
 

شناسی مسأله عفاف و حجاب در بین دانشجویان دختر آسیب

 کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
 

 1علی کربالئی پازوکی

 2محمد حسین خوانین زاده
 

 24/3/93تاریخ پذیرش:   51/55/92 تاریخ وصول:
 

 چکيده
است که به صورت یک « مسأله پوشش»از مسائل مهم در حوزه مطالعات زنان از منظر قرآن 

نیاز فطری در وجود آنان نهاده شده است. عفت در پوشش به عنوان بارزترین نماد فرهنگی 

های مختلف اسالمی مورد توجه ویژه مسلمانان بوده جامعه اسالمی از همان ابتدا و در دوره

است. پوشش زن یکی از ضروریات دین اسالم است که قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر 

یهم السالم( و در کلمات و فتاوای فقها به وجوب و کیفیت آن تصریح شده و معصومین )عل

است. با تمام اهمیت و جایگاهی که مساله پوشش در فرهنگ دینی از ان برخوردار است 

امروزه عدم رعایت عفاف در پوشش به عنوان یک آسیب فرهنگی و اجتماعی جدّی مطرح 

لیل موقعیت سنی، تحصیلی و فرهنگی آنان از ده است و آن آسیب در مورد دختران دانشجو ب

حساسیت بیشتری برخوردار است. چرا بعضی از دانشجویان عفت در پوشش را رعایت 

های کنند این تحقیق درصدد یافتن حلقه مفقوده و رابطه معناداری بین پرسش ها و فرضیهنمی

ارشناسی دانشگاه پژوهش و عدم رعایت عفت در پوشش در بین بعضی از دانشجویان مقطع ک

باشد. ضعف )ره( است. روش این تحقیق میدانی با استفاده از پرسشنامه می عالمه طباطبائی

اعتقادی، عدم پایبندی به انجام عبادات، نظام خانوادگی، کسب زیبایی، جامعه و رسانه از جمله 

 عوامل مهم در عدم رعایت عفت در پوشش جامعه آماری مورد پژوهش است.
 

                                                 
 karbalaei1383@yahoo.com، (استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی )ره -5

 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی )ره( -2
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عفاف، حجاب، پوشش، دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه عالمه  کليدی:واژگان 

 .طباطبائی، عوامل تأثیرگذار در عدم رعایت عفاف در پوشش و مؤثر در بهبود آن

 

 مقدمه

های جهان، حجاب و پوشش زنان در ها و آئینبراساس گواهی تاریخ در بیشتر ملت

پدیده فرهنگی دیگر ارزش معنایی آن در شود. اما مانند هر های مختلف دیده میفرهنگ

 525، ص 2المعارف بزرگ اسالمی، ج)پاکتچی، دایره های مختلف با تنوع روبرواستفرهنگ

های پوششی امری عفت در پوشش امری پسندیده و بی بندباری و ناهنجاری از دیرباز( 522تا 

 Virtue« )الهه عفت»ه نکوهیده در میان تمام اقوام و ملل بوده است. ویل دورانت دربار

Goddessترین نمونه )و الهه عفت است و عالی آرتمیس، گوید:( از خدایان یونان باستان می

)ویل دورانت،  آید،که به زیور عفت و تقوا آراسته استالگو برای( دختران جوان به شمار می

اده بانوان ایران های پیش مورد استف(. در دوره ساسانی چادر که از دوره121ص ، 3ج ، 5331

( در کتاب 554، ص 5343بوده به صورت های مختلف مورد استعمال داشته است )ضیاء پور، 

من زن را از قسمتی »خوانیم: تلمود که در واقع فقه مدون و آئین نامه زندگی یهودیان است می

ی محجوب آفرینم تا آن که موجوداز بدن آدم )دنده آدم( که همواره پوشیده و نهفته است می

( در اصول اخالقی تلمود آمده است: چنانچه زنی بی 531ص  5311و عفیف بار آید )کهن، 

رفت یا صدایش در خانه آن قدر بلند بود که آن که چیزی بر سر داشت در میان مردم می

توانستند سخنان او را بشنوند در آن صورت مرد هم حق داشت بدون پرداخت همسایگانش می

( در انجیل در رساله پولس به 465ص ، 4ج ، 5331الق دهد )ویل دورانت، مهریه او را ط

ها و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس حیا و پرهیز نه به زلف تیموتئوس آمده است:

باید عزتی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان، در دل وطالو مروارید و رخت گران بها و زن می

شایسته است که زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند )انجیل، رساله پولس باب خود انصاف دهید آیا 

(. در قرآن نیز دو دسته آیه در مورد پوشش وجود دارد. دسته اول 54آیه  55و باب  9آیه  2
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آیاتی در مورد وجوب حجاب و پوشش ظاهری و حد و کیفیت آن نازل شده است مانند آیه 

هایی که سبب جلب ، دسته دوم آیاتی که زنان را از رفتارسوره احزاب 19سوره نور و  35و  31

دهد مانند شود، باز می دارد و حیا و عفت را مورد ستایش قرار میمحرم میتوجه و تحریک نا

یت سوره قصص. در روایات معصومین )علیهم السالم( نیز بر رعا 21و  23سوره احزاب،  33آیه 

شش زن در برابر مردان نامحرم پو .(125، 1ج، 5363)کلینی  پوشش برای زنان تأکید شده است

یکی از ضروریات دین اسالم است که در کلمات فقها به وجوب و کیفیت آن تصریح شده 

 ، ص3،ج5453شهید ثانی، ؛269 ، ص2،ج5334محقق حلی،؛ 441 ، ص2ج ،5454)حلی، 5است

 (.31 ، ص29 ،ج5336 ، نجفی،36

اکثریت دانشجویان و مسلمان بودن  و پوشش در تعف برواحادیث  قرآن تأکید به توجه با

های دانشگاهی شاهد محیطسفانه درأمت ،اسالمی حاکم بر جامعه ایرانحجاب باور و فرهنگ 

ای که به صورت مشکل جدی برای فرهنگ دانشگاه رشد پدیده بدحجابی هستیم به گونه

نوع پوشش یعنی  این پژوهش آسیب شناسی دربر این اساس انگیزه اسالمی مطرح است. 

