
از بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در آيين های 
آيين های  در  حجاب  که  می گردد  استنباط  چهارگانه، 
برخوردار  بیشتری  شدت  از  اسالم  به  نسبت  دیگر، 
بوده است. بنابراین، نه تنها اسالم واضع قانون حجاب 
نبوده، بلکه در جهت جلوگیری از افراط و تفریط هایی 
آمده  به وجود  حجاب  مورد  در  تاریخ  طول  در  که 
گماشته  همت  آن  تنظیم  و  کردن  قانونمند  به  است، 
با  متناسب  و  صحیح  متعادل،  به صورتی  را  آن  و 
فطرت انسانی زن و غیرتمندی مرد، ارائه نموده است. 
اگر چه رسم حجاب در بین اقوام غیرعرب مرسوم بوده 
اما حجاب در بین زنان عرب نشئت گرفته از اقوام دیگر 
هشتم  سال  در  واضح  طور  به  حجاب  حکم  نیست. 
از  اسالم  هنوز  که  بود  زمانی  این  و  شد  نازل  هجری 
جزیرئ العرب پای بیرون نگذاشته بود و به دنبال آن، 
زنان مسلمان عرب از این دستور پیروی کردند. در دو 
گزارش هایی  خدا(ص)  رسول  عمر  از  باقی مانده  سال 
را  خود  هنوز  که  کسانی  با  آن جناب  که  است  موجود 
با وضعیت جدید تطبیق نداده بودند برخورد می نمود.
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 مقدمه 
در دهة شصت مجالت رشد به همت سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 

یكي پس از دیگري منتشر و با عناوین مختلف راهي مدارس مي شد تا معلمان 

گرامي با توشه اي افزون بر كتاب هاي درسي دانش آموزان عزیز را آموزش داده 

و تربيت كنند، در دهه اي كه از فضاي مجازي خبري نبود و اینترنت به شكل 

فعلي وجود خارجي نداشت و برنامه هاي تلویزیون عمومًا در یك قاب و آن هم به 

صورت سياه و سفيد پخش مي شد.

بار گراني را بر دوش گرفته و به سر منزل مقصود رساندند و  مجالت رشد 

این  موفقيت  نشان  مجالت  این  از  دانش آموزان  و  دبيران  مدیران،  استقبال 

مجالت بوده است.

از ميان مجالت منتشر شده، یكي مجله »رشد معارف اسالمي« بود كه به همت 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در اختيار دبيران قرآن، معارف اسالمي، 

فلسفه، منطق و عربي قرار مي گرفت.

و  مستقل  اسالمي  معارف  از  قرآن  رشد  مجله  چندسالي  براي  بعدها  البته 

به صورت جداگانه چاپ شد و بعد از مدتي مجدداً مجله رشد قرآن نيز با عنوان 

رشد قرآن و معارف اسالمي با هم و در یك مجلد منتشر شدند و در سال 1400 

نيز مجدداً به دليل تفكيك حوزه هاي یادگيري درس قرآن و عربي از دروس 
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معارف اسالمي و حكمت مجله رشد قرآن و عربي از مجله معارف اسالمي مستقل 

شده است. 

در مجالت قرآن و معارف اسالمي مطالب متنوعي چاپ و در اختيار دبيران 

گرامي قرار گرفته است و استمرار چاپ این مجله نشان از موفقيت آن بوده 

است.

پس از گذشته چندین دهه از انتشار مجله رشد قرآن و معارف اسالمي دفتر 

انتشارات و فناوري آموزشي اقدام به نشر گلچيني از مقاالت و گفت وگوهاي 

منتخب كرده است.

كتاب پيش روي شما با عنوان »حجاب و عفاف« محصول بيش از چهار دهه 

زحمات دست اندركاران و معلمان عزیز در انتشار این مجله است كه به صورت 

یكجا در اختيار شما عزیزان قرار مي گيرد.

اميد است در سال هاي آتي مجموعه هاي دیگر نيز تكميل شده و در اختيار 

عالقه مندان قرار بگيرد.
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 حجاب و پوشش در اديان و ملل 

مژگان شاپوریان
دبیر شهرستان زاهدان و مدرس دانشگاه فرهنگیان

 اشاره 
با بررسی پیشینة حجاب در میان اقوام و ملل گوناگون به نظر می رسد لباس و پوشش 
به تدريج و بر اثر تمدن ها ايجاد نشده است، بلکه انسان های نخستین، يا به تعبیر بهتر، 
نخستین انسان ها، به طور فطری به آن گرايش داشته اند و بنا بر گواهی متون تاريخی، 
در اکثر قريب به اتفاق ملت ها و آيین های جهان، حجاب در بین زنان، معمول بوده است.

 در اين نوشتارسعی شده است ابتدا تعريفی از واژه هاي حجاب و عفاف و مفاهیم 
مرتبط با آن ها ارائه گردد و همچنین تاريخچة حجاب و وضعیت آن در میان اقوام و 

ملل گوناگون و آثارحجاب و عفاف مورد بررسی قرارگیرد.

کليدواژه ها: حجاب، عفاف، لباس، ملل، پوشــش عرفی، پوشش دينی، پوشش 
قانونی
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حجاب و  عفاف

  مقدمه 
 حجاب همـواره با حفظ و حـراست و مـراقبت همراه است. در واقـع حجاب اسـم 
چیزي است كه به وسیلة آن خـود را مي پوشانند و هرچیزي كه بین دو شيء حائل 
مي شود. با استناد بر آية حجاب )سورة احزاب، آية53( اصل حجاب فقط براي همسران 
پیامبر اكرم )صلی اهلل علیه و آله( تشــريع شده است. اما ستر يا پوشش، حفظ حدود، 

حريم، عفاف و ... مربوط به همة زنان مؤمن و مسلمان است. 
 در سال هاي اخیر از پوشش با تعبیر حجاب ياد مي شود اما حجاب و ستر با هم 
مترادف نیستند. حجاب و پوشش حريم ظاهري ست و حدود مشخص شده در نگاه، 
گفتار و ارتباطات غیركالمي، حريم غیر ظاهري آنان است. به تعبیر بسیاری از افراد، 

پوشش مناسب شامل آراستگی، وقار و نظم در ظاهر است. 
بنــا بر گواهی متون تاريخی، در اکثر قريب بــه اتفاق ملت ها و آيین های جهان، 
حجاب در بین زنان، معمول بوده است. تمام اديان آسمانی، حجاب و پوشش زن را 
واجب و الزم شمرده اند. در اديان زرتشت، يهوديت، مسیحیت و اسالم، همان طور كه 

در ادامه بررسي خواهد شد، حجاب زنان امری الزم بوده است. 

 مفهوم لغوی حجاب 
به گفتة اهل لغت، اين واژه به صورت متعدی و به معنای در پرده قرار دادن به کار می رود. 
تر...، احتجبت الشمس فی السحاب اذا تستترت  »حجبت الشیء. .. اذا سترته، و الحجاب: السِّ
فیهما. حجاب، پوششی است که روی شیء را فرا می گیرد و حجاب يعنی پرده...، زمانی 
که خورشید در ابر فرو می رود عرب می  گويد: احتجبت الشمس فی السحاب« )ابن دريد(. 

 معنای  لغوی عفاف 
عفاف  با فتح  حرف  اول، از ريشــه»ع ف ف« است . »عّفت« حالت نفسانی است که 
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مانع تسّلط شهوت بر انسان می گردد و انسان عفیف کسی است که با تمرين و تالش 
مستمر و با پیروزی بر شهوت، به اين حالت دست يافته باشد )اصفهانی(. پاية  عفاف، 
خويشتن داری  است  يا )عّفت: خويشتن داری  از آنچه  حالل  و زيبا نیست( و ردپايي 
از جنسیت يا اختصاص  به  جنس  خاص )زن( در معنی  لغوی  عفاف، وجود ندارد )ابن  

منظور(.

 تاريخچة حجاب 
 حجاب در يونان و روم باستان 

زنان يونانی در دوره های گذشــته، صورت و اندامشــان را تا روی پا می پوشاندند. 
اين پوشش آن ها که شفاف و بسیار زيبا بود، در جزاير کورس و اِِمرجوسو و در ديگر 
جزاير ساخته می شد. زنان فنیقی نیز دارای پوششی به رنگ قرمز بودند. سخن دربارة 
حجاب، در البه الی کلمات قديمی ترين مؤلفان يونانی نیز به چشم می خورد؛ از جمله 
»بنیلوب«، همسر پادشاه »عولیس« فرمانروای ايتاک نیز، با حجاب بوده است. زنان 
شهر »ثیب« دارای حجاب خاصی بوده اند؛ به اين صورت که حتی صورتشان را نیز با 
پارچه می پوشانده اند. اين  پارچه دارای دو منفذ بود که جلوی چشمان قرار می گرفت 
تا بتوانند ببینند. دراسپارته دختران تا موقع ازدواج آزاد بودند ولی بعد از ازدواج خود 

را از چشم مردان می پوشاندند )دايرئ المعارف الروس دربارة پوشش زنان يونان باستان(.

 حجاب در هند 
درست روشن نیست  كه حجاب  قبل از نفوذ اسالم يا بعدها پس از آن  در هند رواج يافته 
است. آنچه مسلم است اين  است  كه حجاب هندی نیز نظیر حجاب ايران باستان سخت 
و شديد بوده است. از گفتار ويل دورانت در جلد دوم »تاريخ تمدن«  چنین بر می آيد كه 

حجاب هندی به  وسیلة ايرانیان مسلمان در هند رواج يافته است.  )دورانت، 1378(.
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حجاب و  عفاف

 حجاب در ايران باستان 
در ايران باســتان زنان و مردان هیچ گاه برهنه ظاهر نمي شــدند. آن ها به تناسب 
محل زندگی، آب وهوا، شــیوة کار و زندگی هر شهر و روستا پوشش های گوناگونی 
داشتند، که نمونة آن ها را هم اکنون در پوشش زنان گیلکی، مازندرانی، کرد، لر، بلوچ، 
بختیاری و اقوام ديگر و زرتشتیان مشاهده می کنیم. از ويژگی هايي که در اين گونه 
پوشــش ها به شکل يکسان وجود دارد،  نخســت اينکه اين پوشش ها با رنگ های 
طبیعت همگون اند، يعنی رنگ های ســرخ، ســبز، ارغوانی، زرد و ديگر رنگ ها در 
پوشــش آنان بوده است. دوم اينکه در همة پوشش ها دستان زن و مرد برای اجراي 
کار ها، به ويژه برای کشــاورزی، آزاد بود. نمونة پوشــش ها را در اقوام لر، کرد، بلوچ، 

گیلکی و… می توان يافت )دورانت، 1378(.

 مادها
 پوشش زنان در دوران مادها با توجه و تکیه بر نقوش برجستة برجا مانده با پوشاک 
مردان يکسان بوده است. البته مرد و زن به واسطة اختالفی که میان پوشش سرشان 
وجود دارد، از هم تمیز داده می شوند. به نظر می رسد که زنان پوششی نیز روی سر 
خود گذارده اند و از زير آن گیسوهای بلندشان نمايان مي شده است. )ضیاءپور، 1307( 

 هخامنشیان 
به نظر می رسد پوشش زنان در دوران هخامنشیان با دوران مادها چندان تفاوتی 
نکرده است. در اين باره نوشته اند: از روی برخی نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومی 
برمی خوريم که پوششــی جالب دارند. پیراهن آنان پوششــی ساده و بلند يا دارای 
راسته چین و آستین کوتاه است. به زنان ديگر آن دوره نیز برمی خوريم که از پهلو بر 
اســب سوارند. اينان چادری مستطیل بر روی همة لباس خود مي افكندند و در زير 
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آن، يک پیراهن با دامن بلند و در زير آن نیز، پیراهن بلند ديگری مي پوشیدند كه  تا 
مچ پا نمايان مي شده است. )ضیاءپور، 1307( 

 
 اشکانیان 

لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و يقه راست 
بوده  است. پیراهن ديگری داشته اند که روی اولی می پوشیدند و قد آن نسبت به اولی 
کوتاه و ضمنًا يقه باز بوده  اســت. روی اين دو پیراهن نیز چادر سر می کردند. چادر 
زنان اشکانی به رنگ های شاد و ارغوانی يا سفید بوده  است. گوشة چادر در زير يک 
تختة فلزی بیضی منقوش قرار مي گرفت يا با دکمه اي که به وسیلة زنجیری به گردن 
افکنده شــده، بسته مي شد. اين چادر به نحوی روی سر می افتاده که عمامه )نوعی 
کاله زنانه( را در قسمت عقب و پهلوها می پوشانیده  است. درکتاب »پارتیان« آمده 
 است: »زنان عهد اشکانی قبايی تا زانو بر تن می کردند، باشنلی که برافکنده می شد و 

نیز نقابی داشتند که معمواًل به پس سر می آويختند.« )ضیاءپور، 1307( 

 حجاب در اديان بزرگ الهی 
 الف( حجاب در شريعت حضرت ابراهیم)ع( 

در آيین مقـدس حـضرت ابراهـیم )علیه السـالم( مسئلة پوشـش زنان، حـائز اهمیت 
بوده است. در کتاب تــــورات چنین می خوانیم: »رفقه چشمان خود را بلند کرده و 
اســحاق را ديد و از شتر خود فرود آمد. از خادم پرسید: اين مرد کیست که در صحرا 
به اســتقبال ما می آيد؟ خادم گفت: »آقای من است.« پس برقع خود را گرفته، خود 
را پوشــانید«. از اين بیان روشن می شود که پوشش زن در مقابل نامحرم در شريعت 
حضرت ابراهیم )علیه السالم( وجود داشته است؛ زيرا »رفقه« در مقابل اسحاق که به او 
نامحرم بود، از شتر پیاده شد و خود را پوشاند تا چشم اسحاق به او نیفتد. )دورانت، 1378( 
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حجاب و  عفاف

 ب( حجاب در آيین يهود 
در اصول اخالقی »تلمود« - که يکی ازکتاب های مهم دينی و در حقیقت فقه مدون 
و آيین نامة زندگی يهوديان است- آمده »اگر زنی به نقض قانون يهود می پرداخت، 
چنانچه مثاًل بی آنکه چیزی بر ســر داشت به میان مردم می رفت و يا در شارع عام 
نخ می رشت يا با هر ســنخی از مردان درد دل می کرد يا صدايش آن  قدر بلند بود 
که چون در خانه اش تکّلم می نمود همسايگانش می توانستند سخنان او را بشنوند، 
در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهريه او را طالق دهد.« )دورانت، 1378( 

 ج( حجاب در آيین مسیحیت 
در کتاب انجیل آمده است: پولس در رسالة خود به قدنتیان تصريح می کند: »اما 
می خواهم شما بدانید که سر هر مرد، مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا. 
هر مردی که سرپوشیده دعا يا نبوت کند سر خود را رسوا می نمايد. اما هر زنی که 
سر برهنه دعا کند، سر خود را رسوا می سازد؛ زيرا اين چنان است که تراشیده شود. 
زيرا اگر زن نمی پوشــد، موی را نیز ببرد و اگر زن را موی بريدن يا تراشــیدن قبیح 
است، بايد بپوشد؛ زيرا که مرد را نبايد سر خود را بپوشد چون که او صورت و جالل 
خداســت، اما زن جالل مرد است؛ زيرا مرد از زن نیست، بلکه زن از مرد است و نیز 
مرد به جهت زن آفريده نشده، بلکه زن برای مرد. از اين جهت زن می بايد عزتی بر 
سر داشته باشد، به سبب فرشتگان در دل خود انصاف دهید آيا شايسته است که زن 

ناپوشیده نزد خدا دعا کند«. 
پس در جايی که برای دعا بايد ســر زن پوشــیده باشد، به هنگام روبه رو شدن با 
نامحرم پوشش سر الزم تر خواهد بود و نیز در انجیل، در رسالة پولس، به تیموتائوس 
می گويد: »و همچنین زنان خود را بیارايند به لباس حیا و پرهیز، نه به زلف ها و طال و 
مرواريد و رخت گران بها، بلکه چنان که زنانی را می شايد که دعوای دينداری می کنند 
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به اعمال صالحه. )دورانت،1378(

 د( آيین زرتشتی 
پوشــاکی که بانوان زرتشتی از آن اســتفاده می کنند، شباهتی بسیار نزديک به 
پوشــاک بانوان نقاط ديگر کشور ما دارد. چنان که روسری آنان از نظر شکل و طرز 
استفاده، نظیر روسری بانوان بختیاری اســت و پیراهن، شبیه پیراهن بانوان ُلر در 
گذشتة نزديک است و شلوار، از لحاظ شکل و ُبرش، همان شلوار بانوان ُکرد آذربايجان 

غربی است و کالهک، همان کالهک بانوان بندری است. )ضیاءپور،1307(

 هـ( پوشش زنان عرب قبل از اسالم 
 شواهد متعددی از قرآن حاکی از اين نکته است که در جامعة عرب قبل از اسالم، 
زنان برای حضور در اجتماع پوشــش مناسب و مطلوبی نداشتند. به همین دلیل، 
همسران پیامبرـ  صلوات اهلل و سالمه علیه و آلهـ  از متابعت آن الگو منع می شوند: يا 
نســاء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فال تخضعن بالقول فیطمع الذي في 
قلبه مرض و قلن قوال معروفا و قرن في بیوتكن و ال تبرجن تبرج الجاهلیه االولي   

 ای همسران پیامبر، شما مانند هیچ يک از زنان ]ديگر[ نیستید. اگر سر پروا داريد 
پس به ناز سخن مگويید تا آنکه در دلش بیماری است، طمع ورزد و گفتاری شايسته 
گويید. و در خانه هايتان قرار گیريد و مانند روزگار جاهلیت قديم زينت های خود را 

آشکار مکنید. )احزاب،33-32(. 
دســتورهای اصالحی اسالم نسبت به پوشش زنان نیز حاکی از برخی نقص ها و 
کاستی ها در پوشش زنان آن دوره و فاصلة آن با پوشش مورد سفارش اسالم است: يا 
ايها النبي قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنین يدنین علیهن من جالبیبهن ذلك 

ادني ان يعرفن فال يؤذين و كان اهلل غفورا رحیما.
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حجاب و  عفاف

  ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش های خود را بر خود 
فروتر گیرند. اين برای آنکه شــناخته شــوند و مورد آزار قرار نگیرند ]به احتیاط[ 

نزديک تر است و خدا آمرزندة مهربان است )احزاب، 59(.
 همین نکته، از آيات ســوره نور نیز که دربارة آن ها بحث خواهد شــد، فهمیده 
می شود. شــأن نزول آية 30 سورة نور اشــاره ای به کیفیت پوشش قبل از دستور 
حجاب دارد. در اين شــأن نزول آمده است: »کان النساء يتقنعن خلف آذانهن; زنان 
دنبالة مقنعة خود را به پشت گوش های خود می انداختند.« بنابراين، گلو و بنا گوش 
آن ها هويدا بود. تاريخ پژوهان نیز اين نکته را که زنان جزيرئ العرب حجاب مناسبی 

نداشته اند، تأيید می کنند. )جواد علی(.

 راهکارهای گسترش حیا، عفاف و حجاب در جامعه 
1. آگاهی بخشی به شیوه های جذاب و متناسب با ادبیات نسل جوان؛

2. ارتقای ســطح اخالق و معنويات در جامعه، با استفاده از ابزار تشويقی و توسعة 
فرهنگ کتاب خوانی در زمینة اخالق و معنويت؛

3. مبارزه با مظاهر فســاد و بی حرمتی و توجه بــه ورودی های فرهنگی از طريق 
ماهواره، اينترنت و .... ؛

4. جايگزين کردن برنامه هايی که با فرهنگ غنی دينی و ملی  متناسب و در عین 
حال از جذابیت کافی برخوردار باشند؛

5. توجه ويژه به دانش آموزان دبستانی و متوسطه و آموزش کارآمد و اصولی مفاهیم 
معنوی به آنان؛ 

6. استفاده از رسانة ملی جهت تبیین باورهای دينی و مفاهیمی چون حیا، عفاف و 
... در مجموعه های داستانی و فیلم های سینمايی؛

7. ارائة الگوهای مناســب حجاب، با توجه به اوضاع زمانی و موفقیت های اجتماعی 
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افراد )قالب سازی و شکل دهی، همخوان با محیط(؛
8. اهتمام در فراهم کردن شرايط ازدواج و تسريع در آن براي  جوانان. )اسحاقی،1387(

  نتیجه گیری 
از بررسی و مقايسة حد و کیفیت حجاب در آيین هاي چهارگانه، استنباط می گردد 
که حجاب درآيین هاي ديگر، نسبت به اسالم از شدت بیشتری برخوردار بوده است. 
بنابراين، نه تنها اسالم واضع قانون حجاب نبوده، بلکه در جهت جلوگیری از افراط و 
تفريط هايی که در طول تاريخ در مورد حجاب به وجود آمده است، به قانونمند کردن 
و تنظیم آن همت گماشــته و آن را به صورتی متعادل، صحیح و متناسب با فطرت 

انسانی زن و غیرتمندی مرد، ارائه نموده است. 
اگر چه رسم حجاب در بین اقوام غیرعرب مرسوم بوده اما حجاب در بین زنان عرب 
نشئت گرفته از اقوام ديگر نیست. حکم حجاب به طور واضح در سال هشتم هجری 
نازل شد و اين زمانی بود که هنوز اسالم از جزيرئ العرب پای بیرون نگذاشته بود و به 
دنبال آن، زنان مســلمان عرب از اين دستور پیروی کردند. در دو سال باقی مانده از 
عمر رسول خدا)ص( گزارش هايی موجود است که آن جناب با کسانی که هنوز خود 

را با وضعیت جديد تطبیق نداده بودند برخورد می نمود. 

