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  چكيده

 دختران.دارد مي محفوظ خود در را ارزشمندي بسيار مرواريد كه ماند مي صدفي مانند دختران براي رچاد

 امنيت احساس با كنندو پيدا حظور خود جامعه در تري مناسب پوشش با چادر پوشيدن با توانند مي

 نحواحسن به آن از دباي و هستند خوردا بر فراواني زيبايي از آنان.كنند آمد و رفت ها خيابان در بيشتري

 با ابدي جهان در هم و جهان اين در هم آنان موفقيت و سربلندي براي كه بدانند بايد و كنند  استفاده

  .باشند نيز خود اسالمي حجاب مواظب همچنين و كردارشان و رفتار مراقب كه يستي

 هنوز كه ميدهند نشان مردم همه به شوند مي خود جامعه وارد و كنند مي سر به را چادر دختران كه زماني

 هاي بانو ديگر و) س( ذينب حضرت و) س( زهرا فاطمه حضرت راه پيرو كه شوند مي پيدا دختراني هم

 كثيري عده كه است چادري آموزان دانش از بسياري معضل موضوع اين.هستند اسالم جهان تاريخ سرشناس

 كه اينجاست. گذارند مي كنار را چادر ،مدرسه وسايل حمل و چادر كردن سر دشواري خاطر به آنها از

 مي مطرح حجاب سازي آسان براي …و دانشجويي چادر و ملي چادر مانند دار مدل چادرهاي از استفاده

 مسير در خود حجاب حفظ براي كوتاه هاي دست ساق و سر هد از توانند مي آموزان دانش چنين هم. شود

 كامل حجاب چادرها اين همه آيا كه است اين تأمل قابل هنكت اما.  نمايند استفاده مدرسه آمد و رفت

 والدين به زيادي بستگي بازار در موجود دار مدل هاي چادر بين در مناسب چادر انتخاب و تحقيق هستند؟

 برگزاري با توانند مي آنها. هستد گذار تأثير بسيار نيز مدرسه مربيان و اولياء حجاب، حفظ مسير در. دارد

 كامل حفظ روز يك سركردن، چادر روز يك تجربه چادر، با همراه آموزان دانش براي يحيتفر اردوهاي

 از استفاده يا و آموزان دانش بودن تر راحت براي مدارس سازي محرم طرح مناسبي، پوشش هر با حجاب

 نآموزا دانش بخش ياري توانند مي كه است هايي فعاليت از بانوان ويژه هاي مجموعه مثل هايي مكان

  .باشند آنها چادر حفظ و تشويق در دختر

در اقدام پژوهي حاضر تصميم گرفتم به كمك راهكار هاي مختلف دانش  .…آموزشگاه  … …اينجانب 

  آموزان را به پوشيدن چادر ترغيب نمايم.
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  مقدمه

 غرب تبليغاتي هجوم از زن، پوشش به مربوط هاي زمينه در بحثي هيچ كه كنيد توجه: «رهبري معظم مقام

 داشته حجاب كه كنيم فكر خودمان با بياييم مثال. شد خواهد خراب باشد، آن از متأثر اگر نباشد، متأثر

 من نه، است؛ منحصر نوع چادر، بگويم بخواهم من كه اين نه. است غلطي فكر اين نباشد؛ چادر اما باشيم،

 الهام، نوع يك با زن خود كه تاس تدبيري پوشش، و عفاف حيا،.» است حجاب نوع بهترين چادر گويم مي

 دارند تأكيد نكته اين بر همه تقريباً. است برده كار به مرد، برابر در خود موقعيت حفظ و كردن بها گران براي

 براي نامحرمان، و محارم شوهر، خواستگار، از اعم مردان تمام. برد مي باال را زن قيمت و قدر عفت، و حيا كه

 معروف شناس روان( »دورانت ويل.«شمارند مي حقير را آزرم بي و حيا بي زن و اند قائل احترام حيا، با زن

 خود دختران به را اين و است تحقير و طعن ي مايه دلبازي، و دست كه دريافتند زنان: «گويد مي) آمريكايي

 به است زيدلبا و دست دورانت ويل قول به و حيايي بي مخالف ي نقطه كه حيا از ناشي منزلت.» دادند ياد

 نشسته توضيح به زن، زندگي در را آن بازتاب شكلي به انديشمندي، هر و شده تعبير مختلف هاي گونه

 برگزيند را نظرش مورد همسر تواند مي آن از استفاده با زن كه داند مي گاهي كمين را حيا دورانت ويل.است

 اجازه او به كه است دفاعي اي وسيله نچو هم دختران براي حيا و حجب: «نمايد اصالح دلخواهش مطابق يا

 از پيش كه سازد ناچار را خواستگارش يا برگزيند را آنان ترين شايسته خود، خواستگاران ميان از تا دهد مي

 ايجاد مردان شهوت برابر در زنان، عفت و حجب كه موانعي. بپردازد خود تهذيب به وي، بر يافتن دست

.» است برده باال مرد چشم در را زن ارزش و آورده پديد را شاعرانه عشق و عاطفه كه است عاملي خود كرده،

 دلدادگي و شناخته مهم را زن حياي و عفت تداوم ،)ايتاليايي معروف شناس روان( »لمبروزو جينا« خانم

. يافت توان مي عالقه و عشق در را زن حياي و حجب منشأ شك بدون: «داند مي مؤثر رابطه، اين در را مرد

 و نمايي خود اصل ـ منظور ـ بيند، مي متمايل او به نسبت را خود و مند عالقه خويش به را مرد زن، كه قتيو

 ي وسيله هم زن، براي حجاب و عفت كه است باور اين بر »مطهري« استاد.»رود مي بين از گري جلوه

 عفاف، حيا،: «است تجاوز ي انگيزه و جنسي جنون به گرفتاران برابر در مانع و حايل هم و مرد دل تصاحب

 در خود موقعيت حفظ و خود كردن بها گران براي الهام، نوع يك با زن خود كه است تدبيري پوشش، و ستر
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 قلب راه، آن از كه شد تجمل و آرايي خود زيور، به متوسل كه گونه همان زن...  است برده كار به مرد، برابر

 رايگان را خود نبايد كه دانست. شد نيز مرد دسترس از خود شتندا نگاه دور به متوسل كند، تصاحب را مرد

 است اي رابطه كلي طور به...  ببرد باالتر را خود مقام و كند تيزتر را او طلب و عشق آتش بايست مي بلكه كند

 ي زمينه در عشق يعني ديگر طرف از بهايي گران و سوز عشق، و طرف يك از فراق و نارسي دست ميان

 احترامش به...  كند حركت تر عفيف و وقارتر با تر، متين اندازه هر زن.» شكفد مي ها نارسي دست و ها فراق

 نهيب از برآتش شد غالب آب: است آورده نظم به چنين را معنا اين ،»بلخي الدين جالل...« است افزوده

 كردش را آب آن ردك نيست***  را هردو آمد حايل ديگي كه حجيبچون در باشد چو جوشد او آتش ز*** 

 چونان زن و است آب چونان مرد طالبييعني، را زن و مغلوب باطناً***  غالبي از آب چو زن بر هواظاهراً

 و سرد و خاموش شود، مي مغلوب كه كس آن گيرند، قرار هم با ارتباط در مانعي هيچ بي دو اين اگر آتش،

 خاصيت بي و سرد آتش شود، حايل ظرفي ،آتش و آب اين ميان اگر ولي است زن گردد، مي خاصيت بي

 مطهري استاد. دارد وا شور و غليان به و گرمايش را مرد وجود خود، دايمي حرارت با تواند مي بلكه شود؛ نمي

 را او اعتنايي بي و استغنا عزت، و است متنفر زن رايگاني و تسليم ابتذال، از وجودش عمق در مرد: «گويد مي

