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 (13) بیانیه گام دوم انقالب اسالمی

 (یاسالم یرانیا یابعاد  سبک زندگ یمعرف)

  حجاب  یل عقلیو دال نیبراه

 (حفظ سالمت جسم و روح ، تی زن و مرد ، حفظ هو انیم  یتفاوت روان شناخت )

 سیاسیمعاونت 
 سیاسی اهياداره ژپوهش

 :قابل دسترس استی در بخش های زیر های خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  مهدی ناجیپژوهشگر:  
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 مقدمه 
ند است و از نگاه خداو دیکه اتفاقا بر آن تاک یو روابط انسان یخوردن گوهر انسان قلیص یاست برا یفرصت حجاب و پوشش

و بستر سالم و ر کیشان بخواهد در  که اگر روابط اتیروا ریخداوند هستند به تعب الیخانواده است. خلق ع کیمتعال جامعه 

در  .مطرح شده است مکنییم ادیو نامحرم که ما تحت عنوان حجاب از آن  حرمم یها تیمحدود نیا ردیشکل بگ یبه رشد

ع موضو،  دانشگاه هنر یعلم اتیاالسالم و المسلمین  علی سرلک  عضو هحجه: این چارچوب در مصاحبه پژوهشی  با 

و به دست ، و عفاف حجاب ینیو د یتیهو ،یروانشناختابعاد  را با هدف بررسی ،"و عفاف حجاب یو دالئل عقل نیبراه"

)امکان اجتماعی بودن انسان و تاکید بر  فضا یا نقشه هوایی حجاب در مناسبات انسانی در دو بعد مفهومی و سخت افزاریدادن 

 طبیعت مدنی بودن انسان( با طرح سئواالت زیر مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم: 

 ؟ چیستحجاب مفهوم ـ  1

جامعه یک  ، از نگاه معرف دینی و خداوند متعال :دانشگاه هنر یعلم اتیسرلک  عضو هحجه االسالم و المسلمین علی 

 ،ر اخالقشان مبتنی بو این ارتباطاتها ارتباطات وسیعی داشته باشند انسانو اصل بر این است که مجموعه منسجم و به هم پیوسته 

مبتنی بر اصول و روابط پیرامون افراد این خانواده این است که جامعه یک خانواده تلقی بشود  اصل  1باشد. الفت و اخوت  ،دوستی

رایه و بی پیبی، صحیح، یک ارتباط سالمامکان است در واقع حجاب که مطرح شده بحث  .اعتقادی و شخصیتی باشد انسانی و اصول

 4حجاب هم  .و اینها نباشدکه مبتنی بر غرایز و جنسیت ها فعال انسانارتباط حجاب عبارت است از . کندفراهم میدارد شائبه را 

                                                                 
در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از : (10. )حجرات، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ِإخْوَةٌ فَأَصْلُِحوا بَیْنَ أََخوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَُمونَتعبیر قرآن:  - 1

 . امید که مورد رحمت قرار گیرید ؛خدا پروا بدارید

 یادیز یلیکه زور قانون زور خ یدر صورت کند؛یم تیکفا رسانیاطالع ای حیتوض ای نییتب مکنییفکر م م؛یرا با زور قانون حل کن حجاب  مسائل مایخواسته شهیهم -

 .ستین

 .کار را بکند نیا تواندیاست و م یادیزور ز الت،یتما جادیو ا هاسازیزور فرهنگ،  باور -

ته داش یادیز قاتیهنجار کند؛ توف کیبه  لیرا تبد دهیپد کی تواندیکه م یالگوساز هایپارچه و بحث یرمان، در طراح لم،یف یبه اندازه کاف ماینتوانسته چون-

 . میباش

 .برندیکار را جلو م محوریبر فرهنگ انسان یاما مبتن یجد هایگذاریهیامروز با سرما یایدن-

 درست آن باشد.  یخانواده به معنا انیافراد و حفظ ک یسالمت و بهداشت روان تواندیپوشش و حجاب م یعقل لیدل نیمهمتر-

 . گرددیزن و مرد برم یحجاب به تفاوت روانشناخت حد-

سبت ن ایحرکت عاشقانه ای لیبه سمت تما شودیقانون نم یادآوری ایجامعه را صرفا با قانون  عتایو طب مینکرد یدر مساله حجاب طراح یدرست و کامل یما الگوها -

 به مضمون آن قانون متقاعد کرد. 

