مجلسبیستوهفتم

راههای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه
االسالموالمسلمینعبدالکریمپاکنیا


حجت

*

اشاره

عفاف و حجاب ،از مساهلی است که همه فلسوزان جامعه فر ترویج آن اتفاق فارنـد؛ چراکـه بـه
ً
فالیل متعدفی ،جامعه امروز شدیدا نیازمنـد گسـترش ایـن خصـلت واالی انسـانی ،اخالقـی و
اسالمی است .بهیقین ،حفظ کرامت و شخصـیت انسـان ،فر گـرو پاسـداری از فرهنـگ عفـاف
است و فاصلهگرفتن از آن ،نه تنها باعث سقوط کرامت و عزت فرفی میشوف ،بلکه ملتهـا را از
هستی ساقط میکند .امـام سـجاف

بعـد از شـناخت خداونـد ،عفـاف را فر شـمار بـاالترین

َ
َ َ
َ
َ
َ ْ
َ
عبافتها میفاندْ َِ ََ « :ن شيْ ٍء أ َح َ َِلی الّل َِ َا ْع َد ََ ْع ِإف ِت َِ َِ ْن ِعف ِة َاط ٍن َو ف ْإج 1».بـه ایـن جهـت،

آحاف افراف جامعه اسالمی وظیفه فارند فر مورف گسترش آن تالش کنند .فر این فرصت ،برخـی از

راهکارهای ترویج عفاف را فر جامعه بررسی میکنیم که انجام این مهم ،توجه و اهتمام همگـان
را میطلبد.
* استاف سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات اسالمی.
 .1ابنشعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .181
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 .1فراهمسازی زمینههای عفاف

یکی از راههای گسترش عفاف ،فراهمکرفن زمینههـای آن فر زنـدگی فـرفی و اجتمـاعی اسـت.
برخی از این زمینهها عبارتاند:
الف .مراقبت از اندیشه

فکر گناه ،خواهناخواه انسان را به سوی بدیها سوق میفهد .امیر مؤمنـان

فربـاره اجتنـاب از

َ
ْ
َُ ْ
اندیشیدن فرباره گناه فرموفْ ََ « :ن ث َإ ِفك ُإ ُِ ِفي ال َّم َع ِصيَ َُ ،ع ْت َُ َِل ْ َْا ؛ 1کسی که زیاف فر فکر گنـاه

باشد ،اندیشههای پلید ،او را به ارتکاب گناه فرامیخوانند».

ب .دوری از عوامل بیعفتی

انسان مسلمان باید از تمام عوامل و زمینههای تحریک شهوت و بسترهای بیعفتـی پرهیـز کنـد.
گوشفافن به صدای تحریکآمیز زنان ،سالم به زنان جوان ،فیدن برنامههای مسـتهجن مـاهواره و
اینترنت ،فیلمها و عکسهای مهیج و یا ترفف فر محیطهای عفتسوز ،از جمله موارفی است که
آفمی را به بیغیرتی و ابتذال سوق میفهند .رسول خدا

فرموف:

َ
ٌ
«َ َُا َج َّل َست ْال َّم ْإأ ُة ََ ْجّلس َف َق ََ ْت َع ْن َُ َف َاَل َح ْجّل ُ
اس ِفاي ََ ْج ِّل ِس َاْ َْ ُجا َح َتای َح ْب ُاإُ؛ هرگـاه زن فر
ِ
ِ
ِ
ِ
2

مکانی نشست ،سپس ،از آنجا برخاست ،پس ،مرف فر آن محل ننشیند تا آنکه سـرف شـوف ».زیـرا
نشستن فر چنین مکانی ،موجب تحریک شهوت مرف نامحرم میشوف و زمینه بیعفتـی را فـراهم
میکند.
ج .پرهیز از خلوت با نامحرم

فرمان اسالم این است که مؤمن نباید با نامحرم فر جای خلوت اجتماع کنـد؛ زیـرا فورمانـدن از
چشم مرفم و فر امان بـوفن از نظـارت همگـانی ،زمینـهسـاز لغـزش و انحـراف اسـت .امـروزه
متأسفانه ،پرهیز از خلوت با نامحرم فر روابط زن و مرف ،کمرنگ شده است .علی
ُْ