 دركنار زيستن از يا نپروراند سر در را حيا با و عفيف همسر داشتن آرزوي كه ندارد وجود مردي. ستايد مي

 ها، گرايش يك هر طبيعت، در مرد و زن است؟ زن عفاف و حجاب بر تأكيد چرا.»  نبرد لذت زني، چنين

 در كه است اين. دارند را خود ي ويژه هاي ضرورت و ها آسيب و خود خاص كاركردهاي و ها توان ها، انگيزه

 هاي زمينه در توان اين كارگيري به از را وي خود، همسر براي مثبت جذابيت ايجاد به او تشويق كنار

 فايق خويش آفريني جذابيت نيروي بر حيا و عفاف حجاب، با تا است خواسته او از و داشته حذر بر نادرست

 احساس بلوغ، دوران آغاز با زمان هم كه باورند اين بر شناسان روان از برخي. كند مديريت را آن و آيد

. انديشند مي جويي سلطه به سني مقطع اين در پسران كه گونه همان كند؛ مي خودنمايي نيز هويت تشخيص

 هاي لباس پوشيدن ي عالقه نتيجه در و شود مي آشكار توجه جلب قدرت و جذب انقياد، حالت دختران در

 است طبيعي آنان در مادرانه هاي حالت بروز و داشتن بر قدم ناز اب گفتن، سخن عشوه با كردن، آرايش زيبا،

 مرد يك به تنها مردان، ي همه جذب جاي به بايد زنان انساني هويت تعيين و بلوغ تكامل ي مرحله در ولي
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 كه دارد وجود خطر اين البته. كنند سازندگي صرف را خود روحي و جسمي هاي توانايي ديگر و كرده توجه

 ديگران توجه اسير هميشه شده، تبديل گيرنده كامالً موجودات به دختران و كند پيدا توقف صيتشخ رشد

 هاي گونه به توقف اين بشري جوامع از بسياري در. است مطرح تر جدي صورت به خطر اين امروز. باشند

 نقش تلويزيون، و هاسينما ي پرده در گر عشوه و بار و بند بي زنان ظهور. گيرد مي قرار تشويق مورد مختلف

 هاي پوشش كه دهد مي دستور مسلمان زنان به خداوند نور، ي سوره از 31 ي آيه در.  «دارد را الگو و معرفي

 با زن كه است لباسي« معناي به است آمده آيه اين در كه »خمر.» «بياندازند هايشان گريبان روي بر را خود

 33 ي آيه در.است آن از تر بزرگ يا مقنعه شبيه چيزي اهرظ به كه »پوشاند مي را خود ي سينه و سر آن،

 خود چادر كه بگو مؤمنان زنان و خود دختران و زنان به پيامبر، اى: «فرمايد مي نيز خداوند احزاب، ي سوره

 مهربان و آمرزنده خدا و نگردند واقع آزار مورد و شوند شناخته تا است، تر مناسب اين. پوشند فرو خود بر را

 را باالتنه و گردن سر، كه پوششى -1:است شده ذكر معنا دو است، آمده آيه اين در كه جلباب براى.» است

 چادر از صحيح شكل به بتواند كسى اگر)چادر. (بپوشاند را بدن تمام كه چيزى -2)  مقنعه. (پوشاند مى

 شود، مى يافت تر يشب چادر در حجاب هاى حكمت زيرا است برتر حجاب چادر حتم طور به كند، استفاده

 از غير كه لباسى هر بلكه نيست، مانتو حتى و چادر در منحصر حجاب،. نيست واجب چادر پوشيدن گرچه

 بايد ولى است كافى نگردد، نامحرم توجه جلب و تحريك موجب و بپوشاند را) مچ تا ها دست( كفين و وجه

 خوب، مراتب داراى نيز حجاب باشند مى لفىمخت مراتب داراى واجبات ي بقيه كه طور همان كه داشت توجه

  .گردد مى محسوب بانوان برتر حجاب چادر و است تر خوب و متوسط

  بيان مسئله

 هاى ورزى طمع برابر در زن مصونيت ـ 1:دارند كامل ارتباط ديگر يك با كه دارد اساسى ي فلسفه دو حجاب

 بهداشت و سالمت تأمين و الهى هنجارهاى و بطضوا از خارج شهوانى تحريكات از گيرى پيش ـ 2بازان؛ هوس

 آن و دارد همراه به خود با كوبنده و قاطع پيامى اساسى و مهم كاركرد و نقش چنين با حجاب.جامعه معنوى

 چه ديد بايد اكنون دهد، مى!» باش دور« اعالم و هشدار نوعى اجنبى مردان ي همه برابر در كه است اين
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 زن بدن اندازه هر شك پوششبدون ميزان و حدود: است مؤثر آن اثرگذارى و مپيا اين رساندن در عواملى

 در كه چنان هم را آلوده هاى نگاه اگر. دارد گر نظاره ديگران دورسازى در نيرومندترى نقش باشد، تر پوشيده

 كند مى كمانه آن از تير كه است قوسى همانند زن پوشش بدانيم، شيطان زهرآلود تيرهاى است آمده روايات

 تيرهاى باشد تر برهنه زن بدن اندازه هر عكس بر. ماند مى باز هدف در نفوذ و اصابت از و شود مى منحرف و

 برتر حجاب را چادر كه روست همين از. ديد خواهد آسيب آن از و ساخته خود متوجه تر بيش را شيطانى

 بنابراين كند مي ايجاد را مصونيت رينت مطمئن و پوشش ترين بيش ديگر، شرايط وجود با زيرا اند، شناخته

 برتر حجاب چادر ليكن كند، تأمين را زن حجاب تواند مى نيز كامل مانتوى و نيست چادر به منحصر حجاب

 تشكيل را حجاب از مهمى بخش خود لباس دوخت كيفيت حتى و ضخامت پوششميزان كيفيت. است

 شدن خيره موجب و شيطان مسموم پيكان فرودگاه نما بدن و تنگ نازك، هاى لباس شك بدون. دهد مى

 خود از را ها ديده نما، غيربدن هاى لباس مقابل، در. است جامعه ي كشاننده فساد به و آلوده و هرزه هاى چشم

 را ها ديده ها رنگ از برخى كه نيست هاترديدى رنگ.  كند مى تأمين را نفوس معنوى سالمت و سازد مى دور

 به نسبت دين علماى حال عين در. سازد مى دور و راند مى خود از را ها نگاه ديگر اى رهپا و سازد مى خيره

 و توجه جلب موجب نبايد لباس كه فشارند مى پاى مسأله اين بر ولى نكرده چندانى تأكيد ها رنگ خصوص

 را مشكى لباس خود ميل به مسلمان زنان تاريخ، طول در كه است رو  اين از. باشد آن از ناشى سوء عواقب

 و) سلّم و وآله عليه اهللا صلي(پيامبر پذيرش و تقرير مورد حسنه سنت اين و برگزيدند حجاب براى

 . كردند مى ترى بيش مصونيت و امنيت احساس وسيله اين به آنان زيرا گرفت، قرار) السالم عليهم(امامان

 مبناى كدام  هيچ كه شود مى دنبال ها روزنامه بعضى توسط مشكى چادر به نسبت تبليغاتى كه است مدتي

 گاهى. شود مى تنظيم مخصوصى اهداف براى كه است اى شده حساب هاى مصاحبه تر، بيش ندارد، علمى

 مشكى عباى و چادر كراهت به فقيهى هيچ كه آن حال ،»است مكروه اسالم نظر از مشكى لباس: «گويند مى

 وارد ديگر جهات از گاهى. است شده استثنا مشكى كفش و چادر روايت، خود در بلكه است، نداده فتوا

