مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

یکــی از قیــامهــایخونیــن مــردم ایــران بــه رهبــری مراجــع تقلیــد ،کــه نقطــه عطفــی در تاریــخ قیــامهــای اســامی دارد،
قیــام مســجد گوهرشــاد اســت .نقــش علمــا بــه ویــژه شــیخ محمــد تقــی بهلــول در ایــن قیــام بســیار برجســته بــوده اســت .او
در مســجد گوهرشــاد طــی ســخنرانی هــای پرشــور و التهابــی بــه کشــف حجــاب حملــه کــرد و ایــن حرکــت را تهاجمــی علیــه
دیانــت و ارزش هــای معنــوی دانســت.
فهوم شناسی حجاب و عفاف
عفــت (عفــاف) ،حالتــی نفســانی (درونــی) اســت کــه از
چیرگــی شــهوت بــر افــراد جلوگیــری مــی کنــد .راغــب
اصفهانــی مــی نویســد« :الع ّفــة حصــول حالــة للنفــس تمنعهــا
عــن غلبــة الشــهوة ».ایــن واژه در قــرآن کریــم بــه معنــای
َ
یــر
عفــت و خودنگهــداری آمــده اســتَ « :و أن یَ ْســ َت ْع ِف ْف َن َخ ٌ
ـن» و یــا «الذیــن ال یجــدون نکاحــا  ،»...خودنگهــداری هــم
ل َّ ُهـ َّ
در مــورد ن ُمودهــای شــهوانی اســت ماننــد آنچــه در آیــات
مذکــور آمــده ،هــم در مــورد مــال حــرام یــا شــبهه نــاک
غنیــا َفلْ َی ْس ـ َت ْعف ْ
ِف؛ آن کــس کــه توانگــر
ماننــدَ « :و َمــن َ
کان ّ
اســت از خــوردن مــال یتیمــی کــه تحــت سرپرســتی اوســت
خــودداری ورزد ».حجــاب ،در لغــت بــه معنــای «المنــع مــن
الوصــول ،ممانعــت از رســیدن بــه چیــزی» اســت .گفتــه شــده
کــه ُح ْجــب و حجــاب هــر دو مصــدر و بــه معنــای پنهــان
کــردن و منــع از داخــل شــدن اســت .آیــه شــریفه « َو مِــن
ب َ ْیننِــا َو ب َ ْین َ
ِــک حِ
جــاب» شــاهد بــر ایــن مدعــا اســت .اگــر
ٌ
چــه در ادبیــات عــرب و زبــان دیــن (آیــات و روایــات) بــرای
بحــث پوشــش زنــان از واژه «ســتر» اســتفاده شــده و کمتــر
بــه حجــاب اشــاره شــده امــا در کتــب لغــت بــه واژگان «امــرأة
محجوبــة» بــه معنــای زنــی کــه خــود را بــا نوعــی پوشــش
پوشــانده اســت ،بــر مــی خوریــم .در مجمــوع مــی تــوان
گفــت حجــاب ثمــره عفــاف درونــی اســت کــه تظاهــر و ن ُمــود
بیرونــی یافتــه اســت و بــه نــوع پوشــش در ظهــور اجتماعــی
افــراد و در رویارویــی بــا نامحــرم گفتــه مــی شــود

حجاب و عفاف در ادیان الهی

پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه زنــان ایــران از زمــان مادهــا کــه نخســتین ســاکنان
ایــن دیــار بودنــد ،حجابــی کامــل شــامل :پیراهــن بلنـ ِد چیــن دار ،شــلوار ،چــادر و شــنلی
بلنــد بــر روی لبــاس هــا داشــته انــد .ایــن حجــاب در دوران سلســله هــای مختلــف پــارس
هــا نیــز معمــول بــوده اســت .بنابرایــن در زمــان بعثــت زرتشــت و قبــل و بعــد از آن ،زنــان
ایرانــی از حجابــی کامــل برخــوردار بــوده انــد .رواج حجــاب در بیــن زنــان قــوم یهــود،
مطلبــی نیســت کــه کســی بتوانــد آن را انــکار کنــد .تاریــخ پژوهــان ،نــه تنهــا از مرســوم
بــودن حجــاب در بیــن زنــان یهــود ســخن گفتــه انــد ،بلکــه بــه افراطهــا و ســخت گیــری
هــای بــی شــمار آن نیــز تصریــح کــرده انــد« :گرچــه پوشــش در بیــن عــرب ،مرســوم
نبــود و اســام آن را بــه وجــود آورد ،ولــی در ملــل غیــر عــرب ،بــه شــدیدترین شــکل،
رواج داشــت .در بیــن یهــود و مللــی کــه از فکــر یهــود پیــروی مــی کردنــد ،حجــاب بــه
مراتــب شــدیدتر از آن چــه اســام مــی خواســت ،وجــود داشــت .در بیــن ایــن ملــت هــا
وجــه و کفیــن (صــورت و کــف دســت هــا) هــم پوشــیده مــی شــد .حتــی در بعضــی از
ملــت هــا ســخن از پوشــیدن زن و چهــره زن نبــود ،بلکــه ســخن از قایــم کــردن زن بــود
و ایــن فکــر را بــه صــورت یــک عــادت ســفت و ســخت درآورده بودنــد ».در مســیحیت،
هماننــد دیــن زرتشــت و یهــود ،حجــاب زنــان امــری واجــب بــه شــمار مــی آمــده اســت.
مســیحیت نــه تنهــا احــکام شــریعت یهــود در مــورد حجــاب زنــان را تغییــر نــداده و
قوانیــن شــدید آن را اســتمرار بخشــیده اســت ،بلکــه در برخــی مــوارد ،قــدم را فراتــر
نهــاده و بــا تأکیــد بیشــتری وجــوب حجــاب را مطــرح ســاخته اســت؛زیرا در شــریعت
ـدس محســوب مــی شــد و حتــی در کتــاب
یهــود ،تشــکیل خانــواده و ازدواج ،امــری مقـ ّ
«تاریــخ تمــدن» آمــده اســت کــه :ازدواج در ســن بیســت ســالگی اجبــاری بــود؛ امــا از
تجــرد ،مقــدس شــمرده شــده اســت ،جــای هیــچ شــبهه ای
دیــدگاه مســیحیت کــه
ّ
باقــی نخواهــد مانــد کــه بــرای از بیــن رفتــن تحریــک و تهییــج ،ایــن مکتــب ،زنــان را
بــه رعایــت پوشــش کامــل و دوری از آرایــش و تزییــن ،بــه صــورت شــدیدتری فراخوانــده
اســت.