َ

ٌ َ

ََ

َ

َ َ

َ َ

َ َ

َ
فرمـوف« :ا

َحَّلو ِا َْ َإأ ٍة َْ ُج  .ف َّم َِ ْن َْ ُج ٍ خَل ِا َْ َإأ ٍةَِ ،ا َن الّش ْ ط ُن ّم ِلث ُْ َّما ؛ 3هـیچ مـرفی بـا زن نـامحرم
خلوت نکند .اگر مرفی با زن بیگانهای خلوت نماید ،سومی آن فو ،شیطان است».
 .1آقاجمال خوانساری ،شرح غرر الحکم ،ج  ،6ص .۱1۳
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .66۴
 .3حسین نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳۴ص .166
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 .2اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف

اجراییکرفن قانون فراموششده عفاف ،فر گسترش این برنامه اسالمی تأثیر بسیاری فارف .شـورای
عالی انقالب فرهنگی فر  ۳۱8۴/6/۴به منظور ترویج فرهنگ عفاف فر جامعه ،چارچوب اصول
و مبانی اجرایی توسعه این فرهنگ را با عنوان «راهبرفهای گسـترش فرهنـگ عفـاف» فر  ۴7بنـد
تصو یب کرف .اجرای این مصو به ،تحولی نوین فر خصوص رواج فرهنگ عفـاف ایجـاف خواهـد
کرف.
توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر فر مفاهیم فینی توسط جوانان به منظور پـذیرش فرونـی و قلبـی و
عمل به آنها ،هماهنگی و وحدت رو یه مستمر و پایدار فر برخـورف بـا ناهنجـاریهـای فرهنگـی
توسط فستگاههای مختلف فر چارچوب قانون ،ارتقـای سـطح آگـاهی و ایجـاف حساسـیت فر
مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزشهای اخالقـی فر مجموعـههـای تحـت
مسئولیت آنهـا ،احیـای سـنت امربـهمعروف و نهیازمنکـر فر مـورف عفـاف ،طراحـی و اجـرای
فعالیتهای فرهنگـی فر مراکـز تبلیغـی ،آموزشـی و فرهنگـی فر راسـتای توسـعه امـر عفـاف و
حجاب ،از جمله راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است که فر این مصـو به بـه آنهـا
توجه شده است.
 .3ترویج سیره اهلبیت

ترو یج سیره اهلبیت

فر زمینه عفاف میتواند فر گسترش این خصلت اخالقی تأثیر فراوانـی

فاشته باشد؛ زیرا آن بزرگواران ،الگوی کمال و نیل به نیکیها هستند .فر اینجـا نمونـهای از سـیره
امام علی

را فر زمینه عفاف یافآور میشو یم.

فر ماجرای جنگ جمل( ۱6ق) ،وقتی سپاه امام علی
هوفج بوف .امام علی

بر فشمن پیـروز شـد ،عایشـه فر میـان

نزف او آمد و فرموف ...« :سوگند به خدا ،آنانکه زنهای خوف را فر پشـت

پرفه عفاف نگه فاشتند و تو را از خانه خارج کرفند ،با تو به انصـاف رفتـار نکرفنـد ».سـپس ،بـه
محمدبنابیبکر فرموف :همراه خواهرت برو و او را به مدینه برسان و شتابان به نـزف مـن برگـرف .او
طبق فستور حضرت ،خواهرش را با حفظ کامل حریم عفت ،تا مدینه همراهی کرف.
این گزارش تاریخی ،نشانگر اهتمام حضرت علی
 .1فینوری ،اخبار الطوال ،ص .۳6۳

1

به امر عفاف است که فر اوج نبـرف نیـز بـه
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فکر حفظ عفت ،حتی بـرای مخالفـان خـویش بـوف .فر سـیره و سـخنان اهلبیـت

