
 مجلس بیست و هفتم 

 های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه راه

 *نیااالسالموالمسلمینعبدالکریمپاکحجت

 اشاره

؛ چراکـه بـه  عفاف و حجاب، از مساهلی است که همه فلسوزان جامعه فر ترویج آن اتفاق فارنـد
ن خصـلت واالی انسـانی، اخالقـی و یـازمنـد گسـترش این داً یفالیل متعدفی، جامعه امروز شد

ت انسـان، فر گـرو  پاسـداری از فرهنـگ عفـاف یرامت و شخصـکیقین، حفظ به اسالمی است.
هـا را از  ه ملتکشوف، بل رامت و عزت فرفی میکگرفتن از آن، نه تنها باعث سقوط  است و فاصله

ن یبعـد از شـناخت خداونـد، عفـاف را فر شـمار بـاالتر امـام سـجاف ند.ک هستی ساقط می
ْن َشيْ»فاند:  ها می عبافت َِ ْن ِعَفِة َاْطٍن َو َفْإج ََ   َِ  َِ ْعِإَفِت ََ َِ َاْعَد  َلی الَّل َِ َحَ  

َ
بـه ایـن جهـت،  1.«ٍء أ

. فر این فرصت، برخـی از  آحاف افراف جامعه اسالمی وظیفه فارند فر مورف گسترش آن تالش کنند
ن مهم، توجه و اهتمام همگـان یکنیم که انجام ا اهکارهای ترویج عفاف را فر جامعه بررسی میر

 طلبد. را می
                                                           

 .استاف سطح عالی حوزه علمیه قم و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات اسالمی *
 .181، ص  تحف العقولشعبه حرانی،  ابن  .1
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  های عفاف سازی زمینه . فراهم1

هـای آن فر زنـدگی فـرفی و اجتمـاعی اسـت.  نهیرفن زمک های گسترش عفاف، فراهم ی از راهیک
 اند: ها عبارت نهیبرخی از این زم
 اندیشهالف. مراقبت از 

اجتنـاب از   فربـاره ر مؤمنـانیفهد. ام یها سوق م ناخواه انسان را به سوی بدی ر گناه، خواهکف
ا »دن فرباره گناه فرموف: یشیاند َْ َلْ  َِ  

َُ َعْت َُ ُِ ِفي اْلَّمَع ِصي،  ْن َ ُثَإ ِفْكُإ اف فر فکر گنـاه یه زکسی ک 1؛ََ
 «خوانند. اب گناه فرامیکد، او را به ارتیهای پل شهیباشد، اند

 عفتی . دوری از عوامل بی ب

نـد. کز یـپره یعفتـ یشهوت و بسترهای ب یکهای تحر نهید از تمام عوامل و زمیانسان مسلمان با
های مسـتهجن مـاهواره و  دن برنامهیبه زنان جوان، ف  ز زنان، سالمیآم یکفافن به صدای تحر گوش

سوز، از جمله موارفی است که  های عفت طیج و یا ترفف فر محیهای مه سکها و ع لمینترنت، فیا
 فرموف:   فهند. رسول خدا غیرتی و ابتذال سوق می آفمی را به بی

ُجاٌ  َحَتای َحْباُإُ» َْ   َْ ْجِّلِسا ََ َُ َفاََل َحْجِّلاُس ِفاي  ْت َعْن ََ ْجِّلس   َفَق  ََ ُة 
َ
ا َجَّلَسِت اْلَّمْإأ َُ

هرگـاه زن فر  2؛َِ
را یـز« ه سـرف شـوف.کند تا آنیمرف فر آن محل ننش انی نشست، سپس، از آنجا برخاست، پس،کم

عفتـی را فـراهم  بی  نهیشوف و زم شهوت مرف نامحرم می یکنشستن فر چنین مکانی، موجب تحر
 ند.ک می

  پرهیز از خلوت با نامحرم .ج

را فورمانـدن از یـنـد؛ زکد با نامحرم فر جای خلوت اجتماع یه مؤمن نباکن است یفرمان اسالم ا
سـاز لغـزش و انحـراف اسـت. امـروزه  نـهیو فر امان بـوفن از نظـارت همگـانی، زمچشم مرفم 

