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تبيين فلسفه و پيامدهاي مثبت فرهنگي ،اجتماعي،
روانــي و اخالقي عفاف و حجــاب در عرصههاي مختلف
زندگــي و اثرات منفي عدم رعايت آن در سســت کردن
بنيانهاي اخالقي ،انســانی ،خانــواده و جامعه از جمله
راهکارهای ترویج عفاف و حجاب در جامعه به شمار میآید.
پوشش نامناســب پيامدها و آثار جبرانناپذيري در
فرهنــگ ،اخالق ،اعتقاد ،اقتصاد و امنيت جامعه دارد كه
گاه مسيري انحرافي و بازگشتناپذيري پديد میآورد.
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 ميکند ،ارزشها
و هنجارهــاي آن را ناديــده میانگارد و با غلبه و تهاجم،
ارزشها و الگوهاي مورد نظر خويش را جايگزين میکند
تا در اين رهگذر به اهداف خود دست يابد.
بنابراين فرآيند بدپوششی ،مقدمه تهاجم گستردهتر
به فرهنگ مقابل و شکستن هنجارها و جايگزين ساختن
هنجار مــورد نظر فرهنگ مهاجم اســت .جامعهاي که
دچــار تهاجم فرهنگي شــود و تغييرات اجتماعي در آن
ســريع صورت گيرد ،ارزش در آن جامعه ناپايدار اســت
و هنجارشــکني در آن مرسوم ميشود و در برابر فرهنگ
مهاجم هميشه از خود وازدگي نشان ميدهد و در نتيجه،
تبدیل به یک بحران اجتماعی میشود.
ميراثي که بدپوششــی به همراه دارد ،تنها پوشــش
نامناسب نيســت ،بلکه ترويج فرهنگ ناسازگار با جامعه
ايراني را به دنبال دارد.
بدپوششی عالوه بر اينکه خود يک ناهنجاري اجتماعي
به شمار ميآيد ،زمينهساز بسياري از ناهنجاريهاي اخالقي
ديگر نيز ميشــود و همچنين يکي از معضالت ناشي از
بدپوششی ،مشکالت رواني منتج از آن است.
برخي از دختــران و زنان ،به خودآرايي و جلوهگري
و ارائه پوشــش غيرمتعارف میپردازند و افکار خود را در
بعد تمايالت و تخيالت موهوم ،تقويت ميکنند ،بنابراين،
پوشش ناقص فشارهاي فراواني را بر روح و روان افراد وارد
ميسازد ،چنين افرادي هميشه در پي آنند که خود را به
گونهاي ارائه دهند که توجه ديگران را به خود جلب کنند
و شخصيت خود را با خواستههاي ديگران همگون سازند.
اما مشکل در اينجاســت که اين خواستهها محدود
نيست و وقتي دختران نتوانند خود را مطابق مدهای روز
ارائه دهند ،ثبات روحي و رواني خود را از دست میدهند
و بدين شکل ثبات شخصيتي خويش را از دست ميدهند.
توجه نكردن به آثار و كاركردهاي فردي و اجتماعي
حجاب و كاركردهاي منفي بیحجابی ،نقش بسيار مهمي
در ســرپيچي از آن دارد .حجاب که موضوع و مسئلهاي
ديني است ،تبديل به يکي از مسائل مهم و کليدي جامعه
شده و با بسياري از مسائل ،داراي ابعاد سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي پیوند خورده است.
اين مســئله از آنجــا که مخاطبان اصلــياش زنان
ميباشند ،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 ترویج عفاف
و حجاب در جامعه عبارتند از:
 .1تبيين ديدگاه اســام 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 شيوههاي جذاب.
 .2توجه 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 زشــتيها و
آسيبهاي اجتماعي.
 .3تبييــن نقش عفاف و حجــاب در تقويت هويت

ملي و فرهنگي جوانان و تأثير آن بر اســتقالل فرهنگي
و سياسي کشور.
 .4تقويت 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.
 .5تبيين ريشــههاي تاريخي و فرهنگي و نشانههاي
روشــن از وجود حجاب و پوشش در اديان الهي و جوامع
داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي.
 .6زمينهسازي اجتماعي مناسب براي دختران و پسران
جهت کشف ،هدايت و بروز قابليتها و توانمنديها و تأمين
مطالبات خود به منظور جلوگيري از بروز جلو ه گريهاي
نامناسب در حيطه فرهنگ عفاف و حجاب.
 .7تقويــت هماهنگي بين دســتگاههاي ذيربط در
برنامهريزي و تأمين امکانات الزم جهت رفع مشــکالت
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي موجود بر ســر راه ازدواج

 .12تربيت 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.
 .13توسعه و تنو ع بخشي به الگوهاي مناسب حجاب و
تبليغ آن توسط رسانهها به منظور اقناع روحيه تنوعطلبي
و حس زيبایی شناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق چادر
به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري کردن
يک الگوي ثابت از حجاب.
 .14تشويق 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.
 .15اتخاذ تدابير الزم جهت توليد و توزيع اقالم مورد
نياز جامعه در رعايت حجاب.
 .16ايجاد زمينههاي دسترســي عمومي به پارچه و
لبــاس منطبق با الگوهاي ايراني -اســامي و حمايت از

مسئله اجتماعي بدپوششی تبديل به مسئله امنيتي شود
كه در اين صورت نظام سياسي به چالش كشيده ميشود.