فلسفه و آثار حجاب و عفاف
یکــی از فوایــد و آثــار مهــم حجــاب در بُعــد فــردی ،ایجــاد آرامــش روانــی بیــن افــراد جامعــه اســت کــه یکــی از عوامــل ایجــاد آن عــدم تهییــج و
تحریــک جنســی اســت؛ در مقابــل ،فقــدان حجــاب و آزادی معاشــرتهای بیبندوبــار میــان زن و مــرد ،هیجانهــا و التهابهــای جنســی را فزونــی
میبخشــد و تقاضــای ســکس را بــه صــورت عطــش روحــی و یــک خواســت اشــباع نشــدنی درم ـیآورد .غریــزه ی جنســی ،غریــزهای نیرومنــد،
عمیــق و دریــا صفــت اســت کــه هرچــه بیــش تــر اطاعــت شــود بیــش تــر ســرکش میگــردد؛ هــم چــون آتشــی کــه هرچــه هیــزم آن زیادتــر
شــود شــعلهورتر میگــردد .بهتریــن شــاهد بــر ایــن مطلــب ایــن اســت کــه در جهــان غــرب کــه بــا رواج بیحیایــی و برهنگــی ،اطاعــت از غریــزه
ی جنســی بیــش تــر شــده اســت ،هجــوم مــردم بــه مســئله ی ســکس نیــز زیادتــر شــده و تیــراژ مجــات و کتــب سکســی باالتــر رفتــه اســت.
یکــی از فوایــد مهــم حجــاب در بُعــد اجتماعــی ،حفــظ و اســتیفای نیــروی کار در ســطح جامعــه اســت .در مقابــل ،بیحجابــی و بدحجابــی باعــث
کشــاندن لذتهــای جنســی از محیــط و کادر خانــواده بــه اجتمــاع ،و در نتیجــه ،تضعیــف نیــروی کار افــراد جامعــه میگــردد .بــدون تردیــد ،مــردی
ـرک و مهیــج زنــان بدحجــاب و آرایــش کــرده مواجــه باشــد ،تمرکــز نیــروی
کــه در خیابــان ،بــازار ،اداره ،کارخانــه و … همــواره بــا قیافههــای محـ ّ
کار او کاهــش مییابــد .برخــاف نظامهــا و کشــورهای غربــی ،کــه میــدان کار و فعالیتهــای اجتماعــی را بــا لذتجوییهــای جنســی درهــم
میآمیزنــد ،اســام میخواهــد بــا رعایــت حجــاب و پوشــش ،محیــط اجتمــاع از اینگونــه لذتهــا پــاک شــده ،و لذتهــای جنســی ،فقــط در
کادر خانــواده و بــا ازدواج مشــروع انجــام شــود

حجاب و عفاف در اسالم

واجــب بــودن حجــاب بــرای زنــان از ضروریــات دیــن مبیــن اســام اســت .واجــب بــودن
حجــاب از نظــر قــرآن ،گفتــار پیامبــر(ص) و امامــان معصــوم(ع) نیــز بــه حکــم عقــل
و اجمــاع رأی فقهــا و علمــای اســام امــری ثابــت اســت .در قــرآن ،حــدود چهــار آیــه
بــه واجــب بــودن حجــاب داللــت دارد .امــا در مــورد حفــظ عفــت و پاســداری از حریــم
آن ،بیــش از ده آیــه در قــرآن وجــود دارد .چهــار آیــه ای کــه بــر وجــوب حجــاب بــرای
زنــان داللــت دارد عبارتنــد از آیــه 30 :ســوره نــور 33 ،59 ،و  23ســوره احــزابَ « ،و ُقـ ْ
ـل
ـر
ـن ِزیْ َن َت ُهـ َّ
وج ُهـ َّ
ـن اَبْصا ِر ِهـ َّ
ـن َو ال یُ ْبدیـ َ
ـن و یَ ْح َف ْظـ َ
لِلْ ُمؤمِنــاتِ یَغْضُ ضْ ـ َ
ـن ِمـ ْ
ـن ُف ُر َ
ـن إِال مــا َظ َهـ َ
َ
ــن ...؛ ای
ــن َو الَ یُ ْب
ــن إ ِ ّال ل ُِب ُعول ِت ِه َّ
دیــن ِزی َن َت ُه َّ
ِــن َعلــی ُج ُیوب ِ ِه َّ
ــن بِخُ ُم ِره َّ
َ
ِم ْنهــا َو ل ْ َیضْ ِرب ْ َ
پیامبــر! بــه زنــان باایمــان بگــو چشــم هــای خــود را (از نــگاه بــه نامحرمــان) فــرو گیرنــد،
و دامــان خویــش را حفــظ کننــد ،و زینــت خــود را ـ جــز آن مقــدار کــه نمایــان اســت،
آشــکار نســازند ،و (اطــراف) روســری هــای خــود را بــر ســینه خــود افکننــد (تــا گــردن و
ســینه بــا آن پوشــیده شــود) و زینــت خــود را آشــکار نســازند مگــر بــرای شــوهران شــان
و ســایر افــراد محــرم شــان .»...در ایــن آیــه بــه پنــج موضــوع اشــاره شــده اســت:
1ـ زنان باید دیدگان خود را از نگاه به نامحرم فرو خوابانند.
2ـ زنان باید دامن خود را از هر نوع عامل بی عفتی حفظ نمایند.
3ـ زنــان بایــد زینــت خــود را جــز آن مقــدار کــه بــه طــور قهــری طبیعــی اســت ،پنهــان
سازند.
4ـ زنان باید روسری های خود را بر گردن و سینه بیفکنند.

