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 تبلـور دیـن تجـاری در حجـاب اسـتایل هـا
مهدیـه روحانـی فر،دانشـجوی روانشناسـی| وارد فضـای اینسـتاگرام 
میشـوم،صفحات را مـرور میکنم،صفحـه ی امـام جمعه ی دلسـوزی کـه امر به 
معروف و نهـی از منکـر در زمینه ی حجـاب را موجب نـزول بـرکات و از بین رفتن 
سـایه ی شـوم بالیا میداند،حجاب را دقیق تر معنا میکند و میگوید وجهه و کفین 
هم اگـر قرار اسـت در معرض دید باشـد،نوعی حجـاب اضطرارسـت و اال معنای 
حجـاب پوشـاندن  زینـت سـت.هر زینتـی!در صفحـه ی دیگـری گالویز شـدن 
هشـتگ های سـه شـنبه های مهدوی و چهارشـنبه های سـفید هم معرکه ایی 

بـه راه انداخته اسـت... پـر هیاهو! 
الیوهـای داِغ صفحـه ی دیگر،چالـش انقـالب بـه راه انداختـه و گنـاه 
وضعیـت نابسـامان حجـاب کنونـی را میچسـباند بـه ارگانـی و بـا اتهامـات بعضا 

غیرمنصفانه،تیربارانـش میکنـد و تماشـاچیان موافـق هـورا میکشـند. 
در ایـن بیـن صفحـات مشـابه و فراوانـی خودنمایـی میکنند،بالگرهـای حجاب 

استایلیسـت ی کـه بـا نقـاب تبلیـغ حجـاب و عفـاف بـرای پـر کـردن جیبشـان 
بازارگرمـی میکننـد.از یـک طـرف لباسـهای بلنـد و پوشـیده و  از طـرف دیگـر 
 آرایـش هـای زننـده ی بـی قیـد و بنـد و عشـوه هـای جـذاب مدلینـگ طـور!
مخاطـب را بدجـوری دچـار تناقـض میکند. اگـر حجاب اینسـت پـس آقایان چه 

میگوینـد؟! و اگـر حقیقت حجاب آنسـت پـس اینها چـه میکنند؟!
پیروان بیشماری را هم بدنبال خود می کشند!

نظـارت و  الگـو سـازی درسـت کجایی ایـن داسـتان اسـت؟حلقه مفقـوده القای 
ارزشـمندی وجودی و اثرگـذاری زن چرا از رسـانه ها شـنیده نمیشـود؟ نهاد های 

متولـی حجاب چـه نقشـی دارند؟
کاش در کار فرهنگی،تخصـص حـرف اول را بزنـد. کاش درسـت و بجـا هزینـه 
شـود،کاش حـق مطلـب،ادا شـود. کاش همـه میتوانسـتند بـه مهمتریـِن اصِل 
فلسـفه ی پوشـش برسـند. و رقـص مانتـوی عربـی و چادرهایـی بـا ملیلـه هـای 
متراکم و منجوق های درخشـنده زیر نور خورشید چشمشـان را نمیزد و دلشان را 
نمیبـرد... کاش از دین،حجاب و  از حجابش،چادر برای کاسـبی خرج نمیشـد...

ناگفته های گوهر

 نشریه انجمن اسالمی پیام نور مشهد 
دفتر تحکیم وحدت
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ریحانــه زراعتــکار، دانشــجوی مهندســی 
مدیریت پروژه| هر سال  از اول تیر ماه، نهادهای 
کج  ســلیقه، دور هم جمع می شوند و با روش های 
تکراری شــان، اســتارِت یــک کمپیــن بــا نامی 
متفاوت را می زنند! غافل از اینکه هر ســال دریغ 
از پارسال! فقط بودجه ی بیت المال را حیف و میل 
 می کننــد در حالیکه با آن بودجه می توانســتند...
 افســوس! با این وضعیت اقتصادی، بودجه شان 
را باید بگذراند در جیب شــان که، بــرای هر کاری 
پول کــم می آورند! مســیح علینژاد معتقد اســت 
برای براندازِی حکومت جمهوری اســالمی، باید 
یکی از ارکان مهــم حکومت، یعنی حجــاب را از 
میان برداشــت؛ برخــی از  تئوریســین های حوزه 
زنان نیز، درباره حجاب اجباری با مســیح علینژاد 
موافق اند! ایــن یعنی حجاِب اجباری، ســاخته و 
پرداخته ی حکومــت جمهوری ایران اســت! در 
حالیکه حکومت ایران به پشــتوانه مــردم، بر پایه 
قوانین اســالمی شــکل گرفت. گمــان می کنم 
مشکل اساســی درباره ی حجاب اجباری، نادیده 
گرفتِن قواعِد اسالمی توســط موافقان این قانون 
است! ظاهرًا موافقان قانون حجاِب اجباری، قبول 
دارند که این قانون بیش از آنکه یک قاعده ی الهی 