 از سال 80 كه هايى خانم بود چنين اگر. زند مى هم بر را روانى آرامش و آورد مى استخوان پوكى كه اند شده

 باشد آنان هاى گفته بر گواه كه علمى آمار هيچ. باشند درآمده پاى از بايد هم اند كرده استفاده مشكى چادر
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 قدر اين است، ايرانيان لباس كه چادر با چرا كه ايد كرده فكر هيچ كه آن ديگر ي نكته. نيست دسترس در

 حجاب سنگر از ايرانى زنان كه زماني تا است شده متوجه دشمن كه رسد مى نظر به نمايند؟ مى مخالفت

 را راهى همان المىاس ايران كردن نابود براى و داد فريب راحتى به را ها آن توان نمى كنند نگهبانى خود

 رفع و اختالط به زنان و مردان تشويق و منكرات فحشا، كثرت. (آزمودند را آن »اندلس« در كه گرفتند پيش

  ).  حجاب و پوشش

با توجه به شيوع بي عالقگي در استفاده از چادر درميان دانش آموزان تصميم       ........................ اينجانب

  ي اسالمي را بار ديگر در دانش آموزان نهادينه سازم.گرفتم اين فرهنگ غن

  اهميت موضوع

 از را او و شود مي زن پاگيري و دست و زحمت موجب چادر با حجاب رعايت كه كنند مي تصور اي عده

 و آثار بيانگر چادر از استفاده در دين بزرگان توصيه كه صورتي در دارد، مي باز اجتماعي هاي فعاليت

  .شود مي اشاره آن از مورد چند به كه است الهي پوشش اين امتيازات

 در را ايران مسلمان ملت فرهنگي استقالل و مليت ديانت، كه است ايراني زنان ديني و ملي پوشش چادر. 1

  .بخشد مي تجّلي دنيا

 نيدي نشاط وي به و دهد مي قرار خود معنوي هاي زيبايي الشعاع تحت را زن جسماني هاي زيبايي چادر. 2

  .بخشد مي روحي و

 احكام برابر در را زن تواضع و بزرگواري و دهد مي پوشش را بدن فيزيك و حجم لباس هر از بيش چادر. 3

  .سازد مي آشكار اخالقي ارزشهاي و اسالم متعالي

  .است مسلمان زن كمال و رشد آفرين بستر و ساز زمينه آن آگاهانه انتخاب و است پوشش كمال چادر. 4

  .بخشد مي اقتدار و توانايي نامحرم برابر در پوشاندن براي را زن پوششي هر از بيش چادر. 5
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 زنان براي آن فقدان ولي دارد زحمت اند كرده عادت حجابي بد يا حجابي بي به كه افرادي براي چادر. 6

  .شود مي احساس كاستي و كمبود نوعي پاكدامن و پرهيزكار

 نگران همواره شوند مي جامعه وارد آرايي خود با كه زناني. كند مي نتامي را زن امنيت و آرامش چادر. 7

 تواند مي زن كه صورتي در. دارند قرار آميز دغدغه و ناآرام حالت در و هستند خود مورد در ديگران قضاوت

 بماند مصون كننده تباه پرستي مد و رقابت يك در شركت دغدغه از چادر پوشاندن و كامل حجاب رعايت با

  .است فكري آرامش و آسايش بهترين خود اين و

 عواطف چشمه زن اگر بنابراين است، افراد عاطفي و روحي گاه پناه و آينده نسل پرورش كانون خانواده. 8

 و وقار و متانت با جامعه در كند محدود خانواده به را خود آرايش و زيبايي و بريزد خانواده كانون در را خود

 حصاري كامل پوشش پس. ماند مي محفوظ ديگران خانواده هم و او خانوده هم دشو ظاهر كامل پوشيدگي

  .شود مي كشيده خانواده پيرامون كه معنوي است

 و آبرو بلكه برداشته خانواده گرم كانون حفظ در را قدم اولين تنها نه گذارد، مي سر بر چادر كه زني. 9

 به تير همچون كه نگاههايي و اذيت و آزار از را ودخ و است ساخته فراهم وسيله اين به را مادري شرافت

  .است بخشيده مصونيت پاشد مي هم از را آن و كند مي اصابت خانواده قلب

 كه دنيا كاران خيانت و گران سلطه دهان بر است محكمي مشت اسالمي جامعه در بانوان كامل حجاب. 10

 ملتهاي بر و گذاشته پا زير را اسالمي ارزشهاي يحجاب بد و وباري بند بي ترويج با اند داشته سعي هميشه

  .آورد مي فرود كنند پيدا سلطه ستمديده

    بيگانه فرهنگ ظهور پيشينه

 و باوري دين طرد با تربيتي و اجتماعي علوم نظران صاحب ويژه به غربي انديشمندان و پردازان نظريه

 كنند؛ معرفي مذهب و دين جاي به را دانش و معل و خدا، گزين جاي را انسان كوشيدند آسماني، هاي آموزه

 يافته پايان را آسماني مكاتب دوران و نمودند معرفي جامعه افيون و بشري جهل و ترس زاييده را دين حتي
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 منابع آوردن دست به و كشورها ديگر بر شان اقتصادي حاكميت گسترش براي غريبان >r <. كردند قلمداد

 فرهنگ و كنند هدف بي و بيگانه خود از را آنان ديگران، فرهنگ مسخ و حريفت با كوشيدند بيشتر منافع و

 آشكار هاي روش و ابزارها كليه كارگيري به با هدف، اين به رسيدن براي. گردانند حاكم ميانشان در را غربي

  . آوردند فراهم را جهان سطح در غرب فرهنگ گسترش زمينه وحشت، و ترس ايجاد با و پنهان و

 هاي نابسماني است نتوانسته اش، تكنولوژي و فني انگيز حيرت و شگرف دستĤوردهاي رغم به غرب گفرهن

 و فرهنگي ابتذال از ديگر، زمان هر از بيش معاصر، نگران و سرگشته انسان. گويد پاسخ را بشر رواني - فكري

 كه اي گونه به برد، مي جرن همنوعانش هاي ستمگري و ها پرستي قدرت ها، خودكامگي اخالقي، مباني سقوط

 با متفاوت اي آينده ترسيم پي در و كرده بيني پيش را غرب تمدن فروپاشي نيز غربي آزاده نظران صاحب

 فكري منحرف هاي مكتب ترويج نتيجه در غرب اخالقي فروپاشي معتقدند آنان. باشند مي موجود وضع

 نهضت از پس كه بود) 8(نهيليسم آن پي در و مرز و حد بي آزادي: ليبراليسم مداري، انسان: اومانيسم

 و آوري فن به دادن اصالت با امروز بشر سان بدين. شدند گذاري پايه ستيزي، مذهب راستاي در رنسانس

. است داده كاهش ماشين نيز را او خود آوري، فن سيطره و آمده گرفتار ماشيني زندگي چنگال در اقتصاد،

  . است آورده روي پوچي به رو، اين از باشد، مي هدف و فضيلت و نامع بدون اش زندگي كه اي گونه به

 به و جهان همه در را اومانيسم بيني جهان كوشيدند توانشان همه با اخير قرن نيم سراسر در گران سلطه

 سياسي، جانبه همه وابستگي و مطلق سرسپردگي راه اين از و دهند توسعه اسالمي كشورهاي در ويژه

 كارگيري به با آنها راستا، اين در. آورند دست به را كشورها اين منابع و فرهنگ غارت و ادياقتص و فرهنگي

 سپاهيان عنوان به مسيحي ميسيونرهاي فرستادن با تر پيش و ارتباطات صنعت در مدرن فوقِ آوري فن توان

. باشند موفق هايشان شرو و ها برنامه انواع اجراي در كشورها، آن خود باخته خود عناصر برانگيختن و صلح

