
 

 عفاف در فرزندان سازی حجاب وهای نهادینهراه

 *محبوبه ابراهیمی

 مقدمه
ای شتده های گستتردهعفاف بحث حجاب و ۀفلسف دربارۀ ضرورت و

سازی آن در میان نسل ترویج این فرهنگ در جامعه و نهادینه امااست. 
مستئلۀ بایسته استت. ایتن  آن واکاویجدید، از مسائل مهمی است که 

ها و مراکز فرهنگتی و نیتز تتالش و همتت مضتاعف مهم، تالش نهاد
طلبد. شاید تصور شود کته حجتاب فرزنتد ارتبتاطی بته والدین را می
 امتا در  حجابی فرزندان، مسئول نیستندو اینان در قبال بی ردوالدین ندا

ش والدین در حجتاب ، کاماًل برعکس است. اهمیت نقدینی هایآموزه
حجتاب، عتالوه بتر اینکته به حدی است که حتتی دختتر بی ،دختران

شتود، متادر باحجتابش نیتز در حجتابی مجتازات میخودش برای بی
  1شود.که از حجاب دخترش غفلت کرده، تنبیه میدلیل به این  ،آخرت
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د کیا تأ و روایاف قرآن ،والدین در تربیت فرزند یدیلکبا توجه به نقش 
ا یا»خود باشند:  ۀخانواد ید مراقب خود و اعضایه همگان باکد ننکیم
ذی  أَ  ُفَس یَها الَّ َُّوا ُقوا َأن  َُ لکُ َن آ ِحَااَ ُة َعلَ یکُ م  َو َأه  ااُ  َو ال  هاا ی  م  ناا ا  َوُقوُدَهاا الََّّ

نئِ   ۀخاود و خاانواد   ،دیا اماان آورده یه اکا ساان   کاى  1:ٌة ِغنٌظ ِشراٌد کَ َُ
 ؛دیا نگاه دار  ،هاسات ها و سان  زم آن انسانیهه کش را از آتر  یخو

. پیاامبر  «رندیه خرن و سات:گ که فرش:گان  بر آن نمارده شده کآتر  
ْواَلَدُکْ  »فرمودند: نیز  اکرم

َ
ُموا أ ْکآ 

َ
َدَبُهْ  ُیْغَفْآ َلُکـْ   أ

َ
ُنوا أ ْحس 

َ
فرزنادان:ان   2:َو أ

 .«را اح:رام کنید و آداب آنان را نیکو کنید تا آمرزیده شوید
  پوشش اسالمی فرزندان تتالش کننتد بنابراین بایسته است والدین در

 .مند باشداین امر باید روش هرچند که
تواننتد عملکتردی نوجتوان می والدین در ترویج عفاف نتزد کتودک و

هایی بازدارنده یا برانگیزنده داشته باشند. نوع تنثیرگذاری آنان بتا شتیوه
پیوسته تنکید شده که والتدین همتواره  .ندریگمیمرتبط است که به کار 

باید در شیوۀ تربیتی خویش از ابزارهای متناسب بتا ستن فرزنتد بهتره 
محتترک فرزنتتد در  ،بتترای نمونتته در کتتودکی عنصتتر محبتتت  گیرنتتد

از اشتباهات رایتج والتدین ایتن »تنثیرپذیری از والدین است. متنسفانه 
ادرستت و نتاقص های ناست که از کودکی فرزندان خود را به پوشش

که آموزش حجاب باید در کودکی انجام شتود دهند. درحالیعادت می
از کتودکی، دختتران را بته حجتاب  کتهو بر همین اساس تنکید شتده 
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حجتابی و از عتادت کتردن آنهتا بته بی ،با این روش تا 1«هندعادت د
هایی که گیری شود. در ذیل به برخی از روشپیش ،بیگانگی با حجاب

 ستازی حجتاب و عفتاف در کودکتان وبرای نهادینتهتوانند میوالدین 
 .شودپرداخته می ،دکنننوجوانان استفاده 

 لیتمث مندی ازبهره .1

توان برخی مفاهیم عقلی ت رفتاری را برای کودکان با تشبیه و تمثیل می
ها به مسائل زنتدگی قابل فهم ساخت. تبیین مسائل اخالقی و تشبیه آن