باشد؛ سیاسی است. پس به بدترین شیوه ممکن 
کم کاری  هایشــان را پشــِت بازوی اجرای قانون 
یعنی »گشت ارشــاد« پنهان می کنند. قرار بر این 
بود کــه متولیان امر حجاب به وظایفشــان اعم از 
تولید پوشــاِک مناســب، نظارت بر تولیدکنندگان 
و... عمل کنند. چنانچه فردی با وجود نظارت ها، 
پوشــش مناســب را رعایت نکرد؛ گشــت ارشــاد 
وارد عمل شــود. اّما آنچه ما در جامعه شــاهدش 
هستیم خالِف ماجراســت. پوشاک مناسب تولید 
و توزیع نمی شــود، نظارتــی بر طراحــان لباس، 
مزون ها و تولید کننــدگان خصوصی وجود ندارد، 
به ســریال ها و فیلم های ســینمایی که بازیگران 
پوشش مناسبی ندارند مجوز می دهند،  همچنین 
پوشاک با قیمت پایین که متناسب با فرهنِگ بیگانه 
است در دسترس عموم قرار می گیرد، توقع داریم 
 گشت ارشــاد، همه را به راه راســت هدایت کند!
 مخالفان حجاِب اجباری، بــه عنوان مثاِل نقض 
راجع به قانون حجاب، کشــورهای الئیکی چون 
ترکیه، لبنان و... را شــاهد می آورند. به این دسته 
از افراد باید گفت که، چنین کشورهایی، حکومِت 
اســالمی تشــکیل نداده اند؛ پس در خود الزامی 
مبنی بر رعایت قواعد الهی نمی بینند. اشکال وارد 

می کنند که»چرا جلوی مفاسد دیگر را نمی گیرند؟« 
همیشه به آنها پاسخ داده اند که، هر چیزی به جای 
خود!   یکی از بزرگترین ایــرادات نهادهای متولی 
عفاف و حجاب این است که از »عفاف« غافل اند. 
با اینکه در تقویم شمسی، بیست و یکم تیر ماه روِز 
»عفاف« و »حجاب« اســت. عفــاف مطابق نص 
وا ِمــْن َأْبصاِرِهْم«  صریــح قــرآن، همان»...َیُغضُّ
است که در تمام این  سال ها، مغفول مانده است. 
به  طوری که، هرگز کمپینی برای عفاف، تشکیل 
نشده اســت و هرگز از مردان نخواسته ایم که نگاه 
های خود را کنترل کنند. در مقابل تا توانســته ایم؛ 
زنان را تحت فشار گذاشــته ایم و با برخورد قهری، 
همیشــه آنان را مقصِر چشــم چرانی های آقایان 
جلوه داده ایم. تالشــی بس بیهوده برای هدایت 
شان کردیم. آیا پس از این باید به جبران ظلم یک 
جانبه ای که علیه زنان روا داشــتیم؛ آنها را به حال 
خویش رها کرده و به کمپین های عفاف و دعوت 
مردان به حفظ نگاهشــان بپردازیم؟ قطعًا چنین 
کاری، فقط از فمنیســت ها بر می آیــد! به جبران 
اشتباهات گذشــته می توان، در کنار تشویق زنان 
به رعایت پوشــش اجتماعی، عفاف را بین مرداِن 

جامعه، فرهنگ سازی کنیم.

 حجاب سیاسی، عفاف فراموش شده
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بررسی مستند انقالب جنسی ۴
مهدیه روحانی فر،دانشــجوی روانشناســی| چهارمین اثر از سلسله 
مستند های انقالب جنسی به کارگردانی آقای حسین شمقدری دغدغه هایی 
از نوع حجاب را روایت میکند. زهرا ، شبنم، پوپک سوژه های کارگردان برای 
به تصویر کشیدن جامعه زنان ایرانی است!  دختری دهه هفتادی که به اجبار 
دانشگاه چادر میپوشد و خارج از دانشگاه اعتقاد دیگری دارد، دختری دهه 
شصتی  که خود را نوه ایت الله معرفی میکند و به دنبال نجات از گشت ارشاد 
 به ترکیه مهاجرت کرده و دیگری که دلیل مهاجرت اش قانون حجاب است.
پس از مصاحبه با توریســت های ایرانی در شــهر وان ، دوربین می چرخد  و 
ســر از محله ی نیچریســت ها در می اورد و راوی از طرفداران این سبک و 
دالیل و شرایطشــان می گوید. بعــد از ان پای صحبت روانشناســی اروپایی 
مینشــینند و او از تاثیر سبک زندگی نیچریســت ها بر استحکام خانواده می 
گوید و شــهروندان اروپایــی را به تصویر میکشــد که به دنبال عشــق پاک و 
خویشتن داری هستند. انقالب جنسی  با فاصله از مسائل مبنایی و کالن و 
 صرفا با مورد پژوهی سعی میکند جامعه ایرانی را با جوامع اروپایی مقایسه کند 
مورد پژوهی و اتکا به جامعه اماری محدود  محصول را  ســطحی نگر نشان 
میدهد.کارگردان مستند ، بحران اخالقی، جنسی بزرگ در غرب را  در کنار 
مسئله حجاب و پوشش در ایران با هم مقایسه میکند ، مقایسه ای ناهمگون 
که نتیجه درســتی هم از ان در نمی اید.دیده شدن مســتند انقالب جنسی 
چهار  شــاید بخاطر موضوع و تصاویر جســورانه اش باشــد  و نه راه حلی در 
طرح مســئله ای که مطرح میکند.این اثر به لحاظ منبع پژوهشــی و دالیل 
علمی و نظری دست خالیست و قابلیت اســتناد ندارد . در پایان مستند انچه 
مشهود اســت گزاره های بدون نتیجه هســت گویی هیچ هدف و موضعی 
 در پس ســاخت ان نبوده  اســت مــواردی در ایــن  محصول مغفــول مانده  
 که باعث شده  آن را از حالت مستند خارج و به سفرنامه ای مصور تبدیل کند.

