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کلید را از خدا بخواه!
کار کلید، باز کردن در بسته است. زمانی که کلید در اختیار 
داشته باشید، می توانید با خیال آسوده و در کمترین زمان 
ممکن، درها را باز کنید و به اهداف خود برسید، اما وقتی 
آن وقت  بگردید،  دنبالش  کجا  که  ندانید  و  نباشد  کلید 
دردسرها شروع می شود. هر کسی راهی جلوی پای شما 
می گذارد؛ یکی می خواهد بدون کمترین زحمتی، در را 
بشکنید و وارد شوید، دیگری دنبال کلید مشابه می گردد 
و کسی هم ممکن است شما را دعوت به صبر و تحمل 
کند تا قدری بیشتر دنبال کلید باشیم. همه دردها بر سر 

بی کلیدی است!

شاهکلید
زندگی مانند یک خانه بزرگ است که درهای گوناگونی 
دارد. هر کدام از درها روی عده ای باز شده و برای عده ای 
بسته است. مثال ممکن است کسی در این خانه بزرگ، در 
اتاق تحصیالتش باز باشد اما اتاق قهرمان شدن برایش 
بسته بماند. برای گشودن همه این درها، نیازمند تالش 
همراه کلید آن در هستیم. گاهی برخی درها بدجوری بسته 
می  شود؛ یعنی قفلی سخت در مقابل ما قرار می گیرد که 
نمی دانیم چگونه آن را باز کنیم. در این شرایط، هر چه 
به این طرف و آن طرف می زنیم، بی فایده است. گاهی 
تمام تالش خود را می کنیم ولی نتیجه نمی گیریم. اینجا، 
جایی است که باید از کلید اصلی استفاده کرد. کلیدی که 
به همه قفل ها بخورد و بتواند تمام آنها را باز کند. این 
کلید، فقط دست خداوند است که با آن، بانک غیبی خود 
را که همه موفقیت ها در آن است، به روی ما می گشاید 
و راهی جلوی ما باز می کند که فکرش را هم نمی کردیم. 
به این آیه توجه کنید: »َو ِعنَْدُه َمفاتُِح الَْغیِْب ال یَْعَلُمها إاِلَّ 
الْبَْحِر َو ما تَْسُقُط مِْن َوَرَقٍة إاِلَّ  الْبَرِّ َو  یَْعَلُم ما فِي  ُهَو َو 
یَْعَلُمها َو ال َحبٍَّة في  ُظُلماِت اْلَْرِض َو ال َرْطٍب َو ال یابٍِس 
إاِلَّ في  کِتاٍب ُمبینٍ ؛ و کلیدهای غیب، تنها نزد اوست. جز 
او ]کسی [ آن را نمی داند، و آنچه در خشکی و دریاست 
می داند، و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر ]اینکه [ آن را می داند، 
و هیچ دانه ای در تاریکي های زمین، و هیچ تر و خشکی 
نیست مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت [ است.« )انعام: 59(

بهخدااعتمادکن!
این روزها زیاد از اعتماد به نفس می شنویم. همه ما می خواهیم 
با اعتماد به خود، کارهای بزرگی بکنیم. اشکالی هم ندارد. 
می توانیم با این برداشت درست که خداوند به من توانایی هایی 
از  آنها را خوب استفاده کنم،  انتظار دارد  از من  داده و 
امتیاز اعتماد به نفس استفاده کنیم. جالب است بدانید که 
آموزگاران اعتماد به نفس در دنیا، خودشان گفته اند که یکی 
از انواع اعتماد به نفس ها، اعتماد به نفس معنوی است. 
معنایش این است که برخی کارها، تنها از راه اتصال به 
قدرت خداوند انجام شدنی است و این کار هم با خواستن 

کلید حل مسائل از پروردگار انجام می شود.

کلیدروزی
روزی ما با محاسبات پیچیده  اما در ساده ترین شکل هر روز 
به دست ما می رسد. گمان می کنیم خودمان هستیم که این 
روزی را به دست آورده ایم. این حرف تا حدودی درست 
است ولی روزی اصلی و حتی همانی که با تالش ما به 
دست می آید، نیازمند یک امضا از سوی مدیر کل هستی 
است که خداوند نام دارد. زمانی که اجازه رسیدن خوراکی، 
پوشاک، پول، موفقیت، دانش و هر چه که روزی مادی و 
معنوی به حساب می آید از سوی خداوند داده نشود، هیچ 

سودی نصیب ما نمی شود. 