 كشور الهي فرهنگ كننده، ويران ابزارهاي و ها شيوه تمام كارگيري به با سرانجام تا كوشيدند گونه بدين آنان

  . بردارند ميان از كند، مي عمل مستحكمي سد مانند و است، توحيدي بيشتر با هايش حركت همه محور كه را
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 در آن فعال حضور و اسالم قدرت است، انداخته وحشت به يگريد چيز هر از بيش را گران سلطه امروز آنچه

 جهان جهاني، استكبار كه است طبيعي رو، اين از. است ي فرهن و اقتصادي، سياسي، گوناگون هاي عرصه

 شديد هاي هجمه آماج جدي طور به است، ايستاده غرب فرهنگ تجاوزهاي برابر در همواره كه را اسالم

 مظاهر دادن نشان و مادي تفكر اشاعه راه از خويش مبتذل فرهنگ ترويج با و دهد قرار خود فرهنگي

 و نمايد سست را ديني باورهاي و ها ارزش كرده، رخنه اسالمي اصيل فرهنگ در صنعتي، دنياي فريبنده

 جديد آوري فن يعني غرب، تمدن دستاورد سپس و بخشكاند را اسالمي امت اعتقادات ريشه اندك اندك

 فرهنگ زاييده كه - فساد منجالب در را او سرانجام و دهد نشان وي به) را آن لعاب و رنگ و رابس البته(

  ! سازد غرق -  است غرب جديد

 اصيل هاي ارزش به نسبت جامعه، در تفاوتي بي روح و باختگي خود فضاي ايجاد نخست تهاجم اين انگيزه

 باورهاي و ها انديشه كه تازه اي جامعه ايجاد سپس و باشد مي جامعه آن ملي و مذهبي هويت ويراني و خودي

 شدن نابود با صورت اين در. بريزد دور را خود فكري و ديني هاي ارزش و عقايد و بپذيرد را غرب جهان

 استكبار جانبه همه سلطه گسترش و اقتصادي و سياسي سيطره رشد براي زمينه شكور، يك طي فرهنگ

 و اي ماهواره هاي برنامه و ارتباطات آوري فن از گيري بهره با گران سلطه روزام آنچه. شد خواهد همواره جهاني

 كنند، مي تبليغ خود فرهنگ كردن جهاني براي فرهنگي، سازي همسان و جهاني واحد دهكده تحقق شعار با

  . است شيطاني اهداف همين راستاي در همه و همه

 در انساني و اسالمي فرهنگ عليه يافته سازمان انجري با اخير قرن نيم در ويژه به و معاصر دوران در

  : است ذيل شرح به آن مراحل كه هستيم رو به رو كشورمان

   آن؛ بر حاكم هاي ارزش نفي و ايراني سنتي جامعه شكستن. 1

   كشور؛ اين بار پر فرهنگ و تاريخ و ايران جديد نسل بين رابطه قطع. 2

   فحشا و فساد ترويج. 3
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  . مصرفي زندگي و اييدنياگر ترويج. 4

   انديشيدن؛ از آنان بازداشتن و ارزش بي مسائل به مردم نمودن سرگرم. 5

   مردم؛ گوناگون هاي گروه و اقشار ميان تفرقه ايجاد. 6

   اسالمي؛ معارف به بدبيني ايجاد. 7

   سوادي؛ بي رواج به كمك. 8

   سياست؛ از دين جدايي تبليغ. 9

  .تقليد مراجع از دتقلي به مردم احتياج عدم. 10

  توصيف وضع موجود

رورش مشغول پسال است كه در آموزش و  …هستم. و مدت  …شهرستان  …آموزشگاه  .. …اينجانب 

دارم و هم اكنون در اين سمت در حال خدمت رساني به دانش آموزان  .… …بنده در رشته خدمت هستم. 

 معموال آموزان دانش. است گرفته انجام   زانآمو دانش  روي اين آموزشگاه  در نظر مورد پژوهشهستم. 

 درسي مسائل به اوليا اغلب. هستند مشكل دچار كمتر اقتصادي نظر از و كرده تحصيل والديني داراي

 كنند، مي مراجعه مدرسه به زياد آنان درسي ضعف رفع و پيگيري براي و حساسند بسيار فرزندشان

 ..آموزشگاه . نقش چادر در والدين و حتي دانش آموزان شدم.متاسفانه در اين مراجعات شاهد كمرنگ شدن 

در اين آموزشگاه تحصيل مي كنند. با  … .مي باشد كه با توجه به اينكه دانش آموزان  …يكي از مدارس 

حفظ حجاب خود بايد حافظ خون شهيدان باشند. و من سعي مي كنم آنان را به حجاب برتر كه همان چادر 

  است تشويق كنم.
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  : نظري مباني

  . است فرموده احزاب سوره در تعالي خداي

 يعرضن ان ادني ملك و بيبهن جال من عليهن بنين يه المومنين نساء و بناتك و  الزواجك قل النبي ايها يا

  .  رحيماً غفوراً اهللا كان و يوذن فال

 سازند نزديك هم به را ودخ)  هاي جلباب( هاي شش پو:  بگو مومنان زنان و ودخترانت زنان به پيامبر اي

 مهربان و بخشنده خداوند و نبينند آزار)  هوسرانان( تعرض از تا.  شوند شناخته ، بهتر پوشش اين با كه

 است شده نازل نور مباركه سوره شريفه آيه از پس كه است اسالمي حجاب آيات از ديگر يكي آيه اين. است

  همه از تعالي خداي آيه اين در است جلباب معناي و گيرد ارقر بررسي و بحث مورد آيه اين در بايد آنچه ،

  . بپوشانيد را خود است " جالبيت " مفرد كه " جلباب" نام به پوششي با تا است خواسته  زنان

   اند كرده ذكر جلباب براي را مختلفي معاني لغت اهل و مفسران

  .اسفل الي فوق من يستر الذي اسرداء:  گويد مي عباس ابن

  .  شاند پو مي را پائين تا باال از بدن سراسر كه.  است ردائي ابجلب

 و عباء ما زمان در آن مصداق و پوشند مي ديگر لباس روي بر ، عبا نظير كه است پوششي "رداء " از مراد

 تاس تر سازگار عبا و چادر با  ، شريفه آيه در رداء كردن نزديك هم به تعبير.  است ايراني و عرب زنان چادر

 پوشش  را بدن تا گيرند قرار هم روي و نزديك هم به آن اطراف بايد كه.   است اي گونه به آن شكل زيرا. 

 قيل و" الرداء انه ":مسعود ابن و عباس ابن من و الخمار من اكبر ثوب":  است آمده قرطبي تفسير در. دهند

   " البدن جميع يستر الذي الثوب انه:  والصحيح " القناع"

 بلندي لباس(  رداء معناي به را آن مسعود ابن و عباس ابن و است بزرگتر روسري از كه است لباسي بجلبا"

 كه است آن صحيح نظر و است مقنعه: است شده گفته و اند گرفته)  پوشند ديگرمي هاي لباس روي بر كه

 ذيل در الميزان تفسير رد طباطبايي عالمه)  چادر و عبا(  ". شاند پو مي را همهبدن كه است لباسي جلباب
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 الذي اوالخمار نها به جميع فيغطي المراه به تشتمل ثوب هو و جلباب جمع الجالبيت است آورده شريفه آيه

  جهها و راسها به تغطي

  يا.  پوشاند مي را خود بدن هم  و  كند مي بر در را آن زن كه است لباسي آن و است لباب جمع جالبيت

  .پوشانند مي آن به را خود صورت و سر كه است اي مغنعه

 تفسير صاحب قول مطابق او دوم معناي كه است كرده ذكر  جلباب براي معنا دو الميزان تفسير صاحب