نقش جامعه بر فرهنگسازی عفاف و حجاب

جامعهشناسان معتقدند که رشد و توسعه هرچيزي،
بستگي به شــرايط و محیط متناسب با آن دارد .باید به
ایــن نکته اذعان کرد که حجاب نیز در محيط مناســب
خودش و بیحجابی هم در محيط مناسب خودش ،بسط
و توسعه مییابد.
امروزه شاهد آن هستيم كه در غرب كه حجاب را قبول
ندارند و در بســياري از موارد حتي حجاب را در تضاد با
محيط اجتماعي خود میدانند ،وجود زنان محجبه كمتر
است و بهندرت يافت میشود؛ اما در محیطهایی كه غالب
افراد محجبه هستند و حجاب و پوشش يك ارزش بهحساب
میآید ،برعکس است و بیحجابی كمتر به چشم میخورد.
بايد فرهنگ حجاب و فلسفه پوشش براي زنان و مردان
جامعهای که بر مبنای فرهنگ ،ایدئولوژی و باورهای دینی

تزئينات پرکرده است ،همهجا چنين رنگي به خود خواهد
گرفت و كسي انتظار استثناء نسبت به اين امور را ندارد.
الزم به ذکر اســت؛ وقتی چهره جامعه ســالم شد،
زمینه سرایت گناه نیز از بین خواهد رفت؛ بههمینعلت،
اســام در مورد گناه علنی از خود واکنش شدیدی نشان
میدهد؛ زیرا اگر چهره اجتماع ناهنجار شــود ،قطعا گناه
نیز سرایت خواهد کرد.
لباسها و وســایل مبتذل و پرجاذبه در بازار جامعه
اسالمی و پشت ویترینها نباید بهصورت دامی برای صید
عرضه شود و ضروری است که دولت بر کارخانجات تولید
پوشاک ،نظارتی دقیق و مستمر داشته باشد.
تبلیــغ در مورد ازدواج آســان و دادن وام ازدواج به
جوانان ،تفکیک مراکز دختر و پسر در دانشگاهها ،جلوگیری
از تولید فیلمها و کتابهایی که در آنها زمینههای انحراف
و فســاد و ابتذال زیاد اســت ،بهخصوص بستن بعضی از
شرکتها و بوتیکها و مؤسســات منحرف یا جلوگیری
از ارائــه لباسهای غیرمتعــارف و غربی ،ازجمله مواردی
هســتند که میتوانند در نقش جامعه بر عفاف و حجاب
تأثیرگذار باشند.
برنامهریزی برای پرکردن اوقاتفراغت جوانان ،یکی
دیگر از مسائلی است که در سالمسازی جامعه و ترک منکر
نقش دارد .اسالم برای سالمسازی جامعه ،هنرهای دستی،
تربیت کودکان و مدیریت داخلی را به زن سپرده است و تا
حد امکان با سپردن کارهای مفید در محل آرام خانه ،زن را
از خارجشدن بدون دلیل و دور از چشم شوهر نهی فرموده
است؛ البته هرجا که نیاز باشد ،به زن اجازه خروج از خانه
داده اســت؛ ازجمله رفتن به مکه بدون شوهر .باید گفت،
آنچه محیط را فاسد میکند ،رها شدن و بیهدفی است؛
وگرنه ،اسالم به زن اجازه راهپیمایی ،شرکت در انتخابات،
داشتن استقالل اقتصادی و سیاسی ،شرکت در عالیترین
کنگرههای علمی ،نوشتن انواع مقاالت تخصصی و تربیتی و
علمی را داده است؛ ولی با همه این مطالب ،هرچه اختالط
زن و مرد کمتر باشد ،محیط جامعه به سالمت نزدیکتر و
میدان برای رشد منکرات ،تنگتر است.
از آنجا که انســان یک موجود اجتماعی است ،پاکی
جامعه نیز به پاکــی او و آلودگی آن به آلودگیش کمک
میکنــد ،روی همین اصل در اســام با هر کاری که جو

راهکارهای فـرهنگی و اجـتماعی
برای ترویج عـفاف و حجـاب

جوانان.
 .8اهتمام جدي مراکز فرهنگي و کليه رســانههاي
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.
.9تبيين ضرورت رعايت حجاب و عفاف توسط زنان
و مردان در برنامههاي فرهنگي ،تبليغي و هنري و پرهيز
از يک سونگري.
 .10تبيين عدم مغايرت پوشيدگي ،حجاب و عفاف با
حضور و فعاليتهاي اجتماعي زنان و رفع شــبهه تعارض
بين آن دو.
.11توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات بين دستگاههاي
مختلف آموزشــي ،فرهنگي و تبليغي در جهت تبيين و
تعيين حدود و ضوابط هماهنگ در رعايت عفاف و حجاب
در ارائه برنامهها و کاالهاي فرهنگي.

