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صاحب امتیاز
مریم اسکندریان

مدیر مسئول و سر دبیر

نگاه اسالم به زن نگاهیست عزت بخش،کرامت
بخش ،رشد آفرین و استقالل دهنده به هویت و
شخصیت زن ،این ادعای ماست.ما این ادعا را با
محکمترین ادله می توانیم اثبات کنیم.

مریم اسکندریان

اعضای تحریریه
زینب لطفی ،مهساپارسامهر ،مرضیه حسینی ،ماندانا نجم آبادی

ای پیغمبر (گرامی) با زنان و دختران و زنان مومنان بگو که خویشتن
را به چادر بپوشانند که این کار برای اینکه آنها به(عفت و حریت)

گرافیک و صفحهآرایی

شناخته شوند تا از تعرض و جسارات (هوسرانان) ازار نکشند بسیار

گروه صفحه آرایی افرامهر

بهتر است و خدا در حق آمرزنده و مهربان است.

مهرناز محمدی

آدرس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
میدان انقالب ،خیابان  21فروردین ،خیابان شهید نظري ،نبش
جاوید یک
تلفن021-66478202 :
با سپاس
از دفتر امور فرهنگی -اجتماعی
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
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سرمقاله

مریم اسکندریان

حــجــابـــــــــــ

مایه آرامش روانی و امنیت روحی

یکی از دالیل وجوب حجاب ،ایجاد آرامش روانی و امنیت روحی در جامعه است؛ زیرا امنیت و آرامش در ابعاد مختلف زندگی ،از حقوق مسلم همه
انسانهاست و فقدان حجاب و آزادی معاشرت های بی بند و بار میان زنان و مردان ،هیجان ها و التهاب های جنسی را فزونی بخشیده ،حرص و ولع در امور
جنسی را در بین افراد ،افزایش می دهد.
روان شناسان معتقدند که زنان و مردانی که در تعویض لباس و انتخاب رنگ های متنوع وسواس دارند ،جز جبران نقیصه ذاتی ،کار دیگری نمی کنند.
انتخاب لباس و نحوه پوشش و آرایش چهره ،بیان گر بسیاری از مسائل است .با کمی بررسی می توان دریافت که حجاب ،نشانه سالمت روحی افراد است.
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حجاب و پوشش مناسب زنان ،زمینه آسیب
پذیری مردان را کم می کند .نگاه به زیبایی
های زنان ،حتی اگر به حد چشم چرانی که
در روانکاوی نوعی ناهنجاری شمرده می
شود ،نرسد ،انحراف از مسیر حق و خروج
از دایره کرامت انسانی محسوب می شود و
پوشش نامناسب زنان و تحریک جنسی مردان،
باعث به وجود آمدن انحراف می شود.
نفس آدمی دریایی از خواستنی ها و تمایالت
است .زمانی که به چیزی رغبت پیدا کند
همانند دریا ،طوفانی می شود و تنها راه
آرام شدن جزر و مد این دریا ،رسیدن او
به خواسته خویش است .لذا برای جلوگیری
از چنین موقعیت مهلک و درد طاقت فرسایی،
امنیت و
حجاب؛ داروی درمان کننده و ایجاد کننده ّ
صفای روحی است .همانطور که یک بانوی تازه مسلمان آمریکایی می گوید:
«سالمت روح مرد و جامعه با نوع و کیفیت پوشش زنان ،رابطه مستقیم و
غیرقابل انکار دارد».
جامعه موظف است امنیت را در ابعاد مختلف برای افراد ،فراهم کند و بخش
عمده ای از این امر ،بر عهده زنان می باشد و آنان با حفظ پوشش ،به این
امر ،جامه عمل می پوشانند و اگر این حریم شکسته شود ،ضمانتی برای
سالمتی افراد وجود ندارد .در سایه رعایت حجاب ،زن با شهامت هرچه تمام
تر ،به وظیفه خود مشغول شده ،خطری از ناحیه اجتماع ،متوجه وی نمی
شود .امنیت زن در جامعه ،به وسیله پوشش فراهم می شود و در این صورت،
وی می تواند در جامعه به فعالیت پرداخته و حضور عینی خود را در ابعاد
مختلف اجتماعی ،تحقق بخشد.

