
راهکارهای ترویج فرهنگ »همایش علمی علمي ، دومين نشست دبيرخانه همايشبه گزارش 
با  ها و مراکز درمانیایرانی در بيمارستان با رویکرد سبک زندگی اسالمی« جابعفاف و ح

دی ماه در  16، موضوع داليل گرايش بعضي از زنان به بدحجابي و بي حجابي از منظر اسالم
 )ص( تهران برگزار شد.ء تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبيابيمارستان 

 

 فرهنگ ایرانی اسالمی در حوزه حجاب باید نهادینه شود

های معرفتی و هایی که ریشهمشاور وزیر بهداشت: برای نهادینه کردن هر موضوعی در جامعه به ویژه حوزه

 د. ها و امکانات استفاده کراعتقادی دارند باید از تمامی ظرفیت

رياست همايش علمي راهكارهاي ترويج دکتر پيرحسين کوليوند : دبيرخانه همايشبه گزارش 
ابتداي دومين نشست  صبح امروز درو حجاب در بيمارستان ها و مراكز درماني  ففرهنگ عفا

فرهنگ حجاب و عفاف، اظهار داشت: برای نهادینه کارهای ترویج همایش علمی راه علمي 
وضوعی در جامعه به ویژه حوزه هایی که ریشه های معرفتی و اعتقادی دارند باید از کردن هر م

 تمامی ظرفيت ها و امکانات استفاده کرد.

وی با بيان اینکه امروزه جوامع به سمت پيشرفت و توسعه ميل می کنند، افزود: الزم است که  
استفاده کرد تا جوانان و نوجوانان با برای نهادینه کردن این فرهنگ از برنامه های عملی جذاب 

 ميل و رغبت قلبی به سمت حجاب بروند.

با بيان اینکه در این راه می توان از ظرفيت فرهنگی و علمی خانواده   سرپرست اورژانس کشور
های معظم شهدا و جانبازان عزیز استفاده کرد، عنوان کرد: در این راه ما نيز تمام تالش خود را 

 دهيم.  هيم که در حد توان خود وظيفه خود را انجامانجام می د



صریح کرد: در این بيمارستان عالوه بر ارایه خدمات کامل ت مدیر بيمارستان خاتم االنبياء )ص( 
بهداشتی درمانی سعی ما بر ارایه خدمات فرهنگی بوده است که بتوانيم در نهادینه کردن 

 .فرهنگ حجاب و عفاف گام مثبتی برداشته باشيم

)ص( در طول سال و در مناسبت های  فرهنگی بيمارستان خاتم االنبياءفعاليت هاي وی گفت:  
سال برنامه های مختلفی را در راستای نهادینه کردن خاص و ملي مختلف و همچنين روزهای 

فرهنگ اصيل ایرانی اسالمی اجرایی می کند که یکی از مهمترین موضوعات حوزه حجاب و 
 عفاف است.

ن و درس گرفتن از آموزه های قرآنی و استفاده از آکوليوند با بيان اینکه نزدیک شدن به قردکتر  
جامعه را از آسيب های بسياری  داین آموزه ها در انجام وظایف شخصی و اجتماعی می توان

مصون نگه دارد، خاطرنشان کرد: توجه ما به قرآن در بيمارستان خاتم االنبياء )ص( به گونه ای 
روزانه نمازهای یوميه در مسجد بيمارستان اقامه شده و عالوه بر برگزاری کالس های  است که

آموزشی روخوانی و روانخوانی و همچنين کالس های تخصصی قرائت قرآن و برگزاری باشکوه 
برگزاري پنجمين دوره مسابقات قرآن كريم و نهج البالغه مناسبت های محرم و شب های قدر، 

 در این بيمارستان برگزار می شود.و مراكز درماني استان تهران بين بيمارستان ها 

وی تصریح کرد: ما افتخار داریم که در این بيمارستان به جانبازان عزیز و خانواده های معظم  
شهدا خدمت دهی داشته باشيم که البته از ظرفيت فرهنگی و معنوی این عزیزان برای ترویج و 

 فاف و فرهنگ اصيل ایرانی اسالمی بهره می گيریم.نهادینه کردن فرهنگ حجاب و ع

 

