 ( »خودداري از آن چه كه زیبا و شایسته نيست، خودداري 

از حرام ها و طمع هاي پست« .
هم چنين واژه عفت در قاموس المحيط چنين تعریف شده است: »  عف، 
كف عما ال یحل و ال یجمل كاستعف و تعفف «، خودداري از آن چه زیبا 
و شایسته نيست مانند استعف و تعفف )فيروزآبادی، ص177(. با توجه به 
معناي لغوي عفت، عفت به معني نگه داشتن نفسي از ارتکاب و كارهاي 
حرام مي باشد چنان كه آیت اهلل مکارم شيرازي در كتاب اخالق در قرآن در 
این خصوص مي فرمایند » عفت داراي مفهوم عام و خاص است، مفهوم عام 
آن خویشتن داري در برابر هرگونه تمایل افراطي و نفساني است و مفهوم 
خاص آن خویشتن داري در برابر تمایالت و بي بند و باري جنسي است «  
) مکارم شيرازي، ص 283 ( بنابراین عفت به معني حفظ شهوت تحت 

حاكميت عقل است، البته با رعایت شرایط اعتدال. 
در قرآن كریم واژه عفت در غالب دو كلمه ي » یستعفف« و » تعفف«  در 
آیات 273 بقره، 6 نساء، 33 و 60 نور در معاني گوناگون ذكر شده كه 

مي توان این معاني را به ابعاد عفاف تلقي نمود. 

الف – عفت در معني خویشتن داري در اظهار نياز 
للفقراء  الذین احصرا في سبيل اهلل الیستطيعون ضرب في االرض یحسبهم 
الجاهل اغنياء من التعفف ... « )273/بقره( صدقات مخصوص فقيراني است 
كه در راه خدا بازمانده و ناتوان شده اند و توانایي آن كه در زمين بگردند 
ندارند و از فرط عفاف چنانند كه هر كس كه از حال آن ها آگاه نباشد پندارد 

غني و بي نيازند ... « 
در تفسير الميزان در خصوص این آیه عالمه طباطبایي مي فرمایند:  كلمه ي 
تعفف به معناي آن است كه عفت، صفت آدمي شده باشد و»  یحسبهم 
الجاهل اغنياء«  یعني كسي كه از حال ایشان اطالع ندارد از شدت عفتي 
كه دارند آنان را توانگر مي پندارند، چون با این كه فقيرند ولي تظاهر به فقر 
نمي كنند و مردم پي به حال آنان نمي برند، مگر این كه شدت فقر رنگ و 

رویشان را زرد كند« . )طباطبایي، ص 613 (
در آیه ي مذكور عفاف به معناي عدم اظهار فقر به عنوان یک ارزش اخالقي 
براي مسلمين مطرح شده است، عفاف به همين معنا در روایات نيز آمده 
است: »العفاف زینهًْ الفقر و الشکر زینهًْ الغني« یعني: »عفاف زینت فقر و 

شکرگزاری زینت بي نيازي است « )ري شهري، ص 382( 

ب- عفت به معني قناعت 
»  وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح ... و من كان غنيا فليستعفف و من كان 
فقيرا فليا كل بالمعروف... و كفی باهلل حسيبا « )6/نساء( یتيمان را آزمایش 
كنيد تا هنگامي كه بالغ شده و قدرت بر نکاح پيدا كنند آن گاه اگر آن ها 
را دانا به درك مصالح زندگي خود یافتيد اموالشان را به آن ها باز دهيد و 
به اسراف و عجله مال آن ها را حيف و ميل نکنيد، بدین اندیشه كه مبادا 
بزرگ شوند و هر كس كه دارا است از تصرف در اموال او خودداری كند ... 
و ثروتمندان به منظور مهرورزي به یتيم و باقي گذراندن مالش به ثروتي 

كه خداوند روزي آنان كرده قناعت كنند.«
وارد شده است،  این مضمون  باقر )ع( تحت  امام محمد  از  نيز  روایتي 
آیه  این  تفسير  در  طباطبایي  عالمه  هم چنين   )  555 ص  )طبرسي، 
مي فرمایند: »گاهي سرپرست یتيم فقير است و چاره اي ندارد، جز این كه 
براي رفع حوایجش براي یتيم كار كند، و از اجرت كارش حوایج ضروریش 
را برآورد ولي گاهي سرپرست یتيم ثروتمند است، در این صورت خداي 
تعالي مي فرماید : هر كس كه ثروتمند است، طریق عفت در پيش گيرد و 
از مال یتيم چيزي را نگيرد و اگر فقير است به طور شایسته از آن بخورد« 
) طباطبایي، ص 376 ( پس عفاف در این آیه به معناي قناعت مي باشد و 
در حدیثي از معصوم نقل شده كه مي فرماید : » ثمرهًْ العفهًْ القناعهًْ - ميوه 

عفت قناعت است « ) ري شهري، 3828 ( 

ج- عفت به معني پاكدامني 
» و ليستعفف الذین الیجدون نکاحا حتي یغنهم اهلل ... )نور 32( و آن كه 
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وسيله نکاح نيابد، باید عفت نفس پيشه كند تا خدا آن ها را به لطف و فضل 
خود بي نياز گرداند .... « 

با توجه به این كه در آیه ي قبل ترغيب به ازدواج شده است، گاهي با تمام 
تالش و كوشش وسيله ي ازدواج فراهم نمي شود و خواه یا ناخواه انسان 
مجبور است مدتي را با محروميت بگذراند، مبادا كساني كه در این مرحله 
قرار دارند، گمان كنند كه آلودگي جنسي براي آنان مجاز است و ضرورت 
چنين ایجاب مي كند، لذا بالفاصله در آیه ي بعد دستور پارسایي مي دهد. 

)مکارم شيرازي، ص 479( 

د- عفاف به معني پوشيدن چادر 
» القواعد من لنساء الالتي الیر جون نکاحا فليس عليهن جناح ان یضعن ثيابهن 

غير متبرجات بزینه و ان یستغففن خير لهن و اهلل سميع عليم «  )نور/60(
و زنان سالخورده كه باز نشسته اند و اميد ازدواج و نکاح ندارند بر آنان باكي 
نيست در صورتي كه اظهار تجمالت و زینت خود نکنند كه جامه هاي خود 
را از نزد محرمان برگيرند و باز هم عفت و تقوا گزیني براي آنان بهتر است « 
این آیه ي شریفه پوشش و حجاب زنان سالخورده را استثنا نموده است و 
مي فرماید: زنان سالخورده اي كه از سن ازدواج آن ها گذشته باشد و دیگر 
اميدي به ازدواج ندارند گناهي بر آنان نيست كه لباس هاي روئين خود را 
بر زمين گذارند. در واقع براي این استثناء دو شرط وجود دارد: این كه 
در سن و سالي باشند كه معموالً اميدي به ازدواج ندارند و به تعبير دیگر 
جاذبه جنسي را از دست داده باشند. دوم این كه خود را زینت نکرده باشند. 
روشن است كه با قيود مذكور، مفاسد كشف حجاب در مورد آنان وجود 
نخواهد داشت و به همين دليل اسالم این حکم را از آنان برداشته است. 
این نکته نيز روشن است كه منظور از بر زمين گذاشتن لباس، برهنه شدن 
و بيرون آوردن همه لباس ها نيست بلکه تنها كنار گذاشتن لباس هاي رو 
است كه در بعضي از روایات از آن به چادر یا روسري تعبير شده است. 
به عنوان مثال روایتي در تفسير آیه ي60 سوره ي نور وارد شده است كه 
حضرت صادق ) ع( مي فرمایند: » الغمد و الجلباب اذا كانت المراهًْ مسنهًْ« 
یعني وقتي زن سالخورده اي باشد جایز است چارقد و روسري را زمين 

بگذارد ) كليني، ص 522 ( 

4-2- رابطه ي عفاف و حجاب 
با توجه به معاني ذكر شده براي حجاب و عفاف مي توان نتيجه گرفت 
كه عفاف نوعي حجاب دروني است كه انسان را از گناه باز مي دارد. عفاف 
حالتي دروني و نفساني است كه غرایز را تعدیل و تحت كنترل خود در 

مي آورد. 
نشانه هاي عفاف، نوع پوشش، رفتار و گفتار فرد است. در واقع حفظ چشم، 
گوش، قلب، و تمامي اعضاء و جوارح از هر گونه خطا و گناه عفاف است كه 

حاصل این عفت و حجاب دروني، پوشش ظاهري است. 

عفاف و تسلط بر خود غریزي، آثاري دارد كه متناسب با عفت در هر ساحت 
و عرصه اي در رفتار، گفتار و روابط اجتماعي فرد عفيف پدیدار مي گردد. 

حركات و سکنات انسان گاهي زبان دار است. گاهي وضع لباس، راه رفتن، 
سخن گفتن معني دار است و به زبان بي زباني مي گوید دلت را به من بده، 
در آرزوي من باش، مرا تعقيب كن. گاهي بر عکس با بي زباني مي گوید 

دست تعرض از این حریم كوتاه است. 
بنابراین زن مسلمان باید آن چنان در ميان مردم رفت و آمد كند كه عالئم 
عفاف و وقار و سنگيني و پاكي از آن هویدا باشد و با این صفت شناخته 
شود، و در این وقت است كه بيماردالن كه دنبال شکار مي گردند از آن ها 
مایوس مي گردند و فکر بهره كشي از آن ها در مخيله شان خطور نمي كند. 

) مطهري، ص 163، 162 ( 
حضرت امام خميني )ره( در خصوص تأثير حجاب و عفاف بر یکدیگر 
مي فرمایند: »  توجه داشته باشيد كه حجابي كه اسالم قرار داده است، براي 
حفظ ارزش هاي شماست، هر چه را كه خدا دستور فرموده است، چه براي 
مرد و چه براي زن، براي این است كه آن ارزش هاي واقعي كه این ها دارند 
و ممکن است به واسطه وسوسه هاي شيطاني با دست هاي فاسد استعمار 

پایمال شوند، این ارزش ها زنده بشوند«. ) موسوی الخمينی، ص 121( 
با توجه به این كه زن از ظرافت ها و زیبایي خاصي برخوردار است، همواره 
مورد توجه بوده واین توجه نوعي كشش و جذبه مرد را به سوي زن در پي 
دارد. بنابراین حجاب مهم ترین عامل در تعدیل این كشش و جذب است. 

حضرت علي )ع( پوشش را مهم ترین عامل تعدیل حس زیبایي دوستي و 
خود نمایي دانسته و مي فرمایند: » زكات الجمال، العفاف ـ زكات زیبایي 

عفاف است.« ) آمدي، ص 105( 
در عين این كه حجاب شرط الزم براي رسيدن به عفاف است اما شرط 
كافي نيست، زیرا همان گونه كه مطرح شد عفاف شامل پوشش در رفتار و 
گفتار فرد نيز هست، بنابراین ضروري است كه افراد در عين حفظ پوشش 
ظاهر، غرایز خود را نيز كنترل كرده و در تعامالت اجتماعي و گفتار و كردار 

خود عفاف را ملحوظ نمایند. 
اما در خصوص این كه در شریعت مقدس اسالم، كدام یک از این دو 
ارزش اخالقي ارجح است، باید گفت اسالم مبتني بر دو بخش اخالق و 
فقه است، اسالم در غالب دستورات و تعاليم اخالقي بر عفاف و مخصوصاً 
عفت در پوشش تأكيد فراواني كرده است تا جایي كه بي عفت را بي دین 
مي داند، »  ال دین ال عفاف له «  و در فقه در قالب حکم شرعي، بر حجاب 
و نحوه ي پوشش خاص زنان اصرار ورزیده است. پس در شریعت اسالم، 
دو ارزش حجاب و عفاف با حفظ جایگاه، توأمان مورد تأكيد و تصریح واقع 

شده است. 

5- آرا و نظریات فقها پیرامون حجاب 
با توجه به متون فقهي، حجاب به عنوان یک تکليف شرعي و حکم الهي 
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از جایگاه ویژه اي در شریعت اسالم برخوردار است. 
به گونه اي كه اصل این حکم از ضروریات دین و 
مذهب به شمار مي رود و فقها بر ضرورت آن اجماع 

نموده اند.)حکيم، ص 239( 
هم چنين در كتب و منابع فقهي بيش از سي دليل 
عقلي و نقلي بر وجوب و ضرورت حجاب اقامه شده 
است، كه خود نشان دهنده اهميت ویژه این مسأله 

مي باشد. ) موسوي خوانساري،  ص 235( 
البته در متون فقهي باب مستقلي به موضوع حجاب 
اختصاص پيدا نکرده و احکام آن در ذیل احکام 
دیگر چون نکاح و صاله مطرح شده است.  به عنوان 
در  نکاح،  باب  البهيه،  روضه  در  شهيدثانی  مثال 
خصوص جواز نگاه مرد به زنی كه قصد ازدواج با 
وی را دارد، حدود حجاب را چنين تعریف می كند   
» و یجوز النظر الي وجه امراه یرید نکاحها و یختص 
الجواز بالوجه و الکفين، جواز نگاه كردن مرد نسبت 
از دواج كند  او  با  زني كه مي خواهد  اعضاي  به 
مختص صورت و دو كف دست زن مي باشد. « 

) شهيد ثاني، ص 108( 
هم چنين در برخي از متون فقهي در فصلي تحت 
عنوان في الستر و الساتر حدود پوشش زن در نماز 
چنين تعيين شده است ؛  » یجب الستر للمرأهًْ تمام 
بدنها عن عدا الزوج و المحارم اال الوجه و الکفين 
مع التلذذ و الریبه « ) طباطبایي یزدي، ص 392 ( 
امام خميني در تحریر الوسيله ذیل احکام پوشش 
نماز  نمازگزار، در خصوص حدود پوشش زن در 
مي فرمایند : » عورت در زن كه واجب است در نماز 
پوشيده شود همه بدن، حتي سر و موي اوست به 
استثناي مقداري از صورت كه در وضو باید شسته 
شود و دست ها تا مچ و پاها تا ساق، و بر زن واجب 
است مقداري از اطراف موارد استثناء شده را نيز 
بپوشاند تا یقين كند كه تکليف خداي تعالي را 
ذیل  الخميني، ص 219،  ) موسوي  داده«  انجام 

مسأله 3 ( 
در این كه پوشانيدن غير وجه بر زن واجب است از 
لحاظ فقه اسالم هيچ گونه تردیدي وجود ندارد. این 
قسمت جز ضروریات و مسلمات است. نه از نظر 
قرآن و حدیث و نه از نظر فتاوي در این باره اختالف 

و تشکيکي وجود ندارد. ) مطهري، ص 165 ( 

بنابراین از نظر فقها، پوشش وجه و كفين واجب 
نيست و حتي نگاه كردن به وجه و كفين زن به 
شرط این كه بدون تلذذ و ریبه باشد جایز است، و 

براي این نظر به ادله ي زیر استدالل نموده اند. 
به عنوان مثال، آیه ي 31 سوره ي نور، كه پوشاندن 
وجه و كفين را الزم نشمرده است. در این آیه به 
دو جمله مي توان استناد جست. یکي جمله » و ال 
یبدین زینتمين اال ما ظهر منها « و دیگر جمله ي 
» و ليضربن بخمر هن علي جيویهن «  ظهور آیه را 
در این كه قسمتي از زینت بدن را استثنا مي كند 
« نمي توان منکر شد و این كه آیه داللت دارد كه 
پوشانيدن گریبان الزم است، و چون در مقام بيان 
حد است اگر پوشانيدن چهره هم الزم بود بيان 

می كرد. ) مطهري، ص 173 (
از جمله ي ادله ي دیگر در خصوص عدم پوشش 
وجه و كفين، روایاتي است كه مستقيما حکم وجه 
كفين را چه از نظر پوشيدن وچه از جنبه نگاه كردن 

بيان می كند. 
پرسيدم  امام صادق  یسار می گوید:  از  بن  فضيل 
كه آیا ذراع های زن از قسمت هایی است كه باید 
از غير محارم بپوشاند فرمود: بلی و آنچه زیر روسری 
قرار می گيرد باید پوشيده شود،  وهمچنين از محل 

دستبند به باال. )كلينی، ص125( 
هم چنين روایت دیگري از جابربن عبداهلل انصاري 
در كافي تحت این مضمون وارد شده است ؛ جابر 

مي گوید : 
»در خدمت رسول خدا در خانه ي فاطمه آمدیم. 
خواست.  ورود  اجازه ي  و  كرد  سالم  خدا  رسول 
فاطمه )ص( اجازه داد. پيامبر اكرم ) ص( فرمود: 
با كسي كه همراه من است وارد شوم؟ زهرا)س( 
فرمود:  پدر جان، چيزي بر سر ندارم. پيامبر فرمود: 
با قسمتهاي اضافي روپوش خودت آن را بپوشان.« 
داللت این احادیث بر این كه پوشانيدن چهره واجب 
نيست و نيز این كه نظر كردن به چهره جایز است، 
بسيار روشن مي باشد. سيره اي كه در جميع ازمنه 
و امکنه وجود دارد این است كه از وجه و كفين به 
عنوان عورت یاد نمي شده كه پوشش آن ضروري 
باشد. به همين دليل در نماز آن ها  را نمي پوشانند. 
از سوي دیگر پوشاندن وجه و كفين موجب عسر 


در کتب ديني و منابع فقهي، 
بیش از 30 دلیل عقلي و نقلي 
بر وجوب و ضرورت حجاب 

اقامه شده است
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و حرج است، زیرا زنان به خرید و فروش مبادرت 
مي نمایند. 

 6- فلسفه حجاب 
در  معناست كه زن  این  به  اسالم  در  پوشش زن 
معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و از جلوه گري 
و خودنمایي خودداري كند. بنابراین، لزوم حجاب از 
سوي اسالم در حقيقت براي حفظ كرامت زن است 

تا مورد بهره برداري هوسبازان قرار نگيرد. 
حجاب در اسالم از یک مسأله كلي و اساسي ریشه 
مي گيرد و آن این است كه اسالم مي خواهد انواع 
التذاذهای جنسي، چه بصری و لمسي و چه نوع 
دیگر، به محيط خانوادگي و در كادر ازدواج قانوني 
اختصاص یابد، و اجتماع منحصراً براي كار و فعاليت 
باشد. به  طور كلي فلسفه ي حجاب از چهار جهت 

قابل بررسي است: 
 1- آرامش رواني

و  هيجان ها  بار،  و  بي بند  معاشرت هاي  آزادي 
التهاب هاي جنسي را فزوني مي بخشد. از سوي دیگر 
غریزه ي جنسي، غریزه اي نيرومند است كه هر چه 
بيش تر اطاعت شود، سركش تر مي گردد، به هر حال 
اسالم به قدرت شگرف این غریزه ي آتشين توجه 
كامل كرده است، اسالم تدابيري براي تعدیل و رام 
كردن این غریزه اندیشيده است و در این زمينه، هم 
براي زنان و هم براي مردان تکليف معين كرده است. 
یک وظيفه ي مشترك براي زن و مرد هر دو مقرر 
فرموده مربوط به نگاه كردن است، » قل للمؤمنين 
یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ... قل للمؤمنات 
یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن « خالصه ي 
این دستور این است كه زن و مرد نباید به یکدیگر 
خيره شوند، نباید چشم چراني كنند، یک وظيفه هم 
خاص زنان مقرر شده است و آن این است كه بدن 
خود را از مردان بيگانه پوشيده نگه دارد و موجبات 

تحریک مردان بيگانه را فراهم نسازد. 
اما علت این كه در اسالم دستور پوشش اختصاص 
به زنان یافته است این است كه ميل به خودنمایي و 
خودآرایي مخصوص زنان است. این زن است كه به 
حکم طبيعت خاص خود مي خواهد دلبري كند و 
مرد بيگانه را دلباخته و در دام عالقه ي به خود اسير 

سازد. لهذا انحراف تبرج و برهنگي از انحراف هاي 
مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براي آنان 

مقرر گردیده است. 
 2- استحکام پيوند خانواده 

جنسي  التذاذ هاي  و  استمتاعات  یافتن  اختصاص 
به محيط خانوادگي و در چارچوب ازدواج مشروع، 
پيوند زن و شوهر را محکم مي سازد و به هر یک 
از طرفين این اعتماد را مي دهد كه او تنها كسي 
است كه مورد عنایت و عالقه ي شریک زندگي خود 
قرار دارد در حالي كه در جوامع غربي و سيستم هاي 
آزاد، رقيب و مزاحم، امنيت خاطر زوجين را از بين 

مي برد. 
 3- استواري اجتماع 

نيروي  باري ها،  و  بي بند  و  نشده  حساب  ارتباط 
با  كار و فعاليت اجتماع را ضعيف مي كند. اسالم 
و  زن  اجتماعي  اقتصادي،  فرهنگي،  فعاليت هاي 
تحصيل او مخالف نيست. ولي با آلوده كردن محيط 
كار و فساد مخالف است. لذا در اجتماعي كه حریم 
زن و مرد رعایت نشود، ركود فعاليت هاي اجتماعي و 

انحطاط اخالقي خواهد بود. 
 4- ارزش و احترام زن 

زن از نظر عاطفي وتأثير پذیري، هميشه بر مرد تفوق 
دارد. لذا با رعایت حریم بين خود و مرد باعث حفظ 
ارزش و موقعيت خویش مي شود. اسالم تأكيد دارد 
كه هر اندازه زن متين تر و با وقارتر باشد، احترامش 

افزوده مي شود ) مطهري، ص 81-80-79 ( 

 7- ارزش حجاب 
عفاف و پوشش تدبيري است كه خود زن با یک 
الهام براي گرانبها كردن خود و حفظ موقعيت خود، 
در برابر مرد به كار برده است. حریم نگه داشتن زن 
ميان خود و مرد یکي از وسایل مرموزي بوده است 
كه زن براي حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از 

آن استفاده كرده است. 
از این وسيله  اسالم زن را تشویق كرده است كه 
استفاده كند. اسالم مخصوصا تأكيد كرده است كه 
زن هر اندازه متين تر و با وقارتر حركت كند و خود 
را در معرض نمایش مرد نگذارد به احترامش افزوده 

مي شود. 


غريزة جنسي، غريزه اي 
نیرومند است که هر چه 
بیشتر به شکل نامشروع و 
افسارگسیخته اطاعت شود، 
سرکش تر مي گردد

ب
فتا

ن آ
ترا

دخ
ره 

نوا
ش

 ج
ن

ومي
 س

مه
ه نا

يژ
و

ت
اال

مق

94 شماره هاي 38و39ـ   ارديبهشت و خرداد 89



امام خميني )ره( درباره ارزش حجاب زن مي فرمایند: »حجاب اسالمي 
یعني حجاب وقار، حجاب شخصيت، ساخته من فقيه نيست، این نص 
صریح قرآن است. آن قدري كه قرآن مجيد بيان كرده نه ما مي توانيم از 
آن حدود خارج شویم و نه زناني كه معتقد به این كتاب بزرگ آسماني 

هستند«. ) مکتبي هدایتي، ص 147(
پس حجاب پاسخي است به نداي فطرت، نشان تمدن و فرهنگ اسالمي 
است،  فزوني بخش حرمت زنان و مایه سالمت و آرامش روان جامعه است. 
حجاب نه تنها باعث سالمت و امنيت در جامعه است بلکه جریانات تاریخي 
در كشورهاي مسلمان، ثابت كرده كه حجاب نقش اساسي در مقابله با 
اهداف استعماري سلطه جویان غربي در آن كشورها داشته است، در واقع 
استعمارگران حجاب را به عنوان عامل مزاحم در دست یابي به اهداف 
خویش دانسته اند و با سياست هایي چون كشف حجاب یا القاء فرهنگ 
برهنگي به عنوان نوعي تمدن در صدد از بين بردن امنيت اخالقي و غيرت 

در كشورهاي اسالمي بوده اند. 
انقالب الجزیره مي نویسد: »هر چادري كه دور  فرانس فاتون در كتاب 
انداخته مي شود، افق جدیدي را كه بر استعمارگران ممنوع بود در برابرشان 
مي گشاید و بدن زن الجزایري را كه عریان شده است به او نشان مي دهد. 
پس از دیدن هر چهره ي بي حجاب اميدهاي حمله ور شدن اشغالگران 
ده برابر مي گردد. هر بار كه یک زن كشف حجاب مي كند، در واقع وجود 
جامعه الجزایري را بر سيستم دفاعي سست بنياد، باز و متالشي شده به 

اشغال گران اعالم مي دارد. « ) فرانس فاتون، ص210( 

نتیجه
حجاب از ضروریات مذهب بلکه ضروری دین اسالم است و هدف شارع 
از تشریع حجاب حفظ شخصيت حقيقی زن و توسعه امنيت جنسی در 
جامعه است. در بررسی مبانی حجاب روشن شد كه مسأله حجاب نيز 
همچون سایر مباحث فقهی و دینی مستند به آیاتی از قرآن كریم و روایاتی 
از اهل بيت )عليهم السالم( بوده كه با امعان نظر در این آیات و روایات فقها 
ضرورت و  وجوب حجاب را استنباط نموده اند. البته با دقت و توجه در آیات 
و روایات ناظر به حجاب به این نکته پی می بریم كه مقصود از حجاب، 
 حجاب همراه با عفاف است. با وجود اینکه این دو واژه غالباً همراه با هم 
به كار رفته اند اما در تحليل رابطه ميان حجاب و عفاف مشخص می شود 
كه  عفاف نوعی حجاب درونی است كه غرایز را كنترل و تعدیل نموده و 
انسان را از گناه باز می دارد. در واقع حجاب و عفاف  متم و مکمل یکدیگرند، 
 بنابراین زن مسلمان باید آن چنان رفتار كند كه عالئم وقار و سنگينی و 
پاكی از آن هویدا باشد. در واقع عفاف فرهنگ ایجاد امنيت اخالقی در 
جامعه است كه بخش عظيمی از این فرهنگ را حجاب تشکيل داده است. 
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11- طریحی،  فخرالدین،  مجمع البحرین،  1375 ه.ق، تهران، 

 مکتبه المرتضویه
12-فرانس فاتون،  انقالب الجزایر،  مترجم نور علی تابنده، 

 1384،  بی جا،  نشر حقيقت 
13- فراهيدی،  خليل بن احمد،  كتاب العين،  1407،  قم، 

 دارالهجره
14- فيروز آبادی،  محمد بن یعقوب،  قاموس المحيط،  الطبعه 

االولی،  بی تا،  بيروت،  دارالجيل 
الفقها،  1409،  بيروت،  الغه  قلعجی،  محمد،  معجم   -15

 دارالنفائس للطباعه و النشر
16- قمی،  علی بن ابراهيم،  تفسير القمی،  تصحيح موسوی 

الجزایری،  1387 ه.ق، نجف،  منشورات مکتبه الهدی
17- الکلينی،  محمدبن یعقوب،  كافی،  تصحيح علی اكبر 

غفاری،  تهران،  دارالکتب االسالميه
الحکمه،  1416  18- محمدی ری شهری،  محمد،  ميزان 

ه.ق، قم،  مکتب االعالم االسالمی
19-مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، 1429 ه.ق، تهران، نشر 

صدرا 
20-مکارمشيرازی، ناصر،  اخالق در قرآن،  1381،  قم،  بی نا 

21-مکتبی،  سيد محمد/ هدایتی،  سعيد،  زن از دیدگاه امام 
خمينی،  بی تا، مركز پژوهش های اسالمی صدا و سيما، نشر 

دفتر عقل 
22- موسوی الخمينی،  روح اهلل،  صحيفه نور،  1380،  تهران، 

موسسه تنظيم و نشر آثار امام
23-موسوی الخمينی،  روح اهلل، تحریر الوسيله، مترجم سيد 

محمد باقر موسوی،  1384،  قم، دارالعلم  
ادله  و  الحجاب  حکمه  خوانساری،  اسداهلل،  24-موسوی 

النقاب، 1349ه.ق،تهران چاپخانه علمی 
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حجاب و عفاف از منظر اعتقادی- تربیتی

چكیده 
عفاف و پاکدامني از اموري است که با فطرت 
انسان سازگار است و عقل سلیم آن را تجویز 
در  زنان  حضور  به  اسالم  که  آنجا  از  مي کند. 
و  عفت  از  برخورداري  مي نهند،  ارج  جامعه 
حجاب را براي آنان الزم مي داند تا امنیت فردي 
آنان محفوظ بماند، شخصیت اجتماعي آنان به 
دیده احترام نگریسته شود و ارزش هاي جامعه 

انساني خدشه دار نشود.
برکات  و  آثار  جامعه  در  عفت  با  زنان  حضور 
فراواني دارد که از آن جمله مي توان به عبودیت 
خداوند، آرامش رواني، فعالیت اجتماعي، ارزش 

آفریني اشاره کرد. 
 همچنین عدم رعایت عفت زنان موجب ایجاد 
مشكالت متعددي براي جامعه خواهد بود که 
تحریك  عمومي،  آرامش  آن سلب  مهم ترین 
قوه شهواني و ایجاد مزاحمت براي کار و تالش 

جوانان است.
این نوشتار به شرح و توضیح برخي از این امور 
پرداخته است. امید است مورد عنایت و توجه 

عالقمندان قرار گیرد.
 

واژگان کلیدي
ارزش  رواني،  آرامش  حجاب،  عفاف، 

آفریني،امنیت

  نوشته: علي اکبر شایسته نژاد )عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد رجایي(
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مقدمه
فطرت انسان، به حفظ پاكی و پاكدامنی متمایل است. خداوند متعال، پاك 
بودن و پاك زیستن را در سرشت و نهاد بشر به ودیعت گذاشته است. از 
این رو آنگاه كه آدم و حوا، به دليل نزدیک شدن به شجره ممنوعه، خود را 
برهنه یافتند، احساس شرم كرده و سعی كردند خود را از آن وضع برهانند.

َطِفقا  َو  َسْوآتُُهما  لَُهما  بََدْت  َجَرهًْ  الشهَّ ا ذاَقا  قرآن كریم می فرماید: »َفلَمهَّ
«)سوره اعراف: آیه22(: و هنگامی كه از آن  یَْخِصفاِن َعلَْيِهما ِمْن َوَرِق الَْجنهَّهًِْ
درخت چشيدند، اندامشان ]عورتشان [ بر آنها آشکار شد و شروع كردند به 

قرار دادن برگ های )درختان( بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند.
این عمل آن دو، نشان دهنده ناسازگاری طبع و فطرت انسان با عریانی و 

برهنه بودن است.
در تبيين قرآن از جایگاه انسان در نظام هستی، مرد و زن هيچ تفاوتی با 
یکدیگر ندارند. خداوند عزیز می فرماید: »الهَّذي أَْحَسَن ُكلهَّ َشيْ ءٍ َخلََقُه َو 
اُه َو نََفَخ فيِه ِمْن ُروِحه « )سوره سجده:  بََدأَ َخلَْق اإْلِنْساِن ِمْن طيٍن ... ثُمهَّ َسوهَّ
آیه 7(: او همان كسی است كه هر چه را آفرید نيکو آفرید و آفرینش انسان 
را از ِگل آغاز كرد... سپس )اندام( او را موزون ساخت و از روح خویش در 

وی دميد.
 ِ قرآن از زبان پيامبر اكرم)ص( می فرماید: »ُقْل هِذهِ َسبيلي  أَْدُعوا إِلَی اهللهَّ
َعلی  بَصيَرةٍ أَنَا َو َمِن اتهََّبَعني«  )سوره یوسف: آیه 108(: بگو: این راه من است 
من و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه مردم را به سوی خدا دعوت می كنيم!

از این آیه استفاده می شود كه در مراحل شکل گيری، موزون سازی اندام 
انسان، در دميدن روح الهی به كالبد او و هدایت آنان، تفاوتی بين زن و 

مرد، وجود ندارد. 
سایر  به  نسبت  او  برتری  انسان،  جلوه های عظمت  از  یکی  كه  آنجا  از 
موجودات عالم و از جمله حيوانات است. پس هر صفتی كه انسان را به 
حيوان نزدیک كند، نشانه سقوط و انحطاط اوست. برهنگی و بی حجابی، 

انسان را به حيوان نزدیک و ارزش های متعالی او را تباه می كند.
این مقاله به بررسی ارزش و آثار تربيتی و اخالقی حجاب و عفاف از منظر 

قرآن و پيشوایان دین می پردازد.

مفهوم عفاف
"َعفاف"، از ریشه "عفت" و به معنای اكتفا به حداقل لذت مادی و جسمانی 

است. 
راغب اصفهانی نوشته است: عفت پدید آمدن حالتی برای نفس است كه 
افزون طلبی قوه شهوانيه جلوگيری می شود. )مفردات،  از  به وسيله آن 

ص350( 
طریحی می نویسد: از چيزی عفاف ورزید، یعنی از آن امتناع كرد. )مجمع 

البحرین، ج5، ص101(
ابن منظور می نویسد: عفت یعنی خویشتن داری از آن چه كه حالل و زیبا 

نيست. ) لسان العرب، ج 9، ص253(
نهفتگی،  پرهيزگاری،  و  پارسایی  معنای  به  است:"عفاف  نوشته  دهخدا 
پاكدامنی و خویشتن داری است«. )لغتنامه، مدخل عفاف؛ نيز فرهنگ 

معين ج2، ص 207(
نراقی می نویسد: عفت آن است كه قوه شهوانيه ، مطيع و منقاد قوه عاقله 
شودكه در اقدام به خوردن و نکاح، حدود اوامر الهی را از نظر كمی و كيفی، 

نگهدارد.)معراج السعاده،ص 243( 
بر این اساس عفت، اعتدال عقلی و شرعی و توجه به حریم دین و اخالق 

در همه نيازهای انسان است.

عفاف در قرآن
خداوند متعال عفت را از صفات مؤمنين شمرده و فرموده است: 

»َو الهَّذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم حافُِظون«  )سوره مؤمنون: آیه 5(: و آنها كه دامان 
خود را )از آلوده شدن به بی عفتی( حفظ می كنند. 

واژه های از ریشه "عفاف"، چهار بار در قرآن استفاده شده است كه عبارتند 
از:

1-»یَْحَسُبُهُم الْجاِهُل أَْغِنياَء ِمَن التهََّعفُِّف« )سوره بقره: آیه 273(: و از شّدت 
خویشتن داری، افراد ناآگاه آنها را بی نياز می پندارند.  

انسان های نيازمند، به دليل بزرگ منشی، برخورداری از مناعت طبع و 
عزت نفس، دست نياز به سوی دیگران دراز نمی كنند، به گونه ای كه مردم 

آنان را غنی می پندارند.
ا َفلَْيْسَتْعِفف ...« )سوره نساء: آیه 6(:  هر كس كه بی نياز   2- » ... َمْن كاَن َغِنيًّ

است، )از برداشت حق الزحمه( خودداری كند. 
در این آیه سخن از كسانی است كه امانتدار اموال یتيم هستند، تا آنان به 
سن بلوغ برسند و خویشتن قدرت مراقبت از اموال خود را بيابند. خداوند 
می فرماید نگهبانان این اموال اگر ثروتمند هستند و نياز مالی ندارد، از 
دست یازی به اموال آنان خودداری كنند و چيزی به عنوان حق الزحمه از 

مال آنان به خود اختصاص ندهند..
ُه ِمْن َفْضلِه «  ـّ  3- »َو لَْيْسَتْعِفِف الهَّذیَن ال یَِجُدوَن نِکاحاً َحتهَّی یُْغِنَيُهُم الل
باید  نمی یابند،  ازدواج  برای  امکانی  كه  كسانی  و   :)32 آیه  نور:  )سوره 

پاكدامنی پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نياز گرداند!
در این آیه خداوند به كسانی كه شرایط مناسب مالی، روحی و ... را برای 
ازدواج ندارند، فرمان می دهد در برابر  طغيان قوه جنسی، خویشتن داری 

كنند تا به فضل الهی زمان مناسب برای ازدواج آنان فرا رسد. 
هَـُّه َسميٌع َعليٌم« )سوره نور: آیه 60(: و  4- »... َو أَْن یَْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُهنهَّ َو الل

اگر خود را بپوشانند برای آنان بهتر است و خداوند شنوا و داناست.
در این آیه خداوند به زنانی كه به دالیل كهولت سن ملزم به حفظ پوشش 
نيستند، توصيه می كند كه برای حفظ عفت عمومی خود را بپوشانند. زیرا 

این كار امری پسندیده و نيکو بشمار می رود. 
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نتيجه بررسی نشان می دهد كه از نظر قرآن كریم،  عفاف دارای دایره 
گسترده ای است و مناعت طبع، پرهيز از تجاوز به حریم مالی یتيمان، 
پاكدامنی و بردباری در برابر طغيان شهوت و پوشش اختياری برای سالمت 

جامعه را در بر می گيرد.

عفاف در روایات
در اكثر روایات، عفت در مورد مراقبت از شکم و شهوت و بازداشتن این 
دو از فزون خواهی و غلطيدن در حرام، به كار رفته است. )نک: بحاراالنوار، 

ج68، ص 268(
امام علی)ع( فرمود: »َحلُّوا أَنُْفَسُکْم بِالَْعَفاِف َو تََجنهَُّبوا التهَّْبِذیَر َو اإْلِْسَراف « 
)مستدرك، ج15، ص266(: نفس خود را به زیور عفاف بيرایيد و از اسراف 

و تبذیر بپرهيزید.
ْهَوهًَْ« )مستدرك، ج11، ص 275( :  ُة تُْضِعُف الشهَّ و نيز )ع( فرمود: »الِْعفهَّ

خویشتن داری شهوت را ناتوان می سازد.
امام علی)ع( می فرماید: »ألِعَفهًُْ أَفَضُل الُفُتَوهًِْ« )غررالحکم، ص255(:  عفت 

و پاكدامنی اصل جوانمردی است.
ُتُه َعلَی َقْدرِ َغْيَرتِه «  ِته .. َو ِعفهَّ و نيز می فرماید: »َقْدُر الرهَُّجِل َعلَی َقْدرِ ِهمهَّ
)نهج البالغه، ص477، حکمت47( : ارزش مرد به اندازه همت او، ... و عفت 

او به اندازه غيرت وی خواهد بود.
انسان به اقتضای فطرتش عفت مدار و طالب زیبایی و با زشتی و پليدی 
نامأنوس است. لذا با قوه عقل به تمييز زشتی از زیبایی و نيکی از بدی می 

پردازد. 
اآْلثَام «  ِمَن  الَْبَراَءهًُْ  ثََمَرتَُه  َو  الَْعَفاُف  الَْعْقِل  »أَْصَل  فرمود:  علی)ع(  امام 
)بحاراالنوار، ج75، ص 7(: اساس عقل عفاف است و ثمره آن دوری از 

زشتی است. 
در كتب اخالقی از افراط و زیاده روی در شهوت، به عنوان "شره" و از 
تفریط آن، به عنوان "خمود" و از اعتدال و ميانه روی در ارضای آن به عنوان 
"عفت" یاد شده است. )نک: شّبر، اخالق، ص33، همچنين معراج السعاده(

ملکی تبریزی)ره( می نویسد: اگر خواستيم كه عقل و شرع حاكم بر شهوت 
شوند، مي بایست كه شهوت را تضعيف و عفت را تقویت كنيم. )اسرارالصلوهًْ، 

ص227( 
از این رو معرفت نسبت به مرزهای عفاف و شهوت، برای انسان ضروری 
است، زیرا انحراف در آن موجب  ورود به وادی تهّتک و بی پروایی است. 