رعایت حجاب از دو جهت در سالمت و پاکی اجتماع ،مؤثر است؛
یکی از لحاظ تأثیر آن در استحکام خانواده ،به عنوان پایه اجتماع و
تأثیر در تربیت فرزندانی صالح و دوم به خاطر پاک نگاه داشتن محیط
اجتماع از عوامل تحریک آمیز حیوانی .در صورتی که کانون
خانواده ها گرم و پر جاذبه باشد ،این گرمی و استحکام
درباال بردن روحیه عمومی مردم و جامعه ،تأثیر
مهمی دارد .وقتی کودکان چنین خانواده
ای با تربیت صحیح و تعادل روحیه و افکار،
پرورش یابند ،ورودشان در جامعه ،نه تنها
موجب بروز بزهکاری و جرم نمی شود،
بلکه منشأ سازندگی و
ترقی و تعالی جامعه
نیز خواهد شد.

3

پوشش اسالمی
مهم مدیریت
یکی از مسائل
ِ
جامعه اسالمی است!
مسئله است که در جامعه امروز ایران به تناوب به مسئله
روز تبدیل میشود .این مسئله گرچه در شکل ظاهری
خود موضوعی مهم است ،اما از طرف دیگر نمادی از
تحوالت فرهنگی جامعه به شمار میرود.
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دور شدن مختصات پوشش زن و مرد ایرانی از ضوابط
شرع مقدس ما ،موجب نگرانی افراد متدین و دلسوز اسالم
و انقالب شده است و در میان مخالفین انقالب اسالمی
نشانۀ ضعف فرهنگ اسالم و انقالب ،و شاخص کاهش
قدرت و نفوذ نظام جمهوری اسالمی است .صرفنظر از
اینکه اینگونه برداشتها چه میزان با واقعیتهای جامعه
منطبق است ،باید پذیرفت کارکرد پوشش اسالمی از
دید ظاهری اهمیت خاص خود را دارد و نقش زیادی
در تغییرات فرهنگی جامعه ایفا میکند .از سوی دیگر،
تغییرات این پوشش ظاهری ،حاکی از تغییر در فرهنگ
ن آن ،یعنی
عفاف و حجاب ،و تغییر در الیههای زیری 
اعتقادات و باورهای دینی جامعه است....

کتاب پوشش اسالمی چالش ها
و راهکارها
از :حسن بنیانیان
ناشر :سوره مهر

حجاب :تفاوت حد قانونی
در اکثر جوامع پوشش شهروندان در حوزة عمومی
محدود به حدی قانونی است ،اما در تمام جوامع این
پوشش حدی متعارف رعایت می شود ،که البته متناسب
با وضعیت جغرافیائی ،فرهنگ ،سنت و دین جوامع
متفاوت است .در اینکه چنین حدود قانونی در اکثر جوامع
وجود دارد بحثی نیست ،به عبارت دیگر اکثر دولتها برای
پوشش شهروندان در حوزة عمومی حدی قانونی تعیین
کرده اند ،مشکل در حق دولتها در این حوزه نیست،
مشکل در جای دیگر است .مشکل اول در دولتهائی است
که دموکراتیک و نماینده افکار عمومی نیستند .مشکل
دوم در میزان حدی است که این گونه دولتها به دور
از کارشناسی حقوقی و روانشناسی اجتماعی و جامعه
شناسی تعیین می کنند و به زور بر جامعه تحمیل می
کنند .بحث روی حد پوشش است نه اصلش.
در جوامعی که حد قانونی پوشش در حوزة عمومی
مضیقتر و باالتر از حد متعارف پوشش در همان
ّ

و حد متعارف
جوامع است ،طبیعی است که این حد قانونی با مقاومت
شهروندان مواجه می شود ،دولتها برای اعمال این قانون
غیر متعارف دست به دامان قوه قهریه و مجازات و زندان
می شوند .اگر فاصلة عرف و قانون زیاد باشد ،پر کردن
این شکاف با زور میسر نیست ،اعمال زور تنها به ازدیاد
ناهنجاری های اجتماعی می افزاید .اصالح الگوهای
متعارف جوامع در گرو پیش گرفتن راهکارهای مناسب
است ،که آخرین و کم اثرترین آنها راهکار حقوقی و
مجازات قانونی است .اگر قانونی تصویب کردیم که
بسیاری از شهروندان از جمله اکثر جوانان متخلف
محسوب شدند ،در اعتبار آن قانون باید تردید کرد ،حتی
اگر در بطالن موضع آن متخلفان نیز تردیدی نداشته
باشیم .بحث در صحت روش و کارآمدی شیوه است ،نه
در اعتبار هدف و مقصود.