حافظان غیرت دینی در عصر اختناق رضاخانی

حــاج آقــا حســین در اوج وحشــت و اختنــاق رضاخانــی ،علــم مبــارزه را بــر دوش گرفــت
و درزمانــی کــه نفســها در ســینه هــا حبــس شــده بــود ،علیــه برنامــه «کشــف حجــاب»
و دیگــر کارهــای خــاف حکومــت شــورید و شــوری حســینی در میــان مســلمانان ایــران
بــه پــا نمــود .او وقتــی در برابــر تهاجــم فرهنگــی غــرب کــه بــه دســت رضاخــان قلــدر
در کشــور عملــی مــی شــد ،احســاس تکلیــف کــرد .بــی درنــگ حرکتــی تاریخــی و کــم
نظیــر را آغــاز کــرد و بــه آنــان کــه در ایــن راه ایجادشــبهه و تردیــد داشــتند ،فرمــود« :من
قصــد اقــدام دارم .چنانچــه بــرای جلوگیــری از کشــف حجــاب ،ده هــزار نفــر کــه یکــی از
آنهــا مــن باشــم کشــته شــود ،جایــز اســت ».علمــا و مجتهدیــن مشــهد همچــون حــاج
آقــا حســین قمــی ،ســید یونــس اردبیلــی و میــرزا محمــد آقــازاده ،جلســات متعــددی
برگــزار کــرده ،موضوعاتــی از قبیــل توطئــه حجــاب زدایــی و موضــوع اجبــاری شــدن
کاله بیــن المللــی و برپایــی جشــن و مجالســی همچــون جشــن مدرســه شــاپور شــیراز و
جشــن میــدان جاللیــه را مــورد بحــث و بررســی قــرار دادنــد .در یکــی از نشســت هــا کــه
در منــزل حــاج آقاحســین قمــی برگــزار گردیــد ،ایشــان بــه شــدت متاثــر شــده ،گریســت
و گفــت« :امــروز اســام فدایــی مــی خواهــد بــر مــردم اســت کــه قیــام کننــد ».در نهایــت
جلســه ای درمنــزل آیــت اهلل ســید یونــس اردبیلــی برگــزار شــد و تصمیــم گرفتنــد کــه
حــاج آقــا حســین قمــی دراعتــراض بــه رضاخــان بــه تهــران رفتــه و بــا او صحبــت کنــد.
ایشــان در آخریــن جلســه درس خــود فرمــود« :به عقیــده مــن اگــر پیشــرفت ایــن
جلوگیــری ازخــاف مذهــب منــوط بــه کشــته شــدن ده هــزار نفــر کــه راس
آنهــا حــاج آقــا حســین قمــی اســت باشــد،ارزش دارد».

قیام مسجد گوهرشاد
رضاشــاه بــه خوبــی مــی دانســت کــه بــرای
عملــی ســاختن نقشــه شــومش ،ابتــدا بایــد
شــهرهای مذهبــی را دگرگــون ســازد .پــس
فرمــان رضاخــان از تهــران بــه مشــهد رســید:
«از ایــن پــس ،درشــکهچی هــا و پســوران
مشــهد بایــد کاله شــاپو (کاله تمــام فرنگــی) بــر
ســر بگذارنــد» .اجــرای ایــن برنامــه از ابتــدای
خــرداد  1314بــه همــراه شــایعه هــای مربــوط
بــه کشــف حجــاب ،در مشــهد آشــوبی بــه
پــا کــرد و نخســتین فریــاد اعتــراض را آیــت
اهلل حــاج آقــا حســین قمــی ســر داد .ایشــان
پــس از مشــورت بــا تعــدادی از شــخصیت هــا
و روحانیــان ،تصمیــم گرفــت بــرای جلوگیــری
از کشــف حجــاب و اســتفاده از کاله شــاپو در 9
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بــا اســتناد بــه مــدارک بــه دســت آمــده از دوره هخامنشــیان ،ماننــد
تندیــس هــا ،ســکه هــا ،نقــوش فــرش ،پارچــه و نقــش برجســته هایــی
کــه تعــدادی از آن هــا بــه خــارج از ایــران منتقــل شــده انــد ،و یــا
نوشــته هــای برخــی از تاریــخ نــگاران ،مــی تــوان چنیــن برداشــت کرد
کــه پوشــاک زنــان ایرانــی عبــارت از لبــاس هــای بلنــد تــا قــوزک پــا
و گاهــی فــراخ ،پیراهــن هــای ســاده تــا پاییــن ســاق پــا بــه صــورت
ســاده یــا ریشــه دار ،و بــا آســتین هــای بلنــد یــا کوتــاه بــوده اســت.
لبــاس هــای زنــان ایرانــی در دوره اشــکانی عبــارت از پیراهنــی بلنــد
تــا بــه روی زمیــن ،گشــاد ،پُرچیــن ،آســتین دار یــا بــدون آســتین و
یقــه راســت بــوده اســت .همچنیــن پیراهنــی دیگــر داشــته انــد کــه
روی اولــی مــی پوشــیدند و قــد آن نســبت بــه اولــی کوتــاه و ضمن ـاً
یقــه بــاز بــوده اســت .روی ایــن دو پیراهــن ،چــادری ســر مــی کــرده
انــد .بــا مقایســه چندیــن نقــش ســنگی آناهیتــا و نقــوش دیگــر بــا
هــم ،بــه نظــر مــی رســد کــه بانــوان ساســانی ،پیراهــن بلنــد بســیار
پرچیــن و گشــاد مــی پوشــیده انــد و آن را بــا نــواری در زیــر ســینه
هــا ،ماننــد بانــوان اشــکانی ،جمــع کــرده ،مــی بســتند .زنــان عهــد
ساســانی گاهــی چــاد ِر گشــاد پرچیــن بــه ســر مــی کردنــد کــه تــا
بــه وســط ســاق پــا مــی رســیده اســت .بحــث پوشــاک زنــان ایرانــی
را در ارتبــاط بــا تمــدن و فرهنــگ اســامی ،بایــد از دوران ســامانیان
آغــاز کــرد .چــون ســامانیان خــود را از نســل ساســانیان مــی دانســتند،
بایــد اذعــان کــرد کــه پوشــش ایرانیــان در ایــن دوران(از اوایــل دوره
اســامی تــا عصــر مغــول) همــان پوشــش دوره ساســانی اســت و زنــان
بالطبــع از پوشــش هــای ســنتی چــادر و روبندهــای ابریشــمی بــرای
حجــاب و پوشــش خــود اســتفاده مــی کردنــد ،آن هــم در رنــگ هــای
مختلــف زرد ،آبــی و ســیاه.