 

 

 

 



 

 

 منکر حجاب، شناختی از دین ندارد
با اشاره به مباحث روانشناسی به  كه دبیري علمي این نشست را بعهده داشت رییس دفتر تبلیغات اسالمی نمایندگی تهران

ای است و اگر این حرمت و احترام حفظ نشود، بیان حرمت بدن پرداخت و گفت: بدن انسان دارای حرمت و احترام ویژه 

 .های معنوی خود را در زندگی نخواهند داشتفرد توانایی حفظ حقوق و ارزش

دومين پيش نشست همایش  دردبير علمي همايش االسالمی،  االسالم محمد شيخ حجت
ایرانی در  با رویکرد سبک زندگی اسالمی« راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»علمی 

ء دی ماه در بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبيا 16ها و مراکز درمانی که بيمارستان
دفتر و )ص( ء بيابيمارستان خاتم االن)ص( تهران برگزار شد، گفت: این همایش ملی با همکاری 

 شود.تبليغات اسالمی حوزه علميه، و دیگر نهادها برگزار می 

های کلی و بزرگ که در حوزه عفاف و حجاب حرفوی ادامه داد: ما تصميم گرفتيم به جای این
و بزنيم و درباره مسائل کالن صحبت کنيم که در بسياری موارد ممکن است نتيجه علمی 

فضاهای کوچک اجتماعی یعنی نهادهای قطعه قطعه شده در جامعه کاربردی نداشته باشد، به 
ورود داشته باشيم تا هر نهادی با اثرگذاری در حوزه کار خود با یک هم افزایی به سمت عفاف و 

 حجاب قدم بردارد.

من مشکالت  که نباید انتظار داشت هميشه یک سوپربا بيان این االسالم شيخ االسالمیحجت
دهد، مگر  افتد. تغييری رخ نمیطرنشان کرد: چنين اتفاقی به طور معلوم نمیرا حل کند، خا

 شود. ه از درون خودمان شروع کنيم که شامل بخش فردی، اجتماعی، کاری و اداری میکاین



باشد. در تعریف ما، همایش حرکت  وی افزود: همچنين تأکيد بر این بود که این حرکت مردمی
جه برای حضور مردم است تا مسأله عفاف و حجاب سر و شکل حاکميتی نيست، بلکه تو

تری در جامعه پيدا کرده و ادراک شود و مشخص شود عفاف و حجاب دارای اهميت ذاتی مطلوب
 و انسانی است.

در ادامه سخنان خود با اشاره به مباحث روانشناسی به بيان حرمت بدن دبير علمي نشست 
حرمت و احترام ویژه ای است و اگر این حرمت و احترام حفظ پرداخت و گفت: بدن انسان دارای 

 های معنوی خود را در زندگی نخواهند داشت.نشود، فرد توانایی حفظ حقوق و ارزش

شود، بلکه شامل مسائل خالصه نمیوی ادامه داد: سالمت بدن صرفاً در سالمت جسمی 
 تلفی از سالمت است.شود. بدن انسان دارای ابعاد مخمعنوی، اجتماعی و... می

االسالم شيخ االسالمی با اشاره به آیات قرآن درباره خلقت، تصریح کرد: بدن دارای حجت
هایی است که باید حرمت آن در تمام ابعاد حفظ شود. البته بيشتر به حفظ جسم توجه ویژگی

جسمی، کنند بدن تنها دارای جسم است؛ در حالی که دارای ُبعد شود و برخی تصور می می
 روانی، معنوی و اجتماعی است.

ترین اقدام برای گرفتار نشدن انسان به انحرافات اخالقی و جنسی، حفظ وی عنوان کرد: مهم
حرمت بدن است. یعنی فرد از خود و بدنش مراقبت کند که در دسترس دیگران نباشد. در 

باید از روز نخست به شود. این مسائل را دسترس بودن شامل نگاه کردن، لمس کردن و... می
 کودکان خود آموزش دهيم.