  .  است گرفته سراسري لباسي را جلباب كه  شود مي استفاده آيه ذيل در او مطالب از و است البيان مجمع

  : است آورده العرب درسان منظور اين

 المحلفه دون واسع ثوب هو قيل صدرهاو و راسها المراه و تغطي الرداء دون الغمار من اوسع ثوب الجلباب

   ارلملحفه هو قيل و المراه تلبسه

 و شاند پو مي  آن با را خود سينه سرو زن كه است ردا از كوچكتر و پوش سر از بزرگتر لباسي جلباب "

:  است شده گفته و پوشد مي را آن زن و است هتركوتا ملحفه از كه است بزرگ لباسي است شده گفته

  . است ملحفه همان

 شده بيان آنچه از است كوتاهتر مالفه از كه باشد مي چادر همان جلباب نتيجه در و مالفه همان ملحفه

 از كمتر و روسري از بزرگتر لباس  ، مقنعه ، چادر:   جمله از  مختلفي معاني داراي " جلباب " گرديد معلوم

 قول به است كرده عمل است فرموده خداوند آنچه به كه شود  مطمئن بخواهد خانمي اگر حال.  است درچا

 كند عمل كريم قرآن بزرگ مفسر طباطبايي عالمه و اهللا رسول  بزرگ صحابي دو  مسعود ابن و عباس ابن

 كه است برتر حجاب  همان اين و شاند پو مي را  بدن همه كه اند تفسيركرده لباسي به را "جلباب" كه

)  چادر از كمتر و روسري از بزرگتر( بلند مقنعه از چنانچه و باشد مي عبا يا چادر ما زمان در آن  مصداق

 مصداق  است مقنعه كوتاهتراز كه موجود هاي روسري است مسلم چنانچه اما.  است كافي نيز كند ده استفا
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 چار شكل به كه  بلندي روسري بله بود نخواهد است  فرموده  واجب خداوند را آن پوشيدن كه " جلباب "

  سر قد

  . باشد كافي ديني پوشش اين تحقق در تواند مي شاند پو مي را بدن اطراف از  نيمي تا و  كنند مي 

 اهل و قرآن مفسرين كلمات بنابر و است فرموده واجب جلباب  نام به را پوششي خداوند است مسلم آنچه

 هاي برآمدگي و مگو و كردن سرو كه است اي مقعنعه اندازه به الاقل و بزرگتر همقنع از پوشش اين لغت

 سرو بايد زن كه دارند نظر اتفاق برآن اسالم منتهاي كه است چيزي همان اين و پوشاند مي را بدن جلوي

 انمسلم زن پوشش بهترين است جلباب كامل مصداق كه چادر والبته بپوشاند را آن هاي برآمدگي و وگردن

 بيانگر نور سوره در حجاب آيه از بعد احزاب سوره 59 ايه نزول كه اين چه. اند دانسته وظيفه اين انجام براي

 چادر پوشيدن صورت هر در و. است بلند مقنعه حداقل يا و چادر به روسري از حجاب حكم ترشدن كامل

 جلباب كند مي ثابت كه نيقرائ جمله از و. است شرعي حجت او سيره و است بوده) ص(  فاطمه سيده

  پنجم فصل اول در سندي است فرموده امر آن پوشيدن به خداوند كه است)  چادر(  سراسري لباس همان

 بلكه است بوده تكراري لباس دو اينها و كرد مي استفاده جلباب و خمار از همزن فاطمه كه كرد خواهيم ذكر

 البته و شود مي استفاده بجلبابها اشملت و خمارها تالش فعل دو از كه چنان است داشته متفاوت كاربرد

 مي استعمال است) عبا ه چادر(  شمله همان كه سراسري لباس پوشيدن براي تنها))  اشتماست((  فعل

  .شود

 و ارازل گردد مي سبب پوشش اين كه است فرموده اشاره پوششي چنين فلسفه به آيه پايان در تعالي خداي

 زمان هر و حاضر عصر در بشناسند پاكي و عفت به هستند پوشش اين داراي كه را زناني  جامعه اوباشي

 با كه بيماري زنان از را پوشيده و متين زنان حساب جامعه هوسرانان كه.  است بوده گونه اين  هم ديگر

 هلا زني اگر كه كنند مي جدا شوند مي وارد جامعه در را خود آرايش و ها زينت آشكاركردن و گري جلوه

 برابر در وضع اين به كند نمي حركت فساد دنبال به و نيست جنسي هاي گوئي بيهوده شنيدن و هوسراني

  .شود نمي حاضر نامحرم
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  معرض در را سرخود موهاي كه آنهايي با را گيرد مي رو نامحرم از كه زني هرگز جامعه فاسد جوانان و مردان

 اين از اوست عفاف تاييد مهر زن پوشيدگي دانند مي كه چرا نددان نمي برابر دهند مي قرار آنان آسوده نگاه

  لباس ، زدن ياحرف رفتن راه يا خنديدن ، كردن نگاه با كه كنند مي حركت دختراني و زنان دنبال به رو

  . كنند مي دعوت خود سوي به را نامحرم مردان ، كردن آرايش يا پوشيدن

  ):يك شواهد( اطالعات ارائه

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار اين. شود مي ميسر روش چهار طريق از اغلب اتاطالع گردآوري

 اقدام است الزم كه دارند هايي ويژگي و ها كاربرد روش چهار اين از يك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 يا روشي چه كه اين. كنند كسب را كافي آشنايي ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پيش پژوهان

 آوري جمع كه اطالعاتي همه. دارد پژوهش آن هدف و موضوع به بستگي دارد كاربرد پژوهي اقدام در فنوني

 شواهد با مترادف) اطالعات( ها داده ديگر بيان به. نيستند چيزي رد يا اثبات براي الزم شواهد شود مي

 داوري رخدادي يا چيزي تغييرات ي ربارهد توانيم مي وسيله بدان كه هستند هايي داده شواهد. نيستند

  .باشيم داشته قبول قابل شواهد بايد چيزي رد يا اثبات براي پس كنيم

  :پيشنهادي هاي حل راه

 سازنده و مفيد تواند مي,  نوين سبك و روز مسائل به نظر با جوانان احتياج مورد و مفيد هاي كتاب تأليف

 بـه اسالمي اصيل فرهنگ از دفاع براي فرهنگي جبهه رد مطهري شهيد مرحوم كه گونه همان, باشد

 از نهي و معروف به امر را آن دين كه, است عمومي نظارت, راه دومـيـن.   زدند دست كاري چـنـين

,  اسـالمـي معارف,  قرآن با جوانان كردن آشنا و تكايا و مذهب جلسات تشكيل. است نـاميده مـنـكـر

 از استفاده هاي استفاده از چادر  راه ديـگـر از. آيد حساب به مهمي عامل تواند يم امامان و انـبـيا تـاريـخ

, دارد تباهي و فساد از انسان دوري در مهمي بسيار نقش نماز كه جا آن از.  است تئاتر و فيلم مخصوصا هنر

ن به موارد زير اشاره از ديگر راهكار ها مي توا. آيد حساب به عالقه مندي به چادر  هاي راه از يكي تواند مي

  نمود:
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  .آموزان دانش به نامه پرسش ي ارائه و تهيه

  زمينه اين در متخصص افراد با مشورت

  راه بهترين انتخاب و شده ارائه كارها راه بررسي 

  مختلف هاي سايت به سركشي و موضوع با مرتبط هاي نامه پايان مجالت، كتب، مطالعه 

  آموزان دانش رفتار مشاهده 

  آموزشگاهدر  انديشي هم جلسات اريبرگز 

  :  موقت طور به جديد راه انتخاب

 كه آنجايي از اما. است بردباري و تمرين اندكي مستلزم ، جديد رويكرد يك شكوفايي كه است بديهي 