بترای  2انجامتد.دگاری و تعمیق آن در ذهن کودکتان میبه مان ،روزمره
 ۀها جواهرات خود را در خانچرا خانم»توان از کودک پرسید: مثال، می
تو هم  یموها»دهی وی گفته شود: پس از پاسخ «د؟نکنیم یخود مخف

 . «نگه داشته شود ید نامحرمان مخفید از دیمانند جواهر است که با
د و نیرا از روکش و کاغذش خارج ک یکی  دیدو عدد شکالت بردار یا
د. یندازین بیزم هدارید. سپس هر دو را ب را همراه با پوشش نگه یگرید

او بته طتور معمتول  «دهتی؟یح میکدام را تترج»د: وییگببعد به فرزند 
تتوان بتا صتورت می دارد. در ایتنیشکالت محفوظ با پوست را برمت

ن یتا»گیری از تمثیل در ذهن کتودک پرداختت: چنین عباراتی به نتیجه
 ،شه سالم و خوب بمانییهم یحجاب و پوشش. اگر دوست دار یعنی
  3.«یمثل حجاب از خودت مواظبت کن یزید با چیبا

                                                           

 .8۴0، ص۲  جرسائل حجابیه. رسول جعفریان  1
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 گوییقصه .2
هنر قصه و داستان این است که بتا عاطفته و احستاس کتودک درگیتر 

روش مناسبی است برای بیان بسیاری از مستائل کته اثبتات شود و می
را در حتد فهتم  هتاتتوان آنآنها نیازمند استداللی قتوی استت کته نمی

های زیتادی قصته ،کودکان شرح داد. در قرآن، روایات و تاریخ استالم
اهیم و دستورهای دینتی بته فعالوه بر آموزش مدر آنها وجود دارد که 

همچنتین  1شود.سرنوشت دیگران نیز تنکید میگیری از بر عبرت، افراد
از جملته افتراد مشتهور و یتا  ،های دیگتر افترادتوان از سرنوشتتمی

تکتریم »اجتمتاعی استتفاده کترد.  هایآموز آستیبعبرت یاهگزارش
ها که اغلب از طریتق بیتان سرگذشتت ها و نکوهش ضدارزشارزش
بته طتور  ،بته خصتوص در دروان کتودکی ،گیتردها صورت میانسان

ها را گوشتزد ارزش پاکدامنی و رعایت حریم ،ناخودآگاه و نامحسوس
این دو مفهوم را در زندگی مخاطبان  ،های خطرکند و با اعالم زمینهمی

  2«د.کنخویش نهادینه می

 تشویق و ترغیب  .3
  از هستتند بلکه پتذیرفتنی ،کردنی نیستندها تحمیلدر تربیت دینی، پیام

هتای دینتی را بتا تشتویق و است والدین بکوشتند آموزهاین رو، الزم 
تر زبتانی و لطافتت ستخن، پتذیرفتنیترغیب همراه کنند و آن را با نرم

 ،های دلنشین و زیبا در دعوت فرزندان به حجاباستفاده از واژه 3ند.کن
                                                           

 .98  ص«های اخالقی در کودکانسازی ارزشنهادینه»آرا و همکاران  . مریم صف1
های خانواده پیرامون نهادینه کردن های تربیتی و آموزشبررسی شیوه»بپری ملکی   .2
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هتای الزم استت بیشتتر دربتارۀ زیبایی زمینهنقش اساسی دارد. در این 
های ستخت آن در و سخن از گناه و مجازاتحجاب سخن گفته شود 

صحبت دوستانه و سرشار از دوستتی و محبتت  1.بعد قرار گیرد ۀمرحل
 با فرزند نیز در تنثیرگذاری سخن، مؤثر است. 

