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فح
ص یکــی از بزرگتریــن دغدغــه هــای روز جامعه 

کــه علــی رغــم توجه زیــاد بــی توجــه مانده 
ــن  ــی در ای ــی و بنیادین ــت و کار اساس اس
حــوزه انجــام نشــده اســت، بحــث حجــاب 
و عفــاف هســت. اهمیــت حجــاب و آســیب 
ولنــگاری در ایــات و روایــات، ســخنان امــام 
خامنــه ای و دیگــر علمــای برجســته دیــن 
ــته  ــک از برجس ــدون ش ــت و ب ــکار اس آش
محســوب  کشــور  روز  مســائل  تریــن 
می شــود. حجــاب یکــی از مولفــه هــای 
ــاده  ــرای پی ــذا ب ــه اســامی اســت . ل جامع
ــی  ــای مختلف ــازمانها وکاره ــازی آن، س س
تعریــف شــده اســت.اما انچــه در امــر پیــاده 
ســازی  حجــاب مهــم اســت ار تبــاط کــف 
ــی  ــف مردم ــای مختل ــروه ه ــا گ ــی ب میدان
ــائلش  ــت آن و مس ــوان حقیق ــا بت ــت ت اس
را بیــان وبررســی کــرد. حلقــه هــای میانــی 
ــوان حلقــه وصــل مــردم وحکومــت  ــه عن ب
ایــن وظیفــه را برعهــده دارنــد. ایــن حلقــه 
مختلــف  هاومســائل  گــروه  بــرای  هــا 
ــای  ــه ه ــه حلق ــی شــوند. ازجمل ــف م تعری
میانــی تشــکل هــای دانشــجویی اســت کــه 
ــان  ــا جوان ــتقیم ب ــاط مس ــطه ارتب ــه واس ب
ــئله  ــش را در مس ــن نق ــم تری ــجو مه دانش
ــن  ــد ای ــه میتوان ــاف دارد ک ــاب و عف حج
مســئولیت را بــه شــیوه هــای مختلــف 
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ام ــام ده انج
ضــروری اســت کــه بحــث حجــاب بــا یــک 
ــه حجــاب  ــا هفت ــاه ، ی جلســه در ۲۱ تیرم
ــی کمــک  ــا صــرف تذکــر زبان و عفــاف  ، ی
ــود. البتــه کــه برگــزاری  کننــده نخواهــد ب
ایــن جلســات الزم اســت امــا کافــی نیســت 
. یکــی از مهــم تریــن برخــورد هــای تشــکل 
بــا این مســئله برخــورد نــرم اما راهبــردی و 
بــدون اســتحاله اســت . یکــی از مهــم تریــن 

ــازی  ــان س ــکل انس ــر تش ــای ه ــالت ه رس
اســت کــه در راســتای وظایــف تمــدن 
ــه همــه انســان  ــذا توجــه ب ســازی اســت ل
ــا هــر پوشــش  و ارائــه برنامــه هایــی  هــا ب
ــوت  ــاط ق ــار از نق ــه اقش ــذب هم ــرای ج ب
ــه  ــا تل ــک تشــکل محســوب می شــود. ام ی
ــا آن  ــا ب ــکل ه ــه تش ــود داردک ــی  وج های
دســت وپنجــه نــرم میکنندوآنهــارا از مســیر 
ــد از:                                                                                     ــه عبارتن ــد ک ــرف میکن ــی منح اصل

ــک قشــری شــدن تشــکلها:   1. ت
ــا  ــکل ه ــی از تش ــه خیل ــود ک ــده می ش دی
ــر  ــای غی ــش ه ــا پوش ــراد ب ــرش اف از پذی
رســمی امتنــاع مــی ورزنــد یــا آن هــا را بــه 
رســمیت نمــی شناســند یــا بعضــا برخــورد 
ــن  ــه ای ــد ک ــا ندارن ــا آن ه ــی ب ــای خوب ه
ــا  ــن اشــتباهات اســت . ام یکــی از بزرگتری
کار راهبــردی و اساســی در حــوزه حجــاب 
و عفــاف برخــورد نــرم و منطقــی و بنیــادی 
ــت روی  ــه دس ــور ک ــن منظ ــه ای ــت، ب اس
فطــرت بشــری بگذاریــم و از خاهــا و نیــاز 
ــر  ــج اث ــه تدری ــم و ب ــروع کنی ــا ی او ش ه
ــم.  ــان بدهی ــود را نش ــی خ ــذاری منطق گ
کــه اگــر ایــن طــرز فکــر  را داشــته باشــیم، 
ــر  ــت ت ــبهات راح ــه ش ــخگویی ب ــم پاس ه
خواهــد بــود ، هــم برنامــه هــا راهبــردی و 
متناســب بــا فطــرت بشــری خواهــد بــود .                                                                                    

ــی:  ــای نمایش ــام کاره 2. انج
ــدون  ــه ای  م ــی و نداشــتن برنام جــو زدگ
باعــث  مــدت   بلنــد  کارهــای  بــرای 
ــا  ــذر ام ــطحی و زود گ ــای س ــام کاره انج
ــری میشــود  ــه لحــاظ ظاه ــن ب ــن پرک ده
میکنــد.                                                                                                                                            ذبــح  را  اصلــی  مســئله  کــه 

3. مســئله محــور نبــودن تشــکلها:
 انچــه در تشــکلها حاکــم اســت عــدم 
ــای  داشــتن مســئله واحــد و دوری از کاره

ریشــه ای اســت کــه امــکان دارد آورده 
ای نداشــته باشــد. دور بــودن از مــردم 
ــی  ــه ای و آرمان ــای گلخان ــادن در فض وافت
ــا  ــی وی ــج فهم ــث ک ــث باع ــه باع اســت ک
میشــود.                                                                                                                                            مســائل  درســت  فهــم  عــدم 

اگــر تشــکلهای  المجمــوع  مــن حیــث 
دانشــجویی بداننــد کجــا قــرار دارنــد و 
میتواننــد چــه کاری انجــام دهنــد، میتوانند 
رســالت خــود را بــه درســتی پیــاده کننــد و 

ــوند.            ــع ش ــد واق مفی

یک سـوزن به خـود... 
فاطمه سورگی

دانشجوی کارشناسی آموزش کودکان با نیاز ویژه دانشگاه فرهنگیان مشهد
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دانشجوی کارشناسی رشته جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