 ،مـوارف

متعدفی فرباره ترویج عفاف وجوف فارف که توجـه بـه آنهـا بـه توسـعه ایـن معـروف میانجامـد؛
چنانکه مغربی فر دعائم االسالم فر مورف سیره حضرت فاطمه
روزی مرفی نابینا برای وروف به منزل امام علی

مینویسد:

اجازه خواست .حضرت زهرا

به پشت پرفه رفت و حجاب خوف را کامل کـرف .رسـول خـدا

بـا وروف وی،

کـه فر آنجـا حضـور فاشـت،

پرسید« :فخترم او که نابیناست و تو را نمیبیند ،چرا پشت پـرفه رفتـی و حجـاب خـوف را کامـل
کرفی؟» حضرت فاطمه

َ

ُ

َ

َ

ُ

پاسخ فافْ َ« :ن ل ْم َحك ْن َح َإا ِني فا ِني أ َْ ُاِ َو ُه َاو َحّش ُام ِ
الاإ َح،؛ اگـر او مـرا
ِ
ِ

نمیبیند ،من او را میبینم و او بو[ی زن نامحرم] را حس میکند ».رسول خدا
َ

ْ ٌ

أ َن ِك َاّض َعة َِ ِني؛ 1گواهی میفهم که تو پاره تن منی.».

َْ
فرموف« :أش َاْ ُد

 .4امربهمعروف و نهیازمنکر

امربهمعروف و نهیازمنکر ،از مهمترین روشهای قرآنی ،فر گسترش عفاف فر جامعه است کـه
آنها را میتوان از مراحل نیل پیگیری و عملی نموف:
 .۳آگاهیبخشی با استدالل به آیات و روایات؛  .1فالیل عقالنی؛  .۱قهر و سکوت؛  .۴تـوبیخ و
تهدید و هشدار و سایر شیوههای بازفارنده.
حضرات معصومین

 ،به عنوان برترین الگوی عفاف فر تاریخ ،فر مورف مسـاهلی کـه ممکـن

بوف فر جامعه آن را منکر و کوچـک بشـمارند ،ولـی بـهنوعی بـا فرهنـگ عفـاف ناسـازگار بـوف،
حساسیت نشان فافه ،نهیازمنکر میکرفند.
ابوبصیر میگوید :فر کوفه به زنی قرآن میآموختم .روزی فر خلوت با او شوخی کـرفم .بعـد بـه
فیدار امام باقر

با سرزنش رفتارم ،فرموف« :آنکه [حتی] فر پنهان مرتکـب

شتافتم .امام باقر

گناه شوف ،خداوند به او اعتنا نمیکند .به آن زن چه گفتی؟» از شرمسـاری چهـرهام را پوشـاندم و
توبه کرفم .امام فرموف« :تکرار نکن »

