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 ى آنیفلسفه پوشش و چرا   

توان  پوشش از جمله مسائل و موضوعات مهم فرهنگی است که به نوعی می

نکات اساسی که  یکی از. آن را تبلور باورها و اعتقادات باطنی انسان دانست

چیز در نظام هستی  جایگاه هر اي براي عمل به احکام است شناخت زمینه

در واقع هر فردي از هر طبقه اجتماعی و از هر دین و ملیت، نسبت به  .است

این مطلب، حق و حقوق را  دهد و اداي حقوق دیگران حساسیت نشان می

ترین واژه  زیباترین و پسندیدهبه عنوان » حق« .کند فرازمانی و فرامکانی می

آفرینش در تمامی ادیان و جوامع بشري مورد توجه قرار گرفته است و حقوق 

برخی از  .اشخاص و ادیان است ها و ها و مکان فراتر از زمان اداي آن  و

باره  اهللا است و در این حقحجاب، گران و حکیمان بر این باورند که  اندیشه

ویژه  ختصاص به خود زن دارد و نه مال شوهر و نهحرمت زن نه ا«: گویند می

همه اینها اگر رضایت بدهند، قرآن راضی نخواهد  .باشد برادر و فرزندانش می

است  مطرح "اهللا حق "حرمت زن و حیثیت زن به عنوان که راچ ».شد

  .لذا کسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم
  

  اسالمیویژگی هاي پوشش          

 اسالم در مورد نحوه پوشش، قالب خاصی را مشخص نکرده :نکته اول

است، ...و ،نوع پوشش متناسب با وضعیت آب و هوایى، آداب و رسوم(.است 

به گونه اي که فرد انگشت نماي جامعه نشود و موجبات انحراف خود و 

 ).دیگران را فراهم نسازد

اسالم همواره به پوشش اسالمی دعوت کرده است و در این  :نکته دوم

 .است ) یعنی استفاده از چادر(میان، بهترین پوشش و زینت زن، حجاب برتر

سرشکسته شدن دشمن، وحدت زنان مسلمان  ):چادر(آثار حجاب برتر

هاي اعتقادي و استحکام خانواده و  بنیه ایرانی و ارائه الگوي جهانی، تقویت

ي از آلوده شدن او و یجاد یک نوع حجب و حیا در زن و جلوگیراجتماع، ا

  .دیگران
  

  

  آثار و فواید حجاب 

  بعد فردي( وي آرامش روانیارزش و احترام زن و درنتیجه( 

 بعد خانوادگی( استحکام پیوند خانوادگی( 

 بعد اجتماعی( اجتماع ثبات( 

 اديبعد اقتص 

 
 
 

 

  مفهوم بد حجابی و بی حجابی

له حجاب در تعارض باشد، أموازین الهی و حدود الهی در باب مسهر آنچه با 

حجابی یعنی  عبارتی بدحجابی و بی به .حجابی و بدحجابی است مصداق بی

که درخصوص حجاب و پوشش از سوي  اصول و حدودي رعایت نکردن

مشخص شده  نزنان و دخترا براي) سنت(آیات و روایاتدر  متعال خداوند

حجابی، یعنی  حجابی است تا بی ما مشهود است، بدکشور  آنچه در. است

  .پوشش به صورت ناقص
 

  حجابی گذار در بدحجابی و بی ثیرأعوامل فردي ت

 روانی -روحی -اختالالت شخصیتی 

 خودشیفتگی 

 خود کم بینی 

 نمایشگري -خود نمایی 

 جلب توجه کردن و مطرح شدن 

 حقارت و تحقیر شدن 

 ضعف خود کنترلی و کنترل خودبخودي 

 شخصیت جامعه ستیز 

 بحران هویت 

 شاخص هاي بحران هویت 

 ونقص عض -اختالالت جسمی 
 

  

  حجابی گذار در بدحجابی و بی ثیرأت اجتماعی عوامل

 خانواده(کوچکترین نهاد اجتماعی( 

 گروه دوستان و همساالن 

 نقش رسانه هاي جمعی 

 عدم نظارت هاي دقیق اجتماعی 

 وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي 

 فرهنگی تهاجم 

 حجم جمعیت 

 .حجاب عالوه بر آثار شخصی و شخصیتی، داراي آثار اجتماعی است

اشتغال زنان  در مورد فعالیت اجتماعی و )ره(حضرت امام خمینی

فعالیت اجتماعی، سیاسی «: کردند که همیشه این نکته را بیان می

   ».جمله رضایت همسر را رعایت کنیدکنید ولی حدود شرعی از 

  
  

