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تبيين فلسفه و پيامدهاي مثبت فرهنگي، اجتماعي، 
روانــي و اخالقي عفاف و حجــاب در عرصه هاي مختلف 
زندگــي و اثرات منفي عدم رعايت آن در سســت کردن 
بنيان هاي اخالقي، انســانی، خانــواده و جامعه از جمله 
راهکارهای ترويج عفاف و حجاب در جامعه به شمار می آيد.
پوشش نامناســب پيامدها و آثار جبران ناپذيري در 
فرهنــگ، اخالق، اعتقاد، اقتصاد و امنيت جامعه دارد که 

گاه مسيري انحرافي و بازگشت ناپذيري پديد می آورد.
در دنيــاي کنوني، فرهنگي که قادر نباشــد عناصر 
فرهنگي مفيد را جذب و عناصر غيرمفيد را دفع کند و در 
الگوهاي مختلف اجتماعي از ثبات الزم برخوردار نباشد، 
فرهنگ مهاجم با الگودهي آن را تخريب مي  کند، ارزش ها 
و هنجارهــاي آن را ناديــده می انگارد و با غلبه و تهاجم، 
ارزش ها و الگوهاي مورد نظر خويش را جايگزين می کند 

تا در اين رهگذر به اهداف خود دست يابد.
بنابراين فرآيند بدپوششی، مقدمه تهاجم گسترده تر 
به فرهنگ مقابل و شکستن هنجارها و جايگزين ساختن 
هنجار مــورد نظر فرهنگ مهاجم اســت. جامعه  اي که 
دچــار تهاجم فرهنگي شــود و تغييرات اجتماعي در آن 
ســريع صورت گيرد، ارزش در آن جامعه ناپايدار اســت 
و هنجارشــکني در آن مرسوم مي شود و در برابر فرهنگ 
مهاجم هميشه از خود وازدگي نشان مي دهد و در نتيجه، 

تبديل به يک بحران اجتماعی می شود.
ميراثي که بدپوششــی به همراه دارد، تنها پوشــش 
نامناسب نيســت، بلکه ترويج فرهنگ ناسازگار با جامعه 

ايراني را به دنبال دارد.
بدپوششی عالوه بر اين که خود يک ناهنجاري اجتماعي 
به شمار مي  آيد، زمينه  ساز بسياري از ناهنجاري هاي اخالقي 
ديگر نيز مي شــود و همچنين يکي از معضالت ناشي از 

بدپوششی، مشکالت رواني منتج از آن است.
برخي از دختــران و زنان، به خودآرايي و جلوه  گري 
و ارائه پوشــش غيرمتعارف می پردازند و افکار خود را در 
بعد تمايالت و تخيالت موهوم، تقويت مي کنند، بنابراين، 
پوشش ناقص فشارهاي فراواني را بر روح و روان افراد وارد 
مي سازد، چنين افرادي هميشه در پي آنند که خود را به 
گونه اي ارائه دهند که توجه ديگران را به خود جلب کنند 
و شخصيت خود را با خواسته هاي ديگران همگون سازند.
اما مشکل در اينجاســت که اين خواسته ها محدود 
نيست و وقتي دختران نتوانند خود را مطابق مدهای روز 
ارائه دهند، ثبات روحي و رواني خود را از دست می دهند 
و بدين شکل ثبات شخصيتي خويش را از دست مي دهند.

توجه نکردن به آثار و کارکردهاي فردي و اجتماعي 
حجاب و کارکردهاي منفي بی حجابی، نقش بسيار مهمي 
در ســرپيچي از آن دارد. حجاب که موضوع و مسئله اي 
ديني است، تبديل به يکي از مسائل مهم و کليدي جامعه 
شده و با بسياري از مسائل، داراي ابعاد سياسي، اجتماعي، 

اقتصادي و فرهنگي پيوند خورده است.
اين مســئله از آنجــا که مخاطبان اصلــي اش زنان 
مي باشند، ارتباط مستقيم با نيمي از جمعيت جامعه دارد 
و از آنجا کــه در تنظيم روابط اجتماعي مرد و زن نقش 

دارد، به همه افراد جامعه مربوط مي شود.
چند راهکار مهم

برخی از راهکارهای فرهنگی و اجتماعی ترويج عفاف 
و حجاب در جامعه عبارتند از:

1. تبيين ديدگاه اســالم در خصوص عفاف، پوشش، 
حجاب و ضرورت بيان فلسفه، احکام و دستاوردهاي مثبت 
رعايت آن در جامعه متناســب با شرايط سني جوانان و 

نوجوانان با شيوه هاي جذاب.
2. توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان 
يک اجبار اجتماعي بلکه به عنوان يک ارزش انساني، ديني 
و معنوي و يک باور قلبي جهت مصونيت از زشــتي ها و 

آسيب هاي اجتماعي.
3. تبييــن نقش عفاف و حجــاب در تقويت هويت 

دانش آموز بسيجی در خطبه های پيش از نماز جمعه 
تهران گفت: دانش آموز بســيجی در يک کالم يعنی افسر 

جوان جنگ نرمی که پای کار انقالب است.
به گزارش تســنيم، عليرضا زارعی دانش آموز ســال 
دوازدهم رشته تجربی دبيرستان نمونه دولتی عالمه امينی 
مرودشت استان فارس، سخنران پيش از خطبه های نماز 