عفــت، حجاب پوشــش اســامی بــه عنوان ســرمایه 
ــی اجتماعــی یــک جامعــه مطــرح هســتند و  اصل
نهادینــه شــدن و گســترش یافتــن ایــن فرهنــگ 
ــی  ــت اجتماع ــده امنی ــت کنن ــاز و تثبی زمینه  س
و روانــی دریــک جامعــه اســت. پــس مســئله 
ــود  ــه ش ــور نهادین ــد در کش ــاف بای ــاب و عف حج
ــه و  ــد. اندیش ــگ دربیای ــک فرهن ــورت ی ــه ص و ب
فرهنــگ دینــی ســاختار اصلــی جامعــه  ی اســامی 
را تشــکیل می  دهــد کــه اثــرآن در رفتارهــای 
ــی شــهروندان آشــکار می شــود،  ــردی و اجتماع ف
ــد و  ــر می  پذیرن ــر تاثی ــه از همدیگ ــرد و جامع ف
ــد  ــس بای ــرد پ ــوع را انکارک ــن موض ــوان ای نمی  ت
ــد و  ــگ جدی ــک فرهن ــاد ی ــا ایج ــر، ی ــرای تغیی ب
ــرد.                                                                                                        ــه ک ــئله توج ــن دومس ــه ای ــازی ب فرهنگ  س
1. اگــر فــرد خــودش رفتــار اشــتباهی دارد خودش 
آســیب می  بینــد امــا وقتــی رفتــار اشــتباه او وارد 
ــد. جامعــه می  شــود یــک جامعــه آســیب می بینن
ــه  ــاف اســامی ب ــگ حجــاب و عف ــد فرهن 2. بای
عنــوان یکــی از ضرورت  هــای باورهــای دینــی 
نهادینــه شــود و بــه شــکل یــک فرهنــگ دربیایــد.
نهادینــه شــدن ایــن موضــوع صددرصــد نیازمنــد 
ــردی در ســه  ــزی صحیــح، درســت وکارب برنامه  ری
ــت. در  ــه ( اس ــواده و جامع ــرد، خان ــوزه  ی )ف ح
ــه  ــوع را نهادین ــن موض ــوان ای ــه می  ت ــه مرحل س
فرهنــگ  )گســترش  ترویــج   - تعمیــق  کــرد. 
باورهــای  اســامی( وتحفیــظ )حفــظ کــردن 
نیازمنــد  این  هــا  امــا همــه-ی  رایــج شــده(. 
ابــزار و شــیوه  های مــدرن اســت  از  اســتفاده 
کــه در جامعــه  ی فعلــی تاثیــر داشــته باشــد. 
امــا ســه حــوزه نهادینــه ســازی عبارتنــد از:                                                                                                                                              
فــرد: عنصــر اصلــی تشــکیل دهنــده جامعــه 
ــش  ــب آفرین ــه تناس ــردی ب ــر ف ــت. ه ــرد اس ف
ــت  ــی اس ــتعداد و توانای ــوش، اس ــود دارای ه خ
ــی  ــس بدیه ــد پ ــت می  دهن ــی جه ــه زندگ ــه ب ک
ــل  ــود عاق ــن موج ــرای چنی ــزی ب ــت برنامه  ری اس

و  خاقیــت  داشــتن  نیازمنــد  هوشــمندی  و 
بکارگرفتــن ابــزار مناســب اســت. برنامه  ریــزان 
بایــد بــرای نهادینــه ســاختن یــک  تربیتــی 
موضــوع یــا فرهنــگ کــردن آن قبــل از خانــواده و 
جامعــه روی فــرد تمرکــز کننــد تــا فرهنگ  ســازی 

ــد. ــی باش عمق
خانواده:خانــواده هــم نقــش اساســی در فرهنگ 

دارد بــه چنــد مــورد اشــاره می  کنیــم :
1. بستر سازی باگسترش فرهنگی  

ــود  ــوی موج ــادی- معن ــل م ــا عوام ــارزه ب 2.مب
ــی  ــگ دین ــترش فرهن ــع گس ــه مان ــه ک درجامع

می  شــود.
3. اصــاح کــردن ســاختار و دیدگاه  هــای حاکــم 

بــر جامعــه بــه وســیله دولــت مــردان 
ــکل  ــه ش ــواده ب ــد از خان ــدا بای ــاح ابت ــن اص ای
ــه  ــطح جامع ــه س ــگاه ب ــود و آن ــاز ش ــی آغ درون
ــگ  ــن فرهن ــه دو روش ای ــا ب ــد. در خانواده  ه برس
ــتقیم گاه  ــور مس ــه ط ــود. ب ــام می  ش ــازی انج س
ــت و از  ــش اس ــی و خواه ــر- نه ــورت ام ــه ص ب
ابزارهایــی مثــل تشــویق و تنبیــه البتــه بــه شــکل 
ــن روش ممکــن  علمــی اســتفاده می  شــود . در ای
ــی کــودک مواجــه  ــا نوعــی مقاومــت روان اســت ب
شــد کــه اگــر اصــول تربیتــی درســت در ارتبــاط 
بــا او رعایــت نشــود نتیجــه برعکــس می  شــود و در 
ــن روش  ــه نمی  شــود. دومی وجــود کــودک نهادین
ــه  ــت ک ــادر اس ــدر و م ــتقیم پ ــای غیرمس رفتاره
باعــث می  شــود روی نهادینــه شــدن فرهنــگ 
تاثیرداشــته  کــودک  درســت  باورهــای  و  هــا 
باشــند. مثــًا مــادری کــه دغدغــه حجــاب و 
عفــاف را دارد در حضــور نامحرمــان ازخــود رفتــار 
ــار  ــن رفت ــون ای ــد، چ ــان می  ده ــی نش عفیفانه  ای
در وجــود آن مــادر نهادینــه شــده اســت و ایــن بــه 
ــذارد.  ــر می  گ ــودک اث ــتقیم روی ک ــور غیرمس ط
اســتفاده کــردن از بعضــی رســانه  های ملــی، 
ــداق همیــن تاثیــر  ــرده آموزنــده مص لــوح فش

 برنامه ریزان تربیتی 
باید برای نهادینه 

ساختن یک 
موضوع یا فرهنگ 

کردن آن قبل 
ازخانواده و جامعه 

روی فرد تمرکز 
کند تا فرهنگ 

سازی عمقی باشد .

