
 التزام به قانون 
در برابر برخورداری از مزایای جامعه

هر جایی قانون خ��اص خودش را دارد و ب��رای حضور در هر محیط  
بهره مندی از مزایای آن باید به قوانین آن محیط احترام گذاش��ت. 
حتی وقتی قرار است عضو یک سایت شوید یا خرید اینترنتی داشته 
باشید پیش از آنکه عضویت شما را بپذیرند به صفحه قوانین و مقررات 
هدایت می شوید و اگر قوانین را پذیرفتید می توانید عضو شوید و از 
مزایای یک س��ایت اینترنتی در فضای مجازی بهره مند ش��وید اما 
کسانی که تیک »قوانین را قبول دارم« را نزنند نمی توانند عضو یک 

سایت اینترنتی شوند.
با این تفاس��یر طبیعی اس��ت ک��ه ب��رای زندگی در ی��ک جامعه و 
بهره برداری از مواهب زندگ��ی اجتماعی و حقوق ش��هروندی باید 
به قوانین آن جامعه التزام داش��ت و احترام گذاشت. شاید این یکی 
از وجوه کمتر مورد توجه قرار گرفته در بحث عفاف و حجاب باشد. 
امری که تأکید می کند شما حتی اگر حجاب را به عنوان یک حکم 
شرعی قبول ندارید وقتی در جامعه ای زندگی می کنید که این مسئله 
لباس قالب قانون پوشیده و به عنوان مطالبه اکثریت جامعه مطرح 
است طبق ساده ترین اصول اخالقی، انسانی و حتی دموکراسی باید 
به نظر اکثریت و قانونی که مطابق خواسته خود مردم نوشته و اجرایی 

می شود احترام بگذارید. 
با وجود این اما برخی تحت تأثیر تحرکات رس��انه ای از سوی برخی 
چهره ها و افرادی که برای چنین تحرکاتی دستمزد می گیرند، گروه 
اندکی از زنان و دختران برای زیر پا گذاشتن قانون حجاب و نادیده 
گرفتن رأی و نظر اکثریت جامعه  ترغیب می شوند و در محیط های 
عمومی نظیر اتوب��وس یا مترو اقدام به انداختن ش��ال یا روس��ری 
خود می کنند. حاال آن طور که فرنوش نوبخت، مدیرعامل ش��رکت 
بهره برداری مترو تهران و حومه خبر می دهد بناس��ت بدحجابان و 

بی حجابان در مترو  برای رعایت قانون تذکر بگیرند.
به گفته وی اطالعیه ای در این زمینه تهیه و رهنمودهای الزم درمورد 
حجاب اس��المی در همه خطوط و واگن های مترو انجام شده است. 
البته فعالیت مأموران مترو ارشادی اس��ت و در راستای همکاری با 

پلیس انجام می گیرد.

غرب در باتالق برابری جنسیتی
برابری جنس��یتی یکی از شعارهای جهان غرب اس��ت که بیش از هر 
چیز مصرف سیاسی و رسانه ای داشته و دارد. اگر به شاخص های غربی 
برابری جنسیتی نگاهی بیندازیم بهتر درمي یابیم این شاخص ها برای 
جدایی زن از نهاد خانواده طراحی ش��ده اند به همین منظور هم هیچ 
کدام از ویژگی های فط��ری زنان در تدوین چنین ش��اخص هایی در 
نظر گرفته نش��ده است. همین مس��ئله هم موجب شده تا کشورهای 
دنیای غرب که خود را داعیه دار برابری جنسیتی و توجه به حقوق زنان 
مي دانند بیشترین ظلم و تعدی را نسبت به زنان داشته باشند. شعارهای 
برابری جنس��یتی در دنیای غرب با اضمحالل نهاد خانواده همراه بود 
و این نهاد را به بحران کشید. حاال کشورهای غربی با بحران خانواده و 
بحران مادری دست و پنجه نرم مي کنند و با وجود این اما همچنان بر 
استفاده ابزاری از زنان در پوش��ش شعار برابری جنسیتی اصرار دارند. 
به همین خاطر حتی در کش��ورهای غربی شاهد جنبش های مردمي  
بازگشت به سمت خانواده هس��تیم اما همچنان سیاست گذاران برای 
تأمین اهداف پشت پرده شان بر ش��عار برابری جنسیتی اصرار دارند، 
حتی اگر این شعار و اقداماتی که در راستای تحقق آن صورت مي گیرد 