مطهری می نویسد: عفاف، یعنی آن حالت نفسانی، یعنی رام بودن قوه 
شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان، عفاف و پاكدامنی، یعنی تحت تأثير 
قوه شهوانی نبودن، شره نداشتن. یعنی جزو آن افرادی كه تا در مقابل 
یک شهوتی قرار می گيرند، بی اختيار می شوند و محکوم این غریزه خود 

هستند، نبودن. این، معنای عفاف است. )مجموعه آثار، ج2، ص 615(

شهوت
چنانکه گفته شد: واژه مقابل عفت، شهوت است. پس برای شناخت حریم 

عفت ناچار باید مفهوم شهوت را نيز بشناسيم.
راغب می نویسد: اصل شهوت، كشش و اشتياق نفس است به آنچه در دنيا 
اراده كند. و بر دو گونه است: حقيقی و غير حقيقی. اشتياق حقيقی حد 
ضرورت است كه اگر تأمين نشود، بدن انسان آسيب می بيند. و اشتياق 
غير حقيقی )كاذب( حد كمتر یا بيشتر از ميزان ضرورت است كه موجب 

آسيب به انسان می شود. )مفردات، ص 276(
طریحی می نویسد: شهوات جمع شهوت، به معنای اشتياق نفس به چيزی 

است. )مجمع البحرین، ج1، ص252(
اشتياق،  آرزو، ميل، رغبت،  از:  دهخدا  می نویسد: شهوت عبارت است 

خواهش، شوق نفس، حصول لذت و منفعت« )لغت نامه، مدخل شهوت(
قرآن كریم شهوت را به معنی عام به كار برده و فرموده است: »ُزیَِّن لِلنهَّاِس 
هًِْ  َهِب َو الِْفضهَّ َهواِت ِمَن النِّساءِ َو الَْبنيَن َو الَْقناطيِر الُْمَقْنَطَرهًِْ ِمَن الذهَّ ُحبُّ الشهَّ
نْيا« )سوره آل  َمهًِْ َو األَأْنْعاِم َو الَْحْرث  ذلَِک َمتاُع الَْحياهًِْ الدُّ َو الَْخْيِل الُْمَسوهَّ
عمران: آیه 14( : محّبت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از 
طال و نقره و اسب های ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده 
شده است )تا در پرتو آن، آزمایش و تربيت شوند ولی( اینها )در صورتی كه 

هدف نهایی آدمی را تشکيل دهند،( سرمایه زندگی پست )مادی( است .

رابطه عفت با شهوت
عفت همان غلبه نيروی عقل بر شهوت است كه موجب كرامت نفس انسان 
و تعالی اوست. اگر قوای عقالنی بر اميال نفسانی غلبه كند، گوهر وجود 

آدمی و هویت انسانی اش آشکار می گردد. 
«)غررالحکم، ص 52( هر كس كه  امام علی)ع( می فرماید: »َمن َعَقَل َعفهَّ

عقل دارد، عفاف می ورزد. 
پيامبر اسالم)ص( فرمود: »إِنهَّ الَْعْقَل ِعَقاٌل ِمَن الَْجْهِل َو النهَّْفَس ِمْثُل أَْخَبِث 
َوابِّ َفإِْن لَْم تُْعَقْل َحاَرت « )مستدرك، ج1، ص83(: عقل مهار كننده  الدهَّ
نفس انسان از نادانی و هالكت  است، زیرا نفس همانند حيوان سركشی 

است كه اگر مهار نشود، انسان را به ورطه نابودی می كشد. 
 » هًِْ َو الَقناَعهًِْ امام علی)ع( می فرماید: »یُسَتَدلُّ َعلَی َعقِل الرهَُّجِل بِالتهَّحلِی بِالِعفهَّ
)غررالحکم، ص 275(: ميزان اندیشمندی انسان به ميزان آراستگی او به 

عفت و قناعت سنجيده می شود. 
ْن َقَدَر َفَعفهَّ  ِ بِأَْعَظَم أَْجراً ِممهَّ ِهيُد فِي َسِبيِل اهللهَّ و نيز فرمود: »َما الُْمَجاِهُد الشهَّ
لََکاَد الَْعِفيُف أَْن یَُکوَن َملَکاً ِمَن الَْماَلئَِکهًْ« )نهج البالغه، ص 559(: اجر 
انسانی كه در راه خدا جهاد می كند و به شهادت می رسد، برتر از اجر كسی 
كه سنجيده عمل می كند و عفت می ورزد، نيست. انسان عفيف به مرحله 

ورود به جمع مالئکه نزدیک است.
انسان عصر حاضر، گرچه از نظر علم و تجربه، پيشرفت های قابل توجهی 
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كرده است، اما از نظر اخالقی گرفتار نوعی بحران و ناامنی است. در مرداب 
كشنده بی عفتی، حيران و سرگردان است و دستيابی او به تکنو لوژی 
و صنعت نتوانسته است از گسترش پدیده شوم ابتذال و بی بند و باری 

جلوگيری كند. 
شکوه و عظمت انسان در تالش درونی او برای حاكميت خوبي ها و تقویت 

عفت و پاكی و حركت به عالم قدس و ملکوت تجلی می كند. 
از نظر موالنا انسان آخر بين، سعادتمند و زیبنده نام خليفه الهی است و 

انسان آخور بين، در منجالب گناه و شهوت سقوط می كند.

رابطه عفت با حیاء
یکی از عواملی كه با عفت و پاكدامنی رابطه دو جانبه و متقابل دارد و مانع 

رشد شهوت می شود، حياء است. 
حياء هم از زمينه های عفاف و هم یکی از ثمرات آن است و از مهم ترین 

موانع انحراف جنسی محسوب می شود. 
هر چه احساس شرم و آزرم در انسان بيشتر باشد، عفت او نيز بيشتر 

خواهد بود.
 امام علی)ع( فرمود: »أَعَفُکم أحياُكم« )غررالحکم، ص 256(: عفيف ترین 

شما، با حياترین شماست.
نقش حيا به قدر است كه ممکن است برخی افراد جامعه پای بند به اخالق 
و ایمان نباشند، ولی به سبب حيا از دیگران، به پاره ای ازگناهان دست 
نزنند. آنان از ترس سرزنش افکار عمومی و مالمت مردم، و رسوایی نزد 

دیگران از ارتکاب گناه سر باز می زنند. 
فلسفی از قول دكتر فالسن، استاد دانشگاه روچستبر، می نویسد: خجالت 
كشيدن و حياء عالمت سالمت است و در ميان تمام افراد بشر رایج است. 

)كودك، ج2، ص371(  

مفهوم حجاب
راغب می نویسد: حجب و الحجاب یعنی باز داشتن و ممانعت از دسترسی 
به چيزی و نيز به معنای جوف و باطن و آنچه كه در دل پوشيده و پنهان 

است، می باشد. )مفردات، ص219(
خدای تعالی گوید: »َو بَْيَنُهما ِحجاٌب« )سوره اعراف: آیه 46(: و در ميان آن 

دو ]بهشتيان و دوزخيان [، حجابی است . 
در این آیه منظور از این حجاب، چيزی است كه مانع رسيدن لّذت های 
بهشتي، به دوزخيان و نيز مانع رسيدن رنج و آزار دوزخيان به بهشتيان 

می شود. 
ُ إاِلهَّ َوْحياً أَْو ِمْن َوراءِ ِحجاٍب«  و نيز می فرماید: »َو ما كاَن لَِبَشٍر أَْن یَُکلَِّمُه اهللهَّ
)سوره شوری: آیه 51(: و شایسته هيچ انسانی نيست كه خدا با او سخن 

گوید، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب .
یعنی هيچ انسان نمی تواند بی پرده با خداوند روبرو شود، زیرا خداوند لطيف 

و غير مادی است، بنابرین از پشت پرده معنویت با انسان مادی سخن 
می گوید و ذات او از رؤیت انسان پوشيده و پنهان است.

و نيز می فرماید: »َحتهَّی تَواَرْت بِالِْحجاِب )سوره ص: آیه 32(: ]او هم چنان 
به آنها نگاه می كرد[ تا از دیدگانش پنهان شدند«. سخن از اسب هایی است 
كه حضرت سليمان از آنان برای جهاد در راه خداوند استفاده می كرد و به 
همين علت به آنها عالقه داشت و به آنها نگاه می كرد تا از نظر او پنهان 

شدند.
كلمه حاجب و نگهبان نيز به معنای پوشاندن است. به ابرو حاجب می گویند 
زیرا همانند نگهبان از چشم انسان مراقبت می كنند. حاجب خورشيد، یعنی 
انسان برای مراقبت چشم خود از شدت تابش خورشيد، مانعی قرار می دهد 

تا بتواند ببيند.
ِِّهْم یَْوَمِئٍذ لََمْحُجوبُوَن  هَُّهْم َعْن َرب همچنين در قرآن كریم آمده است: »َكالهَّ إِن
)سوره مطّففين: آیه 15(: چنين نيست كه می پندارند، بلکه آنها در آن روز 

از پروردگارشان محجوبند!«.
از بررسی آیات قرآن می توان دریافت كه حجاب به معنای پوشش و پرده، 

پنهان بودن به كار رفته است.

دو نوع حجاب
اساساً در فرهنگ دین، دو نوع حجاب وجود دارد: 

1. حجاب از بدی ها و امور ناشایست. در این حالت وظيفه انسان باز داشتن 
خویش از بی حجابی است.

2. حجاب از حقيقت و اسرار و رازهای نهفته در باطن عالم، كه بر اثر گناه 
و آلودگی برای انسان ایجاد می شود و وظيفه انسان آن است كه با ریاضت 
و سلوك این حجاب را از برابر دیده قلب خویش بردارد، تا به ژرفای ایمان 

دست یابد.
حجاب چهره جان می شود غبار تنم

خوشا دمی كه از این چهره پرده برفکنم 
 چنين قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

روم به روضه رضوان كه مرغ آن چمنم 
امام خمينی)ره( می نویسد: حقيقت عرفان و شهود و نتيجه ریاضت و 
سلوك، رفع حجاب از وجه حقيقت و رؤیت ذّل عبودیّت و اصل فقر و تدلّی 

است در خود و در همه موجودات . )آداب الصلوهًْ، ص 11(
و نيز می فرماید: این موجودات مادی را كه ما خيال می كنيم قدرت، علم 
و هيچ یک از كماالت را ندارند، این طور نيست. ما در حجاب هستيم كه 

نمی توانيم ادراك كنيم. )تفسير سوره حمد، ص98(
سخن ما درباره حجاب نوع اول یعنی حفظ عفاف و پاكدامنی است.

حدود حجاب و عفاف در قرآن کریم
قرآن كریم  برای حجاب انسان) اعم از مرد و زن(معيارهایی چون نوع نگاه، 
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نوع سخن گفتن و نوع پوشش را ارایه كرده است و بر ميزان پوشش زنان، 
به دليل جایگاه ویژه آنان در نظام تربيتی خانواده و جامعه تأكيد ورزیده 
است. پس پوشش قسمتی از حجاب است و تسميه آن به حجاب از نوع 

تسميه جز به كل است.
آیات قرآن در این زمينه عبارتند از:

وا ِمْن أَبْصارِِهْم َو یَْحَفُظوا ُفُروَجُهم  ... َو ُقْل لِلُْمْؤِمناِت  1. »ُقْل لِلُْمْؤِمنيَن یَُغضُّ
یَْغُضْضَن ِمْن أَبْصارِِهنهَّ َو یَْحَفْظَن ُفُروَجُهنهَّ َو ال یُْبدیَن زیَنَتُهنهَّ إاِلهَّ ما َظَهَر 
ِمْنها َو لَْيْضِربَْن بُِخُمِرِهنهَّ َعلی  ُجُيوبِِهنهَّ َو ال یُْبدیَن زیَنَتُهن « )سوره نور، آیات 
30-31(: به مؤمنان بگو چشم های خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگيرند، 
و عفاف خود را حفظ كنند... و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را )از نگاه 
هوس آلود( فروگيرند، و دامان خویش را حفظ كنند و زینت خود را- جز 
آن مقدار كه نمایان است- آشکار ننمایند و )اطراف( روسری های خود را 
بر سينه خود افکنند )تا گردن و سينه با آن پوشانده شود(، و زینت خود 

را آشکار نسازند.
در این آیه به مردان و زنان توصيه شده است كه نگاه خود را فرو افکنند 
و به نامحرم چشم ندوزند. و عفت خویش را حفظ كنند.  اما برای زنان به 

پوشاندن مو و سر و گردن نيز تأكيد كرده است.
همچنين قرآن كریم به همسران، دختران پيامبر)ص( و زنان مؤمن توصيه 
می كند كه از پوشش خویش به خوبی مراقبت كنند، تا از آزار نگاه های 

هوس آلود، ایمن بمانند. )سوره احزاب، آیه 59(
2. »َفال تَْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَيْطَمَع الهَّذي في  َقلِْبِه َمَرٌض َو ُقلَْن َقْوالً َمْعُروفاً« 
كه  نگویيد  سخن  هوس انگيز  گونه ای  به  پس  آیه32(:  احزاب:  )سوره 

بيماردالن در شما طمع كنند، و سخن شایسته بگویيد.
خداوند به همسران رسول خدا)ص(  دستور می دهد كه به گونه ای سخن 
نگویند كه تحریک كننده باشد. زیرا ممکن است شهوت عده ای از افراد 
بيماردل را برانگيزد. بنابراین رعایت نوع سخن گفتن نيز از مصادیق حجاب 

است.
بنابراین الزمه عفت و پاكدامنی، برخورداری از پوشش و گویش مناسب و 

كنترل نگاه است. 
در برخی آموزه های دین، نوع راه رفتن نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. اگر 
حركت بدن افراد مخصوصاً زنان موزون باشد، شهوت افراد سست عنصر 
و بی اراده را بر می انگيزد. پس باید شيوه راه رفتن آنان متعارف و بدون 

هيچ گونه نشانه هوس برانگيز و تحریک آميز باشد.

آثار تربیتی عفاف و حجاب
1. عبودیت خداوند

 یکی از مهم ترین هدف های خلقت انسان، عبودیت و بندگی خداوند و 
اطاعت از دستورات اوست. 

قرآن كریم می فرماید: »َو ما َخلَْقُت الِْجنهَّ َو اإْلِنَْس إاِلهَّ لَِيْعُبُدوِن« )سوره 

ذاریات: آیه56(: من جّن و انس را نيافریدم جز برای اینکه عبادتم كنند )و 
از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند(!

الزمه عبودیت حضرت حق، معرفت و شناخت و اطاعت از تعاليم اوست. 
انسان در جهان ماده محصور است و آگاهی او از ظواهر امور تجاوز نمی كند 

و باطن و حقيقت اشياء را در نمی یابد.  
نْيا َو ُهْم َعِن اآْلِخَرهًِْ ُهْم  خداوند عزیز فرمود: »یَْعلَُموَن ظاِهراً ِمَن الَْحياهًِْ الدُّ
غافُِلوَن« )سوره روم: آیه7(: آنها فقط ظاهری از زندگی دنيا را می دانند، و از 

آخرت )و پایان كار( غافلند!
انسان تا در این دنيای مادی زندگی می كند چشمان او نسبت به عمق 
حقایق امور بسته است و فقط در جهان آخرت است كه چشم انسان تيز 

بين می شود و حقيقت اشيا را درك می كند. 
قرآن كریم می فرماید: »لََقْد ُكْنَت في  َغْفلَهًٍْ ِمْن هذا َفَکَشْفنا َعْنَک ِغطاَءَك 
َفَبَصُرَك الَْيْوَم َحدیٌد« )سوره ق: آیه22(: )به او خطاب می شود:( تو از این 
صحنه )و دادگاه بزرگ( غافل بودی و ما پرده را از چشم تو كنار زدیم، و 

امروز چشمت كاماًل تيزبين است!
از این رو معصومين )ع( در دعای خود از خداوند درخواست می كنند تا 

حقيقت اشيا را آن گونه كه هست، دریابند.
سعادت انسان در پرتو جلب رضایت محبوب و آفریدگار عالم تحقق می یابد 
و اگر انسان لذت اطاعت را بچشد، شيرینی ماندگار رحمت و لطف او را بر 
ذائقه جانش احساس می كند. همانطور كه در اثر عدم اطاعت از خداوند 
زنگاری بر جان انسان می نشيند و او را از لذت انس با محبوب، محروم 

می كند. 
خداوند فرمود: »َو َمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِری َفإِنهَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًکا َو نَْحُشُرُه یَْوَم 
الِْقياَمهًِْ أَْعمی«  )سوره طه: آیه 124(: و هر كس از یاد من روی گردان شود، 
زندگی )سخت و( تنگی خواهد داشت و روز قيامت، او را نابينا محشور 

می كنيم .
ما بنده خدا هستيم و الزمه عبودیت، اطاعت است، پس اگر به فرمان الهی 
تن دهيم و از دستورات او اطاعت كنيم، رسم بندگی را به جا آورده و 

موجبات رضایت محبوب خود را فراهم كرده ایم.
بدون عفت و پاكدامنی هرگز نمی توان از لذت عبودیت بهره برد. كسی كه 
ایمان دارد كه خداوند، ناظر اعمال اوست، هرگز تن به ناپاكی و بی عفتی 

نمی دهد. 

2. آرامش روانی 
یکی از فواید مهم حجاب، برخورداری از آرامش روانی است. انسانی كه پا 
به عرصه اجتماع می گذارد و ناچار است در كنار جنس مخالف به فعاليت 
بپردازد، اگر حریم حجاب را رعایت كند، هم خودش از آرامش روحی و 
سالمت روانی برخوردار خواهد بود و هم آرامش روانی دیگران را نخواهد 

ریخت.
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پای بندی به حجاب كه یکی از ارزش های مهم انسانی است، شخصيت زن 
را نزد افراد فهيم  باال می برد و مردان ارزشمند به زنان محجوب با دیده 
تکریم و عظمت می نگرند. فقط افراد هرزه و بی بند بار كه همه ارزش ها را 
به امور ظاهری می بينند، چشم خود را به اندام زنان بی حجاب می دوزند و 
دیدگان هوس آلود خود به مرداب هرز بی عفتی می سپارند. حتی خود این 
افراد اگر از غيرت انسانی و معرفت خانوادگی برخوردار باشند، بی حجابی و 

عریانی را برای اعضای خانواده خود نمی پسندند. 
نگاه هرزه و هوس آلود، به شکار زیبایی ظاهری در چهره افراد بی حجاب 
می رود ولی چون هميشه افراد زیباتری وجود دارند، با مقایسه آنان در 
پی به دست آوردن زیباترین است، لذا پيوسته در ناآرامی و عدم تعادل 
درونی به سر می برد و هيچگاه از تعادل و ثبات برخوردار نيست.  چنين 
كسی هميشه با بحران روحی و فشارهای روانی خود در تنگنا قرار دارد و 
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با شکستن  شخصيت انسانی خود به هوسرانی و لذت های لحظه ای و آنـی 
دل می بندد و خود و دیگران را به وادی بی عفتی می كشاند.

زنی كه حجاب را رعایت نمی كند، ملعبه هوس دیگران می شود و آنگاه كه 
چشم هوس باز و دل شهوت خواه كسی را پر كرد، طرد می شود و ناچار باید 
به سراغ فرد دیگری برود كه یقيناً چنين كسی هم نمی تواند انسانی عفيف 
و با حيا باشد. از این رو پيوسته با خود به كشمکش می پردازد و هرگز از 

آرامش روانی برخوردار نمی شود.
مطهری می نویسد: یکی از  ایرادهایی كه بر حجاب گرفته اند این است كه 
ایجاد حریم ميان زن و مرد بر اشتياق ها و التهاب ها می افزاید و طبق اصل 
"ااْلنْساُن َحریٌص َعلی  ما ُمِنَع ِمْنُه" حرص و ولع نسبت به اعمال جنسی 
را در زن و مرد بيشتر می كند. به عالوه، سركوب كردن غرایز موجب انواع 

اختالل های روانی و بيماري های روحی می گردد.
در روانشناسی جدید و مخصوصاً در مکتب روانکاوی فروید روی این نوع 
محروميت ها و ناكامي ها بسيار تکيه شده است. فروید می گوید: " ناكامي ها 
معلول قيود اجتماعی است، و پيشنهاد می كند كه تا ممکن است باید غریزه 

را آزاد گذاشت تا ناكامی و عوارض ناشی از آن پيش نياید."
درست است كه ناكامی، به ویژه ناكامی جنسی، عوارض وخيم و ناگواری دارد 
و مبارزه با اقتضای غرایز در حدودی كه مورد نياز طبيعت است غلط است، 

ولی برداشتن قيود اجتماعی مشکل را حل نمی كند بلکه بر آن می افزاید.
در مورد غریزه جنسی و برخی غرایز دیگر برداشتن قيود، عشق به مفهوم 
واقعی را می ميراند ولی طبيعت را هرزه و بی بند و بار می كند. در این مورد 

هرچه عرضه بيشتر گردد، هوس و ميل به تنوع افزایش می یابد.
بدین نکته باید توجه كرد كه آزادی در مسایل جنسی سبب شعله ور شدن 
شهوات به صورت حرص و آز می گردد، از نوع حرص و آزهایی كه در 
صاحبان حرمسراهای رومی و ایرانی و عرب سراغ داریم. ولی ممنوعيت و 
حریم، نيروی عشق و تغّزل و تخّيل را به صورت یک احساس عالی و رقيق 
و لطيف و انسانی تحریک می كند و رشد می دهد و تنها در این هنگام است 

كه مبدأ و منشأ خلق هنرها و ابداع ها و فلسفه ها می گردد.
ميان آنچه "عشق" و به قول ابن سينا "عشق عفيف" ناميده می شود و آنچه 
به صورت هوس و حرص و آز و حس تملک در می آید )با اینکه هر دو 
روحی و پایان ناپذیر است( تفاوت بسيار است. عشق، عميق و متمركزكننده 
نيروها و یگانه پرست است و اما هوس، سطحی و پخش كننده نيرو و 
متمایل به تنوع و هرزه صفت است. )نک: مطهری، مجموعه آثار، ج19، 

ص 461-45(
عفاف، موجب سالمت جامعه، مصونيت زن و مرد از آشفتگی های ذهنی، 
بزهکاری، آوارگی و باالخره بيماری روحی و روانی می شود و از انحطاط 

اخالقی جامعه و از هم پاشيدگی خانواده ها جلوگيری می كند.
نگاه حرام، قدرت تصميم گيری درست و استفاده از عقل را از انسان سلب 
می كند. بيشتر انحرافات جنسی و خالف اخالق اسالمی، از یک نگاه آغاز 

شده است.
یکی از عواملی كه باعث تحریک ميل جنسی در انسان می شود، فکر گناه 
و مشغول كردن ذهن به مسایل جنسی است كه سر انجام موجب تحریک 
و تهييج غریزه و ارتکاب به گناه می شود، از این رو، در روایات اسالمی، »از 

فکر گناه« نهی شده است، زیرا فکر گناه، به خود گناه منجر می شود«. 
إلَيها«  َدَعتُه  الَمعاِصی  فِی  فِکَره  َكُثَر  »َمن  می فرماید:  علی)ع(  امام  
)غررالحکم، ص 186(: كسی كه در اندیشه گناه باشد و درباره آن بسيار 

فکر كند، سرانجام همان افکار او را به گناه می كشاند.

3. كرامت انسانی
از نظر قرآن كریم شخصيت انسان بسيار ارزشمند و متعالی است. خداوند 
همه عالم را برای انسان رام كرده است تا او با استفاده از همه نعمت های 

خداوند به كرامت خویش دست یابد. 
از نظر قرآن كریم كرامت انسان در تقوی و پاكدامنی است. »إِنهَّ أَْكَرَمُکْم 
ِ أَتْقاُكم«  )سوره حجرات: آیه13(: گرامی ترین شما نزد خداوند با  ِعْنَد اهللهَّ

تقواترین شماست.
انسان های پاكدامن، عالوه بر آنکه نزد خداوند و پيشوایان دین از عزت و 
احترام ویژه ای برخوردارند، در نظر افراد جامعه اعم از خانواده، دوستان و 
دیگران مورد احترام و اعتمادند. این عزت و اعتبار در برخوردها و مناسبات 
اجتماعی پدیدار می شود؛ به گونه ای كه حتی افراد بی پروا، امانات و اسرار 
خود را به انسان های عفيف و امين می سپارند و در دل خویش، آنها را بزرگ 

و پاك می دانند.
تحقيقات تاریخی و مالحظات روانی ثابت كرده است كه تأثير زن در 
ساختن شخصيت مرد بيشتر از تأثير مرد در ساختن شخصيت زن بوده 

است. 
امام خمينی)ره( فرمود: زن انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ. زن 
مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پيدا می شوند. مرحله اوِل مرد و 
زن صحيح، از دامن زن است. مربی انسان ها زن است. سعادت و شقاوت 
انسان  تربيت صحيح خودش  با  زن  است.  زن  به وجود  بسته  كشورها 
درست می كند؛ و با تربيت صحيح خودش كشور را آباد می كند. مبدأ همه 
سعادت ها از دامن زن بلند می شود.)صحيفه امام، ج7، ص 339( و نيز 
فرمود: زن پرورش ِده زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج 
می رود. دامن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. )همان، 
ص 341( پس تأثير غيرمستقيم زن در ساختن تاریخ غيرقابل انکار است. 
شهيد مطهری می نویسد: زن به سه شکل می تواند در ساختن تاریخ نقش 
ایفا كند: 1. زن، »شئ گرانبها« و بدون نقش  ؛ 2. زن، »شخص بی بها« و 

دارای نقش  ؛ 3. زن »شخص گرانبها« و دارای نقش. 
آنچه دیگران در پی آن بوده اند، نقش اول و دوم است، اما اسالم به دنبال 
تحقق نقش سوم است. یعنی برای زن الزم است كه  هم شخصيت، كماالت 
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روحی و معنوی، مانند علم، تخصص، ایمان و ... داشته باشد و هم با عفت 
و پاكی در اجتماع حضور یابد و مبتذل نباشد. یعنی محدودیت افراطی و 
اختالط افراطی نباشد، بلکه با حفظ حریم به فعليت های اجتماعی بپردازد. 
در اثر گرانبهایی شخصيت زن، عفاف در جامعه مستقر می شود، روان ها 
سالم باقی می مانند، كانون های خانوادگی در جامعه سالم می مانند. گرا نبها 
بودن زن به این است كه بين او و مرد در حدودی كه اسالم مشخص كرده، 
حریم باشد؛ یعنی اسالم اجازه نمی دهد كه جز كانون خانوادگی، یعنی 
صحنه اجتماع، صحنه بهره برداری و التذاذ جنسی مرد از زن باشد چه به 
صورت نگاه كردن به بدن و اندامش، چه به صورت لمس كردن بدنش، چه 
به صورت استشمام عطر زنانه اش و یا شنيدن صدای پایش كه مهّيج باشد. 
اسالم برای زن شخصيت می خواهد نه ابتذال. )نک: مطهری ، مجموعه آثار، 

ج17، صص401-398(

4. حضور در اجتماع
خداوند در آیه ي 35 سوره احزاب ده صفت اسالم، ایمان، اطاعت از خدا، 
صداقت، بردباری، فروتنی، انفاق، روزه داری، پاكدامنی و پيوسته به یاد خدا 
بودن را برای زن و مرد ذكر می كند. آنگاه می فرماید: خداوند برای مردان 
و زنانی كه این ویژگي ها را داشته باشند، مغفرت و اجر عظيمی فراهم 

ساخته است.
بنت  است: هنگامی كه »اسماء  نوشته  آیه  نزول  درباره سبب  طبرسی 
عميس« همسر جعفر بن ابيطالب، با شوهرش از حبشه برگشت به دیدن 
همسران پيامبر)ص( رفت و از آنان پرسيد: »آیا آیه ای از قرآن درباره زنان 
نازل شده است؟« گفتند: »نه!« اسماء خدمت پيامبر)ص( آمد و عرض كرد: 
» ای رسول خدا)ص( جنس زن، گرفتار خسران و زیان است، زیرا در قرآن 
درباره زنان فضيلتی همانند مردان بيان نشده است«. پس از این گفت و 
گو، آیه فوق نازل شد.)مجمع البيان، ج4، ص561( و تأكيد كرد كه ارزش 
و منزلت زن و مرد، در صورتی كه از اعتقاد، عمل، اخالق  و فضایل اسالمی 

برخوردار باشند. در پيشگاه خدا یکسان است. 
ُمْؤِمٌن  ُهَو  َو  أُنْثی   أَْو  َذَكٍر  ِمْن  َعِمَل صالِحاً  قرآن كریم می فرماید: »َمْن 
َفلَُنْحِيَينهَُّه َحياهًًْ َطيَِّبهًًْ َو لََنْجِزیَنهَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن ما كانُوا یَْعَمُلوَن« )سوره 
نحل: آیه97(: هر كس كار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در 
حالی كه مؤمن است، او را به حياتی پاك زنده می داریم و پاداش آنها را به 

بهترین اعمالی كه انجام می دادند، خواهيم داد. 
این آیه یک قانون كلی را درباره نتيجه اعمال صالح همراه با ایمان، كه 
همان حيات طيبه است، را بيان می كند. یعنی تحّقق جامعه ای كه سرشار از 
آرامش و امنيت، رفاه، صلح، محبت، دوستی، تعاون و مفاهيم سازنده انسانی 
است و از نابسامانی ها، درد و رنج ها، ظلم و طغيان، هواپرستی و انحصارطلبی 

به دور است. 
قرآن كریم و ائمه با ذكر الگوهای زنان پارسایی چون ساره)همسر ابراهيم(، 

مریم،  شعيب،  دختران  موسی،  خواهر  و  مادر  فرعون،  همسر  هاجر، 
فاطمه)س(، زینب كبری)س( و ... به زنان مسلمان می آموزند كه حضور 
فعال در اجتماع و انجام مسؤوليت های مهم و تاریخ ساز، با عفت و پاكدامنی 

و حجاب منافاتی ندارد.

5. ارزش آفرینی
اگر به تاریخ اسالم نگاه كنيد می بينيد كه تاریخ اسالم یک تاریخ مذّكر- 
مؤنّث است ولی مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش. پيغمبر صلی 
اهلل عليه و آله یاران مذّكری دارد و یاران مؤنّثی؛ هم راوی زن دارد و هم 
راوی مرد. در كتبی كه در هزار سال پيش نوشته شده است شاید اسم همه 
آنها هست و ما روایات زیادی داریم كه راوی آنها زن بوده است. كتابی است 
به نام »بالغات الّنساء« یعنی خطبه ها و خطابه های بليغی كه توسط زن ها 
ایراد شده است. از جمله خطبه هایی كه بغدادی در كتابش ذكر كرده است، 
خطبه حضرت زینب در مسجد یزید و خطبه ایشان در مجلس ابن زیاد و 
خطبه حضرت زهرا عليها السالم در اوایل خالفت ابوبکر است. )مجموعه 

آثار، ج 17، ص404(
حجاب زن، زمينه ظهور و رشد ارزش های فراوان اخالقی و معنوی فرد و 
اجتماع را فراهم می كند. از نظر اسالم نقش زن در احيای، دفاع و رشد 
ارزش های قرین با حجاب و عفت اوست. زن بی عفت نه تنها نمی تواند 
ارزشی بيافریند یا در احيا و رشد آن بکوشد، بلکه خود عاملی برای سقوط 
ارزش ها و زمينه ساز انحطاط فرهنگی و اخالقی جامعه است. از این رو همه 

نقش آفرینی زن به حجاب و عفاف او وابسته است. 
برخی از ارزش هایی كه زن عفيف و پاكدامن در احيا، دفع و رشد آن نقش 

برجسته و كليدی دارد، عبارتند از:

5. 1. سالمت خانواده : 
از دیدگاه اسالم خانواده نقش و اهميت به سزایی در حفظ عفت و حجاب 
فرد و اجتماع دارد. در خانواده مرزهاي لذت طلبی ها، كنترل و هدایت 
از آلودگی ها را فراهم  می شود و فرزندان صالح، زمينه سالمت اجتماع 
می كنند. خداوند كریم در باره آموزش عفت خانوادگی و حفظ مسایل 
زناشویی می فرماید: هرگز فرزندان نباید بدون اذن پدر و مادر به خوابگاه 

ایشان وارد شوند. )سوره نور، آیه 58(
حریم شناسی مـادران در حفظ رابطه صحيح زناشویی و دقت در تربيت 
فرزندان سالم از امور بسيار حياتی و وظيفه ای سنگين و دشوار و همراه با 

اجر معنوی و بركات و الطاف الهی است.
متأسفانه بسياری از زنان، به دليل عدم تالش برای آموزش شيوه های 
صحيح معرفتی در ایجاد ارتباط سالم با همسر و فرزندان، مبتالی به افراط 
و تفریط می شوند و كانون گرم خانواده را دچار آسيب های جدی می كنند 

و آثار آن در اجتماع رخ می نماید.
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برخی از زنان برای حفظ ارتباط جنسی با همسران خود، حق فرزندان را 
تباه می كنند و برخی برای تربيت فرزندان از ادای حق همسران خویش، 
كوتاهی می كنند. بدون تردید هر دو روش موجب تباهی است و زیبایی 

زندگی را دستخوش آسيب های اخالقی می كند.
زنان بزرگوار و عفيف باید وظيفه خود را به خوبی بشناسد و مرزهای 
اخالقی الزم در انجام وظيفه خود نسبت به همسر و فرزندان بشناسد، تا 
آرامش معنوی خانواده تأمين شود و همسر و فرزند خانواده در مواجه با 
اجتماع دچار آسيب نشوند. مباد كه به دليل فعاليت های اجتماعی كانون 
خانواده مورد بی مهری قرار گيرد و نيازهای اعضای خانواده، به روش صحيح 

برآورده نشود.
امام خمينی)ره( می فرماید: شما خانم ها شرف مادری دارید، كه در این 
شرف از مردها جلو هستيد؛ و مسئوليت تربيت بچه در دامن خودتان دارید. 
اول مدرسه ای كه بچه دارد، دامن مادر است. مادرِ خوب، بچه خوب تربيت 

می كند. )صحيفه امام، ج7، ص 283(
بدون تردید، نهاد خانواده، فقط در پرتو عفاف و پاكدامنی، درخشش و 
بالندگی الزم را پيدا می كند، زیرا اگر در جامعه ای عفاف و پاكدامنی رعایت 
گردد و لذت های جنسی به محيط خانواده محدود شود جوانان به ازدواج 
روی می آورند و خانواده  ثبات بيشتری می یابند، ولی اگر بی بند و باری و 
بی عفتی در جامعه رواج یابد و بهره برداری های جنسی در خارج از محيط 
خانواده ميسر گردد، جوانان زیر بار مسئوليت های ازدواج نرفته و خانواده ها 
نيز متزلزل می شود. بنابراین رعایت عفاف در رفتار و گفتار، خانواده از 

آسيب های اخالقی حفظ می كند. 

5. 2. سالمت فعالیت اجتماعی
اسالم به زنان دستور می دهد كه در رفتار خود وقار و سنگينی را كاماًل 
رعایت كنند تا از آزار افراد مزاحم مصونيت پيدا كنند و بتوانند از توانایی ها 

و قابليت های خود به نفع اجتماع استفاده كنند.
شهيد مطهری می نویسد: حجاب در اسالم از یک مسأله كلی تر و اساسی تری 
ریشه می گيرد و آن این است كه اسالم می خواهد انواع التذاذهای جنسی، 
چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر، به محيط خانوادگی و در كادر ازدواج 
قانونی اختصاص یابد، اجتماع منحصراً برای كار و فعاليت باشد. برخالف 
سيستم غربی عصر حاضر كه كار و فعاليت را با لذت جویي های جنسی به 
هم می آميزد. اسالم می خواهد این دو محيط را كاماًل از یکدیگر تفکيک 
كند. كشانيدن تمتعات جنسی از محيط خانه به اجتماع، نيروی كار و 
آنچه كه مخالفين حجاب  برعکِس  را ضعيف می كند.  اجتماع  فعاليت 
خرده گيری كرده اند و گفته اند:"حجاب موجب فلج كردن نيروی نيمی از 
افراد اجتماع است" بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی موجب فلج كردن 

نيروی اجتماع است.
آنچه موجب فلج كردن نيروی زن و حبس استعدادهای اوست حجاب 

به صورت زندانی كردن زن و محروم ساختن او از فعاليت های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی است و در اسالم چنين چيزی وجود ندارد. اسالم 
نه می گوید كه زن از خانه بيرون نرود و نه می گوید حق تحصيل علم و 
دانش ندارد و نه فعاليت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می كند. اسالم 
هرگز نمی خواهد زن بيکار و بيعار بنشيند و وجودی عاطل و باطل بار آید. 
پوشانيدن بدن به استثنای وجه و كّفين مانع هيچ گونه فعاليت فرهنگی یا 
اجتماعی یا اقتصادی نيست.)مجموعه آثار، ج19، ص443( و نيز می نویسد: 
آیا آنجا كه سلسله مقررات اخالقی به نام عفت و تقوی بر روح مرد و زن 
حکومت می كند و زن به عنوان چيزی گرانبها دور از دسترس مرد است 
این استعداد بهتر به فعليت می رسد یا آنجا كه احساس منعی به نام عفت 
و تقوی در روح آنها حکومت نمی كند و اساساً چنين مقرراتی وجود ندارد، 
و زن در نهایت ابتذال در اختيار مرد است. )مجموعه آثار، ج17، ص 667(

5. 3. سالمت جسمی 
قرآن كریم و پيشوایان دین با بيان آموزه های دستوری و ارشادی، پيشگيری 

از ابتالی به بيماری را بر معالجه و درمان مقدم داشته است. 
رعایت حریم عفاف و حجاب، عالوه بر سالمت روح و روان موجب سالمت 
جسم انسان نيز می شود. نگاه های آلوده فقط زمانی می تواند وجود داشته 
باشد كه اندام های نيمه عریانی و كم پوششی را در برابر خود ببينند، پس 
اگر زنان حریم عفاف را رعایت كنند، چشمان هوس آلود ناكام می مانند. به 
هر حال پزشکان برای چشم چرانی كه از عواقب عدم رعایت حجاب و عفت 
است ، آثار منفی متعددی مانند: دشواری تنفس، درد اطراف قلب،  ضعف و 

خستگی عمومی،  سردرد، بی قراری،  بدخوابی و ... بر شمرده اند. 
آیا سزاوار است كه انسان برای عدم توجه به وظيفه خویش، موجب بروز این 

امور ناخواسته برای دیگران شود.  

