
شماره ششم، بهار1394 آييــنه کتـب و محصـوالت
جبهه فرهنگي انقالب اسالمي

معرفـی کتب
برگــزیده 

حجاب و
عفاف

به کوشش
جبهه فرهنگی حجاب و عفاف



آیینه - آیینه کتب و محصوالت جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
معرفی کتب حجاب و عفاف، بهار 1394.

تهیه و تنظیم: معاونت تولیدات رسانه ای جامعه ایمانی مشعر
به کوشش: جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

با تشکر از: ابراهیم نصیری
طراح نامواره: علی ناصری

صفحه آرا: حسن ناصری
شمارگان: 5000 نسخه

قیمت: 2000 تومان )غیرقابل فروش، نذرساالر شهیدان(
استفاده از مطالب نشریه و تکثیر آن برای هیأت ها، در صورت ذکر منبع آزاد می باشد.

جامعه ایمانی مشعر
نشــانی: قم، بلوارامین،کوچه10،پالک20
کدپستی:                   37151  ـ 37166
تلفکس:                51 89 92 32 ـ 025
سامانه پیامک:     30001542
www.1542.org      :پایگاه اطالع رسانی
info@1542.org رایانامه:  

جبهه فرهنگی حجاب و عفاف
نشانی: 

تهران، خیابان آزادی، خیابان اســکندر شمالی، 
پالک30، طبقه3، مرکز راهبردی عفاف و حیا

تلفن:                            66597423 ـ 021
نمابر:                             66597354 ـ 021
mbayati14@yahoo.com      :رایانامه



مقدمه

حیا صفتی است که در همه انسان ها وجود دارد و قابلیت قوی و ضعیف شدن نیز دارد. به هر اندازه که این احساس در انسان 
ضعیف شود به عالم حیوانیت نزدیک تر می شود و هر اندازه این احساس در انسان قوی تر بشود، به تمام خوبی ها دست خواهد 

یافت: »الحیاء مفتاح کل خیر«1. 
این ویژگی را هیچ انسانی نمی تواند انکار کند و امکان مجادله در آن وجود ندارد. حیا در تمام ابعاد زندگی خود را از جمله نوع 
انتخاب پوشش نشان می دهد. کسی که حیا در او قوی است به پاکدامنی خود نیز بسیار اهمیت می دهد و دوست ندارد به او 
نگاه جنسی شود. برای اینکه این اتفاق بیفتد باید پوششی را برای خود انتخاب نماید که خود را از نگاه ابزاری دور نماید و نگاه 

انسانی به او داشته باشند و این همان حجابی است که دین مبین اسالم بسیار بر آن تکیه کرده است. 
بنابراین حجاب و پوشش یک امر پسینی است نه پیشینی و باید ریشه حجاب و پوشش را که همان حیا است به طور کامل 
شناخت و آن را از منظر دینی و عقلی مورد بررسی قرار داد. به همین منظور کتاب های مختلف حوزه حجاب و عفاف مورد 

بررسی قرار گرفت و از میان آن ها، مطالعه کتاب های حاضر در این جزوه پیشنهاد شده است.
1ـ غرر الحكم: 340.
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درباره کتاب:
آیــا تابه حال دقت کرده اید عالوه بــر تمامی خصوصیات 
اخالقی انســان ها صفتی در برخی از آنان نمایان است که 
باعث متمایز شدن آن ها می شود و چهره شان را جذاب تر 
و رفتارشان را دل نشــین تر می کند؟ در برابر محرک های 
محیطی هر واکنشــی را از خود منعکس نمی ســازند و 
بسیاری از رفتارهایی را که برای اکثریت مردم، امری عادی 

تلقی می گردد، به دالیلی انجام نمی دهند.
در حضور چنین افرادی می کوشــیم تا حد امکان همانند 
خودشان رفتار نماییم و کاماًل مراقب اعمال خویش باشیم. 
در مسیر بررسی این خوی زیبا و پسندیده که آن را »حیا« 
می نامیم ابتدا باید تعریف متقن و جامعی از واژه ارائه نماییم 
و آثار آن را تبیین کنیم. سپس بابیان جلوه های آن در اعضا 