َا »فرمـوف:  علی . رنگ شده است فر روابط زن و مرف، کمپرهیز از خلوت با نامحرم متأسفانه، 
َا َ  َن الَّشْ َط ُن  َِ ٍة، 

َ
َإأ َْ ُجٍ  َخََل ِا  َْ ْن  َِ ُجٌ . َفَّم   َْ ٍة 

َ
َإأ َْ ُّلو ِا  َْ َّما َح ُْ چ مـرفی بـا زن نـامحرم یهـ 3؛َّم ِلَث

 «طان است.یای خلوت نماید، سومی آن فو، ش گانهیند. اگر مرفی با زن بکخلوت ن
                                                           

 .۱1۳، ص 6، ج شرح غرر الحکم. آقاجمال خوانساری، 1
 .66۴، ص 6 ، ج  الکافی. کلینی، 2
 .  166، ص ۳۴، ج الوسائل کمستدر . حسین نوری، 3
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 گسترش فرهنگ عفاف قانون . اجرای 2

. شـورای  شده عفاف، فر گسترش این برنامه اسالمی تأثیر بسیاری فارف کرفن قانون فراموش اجرایی
به منظور ترویج فرهنگ عفاف فر جامعه، چارچوب اصول  ۴/6/۳۱8۴عالی انقالب فرهنگی فر 

بنـد  ۴7فر « راهبرفهای گسـترش فرهنـگ عفـاف»ن فرهنگ را با عنوان یی توسعه ایو مبانی اجرا
به، تحولی نوین فر خصوص رواج فرهنگ عفـاف ایرف. اجرای اکب یتصو جـاف خواهـد ین مصو 
 کرف. 

رش فرونـی و قلبـی و یتوسط جوانان به منظور پـذ نییم فیر فر مفاهکاش و تفکنکتوسعه فرهنگ 
هـای فرهنگـی  دار فر برخـورف بـا ناهنجـارییه مستمر و پایعمل به آنها، هماهنگی و وحدت رو

ت فر یجـاف حساسـیهای مختلف فر چارچوب قانون، ارتقـای سـطح آگـاهی و ا توسط فستگاه
هـای تحـت  ر مجموعـههای اخالقـی ف ت ارزشیمکران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حایمد

ت امربـهیـت آنهـا، احیمسئول ر فر مـورف عفـاف، طراحـی و اجـرای کـازمن معروف و نهی ای سـن 
غـی، آموزشـی و فرهنگـی فر راسـتای توسـعه امـر عفـاف و یز تبلکـهای فرهنگـی فر مرا تیفعال

به بـه آنهـا یارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است که فر اکحجاب، از جمله راه ن مصـو 
 ده است.توجه ش

 بیت . ترویج سیره اهل3

ر فراوانـی ین خصلت اخالقی تأثیتواند فر گسترش ا عفاف می  نهیفر زم بیت ره اهلیج سیترو
ای از سـیره  نجـا نمونـهیها هستند. فر ا ییکمال و نیل به نکفاشته باشد؛ زیرا آن بزرگواران، الگوی 

 م.یشو افآور میینه عفاف یرا فر زم امام علی
ان یـشـه فر میروز شـد، عایـبر فشمن پ ق(، وقتی سپاه امام علی ۱6) ماجرای جنگ جملفر 

های خوف را فر پشـت  ه زنک سوگند به خدا، آنان»... نزف او آمد و فرموف:  هوفج بوف. امام علی
سـپس، بـه « رفنـد.کرفند، با تو به انصـاف رفتـار نکپرفه عفاف نگه فاشتند و تو را از خانه خارج 

نه برسان و شتابان به نـزف مـن برگـرف. او یر فرموف: همراه خواهرت برو و او را به مدکب ابی نب محمد
 1م عفت، تا مدینه همراهی کرف.یامل حرکطبق فستور حضرت، خواهرش را با حفظ 

ه فر اوج نبـرف نیـز بـه کبه امر عفاف است  خی، نشانگر اهتمام حضرت علیین گزارش تاریا
                                                           