 منابع 
قرآن كریم

انجیل، رساله پولس به تیمونائوس، باب دّوم، فقره 9 - 15
تورات، سفر پیدايش، باب 3، آيات 6 - 8 و 20 - 21. 2

ابن دريد، محمد، جمهرة اللغة، ذيل واژة حجب 
جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج 4، ص 617; يحیی جبوری، الجاهلیه، ص 72 و مرتضی مطهری، همان، ج 19، ص 

385ـ391
دورانت ، ويل ، تاریخ تمدن، ترجمة ابوطالب صارمی و...، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ سوم: تهران 1371

راغب اصفهانی حسین، مفردات الفاظ قرآن، ذوی القربی، قم، 1416 ق
سال نماي 1372، انجمن زرتشتیان تهران، 

ض ی اءپ ور،  ج ل ی ل ؛ پ وش اک  ب اس ت ان ی  ای ران ي ان  از ک ه ن ت ری ن  زم ان  ت اپ ای ان ش اه ن ش اه ی س اسان ي ان،ت ه ران 



 دختران زودتر از پسران 
 چرا دختران زودتر از پسران مکلف مي شوند؟ 

آیت اهلل جوادي آملي

 اشاره 
بلوغ يك شــرافت است. آن ها كه اهل ســلوك اند مي گويند ما مشرف شديم نه 
مكلف، چون زحمت و مشقتي در كار نیست، بلكه شرف در كار است. لذا در مناجات  
ذاكرين امام ســجاد )صلوات اهلل و سالمه علیه( مي خوانیم: »يا من ذكره  شرف«. اي 
خدايي كه ذكر تو ماية شرافت است. اگر كسي به جايي برسد كه ذكر خدا گويد و در 
ساية اين ذكر به ياد خدا و خدا هم به ياد او باشد، شرافتي نصیب او گرديده است و 

زن شش سال قبل از مرد به اين شرافت مي رسد. 

توفیق زن بیش از مرد است و اگر انسان تنزل كند، حداقل بايد بگويد زن همانند 
مرد است. زيرا تقريبًا شش سال قبل از اينكه مرد مكلف بشود، زن را ذات اقدس اله به 
 حضور پذيرفته است. زن همین كه از ُنه سالگي گذشت و وارد دهمین سال زندگي 

16
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شد، خدا او را به حضور مي پذيرد و با او سخن مي گويد و روزه را بر او قرار مي  دهد و 
مناجات هاي او را به عنوان دستور مستحب شرعي گوش مي دهد. آن وقتي كه هنوز 
مرد به عنوان نوجوان مشــغول بازي است، زن مشغول راز و نیاز و نماز است. شش 
سال زمینه سازي كردن و از دوران نوجواني او را به حضور پذيرفتن، نماز را كه عمود 
دين اســت و حج را كه وفد الي اهلل است و مهمانان در آن سفر به ضیافتگاه خداوند 
مي روند، بر زن واجب كردن، اين ها همه نشانة آن است كه زن براي دريافت فضايل 
شايســته تر از مرد است. و اگر اين منطق درست تبیین و اجرا گردد، نتیجتًا معلوم 
خواهد شد كه زن باالتر از مرد و الاقل همتاي مرد است. زن گرچه ممكن است طي 
دوران خاصي از برخي عبادات محروم باشــد، اما تمامي آن ها جبران  پذير است، زيرا 
قضاي روزه ها را به جا مي آورد و براي نماز اگر وضو بگیرد و در مصالي خود رو به قبله 
بنشیند و به مقدار نماز ذكر بگويد، ثواب نماز را مي برد. همان گونه كه اگر مسافري 
پس از خواندن دو ركعت واجب، سي يا چهل بار تسبیحات اربعه را تكرار كند، جبران 
آن دو ركعت ساقط شــده را خواهد كرد. پس اين گونه از فضايل جبران پذير است. 
عمده آن اســت كه مرد وقتي پانزده ســالگي را تمام نمود و وارد شانزدهمین سال 
زندگي شــد، شايستگي خطاب الهي را كســب مي كند و قبل از آن چنین لیاقتي 
ندارد، زيرا بلوغ زمینة تشرف به مقام عبوديت است. دربارة يكي از علماي بنام شیعه، 
ابن طاووس، نقل شده است كه روز بلوغش را جشن گرفت. او وقتي از پانزده سالگي 
وارد شــانزدهمین سال زندگي شد، دوستان و آشنايان خود را به شكرانة اينكه من 
َنُمردم و سن من به حدي رسید كه خداي سبحان با من سخن گفت و از من تكلیف 
طلب كرد، جشن گرفت. چون انسان تا قبل از بلوغ مورد خطاب تكلیفي خدا نیست 
و به هنگام بلوغ لیاقت مي يابد كه مورد خطاب خداي سبحان واقع شود. اما آيا اين 
جشن در اسالم مشــروعیت دارد و جزو سنن هست يا نه موضوعي جداگانه است. 
اين جشن به شكرانة يك نعمت برگزار مي شود و شايد مرحوم سید بن طاووس زير 
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حجاب و  عفاف

پوشش اطالقات اولیه كه هر نعمتي به شما رسیده است حق شناس و شاكر باشید، 
چنین عملي را انجام داده باشد. بر اين اساس، بلوغ يك شرافت است. آن ها كه اهل 
سلوك اند، مي گويند ما مشرف شديم نه مكلف، چون زحمت و مشقتي در كار نیست، 
بلكه شرف در كار اســت. لذا در مناجات  ذاكرين امام سجاد )صلوات اهلل و سالمه 
علیه( مي خوانیم: »يا من ذكره شرف«: اي خدايي كه ذكر تو ماية شرافت است. اگر 
كسي به جايي برسد كه ذكر خدا گويد و در ساية اين ذكر، به ياد خدا و خدا هم به 
ياد او باشد، شرافتي نصیب او گرديده است و زن شش سال قبل از مرد به اين شرافت 
مي رسد. اگر چنانچه به اين نكته دقت شود، قبل از اينكه مرد به راه بیفتد و در صراط 
مســتقیم گام بردارد، زن بخش زيادي از اين راه را طي كرده است. بنابراين، هم آن 
محرومیت هايي كه زن در دوران  خاص دارد قابل جبران است و هم شش سال قبل 
از مرد، از همة مزايايي كه مرد محروم است، برخوردار مي شود. در پايان عمر نیز براي 
زنان غیر ســادات پس از سن پنجاه  سالگي سخن از ايام محرومیت نیست و در اين 
مدت محرومیت نیز اواًل ايام عادت محدود و چند روز بیشــتر نیست. ثانیًا، آن ها كه 
باردارند و توفیق حمل امانت را دارند نیز محرومیت از عبادت شامل آن ها  نمي شود، 
چون غالبًا عادت با حمل جمع نمي شود. ثالثًا، مدت شش سالي كه زن قبل از بلوغ 
مرد بالغه مي شود، همة نقص ها را ترمیم مي كند. بنابراين، اگر نقصاني در ايمان باشد 
و علت آن هم نقص در عبادت باشــد، نه تنها قابل جبران است، بلكه اگر زن به اين 
فكر بیفتد كه دوران شش ساله را مغتنم بشمارد، عظمتي فزون تر نیز خواهد يافت. از 
آنچه گفته شد روشن مي شود، سّر بیان حضرت امیر )سالم اهلل علیه( در نهج البالغه 
كه در وصف زن خطاب به امام حسن مجتبي )علیه السالم( مي فرمايد: »فِإّن المرأئ 
ريحانئ و لیست بقهرمانئ«: )نامة 31(، يعني اينكه زن ريحان است، بايد او را زودتر از 
مرد تحت تربیت و تكلیف قرار داد، در غیر اين  صورت ضايع مي شــود. روايتي ديگر 
نیز از حضرت صادق )سالم اهلل علیه( نقل شده است كه مي فرمايد:»من اتخذ امرأئ 
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فلیكرمها فاّنما امرأئ أحدكم لعبئ فمن اتخذ ها فما يضیعها« )بحار االنوار/ 224/103(. مراد 
از لعب در روايت، بازيچه و اسباب بازي نیست، بلكه يعني زن ريحانه است. اين ريحانه 
را ضايع نكنید. اسالم به اولیاي مدرسه و منزل دستور مي دهد كه به دخترها بیش 
از پسرها رسیدگي كنید. اگر تكلیف بر دختر شش سال قبل از پسر شروع مي  شود، 

بنابراين اولیاي منزل و مدرسه مسئولیتشان نسبت به دخترها بیش از پسرهاست. 
روي اين تحلیل معلوم مي شود زن براي نماز و راز و نیاز زودتر از مرد آمادگي پیدا 
مي كنــد و اگر احیانًا را ه هاي عاطفي، زمینه هاي انحراف را پیش روي زن قرار دهد، 

تكالیف عبادي آن  راه ها را تعديل مي كند تا مبادا به انحراف برود. 

منبع
 زن در آيینه جالل و جمال، آيئ اهلل العظما جوادي آملي



 حجاب در نگاه دختران 
 نگرش به حجاب در میان دانش آموزان دختر دبیرستان هاي همدان 

موسي طيبي نيا

 چکیده 
هدف از نگارش اين مقاله، كه برگرفته از يك كار پژوهشــي  است، بررسي میزان 
آگاهي، باور و التزام عملي به حجاب و عفاف در بین دانش آموزان دختر دورة متوسطه 
در استان همدان و رابطة بین ابعاد حجاب و عفاف با استفاده از روش پیمايشي است.

مهم ترين نتايج اين بررسي عبارت اند از:
بیــن میزان آگاهي و میــزان باور و التزام عملي دانش آموزان نســبت به حجاب 
همبستگي مثبت وجود دارد. همچنین بین میزان آگاهي و میزان باور و التزام عملي 
دانش آموزان نسبت به عفاف همبســتگي مثبت وجود دارد. و باألخره اينكه رابطة 
دو ســوية حجاب و عفاف رابطه اي مثبت و معنادار است، يعني اين دو بر هم تأثیر 
مي گذارند و از هم تأثیر مي پذيرند. اما كل اثر عّلي مدل عفاف بر حجاب بیشتر از كل 

اثر علي مدل حجاب بر عفاف است و شاخص هاي برازش آن قوي تر و مناسب ترند.

20
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كليدواژه ها: حجاب، عفاف، آگاهي، باور، التزام عملي

 مقدمه 
عفاف و حجاب يكي از مهم ترين ارزش هاي جوامع بشري و به ويژه جامعه اسالمي 
است. اين دو واژه، با آنكه غالبًا در كنار هم به كار مي روند، با هم تفاوت دارند. از نظر 
لغوي،  حجاب يعني آنچه مانع رسیدن مي شود. برخي گفته اند: حجب و حجاب هر دو 
مصدر و به معناي پنهان كردن است و برخي نیز حجاب را به معناي »پرده« مي دانند. 
با توجه به معاني ذكر شــده درمي يابیم كه از يك جنبه، حجاب امري ظاهري و در 
ارتباط با جسم است، يعني پوشش ظاهري افراد و به ويژه زنان را حجاب مي گويند، 
كه مانع از نگاه نامحرم به آنان مي شود. البته حجاب امري نیست كه صرفًا به موضوع 
پوشش ظاهري مرتبط باشد، بلكه امري رفتاري نیز هست. عفاف نیز معاني گوناگوني 
دارد. در قرآن كريم از واژة عفت در دو معنا اســتفاده شــده اســت. گاه به معناي 
خودنگه داري و پاكدامني اســت كه در مورد برخي افراد آمده است و گاه به معناي 

قناعت آمده و مسائل مالي مورد نظر است.
در اين تحقیق مفهوم اولي يعني خودنگه داري از شهوت و مسائل جنسي موردنظر 
است. از مجموع معاني ذكر شده براي حجاب و عفاف مي توان نتیجه گرفت كه عفاف 
نوعي حجاب دروني است كه انسان را از گناه بازمي دارد. حفظ چشم، گوش، قلب و 
تمامي اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است كه حاصل اين عفت و حجاب 
دروني، پوشش ظاهري اســت. بنابراين، عفت فلسفه و علت وجودي حجاب است 

)میرعارفین، 1385: 192(.

از شاخص هاي مهم و اصلي، تغییرات فرهنگي و ارزشي دو مقولة حجاب و عفاف اند 
كه به نظر مي رســد براي جامعه و برنامه ريزان فرهنگي مسئله اي اساسي باشند. به 
همین جهت، براي جلوگیري از عوارض بي عفافي و به دنبال آن بي حجابي و بدحجابي 
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و در نتیجه افزايش جرم و جنايت در اين حوزه، قبل از هرچیز بايد مسئله را، به ويژه 
در بین اقشار نوجوان و جوان، به خوبي شناخت. از اين رو توجه به سؤاالت زير اساس 

كار اين مقاله خواهد بود:
1. وضعیت آگاهي، باورها و التزام عملي نسبت به حجاب و عفاف در بین دانش آموزان 

دختر چگونه است؟
2. بین حجاب و عفاف و ابعاد آن ها چه رابطه اي وجود دارد؟

 روش مطالعه 
روش اين مطالعه، به صورت پیمايش توصیفي و تحلیلي از نوع مقطعي است. جامعة 
آماري در اين تحقیق عبارت است از كلیة دانش آموزان دختر دورة متوسطه دولتي 
)سال هاي اول،  دوم و سوم تمامي رشته ها( در مناطق 19 گانة استان همدان. حجم 
نمونه با خطاي نمونه گیري 0/05 و با فرض بودن يا نبودن صفِت آگاهي، باور و التزام 
عملي به حجاب و عفاف،  به نسبت 50 به 50 بر اساس جدول لین )لین، 1978: 387(. با 
خطاي 0/05 شامل 1069 نفر بود كه براي مناطق برخوردار 377 نفر، نیمه برخوردار 

370 نفر و محروم 322 نفر انتخاب گرديد.
مناســب ترين روش نمونه گیري در اين مطالعه روش نمونه گیري خوشه اِي چند 
مرحله اي  است. با استفاده از اين روش، ابتدا خوشه هاي اصلي انتخاب شدند كه شامل 
مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و محروم از لحاظ امكانات آموزشــي اند )19 منطقة 

آموزشي در قالب سه خوشة اصلي فوق قرار گرفتند(.
در مرحلة دوم، به طور تصادفي از خوشــه هاي اصلي برخوردار، سه خوشة فرعي، 
نیمه برخوردار، پنج خوشة فرعي و محروم، سه خوشة فرعي انتخاب شد. در مرحلة 
ســوم از میان يازده خوشة انتخاب شده، با اســتفاده از روش نمونه گیري طبقه اي 

متناسب، جهت انتخاب تصادفي نمونه ها اقدام شد.
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 يافته هاي تحقیق 
 میزان آگاهي، باور و التزام عملي به حجاب و عفاف 

جدول 1 بیانگر توزيع دانش آموزان بر حســب میزان آگاهي، باور و التزام عملي 
به حجاب و عفاف است. همان طور كه مالحظه مي شود، میزان آگاهي، باور و التزام 
عملي به حجاب و عفاف در نمونة مورد بررســي باالتر از میانگین مقیاس )فرضي( 
متناظر با هر يك از ابعاد سه گانه بوده و تفاوت بین میانگین مقیاس و نمونه نیز در هر 

مورد در سطح 99 درصد اطمینان از لحاظ آماري معني دار است.

جدول 1. ميزان آگاهي، باور و التزام عملي به حجاب و عفاف در بين دانش آموزان مورد مطالعه

شاخص هاي آماري

حجاب و عفاف
انحراف معيارميانگين نمونهميانگين فرضيتعداد

تفاوت دو 
ميانگين

سطح معناداري

10691818/244/690/24P> 0/01ميزان آگاهي نسبت به حجاب

10691619/265/583/26P> 0/01ميزان آگاهي نسبت به عفاف

10693951/488/8212/48P> 0/01ميزان باور به حجاب

10673647/376/4411/37P> 0/01ميزان باور به عفاف

10693334/445/041/44P> 0/01ميزان التزام عملي به حجاب

10693342/346/969/34ميزان التزام عملي به عفاف

بنابراين مي توان گفت، در نمونة مورد بررسي میزان آگاهي،  باور و التزام عملي به 
حجاب و عفاف نســبتًا باال بوده اما به جز ُبعد  باور، در دو ُبعد ديگر )آگاهي و التزام 

عملي( عفاف در بین دانش آموزان بیشتر از حجاب بوده است.

 رابطة بین ابعاد حجاب )آگاهي، باور و التزام عملي( 
نتايج جــدول 2، بیانگر رابطة بین ابعاد حجاب اســت. همان طور كه در جدول 
مالحظه مي شود، بین میزان آگاهي دانش آموزان نسبت به حجاب و میزان باور آن ها 
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 به حجاب، با توجه به ســطح معناداري به دست آمده )0/000( و ضريب همبستگي
)r =0/246( در سطح 99 درصد، اطمینان همبستگي مثبت وجود دارد.

جدول 2. همبستگي بين ابعاد حجاب

نام متغير
ضریب همبستگي 

پيرسون
سطح معناداري

0/2460/000ميزان آگاهي نسبت به حجاب/ ميزان باور به حجاب

0/1730/000ميزان آگاهي نسبت به حجاب/ ميزان التزام عملي به حجاب

0/3950/000ميزان باور به حجاب/ ميزان التزام عملي به حجاب

بین میزان آگاهي دانش آموزان نســبت به حجــاب و میزان التزام عملي آن ها به 
حجاب،  با توجه به ســطح معناداري به دســت آمده )0/000( و ضريب همبستگي 

)r =0/173( در سطح 99 درصد، اطمینان همبستگي مثبت وجود دارد.
بین میزان باور دانش آموزان به حجــاب و میزان التزام عملي آن ها به حجاب، با 
توجه به سطح معناداري به دست آمده )0/000( و ضريب همبستگي )r=0/395( در 

سطح 99 درصد، اطمینان همبستگي مثبت وجود دارد.

 رابطة بین ابعاد عفاف )آگاهي، باور و  التزام عملي( 
نتايج جدول 3، بیانگر رابطة بین ابعاد عفاف است. همان طور كه در جدول مالحظه 
مي شود، بین میزان آگاهي دانش آموزان نسبت به عفاف و میزان باور آن ها به عفاف، 
 )r=0/313( و ضريب همبستگي )با توجه به سطح معناداري به دست آمده )0/000

در سطح 99 درصد اطمینان همبستگي مثبت وجود دارد.
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جدول 3. همبستگي بين ابعاد عفاف

نام متغير
ضریب همبستگي 

پيرسون
سطح معناداري

0/3130/000ميزان آگاهي نسبت به عفاف/ ميزان باور به عفاف

0/1820/000ميزان آگاهي نسبت به عفاف/ ميزان التزام عملي به عفاف

0/4890/000ميزان باور به عفاف/ ميزان التزام عملي به عفاف

بین میزان آگاهي دانش آموزان نسبت به عفاف و میزان التزام عملي آن ها به عفاف، 
 )r=0/182( و ضريب همبستگي )با توجه به سطح معناداري به دست آمده )0/000

در سطح 99 درصد، اطمینان همبستگي مثبت وجود دارد.
بین میزان باور دانش آموزان به عفاف و میزان التزام عملي آن ها به عفاف با توجه 
به سطح معناداري به دست آمده )0/000( و ضريب همبستگي )r=0/489( در سطح 

99 درصد، اطمینان همبستگي مثبت وجود دارد.
همچنین رابطة دو سوية حجاب و عفاف رابطه اي مثبت و معنادار است، يعني اين 

دو بر هم تأثیر مي گذارند و از هم تأثیر مي پذيرند.
اما كل اثر عّلي مدل عفاف بر حجاب بیشتر از كل اثر عّلي مدل حجاب بر عفاف 

است و شاخص هاي برازش آن قوي تر و مناسب ترند. 

 نتیجه گیري 
رفتارهــاي فردي و اجتماعي كنشــگران تابعي از گرايش هاي آن ها نســبت به 
رفتارهاي موردنظر است. گرايش دو بعد اساسي يعني آگاهي و احساس )باور( دارد. 
اين ابعاد زمینة به وجود آوردن يا نیاوردن كنش مطلوب را فراهم مي سازند. يكي از 
كنش هاي اجتماعي كه در اين مقاله به آن پرداخته شده، حجاب و عفاف است. دو 



بعد گرايشي حجاب و عفاف همان آگاهي و باور نسبت به حجاب و عفاف است و بعد 
كنشي )رفتاري( اين دو پديده التزام عملي به رعايت آن هاست.

بر اساس نتايج اين مطالعه، ابعاد عفاف، به ويژه ُبعد آگاهي و التزام عملي، در بین 
دانش آموزان به نســبت باالتر از ابعاد حجاب است. يكي از داليل اين مسئله تأكید 
بســیاري از افراد و خانواده ها بر حجاب باطن است تا حجاب ظاهر. لذا نیت دروني 
را مهم تر از رفتار ظاهري مي دانند. همچنین، گاهي تأثیر رســانه ها در زمینة ترويج 
مدگرايي و فرهنگ مصرف زدگي، خواســته يا ناخواسته سبب گرايش و جذب قشر 
نوجوان و جوان به آراستن تن و ظواهر بر اساس الگوهاي موردانتظار شده است، بدون 

آنكه كنشگران اين عرصه خواهان بي عفتي باشند.
دو واژة »حجاب« و »عفت« در اصل معناي منع و امتناع مشترك اند. تفاوتي كه 
بین منع و بازداري حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است، يعني منع و 
بازدارندگي در حجاب مربوط به ظاهر است، ولي منع و بازدارندگي در عفت، مربوط 
به باطن و درون اســت. چون عفت حالتي دروني است، ولي با توجه به اينكه تأثیر 
ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، يكي از ويژگي هاي عمومي انسان است، بنابراين، 
بین حجاب و پوشش ظاهري و عفت و بازدارندگي باطني انسان، تأثیر و تأّثر متقابل 

وجود دارد.
نتايــج اين مطالعه نیز بیانگر همین موضوع اســت، به طوري كه در تحلیل نهايي 
مشخص شد كه كل اثر عّلي مدل عفاف بر حجاب )0/74( بیشتر از كل اثر علي مدل 

حجاب بر عفاف )0/64( است.
بنابراين مي توان گفت، رابطة دو ســوية حجاب و عفاف رابطه اي مثبت و معنادار 
اســت، يعني اين دو بر هم تأثیر مي گذارند و از هم تأثیر مي پذيرند. اما عفاف تأثیر 
شــديدتري بر حجاب دارد، در حالي كه تأثیر حجاب بر عفاف، به نســبت كمتر اما 

معنادار است.
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از اين رو هرچه حجاب و پوشــش ظاهري بیشتر و بهتر باشد، اين نوع حجاب در 
تقويت و پرورش روحیة باطني و دروني عفت، تأثیر بیشتري دارد و بالعكس، هرچه 
عفت دروني و باطني بیشتر باشد در مواجهه با نامحرم باعث حجاب و پوشش ظاهري 

بیشتر و بهتر مي گردد.
عالوه بر اين، بین پوشش ظاهري و عفت باطني، رابطة عالمت و صاحب عالمت 
نیز هست. به اين معنا كه مقدار حجاب ظاهري، نشانه اي از مرحلة خاصي از عفت 
باطني صاحب حجاب است. البته اين مطلب به اين معنا نیست كه هر زني كه حجاب 
و پوشــش ظاهري داشت، لزومًا از همه مراتب عفت و پاكدامني نیز برخوردار است. 
همان گونه كه حجاب و پوشــش ظاهري، لزومًا به معناي برخورداري از همة مراتب 

عفاف نیست، عفاف بدون رعايت پوشش ظاهري نیز قابل تصور نیست. 