جمعه هفته گذشته تهران بود.
مشروح سخنرانی اين عضو هيئت رئيسه کنگره ملی 

سازمان بسيج دانش آموزی بدين شرح است: 
»اينجانــب به نمايندگی از پنــج ميليون دانش آموز 
بســيجی و 18هزار فرمانده واحد بسيج دانش آموزی که 
هم سنگران من در مدارس هستند، توفيق حضور در محضر 

شما نمازگزاران را دارم.
8 آبان ماه سالروز حماسه ای عظيم است که آفريننده 
آن شهيد گرانقدر دانش آموز حسين فهميده بود که امام در 
وصفش فرمود »رهبر ما آن طفل سيزده ساله ای است که 
با نارنجک خود را زير تانک دشمن انداخت و آن را منهدم 
نمود و خود نيز شربت شــهادت نوشيد«؛ حماسه ای که 
زيبايی پيروزی ايمان را به تصوير می کشيد. حماسه ای که 
در تاريخ ماندگار شد و سبب شد که همگان اين روز را به 
نام روز بسيج دانش آموزی بشناسند و آن را گرامی بدارند.
دانش آموز بسيجی يعنی مجاهد در تمامی جبهه ها، 
جبهه ايمان و معنويت و جبهه علم و دانش و در اين مورد 
رهبر معظم انقالب چه زيبا فرمودند »بسيج يعنی حضور 
بهترين و با ايمان ترين نيرو های عظيم ملت در ميدان هايی 
که برای منافع ملی و اهداف واال کشورشــان به آنها نياز 
دارند« و امروز نياز کشور ما بيش از پيش به علم، دانش، 
تقوا و بصيرت توأمان اســت. همان آرمانی که دانش آموز 
بسيجی بر مبنای آن تعريف می شود و دانش آموز بسيجی 
در يک کالم يعنی افســر جوان جنگ نرمی که پای کار 

انقالب است.
نهاد بســيج دانش آموزی جلــودار و يکه تاز ميادين 
جنگ نرم و لبيک گوی به ندای »اين عمار« ولی امر خود 
است؛ نهادی که دشمنان با مقابله خود و از طرق مختلف 
ســعی در دســت اندازی در آن را دارند؛ در روزهای اخير 
وزارت خزانه داری آمريکا با يک بهانه کودکانه برای تحريم 
بسيج ايران اذعان داشته که »نيروهای بسيج، کودکان را 

يکی از ابزار های مهم جهت توســعه اقتصادی اجتماعی، نيروی انسانی جوان است؛ به همين دليل بسياری 
از کشورهای توسعه يافته جهان که با مسئله پيری جمعيت مواجه هستند، سياست هايی را جهت جلوگيری از 

پيری جمعيت و فرزندآوری بيشتر مادران در پيش گرفته اند.
به گزارش ايرنا، در برنامه بودجه جديد دولت ايتاليا، يک تبصره برای اعطای يک قطعه زمين کشاورزی به 
زوج هايی که در انتظار فرزند سوم هستند، گنجانده شده است. اين تبصره مربوط به دخالت های دولتی برای ترويج 

توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کشاورزی و رشد جمعيتی از طريق حمايت از خانواده می شود.
بر اين اساس، ۵۰ درصد از اين زمين ها مربوط به زمين های کشاورزی دولتی می شود که برای اهداف ديگر 
نهادها بدون استفاده مانده اند و ۵۰ درصد ديگر نيز زمين های متروکه در جنوب ايتاليا است که استفاده از آن به 
مدت 2۰ سال به خانواده هايی اعطا شود که فرزند سوم آنها در سال های 2۰1۹، 2۰2۰ و 2۰21 متولد خواهد شد.

آن دســته از خانواده هايی که به اين طرح می پيوندند، می توانند يک وام مســکن تا 2۰۰ هزار يورو برای 2۰ 
سال و بدون بهره درخواست کنند تا بتوانند نخستين خانه خود را در مجاورت زمين اعطا شده، خريداری کنند.

بر اســاس اين گزارش، جمعيت ايتاليا ســيری نزولی را طی می کند و با روند کنونی تا 1۰۰ سال آينده ۴۴ 
ميليون نفر کاهش پيدا کرده و به 1۶ ميليون نفر خواهد رسيد.

»متئو ريتوزلی« از موسسه »لومزا« به تازگی هشدار داد که »جمعيت ايتاليا با روند کنونی تا 2۰ سال آينده 8 
ميليون نفر کاهش پيدا خواهد کرد و نياز به اقدامی جهت حمايت از خانواده و زاد و ولد برای تغيير اين روند است.«
موسسه ملی آمار ايتاليا )ايستات( نيز در گزارشی با تاکيد بر اينکه زاد و ولد در اين کشور به طور بی سابقه ای 
کاهش يافته است، از افزايش جمعيت سالمندان خبر داد و اعالم کرد: فقط 13/۴ درصد جمعيت ايتاليا کمتر از 
1۵ ســال ســن دارد در حالی که بيش از ۶۴ درصد جمعيت اين کشور در رده های سنی از 1۵ تا ۶۴ سال است 
و 22/۶ درصد جمعيت باالی ۶۵ ســال ســن دارد. شمار سالمندان 8۰ سال به باال نيز به ۷ درصد می رسد. 1۵ 
هزار و ۵۰۰ نفر عمرشــان از يکصد ســال گذشته و جالب اينکه يک هزار نفر به 1۰۵ سال رسيده و 2۰ نفر نيز 

باالی 11۰ سال سن دارند.
بر اساس اعالم ايستات، شمار افراد متاهل نيز به شدت کاهش يافته است. آمار جمعيت 1۵ تا ۶۴ ساله نشان 
می دهد که در قبال کاهش 3۰۹ هزار نفری جمعيت، شــمار افراد متاهل نيز 3 ميليون و 8۴3 هزار نفر کاهش 