نهادهای دولتی و حجاب و عفاف

انقــاب اســامی ایــران ،انقــاب ارزش هاســت و بــرای صیانــت از
ارزش هــا نیــز بایــد از همــه ابزارهــا اســتفاده کــرد .در ایــن میــان
ابزارهــای فرهنگــی نقــش مهــم و تأثیرگــذاری دارنــد .غــرب بــرای
مبــارزه بــا انقــاب اســامی بــه شــیوه هــای مختلفــی روی آورده
کــه نفــوذ فرهنگــی یکــی از ایــن شــیوه هــا بــود .غــرب همــواره
کوشــیده اســت بــا اســتفاده از ابزارهــای فرهنگــی همچــون ســینما،
تلویزیــون ،مطبوعــات و  ...بــا ارزش هــای اســامی بــه مبــارزه
بپــردازد .بــد حجابــی و فســاد از مظاهــر فرهنگــی ضــد اخالقــی
غــرب در جامعــه اســامی اســت کــه بــا توجــه بــه خطــرات آن در
جامعــه اســامی پژوهــش زیــادی را مــی طلبــد .بــی هویتــی زنــان
و نســخ ارزش هــا از جملــه پیامدهــای شــوم ایــن مظهــر فرهنگــی
ضــد اخالقــی اســت .از ایــن رو شایســته اســت کــه دولــت اســامی
را ه کارهــای مناســب را بــرای مقابلــه و مبــارزه بــا ایــن پیامدهــای

تیــر  1314بــه تهــران ســفر کنــد ،ولی رضاشــاه
بــا بــی شــرمی تمــام محــل اقامــت ایشــان را
در شــهر ری محاصــره کــرد .خبــر بــه شــیخ
محمدتقــی بهلــول رســید .بهلــول بــه ســرعت
خــود را بــه مشــهد رســاند .در حــرم ،مأمــوران
شــهربانی مانــع او شــدند و قصــد دســت گیــری
وی را داشــتند کــه بــا دخالــت خادمــان و زائران
حــرم ،وی دســت گیــر نشــد ،ولــی در صحــن
کهنــه زندانــی شــد .خبــر در شــهر پیچیــد و
کــم کــم صحــن هــا از دوســتداران بهلــول پــر
شــد .همهمــه مبهمــی فضــای صحــن را پــر
کــرده بــود ،ولــی کســی بــرای آزادی بهلــول
قــدم پیــش نمــی گذاشــت .ناگهــان فریــادی
همهمــه مــردم را بــه ســکوت تبدیــل کــرد .
ایــن صــدای اعتــراض نــواب احتشــام ،یکــی

از خادمــان حــرم بــود .او کاله شــاپو را از ســر
برداشــت و فریــاد زد :ای مــردم! چهــار هــزار
نفــر هســتید و از چهــار پلیــس مــی ترســید؟!
حملــه کنیــد و شــیخ را آزاد کنیــد! نابــود بــاد
کســی کــه ایــن کاله بــی غیرتــی را بــه ســر
مــا گذاشــت .لعنــت بــر ایــن کاله! مــردم بــا
فریــاد یاحســین بــه حجــره بهلــول حملــه ور
شــدند و وی را بــر ســر دســت ،هلهلــه کنــان
و تکبیرگویــان در مســجد گوهرشــاد بــر منبــر
صاحــب الزمان(عــج) نشــاندند .بهلــول از بــاالی
منبــر جمعیــت را از نظــر گذرانــد و بــا لحنــی
حماســی فریــاد بــرآورد :مــردم! خواســته مــن
و شــما آزادی آیــت اهلل قمــی از زنــدان تهــران
اســت! دولــت بایــد بــه ایــن خواســته مــا تــن
در دهــد!
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شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در جلســه  566مــورخ  84 /5 /4در چارچــوب
اصــول و مبانــی روش هــای اجرایــی گســترش فرهنــگ عفــاف (مصوبــه جلســه
 413مــورخ  )76 /11 /14راهبردهــای گســترش فرهنــگ عفــاف را بــه شــرح
ذیــل تصویــب نمــود:
1ـ توســعه فرهنــگ کنــکاش و تفکــر در مفاهیــم دینــی توســط جوانــان بــه
منظــور پذیــرش درونــی و قلبــی و عمــل بــه آنهــا؛
2ـ تبییــن دایمــی جایــگاه واال و پــر اعتبــار زن در اســام و مقایســه آن بــا ســایر
مکاتــب بــه منظــور احســاس برتــری شــخصیت زن مســلمان نســبت بــه زنــان
ســایر مکاتــب و پرهیــز از روی آوردن بــه جاذبــه هــا و شــخصیت هــای کاذب؛
3ـ تقویــت بنیــه اعتقــادی ،اخالقــی و اصــول و مبانــی تربیــت بــرای والدیــن،
خصوصــا مــادران نســبت بــه امــر عفــاف و حجــاب و ایجــاد حساســیت در آنهــا