معرفی کتاب 
اوسنه گوهرشاد

فاطمه متقیان،  دانشجوی علوم 
تربیتی| رمانک فانتزی بســیار زیبا 
به قلم آقای سعید تشکری، نویسنده 
توانمندکشــورمان اســت. اوســنه 
درلغت به معنای افسانه است، رمانی 
تاریخــی وتخیلــی ازواقعه مســجد 

گوهرشــاد وگذاشــتن کاله پهلوی، تا برداشــتن حجاب و... میباشــد. این کتاب 
دارای ســه داســتان موازی هم اســت، که هرســه داســتان باواقعه ی گوهر شاد 
مرتبط اســت،وحوادث رابا زبانی ســاده وجذاب بیان میکند.    دراین رمان نویسنده 
بانوگوهرشاد و ندیمه اش پریزاد را ازچندصد سال قبل به سال )۱۳۱۴(  آورده تاهمراه 
باکمک آنها واقعه ای تاریخی، مذهبی، سیاســی وخونین را روایت کند.          یکی از 
جذابیت های این کتاب، روبروشــدن گوهرشاد بیگم بعداز هزارســال باملکه ای 
 که میخواهد، مسجد گوهرشاد را خراب کند میباشد   بخشــی ازکتاب میخوانیم : 
ر قســمتی از این رمان می خوانیم:جنگی را گویا تدارک دیــده بودند علیه مردم. اما 
هنوز سربازان بیرون حرم بیشــتر بودند و آن هم به این خاطر بود مبادا اوضاع شهر 
به هم بریزد که داخل مسجد و آن جمعیت را می شد کنترل کرد اما هیاهو و آشوب 
مردم را نه. دعای ندبه را آغاز کردیم که کسی داخل مسجد گوهرشاد آمد و گفت من از 
جانب استاندار آمده ام. پیغام این بود که متفرق شوید و اگر درخواستی دارید استاندار 
در بست باال منتظر شماست.گفتم ما برای مذاکره با استاندار اینجا جمع نشده ایم.
چاپار استاندار رفت اما گویا بیرون از مسجد جنگی آغاز شده بود.سربازها با سرنیزه 
و قنداق تفنگ و مردم با هرچه در دستشــان بود به جان هم افتاده بودند.عده ای بر 
درشکه هایشان سنگ بار زده بودند و برای مردم آورده بودند تا از خود به سنگ دفاع 
کنند.سربازها هم که سر و بدنشان زخمی از سنگ ها شده بود، فرمان شلیک گرفتند.

فاجعه گوهرشاد
فائزه عجمی، دانشجوی تاریخ| پرده اول:سال ۱۳۱۳ 
رضا خان در سفر به ترکیه ترقی جامعه را همچون ممالک 
غربی فرآهم سازد. روشنفکران دربار عالج موفقیت جامعه 
را غربی شدن از فرق سر تا نوک پا میبینند با این خیال که 
 دامن کوتاه و کاله شاپو، امضای سند پیشرفت ایران است.
این ایده ی بکــر و الگوی تحــول به تنهایی بــه اذهان 
روشنفکران ایرانی نرسید، بلکه سیاست های این چنینی 
در ترکیه، توسط اتاتورک، در افغانستان توسط امان الله 
خان و ایران توسط رضاخان به واسطه انگلیس پیگیری 
و تقویت میشد ، این راهی برای جلوگیری از ایجاد تمدن 

اسالمی در منطقه بود.
پرده دوم: در زمستان ســال ۱۳۱۴ ، جشنی با محوریت 
کشــف حجاب و تن نمایی توســط حکومت پهلوی در 
شیراز برگزار شد اتفاقاتی که در جشن رقم خورد خبر اش 
مثل بمبی در شــهر پیچید . عده ای از مردم در مســجد 
وکیــل اعتراض کردنــد و حســام الدین فال اســیری از 
علمای شــیراز به برگزاری اینگونه مراســم که واکنش 
نشان دادند و ان را مصداقی از مظاهر بی دینی در جامعه 

 عنوان کردنــد که بالفاصله دســتگیر و زندانی شــدند.
پس از واقعه کشف حجاب در جشن شیراز و دستگیری 
و حبس و بی حرمتــی به ایت الله فال اســیری موجی از 
اعتراضات در کشور بویژه در قم، مشهد و تبریز به راه افتاد 

که موجب سرکوب شدن انها و تبعید علما شد.
پرده سوم: مردم مشهد در اعتراض به وضعیت به وجود 
امده و در حالــی که آزادی حاج حســین قمی، پای منبر 
شیخ محمدتقی بهلول در مسجد گوهرشاد تحصن کردند 
و ســرانجام صبح روز یک شــنبه ۲۱ تیرماه سال ۱۳۱۴ 
نظامیان با یورش به متحصنین در حرم امام رضا انها را قتل 
عام کردند.عمق فاجعه رضاخان به حدی بود که بر اساس 