توان با پاسخ مثبت در برابتر رفتتار در تشویق کودکان به حجاب نیز می
مطلوب کودک به تحسین او پرداختت. پاستخگویی ممکتن استت بته 

از جمله ستایش رفتار، ابتراز مهترورزی، واگتذاری  ،های مختلفیوهش
 2او باشتد. هپتاداش بت ۀهای متناسب با رفتتار فرزنتد و وعتدمسئولیت

َتَق کَ عَ  اْبَنَتهُ  َعُآَح  من»فرموده:  خدا َْ َ
ُنَما أ

َ
ْن  أ َ   َرَاَب   م  ْسـَما کسی که  3: یُوْلد  إ 
اى از فرزندان اسماعیل است که بنده دخترش را خوشحال کند، مثل آن

 .«را آزاد کرده باشد
اى از دست فرزند شرورشان کالفه شده بودند و پدر نیز گویند خانواده

به امید اینکه بر اثتر تنبیته، دستت از  ،گرفتهر بار او را به باد کتک می
اى نداشت. روزى پدری کته از دستت کارهاى زشتش بردارد  اما فایده

رش به تنتگ آمتده بتود، دستت فرزنتد ختود را گرفتت و فرزند شرو
آورد و از وى شتکایت کترد.  ابوالحستن حضترتزنتان، نتزد نفس

پرستید: پتس چگونته امتام . مرد از  «فرزندت را نزن»حضرت فرمود: 
کتردنش از او دورى و بتراى ادب»فرزندم را تربیت کنم  امام ادامه داد: 
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ولی مواظب باش که قهرت زیاد طول نکشتد »فرمود:  سپس 1« قهر کن
  2.«و هرچه زودتر با فرزندت آشتی کن

 نصیحت و موعظه. 4

 های مادی  زندگی خود، همیشه در معرض جهتلانسان به دلیل ویژگی
زدایی او غفلت قرار دارد. استفاده از موعظته و نصتیحت، در غفلتت و

بلکه بته  ،بسیار مؤثر خواهد بود. دختران نیز از این قاعده مستثنا نیستند
ند. بنتابراین هست پذیرترمادر، نصیحت لحاظ وابستگی عاطفی به پدر و

گیری از پند، موعظه و نصیحت، بسیار اثربخش در تربیت دختران، بهره
، «قلتب ۀکننتدزنده»واهد بود. در مناب  دینتی، از موعظته بته عنتوان خ
نتام بترده شتده  «غفلتت ۀکنندبرطرف»و  «دل ۀجالدهند»، «بیداربخش»

بنابراین والدین موعظه و نصیحت را باید در دستور کتار ختود  3است.
موعظته و نصتیحت بته  معصتومین ۀه در ستیرکتچنان  قرار دهند

های زیتادی مبنتی بتر توصتیه شود  همچنین شتواهدفرزندان دیده می
بیتت شتود. نیتز اهلدیده می انبزرگانی همچون لقمان حکیم به فرزند

بته  بترای نمونته، امتام علتی  فراوانی بر موعظه داشتند هایتوصیه
اْلَمْو  َک َاْیَب     ْح اَ »کند: توصیه می فرزندشان امام حسن َظـ ب  دلتت را  4:َ 

 «زنده نگاه دار با موعظه 
 از  البته در موعظه به فرزندان نکات زیادی را باید مورد توجه قترار داد

                                                           
 .89  صعدة الداعی  حلیاحمد بن محمد ابن فهد . 1
 .18  صحکایت تربیتیصد   بذرافشانمرتضی . 2
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هتای آمیتز و امتر و نهیجمله اینکه موعظه نباید با برخوردهای تحکتم
دعتوت و موعظته بایتد بته  ،برانگیز همراه باشد. عالوه بر ایتنلجاجت

یعنی در هتر وضتعیت فکتری و روحتی   موق  و سنجیده و بجا باشد
 1با او رفتار شود. ،فرزند، متناسب با همان وضعیت و سطح توق  فرزند

های متعلق به نسل و مقتضیات زمان دیگر گاهی والدین روش متنسفانه
که فرزنتدان بته حالیکنند  دررا به اجبار به فرزندان خویش تحمیل می
ها و مطالبتات به دنبال خواستته دلیل تغییر شرایط و موقعیت اجتماعی،