حجاب و عفاف در رسانه

امــروزه در میــان عواملــی کــه جوامــع انســانی را بــه
تغییــر ارزش هــا و فرهنــگ هــا مــی کشــاند ،رســانه
هــا مهــم تریــن و تأثیرگذارتریــن عامــل هســتند.
در ایــن میــان ،رســانه هــای ارتبــاط جمعــی ،بــه
ویــژه رســانه هــای تصویــری ماننــد ســینما و
تلویزیــون بــه ســبب تأثیــر بیشــتر تصاویــر روی

نســبت بــه آســیب هــای ناشــی از عــدم رعایــت آن بــرای خــود ،خانــواده و
فرزنــدان؛
4ـ اتخــاذ تدابیــر مناســب جهــت جــذب ،تربیــت و بــه کارگیــری نیــروی انســانی
شایســته نظیــر مدیــران ،معلمــان و اســاتید معتقــد و عامــل بــه رعایــت حجــاب
و عفــاف در کلیــه مراکــز اداری و آموزشــی؛
5ـ تبییــن آمــوزه هــای دینــی در خصــوص ضــرورت رعایــت اصــول حیــا و
عفــت متناســب بــا قابلیــت هــا و ویژگــی هــای زنــان و مــردان و ایجــاد تعــادل
در روابــط اجتماعــی آنهــا؛
6ـ احیا و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛
7ـ ارتقــای ســطح آگاهــی جوانــان در خصــوص ارتباطــات صحیــح انســانی و
اخالقــی بیــن آنهــا و حفــظ حــدود عفــاف و حجــاب در جامعــه و خانــواده؛...

مخاطبــان از اهمیــت خاصــی برخــوردار هســتند.
تلویزیــون بــه دلیــل حجــم بــاالی تماشــاگران و
راه یابــی آســان آن بــه دورتریــن و محــروم تریــن
مناطــق و تنــوع برنامــه هــا ،بیشــتر مــورد تأکیــد
قــرار مــی گیــرد؛ زیــرا اثرپذیــری افــکار عمومــی
از پیــام هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم آن در
مقایســه بــا ســایر وســایل ارتبــاط جمعــی ،ماننــد

رادیــو و روزنامــه هــا بیشــتر اســت؛ بنابرایــن بــه
جــرأت مــی تــوان اذعــان کــرد کــه وســایل ارتبــاط
جمعــی بــه ویــژه رســانه هــای دیــداری و شــنیداری
در ترویــج و نهادینــه ســاختن فرهنــگ حجــاب و یــا
تضعیــف آن نقــش انــکار ناپذیــری در جامعــه دارنــد.

حجاب و عفاف در کالم علما و بزرگان

من تلخی این کشف حجابی که اینها کردند و اسمشان را بعدا آزاد زنان و آزادمردان ،پسر رضاخان گذاشت من تلخی اش باز در ذائقه ام هست  .شما نمی دانید چه
کردند با این زن های محترمه و چه کردند با همه قشرها .الزام می کردند هم تجار را ،هم کسبه جزء را ،هم روحانیت را ،هر جا زورشان می رسید به این که مجلس
بگیرید و زن هاتان را بیاورید در مجلس ،بیاورید در مجلس عمومی ،آن وقت اگر اینها تخلف می کردند ،کتک دنبالش بود ،حرف دنبالش بود ،همه چیزها و حرف
ها بود و اینها می خواستند زن را وسیله قرار بدهند از برای این که سرگرمی حاصل شود برای جوان ها و در کارهای اساسی اصال وارد نشود  .طریق های مختلفی
اینها داشتند برای اینکه این جوان های ما را ،این دانشگاهی های ما را ،همه این قشرها را نگذارند به فکر خودشان بیفتند و به فکر مملکتشان بیفتند  .از آن طرف
همین مساله کشف حجاب با آن فضاحتی که اینها کردند و با آن رفتاری که با زن های محترمه کردند و با آن رفتاری که با روحانیون کردند در این مسائل که
حتی به مرحوم آقای کاشانی آمدند تکلیف کردند که شما باید وارد بشوید در این مجلس (.امام خمینی(ره) )59 /6 /19

شبهات حجاب و پاسخ ها

مخالفــان پدیــده حجــاب پرســش هایــی مطــرح مــی نماینــد؛ همچــون مســائل
ذیــل :بــا توجــه بــه اینکــه نیمــی از جمعیــت جامعــه را زنــان تشــکیل مــی
دهنــد ،آیــا حجــاب ســبب انــزوای ایــن گــروه بــزرگ و ســبب عقــب افتادگــی
ایــن گــروه ف ّعــال و در نهایــت ،تبدیــل آنــان بــه نیرویــی ســربار و مصــرف
کننــده در جامعــه نمــی شــود؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش ،بایــد گفــت :حجــاب
و پوشــش هیــچ گاه زن را در جامعــه منــزوی نمــی ســازد؛ زیــرا حضــور امروزین