منبع
میرعارفیــن، زهره ســـــادات )1385(. عفـاف زن در متون مقدس بینات. شمارة 51.



 چه بايد كرد؟ 
 تحلیل اجتماعي و فرهنگي حجاب در دوران كنوني و ارائه راهکارها 

بهرام فاتح  عسگرخانلو
دبیر دين و زندگي دبیرستان مغان صنعت پارس آباد مغان، استان اردبیل

 چکیده 
حجاب يكی  از نشــانه های  زنان مسلمان و جامعة اسالمی و از جمله مفاهیمی 
است كه كثرت استعمال آن در مباحث و در جوامع مختلف،  تبیین معنای دقیق آن 
را ايجاب می كند. چرا كه در دوران حاضر- كه از آن با نام پست مدرن ياد می كنند- 

معیارها نسبی شده است.
در پژوهش حاضر، با توجه بــه چالش نوپديدی كه جامعة جهانی و به خصوص 
جامعة ايرانی با آن دســت به گريبان است، مسئلة حجاب مورد بررسی قرار گرفته 
است. در حال حاضر بخشی از جامعة ايرانی دچار بی هويتی فرهنگی و دينی شده كه 
ناشی از دسیسه های دشمنان و نیز اقتضائات دورۀ پست مدرن است، كه بسیاری از 
افراد جامعه ناخواسته به آن دچار شده اند. از اين رو با بررسی دقیق وضعیت حاضر و 
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شرايط حاكم بر جهان بايد به چاره جويی پرداخت.
از جمله علل و عوامل بی حجابِی مندرج در اين مقاله، خودنمايی انسان ها، رسانه ها، 
جهانی شــدن و نظام سرمايه داری، ذكر شده است. و در آ خر نیز با توجه به مطالب 
گفته شــده راهكارهايی برای آن پیشنهاد شــده كه عبارت اند از: تنظیم میعارهای 
مناســب، الگودهی اســالمی،  همكاری آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه ها و 

مهندسی فرهنگی مسئلة حجاب.

كليدواژه ها: حجاب، عصر پست مدرن، فرهنگ حجاب، اسالم، چالش ها

 مقدمه 
حجاب همواره يكی از شاخصه های اجتماعی دين داری تلقی شده است. مطالعات 
تاريخی در اديان الهی نشان دهندۀ اين نكته است كه پوشش مناسب همواره مورد 
تأكید آموزه های دينی بوده اســت. به طوری كه تمامی تصاوير به جای مانده از زنان 

معنوی همراه با حجاب است و اين امر به هیچ وجه مورد خدشه قرار نگرفته است.
مســئلة حجاب در چند قرن اخیر افت و خیزهای فراوانی را تجربه كرده است. با 
آغاز رنسانس و شكل گیری جنبش های ضد دينی در اروپا حجاب به عنوان يكی از 
نمودهای اجتماعی دين داری مورد هجمة روشنفكران واقع شد و با گذشت زمان نه 
تنها حجاب و پوشش مورد بی مهری قرار گرفت، بلكه برهنگی و مدگرايی به يكی از 

شاخصه های دنیای مدرن تبديل گرديد. )مطهری، 1382(
موضوع كشــف حجاب نوين يكی از بزرگ ترين و مشهورترين جرم ها و منكرات 
آشكاری است كه نظام انقالب اسالمی را به چالش كشیده است. حجاب در جامعۀ 
مسلمانان مانند دستگاه حرارت سنجی است كه از ضمیر و درون خانواده ها و عملكرد 

فرهنگ رايج پیام می آورد.
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مباد كه از حجاب اسالمی تنها نامی بماند.

 مفهوم و ابعاد حجاب 
حجاب در لغت معانی مختلفی دارد، مانند پوشش، پرده، منع و آنچه میان دو چیز 
واقع شود )انوری، 1381(. در زبان عربی به »ابرو« از آن جهت »حاجب« می گويند كه 
در نقش پرده و مانعی برای چشم در برابر شعاع خورشید  عمل می كند. بر اين اساس، 

حجاب مانع مالقات طرفین با يكديگر از راه حواس المسه و باصره است.
اين مانع گاه معنوی اســت، مانند آنچه در قرآن كريم دربارۀ شیوه های وحی بر 
می فرمايد: »...ما كاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اهللَُّ ِإالَّ َوْحیًا َأْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب ...«  نبی اكرم 
)الشوری/51( و گاه مادی است؛ مانند آنچه دربارۀ شیوۀ تعامل با همسران پیامبر آمده 

است: ».... َو إِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمتاعًا َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب ...« )األحزاب/53(
از قرآن كريم اســتفاده می شــود كه هدف از تشريع حكم الهی و وجوب حجاب 
اســالمی، دستیابی به تزكیة نفس، طهارت، عفت و پاك دامنی است. از جمله: »ُقل 
وا ِمن اَبصاِرِهم َو َيحَفظوا ُفُروَجُهم ذلِــَك اَزكی َلُهم« )نور؛ 30(؛ »ای  لِلُمؤِمنیــَن َيُغضُّ
رســول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را 

محفوظ دارند، كه اين بر پاكیزگی جسم و جان ايشان اصلح است«.

 علل افزايش بی حجابی در دوران كنونی 
در زمــان جنگ جهانی دوم، زنان بیــش از هر زمان ديگر، گروه گروه به نیروهای 
كارگری می پیوســتند و ده ها میلیون زن، كه پیــش از آن صرفًا به كارهای خانگی 
مشــغول بودند، به سوی بازارهای كار گرايش يافتند. اين فرايند موجب شد زنان و 

مردان دربارۀ جايگاه و هويت اجتماعی زن بینديشند.
از آنجا كه به زعم صاحبان سرمايه، افزايش آگاهی و ارتقای موقعیت اجتماعی زنان 



31

با بهره كشی از آن ها ناسازگار بود، به تبلیغ نظرية »راز و رمز« زنانه پرداختند. هدف 
اين پیكار گستردۀ اقتصادی و ايدئولوژيكی، ايجاد تغییر در تحوالتی بود كه در نگرش 

شايستة زنان پديد آمده بود.
اين جريان ]ســرمايه داری[ درصدد بود تا در بین زنان شاغل و غیرشاغل، تبلیغ 
نمايد كه آن ها بیش از همه چیز بايد زيبا و فريبا باشند و بايد از هر چیزی كه زيبايی 

و طراوت آن ها را به خطر می اندازد، اجتناب كنند.
در سال 1954، هم زمان با ركود سرمايه داری، سود صنايع آرايشی به شدت كاهش 
يافت و فروشندگان بزرگ لوازم آرايشی برای اينكه بتوانند »يورش بزرگ عملیاتی« 
خود را به اجرا درآورند، از جمالت خاصی دربارۀ لوازم آرايشی استفاده كردند تا از اين 
طريق بتوانند خريدارانی را برای لوازم آرايشی خود جذب كنند. همچنین بنگاه های 
سرمايه داری با استفاده از ناامنی اقتصادی زنان سعی می كردند آنان را به خريد لوازم 

آرايشی وادار سازند. )رفعت جاه، 1386(
گرايش زنان به آرايش، از راه رويكردهای متفاوتی قابل تبیین است كه مهم ترين 

آن ها به شرح زيرند:

 رويکرد اقتصادی- اجتماعی 
در بازار رقابت جنســی، كه از ويژگی های سرمايه داری است، زنان ناگزيرند برای 
رسیدن به امنیت، با زنان ديگر رقابت كنند. بر مبنای اين رويكرد زنان از روی هوا و 
هوس به لوازم آرايش روی نمی آورند، بلكه به علت فشار اجتماعی است كه از لوازم 

آرايش استفاده می كنند.

 رويکرد ظاهرگرايی 
مطابق اين رويكرد،  اســتفاده از لوازم آرايشی خوب و ضروری ست؛ زيرا به زيبايی 



32

حجاب و  عفاف

زنان كمك می كند.  استفاده از لوازم آرايشی در جامعه ای كه ارزش زن را به زيبايی 
و جوانی او می داند، حق زنان اســت. در روزگار پیشین، هرگاه زنی به چهل سالگی 
می رسید، او را پیر و نازيبا می انگاشتند. پس، اين بخشی از نهاد و روان هر زن بهنجار 

است كه برای نگاه داری زيبايی و جوانی خود تالش كند.

 رويکرد اخالقی 
در اين رويكرد معیار زيبايی عمدتًا شــامل خرد،  بی باكی، روشنفكری،  صداقت، 
عاطفه و ســاير فضائل اخالقی ست. يك چهره آرايش كرده نیز می تواند نشانگر همة 

اين فضیلت ها باشد و بدين طريق به زيبايی می توان دست يافت.

 عوامل تأثیرگذار در روند  بی حجابی عصر حاضر 
 خودنمايی فردی 

الكساندر ماری در طبقه بندی بیست گانة نیازها،  »نیاز به خودنمايی« را مطرح و 
آن را اين طور تعريف می كند: »نیاز به خودنمايی يعنی خود را طرف توجه قرار دادن، 
روی ديگران تأثیر گذاشتن،  ديگران را تحريك كردن، كنجكاوی آن ها را برانگیختن 

و آن ها را سرگرم كردن.« )رحیمی نیك، 1374: 21(
»كرونباخ1 در طبقه بندی نیازها،  »نیاز به تأيید و تحســین همگنان« را مطرح 
می كند. از ديدگاه او انسان نیازمند به تأيید و پذيرش همگنان خويش است. كودك 
آرزو می كند گروه همساالنش او را بپذيرند، كارمند می خواهد همكارانش او را تأيید 
كنند و به طور كلی هر فرد نیازمند پذيرش همگنان و ساير كسانی ست كه با آن ها 

داد و ستد اجتماعی دارد.« )همان: 27(
انسان ها برای ارضای نیاز به احترام و تأيید و منزلِت خويش، در پی آن هستند كه 
از يك سو هم رنگ ديگران باشند تا مبادا مورد سرزنش و اهانت قرار گیرند و از سوی 
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ديگر سعی می كنند تا از ديگران عقب نمانند و حقوقشان ضايع نشود و به اين ترتیب 
حرمت خود را از دست ندهند.

در كنار اين عوامل، نیاز به احترام، تأيید و منزلت در به هم خوردن تعادل نیازها 
و پیدايش اســتانداردها و هنجارهای جديد نیز نقش مؤثری دارد؛ به اين معنی كه 
عده ای به سبب داشتن احســاس برتری خانوادگی، اقتصادی، فكری، جسمی و...، 

قدرت طلبانه در پی يافتن طرق جديد ارضای نیاز برمی آيند.
به اين ترتیب، عمومًا به داليل فوق، طرق جديدی جهت ارضای نیاز به وســیلة 
معدودی از افراد وارد جامعه می شود. البته اين طرق جديد، تعادل نیازها و هنجارهای 
اجتماعــی موجود را بر هم نمی زند و تنها زمانی اين طرق جديد به اســتانداردها و 
هنجارهای جديد تبديل می گردند كه به وسیله عده ای از اعضای جامعه شناخته و به 

كار گرفته شوند. )رفیع پور، 1370(

 رسانه ها 
رســانه ها از طريق ارائة هنجارهای خاص اجتماعــی به افراد تلقین می كنند كه 
رفتار ارائه شده در رسانه، رفتار مناسب اجتماعی است. رسانه ها به شكل گیری نوعی 
»همگنان«های جديد كمك كرده اند كه شــايد بتوان آن ها را »همگنان های عصر 
مدرن« يا »همگنان های الكترونیكی« نام نهاد. ويژگی اساسی آن ها داشتن »تصورات 
قالبی«، »درونی سازی2« و دارا بودن »ذهن شرطی شده3« است. )هوور، الندبای4، 1382(

رسانه و فناوری نوين به تدريج فرهنگ ما را به فرهنگ بصری تبديل كرده است. 
)لش5، ترجمــة چاوشــی، 1382( آن ها باعث بلوغ زودرس كودكان،  تأكید بر داشتن دين 

سطحی و ظاهری، تزلزل ارزش های دينی،  كثرت گرايی، هويت زدايی از جوامع،  تأثیر 
بر افكار عمومی،  بدعت و... می شوند.

تولیدكنندگان بزرگ در جهت كسب منافع بیشتر و جلوگیری از ورشكستگی خود 
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در بسیاری از مناطق جهان، به تولید و عرضة مد از طريق رسانه ها اقدام كرده اند و 
انواع مد و بی حجابی  را از طريق تبلیغات ماهواره و شبكه های مختلف جهانی رواج 

داده اند.

 جهانی سازی6 
بر پاية نظرية امپريالیسم فرهنگی، هرچند جهانی شدن فرهنگی همچون پديده ای 
فراتاريخی و فراملی يا نیرويی متعالی و جهانی نمودار می شود ولی در واقع چیزی جز 

صدور كاالها، ارزش ها و اولويت های شیوۀ زندگی غربی نیست.
آنچه در عرصة جهانی، فرهنگ رايج و مسلط می شود و صنايع فرهنگی غربی آن ها 
را عرضه می كنند، تصورات و مصنوعات و هويت های تجدد غربی ســت. اين صنايع 
بر شبكه های جهانی مسلط هســتند و امكان چندانی برای روابط متقابل و تبادل 

فرهنگِی برابر میان غرب و بقیۀ جهان باقی نمی گذارد. )هال7، 2002(
تأثیرات جهانی سازی عبارت اند از: تحت فشار قرار گرفتن دين و اعتقادات بومی، 
نســبی گرايی، هويت مجازی، سكوالريزاسیون،  تك فرهنگی8 شدن، گسترش زبان 
انگلیســی، كاهش اقتدار ملی، فرهنگ مصرف گرايی و... . در چنین شرايطی شاهد 
نابــودی ارزش های ايدئولوژيك، فرهنگی و هويتی جوامــع ديگر خواهیم بود و در 
مسیر بهره مندی از مزايای احتمالی مادی غرب، تحت تأثیر فرهنگ لیبرالی غرب قرار 

خواهیم گرفت. )رضايی زارچی، 1385(
بسیاری از منتقدان فرهنگی جهانی سازی معتقدند كه فرهنگ آمريكايی با همۀ 
مظاهرش در حال عالم گیر شدن و نفی بقیة موجوديت های فرهنگی است. اين نظام 
اجتماعی بر ظاهرسازی روبنايی مثل پوشیدن لباس متفاوت، استفاده از مدل های 
عجیب و غريب و آرايش موی ســر به ســبك های خاص تأكید دارد كه می توان از 

گروه هايی مانند پانك9 و رپ10 و... نام برد. )نراقی، 1356(
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 نظام سرمايه داری 
امروزه در هر كدام از بخش های مد، ســوداگران از طريق لوازم آرايش، سالن های 
آرايش، سالن های الغری، سالن های زيبايی، جواهرات )چه بدلی و چه واقعی( و مانند 
آن ها، میلیاردها دالر به جیب می زنند. سوداگران كشف كرده اند كه زيبايی فرمول 
بســیار انعطاف پذيری است. برای ثروتمند شدن تنها كافی است كسی چیز تازه ای 
كشف كند كه كمك كار زيبايی وی باشد و بعد خیل عظیم زنان را قانع كنند كه به 

اين زيبايی تازه نیازمندند و آن را می خواهند، با اين توضیحات:
1. زنان از روز ازل برای جلب توجه مردان به جاذبة جنسی خود، با هم رقابت كرده اند 
و چون اين پديده در اصل يك قانون بیولوژيكی ســت، پس از آن گزيری نیست. 
بايد به اين تقدير تن در دهند و تا ابد در بازار جنســی سرمايه داری به رقابت و 

چشم و هم چشمی ادامه دهند.
2. چیزی كه در جامعة نوين به حساب نمی آيد، زيبايی طبیعی زنان است. در جامعة 
سرمايه داری زيبايی طبیعی زنان نیز به تدريج جای خود را به زيبايی مصنوعی 
داد. به عبارت ديگر، زيبايی بر مبنای مد روز به وجود آمد و اين اسطوره پا گرفت 
كه زيبايی و مد از يك مقوله اند و نیاز به مد در همة زنان مشترك است؛ زيرا نیاز 

به زيبايی در همة آنان مشترك است.
تاريخ نشان می دهد كه معیارهای مرسوم و نوين زيبايی پديده ای دائمی و فراگیر 
نیست. استفادۀ كنونی زنان از لوازم آرايش پديده ای بالنسبه تازه است. حملة ما به 
مد به اين معنا نیست كه ما با لباس خوب يا حتی لباس های متنوع و همچنین تغییر 
نوع لباسی كه می خواهیم بپوشیم، مخالفیم. چیزی كه با آن مخالفیم مسابقة زشت 
جامعه سرمايه داری برای خريدن كاالهايی ست كه به ما تحمیل شده است و در واقع 

نیازی به آن ها نداريم.
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 ديگر عوامل و آسیب های تهديدكننده فرهنگ حجاب و پوشش اسالمی
1. كاستی های نظام آموزشی كشور در مورد توجه به پرورش اخالقی و معنوی حجاب 

دانش آموزان و دانشجويان و انتقال ارزش های اسالمی به آن ها؛
2. نقايص و ضعف های رسانه ها و وسايل ارتباط جمعی، خصوصًا صدا و سیما، در مورد 
اشــاعه و ترويج فرهنگ حفظ حجاب )برای مثال، پخش سريال های تلويزيونی 
ساخته شده توسط كشــورهای عربی و اسالمی كه زنان بدون پوشش اسالمی 
حضور دارند، غیرمستقیم اين تفكر را ترويج می كند كه مسلمان بودن با حفظ 

حجاب مالزمه ای ندارد(؛
3. فراموش شــدن فرهنــگ امر به معروف و نهی از منكــر در نزد افكار عمومی و 

»فضولی« تلقی شدن آن؛
4. توجه ناكافی مراكز و نهادهای دينی نسبت به پرداختن به مقولة حجاب و فلسفة 

پوشش در اسالم؛
5. نبودن مقابلة جدی،  ريشه ای و همه جانبۀ نهادهای انتظامی و قضايی با مظاهر 

بدحجابی در جامعه؛
6. رايج شــدن استفاده از برنامة شبكه های ماهواره ای و توزيع و تكثیر سی دی های 
ضداخالقی به طور گسترده در میان جوانان. دختران بیش از همه با اين مسئله 
كه »من كیستم؟« مواجه اند و به راستی حیران هستند كه رضايت خاطر واقعی 
از زندگی را در كجا بايد جســت وجو كــرد؟ در چنین جهانی كه هنوز زنان در 
معرض نگاه های خیرۀ ديگران اند و قضاوت دربارۀ آنان بسیار بیش از مردان، بر 
اساس ظاهرشان استوار است، زنان جوان بايد بتوانند در ارتباط های خانوادگی 
و اجتماعی شان، موازنۀ قدرت را برقرار كنند و آن را از جهت گیری و بنا شدن 
بر هويت بدنی شان بچرخانند. )گیدنز13، 1382( پژوهش های اخیر نشان می دهد 
كه در ايران امروز، خود درمانی كه مســتلزم خودشناسی و تفكر منظم دربارۀ 
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زندگی ست،  در زنان بیشتر صورت می گیرد و با خودنگری آغاز می شود. نتیجة 
آن آگاهی بیشتر از انديشه ها و  عواطف جسمانی و احتمااًل بروز تغییرات رفتاری 
و ساختن مسیر زندگی بر اساس آرمان های جديد است. بازتعريف های هويتی 
و بازنگری های رفتاری در بین زنانی كه از سرماية فرهنگی و استقالل اقتصادی 
بیشتری بهره مند بوده اند بیشتر است. زن ايرانی مسلمان،  چنانچه عناصر ارزشمند 
فرهنگ ملی و دينی خود را بشناسد، قدرت مقاوت و مبارزه اش با مصرف زدگی، 

تفرد، مادی گرايی و خودشیفتگِی برآمده از مدرنیتة غربی بیشتر می شود.
يكی از رسالت های نهادهای خانواده، مدرسه و دانشگاه و مهم تر از همه رسانه های 
همگانی، برنامه ريزی جامع فرهنگی و مقابله با اين آسیب هاســت. متأسفانه معما و 
پارادوكس جامعة ما اين اســت كه از ســويی تبعیت از تفكر دينی را رواج می دهد، 
تفكری كه ذهن و روح را بر بدن مقدم و اولی می شمارد و سعادت را نه در گرو مصرف 
بیشتر و كاالپرســتی بلكه در خدمت به خلق می داند و در همه چیز و از جمله در 
مصرف، تعادل را توصیه می كند، و از سوی ديگر می بینیم، چه در رسانه های جمعی 
و چه در كوچه و خیابان،  برای مصرف بیشتر و برای خريد كاالهای دارای مارك های 
خاص و نیز برای رژيم های گوناگون بدن سازی )اعم از آرايشی، بهداشتی و زيبايی( 
تبلیغات صورت می گیرد و به نوعی خريد بیشــتر و مصرف هرچه فزاينده تر تبلیغ 
می شود. ضروری است كه اين مسائل در سیاست گذاری های فرهنگی كشور،  به ويژه 

در رسانه های عمومی، مورد توجه، بازنگری و اصالح قرار گیرد.
ما بايد معیارهای خاصی برای زيبايی داشــته باشــیم و مالك سنجش زيبايی 
نبايد زيبايی ظاهری باشــد. چرا كه برترين زيبايی، زيبايی درون، باطن و نیت پاك 
انسان هاست. همان طور كه شــاعر پرآوازه ای چون سعدی می گويد: صورت زيبای 

ظاهر هیچ نیست/ ای برادر سیرت زيبا بیار، كه بر زيبايی درون تأكید می كنند.
در اين راســتا معیارهای ما بايد برخاســته از الگوهای نمونة دينی و اســالمی 
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و زينب كبری  باشد. برای همین به مدد  شخصیت هايی همچون فاطمه زهرا
آموزش و پرورش و آموزش عالی و الگودهی مناسب و با ارائۀ برنامه های مناسب از 

طريق رسانه ها الزم است مسئلة حجاب اسالمی تبلیغ و تحكیم گردد.