بررسی عفت در پوشش در مورد جامعه آماری موضوع تحقیق است. تا با بیان عوامل پیدایش 

اه و فرهنگی مسؤالن دانشگ حاصل از تحقیق در تصمیم گیری این پدیده و ارزیابی آنها نتایج

  یرد.علمی با این پدیده مورد استفاده و بهره برداری قرار گ هسایر مراکز آموزشی در مواجه

راغب و مانع ایجاد کردن است ) حجاب در لغت به معنای پرده: تعریف مساله (الف

البحرین ماده حجب( و در ادبیات گفتاری، آیات و روایات اصفهانی، مفردات، وطریحی مجمع

                                                 
امام خمینی در رابطه با نگاه مرد به بدن و موی سر زن نامحرم مسلمان قائل به حرمت است چه با قصد لذت چه بدون  -5

قصد لذت چند قول است ، مطلقا جایز به قصد ریبه حرام است اما بدون  نگاه به دست ها و صورت زن مسلمانقصد لذت. 

 و نگاه اول جایز و نگاه دوم حرام ، امام می فرماید احتیاط قول دوم است.ز نیست، قول به تفصیل، یعنی نظر است، مطلقا جای

بعضی از فقها در مورد حکم نگاه به موی سر زنان مسلمانی که مقید به رعایت  (253 ، ص2، ج5424)موسوی خمینی، 

، 2،ج5311تند و با نهی از منکر نیز موی سر خود را نمی پوشانند بدون قصد ریبه قائل به جواز هستند )ایروانی،حجاب نیس

 (.64 ص
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 اشتبا توجه به برد . در این تحقیق مراد از حجاب5نیز در معنای لغوی به کار رفته است اسالمی

عفت در  .استزن مسلمان پوشش  ،معنای اصطالحی حجابو ی جامعه اسالمی عموم فرهنگ

 ، محدودهدار، خویشتنزن در معاشرت با نا محرم خود را بپوشاندپوشش به معنای آن است که 

، دارد )راغب اصفهانیت باز میمداری و مناعت طبع باشد که از غلبه شهو م با عزتأشناس تو

عفت در کالم، عفت در  ۀعفت دارای سه حوز .(51ص  1جلد 5331قرشی، ، 133ص ،5452

شود. هرچند ، عفت در پوشش است که در این تحقیق به بررسی مورد آخر آن پرداخته مینگاه

ف در پوشش اخص از حجاب مصطلح است )شاید کسانی در ظاهر دارای حجاب باشند اما عفا

عرف جامعه این دو را مترادف هم  اما به دلیل اینکه (را رعایت نکننددر عمل عفت در پوشش 

االت پرسشنامه لفظ حجاب آمده است. مراد از عفاف در ؤداند در موضوع تحقیق و سمی

، بلکه متعارف بودن نوع، فرم، رنگ ،نیستظاهر بدن و پوشش تنها پوشیده بودن سر و گردن 

حقیق درصدد عفاف در پوشش است. این ت ۀنما نبودن لباس نیز در حوزاندازه پوشش و بدن

نشگاه عالمه طباطبائی )ره( است. یافتن عوامل پدیده بدحجابی در بین دانشجویان کارشناسی دا

ل عدم پوشش مناسب دانشجویان باشد تواند علهایی که به نظر کارشناسان میبا بررسی پدیده تا

  .پوشش در جامعه آماری فوق بپردازد شناسی عدم رعایت عفت درآسیب به

 

جزو ضروریات دین و مسلمات با توجه به اینکه عفاف در پوشش و حجاب : هدف (ب

( و باور و فرهنگ حاکم بر جامعه اسالمی است. از طرف دیگر 222، ص 5319فقهی )مطهری، 

 ۀمفقوده و رابط ۀصدد یافتن حلقباشند. این تحقیق دراکثریت دانشجویان نیز مسلمان می

ز دانشجویان به عفاف در وهش و عدم پایبندی بعضی اهای پژها و فرضیهمعناداری بین پرسش

تواند علل عدم پوشش مناسب هایی که به نظر کارشناسان میتا با بررسی پدیده پوشش است،

کارهای مناسب، شیوه برخورد علمی و منطقی با این آسیب دانشجویان باشد، با ارائه راه

 های دانشگاهی فراهم شود.فرهنگی در محیط

                                                 
 (13و اذا سألتموهنّ متاعاُ فاسئلوهنّ من وراء حجاب)سوره  احزاب:  -5
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های بسیار مهم در فرآیند مهندسی فرهنگی که ارتباط یکی از مقوله :موضوعاهميت  (ج

تنگاتنگی با پارامترهای توسعه اعم از اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارد و از دیر باز از 

ابزارهای مهم تهاجم فرهنگی در جهت تضعیف امنیت اجتماعی و فرهنگی جوامع اسالمی بوده 

صورت خاص ه و دختران دانشجو و جوان ب پوشش زنان عموماً حجاب و عفت در ۀلأاست، مس

علمی حجاب از یک سو مفید و  روایی، آثار حقایق قرآنی،سفانه به دلیل عدم بیان أباشد. متمی

حجاب و عفاف در پوشش دانشجویان از طرف دیگر و عدم رعایت شناسی  و عدم آسیب

های سبب گردیده تا محیط و حجاب اخالقی دشمنان عفاف در پوششهای ضدفعالیت

له نوع پوشش در بین أای که امروزه مسپذیر شوند. به گونه دانشگاهی از این مسئله آسیب

 هکارهای علمی، عقلی و دینی خاصدانشجویان به صورت یک مشکل فرهنگی درآمده و را

  طلبد.خود را می

را رعایت  چرا بعضی از دانشجویان دختر عفاف در پوشش د( سئوال اصلی پژوهش:

 کنند؟ نمی
 

 روش تحقيق

باشد. تعریفی نامه می با استفاده از پرسش 5ش میدانی و از نوع مطالعات مقطعیروش این پژوه