2

 .5زمینهسازی برای ازدواج جوانان

از اساسیترین روشهای ترو یج و تثبیت عفاف فر جامعه ،فراهمنمـوفن مقـدمات و زمینـههـای
 .1نعمان مغربی ،دعائم االسالم ،ج  ،1ص .1۳۴
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴6ص .1۴7
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ازفواج آسان میباشد .انجام این مهم ،همت والدین ،مربیان ،مبلغان و بزرگان جامعه و کـارگزاران
و مدیران ارشد فولتی را میطلبد .امام رضا فرموف :جبرهیل بر پیامبر نازل شد و گفـت:
ای محمد خدایت سالم میرساند و میگو ید :فختران فوشیزه و باکره ،همچون میوه فرختانـد.
پس ،هرگاه میوهای رسید ،باید آن را چید؛ وگرنه تابش خورشـید آن را فاسـد مـیکنـد و بـاف آن را
َ َ
ْ ْ
َْ َ َ َ ْ
تغییر میفهد .آنگاه بعد از این مثال روشن ،فرموفَ َِ « :ن اْل ْاك َْ َُِا أ ُْ َْ َان ََا ُحاد ِْ َن ِالن َسا ُء فاَل
َ َ ْ
َُ َو َاء ل ُْ َن َِا ال ُب ُعول؛ همانا فوشیزگان چون به سرحد زنـان رسـیدند ،فوایـی جـز ازفواج برایشـان
نیست».
بعد از این پیام آسمانی ،پیامبر از منبر باال رفت و مرفم را به آنچه خدای بلندمرتبه فرمـان فافه
بوف ،آگاه کرف .مرفم گفتند :ای رسول خدا با چه کسانی وصلت کنیم؟ فرموف :از همتایان .گفتند:
همتایان کیاناند؟ فرموف :برخی از مؤمنان ،با برخی فیگر از مؤمنان ،همتا و برابرند .آنگاه از منبـر
پایین نیامد؛ مگـر آنکـه ضـباعه ،فختـر زبیربنعبـدالمطلب را بـه ازفواج مقدافبناسـوف فرآورف.
سپس ،فرموف :ای مرفم فخترعمو یم را به ازفواج مقداف فرآورفم تا راه و رسم ازفواج را یاف فهـم و
1
سنت حسنه ازفواج ترو یج شوف.
َ َْ َ
ْ
رسول خدا فرموف« :أ ث ُإ أ ْه ِ َالن ِْ ال ُع َزاب؛ 2بیشترین اهل جهنم ،مجرفها هستند ».مجرفهـا
به فلیل آنکه نمیتوانند عفت خوف را حفظ کنند ،بیشتر فر معرض لغزش و گناه قرار فارند.
فر کشورمان آمار افراف مجرف نگرانکننده است .به گفته مدیرکل ففتر آمـار و اطالعـات جمعیتـی
سازمان ثبت احوال کشور ،آمار تمام افراف مجرف (فر همـه گروههـا و فر سـنهای مختلـف) ،فر
مجموع ۳۴ ،میلیون و  ۱۱1هزار نفر از زنان و مرفان فر کشور است .فر میان اینها ،شمار افـرافی
ً
که همسرشان فوت کرفه ،طالق گرفتهاند و یا اصال ازفواج نکرفهاند ،فراواناند و متأسفانه ،تعـداف
3
قابل توجهی فر معرض خطر تجرف قطعی قرار فارند.
 .6تقویت فرهنگ نماز
َ
َ
َ َْ
َ َ
َ َ َْ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َُ َ َ
الل ُه َی ْع َل ُ
ـم
هیع ِنالف ْحشا ِ والمنكرول ِذمرالل ِهأ مبرو
قرآن میفرماید« :أ ِق ِمالّصالة ِإ َنالّصالةتن
ِ
 .1شیخ صدوق ،عیون أخبار الرضا  ،ج  ،۳ص .18۱
 .2شیخ صدوق ،کتاب من اليحضره الفقیه ،ج  ،6ص .۳۳
 .3پایگـــاه اینترنتـــی خبرگـــزاری فانشـــجویان ایـــران (ایســـنا) ،تـــاریخ فسترســـی ،۳۱۱۱/۱/۳7 :نشـــانی:
http://www.isna.ir/news
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َ

َ ْ
ون؛ 1نماز را برپا فار که نماز انسان را از بیعفتیها و زشـتیهـا بـازمیفارف و یـاف خـدا،
ماتّصن ُع َ 

بزرگتر است و خداوند میفاند شما چه کارهایی انجام میفهید».
رعایت افب رفتاری و گفتاری ،عفت زبان ،عفت مال ،عفت مسکن ،عفت پوشاک ،عفـت نگـاه
فر نماز ،الزم است .لباس نمازگزار بایـد مبـاح باشـد و مکـانش نیـز نبایـد غصـبی باشـد .اینهـا
فستوراتی است که فر توسعه عفت اقتصافی و مالی نقش مهمی فارف .نماز حقیقی ،ایمان و تقـوا
و عفاف را فرون آفمی تقو یت میکند و تکرار نماز فر شبانهروز ،خصلت عفت و پاکـدامنی را فر
وجوف انسان پایدارتر میسازف .نماز فر عین آنکه عبافت است ،فرهنگ است؛ کالس فرس بزرگ
و ُپرباری است که آموزههای مختلفی به آفمیان میآموزاند .یکی از فرسهای آن ،تعلیم عفـاف و
حجاب به زنان است .از جمله فلسفههای رعایت حجاب فر حال نماز ،گسترش فرهنگ عفـاف
فر جامعه است .ما میتوانیم با ترویج فرهنگ نماز ،عفاف را همگانی کنیم 2.نمـاز ،ایـن فسـتور