و جوارح و جوانه خود، به عوامل و موانع ظهور آن بپردازیم 
و مــواردی که مبنی بر عدم رعایت حیا هســت را از بین 

روایات استخراج نماییم.
ایــن کتاب در 12 فصل و به همت انتشــارات حدیث راه 

عشق تهیه گردیده است.
جهت تهیه ایـــن کتاب با شــماره 3165543  0913 
تمــاس حاصل نمــوده و یــا بــه آدرس اینترنتی 

نمایید. مراجعه   www.hadisbook.ir

حیا

نویسنده:  امیرحسین 
بانکی پور فرد

نارش: حدیث راه عشق

سال چاپ: 1392

چاپ  هجدهم

تعداد صفحات:212

بهاء: 65000 ریال
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درباره کتاب:
نوشــتار حاضر با آرایه ی چهار محور معنی زندگی، هویت 
مدیریت احســاس و نقش آن در کیفیت زندگی، هویت 
حجاب و نقش آن در مدیریت احســاس ثابت می کند که 
حجاب و پوشــش، در بعد فردی درونی سبب تقویت فکر 
و روح شــده و رابطه ی فرد با خداوند را ملموس تر می کند 
و در بعــد اجتماعی کل جامعه را به ســوی تعادل و ثبات 
در تشــخیص و تصمیم حرکت می دهد. در این کتابچه از 
حجاب به عنوان یکــی از تقویت کننده های اصلی حیاء و 
عفت و همچنین کنترلی هوشمندانه در حوزه ی مدیریت 
احساس و تصمیم گیری در زندگی، برای رسیدن به منافع 

پایدار ابدی نام برده می شود.

جهت تهیه این کتاب با شــماره 09153165583 تماس 
 www.isin.ir حاصل نمــوده و یا به آدرس اینترنتــی

مراجعه نمایید.

حجاب و مدیریت 
احساس )نگرشی دیگر 

به حجاب(

نویسنده: عبدالحمید 
واسطی

نارش: موسسه مطالعات 
راهربدی علوم و معارف 

اسالم

سال چاپ: 1390

تعداد صفحات: 95

بهاء: 25000 ریال
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درباره کتاب:
نویســنده کتاب کوشــیده است نگرشــی جامع و نو به 
موضوعات زیبایی، آرایش و خودنمایی داشته و با استفاده 
از منابع متعدد قرآنی، روایی، علمی و ترجمه ای و نیز حجم 
قابل توجهی از کار هنری و گرافیکی صورت گرفته بر روی 
کتاب، اثری جذاب و خواندنــی را در اختیار مخاطبین و 
خوانندگان خود قرار دهد. استفاده از 700 فیش تحقیقی، 
16 آیه و 15 تفســیر قرآن، 51 حدیث از ائمه معصومین 
)علیهم الســالم(، بیش از 100 نقل قول از نویســندگان و 
اندیشــمندان غیر ایرانی، 25 تصویرسازی، 18 کاریکاتور، 
بیش از 250 تصویر و گرافیک متناسب با متن و ...، کتاب 

استانداردی برای زیبایی را خواندنی تر می کند.
این کتاب مشــتمل بر ده فصل است که »آرایش در میان 

پیشینیان، کلیات زیبایی، تفّرج و خودنمایی، نفوذ غربی ها 
بر استاندارد زیبایی، مصرف گرایی، مدگرایی، لوازم آرایش و 
جراحی های زیبایی، استفاده ابزاری از زنان، زیبایی نعمتی 
الهــی و زیبایی حقیقی« بخش های متعدد و متنوع آن را 

شامل می شود.
جهت تهیه ایــن کتاب می توانید بــه آدرس اینترنتی 

www.bookroom.ir مراجعه نمایید.