ه جامعه توان کرد، این است که ما یک مقطع عرضی بکه برای پژوهش مقطعی در این طرح می

بدحجاب( و عوامل ذکر  حجاب کامل،با چادر، با مانتو ولی با داده و همزمان نوع حجاب )

 کنیم. شده توسط کارشناسان برای عدم پوشش مناسب افراد را بررسی می

ها از . نمونهاستآماری این تحقیق دانشجویان کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی  ۀجامع

های خارجی، علوم اجتماعی، اقتصاد، حسابداری و مدیریت، زبان های ادبیات فارسی ودانشکده

گروه دارای  3 به طور تصادفی در دانشکده حقوق و علوم سیاسیاسی و علوم تربیتی و روانشن

گرفته شده  (B( و با حجاب مانتویی )C(، بدحجاب )Aچادری ) حجاب اسالمی شامل گروه

                                                 
1. Cross – Sectional Study 



 
 

271         
 39تابستان ، 81، شماره پنجمسال  فصلنامه

 فرهنگ مشاوره و روان درمانی

یک  بندیگیری طبقهنمونهتری رسید. های متفاوت به نتایج دقیقتا بتوان با مقایسه نگرش است.

 .نفر است 213حجم نمونه و  SPSSافزار نرم ۀلیسها بوداده ای و تحلیلمرحله

پرسشنامه این تحقیق که با دقت فراوان توسط کارشناسان طراحی شده است و پایایی و 

 9روایی آن در پیش نمونه گیری انجام شده )پایلوت( بررسی و ابهام زدایی شده است، دارای 

یبندی مذهبی، خانواده، زیبایی، جامعه، های شخصیتی، اعتقادات شخصی، پاعامل )ویژگی

های تحقیق به نظر می رسد در نوع ازدواج، رسانه و عملکرد مسؤالن( است که به عنوان فرضیه

ه های هر سؤال بسؤال پرسیده شده است. سپس داده 61عامل در قالب  9پوشش مؤثر باشد این 

ه هر عامل را در رابطه با موضوع تحلیل شده و در جمع بندی جایگا SPSS ،Rوسیله نرم افزار 

 کند.تحقیق مشخص می
 

 خذ به ویژه در ایرانأهای انجام شده با ذکر مسابقه علمی طرح و پژوهش

شناسی عفاف در پوشش دختران دانشجو تحقیقات های انجام شده در خصوص آسیببا بررسی

 ۀلأهایی مانند مسابله عفاف و حجاب کتأعلمی مستقلی یافت نشد. اگر چه در ارتباط با مس

حداد عادل، عفاف و برهنگی فرهنگی حجاب و اخالق جنسی استاد مطهری، فرهنگ برهنگی 

حسین یک فریب یوسف غالمی، فلسفه حجاب شناس، راز و حجاب چرا و چگونه جعفر حق

دفتر تحقیقات و مطالعات زنان، نهاد  به وسیلۀتحقیقات فراوانی  زاده نگاشته شده ومهدی

مطالعات و تحقیقات زنان، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان  ۀ، وزارت ارشاد، موسسرهبری

انجام شده است. در تمام این تحقیقات به بررسی جایگاه عفاف و حجاب و اثرات مثبت آن و 

ها در داخل و خارج از کشور ایران پرداخته شده است. در مقاالت مقایسه بعضی از نمونه

بیشتر مقاالت در مورد حجاب به  55/55/5391و حجاب در تاریخ المللی عفاف همایش بین

کید شده است. در خصوص موضوع تحقیق أعنوان نماد زن مسلمان و چگونگی گسترش آن ت

 در یک تحقیق آماری در بین دانش« حجاب و نقش آن در سالمت روان»رجبی در کتاب 

معناداری بین  ۀشان داده است که رابطهای تهران و قم نآموزان دختر پایه سوم متوسطه دبیرستان
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خود با  ۀنامآموزان وجود دارد. خانم زهرا نوری در پایانحجاب و کاهش اضطراب دانش

با راهنمایی دکتر  «ها و ویژگی شخصیتی دختران با حجاب و بدحجاببررسی ارزش»عنوان 

ولیت پذیری سید صدرالدین شریعتی نشان داده است دختران با حجاب از برونگری و مسئ

 بیشتری نسبت به دختران بدحجاب برخوردارند. پژوهش حاضر به صورت خاص به آسیب

علمی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه عالمه  ۀعفاف با استفاده از پرسشنام ۀلأشناسی مس

 های آماری و تحلیل کلی نتایج تحقیق به مفهومپردازد. قبل از بیان بعضی از نمونهطباطبائی می

 پردازیم.شناسی و بررسی جایگاه عفاف در پوشش در قرآن می
 

 مفهوم شناسی 

واژه حجاب از ریشه حُجب به معنای مانع ایجاد کردن چیزی در مقابل چیز دیگر است. 

ن منظور، )ابر و پوشاندن نیز آمده است ت)مصطفوی، التحقیق ماده حجب( حجاب به معنای سَ

کلمه حجاب در مباحث مربوط به روابط زن و مرد به معنای مراد از  .لسان العرب ماده حجب(

شود یعنی پوشش، بنابراین پوشیده بودن الزمه حجاب آن چیزی است که مانع نگاه غیرمجاز می

شش زن یک اصطالح در مورد پو« حجاب»( استعمال کلمه 24صفحه  5391زاده، است )مهدی

به معنای پوشش به کار رفته و این بهتر است. « سَتر»، در اصطالح فقهاء کلمه نسبتاً جدید است

به معنای پرده است و همین امر موجب شده بعضی گمان کنند « حجاب»زیرا معنای شایع لغت 

( 33ص  5319، حبوس باشد و بیرون نرود )مطهریکه اسالم خواسته زن پشت پرده و در خانه م

 مراد از حجاب در این نوشتار عفت در پوشش است. 