ت گرفته أخالقی از عدم رعایت حدود شرعی نشهاي ضدا از پروندهبسیاري 

گران  است و آمار جنایی ذکر شده همواره زنگ خطري بوده که اندیشه

باال رفتن درصد طالق در کشور ما . ساخته است تربیتی را نگران می

از روزي که حجاب دچار تغییر و تحول  .ترین شاهد این مطلب است زنده

جامعه ما پا گرفت، سطح طالق به مقدار  تعریف نشده در هاي شد و آزادي

است و این جزء  و میزان ازدواج رو به کاهش نهادهاي باال رفته  کننده نگران

حجابی است که جامعه را در درازمدت به ورطه هالکت  آثار اجتماعی بی

حجابی به اینجا ختم  البته آثار مثبت حجاب و پیامدهاي منفی بی. رساند می

  .شود ینم
  

 گروه دوستان و همساالن

ها و  در شکل گیري شخصیت، رفتار اجتماعی، ارزشهمساالن و دوستان 

سزایی بر عهده ه ثیر بأهاي افراد بر یکدیگر، همساالن و دوستان ت نگرش

روابط ضعیف یا فقدان ارتباط با همساالن در دوران کودکی و نوجوانی  .دارند

همساالن از . انجامد بزهکاري در بزرگسالی میاغلب با ناسازگاري عاطفی و 

پسند و غیر  که الگوهاي پرخاشگري یا رفتار جامعه عوامل مهمی هستند

و  لگوپذیريآنان از طریق ا. آموزند را به یکدیگر می پسند جامعه

  .ثرندؤشدن یکدیگر م پذیري، اجتماعی در جامعه همانندسازي،
  

   تهاجم فرهنگی

کم  هاي شیوه کشورهاي جهان سوم با براي نفوذ بهامروزه جوامع غربی 

هاي  استفاده از هجمه ، باتر و کارآمدتر از ابزار جنگی و سالح گرم هزینه

تهاجم . کنند ا وارد کشورهاي مورد نظر میفرهنگی و القایی فرهنگ خود ر

و تسلیم فرهنگی در  فرهنگی در سه مرحله تحمیل فرهنگی، تخریب فرهنگی

  .دجمه، حاکم می شوجوامع مورد ه
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  )عج(امام عصر از نگاهاهمیت رعایت حجاب و عفت زن 

 اهللا سید على سیستانى تآی اهللا سید باقر مجتهد سیستانى پدر تآی مرحوم

در مشهد مقدس از علماي بزرگ  مرحوم سید محمود مجتهد سیستانى و

یاب شود ختم زیارت عاشورا  به محضر امام زمان عجل اللّه شرفبراى آنکه 

کند ایشان  در چهل جمعه هر هفته در مسجدى از مساجد شهر آغاز می

نورى را مشاهده کردم ، ناگهان شعاع آخرین در یکى از جمعه هاى: فرمودند

ن مشغول به زیارت عاشورا بودم نزدیک آن مسجدى که من در آ که از خانه

دنبال آن نور ه ب  د، حال عجیبى به من دست داد، از جاى برخاستم وتابی مى

بود، از درون خانه نور عجیبى  اى ، خانه کوچک و فقیرانهدر آن خانه رفتم به

در زدم وقتى در را باز کردند، مشاهده کردم حضرت ولى عصر امام . تابید مى

آن اتاق  داشتندو درهاى آن خانه تشریف  در یکى از اتاق زمان عجل اللّه

روى آن کشیده بودند، وقتى راى سفید ب که پارچه اى را مشاهده کردم نازهج

چرا اینگونه : من فرمودنده حضرت ب، ارد شدم و اشک ریزان سالم کردممن و

اشاره به (شوى؟ مثل این باشید ها را متحمل مى گردى و رنج دنبال من مى

این بانوئى است که : بعد فرمودند !بیایمتا من دنبال شما ) آن جنازه کردند

مبادا  تا هفت سال از خانه بیرون نیامد) وىرضا خان پهل(در دوره بى حجابى

  !نامحرم او را ببیند

  

  شهداءو حجاب 

ه نگهداشتن براي زند اند که هایشان متذکر شده در وصیت نامه ءشهدا بارها

عزیزشان را فدا کردند  دند و جانشگ رهسپار هاي جن به میدان و قرآن اسالم

کرده  دعوت پوشش حجاب و داشتن رعایت را به ها انسان و اسالم همواره

و پاکدامنی حقی که شهداء به گردنمان  رعایت حجاب پس من و تو با.است

  .دارند را ادا خواهیم کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  

  

  

  ):له العالیمدظ(مقام معظم رهبري

و عصمت جامعه و که حفظ عفاف ضرورت انقالب را بشناسید، بدانید 

انقالبی  طهارت دامان زن و مرد در این فرصت بسیـار حساس جامعه

  . ایران، یک ضرورت و یک فرضیه بزرگ است
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  آخوندي پایگاه بسیج شهید

 واحد فرهنگی خواهران

 