  ترند.ایرا در خودشان بپرورانند؛ معموال مه تریحیاعتقادات بهتر و صح نکهیا یدارند برا یکه پوشش خوب هاییبزرگ است؛ آدم یتیفرصت ترب کیاساسا حجاب  -

 است. فیتکل کیحق و هم  کیحجاب هم  .مکنییم ادیتحت عنوان حجاب از آن  را  محرم و نامحرم هایتیمحدود -

 دارد.  "لمس و تماس و لباس و پوشش ،یرفتار ،یگفتار"مرحله  4حجاب  -

 . شوندیم ترریپذ بیو آس رتریر و فقت فیحتما نسبت به مساله حجاب ضع رندیفاصله بگ ییو پارسا یها هرچقدر از خداترسانسان -
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مرحله لمس و تماس  :اشیک مرحله  2.مرحله رفتاری است :اشیک مرحله 1.مرحله گفتاری است: اشیک مرحله . مرحله است

 مرحله لباس و پوشش است.  :و مرحله چهارم .است

ر مبتنی بارتباطاشان ارتباطات غریزی و که نباید  .مرد صد درصد مشترک هستندزن و  « رفتار و لمس ،گفتار»در سه مرحله 

م از هدارند و مردها ها چون طبیعتا زیبایی بیشتری زنگوییم حجاب در مرحله پوشش که ما مسامحتا به آن می . جنسیت باشد

س در یک پاست. برای آنها پیش بینی شده تری پوشش گسترده؛ آسیب بخورد ای آنهابراین حریم ممکن است نگاه طریق چشم و 

این فضا و حریم نگه  . خدای متعال می پسنددآن ارتباط فعال و سالم را و سالمی است که حجاب امکان یک ارتباط فعال کلمه 

نبه ج :پوششبحث بخشی از  .رعایت کنندها را خداوند متعال خواسته که انسانبصری و رفتاری  ،اخالقی ،و مرزهای عاطفیداشتن 

بحث پوشش انجام دادن یک سری کارها در کنار انجام ندادن  .پوشش هم جنبه نفی و سلبی داردبحث بخشی از  و 3؛ایجابی دارد

  4یکسری کارها است.

 ؟ در اجتماع چه کارکردی داردحجاب ـ 2

 ها شناساییآنجایی که این حریم ،به لحاظ اجتماعی  :دانشگاه هنر یعلم اتیاالسالم و المسلمین  علی سرلک  عضو هحجه

پیدا انه طلبانه و هوس پرستمنفعت ، سودگرایانه ،های غیراخالقیسویهبینیم که ارتباطات میاست؛ مورد احترام قرار نگرفته نشده و 

دنیای  .گیردنمی های جدی قراردر معرض آسیبشان که عواطف و احساساتها طبیعتا در این میدان هم چه انساناست. کرده 

اطرات این خ است؛ در فضای ارتباطاتراجع به این حرمت نگه نداشتن اش پر است از خاطرات تلخی که حافظهامروز دنیایی است که 

    5.یک حق و در عین حال یک تکلیف استمفهوم کلی حجاب  .پررنگ و گزنده وجود داردها بسیار انسانتلخ در ذهن 

 ؟ کندمعنا پیدا میونه گقانون و فرهنگ چ در چارچوب حجابـ 3

 ؛با زور قانون حل کنیمیم مسائل را اههمیشه خواست   :دانشگاه هنر یعلم اتیاالسالم و المسلمین  علی سرلک  عضو هحجه

-باور ، رهنگفزور . در صورتی که زور قانون زور خیلی زیادی نیست ؛کندرسانی کفایت مییا اطالعتبیین یا توضیح کنیم فکر می

ها بصورت طبیعی در مجامعی که جوانله حجاب ئ. در مستواند این کار را بکندو می ی استزیادزور  ،ایجاد تمایالت و هاسازی

اگر  .تواند باشدهای یک شخص میجزء جاذبهتوجه به جنس مخالف، که میل ابتدایی به این سمت است ، دانشگاهمانند هستند 

                                                                 

 .پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتد: ( 32نَ بِالْقَوْلِ فَیَْطمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ َمرَضٌ)احزاب؛فاَل تَخْضَعْ - 1