با چالش هایی برای آنها همراه باشد.
  معضل زنان ارتشی 

حضور زن��ان در ارتش انگلیس که در راس��تای اجرای سیاس��ت های 
برابری جنسیتی در این کشور انجام می ش��ود عامل ایجاد معضالتی 
برای نیروی دریایی این کش��ور از جمله حاملگ��ی ملوانان زن ناوهای 

جنگی شده است.
تعداد ملوانان بارداری که انگلیس، مجبور به انتقالشان با بالگرد به خاک 
این کشور شده، به 35 نفر رسیده است. این در حالی است که هر گونه 
رابطه بین زن و مرد در این ناوها مطلقاً ممنوع اس��ت. یکی از ناوهایی 
که با این مشکل روبه رو است ناو HMS Duncan است که در حال 

مأموریت در خلیج فارس است.
  افسرده ترین زنان دنیا

گزارش های رسانه های امریکایی نیز نش��ان مي دهد زنان این کشور 
از افس��رده ترین زن��ان در جه��ان هس��تند و آمار مص��رف داروهای 
ضدافس��ردگی در میان زنان امریکایی بس��یار باالس��ت تا جایی که 
برخی آمارها حکایت از آن دارد که زنان امریکایی بیش��ترین میزان 
داروهای ضدافسردگی دنیا را مصرف مي کنند. بر پایه برخی گزارش ها 
روانشناسان امریکا یکی از دالیل میزان زیاد استفاده از این داروها در 
بین زنان را نگاه ابزاری جامعه  و فشار های وارد شده به آنها در جریان 
زندگی مي دانند. این نوع افسردگی به این دلیل  رخ می دهد که زنان 
این جوامع احساس می کنند هیچ کس به معنی واقعی آنها را دوست 
ندارد و روابط افراد جامعه با آنها تنها به خاطر سوءاستفاده های جنسی 

و مادی است.
  بیماری های جسمي  در کمین زنان امریکایی

اما نگاه اب��زاری به زن و سوءاس��تفاده از آنها تحت ش��عارهای برابری 
جنسیتی تنها به بیماری های روحی روانی محدود نمي شود. آمار ابتال 
به بیماری هایی که از طریق رابطه جنس��ی منتقل مي شود در امریکا 
 ،Time به باالترین حد خود در تاریخ رسیده اس��ت. به نوشته سایت
بیماری های عفونت کالمیدیا، س��وزاک و س��فیلیس در سال ۲۰۱٧ 
نسبت به سال گذشته با ۲۰۰ هزار مورد افزایش به ۲/3 میلیون مورد 
رسیده و باعث نگرانی شده است! طبق آمارها 4۱ درصد کودکان متولد 
شده در این کشور از روابط خارج از ازدواج به وجود آمده اند. اوضاع سایر 

کشورهای غربی نیز بهتر از این نیست .
بر اس��اس گزارش اداره  آمار اتحادیه  اروپا موس��وم به »یورو استات«، 
باالترین ش��مار تولدهای نامش��روع در اتحادیه اروپا مربوط به کشور 
اس��تونی با 59 درصد و پایین ترین میزان متعلق ب��ه یونان با ٧ درصد 
است. این گزارش می افزاید: »میزان تولدهای نامشروع، که والدین به 
طور رسمي  با هم ازدواج نکرده اند، در فرانسه 53 درصد، انگلستان 46 

درصد، اتریش 39 درصد و ایتالیا ۲4 درصد است.«
تمام این آمار و ارقام مبین این است که شعار برابری جنسیتی تنها یک 
ابزار است؛ ابزاری برای به سلطه درآوردن زنان و سوءاستفاده از آنها با 

رنگ و لعاب حمایت و توجه !
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یکی از موضوعاتی که در بحث حجاب و عفاف مطرح 
مي شود آموزش عفاف و حجاب به کودکان است که 
این آموزش در مهدهای کودک و م�دارس و به طور 
ویژه در حوزه کتاب کودک باید رخ دهد اما با نگاهی 
به کتب کودک با کتاب هایی مواجه مي شویم که اغلب 
ترجمه هستند و با همان تصاویر خاص یک دختربچه 
یا پس�ربچه خارجی ب�رای کودکان ایرانی منتش�ر 
مي شوند و کتاب های تألیفی ما هم اغلب از کیفیت 
مناسبی برخوردار نیس�تند و در نگارش آنها کمتر 
به اصول علمي  و روانشناختی توجه شده است. شما 
به عنوان کارشناسی که در این حوزه پژوهش هایی 
داشته اید وضعیت کتاب کودک را چگونه مي بینید 
و این کتب چه تأثیری بر باورها و پذیرش اعتقادات 