حکم شرعی حجاب در اسالم
مهساپارسامهر

یعنی «ای پیامبر ،به همسران و دخترانت و به زنان
مؤمنین بگو که روسری های خویش را به خود نزدیک
سازند ،این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار
نگیرند نزدیکتر است ».بر اساس این آیه پیامبر موظف
شده حکم دینی پوشش مو را به بانوان خانواده اش و
بانوان مؤمن ابالغ کندو بانوان مؤمن همة زنان جامعه
نیستند ،بخشی از ایشان هستند

چادرم
چادرم سند بندگی و عبودیت را امضا می کند
می گویند سیاهی چادرم چشم را می زند؟
چش آدم های حریص و هرزه را
چشم را که هیچ !
خبر ندارند تازگی ها دل را هم می زند!
دل آدم های مریض و بیمار دل را از شما چه
پنهان چادرم دست و یادگیر هم هست دست و پای بی بند
و یاری را می بندد!

			

زینب لطفی
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در بحث حجاب ما یک حکم دینی داریم ویک مسئلة
قانونی .اول ببینیم حکم دینی چیست؟ این حکم دینی
خطابش نسبت به مؤمنان است ،یعنی درمورد زنان
و مردانی که ایمان دارند و تسلیم خداوند و پیامبر او
اس» نیست« ،یا ایّها
هستند .خطاب این حکم «یا ایّها ال ّن ّ
الّذین آمنوا» است .قرآن کریم دربارة پوشش بانوان دو
آیة اصلی دارد .اولّی آیة  59سورة احزاب «یا ایّها ال ّنبی،
ُقل ألزواجک و بناتک و نسا ِء المؤمنین یُدنیِن علی ِه َّن مِن
ین»
فن فالیُؤ َذ َ
عر َ
َجالبی ِب ِه َّن ذلک أدنی أن یُ َ

مرضیهحسینی

حجاب زماني موثر است كه باور عميقي پشت سر حجاب باشد

مصاحبه
		 با روانشناس
رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور ميگويد:
علت اصلي بد حجابي در جامعه ايران اين است كه خانوادههاي
مذهبي نتوانستهاند احساس و باور مذهبي را به فرزندان خود منتقل
كنند.آنها فقط آگاهي ديني به فرزندان خود دادهاند در حالي كهدر
خانوادههاي متدين بايد رابطه آرامش گرانه متقابل بين پدر و مادر
وجود داشته باشد تا فرزندان در كنار آموزههاي ديني و شناختي كه
مستقيم از حجاب و نماز و ارزشهاي ديني پيدا ميكنند ،احساس
خوشايندي هم به اين رفتارها داشته باشند.
رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور تاكيد كرد:
عفاف و حجاب زماني موثر است كه باور عميقي پشت سر
حجاب باشد .همانگونه كه مشاهده ميكنيم هر كجا كه دختران
در گستره جهان باورهاي ديني درستي دارند ،رفتارهاي ديني
مناسبي از خود بروز ميدهند .و مشكل ما در ايران اين است
كه دختران ما مسائل ديني را ميدانند اما بر آن باور ندارند.
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رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور تصريح كرد:
اگر پدر شاكله ديني داشته باشد ،ريشههاي بي ريشه هم داشته
باشد اما اخمو ،عبوس ،تندخو و بد اخالق باشد و محجوب دل
و نوازشگر مادرخانه نباشد ،هيچ وقت نميتواند شاكله ديني را
به فرزندان خود منتقل كند چون لطافت وجودي پدر و مادر در
حوزههاي ديني بر روي بچهها موثر است.

زینب لطفی

سخنان بزرگان
اروپایی آمریکایی
		
خواهرم در خیابان چهره آرایش مکن
از جوانان سلب آرامش مکن
زلف خود از روسری بیرون مریز
در مسیر چشم ها افسون مریز
یاد کن از آتش روز معاد
طره گیسو شده در دست باد
خواهرم دیگر تو کودک نیستی
فاش می گویم عروسک نیستی
خواهر من این لباس تنگ چیست ؟
پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟
خواهرم ای دختر ایران زمین
یک نظر عکس شهیدان را ببین
خواهرم این قدر طنازی مکن
با اصول شرع لجبازی مکن
در امور خویش سو گردان مشو
نو عروس چشم نامردان مشو