کلید کم و زیاد شدن روزی هم دست کسی جز خداوند 
ْزَق لَِمْن یَشاُء  ماواِت َو اْلَْرِض یَبُْسُط الرِّ نیست.»لَُه َمقالیُد السَّ
َو یَْقِدُر إِنَُّه بُِکلِّ َشيْ ءٍ َعلیمٌ ؛ کلیدهای آسمانها و زمین از آِن 
اوست. برای هر کس که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ 
می گرداند. اوست که بر هر چیزی داناست.« )شوری:12( 
با یک واسطه به دست ما برسد؛  این کلید  ممکن است 
عامل  که  دهد  قرار  ما  زندگی  در  را  کسی  مثال خداوند 

پیشرفت ها ما شود.

رمزعبور
با این توضیح االن می توانیم متوجه شویم که با اجازه گرفتن 
از خداوند، می توانیم درها را باز کنیم. این اجازه مانند یک 
رمز عبور، از حروف خاصی تشکیل شده است که ما را به 
دنیای موفقیت وارد می کند. رمز عبور را به خاطر بسپارید: 
»ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م«. این رمز 
ساده ولی اسرار آمیز در تمام کارهای کوچک و بزرگ، 
کاربرد دارد و می تواند دنیایی تازه را روی ما بگشاید. این 
کلید معنوی که از سوی خداوند در اختیار ما قرار گرفته، 
بسیاری از قفل ها را باز می کند. اکنون بهتر است از این 
رمز عبور به خوبی استفاده کنید تا موفقیت های چشمگیر 
خود را البته با چاشنی تالش، شاهد باشید. این جمله از 

قدیم سر زبان ها بوده است:
بسم ا...الرحمن الرحیم/ هست کلید در گنج حکیم

نگاهاول(اصولتربیتدخترانبافرهنگ
حجاب

اشاره:  یکی از شاخص های اصلی تربیت، فرهنگ پذیری 
است. زمانی فرد بهنجار شناخته می شود که بتواند رفتارهای 
خود را با باورها و ارزش های اجتماعی هماهنگ کند و 
قانون پذیر باشد. در تربیت دختران، این شاخص جلوه 
مهم تری دارد. دختر مسلمان، با پذیرش فرهنگ دینی، رفتار 
حجاب را برگزیده و خویشتن را در پوشش مناسب با این 
فرهنگ می یابد. نکته مهم این است که برای شکل گیری 
رفتار حجاب، نیازمند مقدماتی هستیم که بخش اصلی آن 
در دوران تربیت فرزندان دختر شکل می گیرد. به برخی 

از این عناصر توجه بیشتری  کنید:
الف( حجاب متعادل: رعایت اعتدال در شکل گیری درست 
یک رفتار نقش عمده ای دارد. والدینی که از همان ابتدا 
رفتارهای دینی مثل حجاب را با وسواس و سخت گیری 
غیرمنطقی دنبال می کنند، نتایج مورد نظر را دریافت نخواهند 
کرد. ایجاد و بروز رفتار، نیازمند آرامش، منطقی بودن و 

رعایت اعتدال است.
الگوهای  با  فرزندان  قدر  هر  هماهنگ:  الگوهای  ب( 
هماهنگ تری از نظر تربیت روبرو باشند، سرعت فراگیری 
رفتارها و عادت های پسندیده بیشتر می شود. خصوصا اگر 
پدر و مادر از نظر فکری و رفتاری در سطح هماهنگی رفتار 
کنند، اهداف تربیتی بهتر محقق می شود. زمانی که این دو 
به عنوان دو رقیب در میدان تربیت حضور یابند، کودکان 
به رفتارهای درست نمی رسند چون در اثر تخریب یکی 