يافت و در عوض به جمعيت مجردها و طالق گرفته ها اضافه شد.
کاهش زاد و ولد در ايتاليا برای ســومين ســال پياپی ادامه يافته و شمار نوزادان در سال 2۰1۷ ميالدی به 

۴۵8 هزار نفر رسيد که از اين تعداد ۶8 هزار نفر از والدين خارجی هستند.
ايســتات با يادآوری اينکه در ســال 2۰1۷ در مجموع 1۶ هزار نوزاد کمتر از سال 2۰1۶ متولد شدند، ادامه 
داد: از سال 2۰1۵ ميالدی شمار تولد نوزادان در ايتاليا به زير ۵۰۰ هزار نفر در سال کاهش يافت. در سال 2۰1۷ 
درمجموع ۴۵8 هزار و 1۵1 نوزاد متولد شدند که يک رکورد جديد از زمان وحدت ايتاليا محسوب می شود. در 
ســال 2۰1۷ ميالدی حدود 12۰ هزار نوزاد کمتر از ۹ ســال اخير متولد شدند. کاهش شمار زاد و ولد در ايتاليا 

که از سال 2۰۰8 آغاز شد همچنان ادامه دارد.
در پايان سال 2۰1۷ ميالدی جمعيت ايتاليا 1۰۵ هزار و ۴۷2 نفر کاهش پيدا کرد و به ۶۰ ميليون و ۴8۴ 

هزار نفر رسيد که از اين تعداد ۵ ميليون نفر )8/۵ درصد جمعيت ( مهاجران خارجی هستند.
یک تلنگر

گفتنی است، اين نمونه تنها يک مورد از انواع و اقسام حمايت ها و طرح های تشويقی در کشورهای مختلف 
جهان از جمله کشورهای پيشرو و صنعتی است که با نگرانی از آسيب های کاهش نرخ زاد و ولد و افت نيروی 
مولد و اثرگذار در سال های آتی، چندين سال زودتر تالش می کنند با روش های مختلف نسبت به ترميم مطلوب 
جمعيت و افزايش نرخ زاد و ولد و فرزندآوری اقدام کنند. در کشــور ما نيز سال هاســت که کارشناسان حوزه 
جمعيت نســبت به پير شــدن جمعيت و کاهش شديد نرخ فرزندآوری در سال های پيش رو هشدار می دهند 
اما در عمل نه تنها سياســت های تشــويقی خاصی برای تشويق زوج های جوان به فرزندآوری بيشتر مشاهده 
نمی شود بلکه گويا عده ای از مسئوالن مربوطه بی ميل به کنترل جمعيت نيز نباشند. البته در اين بين اتخاذ 
راهکارهايی برای تشويق جوانان به ازدواج و برطرف کردن موانع آن از سوی دولت و مجلس و استفاده بهينه از 
منابع کشور و خدمات دهی مطلوبتر به خانواده ها با حاکم کردن سياست های درست خود می تواند گام مهمی 
برای استفاده از پنجره طاليی جمعيت جوان کنونی و تضمين کيفيت جمعيتی کشور در دهه های آينده باشد. 
در همين حال فرهنگ ســازی از سوی رســانه ها و اهل منبر و تريبون هم می تواند موثر باشد چرا که برخی 
خانواده ها با وجود تمکن مالی مناسب بازهم تمايلی به فرزندآوری بيشتر ندارند و جالب اينکه عده ای اين کار 
را پزی روشنفکرانه و با الگوی غربی تصور می کنند حال آنکه همانطور که بيان شد اکنون خود غربی ها نيز در 

تالش و تکاپو برای رواج چند فرزندی هستند.

وقتي هوا ابري می شود تغييراتي در آسمان رخ می دهد. ابرها سياه می شوند، صداي مهيبي از 
آنها به گوش می رسد و آسمان دگرگون می شود. از روي اين نشانه ها می توان فهميد تغييراتي رخ 
 داده و يا قرار اســت اتفاقاتي بيافتد. حال يا باران می بارد، يا تگرگ و يا قضيه با چند رعدوبرق به 
پايان می رســد. ما انسان ها وقتي خشمگين می شويم شبيه ابرهای باران زا هستيم. ظاهر ما تغيير 
می کند و چهره مان برافروخته می شود. ممکن است خشم خود را با فرياد زدن تخليه کنيم و يا آن 
را با يک رفتار پرخاشگرانه بروز دهيم. يک ضرب المثل ترکی هست که می گويد: »بولوت اولون آما 
ياغميون« اگر بخواهيم آن را معنی کنيم می شود: »ابربشيد ولي نباريد«. اين ضرب المثل بيانگر اين 
نکته است که به هنگام عصبانيت نبايد رفتار پرخاشگرانه ای از خود نشان دهيم مانند ابری که به 
شکل ابر باران زا درآمده اما بارانی را برای زمين نمی فرستد. درواقع در اين ضرب المثل خشم به ابر 
و پرخاشگری به ماحصل ابر يا باران تشبيه شده که تشبيه زيبايی است. خشم يک نعمت خدادادی 

است و اين نحوه استفاده ما از آن است که گاهی برايمان دردسرساز می شود.
همان طور که همه می دانيم مديريت خشم کاری ساده نيست و نياز به تمرين و ممارست دارد. 