استانداردی برای زیبایی

نویسنده: امین کشوری

نارش: موسسه فرهنگی 
تبلیغی بصیران عاشورایی

سال چاپ: 1393

تعداد صفحات: 296

بهاء: 200000 ریال
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درباره کتاب:
کتاب فوق درواقع اصالح و ارتقاء جریان عمیق و دامنه دار 
حجاب و عفاف در جامعه اســالمی امروز اســت و اصالح 
همزمان »روابط اجتماعی« شامل نرم افزارها، ساختارها و 
ضوابــط و مقررات مرتبط با امر حجاب و عفاف را نیز دربر 
دارد و از سه بخش مقدمات طرح، مختصات و مشخصات 

طرح و نظارت و ارزیابی طرح تشکیل شده است.
جهت تهیه این کتاب با شــماره 09128511017 تماس 

حاصل نمایید.

طرح جامع تحقق 
راهکارهای اجرایی 
گسرتش حجاب و 

عفاف

نویسنده: مهندس 
منصور واعظی

نارش: کتاب نرش

سال چاپ: 1392

تعداد صفحات: 324

بهاء: 135000 ریال

چهل چراغ جامل: 
شبکه ای از آیات و 
روایات منتخب در 

مورد حجاب 

مرتجم: روح الله 
رضایی ، روح الله 

علوی فر
نارش: موسسه 

مطالعات راهربدی 
علوم و معارف اسالم

سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 62
بهاء:29000 ریال

درباره کتاب:
مجموعه ی حاضر، چهل جرعه گوارای آب حیات برگرفته 
از آیات و روایات درزمینه ی »سیســتم حجاب و عفاف«، 
»نقش حجاب در سیســتم پایداری زندگــی«، »هویت 
شناسی زن«، »مدیریت احساس و ضرورت آن«، »خطرها 
در مسیر« و »محصول سیستم حجاب« است که به صورت 
یک شبکه ی به هم پیوســته بر اساس منطق برنامه ریزی، 
گردآوری و ترجمه ی بالغی شــده است. در این اثر چهل 

آیه و روایت در این موضوع گردآمده اند.
نگاه سیستمی به »حجاب« را در این کتاب تجربه کنید.

اینترنتی  بــه آدرس  ایــن کتــاب  جهــت تهیــه 
www.bookroom.ir مراجعه نمایید
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درباره کتاب:
بعــد از انقالب شــاهد برخوردهای افراطــی و تفریطی 
درزمینه ی حجاب و عفاف بوده ایم. بسیاری از حرکت هایی 
که در این زمینه صورت گرفته است، برخوردهای، ظاهری 
سطحی، احساســی، موردی، مقطعی، دفعی ضربتی بوده 

است.
درحالی که حجاب، مقوله ای فرهنگی است و هـرگونه اشاعه 
و تصمیم گیری و تبلیغ دربــاره ی آن و در مورد آن، باید 
تدریجی، مستمر، عمیق، همه جانبه و مدبرانه باشد. افراد 
در این زمینه نباید ســلیقه ای عمل کنند، بلکه استراتژی 
واحدی برای نحوه ی برخورد با آن باید حاکم باشد. در این 
راســتا الزم است در درجه ی اّول، دیدگاه های مقام معّظم 
رهبری به عنوان امام اّمت و چشم بصیر و دیده بان نظام در 

این زمینه استخراج و مبنای عمل قرار گیرد. در این کتاب 
سعی شده است تمامی سخنان ایشان در این زمینه به دقت 
مطالعه، استخراج و در قالب پنج فصل و با عناوین عفت و 
حیا، روابط زن و مرد، حجاب و پوشــش، کشف حجاب و 