ها و مراکز درمانی به عنوان یکی از ریيس دفتر تبليغات اسالمی نمایندگی تهران، از بيمارستان
مراکز مهم برای حفظ حرمت بدن یاد کرد و گفت: بيمار به سبب بيماری ممکن است نتواند آنگونه 

های مختلف که این وظيفه بر عهده کارکنان بخشکه باید و شاید حرمت بدن خود را حفظ کند 
 بيمارستان است. اگر حرمت بدن بيمار حفظ نشود، خيانت و توهين به بيمار است.

کنند، ولی آیا وگو میگذارند و درباره اجزای آن گفت وی یادآور شد: گاهی بدن بيمار را وسط می
گونه رفتار شود؟ یکی از شروط این موضوع اخالقی است؟ آیا فرد دوست دارد با بدنش این

سالمت این است که عفاف و حجاب فرد حفظ شود و کارکنان بيمارستان در حقيقت متوليان این 
 امر هستند.

که منظور از حفظ حجاب تنها بيرون نگذاشتن موی االسالم شيخ االسالمی با اشاره به اینحجت
کرد: اصل این است که حرمت بدن حفظ سر نيست که البته این نيز نباید صورت گيرد، اظهار 

کنند و از هم ها با هم رشد میشود. این گونه نيست که ميان بدن و روح فاصله باشد. این
 منفصل نيستند. آسيب به بدن از حيث حقایق اخالقی آسيب به روح و روان فرد است.

دین است و فردی که  وی ادامه داد: حفظ عفاف و حجاب حقيقت ملکوتی بوده و غير قابل انکار در
 آن را انکار کند، از دین شناختی ندارد.

)ص( برای حفظ ء استاد حوزه و دانشگاه، در پایان سخنان خود از اهتمام بيمارستان خاتم االنبيا
 .حجاب از سوی کارکنانش تقدیر کرد



 

 

 

 

 



 

 

 

ران ني بعنوان سخدانشگاه آزاد اسالمزنان فرهیخته عضو شورای راهبردی ي ردر ادامه این نشست سركارخانم احرا

 :مطالب ذیل را بیان نمودند

 ایم درباره حجاب برای جامعه الگوسازی نکرده
عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه روانشناسی جوان در جامعه ما وجود ندارد، گفت: 

 .ارزش شناس نداریم کنیم و طراحان اسالمیبرای جامعه الگوسازی نمیجوان امروزی با جوان دو دهه پیش متفاوت است. 

فروغ احراری، عضو شورای راهبردی زنان فرهيخته دانشگاه آزاد ، دكتر دبيرخانه همايشبه گزارش 
با « راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»اسالمی، در دومين پيش نشست همایش علمی 

دی ماه در  16ها و مراکز درمانی که یرانی در بيمارستانا رویکرد سبک زندگی اسالمی
که درباره )ص( تهران برگزار شد، با بيان اینء بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبيا

ها و مقاالت مختلفی نوشته شده، ولی هنوز هم مشکالت فراوانی وجود عفاف و حجاب کتاب
 ی را به خوبی شناخت.دارد، خاطرنشان کرد: باید نيازهای نسل کنون

 

و تحقيقاتی درباره جوانان و  وی افزود: متأسفانه روانشناسی و معرفت شناسی علمی
 ها در جامعه هستيم.ایم، به همين دليل شاهد افزایش ناهنجاریهایشان نداشتهسليقه



 

کرامت های احراری، پوشش را یکی از آیات الهی دانست و بيان داشت: پوشش یکی از شاخصه
کند. انسانی است. زیبایی هر موجودی به نوع پوشش بوده و انسان این پوشش را انتخاب می

 شود.پوشش سبب امنيت و آرامش فکری جامعه می

وی ادامه داد: حجاب برای حضور اجتماعی انسان در جامعه است. زن و مرد باید برای حضور در 
 کميت آن متفاوت است. جامعه، دارای عفاف و حجاب باشند، اما کيفيت و

که زن باید بر اساس عضو شورای راهبردی زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسالمی با تأکيد بر این
عقل خود حضور اجتماعی داشته باشد، نه با خودنمایی، تصریح کرد: به هر ميزان فرد سالم 