 . ۳6۳، ص اخبار الطوال. فینوری، 1
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، مـوارف بیـت بـرای مخالفـان خـویش بـوف. فر سـیره و سـخنان اهلر حفظ عفت، حتی کف
؛  انجامـد متعدفی فرباره ترویج عفاف وجوف فارف که توجـه بـه آنهـا بـه توسـعه ایـن معـروف می

 نویسد:  می فر مورف سیره حضرت فاطمه دعائم االسالمکه مغربی فر  چنان
، یبـا وروف و اجازه خواست. حضرت زهرا یوروف به منزل امام عل ینا برایناب یمرف یروز

ه فر آنجـا حضـور فاشـت، کـ رف. رسـول خـداکـامل کبه پشت پرفه رفت و حجاب خوف را 
امـل کو حجـاب خـوف را  یند، چرا پشت پـرفه رفتـیب یناست و تو را نمیه نابکفخترم  او »د: یپرس

ْن َلْم َحُكْن َحَإاِني َفِانِ »پاسخ فاف:  حضرت فاطمه« ؟یرفک حَ، َِ ُِ َو ُهاَو َحُّشاُم الاِإ ا َْ ؛ اگـر او مـرا ي أَ
ُد »فرموف:  رسول خدا« ند.ک یزن نامحرم[ را حس م ینم و او بو]یب یند، من او را میب ینم َْ ْشا

َ
أ

ِني َِ َنِك َاّْضَعٌة 
َ
 ..«یه تو پاره تن منکفهم  یم یگواه 1؛أ

 ازمنکر معروف و نهی . امربه4

های قرآنی، فر گسترش عفاف فر جامعه است کـه  ن روشیتر مهمر، از کازمن معروف و نهی امربه
 ری و عملی نموف:یگیتوان از مراحل نیل پ آنها را می

خ و ی. تـوب۴وت؛ ک. قهر و س۱. فالیل عقالنی؛ 1ات؛ یات و روایبخشی با استدالل به آ . آگاهی۳
 های بازفارنده. وهیر شید و هشدار و سایتهد

ن کـه ممکـخ، فر مورف مسـاهلی ین الگوی عفاف فر تاریبرتر، به عنوان حضرات معصومین
نوعی بـا فرهنـگ عفـاف ناسـازگار بـوف،  بشـمارند، ولـی بـه کوچـکر و کبوف فر جامعه آن را من

 رفند.ک ر میکازمن فافه، نهی ت نشان یحساس
آموختم. روزی فر خلوت با او شوخی کـرفم. بعـد بـه  گوید: فر کوفه به زنی قرآن می ابوبصیر می

که ]حت ی[ فر پنهان مرتکـب  آن»با سرزنش رفتارم، فرموف:   شتافتم. امام باقر فیدار امام باقر
ام را پوشـاندم و  از شرمسـاری چهـره« کند. به آن زن چه گفتی؟ گناه شوف، خداوند به او اعتنا نمی

 2«تکرار نکن »توبه کرفم. امام فرموف: 
  سازی برای ازدواج جوانان . زمینه5

هـای  نـهینمـوفن مقـدمات و زم ت عفاف فر جامعه، فراهمیج و تثبیهای ترو ن روشیتر اساسیاز 
                                                           

 .1۳۴، ص 1، ج دعائم االسالم. نعمان مغربی، 1
 .1۴7، ص ۴6 ، ج  بحار األنوار. محمدباقر مجلسی، 2
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غان و بزرگان جامعه و ین، مربین مهم، همت والدیباشد. انجام ا ازفواج آسان می ارگزاران کـان، مبل 
نازل شد و گفـت:   امبریبر پ  لیفرموف: جبره طلبد. امام رضا ران ارشد فولتی را مییو مد

انـد.  وه فرختیره، همچون مکزه و باید: فختران فوشیگو رساند و می ت سالم مییی محمد  خداا
نـد و بـاف آن را ک د آن را فاسـد مـیید؛ وگرنه تابش خورشـید آن را چید، بایای رس وهیپس، هرگاه م

ا »ن مثال  روشن، فرموف: یفهد. آنگاه بعد از ا ر میییتغ َُ
َِ  َْ ْاَك  َن اْْلَ ِْْ َن الِنَسا ُء َفاََل َِ ا  ُحاْد ََ ْ اَن  َْ ُْ أَ