ابتکار دولت ایتالیا برای حمایت از فرزندآوری

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

یکی از ابزارهای مهم جهت توســعه اقتصادی اجتماعی ،نیروی انسانی جوان است؛ به همین دلیل بسیاری
از کشورهای توسعه یافته جهان که با مسئله پیری جمعیت مواجه هستند ،سیاستهایی را جهت جلوگیری از
پیری جمعیت و فرزندآوری بیشتر مادران در پیش گرفتهاند.
به گزارش ایرنا ،در برنامه بودجه جدید دولت ایتالیا ،یک تبصره برای اعطای یک قطعه زمین کشاورزی به
زوجهایی که در انتظار فرزند سوم هستند ،گنجانده شده است .این تبصره مربوط به دخالتهای دولتی برای ترویج
توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کشاورزی و رشد جمعیتی از طریق حمایت از خانواده میشود.
بر این اساس ۵۰ ،درصد از این زمینها مربوط به زمینهای کشاورزی دولتی میشود که برای اهداف دیگر
نهادها بدون استفاده ماندهاند و  ۵۰درصد دیگر نیز زمینهای متروکه در جنوب ایتالیا است که استفاده از آن به
مدت  ۲۰سال به خانوادههایی اعطا شود که فرزند سوم آنها در سالهای  ۲۰۲۰ ،۲۰۱۹و  ۲۰۲۱متولد خواهد شد.
آن دســته از خانوادههایی که به این طرح میپیوندند ،میتوانند یک وام مســکن تا  ۲۰۰هزار یورو برای ۲۰
سال و بدون بهره درخواست کنند تا بتوانند نخستین خانه خود را در مجاورت زمین اعطا شده ،خریداری کنند.
بر اســاس این گزارش ،جمعیت ایتالیا ســیری نزولی را طی میکند و با روند کنونی تا  ۱۰۰سال آینده ۴۴
میلیون نفر کاهش پیدا کرده و به  ۱۶میلیون نفر خواهد رسید.
«متئو ریتوزلی» از موسسه «لومزا» به تازگی هشدار داد که «جمعیت ایتالیا با روند کنونی تا  ۲۰سال آینده ۸
میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد و نیاز به اقدامی جهت حمایت از خانواده و زاد و ولد برای تغییر این روند است».
موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) نیز در گزارشی با تاکید بر اینکه زاد و ولد در این کشور به طور بیسابقهای
کاهش یافته است ،از افزایش جمعیت سالمندان خبر داد و اعالم کرد :فقط  13/4درصد جمعیت ایتالیا کمتر از
 ۱۵ســال ســن دارد در حالی که بیش از  ۶۴درصد جمعیت این کشور در ردههای سنی از  ۱۵تا  ۶۴سال است
و  22/6درصد جمعیت باالی  ۶۵ســال ســن دارد .شمار سالمندان  ۸۰سال به باال نیز به  ۷درصد میرسد۱۵ .
هزار و  ۵۰۰نفر عمرشــان از یکصد ســال گذشته و جالب اینکه یک هزار نفر به  ۱۰۵سال رسیده و  ۲۰نفر نیز
باالی  ۱۱۰سال سن دارند.
بر اساس اعالم ایستات ،شمار افراد متاهل نیز به شدت کاهش یافته است .آمار جمعیت  ۱۵تا  ۶۴ساله نشان
میدهد که در قبال کاهش  ۳۰۹هزار نفری جمعیت ،شــمار افراد متاهل نیز  ۳میلیون و  ۸۴۳هزار نفر کاهش
یافت و در عوض به جمعیت مجردها و طالق گرفتهها اضافه شد.
کاهش زاد و ولد در ایتالیا برای ســومین ســال پیاپی ادامه یافته و شمار نوزادان در سال  ۲۰۱۷میالدی به
 ۴۵۸هزار نفر رسید که از این تعداد  ۶۸هزار نفر از والدین خارجی هستند.
ایســتات با یادآوری اینکه در ســال  ۲۰۱۷در مجموع  ۱۶هزار نوزاد کمتر از سال  ۲۰۱۶متولد شدند ،ادامه
داد :از سال  ۲۰۱۵میالدی شمار تولد نوزادان در ایتالیا به زیر  ۵۰۰هزار نفر در سال کاهش یافت .در سال ۲۰۱۷
درمجموع  ۴۵۸هزار و  ۱۵۱نوزاد متولد شدند که یک رکورد جدید از زمان وحدت ایتالیا محسوب میشود .در
ســال  ۲۰۱۷میالدی حدود  ۱۲۰هزار نوزاد کمتر از  ۹ســال اخیر متولد شدند .کاهش شمار زاد و ولد در ایتالیا
که از سال  ۲۰۰۸آغاز شد همچنان ادامه دارد.
در پایان سال  ۲۰۱۷میالدی جمعیت ایتالیا  ۱۰۵هزار و  ۴۷۲نفر کاهش پیدا کرد و به  ۶۰میلیون و ۴۸۴
هزار نفر رسید که از این تعداد  ۵میلیون نفر ( 8/5درصد جمعیت ) مهاجران خارجی هستند.