ر کردن ف به معنای خود نگهداری و خویشتن داری در مقابل تمایل به گناه و مهاواژه عفا

عفت در روابط زن و مرد به معنای خویشتن داری و  .، ماده عفّ(خویش است )فراهیدی، العین

داشتن در روابط با جنس مخالف است. مراد از عفت در پوشش آن است که زن در حریم نگه

خود را بپوشاند و از جلوه گری و خودنمایی و تبرّج و به نمایش معاشرت خود با مردان بدن 

ها و محرم بپرهیزد. حیا و عفاف از ویژگیهای جنسی خود در برابر ناگذاشتن جاذبه
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ل و قالب و نوع و چگونگی پوشش های درونی انسان است. ولی حجاب به شکخصلت

یان دیگر حجاب از آثار و نتایج گردد و تفاوت ایندو، تفاوت باطن و ظاهر است. به بمیبر

، 5319خویشتن داری و عفاف است. البته اثبات تالزم دائمی بین این دو مشکل است )مهریزی، 

)عفاف و حجاب( نیز مشکل تر و نوعی فرافکنی است. افزون بر  ( ولکن تفکیک این دو53ص 

الم جاب تدبیر عام اساند حو پاک باشند آیا مردان نیز چنین این اگر زنان بدون حجاب عفیف

 .(511 - 515 ص، ص5391)مهدزاده،برای سالمت جامعه انسانی است 
 

  و روایات  عفاف در پوشش از منظر قرآن

 پردازیم:به اختصار به بررسی عفاف در پوشش در آیات قرآن و روایات می

به  19و سوره احزاب آیه  35و  31آیات مربوط به پوشش زنان در سوره نور آیات 

، شود، آنچه از منظر قرآن مهم استرت خاص بیان شده است. از این آیات استفاده میصو

حجاب تحقق نخواهد یافت که به اختصار با توجه به  ۀعفت در پوشش است و بدون آن فلسف

 فرماید:کنیم. قرآن میتفاسیر آیات آن را بیان می

والیبدینَ زینتهنّ اال ما ظهرمنها  قل للمُؤمنات یَغضُضن من أبصارِ هِنّ و یحفظن فُرُوجَهُنّ

ولیضربن بخُمُرهنُّ علی جیوبهنّ... و ال یَضرِبن بارجلهنّ لیعلم ما یُخفین من زینتهِنّ و توبوا الی 

( }پیامبر )ص({ به زنان مؤمنه بگو دیدگان 35اهلل جمیعاً أیّهُ المؤمنون لعلکم تفلحون )نور:

های خود را نیز از دید دیگران بپوشانند و شرمگاههای هوس آلود{ فرو گیرند خویش }از نگاه

های خود را بر سینه و هایشان را جز آنچه خود نمایان است آشکار نسازند و روسریو زیبایی

ی گردن خویش بیندازند و زیبایی های خود را آشکار نکنند ... و زنان هنگام راه رفتن نباید پاها

اند آشکار شود. ای مؤمنان همگی به سوی پنهان داشته هایی کهخود را بر زمین بکوبند تا زیور

 خدا باز گردید تا رستگار شوید. 

 چند فراز از این آیات داللت بر عفت در پوشش دارد. 
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کند. غضّ بصر غیر از امر می« غضّ بصر»قرآن مؤمنان و مؤمنات را به  :عفت در نگاه -1

باشد. هش دادن و تند نظر نکردن میبه معنای کوتاه کردن و کا« غَضَّ بصره»غمض بصر است 

یغضّوا من ابصار هم و یغضضن »)راغب مفردات ماده غضّ( بنابراین در آیه مورد بحث معنای 

نگاه را کاهش بدهند یعنی خیره نگاه نکنند و به اصطالح علمای اصول نظرشان « من ابصارهنّ

 51ج  5339و مکارم  523ص  5319آلی باشد نه استقاللی یعنی چشم چرانی نکنند )مطهری 

در غیر  ؛نمایی نکردن آنان استعفت در پوشش زنان و تن ۀ( عفت در نگاه مردان الزم436ص 

 حرام است. نیزمقدمه حرام  و شودمیو کمک بر گناه این صورت نقض غرض 

به عقیده « یحفظن فرو جهنّ: »دامه آیه خطاب به زنان می فرمایددر ا عفت در شهوت:  -2

آمده معنای آن حفظ از زنا است جز در این دو آیه که به « حفظ فرج»در قرآن  مفسرین هر جا

ص ، 4ج ، 5413باشد و مقصود وجوب پوشش عورت است )طبرسی، معنای حفظ از نظر می

که انسان از نمایان شدن آن عرفاً شرم دارد )مصطفوی است ( و عورت هر آن چیزی 531

بنابر فتاوای فقها کل »ست که عفت آن حفظ شود ( عورت وقتی پوشیده ا261ص  ،1ج ، 5361

 (. 11ص ،  2ج ،5311)ایروانی، « صورت و دو دست تا مچ مگر بدن زنان عورت است،

زنان نباید زینت های خود را آشکار سازند مگر آن مقداری  الف(عفت در پوشش:  -3

گر آشکار کردن زینت ا (35)نور؛ «والیبدین زینهُنّ االّماظهر منها»که به طور طبیعی ظاهر است 

، 5425ها بر آن است نباید آشکار شود )شبّر طریق اولی اعضای بدن که این زینتجایز نباشد به 

های متصل به بدن مانند سرمه و رنگ ( زینت عربی اعم از زیور فارسی است و آرایش132ص 

ستثناء در آیه ا .(535ص  5319مطهری  ،144مقدس اردبیلی، بی تا ص شود )مو را نیز شامل می

)ایروانی،  ها تا مچنیز خود دلیلی بر وجوب پوشش تمام بدن زنان است مگر صورت و دست

 .(11ص  2ج ، 5311

ند )ولیضربن بخمرهنّ د را بر سینه و گریبان خویش افکنهای خوزنان باید روسری ب(

های ند که روسریا: زنان مأمور شدهدر تفسیر مجمع البیان آمده است (35)نور؛ علی جیو بهنّ(

های آنان نیز پوشیده باشد. خود را بر روی سینه خود بیفکنند تا افزون بر سر و گردن، روی سینه
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هایشان افکندند و سینه و گردنها را به پشت سر میبل از نزول آیه زنان دامنه روسریزیرا ق

ان از آشکار نمودن صدد منع زنفراز از آیه در این .(531ص ، 4ج ، 5413)طبرسی  نمایان بود