مادری که دغدغه 
حجاب و عفاف 

را دارد در حضور 
نامحرمان ازخود 

رفتار عفیفانه ای 
نشان می دهد، 

چون این رفتار 
دروجود آن مادر 

نهادینه شده 
است و این به 

طور غیرمستقیم 
روی کودک می 

گذارد.
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غیرمســتقیم اســت. بــرای تحقــق ایــن امــر نیازمنــد 
ــه  ی  ــتیم. هم ــی هس ــدت و تدریج ــد م ــه بلن برنام
نهادهــا و ســازمان  ها چــه دولتــی و چــه خصوصــی 
فرهنگ  ســازی  ایــن  موثرنــد.  فرهنگ  ســازی  در 
را درســه مرحلــه )نهادینــه ســازی، گســترش، 
حفــظ روشــمند( انجــام داد. در ایــن نهادهــا بعضــی 
ــرورش  ــوزش و پ ــد آم ــا مانن ــازمان   و نهاده از س
نقــش مهم  تــری دارنــد و عملکــرد آن بــه ویــژه در 
ــی بســیار حســاس و  ــی و راهنمای ــای ابتدای دوره  ه
مهــم اســت. آگاهــی دادن بــه جوانــان درمــورد هــر 
کاری مهم  تریــن راه بــرای ترویــج آن کار اســت. 
ــاب  ــد حج ــری مانن ــان از ام ــی جوان ــزان آگاه می
ــا عــدم رعایــت آن  ــر رعایــت ی تاثیــر مســتقیمی ب
دارد. بــه گونــه  ای کــه از میــزان تناقــض و گسســت 
ــی او می  کاهــد و از خــود بیگانگــی فرهنگــی  هویت
ــت  ــل اهمی ــورد قاب ــاند. م ــل می  رس ــه حداق را ب
دیگــر در ترویــج حجــاب و عفــاف »رســانه« اســت. 
بی  شــک رســانه امــروزه بیشــترین تاثیــر را در بیــن 
مــردم دارد. تــا انــدازه  ای کــه رســانه می  توانــد 
بــرای نوجوانــان الگوســازی کنــد. ســلبریتی  ها 
ــان  در دنیــای امــروز بــه شــدت مــورد توجــه جوان
ــه  ــتند ک ــا هس ــرای آن  ه ــی ب ــی الگوی ــوده و حت ب
امــر  ترویــج  بــرای  ایــن ظرفیــت  از  می  تــوان 

ــرد. ــتفاده ک ــاب اس حج
ــواده  ــرد، خان ــامل ف ــه ش ــره جامع ــه: پیک جامع

حجــاب،  و  عفــاف  فرهنــگ  اســت. 
اصیــل  باورهــای  از  یکــی 

ــه در ســه  ــی اســت ک دین
ــده،  ــاد ش ــه ی حیط

ــا،  ــه شناســایی مرزهــای مفهومــی حی ــا توجــه ب ب
ــه فرهنــگ عفــاف  عفــاف و حجــاب کــه جــان مای
ــر و  ــو و مؤث ــیوه  های ن ــزار و ش ــز اب ــتند و نی هس
ــه  ــناختی ب ــی و روان ش ــه شناس ــات جامع اطاع
جامعــه منتقــل می  شــود. معمــوالً فرهنــگ ســازی 
ــق:  ــازی )تعمی ــه نهادینه  س ــه مرحل ــت، در س درس
ــاع(،  ــای اجتم ــطح باوره ــه س ــیدن ب ــق بخش عم
گســترش )ترویــج: گســترش باورهــای موجــود 
ــا نهادینــه شــده( و حفــظ و نگــه  داری )تحفیــظ:  ی
ــه(،  ــج یافت ــده و تروی ــه ش ــای نهادین ــظ باوره حف
ــه  ــا توج ــه، ب ــر مرحل ــه در ه ــرد ک ــکل می  گی ش
ــامی،  ــت اس ــارات دول ــا و اختی ــئولیت ه ــه مس ب
ــود.  ــف می  ش ــرای آن تعری ــی ب ــای گوناگون نقش  ه
ــه  ــای اولی ــت نیازه ــف اس ــامی موظ ــت اس دول
مــادی و معنــوی شــهروندان را تأمیــن کنــد. ایجــاد 
ــرای  ــمندی ب ــود ارزش ــس خ ــی و ح ــت روان امنی
ــن  ــدوده تأمی ــت در مح ــف دول ــزو وظای ــردم ج م
ــد آن  ــه بای ــت ک ــی اس ــوی و روان ــای معن نیازه
ــد.  ــرا کن ــد اج ــمند و هدفمن ــه  ای روش ــه گون را ب
ــت دار  ــده و جه ــزی ش ــاش برنامه  ری ــا ت ــا ب تنه
ــی  ــای دین ــترش باوره ــازی و گس ــرای نهادینه س ب
ــرای  ــی ب ــازمان  های دولت ــا و س ــت نهاده و حمای
حفــظ ایــن باورهــا، زمینــه تأمیــن نیازهــای 

یادشــده فراهــم می  شــود.

 بی شک رسانه 
امروزه بیشتر ترین 
تاثیررادر بین مردم 

دارد. تااندازه ای 
که رسانه می 

تواند برای نوجوانان 
الگوسازی 

کند. سلبریتی 
ها درنیای امروز 

به شدت مورد 
توجه جوانان بوده 

وحتی الگو برای 
آنها هستند که 

میتوان از این 
ظرفیت برای ترویج 
امر حجاب استفاده 

کرد.



ساء
ن و خانواده ن

ی حوزه زنا
ص

ص
ه تخ

شری
ن

4
ه 

صفح

هیس فریاد نزنید...
ریحانه بهزادی بخش

دانشجوی کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، شــورای انقــاب 
ــدا و  ــامی، ص ــات اس ــازمان تبلیغ ــی، س فرهنگ
ســیمای ملــی، پژوهشــگاه فرهنگــی انقــاب 
ــا  ــهرداری و ده ه ــی ش ــازمان فرهنگ اســامی، س
نهــاد فرهنگــی و سیاســتگذار دیگــر، وزارت علــوم 
ــر و  ــی دیگ ــع تربیت ــرورش و مراج ــوزش و پ و آم
وضعیــت حجــاب و پوشــش ســطح شــهر، جایــی 

بــرای بحــث و حــرف باقــی نمــی 
گــذارد.

بپذیریــم،  اینکــه 
تزریــق  هــای  راه 
فرهنــگ  و  تفکــر 
تمــدن  بازیابــی  و 
بــه  ایرانیاســامی 

ناکارآمــد  مــردم 
در  و  فایــده  بــی  و 
ــم  ــت ک ــن حال بهتری
الزم  بــوده  فایــده 
ــه  ــی ن ــا کاف اســت ام
و مــا را بــه نتیجــه 

نمــی رســاند. بعــد از 
پذیــرش بایــد بــه فکــر 

ــم  ــه ه ــمی ک ــود. در جس ــان ب درم
دســتش شکســته اســت و هــم تومــور 

ــه درمــان آســان نیســت ولــی  دارد، رســیدگی ب
ــط و  ــای غل ــه روش ه ــرد ب ــب گ ــت. عق الزم اس
متحجرانــه و مســتبدانه ی ســالهای گذشــته نشــان 
ــرش  ــطح نگ ــرفتی در س ــچ پیش ــد هی ــی ده م
فرهنگــی مســئولین رخ نــداده اســت و هیــچ 
سیاســتگذار و نهــادی ایــن نابســامانی هــای ضــد 
ــرد. ــی گی ــردن نم ــی اســامی را گ ــاع ایران اجتم
ــای  ــاده نیســت و احی ــر، ســاخت ج ســاخت تفک