5. 4. احترام به حق دیگران
رعایت حجاب و عفت در اجتماع، نشانه احترام به قانون و حقوق دیگران 
با آراستن خویش وارد جامعه  است. زنانی كه با عدم رعایت حجاب و 
می شوند، حق دیگران را ضایع می كنند. عمل آنان همانند فردی كه بدون 
پوشيدن لباس استرليزه وارد اتاق عمل جراحی شود و موجب پراكندن 
ده ها ميکرب در این فضای حساس و عامل شدت عفونت و افزایش بيماری 

افراد بيمار گردد.
غریزه جنسی جوانانی كه در آستانه بلوغ هستند با مشاهده چهره های 
نقش و نگار شده زنان، تحریک می شود و ناچار برای ارضای خویش به 
كارهای خالف شرع اقدام كنند و نسبت به مطالعه، پژوهش، كار و سایر 
امور كم توجه و دلسرد می گردند. همه تالش چنين جوانانی صرف به دست 
آوردن دوستانی از جنس مخالف است تا برای آتش شهوت برافروخته درون 
خود را خاكستری فراهم كنند كه به یقين این آتش زیر خاكستر، عواقب 
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ناخوشایندی برای آنان به بار خواهد آورد.
زنانی كه حریم عفت و حجاب را رعایت كنند، حقوق دیگران را محترم 
می دانند و با رفتار خود نشان می دهند كه به سایر شهروندان ارج می نهند 

و پای خویش را به اندازه گليم خود دراز می كنند.
حفظ حرمت دیگران و احترام به حقوق اجتماعی مخصوصاً توجه به اموری 
كه سالمت روح و روان افراد جامعه را تضمين كند، نشان دهنده بلوغ و 

رشد شخصيت انسان است.
همه زنان از نظر وضع ظاهری، لباس و نظافت در یک سطح نيستند، 
اشتغال و معيشت و سطح درآمد خانوادگی وضع  كار روزانه، وضعيت 
ظاهری افراد را متفاوت می سازد. زنانی كه فرصت بهتر و درآمد باالتری 
دارند می توانند با جذابيت بيشتری در ميان مردم ظاهر شوند، اگر حجاب 
و عفاف نباشد، این جذابيت ها باعث انحراف خواهد شد، یعنی چشمان 
مردانی را به دنبال خود خواهد كشاند. این امر عالوه بر تضييع حقوق افراد، 

بنيان خانواده را دچار تزلزل می كند.

5. 5. حریت و آزادگی
انسانی كه حجاب و عفت خویش را مراعات كند، از نوعي حریّت و آزادگی 
برخوردار است. یعنی خود را برتر از آن می بيند كه بخواهد بازیچه نگاه های 
آلوده و ملعبه دیگران شود. او آزادی خویش را در رهایی از نفس خویش و 
مبارزه با بت خودخواهی، خودآرایی و خودنمایی می بيند. آنچنان كه خداوند 
از زبان یوسف صدیق، وارسته از هوای نفس و پيوسته به معبود حقيقی 
ا یَْدُعونَني   ْجُن أََحبُّ إِلَيهَّ ِممهَّ عالم نقل می كند كه فرمود: »قاَل َربِّ السِّ
إِلَْيه«  )سوره یوسف: آیه 33( یعني یوسف گفت: »پروردگارا! زندان نزد من 

محبوب تر است از آنچه اینها مرا بسوی آن می خوانند!«
شهيد مرتضی مطهری معتقد است اسالم بزرگترین خدمت ها را نسبت 
به جنس زن انجام داد، وی می نویسد: خدمت اسالم به زن تنها در ناحيه 
سلب اختيار داری مطلق پدران نبود، بطور كلی به او حّریت داد، شخصيت 
داد، استقالل فکر و نظر داد. حقوق طبيعی او را به رسميت شناخت، 
اما گامی كه اسالم در طریق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب زمين 
می گذرد و دیگران از آن ها تقليد می كنند دو تفاوت اساسی دارد: اول در 
ناحيه روان شناسی زن و مرد... تفاوت دوم در این است كه اسالم در عين 
آن كه زنان را به حقوق انسانيشان آشنا كرد... هرگز آنان را به تمّرد و 
عصيان و طغيان و بدبينی نسبت به جنس مرد وادار نکرد احترام پدران 
را نزد دختران و احترام شوهران را نزد زنان از ميان نبرد. اساس خانواده را 
متزلزل نکرد، زنان را به شوهرداری و مادری و تربيت فرزندان بدبين نکرد.

)مجموعه آثار، ج19، ص89(

نتیجه گیری 
سير و سلوك و تالش در مسير تهذیب نفس برای همه انسان ها، اعم از زن 

و مرد  ميّسر است. حضور فعال زنان در اجتماع امری الزم و موجب رشد 
فرد و جامعه است. سالمت روابط اجتماعی انسان ها نيازمند حریم شناسی 

و رعایت اصول اخالقی و انسانی است.
پاسداری از عفت و حجاب ، یکی از امور مهمی است كه رعایت آن توسط 
زنان نوعی عبادت و موجب تقرب به خداوند است. همچنين با حجاب 
او محفوظ می ماند، در جامعه به فعاليت سالم  انسانی  و عفاف كرامت 
می پردازد و موجب احيا و تقویت ارزش های انسانی می شود و خود نيز از 

آرامش روانی بهره می برد. 
ارزش هایی چون سالمت خانواده، سالمت فعاليت های اجتماعی، سالمت 
جسمانی، احترام به حق دیگران و حریت و آزادگی در پرتو حجاب و عفاف 

رونق می یابند.
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حجاب و عفاف از منظر 
فقه، تاریخ و حقوق بین الملل

چكیده
به پوشش و عفاف یك گرایش فطری در میان زنان و مردان  گرایش 
است. اما میزان و شكل آن رابطة مستقیمی با اخالق و فرهنگ جوامع 
داشته و دارد. احكام  اسالم  بر اساس  جلب  مصالح  و دفع  مفاسد مبتني  بر 
فطرت پاک  انسان  و عدم  ضرر است . خالق  انسان  بهتر از هر نهاد یا منبعي  
مي داند که  نیاز فطري  انسان  چیست ؛ زیرا بدون  تردید اگر پروردگار را 
تنها علت  اصلي  پیدایش  عالم  هستي  بدانیم ، به  طور قطع  علم  و عدالت  
آن  ذات  بي همتا اقتضا دارد که  منبع  اصلي  قانونگذاري  نیز براي  رفتار و 

گفتار شخصي  و اجتماعي  انسان  باشد.
تاریخ مكتوب انساني مدني، بر این واقعیت گواهي مي دهد که همزمان 
با آغاز زندگي اجتماعي بشر، در قالب خانواده، خویشاوندان و جامعه، 
مفاهیم محرم و نامحرم و گونه اي از حریم گیري و محدودیت، به عنوان 
معاشرت،  شكل  جنسي،  روابط  برقراري  در  ها  نباید  و  بایدها  معیار 
حجب،  جلوه  و  بوده  مطرح  بدني،  پوشش  و  گفتاري  تماس  چگونگي 
حیا و عفاف او به حساب مي آمده است. یكي از نمادهاي حیا و عفاف، 
نماد پوشش و لباس، بوده است و پایبندي به آن براي زنان یك کمال 
به حساب مي آمده است. ولي چهار قرن پیش، در اثر رنسانس در غرب 
فرهنگ شرم ستیزي و عفت گریزي، طراحي گردید. با این تحول، محرم 
و نامحرم معناي خود را از دست داد، شرم، حیا و عفت همراه با لباس زن 
فرو ریخت، تمام محدودیتها، در تعامل دو جنس مخالف، از میان برداشته 
شد و پوشش اندام مشخص کنندة جنسیت زن، نشانه عقب ماندگي و 

مخالف حق آزادي او قلمداد گردید.
از آن جا که در دهه هاي اخیر برخي کشورهاي اروپایي محدودیت هایي 
براي پوشش زنان مسلمان وضع نموده اند، لذا تبیین حقوق اقلیت ها در 
 ، حقوق بین الملل ضروري مي باشد. این مقاله ضمن اشاره به مفاهیم 
مبانی و تاریخچه ی حجاب ، به بررسي این مقوله از منظر فقهی و حقوقی 
)داخلی و بین المللی( مي پردازد. در نهایت برآیند مقاله این است که با 
احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بي حجابی، جرم تلقی مي شود و قابل 
مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشري افراد و آزادي 
دیني آنان است و بیشتر ناشي از فشارهاي سیاسي و اجتماعي مي باشد.

واژگان کلیدي
حجاب- عفاف - فقه - حقوق - اقلیت ها . 

  نوشته: لیال ناصريـ  مصطفي ناصري

مقدمه
بي هيچ شبهه ای حجاب از مسلّمات شریعت و از واجبات قطعی و ضروری 
آن است والاقل فقهای اماميه در این زمينه تردیدی ندارند. وظيفه پوشش 
كه اسالم برای زنان مقرر كرده است  بدین معنی نيست كه از خانه بيرون 
نروند. زندانی كردن و حبس زن در اسالم مطرح نیست. پوشش زن در 
اسالم این است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به 
جلوه گری و خودنمایی نپردازد.آیات مربوطه همين معنی را ذكر می كند و 
فتوای فقها هم مؤید همين مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفاده 

از قرآن ومنابع سنت ذكر خواهيم كرد. 
نشانه بودن »حجاب« براي »عفاف« گریزناپذیر است. پوشش، نشان عفاف 
است. عفت و حيا، خصلتي انساني است كه تاریخ بر نمي تابد و مورد پذیرش 
تمامي انسانها بوده و هست. و انسانهاي بزرگ و ادیان آسماني نيز بدان 
توصيه كرده اند. در شریعت اسالمي نيز بر آن تأكيد فراوان شده است. 

همين خصلت انساني یکي از فلسفه هاي اصلي پوشش آدمي بوده است.
حيا و عفاف از ویژگيهاي دروني انسان است و حجاب به شکل و قالب و 
نوع و چگونگي پوشش بر مي گردد. تفاوت باطن و ظاهر یا روح و جسد و 
یا گوهر و صدف را مي توان به عنوان تمثيل دراین زمينه به كاربرد. پوشش 
اسالمي و حجاب یکي از آموزه هاي دین اسالم است كه بسياري از زنان 

مسلمان به عنوان تکليف دیني به آن عمل مي كنند.
 بر اساس موازین حقوق بشر نيز هر انساني از حق آزادي فکر، وجدان و 
دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقيده و ایمان، تعليمات مذهبي 
و اجراي مراسم دیني به نحو فردي یا جمعي، خصوصي یا عمومي خواهد 

بود )ماده 18 اعالميه جهاني حقوق بشر(.
عليرغم بحث هاي فراوان، برخي كشورهاي اروپایي با گذراندن قانون خاص، 
استفاده از پوشش اسالمي را در مدارس ابتدایي و راهنمایي ممنوع كردند؛ 
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در نتيجه، محدودیت هایي براي زنان و دختران 
مسلمان ایجاد شده است.

تعریف  مفاهیم
را  شرعی«  »حجاب  جا  هيچ  در  قانون گذار 
تعریف نکرده است و علمای حقوق نيز در بيان 
تعریف، به آیات قرآن و فقه مراجعه كرده اند. در 
بحث های بعدی به معنای فقهی و حدود حجاب 

مي پردازیم.
حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه 
است.  مطرح  اسالمی  جوامع  بویژه  و  بشری 
برده  كار  به  هم  كنار  در  واژه  دو  این  همواره 
مي شوند و در نگاه اول بـه نظر مي آید هر دو بـه 
یک معنا بـاشند، اما با جستجو در متون دینی و 
فرهنگنامه ها بـه نکته قابـل توجهی مي رسيم و 

آن تفاوت این دو واژه است.

الف( مفهوم حجاب
در كتب لغت فارسي نيز براي واژه ي »حجاب« 
معناي مختلفي مانند : »پرده، ستر، نقابي كه 
به آن مي پوشانند، روي  را  زنان چهره ي خود 
بند، برقع، چادري كه زنان سرتاپاي خود را بدان 

ج1340:1/   ،1379 )معين،   5 مي پوشانند.« 
عميد، 557:1367( آمده است. 

شهيد مطهري در مورد واژه »حجاب با تأكيد بر 
مفهوم پوشش بيان مي كنند : »كلمه ي حجاب 
هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده 
و حاجب. بيشتر استعمالش به معني پرده است. 
این كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي دهد 
كه پرده وسيله ي پوشش است، و شاید بتوان 
گفت كه به حسب اصل لغت هر پوششي حجاب 
نيست، آن پوششي حجاب ناميده مي شود كه از 

طریق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد.« 
و   ... الستر  »الحجاب:   : مي نویسد  منظور  ابن 
الحجاب اسم ما احتجب به وكل ما حال بين 
شيئاً  منع  ءٍٍ  شي  كل  و   ... حجاب   : شيئين 
فقد حجبه ...« ؛ )ابن منظور، 2000 م، ج 4 : 
36( »حجاب به معناي پوشانيدن است و اسم 
چيزي است كه پوشانيدن با آن انجام مي گيرد 
و هرچيزي كه ميان دو چيز، جدایي مي اندازد، 
حجاب گویند و هر چيزي كه مانع از چيز دیگر 

شود او را حجب نموده است.«
و در كالمي دیگر خداوند مّنان مي فرماید : »و 
من بنينا و بينک حجاب.« )سوره فصلت : آیه 

5(؛  »ميان ما و شما حاجز و فاصله اي در نحله 
و دین وجود دارد، نيز بدین معنا به كار رفته 

است.«
بـا تـوجه بـه معانی ذكرشده درمي یابـيم حجاب 
امری ظاهری و در ارتبـاط بـا جسم است، اگر 
و  اعتقادات  از  بـرخاسته  پـوشش  این  چه 
باورهای درونی افراد است، ولی ظهور در نشئه 
مادی و طبيعی دارد؛ یعنی پوشش ظاهری افراد 
و بـویژه زنان را حجاب مي گویند كه مانع از نگاه 
نامحرم به آنان مي شود. در كل مي توان گفت 
حجاب به معني پوشش، بدیهي ترین تعریفي 

است كه مي توان به آن اشاره كرد.
ب( مفهوم عفاف

كه  است  گوناگونی  معانی  دارای  نيز  عفاف 
خـواهد  ما  بـه  را  كاملی  تعریف  مجموع  در 
القـرآن  مفـردات  در  اصـفـهانی  راغـب  داد. 
مي نویسد: »العفهًْ حصول حالهًْ للنفس تـمتـنع 
حالتی  عفت  یعني:  الشهوهًْ«  غلبـهًْ  عن  بـها 
درونی و نفسـانی اسـت كه تـوسـط آن از غلبـه 

شهوت جلوگيری مي شود.
البته قابـل ذكر است كه در قرآن كریم از واژه 
عفت در دو معنا استفاده شده است؛ گاه بـه 
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معنای خودنگهداری و پـاكدامنی است كه در 
ان  »و  مانند:  اسـت،  آمده  افـراد  برخی  مورد 
یسـتـعـفـفـن خـير لهن« و »وليستعفف الذین 

ال یجدون نکاحا«.
در كتب لغت آورده اند: تعفف)عفت داشتن(: نگاه 
داشتن نفس از انجام حرام و درخواست از مردم 
است. برخی از لغت شناسان، عفت را بـه معنای 

ترك شهوات و پاكی خوی و جسم آورده اند.
از مجموع معانی ذكرشده برای حجاب و عفاف 
مي تـوان نتـيجه گرفت كه عفاف نوعی حجـاب 

درونی است كه انسان را از گناه بـازمي دارد.

مباني حجاب 
حجاب در كالم اهلل مجيد در سوره هاي نور و 
احزاب به صراحت و وضوح تبيين شده است. در 
این آیات شریفه حدود حجاب، آثار و كاركردهاي 
آن بيان گردیده است ؛ در حقيقت، حجاب زن 
مسلمان به فتواي همه ي مراجع معروف تقليد 

در این زمان یکي از ضروریات دین است. 
 لزوم پوشيدگي زن براساس شش دليل قطعي 
قابل اثبات است كه هر یک به تنهایي براي اثبات 
قرآن كریم،   -1 : است  ضرورت حجاب كافي 
2- روایات شریفه، 3- سيره ي اهل بيت عليه 
السالم، 4- براهين عقلي، 5- فطرت و طبيعت 

انساني و تاریخ.

پیشینه حجاب
»مورخان به ندرت از اقوامي بدوي یاد مي كنند 
كه زنان شان داراي حجاب مناسب نبوده یا به 
صورت برهنه در اجتماع ظاهر مي شدند. تعداد 
این اقوام به قدري نادر است كه در مقام مقایسه 
- به قول اندیشمندان - قابل ذكر نيستند و شاید 
بتوان گفت: وجود برخي موانع سبب جلوگيري 
از بروز تمایالت و استعدادهاي فطري و طبيعي 
آنان شده است و یا عواملي باعث انحراف آنان از 
مسير فطرت گشته است.« )محمدي آشناني، 

)22 : 1373
»در ایران باستان و در ميان قوم یهود و احتماالً 
در هند حجاب وجود داشته است و از آن چه 

اما  است  بوده  سخت تر  آمده  اسالم  قانون  در 
نداشته است  در عرب جاهليت حجاب وجود 
و به وسيله ي اسالم در عرب پيدا شده است.« 

)مطهري ،1353: 5(
بنگریم  جهان  كشورهاي  ملي  لباس  به  »اگر 
به خوبي حجاب و پوشش زن را در مي یابيم. 
براون واشنایور، نویسنده ي غربي، در كتابي به 
نام پوشاك اقوام مختلف، پوشاك اقوام گوناگون 
جهان از عهد باستان تا قرن بيستم  را به صورت 
مصور ارایه كرده اند. نگاهي كوتاه به این كتاب 
روشنگر این واقعيت است كه در عهد باستان در 
ميان یهودیان، مسيحيان، زرتشتي ها، یونانيان و 
اهالي روم، آلمان، خاور نزدیک و برخي مناطق 
دیگر پوشش زن به طور كامل رعایت مي شده 
است، به گونه اي كه زنان چين در معابر عمومي 
جز در پرده و ملحفه ظاهر نمي شدند و در خانه 
نيز داراي اندروني و بيروني بوده اند.« )هدایت، 

)405 :1363
پوشاندن موی سر از دیر باز در همه دین ها 
رواج داشته و زن و مرد كم و بيش از آن پيروی 
مي كنند .در آیين یهود، مردان با كالهک 
كوچک سياه رنگی موی را مي پوشانند و در باب 
 14از سفر پيدایش چنين مي خوانيم: چون ریوقا 
)زن آینده او( از آمدن اسحاق به وسيله غالم 
خود آگاهی یافت، برقع)روبند( بر گرفته خودرا 
بپوشاندی بدین روی، زنان هم موی و روی از 
مرد بيگانه پنهان مي كردند .در ميان روميان 
و یونانيان باستان، زنان بایستی با لباس های 
بلند و موی پوشيده در روسری در اجتماع 
دیده مي شدند .در شاخه كاتوليک مسيحيت، 
زنان دیرنشين در لباس های روحانيت، با موی 
پوشيده و روی بدون آرایش، به كارهای مذهبی 
و اجتماعی مي پردازند .به عقيده پولس، حواری 
معروف عيسی مسيح :نقاب شرف زن است .پس 

اگر گيسو فرو گذارد این مایه بزرگواری اوست.
حجاب آنچنان كه در آیات قرآن در سوره های 
مختلف آمده، سدی برای فعاليت اجتماعی 
زنان و یا پيشرفت علمی و یادگيری و آموختن 
دانش برای آنها نبوده است .در نخستين دوران 

گسترش اسالم و زندگی پيامبر، زنان با مردان در 
ميدان های جنگ دوشادوش شراكت داشتند، با 
هم به نمازهای دسته جمعی و مسجد ميرفتند. 
در ميان آنان زنان شاعر، دانشمند، پزشک و 

بازرگان دیده شده است.
كتاب »زن در آینه تاریخ« پس از طرح مفصل 
علل و عوامل تاریخی حجاب، مي نویسد: با توجه 
به علل ذكر شده و بررسی آثار و نقوش به دست 
آمده، پيدایش حجاب به دوران پيش از مذاهب 
مربوط مي شود؛ و به این دالیل، عقيده عده ای 
كه مي گویند »مذهب« موجد حجاب می باشد، 
صحت ندارد، ولی باید پذیرفت كه در دگرگونی 
و تکميل آن بسيار موثر بوده است.  )علی اكبر 

علویقی، زن در آیينه تاریخ(.

پیشینه تاریخي چادر
و  حجاب  منابع  گواهی  و  شهادت  اساس  بر 
آن  مبين  زیر  تاریخی  مدارك  و  اسناد  لباس، 
است كه پيشينه ی تاریخی كه حجاب در شکل 
چادر، به صدها سال قبل از پيدایش قاجار در 
ایران بر می گردد. حجاب در شکل چادر، عالوه 
بر ریشه ی عميق دینی، دارای ریشه ی عميق 
تاریخی و ملی نيز هست و صدها سال قبل از 

پيدایش قاجار از آن استفاده می شده است.
در ایران قبل از اسالم كه بيشتر ایرانيان 
زرتشتی بودند استفاده از چادر رواج داشته و 
پوششی بوده كه موی سر زنان را پوشانده و 
تا نزدیکی های زانو مي آمده است .برای همين 
است كه چادر بيشتر از آن كه سنتی عربی باشد 
پوششی است ایرانی .در زمان ایران باستان به 
تصاویری از بانوان ایرانی بر می خوریم كه عالوه 
بر لباس، بدن خود را با چادری كه شبيه به چادر 
زن امروز ایران است ميپوشاندند.) مهدی قانع، 
»انسان پوشش و ریشه های تاریخی« پيام زن، 

شماره 19، ص.69(
پارسی ها از نظر لباس همانند مادها بودند. در 
مورد پوشاك خاص زنان این دوره آمده است: 
»از روی برخی نقوش مانده از آن زمان، به زنان 
دارند.  جالب  پوششی  كه  برمي خوریم  بومی 
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پيراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته 
چين و آستين كوتاه است. به زنان دیگر آن دوره 
نيز برمي خوریم كه از پهلو به اسب سوارند. اینان 
چادری مستطيل بر روی همه لباس خود افکنده 
و در زیر آن، یک پيراهن با دامن بلند و در زیر 
آن نيز، پيراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان 
است.« )ضياءپور، پوشاك باستانی ایرانيان، ص 

).51
»لباس زنان اشکانی پيراهنی بلند تا روی زمين، 
بوده  راست  یقه  و  دار  آستين  پرچين،  گشاد، 
است. پيراهن دیگری داشته اند كه روی اولی 
مي پوشيدند و قد این یکی نسبت به اولی كوتاه 
و ضمناً یقه باز بوده است. روی این دو پيراهن 
چادری سرمي كردند.« )جليل ضياء پور، پوشاك 

زنان ایرانی، ص 194.(
زنان عهد هخامنشی عموماً چادر بر سر داشته 
را  آنان  پای  مچ  تا  كه  بلندی  پيراهن های  و 
حداد  می كرده اند)غالمعلی  تن  به  می پوشانده 
عادل، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص 

)25
زنان عهد ساسانی، گاهی چادر گشاد و پُرچين 
به سر می كردند كه تا وسط ساق پا می رسيده 
است. نقوشی از بانوان ساسانی در بشقاب های 
از  آن هر یک  در  كه  است  نقره ساخته شده 
بانوان، چادری به خود پيچيده  دارند. )مهدی 
مهریزی، حجاب، ص .46(. زنان در این دوره كه 
احکام دینی زرتشتيان در كشور اعمال مي شده 
است، همچنان دارای حجاب كامل بودند. در 
»چادر  است:  آمده  چنين  زنان  پوشاك  مورد 
كه از دوره های پيش مورد استفاده بانوان ایران 
بوده است، در این دوره نيز به صورت مختلف 
مورد استعمال داشته است.« )جليل ضياء پور، 

پوشاك زنان ایرانی، ص 114(

حجاب از منظر حقوقي
الف- حجاب و جرم بی حجابی

قانون گذار در چند مورد درباره حجاب اشاراتی 
داشته و عدم رعایت آن را جرم یا تخلف دانسته 
است. اكنون با بيان یکایک این مواد، به شرح و 

توضيح آن ها مي پردازیم.
نکته  این  به  موجود،  قوانين  در  گذری  با 
یا  قانون  هيچ  در  قانون گذار  كه  مي بریم  پی 
را  شرعی  حجاب  كامل،  طور  به  آیين نامه ای، 
تعریف نکرده است. با مراجعه به قانون اساسی 
مي بينيم كه قانون گذار، اصلی را بيان كرده است 
كه بر اساس آن مقرر مي دارد: »قاضی موظف 
است كوشش كند حکم هر دعوا را در قوانين 
مدّونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر 
اسالمی و یا فتاوی معتبر، حکم قضيه را صادر 
نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا 
اجمال یا تعارض قوانين مدّونه، از رسيدگی به 
ورزد.« هم چنين  امتناع  یا صدور حکم  دعوا 
قانون گذار در ماده 29 قانون تشکيل دادگاه های 
كيفری 1 و 2 بيان مي كند: »احکام دادگاه های 
كيفری باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد 
قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حکم صادر 
شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضيه را در 
قوانين مدّونه بيابند و اگر قانونی نباشد یا مستفاد 
به منابع فقهی معتبر و یا فتاوای معتبر، حکم 
قضيه را صادر نمایند و دادگاه ها نمي توانند به 
بهانه سکوت یا نقض یا اجمال و یا تعارض قوانين 
مدّونه از رسيدگی به شکایات و دعاوی و صدور 

حکم امتناع ورزند.«
در ماده 289، قانون اصالح موادی از قانون آیين 
دادرسی كيفری نيز در عبارتی مشابه با ماده 29 

قانون یادشده آمده است.
از این دو ماده نتيجه گرفته مي شود كه قاضی در 
صورت وجود نداشتن قوانين مدّونه، باید به منابع 
معتبر اسالمی، فتاوای مشهور و معتبر مراجعه 
كند. قانون گذار با صراحت منابع معتبر اسالمی 
و فتاوای مشهور را جزو مستندات قاضی، ذكر 
مي كند. باید پرسيد محدوده مراجعه قاضی به 
منابع یادشده چيست؟ اگر در قانون، عملی جرم 
تلقی نشده باشد، ولی در شرع، حرام باشد، آیا با 
استناد به این ماده مي توان آن عمل را مجازات 
كرد یا خير؟ بعضی از حقوق دانان معتقدند به 
استناد ماده 2 ق.م.ا و اصل قانونی بودن جرم 
با استناد به منابع فقهی  و مجازات، نمي توان 

و اسالمی و ماده 638، عملی را جرم دانست. 
بعضی از حقوق دانان نيز نظریه ای مخالف این 
عقيده دارند. با این حال، همه حقوق دانان اتفاق 
نظر دارند كه اگر عملی از نظر قانون گذار، جرم 
یا  ابهام  دچار  قانون  ولی  است،  شناخته شده 
نقض یا سکوت یا تعارض باشد، به استناد دو 
ماده یادشده، قاضی موظف به مراجعه به منابع 
دیگر است. حتی قانون گذار از این هم شدیدتر 
برخورد كرده است و در ماده 9 قانون تشکيل 
دادگاه های عمومی و انقالب مي گوید: »قرارها 
و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به 
قانون و شرع و اصولی باشد كه مبنای آن حکم 
صادر شده است. تخلّف از این امر و انشای رأی 
بدون استناد، موجب محکوميت انتظامی خواهد 
بود.« از این ماده برداشت مي شود كه در صورت 
استناد نکردن به قانون و شرع، قاضی، متخلّف 
شناخته و محکوم به مجازات انتظامی مي شود. 
پس درباره تعيين حدود حجاب شرعی باید به 
منابع معتبر اسالمی و منابع شرعی مراجعه كرد 

كه در ادامه بيش تر به آن خواهيم پرداخت.

مواد قانوني مرتبط:
1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسالمی 

)مصوب 1370/5/8(
ماده 638 ق.م.ا بيان مي كند: »هر كس علناً در 
انظار و اماكن عمومی و معابر، تظاهر به عمل 
حرامی نماید، عالوه بر كيفر عمل، به حبس از 
ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شالق محکوم 
مي گردد و در صورتی كه مرتکب عملی شود 
كه نفس آن عمل دارای كيفر نمي باشد، ولی 
عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس 
از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شالق محکوم 

خواهد شد«.
تبصره این ماده نيز چنين مقرر مي دارد: »زنانی 
كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا 
نقدی  جزای  ریال  هزار  پانصد  تا  هزار  پنجاه 

محکوم خواهند شد«.
بيان  مردان  و  زنان  برای  اسالم،  در  حجاب 
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و  است  زنان  درباره  تنها  ماده  این  ولی  شده، 
نمي گوید.  سخن  مردان  پوشش  و  حجاب  از 
اسالم، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش 
ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا 
و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، 
ولی قانون گذار در این ماده، فقط درباره پوشش 
اندام سخن گفته است. در این ماده، »حضور 
زنان بدون حجاب شرعی« یکی از مصداق های 
تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است 

كه عفت عمومی را جریحه دار مي كند.
اولين نکته در تبيين جرایم، بيان و تطبيق عناصر 
سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، كه 
عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای 
رعایت نکردن حجاب اسالمی، مجازات تعيين 
شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده 2 

ق.م.ا، این عمل جرم تلقی مي شود. 
بدون حجاب شرعی، عنصر  زنان  ظاهر شدن 
مادی است. بحث معاونت در این جرم نيز مانند 
دیگر جرایم است. برای مثال، اگر مردی با وسيله 
خود، زن بی حجابی را در معابر بگرداند، معاونت 
در جرم كرده است و شروع به جرم نيز در این 

جرم وجود دارد.
عنصر سوم جرم، عنصر معنوی است. این جرم، 
از جرایم عمدی است؛ زیرا مرتکب باید عالوه بر 
علم و آگاهی به غير قانونی بودن و حرام بودن 
عمل ارتکابی، قصد انجام آن را نيز داشته باشد. 
الزم نيست كه این قصد به منظور جریحه دار 
است  ممکن  بلکه  باشد،  عمومی  عفت  كردن 
عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی احتياطی یا بی 
مباالتی صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد 
باشد. هم چنين  نداشته  را  خاص عمل حرام 
امکان مشاهده دیگران كافی است، هرچند باید 
احتياط الزم را انجام داده باشد. در مورد علم و 
آگاهی باید گفت جهل به قانون، مسموع نيست 
روزنامه  در  قانون  انتشار  از  روز   15 از  پس  و 

رسمی، الزم االجرا است.
نکته بعدی، تعریف »معابر و انظار عمومی« و 
»علناً« است. شرط تحقق جرم در متن ماده، آن 
است كه در انظار عمومی و معابر صورت گيرد. 

بنابراین، اگر در خفا صورت گيرد، مشمول این 
ماده نخواهد شد. البته نکته مهم این است كه 
صرف ارتکاب عمل با سوء نيت خاص در انظار و 
اماكن عمومی، برای تحقق بزه كافی است اعم از 

این كه بيننده ای حضور داشته یا نداشته باشد.
در تعریف این دو اصطالح، ابتدا باید به قوانين 
مراجعه كنيم. در هيچ قانونی، این دو اصطالح 
تعریف نشده است. در ماده 214 مکّرر الف قانون 
مجازات عمومی چنين آمده بود: »از نقطه نظر 
قوانين جزایی )خواه این قانون و خواه قوانين 
جزایی دیگر(، مقصود از ارتکاب عمل به طور 
علنی، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است، 
اعم از این كه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد 
یا نه و یا ارتکاب آن در امکنه ای است كه معّد 
برای پذیرفتن عموم باشد؛ از قبيل حمام های 
عمومی و قهوه خانه و نمایشگاه و مانند آن«. هم 
چنين در حکم شماره 413 به تاریخ 81/2/13، 
صادره از شعبه 2 این گونه تعریف شده است: 
»مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانين 
این است كه در مرئی و منظر  از  اعم  جزایی 
عموم واقع شود یا در اماكنی كه معّد برای عموم 
باشد و معابر اعم از كوچه و خيابان و به طور 
كلی، هر محلی كه ممّر عام شناخته شود، امکنه 
عمومی محسوب است. احتراز مرتکب از رؤیت 
مردم و آشکار شدن موضوع، به هيچ وجه تأثيری 
در علنی بودن موضوع ندارد و همين كه عمل 
در محلی به وصف مذكور، ارتکاب شود، علنی 

محسوب است«.
ارتکاب عمل در انظار عمومی به معنای آن است 
به ظاهر،  بنابراین،  باشند.  كه مردم شاهد آن 
است  آن  عمومی  انظار  در  عمل  تحقق  شرط 
كه عده ای از مردم، آن را مشاهده كنند، ولی 
ارتکاب عمل در معابر، چنين شرطی را ندارد؛ 
یعنی انجام عمل در معابر كافی است، هر چند 
مردم شاهد آن نباشند. هم چنين با توجه به این 
كه كلمه »معابر«، به وسيله حرف »واو« به انظار 
عمومی عطف شده است و با استناد به تفسير 
قانون گذار،  منظور  است  قانون، ممکن  مضّيق 
موردی باشد كه عمل، واجد هر دو جنبه باشد؛ 

یعنی هم در انظار عمومی و هم در معابر باشد، 
اگر كسی در خانه خود و در مقابل عده ای از 
مردم، مرتکب جرم یا حرامی شود یا در معبر، 
این كارها را انجام دهد، ولی كسی شاهد آن 
نباشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. این 
تفسير اگرچه تا حدودی با ظاهر ماده، سازگار 
به نظر مي رسد كلمه »معابر«، در  است، ولی 
متن ماده و تبصره آن به عنوان ذكر مصداق به 
همراه عنوان كلی است؛ یعنی قانون گذار، عنوان 
عام »انظار عمومی« را بيان كرده و به همراه آن، 
یکی از مصداق های آن؛ یعنی »معابر« را آورده 
است؛ چون معابر خود به خود، در انظار عمومی 
به شمار مي رود. بنابراین، ارتکاب عمل در معبر، 
مدخليتی در تحقق این جرم ندارد، بلکه مهم آن 
است كه در انظار عمومی باشد و انظار عمومیـ  
همان گونه كه گفته شد ـ به معنای آن نيست 
كه كسی آن را ببيند، بلکه همين كه محلی 
قابليت مشاهده دیگران را داشته باشد، كفایت 
مي كند؛ مگر این كه عمل در مکان خصوصی 
صورت گيرد كه در این صورت، دیدن دیگران 
است  ممکن  جا  این  در  چند  هر  است.  الزم 
را  عمل  باید  نفر  چند  كه  آید  پيش  اختالف 
ببينند تا انظار عمومی بر آن صدق كند. به نظر 
مي رسد بر اساس تفسير مضّيق این قانون، الزم 
است عده ای كه كمتر از سه نفر نباشند، شاهد 
جرم یا عمل منافی عفت عمومی یا بي حجابی 
باشند. البته در مورد بدحجابی یا بي حجابی، با 
توجه به این كه قيد »علناً« برای آن به كار رفته 
است، احتمال لزوم آن در معابر و اماكن عمومی 

تقویت مي شود.
با توجه به ماده و حکمی كه ذكر شد »علناً« 
ميان  و  است  انظار عمومی  معنای  هم  تقریباً 
تبصره و خود ماده در این مورد تفاوتی نيست؛ 
چون نکته ای كه به آن دقت نشده، این است 
كه كلمه انظار عمومی در تبصره ماده، قيد شده 

است.

2. بند20 ماده8 قانون رسیدگی به تخّلفات 
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اداری )مصوب 1372/9/7(
این قانون كه مشتمل بر 27 ماده است. این قانون 
شامل مقررات تشکيل »هيأت های رسيدگی به 
حدود  تشکيالت،  كارمندان«،  اداری  تخلّفات 
چگونگی  و  اداری  تخلفات  احصای  وظایف،  و 

رسيدگی، تجدید نظر و انواع مجازات هاست.
»تخلفات  عنوان  با  قانون،  این  دوم  فصل  در 
اداری« كه شامل ماده 8 مي شود، از 38 مورد 
است.  شده  برده  نام  اداری  تخلفات  عنوان  به 
»تخلّفات  مي كند:  بيان   8 ماده  در  قانون گذار 
رعایت   .20  ... مي باشد:  زیر  شرح  به  اداری 
نکردن حجاب اسالمی...«. جرم »بي حجابی« در 
این قانون، تخلّف شناخته شده است و شامل 

تنبيه های یادشده در ماده 9 مي شود. 

نیروی  بازداری  قانون   18 ماده   5 بند   .3
انسانی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و 

وابسته به دولت )مصوب 1360/7/5(
نکردن  رعایت  قانون،  این  ماده 18   5 بند  در 
اخالق  خالف  اعمال  جزو  اسالمی  حجاب 
عمومی ذكر شده و ذیل ماده 20 همين قانون، 

مجازات ها آمده است. 