پی نوشت ها
1. Cronbach
2. Internalization
3. Conditioned mind
4. Hoover & Lanbay
5. Lach
6. Globalization
7. Held
8. Monoculture
9. Pank
10. Rap
11. Marx
12. Weber
13. Gidnes
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 حجاب؛ گرايش يا گريز؟ 
 بررسي تمايل يا عدم تمايل دانش آموزان به رعايت حجاب 

مولود مهدي زاده
دبیر دبیرستان هاي اصفهان

 چکیده 
ريشــة بیشتر انحرافات دينی و اخالقی نسل جوان را بايد در البه الی انديشه ها و 
باورهای آنان جست وجو کرد. انديشه های جوان ما آن گونه که بايد راهنمايی نشده اند 
و از اين نظر بسیار به راهنمايی نیازمندند. نسل جوان جامعة ما، برخالف آنچه به نظر 
می رسد، لجوج نیست  و برای دريافت حقايق دينی بسیار آمادگی دارد. تنها الزم است 
اين حقايق به گونه ای جذاب و دلخواه در اختیار آن ها قرار گیرد. با هدف شناســايي 
عوامل برانگیزنده يا بازدارنده »رعايت حجاب« پژوهشي با روش پرسشنامه اي انجام 

داده ايم.

کليدواژه ها: جوان، حجاب، قرآن، دختر، انگیزه
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پوشــیدگی زن در برابر مرد بیگانه يکی از واجبات تأکید شدۀ دين اسالم است. 
به طوری که در قرآن کريم در چهار آيه صراحتًا وجوب و لزوم حجاب برای زنان مطرح 
شــده است. اين آيات عبارت اند از: آيات 30 ، 32، 33 سورۀ نور و 59 سورۀ احزاب. 
در بیــش از ده آية ديگر نیز در مورد حفظ عفت و پاســداری از حريم آن، مطالبی 

آمده است.
حجاب و پوشیدگی زن مانند نماز در اسالم، الزامی است اما چون در معرفی حجاب 
)مانند نماز( بســیار کوتاهی شده است، حجاب هم مانند نماز هنوز جايگاه شايستة 
خود را در نظام اسالمی ما به دست نیاورده است. از اين رو، بنا بر فرمايش مقام معظم 
رهبری، الزم است در جامعۀ ما هم فصلی مهم در معرفی نماز در همة سطوح گشوده 

شود و هم در مورد معرفی درست حجاب تالش الزم و بسنده ای صورت گیرد.
برای معرفی حجاب نمی توان از برنامة واحدی برای کل جامعه استفاده کرد و الزم 
است در هر ردۀ سّنی و در هر قشر از جامعه، با توجه به ويژگی ها و باورهای آن دسته، 

به ترويج فرهنگ حجاب پرداخت.
بنابراين، به نظر نگارندۀ اين مقاله برای دستیابی به راه و روش درست ترويج حجاب 
در مدرسه ضرورت دارد در گام نخست ويژگی ها، باورها، عوامل برانگیزنده و بازدارندۀ 

حجاب و گرايش به آن را شناسايی می کنیم و مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به اين ضرورت، پژوهش حاضر طرح ريزی شد. هدف از اجرای پژوهش اين 
بود که مشــخص شود از نظر دانش آموزان دبیرستانی، عوامل برانگیزنده و بازدارنده 
در گســترش فرهنگ حجاب کدام اند و نیز دلیل تمايل يا بی میلی افراد به حجاب 
چیست. به بیان ديگر، بايد گرايش يا گريز از حجاب در افراد را مشخص کرد تا بتوان 
با جايگزينی عوامل مؤثر و ايجاد رفتارهای مناسب، علت گريز و بی عالقگی به حجاب 
را در دانش آموزان برطرف کرد و در جهت ترويج فرهنگ حجاب به گونه ای درست و 

دلخواه گام برداشت. 
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 روش اجرای پژوهش 
اين پژوهش به روش پرسش نامه ای انجام شد. پرسش نامة مورد استفاده فاقد نام و 
هرگونه مشخصات بود تا حداکثر اعتماد افراد مورد مطالعه به دست آيد )نمونة آن به 

پیوست مقاله آمده است(. 
برای تکمیل پرسش نامه ها، به کالس های درس چند دبیرستان دخترانه در اصفهان 
مراجعه شــد و شمار 227 پرسش نامه بین دانش آموزان دختر توزيع گرديد. پس از 
بیان توضیحات مختصر و دادن فرصت برای پر کردن آن، پرسش نامه ها  به گونه ای 
محرمانــه جمع آوری گرديد )دانش آموزان فرم ها، را پس از تا کردن در صندوق های 
ويژه انداختند(. پس از جمع آوری و تجزيه و تحلیل پاســخ های داده شــده، نتايج 

پژوهش به دست آمد. 

 نتايج 
در اين بررسی، که از دانش آموز دختر دبیرستانی درمورد فرهنگ حجاب پرسش 

شده بود، نتايج زير به دست آمد. 
از 227 دانش آموز ياد شده، 5 درصد )11 نفر( افراد بی حجاب و 95 درصد )216 
نفر( با حجاب بوده اند. از کل افراد، 31 درصد تمايل خود را به استفاده از چادر، 54 
درصد به مقنعه و 15 درصد به روسری ابراز کرده اند. 93/4 درصد اين دانش آموزان 
قباًل هم با حجاب بوده اند و در 97 درصد، افراد خانوادۀ آن ها هم با حجاب بوده اند. 

بنابر اظهارنظر 55درصد دانش آموزان فلســفة حجاب هیچگاه براي آنان به طور 
منطقی بیان نشده است و از ســوی ديگر، 22 درصد آن ها دلیل با حجاب بودن را 
نمی دانند. همچنین 90 درصد اين دانش آموزان از شیوۀ برخوردی که در جامعه با 

بدحجابی می شود، راضی نیستند.
از نظر دانش آموزان در اين پژوهش، عوامل مؤثر در گسترش فرهنگ حجاب، به 



ترتیب اهمیت عبارت اند از: تأکید بر جنبه های مثبت حجاب، بیان فلســفه و فوايد 
حجاب برای نوجوانان و جوانان، معرفی الگوی مناسب و اتخاذ روش دوستانه و مؤدبانه 
در برخورد با بی حجابی. آموزش رفتار درست زن و مرد با يکديگر در جامعه و آموزش 
احکام مربوط به حجــاب مهم ترين اين عوامل اند. نظر اين دانش آموزان درخصوص 

تمايل داشتن يا نداشتن افراد به حجاب در جدول شمارۀ 1 و 2 آمده است. 

جدول 1 . دالیل تمایل افراد به حجاب

درصددالیل

66چون دستور دين است.

59برای باال بردن ارزش خودشان

51دوست داشتن حجاب

51برای آرامش روان

48برای مصونیت زن

45برای سالمت جامعه 

33برای استحکام پیوند خانواده

32برحسب عادت

24اجبار اطرافیان

20نبودن امنیت اجتماعی 

18برای يافتن شغل مناسب 

 توضيح: يک دانش آموز می توانست بیش از يک علت را عالمت بزند و به همین 
دلیل مجموع درصدها بیش از 100 است.

همچنین، از نظر آن ها علل عدم گرايش افراد بی حجاب به حجاب مطابق جدول 
شمارۀ دو است.



جدول 2 .  دالیل بی عالقگی افراد به حجاب 

درصددالیل

67ناباوری به حجاب

57محیط خانوادۀ آن ها ايجاب نمی کرده است.

50داليل با حجاب بودن را نمی دانند. 

45بدون حجاب آراسته ترند.

38حجاب را دوست ندارند.

29چون همیشه آن را به زور تحمیل کرده اند.

11موجب فلج شدن کار و فعالیت آن ها می شود. 

15از فرهنگ بومی و اسالمی گريزان اند.

  
 بحث و نتیجه گیری 

با توجه به اينکه ما در جامعه ای اســالمی با بیش از 99 درصد مســلمان زندگی 
می کنیم و افرادی که به پرســش نامه ها پاسخ داده اند احتمااًل 100 درصد مسلمان 
بوده اند، رقم 5 درصد دانش آموزی که بدحجاب اند، قابل توجه است )اگرچه احتمااًل 

رقم دقیق باالتر از اين است(. 
با توجه به ديدگاه های اين دانش آموزان بهتر اســت برای ترويج فرهنگ حجاب 
در مدرسه، با تأکید بر جنبه های مثبت حجاب، به بیان فلسفه و فوايد حجاب برای 
افراد پرداخت و در اين راه الگوهای مناسب حجاب را با در نظر داشتن ديدگاه بیشتر 
دانش آمــوزان، که مقنعه را ترجیح می دهند، معرفــی کرد. همچنین در برخورد با 
بدحجابی، الزم است روش دوستانه و مؤدبانه ای اتخاذ شود و از هرگونه اعمال زور و 

اجبار پرهیز گردد. 
برای مبارزه با بی حجابی نیز بايد عوامل اصلی گرايش نداشتن جوانان به حجاب 
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را که ناباوری، محیط نامناســب خانواده و بی اطالعی  از فلسفة حجاب است، با کار 
فرهنگی صحیح و برنامه ريزی شده برطرف کرد.

به هر حال، مشخص است که تاکنون کار فرهنگی الزم و درست دربارۀ گسترش 
فرهنگ حجاب در مدرسه صورت نگرفته و اين مسئله ای است که بیشتر افراد اين 

پژوهش به آن اذعان کرده اند. 
با توجه به مطالب گفته شده، امروز بار مسئولیت سنگین گسترش فرهنگ حجاب 
در ســطح مدارس و جامعه، بر دوش مســئوالن مربوط است. بی شک اگر از طريق 
فعالیت های فرهنگی تمايل و عالقه نهفتة جوانان ايران اسالمی به دين و جلوه های 
آن تقويت شود، اين تالش ها به بار خواهد نشست و الگوی دختران ما در اين مرز و 

بوم فاطمة زهرا  خواهد شد؛ ان شاءاهلل تعالی. 
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 هويت زير ذره بین! 
 احساس هويت اسالمي ايراني در دختران دبیرستاني و راه هاي تقويت آن 

زهرا اسالمي نيا
كارشناس ارشد علوم سیاسي

 چکیده 
اين پژوهش با هدف پاسخ به نیاز مراکز برنامه ريزی فرهنگی )در استان البرز( انجام 
شده است. پژوهشگر از نیروهای فرهنگی است، و با توجه به سوابق مرتبط با موضوع، 
که طی سال های هشتاد تاکنون در موضوع هويت و مؤلفه های اسالمی و ايرانی آن 
داشــته است، به تدوين فرضیه ها و تبیین متغیرها و استخراج شاخص ها، به اجرای 

پژوهش میدانی در اين موضوع پرداخته است.
داده های آماری به دســت آمده، فرضیه های پژوهشــگر را تأيید نموده است. بین 
احساس هويت ايرانی و هويت اسالمی آزمودنی ها و نیز بین احساس هويت اسالمی 
و هويت فردی آزمودنی ها همبســتگی مشاهده شد. پژوهشگر با اثبات واقعی بودن 
هجمة دشمن و وجود مشکالت فرهنگی داخلی، تشکیل گارد هويت را، پاسخ اين 

هجوم و الزمة تقويت هويت دانسته است.
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کليدواژه ها: هويت، اســالمی، ايرانی، هجوم فرهنگــی، گارد هويت، يقینیات، 
ارزش ها

اين پژوهش خالصة چهار صفحه ای از پايان نامة 138 صفحه ای اســت که در آن 
وضعیت هويتی دينی و ملی و فردی امروز دختران دبیرستانی گزارش گرديده و تنها 
به ذکر نتايج و پیشنهادهای پژوهشگر پرداخته شده است. به امید اينکه راه گشا باشد. 

مسئلة این پژوهش
بررسی احساس هويت مندی دختران دبیرستانی در ناحیة 3 آموزش وپرورش کرج 

و استخراج عوامل مؤثر بر آن به صورت میدانی است. 

سؤال اصلی این پژوهش
چه عوامل، زمینه ها و ســازوکارهايی می تواند بر احســاس هويت اسالمی ايرانی 

دختران دانش آموز ناحیة 3 کرج مؤثر باشد؟

متغیرهای این پژوهش 
الف. متغيرهای زمينه ســاز: تربیــت خانوادگی، تعلیم وتربیــت، تربیت دينی، 

جهت گیری نظام آموزشی، محتوای ساعت فوق برنامه، غنای برنامة درسی 
ب. متغيرهای مستقل این پژوهش: دانشمندان و ادبا، زبان فارسی، ملیت ايرانی، 

میراث فرهنگی، فرهنگ، جهان بینی اسالمی، دين و مذهب
ج. متغيرهای ميانجی، با د و طیف مقّوم هويت و مخّرب هويت. فرهنگ مهاجم 
کامــاًل آگاهانه و با هدف اثرگذاری بر فرهنگ و هويت کشــور مورد هجوم، در 

تئوری يا عمل ارائه و اجرا می نمايد.
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د. متغير وابسته، هويت است، که در سه سطح فردی، ملی و دينی بررسی می شود. 
پژوهشگر در متن مقاله، به تعريف هويت، برگرفته از سند تحول آموزش وپرورش، 
که اکنون مرجع رسمِی تصمیم سازی، برنامه نويسی و اجرا در آموزش وپرورش 
است، می پردازد. جامعة آماری اين پژوهش و روش پژوهش، پیمايشی بوده است.

نقطة تمرکز پژوهــش، اين پژوهش، دختران دبیرســتانی ناحیة 3 کرج را طی 
سال های 88 تا 91 ارزيابی نموده است.

هويت، موضوعی چند اليه، دارای مراتب، انواع و مؤلفه هايی است. هويت، مرز میان 
ما و ديگران است. آنچه من دارم و ديگران ندارند و آنچه ما در يک گروه داريم و ديگر 
گروه ها ندارند. هويت هم بیانگر تشابه است و هم تمايز. هويت ها، معانی هستند که 
شخص به صورت يک آبژه در يک موقعیت اجتماعی يا نقش اجتماعی به خود نسبت 
می دهد. اگرچه هويت، يا من کیستِم فرد انسانی، در دنیای امروز به گونه ای تعريف 

می شود که در نهايت با انسان جهانیـ  ملی تطابق داشته باشد!
هويت دينی، برآمده از شخصیت دينی است و دينداری يعنی داشتن اهتمام دينی 
به نحوی که نگرش، گرايش و کنش های فرد را متأثر ســازد. مذهب در نقش عامل 

ناظر بر مجموعه ای از انسان ها نظارت می کند.
هويت ملی، فراگیرترين سطح هويت جمعی است. هويت ملی، نوعی احساس تعلق 
به ملت خاص، نمادها، نهادها، سنت ها، مکان های مقدس، آداب و رسوم، قهرمانان، 
تاريخ، فرهنگ و سرزمین است. عناصر ملیت، گاهی زبان، دين و سرزمین مشترک 

را نیز شامل می شود.
ايران در گذشــته، بحران حملة اسکندر، اسالم اموی، و حملة مغول را پشت  سر 
گذاشته ولی دو سده است که با هجوم بحرانی پیچیده روبه رو است، که توسط رهبر 

انقالب اسالمی، شبیخون فرهنگی نامیده شده است. 
در اين تهاجم وســیع، فرهنگ مهاجم، با استفاده از سالح علم، ثروت، تبلیغات، 
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الفاظ مبهم و چندپهلو، ابزارها و افراد گوناگون، برنامه های متنوع و جذاب، در وسعتی 
به نام »رســانه« سعی در تغییر انگیزه ها، عاليق، انتخاب ها و نگرش های افراد ساکن 
در واحدهای سرزمینی مختلف و يا به طور خالصه تأثیرگذاری بر هويت آنان داشته 

و دارد. 
دامنة اين تأثیرگذاری، حتی در فلســفه هايی که به عنوان مبانی هستی شناسی1، 
معرفت شناســی2 و روش شناسی3 ارائه می گردد و علومی که آموزش داده می شوند 
و همگی از بر ســاخته  های تمدن مدرن به شــمار می روند، قابل احصا بوده است و 
حکايت از وسعت هجمه ای دارد که ناخودآگاه هم هويت ساز است و هم تخريب کنندة 

مؤلفه های هويت، و البته هر دو نیز، در هماهنگی با منطق مسلط جهانی هستند!
با رخداد انقالب اسالمی و ظهور انديشة حکومت دينی، نظرات، تحلیل ها و حتی 
قانون های مصوب بســیاری برای مقابله با شتاب انقالب اسالمی به اجرا درآمد که 
زمینه ساز تئوريک شدن تالش دنیای غرب برای مقابله با انقالب اسالمی ايران گرديد. 
قانون هايی که منجر به استفاده از هر امکانی در اين راستا شد. جنگ نرم ژوزف   نای،  
مهندســی معکوس فرانسیس فوکوياما و برخورد تمدن های ساموئل هانتینگتون و 

قانون های ظالمانة تجاری هلمز برتون و داماتو از اين دسته اند. 
از آنجا که بخش وسیعی از اين جامعة تأثیرپذير را دختران و پسران نوجوان 12 
تا 22 ساله تشکیل می دهند و رسانه های ديداری و شنیداری، صوتی و تصويری، هر 
يک به گونه ای بر آنان اثرگذارند، تالش فرهنگی الزم است تا اين همه را از اثرپذيری 
مصون نمايد. تالشــی که در اجرا از دانش های روز و روش های نو بهره مند باشد. در 
اين راستا محیط خانواده، مدرسه و اجتماع، قادرند از سويی پیشروی تأثیرات منفی 

را سد کنند و بالعکس، تأثیری همسو با فرهنگ رسانه ها داشته باشند.
اين پژوهش با تحلیل عملی داده های به دست آمده از اجرای میدانی )که در اينجا 
به علت، محدوديت چاپ، امکان ذکر آن ها نبود(، مدعی اســت که بین مؤلفه های 
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هويتی فرد ايرانی مســلمان )در اينجا دختران دبیرستانی ناحیة 3 کرج( با هويت 
مسلمان ايرانی و هويت اسالمی ايرانی، رابطه ای مستقیم وجود دارد و تقويت هر يک 

به تقويت ديگری و در نتیجه به مقاومت در برابر هجمة جهانی می انجامد.
ارتقای سطح دانش و عمق بینش در بین نوجوانان، می تواند زمینه ساز پذيرش و 
تعمیق باورهای دينی و ارزش های ملی، کسب خودآگاهی  و باور خويشتن، به عنوان 
موجودی منحصر به فرد، با ارزش، توانمند و مســتعد باشــد و نه تنها قدرت آنان را 
در مقابله با هجوم فرهنگی دشــمن دوچندان می نمايد و ايستادگی در برابر جريان 
مهاجم را افزايش می دهد. بلکه با ايجاد درک نسبت به مبانی فکری فرهنگ مهاجم و 
شناخت داشته های فرهنگ و هويت ايرانی مسلمان، و تهیة خوراک فرهنگی مناسب، 
می توان جريان هجوم را مانند قرون چهار تا شش هجری به صورت معکوس جهت 

داد؛ ان شاءاهلل.

 يافته ها، نتايج و پیشنهادها 
الف. دریافت های پژوهشگر

هويت نوجوانان، از ســوی گروه های ســنی و جنســی، اولیا، مربیان، رسانه ها و 
گروه های مختلف اجتماعی، که شايد هرگز در آن ها عضو نبوده اند و نیز فرهنگ های 
مهاجم تحت فشــار قرار می گیرد. اين فشارها، نوجوان را وارد مرحله ای می کند که 
يا تســلیم می شود و رنگ درخواســت کننده را به خود می گیرد و يا در مقابل آنان 

ناسازگاری پیشه می کند و تا مقاومت و درگیری پیش می رود.
گاه اين شرايط مانند سال های پیش از انقالب اسالمی و دفاع مقدس پیچیده نیز 
می گردد. برنامه های فرهنگ مهاجم کاماًل آگاهانه و با هدف اثرگذاری بر فرهنگ و 
هويت کشور مورد هجوم، در تئوری و عمل ارائه و اجرا می شود و به تغییر يا تخريب 
هويت نسلی که در سنین شکل گیری هويت قرار دارد،  منتهی می شود و اين وسعت، 
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تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم را شامل می شود.
با وجود اين جنگ فرهنگی همه جانبه و تذکرات مقام معظم رهبری، نســبت به 
برنامه ريزی و اجرای مهندسی فرهنگی متأسفانه کوتاهی های بسیاری صورت گرفته 
اســت. اين امر در بررسی های شورای عالی انقالب فرهنگی و نیز در کتب پروفسور 

رفیع پور آمده است.
بسیاری از برنامه های برنامه ريزان و مجريان فرهنگی، آگاهانه و ناآگاهانه به تضعیف 

هويت نسل مورد تربیت )و در اينجا دختران دبیرستانی( انجامیده است، از جمله:
کم توجهی به اهداف تربیتی اسالم در برنامه های فرهنگی، سخت گیری به نوجوانان 
برای اجرای اوامر دين، کاربردی نکردن دستورات دينی، نشان دادن چهرة خشن و 
ســخت از دين به نوجوانان، تفاوت قول و عمل در متولیان امور دينی، تهیه نکردن 
امکانات مورد نیاز زندگی دينی، در مقابل اســالم قرار دادن ايران باستان و گزينش 

تعاريف تنگ نظرانه از دين.
به نظر پژوهشــگر، نوجوانان )و در اينجا دختران دبیرســتانی( نســبت به ايران 
بدبینی ندارند، نســبت به اصل اســالم نیز هیچ گونه بدبینی ندارند اما در عمل به 
دستورات دينی، آن گونه که انتظار می رود، ظاهر نمی شوند. چرا؟ پاسخ را بايد در کجا 
جست وجو کرد؟... و اين سؤالی است که اين پژوهش برای پژوهشگران پس از خود 

نیز طرح می نمايد.