و آن طور پای به زمین . های خود باعث جلب توجه نامحرم شوندی راه نروند که با نشان دادن زینتابه گونه:  (31وَ ال یَضْرِبْنَ بَِأرْجُِلهِنَّ لُِیعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَِتهِنَّ)نور؛ - 2

 .نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود

به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این ( : 30. )نور:  یرٌ ِبمَا یَصْنَُعونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزَْکى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِ - 3

 . زیرا خدا به آنچه مى کنند آگاه است . تر است براى آنان پاکیزه

أَوْ  آبَاِئهِنَّ وْ أَ لِبُُعولَتِهِنَّ  إِلَّا زِینََتهُنَّ یُبْدِینَ  وَلَا  جُیُوِبهِنَّ عَلَى بِخُمُرِهِنَّ  وَلْیَْضرِبْنَزِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا َظَهَر مِنْهَا   وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوَجهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ -4

تَّابِعِیَن غَْیِر أُولِی الِْإرْبَِة مَِن الرِّجَاِل أَِو الطِّفْلِ الَّذِیَن لَمْ إِخَْوانِهِنَّ أَْو بَنِی إِْخوَاِنهِنَّ أَْو بَنِی أَخَوَاِتهِنَّ أَْو نِسَاِئهِنَّ أَْو مَا مَلَکَْت أَیْمَاُنهُنَّ َأِو الآبَاِء بُُعولَتِهِنَّ أَْو أَبْنَاِئهِنَّ َأْو أَبْنَاِء بُعُولَتِهِنَّ أَْو 

و به زنان با ایمان بگو چشمهای ( : 31. )نور، تُْفلِحُونَ َلعَلَّکُمْ  الْمُؤْمِنُونَ  أَیُّهَ  جَمِیعًا اللَّهِ إَِلى وَُتوبُوا  زِینَِتهِنَّ  مِن یُخْفِینَ  مَا لِیُعْلَمَ  بَِأرْجُِلهِنَّ ضْرِبْنَ یَ وَلَا  النِّسَاءِ  عَْورَاتِ  یَْظهَرُوا عَلَى

های خود را بر سینه خود آشکار ننمایند و )اطراف( روسری -جز آن مقدار که نمایان است-نت خود را آلود( فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زیخود را )از نگاه هوس

ان، یا سرانشان، یا پسران همسرانشافکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود(، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پ

ی [، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسکیششان، یا بردگانشان ]=کنیزانشانان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان همبرادرانش

د )و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد(. و همگی بسوی خدا مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شو

 !بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید

کنند که حق انسانیت در ارتباطاتشان است.  و هم تکلیف خودشان را پرداخت کنند حقوقی را استیفا میحجاب هم حق و هم تکلیف: از این منظر کسانی که مراعات می - 5

در دلهای آنان یک نوع ( : 10.)بقره، یَکذِبونَ کانوا ِبما أَلیمٌ  عَذابٌ  وَلَهُمفی قُلوبِهِم َمرَضٌ فَزادَهُمُ اللَُّه َمرَضًا  کنند که دیگران آنهایی که به تعبیر قرآن:  )یان میکنند و بمی

شان گسترده ( فی قلوبهم مرض است؛ آن دامنه تخریبی .دردناکی در انتظار آنهاستگفتند، عذاب هایی که میبیماری است؛ خداوند بر بیماری آنان افزوده؛ و به خاطر دروغ

 نشود.  
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 انجاماما سخت  یاین کار .نیاز به قدرت بزرگ فرهنگ دارد؛ و تغییر بدهیمها را مدیریت کنیم جاذبهها و این بخواهیم این لذت

م به اندازه یاهچون نتوانست .سازی کنیمفرهنگشود به لحاظ رفتاری میدر مورد آن ؛ تبدیل به فرهنگ شود. فقط باید شدنی است

داشته  توفیقات زیادی؛ تواند یک پدیده را تبدیل به یک هنجار کندکه میهای الگوسازی در طراحی پارچه و بحث ،رمان ،فیلمکافی 

  .باشیم

 ؟ ما چگونه استحجاب در جامعه اعتقاد به ـ  وضعیت 4

ه ب آن و به .معتقد به حجاب هستنداکثریت جامعه   :دانشگاه هنر یعلم اتیاالسالم و المسلمین  علی سرلک  عضو هحجه