بی بندوباری و روش برخورد با بی بندوباری، ارائه گردد.
ینترنتی  یــن کتــاب بــه آدرس ا جهــت تهیــه ا

www.book-khamenei.ir مراجعه نمایید

حجاب و عفاف در سبک 
زندگی  ایرانی  اسالمی 1

برگرفته از بیانات حرضت 
آیت الله العظمی خامنه ای 

)مدظله العالی( رهرب 
معظم انقالب اسالمی

به کوشش: امیرحسین 
بانکی پور فرد

نارش: انتشارات انقالب 
اسالمی

سال چاپ: 1393

تعداد صفحات: 152

بهاء: 70000 ریال
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درباره کتاب:
یکی از موضوعاتی که در بیانات مقام معّظم رهبري به عنوان 
زعیم جامعه ی اسالمی بر آن تأکید شده، ارائه ی الگو برای 

زنان در ابعاد مختلف و متناسب با نیاز روز هست. 
ایشان انعکاس این الگو در رفتار زنان ایراني را عاملي براي 
الگو شدن آن ها در بین زنان جهان دانسته اند. ارائه ی این 
الگوها از بیان رهبري با توّجه به نگاه نظام مند ایشــان به 
مسائل زنان می تواند براي زنان جامعه ی ما بسیار سودمند 
باشــد. به همین دلیل، در این کتاب ســعي شده است با 
دّقت تمامي سخنان ایشــان در این زمینه استخراج و در 
ســیزده بخش و با عناوین: ضرورت ارائه ی الگوی صحیح 
در حیات انســانی، فاطمه ی زهرا )سالم اهلل علیها( الگوی 
جامع زن و حیات انسانی، حضرت فاطمه ی زهرا )سالم اهلل 

علیها( عرصه ی خانوادگی، حضرت فاطمه ی زهرا )سالم اهلل 
علیها( و عرصه ی مجاهده ی سیاسی و اجتماعی، حضرت 
فاطمه ی زهرا )سالم اهلل علیها( و عرصه ی معرفتی عرفانی، 
حضرت فاطمه ی زهرا )سالم اهلل علیها( و عرصه ی عبادی، 
عظمت و کماالت حضرت زهرا )ســالم اهلل علیها(، الگوی 
عاشورایی زن، الگوهای قرآنی زن، الگو شدن زن مسلمان 

ایرانی دسته بندي و ارائه گردد.
ینترنتی  یــن کتــاب بــه آدرس ا جهــت تهیــه ا

www.book-khamenei.ir مراجعه نمایید

نقش و رسالت زن 2 
الگوی زن

برگرفته از بیانات حرضت 
آیت الله العظمی خامنه ای 

)مدظله العالی( رهرب 
معظم انقالب اسالمی

به کوشش: امیرحسین 
بانکی پور فرد

نارش: انتشارات انقالب 
اسالمی

سال چاپ: 1393

تعداد صفحات: 152

بهاء: 70000 ریال
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درباره کتاب:
مقام معّظم رهبــری )مّدظلّه العالی( با عنایت به مباحث 
حقوقی و اجتماعی زنان همــواره محوریت خانواده را در 
مباحث زنان مدنظر داشــته اند. با توّجــه به اینکه در این 
دوران، هجمه های فرهنگی دشمنان از طریق انواع رسانه ها 
و وسایل ارتباطی، سالمت جنسی جوانان را هدف گرفته 
اســت که با درنظرگرفتن جوان بودن جمعیت کشور، این 
امر چشم اسفندیار نظام محسوب می شود و برای جلوگیری 
از آن راهــی جز پایین آوردن ســّن ازدواج و گســترش 
ازدواج های سهل و آســان، موفِق آگاهانِه پایدار و بهنگام 
و توّجه بیش ازپیش به خانواده نیســت؛ بنابراین برای رفع 
موانع و تقویت فرهنگ ازدواج و تشکیل و تحکیم خانواده 
باید با درنظرگرفتن دیدگاه های معّظمٌ له به همراه یک عزم 

ملّی، فرهنگ سازی گســترده ای صورت گیرد؛ لذا در این 
کتاب سعی شده است تا دیدگاه های معّظمٌ له در حوزه ی 
ازدواج خانواده با محوریت زن اســتخراج گردد. با نگاه به 
فهرســت تفصیلی این کتاب می تواند خالصه و چکیده ی 