ب. پیشنهادهای پژوهشگر
با توجه به آنچه گفته شد، بر همة برنامه ريزان و مجريان فرهنگی فرض است که در 
شرايط سخت حفظ هويت اسالمی ايرانی، نسبت به موارد ذيل اهتمام ويژه بنمايند. 
 تقويت اعتقادات مذهبی، اگر هويت دينی اعتقاد به خداوند صاحب شريعت است، 
حفظ آن لوازم و تعاريفــی دارد که بايد به آن ها پرداخت:  انجام واجبات، ترک 
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محرمات، توجه به مســتحبات و مکروهات، شرکت در مجالس مذهبی، حفظ 
پوشش ظاهری و... )حاجیانی، 13: 182(

 تقويت ملیت، توجه به بهره مندی از حقوق فرهنگی برای شهروند ملی در عصر 
جهانی شدن الزم است. )همان: 214(

 تقويت هويت، تهاجم فرهنگی يک واقعیت و خانواده هدف اصلی تهاجم است، 
و تقويت هويت فردی و ملی، راه مقابله است. پروفسور عبدالسالم، پدر هسته ای 
پاکســتان، معتقد است بايد مسلمانان به شکوفايی علمی دست يابند تا اسالم 
بتواند دوباره بر صدر بنشــیند و هجمه نه، بلکه صــدور علم و فرهنگ را برای 

جهانیان از سر بگیرد. )عبدالسالم، 87(
 هوشــیاری در مقابل هجوم بیگانگان، از يک مسیونر مسیحی پرسیده شد چرا 
اين همه تبلیغ می کنید، مردم مســلمان که مسیحی نمی شوند، پاسخ داد: بله 
بسیار کم مسیحی می شــوند ولی از دين خودشان سست می شوند و ما اين را 
می خواهیم. شبهه ايجاد می شود و در پايبندی به دين، سست می شوند. )مصباح، 

)137 :87

هجــوم فرهنگی ما را از هويت خودمان تهــی می کند، به گونه ای که گويی ما نه 
فرهنگ داريم، نه علم، نه زبان و نه خط! )همان: 91( ابزارهای هجمه، ايجاد شــک در 
ايمان است، سست کردن يقین به آخرت و حساب و کتاب و ماوراءالطبیعه، اينکه آيا 
العیاذباهلل خدايی هست يا نه، جهنم و بهشتی هست يا نه؛ مواردی که قادر است همه 

چیز را ويران کند. )همان: 95(
دشــمن برای حملة به ما از سالح علم، ثروت و تبلیغات بیشترين بهره را می برد. 
محتوای تبلیغات او براساس دستاوردهای روان شناسی و جامعه شناسی است. بايد 

هجوم را بشناسیم تا فرهنگ از هجوم رها شود )همان: 109(.
اين هجوم به سه عنصر فرهنگ است، يعنی يقینیات، ارزش ها و شیوه های رفتاری 
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خاص برخاسته از آن دو عنصر. هدف اصلی دشمن در تهاجم، »زدن آن سه عنصر 
اســت و ترويج اينکه انسان های بی سواد حرف از يقین می زنند. در اين عصر کسی 
از يقین ســخن نمی گويد! امروز تمام روشنفکران دنیا اهل شک اند و به آن افتخار 

می کنند! 
نتیجة اين اعتقاد اين است که ديگر خدا، آخرت، نبوت و... بايد کنار برود و چیزهای 
ديگری جای آن ها را بگیرد! پس، ارزش ها اموری اعتباری و متغیر و نسبی می شوند! 
آن گاه قوانین ما که بايد براساس ارزش ها باشد نیز ثباتی نخواهند داشت و در نتیجه 
رفتار ما و نظام رفتاری ما شکننده و قابل تغییر می شوند. در اين صورت، چه کسی 

گفته که انجام اين کار گناه و بد است؟« )همان: 104(
آنچه پژوهشگر از اين تحقیق و بررسی، به عنوان يافتة خود به خوانندة عزيز، تقديم 

می کند، عبارت اند از:
 هويت ايرانی )و در اينجا دختران دبیرستان ناحیة 3 کرج( در سنین نوجوانی که 

سن شکل گیری هويت است، به اسالم، گرايش دارد.
 رابطة هويت ايرانی با اســالمی، مستقیم است و باال رفتن هر يک مقوم ديگری 
اســت و در تقدم نسبت ايرانی به اسالم يا اســالمی به ايران تفاوت محسوسی 

مشاهده نمی شود:
  تقويت دانش  کنشگران در تقويت احساس هويت آنان در عرصة دانشی، اثرگذار 

است.
 تقويت بینش و عمق آگاهی کنشــگران به تقويت احساس هويت آنان در عرصة 

بینش و کنش )رفتار( می انجامد.
 عرصة بینش، درونی ترين الية احســاس هويت کنشگران است و در اين عرصه 

چیستی و چرايی کنش، معنا، جهت و دلیل خود را می يابد. 
 اين درونی ترين اليه از هويت، زمینه ســاز انگیزه، انتخاب، گرايش، ذائقه، عمل، 
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رفتار و کنش در شــرايط واقعی برای کنشگر  است، و تقويت آن، کنشگر را در 
مقابل هويت های ناپايدار رســانه ای، که فرهنگ مهاجم سعی در القای آن دارد، 

مقاوم می سازد.
 پاســخ جنگ نرم، جنگ نرم اســت و هدف جنگ نرم تســخیر و تغییر اراده ها 
و انگیزه ها و انتخاب ها و ذائقه هاســت، آنچه کنشگر را قادر به برگردان هجمة 
فرهنگــی موجود می ســازد، قدرت و قوت درونی ترين الية هويت اوســت، که 

پژوهشگر آن را »گارد هويت« نامیده است.
 آنچه در فضای جهانی شــدن، به عنوان تکّثر هويتی، يا هويت چهل تکه مطرح 
است، استحقاق کسانی است که ارزش ها و هنجارهايشان پاية لرزان و شکننده ا ی 

دارد و از حقايق ثابت بی بهره اند.
 خاســتگاه هويت ايرانی، سرزمینی بهشت گونه با نعمات بی پايان الهی و مردمی 
با ســطح ادراک و هوش عمومی مورد تأيید تجربی بســیاری از مجامع علمی 
و تاريخ، ســابقه، صبغه و داشته هايی که از علم و دانش است، که اگر مغرضانه 
از آن چشم پوشــی نشود، به اعتراف بسیاری از دانشمندان، در ادوار بسیاری بر 
تارک بشريت درخشیده است. کتاب علم و دين در حیات معقول، نوشتة عالمه 
محمدتقی جعفری که با نقل جمالتی از ايزاک آســیموف، برتراند راسل، آلفرد 
نورث وايتهد، جرج سارتن، گوستاو لوبون، راجر بیکن و... به سوابق مسلمانان و 
ايرانیان در پايه ريزی علوم! و نه خوشــه چینی از علم دانشمندان اشاره می کند 
و در ادامه، صدها عالم و بنیان گذار علم در ايران و اســالم را نام می برد و با اين 
چنین اطالعی، ديگران را به خود می خواند که: »الم يأن للذين آمنوا ان تخشع 
قلوبهم لذکر اهلل )آية 16 س حديد(: آيا وقت آن نرسیده است که در مقابل خداوند 

)حقیقت( سر تسلیم فرود آوريد؟«
 هويت اسالمی، برگرفته از حقايق ناب و ثابت عالم هستی است، که تدبیر و تدوين 
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آن، با برنامة حکیمانة خداوند متعال برای عالم وجود و برای انسان، به طور خاص 
و به عنوان جانشین خداوند و حاکم بر وقايع دنیای مادی و دارای ظرفیت برای 

نفوذ به عالم معنا، آماده شده است.
 با اين مقدمات، ســؤال اساسی ای در اينجا قابل طرح است، و آن سؤال اين است 
که عنصر ايرانی مسلمان را چه شده است که بايد ارزش های ثابت خود را ناديده 
بگیرد و يا باالجبار! به فراموشــی بســپارد و آنچه را که فالسفة پوزيتیويست، 
بــا ويژگی بی ثباتی و ابطال پذيری! برای علم خــود، بیان می کنند، بپذيرد و يا 
پايین مرتبه تر از آن، تســلیم فرهنگ ناثابت و شــکننده و البته به ظاهر بسیار 
وسوسه انگیز رســانه ها و بلندگوهای منطق مسلط جهانی، که با جهانی سازی 

مدعی جهانی شدن هستند، گردد؟
 بــر ما و بر همة برنامه ريزان و تصمیم گیرندگان برنامه  های فرهنگی و تربیتی )از 
اولیا، مربیان، مدرســان و مشــاوران و...( فرض است که در حرکتی جهادگونه، 
نسبت به موارد زير اقدام و برای تقويت و تعمیق هويت متربیان خود از تمام توان 

و امکان های موجود استفاده کنیم:
1. از آنجا که ايرانیت در طول تاريخ هرگز نکبتی برای اين قوم اصیل به همراه 
نداشته است و اسالم نیز با ورود به ايران، آن گونه با زندگی ايرانیان ممزوج 
شده اســت که گويی ظرف و مظروف يکديگر را يافته اند، کسانی که به نام 
اسالم قدرتی در دست دارند، هر عمل درستی انجام دهند، ناخودآگاه، مرتبط 
با اسالم تلقی می گردد و ايضًا هر اشتباهی مرتکب می شوند، به زعم ديگران، 
به پای اســالم نیز نوشته می شود. پس مراقبتی از عمل مورد نظر است که 
هیچ گونه دل زدگی و بدبینی نسبت به دين کامل الهی در افراد، به خصوص 

متربیان نوجوان که در سنین شکل گیری هويت قرار دارند، ايجاد نکند.
2. الزم اســت، اواًل مبانی تمدن مدرن و ثانیًا اهداف آشــکار و پنهان هجمة 
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فرهنگی و جنگ نرم، به متربیان شناســانده شــود، تا حداقل نســبت به 
خیل آنچه از اين هجمة بصری مشــاهده می کنند،يا آنچه به صورت سمعی 

می شنوند، با ديد انتقادی، قضاوت کنند.
3. الزم است داشــته های هويتی ايرانی و اسالمی )چکیده ای از آن در بستة 
فرهنگی هويت اســالمی ايرانی توســط فرزندان پژوهشــگر در سال 87 
گردآوری شده است( به متربیان شناسانده شود، تا در شکل دهی به هويت 
آنان و تعمیق بینش آنان، نسبت به خويشتن خويش و چیستی معنايی شان، 
آن گونه مجهز شوند که گارد تشکیل شده شان، در برخوردهای رنگارنگ با 
تمدن مدرن، به برگردان همة آنچه بینجامد که با هويت الهی انسانی، ايرانی 

و اسالمی اين عنصر تربیت يافته، سنخیتی ندارد.
4. آنچه از برآيند جهانی شــدن و وحدت عملی بشريت )در متن مقاله( ذکر 
شد، ناظر بر جريان واحدی برای حاکمیت بر عالم است و الجرم آن جريان 
منشــأ الهی و تنها بر آرمان های اســالم تکیه دارد و از آمدن مهدی)عج( 
حکايت می کند. بر ماســت که نسلی از متربیان خود را برای امروز و فردای 
جهان و شناساندن اسالم به جهانیان، تربیت کنیم. انتظار می رود اين نسل، 
مغزهای نرم افرازی آينده، برای معکوس کردن جريان هجمة فرهنگی باشند؛ 

ان شاءاهلل.

پی نوشت ها
1. ONTOLOGY
2. epistemeology
3. methodology
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 جهاد تربیتي و فرهنگي براي اعتالي عفاف و حجاب 

دكتر محمدمهدي اعتصامي

بارها متذکر شده ايم که حیات خانوادگی يکی از سخت ترين میدان های چالش و 
درگیری مدرنیته و اسالم است و آموزش وپرورش بهترين نهاد اجتماعی برای مقابلة 
مدرنیته و رشد تربيت اسالمی و زندگی خانوادگی است. اگر خانواده را به مثابة 
يک منزل يا شهر در نظر بگیريم، حجاب در نسبت با خانواده به منزلة ديوار دور منزل 
يا حصار دور شهر است که از کیان و موجوديت آن منزل يا شهر محافظت می کند و 

از آسیب های گوناگون دور نگه می دارد.
با اينکه حکم عفاف و حجاب اختصاص به افراد متأهل ندارد و همة آحاد جامعه، 
اعم از متأهل و مجرد را شامل می شود، اّما بايد توجه کنیم که استحکام ديوار رفیع 
عفاف و حجاب عامل اصلی استحکام خانواده و فرو ريختن آن عامل اصلی متالشی 

شدن خانواده است.
اگر بخواهیم جايگاه عفاف و حجاب را در دين اسالم بیابیم بايد بدانیم که خداوند 
میل به پوشــش را در فطرت بشــر قرار داده است. در داستان حضرت آدم است که 
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خداوند، خطاب به بنی آدم و نوع انســان، فلســفة عفاف و حجاب و پوشش را بیان 
می کند و می فرمايد: »يا َبنی  آَدَم َقْد أَْنَزْلنا َعَلْیُکْم لِباســًا ُيواری َســْوآِتُکْم َو ريشًا َو 
ُروَن. ای فرزندان آدم، ما برای  کَّ لِباُس التَّْقوى  ذِلَک َخْیٌر ذِلَک ِمْن آياِت اهلّلِ َلَعلَُّهْم َيذَّ
شما لباسی فرســتاديم تا جنبۀ جنسیت را که آشکار بودنش بدی به دنبال دارد، 
بپوشاند و نیز سبب آراستگی شما باشد، البته لباس تقوا که سبب دوری از گناه است 
بهتر و ضروری تر اســت. اين از آيات خداوند است، باشد که توجه کنند و دريابند.« 

)األعراف/26(

آن گاه، خداوند به نوع انسان و فرزندان آدم هشدار می دهد که شیطان همان دامی 
را که برای آدم و حوا پهن کرده بود، برای همة شــما آماده کرده است، مبادا در دام 
ْیطاُن َکما  او گرفتار شــويد که نتیجه اش »فساد« است: »يا َبنی  آَدَم ال َيْفِتَننَُّکمُ  الشَّ
َأْخَرَج أََبَوْيُکْم ِمَن اْلَجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهما لِباَسُهما لُِیِرَيُهما َسْوآِتِهما إنَُّه َيراُکْم ُهَو َو َقبیُلُه 
یاطیَن َأْولِیاَء لِلَّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ای فرزندان آدم مبادا  ِمْن َحْیُث ال َتَرْوَنُهْم إِنَّا َجَعْلَنا الشَّ
شیطان شما را بفريبد، همانگونه که پدر و مادر شما را با نیرنگ از بهشت بیرون کرد 
درحالی که لباس آن دو را از تنشان بیرون آورد و بدی های آن ها را نمايان کرد. همانا 
او و گروهش شما را از جايی که آنان را نمی بینید، می بینند. به يقین ما شیطان ها را 

سرپرست کسانی قرار داده ايم که ايمان نمی آورند.« )األعراف/27(
البته حضرت آدم و حوا همین که نتیجة خوردن میوۀ ممنوعه را ديدند، براساس 
فطرت، خود را پوشــاندند و عفاف پیشــه کردند، تا برای ما الگو و سرمشق عفاف و 

پاکی باشند.
فحشاء، از نظر قرآن کريم، نتیجة دوری از لباس مناسب و پوشش اسالمی است 
و آمدن فحشاء در يک جامعه عامل اصلی گسیختن نظام خانواده است. حفظ نظام 

خانواده ارتباط زيادی با حفظ حجاب و عفاف در جامعه دارد.
از آنجا که تمدن جديد و شــکل زندگی غربی بر بی حجابی و برهنگی بنا شــده 
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درمی يابیم که چه شــکاف بزرگ و درگیری عظیمی میان اسالم و اين تمدن وجود 
دارد و درمی يابیــم که اگر خدای نکرده در اين مصاف از غرب شکســت بخوريم به 

سرنوشتی خطرناک و فرجام هولناکی گرفتار می شويم.
اهمیت موضوع اقتضا می کند که آموزش وپرورش وارد يک  برنامة تربیتیـ  فرهنگی 
همه جانبه شود و از همة فرصت ها برای ارتقای بصیرت دانش آموزان در اين باره بهره 
ببرد. البته وظیفة ما معلمین دينی و قرآن يک وظیفة ويژه است، وظیفه ای فراتر از 
يک مســئولیت اداری، وظیفه ای در حّد يک جهاد تربیتی برای جلوگیری از ايجاد 
شکاف در حصار عفاف و حجاب و مستحکم تر کردن اين بنای رفیع که گوهر انسانیت 

ما را در خود حفظ کرده است.

.



 حجاب از منظر قرآن و عهدين 

سيده رقيه سيدي جربندي
دبیر شهرستان نكا

 چکیده 
پژوهش حاضر، به مسئلة حجاب و احکام مربوط به آن در سه دين اسالم، يهود و 
مسیحّیت، بر مبنای متون مقّدس آن ها، يعنی قرآن کريم، عهد قديم و عهد جديد 
می پردازد، و نوع نگرش  اين اديان نسبت به حجاب زنان و در نهايت مقايسه و مقارنة 
آن ها با يک ديگر را به دور از هرگونه پیش داوری و تعّصب و به شیوة کاماًل روشمند 
و علمی، وجة هّمت خود می سازد. شايان ذکر است در  اين مقال، به منظور شناخت 
هرچه عمیق تر و فهم کامل تر نســبت به مسئلة حجاب، ابتدا مفهوم حجاب از نظر 
لغوی و اصطالحی بررسی گرديده و بعد به وضعّیت حجاب در آيین يهود، مسیح و 

اسالم پرداخته شده است. 
در پايان، نیز اين مســئله در پرتو مقايسه و مقارنه از ديدگاه قرآن و عهدين مورد 
بحث و بررســی قرار گرفته است؛ به  اين  ترتیب پژوهش حاضر پس از يک بررسی 

تطبیقی با ارائة نتیجه گیری نهايی به پايان می رسد.

60
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کليدواژه ها: حجاب، عفاف، قرآن، عهدين

 مقّدمه 
قصة حجاب و پوشش با داستان خلقت انسان که ابتدا لباس بهشتی داشت و پس 
از هبوط از بهشت به برگ درختان پناه آورد و با پوشاندن،  اين نیاز فطری خويش را 
رفع کرد، پیوندی ناگسستنی دارد. اديان الهی و تشريع »حکم حجاب« نیز برای  اين 
نیاز فطری چهارچوب مشّخص کردند و محدودۀ ارتباط با محرم و نامحرم و مرزها 
را تبیین نمودند. همة اديان آسمانی، از جمله دين مبین اسالم، حجاب و پوشش را 
واجب و الزم شــمرده و افراد بشر به ويژه زنان را به سوی آن دعوت کرده است. البته 
حجاب در اديان قبل از اسالم به صورت شديد تری وجود داشته و اسالم تنها به تنظیم 

و قانونمند کردن و در پاره ای موارد به تسهیل قانون حجاب پرداخته است.
بهترين شاهد و گواه  اين مّدعا، کتاب های مقّدس، دستورها و احکام دينی، آداب، 
مراسم و سیرۀ عملی پیروان  اين اديان است. حجاب در فرهنگ مّلی و اسالمی  ما از 
جايگاه رفیعی برخوردار است و دانشمندانی چون استاد مطّهری )ره(، دانشمند بزرگ 
جهان اسالم، دربارۀ آن تحقیقاتی به عمل آورده اند ولی با توّجه به اهمّیت موضوع و 
ظرافت های ابعاد آن، شايسته است  اين سّنت اسالمی- اجتماعی، هرچه بیشتر مورد 
بحث قرار گیرد و از آثار و ارزش های آن سخن به میان آيد. لذا در  اين پژوهش تالش 
بر  اين است که به بخشی از احکام حجاب در قرآن و عهدين، که دانش آن برای زنان 

و اعّم از مسلمان و غیرمسلمان، الزم و ضروری است پرداخته شود.

 حجاب در آيین يهود 
رواج حجاب در میان يهوديان به گونه ای مشهود، مشّخص و مستند است. بسیاری 
از موّرخان و  انديشمندان، رعايت حجاب را در اقوامی که با يهوديان مرتبط بوده اند، 
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متأّثر از سرايت فرهنگ قوم يهود دانسته اند. موّرخان نه تنها از مرسوم بودن حجاب 
در بین زنان يهود سخن گفته اند بلکه به افراط ها و سخت گیری های فراوان آنان در 

 اين زمینه تصريح کرده اند.
ويل دورانت دربارۀ پوشش زنان در قوم يهود می نويسد: »در قرون ُوسطا، يهوديان، 
هم چنان زنان خود را با البسة فاخر می آراستند لکن به آن ها اجازه نمی دادند که سر 
برهنه به میان مردم بروند. نپوشــاندن موی سر خالفی بود که مرتکب را مستوجب 
طالق می ساخت و از تعالیم شرعی  اين بود که مرد يهودی نبايد در حضور زنی که 

موی سرش هويداست، دست دعا به درگاه خدا بردارد.« )دورانت، 1366: ج 4: 461(.