یک تلنگر

گفتنی است ،این نمونه تنها یک مورد از انواع و اقسام حمایتها و طرحهای تشویقی در کشورهای مختلف
جهان از جمله کشورهای پیشرو و صنعتی است که با نگرانی از آسیبهای کاهش نرخ زاد و ولد و افت نیروی
مولد و اثرگذار در سالهای آتی ،چندین سال زودتر تالش میکنند با روشهای مختلف نسبت به ترمیم مطلوب
جمعیت و افزایش نرخ زاد و ولد و فرزندآوری اقدام کنند .در کشــور ما نیز سالهاســت که کارشناسان حوزه
جمعیت نســبت به پیر شــدن جمعیت و کاهش شدید نرخ فرزندآوری در سالهای پیش رو هشدار میدهند
اما در عمل نه تنها سیاســتهای تشــویقی خاصی برای تشویق زوجهای جوان به فرزندآوری بیشتر مشاهده
نمیشود بلکه گویا عدهای از مسئوالن مربوطه بیمیل به کنترل جمعیت نیز نباشند .البته در این بین اتخاذ
راهکارهایی برای تشویق جوانان به ازدواج و برطرف کردن موانع آن از سوی دولت و مجلس و استفاده بهینه از
منابع کشور و خدماتدهی مطلوبتر به خانوادهها با حاکم کردن سیاستهای درست خود میتواند گام مهمی
برای استفاده از پنجره طالیی جمعیت جوان کنونی و تضمین کیفیت جمعیتی کشور در دهههای آینده باشد.
در همین حال فرهنگ ســازی از سوی رســانهها و اهل منبر و تریبون هم میتواند موثر باشد چرا که برخی
خانوادهها با وجود تمکن مالی مناسب بازهم تمایلی به فرزندآوری بیشتر ندارند و جالب اینکه عدهای این کار
را پزی روشنفکرانه و با الگوی غربی تصور میکنند حال آنکه همانطور که بیان شد اکنون خود غربیها نیز در
تالش و تکاپو برای رواج چند فرزندی هستند.

طراحان و توليدکنندگان آن.
 .17فراهم ســاختن زمينههاي امــکان رقابت براي
توليدکنندگان داخلي و حمايت مالي از آنها.

لزوم شناخت علمی حجاب
به عنوان یک مسئله اجتماعی

از آنجا كه اختالل در حجاب و طرز پوشش ،مغاير با
ارزشهاي محوري جامعه مذهبي بوده ،موجب جريحهدار
ي شود و لذا به عنوان يك
شــدن وجدان جمعي جامعه م 
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 ميگيرد و با نگاهي جامعهشناختي ،در
واقع حجاب به مفهوم پوشش اسالمی ،در بستري از روابط
اجتماعي شكل ميگيرد كه از يك سو ممكن است داراي
شكل و قالبي متنوع و جوهر و محتوايي يكسان باشد (يا
بالعكس) و از ســوي ديگر از منظر ارتباطاتي ،حجاب به
مثابه رسانهاي هويتي و ارتباطي است كه نقش نماديني
در عرصه ارتباطات ميان فردي دارد ،لذا مســئله حجاب
داراي ابعاد فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي ميباشد
و داراي مؤلفههاي مذهبي -معنوي ،منزلتي ،شخصيتي
و رفتاري است.
از ميان دســتگاههاي دولتي كه براي توسعه عفاف و
حجاب داراي ماموريت و وظيفه هستند ،اگر صرفاً نيروي
انتظامي بخواهد براي كنترل اجتماعي حجاب اقدام کند
و بدون مشــاركت عمومي ،مشــاركت مدني و مشاركت
سازمانهاي دولتي ،مردم نهاد و اقشار اجتماعی در مقابل
مسئله بدپوششی پيشگام باشد ،چه با رويكرد ايجابي و نرم
و چه با رويكرد قهري و سلبي در هر دو صورت كارآمدي
و مقبوليت آن تحتالشــعاع قــرار گرفته و احتمال دارد

شکل گرفته شــفافتر تا افراد بر مبنای یک منطق قوی
حجاب را انتخاب كنند.
محیط از طریق واردکردن عناصر محرک و گرایشهای
انحرافی ،منجر به بروز مشــکالت و انحرافات میشــود.
مســائلی از قبیل انتشار عکسهای هنرپیشههای سینما
با پوشــشهای غیراســامی ،عدم پوشــش مناسب در
فیلمهای روی پرده ســینما ،عرضــه و فروش لباسهای
غربی در فروشــگاههای لباس ،از جمله عواملی هســتند
که بر ضربهزدن به عفاف و حجاب جامعه ،تأثیرگذارند.
باید یادآور شــد که محیط و جامعه در گرایشهای
فکری و اخالقــی افراد ،اثر میگــذارد .در این زمینه به
نمونهای از قرآن کریم اشــاره میکنیم .در آیه 138سوره
اعراف درخصوص قوم بنیاســرائیل آمده اســت :و بنی
اســرائیل را از دریا به ساحل رسانیدیم؛ پس به قومی که
بر پرســتش بتان خود متوقف بودند برخورده ،گفتند :ای
موســی! برای ما خدایی مثل خدایانی که این بتپرستان
راست مقرر کن» ...
این جریان نشــان میدهد که انســان تا چه اندازه،
تحتتأثیر محیط قرار دارد و این محیط است که میتواند
او را به خداپرســتی سوق دهد یا به بتپرستی بکشاند و
این محیط اســت که منشأ انواع مفاسد و بدبختیهای یا
سرچشــمه صالح و پاکی میشود (اگرچه انتخاب خود او
نیز عامل نهایی اســت) و بههمینجهت اصالح محیط در
اسالم ،فوقالعاده مورد توجه قرار دارد.
موضوع اختالط دانشجویان در محیط درس و محوطه
و فضای باز و نشستن روی نیمکتهایی که در فضای آزاد
برای مطالعه قرار داده میشود ،یکی دیگر از مسائلی است
که انگیزه و ســببی برای ارتکاب گناه اســت که بهدنبال
آن ،مســائل مختلفی ممکن است اتفاق بیفتد .همچنین
در برههای كه چشــم زنان و مردان جامعه را تجمالت و