مقدس را برای آنها به صورت یـک عـافت خـوب فرمـیآورف و پیونـد نمـازگزاران را بـا عفـاف و
ً
حجاب تقو یت میکند .قطعا چنین تکراری ،آن هم فر نماز ،تمرین عمیق و خوبی برای رعایـت
حفظ پوشش و تقو یت عفاف فر زندگی خواهد بوف .بهیقین ،نماز واقعی ،سد راه عفـتسـتیزان و
برهمزنندگان امنیت اخالقی جامعه است.
حکایتی آموزنده

یکی از یاران آخوند مال عباس تربتی ،از علمای عارف و فرزانه ،فر مورف نقش نماز فر جلـوگیری
از بیعفتی ،فاستان جالبی از ایشان نقل کرفه است .او میگوید :فر راه مشـهد بـه علـت بـرف و
سرما به همراه جمعی به قهوهخانهای پناه برفه بوفیم .شب فرا رسید .عـدهای از جوانـان پـولفار و
خوشگذاران که چهار زن را با خوف فاشـتند و بـرای خوشگـذرانی میرفتنـد ،بـه سـبب بـرف و
تاریکی ،با یک اتومبیل ناچار به همین قهوهخانه پناه آورفند .آمدن آنها ،بزم عشرتی مجـانی بـرای
مسافران به وجوف آورف .جوانان بطریهای مشروب و خوراکیها را چیدند و زنها به خواننـدگی و
رقص پرفاختند .فر گرماگرم این بساط ،فر قهوهخانه باز شد و مرحوم حاج آخونـد بـا سـه چهـار
نفر که از تربت به مشهد مـیرفتنـد و َمرکبشـان االغ بـوف ،بـه فلیـل بـرف و تـاریکی شـب ،وارف
 .1عنکبوت ،آیه .۴6
 .2محمد محمدی اشتهارفی ،حجاب ،بیانگر شخصیت زن ،ص .8۱
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قهوهخانه شدند و از صاحب قهوهخانه اجازه میخواسـتند کـه بـه آنهـا جـایی بدهـد و او گفـت:
سکوی آن طرف ،خالی است.
حاج آخوند وارف قهوهخانه شد؛ بهطوریکه گو یا نه کسی را میفید و نه چیزی را میشـنید .آنگـاه
به سوی آن سکو رفت و چون نماز مغرب و عشا را نخوانده بوف ،از قهوهچی پرسـید« :قبلـه کـدام
طرف است؟» و او سمت قبله را نشان فاف .حاج آخوند به نماز ایستاف و آن چهار نفر بـه وی اقتـدا
کرفند .یکی انان گفت و حاج آخوند ،اقامه گفت و وارف نماز شـدند .مـن هـم غنیمـت فانسـتم،
وضو گرفتم و اقتدا کرفم .چند نفر فیگر نیـز از مسـافران از بـزم عشـرت رو برگرفانـده ،بـه صـف
ً
جماعت پیوستند .قهوهچی نیز گفت :غنیمت است .یک شب اقال نمازی پشت سر حاج آخونـد
بخوانیم .خالصه ،وقتی که از نماز فارغ گشتیم ،از جوانها و خانمها اثـری نبـوف .بسـاط خـوف را
جمع کرفه بوفند و نفهمیدیم که فر آن شب برفی به کجا رفتند.