 حجاب در آيین مسیحیّت 
در  اين آيین به مسئلة حجاب بیشتر از قوم يهود اهمّیت داده شده است. اين آيین، 
نه تنها احکام شــريعت يهود را در مورد حجــاب زنان تغییر نداده، بلکه در برخی از 
موارد پا را فراتر گذاشته و تأکید بیشتری بر  اين مسئله داشته است. زيرا در شريعت 
يهود، تشکیل خانواده و ازدواج امری مقّدس محسوب می شود و طبق نوشتة »تاريخ 
تمّدن«، ازدواج در بیست ســالگی اجباری بوده است )همان، ج1: 439(. اّما از ديدگاه 
مسیحّیت، که مجّرد بودن مقّدس شمرده می شود، جای هیچ شّک و  ترديدی نیست 
که برای از بین بردن زمینۀ تحريک، زنان به رعايت پوشش کامل و دوری از آرايش 

و تزيین به صورت شديدتری فراخوانده شده اند. 
جرجی زيدان، دانشمند مسیحی، می گويد: »اگر مقصود از حجاب پوشانیدن 
تن و بدن اســت،  اين وضع قبل از اســالم و حّتی پیش از ظهور دين مسیحّیت 
معمول بوده اســت و ديانت مسیحّیت هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون 
ُوسطا در اروپا معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است.« )زيدان، 

1386 ش: 942(.
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 حجاب در آيین اسالم 
حجاب و لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضرورّيات دين مبین اسالم است. 
حجاب جزئی از تمّدن، فرهنگ، آداب و رسوم اسالمی  و شريعت الهی است. قانونی 
الهی است که دين اسالم برای سالمت فرد و جامعه آن را به مراتب سهل تر و شّفاف تر 
از آنچه در ســاير اديان بوده ، وضع نموده اســت؛ چراکه ضرورت زندگی اجتماعی، 
ارتباط بین زن و مرد نامحرم را اقتضا می کند و اسالم به عنوان آخرين و کامل ترين 
دين الهی، با وضع مقّررات مربوط به حجاب توانسته است روابط سالم میان زن و مرد 

را در خانواده و جامعه تحکیم بخشد.
قدر مسلم آن است که پوشش از مختّصات اسالم نیست و به عبارت ديگر، اسالم، 
مبتکر آن نیســت، بلکه قبل از اسالم، حجاب و پوشش در میان زنان عرب و مردم 
جهان معمول و متداول بوده است، حال حجاب، چه در میان زنان اعراب قبل از اسالم 
وجود داشته يا خیر، اسالم در خصوص آن دستوراتی به مراتب سهل تر و در عین حال 
متعادل و متناسب با شخصّیت زن و غیرت مرد صادر کرده است. آنچه در آيات قرآن 

کريم و روايت های وارده از ائمة معصومین)ع( آمده، شاهد و گواه بر  اين امر است.

 بررسی تطبیقی حجاب در قرآن و عهدين 
به گواهی متون مقّدس آســمانی و عقل سلیم انســان، حجاب تنها مختّص به 
شريعت اسالم نبوده، بلکه مورد تأيید و تأکید همة اديان الهی است. از  اين رو با يک 
نگاه کّلی به بحث حجاب در آيین يهود، مســیحّیت و دين مبین اسالم، مشترکات 
 اين اديان را در امر »حجاب« درمی يابیم. در هر ســه دين بحث حجاب در دو مورد 
عّفت و پاک دامنی و پوشش مطرح می گردد. بايد متذکر شد که حجاب فقط پوشش 
ظاهر نیست، بلکه دوری کردن از هر عملی را که زمینه ساز برانگیختن آتش شهوت 
می گردد، ضروری محسوب می کند. لذا در اين پژوهش تالش شده تا عواملی که فرد 
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با رعايت آن ها از آلوده شــدن در امان می ماند، در فرامین يهود، مسیحّیت و اسالم 
به طور جداگانه مورد توّجه و بررسی قرار گیرد.

1. نگاه
اّولین زمینه ساز برانگیخته شدن آتش شهوت نگاه است. شخص اگر نگاه خود را 
کنترل نمايد و از آنچه ديدنش حرام است نگاه برگیرد، چنین فردی از آلوده شدن 

در امان خواهد بود.

الف. آیین یهود
»آن شخص که با چشمان خود زنا می کند، زناکار خوانده می شود« )راب، 1350: 116(.

ب. آيین مسیحّیت
»اگر چشــمت تو را لغزش دهد، آن را قطع کن و از خود دور  انداز؛ زيرا تو را بهتر 
اســت با يک چشم وارد حیات شــوی، از  اينکه با دو چشم در آتش جهنم افکنده 

شوی« )انجیل متی، باب 18، فقره 10- 8(.

ج. آیین اسالم
وا ِمْن أَْبصاِرِهْم« )الّنور/30(؛ به مردان با ايمان بگو، ديده فرو نهند.  »ُقْل لِْلُمْؤِمنیَن َيُغضُّ
.« )همان/31(؛ به زنان بگو، ديدگان خود را از هر  »ُقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنَّ

نامحرمی  فروبندند. 
بنابرايــن از ديدگاه  اين اديــان الهی، نگاه کردن به نامحرم مطرود اســت و امر 

پسنديده ای نیست.
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 2. پوشش بدن
پوشش کل بدن به استثنای صورت و دست ها و پاها تا مچ و بدون زينت و پوشش 
فرج برای مردان واجب اســت که البّته از باب رعايت اصول اخالقی برای مردان نیز 

پوشش معقول، پسنديده تر است.

 الف. آیین یهود 
»برای سنگســار کردن ...، اگر مجرم مرد باشد، بايد جلو بدن او را بپوشانند و اگر 
مجرم زن باشــد، پوشانیدن تمام بدن او ضروری است« )راب، 1350: 320(. با توّجه به 
 اينکه پوشش بدن برای مجرم در حال سنگسار کردن ضروری است، به طريق اولی، 

پوشش بدن برای مردان و زنان در حال معمولی نیز ضرورت دارد.

ب. آیین مسیحّیت
»خواتیــن اصیل، پیراهن کتانی طويلی به بر می کردند و بر روی آن جامۀ درازی 
که حاشیه ای از خز داشت و تا روی پا می آمد و روی آن نیم تنه ای می پوشیدند که 
در خلوت از بدن آويزان بود و جلو اغیار با بند محکم به بدن می چســبد؛ زيرا کلیة  
خواتین عالیه اشتیاق عجیبی داشتند که اندامشان باريک باشد.« )دورانت، 1366: ج 10، 

.)86 -87

ج. آیین اسالم
»يا أَيَُّها النَِّبیُّ ُقْل أِلَْزواِجَک َو َبناِتَک َو ِنساِء اْلُمْؤِمنیَن ُيْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجاَلبِیِبِهّن« 
)االحزاب/ 59(:  ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمن بگو پوشش های خود را 

بر خود فروتر گیرند. بنابراين، پوشش موی سر در  اين سه دين امری واجب است و 
رعايت نکردن آن گناه محسوب می شود.
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 3. پوشش صورت و چهره
الف. آیین یهود

در آيات تورات از واژۀ »برقع« اســتفاده شــده و آن عبارت از پوششی است که 
به وســیلة آن صورت را می پوشــاند. مرد را در حالی که صورتش رو به مردم باشد بر 
دار می آويزند اّما زن چهره اش بايد به سوی چوبة دار باشد: »اينک تو زيبا هستی  ای 
مجبوبه ی من،  اينک تو زيبا هســتی و چشمانت از پشت برقع مثل چشمان کبوتر 

است« )کتاب غزل های سلیمان، باب 4، آية 1(.

ب. آیین مسیحّیت
اما دين مسیحّیت، پوشاندن صورت را نمی پذيرد و پوشاندن تن و بدن را سفارش 

می کند.

ج. دین اسالم
ولی در آيات و روايات اســالمی، دســتوری برای پوشــش صورت نیست و غالب 
مفّســران، هدف جمله مربوط به حدود حجاب در قرآن را با کمال صراحت چنین 

گفته اند: پوشانیدن چهره و دو دست الزم نیست. )مطّهری، 1372 ش، ص 194(.

 اهمیّت عفاف در زندگی زناشويی 
الف. در آیین یهود

عهد قديم برای رعايت عفاف در زندگی زناشــويی، اهمّیت فراوانی قائل اســت؛ 
به طوری که در موارد متعّددی به مسائل پیرامون  اين اصل می پردازد و احکام مربوط 
به آن را بیان می کند. از جمله مواردی که نشان دهندۀ اهمّیت  اين مسئله در عهد 
قديم است، اختصاص يافتن دو فرمان از فرمان های ده گانه به  اين امر است. در فرمان 
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هفتم، زنا که از جمله موارد منافی عّفت است، نهی می شود »زنا نکن« )سفر خروج/ 20 : 
14( و به دنبال آن در فرمان ديگری آمده است: »چشم طمع به مال و ناموس ديگران 

نداشته باش« )همان/ 20: 17(. به  اين ترتیب در عهد قديم، عفاف در زندگی زناشويی 
اهمّیت فراوانی داشته و همواره در دستورات دينی آن ها به طور صريح يا ضمنی مورد 

توّجه قرار گرفته است.

ب. در عهد جدید
رعايــت اصل عفاف در عهد جديد، اهمّیت فوق العاده ای دارد و با نگاهی هر چند 
گــذرا بر کتــب آن می توان به  اين امر پی برد. در عهد جديــد زن و مرد همواره به 
رعايت نکات ظريف و دقیق عفاف ســفارش شده اند. در کتاب مقّدس به زن و مرد 
سفارش شده است: »به ازدواج خود و عهد و پیمانی که بسته ايد وفادار باشید و پیوند 
زناشــويی تان را از آلودگی دور نگه داريد؛ زيرا خداوند افراد فاســد و زناکار را حتمًا 

مجازات خواهد کرد« )نامه ای به مسیحیان يهودی نژاد، 13: 4(.

ج. در قرآن کریم
در قرآن نیز رعايت عفاف از اهمّیت وااليی برخوردار است؛ به طوری که تنها نگاهی 
به آيات سورۀ مباركة نور )که بیشتر آيات آن در اطراف مسائل مربوط به عفاف است( 
- به غیر از آيات ديگری که در اين زمینه نازل شده است- هر خواننده ای را به اهمّیت 
 اين مسئله در قرآن واقف خواهد ساخت. اگرچه بررسی تمام آيات  اين سوره موجب 
اطالة کالم خواهد شــد، ذکر مسائل بســیار جّدی مربوط به عفاف، در  اين قسمت 

ضروری به نظر می رسد.
1. زناکار، اعّم از مرد و زن، بايد مجازات شود و قرآن کريم برای او صد تازيانه تعیین 

کرده است. 
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2. به مؤمنان آگاهی می دهد که در مورد مجازات تحت تأثیر عواطف خود قرار نگیرند 
که  اينجا، جای رأفت و رحمت نیست. 

3.  ايــن مجازات را در خفا انجام ندهید؛ چون مجازات برای  اين اســت که ديگران 
عبرت بگیرند. پس بايد جمعی از مؤمنین در اجرای آن شــاهد و ناظر باشــند 

)مطّهری، 1372: 157(.

 وجه اشتراک اسالم با اديان الهی )يهود- مسیحیّت( در مورد حجاب 
1. همة اديان الهی از آن جايی که هدف واحدی را دنبال می کنند که همان رهنمون 
ساختن بشر به سوی خداوند و در نتیجه سعادت دنیوی و اخروی اوست. لذا همة 
آن ها در مسئلة مهّمی چون حجاب، که می تواند نقش بسیار مهّمی در سالمت 
فرد و جامعه داشته باشــد، ديدگاه کّلی مشترکی دارند. به  اين معنی که اصل 
تشريع و وجوب حجاب در همة اديان الهی، امری مسّلم و يقینی است، گرچه در 
کم و کیف آن با هم اختالف نظر دارند ولی همگی بر  اين ديدگاه اند که حجاب، 

واجب است و لذا همة پیروان خود را ملزم به رعايت آن نموده اند.
دستوراتی چون پوشاندن موی سر، به خصوص در مکان های مقّدس مذهبی جهت 
انجام مراســم عبادی دعا و نیايش، پرهیز از چشــم چرانی و نگاه به نامحرم، نهی از 
آرايش و اســتعمال عطر به خصوص در خارج از خانــه، پرهیز از اختالط زن و مرد، 
لزوم پرهیز از هر امر تحريک آمیز، لزوم پرهیز از تشبُّه زن و مرد به يک ديگر، نهی از 
لمس و تماس و مصافحة زن و مرد با يک ديگر و... همگی بیانگر  اين است که همواره 

حجاب، مورد توّجه اديان الهی بوده است.
2. مســئلة پوشــش و حجاب مورد تأکید همة اديان الهی بوده است ولی هیچ يک 
از  اين اديان مبتکر حجاب و پوشــش نبوده اند بلکه حجاب و پوشــش در زمان 

پیدايش همة اديان در میان جوامع بشری به تناسب رواج داشته است.
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 وجه افتراق اسالم با اديان الهی يهود و مسیح در مورد حجاب 
اگر ديدگاه اديان مورد تحقیق را در مورد حجاب، خوب مّدنظر قرار دهیم و با هم 
مقايســه کنیم، خواهیم فهمید که حجابی که در ساير اديان نسبت به دين اسالم 
وجود داشته به مراتب شديدتر و سخت تر بوده است. البّته  اين امر، با توّجه به جايگاه 
دين اسالم در میان ساير اديان، طبیعی به نظر می آيد، چراکه اساس دين اسالم، بر 
اعتــدال و پرهیز از هرگونه افراط و تفريط در همۀ زمینه ها و از جمله در مســئلۀ 

حجاب است.

 نتیجه گیری  نهايی 
1. حجاب در شريعت يهود، رواج کامل داشت. بر اساس کتاب مقّدس تورات و کتاب 
فقهی تلمود، حجاب نه تنها در میان زنان يهود رواج داشته است بلکه به  مراتب 

شديدتر از آنچه بوده که اسالم می خواسته است.
2. مســیحّیت نیز از جمله اديان الهی است که در مورد حجاب زنان احکام سختی 
دارد؛ چراکه نه تنها احکام شــريعت يهود را در مورد حجاب زنان تغییر نداده و 
قوانین شديد آن را استمرار بخشیده است، بلکه در برخی موارد دستورات مؤّکد 
نیز در مورد وجوب حجاب صادر نموده و  اين امر از کتاب مقّدس مســیحیان و 
نیز از دستورات دينی پاپ ها و کاردينال ها مبنی بر رعايت کامل حجاب فهمیده 

می شود.
3. اســالم نیز که آخرين و کامل ترين دين الهی اســت و در هدف خود )که همان 
رهنمون ساختن مردم به سوی سعادت است( با ساير اديان الهی مسیر واحدی 
را تعقیب می نمايد، ديدگاه خاص خود را نسبت به مسئلة حجاب و پوشش زن 
بیان می دارد. در قرآن کريم و در روايات وارده از معصومین )ع(، مسئلة حجاب 
و کیفّیت پوشش کاماًل معّین و مشّخص شده است به طوری که مسألة پوشش 
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و حجاب زن در برابر مردان بیگانه، يکی از ضرورّيات دين مبین اسالم محسوب 
می شود. 

4. وجه اشتراک همة اديان الهی در مسئلۀ حجاب دو امر است. يکی  اينکه در زمان 
همة اديان الهی، حجاب و پوشش به تناسب میان افراد جامعه وجود داشته است. 
ديگر آنکه در همة اديان الهی اصل تشريع و وجوب حجاب امری مسّلم و يقینی 
است و وجه افتراقی که بین دين اسالم با آيین يهود و مسیحّیت وجود دارد،  اين 
اســت که نوع نگرش اسالم به حجاب با نوع نگرشی که ساير اديان به آن دارند، 
با يک ديگر متفاوت است. حجابی که در اسالم مطرح شده به مراتب سهل تر و 

راحت تر از چیزی است که در اديان يهود و مسیحّیت مطرح شده است.
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 پرچم عفاف و پاكدامني 

زهرا روشن
دبیر الهیات شهرستان شیروان

 مقدمه 
حجاب در لغت به معناي مانع، پرده و پوشش آمده است. اين كلمه، بیشتر به معني 
پرده اســت و از آن جهت مفهوم پوشش مي دهد كه پرده، وسیلة پوشش است ولي 
هر پوششي حجاب نیست بلكه آن پوششي حجاب نامیده مي شود كه از طريق پشت 
پرده واقع شدن صورت گیرد. در اين نوشتار، مراد ما از حجاب پوشش اسالمي است 
و مراد از پوشش اسالمي زن، به عنوان يكي از احكام وجوبي اسالم، اين است كه زن، 

هنگام معاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه گري و خودنمايي نپردازد. 
بنابراين، حجاب به معناي پوشــش اسالمي بانوان، داراي دو بعد ايجابي و سلبي 
است. بعد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبي آن، حرام بودن خودنمايي به 
نامحرم است و اين دو بعد بايد در كنار يكديگر باشند تا حجاب اسالمي محقق شود. 
گاهي ممكن است بعد اول باشد ولي بعد دوم نباشد، در اين صورت نمي توان گفت 

كه حجاب اسالمي محقق شده است. 
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گاهي مشــاهده مي كنیم كه بسیاري از زنان محجبه در پوشش خود از رنگ هاي 
شاد و زيبا و تحريك انگیز استفاده مي كنند كه به اندامشان زيبايي خاصي مي بخشد و 
در عین پوشیده بودن بدن زن، زيبايي اش آشكار است. گويي كه اصاًل لباس نپوشیده 

و اين از روح حجاب به دور است. 

كليدواژه ها: حجاب، تبّرج، جلباب، غّض بصر، لباس شهرت

 لباس هاي ممنوع 
لباس شهرت 

لباس شهرت لباسي اســت كه پوشیدنش در میان مردم مرسوم نیست و انسان 
وقتي آن را مي پوشد، انگشت نما مي شود. 

رسول خدا)ص( مي فرمايد: 
من لبس مشهوراً من الثیاب اعرض اهلل عنه يوم القیامه.)متقي هندي، كنزالعمال: 202( 

كسي كه لباس شهرت بپوشد، خداوند در روز قیامت از او بیزاري مي كند. 
امام صادق)ع( مي فرمايد: 

لباس شهرت و انگشت نما مورد خشم و غضب الهي است. 
امام حسین)ع( فرمود: 

كسي كه لباسي بپوشد كه او را مشهور كند، در روز قیامت خداوند لباسي از آتش 
به تن او خواهد كرد. )همان: ص ب 12( 

س- مقصود از لباس شهرت چیست؟ 
ج- لباســي كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن و يا نحوة پوشــیدنش براي كسي كه 

مي خواهد آن را بپوشد، معمول نیست. )امام خمیني، توضیح المسائل: 845(  
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لباس مختص 
زن و مــرد از جهات مختلف با يكديگــر متفاوت اند و به اين دلیل از جهت لباس 
و پوشــش نیز بــا هم فرق دارند. و هر يك بايد طبــق آن فطرت و طبیعتي كه در 

وجودشان هست، لباس بپوشند و خود را زينت كنند. 
رسول اكرم)ص( مي فرمايد: 

خدا لعنت كند زناني را كه خود را شــبیه مــردان در مي آورند و خدا لعنت كند 
مرداني را كه خود را شبیه زنان مي كنند. 

مسئله- پوشیدن لباس مختص به مردان براي زنان و پوشیدن لباس مختص زنان 
براي مردان، بنا بر احتیاط واجب، جايز نیست. )احکام بانوان: 36( 

 لباس مهیّج 
پوشــیدن هر نوع لباســي كه عرفًا مهیج اســت و توجه نامحرم را به خود جلب 

مي كند، حرام است؛ چه براي زن چه براي مرد. 

 لباس هاي بیگانگان 
امیرالمؤمنین علي )علیه السالم( مي فرمايد: 

امت مسلمان عاقبت به خیر است، تا زماني كه مسلمانان لباس هاي بیگانگان و كفار 
را نپوشند و غذاهاي آنان را نخورند. اگر انجام دادند و از كفار پیروي كردند، خداوند 

آنان را ذلیل مي كند. 

حجاب برتر 
ام سلمه، از زنان بزرگوار پیامبر )ص(، مي گويد: »هنگامي كه آية حجاب نازل شد، 

زنان انصار، عباي مشكي بر سر كردند.«  
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همة مراجع تقلید چادر مشكي را براي بانوان بهترين نوع حجاب مي دانند. )مسائل 
جديد، ج 1: 36(

 راهکارهاي قرآني براي جلوگیري از بدحجابي و بي حجابي 
 آشكار نكردن زینت ها 

در اين باره مي توان گفت اسالم به زينت نكردن دستور نداده است بلكه از زينتي 
كه باعث جلوه گري و خودنمايي زن در برابر مردان نامحرم مي شود، نهي نموده است. 

قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: 
 »... »... ال ُيْبديَن زيَنَتُهنَّ

 تبیین حد و مرز زینت در برابر افراد 
اين حد و مرز به دو قسم تقسیم مي شود: 

الف( زینت هاي آشــكار براي محرم و غيرمحرم مجاز. زينت هاي آشكار در 
صورتي خالي از اشكال است كه به دور از هرگونه قصد لذت و ريبه باشد. اين حد 
زينت در آية مباركة »ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها« آمده و در دو قسمت زير با »لُِبُعوَلِتِهن« 

« استثنا شده است.  از دستور »ال ُيْبديَن زيَنَتُهنَّ
ب( زینت هاي پنهان، زينت براي شوهر، كه زينت علي االطالق است و شامل تمام 

بدن مي شود. 
ج( زینت براي سایر محارم. 