از دو والد، همواره سرگردانی فکری را تجربه کرده اند.
ج( باورپذیری: الزم است توجه کنیم ماندگاری رفتار به 
باورپذیری آن است. ممکن است کودکی در اثر مشاهده 
چادر مادر، عالقه اولیه در او شکل بگیرد ولی در سن 
انتخاب گری خود، آنچه باعث انتخاب پوشش چادر و 
استقامت در این مسیر می شود، نگرشی است که نسبت 
به این موضوع در او نهادینه شده است. این نگرش از 
میان پاسخ هایی که کودک نسبت به رفتار حجاب دریافت 
می کند، آغاز شده و اکنون در یافتن پاسخ های مناسب به 
هجمه های فکری و روانی به این نسخه دین است. اگر 
چرایی حجاب برای وی حل شود، با چگونگی و تحمل 
تفاوت های اجتماعی آن هم کنار خواهد آمد و هویت 

دینی یکسانی در وی شکل می گیرد.
د( خوشایندسازی: در مسیر کسب تجربه از رفتار پوشش، 
الزم است والدین ظرافت های هیجانی را توجه کنند. زمانی 
که دختر کوچکی با پوشیدن چادر، به زیبایی هر چه تمام تر 
نمایان می شود و لبخند رضایت و سخنان تشویق آمیز والدین 
و اطرافیان را می شنود، اولین احساس های مثبت درباره 
حجاب را دریافت کرده است. همچنین زمانی که تنوع در 
این پوشش هماهنگ با روحیه کودک کنار توجه به سایر 
نیازهای وی دیده شود، احساس خوبی از حجاب در نهاد 
وی به جا می ماند که سهم مهمی در انتخاب این پوشش در 
آینده نزدیک خواهد داشت. در مقابل، والدینی که زودهنگام 
کودک خردسال خود را موظف به پوشش های نامتعارف و 
جدی می کنند، احتمال فراری شدن فرزندشان از پوشش 
مطلوب در آینده بعید نیست. در این میان، صدا و سیما 
نقش مهمی دارد. اگر در برنامه های کودک با قالب های 
متنوع شعر، نمایش، مسابقه و مانند آن، فرهنگ پوشش به 
خوبی و همراه با نشاط و شادمانی وارد فضای احساس 
کودکان شود و در سریال های خانوادگی نقش های مثبت 
به افراد چادری داده شود، خوشایندسازی به شکل مطلوبی 

ایجاد خواهد شد.
هـ( رعایت اصل تدریج: شکل گیری و نهادینه شدن یک 
کار، فرایندی است طوالنی که نیازمند شکیبایی و تقسیم آن 
در زمان است. مهم این است که روش ها درست و منطقی 
برگزیده شوند و به مرور شاهد تکمیل شدن رفتارهای 
دینی در فرزندان خود باشیم. قرار نیست همه کودکان دختر 
با رسیدن به 9 سالگی پوشش چادر را انتخاب کنند ولی 
می توان این پوشش را اندک اندک در زندگی  شان وارد کرد. 
پرهیز از تحمیل های سرسختانه در این دوره سنی مهم است.

نگاهدوم(بهانههایفرارازحجابوعفاف
دلیل تراشی یکی از مکانیسم های دفاعی برای موجه 
دانستن خود در موقعیت هایی است که فرد می داند 
که  مسلمانی  دختر  است.  زده  سر  او  از  اشتباهی 
بین  باورهای خود الزم است هماهنگی  بر اساس 
رفتارهای اجتماعی مطلوب مانند پوشش مناسب و 
باورهای خویش اعمال کند، زمانی که از چنین تعادلی 
خارج می شود، ممکن است با استفاده از ابزار توجیه 
و دلیل تراشی درصدد تبرئه خودش بربیاید. پاره ای 

از این بهانه ها چنین است:
الف( دشواری و محدودیت: برخی رفتار پوششی را 
محدودکننده می دانند و همراه کردن چادر یا زندگی با 
حجاب در جامعه را دشوار می پندارند. بهترین دلیل 
برای این افراد، چادری ها و محجبه های بسیار موفقی 
هستند که در کلیدی ترین محیط های علمی و کاربردی 
مشغول فعالیت اند و اصالت خویش را هم حفظ کرده اند. 
همان گونه که برای پیشرفت مادی خود هزینه هایی 
می پردازیم، برای تکامل معنوی هم الزم است قدری 

دشواری ها را پذیرا باشیم تا انسانی مقاوم و موفق از 
خود بسازیم.