4. بند 12 ماده 7 قانون مقررات انتظامی 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  علمی  هیأت 
)مصوب  و تحقیقات کشور  عالی  آموزش 

)1364/12/22
قانون گذار در ماده 7 این قانون مقرر مي دارد: 
تخلّفات  شامل  جرایم  و  انتظامی  »تخلّفات 
انضباطی و اعمال خالف شرع و اخالق عمومی 
به قرار زیر مي باشد:... 12. ارتکاب اعمال خالف 

شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی...«.
 ،7 ماده  در  شده  یاد  جرایم  برای  قانون گذار 
مجازات هایی را در ماده 8 پيش بينی كرده است.

5. بند 8 ماده 67 و 68 آیین نامه اجرایی 
مدارس )مصوب 1379/5/2(

پوشش  به  نامه،  آیين  این  در  قانون گذار 
دانش آموزان دختر اشاره كرده است و در ماده 

67 بيان مي كند: »پوشش دانش آموزان دختر 
شامل 1- چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2- مانتو، 
شلوار، مقنعه مي باشد.« این ماده، نوع پوشش 
را مشخص كرده، ولی به حدود پوشش و شيوه 

پوشش، اشاره ای نکرده است.
قانون گذار در بند 8، ماده 68، با عنوان »مقررات 
انضباطی دانش آموزان« تنها به »استفاده از لباس 
رعایت  و...  مناسب  و  و جوراب ساده  و كفش 

حجاب مناسب برای دختران اشاره مي كند«.
قانون گذار در شيوه پوشش تنها به الفاظ »ساده« 
و »مناسب« بسنده كرده و هيچ توضيح دیگری 

درباره آن نداده است.

تخّلفات  به  رسیدگی  قانون   3 ماده   .6
شرع  خالف  البسه  کنندگان  استفاده 

)مصوب 1365/12/28(
ماده 3 این قانون تصریح مي كند: »كسانی كه 
در انظار عمومی، وضع پوشيدن لباس و آرایش 
آن ها، خالف شرع و یا موجب فساد و یا هتک 
عفت عمومی باشد، توقيف و خارج از نوبت، در 
دادگاه صالحه محاكمه و حسب مورد به یکی از 
مجازات های مذكور در ماده2 محکوم مي شوند«.

نکته های مهم این ماده به شرح زیر است:
1. قيد »انظار عمومی« در این ماده ذكر شده و 
یکی از شرایط تحقق جرم است. )انظار عمومی 
و تقسيم بندی های مربوط به آن ذیل ماده 638 

ق.م.ا بحث شد.(
بلکه شامل  زنان،  تنها شامل  نه  ماده،  این   .2
لفظ  ماده،  متن  در  زیرا  مي شود؛  نيز  مردان 

»كسانی« ذكر شده است كه اعم از زنان است.
3. عنصر مادی جرم، مربوط به وضع پوشيدن 
لباس و آرایش است و این دو عمل در صورتی 
جرم تلّقی مي شود كه ناظر بر یکی از موارد ذیل 

باشد:
الف( خالف شرع باشد. 

ب( موجب فساد شود. به نظر مي رسد سببيت 
و  باشد  عرفی  امر  یک  جامعه،  در  فساد  برای 

تشخيص آن بر عهده دادگاه صالحه است.
مالك  شود.  عمومی  عفت  هتک  موجب  ج( 

آن  تشخيص  و  عرف  عمومی،  عفت  هتک 
در  عملی  است  ممکن  است.  دادگاه  عهده  بر 
منطقه ای سبب هتک عفت عمومی شود و در 
برای  تلقی شود.  امری عادی  منطقه ای دیگر، 
مثال، پوشيدن لباس قرمز در منطقه ای، مطابق 
عرف و در منطقه ای دیگر، خالف عرف باشد و 
از عفت  مایه هتک عفت عمومی شود.منظور 
عمومی، ارزش های اخالقی یا دینی یا اجماعی 
است كه توده مردم به آن احترام مي گذارند، هر 

چند در نظر اقليت مردم، ارزش به شمار نرود.
4. مجازات های یادشده از تذّكر و ارشاد، توبيخ و 
سرزنش و تهدید آغاز مي شود و به جریمه نقدی 
از بيست تا دویست هزار ریال مي رسد. دادگاه با 
توجه به شرایط و حاالت مجرم، دفعات و زمان 
و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضيات، مجرم را 

به یکی از مجازات های مذكور محکوم مي كند.
جانب  از  شده  تعيين  موارد  از  بخشی   .5
اجرایی  امور  در  گذاری  سياست  »كميسيون 
مبارزه با فساد«، به عنوان البسه و آرایش غير 
است:  زیر  شرح  به   )71 سال  )مصوب  مجاز 
»استفاده از انواع لباس های شهرت از قبيل: كت 
و شلوار مردانه )برای بانوان(؛ بلوز و دامن بدون 
مانتو؛ مانتوهای كوتاه، باالی زانو و آستين كوتاه 

و...«.
در سال 1376 نيز فهرست دیگری از لباس ها 
و وسایل ممنوع از وزارت كشور به قوه قضایيه 
ابالغ شده است. در این مصّوبه، حّتی استفاده 
از كمربند، مچ بند، عينک های دارای طرح های 
غيرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف 
تصویر  آن ها  روی  كه  لباس هایی  التينی، 
دیگر  و  روباه  سر  گرگ،  سر  نظير  حيوانات، 
و  موذی گری  درندگی،  مظهر  كه  حيوانات 
شهوت رانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، 

ممنوع شده است.
در این ماده نيز بي حجابی یا به عبارت دیگر، 
استفاده از آرایش و لباس هایی كه خالف شرع 
عمومی  عفت  هتک  یا  فساد  موجب  یا  است 
مي شود، جرم است و مجازات هایی برای آن در 

نظر گرفته شده است.
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بازی های  اجرایی  آیین نامه   2 ماده   .7
هم بستگی بانوان کشورهای اسالمی

این آیين نامه همان گونه كه از نام آن پيداست، 
برای اجرای بازی ها و مسابقه های ورزشی است. 
قانون گذار در ماده 2 آیين نامه، حجاب را تعریف 
»تعریف  كامل  به صورت  نه  ولی  است،  كرده 
پوشيدگی  از  عبارت  اسالمی  حجاب  حجاب: 

اعضای بدن و موی سر.«
این ماده، تنها جایی است كه قانون گذار، حجاب 
را تعریف كرده است، ولی ابهام هایی در آن وجود 

دارد:
1. آیا منظور از پوشيدگی اعضای بدن، شامل 

صورت و كفين نيز مي شود؟
2. شيوه پوشيدگی باید چگونه باشد؟ آیا صرف 
پوشيدگی كافی است یا لباسی كه با آن بدن را 
مي پوشاند، باید ویژگی خاصی داشته باشد؟ مثاًل 
اگر شخص لباس غّواصی بپوشد، مصداق این 

ماده است یا نه؟
این ابهام ها نه فقط در این ماده، بلکه در تمام 
خورد  می  چشم  به  نامه هایی  آیين  و  قوانين 
مسأله  به  آن ها  در  گونه ای  به  قانون گذار  كه 
حجاب، اشاره كرده است. بنابراین، برای یافتن 
پاسخ این پرسش ها، با توجه به ابهام، سکوت 
اصل167قانون  به  استناد  با  و  قانون  اجمال  و 
آیين  از  موادی  ماده289قانون اصالح  اساسی، 
تشکيالت  ماده29قانون  كيفری،  دادرسی 
دادگاه های كيفری1و2 و ماده 9 قانون تشکيل 
دادگاه های عمومی و انقالب و مراجعه به منابع 
معتبر اسالمی مي كوشيم تعریف دقيق، حدود و 

مصداق های حجاب را از آن ها استخراج كنيم.

ب- حجاب در حقوق بين الملل
متمایز  دیگران  از  را  دیني  اقليت هاي  آنچه 
در  اگر  است.  آنها  مذهبي  باورهاي  مي سازد، 
در  نگردد،  منظور  تفاوت  این  آنان  از  حمایت 
واقع حق فردي آنها و حق موجودیت و هویت 
با  برابر  رفتار  مي شود.  گرفته  نادیده  نيز  آنان 
اكثریت، بدون توجه به تفاوت هاي مذهبي یا 
قومي بي اثر ساختن آن دسته از قواعد حقوق 

این  مي دهد  اجازه  كه  است  بشري  بين الملل 
تفاوت مورد توجه قرار گيرد. وانگهي تفاوت هاي 
قومي و فرهنگي افراد داخل در قلمرو زندگي 
اكثریت  از  آنها  جهت  بدین  است،  خصوصي 
متمایز مي شوند. اجتماع باید اقليت ها را تحمل 
كند و دولت هم باید این گروه ها را در برابر فشار 

اكثریت حمایت نماید.
همچنين با توجه به فقدان یک سند جامع خاص 
حقوق اقليت ها، ممنوعيت پوشش اسالمي در 
هر كشور با توجه به مقررات داخلي همان كشور 

قابل بررسي است.

1- اصل عدم تبعیض و برابري
عدم تبعيض بر اساس مذهب و آزادي مذهبي در 
بسياري از اسناد حقوق بشري آمده است. ماده 

18 ميثاق حقوق مدني سياسي مقرر مي دارد:
»1- هر كس  حق  آزادي  فکر، وجدان  و مذهب  
دارد. این حقوق  شامل  آزادي  داشتن  یا قبول  یک  
مذهب  یا معتقدات  به  انتخاب  خود، همچنين  
آزادي  ابراز مذهب  یا معتقدات،  به صورت فردي  
یا جمعي ، علني  یا پنهان، در عبادات  و اجراي  

آداب،  اعمال  و تعليمات  مذهبي  مي باشد«.
»2- هيچ  كس  نباید مورد اكراه  واقع  شود تا به 
آزادي  او در داشتن  یا قبول  یک  مذهب  یا به 

معتقدات  به انتخاب خودش لطمه  وارد آورد«.  
»3- آزادي ابراز مذهب یا معتقدات  را نمي توان  
تابع  محدودیت ها  نمود، مگر  منحصراً به  موجب  
قانون  پيش بيني  شده  و براي  حمایت  از امنيت ، 
و  حقوق   یا  عمومي   اخالق   یا  سالمت   نظم ، 
داشته   ضرورت   دیگران   اساسي   آزادي هاي  

باشد«.
»4- دولت هاي  طرف  این  ميثاق  متعهد مي شوند 
كه  آزادي  والدین  و بر حسب  مورد، سرپرست هاي  
مذهبي   آموزش   تأمين   در  را  كودكان   قانوني  
معتقدات  خودشان   مطابق   كودكان   اخالقي   و 

محترم  بشمارند«.
اروپایي حقوق بشر مشابه  ماده 9 كنوانسيون 

متن فوق است.
بر اساس موازین حقوق بين الملل بشر، دولت ها 

اجبار  از  دیني  آزادي هاي  درباره  متعهدند 
خودداري كنند. دولت ها آنگونه كه در بند 3، 
ماده 18 ميثاق مزبور آمده، فقط تحت شرایط 
نظم  سالمت،  ضرورت  هرگاه  مثالً  خاصي، 
ابراز  یا  نماید  ایجاب  جامعه  عمومي  اخالق  و 
عقيده با حقوق اساسي دیگران در تعارض باشد؛ 
مي توانند در انجام امور دیني محدودیت ایجاد 

كنند.
»چادر«،  نمي رسد  نظر  به  اساس  این  بر 
»عبا«، »مانتو« و لباس زن مسلمان، »دستار« 
»كاله«  سيک،  مذهب  پيروان  »عمامه«  و 
براي  خطري  مسيحيان،  »صليب«  یهودیان، 
سالمت عمومي جامعه و نظم عمومي یا اخالق 
باشد و با حقوق و آزادي هاي اساسي دیگران نيز 

در تعارض قرار گيرد. 

2- ماده 27 میثاق حقوق مدني سیاسي
منع حجاب، نقض ماده 27 ميثاق است. یک 
نمونه قانون ناقض این ماده قانون منع حجاب 
)15 مارس 2004م( است  فرانسه  در مدارس 
جوامع  سوي  از  بسياري  مخالفت هاي  با  كه 
مذهبي و حقوق بشري مواجه گردید. به تصریح 
برخي از سازمان هاي مدافع حقوق بشر، قانون 
از نشان هاي مذهبي در فرانسه،  منع استفاده 
حتي اگر در عبارات بي طرفانه اي تنظيم شود؛ 
زنان  و  دختران  متوجه  آن  پي آمد  بيشترین 
عدم  اصل  ناقض  این  و  شد  خواهد  مسلمان 
تبعيض و حق برابري در فرصت هاي آموزشي 

است.
زیرا دولت فرانسه در رابطه با ماده 27 ميثاق 
اعالم نموده: »با توجه به اصل 2 قانون اساسي، 
این ماده را تا آنجا كه مربوط به دولت فرانسه 
اعالميه  مطابق  نمي داند«.  اجرا  قابل  مي شود، 
دولت فرانسه: »...این دولت مساوات افراد در برابر 
قانون را بدون مالحظه تفاوت قومي و مذهبي 
افراد در نظر مي گيرد... فرانسه كشوري است كه 
در آن اقليت وجود ندارد«. همچنين در سال 
1991م. دولت فرانسه اعالم داشت: »تماميت 
نه  و  است  نهفته  برابري  منطق  در  فرانسوي 
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منطق اقليت ها... افراد صرف نظر از هر نوع تعلق 
به نژاد یا مذهب در برابر قانون مساوي هستند« 
در  اساس  این  بر   .)poulter,1997:p.51(
نشده  اقليت مذهبي شناسایي  مفهوم  فرانسه 
است. لذا با این اعالم معلوم مي شود، حقوق بشر 

در فرانسه دستخوش تحول شده است. 
اگر این اعالم و حق شرط فرانسه مبناي ارزیابي 
قرار گيرد، معيارهاي دوگانه پذیرفته نيست؛ زیرا 
همانگونه كه یهودیان مي توانند روزهاي شنبه 
در مدرسه حاضر نشوند، دختران محجبه نيز 
نشان هاي  ابراز  به  نسبت  قانون  برابر  در  باید 
مذهبي مساوي باشند. اصل عدم تبعيض منطق 
این برابري است. اگر چه به نظر برخي حجاب 
بيشتر یک وابستگي فرهنگي است تا یک سمبل 
و نشان مذهبي؛ زیرا در كشورهاي مختلف تنوع 
پوشش و حجاب وجود دارد و بين پوشش هاي 
روستایي و شهري نيز تفاوت مشهود است. از 
آنجا كه اسالم در مورد نوع و رنگ لباس قواعد 
خاصي را تحميل نکرده است، هر ملتي مي تواند 
عرفاً  كه  پوششي  خود  سنت  از  بهره گيري  با 
حجاب محسوب مي شود، استفاده نماید. حجاب 
در برداشت بسياري از مسلمانان، نشان عفاف 
است كه ریشه در آیات قرآن از جمله آیه 31 
سوره نور دارد. بر این اساس اگر حجاب، نشان 
فرهنگي نيز باشد، باید بر اساس موازین حقوق 
بشر اقليت ها به این دسته اجازه داد، از پوشش 

مورد نظر خود استفاده نمایند.
البته مفهوم الئيسيته در این كشور مبهم و چند 
پهلو است. از یک سو الئيسيته را بي طرفي منفعل 
تعریف مي كنند كه در پرتو اصل عدم تبعيض 
به دولت اجازه نمي دهد، در زندگي خصوصي 
دیگر  سوي  از  كند،  مداخله  افراد  مذهبي  و 
چنان فعال قلمداد مي شود كه در برابر هرگونه 
اختيارات مذهبي، واكنش نشان داده و دولت را 
مجاز مي دارد، در امور سازمان هاي مذهبي به 
نفع نظم عمومي مداخله نماید. در فرانسه این 
پارادوكس و تناقض آنگاه پدید آمد كه بسياري 
از افراد از سرزمين هاي تحت استعمار این كشور 
از جمله الجزایر و شمال آفریقا از سال 1960م. 

حقوق  در  و  كردند  مهاجرت  كشور  این  به 
خصوصي به سنت هاي خود عمل نمودند، حضور 
در مساجد و برپایي تشریفات مذهبي و... مخالف 

نظم عمومي نيست. 
از منظر حقوقي نمي توان با وجود حق شناخته 
دانش  از  تعدادي  پوشش  دیني،  آزادي  شده 
آموزان و دانشجویان را در مدارس دولتي نشان 
مذهبي قلمداد نمود كه مي تواند اصول جدایي 
دین و دولت را در مدارس تضعيف نماید. اصولي 
كه به این آساني تضعيف شود؛ باید در استحکام 
آن چاره اي اندیشيد. شاید به همين خاطر است، 
برخي در جانبداري از ممنوعيت حجاب، آن را 
حمایت از دختران مسلمان در برابر اجبار والدین 
تصور كرده اند. اما بر عکس حقوق بين الملل، در 
مواد 18 و 5 كنوانسيون حقوق كودك و مانند 
آن همواره بر مسؤوليت هاي والدین و تکاليف 
آنان در قبال فرزندان تأكيد  داشته و مسؤوليت 
اخالقي و آموزش هاي دیني را در درجه نخست، 

حق والدین مي داند.

ج- قلمرو حجاب
ا مقرر مي دارد: »قوانين جزایی  م.  ماده 3 ق. 
حاكميت  قلمرو  در  كه  كسانی  كليه  درباره 
زمينی، دریایی، هوایی جمهوری اسالمی ایران 
آن  مگر  مي گردد،  اعمال  شوند،  جرم  مرتکب 
كه به موجب قانون، ترتيب دیگری مقرر شده 

باشد«.
از این ماده مي توان نتيجه گرفت:

1. اطالق این ماده، شامل مسلمان و غيرمسلمان 
مي شود. بنابراین، به جز موارد خاصی كه ارتکاب 
شده  دانسته  جایز  مسلمانان،  غير  برای  آن ها 
است، در دیگر موارد، با توجه به صراحت ماده 
3 ق. م. ا.، مسلمان و غيرمسلمان یک سان است. 
خارجيانی كه بر اساس مفاد قانون اتباع بيگانه 
بين المللی مصوب  قرارداد  ماده 41  و مقررات 
1361/4/18 از مصونيت هایی بهره مند مي شوند، 
مکلف به حفظ و اجرای قوانين و مقررات كشور 

پذیرنده هستند و باید آن را محترم شمارند.
2. دایره شمول قوانين جزایی، قلمرو حاكميت 

زمينی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی است. 
پس موارد زیر نيز شامل این حاكميت است:

الف( مناطق آزاد )گاه دیده شده است حجاب در 
آن جا رعایت نمي شود(؛

ب( سفارت خانه ها و كنسول گری های جمهوری 
اسالمی ایران در خارج از كشور؛

ج( فرودگاه ها و سالن های ترانزیت )چون جزو 
قلمرو حاكميت زمينی ایران است؛

د( هواپيماهایی كه وارد قلمرو هوایی جمهوری 
اسالمی ایران مي شوند.

حجاب از منظر فقهي
بي گمان بدحجابی و بي حجابی از دیدگاه شرع 
مقدس حرام بوده و از مصادیق منکر محسوب 
مي شود و نهی از آن به ضرورت دین و مذهب 
واجب است و بسياری از فقها به وجوب نهی 
از این گونه منکرات تصریح نموده اند )االقتصاد 
الهادی الی طریق الرشاد، شيخ طوسی، ص148؛ 
غایه المراد، المقدمه، ص60؛ تحریر الوسيله، ج1، 
ص356ـ357؛  ج21،  الکالم،  جواهر  ص463؛ 
در  این  و  ص397ـ399.(  ج1،  الفوائد،  ایضاح 
حالی است كه تبعات و آثار اجتماعی برهنگی 
زنان و بي بند باری و ولنگاری بر كسی پوشيده 
نيست و حتی جوامع و كشورهایی كه روزگاری 
به سمت و سوی بي حجابی رفتند مانند كشور 
همسایه مان تركيه، اینک قانون منع حجاب را 

منسوخ نموده است.
محمل دیگری كه برای الزام حجاب در جامعه 
وجود دارد مساله تعزیر است كه برخی از موارد 
آن در سيره عملی حضرات معصومين ـ عليهم 
السالمـ  و در روایات وارده یافت مي شود و برخی 
از آن را از كلياتی كه از معصومين به ما رسيده 
است به دست مي آید به عنوان مثال در كتب 
ترك  چون  مصادیقی  برای  ما  روایی  و  فقهی 
خواری  روزه  عذر،  بدون  و  عمد  روی  از  نماز 
امتناع  به آن در ماه رمضان،  عمدی و تظاهر 
از پرداختن دین و بدهی، غصب، خوردن مال 
یتيم، خيانت در امانت و... تعزیر در نظر گرفته 
شده است و در مواردی كه مصادیق و افراد آن 
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بيان نگردیده بر اساس آموزه های فقهی باید از 
كليات مدد جست و احکام مصادیق و جزئيات 
ـ  معصومين  ائمه  رو  این  از  كرد  استخراج  را 
عليهم السالم ـ فرموده اند: »علينا إلقاء االصول 
و عليکم التفریع«)وسائل الشيعه، ج27، ص62؛ 
الفوائد الطوسيه، ص463؛ السرائر، ج3، ص575.( 
»ما اصول و كليات را برای شما بيان مي كنيم 
و شما مصادیق و جزئيات را از آن استخراج و 
استنباط كنيد« و همچنان كه جمعی از فقيهان 
برجسته و فرهيخته اماميه تصریح نموده اند در 
مورد تعزیر نيز چنين كلياتی وجود دارد مرحوم 
شيخ طوسی در مبسوط خویش مي نویسد: »كل 
من اتی معصيه الیجب بها الحد فانّه یعّزر« هر 
گناهی كه دارای حّد شرعی نباشد تعزیر دارد. 

)المبسوط، ج8، ص69.(
 مرحوم محقق حلی در شرایع االسالم و عالمه 
حلی در قواعد االحکام آورده اند: »كل من فعل 
محرما او ترك و اجبا فلإلمام تعزیره« هر كس 
یا عمل واجبی را  كار حرامی را مرتکب شود 
ترك كند، امام و حاكم اسالمی می تواند او را 
تعزیر كند. )شرایع االسالم، ج4، ص168؛ قواعد 

االحکام، ج2، ص262.( 
الصالح  ابو  و  اصفهانی  فاضل  جواهر،  صاحب 
نيز در كتب فقهی خود  ثانی  حلبی و شهيد 
به همين بيان تصریح نموده اند. )جواهر الکالم، 
ص544؛  ج10،  اللثام،  كشف  ص448؛  ج41، 
الکافی فی الفقه، ص419؛ مسالک االفهام، ج14، 
ص457.( فقيه محقق صاحب ریاض در كتاب 
دیگر خود پس از بيان این كليات، مي نویسد: 
»اگر نهی و توبيخ و امثال آن تأثر كرد آن گاه 
الصغير،ج3،  )الشرح  مي شود«.  واجب  تعزیر 

ص368ـ369.(
 مرحوم صاحب جواهر )جواهر الکالم، همان، 
خویی  العظمی  اهلل  آیت  و  ص448ـ449.( 
مدعی شهرت عظيم و بلکه اتفاق فقهای اماميه 
در این زمينه اند. )مبانی تکمله المنهاج، ج41، 
ج28،  االحکام،  مهذب  ر.ك:  ص407ـ409؛ 

ص35.(
 بنابراین اگر در مورد حجاب و وجوب ستر و 

پوشش نص خاصی هم وارد نشده باشد مي توان 
با استفاده از این قواعد كلی كه برگرفته از روایات 
اهلبيت ـ عليهم السالم )الکافی، ج7، ص174؛ 
ج15،  الوافی،  ص15؛  ج28،  الشيعه،  وسائل 
ص207؛ المحاسن للبرقی، ج1، ص275.( است 
حکم قضيه را استخراج نمود. از این رو حضرت 
امام علی بن موسی الرضا ـ عليه السالم ـ بنا 
بر نقل شيخ المحدثين صدوق در فلسفه ارسال 
رسل و جعل وصی و امام، فرمود: »فجعل عليهم 
قيما یمنعهم من الفساد و یتيم فيهم الحدود 
الجامع  ص252؛  الشرایع،  )علل  االحکام«  و 
بر  للشرایع، ص568.( و حداقل مفسده ای كه 
ترك حجاب و عفاف مترتب است شکسته شدن 
هيمنه دین، تجری بر احکام خدا و ریختن قبح 
و زشتی گناه است و چه مفسده ای از این باالتر«.

حدود، کیفیت و مصداق های حجاب
آیات ذیل به »آیات حجاب« معروف هستند و 
فقيهان برای تعيين حدود حجاب به این آیات 
مراجعه مي كنند. البته تفسير این آیات، بحث 
بسيار مفّصلی است كه در این مقال نمي گنجد.

الف- قرآن كریم
آیه اولـ  سوره نور، آیه 31.

و به زنان با ایمان بگو: از بعضی نگاه های خود 
و  كنند  پوشی  چشم  مجاز(  غير  )نگاه های 
دامن های خود را حفظ كنيد و جز آن چه )به 
را  خود  زینت های  است،  ظاهر  طبيعی(  طور 
بر گردن  را  باید روسری خود  آشکار نکنند و 
و  گردن  سر،  بر  عالوه  )تا  بيافکنند  خویش 
سينه آنان نيز پوشيده باشد( و زینت خود را 
ظاهر نکنند جز برای شوهر خود، یا پدر خود 
یا پدر شوهر خود، یا پسر خود، یا پسر شوهر 
خود )كه از همسر دیگر است( یا برادر خود، یا 
پسر برادر خود، یا پسر خواهر خود، یا زنان )هم 
كيش( خود، یا آن چه را مالک شده اند )از كنيز 
و برده(، یا مردان خدمت گزار كه تمایل جنسی 
ندارند، یا كودكانی كه )به سن تمييز نرسيده( و 
به امور جنسی زنان آگاه نيستند. پای خود را نيز 

به گونه ای به زمين نکوبند كه آن چه از زیور 
مخفی دارند، آشکار شود. ای مؤمنان! همگی به 
سوی خدا بازگردید و به درگاه خدا توبه كنيد تا 

رستگار شوید.

آیه دومـ  سوره نور، آیه 60.
ازدواج  به  اميدی  كه  بازنشسته ای  زنان  بر  و 
ندارند، باكی نيست كه پوشش خود را زمين 
گذارند، به شرطی كه زینت خود را آشکار نکنند 
و عفت ورزیدن برای آنان بهتر است و خداوند 

شنوا و آگاه است.

آیه سومـ  سوره احزاب، آیه 53
ای كسانی كه ایمان آورده اید! به خانه پيامبر وارد 
نشوید مگر آن كه به شما اجازه داده شود برای 
خوردن غذا )به شرط آن كه پيش از موعد نيایيد( 
و در انتظار وقت غذا نباشيد، ولی هرگاه دعوت 
شدید، پس داخل شوید و وقتی غذا خوردید، 
پراكنده شوید و )پس از خوردن غذا( به گفت 
وگو نپردازید. همانا این )گفت وگوهای پس از 
غذا( پيامبر را آزار مي دهد، ولی او از شما شرم 
مي كند )و چيزی نمي گوید( و خداوند از )گفتن( 
حق شرم ندارد. هرگاه از همسران پيامبر، چيزی 
از وسایل زندگی )به عنوان عاریت( خواستيد، از 
پشت پرده بخواهيد. این رفتار برای دل های شما 
و دل های آنان به پاكی و پاك دامنی است و 
شما حق ندارید كه رسول خدا را آزار دهيد و با 
همسران او پس از رحلتش ازدواج كنيد كه این 

كار نزد خداوند )گناهی( بزرگ است.

آیه چهارمـ  سوره احزاب، آیه 55.
بر زنان، )نداشتن حجاب( در مورد پدران شان و 
پسران شان و برادران شان و پسران برادران شان 
و پسران خواهران شان و دیگر زنان مسلمان و 
كنيزان شان گناهی نيست و تقوای الهی پيشه 

كنيد؛ زیرا خداوند بر هر چيزی گواه است.

آیه پنجمـ  سوره احزاب، آیه 59
ای پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان 
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این  بيافکنند.  خود  بر  بلند  روسری های  بگو: 
)كار( مناسب تر است، تا )به عفت و پاكدامنی( 
شناخته شوند و آزار نبينند و خداوند، آمرزنده و 

مهربان است.

آیه ششمـ  سوره احزاب، آیه 33
و در خانه های خود قرار گيرید و همچون دوران 
جاهليت نخستين، با خودآرایی ظاهر نشوید )و 
زینت های خود را آشکار نکنيد( و نماز را برپا 
دارید و زكات بدهيد و از خدا و رسولش پيروی 
كنيد. همانا خداوند اراده كرده است كه پليدی 
)گناه( را از شما اهل بيت )پيامبر( دور كند و 

كامالً شما را پاك سازد.

ب- فتوای فقيهان درباره حجاب
به جز منابع معتبر اسالمی، قانون گذار برای رفع 
ابهام، اجمال و سکوت قانون به منبع دیگری 
نيز اشاره كرده و آن فتاوای معتبر است كه در 
قانون تعریف نشده است. به نظر مي رسد منظور 
از فتاوای معتبر، فتاوای علما و مراجعی است 
كه مورد تأیيد اهل علم باشد. با توجه به تعداد 
زیاد فتاوا و مجال كم، اكنون تنها به بيان نظر 
رهبر كبير انقالب، حضرت امام خمينی)ره( و 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مي پردازیم. بيان این نکته ضروری است؛ چون 
ممکن است فقيهان در این مورد با هم اختالف 

نظرهایی داشته باشند.
در تعریف حجاب، پرسشی بدین شرح مطرح 
بانوان  شده است: حدود حجاب اسالمی برای 
آیا برای این منظور، پوشيدن لباس  چيست؟ 
مي كند؟  كفایت  روسری  و  شلوار  و  آزاد  بلند 
اصوالً چه كيفيتی در لباس و پوشش زن در 

برابر نامحرم باید رعایت شود؟
پاسخ امام خمينی)ره( نيز چنين است: »واجب 
است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست ها 
تا مچ، از نامحرم پوشيده شود و لباس مذكور اگر 
مقدار واجب را بپوشاند، مانع ندارد، ولی پوشيدن 
چادر بهتر است و از لباس هایی كه توجه نامحرم 

را جلب مي كند، باید اجتناب كرد«.

حدود پوشش بانوان
1. پوشاندن دست، در صورت داشتن انگشتر.

2. پوشاندن آن چه در عرف، زینت محسوب 
مي شود.

3. در صورت وجود مفسده، در عدم پوشاندن 
وجه و كفين، واجب آن است كه پوشانده شود.

4. نمایاندن كف پا، روی پا، قوزك پا و پاشنه پا، 
در مقابل نامحرم، شرعاً جایز نيست.

5. پوشاندن موی سر )تمام موی سر(، واجب 
است.

6. اصل آرایش كردن، اشکال ندارد، اما واجب 
است از نامحرم پوشانده شود.

7. وجوب پوشاندن پایين چانه و عدم وجوب 
پوشاندن خود چانه؛ )چون جزو صورت است(.

شیوه پوشش بانوان
1. پوشيدن جوراب های نازك و بدن نما برای 

حجاب شرعی كفایت نمي كند.
2. پوشيدن چيزی كه از جهت رنگ یا شکل یا 
نحوه پوشيدن، باعث جلب توجه اجنبی شود و 
موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نيست.

3. از پوشيدن هرگونه لباس مهّيج باید خودداری 
شود.

پارچه  كه  لباسی  پوشيدن  از  خودداری   .4
یا دوخت آن برای كسی كه مي خواهد آن را 

بپوشد، معمول نيست.
5. استفاده از لباس هایی كه ترویج فرهنگ غير 

مسلمين مهاجم بر مسلمان است، اشکال دارد.
6. استفاده از چادرهای براق )شرمن(، در صورتی 
كه جلب نظر نامحرم كند و باعث انگشت نما 

شدن شود، اشکال دارد.
7. پوشيدن چادرهایی كه مو یا سایه دست ها از 

پشت آن نمایان باشد، جایز نيست.
8. هرگونه لباس مهّيج برای عروس به منظور 

استفاده كردن در ميان نامحرمان، حرام است.
9. پوشيدن لباس هایی كه فقط كفار مي پوشند، 

حرام است.
نمایان  پا  پوست  كه  نازك  جوراب های   .10

مي شود، حکم پوشش ندارد.

مصداق های حجاب و این که در چه جاهایی 
باید حجاب رعایت شود و در چه جاهایی 

مي توان بدون حجاب بود
1. در صورتی كه عکاسی نامحرم و ظهور آن، 
به ترویج باطل صدق كند، باید حجاب شرعی 

رعایت شود.
2. زن باید از بچه مميز، خود را بپوشاند.

3. اختالط زن و مرد اگر مستلزم نگاه كردن 
نامحرم به زن، بدون پوشش باشد یا با زینت 

باشد، حرام است.
4. دكتر نامحرم، جز در مواقع اضطرار نمي تواند 

به بدن زن نامحرم نگاه كند.
5. برای آمپول زدن، فشار خون یا نبض گرفتن، 
مقام  در  مگر  نيست،  جایز  آستين،  زدن  باال 

اضطرار.
6. عکس گرفتن همراه نامحرم، بدون پوشش 

كافی، برای زن جایز نيست.
7. اگر خانمی بداند، عکسي كه بدون حجاب 
كامل شرعی مي گيرد  را نامحرم مي بيند؛ جایز 

نيست بدون حجاب عکس بگيرد.
با بيان آیات، روایات و فتاوای معتبر، معنای دقيق 
حجاب، حدود و شيوه پوشش و مصداق های آن 
مشخص شد. ممکن است این ابهام پيش آید 
كه این موارد، همه مربوط به بي حجابی است، 
واژه  كلی،  طور  به  گفت  باید  بدحجابی.  نه 
معنای  حجاب  زیرا  است؛  غلط  »بدحجابی«، 
تشکيکی ندارد؛ یعنی حدود حجاب و شيوه و 
مصداق های آن روشن است و جز آن، بي حجابی 
تلقی مي شود. رابطه دو واژه حجاب اسالمی و 
بي حجابی، رابطه متناقضی است و حّد سومی 

وجود ندارد.

راهكارهای گسترش حجاب و عفاف
 حجاب ملی واسالمی با ید با ارایه ی الگوی 
واحد و متناسب با دو اصل اسالميت و مليت 
برگرفته از تمدن اسالمی و ملی كه پشتوانه ی 
كار كارشناسانه ی مبتنی بر تحقيق و بررسی 
عملی به همراه داشته باشد، ارایه شود و در قانون 
احصاء گردد و مالك عمل در رفتار وكردار فردی 
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و اجتماعی باشد0
 حجاب و پوشش قومی، محلی، منطقه ای كه 
مربوط به مناطق وقوميت های مختلف بوده و 
مبتنی بر نوعی عادت و الزام قومی، قبيله ای و 
از نسل های گذشته بعنوان یک الگو در هر قبيله 

وقوم اجراء مي شود، مورد توجه قرار گيرد. 
اهميت ندادن به عفاف و حجاب از سوی برخی 
و كم توجهی مسؤوالن و متوليان امور فرهنگی 
و  فردی  زیانبار  آثار  جامعه،  در  آن  اجرای  به 
اجتماعی به دنبال خواهد داشت و ممکن است 
به تدریج بنيادهای ارزشی و اخالقی را سست 
و متزلزل كند و زمينه های انحطاط فرهنگی و 
معنوی را فراهم سازد، از این رو شناخت عوامل 
به عفاف و حجاب  توجه  نزولی  مؤثر در سير 
بسيار مهم است و می تواند ما را در تبيين و 
تقویت هرچه بهتر راهکارهای اجرایی عفاف و 

حجاب یاری دهد.
روشن است كه همه كشورهای اسالمی به ویژه 
شدیدترین  مورد  حاضر  حال  در  ایران  كشور 
تهاجمات فرهنگی قرار دارد و استکبار جهانی 
با امکانات بسيار گسترده و بکارگيری دهها و 
صدها فرستنده رادیویی و تلویزیونی و كانال های 
گسترده  شبکه های  و  ماهواره ای  بی شمار 
به  ميلياردها دالر،  و رسانه ای و صرف  خبری 
اخالقی  و  معنوی  ارزش های  می كوشد  شدت 
و جوانان  ببرد  زیر سؤال  را  دینی  اعتقادات  و 
مسلمان را از پایبندی به آموزه های دینی دور 
سازد و آنان را به سمت اباحی گری سوق دهد، 
اینرو،  از  كند.  ترویج  را  بی بندوباری  آزادی  و 
توسعه فرهنگ كنکاش و تفکر در مفاهيم دیني 
توسط جوانان به منظور پذیرش دروني وقلبي 
وعمل به آنها؛ ـ ارتقاي سطح آگاهي جوانان در 
خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخالقي بين 
آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و 
خانواده؛ تبيين دیدگاه اسالم در خصوص عفاف، 
پوشش، حجاب و ضرورت بيان، فلسفه، احکام 
جامعه  در  آن  رعایت  مثبت  دستاوردهاي  و 
متناسب با شرایط سني جوانان و نوجوانان با 
شيوه هاي جذاب؛ـ  تبيين نقش عفاف و حجاب 

و  جوانان  فرهنگي  و  ملي  هویت  تقویت  در 
تأثير آن بر استقالل فرهنگي و سياسي كشور؛ 
زمينه سازي اجتماعي مناسب براي دختران و 
پسران جهت كشف، هدایت و بروز قابليت ها و 
توانمندي ها و تأمين مطالبات خود به منظور 
در  نامناسب  جلوه گري هاي  بروز  از  جلوگيري 
جدي  حجاب؛اهتمام  و  عفاف  فرهنگ  حيطه 
عاطفي  نيازهاي  تأمين  به  نسبت  نهادخانواده 
وشخصيتي فرزندان به ویژه دختران وتأثيرآن 
اجتماعي  و  دیني  هویت  شکل گيري  در 
آنها؛تبيين آموزه هاي دیني در خصوص ضرورت 
رعایت اصول حيا و عفت متناسب با قابليت ها 
و ویژگي هاي زنان و مردان و ایجاد تعادل در 
روابط اجتماعي آنها؛توجه دادن به رعایت و نيز 
باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعي بلکه 
به عنوان یک ارزش انساني، دیني و معنوي و 
و  زشتي ها  از  مصونيت  جهت  قلبي  باور  یک 
آسيب هاي اجتماعي؛تبيين ریشه هاي تاریخي 
و فرهنگي و نشانه هاي روشن از وجود حجاب 
و پوشش در ادیان الهي و جوامع داراي سابقه 
تاریخي و تمدن فرهنگي؛اهتمام جدي مراكز 
فرهنگي و كليه رسانه هاي كشور نسبت به ارایه 
الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در محصوالت 
فرهنگي خود )فيلم، سریال، تئاتر و… ( و پرهيز 
این  در  جوانان  براي  تناقض  و  تضاد  ایجاد  از 
امر؛الگوسازي و ایجاد گرایشات عميق و پایدار 
نسبت به امر حجاب و عفاف از طریق معرفي 
سيره عملي معصومين)ع(، بزرگان علمي و ادبي 
و فرهنگي، منطبق با مقتضيات زمان و مکان 
و شرایط سني جوانان؛جهت دهي و تقویت امر 
عفاف و حجاب با استفاده از قابليت ها و ظرفيت 
و  دولتي  غير  تشکل هاي  احزاب،  سازمان ها، 
هيأت هاي مذهبي در كشور؛نظارت دقيق وهمه 
جانبه درامرتوليدونشر كتاب، مطبوعات ومجالت 
و  عفاف  حریم  رعایت  درخصوص  سينمایي 
عدم  و شکلي؛تبيين  محتوایي  نظر  از  حجاب 
مغایرت پوشيدگي، حجاب و عفاف با حضور و 
فعاليت هاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض 
بين آن دو؛ پرهيز از برخوردهاي خشن، فيزیکي 

و تحقيرآميز با متخلفين؛هماهنگي ووحدت رویه 
مستمروپایداردربرخوردباناهنجاري هاي فرهنگي 
توسط دستگاههاي مختلف درچارچوب قانون 
از جمله راهکارهایی هستند كه مي توانند در 
واقع  موثر  عفاف  و  حجاب  فرهنگ  گسترش 

شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری
طول  در  انساني  رفتار  یک  معناي  به  حجاب 
تاریخ با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده و 
گرایش هاي مختلفي در هر دوره بر نوع حجاب 
افراد مؤثر بوده است. اگر چه رسم حجاب در بين 
اقوام غير عرب مانند ایران باستان، اروپا، قوم یهود 
و ... مرسوم بوده است. اسالم، نه تنها واضع قانون 
حجاب نبوده است، بلکه در جهت جلوگيري از 
افراط و تفریط هایي كه در طول تاریخ در مورد 
حجاب به وجود آمده بود، به قانونمند كردن و 
تنظيم و تخفيف آن همت گماشته است و آن را 
به صورتي متعادل، صحيح و متناسب با فطرت 

انساني زن ارایه نموده است.
بنا بر فتاوی فقها حجاب و پوشش زن نيز به 
منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم 
است كه قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس 
دیگران را دارند. همين مفهوم منع و امتناع در 
ریشه ی لغوی عفت نيز وجود دارد؛ بنابراین، دو 
واژه ی »حجاب« و» عفت« در اصل معنای منع و 
امتناع مشترك اند. تفاوتی كه بين منع و بازداری 
حجاب و عفت است، تفاوت بين ظاهر و باطن 
است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به 
ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط 
به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت 
درونی است، ولی با توجه به این كه تأثير ظاهر بر 
باطن و تأثير باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی های 
و  حجاب  بين  بنابراین،  است؛  انسان  عمومی 
پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، 
تأثير و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتيب كه هرچه 
حجاب و پوشش ظاهری بيش تر و بهتر باشد، 
این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحيه ی 
باطنی و درونی عفت، تأثير بيش تری دارد؛ و 
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بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بيش تر 
باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بيش تر و 
بهتر در مواجهه با نامحرم می گردد. قرآن مجيد 
به شکل ظریفی به این تأثير و تأثّر اشاره فرموده 
است. نخست به زنان سالمند اجازه می دهد كه 
بدون قصد تبّرج و خودنمایی، لباس های رویی 
خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی 
در نهایت می گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی 
لباس هایی مثل چادر را نيز بر ندارند، بهتر است.