در ادبيات ما اين مسئله به خوبی بيان شده است:
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو

طالب مردی چنينم کو به کو
کو در اين دو حال مردی در جهان

 تا فدای او کنم امروز جان
اين ابيات نشــان می دهد کنترل و مديريت خشــم کار سختی بوده اما درعين حال نيز شدنی و 
دست يافتنی است چراکه اگر اين گونه نبود خداوند در قران کريم ما را به آن دعوت نمی کرد )سوره 
آل عمران آيه 13۴(. پس راهي سخت در پيش داريم و بايد براي رسيدن به آن تمام تالش خود را 

بکنيم تابه لذت کنترل خشم دست يابيم.
خشم چیست؟

قبل از اينکه بخواهيم تکنيک هايی برای مديريت خشم معرفی کنيم شايد بهتر باشد خشم را 
دقيق تر تعريف کنيم. شما می توانيد از بنزين برای روشن کردن اتومبيل خود استفاده کنيد، آنگاه 
با آن به محل کار خود برويد، خانواده را برای تفريح به گردش ببريد، به عيادت بيماران برويد و از 
اين قبيل کارها؛ که همگی سبب می شود رفاه بيشتری را در زندگی تجربه کرده و لذت بيشتری 
از آن ببريد. همچنين می توانيد اين بنزين را برای به آتش کشيدن درختان مورداستفاده قرار داده 

و با اين کار محيط زيست را تخريب کنيد.
بنزين به خودی خود خوب و يا بد نيست و اين شما هستيد که با نحوه  مصرف آن تعيين می کنيد 
بنزين يک ماده مفيد باشيد يا غيرمفيد. خشم نيز به همين صورت است. يک هيجان کاماًل طبيعی 
که در همه انسان ها وجود دارد. خشم نعمتی است که خداوند به ما هديه کرده است تا به وسيله آن 
از خود و خانواده مان دفاع کنيم؛ اما زمانی که از اين نعمت به خوبی استفاده نکنيم تبديل به يک 

آسيب و تهديد جدی می شود و به ضررمان تمام می شود.
خداوند در قرآن کريم به خوبی اين مسئله را به ما تذکر داده به اين صورت که درجايی فرموده 
بر کافران سخت بگيريد )سوره فتح آيه 2۹( و درجايی نيز فرموده که خشم خود را فروببريد )سوره 
آل عمران آيه 13۴(. پس خشم مانند ابزاری است که در اختيار ماست و اين نحوه  استفاده ما از آن 

است که تعيين می کند مفيد و سازنده باشد يا غيرمفيد و مخرب.
خشم و پرخاشگری

عده ای خشــم را با پرخاشگری اشتباه می گيرند. پرخاشگری يک نوع رفتار است اما خشم يک 
هيجان طبيعی اســت. ممکن است يک نفر از دست ما خشمگين شود اما اين خشم را بروز ندهد 
اما گاهی نيز آن را بروز داده و پرخاشــگری کند؛ حال اين پرخاشــگری يا به صورت کالمی اســت 
يا غيرکالمی. برخی پرخاشــگری را رفتاری می دانند که به ديگران آسيب می رساند يا می تواند به 

ديگران آسيب برساند.
پرخاشگری ممکن است رفتاري باشد مانند کتک زدن، شکستن، پرت کردن اشياء و يا کالمی 
باشــد مانند فرياد زدن، غرغر کردن، دشــنام دادن و.... عده ای پرخاشگری را ذاتی می دانند به اين 
معنا که يک نفر استعداد پرخاشگری دارد اما عده ای آن را نتيجه  تربيت می دانند يعنی فرد آن را از 
خانواده و يا محيطی که در آن زندگی می کند می آموزد. تحقيقات نشان داده کودکانی که والدين 
پرخاشگر داشته باشند بيشتر از ساير کودکان پرخاشگری می کنند زيرا پرخاشگری را به عنوان يک 

رفتار از والدين خود آموخته اند.
مدیریت خشم

با توجه به تعريفی که از خشم ارائه داديم چند نکته ای را هم برای پيشگيری و مديريت خشم 
بيان می کنيم. توجه به اين نکات می تواند به ما در مديريت خشم کمک کند.

يکی از مواردی که در پيشــگيری از خشم و پرخاشگری بسيار مؤثر است مدل صحبت کردن 
ماست. برخی افراد در البه الی صبحت های خود از واژه هايی استفاده می کنند که موجب توهين به 
ديگران و عصبانی کردن آنان می شود. بسياری از اين افراد واقعاً قصد توهين به ديگران را ندارند اما 
از روی عادت در صحبت کردن خود از واژه هايی استفاده می کنند که برای ديگران خوشايند نيست 
و به نوعی توهين به آنان محسوب می شود. بسياری از درگيری های خيابانی به همين علت و صرفاً 

به خاطر يک حرف يا يک کلمه رخ داده است.
نکته بعدی اينکه ســعی کنيد به هنگام عصبانيت هيچ گونه تصميم نگرفته و هيچ کاری انجام 
ندهيد. زمانی که ما خشمگين می شويم به دليل غلبه  هيجانات معموالً منطقی فکر نکرده و تصميمات 
درســتی نمی گيريم. پس بهتر است به هنگام عصبانيت حداقل برای چند ثانيه يا چند دقيقه هم 
که شده حرفی نزنيم، تصميمی نگيريم و کاری انجام ندهيم. چقدر خوب می شود اگر تمرين کنيم 
تا به هنگام عصبانيت تا عدد 1۰ بشماريم زيرا اين کار سبب می شود زمان سپری شده و از شدت 

