ﺣﺠــﺎب اﺳﻼﻣــﯽ ﻋﺎﻣــﻞ ﭘﺎﺳــﺪاری
ازﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن/ﻏﺮب ﺑﺎ ﻫﺠﻮم
ـــﻠﻤﺎن
ـــﻮﯾﺖ زن ﻣﺴـ
ـــﻪ ﻫـ
ﺑـ
درﺻﺪدﺗﺄﺧﯿﺮدراﻧﺘﻘﺎل دﯾﻦ اﺳﺖ
اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه  ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﺷﺒﮑﻪ
ﺳﯿﻤﺎ رﻫﮕﺸﺎی،
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﺂﺛﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺰت و ﻋﺰت آﻓﺮﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺰت
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره آن را ﭼﻮن
ﺗﺎج اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮﺳﺮداﺷﺘﻪ واز آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﺮﮔﺎه دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را از ﺳﺮزﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و در اﯾﻦ راه ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده
اﻧﺪ.
اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺰت زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ
ﺣﺠﺎب اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻋﺰﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺮ ﺧﻮرداری از ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺰﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎﺑﺪ و در واﻗﻊ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب
اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺪاری از ﺷﺄن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن در
رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق و ﺣﺪود در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود:ﺣﺠﺎب زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ و ﻋﺰت آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ
زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم اﻓﮑﺎر و ﻣﺪﻟﻬﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر از ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﮕﺮدد .از
اﯾﻦ رو ﺣﺠﺎب از ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻮدﻟﺬاﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮد
ﻓﺮوﺧﺘﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﮐﻪ ﺳﻮدای واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮان را در ﺳﺮداﺷﺘﻨﺪ
دل ﺧﻮﺷﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﺠﺎب زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﺒﺎس
ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ او ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ زﻧﺎن وﺣﺘﯽ ﻣﺮدان در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم ﻣﺼﺮف زدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ از اﯾﻦ رو ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد راه را ﺑﺮ
ﺳﯿﻄﺮه ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری و ﺗﺒﻌﺎت آن ﻣﯽ ﺑﺴﺖ.

وی ﺑﺎ اﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده و ﺧﻮدﮐﻔﺎ
و ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ زن و ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﺎﻻزدﮔﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﻻری
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
رﻫﮕﺸﺎ ی اﻓﺰود  :در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻮﻧﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ای
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻣﯿﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻬﯽ ﮐﺮدن و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻫﻮﯾﺖ اﺻﯿﻞ
ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را اﺳﯿﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻏﺮﺑﺰدﮔﯽ ﺷﺒﻪ ﻣﺪرن ﻧﻤﻮده
و از ﮐﺎﻧﺎل آن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،
ﺣﺠﺎب زن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎر را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪرس ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ ::اﺳﺎﺳﺎً ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﯿﻄﺮه ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺴﺠﻢ ارزﺷﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ را در ﻫﻢ
ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ارزﺷﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻣﺪزدﮔﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺎزﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وي در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:

زن در ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز«

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را در ﺣﺎل
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را دارد ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ،
زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺪرس ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﺣﺴﺎس ﻋﺰت آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎذب را ﺑﺎ

روش ﻫﺎی اﻟﻘﺎﺋﯽ ،اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻏﺮﺑﯿﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺘﻘﺎل
دﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﻌﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮارداده
اﻧﺪو ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻏﺮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس
ﻋﺰت آﻓﺮﯾﻨﯽ از ﺳﻮی ﺣﺠﺎب را از زﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ
ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ واﺣﺴﺎس ﻋﺰت آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎذب را ﺑﺎروش ﻫﺎی اﻟﻘﺎﺋﯽ ﺧﻮد
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪ  ،ﻟﺬا اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب زن را ﺑﻪ اﻧﺰوا
ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻏﺮب در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎ ﺣﺠﺎب در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
رﻫﮕﺸﺎی
اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب زن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ
وﺑﺮﻋﮑﺲ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮرﻋﺰﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ او را درﻋﺮﺻﻪ ﭘﺎﺳﺪاری از ارزﺷﻬﺎی
دﯾﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺂﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا زﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﺿﻤﻦ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮ ﻃﺌﻪ دﺷﻤﻨﺎن  ،درﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎر و ﯾﺎور اﺳﻼم واﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﻨﺪ .

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/م