باشند بنابراین از های سینه برای نامحرمان میمحاسن ذاتی خود مانند گریبان و برجستگی

 شود.  ، عفت در شهوت و عفت در پوشش استفاده میازهای مختلف این آیه عفت در نگاهفر

ن نباید زنان به هنگام راه رفت (35)نور؛« وال یضربن بارجلهن لیعلم مایخفین من زینتهن» ج(

توان های پنهانشان آشکار شود. از این دستور میپاهای خود را محکم به زمین بزنند تا زینت

های تند و گردد مانند استعمال عطرمردان میفهمید که هر چیزی که موجب جلب توجه 

شود پایکوبی درواقع از این فراز آیه فهمیده می های جالب نظر در چهره ممنوع استآرایش

زنان نمودی کامل از ظاهر کردن باطن سکس زن است و انواع حرکات تحریکی که نمودن 

 2ج، 5361باعث جلب توجه مردان نامحرم است ]که آیه از آن منع کرده است[ )پاک نژاد، 

به طور کلی زن در معاشرت نباید کاری کند که موجب تحریک و تهییج و جلب  (533ص

پوشیدن لباس بدن نما{ )مطهری  ن پوشش مناسب یانداشت توجه مردان نا محرم شود }مانند

 ( یعنی عفت در پوشش را رعایت کند.546ص ، 5319

یا ایّها النّبیّ قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین بدنین علیهنّ »: 19سوره احزاب آیه 

همسران و  ای پیامبر: به «یُؤذَین کان اهلل غفوراً رحیماً من جالبیبهنّ ذلک أدنی أن یُعرَفنَ فال

های خود را به خویش نزدیک سازند. این کار برای اینکه بدخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلبا

}به نیکی و عفت{ شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند }بهتر{ و نزدیکتر است و خدا 

 آمرزنده و مهربان است. 

ماز جماعت مغرب و : زنان مسلمان که شب هنگام برای ندر شأن نزول این آیه آمده است

، بعضی از جوانان بیمار دل و منافقان برای آنها رفتندامت پیامبر )ص( به مسجد میعشاء به ام

هستند. زیرا آن  کردیم آنان کنیزشدند تصور میکردند و بعد مدعی مید مزاحمت میایجا
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شغل و مقام دلیل ه و }وضع ظاهری آنان ب 5و گردن برای کنیزان واجب نبود زمان پوشاندن سر

در پوشش را به زنان  و موقعیت اجتماعی شان مناسب نبود{ آیه فوق نازل شد و دستور عفاف

دهد که قرآن در این آیه به زنان مسلمان دستور می .(331ص ، 4ج ، 5413)طبرسی  مسلمان داد

تا  با جلباب بیرون روند و ثانیاً آنها را به خود نزدیک کنند و بر آن محافظت کنند اوالً

( تا بدین وسیله به آزاد بودن و 423ص ، 22ج ،5339های بدن آنان آشکار نشود )مکارم زینت

گوید: جلباب بلندتر از عفت و نجابت شناخته شوند و مورد اذیت واقع نشوند. التحقیق می

پوشاند )مصطفوی، میآن سر و سینه خود  ه وسیلهتر از رداء است. که زن بروسری و کوتاه

)راغب، کند به پیراهن و روسری تعبیر می (. و راغب در مفردات از آن94، ص 2، ج5361

 2ج ، 5331به معنای نزدیک شدن است )قرشی  از، دنوّ یدنین .(599مفردات ماده جلب ص 

( حکم حجاب برای زنان مسلمان از قبل از نزول این آیه بیان شده بود امّا بعضی از 361ص 

کند که در رعایت آن دقیق کید میأروی ساده اندیشی درست مراقب آن نبودند. آیه فوق ت

( استاد مطهری 429ص  22ج  5339باشید }یعنی در حجابتان عفت داشته باشید{ )مکارم 

شود، و آن اینکه زن مسلمان باید ین آیه یک حقیققت جاودانی استفاده میاز ا: فرمایدمی

آنچنان در میان مردم }از نظر پوشش و حرکات{ رفت و آمد کند که عالئم عفاف و وقار و 

گردند از آنان مأیوس سنگینی و پاکدامنی از آن هویدا باشد تا بیمار دالن که دنبال شکار می

و طباطبائی  562ص  5319نان در مخیله آنان خطور نکند )مطهری، شوند و فکر بهره کشی از آ

برای  2شناسان رفتارگرا حجاب، محرک افتراقیبه اصطالح روان .(342ص  56ج ، 5334

، ص 5391رجبی، )حکایت از عفاف و سداد آنها دارد  تقویت تمایالت درونی زنان است که

516). 

                                                 
یت و طبقات باالی اجتماع جرئت آن نداشتند که جز در تخت به گفتۀ ویل دورانت در ایران باستان اصوال زنان باشخص -5

 (434، ص  3، ج5331دار از خانه بیرون بیایند) ویل دورانت، روان پوشش

2. discriminative stimulus 
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و ال تبرّجنَ تبرّجُ »فرماید: می 33زاب آیه قرآن خطاب به زنان پیامبر )ص( در سوره اح

شدند در میان مردم آن گونه که زنان در روزگار جاهلیت نخست نمایان می «الجاهلیه االولی

گرفته شده و به معنای ظاهر شدن و نمایان کردن خود « برج»نمایان نشوید. کلمه تبرّج از کلمه 

همه هویدا است. و کلمه جاهلیه االولی به معنای در برابر مردم است همانطور که برج قلعه برای 

ص  56ج ،5334)طباطبائی،  ]که زنان عفت در پوشش نداشتند[جاهلیت قبل از بعثت است 

بدون شک این حکم عام است و اختصاص به زنان پیامبر ندارد هر چند در مورد آنان  .(319

رآن عام است. و این الزمه ( زیرا خطابات ق291ص  22، ج 5339، أکید بیشتر است )مکارمت

سوره نور )غیر متبرجاتِ بزینه  61یک کتاب جهانی است. تبرّج در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه 

های زن هایشان خودنمایی نکنند.( به معنای اظهار زیبایییعنی زنان در برابر نامحرمان با زینت