َا اْلُبُعول َِ َن 
ُْ َواَء َل شـان یدند، فوایـی جـز ازفواج برایزگان چون به سرحد  زنـان رسـی؛ همانا فوش َُ
 .« نیست

از منبر باال رفت و مرفم را به آنچه خدای بلندمرتبه فرمـان فافه   امبریام آسمانی، پین پیبعد از ا
ان. گفتند: یم؟ فرموف: از همتاینکسانی وصلت کرف. مرفم گفتند: ای رسول خدا  با چه کبوف، آگاه 

گر از مؤمنان، همتا و برابرند. آنگاه از منبـر یاند؟ فرموف: برخی از مؤمنان، با برخی ف انکیان یهمتا
رف. اسـوف فرآو بن عبـدالمطلب را بـه ازفواج مقداف بن ریه ضـباعه، فختـر زبکـامد؛ مگـر آنین نییپا

اف فهـم و یم را به ازفواج مقداف فرآورفم تا راه و رسم ازفواج را یسپس، فرموف: ای مرفم  فخترعمو
 1ج شوف.یسن ت حسنه ازفواج ترو

ِْ اْلُعَزاب»فرموف:   رسول خدا ْهِ  الَن 
َ
ْ َثُإ أ

َ
فها هستند.یشتریب 2 ؛أ م، مجر  مجرفهـا « ن اهل جهن 

 شتر فر معرض لغزش و گناه قرار فارند.ینند، بکتوانند عفت خوف را حفظ  ه نمیکل آنیبه فل
ف نگران کننده است. به گفته مدیرکل ففتر آمـار و اطالعـات جمعیتـی  فر کشورمان آمار افراف مجر 

ف  های مختلـف(، فر  هـا و فر سـن )فر همـه گروه سازمان ثبت احوال کشور، آمار تمام افراف مجر 
هزار نفر از زنان و مرفان فر کشور است. فر میان اینها، شمار افـرافی  ۱۱1لیون و می ۳۴مجموع، 

اند و متأسفانه، تعـداف  اند، فراوان اند و یا اصاًل ازفواج نکرفه که همسرشان فوت کرفه، طالق گرفته
ف قطعی قرار فارند.  3قابل توجهی فر معرض خطر تجر 

 . تقویت فرهنگ نماز 6

ِقِمالَّصالَةِإَنالَّصالَةَتْنهیَعِناْلَفْحشاِ َواْلُمْنَكِرَوَلِذْمُرالَلِهَأْمَبُرَوالَلُهَیْعَلـُمأَ»د: یفرما قرآن می
                                                           

 .18۱، ص ۳، ج عیون أخبار الرضا،  . شیخ صدوق1
 .۳۳، ص 6 ، جکتاب من اليحضره الفقیه. شیخ صدوق، 2
ـــران 3 ـــجویان ای ـــزاری فانش ـــی خبرگ ـــاه اینترنت ـــی:  . پایگ ـــاریخ فسترس ـــنا(، ت ـــانی: ۳7/۱/۳۱۱۱)ایس ، نش

http://www.isna.ir/news  
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اف خـدا، یـفارف و  هـا بـازمی ها و زشـتی عفتی ه نماز انسان را از بیکنماز را برپا فار  1؛ ماَتّْصَنُعوَن
 «  د.یفه ی انجام مییارهاکفاند شما چه  تر است و خداوند می بزرگ

، عفـت نگـاه کن، عفت پوشاکت افب  رفتاری و گفتاری، عفت زبان، عفت مال، عفت مسیرعا
نهـا ید غصـبی باشـد. ایـانش نیـز نباکـد مبـاح باشـد و میـفر نماز، الزم است. لباس نمازگزار با

مان و تقـوا یاقی، یعفت اقتصافی و مالی نقش مهمی فارف. نماز حق  فستوراتی است که فر توسعه
روز، خصلت عفت و پاکـدامنی را فر  رار نماز فر شبانهکند و تک ت مییو عفاف را فرون آفمی تقو

  الس فرس بزرگکه عبافت است، فرهنگ است؛ کن آنیسازف. نماز فر ع دارتر مییوجوف انسان پا
تعلیم عفـاف و  های آن، ی از فرسیکآموزاند.  های مختلفی به آفمیان می ه آموزهکو ُپرباری است 