فرمایشات ایشان را در این حوزه به دست آورد.
ینترنتی  یــن کتــاب بــه آدرس ا جهــت تهیــه ا

www.book-khamenei.ir مراجعه نمایید
 

نقش و رسالت زن 3 زن 
و خانواده

برگرفته از بیانات حرضت 
آیت الله العظمی خامنه ای 

)مدظله العالی( رهرب 
معظم انقالب اسالمی

به کوشش: امیرحسین 
بانکی پور فرد

نارش: انتشارات انقالب 
اسالمی

سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 152

بهاء: 70000 ریال
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درباره کتاب:
ضرورت توّجه به مســائل زنان از دیرباز مورد توّجه مقام 
معّظم رهبری )مدظله العالی( بوده است. ایشان در مصاحبه 
با مجلّه ی زن روز فرموده اند: »آن مقداری که بنده راجع به 
مسائل زن در ایران در طول این دهـ  بیست سال رنج برده ام 
و ناراحت شــده ام، خیلی از زنان حّتی گوشــه ای از آن را 
نفهمیدند و ناراحت هم نبودند.« ایشــان در مسائل زنان 
معتقد به اولویّت یابی هستند تا بتوان با یک حرکت اساسی 
مظلومیت تاریخــی زن را برطرف کرد؛ مظلومیتی که در 
خانواده و اجتماع، در شرق و غرب و درگذشته تاکنون برای 
زن بوده است و وضعیت خطرناک تری که امروزه در غرب 
به خود گرفته است و آن التذاذ از زن با شعار آزادی در غرب 
و تزلزل موقعیت خانوادگی و سوءاستفاده ی اقتصادی از زن 

هست. در مقابل، با ارائه ی نگاه جامع و کامل اسالم در مورد 
زن، می توان زن را به آن جایگاه واال و شــأن انسانی خود 
رساند. در اسالم ضمن به رسمیت شناختن تفاوت های زن 
و مرد، برابری آن ها در عرصه های کمال انسانی مورد تأکید 

قرارگرفته است.
اینترنتی  بــه آدرس  ایــن کتــاب  جهــت تهیــه 

www.book-khamenei.ir مراجعه نمایید

نقش و رسالت زن 4 
جايگاه و مسائل زنان در 

فرهنگ اسالم و تجّدد

برگرفته از بیانات حرضت 
آیت الله العظمی خامنه ای 

)مدظله العالی( رهرب 
معظم انقالب اسالمی

به کوشش: امیرحسین 
بانکی پور فرد

نارش: انتشارات انقالب 
اسالمی

سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 240

بهاء: 85000 ریال



آیینه کتب  عفاف و حجاب
شامره ششم

12

درباره کتاب:
با توّجه به نگاه هدفمند مقام معّظم رهبري )مّدظلّه العالی( 
به مســائل زنان باوجود رویکرد تمدن گرایی اسالمي که 
ایشان دارند؛ ضروری است که خطوط معیارهای اسالمی 
متناسب با شرایط زمان و مکان درزمینه ی حضور اجتماعی 
زن از دید گاه معّظمٌ له جمع بندي گردد. این بیانات در سه 
فصل با عناوین: جایگاه اجتماعی زنان، تعلیم و تربیت زنان 
و نقش زن در انقالب اســالمي، تدوین شــده و در تمامي 
این زمینه ها ســعي شده اســت آرای مقام معّظم رهبري 
)مّدظلّه العالی( به صورت دقیق استخراج و با عنوان گذاری 
مناســب ســیر منطقي موضوعات گونه ای ارائه گردد که 

پاسخگوي مشکالت و نیازهاي امروز باشد.
در اســتخراج، گردآوری و دسته بندی سخنان معّظمٌ له و 