های ها و جاذبهکردن زیبایی بیان شده است. قرآن در این آیه زنان را از برج شدن و آشکار

گری و دلبری کردن جلوه جنسی در برابر نا محرمان نهی کرده و از آنان خواسته است که از

هنگامی در آیه است  عدم تبرج که مدلول پر واضح است که .(19ص ، 5311)رجبی،  بپرهیزند

وسیله پوشش ه های جنسی خود را بیابد که عفت در پوشش داشته و جاذبهزنان تحقق می

مناسب پنهان دارند. از منظر اسالم زن مظهر عواطف و احساسات است لذا اسالم اصرار دارد که 

درس شهوت و غریزه زنان با حجاب در جامعه بیایند تا درس عفت و عاطفه دهد نه اینکه 

  .(332ص ، 5335 ،)جوادی آملی ندجنسی بیاموز

شود آن است که رد آن بیان شد استفاده میآنچه از ظاهر این آیات و تفاسیری که در مو

اصل مهم در پوشش از منظر قرآن عفت در پوشش است. یعنی روابط زن و مرد و حضور زنان 

در اجتماع و پوشش آنان باید به گونه ای باشد که سبب جلب توجه مردان نشود و واقعاً مصداق 

جلب توجه مردان نا محرم و  پوشش باشد نه آشکار کننده مواضع تحریکی بدن زنان که باعث

 .شودفتنه جنسی و بر هم خوردن آرامش اجتماعی می
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 عفاف در پوشش در روایات و فقه 

نقل شده است که  (54و وسائل الشیعه ج  1کافی ج)شیعه مانند روایات فراوانی در منابع روایی 

عفاف بوسیله  و رعایت وسیله بانوان مگر وجه و کفینه داللت بر وجوب پوشش تمام بدن ب

 کنیم: هایی از آن را ذکر میدارد که نمونه آنان

بن زیاد: سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المراه من زینتها قال: الوجه و  هد... عن مسع -5

( شنیدم از امام صادق علیه السالم درباره چیزی که 546ص 54ق،ج5413الکفین )حر عاملی، 

 : چهره و دو دست.دار کند فرموتواند آشکزن از زینتش می

......عن الفضیل قال : سالت ابا عبداهلل علیه السالم عن الذراعین من المراه هما من الزینه -2

؟ قال نعم و ما دون الخمار من الزینه و ما دون «و ال یبدین زینتهن اال لبعولتهن»التی قال اهلل 

ال کردم درباره ؤالم سالس( از امام صادق علیه541ص  3ق، ج5413)حر عاملی،  السوارین

های خود را برای مردان آشکار زینت»ذراعین زن آیا آنها از زینت است که خداوند فرموده 

فرمود بله آنچه زیر مقنعه و زیر النگو است زینت است. با توجه به این روایت غیر از « نکنید

ن هم باالی پوشاند و کفیوجه و کفین پوشش بقیه بدن واجب است چون خمار صورت را نمی

 .(19ص 2، ج5311 النگو است )ایروانی،

کند و اجماعی بیان می وجوب پوشش بدن زن مگر وجه و کفین را صاحب جواهر نیز

، 5336: و الحاصل ما دل علی وجوب الستر و حرمه النظر اکثر من ان تحصی )نجفی، فرمایدمی

نگریستن بدان داللت خالصه سخن آنکه آنچه بر وجوب پوشاندن عورت و حرمت  (3ص، 2ج

اند همه بدن زن به جز چهره و دو دارد، بیش از آن است که به شمارش آید. عالمه حلی فرموده

  .(441ص  2ج 5451و  243ص  5ق، ج5451)حلی،  دست او عورت است

کیدات قرآنی بر عفاف در پوشش و روایات بسیاری که به حد تواتر معنوی أبا این ت

این تحقیق با روش میدانی  (551-33، صص 5391سالمی )کالنتری، ارسد و اجماع فقهای می

صدد آسیب شناسی این مسأله است که چرا بعضی از دانشجویان مسلمان ای درو شیوه پرسشنامه

 کنند.عفت در پوشش را رعایت نمی



 
 

211         
 39تابستان ، 81، شماره پنجمسال  فصلنامه

 فرهنگ مشاوره و روان درمانی

که در آنها اختالف  Cو  Bو  Aای از نتایج تحلیل آماری بین گروه در این قسمت گزیده

های سه گروه به صورت درصدی و در این  نمودارها دیدگاه آورده شده 5ری وجود دارددامعنا

 اند.ستون عمودی محاسبه شده

 

 

                                                 
 موجود است. طباطبائیاصل طرح و پاسخ تمام سواالت و نمونه ها در معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه  -5
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 تحليل و بررسی

والیس اچ  -روش آماری کروسکال 2گروهی با  بین ههای به دست آمده در مقایسبراساس یافته

ثر در ؤتوان موارد زیر را به عنوان عوامل م(، می1563/1یو )آلفا = ( و من ویتنی11/1)آلفا = 

 آماری این تحقیق برشمرد: ۀنوع پوشش جامع

های حجابی، به گروه ۀاعتقادات بنیادین: مانند اعتقاد به خدا، معاد و اصل حجاب. هم .5

اند و کنند؟ پاسخ مثبت دادهال که به چه میزان خداوند را در زندگی خود احساس میؤاین س

ال دیگر یعنی اعتقاد به معاد، اعتقاد به حجاب ؤعناداری ندارند.اما نسبت به سه ستفاوت م

اسالمی و آیا ضرورت شرعی حجاب برای شما روشن شده است؟ تفاوت معناداری بین دو 

اند. پاسخ ضعیف داده ال تقریباًؤبه هر سه س Cوجود دارد. یعنی گروه  Cبا گروه  B  و Aگروه 

 دلیل ضعف اعتقاد به معاد وه تواند بمی Cگروه  به وسیلۀپوشش مناسب بنابراین عدم رعایت 

 حجاب و عدم شناخت ضرورت شرعی حجاب باشد.