روایت حاضران، مجروحین و اجساد کشته شدگان را با ۵۶ 
کامیون از مسجد گوهرشاد به سمت گودال های اطراف 

مشهد روانه کردند در حالی که بعضی از انها زنده بودند. 
پرده چهارم:کشتاِر بی رحمانه ی مردم مشهد در گوهرشاد، 
طبل رســوایی شــد برای چهره ی زشــت پهلوی و درباِر 
غرب زده اش که با لباِس روشنفکری، آن را بزک کرده بودند. 
رسوایی کسانی که نسخه ی شفابخِش شان برای پیشرفت 
 ایران، به تغییر پوشــش و کشــف حجاب ختم می شد. 
واقعه ی مسجد گوهرشاد، بزرگترین سنِد جنایت رضاشاه 
و مترسک های انگلیسی دربارش بود که با خون شهدای 

مظلوم گوهرشاد، امضا شد...
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در سالروز قیام خونین مسجد گوهرشاد و روز عفاف حجاب با سرکار خانم نعیمه اسالملو   
پژوهشگر و مدرس حوزه زنان و نویســنده بیش از پانزده جلد کتاب در مسائل بانوان و  
فعال فرهنگی حوزه عفاف و حجاب در رابطه با معضالت و مشــکالت فعلی با ایشان  

به گفتگو نشستیم .
     زمانی که موضوع حجاب مطرح میشود اغلب اشکال وارد می کنند که چرا مسئله 
حجاب نسبت به معیشت، فساد اقتصادی و... اولویت دارد؛ شما در مقابل این واکنش 

چه پاسخی دارید؟
علت میتواند محســوس بودن و روزمره بودن نتایج مشــکالت اقتصادی باشد مانند 
تغذیه و... چون جزء نیازهای اولیه و از غریزی ترین نیازهاست نتایجش زودتر خودش 
را نشان میدهد اما مسئله عفاف و حجاب به جهت اینکه در الیه های زیرین قرار دارد 
در درازمدت اثرگذار است یعنی تاثیر فرهنگ بی حیایی در فروپاشی بنیان خانواده، در 
اختالل ســالمت روان، در مخدوش کردن امنیت اجتماعی، دیرتر جلوه گر می شود. 
شاید بعضی ها در لحظه به آن توجهی نداشته باشــند و متوجه این تاثیرات نباشند که 
نقش فرهنگ بی حیایی، اختالل در سالمت روان، مخدوش کردن امنیت اجتماعی 
و متالشی کردن عشق و محبت در اســتحکام خانواده به چه شکلی است؟ به همین 
جهت این مسئله را مطرح می کنند. درحالیکه باید به این توجه کرد که چه کسی گفته 
 اگر مسئله مهمی به نام معیشت وجود دارد باید مسئله مهم دیگری را کنار بگذاریم؟
سوالی که از این دســته افراد می شود پرسید این اســت که فرض کنید درجه اهمیت 
 حجاب کمتر باشــد، چرا باید به خاطر معیشــت یک مســئله دیگر نادیده بگیریم؟!
مسئله دیگری که به آن توجهی نمی شود، مسئله معیشت و مشکالت اقتصادی است 
که یک بخش از زندگی ما را تحت شــعاع خود قرار میدهد که مربوط به مسائل روزمره 
مالی است. مشکالت اقتصادی ممکن است زندگی را سخت کند اما تبعات فرهنگِی 
بی  بندوباری یعنی مشکالتی که در حوزه مسائل اخالق جنسی به وجود می آید فراتر 
از این است که زندگی را ســخت کند بلکه بنیان خانواده را متالشی می کند. یعنی آن 
کسی که دزد مال ما هست خطرش کمتر از آن کسی است که دزِد عشق و محبت در 

خانواده هاست چرا که پایداری عشــق و محبت را کم می کند متاسفانه این مسئله به 
 این شکل مورد غفلت قرار میگیرد چون همیشه ســطحی ترین چیزها دیده میشود.

     چرا عفاف و حجاب اولویت اغلب نهاد های مسئول نیست؟
 مســئله ی فرهنِگ حیا و مدیریت اخــالق جنســی در جامعه که معــروف به عفاف 
و حجاب اســت؛ یکی از مســائل بســیار مهم و اســتراتژیکی است که دشــمنان ما 
رســما دارنــد اعــالم می کننــد کــه: مــا اگــر حجــاب و عفــاف را در ایــران بزنیم 
می توانیــم به براندازی جمهوری اســالمی دســت پیدا کنیــم. ولــی از طرفی وقتی 
 وصیت نامــه شــهدا را می بینیم تاکیدشــان به مســئله حجــاب خیلی زیاد اســت.
چیزی که به نظر میرسد این است که مسئولین در حوزه فرهنگ، در حوزه های مختلف 
که کار می کنند و روی مسئله حجاب متمرکز نیستند پس حساسیت الزم را با توجه به 
اهمیت و عمق ماجرا ندارند؛ اگر هم توجه دارند تحلیل درســتی ندارند؛ که البته یک 
بخشی اش بر میگردد به اینکه نخبگان ما تحلیل واحد و درستی به آنها نمی دهند. لذا 
سعی میکنند که این مســئله را نادیده بگیرند و بگذرند و روی مسائل سهل الوصول تر 

کار کنند.