هيجان ما کاسته شود.
اقدام بعدی که به هنگام بروز عصبانيت بايد انجام دهيد اين است که سعی کنيد از محلی که 
در آن عصبانی شده ايد خارج شويد. اين کار از هيجانات شما کاسته و در آرام شدنتان به شما کمک 
می کند. دور شدن از محيطی که سبب عصبانيت شما شده در کاستن از ميزان خشم مؤثر است. 
اين محيط می توان محل کار شما، اتومبيل شما و حتی منزل شما باشد. خارج شدن از محيطی که 

سبب عصبانيت شده در پيشگيری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه بسيار تأثيرگذار است.
نکته ديگر اينکه با پرخاشگری شايد برای لحظه ای احساس سبکی به شما دست دهد اما قطعاً 
در آينده از کار خود پشيمان خواهيد شد. پس چه بهتر که سعی کنيد پرخاشگری را در نطفه خفه 
کنيد و از بروز آن پيشگيری کنيد. با خودتان تعهد کنيد که تحت هيچ شرايطی از کوره درنرويد و 
پرخاشگری نکنيد. عده ا ی معتقداند که جواب مشت را بايد با مشت داد اما اين يک تصميم هيجانی 

است که معموالً سبب پشيمانی افراد می شود.
از اقدامات ديگر در پيشــگيری از خشم و پرخاشگری که از توصيه های دينی هم می باشد 
اينکه عفو و بخشش را در برنامه خود قرار دهيم. رفتاری که از يک نفر سرزده و برای ما قابل قبول 
نيست ممکن است واقعاً عمدی نبوده و کاماًل سهوی رخ داده باشد. بخشيدن ديگران به شما 
در رســيدن به آرامش کمک بســياری می کند. البته اين بخشش بايد از روی قدرت باشد نه از 

روی ضعف و ناتوانی.
نکتــه آخر هم اينکه هيچ گاه رفتارهای ديگــران را قضاوت نکنيد. قضاوت کردن يکی ديگر از 
کارهايی اســت که موجب عصبانی شدن ما می شود زيرا رفتار ديگران را مورد قضاوت قرار داده و 
آنها را محکوم می کنيم. درصورتی که واقعاً علت اصلی رفتار ديگران که ســبب عصبانيت ما شــده 
برايمان مشخص نيست. بسياری از درگيری ها و پرخاشگری ها از يک سوءتفاهم ساده که از قضاوت 

کردن ناشی شده است آغاز می شود.

»ابر بشوید اما نبارید«

مدیریت خشم
 از منظر یک ضرب المثل ترکی

رضا حیدری قاسم آبادی

راهکارهای فـرهنگی و اجـتماعی
برای ترویج عـفاف و حجـاب

سردار مهدی معصوم بیگی*

ملي و فرهنگي جوانان و تأثير آن بر اســتقالل فرهنگي 
و سياسي کشور.

۴. تقويت روحيه تعــادل در جوانان در رويکرد آنان 
به مدگرايي و بيان مســتدل و منطقي اثرات و پيامدهاي 
مدگرايي افراطي و پرهيــز از تقليد کورکورانه از مدهاي 

غربي و تقويت مدگرايي ملي.
۵. تبيين ريشــه  هاي تاريخي و فرهنگي و نشانه هاي 
روشــن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهي و جوامع 

داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي.
۶. زمينه سازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران 
جهت کشف، هدايت و بروز قابليت ها و توانمندي ها و تأمين 
مطالبات خود به منظور جلوگيري از بروز جلوه  گري  هاي 

نامناسب در حيطه فرهنگ عفاف و حجاب.
۷. تقويــت هماهنگي بين دســتگاه هاي ذي ربط در 
برنامه  ريزي و تأمين امکانات الزم جهت رفع مشــکالت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود بر ســر راه ازدواج 

جوانان.
8. اهتمام جدي مراکز فرهنگي و کليه رســانه هاي 
کشور نسبت به ارائه الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در 
محصوالت فرهنگي خود )فيلم، سريال، تئاتر و ...( و پرهيز 

از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر.
۹.تبيين ضرورت رعايت حجاب و عفاف توسط زنان 
و مردان در برنامه هاي فرهنگي، تبليغي و هنري و پرهيز 

از يک سونگري.
1۰. تبيين عدم مغايرت پوشيدگي، حجاب و عفاف با 
حضور و فعاليت هاي اجتماعي زنان و رفع شــبهه تعارض 

بين آن دو.
11.توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات بين دستگاه هاي 
مختلف آموزشــي، فرهنگي و تبليغي در جهت تبيين و 
تعيين حدود و ضوابط هماهنگ در رعايت عفاف و حجاب 

در ارائه برنامه ها و کاالهاي فرهنگي.

12. تربيت و توســعه نيروي انساني مؤمن، کارآمد و 
آشــنا به مسائل فرهنگي- تبليغي در امر عفاف و حجاب 
و پرهيــز از برخوردهاي خشــن، فيزيکي و تحقيرآميز با 

متخلفان.
13. توسعه و تنوع  بخشي به الگوهاي مناسب حجاب و 
تبليغ آن توسط رسانه  ها به منظور اقناع روحيه تنوع طلبي 
و حس زيبايی شناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق چادر 
به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري کردن 

يک الگوي ثابت از حجاب.
1۴. تشويق و ترغيب و تبليغ نمادها و الگوهاي لباس 
ايراني و بومي مناطق مختلف کشــور و ممانعت از تبليغ 

الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسالمي.
1۵. اتخاذ تدابير الزم جهت توليد و توزيع اقالم مورد 