سردار مهدی معصوم بیگی*

جامعه را مســموم یا آلوده کند ،شدیدا مبارزه شده است؛
بنابراین بايد همه شرايط براي بهوجود 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 ،بیحجابی و اباحهگري،
جرأت ابراز وجود ندارد.

سخن پایانی

اینکه محیــط جامعه ،از مهمترین عواملی اســت
کــه میتواند نقش تعیینکننــدهای در ترویج فرهنگ
عفاف و حجاب داشته باشــد .در اینجا باید یادآور شد
کــه پس از پیروزی انقالباســامی ،هنگامیکه قانون
عفاف و حجاب بهطور رســمی ابالغ شد ،عدهای از زنان
بیحجاب آن زمان به این موضوع اعتراض کرده و اقدام
بــه راهپیمایی کردند؛ اما کمکم وقتی این اقلیت دیدند
کــه اکثریت زنان به حجاب رو آوردند ،آنها نیز خود را
همرنگ جماعت کردند.
امروز هم حضور افراد با پوشش مناسب و محجبه
باید در جامعه بیشاز پیش محســوس باشد و الگوها
و مدلهای پوشش اســامی که دارای جذابیت باشد،
بــرای دختــران و بانوان جوان عرضه شــود؛ برگزاری
نمایشگاههای پوشش اسالمی ،انتشــار تصاویر بانوان
محجبه موفق و نمونه در نشریات ،جراید و ...و تشویق
بانوان محجبه و حرمت قائلشــدن به عفاف و حجاب
در ادارات و مراکــز خرید و ،...توصیــه دانشآموزان و
دانشــجویان به حجاب و تشــویق آنان در کنار سایر
دانشآموزان و دانشجویان و درنهایت توجه ویژه و خاص
به تذکر لسانی توسط بانوان باحجاب در محیط اجتماع،
ازجمله عواملی هستند که میتوانند در فرهنگسازی
افراد جامعه ،تأثیرگذار باشند.
* فرمانده انتظامی استان اصفهان

سخنرانی انقالبی یک دانشآموز بسیجی در نمازجمعه

دانشآموز بسیجی در خطبههای پیش از نماز جمعه
تهران گفت :دانشآموز بســیجی در یک کالم یعنی افسر
جوان جنگ نرمی که پای کار انقالب است.
به گزارش تســنیم ،علیرضا زارعی دانشآموز ســال
دوازدهم رشته تجربی دبیرستان نمونه دولتی عالمه امینی
مرودشت استان فارس ،سخنران پیش از خطبههای نماز
جمعه هفته گذشته تهران بود.
مشروح سخنرانی این عضو هیئترئیسه کنگره ملی
سازمان بسیج دانشآموزی بدین شرح است:
«اینجانــب به نمایندگی از پنــج میلیون دانشآموز
بســیجی و 18هزار فرمانده واحد بسیج دانشآموزی که
همسنگران من در مدارس هستند ،توفیق حضور در محضر
شما نمازگزاران را دارم.
 8آبان ماه سالروز حماسهای عظیم است که آفریننده
آن شهید گرانقدر دانشآموز حسین فهمیده بود که امام در
وصفش فرمود «رهبر ما آن طفل سیزده سالهای است که
با نارنجک خود را زیرتانک دشمن انداخت و آن را منهدم
نمود و خود نیز شربت شــهادت نوشید»؛ حماسهای که
زیبایی پیروزی ایمان را به تصویر میکشید .حماسهای که
در تاریخ ماندگار شد و سبب شد که همگان این روز را به
نام روز بسیج دانشآموزی بشناسند و آن را گرامی بدارند.
دانشآموز بسیجی یعنی مجاهد در تمامی جبههها،
جبهه ایمان و معنویت و جبهه علم و دانش و در این مورد
رهبر معظم انقالب چه زیبا فرمودند «بسیج یعنی حضور
بهترین و با ایمانترین نیروهای عظیم ملت در میدانهایی
که برای منافع ملی و اهداف واال کشورشــان به آنها نیاز
دارند» و امروز نیاز کشور ما بیش از پیش به علم ،دانش،
تقوا و بصیرت توأمان اســت .همان آرمانی که دانشآموز
بسیجی بر مبنای آن تعریف میشود و دانشآموز بسیجی
در یک کالم یعنی افســر جوان جنگ نرمی که پای کار
انقالب است.
نهاد بســیج دانشآموزی جلــودار و یکهتاز میادین
جنگ نرم و لبیک گوی به ندای «این عمار» ولی امر خود
است؛ نهادی که دشمنان با مقابله خود و از طرق مختلف
ســعی در دســتاندازی در آن را دارند؛ در روزهای اخیر
وزارت خزانهداری آمریکا با یک بهانه کودکانه برای تحریم
بسیج ایران اذعان داشته که «نیروهای بسیج ،کودکان را