با  ناهماهنگ اجتماعی: برخی همنوایی  ب( ساز 
عموم جامعه را بهانه ای برای فرار از انتخاب پوشش 
برمی شمارند. در پاسخ باید گفت که اوال الیه های 
عمیق و موفق جامعه با پوشش میانه  خوبی دارند و 
آن را وسیله ای برای حفظ شرافت و عزت خویش 
می دانند و ثانیا چرا متفاوت بودن در خوب بودن و 
معنوی تر بودن هزینه نشود؟ می توان با قرار گرفتن 
در پوششی که ظاهرا هماهنگ با جامعه نیست، نقش 
الگویی مثبت را رقم زد؛ نه اینکه با از دست دادن هویت 
فردی و جرأت ورزی الزم، بی جهت همرنگ جامعه شد!
ج( رنگ سیاه: انتخاب رنگ مشکی برای چادر، برای 
عده ای دستاویز طرد می شود. پیام روان شناختی رنگ 
مشکی، بازداری است. کسی که این رنگ را برای 
حضور اجتماعی برمی گزیند، در واقع معتقد است که 
دیگران حق ندارند درباره جذابیت ها و زیبایی های او 
طمع ورزی داشته باشند و او برای حریم شخصی اش 
احترام قائل است. ضمن اینکه مجاورت رنگ مشکی با 
رنگ صورت، مانند درخشان تر شدن ماه در شب های 

تاریک است و بر جذابیت می افزاید.
د( ناسازگار با پیشرفت: گمان برخی این است که 
چادر و حضور حجاب در زندگی اجتماعی، مانع 
پیشرفت است. جواب این سخن را باید در تفاوت 
پیشرفت با راحتی جستجو کرد. پیشرفت های ماندگار، 
محصول تالش های همه جانبه و هماهنگ شدن با 
معیارها و ارزش های فردی و اجتماعی است. اگر 
قرار باشد زودتر رسیدن ما به مقصد به قیمت عبور 
از چراغ قرمز باشد، نوعی خودخواهی و بی احترامی 
به هنجارهای اجتماعی است. ضمن اینکه به اندازه 
کافی مصداق برای رد این مساله وجود دارد. حضور 
خانم های محجبه در برترین موقعیت های اجتماعی 
و علمی، بهترین دلیل بر رد این گمان است. برخی از 
این گمان ها، کورکورانه و صرفا به دلیل تاثیرپذیری از 
تلقین های رسانه های غربی است که درصدد تحمیل 

فرهنگ پرمخاطره خود هستند.

نگاهسوم(نکتههایروانشناختیدرباره
پوشش

1. داشتن حریم و حدود برای ارتباط با دیگران، بخشی 
از آرامش ماست. از این رو، خانه یکی از پناهگاه های 
اصلی انسان است که در آن بعد از یک روز پرارتباط 
می تواند کمی از حریم های اجتماعی نیازمند صیانت 
فاصله بگیرد و رفتاری صمیمی و راحت داشته باشد.
2. انعطاف در شخصیت، بخشی از نشانگان سالمت 
روان ماست که می توان آن را در رفتارهای روزمره و 
انتخاب های خود جستجو کرد. انتخاب پوشش مناسب 
با موقعیت نیز یکی از مصادیق سالمت است. اگر قرار 
باشد افراد لباس مهمانی را در خیابان بپوشند و لباس 
کار را هنگام حضور در منزل تنشان کنند، می توان 
گفت بخشی از سالمت آسیب دیده و شخصیت فرد 

از محور تعادل خارج شده است.
در  دارند،  باالتری  نفس  عزت  از  که  افرادی   .3

انتخاب پوشش هم به شخصیت و موقعیت خود 
احترام می گذارند و هم جامعه را در این باره لحاظ 
می کنند. یک فرد با حرمت خود مناسب، هنگام حضور 
در یک مجلس معتبر، بهترین لباس را که حاکی از 
احترام وی به شخصیت خود و دیگران است، تن 
می کند و با این کار، پیام آگاهی خود را از یک رفتار 