ــوز  ــه هن ــل اینک ــت ســاختمان. مث ــگ، مرم فرهن
ــی اســت و  ــر تربیت ــک ام ــد حجــاب ی ــاور ندارن ب

ــی. ــر تدریجــی و تکوین ــک ام ــت ی تربی
ــن  ــد و ای ــی کن ــود م ــتبداد را ناب ــتبداد، اس اس
ــه  ــت ک ــوژی ایس ــت و ایدئول ــر حرک ــت ه خاصی
ــی  ــت تحمیل ــد. هدای ــم بده ــی و ظل ــوی ناحق ب
ــبه رخ  ــک ش ــه  و ی ــک دفع ــت ی ــت و تربی نیس

ــا زمانیکــه  نمــی دهــد. ت
وزارت ارشــاد و 

اســامی  فرهنــگ 
ــردن و  ــذف ک ــز ح ــند ج ــزی نشناس ــه چی را ب
سانســور، تــا زمانیکــه بدنــه ی انســان ســازان ایــن 
ســرزمین از افــراد دغدغــه منــد و کارآمــد ســاخته 
نشــود و تــا زمانــی کــه، تبلیغــات پیــام بازرگانــی 
ــی  ــبک زندگ ــای س ــر مبن ــی ب ــیما ی مل صداوس
ــمندی  ــوان هوش ــر ج ــد و قش ــامی نباش ایرانیاس

وضعیت حجاب و 
پوشش سطح شهر، 

جایی برای بحث 
و حرف باقی نمی 

گذارد.
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ــای  ــبکه ه ــینما و ش ــون و س ــانه و تلویزی در رس
اجتماعــی شــکل نگیــرد کــه شــاهد ایــن حجــم از 
ترویــج ســبک زندگــی غربــی نباشــیم و تــا زمانــی 
ــم  ــال دوازده ــواده ی س ــت خان ــاب مدیری ــه کت ک
مدرســه، بــه دلیــل فشــار درســی و حجــم مطالــب 
کنکــوری، داخــل انبــار خــاک بخــورد و متــن آن 
ــه و  ــا ســنتِی در پســتوی خان ــی از زن تمام تلفیق
زن متجــدد باشــد و ناشــیانه ایــن تلفیــق صــورت 
گیــرد و تــا زمانیکــه تنهــا ســرود ورد زبــان 
ــام  ــط س ــان، فق ــای مقیدم ــواده ه ــودکان خان ک
ــی  ــه نظارت ــا زمانیک ــد و ت ــد و بمان ــده باش فرمان
بــر عملکــرد باگــر هــا و  حجــاب اســتایلرها 
ــگ  ــا رن ــامی ب ــم اس ــرد و فمینیس ــورت نگی ص
هــای متنــوع و پوشــیه ارائــه شــود، و تــا زمانیکــه 
بــرای خنثــی ســازی فیلــم هــای ترکیــه اِی مــروج 
خیانــت و رنــگ لبــاس مجــری شــبکه ی ماهــواره 
ای و تحلیــل حــرکات بازیگــران و بازیگردانــان ایــن 
تهاجــم آشــکار، برنامــه ریــزی فرهنگــی و تربیتــی 
ــه فکــر  ــا زمانیکــه دانشــگاه فقــط ب رخ ندهــد و ت
ــا زمانیکــه تشــکل  ــو باشــد و ت ــودن مانت ــاه ب کوت
هــای دانشــجویی از حالــت منفعــل و نیمــه منفعل 
خــارج نشــوند و بــا خوانــدن یــک نامــه و حضــور 
ــق  ــد و زن موف ــوزده نگردن ــع ج ــگ در جم کمرن
ایرانــی را در فعالیــت هــای خودشــان خاصــه 
نکننــد و تــا زمانیکــه نگــرش قشــر کتــاب خوانــده  
ــرش بیســت  ــق نگ ــوز طب ــا هن و ایدئولوژیســت م
ــود  ــوع خ ــم در ن ــه آن ه ــش »ک ــال پی ــی س س

عقــب مانــده ســت« نــگاه و مســلک و ایدئولــوژی، 
فرهنــگ  و تمــدن غــرب راجــع بــه زنــان را، یــک 
ــتگی  ــا وابس ــتی و ب ــا امپریالیس ــوژی صرف ایدئول
زیــاد اقتصــادی مــی داننــد و تــا زمانیکــه معاونــت 
ــه  ــد حرف ــراد کاربل ــوری از اف ــان ریاســت جمه زن
ای بــه جــای افــراد شــعاردِه بدلــی، مبــدل نشــود 
و تــا زمانیکــه بــرای نشــان دادن اهمیــت حجــاب 
از آبنبــات چوبــی و  مگــس پوســتر درســت کننــد 
و تــا زمانیکــه مســئولین نهادهــا و ســازمان هــای 
سیاســتگذار و اجرایــی فرهنگــی و تربیتــی خــواب 
ــاد،  ــی اعتق ــد و ب ــا بیدارن ــاد و ی ــم اعتق ــد و ک ان
ــاد  ــیاهی دســت گشــت ارش ــن اســت، رد س همی
روی روح زنــان جــا مــی انــدازد و تنفــر اســت کــه 
ــارد و جامعــه اســت کــه نــه دیــن دار مــی  مــی ب
شــود و نــه امنیــت روانــی دارد. در چنیــن جامعــه 
ــر  ــه غی ــت ن ــحال اس ــی خوش ــزب اله ــه ح ای ن
ــت در  ــه ای دو مل ــن جامع ــی. در چنی ــزب اله ح
دل یــک ملــت مــی جنگنــد. همیــن اســت و ایــن 
قصــه فقــط بــه حجــاب منتهــی نمــی شــود و زیــر 
ــوع  ــم در ن ــه آن ه ــن ک ــته ای از دی ــظ پوس حف
ــان  ــت زن ــود، هوی ــی ش ــام نم ــت انج ــود درس خ
ــامی  ــه ی ایرانی اس ــود و زن در جامع ــی ش ــه م ل

ــراز جنســیت .  ــزار اب ــل مــی شــود کــه اب تبدی
ــاد نزنیــد، مراجــع تربیتــی و فرهنگــی  هیــس فری
ــان راحــت، گشــت ارشــاد  ــد، خیالت ــا خــواب ان م

بیــدار بیــدار اســت ...