1

 .7بازگشت به معماری اسالمی

ً
امروزه ،مسلمانان با فاصلهگرفتن از معماری اسالمی و رویآورفن به معمـاری غربـی ،عمـال بـه
فرهنگ عفاف بیتوجهی کرفهاند ،فاخل ساختمانها را به صورت آزاف و بـاز و بـدون جداسـازی
محل اسکان زن و مرف نامحرم و به شـکل خانـههـای کفـار سـاختهانـد و بـرجهـای ُمشـرف بـه
همدیگر ،بدون رعایت فستورهای اسالمی ،امنیت فاخلی و خـارجی خانـههـا را متزلـزل کـرفه
است .فر معماری اسالمی که گذشتگان ما به آن توجـه مـیکرفنـد ،تمـام زمینـههـای عفـاف و
حجاب اسالمی مد نظر بوف و خانوافهها از هر لحاظ راحتتر بوفند؛ چون آنان به کـالم گهربـار

پیشوای ششم توجه فاشتند کهَّ « :م ََل َّم ٌة ل ّْل ُّم ْؤَن ِف ْ َن َْ َاح ٌة َُ ٌاْ َواس َع ٌة ُت َواْي َع ْو َْ َت َُ َو ُس َ
وء َح ِل ِاَ َِ َان
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َالن ِ ...؛ 2آسایش مؤمن فر سه چیز است :خانه وسیعی که نافیدنیها و نـاموس او را بپوشـاند و

اسرار خانوافگی او را از مرفم پنهان فارف». ...

 .8دلنشینکردن پوشش اسالمی

به لطف الهی و تالش مجدانه زنان و مرفان مسلمان ،فرهنگ عفـاف فر جهـان ،رو بـه گسـترش
است .یکی از شیوههای مؤثر فر این زمینه ،فلنشینکرفن پوشش اسالمی برای زنان فر کشورهای
 .1حسینعلی راشد ،فضیلتهای فراموششده ،ص  118ـ .11۱
 .2شیخ صدوق ،الخصال ،ج  ،۳ص .۳6۱
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غیرمسلمان است .اکنون پوشش زنان محجبهُ ،مد روز اروپا شده است.
زنان مسلمان اروپا که بیشتر آنها از قشر جوان هستند ،با انتخاب شلوار ،لباسهـای بلنـد زنانـه و
روسریهای رنگی توانستهاند عالوه بر معرفـی حجـاب بـه عنـوان نمـافی از هو یـت اسـالمی و
شخصیت واالی انسانی خوف ،پوشش کامل خو یش را به ُمد روز تبدیل کنند .علت اصلی تمایـل
زنان اروپایی به لباسهای زنان محجبه و مسلمان ،این است که این لباسهـا فر عـین زیبـایی ،از
سافگی نیز برخورفار است و چهـرهای نجیـب ،پـاک و معصـوم از بـانوان عفیـف را بـه نمـایش
میگذارف؛ هرچند برخی از فولتمرفان کشورهای اروپایی ،از همهگیرشدن این گونـه ُمـدها ابـراز
نگرانی کرفهاند.
 .9تبیین فلسفه عفاف

بدون ترفید ،آگاهی از فلسفه عفاف و حجاب و اطـالع از علـت و حکمـت عفـت و ضـررهای
جبرانناپذیر بیعفتی و ابتذال ،میتواند تأثیر بهسـزایی فر گسـترش و تـرو یج فرهنـگ عفـاف فر
جامعه فاشته باشد؛ چراکه بعد از آگاهی و اعتقاف به حکمـت و ارزش واقعـی آن ،فیگـر رعایـت
عفاف فر جامعه برای آحاف مرفم ،امری مطلوب و خوشایند خواهد بوف .استاف مطهری فر مورف
فلسفه عفاف و حجاب مینویسد:
«از نظر اسالم ،محدوفیت کامیابیهای جنسی به محیط خانوافگی و همسران مشـروع ،از جنبـه
روانی ،به بهداشت روانی اجتماع کمک میکند و از جنبه خانوافگی ،سبب تحکـیم روابـط افـراف
خانوافه و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین میگـرفف و از جنبـه اجتمـاعی ،موجـب حفـظ و
استیفای نیروی کار و فعالیت اجتماع میگرفف و از نظر وضع زن فر برابر مرف ،سبب میگرفف کـه
ارزش زن فر برابر مرف باال روف».