از ابي جعفر - علیه السالم - وارد شده است: 
ْمُلُج َو ما ُدوَنُه َو اْلَخْلخالُ  َو ما  »َو َأّمــا ِزيَنُئ اْلَمْحَرِم َفَمْوِضُع اْلِقالَدِئ َفما َفْوَقها َو الدُّ

ْوِج َفاْلَجَسُد ُكلُّه «  َأْسَفَل ِمْنُه َو َأمَّا ِزيَنٌئ لِلزَّ
قسمت سوم، مربوط به زينت براي ساير محارم است كه شامل محل گردن بند و 
باالي آن، بازوبند و زير آن و خلخال و آنچه پايین آن است. بنابراين بايد به اين مهم 
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توجه داشــته باشیم كه از پوشیدن لباس آستین حلقه اي، دامن هاي كوتاه با پاهاي 
برهنه و يقه هاي باز بیش از حد متعارف حتي در برابر محارمي به جز شــوهر مانند 
پدر، برادر، عمو و دايي و... خودداري كنیم. جواز نگاه كردن به زينت هاي باطني زنان 
آن هم در محدوده اي كه در روايات نقل شده، براي محارم غیرشوهر به شرطي است 

كه فسادي در بین نباشد. 

 نهي از تبّرج 
َج اْلجاِهِلیَِّئ اأْلُولی...«  در قرآن كريم در اين باره آمده اســت: »... َو ال َتَبرَّْجَن َتَبــرُّ
منظور از تبرج زنان در جاهلیت اولي، جلوه گري زنان در قبل از اسالم بوده است كه 
در تمامي اين دوران به دلیل رعايت نكردن دســتورات پیامبران، زنان دچار چنین 
معضلي شده اند و براي جامعه پیامدهاي بسیار بد و ناگواري داشته است و اساسًا تبرج 
فعل مذمومی است چه زنان مرتکب آن شوند چه مردان. در روايات از چنین مرداني 
با چنین خصوصیاتي ياد شده است: »َيَتَزيَُّنونَ  بِِزيَنِئ اْلَمْرَأِئ لَِزْوِجَها َو َيَتَبرَُّجونَ  َتَبرَُّج 
النِّســاء« و از چنین زناني اين گونه ياد شده است »ِنْسَوٌئ َكاِشفاتٌ  َعاِرَياٌت ُمَتَبرِّجاتٌ  
واِت ُمْسِرَعاٌت إَلی اللَّّذاِت ُمْسَتِحاّلٌت  ــهَ يِن َداِخاَلٌت ِفي اْلِفَتِن َماِئاَلٌت إَلی الشَّ ِمَن الدِّ

لِْلُمَحرَّماِت ِفي َجَهنََّم خاِلداٌت.« 

 نداشتن حضور غیرضروري در جامعه 
با توجه به آية شريفة: 

َج اْلجاِهِلیَِّئ اأْلُولی  َو َقْرَن في  ُبُیوِتُكنَّ َو ال َتَبرَّْجَن َتَبرُّ
در خانه هايتان بنشینید و آرام گیريد و بي حاجت و ضرورت از منزل بیرون نرويد 

و ماننده دورة جاهلیت آرايش و خودآرايي مكنید. 
زنان مؤمنه به پیروي از اين آية مباركه بايد از هر گونه حضور غیرضروري در جامعه 
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خودداري كنند تا الگو و نمونه براي ساير زنان مسلمان باشند. 

 ترویج فرهنگ غیرت در مردان 
پیامبر اكرم )صلي اهلل علیه وآله وسلم( مي فرمايد: چگونه مردي است كه همسرش از 
خانه اش خارج مي شود، به حالتي كه تزئین كرده و عطر زده و او بر اين امر راضي است؛ 
پس آن زن براي همسرش در هر قدم كه از خانه اش برمي دارد موجب آتش مي شود. 

 حفظ نگاه 
وا ِمْن أَْبصاِرِهْم ... ٭ َو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبصاِرِهن ... ٭   ُقْل لِْلُمْؤِمنیَن َيُغضُّ
حفظ نگاه توسط زنان و مردان مؤمن يك مبارزة منفي با زنان جلوه گر است و اثر 
تربیتــي دارد. هرگاه زنان جلوه گر مورد بي توجهي قرار گیرند، در خواهند يافت كه 
تنهــا با جلوه گري مورد توجه بیمار دالني قــرار خواهند گرفت كه خود فاقد ارزش 

انساني هستند. 

 تبیین فلسفة حجاب براي جامعه 
حجاب ماية ارزش احترام به زن و ماية حفظ عفت و عصمت است. حجاب ماية تحكیم 
پیوند زوجین مي شود. حجاب سالمت جامعه را حفظ مي كند. حجاب حق الهي است 
و مســلمان تسلیم امر الهي مي شود. حجاب پرچم پاك دامني و عفاف براي زن است. 

حجاب سبب امنیت زن در جامعه مي شود و عاملي براي موفقیت هاي معنوي اوست. 

 آگاهي افراد از مضرات سوء بدحجابي 
بدحجابي امنیت زن را در جامعه بــه خطر مي اندازد و عاملي براي بلوغ زودرس 
جوانان است. بدحجابي باعث بي ارزش شدن زن در جامعه مي شود و آمار طالق، تلف 
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كردن وقت، استحاله شدن در فرهنگ بیگانه، فلج شدن نیروي كار در جامعه، تبديل 
شــدن زن به موجودي مصرفي، به استعمار كشیده شدن كشور و ... را باال مي برد و 

عالوه بر اين ها، عذاب هاي اخروي را نیز به دنبال دارد. 

 صبر و استقامت در ترك عادت 
افرادي كه سعي دارند وضع پوشش خود را اسالمي كنند مسلمًا با مشكالتي چون 
فشار از ناحیة اطرافیان، تمســخر عده اي نادان و ... روبه رو خواهند شد. اما زني كه 
الگوي خود را فاطمة زهرا و زينب كبري )سالم اهلل علیهما( قرار دهد، سختي اين كار را 

در برابر سختي هايي كه اين بزرگان كشیده اند، بسیار ناچیز خواهد دانست. 

 تربیت تدریجي فرزندان با حجاب اسالمي 
امام رضا)ع( در مجلسي فرمودند: »هنگامي كه دختر شش ساله شد، مرد نامحرم 

نبايد او را در آغوش بگیرد يا ببوسد.« 
بنابراين در مسائل آموزش حجاب و پوشش به فرزندان پدر و مادر نیز بايد مرحله 
به مرحله آن ها را با فلسفه و خوبي هاي حجاب آشنا سازند و در خور درك فرزندان، 

آن ها را راهنمايي كنند و تحت تربیت تدريجي و عملي خود قرار دهند. 

 مراقبت در معاشرت ها و هم نشیني ها 
حضرت علي)ع( مي فرمايد: با اشخاص شرور معاشرت و رفاقت نكن؛ زيرا طبیعت 
تو ناخودآگاه از او متأثر مي شــود. بنابراين زنان مؤمنه بايد مراقب باشــند دوستان 
صمیمي و همدل خود را از زنان عفیف و با حیا انتخاب كنند و  از دوســتي با افراد 
بي بندوبــار خودداري نمايند و در عین حال تالش كنند در جهت هدايت اين افراد 

منشأ اثر شوند. 
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 ترویج فرهنگ قناعت و ساده پوشي در زنان 
پیامبر اكرم)ص( مي فرمايند: 

اســتعینوا علی الّنســاء بالعری فإّن إحداهّن إذا كثرت ثیابها و أحسنت زينتها 
أعجبها الخروج.

زنان را لباس ســاده بپوشانید؛ هنگامي كه لباس ها و زينت هايشان زياد مي شود، 
براي خروج از خانه وسوسه مي شوند. 

اسراف و زياده روي و مدپرستي در تهیة لباس، عالوه بر برانگیختن حس خودنمايي، عاملي 
براي فقر خودساختة اين زنان مي شود كه آسیب هاي فراوان ديگري را به همراه دارد. 

 ایجاد مشاغل خانگي براي زنان جویاي کار 
زنان مؤمنه بايد سعي كنند وقت خود را با كارهاي نیك پر كنند؛ از جمله تربیت 
فرزندان، باال بردن علم و آگاهي و همچنین اشتغال به كارهاي هنري مفید در خانه. 

 احیاي امر به معروف و نهي از منكر 
پیامبر اكرم)ص( فرموده اند: »اگر شخصي در نهان معصیتي مرتكب شود، فقط به 
شخص او ضرر وارد مي شود و اگر در مأل عام گناهي را انجام دهد و ديگران او را نهي 

از منكر نكنند، همة مردم زيان مي بینند.« 
البته بايد توجه داشــت در پیشــگیري از بدحجابي و بي حجابي آن ها بايد امر به 
معروف با شــیوه هاي منكر و بدون توجیه منطقي و خارج از حدود شرعي مشخص 

شده نباشد. تذكرات بايد صحیح و مرحله به مرحله باشد. 

 ترویج فرهنگ نماز  
زنان در حال نماز خواندن مكلف به داشتن حجاب كامل هستند. از طرفي، بهترين 
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نــوع ارتباط معنوي بنده با خداي خويش در حالت نماز اســت. با توجه به وجوب 
پوشش در نماز كه بهترين حالت ارتباط زن با خداوند متعال است، به ارزش جايگاه 
حجــاب پي مي بريم. از طرف ديگر، زنان مؤمن براي انجام وظیفة الهي نماز در روز 
چندين بار داشتن پوشش كامل را عماًل تمرين و تكرار مي كنند. عالوه بر آن با توجه 
الئ...« خداوند در اين آية  بــه آيه مباركة »َو َقْرَن في  ُبُیوِتُكنَّ َو ال َتَبرَّْجَن... َأِقْمَن الصَّ
شريفه به زنان امر مي كند كه جلوه گري نكنید و اگر مي خواهید نیروي بازدارنده اي 
در برابر اين تبّرج به دست آوريد، نماز را به پا داريد. نماز شما را از فحشا و منكر باز 

مي دارد و نیرومندترين وسیله براي حفظ حجاب است. 

 كیفیت حجاب و پوشش فاطمه زهرا)ص( 
پرســش: حضرت فاطمة زهرا)س( به عنوان بهترین الگوي تربيتي زن 
مسلمان در بيرون منزل و در مواجهه با نامحرم، چه نوع حجاب و 

پوششي داشته اند؟ 
پاسخ: در تاريخ نقل شــده است كه حضرت فاطمة زهرا )س( وقتي مي خواستند 
به بیرون منزل و نزد پیامبر اكرم)ص( بروند، از پوشــش هاي خاصي، مثل 
جلباب)چادر( و برقع )روپوش( صورت استفاده مي كردند. عالوه بر اين، يكي 
از حوادثي كه بیانگر مقدار حجاب حضرت فاطمة زهرا )س( در بیرون منزل 
و در مواجهه با نامحرم است، آمدن ايشان به مسجد براي دفاع از قضیة فدك 
اســت. در داســتان غم انگیز غصب فدك آمده است كه وقتي ابوبكر و عمر 
تصمیم گرفتند حضرت را از فدك محروم نمايند، ايشان با شكل خاصي از 
حجاب و پوشــش براي دفاع از حق خويش از منزل به مسجد آمدند. راوی 

داستان شكل خاص حجاب حضرت را اين گونه توصیف نموده است: 
اَلَثْت  ِخماَرها َعلی َرْأِسها َو اْشَتَمَلْت ِبِجْلبابِها َو َأْقَبَلْت ِفي ُلَمٍئ ِمْن َحَفَدِتها َو ِنساِء 
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َقْوِمها َتَطُأ ُذُيوَلها؛ حضرت زهرا)س( هنگام خروج از منزل مقنعه را محكم بر ســر 
بســتند و جلباب و چــادر را، به گونه اي كه تمام بدن آن حضرت را مي پوشــاند و 
گوشه هاي آن به زمین مي رسید، به تن كردند و به همراه گروهي از نزديكان و زنان 

قوم خود به سوي مسجد حركت نمودند. 
قضیة فوق گوياي آن است كه پوشش بیرون از منزل حضرت »خمار« و »جلباب« 
بوده كه قرآن از آن به حجاب زنان در بیرون منزل و در مواجهه با نامحرم ياد كرده 

است. 

 نظر رهبر فرزانة انقالب دربارة چادر 
»من مي گويم چادر، هم بهترين نوع حجاب است و هم نشانة ملي ماست كه هیچ 
منافاتي با هیچ نوع تحرّكي از زن ندارد. اگر واقعًا كار اجتماعي و كار سیاسي و كار 
فكري به معناي تحرّك باشد، لباس رسمي زن مي تواند چادر باشد كه بهترين نوع 
حجاب اســت. البته مي توان محجبه بود ولي چادر نداشت. منتها همین جا هم بايد 

آن مرز را پیدا كرد.«  
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 بررسي میزان توجه به حجاب و عفاف در كتاب »دين و زندگي« متوسطه 
 حجاب در كتاب هاي درسي 

عباس قلتاش، استاد دانشگاه آزاد مرودشت
مسلم صالحي، استاديار دانشگاه آزاد مرودشت
معصومه ساریخاني فرد، دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة برنامه ريزي درسي

 چکیده 
اين پژوهش با هدف بررسي میزان توجه به حجاب و عفاف در کتاب درسی دين 
و زندگي دورة متوســطه انجام شده اســت. از روش توصیفي براي مشخص كردن 
مؤلفه هاي حجاب و عفاف و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسي و تحلیل برنامة 
درسي و از روش پیمايشي جهت سنجش ديدگاه دانش آموزان استفاده شده است. 
جامعة آماري پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامة درسي دين و زندگي پاية اول، 

دوم و سوم متوسطة كشور بوده كه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
در بخش پیمايش، جامعة آماري تمام دانش آموزان دختر متوســطة صفاشــهر 
بودند كه با نمونه گیري تصادفي ساده تعداد 150 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوري 
اطالعات، سیاهة تحلیل اهداف، تحلیل محتواي كتاب هاي درسي، تحلیل محتواي 
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كتاب هاي راهنماي معلم و تحلیل تصاوير بود و نیز پرسش نامه براي نظرسنجي، كه 
پس از مطالعة مباني نظري و پیشینة پژوهش، تهیه و تنظیم شد و روايي آن توسط 
متخصصان علــوم تربیتي تعیین گرديد. واحد تحلیل، تصاوير و جمالت مندرج در 
كتب مذكور بوده است. مهم ترين يافته ها نشان دهندة آن بود كه در مجموع اهداف 
16/5 درصد، كتب راهنماي معلم 0/35، كتاب درســي به میزان 2 درصد و تصاوير 
4/39 درصد به مؤلفه هاي حجاب و عفاف توجه شــده است. بیشترين میزان توجه 
در بعد عاطفي بوده و در مجموع به مؤلفه هاي حجاب و عفاف در تعامالت رفتاري، 
آرايش، ذهن و پوشــش توجه بیشتري شده است. عالوه بر آن، نتايج نظرسنجي از 
دانش آموزان با نتايج حاصل از تحلیل محتوا مورد تأيید نسبي قرار گرفت. بنابراين، 
ضرورت بازنگري در برنامة درسي دين و زندگي متوسطه و مالحظة مواردي كه در 

برنامة درسي كمتر مورد توجه قرار گرفته اند، پیشنهاد مي شود.

كليدواژه ها: حجاب و عفاف، برنامة درســي، برنامة درسي حجاب و عفاف دورة 
متوسطه، حجاب اجتماعي

 بیان مسئله 
كلمة حجاب، هم به معني پوشیدن است و هم به معني پرده و حاجب اما بیشتر، 
به معني پرده به كار مي رود. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشــش مي دهد كه پرده 
وسیلة پوشش است و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل لغت هر پوششي حجاب 
نیست، آن پوششي حجاب نامیده مي شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت 

گیرد )حسن نژاد، 1384(.
ناهنجاري ها و جرائم اجتماعي در تمام اعصار و جوامع وجود داشــته اند، لیكن در 
برخي از شــرايط با گســترش دامنة اين ناهنجاري ها، معضالتي ايجاد مي شود كه 
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تداوم حیات يك كشور را با خطر روبه رو مي كند. بروز اين مسائل با توجه به شرايط 
موجود كه تهاجمات، فرهنگ غني و مبتني بر اخالق و دستورات رفتاري ما را تهديد 
مي كند. بررســي مسائلي چون حجاب و پوشــش دختران و زنان، كه نیمي از افراد 
جامعه را تشكیل مي دهند، نقش مهمي در جامعه پذيري نسبت به اين الگوها دارد. 
مدرسه بعد از خانواده دومین حلقه از حلقه هاي فرايند جامعه پذيري است. مدرسه 
اولین محیطي اســت كه فرد در آن روابط ســازمان يافته را تجربه مي كند و از اين 
منظر با پیچیدگي هاي نظام اجتماعي تاحدودي آشنا مي شود. محیط مدرسه نیز به 
سبب وجود ارتباطات عاطفي چهره به چهره میان هم ساالن و موقعیت مناسب سني 
الگوگیري تأثیر عمیقي در ساخت دهي شخصیت افراد به جا مي گذارد. بديهي است 
دستیابي به آثار مثبت هر دو محیط )خانه و مدرسه( تنها هنگامي میسر خواهد بود 
كه هماهنگي كاملي میان اين دو نهاد برقرار باشد و هر يك در تكمیل فرايند طي 
شده توسط ديگري گام بردارد و كار خود را به صورت مقطعي از يك جريان مستمر 

تلقي كند.
مــدارس در كنار خانواده و در طول فعالیت هاي آن، نیز رســالتي  به عهده دارند. 
آن ها مراكز تعلیم و تربیت و تزكیه اند. آموزش عملي احكام ديني، بخشي از وظايف 
معلم و دانش آموز را تشكیل مي دهد. توصیة بدون تعلیم و تربیت، پوشش ديني را به 
دستوري خشك و تحمیلي مبدل مي سازد ولي توصیة همراه با معرفت، پذيرش آن 
را آسان مي كند. معرفت به حجاب، ضامن اجرا و دوام آن است. اگر پوشش ديني در 
محیط هاي اجتماعي و پس از پايان تحصیالت، به شكل فرهنگ پذيرفته شده درآيد، 

رسمیت عملي پیدا مي كند )احمدي، 1383(.
بنابراين، برنامة درســي يكي از ابزارهاي مهم آموزش وپرورش است. به ويژه برنامة 
درســي دين و زندگي كه جايگاه پرداختن بــه آموزه هاي ديني و ارزش هايي مانند 
حجاب و عفاف اســت كه بیرق و نماد برجستة مســلمانان محسوب مي شود. نیز 
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ويژگي هاي دانش آموزان اين دوره )متوســطه( مناسب درك مسائل انتزاعي، تبیین 
و تفســیر علل موضوعات است. لذا برنامة درسي دين و زندگي دورة متوسطه بستر 
مناسبي براي تبیین چیستي و چگونگي و فلسفة حجاب و عمق بخشیدن به باورهاي 
مذهبي و يادگیري هاي دانش آموزان اســت. بنابراين، سؤال اساسي كه براي محقق 

مطرح شد اين بود كه: 
1. به چه میزان به حجاب و عفاف در برنامة درسي دين و زندگي دوره متوسطه ايران 

توجه شده است؟ 
2. دانش ، نگرش و پذيرش دانش آموزان متوسطة شهر صفاشهر نسبت به حجاب و 

عفاف چگونه است؟

هدف تحقیق
1. توصیف و تبیین میزان توجه به حجاب و عفاف در برنامة درســي دين و زندگي 

دورة متوسطة تحصیلي ايران. 
2. توصیف و تبیین ديدگاه دانش آموزان دختر متوسطة صفاشهر نسبت به حجاب 

و عفاف.

 سؤاالت پژوهش 
1. در اهداف مصوب برنامة درسي دين و زندگي به چه میزان به حجاب و عفاف در 

ابعادشناختي، عاطفي و مهارتي توجه شده است؟
2. در محتواي كتب درســي دين و زندگي دورة متوسطه به چه میزان به حجاب و 

عفاف در ابعاد شناختي، عاطفي و مهارتي توجه شده است؟
3. در محتواي كتب راهنماي معلم دين و زندگي متوسطه به چه میزان به حجاب و 

عفاف در ابعاد شناختي، عاطفي و مهارتي توجه شده است؟
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4. دانش و آگاهي دانش آموزان متوســطة صفاشهر از حجاب و عفاف به چه میزان 
است؟

5. پذيرش دانش آموزان متوســطة صفاشهر نسبت به حجاب و عفاف به چه میزان 
است؟

 ارائة مؤلفه هاي پیشنهادي برنامة درسي حجاب و عفاف 
حجاب فردي: توجه به حجابي كه آثار و تأكید آن به شخص انسان و زندگي فردي 

او مربوط مي شود.
حجاب اجتماعي: آشنايي با فوايد حجاب و عفاف و توجه به آن ها، نسبت به بعد 

اجتماعي و تأكید بر آنچه به زندگي انسان در جمع مربوط مي شود.
حجاب و عفاف در پوشش: تأكید بر پوشش ظاهري مناسب، نوع و كیفیت آن.

حجاب و عفاف در نگاه: تأكید و توجه به پــرورش مهارت هاي خودكنترلي به 
منظور حفظ حريم نگاه ها و آگاهي و شناخت از پیامدهاي نگاه آلوده.

حجاب و عفاف در ذهن: تأثیرگذاري بر تقويت افكار، رشد ذهني و براهین عقلي 
در پذيرفتن حجاب و عفاف.

حجاب و عفاف در آرایش: تأكید صحیح بر آرايش صورت و آراستگي لباس و ترك 
توجه به آرايش هاي غیرمعمول و لباس هاي تحريك كننده و پیامدهاي آن ها.

حجاب و عفــاف در گفتار: كاربرد بهینــة زبان در تعامــالت، حفظ حريم در 
گفت وگوهاي اجتماعي و پرهیز از سخن هاي هوس آلود.

حجاب و عفاف در زینت: پرهیــز از به كارگیري زيورآالت غیرمعمول و نمايش 
زينت ها در تعامالت اجتماعي.

حجاب و عفاف در تعامالت رفتاري: تأكید بر حفظ حريم رفتار در معاشرت هاي 
اجتماعي و داشتن وقار و متانت در تعامالت و ارتباطات روزمره.
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اولین سؤال اصلي پژوهش
میزان توجه به حجاب و عفاف در برنامة درســي دين و زندگي دورة متوسطه به 

چه میزان است؟
براي بررســي بعد شناختي سیاهة تحلیل اهداف، تحلیل محتواي كتب درسي و 
تحلیل محتواي كتاب راهنماي معلم مورد بررســي قرار گرفت. پاسخ به سؤال فوق 

همراه با جدول مربوط در ادامه مي آيد.