اتفاق  ؛به یک هنجار تبدیل شودتا آن فکر و آن علم گرفت تمایالتی که باید شکل میاما  ؛کنندمینگاه مثبت عنوان یک پدیده 

گیز نو جاذبه براهای بسیار گوناگون با زبانتبرج ، خودنمایی، دعوت به عریانیجامعه جهانی در فضای ضمن اینکه  1است؛نیفتاده 

استارها  ها و سوپرستاره .عریانی استاش های اصلییکی از پایه ؛دهدمهندسی فرهنگی دنیا را انجام میهالیوود که است. اتفاق افتاده 

         حتما  ؛زن و مرد نرسنددریدگی در روابط اگر به درجاتی از وقاحت و  ،های مردتی هنرپیشهحیا ها مخصوصا خانمدر هالیوود 

اما مبتنی بر های جدی گذاریبا سرمایهدنیای امروز  .حتما حذف خواهند شد ؛ وفروغ باشندتوانند یک ستاره همیشه درحال نمی

، متحک مانند:اشتباه در مورد مساله حجاب  وحتی جاهایی کارهای برعکس با وجود آنکه  ؛برندجلو میرا  کارمحوری انسانفرهنگ 

اعتنایی نسبت به این و بیتوجهی که برای بیهای پر از جاذبه طراحی هم از آنطرفصورت گرفته است و ی بودن تحمیل و اجبار

  .پدیده وجود دارد

 حجاب چیست؟ رعایت برهان عقلی برای به نظر شما مهمترین ـ  5

به  است که قرآن همتنها برهان عقلی حجاب همین   :دانشگاه هنر یعلم اتیاالسالم و المسلمین  علی سرلک  عضو هحجه

جام فعالیت ورزشی ان ؛مطالعه کند ؛خواهد کار کندکسی که می.ماندپاکیزه میهای انحرافی از جاذبه شخص اینکه. کنداشاره می آن

دارد منصرف ها را از اهداف مهمی که تواند انسانبزرگی که میهای در امان بمانند یکی از جاذبههای انحرافی حتما باید از جاذبه ؛دهد

با عه آحاد جامروانی و بهداشت عاطفی مهمترین بحران عقلی این است که بهداشت  به عبارت دیگرکنند مسائل جنسیتی است. 

 . اش رعایت نکردن حجاب باشددروازهتواند جنسیتی میهای جاذبه .افتدبه مخاطره میها رعایت نکردن این حریم

 ؟ کندحراست تواند از خانواده میـ  حجاب چگونه 6

 است کهدر جامعه ها مهمترین حریمحجاب یکی از   :دانشگاه هنر یعلم اتیاالسالم و المسلمین  علی سرلک  عضو هحجه

-دچار چالش، مساله تشکیل خانواده راتواند میها نماییو خودحجابی بی ،حجابیبد ؛ کندمیحراست و امنیت خانواده را به سالمت 

مخصوصا در آنها های که شود خانوادهسبب میها نماییها و خودتبرج از طرف دیگر دهد.افزایش  را سن ازدواجو  ؛های جدی کند

 ،ه سرعتباز آسیبی که وجود دارد  شود؛باعث میحجابی بیبدحجابی و  شکل بگیرد. و اختالالت زناشویی  دیدگیآسیب، ناهماهنگی

فراد و اسالمت و بهداشت روانی تواند عقلی پوشش و حجاب میمهمترین دلیل پس  .خانواده شکل بگیردفروپاشی عاطفی بهانه 

  .باشد به معنای درست آن حفظ کیان خانواده

                                                                 
 7/16که از این تعداد  ؛اند باید از انواع چادر استفاده کننددرصد زنان گفته  2/47 انجام شده است:    )با انتشارات محدود(  95سال سطح کشور در پژوهشی که در  - 1

درصد هم در مورد  5درصد اعتقادی به حجاب ندارند و  1/6 .  درصد از زنان پاسخگو به حجاب اعتقاد دارند 9/88.   اید چادر مشکی داشته باشنددرصد معتقدند زنان ب

   .که حجاب کاملی داشته باشداصل این است که  آدم دلش پاک باشد نه این :     این جمله بگویند در مورداند پاسخ خود را از پاسخگویان خواسته .    حجاب مردد هستند

 4/81  .  درصد موافق یا کامال موافق هستند 3/29.     مردد هستند 6/15 .   .درصد مخالف یا کامال مخالف هستند)دلش پاک باشد ولی حجابش را هم رعایت کند.( 1/65