کشف حجاب رضاخانی

مقدمــات کشــف حجــاب بــه طــور عملــی از زمانــی
آغــاز شــد کــه خانــواده ی رضاخــان بــه حالــت رفــع
پوشــش در نــوروز ســال  1306ش در حــرم مطهــر
حضــرت فاطمــه ی معصومــه(ع) حضــور یافتنــد کــه
جــدی آیــت ; اهلل شــیخ محمدتقــی
بــا مخالفــت
ّ
بافقــی روبــه رو گردیدنــد .برخــی اقدامــات دیگــر
نیــز مؤیــد ایــن واقعیــت بــود ولــی بعــد از ســفر
ترکیــه ،شــاه بــا اشــاره بــه پیــش رفــت ســریع
ترکیــه بعــد از رفــع حجــاب زن هــا و آزادی ; آنــان،
اطرافیــان را بــه ایــن مســئله تشــویق مــی نمــود .در

الزام حکومتی حجاب

او در جایــگاه هــای گوناگــون ،نادرســتی ایــن ســخن را بــه اثبــات مــی رســاند.
حجــاب طبــع حریــص مــردان را بیشــتر تحریــک مــی کنــد و حــرص آنــان را
شــعله ورتــر مــی ســازد .آیــا ایــن شــیوه کارآمــد اســت؟
پاســخ :انســان بــه چیــزی حــرص مــی ورزد کــه هــم از آن منــع و هــم بــه
ســوی آن تحریــک شــود ،امــا حجــاب و پوشــش زن در جامعــه چنیــن نیســت،
بلکــه حجــاب از نــگاه اســام ،تنهــا بــه منزلــه پوششــی اســت کــه زن را در
برابــر تیرهــای ســهمگین نــگاه مــرد ،کــه زهــر گنــاه را بــا خــود بــه همــراه
دارنــد ،حفــظ مــی کنــد و بــه او مصونیــت مــی بخشــد.

اوایــل خــرداد  .1314ش یــک روز هیئــت دولــت را
احضــار کــرد و گفــت مــا بایــد در صــورت و ســنت
غربــی شــویم ،بایــد بــرای رفــع حجــاب زنــان اقــدام
نمــود؛ و چــون بــرای عمــوم مــردم اجــرای ایــن
طــرح مشــکالتی بــه وجــود مــی آورد شــما وزرا و
معاونیــن بایــد پیــش قــدم شــوید و هفتــه ای یــک
شــب بــا خانــم هــای خــود در «کلــوپ ایــران»
اجتمــاع کنیــد .او بــه وزیــر فرهنــگ وقــت (علــی
اصغــر حکمــت) دســتور داد در مــدارس زنانــه،
معلمــان و دختــران بایــد بــدون حجــاب باشــند و
اگــر زن یــا دختــری از ایــن برنامــه امتنــاع کــرد،

او را در مــدارس راه ندهنــد .از اوایــل ســال .1314
ش برخــی زنــان بــدون داشــتن حجــاب در معابــر
حرکــت مــی کردنــد .رعایــت حجــاب توســط زنــان
کامــ ً
ا ممنــوع گردیــد ،کســبه از فــروش اجنــاس
بــه زنــان بــا حجــاب منــع شــدند و زنانــی کــه مــی
خواســتند ایــن اصــل شــرعی و قرآنــی را رعایــت
کننــد اجــازه نداشــتند ســوار وســایل نقلیــه ی
عمومــی گردنــد

حتمــا بارهــا بــا ایــن ســواالت و شــبهات روبــرو شــده ایــد کــه آیــا زمــان پیغمبــر حجــاب اجبــاری بــود؟و آیــا گیــر مــا یــک تــار مــو اســت؟ اول اینکــه ،احــکام
اســام تابــع مصالــح و مفاســدند ،وقتــی در اســام حکمــی مطــرح میشــود مصلحتــی دارد .ولــو اینکــه مــا آن مصلحــت را ندانیــم از آنجــا کــه خداونــد حکیــم کار
عبــث نمــی کنــد و ســخن او ســدید و بــا دلیــل اســت بایــد ســخن او را پذیرفــت .دوم اینکــه ،در احــکام اجتماعــی و معامــات ایــن حکمــت روشــنتر بیــان میشــود.
بــرای جلوگیــری از آســیب هــای اجتماعــی دســتوراتی بیــان شــده کــه البتــه ایــن فرامیــن بــرای ســخت کــردن وضــع زندگــی مــا و ایجــاد مانــع بــر ســر راه مــا
نیســت .مثــا در معامــات اقتصــادی بیــان شــده کــه غــش در معاملــه ،ربــا و...حــرام اســت .عــدم رعایــت هــر یــک از ایــن احــکام باعــث خــراب شــدن وضــع
اقتصــادی مــی شــود .رعایــت احــکام اجتماعــی هــم بــرای اصــاح وضــع اجتمــاع الزم اســت .در نتیجــه ،حجــاب یــک حکــم اجتماعــی اســت چــون وجــوب آب در
جایــی مطــرح مــی شــود کــه عــده ای جمــع باشــند و اگــر نــه یــک زن یــا مــرد تنهــا کــه حجــاب الزم نــدارد .پــس طبــق دو نکتــه بــاال اوال مصلحتــی در وجــوب
امــر حجــاب قــرار دارد و ثانیــا چــون یــک حکــم اجتماعــی اســت مصلحتــی بــارز در آن وجــود دارد کــه اگــر رعایــت نشــود مفســده ای بــه همــراه خواهــد داشــت.