پایبندی مذهبی: انجام وظایف شرعی و پایبندی به اقامه نماز و شرکت در مراسم و  .2

حجابی مورد مطالعه،  مختلف هایهای مذهبی از جمله مواردی هستند که بین گروهمکان

( به صورت قابل B و Aنسبت به دو گروه دیگر ) Cافرادگروه  داری دارند. فاوت معنیت

های مذهبی توجهی کمتر مقید به انجام وظایف شرعی، اقامه نماز و شرکت در مراسم و مکان

هستند.بنابراین رعایت این عامل نقش مهمی در رعایت نوع پوشش مناسب در بین جامعه 

 آماری این تحقیق دارد.

االتی است که از فرهنگ خانواده و روابط ؤامل خانواده: این عامل شامل سع .3

خانوادگی و عاطفی حکایت دارد. دانشجویانی که در فرهنگ خانوادگی و حتی فرهنگ محل 

هایی دارند که بر نوع شود و از طرف دیگر خانوادهزندگیشان حجاب اسالمی رعایت می

ها که اینگونه نیستند عفت در پوشش ت به سایر گروهپوشش آنان مراقبت و نظارت دارند، نسب

 B  و A نسبت به گروه Cدهد گروه کنند. نتایج آماری این عامل نشان میرا بیشتر رعایت می

دهند در فرهنگ خانواده و محل زندگی و روابط خانوادگی کمتر به رعایت حجاب اهمیت می
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ری دارند. افزون بر این نوع پوشش مادران های آنان بر نوع پوشش آنان نظارت کمتو خانواده

با نوع پوشش دختران دارای همبستگی زیادی است. غالب افرادی که پوشش مانتوی تنگ و 

اند. اند، افرادی هستند که مادرانشان نیز این انتخاب را بیشتر داشتهکوتاه را بیشتر انتخاب کرده

خانواده به دانشجویان عامل مهمی در همچنین براساس نتایج این تحقیق توجه و محبت کافی 

 نوع پوشش آنان برعهده دارد.

: عامل زیبایی در نوع پوشش یکی از عوامل موثر در انتخاب نوع حجاب عامل زیبایی .4

از اولویت باالیی  Cآماری این تحقیق مطرح است. این عامل برای گروه  ۀافراد جامع

و آن  دانندع زیبایی و شیک بودنشان میبرخوردارست. این گروه رعایت حجاب اسالمی را مان

های اول برای اولویت Bو Aاند. اما گروه را به عنوان اولویت آخر در خرید لباس بیان کرده

است. هرچند زیبایی به اقتضای سن جامعه آماری  انان در نوع پوشش رعایت حجاب اسالمی

ا با هم متفاوت است. راحتی، های آنههای آماری بسیار مهم است اما اولویتبرای همه گروه

های بعدی در انتخاب نوع پوشش جامعه آماری این یتوعرف جامعه، محیط تحصیل از اول

 تحقیق است.

برای بر این باورند که پوشش مناسب نه تنها مانعی  Bو Aعامل جامعه: گروه  .1

می و آزادی اجتماعی آنها نیست بلکه رعایت حجاب اسال های اجتماعی، تحصیلیفعالیت

رعایت حجاب کامل اسالمی  Cشود. اما گروه باعث افزایش عزت وامنیت اجتماعی آنان می

داند و رعایت حجاب را باعث افزایش عزت های اجتماعی و شغلی میرا مانع آزادی و فعالیت

ثیر مثبتی در نوع أزنان محله ت به وسیلهداند. فرهنگ محلی و رعایت پوشش امنیت نمی و

از اهمیت کمتری  با حجاب بودن دوستانشان Cاری این تحقیق دارد. در گروه پوشش جامعه آم

به منظور هماهنگی با محیط پیرامونی  Bبرای آنان مطرح است. گروه  B و Aنسبت به دو گروه 

 نما شدن تمایل زیادی به پوشیدن مانتو با رعایت حجاب دارد.و ترس از انگشت

های بر این باورند که برنامه Aو  Bصوصا گروه های آماری، ختمام گروه عامل رسانه: .6

شود. با کیفیت و متناسب با نیاز دختران در حوزه عفاف و حجاب در رسانه ملی کمتر ارائه می
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سازی اسالمی، عدم ارائه الگو مناسب در نوع پوشش با توجه به نقش رسانه ملی در فرهنگ

ها به هایی است که تمام گروهکی از ضعفدختران ونداشتن برنامه اعتقادی مناسب رسا نه ای ی

 اند.آن اذعان کرده

و  Aعامل ازدواج: در مورد سن مناسب ازدواج میانگین رتبه به دست آمده برای گروه  .3

B  است. این در حالی است که گروه  25-23بینC  داند را مناسب سن ازدواج می 23-31سن

عتقادی و مذهبی و رعایت حدود و مرزهای های او این امر حاکی از آن است هر چه پایبندی

تر است. بنابراین ازدواج در سنین پایین زمینه مناسبی ازدواج پایین ، سنبین زن و مردم بیشتر

 برای عفت در پوشش قبل و بعد از ازدواج است.

بر این نکته اتفاق نظر  Cو  A  ،Bعامل عملکرد مسؤولین و قانون حجاب: هر سه گروه  .1

کرد غلط بعضی از مسووالن در عدم گرایش دانشجویان به رعایت حجاب دارند که عمل

 اسالمی موثر است. 

های مختلف هدف سوال شده است: اگر در ایران اسالمی حجاب در پایان از گروه .9

 Bو  Aها به گروه کنید؟ به ترتیب بیشترین میانگین رتبهامی نباشد، آیا حجاب را رعایت میالز

 به صورت بسیار ضعیف اختصاص یافته است.  Cبه گروه  تعلق گرفته و در آخر
 

 راهکارها

خدا، معاد، ضرورت  عامل اوّل )اعتقادات بنیادین، با توجه به نتایج و تحلیل نمودارهای .5

شد که این گروه نسبت به دو گروه دیگر به پرسشنامه استفاده می Cهای گروه حجاب( از پاسخ

ندارد،  را و ضرورت حجاب اسالمی آشنایی الزم دارای ضعف اعتقادی است و با فلسفه

دلیل مقید بودن به آداب ه نیز از فلسفه حجاب اطالع کافی ندارند ولی ب Bو  Aهمچنین گروه 

دانشجویان: با هدف تقویت مبانی اعتقادی  کنند. بنابراین الزم استایت میشرعی آن را رع

کتاب مسئله حجاب استاد  )خصوصاً بخوانیها، سمینارها، مسابقات کتابرگزاری همایش با الف(

و های مناسب و نگارش کتاب های دانشگاهیبرپایی نمایشگاه حجاب در محیط، مطهری(
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ت آن برای دانشجویان اهمیبیان  های اعتقادی حجاب اسالمی ودر مورد فلسفه و جنبهجذاب 

های شگاه و خوابگاهحضور مشاوران امین، دلسوز و اگاه خانم در محیط دان اقدام نمود. ب(

دانشجویی به منظور آگاهی بخشی در مورد فلسفه حجاب و پاسخ به سؤاالت دانشجویی در این 

 موردبسیار مفید است.