عالوه بر رابطه ی قبل، بين پوشش ظاهری و 
عفت باطنی، رابطه ی عالمت و صاحب عالمت 
نيز هست؛ به این معنا كه مقدار حجاب ظاهری، 
باطنی  عفت  از  خاصی  مرحله ی  از  نشانه ای 
صاحب حجاب است. البته، همان گونه كه حجاب 
و پوشش ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری از 
همه ی مراتب عفاف نيست و عفاف بدون رعایت 
پوشش ظاهری نيز قابل تصور نيست. نمی توان 
زن یا مردی را كه عریان یا نيمه عریان در انظار 
عمومی ظاهر می شود عفيف دانست؛ زیرا گفتيم 
كه پوشش ظاهری یکی از عالمت ها و نشانه های 
عفاف است و بين مقدار عفاف و حجاب، رابطه ی 
تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد. برخی افراد ممکن 
است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی عفاف و 
طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند.

با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بي حجابی، 
جرم تلقی مي شود و قابل مجازات است. حقوق 
بين الملل در پرتو اصل عدم تبعيض و برابري، 
از اقليت هاي دیني حمایت مي نماید. با الهام از 
این اصول، ماده 27 ميثاق حقوق مدني سياسي، 
اعالميه 1992م. و كنوانسيون 1989م. حقوق 
با  نمود ه اند.  اقليت ها تصریح  بر حقوق  كودك 
وجود محدودیت هایي كه در حفظ و حمایت 
نظام  دارد؛  وجود  دیني  اقليت هاي  حقوق  از 
بين الملل حقوق بشر از آنان حمایت به عمل 
حقوق  نقض  دانستن حجاب  ممنوع  مي آورد. 
بشري افراد و آزادي دیني آنان است. اصل عدم 
تبعيض و برابري، حق آزادي دیني و عمل به 
آن از اقليت هاي دیني كه مایل به انجام وظایف 
ممنوعيت  مي نماید.  حمایت  هستند،  دیني 

استفاده از پوشش اسالمي بيش از آنکه بر مباني 
حقوقي محکمي استوار باشد؛ ریشه در فشارهاي 

سياسي و اجتماعي دارد. 
بر اساس معيارهاي حقوق بشر باید استفاده از 
پوشش اسالمي یا عدم استفاده از آن یکسان 
حمایت شود. منع حجاب عالوه بر آنکه تبعيض 
و حق  دیني  آزادي  حق  با  مي شود  محسوب 
تحصيل زنان مسلمان در تعارض است. چنين 
مقرراتي كمتر با منطق حقوقي همراه است و به 
تصميمات سياسي شبيه تر است كه البته دیوان 
اروپایي حقوق بشر نيز از تأثيرات آن دور نمانده 

است.
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شیوه های 
مؤثربرای نهادینه 
کردن حجاب در 
کودکان و نوجوانان 

چكیده
تربیت دینی و عمق بخشیدن به آموزه های دینی در کودکان 
و  اخالقی  آسیب های  از  آنان  مصونیت  باعث  نوجوانان؛  و 
اجتماعی می شود، زیرا بسیاری از شرارت های افراد ناشی 
از نداشتن تربیت دینی و اخالقی می باشد و درونی شدن 
ارزش های دینی مانند حجاب باعث می شود آنان در برابر 
و  والدین  باشند.  داشته  بیشتری  مقاومت  انحرافات  این 
مربیان اگر بخواهند کودکان را با حجاب آشنا کنند و این 
امر را درآنان نهادینه سازند، باید از سنین کودکي و نوجوانی 
شروع کنند، چرا که فردا دیر است. در نظام تربیتي اسالمي 
بررسي  و  روش شناسي  از  استفاده  با  وتربیت  تعلیم  آغاز 
شیوه هاي صحیح تربیتي جایگاه ویژه اي دارد. درخت پرثمر 
تربیت آنگاه به بار مي نشیند که نظریه هاي تربیتي در قالب 

شیوه هاي صحیح و درست به اجرا درآید .  

یافته ها 
و  الگوآفریني  بخشي،  بصیرت  تشویق،  روش هاي محبت، 
والدین  که  هستند  روش هایي  مؤثرترین  قصه گویي  روش 
و مربیان را در دروني کردن حجاب در کودکان و نوجوانان  

یاري  مي دهند .

روش تحقیق 
توصیفی – تحلیلی 

واژگان  کلیدي
کودک و نوجوان، نهادینه کردن، تربیت دیني، روش شناسي، 

حجاب وعفاف

  نوشته: مرضیه محمدخاني)كارشناس ادبيات فارسي منطقه یک قم(
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مقدمه
آشنا كردن كودكان و نوجوانان با معارف و ارزش های دینی و مذهبی یکی 
از اصول مهم در تعليم و تربيت اسالمی محسوب می شود. و روز به روز با 
توسعه ی زندگی اجتماعی، علمی و سياسی ضرورت آن بيشتر احساس 
می شود. بنابراین یکی از محورهای مهم و اصلی تربيت باید عمق بخشيدن 
آموزه های دینی در كودكان و نوجوانان باشد، زیرا در این صورت است كه 
فرزندان از هرنوع آسيب های اخالقی و اجتماعی مصون می مانند. بسياری 
از شرارت ها و آسيب هایي كه به دختران و زنان جامعه وارد مي شود  ناشی 
از نداشتن حجاب و عفاف می باشد. درونی كردن این ارزش بين دختران 
و زنان باعث می شود آنان در برابر این انحرافات مقاومت بيشتری داشته 
باشند. مناسب ترین زمان براي دروني كردن ارزش هاي اسالمي و تربيت 
آنان  دراین  زیرا روح  نوجواني مي باشد.  و  فرزندان دوره كودكي  دیني 
زمان انعطاف پذیري قابل توجهي دارد  و هر چه انسان بزرگتر مي شود 
از این انعطاف كاسته مي شود. و با توجه به این كه كودك در این دوران 
از حساسيت ها و لطافت هاي خاصي برخوردار است باید از بهترین شيوه ها 
بهره گرفت تا نتایج مفيد و مؤثر حاصل شود. یکي از روش هاي بسيار مؤثر 
در تربيت تشویق كارهاي خوب كودكان و نوجوانان است. تشویق راهي 
مناسب در ایجاد انگيزش به سوي حجاب وعفاف مي باشد. تشویق در روح 
آنان  ا ثر مي گذارد و آنها را به انجام اعمال نيک تحریض و ترغيب مي كند.

یکي دیگر  از شيوه ها روش الگویي است. دراین روش فرد، از فرد یا افراد 
دیگر به عنوان سرمشق و الگو استفاده مي كند و تحت تأثير مشاهده، از 
رفتار دیگران پيروي نموده و خود را با آن همساز مي كند. روش محبت یکي 
از عوامل بسيار مهم در جذب افراد مي باشد كه اثر آن بر روي فرد تربيت 
شونده عميق و درازمدت مي باشد. و در این مدت مربي مي تواند منویات 
تربيتي خود را به كودك القا كند و تغيير رفتاررا در كودك را مشاهده كند. 
داشتن بصيرت و آگاهي نسبت به انجام یک كار دوام و قوام آن عمل را 
بيشتر خواهد كرد بنابراین روش بصيرت بخشي روش مؤثري براي نهادینه 
كردن حجاب و عفاف  در كودكان و نوجوانان محسوب می شود. با روش 
قصه گویي مي توانيم در اعماق روح كودك نفوذ كنيم و با بيان قصه هاي 

آموزنده و جذاب كودكان را با شخصيت هاي قصه همانند سازیم. 

 ضرورت تربیت دینی درکودکی  
پيامبر اكرم )صلي اهلل و عليه و آله( وقتی به بعضی از كودكان نظر افکند 
فرمود: »وای به فرزندان آخرالزمان از روش ناپسند پدرانشان« عرض شد: 
یا رسول اهلل  از پدران مشرك؟ فرمود: »نه از پدران مسلمان كه به فرزندان 
خود هيچ یک از فرایض دینی را نمی آموزد و به ناچيزی از امور مادی 
درباره ی آنان قانع هستند، من از این مردم بری و بيزارم و آنان نيز از من 

بيزار«. )مستدرك، جلد دوم، ص625 (
تربيت دینی فرزند یک ضرورت است كسانی كه تربيت كودكان و نوجوانان 

خود را از وظایف خویش به حساب نمی آورند و بيشتر به امور روزمره ی 
خود می پردازند منتظر پيامدهای این بی توجهی ها باشند. حضرت علی 
عليه السالم  در این باره مي فرماید: مانند ستم پيشگان دوران جاهليت 
نباشيد كه نه در پی آگاهی دینی بودند و نه در شناسائی خدا اندیشه 
می كردند، مثل تخم افعی در النه پرندگان كه شکستن آن گناه است، زیرا 
گمان می رود تخم پرنده باشد، اما جوجه آن شر و زیانبار است، یعنی ظاهر 
شما به حکم محيط اسالمی ایمان است، ولی در باطن صفات جاهليت را 
دارید.1 براین اساس مي توان گفت یکي از دالیل مهم آسيب هاي فردي و 
اجتماعي كه در آینده در افراد به وجود مي آید بي توجهي و غفلت در تربيت 
دیني در دوره ي كودكي و نوجواني است. با این استدالل كه حضرت علی 
عليه السالم در باره ی تربيت پذیربودن كودك ونوجوان به امام حسن عليه 

السالم می فرماید :
" اِنّما َقلُب الَحَدِث كا الرض الخاليهًْ ما ألقَی فيها من شيٍئ َقِبلَتُه " )نهج 
البالغه، نامه ی31( یعني: »قلب نونهال مانند زمين خالی است كه هر 

تخمی در آن افشانده شود می پذیرد.«
امام صادق )عليه السالم( درباره ی ضرورت و اهميت تربيت دینی كودكان 
و نوجوانان می فرماید : " بادروا أوالدكم بالحدیِث قبَل أن یسبقکم اِليهم 
الُمرجئهًْ" )اصول كافی، جلد ششم، ص 47( به این معنا كه: »زودتر معارف 
اسالمی را به فرزندان خود بياموزید؛ پيش از آن كه منافقان با آموزش های 

انحرافی بر شما سبقت بگيرند.« 
بنابراین ».....كودك در خطر اخالقي را باید در ردیف انحرافات جواني قرار 
داد، زیرا اگر از آن جلوگيري نشود سقوط در تبهکاري او فراهم مي شود.« 

) پياژه، شکيباپور، 1369، ص119( 
مولوي راجع به این كه هر چه انسان بزرگتر مي شود صفات او قوي تر و 
ریشه دارتر مي گردد مثلي مي آورد آنجا كه مي گوید: مردي خاري در معبر 
كاشت و مردم از این بوته خار در رنج بودند. او قول داد كه سال دیگر آن 
را بکند و سال دیگر نيز كار را به سال بعد موكول كرد و سال هاي بعد نيز 
به همين ترتيب عمل كرد. از طرفي، درخت، سال به سال ریشه دارتر 
مي شد و خاركن ضعيف تر مي گردید. یعني ميان رشد درخت  و قوت او 
نسبت معکوس برقرار بود. حاالت انسان نيز مانند خاربُن  و خاركن است. 
روز به روز صفات در انسان ریشه هاي عميق تري پيدا مي كند و اراده انسان 
را ضعيف تر مي كند بنابراین قدرت یک جوان در اصالح نفس خود، از یک 

پير بيشتر است. )مطهري،1375، ص 80-79 (
همچو آن شخص درشت خوش سخن

در ميان ره نشاند او خاربُن2
ره گذریانش مالمت گر شدند

بس بگفتندش بکن این را نکند
هر دمي آن خار بن افزون شدي

پاي خلق از زخم آن پرخون شدي  
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چون به جد حاكم بدو گفت این بکن 
گفت آري بركنم روزیش من 

مدتي فردا و فردا وعده داد
شد درخت خار او محکم نهاد 

گفت روزي حاكمش اي وعده كژ
پيش درآ در كار ما وا پس مغژ3 
تو كه مي گویي كه فردا این بدان
كه به هر روزي كه مي آید زمان
آن درخِت بَد جوان تر مي شود

وین َكننده پير و مضطر مي شود
خاربن در قوت و برخاستن

خاركن در پيري و در كاستن
خاربن هر روز و هر دم سبزتر 

خار كن هر روز زار و خشک تر 
)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم (

سعدي نيز مي گوید :
هر كه در خوردیش ادب نکنند
در بزرگي ادب از او برخاست 

چوب تر را چنان كه خواهي پيچ
نشود خشک جز به آتش راست 

دراین ابيات مولوي وسعدي نيز بر این عقيده هستند كه آموختن فضایل 
و تربيت فرزندان باید از سنين كودكي و نوجواني باید آغاز كرد زیرا دراین 
سنين آمادگي و صالحيت هاي الزم براي امر تربيت در آنان به ميزان كافي 

وجود دارد. 
و  كودكان  در  دینی  تقوای  و  دیانت  بخشي  عمق  تربيت،  محور  وقتی 
نوجوانان  باشد، مسلماً فرزندان  از هرنوع آسيب های اخالقی واجتماعی 
مصون می مانند چرا كه بسياری از شرارت ها وآسيب هاي كه به دختران 
وارد مي شود، ناشی از نداشتن حجاب و عفاف می باشد و درونی شدن 
ارزش های دینی خصوصاً حجاب وعفاف باعث می شود آنان در برابر این 
انحرافات مقاومت بيشتری داشته باشند و كمتر در دام انحرافات اخالقي 
و اجتماعي قرار بگيرند. والدین و مربيان اگر بخواهند كودكان را با معارف 
دینی آشنا كنند و این امر را درآنان درونی سازند، باید از سنين كودكي 

ونوجوانی شروع كنند، چرا كه فردا دیر است. 
اما براي شروع چه باید كرد؟  از چه روش هایي استفاده كنيم؟ مؤثرترین 

روش ها و عوامل كدامند؟
پاسخ به این سؤاالت موضوع و محتواي این نوشتار مي باشد. اميد است كه  

مورد توجه والدین و مربيان محترم قرارگيرد.

ضرورِت داشتن روش 
روش شناسي و بررسي شيوه هاي تربيتي در نظام تربيتي اسالمي، جایگاه 
ویژه اي دارد. در واقع، درخت پرثمر تربيت آنگاه به بار مي نشيند كه نظریه 
براي  درآید.  اجرا  به  و درست  قالب شيوه هاي صحيح  در  تربيتي  هاي 
موفقيت در هركاري، آگاهي به اسباب و وسایلي كه بتواند به گونه اي سریع 
و آسان، ما را در رسيدن به هدف یاري كند، الزم است. اتخاذ روش هایي كه 
بتواند ما را به آساني در پيمودن جاده موفقيت یار و مددكار باشد، از شرایط 

توفيق در انجام هركاري است. درقرآن كریم آمده است: 
».... لَْيَس الِْبرُّ بِأَْن تَأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن ُظُهورِها َو لِکنهَّ الِْبرهَّ َمِن اتهَّقی  َو أْتُوا الُْبُيوَت 

َ لََعلهَُّکْم تُْفلُِحوَن« )بقره،  189 ( ِمْن أَبْوابِها َو اتهَُّقوا اهللهَّ
»نيکوكاري بدان نيست كه از پشت  دیوار به خانه درآیيد ) چه این كار 
ناشایسته است( نيکي آن است كه پارسا باشيد و در هركاري از" راه "آن 

وارد شوید.«
در تفسير آیه فوق فرموده اند كه "وأتوا البيوت من أبوابها " یعني باید 

هركاري را از راه خودش انجام داد. )ترجمه تفسير الميزان، ج3، ص80(
كارها  در  روش  داشتن  ضرورت  درباره  ـ  السالم  عليه  ـ  علي  حضرت 

مي فرماید : 
"ما خاصگان و یاران، و گنجوران نبوت و درهاي رسالت هستيم و در خانه ها 

جز از درهاي آن نتوان وارد شد."4 
در اهميت داشتن روش امام صادق ـ عليه السالم ـ فرمود: » العامل علي 

غير بصيرهًٍْ كالسائر علي غير طریق فال تزیده سرعهًْ السير اال بعدا«
عمل كننده بي بصيرت مانند ره نوردي است كه به بيراهه مي رود. سرعت 
العقول،  )تحف  آنکه دورش سازد.  نميرساند جز  به هدف  را  او  حركت 

ص379(
 حضرت عليـ  عليه السالمـ  به مردم سفارش مي كند كه :" اي مردم آن 
كس كه راه آشکار را بپيماید به آب در آید، و  آن كس كه راه بيراهه را در 
پيش گيرد، در بيابان بي نشان مي افتد."5 بنا براین هر رشته اي از علوم  شيوه 
و روش خاص خود را دارد كه اگر درست و به جا به كار گرفته شود، نتایج 
مطلوبي به همراه خواهد  داشت. تعليم و تربيت نيز چنين است  و مربيان 
و والدین مي توانند با شناسایي بهترین شيوه ها و روش ها، در رسيدن به 

اهداف از آن ها بهره ببرند. 
الل باشد كي كند در نطق جوش 6 َكر اصلي كش نبود آغاز گوش 

سوي منطق از ره سمع درآ  زان كه اول سمع باید نطق را 
واطلبوا االغراض في اسبابها ادخلو االبيات من ابوابها  

)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول (

روش هاي نهادینه کردن حجاب
1- روش تشویق 

یکي از روش هاي بسيار مؤثر در نهادینه كردن حجاب و عفاف در كودكان 
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استفاده از روش تشویق مي باشد، تشویق یک شيوه ي مناسب در ایجاد 
انگيزش به سوي كارهاي مثبت مي باشد. تشویق در روح كودك و نوجوان 
ایجاد انگيزش مي كند و آنان را به انجام اعمال نيک تحریض و ترغيب 
مي كند. اميرمؤمنان علی ))عليه السالم(( درباره نقش پاداش و كيفر الهی 
در تربيت آدمی می فرماید:  خدای سبحان پاداش را بر طاعت و كيفر را بر 
معصيت خود قرار داده است تا بندگانش را از  عذاب خویش بازدارد و به 

سوی بهشت روانه سازد7. )نهج البالغه حکمت 368. (

مقصود ازتشویق وتنبیه چیست ؟
"مقصود از تشویق پاسخ مثبت در برابر رفتار مطلوب كودك )متربي(، ابراز 
مهر ورزي به او، واگذاري مسؤوليت مناسب به او، وعده پاداش و... جلوه گر 
شود. نقطه مقابل تشویق تنبيه است كه مقصود از آن پاسخ منفي در برابر 
رفتار نامطلوب متربي است و براي آن مصادیقي است، ازجمله نگاه سرد، 
روي برگرداندن، بي اعتنایي، تغيير چهره، محروم ساختن،جریمه وتنبيه 
بدني با این بيان روشن مي شود كه تشویق پاداش دادن به فردي است كه 
تن به كوشش داده و سعي خود را كرده است. و تنبيه مجازات نمودن]از 

راه هاي[ مختلف است." )بهشتی،1379، ص240( 
ابن سينا فيلسوف واندیشمند بزرگ اسالم تشویق را به منزله ضمانت 
اجراي  تعليم وتربيت مورد توصيه قرار مي دهد و مصادیق تشویق  و تنبيه 
را متنوع و متعدد مي داند و معتقد است واكنش مربي در برابر رفتار ناپسند 
متربي باید متناسب و تدریجي باشد. ابتدا  روگرداني، سپس ترش رویي پس 
از آن ترساندن و آن گاه توبيخ است ومربي  در شرایط خاص مي تواند به 

تنبيه بدني روي آورد." ) دفتر همکاری حوزه ودانشگاه، 1377،ص 287(
براي ترغيب كودكان ونوجوانان به امر حجاب روش اصلي بهتر است تشویق 
باشد زیرا تعليم و تربيت اسالمي بر سهولت، محبت و مالطفت تأكيد دارد 
وانگهي از طریق تشویق مي توان انگيزه و ميل فطري او را به مهر و محبت 
و قدرداني تأمين و اعتماد او را جلب كرد. البته در صورتي كه تشویق مؤثر 
واقع نشود و خطا و تخلفي  از سوي متربي صورت گيرد به منظور آگاهي 
دادن به او و جلوگيري از اهمال كاري در انجام ] اموردینی[ مي توان ابتدا 
به انذار و سپس به تنبيه روي آورد، و منظور از تنبيه دراینجا تنبيه بدني 
نيست؛ بلکه در درجه اول استفاده از روش هایي است كه كودك را از انجام 
كارهاي نامطلوب )مثل نماز نخواندن ( نا خشنود كند. بي توجهي، قهر)كوتاه 
مدت (، سر زنش، محروم سازي و امثال آن از شيوه هاي تنبيهي اي هستند 
كه جنبه انساني دارند وبراي تنبيه بهتر است از آن ها استفاده كنيم نه تنبيه 

بدني. ) احمدی، 1380،ص 143(

چگونه تشویق باعث نهادینه شدن حجاب در کودکان ونوجوانان 
مي شود؟

یکي ازسرمایه هاي فطري و ذخایر طبيعي كه در باطن هر انسان به مقتضاي 

حکيمانه الهي مستقر شده است انگيزه حب ذات است. هر انساني قبل از 
هر چيز و هر كس، به خود عالقه دارد وبالفطره عاشق و شيفته ي خویشتن 
است و هيچ چيز در نظر آدمي به قدر خودش عزیز و محبوب نيست. 
ازسوي دیگر خداوند عشق به كمال مطلق و انزجار ازنقص را در وجود  
انسان قرارداده است به گونه اي كه هر انساني به صورت فطري متمایل به 
كامل تر شدن و پيشرفت است. تشویق باعث مي شود كودك یا نوجوان از 
كار خودشان احساس لذت كنند و در آنها احساس رضایت به وجودآید. 
نتيجه این امر، مضاعف شدن تکرار عمل است. تشویق باعث پيدایش نشاط 
و رفع كسالت در فرد مي گردد، و وقتي این حالت ایجاد شد، اشتياقش 

برانگيخته مي شود. و زمينه رشد و كمال او فراهم مي گردد.

نكته هایی در باره تشویق و تنبیه 
براي اینکه امر تشویق، زیان و خطري را براي كودك به دنبال نداشته باشد، 

رعایت نکات ذیل حایز اهميت  است
1-باید عمل حجاب و عفاف را تحسين كرد، نه كودك را، در ضمن او را نيز 

متوجه كنيم كه آنچه ارزشمند است عمل و صفت اوست 
2- تشویق باید به جا و به موقع و متناسب با نوع رفتار  كودك و نوجوان 
باشد و روحيه شخص در انتخاب شکل آن یعني زباني، رفتاري، مالي، 

معنوي و جز اینها مالحظه گردد.
غزالي تفاوت هاي قابل توجه در انواع تشویق و ترغيب را این گونه بيان 
مي كند: اگر كودك را گویند: به دبيرستان شو تا به درجه ریاست رسي، 
وي خود لذت ریاست نداند كه چه باشد لکن باید گفت: به دبيرستان شو 
تا شبانگاه، چوگان و گوي به تو دهم، تا بازي كني، تا كودك به حرص آن 
به دبيرستان شود وچون بزرگتر شود، وي را ترغيب كند به جامه نيکو و 
زینت، تا دست از بازي بدارد، چون بزرگتر شود وي را به خواجگي وریاست 
وعده دهد و گوید : جامه دیبا كار زنان باشد وچون بزرگتر شود آنگاه گوید: 
خواجگي و ریاست دنيا اصلي ندارد كه همه به مرگ تباه شود، آنگاه وي را 

به پادشاهي جاوید وعده دهد. )عطاران، ،59،1379(
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3-تشویق باید به گونه اي باشد كه باعث ترغيب دیگران بشود نه دلسردي 
آنان. 

4-تشویق باید به اندازه و معقول باشد و به هيچ وجه از حد تجاوز نکند، 
زیرا دراین صورت موجب غرور و تباهي شخص مي شود، و نيز نباید كمتر 

از اندازه باشد، زیرا نتيجه مطلوب خود را از دست می دهد.
.5-تشویق وسيله اي براي ایجاد انگيزه است بنابراین نباید به صورت هدف 
درآید وتمام ذهن و فکر كودك را به خود مشغول سازد؛ زیرا دراین صورت، 

نقش بازدارنده پيدا مي كند. 
6-موقعي كه كودك را تشویق  مي كنيد  باید علت آن را  برایش بگویيد و 
این عمل باید به گونه اي صورت گيرد كه كودك خود را مستحق آن ببيند 

و آن را در درون تایيد كند. 
7-تشویق در حضور جمع اثر بيشتري دارد. 

در باب تنبيه نکات مهم و قابل توجهی مطرح است كه رعایت آن ها كمک 
قابل توجهی در ترغيب كودكان و نوجوانان به حجاب می كند. 

ا-تنبيه از آخرین گزینه های تربيت است. بنابراین سزاوار است بعد از نتيجه 
نگرفتن  از سایر روش های تربيتی آن را به كار بگيریم. 

2-در تنبيه كردن هدف تربيت فرزند باشد نه اینکه مربی یا والدین بخواهند 
تخليه روانی شوند. 

3-تنبيه كردن به صورت اخم، قهر كوتاه مدت و یا منع كردن )به صورت 
منطقی( باشد و از تنبيه بدنی خود داری شود. 

4-تنبيه به گونه ای باشد كه كودكان و نوجوانان به اشتباه خود پی ببرد، نه 
اینکه باعث بوجود آمدن عقده های درونی در آنان شود. 

5-تنبيه كودكان و نوجوانان نباید باعث سرخوردگی آنان شود. 

2- روش الگویي 
یکي از شيوه هاي مؤثر در نهادینه كردن حجاب و عفاف كودكان و نوجوانان 
روش الگویي است. دراین روش فرد، از فرد یا افراد دیگر به عنوان سرمشق 
و الگو استفاده مي كند و تحت تأثير مشاهده از رفتار دیگران پيروي نموده 
و خود را با آنان همساز مي كند. بنابراین مي توان گفت :" الگو پيروي عيني 
ومشهود از یک اندیشه وعمل در جنبه هاي گوناگون، جهت رسيدن به 
كمال است."  بنابراین داشتن الگوی های رفتاری و گفتاری برای شاگردان و 
فرزندان امری ضروری و مهم است به گونه ای كه سرپيچی از این امر مایه ی 

گمراهی و سردرگمی آنان می شود. 
گم آن شد كه دنبال راعی نرفت در این بحر جز مرد داعی نرفت 

برفتند بسيار و سر گشته اند   كسانی كز این راه برگشته اند 
)سعدی، بوستان (

تربيت ابتدایی انسان به طور طبيعی با روش الگویی شکل می گيرد. كودك 
در چند سال نخست زندگی خود، همه كارهایش را از افراد پيرامون خود 
كه در درجه اول پدر و مادر اویند، الگوبرداری می كند و با تقليد از آنان 

رشد می كند و ساختار تربيتی اش سامان می یابد. از این رو روش الگویی 
در سازمان دادن شخصيت و رفتار كودك، نقش به سزایي دارد. غریزه ی 
تقليد یکی از غرایز نيرومند وریشه دار در انسان است. به بركت وجود 
همين غریزه است كه كودك بسياری از رسوم زندگی، آداب معاشرت، 
غذا خوردن، لباس پوشيدن، طرز تکلم، ادای كلمات وجمله ها را از پدر و 
مادر و سایر معاشران فرا می گيرد و به كار می بندد. چشم وگوش كودكان 
ونوجوانان چون دریچه ای باز است، می بينند و می شنوند و ذهنشان چون 
آیينه ای است كه رفتارهاي والدین را تقليد مي كنند و الگوهاي عملي اي 
را كه خانواده ارایه مي دهد مانند نحوه پوشش و حجاب مادر یا پدر، تأثير 
عميقي بر رفتار كودك دارد و در واقع پدر و مادر با ارایه اعمال و رفتار 
مناسب و به شکل غيركالمي ارزش ها و هنجارهاي سالم را از همان ابتدا 
در شخصيت كودك ایجاد مي كنند كه هر چيزی در آن منعکس می شود، 
بنابراین والدین و مربيان  می توانند فعاليت ها و رفتارهای دینی و مذهبی 
خود را به گونه ای هماهنگ كنند كه فرزندان متوجه شوند و الگوی ذهنی 

آنان را در انجام این امور شکل دهند.
باندورا در رابطه با تقليد و تکرار رفتار الگو تحقيق بسيار جالبي انجام داده 
است كه درآن كودكان یک مهد كودك را به پنج گروه تقسيم كرد. در گروه 
آزمایشي اول، كودكان به مشاهده رفتار الگوي فرد بزرگسالي مي پردازند 
كه به طور فيزیکي و لفظي به یک آدم پالستيکي حمله مي كند. در گروه 
دوم كودكان حوادث و رفتار فوق را در فيلمي مشاهده مي كنند. در گروه 
آزمایشي سوم، كودكان رفتار تهاجمي شخصيت ها را در فيلم كارتوني 
مي بينند. در گروه آزمایشي چهارم كودكان درهيچ یک از سه موقعيت فوق 
قرار نمي گيرند، و باالخره در گروه آزمایشي پنجم كودكان به مشاهدة یک 
الگو با رفتار آرام، مطيع و غيرتهاجمي مبادرت مي ورزند. بعد از مشاهده 
رفتارهاي مختلف در زمان معين شده، تمام كودكان در موقعيت یکساني 
قرار داده مي شوند. آزمایشگر از طریق یک پنجره به مشاهدة رفتار كودكان 
مي پردازد و رفتارهاي تهاجمي شفاهي و عملي آنان را یادداشت مي كند. 
در تحليل اطالعات به دست آمده از یادداشت ها به این نتيجه مي رسند كه: 
الگوي پرخاشگري را كه گروه هاي اول تا سوم دیده بودند، رفتار تهاجمي 
بيشتري نسبت به گروه چهارم )گروهي كه هيچ موردي را مشاهده نکردند( 
ازخود نشان مي دهند. و بر عکس گروهي كه )گروه پنجم( الگوي رفتار 
آرام، مطيع و غير تهاجمي را مشاهده كرده بودند،  رفتار تهاجمي كمتري 
نسبت به گروه كنترل )گروه چهارم كه هيچ موردي را ندیده بودند( از خود 

نشان مي دادند.«  )شعباني،1371، 63( 
كودك، مقلد خوبي هست. و به آساني و بدون هيچ گونه زحمت و مشقتي 
تنها از راه تقليد مي آموزد. او مي بيند، مي شنود. و پس از مدتي تکرار 
مي كند. برخي پژوهش ها نشان داده اند از سنين تشخيص یعني حدود 
شش سالگي، پسران از پدران تقليد مي كنند و دختران از مادران، و این 
تقليد در آنان نا آگا هانه است. كودك در مسير رشد، از افراد بسياري الگو 
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مي پذیرد و تحت تأثير دیده ها و شنيده هاي بسياري است. همه اطرافيان  
به گونه اي در او اثر مي گذارند و مدل و الگوي كود كند، ولي والدین از 
همه آنها مهم تر و مؤثرتر هستند و این اهميت وتاثير در كودكان تا سنين 
نوجواني  همچنان تداوم دارد.  بر این اساس، وظيفه والدین دراین دوران 
بسيار سنگين است و باید به فرزندان فرصت بدهند تا از اخالق و رفتار 
خوب خود بهره مند گردند. اگر سخن ناروا خوب نيست نباید این گونه 
سخنان را در حضور فرزندان خود جاري كنند، اگر از اوالد خود انتظار كار 
خوب دارند باید در كار خير براي كودكان خود الگو باشند. اگر دوست دارند 
فرزندشان نماز اول وقت بخوانند خود باید پيشگام باشند. والدین باید به 
گونه اي عمل كنند كه فرزندان به آنان دید مثبت داشته باشند. )جمعي از 

نویسندگان، 1386، 234(
بنابراین اوليا و مربيان محترم همواره این نکته را مد نظر داشته باشند كه با 
رفتار و كردار و گفتار درست خود قادر خواهند بود به الگویی شایسته برای 
متربيان تبدیل شوند و از این طریق متربيان را به پيروی از رفتار مطلوب 

خود بخوانند. 