هیس فریاد نزنید، 
مراجع تربیتی 

و فرهنگی ما 
خواب اند، خیالتان 

راحت، گشت 
ارشاد بیدار بیدار 

است ...
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ــط  ــه فق ــاب، ن ــث حج ــه بح ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــی  ــط حکومت ــه فق ــی و ن ــط اجتماع ــه فق ــردی، ن ف
اســت. بلکــه حجــاب یکــی از برون دادهــای منظومــه  
و نظــاِم سیســتمِی تفکــر دینــی اســت؛ یعنــی حجــاب 
محصــول، میــوه و ثمــره ی شــناخت و معرفــت بــه اهلل 
اســت. خــود دیــن از زمانــی شــکل می گیــرد کــه در 
ــروردگار،  ــه پ ــاز ب ــرورت و نی ــس از درک ض ــرد، پ ف
ــه  ــورت ب ــن ص ــد. در ای ــکل بیای ــن ش ــه دی ــال ب اقب
دنبــال چگونگــی بهتریــن حرکــت و ســلوکش در ایــن 
ــب روی  ــه مذه ــر و الجــرم ب ــردد و ناگزی ــم می گ عال
مــی آورد. یکــی از ثمــرات انســانی کــه بــه دیــن روی 
مــی آورد، دریافــت احــکام دیــن اســت و یکــی از ایــن 
احــکام، حجــاب اســت. لــذا حجــاب در مقولــه ی دینی، 
بیــش از آن کــه موضوعیــت داشــته باشــد، طریقیــت 
ــخن  ــاب س ــدود حج ــورد ح ــال درم ــرای مث دارد. ب
داریــم ولــی در بــاب رنــگ  و شــکل آن، خیلــی بحــث 
نشــده اســت. بــر ایــن اســاس ضــرورت حجــاب بــرای 
ــن را  ــرورت رفت ــه ض ــد ک ــدا می کن ــا پی ــی معن کس
درک کرده اســت و در ایــن مســیر رفتــن؛ در ایــن 
عالــم، ناگزیــر اســت ابــزار و لــوازم حرکتــی را اتخــاذ 
کنــد بــه نــام احــکام دینــی و یکــی از آن احــکام دینی 
ــاب،  ــت. و حج ــاب اس ــد، حج ــت کن ــد رعای ــه بای ک
زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه مــن در مســیر رفتــن، 
موانــع را کنــار بزنــم و یکــی از موانــع ایــن اســت کــه 
نــه خــودم بــت کســی شــوم و نــه بــه بت هــا بیاویــزم. 
ــر شــود.  حجــاب باعــث می شــود ایــن حرکــت روان ت
ــه نظــر می رســد،  ــا ب ــن معن ــا ای ــن حســاب و ب ــا ای ب
در جامعــه آن چیــزی کــه شــاهدش هســتیم، معرفــت 
دینــی هنــوز شــکل نگرفتــه کــه حجــاب هــم شــکل 

نگرفتــه اســت.

.

آیــا حجــاب مســئله حکومتــی اســت؟نظام تــا 
ــن  ــوب تعیی ــازات وچهارچ ــد مج ــدازه میتوان ــه ان چ

ــد؟ کن

حجــاب مســئله ی حکومتــی نیســت بلکــه از قوانیــن 
ــن در جمهــوری  ــی م جمهــوری اســامی اســت. وقت
اســامی زیســت می کنــم، بایــد قوانیــن آن را رعایــت 
کنــم و از قوانیــن ایــن کشــور رعایــت اســتایل خاصــی 
از پوشــش اســت کــه متأســفانه اگــر ایــن را در واقعیت 
ــری  ــیار آزادت ــردم  بس ــا م ــاً م ــد، اتفاق ــاع ببینی اجتم

مادچار گسست عقیدتی 
در نسل مسن تر هستیم…

گردآورنده: فاطمه حمزه لو
دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت دولتی دانشگاه ارومیه

مصاحبه

وضعیت حجاب 
در جامعه کنونی 
چگونه است؟

گفتگوی نشریه نساء  با :
سرکار خانم الهام غفاری

روانشناسی و دانشجوی دکترای مطالعات زنان
مدیر موسسه مطالعاتی-تربیتی مهتدی

فعال حوزه زن و خانواده
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در ایــن موضــوع داریــم. اگــر قــرار بــود بســنجیم کــه مــردم کــدام 
ــوان  ــد، می ت ــت می کنن ــتر رعای ــور را بیش ــن آن کش ــور قوانی کش
ــد.   ــل می کنن ــر عم ــا قانون گریزت ــردم م ــدل، م ــن م ــت در ای گف
ــرا  ــاده و چ ــی افت ــه اتفاق ــه چ ــود ک ــی ش ــد بررس ــم بای ــن ه و ای
ســرمایه ی اعتمــادی و اجتماعــی میــان مــردم و حکومــت کم رنــگ 
شــده؟ چــرا مــردم بایــد احســاس کننــد در حــال مبــارزه بــا داشــتن 
حجــاب هســتند؟ در صورتــی کــه حجــاب میــوه و ثمــره ی مفهــوم 
عظیمــی بــه نــام دیــن بــوده. شــاید کاهلــی و کج کارکــردی بعضــی 
ــه ی  ــذار در جامع ــای ارزش گ ــراد، ســاحت های فرهنگــی و نظام ه اف
اســامی باعــث این چنیــن بــرون دادی شــده اســت. در بحــث 
مجــازات و جریمــه و چهارچــوب، مــا یــک ســری قوانیــن مشــخصی 
داریــم و یــک ســری ملزومــات اجرایــی کــه متأســفانه هم در ســاحت 
ــا  ــود دارد. م ــتی وج ــی، کاس ــش اجرای ــم در بخ ــذاری و ه قانون گ
ــم  ــذاری داری ــص قانون گ ــم. نق ــرا داری ــذاری و اج ــص در قانون گ نق
ــر کرامــت و اصــل شــأنیت انســان نوشــته  چــون قوانیــن مبتنــی ب
ــم  ــص در اجــرا ه ــم نیســتند. در نق ــده ه ــه بازدارن نشــده اند و البت
کرامــت و شــأنیت انســان رعایــت نشــده اســت و متأســفانه هــر دو 
در ســطح اجتماعــی، باعــث نفرت پراکنــی شــده اســت. بایــد دقــت 
ــه نظــر می رســد  نظــر بیشــتری در ایــن موضــوع صــورت بگیــرد. ب
مــا بایــد بازگشــت مجــددی بــه دیــن داشــته باشــیم. ایــن بازگشــت 
مجــدد، بــه مفهــوم تربیــت و بازگشــت مجــدد بــه مفهــوم کرامــت 
ــودن  ــاری ب ــای آزادی و اختی ــه معن ــرف، ب ــن ح ــت. ای ــان اس انس
حجــاب نیســت بلکــه بــه معنــای ایــن اســت کــه حواســمان باشــد 
بــرای رســیدن بــه میــوه و محصــول حجــاب، بایــد مســیری را طــی 
ــیری  ــر مس ــه نظ ــد. ب ــری باش ــر و کم خط ــیر امن ت ــه مس ــم ک کنی
ــکام  ــازی اح ــاد و پیاده س ــت ارش ــود دارد و از گش ــون وج ــه اکن ک

ــی اســت. ــوده و راه ناصواب شــروع می شــود، مســیر پرخطــری ب

نوع برخورد با مردم در رابطه با 
مسئله حجاب درست است؟

نوع سیاستگذاری صحیح مواجه درست را بفرمائید.