نياز جامعه در رعايت حجاب.
1۶. ايجاد زمينه هاي دسترســي عمومي به پارچه و 
لبــاس منطبق با الگوهاي ايراني- اســالمي و حمايت از 

طراحان و توليدکنندگان آن.
1۷. فراهم ســاختن زمينه هاي امــکان رقابت براي 

توليدکنندگان داخلي و حمايت مالي از آنها.
لزوم شناخت علمی حجاب

 به عنوان یک مسئله اجتماعی
از آنجا که اختالل در حجاب و طرز پوشش، مغاير با 
ارزش هاي محوري جامعه مذهبي بوده، موجب جريحه دار 
شــدن وجدان جمعي جامعه مي  شود و لذا به عنوان يک 
مسئله اجتماعي، ضروري است مورد شناخت علمي قرار 
گيرد، زيرا شــناخت مسئله در واقع پيمودن نيمي از راه 

براي حل آن است.
مسئله حجاب از منظر شناختي در حوزه مطالعات و 
مســائل زنان قرار مي گيرد و با نگاهي جامعه شناختي، در 
واقع حجاب به مفهوم پوشش اسالمی، در بستري از روابط 
اجتماعي شکل مي گيرد که از يک سو ممکن است داراي 
شکل و قالبي متنوع و جوهر و محتوايي يکسان باشد )يا 
بالعکس( و از ســوي ديگر از منظر ارتباطاتي، حجاب به 
مثابه رسانه اي هويتي و ارتباطي است که نقش نماديني 
در عرصه ارتباطات ميان فردي دارد، لذا مســئله حجاب 
داراي ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي باشد 
و داراي مؤلفه هاي مذهبي- معنوي، منزلتي، شخصيتي 

و رفتاري است.
از ميان دســتگاه هاي دولتي که براي توسعه عفاف و 
حجاب داراي ماموريت و وظيفه هستند، اگر صرفاً نيروي 
انتظامي بخواهد براي کنترل اجتماعي حجاب اقدام کند 
و بدون مشــارکت عمومي، مشــارکت مدني و مشارکت 
سازمان هاي دولتي، مردم نهاد و اقشار اجتماعی در مقابل 
مسئله بدپوششی پيشگام باشد، چه با رويکرد ايجابي و نرم 
و چه با رويکرد قهري و سلبي در هر دو صورت کارآمدي 
و مقبوليت آن تحت الشــعاع قــرار گرفته و احتمال دارد 

مسئله اجتماعي بدپوششی تبديل به مسئله امنيتي شود 
که در اين صورت نظام سياسي به چالش کشيده مي شود.
نقش جامعه بر فرهنگ سازی عفاف و حجاب

جامعه شناسان معتقدند که رشد و توسعه هرچيزي، 
بستگي به شــرايط و محيط متناسب با آن دارد. بايد به 
ايــن نکته اذعان کرد که حجاب نيز در محيط مناســب 
خودش و بی حجابی هم در محيط مناسب خودش، بسط 

و توسعه می يابد.
امروزه شاهد آن هستيم که در غرب که حجاب را قبول 
ندارند و در بســياري از موارد حتي حجاب را در تضاد با 
محيط اجتماعي خود می دانند، وجود زنان محجبه کمتر 
است و به ندرت يافت می شود؛ اما در محيط هايی که غالب 
افراد محجبه هستند و حجاب و پوشش يک ارزش به حساب 
می آيد، برعکس است و بی حجابی کمتر به چشم می خورد.
بايد فرهنگ حجاب و فلسفه پوشش براي زنان و مردان 
جامعه ای که بر مبنای فرهنگ، ايدئولوژی و باورهای دينی 

شکل گرفته شــفاف تر تا افراد بر مبنای يک منطق قوی 
حجاب را انتخاب کنند.

محيط از طريق واردکردن عناصر محرک و گرايش های 
انحرافی، منجر به بروز مشــکالت و انحرافات می شــود. 
مســائلی از قبيل انتشار عکس های هنرپيشه های سينما 
با پوشــش های غيراســالمی، عدم پوشــش مناسب در 
فيلم های روی پرده ســينما، عرضــه و فروش لباس های 
غربی در فروشــگاه های لباس، از جمله عواملی هســتند 

که بر ضربه زدن به عفاف و حجاب جامعه، تأثيرگذارند.
بايد يادآور شــد که محيط و جامعه در گرايش های 
فکری و اخالقــی افراد، اثر می گــذارد. در اين زمينه به 
نمونه ای از قرآن کريم اشــاره می کنيم. در آيه138 سوره 
اعراف درخصوص قوم بنی اســرائيل آمده اســت: و بنی 
اســرائيل را از دريا به ساحل رسانيديم؛ پس به قومی که 
بر پرســتش بتان خود متوقف بودند برخورده، گفتند: ای 
موســی! برای ما خدايی مثل خدايانی که اين بت پرستان 

راست مقرر کن... «
اين جريان نشــان می دهد که انســان تا چه اندازه، 
تحت تأثير محيط قرار دارد و اين محيط است که می تواند 
او را به خداپرســتی سوق دهد يا به بت پرستی بکشاند و 
اين محيط اســت که منشأ انواع مفاسد و بدبختی های يا 
سرچشــمه صالح و پاکی می شود )اگرچه انتخاب خود او 
نيز عامل نهايی اســت( و به همين جهت اصالح محيط در 

اسالم، فوق العاده مورد توجه قرار دارد.
موضوع اختالط دانشجويان در محيط درس و محوطه 
و فضای باز و نشستن روی نيمکت هايی که در فضای آزاد 
برای مطالعه قرار داده می شود، يکی ديگر از مسائلی است 
که انگيزه و ســببی برای ارتکاب گناه اســت که به دنبال 
آن، مســائل مختلفی ممکن است اتفاق بيفتد. همچنين 
در برهه ای که چشــم زنان و مردان جامعه را تجمالت و 

تزئينات پرکرده است، همه جا چنين رنگي به خود خواهد 
گرفت و کسي انتظار استثناء نسبت به اين امور را ندارد.