مذهبی در این بچه ها در بزرگسالی دارد؟ 
ابزارهایی که بچه ها با آنها سر و کار دارند اهمیت ویژه ای دارد. حضرت 
علی)ع( مي فرمایند ه��ر چه بچه ها در کودکی ی��اد می گیرند مثل 
نوشتاری است که بر سنگ قرار می گیرد و دیگر پاک نمي شود. تجربه 
خود ما هم حاکی از این است که کتب دوران دبستان و پیش دبستانی 
را در ذهن م��ان داریم اما کتاب های دانش��گاهی این قدر در ذهن ما 
ننشسته است. پس کتاب در ذهن و اندیشه بچه ها بسیار تأثیرگذار 
است و ارتباط دیداری که بچه ها با نوشته ها و عکس های کتاب برقرار 
مي کنند بسیار بیش��تر از بزرگساالن اس��ت بنابراین مي توان از این 
ظرفیت برای هویت دهی و شخصیت دهی به کودکان استفاده کرد 
که بخشی از این تربیت عفاف و حجاب است. کتاب کودکان مي تواند 
در ذهن آنها ش��خصیت پردازی و هویت بخشی داش��ته باشد اما در 
کتب کودکان چه درس��ی و چه غیردرسی به لحاظ محتوایی بسیار 
سطحی شده است و این مسئله موجب مي شود تا ما نتوانیم مفاهیم و 
ارزش های مان را به درستی به کودکانمان انتقال دهیم و در بزرگسالی 
بدیهی است به سادگی نمي توان به کودکانی که هویت بخشی درستی 
در دوران کودکی برایشان انجام نش��ده مفاهیمي  همچون عفاف و 
حجاب را تعمیق کرد. اساس شخصیت انس��ان ها در کودکی شکل 
مي گیرد. اگر یک گوشه کتاب تصویر با متن نادرستی گنجانده شود ما 
داریم در هویت این بچه ها خلل ایجاد می کنیم. در کتاب های درسی 
ما محتواهای مناس��ب وجود ندارد و دروسی همچون درس زندگی 
ش��هید فهمیده یا دهقان فداکار که درس ایثار و از خود گذشتگی 
را به فرزندان ما می داد هم از کتاب ها حذف مي شود. به نظر من این 
اقدامات حساب شده است و موجب مي شود نسلی که روبه روی ماست 

غیراسالمي  و غیرملی تربیت شود.
خانم روح افزا! چگونه مي شود با کمک کتاب باورها و 
ارزش های مذهبی همچون حجاب و عفاف را در ذهن 

کودکان نهادینه کرد؟
ببینید رنگ در کتاب خیلی اهمی��ت دارد همچنین جنس ورق؛ در 
دنیا به سمت کتاب های گویا حرکت کرده اند و به طور مثال در کتاب 
ساز و کاری طراحی شده تا برای بچه ها جذاب تر باشد. به همین خاطر 
کتاب ها- حتی کتاب های درس��ی بچه ها- را به ش��کل هایی بسیار 
خالقانه طراحی مي کنند. مثاًل کتابی که به ش��کل لپ تاپ طراحی 
مي شود یا کتابی که شکل هرمي  دارد. اینها برای بچه ها جذاب است. 
تصاویر کتاب ها چه درسی و چه غیردرسی از محتوای آن مهم تر است 
چون بیشتر در ذهن بچه ها تأثیر مي گذارد. در غرب برای طراحی از 
تیم های روانشناختی استفاده مي شود که چگونه با چه تصویری و با 
چه رنگی مفهومي  را برای کودکان جا بیندازند اما ما به این مس��ائل 

هیچ توجهی نداریم.
کتب کودکان ما چه درسی و چه غیردرس��ی به هیچ عنوان از تنوع 
برخوردار نیس��ت. ما باید برای فرهنگ مان سرمایه گذاری کنیم. در 