در  از ســطح کنــش حکومتــی ســؤال می کنیــد،  اگــر 
ــن  ــری قوانی ــه یک س ــم، ب ــت می کنی ــه زیس ــه ای ک جامع
ــن یــک گــزاره ی دارای مشــروعیت  ــد پایبنــد باشــیم. ای بای
ــی اجماعــی اســت. نمی توانیــم  اخاقــی و مشــروعیت عقان
ــرد،  ــی ک ــوان تخط ــه را می ت ــک جامع ــن ی ــم قوانی بگویی

این چنیــن حقــی را نداریــم.
امــا در بحــث حجــاب و  قوانیــن الزم االجــرا هســتند، 
ــن  ــوان آخری ــتی به عن ــاد بایس ــت ارش ــاد، گش ــت ارش گش
ــدا  ــت پی ــی موضوعی ــدد قبل ــای متع ــس از حلقه ه ــه پ حلق
می کــرد. خیلــی غیرمنصفانــه و ســهل انگارانه اســت بــه 
ــا  ــر ب ــه ی آخ ــه حلق ــود و ب ــه نش ــی پرداخت ــای قبل حلقه ه
ضریــب خطــای بــاال در مواجهــات میــان فــردی )یــک نفــر 
ــک  ــر در کســوت ی ــک نف ــی و ی ــروی انتظام در کســوت نی
شــهروند(، در ایــن ســاحت بپردازیــم. ایــن پرداخــت، خطــای 
ــورد بررســی  ــوگیری م ــدون س ــوان ب ــنادی دارد و نمی ت اس
قــرارش داد. لــذا بایــد ایــن را از قبل تــر مــورد بررســی قــرار 
داد. چــه اتفاقــی در ســطح فــردی و در ســطح روابــط فــرد بــا 
حکومــت، بــا نظــام اســامی، بــا عظمــت خــودش، بــا روابــط 
خــودش، بــا ادامــه اش و بــا پــروردگارش، رخ  داده  اســت کــه 
ــرون دادش این چنیــن شــده اســت کــه اگــر قانونــی  حــاال ب
از ناحیــه ی نظــام طراحــی شــده، افــراد موضــع بگیرنــد یــا 

همراهــی نکننــد؟

پاســخ ایــن ســؤال برمی گــردد بــه دو بخــش. یکــی 
هنرمنــدی در اجــرا و ظرافــت در رفتــار اســت کــه کرامــت 
ــه  ــود ک ــت ش ــد رعای ــهروند بای ــأنیت آن ش ــانی و ش انس
حقــوق انســانی اش خدشــه دار نشــود و از طــرف دیگــر هــر 
شــهروند موظــف اســت قوانیــن شــهر و کشــوری کــه در آن 
ــا الزم و  ــر دوی این ه ــد. ه ــت کن ــد را رعای ــت می کن زیس

ــتند. ــر هس ــزوم یک دیگ مل
ــه ای دارد.  ــِر عقب ــاحت عمیق ت ــک س ــر ی ــوی دیگ و از س
ســاختاری کــه باعــث شــده اســت فــرد بــه این جــا برســد 
ــته  ــاب داش ــم حج ــدارم و نمی خواه ــاب ن ــن حج ــه م ک
ــه ایــن گــزاره رســیده اســت. ایــن مســیر  باشــم. چطــور ب
بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد و بــه پاســخ های عمیقــی 
ــه  ــان چ ــدن دخترانم ــه ش ــرای محجب ــا ب ــه م ــد ک برس
کردیــم؟ مــا بــرای محجبــه بــودن پســرانمان چــه کردیــم؟ 
ــدی دارد،  ــل دو ســطح کنش من ــاری کــه حداق ــا در رفت آی
یــک ســطح بــه مــردان و یــک ســطح بــه بانــوان برمی گردد، 
چطــور صددرصــد بــار را بــر اســاس جنســیت بــه یکــی از 
دو جنــس بــار می کنیم)کــه اتفاقــاً زن اســت( و از او انتظــار 
ــری در  ــا دیگ ــد ت ــه دوش بکش ــختی را ب ــام س ــم تم داری
آرامــش باشــد و بــه راه نادرســت نــرود و تحریــک نشــود؟

این هــا دو وجــه دارنــد و مــردان نیــز بایــد مثــًا در زمینــه ی 
ــرد  ــگاه م ــاب ن ــتند. حج ــم می داش ــاظ چش ــاب، حف حج
ــد کاال  ــاس کن ــتی احس ــاد. زن نبایس ــاق می افت ــد اتف بای
ــش  ــت و نمای ــش در رقاب ــطه ی کاال بودن ــه واس ــت و ب اس
قــرار بگیــرد. امنیــت روانــی زن بایــد در ســطح اجتماعــی 
مــی رود،  انتظــار  اســامی  جامعــه ی  از  شــود.  حفــظ 
آنچنانــی کــه بــر زن تکلیــف می کنــد حجــاب را در حــدی 
رعایــت کنــد کــه مــرد دچــار خدشــه در نیــاز جنســی اش 

نشــود یــا آرامــش روانــی اش بهــم نریــزد، بــه همــان میــزان 
امنیــت روان زن هــم خدشــه دار نشــود. آزادی هــای فــردی 
ــه آن در  ــن درج ــه باالتری ــم ک ــی زن ه ــور اجتماع و حض
جمهــوری اســامی بــوده، دچــار خدشــه نشــود. همان طــور 
ــال  ــور فع ــا حض ــان ب ــامی زن ــاب اس ــان انق ــه در جری ک
ــه معنــای  ــد. پــس ایــن ب و دوشــادوش مــردان فعــال بودن
ــرار  ــاب ق ــت. حج ــودن زن نیس ــتوره ب ــینی و مس خانه نش
نبــوده زن را از حرکــت و حضــور و کنش منــدی اجتماعــی 
بــاز بــدارد. قــرار نیســت بــه واســطه ی حجــاب، بــه زن ظلــم 
شــود. امــا مســئله ایــن اســت کــه مــا معنــی ظلــم را چــه 
ــی  ــزاره ی بی حجاب ــن گ ــه ای ــا ب ــم و از کج ــف کرده ای تعری
رســیده ایم. ایــن بایــد مــورد بررســی و تحلیــل جــدی قــرار 
ــدی و  ــیار ج ــای بس ــال ها غفلت ه ــن س ــه در ای ــرد ک بگی
بعضــاً رهاشــدگی ها در حــوزه ی حجــاب می بینیــم. منظــور 
از رهاشــدگی ایــن نیســت کــه در هــر کــوی و بــرزن گشــت 
ارشــاد قــرار دهیــم، خیــر. منظــور ایــن اســت کــه مــا بــرای 
نهادینــه شــدن مفهــوم دیــن در اذهــان مــردم چــه کردیــم 
کــه حــاال انتظــار داریــم مــردم کــه بیشــتر مخاطــب زنــان 

اســت، حتمــاً حجــاب داشــته باشــند.