 متكي شناختي و رفتارگرايي مكتب و عملي هاي تجربه و علمي هاي بريافته بخش اثر آموزشي راهبردهاي

 چه. كرد استفاده مفاهيم آموزش در بخش اطمينان و مناسب رويكردي عنوان به آن از انتو مي هستند،

 وقت هيچ آيا اما. هستيم خود هاي روش تغيير براي نو راهي دنبال به هميشه مدرسه در ما از بسياري بسا،

 كنيم؟ تفادهاس مدرسه وضعيت بهبود جهت در را آن و كنيم ايجاد خودمان در را تغيير اين ايم كرده سعي

 نظرم مورد هاي حل راه از تعدادي تا كردم سعي كردم، تحليل و تجزيه را آورنده وجود به داليل اينكه از بعد

 بر تكيه و آموزشگاه محيط حول بيشتر را خود هاي حل راه كردم سعي .كنم اجرا آموزشگاهمحيط  در را

 انتخاب در البته. بروم خطا به كمتر و آورده دست به را بهتري نتايج تا دهم قرار مذهبي و ديني هاي آموزه

 ياري حلها راه صحيح اجراي در را من تا گرفتم مي كمك نيز همكاران ديگر و آموزشگاه مدير از بايد حل راه

 جلسات برگزاري به كمك همچنين و جا به و موقع به تنبيهات و تشويقها مورد در مديرآموزشگاه. دهند

 قول من به بود ها بچه خانوادگي محيط به مربوط كه مسائلي رفع مورد در موزانآ دانش والدين با مكرر

 بقيه براي حل راه انتخاب به بيشتر حوصله و صبر با توانستم مي من حاال. دادند همكاري و مساعدت

 گروه در دروس وسرگروهاي مدرسه در همكاران ديگر با را خود پيشنهادي هاي حل راه. بپردازم مشكالت
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 نظر همگي خوشبختانه و كردم نظرخواهي ايشان با آن مورد در و گذاشتم ميان در منطقه آموزشي هاي

  .كردند اعالم را خود مساعد

  :ها حل راه اجراي

 و) ره(امام حضرت خاصه ، تقليد مراجع نظرات از متاثرو فرهنگ اسالمي  حجاب از مثبت ديدگاهي ارائه

 پوشش عنوان با تحقيق و مطالعه ، كتابخواني مسابقات قالب در فعاليت اين مطهري اهللا آيت مقام واال  شهيد

  ارتقا و داده قرار تاثير تحت را آموزان دانش هاي دانسته و آگاهي تواندب تا گرديد ارائه  آموزشگاهدر  برتر

 و گرائي مد داليل ، حجاب فلسفه ، گرديد مي برگزار آموزشگاه در كه پاسخ و پرسش درجلسات.  دهد

 دانش شبهات و شد مي داده توضيح پوشش وچگونگي پوشش فلسفه ، مد اهميت ، مد ايجاد چگونگي

 مي داده پاسخ صميمي و عاطفي محيطي در آنان سئواالت به و گرفت مي قرار اصالح و توجه مورد آموزان

 و منفي برخورد گونه هر بدون در مورد دانش آموزان كه از فرهنگ بيگانه و مدگرايي تبعيت مي نمودند  شد

 فردي برخوردهاي در.ميگرديد ساعدتم درخواست طرح اين ياوران بعنوان آنان از و شد مي داده تذكر زننده

 و شدند مي واقف ، خود ناقص پوشش نامناسب تاثيرات و رفتار چرائي به صميمي و امن محيطي در ، نيز

 از پس و قبلي ريزي برنامه با توجيهات و راتتذك اين البته.  آمدند مي ما مدد به فرهنگ اين گسترش براي

  .گرفت مي صورت عاطفي تعامالت و صميميت ايجاد

 من به است، من نظر مورد كه خاصي شرايط و سالم نوزاد دوجين يك:«گويد مي) 1920( واتسون جان

 خاصي تخصص براي و انتخاب اتفاقي طور به را كدام هر كه دهم مي تضمين من. كنم بزرگ را آنها تا بدهيد

 استعداد، از نظر صرف با كنم تربيت گدايي، و دزدي حتي و بازاريابي هنرمندي، وكالت، پزشكي، مانند

 انسان ها آن كه ميدهد نشان روشني به جمالت اين. »فرد آن فردي آمادگي و  دلخواه شغل ، توانايي تمايل،

 خواسته به بستگي گونه هر بدون ، خواسته ناي. دانند مي بخواهند، گران آموزش چه هرآن به تبديل قابل را

 معلم كه است سياهي جعبه چون انسان. است حصول قابل فرد براي ها پاسخ و محرك مديريت راه از فرد،



  
ايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد ف

 www.asemankafinet.irفقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

١٩ 

 

 دهد انجام خواهد مي كه كاري و مباحث به بايدمربي  پس. كند اجرا و طراحي او براي را آموزش جريان بايد

  . باشد داشته كامل تسلط

  :  آموزشگاهدر  خوب آموزان دانش و خودم هاي رفتار دادن قرار والگ-1

 معلمان و مربيان والدين، مانند دارند، دخالت متعددي عوامل ها، انسان استعدادهاي شكوفايي و پرورش در 

 يمكر قرآن در و ما ديني تربيت تعبير در كه نمونه و الگو الگوها، و ها روش و تربيتي و آموزشي هاي برنامه ،

 شكوفايي و رشد و افراد شخصيت گيري شكل و ساختار در بسزايي تاثير است شده ياد اسوه نام به آن از

 نياز مشخصي نمونه و الگو به هنري اثر خلق و طرح براي هنرمند كه گونه همان. دارد آنها بالقوه هاي توانايي

 و فكري اخالقي، ساختمان تا دارد احتياج الگو به خويش، شخصيت به دادن شكل براي نيز انسان. دارد

 نياز اين دانش آموزان بين ولي است، همگاني الگو و اسوه به نياز البته. بسازد آن مطابق را خويش شخصيتي

 عالقه بيشتر ترقي و كمال به و انديشند مي الگوها به ديگران از بيشتر آنها چون است، تر مهم و بيشتر

 »برتر هاي نمونه و  اسوه«سراغ بايد خويش كمال براي انسان كه دارد اين بر تصريح نيز قرآني تعابير. مندند

 و هنر دانش، و سواد ايمان، زيبايي، شجاعت، صميميت، به دانش آموزان غالب گرايش دوره اين در. برود

 نشان مندي عالقه او به ببينند تر مشخص و بارز صورت به را صفات اين كس هر در لذا. است فردي استقالل

 او به نتوان كه باشد توهمي و خيالي شخصيتي نبايد الگو كه شد يادآور بايد نيز را نكته اين.  دهند مي

 مي فرا گيري اوج و صعود براي را روح كه هستند رفيع و بلند هاي قله بسان مناسب الگوهاي بلكه رسيد،

 اولين نيز من  .كنند مي متمركز آن به يابي دست براي را دانش آموزان پنهان و  آشكار نيروهاي و خوانند

 ايشان براي خودم رفتارهاي دادن قرار الگو و آموزانم دانش با نزديكي و صميمت ايجاد را طرح اجراي در قدم

 در نرمي ايشان، تربيت در خواري غم صدر، سعه صبوري، خودم، رفتارهاي در تا كردم سعي من. دادم قرار

 نكته اين از را آنها و كنم رعايت را...  و احترام و ادب رعايت و لقخ حسن خويش، گفتار به پايبندي سخن،

 و دوستانه اي رابطه ايشان با طرفي از. دارم اعتقاد كامالً زنم مي كه حرفهايي به من كه سازم مطمئن