راهکارهای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف
خانــواده هــا خصوصــاً مــادران کــه ارتبــاط و
مســئولیت بیشــتری در تربیــت دختــران دارنــد:
اوالً :از حجــاب کامــل مثــل چــادر در مواجهــه بــا
نامحــرم اســتفاده کننــد ،تــا از ایــن طریــق فرزنــدان
دختــر نیــز از همــان کودکــی بــا حجــاب اســامی
آشــنا شــوند و از همــان کودکــی بــه آن عــادت
کننــد .امــروزه همــه کارشناســان مســایل تربیتــی
بــه نقــش فــراوان و شــگرف تمریــن و عــادت در
تربیــت فرزنــدان اذعــان دارنــد.
ثانی ـاً :ابعــاد مختلــف مربــوط بــه حجــاب را بــرای
فرزنــدان خویــش تبییــن کــرده آنــان را در جهــت
رعایــت پوشــش کامــل اســامی تشــویق و ترغیــب
کننــد.
ثالثــاً :ترتیبــی اتّخــاذ کننــد تــا دخترانشــان بــا

کســانی دوســت شــده و ارتبــاط برقــرار کننــد
کــه مقیــد بــه حفــظ ظواهــر شــرعی در عیــن
آراســتگی ظاهــری هســتند .مراکــز آموزشــی
ماننــد آمــوزش و پــرورش ،در دوره هــای مختلــف
تحصیلــی (ابتدایــی ،راهنمایــی ،متوســطه) در قالــب
کتــاب هــای درســی ،بــه طــور سلســله وار مباحــث
مختلــف حجــاب را بــه شــکل ترتیــب دوره هــای
تحصیلــی بــرای دانــش آمــوزان دختــر مطــرح
کننــد تــا از همــان ســنین خردســالی دختــران
جامعــه نســبت بــه فلســفه حجــاب ،آثــار مثبــت
حجــاب و آثــار منفــی بدحجابــی ،آگاه شــده و
اعتقــاد عمیــق و راســخ پیــدا کننــد .در مراکــز
آمــوزش عالــی و دانشــگاه هــا کــه مقــدار آگاهــی
افــراد نســبت بــه ایــن مســایل بیشــتر اســت ،در
مــورد شــبهاتی کــه دختــران و پســران دانشــجو
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و اســاتید ،پیرامــون اهمیــت و ضــرورت حجــاب،
آثــار آن ،کیفیــت حجــاب کامــل و برتــر اســامی
دارنــد ،مــی تــوان جلســات پرســش و پاســخ و
ســخنرانی برگــزار کــرد .مراکــز فرهنگــی و رســانه
هــای جمعــی مثــل مطبوعــات ،بــا نــگارش آثــار
و مقــاالت علمــی و اســتداللی بــه تبییــن مســائل
مهــم و اساســی حجــاب بپردازنــد و از درج مقــاالت
و آثــاری کــه بــه نوعــی در تضعیــف حجــاب کامــل
اســامی بانــوان خدشــه کــرده و اثــر منفــی دارد
اجتنــاب کننــد .صــدا و ســیما بــه عنــوان گســترده
تریــن وســیله ارتبــاط جمعــی نقــش مهمــی در
تبییــن مســائل مختلــف مربــوط بــه حجــاب دارد.
ضمــن آنکــه رعایــت پوشــش اســامی خانــم هــا در
فیلــم هــا نقــش خاصــی در ارائــه الگــوی صحیــح
حجــاب بــه مخاطبیــن و خصوصاً نســل جــوان دارد.

حجاب اسالمی و حضور مؤثر زن در اجتماع
شــرایط عمومــی حضــور زنــان در جامعــه ،از جملــه مــواردی اســت کــه رعایــت آن در محیــط هــای کاری الزامــی اســت .از جملــه ایــن شــرایط عمومــی ،رعایــت
حجــاب اســت .دیــن اســام بــر ایــن بــاور اســت کــه حجــاب ،نــه تنهــا نیــروی کار زن را فلــج نمــی کنــد ،بلکــه موجــب تقویــت نیــروی کار اجتمــاع نیــز مــی شــود.
از دیگــر آســیب هــای محیــط کاری ،اختــاط و رعایــت نکــردن حریــم هاســت کــه باعــث شکســتن حصــار عفــاف و پاکدامنــی مــی شــود .شــهید مطهــری مــی
گویــد« :ســنت جــاری مســلمین از زمــان رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه همیــن بــوده ـ نــه حبــس و نــه اختــاط ـ زنــان از شــرکت در مجالــس نهــی نمــی
شــدند ،ولــی همــواره اصــل حریــم رعایــت مــی شــده اســت .زنــان امــروز بایــد در کنــار وظایــف اجتماعــی ،خودشــان را موظــف بــه رعایــت وظایــف دینــی نیــز
نمــوده و عفــت عمومــی را حفــظ کننــد و بــا توجــه بــه آن عفــت عمومــی ،مشــغول انجــام کارهــای اجتماعــی و سیاســی شــوند.