ساء
ن و خانواده ن

ی حوزه زنا
ص

ص
ه تخ

شری
ن

ه 10 
صفح

اء
س

ه ن
اد

نو
خا

و 
ن 

زنا
ه 

وز
 ح

ی
ص

ص
تخ

ه 
شری

ن
ه 11

فح
ص

با توجه به شکاف 
نسلی ایجاد شده، به 
گونه ای که تبیین 
ارزش ها برای نسل 
جدید رخ نداده است، 
نقش وزارت فرهنگ 
وارگانهای دیگر در 
این زمینه چیست؟

»مــودت« رکــن اصلــی کارآمــدی اجتمــاع اســت. 
اگــر روابــط اجتمــاع بر اســاس مــوّدت نباشــد، در 
اینکــه نقــش ارگان هــای مختلــف بــه ایــن مســئله 
چــه می توانــد باشــد، بیــش از آن کــه ایــن روزهــا 
و حتــی ســال های اخیــر شــاهدش هســتیم کــه 
تحــت عنــوان رهاســازی حجــاب موضوعیــت پیدا 
ــاب  ــئله ی حج ــه مس ــه ب ــای اینک ــه ج ــرده، ب ک
بپردازیــم کــه درســت هــم پرداختــه نشــده، 
ــی  ــاخت های معرفت ــه زیرس ــد ب ــود و بای ــر ب بهت
ــت  ــا ایجــاد معرف ــل آن ب ــه می شــد و ذی پرداخت
و نگــرش عمیــق دینــی در آحــاد جامعــه، شــاهد 
ــاب  ــام حج ــه ن ــی ب ــِی ضرورت ــد عقان ــک رش ی
می بودیــم. بــا ایــن حســاب مــا در ســاحت 
ــح نهادهــا  فرهنــگ و در بحــث کنش هــای صحی
و ارگان هــای متولــی فرهنــگ و معرفــت اســامی، 
ایــرادی  کارکردهــای بســیار ناقــص و پــر از 
بــودن  مبتنــی  از  وقتــی  هســتیم.  شــاهد  را 
ــور  ــم، منظ ــرف می زنی ــامی ح ــی اس ــر مبان ب
ــت  ــک حرک ــر ی ــاً ظاه ــه صرف ــت ک ــن نیس ای
ــد  ــاس بای ــا و اس ــه بنیان ه ــد، بلک ــامی باش اس
ــان  ــمت انس ــه س ــده ب ــده و حرکت دهن بیدارکنن
متعالــی مســلمان باشــد کــه ایــن انســان متعالــی 
مســلمان بــه ســمت انتخــاب حجــاب بــرود. 

اگــر شــاخص گذاری و خط کش گــذاری بــرای 
ــوزه  ــا ح ــی، صرف ــای فرهنگ ــای نهاده کارکرده
ــر  ــه همه شــان نمــره ی زی ــد ب حجــاب باشــد، بای
ــوزه ای  ــا، ح ــه ی م ــوزه  علمی ــم. ح ــر بدهی صف
ــد.  ــت کن ــداری را تربی ــان دین م ــه انس ــوده ک نب
ــه  ــانی ک ــه انس ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــدار ن دین م
ــن  ــه ای ــد. چ ــادر کن ــی را متب ــکام اله ــاً اح صرف
ــه  ــد و چ ــت کن ــذار تربی ــاد انســان را احکام گ نه
ــد، اشــتباه  ــاده کن ــه پی خــود احــکام را در جامع
ــه  ــد ب ــا بای ــن نهاده ــی ای ــه ی اصل ــت. وظیف اس
ــه انســان، عظمــت و کرامتــش و  ــود ک ســمتی ب
تفکــر عظیــم و الهــی اش را در او شــکوفا می کــرد 
ــرای انســان عظیــم فراهــم  و زمینــه حرکــت را ب
می کــرد تــا بــه رابطه هــای عظیــم خــودش 
ــه  ــراف ب ــن اش ــی ای ــد و در پ ــدا کن ــراف پی اش
ــه بســیار گســترده هســتند و منحصــر  ــط ک رواب
ــتی  ــان هس ــترده تر از جه ــتند و گس ــه او نیس ب
هســتند و تــا بی نهایــت ادامــه دارنــد، الجــرم بــه 
ــه حجــاب برســد،  احــکام مراقبــت مــن جملــه ب
نــه اینکــه شــروع از احــکام باشــد. اشــتباه اغلــب 
ــی در  ــی فرهنگ ــای متول ــا و ارگان ه ــن نهاده ای
جامعــه ی مــا همیــن بــوده  اســت. لــذا و بــا ایــن 
ــن  ــه ای ــلی را ب ــکاف نس ــث ش ــن بح ــاب م حس

معنــا قبــول نــدارم. بحــث ایــن نیســت کــه چــون 
شــکاف نســلی رخ داده، جــوان و نوجــوان مــا بــه 
دیــن ضرورتــی نــدارد. مــا امــروزه متأســفانه دچار 
ــتیم.  ــن تر هس ــل مس ــی در نس ــت عقیدت گسس
ــرد و  ــرد و انقــاب ک ــام ک ــه قی همــان نســلی ک
ــا  ــوده و آن ارزش ه ــم ب ــش مه ــی برای ارزش های
در  اجتماعــی،  ســطح  در  می کــرد  متبــادر  را 
ــت  ــی اش، در زیس ــردی، و خانوادگ ــای ف کنش ه
را  ارزش هــا  آن  اجتماعــی خــودش  و  فــردی 
پدیــدار می کــرده، امــروز همــان نســل، بازگشــت 
ــن  ــه ای ــلی ب ــکاف نس ــث ش ــت. بح ــرده اس ک
صــورت کــه نوجوانــان امــروز دیــن نــدارد را 