ـآوا َاوالَدُکـ  »فرمایتد: می علتی   در این باره، امامدیگری هستند ال َتقس 
ُک  َزمان  َغیآ  َزمان  ُه  َمویواوَن ل  َنّ ُک ، َعا  ی  نداب  فرزندانتان را بتر آداب ختود  2:ََ

ه تربیت نکنید  چراکه آنها برای ]آینده و[ زمانی غیر از زمان شما آفریتد
 .«اندشده

 الگوسازی  . الگودهی و5

یعنتتی از طریتتق رفتتتار و  ،تواننتتد بتته صتتورت غیرمستتتقیموالتتدین می
سازی حجاب به نهادینه ،های گفتاریبدون استفاده از آموزش ،عملکرد

حجتاب و  ۀو عفاف در فرزندان بپردازند. معموالً متادرانی کته دغدغت
عفاف دارند و در برختورد بتا نتامحرم، رفتتار عفیفانته از ختود نشتان 

دهند و این حالت در وجود آنها نهادینه شده استت، در عمتل و بته می
ستازی بتاور حجتاب و عفتاف در فرزنتد طور غیرمستقیم بته نهادینته

 ند. زپردامیخویش 
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 های متتؤثر در نهادینتته کتتردن حجتتاب و عفتتاف، روشیکتتی از شتتیوه
گیترد الگویی است. در این روش، فرد از افراد دیگر سرمشق و الگو می

کنتد. در اینجتا بایتد و خود را با آنان همساز می یو از رفتار آنان پیرو
والتدین  ،گیرنتدگفت یکی از اولین کسانی که فرزندان از آنان الگو می

 ، شتنیداری،از حیتث دیتداری دهستند و بنابراین پدران و متادران بایت
 1حسنه باشند. ۀاسو ،گفتاری و کرداری

تنثیرگتذاری در باورهتای  همسویی رفتار و گفتار والدین، نقش مهتم و
کودکتان بته ایتن دلیتل کته  ،در واقت  2دینی و اخالقی فرزنتدان دارد.

داشتته باشتند، تمتام  یدرستت یریتگشتان هتدفیارهاکتواننتد در ینم
ات آنهتا را کتال و حراعمت و استتان یتوجهشان به پدر و مادر و اطراف

بنابراین برای باحجاب شتدن فرزنتدان، الزم  3نند.کید میمشاهده و تقل
د تا باشاست مادر، خود الگوی درست حجاب و رفتارهای توأم با حیا 

د و فرزند نیز به حجاب وش او انطباق رفتار و گفتارش سبب تنثیر کالم
الگتوی عملتی  ،ویژه متادرانوالدین به دلیل،گرایش پیدا کند. به همین 

شود چنانچه متادران بته تربیتت اخالقتی دختران هستند و لذا گفته می
 ،توانند فرزندان را هم بته اختالق و آداب دیتندینی، آراسته شوند، می

  4ند.کنمزین 
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فیَفـ   » :فرمایدمی به همین جهت امام صادق ََ ـُه  مُّ
ُ
َمـْن کاَنـْل أ  1:ُطوب  ل 

 .«ال کسی که مادرش عفیفه باشدخوشا به ح

 استعداد هویت وشناخت  .6
های تربیتی که موجب نهادینته شتدن حجتاب و عفتاف از دیگر شیوه

شود انستان بته شناسی باعث میهویت .است «شناسیهویت» ،شودمی
شتود.  هتدایتهتای رفتتار ختویش های درونی انگیزهترین الیهعمیق

یابد که خداوند او را بترای هتدفی درمی ،انسان با تعمق در وجود خود
متعالی آفریده است و نباید گوهر ارزشتمند وجتودی ختود را ارزان از 

دهد. در این روش، تمام تالش والدین این است کته کتودک و بدست 
های خود را بشناستد و بته عتزت نوجوان، ارزش وجودی و توانمندی

ستربلندی  یارتقتابترای حفتظ و  را و اقدامات الزم بددرونی دست یا
خود انجام دهتد. اگتر احستاس خودبتاوری در کودکتان و نوجوانتان 

کنند ارزش خود را حفظ تقویت شود، همیشه و در تمام امور سعی می
از  2.نتدبروند و رو به تعتالی نها آلوده نکد و نفس خود را به پلیدینکن