حجاب اسالمی ،نماد اسالم در سرزمین غرب
حکومــت هــای غربــی و کشــورهای داعیــه دار آزادی و حقــوق بشــر ،بــا
تصویــب قوانیــن و مقــررات منــع حجــاب ،زنــان مســلمان محجبــه را
تحــت فشــار قــرار داده و از حداقــل حقــوق شــهروندی هــم چــون حــق
آمــوزش ،اشــتغال ،دفــاع و احقــاق حــق در دادگاه هــا و حــق اســتفاده از
امکانــات عمومــی شــهری نظیــر وســایل حمــل ونقــل عمومــی ،درمانــگاه
هــا ،پــارک هــا ،کتابخانــه هــا و ...محــروم مــی کننــد؛ بــه طــوری کــه
زن مســلمان مجبــور شــود یکــی از دو رویکــرد «پایبنــدی بــه اعتقــادات
و ارزش هــای اســامی خــود» و یــا «حضــور بــه شــکل بــی حجــاب در
با حافظان حریم حجاب و عفاف
هنگامــی کــه تصمیــم گرفتــم اســام خــود
را ابــراز کنــم ،هرگــز فکــر نکــرده بــودم کــه
آیــا خواهــم توانســت روزی پنــج نوبــت نمــاز
بخوانــم یــا ایــن کــه آیــا قــادر خواهــم بــود
حجــاب خــود را حفــظ کنــم؟ شــاید از ایــن
مــی ترســیدم کــه اگــر جــدی بــه ایــن موضــوع
فکــر کنــم ،بــه نتیجــه منفــی برســم و ایــن کار،
مــی توانســت تصمیمــم را مبنــی بــر مســلمان
شــدن ،تحــت تأثیــر قــرار دهــد .تــا زمانــی کــه
مســجد جامــع پاریــس را ندیــده بــودم ،هیــچ

جامعــه و انجــام فعالیــت هــای اجتماعــی» را انتخــاب کنــد! بدیهــی
اســت کــه ایــن همــه فشــار علیــه حجــاب اســامی  ،تنهــا تهاجــم بــه
یــک حکــم یــا یــک نمــاد اســامی و یــا حملــه بــه یــک فــرد مســلمان
نیســت؛ بلکــه نشــان هــراس از فرهنــگ اســامی اســت کــه در نمــادی
بــه عنــوان حجــاب ،خــود را نشــان داده اســت .بنابرایــن ،اســام ســتیزی
و اســام هراســی و مظاهــر آن؛ یعنــی مقابلــه بــا حجــاب اســامی ،ریشــه
در مخالفــت بــا اســام و فرهنــگ اســامی دارد و بــه نظــر مــی رســد کــه
هــر روز در حــال گســترش اســت.

کاری بــا اســام نداشــتم و بــا نمازگــزاران و
حجــاب ،هیــچ آشــنایی نداشــتم .در واقــع ،هــر
دوی آنهــا برایــم غیرقابــل تصــور بودنــد؛ امــا
شــوق مســلمان شــدن ،چنــان در مــن قــوی
بــود کــه نگــران چیزهایــی کــه در آن ســوی
ایــن تغییــر در انتظــارم بودنــد ،نبــودم .پــس
از گــوش دادن بــه یــک ســخنرانی در مســجد
پاریــس ،محاســن رعایــت حجــاب بــر مــن
روشــن شــد؛ تــا حــدی کــه حتــی پــس از
خــروج از مســجد هــم روســری را از روی ســرم
برنداشــتم .آن ســخنرانی ،مــرا غــرق در نوعــی

در سایه سار قلم
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فریــاد ســرخ شـ
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ـن گوهرشــاد .انــگار شــور حســینی ،در
ـمان روشـ ِ
الســام  ،پــر مــی گشــاید ،تــا آسـ ِ
ِ
قلــب هــای مردمــان مــی جوشــد و چارقدهــا و چادرهــا ،بــه حرمــت معصومانــه
یــاس ،بــه جنـ ِ
ـگ چنــگال هــای پلیــد شــیطان مــی رونــد! دیگــر در دل هــا هراســی
از صفیــر گلولــه هــا و ســایه ای از اضطــراب مــرگ نیســت .گام هــا از مــر ِز هبــوط و
ـن آســمان مــی گذارنــد .ســاقه دســت
زمینــی مانــدن مــی گذرنــد و پــا در حریــم امـ ِ
هــا ،بــه غنچــه اعتــراض ،شــکوفا مــی شــوند ،تــا یکرنگــی و همدلــی قلــب هــا را
ـان همیشــگی حیــا و پاکدامنــی زن ایرانــی بمانــد و
اظهــار کننــد؛ تــا حجــاب ،نشـ ِ
فرهنــگ دینــی و ملــی ،در بــازار منفعــت طلبــی اربابــان خارجــی ،بــه تــاراج نــرود.

رضایــت روحــی کــرد کــه هرگــز قبــ ً
ا نمــی
شــناختم؛ آن چنــان کــه اص ـ ً
ا نمــی خواســتم
روســری را از ســرم بــردارم .در آن وقــت ،بــه
دلیــل ســرمای هــوا ،پوشــش حجابــم ،توجــه
زیــادی را بــه خــود جلــب نکــرد؛ ولــی خــودم
بــه شــدت احســاس مــی کــردم کــه بــا دیگــران
تفــاوت دارم؛ احســاس طهــارت و امنیــت مــی
کــردم .احســاس مــی کــردم کــه در محضــر
خداونــد هســتم.

کتاب شناسی حجاب و عفاف

1ـ آنچه باید یک دوشیزه بداند (بخشی راجع به مسأله حجاب) نوشته
حسن مصطفوی ،چاپ تهران ،نوبت دوم 130 ،صفحه ،کتابفروشی
مصطفوی.
2ـ آیا حجاب ضرورت دارد؟ بررسی مسأله پوشیدگی از دیدگاه
روانشناسی ،نوشته دکتر شهریار روحانی ،چاپ تهران ،اشراقیه.
3ـ آیه جلباب ،محمدتقی صدیقین ،قم ،چاپ حکمت 111 ،صفحه.
4ـ آیه حجاب ،سیدمحمود طالقانی ،تهران ،ناس 24 ،1358 ،صفحه.
5ـ اثبات وجوب حجاب ،شیخ عباس علی واعظ «داعی االسالم» چند
نوبت چاپ شده ،تهران  1364قمری 1227 ،شمسی 1347 ،قمری،
 26صفحه رقعی فارسی.