ت حجاب فر حال نماز، گسترش فرهنگ عفـاف یهای رعا حجاب به زنان است. از جمله فلسفه
ن فسـتور یـنمـاز، ا 2م.ینکم با ترویج فرهنگ نماز، عفاف را همگانی یتوان فر جامعه است. ما می

و ونـد نمـازگزاران را بـا عفـاف یآورف و پ عـافت  خـوب فرمـی یـکمقدس را برای آنها به صورت 
ت یـق و خوبی برای رعاین عمیراری، آن هم فر نماز، تمرکن تیند. قطعًا چنک ت مییحجاب تقو

زان و یسـت یقین، نماز واقعی، سد  راه عفـتت عفاف فر زندگی خواهد بوف. بهیحفظ پوشش و تقو
 ت اخالقی جامعه است.یزنندگان امن برهم

 حکایتی آموزنده

از علمای عارف و فرزانه، فر مورف نقش نماز فر جلـوگیری یکی از یاران آخوند مال  عباس تربتی، 
گوید: فر راه مشـهد بـه علـت بـرف و  عفتی، فاستان جالبی از ایشان نقل کرفه است. او می از بی

فار و  ای از جوانـان پـول د. عـدهیای پناه برفه بوفیم. شب فرا رس خانه سرما به همراه جمعی به قهوه
رفتنـد، بـه سـبب بـرف و  گـذرانی می خوف فاشـتند و بـرای خوش ه چهار زن را باکگذاران  خوش

ـانی بـرای  خانه پناه آورفند. آمدن آنها ن قهوهیل ناچار به همیاتومب یکی، با یکتار ، بزم عشرتی مج 
ها به خواننـدگی و  دند و زنیها را چ یکهای مشروب و خورا مسافران به وجوف آورف. جوانان بطری

خانه باز شد و مرحوم حاج آخونـد بـا سـه چهـار  ن بساط، فر  قهوهیگرماگرم ارقص پرفاختند. فر 
ی شـب، وارف یکبشـان االغ بـوف، بـه فلیـل بـرف و تـارکرفتنـد و َمر ه از تربت به مشهد مـیکنفر 

                                                           

 . ۴6. عنکبوت، آیه 1
 . 8۱، ص حجاب، بیانگر شخصیت زن،  . محمد محمدی اشتهارفی2
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ی بدهـد و او گفـت: یه بـه آنهـا جـاکـخواسـتند  اجازه می  خانه خانه شدند و از صاحب قهوه قهوه
 .وی آن طرف، خالی استکس

شـنید. آنگـاه  زی را مییفید و نه چ سی را میکا نه یه گوک طوری خانه شد؛ به حاج آخوند وارف قهوه
دام کـقبلـه »د: یچی پرسـ و رفت و چون نماز مغرب و عشا را نخوانده بوف، از قهوهکبه سوی آن س
وی اقتـدا ستاف و آن چهار نفر بـه یو او سمت قبله را نشان فاف. حاج آخوند به نماز ا« طرف است؟

مـت فانسـتم، یی انان گفت و حاج آخوند، اقامه گفت و وارف نماز شـدند. مـن هـم غنیکرفند. ک
ز از مسـافران از بـزم عشـرت رو برگرفانـده، بـه صـف یـگر نیرفم. چند نفر فکوضو گرفتم و اقتدا 

شب اقاًل نمازی پشت سر  حاج آخونـد  یکمت است. یز گفت: غنیچی ن وستند. قهوهیجماعت پ
ها اثـری نبـوف. بسـاط خـوف را  ها و خانم م، از جوانیه از نماز فارغ گشتکم. خالصه، وقتی یانبخو

 1جا رفتند.که فر آن شب برفی به کم یدیرفه بوفند و نفهمکجمع 
  . بازگشت به معماری اسالمی7

آورفن به معمـاری غربـی، عمـاًل بـه  گرفتن از معماری اسالمی و روی امروزه، مسلمانان با فاصله
ها را به صورت آزاف و بـاز و بـدون جداسـازی  اند، فاخل ساختمان رفهکتوجهی  فرهنگ عفاف بی