آموزش میدهند تا سرباز شوند و به منطقه اعزام شوند و
در درگیریها بجنگند»
نیکی هیلی نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل
در توجیــه این اظهارات کودکانه میگوید که «ایران روز
بسیج دانشآموزی را جشن میگیرد» فارغ از آنکه ما روز
 8آبان را جشــن نمیگیریم بلکه آن را گرامی میداریم و
در جواب گزافهگوییهای این بدخواهان میگوییم هیهات
کــه ما دانشآموزان یک قد م از آرمانهای خودمان کوتاه
بیاییم و ما دانشآموزان همچون گذشته انقالبی و عاشورایی
هستیم و خواهیم ماند.
آنهــا نمیگویند امثال حســین فهمیدهها برای چه
به جنگ رفتند و هدفشــان چه بود؛ حــال آمریکاییها
میخواهند این روحیه بسیجی را نادیده بگیرند و بگویند
نیروهای بســیج ایران قصد دارند که از کودکان در جنگ
اســتفاده کنند آن هم در حالیکه اعتراف کردند باعث و
بانی جنگی بودند کــه فهمیدهها را مجبور به دفاع کرد.
آمریکا در حالی شعار حمایت از کودکان میدهد که حال
و روز کــودکان یمنی به راحتــی میتواند دروغین بودن
ادعای آنان را ثابت کرد .خوشــبختانه امروز دانشآموزان
بسیجی خودشــان به عنوان یک افسر جوان جنگ نرم،
آتش به اختیار در عرصه فرهنگی و علمی در سنگر مدارس
مشغول خدمت هســتند .در این میان باید ذکر کرد که
امروز دانشآموزان توقع ندارند برایشــان فرش قرمز پهن
شود ولی بهتر است بازنشستگان به جای فکر به مسئولیت
بهتر و بیشتر ،به جوانان مشورت بدهند و بهجای کار برای
جوانان ،کار را به دست جوانان بسپارند .زیرا جوانان چشم
انتظار آیندهاند و هــرگاه توجه و فرصت دادن به جوانان
جدی گرفته شده است ،آثار و برکاتی فراوان داشته است.

ما دانشآموزان بسیجی از مجلس شورای اسالمی و
نمایندگان میخواهیم که در رابطه با لوایح مطرح شــده
دقت الزم را به کار بسته و منافع ملت را در نظر بگیرند و
در زمینه الیحه «افای تی اف» نیز خواستار موضع جدی
و قاطعانه شورای نگهبان هستیم.
اکنون از برمال شدن نقشه شوم دشمن در تحمیل سند
مفتضح  2030که این هم مدیون روشنگری مسئولین و
دانشآموزان بســیجی بصیر و موضع قاطعانه و مستحکم
رهبر معظم انقالب اســت ،مدتی میگذرد و این ســؤال
مطرح میشــود که چرا بعضی از مسئولین خرد و کالن
وزارت آموزش و پرورش چه ســهوا و چه عمدا سعی در
دامن زدن به خواســته دشمنان این مرز و بوم را دارند و
در تالشند که این سند را تحت پوششهای مختلف و یا
لوایح دیگر به اجرا در آورند؟ چرا با وجود سند باال دستی
همچون ســند تحول بنیادین که مورد قبول مقام معظم
رهبری و ملت شریف ایران است مجددا به طرحی رجوع
میشــود که غرض دشمن در آن روشن و مبرهن است؟
انشاءاهلل که با اجرای سند تحول بنیادین ،شاهد رسیدن
نظام آموزشی به نقطه اوج خود خواهیم بود.
خطاب به رهبر عزیزتــر از جانمان میگوییم ،آقا و
رهبر ما ،دغدغه شما را فهمیدیم و برای رسیدن به الگوی
پیشــرفت ایرانی  -اسالمی مشــغول جهاد فرهنگی در
سنگرهای مدارس هستیم؛ آقا جان ندای «العلم سلطان»
را شــنیدیم و لبیک گویتان هستیم و در خواندن درس
کوشــاییم تا در آینده شــاهد فتح قلههای علم و دانش
توسط بسیجیانتان باشید.
به یاد شهید تهرانیمقدم که آرزویش نابودی اسرائیل
بود عرض میکنیم :ما نســل ســوم و چهارم انقالب با په
پایان رســیدن شمارش معکوس  25ساله رهبر عزیزمان
برای عمر رژیم کودککش صهیونیستی ،زمین را از لوث
وجود این جرثومه فساد تطهیر نموده و اسرائیل را از صفحه
روزگار محو خواهیم کرد و انشاءاهلل به سران حکومتهای
مستکبر میگوییم :بدانید و آگاه باشید که  38سال پیش در
دفاع مقدس و در راه این انقالب  36هزار دانشآموز شهید
تقدیم این انقالب شدند و امروز اگر واقعه رخ دهد بیش از
پنج میلیون دانشآموز بسیجی عاشقانه آماده دفاع و فدا
کردن جانشان در راه این انقالب و کشورند».