کش��ور س��وئیس برای آنکه مادران در خانه بمانند و از فرزندانشان 
مراقبت کنند به زنان کارمند سوبس��ید مي دهند. این کار در عمل 
هزینه های زی��ادی را به دولت تحمیل مي کند اما وقتی از مس��ئول 
این طرح درباره این هزینه سؤال ش��ده بود این گونه پاسخ داده بود: 
»اگر این بچه ها در دامن مادر تربیت نشوند لطمه فرهنگی بیشتری 
به جامعه ما مي زنند و ما باید هزینه بیش��تری را برای بزهکاری ها و 
آسیب های اجتماعی ناشی از این مس��ئله بگذاریم پس با هزینه ای 
کمتر از این مسائل پیشگیری مي کنیم. کتاب های سه بعدی که وقتی 
باز مي کنیم شکل یک خانه مي شود در عمل خانه و خانواده را تشریح 
می کند. جایگاه خانواده، اتاق پدر و مادر، بچه ها، مادربرزگ همه اینها 
برای بچه ها پیام دارد. ما مي توانیم از این کتاب ها حداقل در کتابخانه 

مدارس داشته باشیم تا بچه ها با آن آشنا شوند.
پس از نگاه ش�ما ما در بخ�ش فرم و قال�ب ظاهری 
کتاب های مان باید توجه و سرمایه گذاری بیشتری 
داش�ته باش�یم تا بتوانیم به اهداف فرهنگی مان از 
جمله فرهنگ عفاف و حجاب دست بیابیم. به لحاظ 
محتوایی چطور؛ کت�اب کودک باید چ�ه محتوایی 
داشته باشد تا ما بتوانیم فرهنگ ارزشی خودمان را 

از کودکی در ذهن و هویت بچه ها نهادینه کنیم؟
در حوزه های فرهنگی از جمله حوزه کتاب هم مي توان برای ارتقای 

فرهنگی و تعی��ق باورها و ارزش های مذهبی برنامه ریزی مناس��ب 
داشت. چرا ما فکر می کنیم بچه های ما فردوسی یا حافظ نمي فهمند؟ 
من نمي گویم از منابع خارجی اس��تفاده نکنیم ام��ا ما آن قدر منابع 
غنی تر داریم که آنها از منابع ما در کتب درسی ش��ان مي آورند. من 
خودم کتابی دیدم در خارج از کشور که پیام های حضرت علی )ع( در 
نهج البالغه را در آن آورده بودند. تربیت برای حجاب و عفاف از طریق 
کتاب و داستان بسیار سهل الوصول اس��ت؛ داستان هایی که زنان و 
مردان در آنها حیا کردند و از این حیا سود بردند. در قصص قرآنی هم 
از این دست نمونه ها کم نداریم. ما مي توانیم از پیام های اخالقی و الهی 
حتی در کتب درسی هم بهره بگیریم. منافع حیا باید در کتاب های 
درس��ی دیده ش��ود و برای گنجاندن این مفاهیم در کتب درسی و 
غیردرسی برنامه ریزی شود. چقدر در کتاب های مان از تصاویر یک 
دختر محجبه با نگاهی مثبت استفاده مي کنیم تا برای بچه ها جذابیت 
داشته باشد؟ یک بار من خودم از مسئوالن آموزش و پرورش سؤال 
کردم برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه چه کار کردید؟ 
پاسخ دادند تصاویر کتاب های مان با روسری است! آیا این واقعاً کافی 
است؟ ما چقدر مفهوم سازی داریم؟ روال کتب ما باید به سمتی برود 
که بچه ها را به تفکر وادار کند. روش های قانون مداری باید در محتوای 
کتاب های درسی و غیردرسی گنجانده شود تا وقتی آن بچه ها بزرگ 
شدند با چالش مواجه نباشیم. این چالش و قانون مدار نبودن گاهی 
خود را به شکل بی توجهی نسبت به عفاف و حجاب نشان مي دهد و 

گاهی با قانون گریزی های دیگر.
به نظر مي رس�د یکی از پرچالش تری�ن بخش ها در 
حوزه کتاب کودک به کتاب های ترجمه بازمي گردد 
ک�ه به لحاظ ش�کل و به لح�اظ محتوا ب�ا فرهنگ ما 
همخوانی ندارد و در عمل ذهن بچه های ما را با سبک 

زندگی غربی قاب بندی مي کند. نظر شما چیست؟
بله یکی از مصادیق این بی توجهی به اثرگ��ذاری کتاب در فرهنگ 
و نظام باورها را مي توان در کتب ترجم��ه ای دید. من کتابی را برای 
شما مثال مي زنم که ترجمه است. کتابی که در نمایشگاه کتاب هم 
بود و نقاشی بسیار زیبایی دارد. دختربچه ای بسیار زیبا و بانشاط که 
تنگ ماهی دارد و این بچه ماهی اش را گرفته و به زور تالش مي کند 
تا روسری سر ماهی اش بکند و برای این کار ماهی را عذاب مي دهد. 
در نهایت دختر روسری را کناری مي اندازد و ماهی احساس آزادی 

و راحتی مي کند.