1

همچنین ،اگر مرفم بدانند که چرا بزرگان فین و انسانهای باکمال بر عفت و عصمت و رونق حیـا
ً
تأ کید و اصرار فاشتند ،مطمئنا با کمال میل به سوی عفاف روی مـیآورنـد .البتـه بـین آگـاهی و
اعتقاف بیشتر و عمیقتر زنان و مرفان نسبت به فواید عفاف و حجاب و پوشش و رعایت بیشتر آن،
رابطه مستقیمی وجوف فارف .همچنانکه نقش آگاهی و باور زنان و مرفان ،نسبت به فواید و فلسـفه
حجاب ،فر مقابله با نقشههای حجابزفایی استعمارگران فر مسئله کشف حجـاب و فر مبـارزه
 .1مرتضی مطهری ،مسئله حجاب ،ص .68
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مرفم الجزایر با فولت اسـتعمارگر فرانسـه ،و یـا مقاومـت فانشـجو یان فختـر محجبـه فر مقابـل
مقررات ضد حجاب حکومت ترکیه نیز ،قابل توجه است .امام خمینی فربـاره قیـام زنـان آگـاه
ایرانی فر مقابل قانون کشف حجاب رضاخان فرموفهاند:
«زنهای ایرانی هم قیام کرفند بر ضدش ،و توفهنی به او زفند که ما نمیخواهیم این طور چیـزی
(کشف حجاب) را».

1

 .11شناساندن آثار عفاف

اگر مرفم با آثار و فواید عفاف آشنا شوند و از نزفیک تأثیر مثبت آن را فر زندگی ببینند ،بـا شـوق و
رغبت فراوان به سوی آن حرکت میکنند .نیز اگر زیانها و پیامدهای شوم بـیعفتـی بـرای مـرفم
ً
بیان شوف ،از آن فاصله میگیرند؛ چون انسـان فطرتـا بـرای جلـب منفعـت و ففـع ضـرر تـالش
میکند .با مروری به سیره و سخنان اهلبیت

به موارف قابل تـوجهی از راهکارهـای گسـترش

عفاف برمیخوریم.
فر مورف ارزش انسان عفیف ،همین قدر بس که امیر مؤمنان

فر این باره میفرماید:

َ
َ َ
َ ُ ُ ّ
َّم ْن َق َد َْ َف َعا َ َ ،لكا َُ َ
الّشْ ُد فی َسب الّلَ ا َ ْع َظ َم اجإا َ
حكاون ََّلكا َِ َان
العف ا ُ أ ْن
«َ الّمج ِهد
ِ
الّمَلئكة؛2پافاش مجاهدی که فر راه خدا به شهافت رسیده ،برتر از شخص با عفتـی نیسـت کـه

توان گناه فارف ،ولی گناه نکند؛ زیرا چنین شخصی ،نزفیک است که فرشـتهای از فرشـتگان خـدا
باشد».
 .11علتیابی بیعفتی

ابتدا باید علل بدحجابی و بیعفتی به عنوان پدیدههای اجتماعی ریشهیابی گرفف و بعـد از آن ،راه
صحیح مبارزه با آن فر پیش گرفته شوف؛ زیرا کسانی که تمایـل بـه بیعفتـی و بـدحجابی فارنـد،
فارای انگیزه واحدی نیستند و نمیتوان نسخه واحدی بـرای آنهـا پیچیـد و بـا یـک روش بـا آنهـا
برخورف کرف.
بعضی از زمینهها و ریشههای بیعفتی و بدحجابی عبارتاند از:
 .۳عدم آگاهی از فواید عفاف و ضررها و آثار بیعفتی فر میان افراف جامعه؛
 .1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج  ،۱ص .۱۴۱
 .2صبحی صالح ،نهج البالغه ،ص  ،66۱حکمت .۴7۴
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 .1عدم اعتماف به نفس و استقالل شخصیت فر مقابل افراف بیعفت؛
 .۱لجبازی با افراف باایمان و باعفت.
 .12عبرت از اقوام گذشته

خداوند متعال فر آیات متعدفی به سرنوشت شوم اقوامی که فر اثر بیعفتی نـابوف شـدند ،اشـاره