     چه کم کاری هایی از گذشــته تا به اآلن از جانب مســئولین و متولیان  در حوزه 
حجاب و عفاف صورت گرفته که باعث شده در حال حاضر  با معضالت متعدد  در این 
زمینه رو به رو باشیم. محصول و عملکرد نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و امنیتی را در 

این زمینه چگونه ارزیابی میکنید؟
بایــد بررســی کنیم که چــه کارهایــی بایــد انجام میشــده که نشــده؟ از کــم کاری 
مســئولین، کم کاری متدینین و کــم کاری حضــور روحانیت در این قضیــه، داریم 
ضربه میخوریم یعنــی اگر نهادهای مــا، متولی فرهنگ عفاف و حجاب، کارشــان 
را درســت انجام داده بودند شــاهد این مســائل نبودیم. از طرفی کارهایــی که انجام 
شــده کارهایی ســلیقه ای و مــوازی بوده اســت؛ ســلیقه ای بــدون عمــق، بدون 

 مصاحبه اختصاصی نشریه صبا با سرکار خانم نعیمه اسالملو 
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افراط و تفریط در این حوزه مهمترین علت این مشکل است. مهمترین کوتاهی صورت 
گرفته توســط متولیان فرهنگی این اســت که مســئله عفاف و حجاب و کارکردهای 
کرامت آفرین آن را برای نسل امروز با زبان خودش معرفی و تبیین نکردند. بلکه آن را 
یک فرض مسلم پذیرفته شده قرار دادند. همانطور که می  دانید ما هم در  زمینه عفاف و 
حجاب در یک موسسه مردمی، در مدارس، دانشگاه ها و مراکز مختلف کار می کنیم؛ 
شاهد این هستیم که در ســنین مختلف جوانان پذیرش حرف حق را دارند. حرف حق 
و بیان خوب با استدالل قوی توسط نهادها گفته نشــده است.از طرفی نهادهایی که 
وظایفشان امور بازدارنده بوده هم کارشــان را به درستی انجام نداده اند یعنی یا تعطیل 
بوده اند یا کســانی که مجری این قوانین بودند توجیه نبودند بعضًا خیلی محدود یک 
تندروی هایی را در دهه های گذشــته کردند و اآلن خودشان نسبت به این مسئله اگر 
توجیه باشــند  آن کســانی که در حوزه امور بازدارنده کار میکنند باید مطالبه مردمی از 
آنها به شکل جدی صورت بگیرد تا به طور دقیق و حساب شده کار را پیش ببرند. حتمًا 
به این مسئله توجه بشود که ما نمیتوانیم بگوییم بخاطر کار فرهنگی، امور بازدارنده را 
تعطیل کنیم یا بخاطِر امور بازدارنده، کار فرهنگی را تعطیل کنیم. در واقع در دو کلمه اگر 
 بخواهیم بگوییم که راهکار چه بوده است که درست انجام نشده:۱(تبیین۲(مطالبه
 تبییــن: یعنــی عوامــل کنتــرل درونــی تقویــت بشــوند و افــراد را توجیــه کنیم.
مطالبه: یعنی در هر صورت اگر هرکسی حجاب را پذیرفت یا نپذیرفت باید این را بفهمد 

که حق ندارد با رفتارش سالمت روان را در جامعه دچار خدشه کند.

     علت تمرکز دشمن با استفاده از ابزارهایی همچون فضای مجازی و رسانه ها برای 
مقابله با حجاب در جامعه اسالمی چیست؟ 

اساسا همین تمرکز دشمن در این مسئله، اهمیت حجاب و عفاف را به ما نشان می دهد. 
اینکه رسما اعالم میکنند که ما برای براندازی جمهوری اسالمی باید روی حجاب کار 
کنیم. اینکه یک زن فراری سرخورده و بیسواد، آنجا پرچم مبارزه با حجاب را بلند میکند 
و شخص وزیر امور خارجه آمریکا با او دیدار میکند و حمایت مالی می شود. این است که 
این مسئله خیلی اهمیت دارد. اهمیتش را هم خیلی ها میدانند. به جهت این است که 
مسائل فرهنگی، ریشه در انقالب اسالمی داشته یعنی شکل گیری انقالب اسالمی بر 
اساس مسائل فرهنگی بوده است تا جایی که انقالب اسالمی را در رسانه های خارجی 
با عنوان انقالب چادرها شناسایی و معرفی کردند. اهمیت این مسئله را فهمیدند که 
ریشه و مبنای تفکر ما باورهای اعتقادی ماســت و بارزترین نماد آن حجاب است. در 
واقع حجاب پرچم انقالب اسالمی اســت. این ها به این نتیجه رسیدند که اگر در این 
جنگ فرهنگی، در این مبارزه بتوانند پرچم انقالب اسالمی را زمین بیندازند به خیلی 
از اهداف شان می رسند چون مسئله حجاب و عفاف لبه ی تیز درگیری تمدن اسالمی 
و تمدن غربی است. به همین خاطر به اهمیتش پی بردند. امیدوارم مسئولین فرهنگی 

داخل کشور هم همین قدر به این مسئله توجه کنند و روی آن سرمایه گذاری کنند.