این کتاب ترجمه است؟
بله کتاب خارجی و ترجمه است و به طور فراوان در کتابخانه های مان 

هم هست.
پس چرا محور این داستان روسری است؟ 

این کتاب را در عمل برای ما نوشته اند. این کتاب بر ضد روسری است 
برای رد روسری در اسالم است که روسری دارد ماهی را خفه مي کند. 
چه کسی گفته ماهی نیاز به روسری دارد؟ حتی دختربچه ها هم تا 
یک سنی الزامي  برای روس��ری ندارند اما این مدل کتاب ها نوشته 
مي ش��ود برای اینکه به کودک ما خوراک فکری بدهند. این ابزار در 
اختیار ما هم هست. آیا ما نمي توانستیم محتوای مورد نظر خودمان 
را در قالب فرمي  زیبا و جذاب به کودکان مان ارائه کنیم، حتی برای 
بزرگساالن هم آیا زنی که خودش را از نگاه نامحرم مي پوشاند با زنی 
که این کار را نمي کند در زندگی زناشویی توجه یکسانی به همسر خود 
دارد یا مردی که زنان دیگر را نگاه مي کند با مردی که زنان دیگر را نگاه 
نمي کند به یک میزان همسرش را دوست دارد؟ می توان این مفاهیم 
را در قالب رمان به شکلی خالقانه ارائه داد و مخاطب ما هم بهتر آن را 

مي پذیرد و باورهای ارزشی ما از این طریق تعمیق مي شود.
درباره تصاوی�ر کتاب ه�ا و تأثیر آنها ب�ر بحث های 
فرهنگی و ارزش هایی همچون عفاف و حجاب چطور؛ 
رنگ ها و تصاویر و عکس روی جلد یا داخل کتاب در 
جلب بچه ها بسیار موفق عمل مي کنند و ممکن است 
برای محتواهایی نظیر همان داستان ماهی کوچک و 
روسری برای انحراف ذهنی کودکان ما تدارک دیده 

شده باشند. شما در این رابطه چه تحلیلی دارید؟ 
در کشورهای غربی حتی برای کودکانی که تازه به دنیا مي آیند کتاب 
دارند. در تحلیل محتوای کتاب جلد کتاب از تمام محتوای آن مهم تر 
است. پشت نویسی کتاب، رنگ هایی که انتخاب مي شوند همه اینها 
مهم هستند. حتی پیشنهاد مي شود روپوش بچه های مدرسه هم با 
کتاب ها هماهنگ باشد. در بحث فرهنگ عفاف و حجاب و رابطه ای که 
دختر و پسر با یکدیگر مي گیرند ما حتی در کتاب های درسی  شاهد 
هستیم که هر جا عکس یک دختر آمده در کنارش عکس یک پسر 
هم آمده است . اگر بناست تصویر دختر و پسر را کنار هم نشان بدهیم  
در محیط خانواده باشد و معلوم شود اینها خواهر و برادرند و در کنار 
پدر و مادر حضور دارند. اینها فرهنگ ساز است و به بچه ها خط دهی 
مي کند. باید در کتاب ها خانواده را بانشاط نشان دهند. در کشورهای 
غربی شخصیت های کتاب ها همان شخصیت هایی هستند که بچه ها 

در کارتون و انیمیشین می بینند.
خان�م روح اف�زا! اجازه بدهی�د به بح�ث کتاب های 
غیردرس�ی هم بپردازیم؛ هنوز ه�م در بخش کتاب 
کودک، کتاب های ترجمه و در عمل س�بک زندگی 
سیندرال و سفید برفی را می بینیم و کتاب های تألیفی 
ما هم کم تعداد و ضعیف هس�تند. داس�تان دختر و 
پسری که عاشق همدیگر می شوند و نوع پوشش و 
سبک ظاهر تصاویر این کتاب ها چقدر در قاب بندی 
ذهن کودکان ما تأثیر مي گذارد؛ اینکه سعی کنند در 

ظاهر و رفتار شبیه سیندرال شوند؟
در حال حاض��ر در خود کش��ورهای غرب��ی هم دیگر س��یندرال را 
نمي خوانند اما در کشور ما حتی نوش��ت افزارها، پرده و وسایل اتاق 
کودک هم با همین تصاویر وجود دارد تا حداکثر تأثیر را بر ذهن آنها 
بگذارد. تغییر ذائقه با تکنیک تکرار امکانپذیر مي شود. ما مي خواهیم 
لطافت و حیا را در ذهن بچه ها ماندگار کنی��م مي توانیم با کتاب، با 
داستان و تصویرگری های مناسب این کار را انجام دهیم. کتب غربی 
در محتوا قوی نیست اما در ش��کل ارائه این محتوا بسیار قوی عمل 

مي کنند. ما باید اینها را بومي سازی کنیم.