اوریزان ماروث= مرد فطر تا طالب دختری است که مانند بنفشه
محجوب و سلیم الطبع و در عین سادگی و عفاف دارای کمال
لطف و دلبری باشد  ،زنی که دارای صفات و مکات فاضله بوده
و نام زن شایسته اوست هرجا و به هر حالت که باشد مورد
تقدیس و احترام مرد واقع می شود.
ماهاتماگاندی = رهبر فقیه انقالب هند  :زن با اینکه ظاهر در
صدد آزادی برآمد ولی در خطر جدیدی قرار گرفت و آن خطر،
بازیچه قرار گرفتن و وسیله هوسرانیهای مرد شدن است من
ترجیح می دهم نسل انسان نابود شود و یا اینکه بماند و با
تبدیل زن یا ظریف ترین مخلوق الهی به یک وسیله ی عیاشی
و شهوت رانی مرد از هر حیوانی پست تر گردد مادام که در
اجتماع وجود زن تنها وقف لذت بخشیدن به مردان است ما
همه باید به نام مرد سر از شرم به زیر افکنیم.
ویکتور هوگو = می گویند بردگی در روپا از بین رفته است اما
بردگی همچنان ادامه دارد و بر زنان تحمیل می شود و نامش
فحشاست .
وندی شلیت = دختران همین که به سن بلوغ می رسند گویی
ذاتاً در مقابل پسران پاکدامنی بیشه می کنند اما فرهنگ ما
به آنان می آموزد که این مشکل است در جوامع ساده تر که
پاکدامنی هرگز تضعیف نشده از زنان جوان حیای بیشتری
دارند (فضیلت در آمریکا تا سال )2003

ماندانا نجم آبادی

مـصا حــــبه
با دکتر اصغر نعمتی
تعریف شما از حجاب چیست؟ اگر بخواهیم خود کلمه را
معنی کنیم به مغنی حجب و حیا می باشد یعنی اینکه
انسان فرقی نمی کند چه مرد باشد چه زن باید حجب و حیا
و عفت داشته باشد .این حیا چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ
کالمی و چه از لحاظ درونی در ذات و سرشت انسان باشد.
اما در مورد زنان چون ظاهری زیباتر و ظریف تر دارند این
حجب و حیا به صورت حجاب و پوششی است برای پنهان
نمودن زیبایی ها چون مرواریدی در صدف.
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حجاب مصونیت است یا محدودیت؟ درست است که شکل ظاهری
حجاب گذاشتن روسری چادر یا پوشاندن نواحی بدن توسط یک زن
سخت به نظر میرسد اما وقتی من به این نکته توجه می کنم که من
مسلمانم مسلمان یعنی تسلیم امر خدا
خداوند در قرآن آیه ی  31سوره مبارکه نور می فرمایند :به زنان با
ایمان بگو چشمان خود را از نگاه هوس آلود فروگیرند و دامان خویش
را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار
ننمایند و زینت خود را اشکار نسازند مگر برای شوهرانشان .
بنابراین حجاب را محدودیت نمی دانم بلکه وسیله ای برای حفظ
ارزش های خود می دانم و می دانم خدایی که مرا آفریده از وجود من
و ارزش های من از خود من بهتر خبر دارد پس حجاب چیزی جز
لذت برایم نیست.
تفاوت شخص باحجاب و بدون حجاب در چیست؟ ذات و سرشت
انسانها پاک است خداوند همه ی انسانها را نیکو سرشت آفریده و حتی
در مورد اطاعت کردن و یا سرپیچی کردن ازاد گذاشته.
در دین هیچ اجباری نیست درمورد حجاب هم همین گونه است
خداوند در معجزهی بزرگ خود قرآن راه درست و نادرست را به
بندگانش نشان داده و آنهارا آزاد گذاشته تا خود انتخاب کنند.
اگر در مدارس ما قرآن به بچه ها آموخته شود آنها خود با عقل و درک
خود انتخاب می کنند تا راه خوشبختی را پیدا کنند.
فواید حجاب چیست ؟ خداوند چون ما را آفریده از وجود ما مخصوصاً
زنان آگاهی کامل دارند فواید آن را هم برای ما بیان نموده ،یکی از
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فواید آن دور ماندن از نگاه هوس آلود نامحرمان است.
به نظر من اگر زنان و مردان چه از لحاظ نگاه هوس آلود و چه از لحاظ
پوشش خود را حفظ کنند آرامش و آسایش در جامعه برقرار می شود.
یک پسر و دختر جوان اگر ناآگاه باشنئ و فقط ظاهر زیبایی ها را
ببینند شاید در بیرون از خانه با نگاه هوس آلود از لذت کافی برخوردار
شوند ولی دیگر نیازی به ازدواج و تشکیل خانواده نمی بینند و بی بند
وباری رونق پیدا می کند.
منفعتی که حجاب برای من داشته آرامشی است که با داشتن حجاب
درون خود احساس می کنم.