     در مورد اجتماعات و همایش های دختران چادری در حمایت از حجاب نظرتان 
را بفرمایید. 

برنامه هایی مثل دورهمی هــای دختران چادری و... به خودی خود اشــکالی ندارد و 
باعث دلگرمی میشود به شرطی که آن پیام و آرمان حجاب را بتوانیم هم برای خودمان 
گاه کنیم.  خوب، باز تعریف کنیم و هم قشر خاکســتری را از زیبایی های دین اسالم آ
اگر قرار است فقط برای خودمان برنامه بگذاریم در محفل های خصوصی باشد وگرنه 
اگر میخواهیم در محفل عمومی دورهمی داشته باشیم این را باید فرصتی بدانیم؛ لذت 
معنوی حجاب، فواید حجاب که دختران چادری به آن رسیدند را  باید بتوان برای نسل 

امروز با هنرمندی تبیین کرد؛ این اتفاق در کشورهای خارجی هم می افتد. روز باحجابی 
که در آمریکا و کشورهای اروپایی هســت زنان باحجاب می آیند و با یک متن معرفی، 
هدیه ای، گلی، افراد بی حجاب را دعوت میکننــد و حجاب را تبیین می کنند البته در 
کشورهای خارجی این کار راحتتر شــکل میگیرد ولی در ایران نه! چون در ایران ضِد 
حجاب خیلی کار شده است.حدیث داریم که»اگر مردم زیبایی های دین ما را بشناسند 
از ما اطاعت میکنند«. اگر ما بتوانیم این هنرمندی را داشته باشیم که با این دورهمی ها 
ارتباط بگیریم و زیبایی ها و اهمیت حجاب را بیان کنیم. خیلی خیلی کار ارزشمندی 
است به شرطی که این طراحی ها صورت بگیرد؛اما اگر برنامه ای برای قشر خاکستری 

نداریم دورهمی هایمان لزومی ندارد به شکل عمومی باشد.

     اعتدال )رعایت قوانین الهی( در رعایت پوشش با حجاب استایل ها همخوانی 
دارد؟ اگر نه چطور میتوان در پوشش تنوع ایجاد کرد؟ برای فرهنگ سازی تنوع حجاب 

چه کاری میتوان انجام داد؟
مسئله پوشش مســئله مهم و قابل اهمیتی اســت که اسالم با ُمد مشــکلی ندارد در 
صحبت ها و فرمایشات مقام معظم رهبری هم این امر تاکید شده است. اما مد از داخل 
کشور با توجه به چهارچوب های اســالمی باید انجام بشود. ما داخل چهارچوب های 
اسالمی و حالل شرعی و باتوجه به عرف جامعه خیلی مدلهای خوب زیبایی را میتوانیم 
طراحی کنیم. اما به شرطی که این اتفاق بیفتد. شما میبینید که همین ایام اخیرًا نماینده 
مد و لباس وزارت ارشاد نشستی را با فعاالن مد و لباس اسالمی برگزار می کند که یک 
نفرشان، خودش حجاب درســتی ندارد پس اینجا معلوم است که چیز خوبی از آب در 
نمی آید. طبیعتًا طراحی مدهای زیبا نقش مهمی برای خانمها دارد؛ چون خانمها تنوع 
طلب اند خصوصًا در سنین جوانی. ما میتوانیم در چهارچوب شرعی مدلهای مختلف 
برای سالیق و سنین مختلف داشــته باشــیم و این خودش باعث جذب میشود؛ اما 
متاســتفانه یا در این حوزه خوب کار نمیکنند یا خارج از چهارچوب کار میکنند یا انقدر 
زشت و بی سلیقه کار میکنند که کسی را جذب نمیکند یا کسانی که میخواهند کار کنند 

انقدر افراط میکنند که خارج از محدوده شرعی قرار میگیرد.

     اینکه گاهی بعضی از مردم، در مســائل مهم کشــور، مثــاًل انتخابات،  جذب 
شعارهای آزادی، به خصوص از جنس حجاب میشوند؛ چه دلیلی میتواند داشته باشد 