اجتماعی هنجار به دیگران می رساند.
4. پوشش یک رفتار است و الزم است مهارت آن را 
فراگیریم. این نیاز برای گروه های سنی پایین تر، جدیت 
بیشتری دارد. زمانی که کودکان و نوجوانان با مهارت 
پوشش مناسب را فرابگیرند و سوگیری اجتماعی آن 
را بدانند، در سنین باالتر با مشکالت کمتری از ناحیه 

تاثیرپذیری و مدگرایی افراطی روبرو خواهیم بود.
آن در دین،  متعالی  مفهوم  با  انتخاب حجاب   .5
هم پاسخگویی به نیاز افراد نسبت به داشتن حریم، 
هم آموزش مهارت اجتماعی پوشش و هم بیانگر 
ارزشمندی افراد و داشتن توان بروز رفتار اجتماعی 
سازنده است که در آموزه های دین به آن پرداخته 

شده است.
6. پوشش برای دو جنس مرد و زن، معنا می یابد و 
»پدیده کم پوشی« که متاسفانه در حال رواج یافتن در 
جامعه مردان است، می تواند نوعی ناهنجاری تلقی 
شود و به تدریج ارتباط افراد را مخدوش کند. از این 
رو، در آموزه های تربیتی، رفتار پوشش برای پسران و 

دختران نیازمند یاددهی و مهارت آموزی است.
7. الزم است فرزندان از قدرت تشخیص نسبت به 
انتخاب لباس مناسب برخوردار شوند و به تدریج 
در رفتارهای خرد و خانگی آن را اجرایی کنند تا 
در نهایت به مهارت پوشش اجتماعی مناسب منتهی 
شود. هر نوع سهل انگاری در این باره، می تواند باعث 

دشواری های تربیتی بعدی شود.

نگاهچهارم(گپیبادختراندربارهپوشش
قیمت زیبایی: سکه طال در پوششی زیبا نگهداری 
می شود. وسایل قیمتی دیگر هم نهایت مواظبت از 
آنها به عمل می آید اما یک سکه کم ارزش ممکن است 
در دست هر کسی بیفتد و در هر جایی قرار بگیرد. 
نیاز به مراقبت و حفاظت هم ندارد چون ارزش این 

کار را ندارد. 
آدم ها هم همین حکایت را دارند. آدم های باارزش به 
خوبی از خودشان مراقبت می کنند، با ظاهری آراسته و 
موجه با دیگران ارتباط می گیرند و تمام تالش  شان، بهتر 
شدن و خوب تر زندگی کردن است. عزیز و محترم بودن 
ما، تاجی است که خداوند بر سر ما نهاده  و قیمتی دارد 
که نباید به هیچ بهانه ای اجازه دهیم از سرمان بیفتد. 
کالس زندگی، در مراعات چارچوب هایی است که 
ما را از آسیب پذیری حفظ می کند. زیبایی هم قیمتی 
دارد که باید پرداخته شود. حراج کردن زیبایی اصال 
معامله خوبی نیست و هر کسی هم ارزش استفاده از 

لطافت ها و زیبایی های خدادادی را ندارد.
آرامش یا نمایش؟ با دوستان یا همکالسی هایی روبرو 
می شوید که نمایشگران حرفه ای در ارائه جدیدترین 
به روز شدن  مقلدانی زبردست در  مدهای روز و 

تیپ و شمایل خودشان هستند. ممکن است عده ای 
حسرت امکانات یا توانایی چنین دخترانی را داشته 
باشند، در حالی که حقیقت مساله چیز دیگری است. 
این نمایشگران هستند که در هیاهوی تیپ و کالس، 
خودشان را گم کرده اند، آن هم در دوره ای از زندگی 
که به یافتن خود شدیدا نیازمندند. نتیجه این کار از 
دست دادن آرامش واقعی و بسنده کردن به تحسین های 
لحظه ای برخی از دوستان است. راستی اگر قرار باشد 
بین آرامشی که ما را به موفقیت و کامیابی می رساند 
و نمایشی که ما را از این مقصد دور می کند، یکی را 