ف بـه  انـد و بـرج فـار سـاختهکهـای  ل خانـهکان زن و مرف  نامحرم و به شـکمحل اس هـای ُمشـر 
رفه کـهـا را متزلـزل  خانـه  ت فاخلی و خـارجییت فستورهای اسالمی، امنیبدون رعا گر،یهمد

هـای عفـاف و  نـهیرفنـد، تمـام زمک ه گذشتگان ما به آن توجـه مـیکاست. فر معماری اسالمی 
الم گهربـار کـتر بوفند؛ چون آنان به  ها از هر لحاظ راحت حجاب اسالمی مد  نظر بوف و خانوافه

اَن »ه: کاشتند شوای ششم توجه فیپ َِ  َِ َُ َو ُسوَء َح ِلا َت َْ ي َعْو ِْ ٌْ َواِسَعٌة ُتَوا ا َُ اَحٌة  َْ َن  ِْ ِن ِف  َِ َّمََلَّمٌة ِلّْلُّمْؤ
ها و نـاموس او را بپوشـاند و  دنییه نافکعی یوس  ز است: خانهیش مؤمن فر سه چیآسا 2...؛ الَن ِ  

 .«اسرار خانوافگی او را از مرفم پنهان فارف... 
  کردن پوشش اسالمی . دلنشین8

انه زنان و مرفان مسلمان، فرهنگ عفـاف فر جهـان، رو بـه گسـترش   به لطف الهی و تالش مجد 
شورهای کرفن پوشش اسالمی برای زنان فر ک نینه، فلنشین زمیهای مؤثر فر ا وهیی از شیکاست. 

                                                           

 .11۱ـ  118، ص  شده های فراموش فضیلت،  . حسینعلی راشد1
 .۳6۱، ص ۳، ج الخصال ، صدوق . شیخ2
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 نون پوشش زنان محجبه، ُمد روز اروپا شده است.کرمسلمان است. ایغ
هـای بلنـد زنانـه و  ه بیشتر آنها از قشر جوان هستند، با انتخاب شلوار، لباسکاروپا  زنان مسلمان

ت اسـالمی و یـاند عالوه بر معرفـی حجـاب بـه عنـوان نمـافی از هو های رنگی توانسته روسری
ل یـنند. علت اصلی تماکل یش را به ُمد روز تبدیامل خوکت واالی انسانی خوف، پوشش یشخص

ی، از یبـایز  نیهـا فر عـ ن لباسیه اکن است یهای زنان محجبه و مسلمان، ا اسی به لبیزنان اروپا
ش یو معصـوم از بـانوان عفیـف را بـه نمـا کب، پـایـای نج ز برخورفار است و چهـرهیسافگی ن

ن گونـه ُمـدها ابـراز یرشدن ایگ ی، از همهیشورهای اروپاکگذارف؛ هرچند برخی از فولتمرفان  می
 اند. رفهکنگرانی 

  تبیین فلسفه عفاف. 9

مـت عفـت و ضـررهای کعفاف و حجاب و اطـالع از علـت و ح  د، آگاهی از فلسفهیبدون ترف
ج فرهنـگ عفـاف فر یی فر گسـترش و تـرویسـزا ر بهیتواند تأث عفتی و ابتذال، می ر بییناپذ جبران

ت یـعاگـر ریمـت و ارزش واقعـی آن، فکه بعد از آگاهی و اعتقاف به حکجامعه فاشته باشد؛ چرا
فر مورف  ند خواهد بوف. استاف مطهرییعفاف فر جامعه برای آحاف مرفم، امری مطلوب و خوشا

 نویسد:  فلسفه عفاف و حجاب می
های جنسی به محیط خانوافگی و همسران مشـروع، از جنبـه  از نظر اسالم، محدوفیت کامیابی»

ی، سبب تحکـیم روابـط افـراف کند و از جنبه خانوافگ روانی، به بهداشت روانی اجتماع کمک می
گـرفف و از جنبـه اجتمـاعی، موجـب حفـظ و  خانوافه و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می

گرفف کـه  گرفف و از نظر وضع زن فر برابر مرف، سبب می استیفای نیروی کار و فعالیت اجتماع می
 1«ارزش زن فر برابر مرف باال روف.