 كودكي و تحصيل زمان از خاطراتي كردم، مي صحبت آنها با را اي دقيقه چند هميشه. كردم ايجاد صميمي
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 مي ايجاد وجود ابراز انگيزه ايشان براي اخالقي كوتاه داستان يك بيان با يا و كرده تعريف خودم وانينوج و

 آگاهي كامالً شما مشكالت و نيازها از و هستم شما مثل يكي هم من كه بودم فهمانده كامالً آنها به. كردم

 و خودتان من، سربلندي مايه شما رفتارهاي دور چندان نه آينده در تا شماست به كمك فقط قصدم و دارم

 مثال را آموزشگاه آموزان دانش از نفر دو باشيديكي فردا، براي آگاهي مادران بتوانيد و باشد هايتان خانواده

 الگو خود براي را ايشان رفتارهاي تا خواستم ها بچه از داشتند اي شايسته و خوب بسيار رفتارهاي كه زدم

 تغيير جهت در خودشان انديشه و فكر نيروي از گيري بهره با البته آنها خوب رفتارهاي از و دهند قرار

 امكان اين و هستند قوي حسادتي حس داراي سن اين در دختران چون البته. بگيرند ،بهره خود رفتارهاي

 در را كاذبي برتري احساس هم آموز دانش آن ، آن بر عالوه و كند رخنه آنها در حس اين كه داشت وجود

 هر گفتم ايشان بندي گروه از بعد و كردم اجرا كالس در مسابقه يك صورت به را عمل اين. كند ايجاد خود

 بگيرد پيشي گروهها بقيه از شايسته رفتارهاي انجام و ادب رعايت و خوب كارهاي انجام در بتواند كه گروهي

 نهايت در و شد خواهد معرفي و انتخاب برتر گروه عنوان به دهد، افزايش را خود مثبت امتيازهاي تعداد و

  .گرفت خواهد قرار تشويق مورد

) ع( صادق امام : روايات و احاديث ، آيات به مراجعه و ديني هاي آموزه از استفاده    -2   

 تبيين خوبي به شريف وجود آن»  دمه و بلحمد القرآن اختلط مومن شباب هو و القرآن قرا من: «اند فرموده

 گونه آن گيرد، قرار نوجوان وجودي گوهر و ذات در جواني در قرآني و ديني هاي آموزه اگر كه: فرمايد مي

 در ثبات آن دنبال به كه آميختگي گردد، مي آميخته جوان خون و گوشت در كه شود مي تثبيت و نهادينه

 اين از نيم،ك درك را سني مقطع اين حساسيت ما اگر بنابراين. دارد دنبال به را ايمان در پايداري و دين

 12 تقريباً.  بست خواهيم كار به را اي ويژه همت آن از گيري بهره در طاليي فرصت يك عنوان به فرصت

 ايراني يك عمر متوسط شاخص با يعني. شود مي سپري مدرسه محيط در ايراني فرد يك زندگي از سال

 مدارس در ديني هاي آموزه وضوعم در آموزشي فرايندهاي به كوتاه نگاهي. مفيد عمر% 18 يعني) سال 65(

 اگر و ايم داشته مدارس به را توجه كمترين مبحث اين در ما، كه دهد مي نشان آن انتقال هاي شيوه و

 در كامالً آن نمود كه اي مسئله متاسفانه است نبوده ساز انسان و پاسخگو و كافي ، ايم داده انجام اقداماتي
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 ارزشي مسائل. بود سن اين در كافي تربيتي و ديني اعتقادات وجود عدم بود چشمگير و مشخص من كالس

 بيشتر در اي ماهواره هاي شبكه وجود. بود شده توجهي كم آن به و خشكيده ديني واجبات رعايت مثل

 پيش نماز خواندن در كردم مي سعي هميشه. بود شده ها مناسبت از بسياري فراموشي باعث حتي ها خانه

چون خودم . باشند داشته نماز خواندن براي اي انگيزه همكاران بقيه و من ديدن هب ها بچه تا باشم قدم

 نماز در شركت براي عالقه با ها بچه وقتي همواره با بچه ها نماز مي خواندم خيلي خوشحال مي شدم 

  . شدند مي حاضر

 ها بچه از و كردم نصب  كالس تخته كنار در را آن كه آموزشگاه براي كوچك تابلوي يك تهيه -3

 و. بگيرد عهده بر آن روي را تربيتي آيه يا حديث يك نوشتن مسئوليت نفر يك روزي ترتيب به تا خواستم

 كردند مي حفظ را آنها كه هم كساني به و خوانديم مي را آيه يا  حديث هم با درس شروع از قبل هميشه

 باعث داشت ايشان رفتار و اخالق بر كه يمثبت تاثير بر عالوه موضوع همين. گرفت مي تعلق اي ويژه امتياز

 صورت در تا خواستم آموزشگاه مدير از مسائل اين كنار در   شوند مند عالقه حديث حفظ به ايشان شد

 به كمك و مراسمات اجراي جهت هم خودم و كند اجرا مدرسه محيط در را مذهبي مراسمات بيشتر امكان

 برگزاري صفر، و محرم ماههاي مراسمات. شدم قدم پيش ايلوس خريد يا و محيط كردن آماده در  ايشان

  . داشت ها بچه اخالق در خوبي بسيار تاثير و شد مي برگزار ما   آموزشگاه در...  و ها عزاداري و اعياد

 هنگام داشتنددرفرهنگ حجاب برتر   در خوبي همكاري كه آموزاني دانش از تشويق -4  

 مي خود رفتارهاي تغيير در سعي و داشتند خوبي همكاري ها بچه بيشتر آن ابتداي از و طرح اجراي

 را رضايتم تا كردم سعي نيز من. داشت نمود كامالً ها بعضي در ابتدا همان از تغييرات كه طوري به.كردند

  . باشم رفتارها تداوم و انگيزه ايجاد موجب خود رفتارهاي با و دهم نشان

  ):دو شواهد( اطالعات گرد آوري

 به  آموزان دانش اكثر اذان صداي باشنيدن شده بيشتر آموزه هاي ديني به آموزان دانش دقت و توجه

 نماز زنگ از قبل و دادند مي نشان زيادي اشتياق فريضه اين انجام براي گاهي حتي و رفتند مي نمازخانه
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 تغيير به كه آموزاني انشد تعداد آموزشگاه در حضور   اواخر در. خواستند مي اجازه فريضه اين مقدمات براي

 عنوان به مدرسه طرف از كه اي ساده هاي بند هد از بيشتر و بود شده كمتر كردند مي فكر خود ظاهر در

 اسالمي اخالقيات  و شئونات رعايت نيز مدرسه از خارج در. كردند مي استفاده بودند، كرده دريافت هديه

  ده از چادر در بين دانش آموزان به صد درصد رسيد.و استفا رسيد مي نظر به بيشتر آموزان دانش بين

  و پيشنهادات  گيري نتيجه

 و كنند تجربه را چادر دختران و زنان كه شود مي باعث اين باشد الزامي چادر بايد ها دبيرستان تمامي در

 ي سطهوا به دختران كه شده ديده مكررا.است بوده غلط چادر رابطه در تصوراتشان از بسياري كه دريابند

)  نيست بد هم ها قدر آن چادر و( بوده غلط تصوراتشان كه يافتند در و كرده تجربه را آن چادر بودن الزامي

 كه ميشدند متوجه و ميشدند ها تفاوت متوجه قبلي شرايط همان در چادر برداشتن از پس دختران گاها و

  .ميگرفتند شدن چادري رهدوبا به تصميم و بوده حرام هاي نگاه برابر در ها آن حافظ چادر

 اگر كه دريابند دبيرستان در دختران ي همه كه نحوي به شود ارائه كامل حجاب از صحيحي تعريف