«ابر بشوید اما نبارید»

مدیریت خشم
از منظر یک ضربالمثل ترکی

رضا حیدری قاسمآبادی

وقتي هوا ابري میشود تغييراتي در آسمان رخ میدهد .ابرها سياه میشوند ،صداي مهيبي از
آنها به گوش میرسد و آسمان دگرگون میشود .از روي اين نشانهها میتوان فهميد تغييراتي رخ
داده و یا قرار اســت اتفاقاتي بيافتد .حال يا باران میبارد ،يا تگرگ و یا قضيه با چند رعدوبرق به
پايان میرســد .ما انسانها وقتي خشمگين میشویم شبيه ابرهای بارانزا هستيم .ظاهر ما تغییر
میکند و چهرهمان برافروخته میشود .ممكن است خشم خود را با فریاد زدن تخليه كنيم و یا آن
را با یک رفتار پرخاشگرانه بروز دهيم .یک ضربالمثل ترکی هست که میگوید« :بولوت اولون آما
ياغميون» اگر بخواهیم آن را معنی کنیم میشود« :ابربشيد ولي نباريد» .این ضربالمثل بیانگر این
نکته است که به هنگام عصبانیت نباید رفتار پرخاشگرانهای از خود نشان دهیم مانند ابری که به
شکل ابر بارانزا درآمده اما بارانی را برای زمین نمیفرستد .درواقع در این ضربالمثل خشم به ابر
و پرخاشگری به ماحصل ابر یا باران تشبیه شده که تشبیه زیبایی است .خشم یک نعمت خدادادی
است و این نحوه استفاده ما از آن است که گاهی برایمان دردسرساز میشود.
همانطور که همه میدانیم مدیریت خشم کاری ساده نیست و نیاز به تمرین و ممارست دارد.
در ادبیات ما این مسئله بهخوبی بیانشده است:
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو
طالب مردی چنینم کو به کو
کو در این دو حال مردی در جهان
تا فدای او کنم امروز جان
اين ابيات نشــان میدهد کنترل و مدیریت خشــم کار سختی بودهاما درعینحال نیز شدنی و
دستیافتنی است چراكه اگر اینگونه نبود خداوند در قران كريم ما را به آن دعوت نمیکرد (سوره
آلعمران آیه  .)134پس راهي سخت در پیش داريم و بايد براي رسيدن به آن تمام تالش خود را
بكنيم تابه لذت كنترل خشم دستیابیم.

خشم چیست؟

قبل از اینکه بخواهیم تکنیکهایی برای مدیریت خشم معرفی کنیم شاید بهتر باشد خشم را
دقیقتر تعریف کنیم .شما میتوانید از بنزین برای روشن کردن اتومبیل خود استفاده کنید ،آنگاه
با آن به محل کار خود بروید ،خانواده را برای تفریح به گردش ببرید ،به عیادت بیماران بروید و از
این قبیل کارها؛ که همگی سبب میشود رفاه بیشتری را در زندگی تجربه کرده و لذت بیشتری
از آن ببرید .همچنین میتوانید این بنزین را برای به آتش کشیدن درختان مورداستفاده قرار داده
و با این کار محیطزیست را تخریب کنید.
بنزین بهخودیخود خوب و یا بد نیست و این شما هستید که با نحو ه مصرف آن تعیین میکنید
بنزین یک ماده مفید باشید یا غیرمفید .خشم نیز به همین صورت است .یک هیجان کام ً
ال طبیعی
که در همه انسانها وجود دارد .خشم نعمتی است که خداوند به ما هدیه کرده است تا بهوسیله آن
از خود و خانوادهمان دفاع کنیم؛ اما زمانی که از این نعمت بهخوبی استفاده نکنیم تبدیل به یک
آسیب و تهدید جدی میشود و به ضررمان تمام میشود.
خداوند در قرآن کریم بهخوبی این مسئله را به ما تذکر داده به این صورت که درجایی فرموده
بر کافران سخت بگیرید (سوره فتح آیه  )29و درجایی نیز فرموده که خشم خود را فروببرید (سوره
آلعمران آیه  .)134پس خشم مانند ابزاری است که در اختیار ماست و این نحو ه استفاده ما از آن
است که تعیین میکند مفید و سازنده باشد یا غیرمفید و مخرب.