جدول 1: توزیع ميزان توجه به بعد شناختي آموزش حجاب و عفاف در برنامة درسي دین و 

زندگي دورة متوسطه ایران

دروس دین و 
زندگي

دین و زندگي 
پایه اول

دین و زندگي 
پایة دوم

دین و زندگي 
پایة سوم

مجموع

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيمحتوا

321/42857/14321/4214100اهداف مصوب

67/606379/741012/6579100محتواي كتب درسي

محتواي كتاب 
211/761270/58317/6417100راهنماي معلم

مجموع جمالت 
11108375/451614/54110100مرتبط با حجاب

مجموع جمالت 
28011برنامة درسي حجاب

درصد جمالت مرتبط 
0/0390/300/0570/39با حجاب

 چنان كه در جدول 1مشاهده مي شــود، از مجموع اهداف مصوب برنامة درسي 
دين و زندگي دورة متوسطه، دين و زندگي پاية دوم با 57/14 درصد داراي بیشترين 
میزان توجه اســت و تعلیمات پاية اول و سوم با 21/42 درصد توجه در ردة بعدي 
قرار دارند. از مجموع جمالت موجود در كتب درســي دين و زندگي دورة متوسطه 
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تعلیمات پاية دوم با 79/74 درصد به میزان بیشــتري مورد توجه قرار گرفته است. 
اين میزان توجه در تعلیمات 3 و 1 به ترتیب با 12/65 درصد و 7/60 درصد كمتر 
شده است. در محتواي كتب راهنماي معلم از مجموع 16890 جمله در متن كتاب 
راهنماي معلم، 17 جمله در ارتباط با مؤلفه هاي حجاب و عفاف در حیطة شناختي 

بوده است. 
در مجموع محتواي اهداف، كتب درســي و كتب راهنماي معلم برنامة درسي 
دين و زندگي دورة متوســطه، میزان توجه به حیطة شــناختي در كتاب دين و 
زندگــي دوم با 0/30 درصد داراي بیشــترين میزان توجه بــوده و اين میزان در 

تعلیمات 3 و 1، 0/057 درصد و 0/039 درصد رسیده است. 
در مجموع، به بعد شــناختي آموزش حجاب و عفاف در برنامة درســي دين و 

زندگي دورة متوسطه 0/39 درصد توجه شده است.

 میزان توجه به بعد عاطفي آموزش حجاب و عفاف در برنامة 
 درسي دين و زندگي دورة متوسطه 

همان طور كه جدول 2 گوياســت، از مجموع اهداف مصوب برنامه درسي دين 
و زندگــي دورة متوســطه ايران، دين و زندگي پاية دوم بــا 52/38 درصد داراي 
بیشترين میزان توجه بوده و تعلیمات پاية اول و سوم با 23/80 درصد در ردة بعد 

قرار دارند. 
از مجموع جمالت موجود در كتب درسي دين و زندگي دورة متوسطه تعلیمات 
پاية دوم با 72/52 درصد داراي بیشترين میزان توجه بوده و تعلیمات سوم با 15/38 
و پاية اول با 12/08 درصد توجه كمتري به آن ها شــده اســت. در محتواي كتب 
راهنماي معلم، از مجموع 16890 موجود در متن كتاب 28 جمله در ارتباط با بعد 

عاطفي مؤلفه هاي حجاب و عفاف بوده است.
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جدول 2: توزیع ميزان توجه به بعد عاطفی آموزش حجاب و عفاف در برنامة درسي دین و 

زندگي دورة متو سطه ایران

دروس دین و زندگي
دین و زندگي 

پایه اول
دین و زندگي 

پایة دوم
دین و زندگي 

پایة سوم
مجموع

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيمحتوا

420115552520100اهداف مصوب

1112/086672/521415/3891100محتواي كتب درسي

محتواي كتاب 
راهنماي معلم

310/722175414/2828100

مجموع جمالت مرتبط 
1813/669870/52316/56139100با حجاب

مجموع جمالت برنامة 
28011درسي حجاب

درصد جمالت مرتبط 
0/670/350/0820/5با حجاب

در مجموع محتواي اهداف، كتب درسي و كتب راهنماي معلم برنامة درسي دين 
و زندگي دورة متوســطه در حیطة عاطفي، تعلیمات پاية دوم با 0/35 درصد داراي 
بیشترين میزان توجه بوده و اين میزان در تعلیمات اول 0/067 و در كتاب سوم به 
0/082 رســیده است. در مجموع، به بعد عاطفي آموزش حجاب و عفاف در برنامة 

درسي دين و زندگي دورة متوسطه 0/50 درصد توجه شده است.

 میزان توجه به بعد عملکردي آموزش حجاب و عفاف 
 در برنامة درسي دين و زندگي دورة متوسطه 

براي بررسي سؤال فوق نیز سیاهة تحلیل اهداف، تحلیل محتواي كتب درسي و 
تحلیل محتواي كتاب راهنماي معلم مورد بررســي قرار گرفت كه تشريح پاسخ به 

سؤال فوق همراه با جدول مربوطه در ادامه مي آيد.
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جدول 3: توزیع ميزان توجه به بعد عملکردی آموزش حجاب و عفاف در برنامة درسي دین و 

زندگي دورة متوسطه ایران

دروس دین و 
زندگي

دین و زندگي 
پایه اول

دین و زندگي پایة 
دوم

دین و زندگي پایة 
سوم

مجموع

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيمحتوا

318/75956/2542516100اهداف مصوب

محتواي كتب 
510/423670714/584895درسي

محتواي كتاب 
3201066/66213/3415100راهنماي معلم

مجموع جمالت 
1113/935569/621316/4579100مرتبط با حجاب

مجموع جمالت 
28011برنامة درسي حجاب

درصد جمالت 
0/0400/200/0460/28مرتبط با حجاب

 چنان كه در جدول 3 مشــاهده مي شود، از مجموع اهداف مصوب برنامة درسي 
دين و زندگي دورة متوســطه، تعلیمات پاية دوم با 56/25 درصد بیشترين میزان 
توجه را دارد و تعلیمات پاية ســوم با 25 درصــد در رتبة بعد و كتاب ديني اول با 

18/75 درصد در رتبة آخر توجه قرار دارد و توجه كمتري به آن شده است. 
از مجمــوع جمالت موجود در كتب درســي دين و زندگي دورة متوســطه نیز 
تعلیمات پاية دوم با 70 درصد بیشترين میزان توجه را داراست و دين و زندگي اول 
10/42 و سوم به میزان 14/58 درصد توجه شده است. در محتواي كتاب راهنما از 
مجموع 16890 جمله موجود در متن كتاب، 15 جمله در ارتباط با بعد عملكردي 
مؤلفه هاي حجاب و عفاف بوده و در مجموع 0/28 درصد به بعد عملكردي آموزش 

حجاب توجه شده است.
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 تحلیل محتواي كتاب دين و زندگي پاية اول متوسطه 
 از مجمــوع 2884 جملة مندرج در كتاب دين و زندگي، پاية اول، 22 جمله در 
ارتباط با مؤلفه هاي حجاب و عفاف بوده كه 0/38 درصد در بعد عاطفي، 0/20 درصد 
در بعد شــناختي و 0/17 درصد در بعد عملكردي مشاهده شده است. آن چنان كه 
گوياست، بیشترين درصد در بعد شناختي است. در اين بعد بیشتر به مؤلفة حجاب و 
عفاف در ذهن توجه شده و به مؤلفه هاي حجاب و عفاف در گفتار، نگاه و آرايش كاماًل 

بي توجهی شده است و میزان توجه به ساير مؤلفه ها نیز كمتر بوده است.
در بعد عملكردِي مؤلفة حجاب و عفاف در تعامالت اجتماعي، به ذهن، پوشــش 
و حجاب اجتماعي كم توجه شده و به ساير مؤلفه هاي حجاب و عفاف توجه نشده 

است.
نتايج حاصل از تصاوير كتاب دين و زندگي پاية اول بیانگر اين اســت كه از 32 
تصوير در كتاب، 2 تصوير در ارتباط با مؤلفه هاي حجاب و عفاف است كه مؤلفه هاي 
حجاب و عفاف در تعامالت اجتماعي و حجاب و عفاف در پوشــش هر كدام با 50 

درصد داراي بیشترين میزان توجه است و به ساير مؤلفه ها كاماًل توجه نشده است.

 تحلیل محتواي كتاب دين و زندگي پاية دوم  
در كتــاب دين و زندگي پاية دوم از مجمــوع 3624 جملة مندرج در اين كتاب 
درسي، 165 جمله در ارتباط با مؤلفه ها و ابعاد حجاب و عفاف بوده كه 1/73 درصد 
در بعــد شــناختي، 1/82 درصد در بعد عاطفــي و 0/99 درصد در بعد عملكردي 
مشــاهده شده است. آن چنان كه گوياست، بیشترين میزان توجه در بعد عاطفي و 
كمترين میزان بعد شناختي است. در بعد شناختي به همة مؤلفه هاي حجاب و عفاف 
توجه شــده است. بیشترين توجه به مؤلفه هاي تعامالت رفتاري، به پوشش و ذهن 

مربوط مي شود و كمترين توجه به حجاب و عفاف در گفتار است.
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در بعد عاطفي نیز مؤلفة حجاب و عفاف در پوشــش و تعامالت رفتاري با 16/66 
درصد داراي بیشــترين میزان فراواني اســت. مؤلفه هاي حجاب و عفاف در ذهن و 
آرايش با 13/63 درصد در ردة بعدي است و به ساير مؤلفه ها به نسبت كمتري توجه 

شده است.
در بعد عملكردي بیشترين توجه به مؤلفه هاي حجاب و عفاف در پوشش است و 

كمترين توجه به مؤلفه هاي حجاب و عفاف در گفتار، نگاه و ذهن است.

 تحلیل محتواي كتاب دين و زندگي پاية سوم 
در كتاب دين و زندگي پاية ســوم از مجموع 4304 جملة مندرج در كتاب، 32 
جملــه در ارتباط با ابعاد و مؤلفه هاي حجــاب و عفاف بوده كه 0/23 درصد در بعد 
شــناختي و 0/32 درصد در بعد عاطفي و 0/16 درصد در بعد عملكردي مشاهده 
شده است.  چنان كه مشخص است، بیشترين میزان توجه در بعد عاطفي و سپس 
شــناختي و كمترين توجه به بعد عملكردي است. در بعد شناختي مؤلفة حجاب و 
عفاف در تعامالت رفتاري و ذهني با 20 درصد فراواني داراي بیشترين میزان توجه 
اســت و ساير مؤلفه ها در رتبة بعدي توجه هستند. به مؤلفه هاي حجاب و عفاف در 

گفتار نیز كاماًل بي توجهي شده است.
در بعد عاطفي مؤلفة حجاب و عفاف در تعامالت رفتاري و ذهن داراي بیشترين 
میزان توجه است. به مؤلفه هاي حجاب و عفاف در نگاه، زينت و گفتار و در حجاب 
فردي كاماًل بي توجهي شــده و به مؤلفه هاي حجاب اجتماعي، حجاب و عفاف در 

آرايش و پوشش به میزان كمتري توجه شده است.
در بعد عملكردي مؤلفه هاي حجاب و عفاف در پوشش و تعامالت رفتاري و ذهن 
با 28/57 درصد داراي بیشــترين میزان توجه اســت و به مؤلفة حجاب اجتماعي 
حجاب و عفاف آرايش و پوشش به میزان كمتري توجه شده و به ساير مؤلفه ها كاماًل 
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بي توجهي شده است.
بر اين اساس، در مجموع مؤلفة حجاب و عفاف در تعامالت اجتماعي پوشش و 
ذهن با 15/19 درصد داراي بیشترين میزان توجه بوده و مؤلفة حجاب و عفاف 

در گفتار با 3/8 صدم درصد داراي توجه كمتري است. 
بنابرايــن، در مجموع كتاب هــاي دين و زندگي دورة متوســطه 2 درصد به 
مؤلفه ها و ابعاد حجاب و عفاف توجه شــده و بعد عاطفي در هر ســه پايه داراي 

بیشترين میزان توجه است. 
در مجموع تصاوير مندرج در كتب دين و زندگي دورة متوسطه، دين و زندگي پاية 
اول و دوم به ترتیب با 6/25 و 6/06 درصد از میزان توجه برخوردار بودند؛ در حالي كه 
در دين و زندگي پاية سوم اين میزان به صفر درصد رسیده و در مجموع 4/39 درصد 

در تصاوير به مؤلفه ها و ابعاد حجاب و عفاف توجه شده است.

 بحث و نتیجه گیري 
اين تحقیق اساســًا به دنبال شناسايي و توصیف جايگاه حجاب و عفاف در برنامة 
درســي دين و زندگي دورة متوسطه نظري و همچنین دانش آموزان اين دوره بوده 

است.
براي پاسخ گويي به سؤاالت اصلي و سؤاالت ويژه، با استفاده از روش تحلیل محتوا 
و پیمايشي پژوهشي روش تلفیقي به كار گرفته شد. نخست منابع و متون در دسترس 

در زمینة حجاب و عفاف مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. 
با پشــتوانة اين مطالعــه و مباني نظري، مؤلفه هاي مورد نظر طرح شــد و مورد 
اعتباريابي قرار گرفت. براســاس اين مؤلفه ها سیاهة تحلیل محتوا و پرسش نامه با 
گويه هاي متناســب با حجاب و عفاف طراحي گرديد و در پاســخ به سؤاالت مورد 

استفاده قرار گرفت.
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سؤال 1ـ میزان توجه به حجاب و عفاف در برنامة درسي دین و زندگي دورة 
متوسطه چگونه است؟

براي پاســخ دادن به سؤال فوق، برنامة درسي دين و زندگي دورة متوسطه يعني 
تعلیمات پاية اول دبیرســتان، پاية دوم و پاية سوم مورد بررسي قرار گرفت و براي 
مشخص شدن میزان توجه به آن هر يك از موقعیت هاي اهداف، كتب درسي و كتب 
راهنماي معلم به ابعاد سه گانه )شناختي، عاطفي، عملكردي( و سؤاالت كلي همراه با 

نتايج آن مورد بحث قرار گرفتند.
يافته هــاي پژوهش حكايت از آن دارد كه در برخي موقعیت ها )اهداف، محتواي 
كتب و محتواي راهنماي معلم( و نیز حیطه هاي شناختي، مهارتي و نگرشي برنامة 
درســي موجود به طور نسبي از مؤلفه هاي پیشــنهادي برخوردار است و به جز در 
موقعیت اهداف، كه میزان برخورداري آن تا حدود 7 درصد رسیده، در بخش محتواها 
اين مقدار كمتر از 1 درصد بوده است. اما در كل به اكثر مؤلفه هاي پیشنهادي به طور 
كم يا متوسط پرداخته شده است؛ توجه به مؤلفه هايي چون حجاب و عفاف در گفتار، 
نگاه و زينت كم بوده و بازنگري اين مؤلفه الزم است. همچنین در بعد مهارتي اين 
برنامة درسي نیز توجه نسبت به بعد عاطفي و  شناختي كمتر است، كه اين مسئله 
هم بايد مورد توجه بیشــتري قرار گیرد. در مجموع، در دروس دين و زندگي 1/17 
درصد به مؤلفه هاي حجاب و عفاف پرداخته شده است. در مجموع، مؤلفة حجاب و 
عفاف در تعامالت رفتاري با 17/18 درصد فراواني در دروس دين و زندگي بیشترين 
میزان توجه را داراســت و مؤلفه هاي حجاب و عفاف در پوشش با 16/81 درصد در 
ردة بعد قرار گرفته اند. مؤلفه هاي حجاب و عفاف در ذهن و آرايش و حجاب اجتماعي 
به ترتیب رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند. اين نتايج در راســتاي نتايج 
تحقیق اسالمي )1390( است و در هر دو پژوهش مشاهده مي شود كه به مؤلفه هاي 
تعامالت رفتاري و پوشش بیشترين توجه و به مؤلفه هاي حجاب و عفاف در نگاه و 
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گفتار و زينت كمترين توجه شده است.

ســؤال 2. دانش، نگرش و پذیرش دانش آموزان متوسطة صفاشهر نسبت به 
حجاب و عفاف چگونه است؟

جهت پاســخ به اين سؤال، براســاس مؤلفه هاي حجاب و عفاف اعتباريابي شدة 
بخش تحلیل محتوا، پرسش نامه اي حاوي 32 سؤال طراحي و پس از اعتباريابي آن 
توســط استادان و متخصصان علوم تربیتي و روش تحقیق با نمونه اي 150 نفري از 

دانش آموزان دختر صفاشهر دورة متوسطه توزيع و اجرا گرديد.
ســپس با استفاده از آزمون فرض دربارة میانگین جامعه )آزمون t تك نمونه اي( 
میانگین نمونة x مورد بررســي با میانگین فرضي )μ( مقايسه گرديد و مقدار t در 
ســطح معني داري α =0/05 و در درجة آزادي df =149 محاسبه شد. نتايج حاكي 
از آن بود كه بین میانگین نمونه و میانگین فرضي تفاوت معني داري وجود دارد. با 
مقايسة اين دو درمي يابیم كه میانگین نمونه بیشتر از میانگین فرضي است؛ يعني 
میزان دانش و پذيرش دانش آموزان دورة متوسطه از مؤلفه هاي حجاب و عفاف باالتر 
از حداقل نمرة قابل قبول بوده اســت. نتايج اين تحقیق با نتايج پژوهش مســاوات 
)1377( همخواني ندارد؛ چرا كه آزمودني هاي آن پژوهش مخالف حجاب بودند و با 
يافته هاي حسن نژاد )1384( همسويي دارد و اكثر آزمودني ها نسبت به حجاب نظر 
مثبت داشته اند و همانند آزمودني هاي پژوهش حاضر، نگرش نسبتًا مثبت )بیش از 

متوسط( به پوشش اسالمي نشان داده شده است.
نكتة قابل توجه اين اســت كه میزان آگاهــي آزمودني ها از میزان پذيرش آن ها 

نسبت به حجاب و عفاف بیشتر است.
همان گونه كه مشاهده شــد، دانش آموزان مورد سنجش، هم آگاهي و هم میزان 
گرايش و پذيرششان نسبت به حجاب و عفاف در سطح مطلوب )مورد انتظار( است 
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اما آن ها میزان توجه به حجاب و عفاف در كتاب هاي دين و زندگي را كافي نمي دانند 
و اين در نتايج به وضوح ديده مي شــود. به نظر مي رسد دانش آموزان اطالعاتي را كه 
دارند و در پرسش نامه و جدول اطالعات مشاهده مي شود، بیشتر از راه هاي ديگري 

كسب كرده اند.

 پیشنهادهاي كاربردي 
1. در برنامة درســي دين و زندگي به مؤلفه هاي حجــاب و عفاف در ابعاد مختلف 

)گسترة شناختي، مهارتي و نگرشي( بیشتر توجه شود.
2. دانش، نگرش و مهارت هاي حرفه اي معلمان براي اجراي برنامة درسي پیشنهادي 
متناسب با توسعه و تحكیم فرهنگ حجاب و عفاف باشد و مورد بررسي و ارزيابي 
قــرار گیرد. با برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمــت و بازآموزي، اطمینان 
حاصل شود كه معلمان از نظر دانش همواره آمادگي عملي و استداللي را جهت 
طرح موضوع دارند و اين خود نشــانة توانمندي آنان در انجام وظايفشان است. 

ضمن اينكه بايد از تظاهر بپرهیزند و افراط و تفريط نداشته باشند.
3. بــا توجه به جايگاه ويژة خانواده در تربیت، از توانمندي والدين با هماهنگي بین 
خانه و مدرسه و با تشكیل كالس هاي آموزش خانواده، بهره گیري مناسب صورت 

گیرد.
4. آموزش و ترويج حجاب و عفاف با بهره گیري از ظرفیت و توانايي هاي زير گسترش 

يابد: 
الف( مراكز و ادارات فرهنگي مانند ادارة فرهنگ ارشاد اسالمي، انجمن اسالمي 

مدارس و دانشگاه ها؛
ب( مساجد و كانون هاي فرهنگي مساجد؛

ج( رســانه هاي ارتباط جمعي، به ويژه صدا و سیما و توجه به محصوالت آن )كه 
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جايگاه مناسبي براي آموزش ارزش ها و هنجارهاي ديني و ملي، همچنین 
فرهنگ سازي و الگودهي است(.
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از بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در آيين های 
آيين های  در  حجاب  که  می گردد  استنباط  چهارگانه، 
برخوردار  بیشتری  شدت  از  اسالم  به  نسبت  دیگر، 
بوده است. بنابراین، نه تنها اسالم واضع قانون حجاب 
نبوده، بلکه در جهت جلوگیری از افراط و تفریط هایی 
آمده  به وجود  حجاب  مورد  در  تاریخ  طول  در  که 
گماشته  همت  آن  تنظیم  و  کردن  قانونمند  به  است، 
با  متناسب  و  صحیح  متعادل،  به صورتی  را  آن  و 
فطرت انسانی زن و غیرتمندی مرد، ارائه نموده است. 
اگر چه رسم حجاب در بین اقوام غیرعرب مرسوم بوده 
اما حجاب در بین زنان عرب نشئت گرفته از اقوام دیگر 
هشتم  سال  در  واضح  طور  به  حجاب  حکم  نیست. 
از  اسالم  هنوز  که  بود  زمانی  این  و  شد  نازل  هجری 
جزیرئ العرب پای بیرون نگذاشته بود و به دنبال آن، 
زنان مسلمان عرب از این دستور پیروی کردند. در دو 
گزارش هایی  خدا(ص)  رسول  عمر  از  باقی مانده  سال 
را  خود  هنوز  که  کسانی  با  آن جناب  که  است  موجود 

با وضعیت جدید تطبیق نداده بودند برخورد می نمود.
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