جلساتی با با توجه به نتایج حاصل از عامل خانواده و نقش آن الزم است با تشکیل  .2

 ،یجاب اسالمح ۀدر حوزهای مناسب نشریهچاپ  ،کالسبرگزاری  اولیای دانشجویان،

)در صورت عدم ساز های عملی حادثهنمونه و بیان های پیش روی دخترانآسیبشناسایی 

ها در تقویت عفت در هایشان از نقش خانوادهبرای دانشجویان و خانواده رعایت حجاب(

 پوشش دانشجویان کمک گرفت. 

 ی آزادهاکرسی های آموزشی در مسأله عفاف با برگزاریبا توجه به نقش محیط .3

در فضای باز  ور کارشناسان مذهبی و دختران دانشجومیزگردهای صمیمانه با حض اندیشی و

 .فراهم نمودبا اهمیت مسئله عفاف را آشنایی دانشجویان  یزمینهمی توان علمی 

ارزش نهادن به عفاف در پوشش و تشویق دختران با عفاف در دانشگاه و اهتمام اساتید   .4

و نظارت و حمایت رئیس دانشگاه و دانشکده سبب  های درسسدر کال به مسأله عفاف

 شود.بیشتر در رعایت عفاف در حجاب می پیدایش انگیزه

، توان بیان کردمیآن بررسی حاصل از آماری با توجه به نقش عامل رسانه و نتایج  .1

ر های تلویزیونی و رعایت عفاف دالگوی به روز و مناسب حجاب اسالمی در برنامه ارائۀ

بیان فلسفه حجاب به وسیله کارشناسان در و های تلویزیونی پوشش به وسیله بازیگران زن فیلم

 دانشگاهیعفاف و حجاب در جامعه دینی و  و ترویج رسانه ملی کمک زیادی به رعایت

 شود.می

شورای عالی انقالب فرهنگی در  5314دی  53اجرایی کردن آیین نامه حجاب مصوبه  .6

 های دانشگاهی.جرایی فرهنگ عفاف و حجاب در محیطامورد راهکارهای 
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و  دانشگاههای فرم مناسب و متحدالشکل در محیط تصویب آئین نامه استفاده از لباس .3

 اجرایی کردن آن.

های مذهبی، ترغیب، تشویق و ج حاصل از نقش عامل مراسم و مکانبا توجه به نتای .1

مراسم مذهبی و اردوهای علمی فرهنگی و  و هافراهم کردن زمینه شرکت دانشجویان در مکان

سبب گرایش آنان به مسائل دینی عموماً  ،دانشجویانترویج فرهنگ امید و بخشش الهی در بین 

 و مسئله حجاب به عنوان یک نماد دینی خواهد شد.

های زنانه به روز و مناسب که با توجه به نتایج حاصل از عامل زیبایی الزم است لباس .9

معیارهای یک پوشش اسالمی از زیبایی و متانت برخوردار باشد تولید و استفاده  در عین داشتن

 فرهنگ سازی شود. های دانشگاهیمحیطاز آنها در 

وسیله افراد ه برخوردهای عاطفی و انسانی از سر مهر ب، با توجه به غرور دوران جوانی .51

جای ه ها برودی دانشگاهآگاه، دلسوز و با متانت و شخصیت با دانشجویان بدحجاب در درب و

 خوردهای سرد و بی روح و انضباطی خشک تأثیر مهمی در گرایش آنان به حجاب دارد.بر

بیان سرگذشت و نمایش فیلم زندگی زنان ، تأثیرپذیری و الگوبرداری جوانان به دلیل .55

ای که مسلمان شده و حجاب کامل را به عنوان بهترین پوشش برای یک زن مسلمان فرهیخته

 ان داشته اند، نقش زیادی در گرایش دانشجویان به عفت در پوشش دارد.بی

 منابع فارسی
 .5454العرب، بیروت، دارصادر،ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان

 18  ای به کمک نرم افزارنامههای پرسش، تحلیل دادهراهیم، اوالدی بهنام، عباسی نرگسبایزیدی اب

SPSS (PASW) ،5311ابد، چاپ اول، انتشارات ع :تهران. 

 .2، ج  5311، االستداللی، قم، جامعه المصطفی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه ایروانی

 .5361، ، انتشارات فرهنگی شهید پاک نژاد، یزد، اولین دانشگاه و آخرین پیامبرپاک نژاد رضا

معارف بزرگ اسالمی، الانتشارات مرکز دایره: دایره المعارف بزرگ اسالمی تهران احمد، پاکت چی،

5395. 
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 .54، ج5413، الشیعه ، تهران، مکتبه االسالمیه، وسائل حر عاملی، محمد بن حسن

 .5335انتشارات رجاء  :، تهرانجوادی آملی عبداهلل، زن در آینه جالل و جمال

 .5391، المللب چرا؟ تهران، چاپ نشر بینشناس جعفر، عفاف و حجاحق

 .5391الملل، ب چگونه؟ تهران، چاپ نشر بینشناس جعفر، عفاف و حجاحق

 .5451حلی، حسن بن یوسف، ارشاد االذهان. قم: نشر اسالمی، 

 .5454، آل البیت ، حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم

 .5334، االسالم، تهران، انتشارات اعلمی، شرایع حلی، محقق
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