الزم به ذکر اســت؛ وقتی چهره جامعه ســالم شد، 
زمينه سرايت گناه نيز از بين خواهد رفت؛ به همين علت، 
اســالم در مورد گناه علنی از خود واکنش شديدی نشان 
می دهد؛ زيرا اگر چهره اجتماع ناهنجار شــود، قطعا گناه 

نيز سرايت خواهد کرد.
لباس ها و وســايل مبتذل و پرجاذبه در بازار جامعه 
اسالمی و پشت ويترين ها نبايد به صورت دامی برای صيد 
عرضه شود و ضروری است که دولت بر کارخانجات توليد 

پوشاک، نظارتی دقيق و مستمر داشته باشد.
تبليــغ در مورد ازدواج آســان و دادن وام ازدواج به 
جوانان، تفکيک مراکز دختر و پسر در دانشگاه ها، جلوگيری 
از توليد فيلم ها و کتاب هايی که در آن ها زمينه های انحراف 
و فســاد و ابتذال زياد اســت، به خصوص بستن بعضی از 
شرکت ها و بوتيک ها و مؤسســات منحرف يا جلوگيری 
از ارائــه لباس های غيرمتعــارف و غربی، ازجمله مواردی 
هســتند که می توانند در نقش جامعه بر عفاف و حجاب 

تأثيرگذار باشند.
برنامه ريزی برای پرکردن اوقات فراغت جوانان، يکی 
ديگر از مسائلی است که در سالم سازی جامعه و ترک منکر 
نقش دارد. اسالم برای سالم سازی جامعه، هنرهای دستی، 
تربيت کودکان و مديريت داخلی را به زن سپرده است و تا 
حد امکان با سپردن کارهای مفيد در محل آرام خانه، زن را 
از خارج شدن بدون دليل و دور از چشم شوهر نهی فرموده 
است؛ البته هرجا که نياز باشد، به زن اجازه خروج از خانه 
داده اســت؛ ازجمله رفتن به مکه بدون شوهر. بايد گفت، 
آنچه محيط را فاسد می کند، رها شدن و بی هدفی است؛ 
وگرنه، اسالم به زن اجازه راهپيمايی، شرکت در انتخابات، 
داشتن استقالل اقتصادی و سياسی، شرکت در عالی ترين 
کنگره های علمی، نوشتن انواع مقاالت تخصصی و تربيتی و 
علمی را داده است؛ ولی با همه اين مطالب، هرچه اختالط 
زن و مرد کمتر باشد، محيط جامعه به سالمت نزديک تر و 

ميدان برای رشد منکرات، تنگ تر است.
از آنجا که انســان يک موجود اجتماعی است، پاکی 
جامعه نيز به پاکــی او و آلودگی آن به آلودگيش کمک 
می کنــد، روی همين اصل در اســالم با هر کاری که جو 

جامعه را مســموم يا آلوده کند، شديدا مبارزه شده است؛ 
بنابراين بايد همه شرايط براي به وجود آوردن حياء و عفت 
و پرهيز از فســاد و انحراف دســت به دست هم بدهند تا 
محيط، مناسب زندگي انسان معتقد به حجاب و پوشش 
بشود و قطعا در چنين شرايطي، بی حجابی و اباحه گري، 

جرأت ابراز وجود ندارد.
سخن پایانی

اينکه محيــط جامعه، از مهم ترين عواملی اســت 
کــه می تواند نقش تعيين کننــده ای در ترويج فرهنگ 
عفاف و حجاب داشته باشــد. در اينجا بايد يادآور شد 
کــه پس از پيروزی انقالب اســالمی، هنگامی که قانون 
عفاف و حجاب به طور رســمی ابالغ شد، عده ای از زنان 
بی حجاب آن زمان به اين موضوع اعتراض کرده و اقدام 
بــه راهپيمايی کردند؛ اما کم کم وقتی اين اقليت ديدند 
کــه اکثريت زنان به حجاب رو آوردند، آن ها نيز خود را 

همرنگ جماعت کردند.
امروز هم حضور افراد با پوشش مناسب و محجبه 
بايد در جامعه بيش  از پيش محســوس باشد و الگوها 
و مدل های پوشش اســالمی که دارای جذابيت باشد، 
بــرای دختــران و بانوان جوان عرضه شــود؛ برگزاری 
نمايشگاه های پوشش اسالمی، انتشــار تصاوير بانوان 
محجبه موفق و نمونه در نشريات، جرايد و... و تشويق 
بانوان محجبه و حرمت قائل شــدن به عفاف و حجاب 
در ادارات و مراکــز خريد و...، توصيــه دانش آموزان و 
دانشــجويان به حجاب و تشــويق آنان در کنار ساير 
دانش آموزان و دانشجويان و درنهايت توجه ويژه و خاص 
به تذکر لسانی توسط بانوان باحجاب در محيط اجتماع، 
ازجمله عواملی هستند که می توانند در فرهنگ سازی 