الگو در قرآن و سیره معصومین علیهم السالم
در قرآن كریم استفاده از الگو و اسوه به عنوان یکي از مهم ترین روش هاي 
تربيتي مطرح است. قرآن نمونه ها و مثال هاي زیادي را بيان كرده كه بيانگر 
تأثيرفراوان  این روش در یادگيري و شکل گيري شخصيت انسان ها است. 
به عنوان مثال آن جا كه داستان قابيل را نقل مي كند كه برادرش هابيل 
را كشت اما نمي دانست با جسد برادر چه كند؟ در این جا خداوند كالغي 
را فرستاد كه مشغول كندن زمين شود و كالغ مرده را دفن كند. قابيل از 

كالغ آموخت كه چگونه برادر را  زیر زمين پنهان سازد. 
كندن گوري كه كمتر پيشه  بود

كي زفکر وحيله و اندیشه بود
گربدي این فهم مر قابيل را

كي  نهادي بر سر او هابيل  را 
كه كجا غایب كنم این كشته را
این به خون و خاك در آغشته را

دید زاغي زاغ مرده در دهان
بر گرفته تيز مي آمد چنان

از هوا زیر آمد و شد او به فن
از پي تعليم او را گور كن  

پس به چنگال از زمين انگيخت گرد 
زود زاغ مرده را در گور كرد

دفن كردش پس بپوشيدش به خاك
زاغ از الهام حق بود علمناك

گفت قابيل آه ُشه8 بر عقل من

كه بود زاغي زمن افزون به فن
)مولوي، مثنوي معنوي، دفتر چهارم (

خداوند در قرآن صراحتاً رسول گرامي اسالم ـ صلي اهلل عليه وآله ـ را به 
عنوان الگو معرفي مي كند و مي فرماید: "البته شما را در اقتداي به رسول 
خدا چه در صبر ومقاومت با دشمن وچه دیگر اوصاف و افعال  نيکو، خير 
وسعادت بسيار است براي آن كسي كه به ثواب خدا و روز قيامت اميدوار 

باشد و یاد خدا بسيار كند."9 احزاب /23 (
حضرت عليـ  عليه السالمـ  مي فرماید : "به سيرت پيامبرتان اقتدا كنيد كه 
برترین سيرت است، و به سنت او بگروید كه راهنماترین سنت است.")نهج 

البالغه خطبه 116(
پيامبر گرامي اسالمـ  صلي اهلل و عليه و آلهـ  به عنوان الگویي شایسته براي 
اصحاب بود كه چگونگي  عبادت ها را ازاین روش به آنها مي آموخت. از ابي 
حازم روایت شده است كه یک بار پيامبر )صلي اهلل و عليه و آله( بر روي 
منبر نماز خواند، وقتي نمازش تمام شد رو به مردم كرد و فرمود : اي مردم، 
من این كار را بدین خاطر انجام دادم كه شما از من پيروي كنيد و كيفيت 

خواندن نماز را ازمن یاد بگيرید.
امام كاظمـ  عليه السالمـ  مي فرماید: " یحّفُظ االطفاُل بصالِح آبائهم" )بحار 
االنوار، ج 5، ص 178( رفتار كودكان در اثر خوبي هاي رفتار والدین حفظ 

مي شود.
بنابراین الگوهای پاك و بافضيلت، انگيزه و ميل به پاكی و آراستگی به 
فضایل را در جوامع ایجاد می كنند و الگوهای ناپاك و بی فضيلت، جوامع 
را به سوی ناپاكی و رذایل برمی انگيزند. آن همه تأكيدی كه بر نقش 
الگوها شده است بدین خاطر است. الگوها چون مقبول واقع شوند دیگران 
را مطابق خود می سازند، چنانکه هر هنری كه استادی داشته باشد، جان 

شاگردش بدان هنر متصف می شود. 
جان شاگردش بدان  موصوف شد هر هنر كه استا بدان معروف شد 
خواند آن شاگرد چست با حصول پيش  استاد اصولی هم  اصول 

فقه خواند، نه  اصول اندر بيان پيش استاد  فقيه آن فقه خوان 
جان شاگردش از او نحوی شود پيش استادی ك او نحوی بود 

جان شاگردش ازو محو شه ا ست باز استادی كه او محو ره است 
)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول (

مسؤولیت  الگوها
 با توجه به نقش خطير الگوها، مسؤوليتی بس سنگين نيز متوجه آنها است. 
والدین و مربيان زماني مي توانند از روش الگویي استفاده و نتيجه بگيرند كه 

موارد ذیل را رعایت كنند:
1- والدین قبل از توصيه به ارزش های دینی باید خود دراین امر پيشتاز 
باشند. اميرمومنان عليـ  عليه السالمـ  در این باره می فرمایند :هر كه خود 
را پيشوای مردم سازد، باید پيش از تعليم دیگران به تعليم خویش بپردازد، 
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و باید تربيت كردنش، پيش از آنکه با زبانش باشد، با سيرت و رفتارش باشد؛ 
و آن كه خود را تعليم دهد و تربيت نماید، شایسته تر به تعظيم است از آن 

كه دیگری را تعليم دهد و تربيت نماید. 10 
2- مربيان و والدین سعي كنند به صورت عملي و رفتاري كودكان را به 
مسایل دینی دعوت كنند. امام  صادق )عليه السالم( به این امر توجه می 
دهند، آن جا كه می فرمایند :مردم را با رفتار خویش به حق دعوت كنيد 

نه با زبان خویش  ) قرب االسناد، ص 39 (
حضرت علی )عليه السالم( نيز می فرمایند :مردم را با غير زبان )یعنی عمل 

خود( به نيکی دعوت كنيد. 
3- والدین سعی كنند با ابتکار عمل از الگوهای غير جاندار برای كودكان 
و نوجوانان، الگوهای هدفمند و معنا دار بسازند. به عنوان مثال وقتی برای 
یا مانتوی زیبا و جذاب هم برای  كودك خود عروسک می خرند چادر 

عروسک كودك خود بخرند 
4- والدین همواره باید مراقب باشند بين گفتار و عملشان تناقض بوجود 

نياید.
5- اشتياق مربيان و والدین باید درانجام مسایل دینی نسبت به كودكان 
ونوجوانان چند برابر باشد. فریده مصطفوي فرزند حضرت امام خميني)ره( 
در خاطرات خود مي گوید: »امام)ره( ما را مقيد مي كردند معصيت نکنيم 
و مؤدب به آداب اسالمي باشيم. بخصوص مقيد بودند ما حجاب شرعي 
را حفظ كنيم و در منزل حق هيچ گونه گناهي از جمله غيبت، دروغ، 
بي احترامي به بزرگترها و توهين به مسلمانان را نداشتيم. ما عمالً این 
درس ها را از امام)ره( آموخته بودیم با این شيوه و روش بود كه ما ارزش هاي 
اسالمي را فرا گرفتيم و از نظر تربيتي خود ایشان براي ما الگو بودند، چون 
وقتي كاري را به ما مي گفتند انجام ندهيد و ما مي دیدیم كه خودشان آن 

كار را انجام نمي دهند، براي خانواده الگوي بسيار خوبي بودند.«
هيچ كس را نيست ره سوي وصال          تا نباشد رهبرش صاحب كمال 
6- با توجه به این كه محيط ها و گروه های هم سال تأثير زیادی بر یکدیگر 
می گذارند ؛ بهتر است والدین و مربيان با آگاهی از نگرش این گروه ها و 

تفکرات، آمادگی ذهنی و رفتاری متربی را تقویت نمایند. 

3-  روش محبت 
»انسان از اُنس اشتقاق یافته و به انس و محبت سخت نيازمند است، زیرا 
نه تنها نياز طبيعی او تامين می گردد، بلکه مهم ترین عامل سالمت روح او 
نيز به شمار می آید و فقدان آن موجب ناهنجاری های روانی است. بنابراین 
تعليم و تربيت مبتنی بر محبت سازنده، موفق و تأثير گذار خواهد بود.« 
)بهشتی، ج 4، 1381، 54(  یکي از ابزارهاي تربيتي كه مي تواند ما را 
درنهادینه كردن عفاف و حجاب در فرزندان  یاري كند محبت كردن است. 
محبت  یکي از عوامل بسيار مهم در جذب افراد مي باشد كه اثر آن بر 
روي فرد تربيت شونده عميق و درازمدت مي باشد. در این مدت والدین 


دختر امام خمیني)ره( مي گوید:
امام ما را مقید کرده بود که مؤدب به 
آداب اسالمي باشیم. بخصوص مقید بودند 
ما حجاب شرعي را حفظ کنیم و در منزل 
حق هیچ گونه گناهي از جمله غیبت، 
دروغ، بي احترامي به بزرگترها و توهین به 
مسلمانان را نداشتیم. 
با این روش عملي بود که ما ارزش هاي 
اسالمي را فرا گرفتیم.
از نظر تربیتي هم خود ایشان براي ما الگو 
بودند.
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مي توانند منویات تربيتي خود را به افراد القا كنند و تغيير رفتار را درآنان  
مشاهده نماید . 

از محبت سركه ها زرین شود از  محبت  تلخها  شيرین شود 
از محبت َدردها شافي شود  از محبت ُدردها11 صافي شود 
از محبت شاه بنده مي كنند از  محبت مرده زنده مي كنند 

)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم ( 
در دین اسالم، محبت به عنوان اساس و ركن درجذب و هدایت انسان ها 
مطرح است. ادیان الهي بر پایه محبت به دل ها رسوخ  كرده و راسخ مانده 
اند. یکی از مهم ترین و مؤثرترین روش های پيامبر اكرم )صلي اهلل و عليه 
و آله( استفاده از این روش بوده است. زیرا با این روش  هم جاذبه در 
افراد ایجاد می كرد  و هم انگيزه آنها را افزایش مي داد. و اگر پيامبر اكرم 
)صلي اهلل و عليه و آله(  این روش را پي نمي گرفت، آن همه  اعراب بادیه 
نشين به دورش جمع نمي شدند تا از بادیه نشيني و بربریت  به تربيت و 
فرهنگ دین پنا ه آورند. حضرت علي )عليه السالم( در باره اهميت و تأثير 
این روش مي فرماید: »دوستي ورزیدن نيمي از خرد است«  )نهج البالغه 
حکمت 142( و در جاي دیگر مي فرماید: »دوستي ورزیدن پيوند با مردم 
را فراهم مي آورد« )نهج البالغه حکمت 211( درواقع نيروي محبت از نظر 
تربيتي، نيروي عظيم و كارساز است و بهترین تربيت آن است كه بدین 
روش تحقق یابد، زیرا محبت با فطرت و سرشت آدمي سازگاري زیادي 
دارد و پذیرش آنها از ناحيه درون وبدون هيچ گونه تحميلي است، ضرورت 
و اهميت به كارگيري روش محبت از این روست كه محبت اطاعت آور 
است و سبب همساني و همراهي فرزند با والدین و مربي مي شود. از علی 
)ع( نقل شده است كه از رسول خدا)صلي اهلل و عليه و آله( درباره روش و 
سنت آن حضرت پرسيدم، فرمود: » والحب اسا سي« محبت بنياد و اساس 
)روش و سنت( من است .)الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ج 1، ص 187 (

َكَرم كن، نه پرخاش و كين آوری     كه عالم به زیر نگين آوری
چو كاری بر آید به لطف و خوشی     چه حاجت به تندی و گردن كشی؟

نخواهی كه باشد دلت دردمند     دل  درد مندان بر آور زبند 
به نرمی ز دشمن توان كرد دوست     چو با دوست سختی كنی دشمن
اوست به اخالق با هر كه بينی بساز     اگر زیر دست است اگر سر افراز
به شيرین زبانی توان برد گوی     كه پيوسته تلخی بََرد تند روی

)سعدی، بوستان (

چگونه محبت، باعث دروني شدن عفاف در کودکان مي شود ؟
ميان محبت و اطاعت رابطه اي بسيار قوي وجود دارد. با ظهور محبت 
همرنگي و اطاعت پيدا مي شود. محبت هر كسي كه در دل آدمي بنشيند 
مطيع و پيرو او مي شود و از خواست او سرپيچي  نمي كند. انسان اسير 
محبت و محکوم آن است، تا جایي كه گفته اند: »ااَْلِنْساُن َعْبُداالِْحساِن« 
احسان و  اظهار دوستی، میتواند بشر را تا سر حد بندگی به پيش ببرد 

و البته این نتيجه طبيعی  محبت ورزی نسبت به انسانی است كه فطرت 
بشری خویش را از دست نداده باشد. 

اگروالدین و مربيان بين كودكان و نوجوانان رابطه ي توأم با مهر و محبت 
برقرار كنند بين خود و كودك یک حوزه ي عاطفي ایجاد خواهند كرد كه 
به واسطه ي آن توجه كودك را جلب مي شود وقتي توجه كودك جلب شد،  
پاسخ هاي مثبتي در برابر دستورات و راهنمایي ها از خود نشان مي دهد و 
در صورت دوام این محبت و راهنمایي ها و پاسخ هاي مثبت، آموزه هاي 
دیني)حجاب و عفاف(  در كودك و نوجوان به صورت ارزش در مي آید و در 
او نهادینه مي شود. سعدي معتقد است تأثير محبت و مهر ورزي و احسان، 
معجزه آسا است  به گونه اي كه عالوه بر انسان، حيوانات را هم تحت تأثير 

قرار مي دهد. و در این باره مي گوید :
به ره در یکي پيشم آمد جوان      به اندر پي اش گوسفندي روان 
بدو گفتم كه این ریسمانست و بند      كه مي آرد اندر پي ات گوسفند 
سبک طوق و زنجير از او باز كرد      چپ و راست پویيدن آغاز كرد 

هنوز از پي اش تازیان مي دوید      كه جوخورده بود ازكف مرد وخوید
چو باز آمد از عيش وشادي به جاي      مرا دید و گفت اي خداوند راي 

نه این ریسمان مي برد با منش      كه احسان كمندیست در گردنش
به لطفي كه دیدست پيل دمان      نيارد همي حمله بر پيلبان

)سعدی، بوستان (
بوجود آوردن احساسات عاطفي و اخالقي یکي از اصول مهم و اصلي است 
كه باید بين كودك و پدر و مادریا بزرگسال بوجود آید، زیرا هر كدام به 
نوبه خود نقش مهمي در سازندگي شخصيت كودك دارند و اگر این اصول 
بر پایه درستي در محيط خانواده استوار نباشد، بدون تردید نا هنجاري در 
رفتار و اخالق كودك  بوجود مي آید. ) پياژه، شکيبا پور، 1369( ژان ژاك 
روسو دركتاب اميل دراین باره مي گوید كودك داراي شخصيت مستقلي 
است. او نباید به طور آشکار و جابرانه تحت فرمان قرار گيرد. پدر ومادر باید 
با او مانند دوست و موافق باشند و یا الاقل نباید بداند كه تحت فرمان قرار 
گرفته است و بایستي فرمان او را بپذیرد، فرزندان  نباید فکر كنند كه پدران 
و مادران به آنان دستور مي دهند، فرمان اگر دوستانه  باشد، كودكان با 

والدینشان دوست مي شوند. 
درواقع محبت نياز مستمر و هميشگي كودك است و همواره باید كودك 
را با محبت كردن همراه خود كرد. بر این اساس مي توان گفت كه نگرش 
مثبت فرزندان نسبت به مذهب و اموردینی ریشه در مهر ورزي و محبت 
والدین دارد. آنان مي توانند با این روش دست به ایجاد فضایي آكنده از مهرو 
محبت بزنند و تجربه خوشایندي در ذهن كودك نسبت به حجاب وعفاف 

ایجاد نمایند و بين امر حجاب و ذهن كودك ارتباط قوي برقرار نمایند. 
البته محبت شرایطي دارد كه عبارتست از: 

- محبت به كودك باید راستين باشد. 
- محبت را باید ازدل به زبان آورد تا فرزند آن را با تمام وجود لمس كند. 
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ممکن است پدري و مادري فرزند خود را در دل دوست داشته باشند اما 
اظهار نظر نکنند این نوع محبت تاثير چنداني  ندارد.

-  محبت به فرزندان  باید یکسان باشد.
-  محبت نباید مانع ام رو نهي گردد.

- محبت به كود ك باید معقول و به اندازه صورت گيرد. 

4- روش بصيرت بخشي 
بصيرت چنين تعریف شده است:» قواي در قلب، نوراني به نور قدسي است 
كه به واسطه آن حقایق و بواطن را مي بيند، همانطوري كه چشم، صورت 

اشيا را مي بيند « )التعریفات، ص 20(
امام خميني  بر دیدگاه  با تأكيد  دكتر شرفي در كتاب تربيت اسالمي 
بصيرت در تربيت را اینگونه معرفي مي كند » در حقيقت، بصيرت یا بينش 
به طرز تلقی آدمی از امور و حوادث نيز اطالق می شود و به تعبيری دیگر، 

بينش،  نوعی آگاهی عميق و گسترده است.«
 در مکتب تربيتي اسالم  براي بهره گيري  بيشتر ازدین و حاكم ساختن 
آن بر حيات عادي و مبارزه با دیانت تقليدي و تحدید و تعدیل آن، ابتدا 
همگان را دعوت به تفکر و تعقل در مفاهيم و مبادي دین و كشف حقانيت 
دیانت  الهي  از ميان ادیان سنتي و موروثي مي نما ید و از تقليد و متابعت 

كوركورانه از آبا و اجداد  به شدت منع مي كند چنانچه مي فرماید:
مُّ الُْبْکُم الهَّذیَن ال یَْعِقُلوَن « )انفال /22 ( ِ الصُّ َوابِّ ِعْنَد اهللهَّ » إِنهَّ َشرهَّ الدهَّ

  بدترین جنبندگان نزد خداوند كساني هستند كه تعقل نمي كنند  و از 
استماع و اظهار حق عاجزناتوان هستند.

یکي از محورهاي اساسي در امر تربيت، توجه به روش معرفت و بصيرت 
مي باشد، معرفت و  بصيرت به معناي نوعي آگاهي عميق و گسترده است 
كه نتيجه آن ایجاد پيوند بين انسان و واقعيت مورد نظر مي باشد. در قرآن 

كریم نيز این روش  مورد تصریح قرار گرفته است :
ُِّکْم َفَمْن أَبَْصَر َفلَِنْفِسِه َو َمْن َعِمَي َفَعلَْيها « ) انعام/  » َقْد جاَءُكْم بَصائُِر ِمْن َرب
104( » آیات الهي و كتب آسماني كه سبب بصيرت شماست البته از طرف 
خدا آمد پس هر كس بصيرت  یافت خود به سعادت رسيد و هر كس كور 

بماند در زیان افتاد.«
اگر انسان بصيرت و آگاهي نداشته باشد نمي تواند تکاليف الهي را بشناسد 
تا به اطاعت از آنها  تن در دهد و به هدف حيات خویش برسد. پيامبر اكرم 
)صلي اهلل و عليه و آله( دراین خصوص مي فرماید : ليس االعمي من یعمي 
بصره انما االمي من تعمي بصيرته« )نهج الفصاحه، حدیث شماره 2373، 
ص 362( "كور آن نيست كه چشم او نتواند ببيند، بلکه كور كسي است 

كه بصيرتش كور باشد."
پيامبر اكرم ـ صلي اهلل و عليه و آله ـ از سوي خداوند مأمور مي شود به 
صراحت اعالم كند كه » حركت او و پيروانش بر مبناي بصيرت و روشن 

بيني است«21

بصیر به چه کسي اطالق مي شود ؟ 
در روایات بصير به كسي اطالق مي شود كه بعد از شنيدن سخنان به تفکر 
مي پردازد، بعد از مشاهده امور درباره آنها به تفکر مي پردازد، و از مایه هاي 
عبرتي كه در حوادث است عبرت مي گيرد و تالش مي كند در راهي كه 
داراي عالیم و نشانه هاي واضح است، سير كند و در اثر درك و بينش 
دروني حالتي براي او ایجاد مي شود كه از افتادن در مهالک پرهيز مي كند 
» فانما البصير من سمع فتفکر ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر ثم سلک جدداً 

واضحاً یتجنب فيه الصرعهًْ في المهادي. «31
سوق دادن به سوي نور و روشنگري درون انسان ها كه وظيفه پيامبران الهي 
بوده، بر مبناي روش بصيرت صورت مي گرفت. زیرا در شناخت بر مبناي 
بصيرت و آگاهي و تعقل، انحراف و كج روي نيست. در مسأله  حجاب هم 
باید شناختي صحيح از انسان، زن، فلسفه عفاف و حجاب داشت، زیرا 
هنگامي كه فرد به فلسفه و منافع و مضرات موضوعي آگاهي و شناخت 
پيدا مي كند با قدرت تشخيص خود خير، خوبي و صالح خویش را انتخاب 
مي كند.و همانطور كه خداوند با فرستادن انبيا به آموزش و افزایش شعور 
و آگاهي انسان اقدام كرده، بنابراین اساسي ترین مرحله در نهادینه كردن 
فرهنگ حجاب و عفاف آموزش كودكان و نوجوانان است. بنابراین اگر 
والدین خواستار عفاف كه مایه  آرامش و زیبایي زندگي در آینده كودكان 
و نوجوانان است مي باشند باید به كودكان مزایا و فواید عفاف و پاكدامني 
را آموزش دهند وفلسفه ي این كار را به زبان ساده برایشان تبيين كنند 
و مطمئن باشند اگر بتوانند به شيوه صحيح، دگرگوني دروني در كودك 
ایجاد كنند تغيير رفتار و ترغيب كودكان و نوجوانان این امر را مشاهده 

خواهند كرد. 
كودكان را مي بري مکتب به زور     زانکه هستند از فواید چشم كور
چون شود واقف، به مکتب مي دود     جانش از رفتن شکوفه مي شود

مي رود كودك به مکتب پيچ پيچ     چون ندید ازمزد كار خویش هيچ41
 محقق و فاضل نراقی بسياری از رفتارهای نابهنجار، غير اخالقی و غيردینی 
و وسوسه های شيطانی را ناشی از عدم بصيرت و بينش صحيح متربی در 
مسایل اعتقادی، فکری، اخالقی و اجتماعی و عدم شناخت وافی در افعال، 
رفتار و انگيزه ها و آثار و عوارض آن ها می دانند و معتقدند با دادن بينش و 
شناخت درست می توان متربی را تربيت كرد و اخالق وی را اصالح نمود و 
از وقوع مشکالت روانی، رفتارهای زشت، و سرنوشتی ناخواسته پيش گيری 
كرد ؛ از این رو این دو مربی و متفکر اسالمی در همه جنبه های تربيتی، 
بویژه تربيت اخالقی، بر این روش تأكيد می ورزند و معموالًً آن را پيش از 

روش های دیگر ذكر می كنند و اعتبار زیر بنایی برای آن قایلند. 
محقق و فاضل نراقی برای اجرای این روش و تحقق بينش در متربی توصيه 

می كنند كه مربی به امور زیر بپردازد :
-متربی از آیات و احادیث در مدح یا ذم صفات و رفتارهای مورد تعليم و 
تربيت آگاه سازد و آثار و عوارض ان ها را كه در قرآن، كلمات معصومان 
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عليهم السالم ذكر شده، به وی آموزش دهند و از وی بخواهند درباره آن 
ها اندیشه و تأمل نماید. 

- شناخت كافی از فضيلت و رذیلت ارایه دهد و حسن و قبح صفت یا رفتار 
را بيان نماید تا متربی به تشخيص در ست از نادرست و اخالق و رفتار نيک 
از اخالق و رفتار ناپسند برسد و زیبایی یا زشتی رفتاری را كه می خواهد 

از او سر بزند، بيابد. 
-ارتباط عينی بين كمال، شرافت و رفتار مطلوب با قوت و عزت نفس را 
برای متربی مکشوف سازد و رابطه نقصان، بيماری های روانی و صفات و 

رفتارهای ضد ارزشی با ضعف و ذلت نفس را تبيين كند. 
»دریکی ازتحقيقات از ميان پانصد نفر بانوی كم حجاب، اظهارات هشتاد 
درصد آنان نشان داد كه بی اطالعی از فواید و آثار پوشيدگی و پيامدهای 
ناپوشيدگی، اصلی ترین عامل كم حجابی ایشان است؛ هرچند انگيزه های 
دیگری نيز در رفتار آنان تاثير داشته است.« )مبلغان و پدیده ی كم حجابی، 

نوشته یوسف غالمی (
- از علل و اسباب بروز صفت یا وقوع عملی كه به صورت ناخواسته از متربی 
صادر شده، پرده بردارد تا متربی به درك درستی از آنچه انجام داده است 

برسد و در آینده از بروز چنين رفتارهای ناخواسته پيش گيری كند. 
خانواده های  از  دخترانی  برخی  حجاب،  به  بی تفاوت  بانوان  ميان  در 

مذهبی بودند كه مادران ایشان در توجيه و تربيت آنان موفق نبوده اند. در 
نظرخواهی از مادران، آن ها اظهار كرده اند كه با همه اعتقاد خود به خوبی 
حجاب، نتوانسته اند دالیل قانع كننده ای به فرزندانشان ارایه كنند. )همان (

-شناخت درستی از عظمت، عزت، قدرت، محبت، رضایت، خشم، عدالت و 
رحمت خداوند و قضا و قدر ارایه دهد تا با بينش صحيح راه عبودیت و صراط 
مستقيم را در نيل به هدف عالی تربيت بپيماید و اگر عملکردهای نادرستی 

داشت مأیوس نشود و راه صالح را طی نماید. « )بهشتی، ج4، 263( 

آثار بصیرت آفریني  
- بصيرت، نگاه فرد را ازسطح وپوسته رویدادها مي گذراند و به عمق و باطن 

آنها نفوذ مي دهد. 
- بصيرت موجب تعادل و ثبات روح فرزندان  مي شود و آسيب پذیري در 

برابر حوادث و عوامل تهدید كننده معنویت كمتر شود
- بصيرت مشکالت و سختي ها را آسان جلوه مي دهد. 

6- روش قصه گویي
یکي از وسایل تعليم و تربيت داستان است. شواهد تاریخي نشان مي دهد 
كه داستان و قصه یک وسيله رایج و عمومي دربين همه ی اقوام و ملل بوده 
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است. و معموالً هرزمان، نقاالني حرفه اي وجود داشته اند كه در مجامع 
عمومي مردم قصه مي گفته اند. یونانيان قدیم فرزندان خود را از كوچکي به 

حفظ داستان هایي از "ایلياد "، " ُهمر"، و"اُدیسه " وادار مي كردند. 
تربيت  در  را  افسانه ها  و  داستان ها  ها[،  ]قصه  واهميت  ارزش  افالطون 
كودك دریافته مي گوید:"پس باید پرستاران و مادران را وادار كنيم كه 
فقط حکایاتي را كه پذیرفته ایم براي كودكان نقل كنند و متوجه باشند كه 
پرورشي كه روح اطفال به وسيلة حکایات حاصل مي كند به مراتب بيشتر 
از تربيتي است كه جسم آنها به وسيلة ورزش پيدا مي كند." )عطاران، 

)123 ،1368
بسياري از ادیبان، نویسندگان، فيلسوفان و عالمان اخالق كه به قدرت زبان 
قصه آگاه بوده اند، افکار خود را در این قالب بيان كرده اند. بوعلي از جمله 
كساني است كه در"قصة حي بن یقضان" بسياري از مضامين بلند عرفاني 
را آورده است. و یا غزالي در كتاب " كيمياي سعادت " فراوان از حکایت و 

تمثيل بهره جسته است. 

اهمیت قصه درقرآن
 قصه در قرآن، بازگو كردن سرگذشتي است كه از واقعيات عيني حيات 
بشر حکایت دارد تا براي آیندگان عبرتي باشد. قرآن خودش را به عنوان 

یک منبع داستان معرفي مي نماید و مي گوید 
" ما اخبار پيامبران را به صورت قصه براي تو  بيان مي كنيم تا به قلب 
تو آرامش دهيم. و به همين وسيله حق آشکار مي گردد، و براي مؤمنين 

موعظه و تذكر خواهد بود. ")هود /120(   
 آنچه از آیات قرآن به دست مي آید نشان مي دهد كه اهداف قصه هاي قرآن 

در محورهاي زیر خالصه مي شود :
1-تربيت و آموزش از طریق آموزش القاء غير مستقيم 

2- عبرت و تفکر 
3-بيان حقایق و احياي تفکر دیني صحيح بر مبناي زدودن خرافات 

4-شاهد صدق نبوت وزمينه براي گسترش دعوت. 
5-آرامش خاطر پيامبر و اميدآفریني در دلهاي مؤمنين با نوید موفقيت 

)معرفت، 1379، ص 276 (

چگونه قصه و داستان بر انسان تأثیر مي گذارد ؟
درتعليم و تربيت قصه گویي روشي است كه به وسيله آن به طور غير 
مستقيم در اعماق روح كودك و نوجوان تأثير مي گذارد. داستان نویس و 
قصه گو، ضمن بيان وقایع مهم اقوام، ملل و شخصيت هاي مهم تاریخ، روح 
خواننده و شنونده را به همراه خویش تا عمق تاریخ مي برد، و الگوهایي را 
برایش مجسم مي سازد تا از گفتار و رفتارشان سر مشق بگيرند و پيروي 
كنند. تأثيرات قصه و داستان غيرمستقيم و نامرئي است. به طور غير 
مستقيم راه را نشان مي دهد و هدایت مي كند، عبرت مي دهد، موعظه 

مي كند، تشویق مي نماید، مي ترساند، اميدوار مي كند، همة اینها به طور 
غيرمستقيم القا مي شود و به همين جهت پایدار خواهد بود. )اميني، جلد 

دوم،1379،ص 109(
در واقع شنيدن قصه، یکي از كارهاي مورد عالقة كودكان و نوجوانان است. 
آنها با هيجان زیاد به داستان گوش مي دهند. و خود را دراختيار قصه گو 
قرار مي دهند كه در این صورت به صورت غير مستقيم تأثيرات الزم را 
مي پذیرند. قصه، نه تنها پيام هاي مفيدي براي كودك دارد، بلکه اگر به 
گونه اي جذاب و مناسب طراحي و بيان شود، كودك و نوجوان مي كوشند 
خود را با شخصيت  هاي آن قصه همانند سازند )جمعي از نویسندگان، جلد 
اول، 1386، ص 249. ( والدین و مربيان مي توانند با بيان داستان هاي 
مربوط به امام زمان ـ عليه السالم ـ و یاورانش، زمينه ي رشد شناختي 
كودك را فراهم سازند، و با ارایه ي قصه هاي آموزنده و جذاب به ساخت 
الگوي ذهني آنان با گرایشات معنوي بپردازند و زمينه ي عالقه و انگيزه ي 
آنان را در انجام  مسایل معنوی فراهم آورند، در این صورت نوعي اشتياق 
در آنان ایجاد مي شود و در نتيجه كودك و نوجوان از انجام اعمال دیني 
احساس رضایت  مي كند كه این رضایت باعث دروني شدن عمل اخالقي 

در آنان مي شود. 

نتیجه
آشنا كردن كودكان و نوجوانان با معارف و ارزشهای دینی و مذهبی یکی 
از اصول مهم در تعليم و تربيت اسالمی محسوب می شود. و روز به روز با 
توسعه ی زندگی اجتماعی، علمی و سياسی ضرورت آن بيشتر احساس 
می شود. بنابراین یکی از محورهای مهم و اصلی تربيت باید عمق بخشيدن 
آموزه های دینی در كودكان و نوجوانان باشد، زیرا در این صورت است كه 
فرزندان از هرنوع آسيب های اخالقی و اجتماعی مصون می مانند. بسياری 
از شرارت ها و آسيب هایي كه به دختران و زنان جامعه وارد مي شود  ناشی 
از نداشتن حجاب و عفاف می باشد. درونی كردن این ارزش بين دختران 
و زنان باعث می شود آنان در برابر این انحرافات مقاومت بيشتری داشته 
باشند. مناسب ترین زمان براي دروني كردن ارزش هاي اسالمي و تربيت 
دراین  آنان  روح  زیرا  مي باشد.  نوجواني  و  كودكي  دوره  فرزندان  دیني 
زمان انعطاف پذیري قابل توجهي دارد  و هر چه انسان بزرگتر مي شود 
از این انعطاف كاسته مي شود. و با توجه به این كه كودك در این دوران 
از حساسيت ها و لطافت هاي خاصي برخوردار است باید از بهترین شيوه ها 
بهره گرفت تا نتایج مفيد و مؤثر حاصل شود. یکي از روشهاي بسيار مؤثر 
در تربيت تشویق كارهاي خوب كودكان و نوجوانان است. تشویق راهي 
مناسب در ایجاد انگيزش به سوي حجاب وعفاف مي باشد. تشویق در روح 
آنان اثر مي گذارد و آنها را به انجام اعمال نيک تحریض و ترغيب مي كند.

یکي دیگر  از شيوه ها روش الگویي است. دراین روش فرد، از فرد یا افراد 
دیگر به عنوان سرمشق و الگو استفاده مي كند و تحت تأثير مشاهده، از 
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رفتار دیگران پيروي نموده و خود را با آن همساز مي كند. روش محبت 
یکي از عوامل بسيار مهم در جذب افراد مي باشد كه اثر آن بر روي فرد 
تربيت شونده عميق و درازمدت مي باشد. و در این مدت مربي مي تواند 
منویات تربيتي خود را به كودك القا كند و تغيير رفتاررا در كودك مشاهده 

كند. 
داشتن بصيرت و آگاهي نسبت به انجام یک كار دوام و قوام آن عمل را 
بيشتر خواهد كرد بنابراین روش بصيرت بخشي روش مؤثري براي نهادینه 
كردن حجاب و عفاف  در كودكان و نوجوانان محسوب می شود . با روش 
قصه گویي مي توانيم در اعماق روح كودك نفوذ كنيم و با بيان قصه هاي 

آموزنده و جذاب كودكان را با شخصيت هاي قصه همانند سازیم. 

پي نوشت ها
ــــــــــــــــــــــــ

1. قال )عليه السالم(: والتکونوا كجفاة الجاهلية ال في الدین یتفقهون وال عن اهلل یعقلون 
كقيض بيض في اداح یکون كسرها وزرا و یخرج حضانها شرا؛.  نهج البالغه، خطبه 166.  

2. بوته خار
3. كنایه از تعلل كردن – به معني كند راه رفتن   

4. نحن الِشعاَر واالصحاب، والخزنه واالبواُب، وال تؤتي البيوُت اال من ابوابها. نهج البالغه 
خطبه 154.

5. ایها الناس من سلک الطریق الواضح ورد الماء َومن خالف وقع في التيه، نهج البالغه  
كالم  201.

6. نا شنواي  واقعي كه از ابتدا توانایي شنيدن ندارد بالتبع الل خواهد ماند. 
7. ان اهلل سبحانه وضع الثواب علی طاعته، والعقاب علی معصيته ذیادهًْ لعباده عن نقمته و 

حياشهًْ لهم الی جنته. 
8 .اُف، تُف 

 .9
10. من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليکن تأدیبه بسيرته 
قبل تأدیبه بلسانه، و معلم نفسه و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس و مؤدیهم. نهج 

البالغه، حکمت 73. 
11. دراین جا به معني كينه و غل وغش مي باشد.

ِ َعلی  بَصيَرهًٍْ أَنَا َو َمِن اتهََّبَعني  – )سوره یوسف، آیه 108(. 12. ُقْل هِذهِ َسبيلي  أَْدُعوا إِلَی اهللهَّ
13. محمدي ري شهري، ميزان الحکمه، جلد 1، ص 423

14. جالل الدین محمد مولوي، مثنوي معنوي، دفتر سوم. 

منا بع 
ــــــــــــــــــــــــ

1-قرآن كریم. 
2- نهج البالغه.

3- آشتياني، محمد رضا)1384(. گنجينه آداب اسالمي، قم : انتشارات زهير. 
4- احمدي، احمد)1364(، اصول وروشهاي تربيت در اسالم، انتشارات واحد فوق برنامه 

بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي. 
5- اميني، ابراهيم)1379(، اسالم و تعليم وتربيت، تهران : انتشارات انجمن اوليا ومربيان. 

6- بهشتي، محمد)1379(، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت، جلد دوم، تهران 
: انتشارات سمت.

7- پياژه، ژان، پير هانري سيمون، ترجمه عنایت اهلل شکيبا پور روان شناسي كودك واصول 
تربيتي جوانان، تهران: كتاب فروشی نيما، 1396.

8-جمعي از نویسندگان)1386(، مجموعه مقاالت نمازو خانواده، جلد اول ودوم، تهران : 
انتشارات انجمن اوليا ومربيان. 

9- حسيني زاده، علي)1383(، )زیر نظر علي رضا اعرافي (، سيره تربيتي پيامبر اكرم واهل 
بيت عليهم السالم، جلد  دوم، تهران : انتشارات حوزه و دانشگاه. 

10-خادمي عين اهلل، )1379( بررسي عوامل مؤثربردروني كردن ارزشهاي اسالمي دردانش 
آموزان، تهران: انتشارات اداره كل آموزش وپرورش. 

اسالمي،  وتربيت  اخالق  وپرورش،  آموزش  وزارت  ریزي   وبرنامه  تحقيقات  دفتر   -11
انتشارات  چاپ ونشرایران، 1369.

12- دلشاد تهرانی، مصطفی)1382(، سيری در تربيت اسالمی، تهران : انتشارات دریا. 
13- سعدی، مصلح الدین، بوستان. 

امام  دیدگاه  بر  تأكيد  با  اسالمی  تربيت  رضا،  محمد  شرفی،   -14
خمينی.                                                                                                                              امام  آثار  نشر  و  تنظيم  موسسه  انتشارات    : تهران  خمينی، 

15- شعباني، حسن)1371(، مهارت هاي آموزشي و پرورشي، تهران،  انتشارات سمت. 
16- عطاران، محمد)1368(، آرای مربيان بزرگ مسلمان در باره تربيت كودك، تهران:وزارت 

آموزش و پرورش – دفتر امور كمک آموزشی و كتابخانه ها. 
17- محمدی ری شهری، محمد، ميزان الحکمه، قم : مکتب االعالم االسالمی. 

18- مطهري، مرتضي)1371(، تعليم وتربيت دراسالم، قم : انتشارات صدرا. 
انتشاراتي  انتشارات موسسة فرهنگي  19- معرفت، محمد هادي)1379(، علوم قرآني، 

التمهيد وسازمان مطالعه وتدوین كتب علوم انساني دانشگاه ها )سمت(. 
20- مولوي، جالل الدین محمد، مثنوي معنوي، تهران: انتشارات نگاه،1372.

21- نوری طبرسی، حسين)1408(، المستدرك الوسایل و مستنبط المسایل، بيروت : 
موسسه آل البيت الحياء التراث. 

22-مجلسی، محمد باقر)1403(، بحار االنوار، بيروت : دار احياء التراث العربی. 
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مجری: دلیل برگزاری این جشنواره در سطح دانشگاه ها چیست؟
بياتی )دبير جشنواره(: بسم اهلل الرحمن الرحيم. همانطور كه می دانيد 
مسأله حجاب مسأله روز جامعه است. یعنی از یک سو حجاب بحثی است 
كه این روزها عمدتاً طرح می شود، و از سوی دیگر، نقش دانشجو در جامعه 
و خانواده مهم است و در جامعه هم الگویی مهم است. لذا ما تالش كردیم 
در محيط دانشگاه كه محيطی علمی است، به دور از سياسی كاری، به بحث 

حجاب و عفاف بپردازیم.
محيط دانشگاه محيطی علمی است؛ رابطه ميان دین و علم هم كاماًل 
متقابل است. لذا در این جشنواره، به حجاب و عفاف  اینگونه نگاه كرده ایم.

مجری: پس این جشنواره، علمی است. 
بياتی: بله، در این جشنواره به دنبال كار تشریفاتی و تبليغاتی نبوده ایم؛ بلکه 
با دعوت از اساتيد برگزیده در این حوزه، به دنبال بحث های مشکل گشا 
نمایندگان  از  دانشمند   10 حدود  همچنين  این جشنواره  در  هستيم. 
دانشگاه های كشورهای اسالمی نيز شركت دارند و جلسه رسمی و بيش از 

30 جلسه غير رسمی برگزار كرده ایم.

مجری: چه راهكارهای عملی را پیشنهاد می کنید؟ 
بياتی: راهکار اول، كار در خانواده است كه بستر رشد جوانان و نوجوانان 
محسوب می شود. را بررسی كنيم تا به مشکالت اصلی در رابطه حجاب و 
عفاف پی ببریم. یکی دیگر از راهکارها این است كه بتوانيم بر سليقه مردم 
نظارت داشت؛ به طور مثال در مسأله ازدواج جوانان تاكنون اینگونه بوده 
است كه مرد، خانم عفيف را بهتر قبول می كند تا دیگری را ، اما این سليقه 
در حال جابجایی است و امروز می بينيم كه برخی خانم ها به عنوان مانکن 
در جامعه ظاهر شده  اند و مورد توجه قرار می گيرند. در اینجا این نکته هم 
مهم است كه بحث حجاب و عفاف، فقط مختص به خانم ها نيست ولی 

درباره خانمها بيشتر است.

