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 حجاب بانوان ورزشكار ایرانی و تبليغ اسالم

 9پورشاه آبادي فاطمه
 

حتي در دوره هايي كه اديراني بره جرز    . راني وجود داشته استبانوان ايراني از دير باز در فرهنگ غني اي حجاب و پوشش 

اسالم ، دين رسمي سرزمين ايران بوده اند، مردم ايران به حفظ پوشش مقيد بوده و در تمامي آثار باستاني ايرران، برانوي   

ام گشت و موجبرات  ايراني و اسالمي توايراني را پوشيده مي بينيم و بعد از ظهور اسالم و گسترش آموزه هاي آن، فرهنگ 

 .ترقي هرچه بيشتر ايرانيان را فراهم آورد

در حال حاضر نيز حجاب و پوشش جزء ارزش هاي مملكت ما محسوب مي شود و مرد و زن موظف به رعايت آن هستند، 

با پوشش اسالمي در رقابرت هراي جهراني      كه يكي از مصداق هاي آن حضور بانوان ورزشكار در ميادين ورزشي است كه

ضور يافته و عالوه بر به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايران به جهانيان ثابت مري كننرد كره حجراب     ح

اين گفته مصداق سخنان رهبر انقالب است كره  . مانع پيشرفت و قهرماني آنان نشده و براي آنها مصونيت به شمار مي آيد

در چنرين  ": مي زنران مسرلمان محجبره در اروپرا، خاطرنشران كردنرد      به موارد متعدد از قتل، تعرض و تهديد رسبا اشاره 

كند،  ايستد و همه را وادار به تكريم مي شرايطي هنگامي كه يك زن مسلمان ايراني و داراي حجاب، بر سكوي قهرماني مي

ي اسرالمي خواهرد   از اين رو ورزشكار زن ايراني الگويي بزرگ براي ساير بانوان كشرورها  ".كار با عظمتي انجام شده است

پوشش كامل بانوان ايراني همچنين مري توانرد   . شد كه آنها هم پشتكار و تالش بيشتر در عرصه هاي ورزشي حضور يابند

راهي براي مقابله با دشمن و جنگ نرم باشد كه اسالم را نشانه گرفته اند و در پي سسرت كرردن ارزش هراي اسرالمي در     

 . ميان افراد جامعه ما هستند

نجا اين نكته قابل تامل است كه ورزشكاران ما بايد آموزه هاي ديني را به خوبي فرا گرفته باشند و با ايمران راسرخ و   در اي

همين شما جوانها هستيد كه در سراير كشرورها كره    "همانطور كه امام خميني گفته اند . اعتقاد قلبي پا به عرصه بگذارند

بايد طوري بكنيد كه اين جمعيتهاي زياد را دعروت  . درتهاي شما مي آيندمي رويد، جمعيتهاي زيادي به تماشاي شما و ق

در اعمالتان، در رفتارتان، در كردارتان طروري باشريد كره نمونره باشرد برراي جمهروري اسرالمي، و         . كنيد عمالً به اسالم

 ".جمهوري اسالمي با شما به جاهاي ديگر هم ان شاءاهلل برود

ي هاي هدفمند  كودكان نسل جديد و ورزشكاران ما را طوري تربيت كنند كه بره فرمروده   پس مسئوالن بايد با برنامه ريز

امام خميني در همه ابعاد انساني ورزش كنند، نمونه باشند ، ارزش هاي اخالقي و عقيدتي خرود را بره نمرايش بگذارنرد و     

 ".آنچه از دل برآيد بر دل نشيند "چه خوب گفت شاعر
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