افراد جامعه، تأثيرگذار باشند.
* فرمانده انتظامی استان اصفهان

سخنرانی انقالبی یک دانش آموز بسیجی در نمازجمعه
 ما دانش آموزان بسيجی از مجلس شورای اسالمی و 
نمايندگان می خواهيم که در رابطه با لوايح مطرح شــده 
دقت الزم را به کار بسته و منافع ملت را در نظر بگيرند و 
در زمينه اليحه »اف ای تی اف« نيز خواستار موضع جدی 

و قاطعانه شورای نگهبان هستيم.
اکنون از برمال شدن نقشه شوم دشمن در تحميل سند 
مفتضح 2۰3۰ که اين هم مديون روشنگری مسئولين و 
دانش آموزان بســيجی بصير و موضع قاطعانه و مستحکم 
رهبر معظم انقالب اســت، مدتی می گذرد و اين ســؤال 
مطرح می شــود که چرا بعضی از مسئولين خرد و کالن 
وزارت آموزش و پرورش چه ســهوا و چه عمدا سعی در 
دامن زدن به خواســته دشمنان اين مرز و بوم را دارند و 
در تالشند که اين سند را تحت پوشش های مختلف و يا 
لوايح ديگر به اجرا در آورند؟ چرا با وجود سند باال دستی 
همچون ســند تحول بنيادين که مورد قبول مقام معظم 
رهبری و ملت شريف ايران است مجددا به طرحی رجوع 
می شــود که غرض دشمن در آن روشن و مبرهن است؟ 
ان شاءاهلل که با اجرای سند تحول بنيادين، شاهد رسيدن 

نظام آموزشی به نقطه اوج خود خواهيم بود.
 خطاب به رهبر عزيز تــر از جانمان می گوييم، آقا و 
رهبر ما، دغدغه شما را فهميديم و برای رسيدن به الگوی 
پيشــرفت ايرانی - اسالمی مشــغول جهاد فرهنگی در 
سنگر های مدارس هستيم؛ آقا جان ندای »العلم سلطان« 
را شــنيديم و لبيک گويتان هستيم و در خواندن درس 
کوشــاييم تا در آينده شــاهد فتح قله های علم و دانش 

توسط بسيجيان تان باشيد. 
به ياد شهيد تهرانی مقدم که آرزويش نابودی اسرائيل 
بود عرض می کنيم: ما نســل ســوم و چهارم انقالب با په 
پايان رســيدن شمارش معکوس 2۵ ساله رهبر عزيزمان 
برای عمر رژيم کودک کش صهيونيستی، زمين را از لوث 
وجود اين جرثومه فساد تطهير نموده و اسرائيل را از صفحه 
روزگار محو خواهيم کرد و ان شاءاهلل به سران حکومت های 
مستکبر می گوييم: بدانيد و آگاه باشيد که 38 سال پيش در 
دفاع مقدس و در راه اين انقالب 3۶ هزار دانش آموز شهيد 
تقديم اين انقالب شدند و امروز اگر واقعه رخ دهد بيش از 
پنج ميليون دانش آموز بسيجی عاشقانه آماده دفاع و فدا 

کردن جانشان در راه اين انقالب و کشورند.«

از تالش غرب برای افزایش جمعیت
 تا پُز فرنگی برای تک فرزندی 

ابتکار دولت ایتالیا برای حمایت از فرزندآوری

آموزش می دهند تا سرباز شوند و به منطقه اعزام شوند و 
در درگيری ها بجنگند«

 نيکی هيلی نماينده مستعفی آمريکا در سازمان ملل 
در توجيــه اين اظهارات کودکانه می گويد که »ايران روز 
بسيج دانش آموزی را جشن می گيرد« فارغ از آنکه ما روز 
8 آبان را جشــن نمی گيريم بلکه آن را گرامی می داريم و 
در جواب گزافه گويی های اين بدخواهان می گوييم هيهات 
کــه ما دانش آموزان يک قدم  از آرمان های خودمان کوتاه 
بياييم و ما دانش آموزان همچون گذشته انقالبی و عاشورايی 

هستيم و خواهيم ماند. 
 آنهــا نمی گويند امثال حســين فهميده ها برای چه 
به جنگ رفتند و هدفشــان چه بود؛ حــال آمريکايی ها 
می خواهند اين روحيه بسيجی را ناديده بگيرند و بگويند 
نيرو های بســيج ايران قصد دارند که از کودکان در جنگ 
اســتفاده کنند آن هم در حالی که اعتراف کردند باعث و 
بانی جنگی بودند کــه فهميده ها را مجبور به دفاع کرد. 
آمريکا در حالی شعار حمايت از کودکان می دهد که حال 
و روز کــودکان يمنی به راحتــی می تواند دروغين بودن 
ادعای آنان را ثابت کرد. خوشــبختانه امروز دانش آموزان 
بسيجی خودشــان به عنوان يک افسر جوان جنگ نرم، 
آتش به اختيار در عرصه فرهنگی و علمی در سنگر مدارس 
مشغول خدمت هســتند. در اين ميان بايد ذکر کرد که 
امروز دانش آموزان توقع ندارند برايشــان فرش قرمز پهن 
شود ولی بهتر است بازنشستگان به جای فکر به مسئوليت 
بهتر و بيشتر، به جوانان مشورت بدهند و به جای کار برای 
جوانان، کار را به دست جوانان بسپارند. زيرا جوانان چشم 
انتظار آينده اند و هــرگاه توجه و فرصت دادن به جوانان 
جدی گرفته شده است، آثار و برکاتی فراوان داشته است.