ایتتن رو، در اولتتین مرحلتته الزم استتت ارزش وجتتودی دختتتر بتته او 
متینده شود تا وی دریابد که ارزشش در بتدن متادی خالصته نشناسا

د و مقام او بسیار باالتر و واالتر از آن است که بتا خودنمتایی، ایتن وش
بتا ایتن روشتنگری، دختتر  3ارزش زودگذر را برای خود کسب کنتد.
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کند و عفتت یابد کسی که حجاب را انتخاب مینوجوان و جوان درمی
ری و متدیریت یتگحقیقتت، مهتارت تصتمیمگزیند، در و حیا را برمی

تمرکز فکری و روحی برای رشد  ۀزمین و احساس با عقل را فعال کرده
 1و پیشرفت علمی را در خود فراهم کرده است.

 تعمیق معرفت دینی. 7 

امتا  ،ممکن است نسل جدید، احکام مربوط به حجاب را شنیده باشتند
اتفاق نیفتاده است. بته تعبیتر نیز تحلیل مسئله برای آنها  تفکر و تعقل و

های آن، ضترورتو  توانند با تحلیتل حجتابدیگر، برخی مادران نمی
کته الزم استت درحالی  حجاب آشنا کنند ۀفرزند را با حقیقت و فلسف

هتا بته ترین تحلیلها و عمیقحجاب و پوشش اسالمی با بهترین روش
اب عملتی حجت ۀکه این مسئله دربتاره شود  درحالیعرضنسل جدید 
هتا، نظری در مقالته ۀحجاب، در حوز دربارۀهای اساسی نشده و بحث

عملتی آن نادیتده  ۀها و سمینارها مورد توجه قرار گرفته و جنبهمایش
ای در این زمینته برخورد ریشه که باید توجه داشت 2گرفته شده است.

 ۀرابطت ،و نهادینه شدن آن در وجود فرزندان، بتا مانتدگاری آن در فترد
فرزنتدان  درلذا والدین بایتد در نهادینته شتدن حجتاب  3مستقیم دارد.
پتذیر امکتان ،مهم با ایجاد و تعمیق معرفت دینیمسئلۀ این  .تالش کنند
 خواهد بود.

الاه اراکتی نقتل آیتت بر این اساس، مادران باید الگوی دختران باشتند.
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 رفتتی الاه بروجردشخصی نزد مرحوم آیتقبل از انقالب،  که کندمی
، در خواب دیدم سه قرآن در خانه دارم کته بته ترتیتب» :و عرض کرد

یکی بزرگ و دیگری متوسط و سومی کوچک است و دیتدم هتر سته 
بزرگ کامالً ستوخت و  آتش گرفتند. تا آمدم آنها را خاموش کنم، قرآن

ولتی موفتق شتدم قترآن کوچتک را کته   کلی از بین رفتدومی نیز به
آیتت الاه « د، خاموش کنم. تعبیر خوابم چیست؟اطرافش آتش گرفته بو

در تهران شخصی بته  ولی  دانممن تعبیر خواب نمی»بروجردی فرمود: 
ست که در تعبیر خواب استاد استت. نتزد ه الاه سیداحمد قمینام آیت

الاه گویتد نتزد آیتتآن شتخص می .«ایشان برو تا خوابت را تعبیر کند
تتو سته »فرمتود:  ایشانسیداحمد قمی رفتم و خوابم را تعریف کردم. 

دختر داری که یکی بزرگ و دیگری متوسط و سومی کوچتک استت. 
لی و دومی بی بودند کته  یهمان دو قرآن، حجاب شدند. آن دودختر اوا

اش تمتام شتد و ولی دختتر ستومت تتا درس ابتتدایی  کاماًل سوختند
حجاب شود، گفتی دیگر به این بهانه بی و ر برودباالت ۀخواست به دور

دهم این دختر از دستم برود و او را از رفتن به دبیرستان من  اجازه نمی
ولی آتتش آن را   همان قرآن کوچک است. اطرافش سوخت او  کردی

مرد گفتت: کتامالً  «درست است؟، خاموش کردی. آیا اینها را که گفتم
 1«.درست است
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