 روايات و قرآن مطابق بايد تعريف اين و بپوشانند را خود بايد چگونه باشند داشته كاملي حجاب بخواهند

 دشمنان و شود زد گوش دختران به نيز شده ادهد احاديث و قرآن در ها حجاب بد به كه انذارهايي و باشد

  . نمايد) س(زهرا حضرت يعني شان حقيقي مادر متوجه را آنها و بشناساند دختران به را ايران حجاب و عفاف

 اين جو نيز آن اصلي علّت كه اند شده محجبه) نور راهيان( جنوب اردوهاي ي واسطه به زيادي دختران

  داد انجام عمل سه بايد پس. باشد مي اروانك روحانيون سخنان و اردوها

 كه بايد است مهم بسيار هم گسترش ي نحوه البته. است دختران ي همه براي نور راهيان اردوهاي گسترش

 آورند مي را 20 الي 1 ي رتبه دبيرستان دوم سال سطح تعيين آزمون در كه اي دخترانه هاي دبيرستان

 براي جاذبه يك بودن رايگان اين( شوند برده اردو به دلخواه و يگانرا صورت به ها دبيرستان آن دختران

  )بود خواهد 20×  100= 2000 حدود جمعيت و باشد مي عمل پذيرش و انجام
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 انها به اما كنند ادبي بي دختري هيچ به نسبت نبايد انها كه است آگاهي يك امر اين راهكارهاي از يكي

 و(ميدهد پاسخ ها حجاب بد سواالت به و امده حجاب قرآن كجاي دميگوي كه كوچكي جزوات و دهند تذكر

 و مزاحم پسران به دادن تذكر خود كار دستور در و شود داده آنها به) ميكند اگاه را انها كلي طور به

  . دهند قرار آنهارا دستگيري حتي و سرگردان خودروهاي

 او به را چادر نكنند سعي و بپرهيزند ترشاندخ حجاب به گرفتن عيب و اعتراض از نيز ها خانواده ضمن در

 لج روي از شدن محجبه به تمايل وجود با دختري دارد امكان و كند مي عمل عكس به چون(  كنند تحميل

   . كنند محجبه مستقيم غير صورت به را خود دختران بايد ها خانواده)بماند بدحجاب بازي

 حمايت بايد ها فروشگاه اين از و شود تاسيس عفاف و حجاب عنوان تحت فروشگاهايي شهرها تمام سطح در

 دانش به ويژه تخفيف بايد و باشد مالياتي تخفيف يا و ماليات از معافيت طريق از تواند مي حمايت و كرد،

 اين)بخرند چادر يك نيستن چادري اگر حتي تا بكشاند سمت اين به را انها ارزاني اين تا(شود داده اموزان

 براي اي جشنواره منظور اين به باشد جامعه زنان و دانشجو دختران هاي ايده حمايت تحت يدبا ها فروشگاه

 زنان و لباس و مد طراحان ها دانشگاه از و كنيد گذار بر دهند ارائه را خود ابتكاري محصوالت افراد كه اين

  اوريد عمل به دعوت جامعه

 مردم به دوره يك براي ها آن از بعضي وير است شده نصب سازي فرهنگ جهت تابلوهايي شهر سطح در

 مربوط عكس البته.  است غلط شو جماعت همرنگ رسوا شوي خواهي المثل ضرب: شود زد گوش نكته اين

 در هم تبليغاتي و). شود مي تبليغ شدن منقور باعث كار اين چون( نشود جماعت به اهانت باعث هم آن به

 گل دانه از كنيد سعي:  مثل) شود زده سازي فرهنگ ابلوهايت همان(  شهر سطح در كردن تغيير راستاي

 غير كار دو اين) دهد مي نشان را زيبا و شاداب بسيار گلي كه عكس با همراه(  برسيد بودن گل به بودن

 توان مي هم گذارتر تاثير و هم زيباتر جمالتي كردن فكر كمي با البته و بود خواهد شما رسان ياري مستقيم

  ). يافت
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 برگذار .… دختران براي گسترده صورت به مذهبي و علمي و هنري – فرهنگي – ورزشي مختلف سابقاتم

  .شوند مي هدايت هم و تشويق هم دختران كار اين با دهيد هديه ...اردوها برندگان به. كنيد

 گفته جهان در فروشي خود و فحشا و فساد از حاصل هاي هزينه – فمنيسم مكتب عقايد رابطه در مطالبي

 چادري تهران هاي خيابان در كه هنگامي تا:  كه اين بر مبني) گذشته در(  آمريكا خارجه امور مشاور ي

 باشيم نمي او ياد ودر ايم، كرده گم را او ما كه امامي با رابطه در مطالبي گفتن و نداريم ايران به اميد هست

  .) شود زده دبيرستان ي دوره در حضرت آن مظلوميت و

 زده داشتن ناهمجنس دوست هاي زيان همچنين شود زده … يا و .… يا …سال در مطلب اين است بهتر

   شود

 از يكي .… بايد امر اين براي. باشد مي اعتكاف است دختران در معنوي تغيير باعث كه هايي مراسم از يكي

 حال در…. .. كه نچو(  داد مانور ميتوان تر بيش .… روي من نظر به باشند اعتكاف نام ثبت هاي محل

 و قيمت كاهش امر در ارشاد وزارت حتي يا و باشد نظارت ها قيمت روي بر البته و). باشند مي ميسر انتخاب

  .باشد مساجد رسان ياري اعتكاف مراسم برگذاري

  .شوند كشانده مكانها اين سمت به دختران اگر است خوب بسيار است زيارتي هاي سفر,مؤثر عوامل از يكي

 مي چادر با فردا كه دختراني به كه بگويند مثالً و است خوب بسيار باشند متعهد افرادي اگر دبستان مديران

 بخوانيم نماز هم با همه تا بياوريد همراه به چادر فردا نماز براي دختران كه بگوييد يا و دهيم مي جايزه آيند

 كشيده كامل حجاب با نيز مالئكه و فرشته عكس و شود كشيده چادر با بزرگا آدم عكس ها دبستان در و

 دخترهاي تك ازتك( شود گرفته نيز عكس و شود گرفته افطاري مراسم و تكليف جشن دختران براي و شود

  .شود هديه چادر شوند مي مكلف كه دختراني تمامي به و) كوچك
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 در قرآن نظر – فمنيسم با رابطه در كوچك مطالب:  مثل شود زده حجاب سازنده جمالت شهر سطح در

 جمالتي زدن و حجابي بد ضررهاي و) سودها(  شدن محجبه نتايج –) كوچك تفسير(  كامل حجاب رابطه

 به را حجابي بد كساني چه كه است اين گوياي كه جمالتي زدن -است شدن محجبه بودن آسان گوياي كه

 -دارد ها آن براي سودي چه اين و اند حجابي بد حاميان و طرفداران كساني چه و اند آورده ما مملكت

 از بسياري وضع گفتن و آنها حكيمانه و زيبا جمالت مثل شود زده پالكارتها در شهدا با رابطه در مطالبي

 -ميهن نام كه هنگامي انان اما بودند متاهل تعداد... و بودند مجرد اصفهان شهداي از...  تعداد: مثال(  شهدا

 و برگذيدند را هدف و ارزو برترين و كردند رها را ارزش كم ايآرزوه ي همه آمد ميان به ناموس -وظيفه

  .نمودند پاك دشمن هاي نشانه از را كشور

 من كه( گفته حجاب رابطه در...  و هيچكاك و هوگو ويكتور نظير غربي انديشمندان كه مطالبي پالكارتها در

 به و دارد را سند حكم غربي شمنداناندي نظر اي عده براي كه چون شد نوشته) دانم مي را آنها آز تا چند

  .كرد خواهند عمل آن
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