و برای رفع این مسئله چه اقدامی میتوان داشت؟ 
اینکه مردم جذب شعارهایی مثل آزدای میشوند؛ واقعًا مطالبه مردم نداشتن حجاب 
وعفاف در جامعه نیست. تمامی نظرسنجی هایی که در کشور توسط نهادهای معتبر 
علمی دانشگاهی انجام شده در نظرسنجی ها وقتی از مردم ایران پرسیده میشود که 
آیا شما حجاب وپوشــش را بعنوان یک ارزش قبول دارید؟ اکثریت میگویند که این را 
بعنوان یک ارزش قبول دارند اما واژه ایی به نام آزادی، برابری، بعنوان شعارهای مبهِم 
پوپولیستی هست که هرکسی، با هر تعریفی از آزادی که در ذهن خودش هست؛ جذب 
می شود این یک ترفند است که بعضًا بعضی ها استفاده میکنند؛ مثاًل درمورد آزادی؛ 
یک زنی که با همســرش اختالف دارد، تعریفی که از آزادی می شنود را یکجور تفسیر 
میکند، آن فردی که میخواهد هیچ لباسی نپوشد یکجور تفسیر میکند، آن فردی هم 
که میگوید آزادی باشد من چهارچوب ها را رعایت میکنم یک برداشتی دارد. این به دلیل 
نامفهوم بودن و مه آلود بودن تفسیر از آزادی و یک واژه انتخاباتی است؛وگرنه مردم ایران 
در تمام نظرسنجی هایی که در حوزه انتخابات انجام شده به حجاب به عنوان یک ارزش 

اخالقی اعتقاد دارند.

     امر به معروف و نهی از منکر در زمینه حجاب که چند سالی است به صورت کم 
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رنگ اجرا میشود به چه شکلی  باید توسط مردم عادی موثر ایفا شود؟
مهمتریــن امربــه معــروف متدینیــن جامعــه بایــد بــه مســئولین باشــد. طبــق 
فرمایشــات  امیرالمومنین)ع(وقتــی حکومــت اســالمی تشــکیل میشــود 
بیشــترین مطالبــه بایــد از مســئولین باشــد. آن دختــری کــه در جامعــه حجاب 
متناســبی نــدارد، قربانــی کــم کاری هــای مســئولین و قربانــی عــدم تبییــن 
 اهمیــت حجــاب توســط متدینیــن جامعــه توســط حــوزه و روحانیــت اســت.
مطالبه اصلی باید، به طور مشــخص در حوزه عفاف وحجــاب و اجرای مصوبه ۴۲۷ 
شورای عالی انقالب فرهنگی در اجرایی شدن راهکارهای عفاف وحجاب از مسئولین 
باشد. متدیننی که میخواهند مطالبه کنند تمرکزشان را باید روی مسئولین بگذارند نه 
افرادی که کف جامعه قربانی هستند. در درجه دوم قطعًا امربه معروف و نهی از منکر 
متوجه افرادی است که با پوشش و رفتارشان دارند جو جامعه را خراب می کنند. باید با 
این تبیین که تو اعتقاد داری یا نداری؛ نباید با پوشــش و رفتارت حال دیگران را خراب 

کنی صورت بگیرد.

     نقش تربیتی خانواده در موضوع  عفاف و حجاب بدون شک حائز اهمیت است، 
بنظر شما خانواده ها چطور فرزندانشان را در این زمینه  متوجه کنند و این فرهنگ سازی 

را رقم بزنند؟
نقش خانواده بســیار اهمیت دارد؛ خانواده هــا باید مهارت پاســخگویی به نیاز های 
جوان را یاد بگیرند یعنی با ادبیات نســل جوان حرف بزنند، در تربیت اســالمی تاکید 
بر این اســت که باید به ســن کودک در بیاییم  تا او را بفهمیم. همراه زمانه پیش رویم 
و جواب سواالتشــان را در حوزه اندیشــه  با این توانمندیها درخانــواده بدهیم. اگر هم 
مهارتی نداریم به منابــع رجوع کنیم  که بتوانیم جواب ســوال بچه هــا را بدهیم. اگر 
 نمی توانیم جواب بدهیم بهتر اســت بــه افراد متخصــص در این حــوزه رجوع کرد.
در حوزه انگیزشی هم، مسائل تشویقی، نقش پدر در ارتباط محبت آمیز با دختر، مباحث 
روانشناسی در جذب و شناخت نوجوان و نیازهایش، توجه و تنوع طلبی دختران که این را 
در چهارچوب شرعی قرار دادیم از عوامل مهم نقش خانواده هستند. دختر اگر در خانواده 
از محبت سیر بشود کمتر به سمت این چیزها میرود. به طور کلی در حوزه ی اندیشه ای 

نسِل امروز منطق خوبی دارند و اگر اقناع بشوند عمومًا به راه حق گرایش دارند. 

     در مقابل جریانی که خود را مدافع حقوق زنــان می دانند  و حذف قانون حجاب 
را  جز مهمترین  حقوق زنان جلوه میدهند و این مسئله مهم را بازیچه میکنند چگونه 

باید مقابله کرد؟
به نظر می رســد که فهم این قضیه که تن نمایی و جلوه گری زنان، راهی برای رسیدن 
به حقوق زنان نیست؛ خیلی مســئله پیچیده ای نیســت. این یک جریان است که از 
خارج کشــور هدایت می شــود و منافعی چون حذف فرهنِگ حیا و عفاف دارد؛ باعث 
طرح چنین مباحثی می شــود. وگرنه در کشــوری که زنان باالترین ســطوح علمی، 
فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اجتماعی حضور دارند که به حول قوه الهی در چهل سال 
اخیر شــاهدش بودیم. تن نمایی و جلوه گــری زنان، رقص زنان در خیابان، یکســری 
مسائل بی ارزش و سطح پایین، چه مطالبه ای می تواند باشد؟ کشوری که در آن تعداد 
دانشــجویان زن از دانشجویان مرد بیشــتر است. کشــوری که تعداد نویسندگان زن 
در ان روز به روز دارد بیشتر می شود. کشوری که سرعت رشــد علمی زنان در آن یازده 
برابر ســرعت جهانی اســت. معلوم اســت که این، جزء مطالبات زنان نیست. این ها 
مشــخصًا، رفتارهای غیرعقالنی و غیرمنطقی و کپی برداری شده از یک جریان ضد 
 ارزش های انســانی اســت. فراتر از ضد انقالب اسالمی اســت که در پیش گرفتند.