انتخاب کنیم، اولویت با کدام است؟
پیام پوشش: زبان بدن و نوع پوشش ما بیشترین 
پیام ها را در ارتباط با دیگران دارند. شما با نگاه اول 
به ظاهر دیگران می توانید حدس هایی بزنید که خیلی 
با واقعیت ها و شخصیت حقیقی آدم ها بیگانه نیستند 
چون انتخاب های ما نماینده شخصیت ما هستند. به 
عنوان مثال دختر خانمی که حسابی به خودش رسیده 
و جامعه را با خانه و مهمانی خصوصی اشتباه گرفته، 
به دیگران این پیام را القا می کند که در تشخیص 
موقعیت ها کمی مشکل دارد. همچنین دختر خانمی 
که در حضور دیگران برخوردی متین و متفاوت با 
موقعیت های خانگی خود دارد، این پیام را می رساند 
که یاد گرفته در شرایط متفاوت چگونه انعطاف نشان 
دهد. نیز دختر خانمی که با پوشش ظاهر می شود، به 
همه بینندگان اعالم می کند که برای خود، زیبایی ها 
و لطافت های اهدایی خداوند به خودش احترام و 
ارزش قائل است و از دیگران هم انتظار دارد که این 

حریم را برای او حفظ کنند.
مدیریت خود: شما بهترین نگهبانان خودتان هستید. به 
همین دلیل نیازمند مدیریت همه جانبه اید که محصول آن 
خوشبختی و عبور موفق از نوسانات دوره کنونی است. 
این مدیریت در چند قسمت خودش را نشان می دهد:
مدیریت گفت وگو: اینکه با چه کسی صحبت کنید، 
بگویید، چه  لطیفه هایی  بزنید، چه  چه حرف هایی 
پیامک هایی ارسال کنید، از چه پست هایی استفاده  کنید، 
تصویرهای انتخابی شما برای پروفایل تان چیست؟ 
استوری ها با چه محتوایی منتشر  شود، با چه لحنی 
گفت وگو کنید و نوع گفت وگوی شما می تواند در 

موفقیت های بعدی تان بسیار مؤثر باشد.
 مدیریت نگاه: به چشم های خود بیاموزید که هرکسی 
و هر چیزی ارزش دیدن ندارد. ارزش دیدن را باید از 
کسانی پرسید که نمی توانند ببینند و بی خیالی نسبت 
به این مساله را باید در مطالعه سرگذشت کسانی به 
دست آورد که در ندامت نگاه اول شان هنوز خود را 

سرزنش می کنند.
مدرسه،  محیط  مهمانی ها،  در  ما  ارتباط:  مدیریت 
جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، مسافرت ها و نیز 
برای تامین نیازهای خود مانند خرید پوشاک و ...ناگزیر 
از برخورد با دیگران هستیم. به همین خاطر، نیازمند 
یادگیری مهارت های الزم در تنظیم این ارتباطات و 

گزینش رفتاری مناسب خواهیم بود.
یادمان باشد که در هر 3 بخش از مدیریت ها، نوع 

پوشش ما دارای رتبه باالیی از اهمیت است.

چند نگاه درباره عفاف و حجاب

پیشگیری و حفاظت دوران کرونا؛ فلسفه ماسک  تا فلسفه حجاب

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوأ

شماره هفتصدوپنجاه وهشت   بیست ویک تیـر نودونه10

 اوال الیه های عمیق و موفق جامعه با 
پوشش میانه  خوبی دارند و آن را 

وسیله ای برای حفظ شرافت و عزت 
خویش می دانند و ثانیا چرا متفاوت 

بودن در خوب بودن و معنوی تر بودن 
هزینه نشود؟ می توان با قرار گرفتن 

در پوششی که ظاهرا هماهنگ با 
جامعه نیست، نقش الگویی مثبت را 

رقم زد؛ نه اینکه با از دست دادن 
هویت فردی و جرأت ورزی الزم، 

بی جهت همرنگ جامعه شد!

 اوال الیه های عمیق و موفق جامعه با 
پوشش میانه  خوبی دارند و آن را 

وسیله ای برای حفظ شرافت و عزت 
خویش می دانند و ثانیا چرا متفاوت 

بودن در خوب بودن و معنوی تر بودن 
هزینه نشود؟ می توان با قرار گرفتن 

در پوششی که ظاهرا هماهنگ با 
جامعه نیست، نقش الگویی مثبت را 

رقم زد؛ نه اینکه با از دست دادن 
هویت فردی و جرأت ورزی الزم، 

بی جهت همرنگ جامعه شد!