تواند مسلمان باشد درباره این که آدم می. درصد در این زمینه مردد هستند 5/10.   درصد موافق یا کامال موافق هستند که حجاب یک اصل دینی و جزء ضروریات دین است

    . تواند مسلمان باشد و هم حجاب نداشته باشد کامال مخالف یا مخالف هستنداند اینکه هم آدم میدرصد گفته 8/73  اما حجاب نداشته باشد. 
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 روانشناختی چگونه است؟ از بعد حجاب  نگاه به ـ 7

بیشتر از معدل آنها زیبایی ها معدل چون زناز سویی   :دانشگاه هنر یعلم اتیاالسالم و المسلمین  علی سرلک  عضو هحجه

 خیلی آنها ظاهر برایمردها چشم نوازی و در مساله جنس مخالف، بافت روانشناختی دیگر به لحاظ  سویاز ؛ است انمردزیبایی 

بت به آقایان نسو باید  . دارندحق و تکلیف بیشتری هم نسبت به حجاب  لذاپوشش زنان زیبایی بیشتر دارند  بحثدر  . است ترمهم

در جایگاه مطلوب بودن همواره باید زن . گرددبرمیو مرد تفاوت روانشناختی زن حد حجاب به بپوشانند.  رااز بدن مقدار بیشتری 

 تا بتواند خاطر او را بدست آوردمرد باید از خود قابلیتی نشان دهد  ؛رودبه خواستگاری زن میدر نوع جوامع انسانی مرد . قرار بگیرد

رنامه هم باید ب دسترس نبودنشمورد در طبیعتا باید در  ؛زن عالوه بر اینکه باید مطلوب و معشوق باشد. و رضایت او را جلب کند

که دسترسی به زن  ؛اساسا حجاب به این معنا است که گویندشان این مطلب را میشهید مطهری در کتاب حجاب .ریزی کند

ثبات مراحلی و ابا پشت سر گذاشتن این جز  ؛است و اگر مردی بخواهد حتی موی او را ببیندزن گرانقیمت آسان و رایگان نیست. 

 . نخواهد بود ریسشرایطی برایش م

   کالم آخر 

گاه خداوند از ن .است شده حجاب و پوشش یک فرصتی است برای صیقل خوردن گوهر انسانی و روابط انسانی که اتفاقا بر آن تاکید

به تعبیر روایات اگر روابطشان بخواهد در یک بستر سالم و رو به رشدی  و متعال جامعه یک خانواده است. خلق عیال خداوند هستند

حجاب هم یک حق و . کنیم مطرح شده استهای محرم و نامحرم که تحت عنوان حجاب از آن یاد میاین محدودیت ؛شکل بگیرد

شخصی که  . تر استبحث پوشش که در مورد زن قدری گسترده بجز  مشترک است.بین زن و مرد هم یک تکلیف است که کامال 

 کند. صیانت می ،اش از مرزهای شخصیتی خودش به عنوان یک انسانکند به معنای دقیق کلمهحجاب را رعایت می

درست و کاملی در مساله حجاب طراحی نکردیم و طبیعتا جامعه را صرفا با قانون یا یادآوری  نکته دیگر اینکه ما متاسفانه الگوهای

 . ای نسبت به مضمون آن قانون متقاعد کردشود به سمت تمایل یا حرکت عاشقانهقانون نمی

کار روی ی و تجاری بسیار پرنکته دیگر اینکه حتما آن سوی ماجرا کسانی هستند که هم به دالیل ایدئولوژیک هم به دالیل اقتصاد

کنند. و رفتار آنها رفتار سنگین و سهمگین و پیگیری است؛  بحث عریانی و در بحث تبرج و گریز از حجاب دارند کارهای جدی می

ها هرچقدر از خداترسی و پارسایی فاصله مگر با تقویت شاخصه معنویت. انسان؛ شود برطرف کرداین رفتار را  در درجه اول نمی

 . شوندتر میتر و فقیرتر و آسیب پذیربگیرند حتما نسبت به مساله حجاب ضعیف

-هایی که پوشش خوبی دارند برای اینکه اعتقادات بهتر و صحیحنکته دیگر اینکه اساسا حجاب یک فرصت تربیتی بزرگ است؛ آدم 

 تری را در خودشان بپرورانند؛ اینها معموال مهیا هستند. 