ارائه ی آن در قالب اثر حاضر، تمامی سخنرانی ها و پیام های 
ایشــان درباره ی زنان، از آغاز پیروزی انقالب اســالمی تا 
سال 1392، حّتی سخنانی که رسانه ای نشده است مانند 
توصیه هایی که هنگام خوانــدن خطبه ی عقد به جوانان 
داشته اند ولی در مخزن اسناد دفتر معّظمٌ له موجود بوده، 
موردبررسی قرارگرفته اســت که حجم گسترده ی آن ها، 
توّجه و اهتمام رهبر معّظم انقالب را نسبت به مسائل زنان 

نشان می دهد.
برای تهیــه این کتاب می توانید بــه آدرس اینترنتی 

www.book-khamenei.ir مراجعه نمایید

نقش و رسالت زن 
5 عرصه های حضور 

اجتامعی زن
برگرفته از بیانات حرضت 
آیت الله العظمی خامنه ای 

)مدظله العالی( رهرب معظم انقالب 
اسالمی

به کوشش: امیرحسین 
بانکی پور فرد

نارش: انتشارات انقالب 
اسالمی

سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 268

بهاء: 90000 ریال
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درباره کتاب:
این کتاب در ســه فصل تنظیم شــده است که بخش اول 
 »girls Gone mild« آن ترجمــه و تلخیص کتــاب
نوشته خانم وندی شلیت است که در سال 2007 میالدی 
در آمریکا منتشرشده اســت. بخش دوم آن هم ترجمه و 
تلخیص کتاب »زن آگاه شدن در دنیای نفسانی« نوشته 
خانم نانسی بی دیموس و ترجمه پریسا پور علمداری است 

که در سال 2003 در آمریکا منتشرشده است.
نویســندگان دو بخــش اول، دو اندیشــمند یهــودی و 
مســیحی هستند که وضعیت حیا و عفت را در آمریکا به 
چالش کشــیده و تأثیر فمینیسم بر ارزش های اخالقی را 
موردبررسی قرار داده اند. این امر نشان دهنده آن است که 
ادیان آســمانی در جریانی مشترک از مدافعان سرسخت 

عفاف هستند و بر همین اساس نیز ازجمله منتقدان اصلی 
فمینیسم و رد آن در موضوع انقالب جنسی، پیروان ادیان 

هستند.
بخش سوم این کتاب اخالق جنسی در آموزه های اسالمی 
پرداخته شده است که توسط خانم زهرا آیت اللهی به رشته 
تحریر درآمده اســت. در بخش ســوم بیان شده است که 
معارف ناب اسالمی بر رعایت ارزش های اخالقی در مسائل 
جنسی توصیه فراوانی کرده است و اسالم بقای خانواده ها 
را در گروی رعایت اخالق جنســی و رفتارهای صحیح و 

معقول جنسی می داند.
جهت تهیه این کتاب با شــماره تماس 02537740004 

دفتر نشر معارف تماس حاصل نمایید.

دخرتان به عفاف روي 
می آورند نویسندهان: 

وندی شليت و نانيس يل 
دموس

مرتجامن: سامنه مدين و 
پريسا پور علمداری

نارش: دفرت نرش معارف

سال چاپ: 1389

تعداد صفحات: 296

بهاء: 47000 ریال
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درباره کتاب:
فصل اول - حجاب و تئوری های مختلف: تعریف، حجاب 
درگذر تاریخ، فطرت و تدبیر غریزی، ریشــه و ایســتگاه 
حجاب، تبیین، بررسی و نقد آرای مخالفان، تئوری میل به 
ریاضت و رهبانیت )ریشۀ فلسفی(، تئوری عدم امنیت زنان 
)ریشــۀ اجتماعی(، تئوری استثمار زن )ریشۀ اقتصادی(، 
تئوری حســادت )ریشــۀ اخالقی( و تئوری تداوم تحقیر 

دوران عادت زنانگی )ریشۀ روانی(.
فصل دوم - فلســفه و حکمت پوشــش اسالمی: آرامش 
روانی، اســتحکام پیوند خانوادگی، پیشــرفت و استواری 

جامعه و افزایش ارزش و احترام زن.
فصل ســوم - حجاب؛ مخالفان، ایرادها و اشکال: حجاب، 
عملی بودن منطق، حجاب، نماد سلب حق آزادی، حجاب، 

عامل رکود فعالیت ها، حجــاب، عامل افزایش التهاب ها و 
غیرعملی بودن حجاب.