مجری: آقای اختری! اگر بخواهیم بگوییم فلسفه حجاب چیست؟ 
برای چه باید حجاب در جامعه باشد؟ برای اینكه به این سمت 

دانشجویان هدایت شوند؟
فلسفه  بيان  برای  الرحيم.  الرحمن  اهلل  )ریيس جشنواره(: بسم  اختری 
حجاب مطالب عمده و فراوانی هست كه در یک برنامه  نمی گنجد؛ اما به 

طور خالصه می دانيم كه حجاب در همه ادیان وجود داشته است؛ منتها 
در كم و كيف و گسترش و جهات مختلفش، گوناگون بوده اند. دقيقا معلوم 
نيست كه نحوه حجاب در ادیان مختلف چگونه بوده، اما در نمونه های 
مختلف تاریخی، و زندگی پيامبران می فهميم كه حجاب در همه وجود 
داشته است. اما حجاب در دین اسالم، به عنوان یکی از فرائض اسالمی 
است كه در قرآن به آن تاكيد شده است. لذا اسالم احکام مختلفی برای 
آن دارد و همه مسلمانان و علمای اسالمی آن را قبول دارند و آن را از 

"ضروریات دین" می دانند.
اما درباره فلسفه ی آن، چون از حقایق واقعی احکام مطلع نيستيم از فلسفه 
واقعی آن هم اطالع نداریم كه به خاطر چه حالل یا حرام شده است ، اما 
"حکمت احکام" را تا حدودی تشخيص می دهيم و می دانيم خداوندی كه 
برای ما عزت، سالمت، ترقی و تکامل خواسته است احکامی صادر می كند 
كه به نفع ما است. حدیثی از امام)ع( هست كه می فرماید: »آنچه خداوند 
حالل و حرام كرده برای مصلحتی است كه برای ما یا جامعه ما قرار داده و 

یا برای خيری است كه برای ما و جامعه داشته است«.
حکمتی كه می توانيم در اینجا به آن اشاره كنيم این است كه حجاب، 
زمينه ساز عفت فرد و عفت جامعه است. ما چند نوع عفت داریم: "عفت 
ظاهری"، "عفت باطنی و واقعی"، "عفت كردار"، "عفت برخورد" و ...  كه در 
زمينه های اخالقی وجود دارد. كسی كه حجاب دارد نه تنها عفت ظاهری 
را دارد بلکه با این كار، زمينه ی عفت واقعی را هم برای خود فراهم می كند. 
یعنی همانطور كه خودنمایی ها، ظاهرسازی ها و بی حجابی ها زمينه ساز 

بی عفتی می شود حجاب هم زمينه ساز عفاف می شود.
حکمت دیگر اینکه: حجاب، حفظ ظواهر و زینت انسان است. حجاب در 
لغت به معنای پوشش و مخفی كردن است؛ لذا  زمينه ای است برای حفظ 
كردن ظاهر جسم و مظاهر زیبایی های انسان كه جلوی خودبينی ها و ظاهر 

سازی ها را می گيرد.
حکمت سوم حجاب، جلوگيری از بروز بسياری از مفاسد اجتماعی است. 
بنابراین در قرآن هم نسبت به مردان و هم نسبت به زنان دستور حفظ 
را  بدنشان  و  باید جسم خودشان  هم  مردها  لذا  و  دارد؛  وجود  حجاب 

بپوشانند و استثنائاتی برای زنان و هم برای مردان وجود دارد.

مجری: از صحبت های شما اینگونه فهمیده می شود که دو علت 
برای حجاب وجود دارد؛ یكی اینكه جلوی مفاسد را بگیرد و دوم 

حکمت هاي حجاب
و نقشه هاي دشمنان

»حجت االسالم و المسلمین اختري« رییس و »آقاي بیاتي« دبیر جشنواره 
بین المللي دختران آفتاب با حضور در برنامه زنده »اردي بهشت« در شبكه 

چهارم سیما، درباره مسأله حجاب و عفاف سخن گفتند.
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اینكه واجب است . شهید مطهری هم می گوید حجاب مصونیت 
است نه محدودیت و براساس اینكه "ما حكم به الشرع حكم به 
العقل" ، احكام اسالمی عقالیی و برای حفظ مصونیت خانواده ها 
است. بنابراین بی حجابی باعث محدودیت می شود. در این مورد 

توضیح بفرمایید؟ 
اختری: به نظر بندهـ  به عنوان یک طلبهـ  درباره بالهای اجتماعی و سایر 
امراض اخالقی عمومی در جامعه، مانند فساد و اعتياد كه به عنوان یک 
بيماری خانمانسوز در ایران شيوع دارد، باید اندیشمندان بحث كنند. آنها 
باید بررسی كنند كه چگونه با این مسائل برخورد شود. من به كار قهری 
معتقد نيستم. برخورد قهری ممکن است جواب بدهد ولی به شکل موقتی 
و كوتاه مدت. لذا همانگونه كه امام)ره( و مقام معظم رهبری فرموده اند باید 

به گونه ای برخورد شود كه این مسائل نهادینه شود.
دشمنان ما كه نتوانسته اند با كار نظامی و یا اقتصادی ما را مورد حمله قرار 
دهند، به دنبال این هستند كه با كار فرهنگی رخنه كنند و لذا فکر نکنيم 

كه این كار بی اهميت است .
به تاریخ نگاه كنيم ، تاریخ اندلس، كه اسپانيا قسمتی از اندلس آن زمان 
بوده كه كشوری اسالمی بود كه مسلمانان حاكم بودند؛ اما این كشور 
سقوط كرد نه از كانال های نظامی و نه قهری بلکه به خاطر مسائل فرهنگی 
سقوط كرد كه بی حجابی، مشروب خواری ، فساد اخالقی در ميان جامعه 
آنها نفوذ كرد و مسئوالن آن به بی بند وباری دست زدند و جامعه شروع 

كرد به سقوط كردن .
وحاال دشمن این دام را پهن كرده همه باید این مسائل رادر نظر بگيرند و 
به نظر می آید یک بی مسئوليتی احساس می شود و بعضی مسئوالن به این 
بی توجه هستند كه دولت می تواند جلوی بعضی از این مسائل را بگيرد .

در بعضی ادارات ، بيمارستان ها وقتی وارد می شوی گویی بویی از دین به 
مشام نمی رسد . در دانشگاه های ما عده ای از دانشجویان اعم از دختر و 

پسر صدایشان بلند شده و ناراحتند از وضعی كه هست .
اینها نقشه دشمن است كه پنهان و آشکار در این زمينه كار مي كنند. مثاًل 

از زمان »رضا شاه« كم كم این بی بند وباری ها شيوع پيدا كرد و زنان بعضی 
از این سفارت خانه ها مدهایی را وارد كرده و خودشان می پوشيدند و آن را 

شيوع می دادند.
در زمان ما هم بعضی از این در وارد شده و بعضی از افراد مأموریت دارند 
كه در مناطق عمومی مسأله بی حجابی را نشان بدهند و اینکه به بی دینی 
عمل می شود و این مساله را گسترش و شيوع بدهند و این مقابله با دین 
و حاكميت و حکومت اسالمی است . ما نباید بپذیریم این حركت گسترش 
پيدا كند ، ما خوشحاليم كه عده ای از دانشجویان به تکاپو افتاده اند و لذا 

ما باید به كار فرهنگی اهميت بدهيم و كار فرهنگی بکنيم.
كتاب به حد كافی است ومقاله هم به اندازه كافی نوشته شده و فلسفه 
حجاب را هم علما بيان كرده اند و زمانی است كه ما باید عمل كنيم ، كار 

فرهنگی كنيم و آن را شيوع بدهيم.
قرار  به خصوص فمنيست ها  و  تبليغات غرب  تاثير  نباید تحت  جامعه 
بگيرند، آنها هر چه می خواهند بگویند! ما در جامعه خودمان نشان دادیم 
نظام سياسی با این خانم های عالِم، با متخصصين علوم مختلف، این را 
نشان دادند كه حجاب مانعی برای پيشرفت یک خانم نيست همانگونه كه 
می بينيم به باالترین مرحله و به باالترین تخصص رسيده اند . حتی در بضی 

كشورها می بينيم با اینکه حجاب نيست خانم ها نمی توانند درس بخوانند.
به عنوان نکته آخر باید بگویم كه مساله حجاب با قانون زنان متفاوت است 
بنابراین كسی كه در خانه به او ظلم می شود تفاوت دارد با مسأله حجاب، و 

نباید آن را به مسأله حجاب ربط داد.

مجری: از حضور شما در این برنامه تشكر مي کنیم.
اختری: متشکرم. انتظار این است كه رسانه ها هم در این امر سرمایه گذاری 
كنند تا در ابعاد مختلف مورد توجه قرار بگيرد. ان شاءاهلل خداوند ما مردم 
تا  بداند  ارادتمندان حضرت فاطمه زهرا)س( هستيم الیق  را كه  ایران 
فرهنگ فاطمی را محقق كنيم و زندگی خودمان را به آنها نزدیک كنيم و 

آنها برای ما الگو شوند و مردان و زنان ما با این فرهنگ خو بگيرند. 
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مراسم اختتاميه سومين جشنواره دختران آفتاب با حضور »آیت اهلل احمد 
جنتی« دبير شورای نگهبان، »حجت االسالم و المسلمين اختری« دبير 
كل مجمع جهانی اهل بيت)ع( ، »دكتر دباغ« معاون دانشگاه شهيد بهشتی 

و حدود 300 ميهمان داخلی و خارجی برگزار شد.
در ابتداي مراسم »مهدی بياتی« دبير این جشنواره گزارشی از برگزاری این 

جشنواره چندروزه ارائه كرد.
جشنواره  سومين  ریيس  اختری  المسلمين  و  االسالم  حجت  سپس 
این  شركت كنندگان  و  مدیران  از  تشکر  با  آفتاب  دختران  بين المللی 

جشنواره، آن را مثبت ارزیابی كرد.
سخنران پایانی این مراسم هم »آیت اهلل جنتی« بود كه با ارزشی دانستن 

این جشنواره اظهار اميدواری كرد اینگونه جشنواره ها ادامه داشته باشد.
ایشان با ابراز تشکر و قدرداني از دست اندركاران برپایي این جشنواره، این 
اقدام را بسيار ارزنده دانست و گفت: »افرادي كه با این اهداف و برپایي 
اینگونه مراسم ها موافق هستند باید در این زمينه بيشتر كمک كنند. برپایي 
این جشنواره ها و پرداختن به مسئله مهم حجاب و عفاف مصداق آیه 
شریفه سوره صف است كه "مؤمنين باید یار خدا باشند"؛ لذا برپایي چنين 
همایش هایي كار "یاران خداوند" است. از آنجایي كه صداي "هل من ناصر 
ینصرني حضرت زهرا)س(" بلند است و از مسلمانان مي خواهد كه اجازه 
ندهند زحمات پدرش از بين رود، هر فردي این ندا را لبيک گوید از انصار 

 اهلل و یاران خداوند است«.
وي مسئله حجاب و عفاف را بسيار حساس دانست و تأكيد كرد: »برپایي 

اینگونه جشنواره ها باید نتيجه عملي داشته باشد و اثرگذار باشد«.
دبير شوراي نگهبان با اشاره به اینکه جمهوري اسالمي به دالیل مختلف 
در مسئله حجاب و عفاف كوتاهي كرده است، تأكيد كرد: »در این زمينه، 
آنچه باید و شاید دولت ها به وظيفه خود عمل نکرده اند. مسؤوالن نهادهاي 
مختلف مانند رؤساي دولت ها، رؤساي دانشگاه ها، صدا و سيما، آموزش 
و پرورش و حتي روحانيت وظيفه اي را كه باید در این امر مهم انجام 
مي دادند، به خوبي انجام ندادند و خود را با گرفتاري مسائل دیگر مشغول 

كردند«.
آیت اهلل جنتي با بيان اینکه اهميت الزم به فریضه حجاب داده نشده، اظهار 
داشت: »بعضي ها خيال مي كردند كه مسئله حجاب و عفاف مشکلي ندارد 
و زماني كه از برخورد با بي حجابي صحبت مي شد و برخي افراد در خصوص 
برخورد با بي حجابي طرح هایي را ارائه مي كردند آن را رد مي كردند؛ در 
صورتي كه اگر این فریضه مهم به درستي انجام نشود، ام الفساد خواهد 

بود«.

جنتي در ادامه این مطلب تأكيد كرد: »بي حجابي و بي عفتي، مسائلي 
به دنبال خواهد  را  همچون طالق، سقط جنين، فرزندان بي سرپرست 

داشت كه غرب هم اكنون به آن مبتال شده است«.
امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر اینکه حجاب و عفاف جزء حدود اهلل 
است و باید با دید قرآني به این مسأله نگاه كرد، افزود: »بنا بر آیات متعدد 
قرآن، حجاب از حدود الهي است و كسي كه به این مسئله توجهي ندارد و 
آن را رعایت نمي كند در حقيقت به قرآن و اولياء خدا دهن كجي مي كند«.

ریيس ستاد امر به معروف و نهي از منکر در ادامه خاطرنشان كرد: »قرآن 
در خصوص حجاب تأكيد مي كند كه زن و مرد باید دلشان پاك باشد كه 
اگر دل و قلبي ناپاك شد، آثار منفي  از خود به جا مي گذارد و در ارتباط 

بين خدا و انسان تأثير خواهد داشت«.
دبير شوراي نگهبان در خصوص افرادي كه تا حدودي معتقد هستند اما 
بي حجابي مي كنند، گفت: »این دسته افراد تجاهر به فسق و گناه مضاعف 

دارند و در حقيقت جامعه را سمپاشي مي كنند«.
وي با تأكيد بر اینکه دولت ها مقصر شدید وضعيت نامناسب حجاب و 
بي حجابي در جامعه امروز هستند، گفت: »دستگاه هاي دولتي حتي در 
خصوص افرادي كه حقوق بگير دولت هستند و حجاب را رعایت نمي كنند، 

هيچ برخوردي نداشته اند«.
جنتي با بيان اینکه زنان باحجاب ما كم نيستند و در حقيقت آنها با حفظ 
حجاب جهاد مي كنند، تصریح كرد: »از كسي كه با عدم رعایت حجاب در 
دانشگاه تحصيل مي كند و مدركي اخذ مي كند و در آینده پستي را مدیریت  
خواهد كرد نباید انتظار داشته باشيم كه قانون را رعایت كند و پاكدامني و 
عدالت را از او ببينيم، چرا كه این شخص كه قانون خدا را رعایت نمي كند، 

نمي تواند جامعه وكشور را به جایي برساند«.
وي با اشاره به اینکه مسأله حجاب و عفاف هم اكنون همه را درگير خود 

كرده است، گفت: »حتی مراجع تقليد از این وضعيت به تنگ آمده اند«.
جنتي در خصوص راهکارهاي مقابله با این معضل اجتماعي گفت: »باید با 
هر قشر و فردي متناسب با خودش رفتار كرد، از این رو روش هاي قرآني 
براي بعضي ها مؤثر است؛ چرا كه قرآن منذر و بشير است. اگر بتوانيم 
از الهامات قرآني براي خود و دیگران استفاده و بيان كنيم تأثير بسزایي 
در فرد خواهد داشت؛ چرا كه روش هاي قرآني از نافذترین و موفق ترین 

روش هاست«.
در پایان مراسم اختتاميه این جشنواره، هدایایی به رسم یادبود به ميهمانان 

و دانشجویان برگزیده اهداء شد.

آیت اهلل جنتي در مراسم اختتامیه:

روش هاي قرآني، نافذترين روش نهادينه کردن حجاب است
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دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( در مراسم اختتاميه جشنواره دختران 
آفتاب گفت: برای حاكم شدن فرهنگ فاطمی و علوی در كشور، نيازمند 

خودسازی و عامل به دستورات دین بودن افراد جامعه هستيم.
حجت االسالم محمدحسن اختری دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( و 
رئيس جشنواره بين المللی دختران آفتاب در آئين اختتاميه این جشنواره 
گفت: »برای گسترش حجاب در جامعه، اوال باید هدف خود راباور كنيم و 

ثانيا برای گسترش و توسعه این هدف تمام تالش خود را مبذول داریم.«
حجت االسالم اختری افزود: »ما نيازمند آنيم تا فرهنگ فاطمی و علوی 
در جامعه حاكم شود و برای نيل به این منظور، باید خودمان عامل به 
دستورات دین باشيم و با "خودسازی"، به گسترش این فرهنگ غنی شيعی 

بپردازیم.«
رئيس سومين جشنواره بين المللی دختران آفتاب در ادامه سخنان خود به 
مسأله الگو بودن حضرت زهرا)س( در جامعه اشاره كرد و گفت: »برای آنکه 
بتوانيم به این نوع از الگوسازی در جامعه دست یابيم، باید همه شاخص های 
زندگی یک انسان كامل را كه در وجود ایشان)حضرت زهرا)س(( نهفته 

است، در جامعه اسالمی و ميان زنان و مردان پياده كنيم.«
به گفته اختری، امام عصر)عج( در روایتی می فرمایند كه الگوی من در 
زندگی، فاطمه زهرا)س( است. حضرت زهرا)س( نيز الگوی خود را رسول 
اكرم)ص( ذكر می فرمایند. وی سپس از این گفته خود چنين نتيجه گرفت 
كه : »این مسأله نشان می دهد معصومين)ع( همگی الگوی بارز و شاخص 
خود در زندگی را حضرت زهرا)س( و رسول گرامی اسالم)ص( می دانند. 
ما هم باید از زندگی این بزرگان الگوبرداری كنيم.؛ یعنی زهرا)س( تنها 
برای زنان الگو نيست و مردان هم باید رفتارهای ایشان را سرلوحه امور 

خود قرار دهند.«
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با تمجيد از دستاورد این جشنواره 
كه تشکيل كانون های عفاف و حجاب در جامعه است، گفت: »اميدوارم این 
حركت بابركت به زودی نتایج مثبتی به بار داشته باشد و با عنایت خداوند 

متعال شاهد رشد و شکوفایی آنها باشيم.«
وی در پایان از دختران آفتاب و سفيران حجاب در دانشگاه ها خواست تا 
مهمترین بخش تبليغ كه همانا عامل بودن خود مبلغ به آداب اسالمی است 

را رعایت كنند و تنها به تبليغ لسانی و زبانی اكتفا ننمایند

برگزیده بخش مقاالت سومين جشنواره دختران  نفرات  اهداي جوایز 
آفتاب، حسن ختام مراسم اختتاميه این  جشنواره بود.

نفرات زیر افرادي بودند كه به طور انفرادي یا به شکل مشترك، برنده جوایز 
این جشنواره در بخش مقاالت شدند:

1. سعيد مسعودي پور
2. الهه هادیان رسناني

3. ليال ناصري و مصطفي ناصري
4. زهرا گواهي و زینب محمدزاده

5. مرضيه خاني
6. فاطمه اسفندیار، زهرا یوسفيان ومحمد صالح هاشم زاده

7. منصوره فصيح رامندي
8. علي اكبر شایسته نژاد

9. سياوش پورطهماسبي، شاپور نورآذر و آذر تاجور
10. زهره سادات ميرمقتدایي

11. محمد صالحي و حسين باقري
12. طيبه مطلوبي

حجت االسالم والمسلمین اختری در مراسم اختتامیه:

تبلیغ حجاب به زبان نیست،
به عمل است

مورد تقدیر قرار گرفتند؛

برگزيدگان بخش 
مقاالت جشنواره 
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و  مسلمان  بانوی  گونزالس«  زهرا  »خانم 
جشنواره  حاشيه  در  آمریکایی،  نوشيعه ی 
دختران آفتاب، برایمان از وضعيت دشوار زنان 
مسلمان و بانوان محجبه در جوامع غربی گفت.

در طول این مصاحبه، چند باری لرزه بر اندامم 
افتاد و هوای دل و دیده ام را ابری كرد؛ نه به 
خاطر اینکه او چه سختی هایی كشيده است، 
بلکه به این دليل كه اینگونه زنان مسلمان در 
مایه  جان  از  خود  حجاب  حفظ  برای  غرب، 
كشورهای  برخی  و  ایران  در  اما  می گذارند؛ 
اسالمی كه همه در انتخاب حجاب آزادند و 
كرامت زن مسلمان محفوظ است، متأسفانه 
پوشش  حرمت  زنان مان  و  دختران  از  برخی 

اسالمی را پاس نمی دارند!
زهرا گونزالس می گفت:

»12 یا 13 ساله بودم كه مادرم به دین اسالم 
و  من  او  مادرم،  آوردن  اسالم  از  بعد  گروید. 
برادران و خواهرانم را نيز بدون هيچ اجباری به 
اسالم دعوت كرد و ما همگی به عشق و عالقه 

خود مسلمان شدیم.
با پوشيدن روسری، در  از آن به بعد همواره 
كه  یادم هست  درست  می شدم.  ظاهر  انظار 
كالس  به  من  بود.  تحصيلی  سال  آغاز  روز 
كه  بود  بار  اولين  و  می رفتم  راهنمایی  اول 
می خواستم با روسری به محيط آموزشی بروم. 
بارها خود را در آینه مشاهده كردم و از اینکه 
شاد  بسيار  است،  آسمان  رنگ  به  روسری ام 
بودم. می خواستم با دوستانم هم این شادی را 
تقسيم كنم. فکر می كردم همگی از نوع پوشش 

من لذت می برند...
اتوبوس مدرسه رسيده بود و من آخرین نفری 
اتوبوس های  همين  از  شدم.  سوار  كه  بودم 
زرد بزرگ كه هميشه برای سرویس مدارس 
استفاده می شود. همينکه وارد اتوبوس شدم و 
چشم بچه ها به من افتاد، ناگهان برای مدتی 
سپس  شد.  حکم فرما  اتوبوس  بر  "سکوت" 
ببينيد؛ چی سرش  »اینو  كه  زد  فریاد  یکی 

گذاشته!!« یکی دیگر از بچه ها برای من آشغال 
نثارم  ركيک  حرف های  دیگری  كرد،  پرتاب 
كرد... می خواستم فرار كنم؛ اما راننده اتوبس 
بسيار  پایم  »بنشين!«  گفت:  و  بست  را  در 
سنگين شده بود و یارای حمل من به سمت 
صندلی را نداشت؛ همان دو یا سه قدم به سمت 
صندلی برایم به اندازه یک سال طول كشيد. 
ردیف  در  صندلی ها  از  یکی  روی  بر  باالخره 
جلوی اتوبوس نشستم. همچنان فحاشی ها و 
پرتاب اشياء به سمت خودم را حس می كردم 
و می شنيدم؛ ولی به روی خودم نمی آوردم. به 
مدرسه كه رسيدیم، احساس كردم روسری ام 
خيس شده؛ بعدها یکی از دوستانم گفت كه 
بچه ها در سرویس و در طول راه، یکی یکی به 
سمت من می آمده اند و به روسریم آب دهان 

می اندخته اند!
و  تکرار می شد  من  برای  هرروز  داستان  این 
من مجبور بودم با خودم دو یا سه روسری به 
مدرسه بياورم تا پس از پرتاب های آب دهان از 
طرف دانش آموزان، دومی یا سومی را به سر 

كنم!«
این داستان  با شور و حرارت  خانم گونزالس 
از بيان این  را تعریف می كرد گویی كه اصالً 

خاطرات تلخ ناراحت نيست!
قضایا  این  یادآوری  از  »آیا  پرسيدم:  وقتی 
ناراحت می شوید؟« گفت: »ما رأیت اال جميالً! 
مگر من از حضرت زینب)س( باالترم؟ هرگز!  او 
با آن همه سختی، مصائب كربال را زیبا می دید؛ 
حال من بيایم و از اینکه به وظيفه مسلمانيم 

عمل كرده ام ناراحت باشم؟«
"زهرا" در پایان گفت: » از اینکه می بينم در 
اهتمام  زنان و دختران  از  زیادی  تعداد  ایران 
جدی ای به حجاب و پوشش خود ندارند، دلم 

به درد می آید!«
كودك  به سمت  لبخندی  با  و  گفت  را  این 
خردسال خود كه در كالسکه خوابيده بود، رفت.

اهانت ها را تحمل کردم...
اما حجاب را برگزيدم

»خانم بسا بوتوچي« یک نوشيعه ي اهل كوزوو است. وي داراي 
مدرك كارشناسي ارشد در رشته ریاضيات بوده و با وجود اینکه 
هفده سال سابقه تدریس در مدارس و دبيرستان هاي كوزوو دارد 
به دليل انتخاب حجاب اسالمي از ادامه فعاليت آموزشي در مدارس 

این كشور منع گردیده است. 
ایشان كه همسر »آقاي منصور بوتوچي« از اعضاي مجمع عمومي 
مجمع جهاني اهل بيت)ع( است در سفري به ایران، جشن رسمي 

حجاب گذاري خود را در شهر مقدس قم برگزار كرد. 
وی می گوید: »از آنجا كه زن و مرد در خلقت تفاوت هایی دارند 
طبيعی است كه در حقوق نيز به این تفاوتها توجه گردد. این 
تفاوت ها، فيزیکی، جنسی، بلوغ و روانی هستند. لذا با توجه به 
تفاوت هایی كه وجود دارد اسالم بر خود الزم نمی داند كه مرد 
و زن در حقوق، یکسان و یکی باشند همچنان كه به امتياز و 
تبعيض به نفع مرد معتقد نيست. اسالم به برابری حقوق آن دو 
رای داده ولی نه به اتحاد در حقوق.  با توجه به این تفاوت ها، 
در قوانين و مقررات نسبت به زن و مرد نيز تفاوت هایی داشته 
باشد. یکی از این تفاوت ها فرق در نحوه لباس پوشيدن می باشد. 
موضوع پوشش، شکل و گونه آن یک موضوع ساده نيست كه 
قابل اغماض و مسامحه باشد یا آن را مسئله اي ذوقی و سليقه ای 
تلقی نمود. در قرآن آیاتی از قبيل  احزاب 59 و نور 31/30 در 
این زمينه توضيح داده است. در این آیه ها ضرورت حجاب را می 
بينيم كه خداوند این قانون را در چند آیه جداگانه مورد تأكيد 

قرارداده است. 
مطلب دیگری كه حائز اهميت می باشد این است كه این حکم 
الهی با مخالفت سرسخت دشمنان اسالم و مورد تخطئه از طرف 
آنها واقع شده است. غربی ها حجاب را به منزله علم عقب ماندگی 
تلقی می كنند و می گویند كه حجاب موجب بدبختی زن هست، 
مانع از رشد او می گردد و افترائات بی پایه و اساس دیگر. متأسفانه 
خيلی از دول در سياست شان این نقطه گنجانده شده است كه با 
حجاب و مسئله زنان برخورد شود و تبليغات سوئی صورت گيرد«. 

کارم را از 
دست دادم ...
اما حجاب را 

برگزيدم
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با انتخاب حجاب 
دوباره متولد شدم

  »ماشا اليليکينا« نام مشهوری در مناطق روسی زبان 
او حدود 3 سال پيش به عنوان یک هنرپيشه  است. 
جذاب و یک مدل زیبا مطرح بود و شهرت و محبوبيتش 
با اوج گرفتن "گروه رقص و موسيقی فابریک" در روسيه، 

به باالترین حد رسيد. 

و  آسمان شهرت  در  به سرعت  كه  همانقدر  ماشا  اما 
محبوبيت طلوع كرد خيلي زود نيز از صحنه ناپدید شد. 
این امر، نه به دليل افول ستاره ي بخت وی بود و نه به 
علت از دست دادن "زیبایی چهره" یا "سحر صدا" ؛ بلکه 
به این دليل بود كه: »ماشا مسلمان شد و لباس عفت 

و ایمان را بر درخشش های كاذب دنيوی ترجيح داد«. 
این ستاره سابق سينما و آواز، اینک حجابي اسالمي در بر 
دارد و به تدریس در مدارس مشغول است. وي مي گوید 
از جلوه هاي كاذب سابق متنفر است و اكنون احساس 

خوشبختي مي كند. 
او اضافه مي كند: »خداوند به ما تفکر و تعقل نداده است 
تا بيایيم، زندگی كنيم، بخوریم، بخوابيم و بميریم. خدا 
به ما فرصت زندگی كردن داده است تا به او برسيم. من 
به لطف خداوند به سوی او گام برداشتم. این اراده خدا 
بود. از اینکه مسلمان شده ام احساس خوشبختي می كنم. 
امروز من این فرصت را دارم كه مقایسه كنم قبالً چه 
بودم و حاال چه هستم. من اكنون با حيات واقعی آشنا 
دیگر،  ادیان  به  نسبت  اسالم  شده ام، پس خوشبختم. 
محکم ترین اساس را دارد.  راه اسالم سعادت بخش است. 
من براي فهم بهتر آن دارم عربي یاد مي گيرم. در ابتدا 
فکر می كردم كه آموختن زبان عربی مشکل باشد؛ اما 
آن را شروع كرده ام و خيلی هم آن را دوست دارم و 
فکر می كنم كليدی برای فهم دانش برتر باشد. اكنون به 
موفقيت ها و درآمد سابق خود  فکر نمی كنم و حسرت 
آن را نمي خورم. آن جلوه ها، پس از مسلمان شدن، برایم 
بی ارزش و منفور هستند. من دوست ندارم به عکس های 
سابقم كه در اینترنت هست نگاه كنم. اما اشکال ندارد 
كه مردم آنها را ببينند تا برایشان عبرت شود و بدانند كه 
انسان می تواند تولد دیگری داشته باشد و از نو به دنيا 
بياید. انسان می تواند توبه كند و با انجام كارهای خوب، 
تمام سياهی های گذشته اش را پاك كند، ان شاء اهلل«. 

آرامش خود را در اسالم يافتم 
خواننده  »دیامس«  به  مشهور  جورجيادیز«  »ميالنی 
جوان و مشهور رپ فرانسوی با حضور در مسجد ژان 
فيليپه در پاریس اسالم آورد و خود را ملتزم به رعایت 
شئونات اسالمی از جمله حجاب و قطع ارتباط با مردان 

نامحرم كرد. 
 او در حدود یک سال پيش با جوانی مسلمان ازدواج 
كرد و در این مدت، تغييراتی اساسی در عقاید، اخالق و 

زندگی او رخ داد. 
دیامس كه مدتی نيز به دليل ابتال به بيماری افسردگی 
با  در صحبت  می كرد،  خودداری  اجتماع  در  حضور  از 
دوستانش گفت: »من نزد پزشکان زیادی رفته ام ولی درمان 

بيماری خود را تنها در عمل به دستورات اسالم یافته ام«. 

شخصيت  و  اشعار  علت  به  كه  ساله   29 دیامس 
شناخته  فرانسویان  عمومی  اذهان  در  سياسی اش 
شده است، در آهنگ های خود شدیداً به سازمان های 
كودكان  از  و  اعتراض  حقوق بشر  مدعی  بين المللی 
بی سرپرست مهاجر كشورهای آفریقایی و اسالمی دفاع 
می كرد.او نه تنها با سياست مداران راست گرایی همچون 
»ژان لوپن« و دخترش »ماری لوپن« به مخالفت شدید 
پرداخته، بلکه با سياست های ریيس جمهور فعلی فرانسه 

»نيکال ساركوزی« هم مخالف است. 
دیامس اكنون با گرویدن به دین مبين اسالم، راه آرامش 

و رستگاری را در آموزه های آن یافته است.

کاش از روز اول
حجاب را برگزيده بودم

»خانم حنان ترك« ستاره سينمای مصر پس از هفت 
سال تفکر برای انتخاب حجاب، سرانجام پوشش اسالمی 

را برای خود برگزید.
وی درباره دوران بی حجابی خود مي گوید: » این دوران، 
را  اول حجاب  روز  از  كاش  ای  و  بود  زیانباری  دوران 
انتخاب كرده بودم. من وقتی فيلم های ایرانی را در سينما 
دیدم، فهميدم كه می توان هم دین دار بود و هم هنرمند! 
نقش های  اجرای  بر  مانعی  به حجاب  من  التزام  پس 

متفاوت در سينما نيست«.
این بازیگر در پاسخ به این سؤال كه با حجابت به كجا 

می خواهی برسی، گفت: »مدتی ستاره اهل زمين بودم و 
از خدا می خواهم تا مرا به ستاره آسمان ها تبدیل كند«.

كارگردانان  كه  این  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  وی 
معتقدند نشان دادن زن باحجاب در خانه ها، برای بيننده 
قانع كننده نيست، گفت: »من با بسياری از مردم مصر در 

رابطه ام. آنها چنين نظري ندارند«.

با انتخاب حجاب
بهشت را انتخاب کردم

در  رپ  موسيقی  مشهور  خواننده  حسينووا«  »آليسا 
انتخاب  و  اسالم  به  گرایش  از  پس  روسيه  تاتارستان 
حجاب در سن جوانی و در اوج شهرت، از محبوبيت و 

ستاره بودن چشم پوشی كرد و عفاف برگزید.
 2000 سال  آغاز  در  مسکو،  باشگاه  سابق  ستاره  این 
ميالدی با خالقيت و استعداد خود مورد توجه هنرمندان 
اروپایی واقع شد. تا جائيکه مطبوعات روسی او را سلطان 
خواننده های تاتار  ناميدند؛  اما او ناگهان از همه آنها دست 

كشيده و صحنه نمایش را به كلی ترك گفت.

آليسا اكنون دین اسالم را مطالعه می كند و می گوید: »از 
دوران گذشته زندگی خود بيزارم. من دیگر نمی خواهم 
در مقابل جمعيت قرار بگيرم. من از موسيقی مأیوس 
شده ام و دیگر نمی خواهم برای جلب رضایت افراد معتاد 
به موسيقی، آواز بخوانم. همچنين نمی خواهم خود را 
به  مرا  آنها  بياید.  خوششان  دیگران  تا  دهم  نمایش 
بسياری از جشنواره ها و كنسرت ها دعوت نمودند، مثال 
به فستيوال هایی در سوئيس، استونی و... ؛ اما من دعوت 

آنها را رد كردم. «
آليسا می گوید: »به نظر من، هر انسانی باید آرزوی رفتن 
به بهشت را داشته باشد. من نمی دانم چه چيزی می تواند 

بهتر از این باشد؟!«
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دبیرکل مجمع در دیدار مدیران خبرگزاری ایونا :

 خبرگزاري زنان
درباره بانوان موفق و عفیف
اطالع رساني کند

مدیران خبرگزاری بين المللی زنان ایران ـ ایونا ـ روز یکشنبه 30 خرداد 1389 
با حضور در دفتر دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( گزارشی از فعاليت های این 

خبرگزاری ارائه كردند.
»حجت االسالم والمسلمين اختری« در این دیدار، فعاليت رسانه اي اسالمی را 
امری بسيار مهم و ضروری دانست و تأكيد كرد: »یکي از مشکالتي كه معموالً 

دركشورهاي اسالمي وجود دارد بي اطالعي از یکدیگر است«.
وی با یادآوری دوران مبارزات خود گفت: »در دوران خفقان ستمشاهی، هميشه 
ناراحتي ما این بود كه چرا وقتی یک اطالعيه از سوی امام)ره( صادر مي شود هيچ 
خبرگزاري یا رسانه ای در جهان حاضر نيست كه آن اطالعيه را منتشر كند. لذا 
اگر یک رسانه یا مجله اي آن خبر یا اطالعيه را چاپ می كرد ما خيلي خوشحال 

مي شدیم«.
اختری با تشبيه انحصار رسانه ای فعلی از سوی غرب به وضعيت دوران خفقان در 
ایران افزود: »االن هم اخبار دیني و اسالمي، به انحاء مختلف در رسانه های جهان 
بایکوت می شود. لذا الزم است كه خبرگزاری شما مسایلي را كه آن رسانه ها بدان 
نمي پردازند را انعکاس دهد. بنابراین معيار فعاليت شما باید این باشد كه "اطالعات 
و اخبار و گزارش هایي كه معموال رسانه هاي دیگر به آن بي توجه هستند و برای آن 
اهميت قائل نيستند را منعکس كنيد." خود نقل این خبر باعث مي شود كه دیگران 

احساس كنند زنان مسلمان این كارهای مهم و مفيد را مي توانند انجام دهند«.
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( به ضرورت فعاليت خبرگزاری زنان ایران اشاره 
كرد و گفت: »اگر حقوقي از زنان مسلمان یا مستضعف پایمال مي شود یا هر ظلم 
عمومي نسبت به افراد صورت مي گيرد،امثال این خبرگزاری باید آنها را منتشر 

كنند«.
وی به لزوم معرفی فعاليت هاي مضر و امر به معروف و نهي از منکر اخالقي هم تأكيد 
كرد و افزود: »یکی از مسائل مهم خبر، جنبه تحليلي و نيز جنبه دیني آنهاست 
كه معموال در اخبار دیگر خبرگزاری ها وجود ندارد. شما باید با منطق و عقالنيت، 

باورهاي اخالقي صحيح را تأیيد و تبليغات ضد یني و ضد ارزشي را نفي كنيد«.
ریيس جمعيت مسجدسازان ادامه داد: »خبرگزاری شما می تواند با معرفی زنان 
برای  نيکوكار زیادی كه در زمينه هاي مختلف وجود دارند در تشویق دیگران 
امور خير تاثير داشته باشد. ضمن اینکه می توانيد روي این مسأله كار كنيد كه 
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به خانواده هاي گرفتار، بيماران خاص و كساني كه نياز به كمک دارندـ  طوري كه 
حرمتشان لکه دار نشودـ  كمک شود«.