فرهنگ عفاف و حجاب را باید از کودکی آغاز کرد
گفت وگوی »جوان« با مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

تربیت برای حج�اب و عفاف از طری�ق کتاب و 
داستان بسیار سهل الوصول است؛ داستان هایی 
که زنان و مردان در آنها حیا کردند و از این حیا 
س�ود بردند. در قصص قرآنی هم از این دس�ت 
نمونه ها کم نداری�م. ما مي توانی�م از پیام های 
اخالقی و اله�ی حتی در کتب درس�ی هم بهره 
بگیریم. مناف�ع حیا باید در کتاب های درس�ی 
دیده ش�ود و برای گنجان�دن ای�ن مفاهیم در 
 کتب درس�ی و غیردرس�ی برنامه ریزی ش�ود

در حال حاضر در خود کش�ورهای غربی هم دیگر 
س�یندرال را نمي خوانن�د اما در کش�ور م�ا حتی 
نوش�ت افزارها، پرده و وس�ایل اتاق ک�ودک هم با 
همین تصاویر وجود دارد تا حداکثر تأثیر را بر ذهن 
آنها بگذارد. تغییر ذائقه با تکنیک تکرار امکانپذیر 
مي ش�ود. اگر مي خواهیم لطافت و حی�ا را در ذهن 
بچه ها ماندگار کنیم مي توانیم با کتاب، با داستان و 

تصویرگری های مناسب این کار را انجام دهیم

حجاری های ص�ورت گرفته بر لوح ه�ای س�نگی را نمي توان به س�ادگی تغییر 
داد؛ ای�ن مضم�ون کالم حضرت امی�ر)ع( درباره تربی�ت ک�ودک را مي توان به 
ش�کلی عینی در جامعه امروز مش�اهده کرد. با نگاهی به فرم پوش�ش و آرایش 
زن�ان و دختران جوان و حت�ی مردان جامع�ه مي توانیم ش�باهت عجیبی میان 
 ظاهر ام�روزی آنه�ا ب�ا ش�خصیت های محب�وب دوران کودکی ش�ان ببینیم؛

 شخصیت هایی که از دل کتاب قصه های بچگانه ای که عمومًا ترجمه و غیروطنی 
بودند بیرون آمدند و در قالب انیمیش�ن ها و بازی های کامپیوتری، لوازم تحریر 

و لوازم ات�اق کودک بیش از پیش در هویت ش�ان نفوذ کردند و موجب ش�دند تا 
زنان و دختران ما تالش کنند هر چه بیش�تر شبیه ش�خصیت سیندرال و سفید 
برفی یا شکل های امروزی ترش�ان السا و آنا ش�وند.  واقعیت این است که التزام 
به عفاف و حجاب و دیگر نظام های ارزش�ی یک ش�به و خلق الس�اعه نه ش�کل 
می گیرد و نه از بین مي رود. پس اگر از وضعی�ت کنونی عفاف و حجاب در جامعه 
راضی نیس�تیم باید ریش�ه های باور به این نوع پوش�ش و آرای�ش را در دوران 
کودکی جوانان امروز جس�ت وجو کنیم. اگ�ر به دنبال تعمیق باورهای ارزش�ی 

و دینی همچ�ون عفاف و حج�اب در جامعه هس�تیم باید به بخش ه�ای مغفول 
فرهنگ مان توجه کنیم و به س�راغ تعلی�م و تربیت کودکان در دوران مدرس�ه 
و دوران پیش از مدرس�ه و حتی دوران تول�د برویم؛ تربیتی که ب�ا خوراک های 
فرهنگی همچون کتاب و انیمیشن و اسباب بازی گره خورده است. روح افزا مدیر 
طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده یکی 
از افرادی اس�ت که درباره کتاب ک�ودک و ارتباط آن با موض�وع عفاف و حجاب 
پژوهش هایی داش�ته اس�ت. آنچه در پی مي آی�د ماحصل گفت وگوی ماس�ت.
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