خشم و پرخاشگری

عدهای خشــم را با پرخاشگریاشتباه میگیرند .پرخاشگری یک نوع رفتار است اما خشم یک
هیجان طبیعی اســت .ممکن است یک نفر از دست ما خشمگین شود اما این خشم را بروز ندهد
اما گاهی نیز آن را بروز داده و پرخاشــگری کند؛ حال این پرخاشــگری یا بهصورت کالمی اســت
یا غیرکالمی .برخی پرخاشــگری را رفتاری میدانند که به دیگران آسیب میرساند یا میتواند به
دیگران آسیب برساند.
پرخاشگری ممکن است رفتاري باشد مانند کتک زدن ،شکستن ،پرت کردناشیاء و یا کالمی
باشــد مانند فریاد زدن ،غرغر کردن ،دشــنام دادن و ....عدهای پرخاشگری را ذاتی میدانند به این
معنا که یک نفر استعداد پرخاشگری دارد اما عدهای آن را نتیج ه تربیت میدانند یعنی فرد آن را از
خانواده و یا محیطی که در آن زندگی میکند میآموزد .تحقیقات نشان داده کودکانی که والدین
پرخاشگر داشته باشند بیشتر از سایر کودکان پرخاشگری میکنند زیرا پرخاشگری را بهعنوان یک
رفتار از والدين خود آموختهاند.

مدیریت خشم

با توجه به تعریفی که از خشم ارائه دادیم چند نکتهای را هم برای پیشگیری و مدیریت خشم
بیان میکنیم .توجه به این نکات میتواند به ما در مدیریت خشم کمک کند.
یکی از مواردی که در پیشــگیری از خشم و پرخاشگری بسیار مؤثر است مدل صحبت کردن
ماست .برخی افراد در البهالی صبحتهای خود از واژههایی استفاده میکنند که موجب توهین به
دیگران و عصبانی کردن آنان میشود .بسیاری از این افراد واقعاً قصد توهین به دیگران را ندارند اما
از روی عادت در صحبت کردن خود از واژههایی استفاده میکنند که برای دیگران خوشایند نیست
و بهنوعی توهین به آنان محسوب میشود .بسیاری از درگیریهای خیابانی به همین علت و صرفاً
به خاطر یک حرف یا یک کلمه رخ داده است.
نکته بعدی اینکه ســعی کنید به هنگام عصبانیت هیچگونه تصمیم نگرفته و هیچ کاری انجام
ندهید .زمانی که ما خشمگین میشویم به دلیل غلب ه هیجانات معموالً منطقی فکر نکرده و تصمیمات
درســتی نمیگیریم .پس بهتر است به هنگام عصبانیت حداقل برای چند ثانیه یا چند دقیقه هم
که شده حرفی نزنیم ،تصمیمی نگیریم و کاری انجام ندهیم .چقدر خوب میشود اگر تمرین کنیم
تا به هنگام عصبانیت تا عدد  10بشماریم زیرا این کار سبب میشود زمانسپری شده و از شدت
هیجان ما کاسته شود.
اقدام بعدی که به هنگام بروز عصبانیت باید انجام دهید این است که سعی کنید از محلی که
در آن عصبانی شدهاید خارج شوید .این کار از هیجانات شما کاسته و در آرام شدنتان به شما کمک
میکند .دور شدن از محیطی که سبب عصبانیت شما شده در کاستن از میزان خشم مؤثر است.
این محیط میتوان محل کار شما ،اتومبیل شما و حتی منزل شما باشد .خارج شدن از محیطی که
سبب عصبانیت شده در پیشگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه بسیار تأثیرگذار است.
نکته دیگر اینکه با پرخاشگری شاید برای لحظهای احساس سبکی به شما دست دهد اما قطعاً
در آینده از کار خود پشیمان خواهید شد .پس چهبهتر که سعی کنید پرخاشگری را در نطفه خفه
کنید و از بروز آن پیشگیری کنید .با خودتان تعهد کنید که تحت هیچ شرایطی از کوره درنروید و
پرخاشگری نکنید .عده ای معتقداند که جواب مشت را باید با مشت داد اما این یک تصمیم هیجانی
است که معموالً سبب پشیمانی افراد میشود.
از اقدامات دیگر در پیشــگیری از خشم و پرخاشگری که از توصیههای دینی هم میباشد
اینکه عفو و بخشش را در برنامه خود قرار دهیم .رفتاری که از یک نفر سرزده و برای ما قابلقبول
نیست ممکن است واقعاً عمدی نبوده و کام ً
ال سهوی رخ داده باشد .بخشیدن دیگران به شما
در رســیدن به آرامش کمک بســیاری میکند .البته این بخشش باید از روی قدرت باشد نه از
روی ضعف و ناتوانی.
نکتــه آخر هم اینکه هیچگاه رفتارهای دیگــران را قضاوت نکنید .قضاوت کردن یکی دیگر از
کارهایی اســت که موجب عصبانی شدن ما میشود زیرا رفتار دیگران را مورد قضاوت قرار داده و
آنها را محکوم میکنیم .درصورتیکه واقعاً علت اصلی رفتار دیگران که ســبب عصبانیت ما شــده
برایمان مشخص نیست .بسیاری از درگیریها و پرخاشگریها از یک سوءتفاهم ساده که از قضاوت
کردن ناشی شده است آغاز میشود.