وی با بيان اینکه حجاب و عفاف و ایمان مانع از فعاليت مفيد اجتماعی زنان نيست، 
اضافه كرد: »االن زنان زیادي در دانشگاه ها، پارلمان ها و عرصه های مختلف جهان 
اسالم داریم كه با حجاب، تدین و وقار فعاليت می كنند. شما مي توانيد با آنها تبادل 
خبر و مطلب كنيد و مطابق با رویکرد خودتان با آنها ارتباط داشته باشد. االن زنان 
متدین و متخصص زیادي داریم كه الزم است فعاليت هاي آنان منعکس شود. مثال 
»خانم صفارزاده« چند دهه كار مفيد كرد ولي فعاليت هایش تا زمان وفاتش بروز 
پيدا نکرد. در خارج هم زنان مسلمان و زنان دانشمند پيرو اهل بيت)ع( را داریم كه 

انعکاس فعاليتهاي آنان در باال بردن سطح جامعه مي تواند تأثيرگذار باشد«.
ریيس جشنواره دختران آفتاب به "همایش كالم زینب)س(" و "جشنواره توليدات 
رسانه ای زنان جهان اسالم" كه قرار است از سوی این خبرگزاری برگزار شود هم 
اشاره كرد و گفت: »با توجه به هزینه های كالنی كه اینگونه جشنواره ها دارند، 
در صورتی باید آنها را برگزار كنيم كه از جشنواره، بهره اي گرفته شود كه بدون 
جشنواره امکان نداشته باشد؛ نه اینکه فقط به چند مقاله  یا چند كار نمایشی و 

تشریفاتی بسنده شود«.
دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( در پایان آمادگی این مجمع را برای همکاری 
با خبرگزاری ایونا اعالم كرد و گفت: »شما مي توانيد با خبرگزاري مجمع ـ ابنا ـ 
همکاري داشته باشيد. دو خبرگزاري ابنا و ایونا مي توانند با هم توافق و كار كنند. 
همچنين اداره زنان و كودكان مجمع جهاني اهل بيت )ع( فعاليت خوبی دارد كه 
مي توانيد با آن بخش و نيز با جميعت های زنان پيرو اهل بيت)ع( در كشورهاي 
مختلف در ارتباط باشيد و اگر در این زمينه برنامه ریزي خوبی شود می توانيد از 

توانایی زنان مرتبط با مجمع بخوبی استفاده كنيد«.
در ابتدای این دیدار »آقاي اسالمي فرد« ریيس هيأت مدیره و سردبير خبرگزاري 
زنان ایران، هدف از تأسيس و فعاليت این خبرگزاری را توانمندسازي زنان مسلمان 
و بررسی مشکالت وموانع آنان بدون گرایش هاي فمنيستي اعالم كرد و گفت: »این 
خبرگزاری حدود پنج سال به شکل یک سایت خبری در مشهد كار كرد و اكنون 
یک سال و نيم است كه با دریافت مجوز الزم، به عنوان یک خبرگزاري رسمي 

فعاليت  مي كند«.

وی با اشاره به اینکه هم اكنون سه دفتر خبرگزاری ایونا در سوریه ، لبنان و عراق 
ایجاد شده است، گفت: »تعداد بازدیدكننندگان خبرگزاری از كشورهاي مختلف 
خوب است. ضمن اینکه عالوه بر انعکاس اخبار در سایت، این اخبار روزانه به پنج 

ميليون ایميل هم ارسال مي شود و تأثيرگذار است«.
با  كه  ایرانی  زنان  زمينه  در  نامناسب  قانون  "تصحيح  زنان  سردبير خبرگزاري 
را از  و نيز "رشد سه برابری اخبار مطلوب زنان"  اتباع خارجي ازدواج می كنند" 
دستاوردهای ملموس ایجاد این خبرگزاري دانست و گفت: »كالس هایي نيز با 
عنوان افسران جوان جنگ نرم راه اندازي كرده ایم كه مسایل روز و جریان شناسي 

مسایل زنان را در دهها ساعت آموزش می دهد«.
اسالمي فرد با اعالم اینکه بيش از 60درصد خبرنگاران ایران، زن هستند "خانه 
جانبی  فعاليت های  عنوان  به  را  زینب)س("  "جشنواره كالم  و  خبرنگاران زن" 
خبرگزاری ایونا معرفی كرد و گفت: »هدف از این برنامه ها این است كه تبليغات 
دشمنان كه حجاب را مانع زنان مسلمان نشان مي دهند را خنثی و چهره واقعي 

زنان مسلمان را مطرح كنيم«
وی افزود: »دراین جشنواره كه قرار است همزمان با ایام دهه فجر برگزار شود 
مي خواهيم ضمن تجليل از خبرنگاران زن مسلمان، یک NGO ی بين المللي از 
خبرنگاران زن ایجاد كنيم. همچنين با تدوین منشور اخالقي خبرنگار زن، تبيين 
كنيم كه چگونه یک خبرنگار زن مي تواند با رعایت عفاف و حجاب، فعاليت خبري 
مفيد داشته باشد. هدف دیگر این جشنواره، ایجاد بانک اطالعات خبرنگاران زن 

است كه اميدواریم با راهنمایي  و حمایتي شما انجام شود«.
ریيس هيأت مدیره خبرگزاري زنان ایران در پایان از دبيركل مجمع درخواست كرد 

نماینده ای از مجمع در شوراي سياستگذاري این مجمع شركت نماید.
در این دیدار »خانم طاهره چک« معاونت خبر و »حجت االسالم اللهياري« معاونت 
پژوهشي خبرگزاري ایونا و نيز »حجت االسالم حسينی عارف« مدیر خبرگزاری 

اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  هم حضور داشتند.
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  به قلم: میثم منصوري کیا
)خبرگزاري ابناـ  وابسته به مجمع(

 ناوگان آزادی ... کاروانی در بند
ناوگانی متشکل از 8 كشتی كه هركدام وابسته به گروهی است؛ آنها نه تروریست 
بوده اند، نه هستند و نه خواهند بود؛ كمپينی وابسته به برخی از اروپایی های طرفدار 
حقوق بشر، جنبش غزه ی آزاد و كمک های بشردوستانه در تركيه، و دو كمپين 
یونانی و سوئدی؛ كه می خواستند به غزه ی در بند كمک كنند. این ناوگان اميدوار 
بود تا محاصره ی ناعادالنه و چهار ساله ی غزه را در هم شکند و اميد را برای دل های 

مردم این خطه به ارمغان بياورد.
... تا اینکه اسرائيل ـ اسرائيلی كه از هيچ چيز و هيچ كس واهمه ندارد ـ حمام 
دیگری از خون به راه انداخت؛ اسرائيلی كه از همان ابتدا متعهد شده بود كه ناوگان 
آزادی را از رسيدن به هدفش منع كند)!( ولی هيچ كس حتی بدبين ترین افراد نيز 

توقع چنين حادثه ی دردناكی را نداشت.

شرح فاجعه
بامداد روز دوشنبه كماندوهای نيروی دریایی اسرایيل با حمله به ناوگان آزادی 
ضمن درگيری با كسانی كه در این ناوگان حضور داشتند 19 نفر از آنها را به 
شهادت رساندند. فعاالن صلح گزارش دادند كه كماندوهای اسرائيلی به محض ورود 

به ناوگان با آنها درگير شده و به رویشان آتش گشودند.
صهيونيست ها منکر این قضيه شدند و می گویند كه آنها مورد آتشباری فعاالن صلح 
قرار گرفته اند!! آنها قبل از این هم مدعی شده بودند كه هدف اسلحه ی سرد قرار 
گرفته اند. این اظهارات اسرائيلی ها به نظر متناقض می رسد. یک مسؤول اسرایيلی كه 
نخواست نامش فاش شود گفت كه ناوگان آزادی از دستورات نيروی دریایی اسرایيل 

مبنی بر ترك منطقه خودداری كرده است.
بعد از این عمليات پيروزمندانه)!( قایق های نظامی اسرایيلی كشتی های ناوگان آزادی 
را به بنادر اسرائيل اسکورت و سرنشينان را اسير كردند. منابع دولتی صهيونيست ها 

گفته اند كه سرنشينان این كشتيها به كشورهایشان فرستاده خواهند شد.
آنچه عجيب به نظر می رسد این است كه این حادثه در آبهای بين المللی آزاد انجام 

گرفته و نقض فاحش قوانين بين المللی محسوب می شود.

ناوگان حامل چه بود؟
این ناوگان حدود 650 فعال صلح در خود جای داده بود كه در بين آنها نام 44 
مقام رسمی دولتی، پارلمانی و سياسی از اروپا و برخی كشورهای عربی نيز دیده 

می شود.
آنها نه با خود سالحی داشتند و نه می خواستند سالحی به غزه برسانند. كل 
كمک های این ناوگان چيزی فراتر از  سيمان، ژنراتورهای الکتریکی، تجهيزات 
پزشکی، دارو و مواد غذایی نبود. ناوگان آزادی كه باید آن را "ناوگان در بند" ناميد، 
»بندر آنتاليا«ی تركيه را به مقصد غزه ترك كرد و انتظار می رفت چند روز بعد 

وارد این شهر شود.
یکی از خبرنگارانی كه همراه ناوگان بود قبل از حادثه گزارش داد كه افراد حاضر 
در ناوگان با خود عهد بسته بودند كه در صورت عدم دستگيری توسط نظاميان 

اسرایيلی از امضای هر سند عبوری كه از سوی آنها ارائه می شود سرباز زنند و به راه 
خود ادامه دهند و تنها به ارائه ی گذرنامه ها و معرفی خود اكتفا كنند.

بازتاب ها
پس از این فاجعه »بنيامين نتاینياهو« نخست وزیر رژیم اشغالگر كه در كانادا به سر 
می برد سفر خود را نيمه كاره رها كرد و بسرعت به تل آویو بازگشت. وی قرار بود 
بعد از سفر به كانادا به واشنگتن سفر و با »اوباما« ریيس جمهور آمریکا دیدار كند.

در جلسة اضطراری دیشب شورای امنيت كه از طرف تركيه پيشنهاد شده بود، 
بيانيه ای معمولی از سوی رئيس شورا، اقدام دولت اسرائيل را محکوم كرد. در این 
جلسه بار دیگر آمریکا به دليل داشتن حق وتو مانع صدور قطعنامه ای عليه اسرایيل 
شد و گفت كه این حادثه نيازمند تحقيقات بی طرفانه ای است كه باید طی مدت 
30 روز انجام گيرد. بعد از مکالمة تلفتی باراك اوباما با نتانياهو، دفتر اوباما طی 
بيانيه ای اظهار داشت كه حملة اسرایيل به ناوگان آزادی بدون هيچ گونه نقض 

قوانين بين المللی و حقوق دریایی صورت گرفته است!!!
بعد از این حادثه، نفرت از اسرایيل در جهان به اوج خود رسيده است. تظاهرات 
گسترده ای در ایران، تركيه، پاكستان، انگلستان، فرانسه، آلمان، یونان، سویيس، 
بوسنی و هرزگوین، دانمارك، نروژ، هلند، بلژیک و آمریکا گزارش شده است كه در 

آن تظاهر كنندگان خشم خود را در باالترین سطح خود نشان داده اند.

چند عالمت سؤال بزرگ
آنچه باعث شده كه این عمل اسرائيلی ها بيشتر مورد انتقاد قرار گيرد این است كه 
فعاالن صلحی كه در كشتی های ناوگان آزادی مستقر بودند مليت های مخلتفی از 
جمله اروپایی داشتند كه تعدادی از آنها چهره های دولتی و پارلمانی كشورهای 
خود به حساب می آیند. آیا منطقی است كه این چهره های شناخته شده اعتبار خود 
را خدشه دار و در ناوگانی حضور پيدا كنند كه بنا به اظهارات مقامات رسمی رژیم 

غاصب، تروریست ها نيز در آن حضور داشته اند.
به هر حال این عمليات ماجراجویانه ي رژیم صهيونيستی هم از نظر اعتبار و هم از 
نظر سياسی ضربة بزرگی را به این كشور وارد كرده است. اكثر كشورهای جهان به 
جز ایاالت متحدة آمریکا، انگليس و فرانسهـ  كه واكنشی مطابق معمول جانبدارانه 
داشتندـ  اتحادیه ی اروپا، اتحادیه ی عرب، سازمان عفو بين الملل و مؤسسات فعال 
در زمينه ی حقوق بشر این عمل صهيونيست ها را محکوم كرده و خواستار تحقيقی 

فوری در این زمينه شده اند.
اینک تمام نگاه ها به سمت غزه رفته و جامعه ی جهانی این سؤال را از خود می پرسد 
كه چرا این شهر در محاصره است؟ چه بسا خون شهدای این حادثه باعث شود كه 
این حصار شکسته شود و مردم مقاوم این خطه بعد از چهار سال طعم آزادی را 
بچشند. دیپلماسی اسرایيل نيز كه در این اواخر می خواست چهره ای صلح طلب را 
از خود نشان دهد و مدام از طرح صلح بين خود و فلسطينان سخن می راند با این 

جنایت عجيب وضعيتی مبهم پيدا كرده است. 

n
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پیام رهبر معظم انقالب اسالمی 
در پی حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان آزادي

صهیونیسم چهره جديد و 
خشن تر فاشیسم است

بسم اهلل  الّرحمن الّرحيم 
حمله ي جنایتکارانه و قساوت آميز رژیم صهيونيست به كاروان دریائي امدادي و 
بشردوستانه، حلقه ي دیگري از زنجيره ي جنایت هاي بزرگي است كه آن حکومت 
شریر و خبيث، هفتمين دهه ي حيات ننگين خود را با آن انباشته است. این 
نمونه اي است از رفتار گستاخانه و بي رحمانه ئي كه مسلمانان در این منطقه و 
بخصوص در سرزمين مظلوم فلسطين دهها سال است كه با آن دست و پنجه نرم 
مي كنند. این بار این كاروان، اسالمي یا عربي نبود، بلکه افکار عمومي و وجدانهاي 
بشري از سراسر جهان را نمایندگي ميکرد. این حمله ي جنایت بار باید براي همه 
مدلّل كرده باشد كه صهيونيزم، چهره ي جدید و خشن تري از فاشيزم است كه این 
بار از سوي دولتهاي مّدعي آزادي و حقوق بشر و بيش از همه دولت ایاالت متحده 

آمریکا، حمایت و كمک ميشود.
آمریکا و انگليس،  فرانسه و دیگر دولتهاي اروپائي كه از این جانيان بالفطره، حمایت 
سياسي و رسانه اي و نظامي و اقتصادي كرده و همواره پشت سر فاجعه آفریني هاي 
آنان ایستاده اند، جداً باید پاسخگو باشند. وجدان هاي بيدار در سراسر جهان باید 
جداً بيندیشند كه بشریت امروز با چه پدیده ي خطرناكي در منطقه ي حساس 
خاورميانه روبرو است؟ چه رژیم سفاك و گستاخ و دیوانه اي امروز بر كشور غصب 
شده ي فلسطين و مردم مظلوم و داغدیده ي آن تحّکم مي كند؛ سه سال محاصره ي 
غذائي و داروئي و حياتي یک و نيم ميليون زن و مرد و كودك در غزه، به چه معني 
است؛ كشتار و حبس و شکنجه ي روزانه ي جوانان در غزه و ساحل غربي چگونه 

قابل فهم است .
فلسطين، دیگر نه مسأله اي عربي و حتي نه فقط مسأله اي اسالمي، بلکه مهمترین 

مسأله ي حقوق بشري جهان معاصر است.

كار نمادین و درخشان اعزام كاروان دریائي به غزه، باید در دهها شکل و شيوه ي 
دیگر بارها و بارها تکرار شود. حکومت سفاك صهيونيست و حاميان آن بویژه آمریکا 
و انگليس باید قدرِت شکست ناپذیر عزم و بيدارِي وجدان عمومي جهان را در برابر 

خود ببينند و حّس كنند.
دولتهاي عربي در معرض آزموني دشوار قرار گرفته اند. ملتهاي بيدار عرب از آنان 
اقدامي قاطع و جازم مطالبه ميکنند. كنفرانس اسالمي و اتحادیه ي عرب نباید به 
كمتر از برداشتن كامل محاصره ي غزه و توقف كامل دست اندازي به خانه ها و 
سرزمينهاي فلسطيني در كرانه ي غربي و محاكمه ي جنایتکاراني چون نتانياهو و 

ایهود باراك، قانع شوند.
ملت مجاهد فلسطين و مردم و دولت مردمي غزه نيز بدانند كه دشمن خبيث 
آنان اكنون از هميشه ضعيفتر و آسيب پذیرتر است. جنایت دریائي روز دوشنبه نه 
نشانه ي قدرت، كه نشان درماندگي و سراسيمگي رژیم غاصب است. سنت الهي 
بر این جاري شده كه ستمگران در اواخر دوران ننگ آلود خود، به دست خویش، 
سرنوشت محتوم فنا و زوال خود را نزدیکتر كنند. حمله به لبنان و سپس حمله به 
غزه در سال هاي پيش، از جمله ي همين اقدام هاي دیوانه وار بود كه تروریست هاي 
اریکه نشين صهيونيست را به دره ي سقوط نهائي نزدیکتر كرد. حمله به كاروان 
امدادي بين المللي در آبهاي مدیترانه نيز اقدام ابلهانه ي دیگري از همان قبيل است.

برادران و خواهران فلسطيني! به خداوند حکيم و قدیر اعتماد كنيد، قدرت خود را 
باور كنيد و بر آن بيفزائيد. و به پيروزي نهائي یقين داشته باشيد و بدانيد كه : َو 

َ لََقِويٌّ َعِزیٌز. ُ َمْن یَْنُصُرُه إِنهَّ اهللهَّ لََيْنُصَرنهَّ اهللهَّ
سّيدعلي خامنه  اي
11/ خرداد/ 1389

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی، 
حمله جنایتكارانه و قساوت آمیز رژیم صهیونیستی به کاروان دریائی 
امدادی و بشردوستانه را ، حمله به افكار عمومی و وجدان های بشری 
از سراسر جهان خواندند و تاکید کردند: امروز فلسطین دیگر نه مسأله 
عربی و حتی نه فقط اسالمی، بلكه مسأله حقوق بشری جهان معاصر 
است و حامیان این رژیم سفاک و گستاخ بویژه آمریكا، انگلیس و فرانسه 

جداً باید پاسخگو باشند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
هَِّذیَن أَْشَرُكوا ... )مائدهـ  82( لََتجَدنهَّ أََشدهَّ النهَّاِس َعَداَوة للذیَن آَمُنواْ الَيُهوَد َوال

حمله ددمنشانه و بهت انگيز ارتش رژیم اشغالگر قدس به كشتي هاي ناوگان 
آزادي و به شهادت رساندن افراد انساندوست و مجروح و اسير كردن عده ای 
دیگر، آنچه سالهاست جمهوري اسالمي ایران بر آن تأكيد مي كند را بار دیگر 

به اثبات رساند.
جمهوري اسالمي ایران از ابتداي پيروزی، همواره براین نکته ی راهبردي تأكيد 
كرده است كه رژیم اسرائيل، غده اي سرطاني است كه ماهيت و موجودیت آن، 
سبب ناامني جهان و به خطر افتادن صلح است. شخصيت هاي دینی و سياسي 
ایران ـ مانند امام خميني)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمي ـ و نيز دولت و 
ملت ایران بيش از سي سال است كه فریاد سر داده و به مردم جهان و مجامع 
بين المللي اعالم مي كنند كه سرنوشت این سرزمين مظلوم و آینده ی این رژیم 
پليد را باید خود ساكنان اصلي این سرزمين اشغاليـ  اعم از مسلمان و مسيحي 

و یهوديـ  مشخص نمایند.
اما در مقابل این سياست اصولي و آزادمنشانه، قدرت هاي استکباري با همکاري 
زورمداران و سلطه جویان  بين المللي، بي چون و چرا از این دولت غاصب و 
خونخوار، حمایت مي كنند. سران اكثریت كشورهاي مسلمان و عرب نيز، بازیچه 
دست صهيونيسم بين الملل شده و به جاي اقدام عاجل و قاطع، زمان را در مسير 

بي پایاِن رفت و برگشت به كنفرانس هاي بي حاصل صلح، از دست مي دهند!
اینک، پس از شصت سال از غرس این شجره خبيثه در بين كشورهاي اسالمي 
و نيز بيش از سي سال از ارائه راهکار نهایي حل مسالة فلسطين از سوي انقالب 

اسالمي، وقت آن است كه امت اسالمي یک بار براي هميشه به خود آید.
براي  اریحا، غزه و ضاحيه  قانا،  اگر خون هاي ریخته شده در صبرا، شتيال، 
بيدارشدن وجدان هاي آزاده جهان كافي نبوده است، اینک حمله ی فاجعه بار 
صهيونيست ها به ناوگاني از انسان هاي بشردوست كه تالش مي كرد به كودكان 

گرسنه و بيمار غزه دارو و غذا برساند، حجت را بر همه تمام كرده است.
این ناوگان انسان دوستانه كه از سوي بنيادها و مؤسسات خيریه ی اروپایي، 
آسيایي و آمریکایی، كمک هاي مردم را براي مظلومان محاصره شده ی غزه 
مي برد، آماج حمالت شگفت انگيز و وحشيانه ی نظاميان صهيونيست قرار 
گرفت. طرف اسرائيلي، به این هم بسنده نکرده و با به اسارت گرفتن صدها نفر 

دیگر از اعضای این كاروان بشردوستانه، تهدید به غرق نمودن این كشتي ها و 
كاروان های آینده نموده است!!

مجمع جهاني اهل بيت ـ عليهم السالم ـ به عنوان نهادي بين المللي كه براي 
رفع محروميت هاي فکري، فرهنگي، حقوقي و اقتصادي مستضعفان جهان مي 

كوشد،ضمن محکوم نمودن شدید این فاجعه، نکات زیر را یادآور می شود:
1. سازمان ملل متحد، سازمان كنفرانس اسالمي، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و 
همه سازمان های حقوق بشری اولين مسؤول پيگيري سریع این حادثه هستند. 
آنها باید رژیم سفاك را مجبور كنند كه ضمن آزادي بي قيد و شرط گروگان ها 

و اسرا، محموله ناوگان را به نيازمندان غزه برساند.
قرار  از پيش  آزمونی دشوارتر  فاجعه، دولت های عربی در معرض  این  با   .2
گرفته اند. این دولت ها نباید تنها به محکوم كردن فاجعه بسنده كنند؛ بلکه 
باید ضمن فشار به نهادهای بين المللی برای »محاكمه ی جنایتکاران و مجرمان 
این جنایت«، رفع كامل محاصره  غزه و توقف كامل تجاوز به خانه  و كاشانه ی 

فلسطينيان مظلوم را مطالبه نمایند.
3. بی شک دولت های ایاالت متحده آمریکا، انگلستان،  فرانسه و دیگر دولت های 
اروپایی كه اسرائيل غاصب را مورد حمایت سياسی، رسانه ای، نظامی و اقتصادی 

قرار می دهند در این جنایت شریک بوده و باید در قبال آن پاسخگو باشند.
4. هم اكنون بيش از پيش آشکار شده است كه این حركات عجيب، قساوت آميز 
این رژیم جعلي است؛ و  افتادن نفس هاي  و جنایتکارانه، عالمت به شماره 

عنقریب است كه خورشيد آزادي در قبله ی اول مسلمانان طلوع كند.
5. مجمع جهانی اهل بيت)ع( در پایان، ضمن عرض تسليت به خانواده های 
عاجل  برای مجروحان شفای  درگاه خداوند رحمان  از  فاجعه،  این  شهدای 
و برای اسرا، آزادی سریع را مسألت می نماید و بار دیگر تأكيد می كند كه 
بهترین انتخاب براي دولتمردان اسالمي و عربي این است كه دست از انفعال و 
وقت كشي هاي خود بردارند و همگام با كشورهایي مانند ایران، سوریه، تركيه و 
لبنان به یاري مردم مظلوم و مقاوم فلسطين بشتابند ؛ چرا كه در غير اینصورت، 
در صبح قریب آزادِی سرزمين پيامبران، چيزي جز روسياهي و شرمندگي براي 

آنان باقي نخواهد ماند.
به اميد پيروزي و نصرت الهي
مجمع جهاني اهل بيت )ع(
10خردادماه 1389

در پی حمله جنایتكارانه ی رژیم صهیونیستي به ناوگان آزادي، مجمع جهاني 
اهل بیت)ع( در بیانیه ی شدیداللحنی ضمن محكومیت شدید این فاجعه، سازمان های 
بین المللی را مسؤول اصلی پیگیري سریع این حادثه دانست و دولت های عربی را در 

معرض آزمونی دشوارتر از پیش ارزیابی نمود.
به گزارش خبرگزاری اهل بیت )ع(ـ  ابناـ  متن این بیانیه به شرح زیر است:

 مطالبات مجمع از سازمان ملل، 
سازمان کنفرانس اسالمي، اتحاديه 
اروپا و اتحاديه عرب 
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نامه دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع(
به اسیر رژيم صهیونیستی

باسمه تعالی
» اسرائيل این غده سرطانی باید از بين برود «  امام خمينی )ره(

برادر ارجمند جناب آقای فهمی بلند ایلدیریم
) IHH ریاست محترم بنياد امداد تركيه )سازمان

سالم عليکم
مجمع جهانی اهل بيت)ع( بر خود فرض می داند به تبعيت از پرچم دار محو اسرایيل حضرت امام خمينی)ره( و با عنایت به پيام 
رهبر معظم انقالب ، حضرت آیت اهلل خامنه ایـ  دام ظله العالیـ  كه به همين مناسبت فرمودند: »حمله به این كشتی ها، حمله 
به افکار عمومی و وجدان بشری جهان است«، از ابتکار عمل آن سازمان و تالش های گسترده برای جمع آوری كمک های انسان 
دوستانه و گسيل آن برای مردم مظلوم فلسطين تحت عنوان "كاروان آزادی" كه بسياری از مؤسسات و انسان های آزاده در این امر 

خطير شما را یاری كرده، تشکر نماید.
همچنين مراتب تسليت این مجمع را نيز در ارتباط با شهادت جمعی از اعضای معزز خود و همراهانتان در این كاروان پذیرا باشيد.

ما بدینوسيله آمادگی كامل و حمایت همه جانبه خود را از كليه فعاليت های بشر دوستانه آن سازمان و سائر مؤسسات و آزادی 
خواهان جهان در ارتباط با كمک به محاصره شدگان غزه عزیز اعالم نموده، و از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایيم كه هرچه 

زودتر حضرت عالی و سایر عزیزان این كاروان، از چنگال غاصبان فلسطين رها گردید.
ان شاء اهلل تالش های وافر جنابعالی و همراهان تداوم یافته و به واسطه این سبعيت و جنایت در حمله به این كاروان ـ آن هم در 
آب های آزادـ  متوقف نگردد و این گونه خدمات كه آن سازمان برای دومين بار به مقصد غزه سازماندهی نموده است مورد رضایت 

خداوند متعال قرار گيرد.

»وال تحسبن اهلل غافال عما یعملون انما یؤخرهم ليوم تشخص فيه االبصار«
محمد حسن اختریـ  دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع(
1389/3/12

n

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در نامه خود 
به رئیس بنیاد امداد ترکیه که جزء اسرای کاروان 
آزادی بود، حمایت همه جانبه خود را از کلیه فعالیت 
های بشر دوستانه آن سازمان و سایر مؤسسات و 
آزادی خواهان جهان در ارتباط با کمك به محاصره 
شدگان غزه عزیز اعالم کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
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دبیر کل مجمع در مراسم یادبود شهدای کاروان آزادی غزه:

سرزمینی که با زور اشغال شده جز با 
قدرت و مقاومت آزاد نمی شود

عصر  غزه  آزادي  كاروان  شهداي  یادبود  مراسم 
روز چهارشنبه 26 خرداد 1389 در مسجد نور 
با حضور مسؤوالن كشوری و لشگری،  تهران و 
سفراي كشورهاي اسالمي، نمایندگان جنبش هاي 

اسالمي و مردم شهيدپرور برگزار شد.
حسن  محمد  المسلمين  و  االسالم  »حجت 
اهل بيت)ع(  جهانی  مجمع  دبيركل  اختری« 
از  تشکر  و  مقدم  خير  مراسم ضمن  ابتدای  در 
حاضران، در خصوص برگزاري این مراسم گفت: 
»این مجلس به پاس ارج نهادن به رشادت هاي 
انسان هاي خداجوي و و عاشق مردم ستمدیده 
فلسطين برگزار شده است كه جان خود را در كف 
گرفته و به سوي غزه حركت كردند و در این راه به 

شهادت رسيدند«.
وی كه سخنران اصلی این مراسم بود به تأثيرات 
كم نظير امام راحل در مقاومت اسالمی پرداخت و 
تأكيد كرد: »حضرت امام خمينی)ره( چند سال 
پيش بر مردمی كردن مسئله فلسطين و مقابله 
با اسرائيل غاصب تاكيد داشتند و این را می توان 
به خوبی در اعالميه سال 1346 كه در نجف صادر 
كردند، دید. امام با این اندیشه كه قضيه فلسطين 
مربوط به فلسطين و مردم آن است و به دیگران 
ربطي ندارد سخت مخالف بود و هميشه مي فرمود 
كه همه مسلمانان وظيفه دارند در قضيه فلسطين 
دخالت كنند. این فکر و اندیشه امام بود كه توانست 
حركات آمریکا ، انگليس و اسرائيل را خنثي كند 
و خواب را از چشمان آنها برباید. الحمدهلل امروز 
مي بينيم كه سوریه و لبنان در مقابل رژیم غاصب 

  به كوشش: محمد رضا نوري
)خبرنگارخبرگزاري ابنا در تهران(
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صهيونيستي ایستادگي به خرج دادند و مقاومت كردند«.
اشغالی  مناطق  رژیم صهيونيستی در  تأسيس  ایران در سوریه  سفير سابق 
فلسطين را توطئه خطرناك آمریکا و انگليس عنوان كرد و گفت: امام )ره( در 
همان سالهای ابتدای ایجاد این رژیم نسبت به غير قانونی بودن آن هشدارهای 
الزم را دادند و پس از پيروزی انقالب اسالمی هم پرچم مبارزه با این رژیم جعلی 

را به دست گرفتند.
اقای اختری با یادآوری توافقی كه در ساليان نخست بعد از انقالب اسالمی اتفاق 
افتاد، گفت: »صهيونيست ها و حاميانشان در صدد این بودند كه فلسطين را به 
مسئله ای در ابعاد كوچک و جمعيت كم تبدیل كند، ولی امام در همان زمان 
این موضوع را  برای مسلمانان حياتی عنوان كردند و فلسطين را به عنوان قبله 
اول مسلمانان برای مسلمانان و غير مسلمانان یک مسئله مهم معرفی كردند«.

وي در ادامه گفت: »مقام معظم رهبري تاكيد بر تداوم راه امام و خط امام دارند و 
به یکایک ما دستور دادند و سفارش و نصيحت كردند كه مسلمانان نباید خسته 
شوند و باید به این حركات ادامه دهند و دیدیم كه در نماز جمعه اخير نيز بر 

این مساله تأكيد داشتند«.
وی در عين حال گفت: »اما برخی كشورهای عربی گرفتار این نيرنگ سياسی 
شدند و بدنبال راهکارهایی رفتند كه تا به امروز نتيجه بخش نبوده است و تنها 
برخی از كشورهای مسلمان مثل لبنان و سوریه حاضر به مقاومت در این زمينه 

شدند. اما این حادثه مسائل مهمي را براي جهانيان و مسلمانان روشن كرد«.
دبير كل مجمع جهانی اهل بيت)ع( با اشاره به كاروان كمک های انسان دوستانه 
به مردم فلسطين گفت: »این ثمره درختی است كه امام )ره( كاشتند و امروز 
می بينيم كه به بار نشسته است و مسلمانان و غير مسلمانان جان بركف برای 
شهادت در این راه اعالم آمادگی می كنند. همانگونه كه مقام معظم رهبري 
حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي )دام عزه( در سخنان مکرر و بيانات شریفشان 
در طول سالهاي متمادین مخصوصا این ایام بر آن تاكيد داشتند این شيوه رژیم 
صهيونيستي شيوه درندگي و خوي وحشيانه آنهاست. نمي توان از كشتارهایي 

كه رژیم صهيونيستي در طول 60 سال انجام داده به سادگي گذشت«.
وی در ادامه سخنان خود به مسأله یهودی سازی قدس شریف و از بين بردن آثار 

اسالمی در سرزمين های اشغالی اشاره كرد و گفت: »همه مسلمانها باید به هر 
طریق ممکن اجازه تداوم این اقدام از سوی صهيونيست ها را ندهند«.

آقای اختری با ابراز تاسف از سست عنصری برخی دول عربی گفت: »با این 
وجود كه راهکار مذاكره در 60 سال گذشته نتوانسته است كوچکترین مشکلی 

از مردم فلسطين برطرف كند ولی آنها باز هم از این تجربه عبرت نگرفتند«.
وی تأكيد كرد: »سرزمين هایی كه با زور گرفته شده را جز با قدرت و مقاومت 
نمی توان پس گرفت و سازمانهای بين المللی نيز كوچکترین اختياری از خود در 
این زمينه ندارند؛ زیرا اگر آنها می توانستند كاری انجام دهند در مدت دو سال 

محاصره غزه كمکی هر چند كوچک به مردم مظلوم این منطقه می كردند«.
اختری دليل دشمنی استعمارگران با جمهوری اسالمی ایران را نيز حمایت از 
مقاومت اسالمی دانست و گفت: »شما دیدید كه در حوادث اخير ایران هم این 
سازمان هاي باصطالح حقوق بشري چطور قصد تخریب ایران اسالمي را داشتند 
و چطور به مقدسات این كشور حمله كردند. همه ی جرم این ملت و كشور این 
است كه مي خواهد در كنار مردم مظلوم فلسطين باشد و آنها را نجات دهد. 
اما همانطور كه خدا مي فرماید "ما پيامبران و مؤمنان را در همين دنيا پيروز 
خواهيم كرد" ان  شاءاهلل ما پيروز هستيم و نماز جمعه پيروزی را به امامت مقام 

معظم رهبري كه در قدس شریف برگزار خواهيم كرد«.
كه  »همانگونه  كرد:  اعالم  پایان  در  بيت)ع(  اهل  جهانی  مجمع  كل  دبير 
صهيونيست ها در جنگ های 22 روزه و 33 روزه شکست مفتضحانه خوردند 
این بار نيز در مقابل كاروان كشتی ها آزادی شکست دیگری را تجربه خواهند 
كرد و به همين خاطر باید اعزام كشتی كمک های انسان دوستانه برای مردم غزه 

تداوم یابد«.
وي خطاب به خانواده هاي شهدا و مجروحين این سانحه گفت: »ما امروز اینجا 
جمع شدیم تا صداي خود را با صدای شما یکسان، و حركت خود را با حركت 
شما همسو اعالم كنيم. بدانيد كه مردم آزاده دنيا تاكنون به فکر شما بوده اند 

و از این پس نيز شما را تنها نخواهند گذاشت و شما را همراهي مي كنند«.
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دبیرکل حزب اهلل لبنان:

پاسخ سختی به 
حمله کنندگان به ناوگان 

آزادی خواهیم داد

»حجت االسالم والمسلمين سيد حسن نصراهلل« دبيركل حزب اهلل لبنان در سخنانی 
كه به مناسبت سالگرد بنيانگذار انقالب اسالمی در حسينيه سيدالشهدای ضاحيه 
بيروت و از طریق ویدئو كنفرانس برای حاضران بيان كرد، گفت: »امام خمينی)ره( 
با قيام خود دستاوردهای زیادی برای امت اسالمی به ارمغان آورد. از جمله آنها زنده 
كردن روح انقالب و قيام عليه جور و ستم در ملتهای عربی و اسالمی بود. بسياری 
از انسانهای آزاده در سراسر عالم از قيام امام برای مقابله با طاغوت ها، محدودیت ها، 
مصائب و مشکالتی كه برای پيشرفت جامعه خویش با آن دست به گریبان بودند، 

الهام گرفتند«.
و  بيدارمنشی  و  عزت  فرهنگ  و  روح  خود  قيام  با  و  خود  آمدن  با  )ره(  امام 
عدالتخواهی ای را كه در انسانها به سبب رخنه فرهنگ راحت طلبی و روح شهوانی و 
حيوانی به خواب رفته بود، بيدار كرد. نصراهلل پس از این جمله افزود: »اجازه دهيد 
راحت تر بگویم؛ امام)ره( در تمام بشریت روح قيام، معنویت و اتصال به پروردگار را 

زنده كرد«.
سيد حسن نصراهلل سپس به جنبه دیگری از خصوصيات فکری وعقيدتی حضرت 
امام)ره( اشاره كرد و گفت: »امام خمينی)ره( در تالش برای پيروزی انقالب خود 
تنها به مسلمانان توجه نداشت؛ ایشان تمام مستضعفان و محرومان عالم را مدنظر 
داشتند و قصد داشت تا طاغوت رابه هرشکلی و ظالم را كه بر هر قومی ظلم می كند، 

نابود گرداند«.

به گفته نصراهلل تکيه امام تنها بر سنت نبوی و قرآن نبود. او عقل انسانی را نيز همواره 
در نظر داشت و همه سخنان او با مدار و محور عقل بشری همخوانی داشت.

نماد مقاومت شيعيان لبنان، در بخش دیگری از سخنان خود به ناوگان آزادی و 
شهادت تعدادی از مسلمانان ترك تبار آن اشاره كرد و گفت امروزه جهان فهميده 
كه قضيه فلسطين تنها به اعراب یا مسلمانان منتهی نمی شود. بلکه آن را مسأله ای 
انسانی می داند. چراكه عده ای از انسانهای بی پناه در غزه گرفتار رژیم نژادپرست 
صهيونيستی شده و در محاصره و تحریم دارو و غذا و نيازهای اوليه گرفتار آمده 

است.
دبيركل حزب اهلل اضافه كرد: »به همين خاطر بود كه در ناوگان آزادی عده ای از 
مسيحيان و طرفداران حقوق بشر و فعاالن حقوق انسانی نيز همراه مسلمانان برای 

آزادی غزه ازچنگال رژیم اشغالگر و صهيونيست تالش می كردند.
سيد حسن نصراهلل در مهمترین بخش سخنان خود گفت: »رژیم صهيونيستی بداند 
كه ضربه سختی در اثر این عمل وحشيانه خود خواهد خورد و جامعه جهانی نيز 

باید مواضع سخت گيرانه تری عليه اسرائيل و رژیم غاصب بگيرد.«
نصراهلل در پایان این مراسم ضمن تجليل از شهدای ناوگان آزادی و اعالم تسليت 
خود به خانواده های آنان و نيز تکریم سایر مسافران ناوگان، از همه مردم فلسطين 
و لبنان خواست تا در مراسمی كه برای تجليل از شهدای ناوگان آزادی از سوی 

حزب اهلل لبنان برگزار خواهد شد، شركت كنند.

دبیرکل حزب اهلل لبنان با تبریك و تسلیت به خانواده های شهدای ترکیه ای ناوگان 
آزادی و نیز تجلیل از بازماندگان حاضر در کاروان، از همه مردم لبنان، فلسطین و 

ملت عرب خواست تا در مراسم تكریم و گرامی داشت مسافران ناوگان آزادی شرکت 
کنند.
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