َ َ ُْ َ ْ َ َ َ
میکند؛ چنانکه فر مورف قوم لوط میفرمایدَ « :و ُلوط ْ َ َ َ ْ
احشـة َمـا
ـاإذقـال ِلقو ِم ِ
ـهأتـختونالف ِ
ِ
َ
َ ََ ُ
ام ْنأ َح ٍد ِم َن ْال َع َال ِمین؛ 1و [به خاطر آورید] لوط را؛ هنگامی که به قوم خوف گفت :آیـا
ك
سبق
مبه ِ
ِ

عمل بسیار زشتی را انجام میفهید که هیچیک از جهانیان ،پیش از شما انجام ندافه است؟»

و فر افامه نیز از سرنوشت فرفناک آنان خبر میفهد که فر اثر بیعفتی چگونه نابوف شدند .قـرآن
َ

َ

َ ُ

ُ

ْ َْ َ َ
َ ْ َ ْ ََْ َ َ
ما َن َع ِاق َبة ْال ُم ْج ِـر ِمین؛ 2و [سـپس،
ممطرافانّظ رمیف
فر این مورف میفرماید« :وأمطرناعلی ِه

چنان] بارانی [از سنگ] بر آنها فرستافیم [که آنها را فر هم کوبید و نـابوف سـاخت ].پـس ،بنگـر
سرانجام کار مجرمان چه شد».
ً
مطمئنا قهر خداوند به یک گروه خاص محدوف نمیشوف؛ بلکه هر قومی که مثل پیشـینیان فچـار
بیعفتی و فحشا شوف ،نابوفیاش حتمی است.
فرانتس فانون ،جامعهشناس و فیلسوف فرانسوی ،فربـاره نقـش عفـافزفایـی فولـت اسـتعمارگر
فرانسه فر کشور اسالمی الجزایر مینو یسد:
«اولین اقدام ضد فرهنگی که فرانسه برای نابوفی فرهنگ الجزایر صورت فاف ،تالش بـرای از بـین
برفن عفاف و حجاب بوف و فر این کار ،موفق شد و هرچه بدن زن الجزایری را بیشتر عریان کـرف،
چنگال استعمارگر ،بیشتر به حلقوم الجزایری فرو رفت».

3

 .14نظارت بر رسانههای عمومی

بی ترفید صدا وسیما نقش بنیافی فر گسترش فرهنگ عفت فارف،اما گـاهی فوگـانگی فر برخـی
صدا و سیما ،موجب بیتأثیرشدن عفاف و حجاب فر جامعه میشوف .از سویی ،مبلغـان فینـی و
اساتید اخالق ،عفاف و حجاب را فر سیما تبلیغ میکنند و از سوی فیگر ،پخش بعضی فیلمهـا،
 .1اعراف ،آیه .89
 .2اعراف ،آیه .8۴
 .3عبدالکریم پاکنیا ،عفاف ،سرچشمه زيبايی ،ص .۳7
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سریالها و گزارشهایی که بدحجابی را ترویج میکند ،بیننـده را مبهـوت خـوف میسـازف .بـرای
همین ،نظارت بیشتر بر صدا و سیما ،رسانههای مکتوب ،صوتی و تصـو یری و سـایر برنامـههای
ارتباطجمعی ،امری ضروری است .نشانفافن آثار مثبت ،فواید و برکات عفاف فر صدا و سیما و
فیلمهای ُپراقبال ،آمـوزش معـارف و احکـام عفـاف و حجـاب فر صـدا و سـیما و نیـز تشـویق
عفتپیشگان ،فر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب بسیار اثربخش میباشد .بدیهی است کـه ایـن
مهم ،به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخالقی از قبیل :شرم و حیـا و غیـرت کـه بـا عفـاف رابطـهای
نزفیک فارند ،کمک میکند .به طور کلی ،رفتار کارشناسان ،مجریان و هنرمندان ،همـه و همـه،
فر خصوص تقویت عفاف نتیجهبخش خواهد بوف.