فصل چهارم - حجاب اســالمی: حجاب از دیدگاه قرآن، 
لزوم اجازه خواستن برای ورود، حفظ نگاه و پوشش جسم، 
لزوم رعایت حریم عفاف بر همگان حتی برزنان کهن سال، 
خودنمایی در بیرون از خانه ممنوع، پاسداشــت حریم و 
جایگاه زنان در خانه، امنیت زایی پوشش و وقار، حدود یا 
کیفیت حجاب اسالمی، آرا و فتوای فقیهان، کیفیت حضور 

زن در مجامع و چادر، حجاب بهتر.
ینترنتی  یــن کتــاب بــه آدرس ا جهــت تهیــه ا

www.canoon.org مراجعه نمایید.

پوشش و حجاب

نویسنده: علی محمدی 
آشنا

نارش: كانون انديشه 
جوان 

سال چاپ:1393 

تعداد صفحات: 96

بهاء: 25000 ریال

پوشش و حجاب
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پرنیان

نویسنده: محمدرضا خانی

نارش: موسسه شهید 
کاظمی

سال چاپ: 1392

چاپ پانزدهم

تعداد صفحات: 122

بهاء: 70000 ریال

درباره کتاب:
پرنیان عنوان کتابی اســت که شاید به جرئت بتوان گفت، 
زیباترین کتابی اســت که در مورد حجاب و حواشــی آن 

نوشته شده است...
مطمئناً وقتي این کتاب را مطالعه می کنید، به این نتیجه 
می رسید که بهتر است براي هدیه دادن به دیگران نیز از 

آن استفاده کنید. کتابچه ای کوچک، اما پرمحتوا و زیبا...
ایــن کتاب پرتیراژترین کتاب حجاب در کشــور اســت. 
پرنیان در محورهای متعددی هم چون تاریخچه، قرآن و 
روایات، احکام، مدگرایی و غریزه، گفتار بزرگان، شبهات، 
جهانی شــدن حجاب، قوانین پوشــش در دانشــگاه های 
مختلف دنیا و سایر موضوعات مرتبط با پوشش و حجاب 

بحث می کند.

دغدغــه اصلی نگارنده در این کتاب تبدیل مباحث علمی 
موجود در موضوع حجاب به مباحث آسان و قابل فهم بوده 
اســت. به همین منظور از عناصر جذابیت ســاز همچون 
گرافیک خوب، اســتفاده از رنگ هــای مختلف و مباحث 

کوتاه بهره کافی برده است.
 مباحــث مربوط به جهانی شــدن و مقوله حجاب و مد و 
مدگرایی از نقاط قوت کتاب می باشــد. این کتاب در سال 
91 در دومین همایش بین المللی حجاب به عنوان بهترین 
کتاب ترویجی موفــق به دریافت تندیــس و جایزه این 

همایش گردید.
ینترنتی  یــن کتــاب بــه آدرس ا جهــت تهیــه ا

www.hajahmad.blog.ir مراجعه نمایید



هم اکنون جبهه فرهنگی انقالب اســالمی ـ با همه کمبودها و 
کاستی ها ـ شاهد انتشار انواع نشریات و آثار مکتوب می باشد. 
در این مرحله هرچند تا نقطه مطلوب و امیدبخش فرســنگ ها 
فاصله داریم؛ اما اگر همین تعداد اندک و فئه قلیله در کنار هم 

گرد آیند؛ نتیجه قابل توجهی به دست خواهد آمد.
»آیینــه« می خواهد آیینه اي باشــد تمام نمــا از عقبه براي 

رزمندگاِن خط مقدِم نبرِد بي پایاِن حق و باطل.
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