شــاهد نیســتیم. مــا شــاهد کســانی هســتیم کــه 
عــرف دیــن را بــه نحــوی کــه می پســندند تغییــر 
ــن  ــادی دی ــی و نه ــای اصل ــد. از گزاره ه می دهن
ــی هســتند  ــًا خانم های ــد، مث ــدا کردن ــروج پی خ
ــد، ولــی ناخــن  کــه مــاه مبــارک را روزه می گیرن
ــکام  ــا اح ــرد، ام ــد. روزه می گی ــده دارن کاشته ش
و  می دانــد  کنــد.  رعایــت  نمی توانــد  را  روزه 
نمی توانــد. بــا خــود می گویــد زیبایــی برایــم 
ــاز  ــا نم ــه ب ــت ک ــی نیس ــت و موضوع ــم اس مه
ــاز  ــم و نم ــم الک بزن ــن می توان ــارض دارد. م تع

ــم! بخوان

ــوان  ــت عن ــه تح ــن ک ــوم دی ــه مفه ــردی ب ــگاه ف ــن ن ای
مذهــب عاطفــی از آن یــاد می شــود، شــاید یکــی از 
ــد.  ــا باش ــه ی م ــردی در جامع ــن کارک ــای دی برون داده
وقتــی مــا دیــن را تقلیــل داده ایــم از ســاحت قدســی اش 
بــه ســطح کارکــردی فــردی در فضــای اجتماعــی، نتیجــه 
همــان می شــود کــه امــروزه می بینیــم. پدیده هایــی 
ــه  ــت ب ــم و حرک ــه می بینی ــتایلرها ک ــاب اس ــل حج مث
ســمت اینکــه محجبــه باشــم و زیبــا باشــم، اربعیــن بــروم 
ــف  ــا را در ســطوح مختل ــن کنش ه ــم و... ای ــاز نخوان و نم
ســنی در اجتمــاع می بینیــم بنابرایــن بحــث شــکاف 
نســلی مطــرح نیســت، بحــث  شــکاف بیــن عقیــده مبتنــی 
بــر ســاحت قدســی دیــن و عقایــد و خواســته های فــردی، 
ــن در  ــطحی از دی ــا س ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــت پی موضوعی
اجتمــاع روبــه رو هســتیم، تحــت عنــوان ســطح کارکــردی 
ــی  ــاحت قدس ــه از س ــیار تقلیل یافت ــطح بس ــه س ــن ک دی
دینــی در نظــام هســتی اســت. دلیــل اینکــه ایــن اتفــاق 
ــن اســت کــه وقتــی ارزش هــای  ــه ای ــاده، متأســفانه ب افت
فــردی انســان دچــار اســتحاله می شــود و بنــای بــه 

ــه حرکتــی از درون نبــوده،  تربیــت نبــوده  اســت، بنــای ب
ــا ســاختارهای  ــه تغییــر نبــوده، بلکــه متناســب ب بنــای ب
اجتماعــی و کارکردهــای اجتماعــی دینــی در ســطح 
ــف  ــی مختل ــای زمان ــراد در بازه ه ــردی، اف ــی و ف اجتماع
یــک کنش هــای دینــی  انجــام می دادنــد کــه ارزش 
ــر  ــته، اآلن دیگ ــی داش ــد و ارزش اجتماع ــوب می ش محس
ــه همــان دلیــل کــه  ــدارد. ب ــار، ارزش اجتماعــی ن آن رفت
قبــا انجــام می دادنــد؛ یعنــی ارزش اجتماعــی، بــه همــان 
ــار را  ــت، آن رفت ــی نیس ــون ارزش اجتماع ــل اآلن چ دلی

انجــام نمی دهنــد. 
لــذا اگــر از مــن بپرســید مــردم مــا اآلن دین دارتــر هســتند 
ــاس  ــؤال از اس ــاس س ــم قی ــخ می ده ــر؟ پاس ــا بی دین ت ی
ــا کــه خیلــی در رفتارهــای  ــن معن ــه ای ــاد اســت. ب بی بنی
تحــت  را  این چنینــی  کنش هــای  نمی توانیــم  دینــی 
ــف  ــردم تعری ــداری م ــن داری و دین ن ــای دی ــوان مرزه عن
کنیــم، وقتــی در یــک اجتمــاع ارزش هــا، ارزش هــای 
ــی  ــاختارهای اجتماع ــر س ــی ب ــند و مبتن ــه نباش نهادین
باشــند، چــون برســاخت اجتماعــی هســتند، متناســب بــا 

ــد.  ــدا می کنن ــر پی ــرف، تغیی ــی و ع ــرات اجتماع تغیی
ــه ی ۶۰  ــه ی ۹۰ از ده ــان ده ــت مردم ــوان گف ــذا نمی ت ل
کم دین تــر هســتند. اگــر دیــن حقیقــی و انتخابــی باشــد، 
در گــذر زمــان و در طوفــان حــوادث، تغییــری نمی کنــد، 
ــم  ــی  کنی ــل م ــی تقلی ــود. وقت ــر می ش ــه محکم ت اال اینک
ــرون  ــی بی ــای دین ــام کارکرده ــه ن ــی ب ــن، عبارت و از دی
ــدا  ــم رواج پی ــا ه ــا و ارگان ه ــطح نهاده ــد و در س می آی
می کنــد و می گوینــد چــه کنیــم تــا دیــن کارکــرد 
بیشــتری بــرای مــردم داشــته باشــد، ایــن خطــای 
شــناختی و بعــد راهبــردی اســت کــه باعــث می شــود بــا 
ــی  ــاب زمان ــه حج ــویم ک ــه رو ش ــی روب ــن پدیده های چنی
ــت و ارزش  ــی امنی ــدارد. زمان ــته و اآلن ن ــردی داش کارک

اجتماعــی داشــته و اآلن بی حجابــی ارزش اســت. بــا 
ــس  ــد. پ ــار می دهن ــر رفت ــردم تغیی ــرد، م ــر کارک تغیی
چیــزی در دیــن تغییــر نیافتــه، بلکــه در ســطح ارزش هــای 
اجتماعــی فــردی تغییراتــی رخ داده اســت. بــر ایــن اســاس 
گــزاره از ابتــدا اشــتباه اســت و خطــای محاســباتی رخ داده 
اســت. ذات انســانی کــه الهــی  اســت و زن اســت را مــورد 
ــا عظمتــش را  ــم ت ــم، جســتجو نکردی ــرار ندادی بررســی ق
نشــان دهیــم و بگوییــم تــو مختــاری مشــغول باشــی یــا 
راهــی. انســان راهــی الجــرم دیــن و احکامــش را انتخــاب 
ــروزه  ــی ام ــای دین ــه رفتاره ــد و انســان مشــغول ب می کن

مشــغول می شــود.



حجاب متانت اســت، ارزشــگذاری زن اســت، سنگین شدن 
آبــرو و احتــرام اوســت؛ ایــن را بایــد خیلــی قدر دانســت.