ا یـمال بر عفت و عصمت و رونق حکهای با ن و انسانیبزرگان فه چرا کن، اگر مرفم بدانند یهمچن
ن آگـاهی و یآورنـد. البتـه بـ ل به سوی عفاف روی مـییمال مکد و اصرار فاشتند، مطمئنًا با کیتأ

شتر آن، یت بید عفاف و حجاب و پوشش و رعایتر زنان و مرفان نسبت به فوا قیشتر و عمیاعتقاف ب
  د و فلسـفهیه نقش آگاهی و باور زنان و مرفان، نسبت به فواک همچنانمی وجوف فارف. یمستق  رابطه

شف حجـاب و فر مبـارزه کی استعمارگران فر مسئله یزفا های حجاب حجاب، فر مقابله با نقشه
                                                           

 .68، ص  مسئله حجاب،  . مرتضی مطهری1
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ان فختـر محجبـه فر مقابـل یر با فولت اسـتعمارگر فرانسـه، و یـا مقاومـت فانشـجویمرفم الجزا
ام زنـان آگـاه یـفربـاره ق نییز، قابل توجه است. امام خمیه نکیومت ترکمقررات ضد  حجاب ح

 اند: شف حجاب رضاخان فرموفهکفر مقابل قانون   رانییا
ش، و توفهنی به او زفند کام یرانی هم قیهای ا زن»   زییـن طور چیم ایخواه ه ما نمیکرفند بر ضد 
 1«شف حجاب( را.ک)

  . شناساندن آثار عفاف11

نند، بـا شـوق و یر مثبت آن را فر زندگی ببیتأث یکفواید عفاف آشنا شوند و از نزفاگر مرفم با آثار و 
عفتـی بـرای مـرفم  ها و پیامدهای شوم بـی ز اگر زیانینند. نک ت میکرغبت فراوان به سوی آن حر

رند؛ چون انسـان فطرتـًا بـرای جلـب منفعـت و ففـع ضـرر تـالش یگ بیان شوف، از آن فاصله می
ارهـای گسـترش کبه موارف قابل تـوجهی از راه  تیب ره و سخنان اهلیبه س  ند. با مروریک می

 م.یخور عفاف برمی
 فرماید:  فر این باره می فر مورف ارزش انسان عفیف، همین قدر بس که امیر مؤمنان

« 
َ
َُ الَعف اُ  أ َْ َفَعاَ ، َلكا  َِ اَ ْعَظَم اجإا  ََّمْن َقَد اَن ََ  الُّمج ِهُد الّّشْ ُد فی َسب   الّل َِ  

َّلكا   ََ ْن حكاوَن 
تـی نیسـت کـه 2؛الّمَلئكة پافاش مجاهدی که فر راه خدا به شهافت رسیده، برتر از شخص با عف 

ای از فرشـتگان خـدا  توان گناه فارف، ولی گناه نکند؛ زیرا چنین شخصی، نزفیک است که فرشـته
 «باشد.

 عفتی  یابی بی . علت11

ابی گرفف و بعـد از آن، راه ی شهیهای اجتماعی ر دهیعنوان پدعفتی به  د علل بدحجابی و بییابتدا با
عفتـی و بـدحجابی فارنـد،  ل بـه بییـه تماکسانی کرا یش گرفته شوف؛ زیح مبارزه با آن فر پیصح

روش بـا آنهـا  یـکد و بـا یـچیتوان نسخه واحدی بـرای آنهـا پ ستند و نمییزه واحدی نیفارای انگ
 رف.کبرخورف 

 اند از: عفتی و بدحجابی عبارت های بی شهیها و ر نهیبعضی از زم
 ان افراف جامعه؛یعفتی فر م د عفاف و ضررها و آثار بیی. عدم آگاهی از فوا۳

                                                           

 . ۱۴۱، ص ۱، ج صحیفه امام،  . امام خمینی1
 .۴7۴، حکمت 66۱، ص  نهج البالغه،  . صبحی صالح2
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 عفت؛ ت فر مقابل افراف بیی. عدم اعتماف به نفس و استقالل شخص1
 مان و باعفت.ی. لجبازی با افراف باا۱