     بنابر صحبت های اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با دانشــجویان که مطرح 
فرمودند در مورد حجاب دغدغه مند هستند، دانشجوها و فعالین تشکل ها چه روشی را 

در پیش بگیرند تا مطلوب ترین نتیجه را به همراه داشته باشد؟
دانشجوها باید درمسئله فرهنگی عفاف وحجاب وارد بشوند اگر باور کنید که این یک 
جنگ فرهنگی اســت. مهمترین مســئله برای ورود به این نبرد آموزش دیدن است. 
آموزش هم در حوزه محتوایــی و هم مهارتهای ارتباطی و عملی میتواند موثر باشــد. 
 برای دفاع از ارزش  اسالمی و انسانی که امروزه علیه آن یک جنگ جهانی وجود دارد.
آموزش های خوبی در کشور هست، موسسه طرح آموزش عفاف و حجاب، طرحی به 
نام طالیه داران عفاف طراحی کرده است که اآلن هم دوره های آموزش مجازی اش 
انجام میشود. به نوعی یک دانشــگاه مجازی است و کســانی که میخواهند مهارت 
بیاموزند و توانمند بشــوند تا در این عرصه وارد شــوند. عرصه، عرصه مهم، پیچیده و 
سختی است که نیاز به آموزش دارد. لذا مهمترین کار این است که ابعاد این مسئله را 
فهم کنیم و اطالعاتمان را باال ببریم محتوا را تقویت کنیم و در عرصه جنگ نرِم حوزه 
عفاف وحجاب وارد بشویم. در آموزش ها باید بدانیم  نگاه مخاطب چیست؟ اگر از زاویه 
نگاه مخاطب نگاه نکنیم دغدغه ها و مشــکالتش را نفهمیم؛ مشکالت چه در حوزه 
اندیشــه چه در حوزه انگیزه نمیتوانیم کاری بکنیم.دوره هــای تخصصی از طرقهای 
 مختلف باید یک کار قوی و غنی برای کمک به نســلی که امروز سردرگم است؛ باشد.
حضرت آقا در صحبت هایی که در جمع فعالین حجاب این را فرمودند که قاطبه زنان ما 

با مسئله حجاب مشکلی ندارند اما به شرطی که ما بتوانیم آن را به خوبی تبیین کنیم.

     بهترین  و موثر ترین روشی که در شرایط فعلی میتوان به کار بست تا وضعیت فعلی  
حجاب و عفاف  بهبود یابد را بفرمایید.

بهترین شیوه تبیین مسئله حجاب، تبیین ابعاد کارکردگرایانه حجاب و عفاف در زندگی 
فردی و اجتماعی و خانوادگی است. کارکردی که در حوزه فردی باعث سالمت روان و 
آرامش روانی میشود و در عرصه اجتماعی تزئین کننده امنیت اجتماعی است همچنین 
در حوزه خانوادگی تعمیق  عشق و محبت تقویت بنیان خانواده و شکل گیری آرامش را 
به دنبال دارد. مهمترین اقدام این است که محتوای غنی را با شکل و ادبیات امروزی 
نسل جوان و با قالب های جدیدی که برای تبلیغ وجود دارد به گوش نسل جوان برسانیم. 
با ابعاد هنری در عرصه فضای مجازی، تولیدات رسانه ای که شهد آن فهم درست از 
مسئله است. مسئله را درست فهم و تبیین کنیم. در کنار آن هیچ وقت فکر نکنیم که 
تنها راه این است، اگر قرار است که ما تبلیغ کار فرهنگی کنیم نیازی به امور بازدارنده 
نداریم. از طرفی باید نهادهای مسئول عالوه برمردم که باید مسئولیت اجتماعی شان 
را انجام دهند برای شکل گیری جامعه عفیف و آرام، مسئولین هم وظیفه دارند. ما باید 
این مطالبه را از مسئولین داشته باشیم. برای اجرای قوانین که عرض کردم مهمترین 
آن مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقالب فرهنگی است که سال ۱۳۹۸ به روز رسانی هم 
شده است. همان قوانین که عمومًا از نوع فرهنگ سازی است و عمدتا می تواند به این 
وضعیت کمک بکند. نسل امروز اگر بفهمد که فواید حجاب چیست؟ خودش به این 
سمت میرود، خودش اشتیاق پیدا میکند، خودش مبلغ میشود. جالب است بدانید که 
 بسیاری از مبلغین عرصه حجاب وعفاف کسانی هستند که خودشان به حجاب رسیدند.

واز طرفی نهادهای مسئول وظیفه شان را در تامین جامعه امن وعفیف انجام بدهند.
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