 تر خواهد بود.تر و کانون خانواده محکمباشد، روح و روان جامعه سالم

یکی از فواید مهم حفظ عفاف و حجاب را تحکيم خانواده دانست و بيان داشت: هر کدام از ما  وی
ظف به مراقبت سالمت جامعه هستيم. ایجاد آرامش روانی و مصونيت از وبه نوبه خود م

 های اجتماعی از دیگر فواید حفظ عفاف و حجاب است.آسيب

رمت و نجابت درونی است که الزم و ملزوم یک احراری افزود: حجاب، بازدارندگی ظاهر و عفاف ح
تر و با حياتر خواهد  تر، عقالنی دیگر هستند. هر قدر عفاف بيشتر باشد، آرایش بيرونی منطقی

 بود.

وی درباره چرایی استقبال کم جامعه به حجاب، گفت: به صورت کاربردی درباره مقوله حجاب کم 
رفت شناسی است. در این مقوله ضعيف عمل ها، بحث معایم که یکی از آسيبکار کرده

 ایم نه زیر بنایی.ایم، یعنی روبنایی کار کردهکرده

 



کارشناس مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر این است که روانشناسی جوان را 
کنيم و نداریم. جوان امروزی با جوان دو دهه پيش متفاوت است. برای جامعه الگوسازی نمی

 ارزش شناس نداریم.طراحان اسالمی 

ایم، اما در بحث روانشناسی، مدل و لباس کار وی ادامه داد: در بحث مذهبی حجاب کار کرده
 ایم، البته کارهای کوچک صورت گرفته است.نکرده

احراری، ضمن تأکيد بر آسيب شناسی علمی، پيشنهاد تشکيل شورای بررسی وضعيت عفاف و 
 .ها را مطرح کردارستانحجاب در بيم

 

از  دانشگاه عالمه طباطباییمحمدتقی کرمی، عضو هيأت علمی دكتر این نشست، ادامه در 
که بيمارستان تابعی از کل جامعه است، بيان با بيان این عنوان نمودند: ديگر سخنران بودند كه

 کند.از آن کل تبعيت میای هنجار پوشش و لباس داشته باشد، بيمارستان نيز داشت: اگر جامعه

وی افزود: البته بيمارستان دارای اختصاصات است که شامل تلفيقی از قلمرو عمومی و 
شود. اما پرسش این است که در  شود. در چنين فضایی کار حجاب دشواتر میخصوصی می 

 بيمارستان مشکل عفاف و حجاب داریم؟ نخست باید مسأله را بفهميم.

اقتصادی تبدیل شده است.  -بيمارستان در جامعه ما به یک نهادی تجاری  کرمی خاطرنشان کرد:
گونه شد، دغدغه بهداشت و سالمت وجود نخواهد داشت طبيعی است که در این وقتی این

 صورت دغدغه اخالق و هنجار نيز نباشد.

 



است. در  ها در دو سطح خرد و ساختاری قابل تحليلوی ادامه داد: عفاف و حجاب در بيمارستان
هایی ها از محيطها مشکل خاصی ندارند اما به لحاظ ساختاری بيمارستانسطح خرد بيمارستان

توانند فساد آور باشند؛ چه در حوزه اقتصادی و بهداشتی هستند که به فساد نزدیک بوده و می 
 ها.و چه در حوزه هنجارها و ارزش

 

های مختلف کرد: اگر امروزه درگير جراحیعضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تأکيد 
زیبایی هستيم، به سبب صنعتی شدن پزشکی و اقتصاد پزشکی است. در بحث عفاف و حجاب 
نيز باید به این موضوع توجه داشت و به جای برخورد با افراد پایين دستی، با ستادهایی که می 

 ب کنند، برخورد کرد.خواهند با پوشش نامناسب در بيمارستان، برای خود مشتری جذ

وی عنوان کرد: یکی از مشکالت جامعه این است که درباره انسان شاعرانه حرف می زنيم در 
کنند. جامعه را رسانه  های مردم با تبليغات کار کرده و با رسانه زندگی میحالی که توده 

 .سازد. تأکيد بيش از حد بر عنصر آگاهی، حرف فلسفی است نه جامعه شناختیمی







 