 . عبرت از اقوام گذشته 12

عفتی نـابوف شـدند، اشـاره  متعدفی به سرنوشت شوم اقوامی که فر اثر بیخداوند متعال فر آیات 
ـاِإْذَقـاَلِلَقْوِمـِهَأَتـْخُتوَناْلَفاِحَشـَةَمـا»فرماید:  که فر مورف قوم لوط می کند؛ چنان می َوُلوط 

ا یـقوم خوف گفت: آ ه بهکد[ لوط را؛ هنگامی یو ]به خاطر آور 1؛َسَبَقُكمبِهاِمْنَأَحٍدِمَناْلَعاَلِمین
 «ش از شما انجام ندافه است؟یان، پیاز جهان یک چیه هکد یفه ار زشتی را انجام مییعمل بس

. قـرآن  عفتی چگونه نابوف شدند فهد که فر اثر بی و فر افامه نیز از سرنوشت فرفناک آنان خبر می
اَفانُّظْر»فرماید:  فر این مورف می و ]سـپس،  2؛َمْیَفمَاَنَعاِقَبُةاْلُمْجـِرِمینَوَأْمَطْرَناَعَلْیِهمَمَطر 

د و نـابوف سـاخت.[ پـس، بنگـر یوبکه آنها را فر هم کم ]یچنان[ بارانی ]از سنگ[ بر آنها فرستاف
 «ار مجرمان چه شد.کسرانجام 

شوف؛ بلکه هر قومی که مثل پیشـینیان فچـار  گروه خاص محدوف نمی یکمطمئنًا قهر خداوند به 
 .   اش حتمی است عفتی و فحشا شوف، نابوفی بی

ی فولـت اسـتعمارگر یـزفا لسوف فرانسوی، فربـاره نقـش عفـافیشناس و ف فرانتس فانون، جامعه
 سد: ینو ر مییشور اسالمی الجزاکفرانسه فر 

ل» ن یر صورت فاف، تالش بـرای از بـیبرای نابوفی فرهنگ الجزا ه فرانسهکن اقدام ضد  فرهنگی یاو 
رف، کـان یشتر عریری را بیالجزا  ار، موفق شد و هرچه بدن زنکن یبرفن عفاف و حجاب بوف و فر ا

 3«ری فرو رفت.یشتر به حلقوم الجزایچنگال استعمارگر، ب
 های عمومی  . نظارت بر رسانه14

برخـی فوگـانگی فر  گسترش فرهنگ عفت فارف،اما گـاهی بی ترفید صدا وسیما  نقش بنیافی فر
غـان فینـی و  شوف تأثیرشدن عفاف و حجاب فر جامعه می صدا و سیما، موجب بی . از سویی، مبل 

 ،هـا فیلمبعضی کنند و از سوی فیگر، پخش  اساتید اخالق، عفاف و حجاب را فر سیما تبلیغ می
                                                           

 .89. اعراف، آیه 1
 .8۴. اعراف، آیه 2
يبايی،  نیا . عبدالکریم پاک3  .۳7، ص عفاف، سرچشمه ز



   311  های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه مجلس بيست و هفتم: راه

. بـرای  سـازف ، بیننـده را مبهـوت خـوف میکند میهایی که بدحجابی را ترویج  ها و گزارش سریال
های  ر برنامـهیو سـا  رییتوب، صوتی و تصـوکهای م ، رسانه بر صدا و سیمابیشتر نظارت همین، 
ما و یات عفاف فر صدا و سکفافن آثار مثبت، فواید و بر . نشان امری ضروری است  جمعی، ارتباط

نیـز تشـویق  فـاف و حجـاب فر صـدا و سـیما وام عکـ، آمـوزش معـارف و اح  های ُپراقبال لمیف
باشد. بدیهی است کـه ایـن  پیشگان، فر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب بسیار اثربخش می عفت

ای  ها و مفاهیم اخالقی از قبیل: شرم و حیـا و غیـرت کـه بـا عفـاف رابطـه مهم، به تحکیم ارزش
و هنرمندان، همـه و همـه،   جریان، م . به طور کلی، رفتار کارشناسان کند نزفیک فارند، کمک می

 . بخش خواهد بوف فر خصوص تقویت عفاف نتیجه




