
 

 

 

 های آموزش حجاب به دختران بررسی روش

  *نیا االسالم والمسلمین محمد سبحانی حجت

ُلوِب :»قال علی ُِ ِِ ِانَّ ِلْل ُتوَها ِمْن ِقَب
ْ
، َف  َشْهَوة  َوِإْقَباال  َوِإْدَبارا 
ََ َعِمَی   ْکِر

ُ
ْلَب ِإَذا أ َِ  1«لَشْهَوِتَها َوِإْقَباِلَها، َفِإنَّ اْل

 مقدمه
در سالیان اخیر حجاب و پوشش زنان به عنوان موضوعی دارای حساسایت دینای و 
اجتماعیس مورد توجه اننیشمننان و متولیان فرهنگ بوده است. این حساسیت بیاانگر 
آن است که مسئله بنحجابیس امروزه به عناوان یاک آسایب جانی اجتمااعی قابای 

یی برخاوردار اسات. بررسی است و پهوهش در این خصوا از اهمیت بسایار بااال
متأسفانه وضعیت حجاب در مناطقی از کشور به شکی غیار قابای تممای درآمانه و 

ها نشاان  ای است که همه دلسوزان جامعه را به واکنش واداشته است. بررسای گونه به
ها از روی عناد و مخالفت با احکان اسالمی نیسات؛ بلکاه از  دهن غالب بنحجابی می

رسن خا  کناونیس ضاعج و فقار  گیرد. به نظر می اد  نشأ  میناآگاهی بیشتر این افر
پردازی درباره حجاب اسالمی و ابعاد و مساائی جنیان آنس باه  تئوریک و عنن نظریه

العالیس در  پنینه بنحجابی دامن زده است. سخنان ارزشمنن مقان معظا رهبری منظله
هااس  خیلای از خانا: »بخش و کارگشاست؛ آنجا کاه فرماوده اسات باره بسیار الهان این

متنین و مسلماننن و به انقالب عقینه دارننس ولی مسئله حجااب بارای آناان روشان 
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هاا  کننن؛ اماا واقعااً حجااب در ذهان آن نیست. حرفی ننارننس حجاب را رعایت می
 1«.ها پاس  داده شود سؤا  و مسئله استس باین به این

شان با  نگی آشنایی دختران کوچکهای مذهبیس چگو های مها خانواده یکی از دغنغه
حجاب است؛ موضوعی که مرز بسیار باریکی دارد و اگر با دقت رفتار نکنیاس ممکان 
است فرزننمان برای یک عمر از حجاب دلزده شود. گستر  فرهنگ حجابس بنون 

گیری از اهرن زور و  های اعتقادی افراد و تنها با بهره های درونی و پایه توجه به انگیزه
پذیر نیست و اگار افاراد باه اقتضاای شارایط و باا اثرپاذیری از عوامای  بار امکاناج

اجبارکنننه تن به حجاب دهننس این امر بقا و دوامی نخواهن داشت و با تغییر شارایط 
و برطرف شنن عوامی اجبارکنننهس حجاب را کنار خواهنن گذاشت. اگر چه اساتفاده 

الیی برای حصو  به نتیجه برخوردار است؛ ولی از مکانیزن الزان و اجبارس از سرعت با
های شناختی و هنجاری همراه نشودس ثبا  کمتری  خواهن داشت. امان  اگر با مکانیزن

ورزین که کار و مسئولیت بایان باا میای و عالقاه  پیوسته بر این امر تأکین می علی
کاار باه شان  رو ایشان از ایجاد فضای اکراه و اجبار در  شخصی انجان شود. از این

فرماود:  شان؛ چنانکاه می هاای مساتبنانه متوسای نمی کرد و هرگز به رو  پرهیز می
ُْ َعَلی» ْحِمَلُک

َ
ْن أ

َ
مرا نرسن که شما را به چیزی وادارن که نااخو   2؛َما َتْکَرُهوَن   َوَلْیَس ِلب أ

 «.انگارین می
ُلوِب َشْهَوة  »آن حضر  در سفارشی واال فرموده است:  ُِ ِِ  ِإنَّ ِلْل ُتوَها ِمْن ِقَبت

ْ
، َف  َوِإْقَباال  َوِإْدَبارا 

ََ َعِمتتبَ  ْکتتِر
ُ
ْلتتَب ِإَذا أ َِ آوردناای و  هااا را میلاای اساات و روی د  3؛َشتتْهَوِتَها َوِإْقَباِلَهتتا، َفتتِإنَّ اْل

گاه به کار گیرین که خواهان اسات و روی در کاار؛ چاه  ها را آن کردنی. پس د  پشت
 «.  ادار شودس کور گرددد  اگر به ناخواه به کاری و

های آماوز  حجااب باه دختارانس باه اختصاار بیاان  ترین رو  در این نوشتار مها
 شود.  می

 . توجه به محبت خداوندی1
کننان. بارای  برخی والنین در تربیت دینی کودکانس ازرو  انذار و تهنین استفاده می
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«. افتان بنی برایت میاتفاق »یا « جایگاهت جهنا است»گوینن:  موا  به فرزنن خود می
این در حالی است که در دین اسالن انذار و تبشیر در کنار یکانیگر هساتنن. تهنیانس 

درپاایس اثاار معکااوس دارد؛ چنانکااه  های پی تنبیااهس ارعااابس ناانامت و ساارزنش
جاَ.تةِ »فرموده اسات:  امیرالمؤمنین ُُ فتب الَمَلَمتِة َیُشتبُّ نتاَر اللَّ روا در  زیااده 1؛اإلفترا
اگر حجاب با زیبایی و همراه با عشا  و «. کنن ور می آتش لجاجت را شعلهسرزنشس 

پذیرنان. ماادری  رحمت بیکران خناونن به بننگانش طرح شودس جوانان آن را بهتر می
توانن در تربیت دینی فرزنن  موف  باشن که وقتی درباره چرایای حجااب ماورد  می 

ای که فرزنن بااور  گونه هی مطرح کنن؛ بهگیردس به زیبایی آن را خواسته ال سؤا  قرار می
خواهان.  داشته باشن خناونن ناظر رفتار  اسات و جاز خیار و نیکای بارای او نمی

 بنابراین باین فرزننان را از کودکی با صفا  زیبای خناونن آشنا کرد. 

 سازی )تبیین فلسفه حجاب(  . گفتمان2
های فراگیار و  گیری از رسانهی های اخیرس با بهره فرهنگ و تمنن مغرب زمین در دهه

اثرگذار خودس دینگاه غرب درباره زن و خانواده را به گفتمان حاکا بر جهاان تبانیی 
کردده و نظان معنایی به ها پیوسته ایجاد نموده است. در این گفتمانس زن از انسانی با 

های متعالی به کاالی جنسی و ابزاری برای عرضاه و فارو  هار چاه بیشاتر  ویهگی
های بزرِ  ملی و فراملی بن  شنه است. در چناین فضااییس  الهای تولینی شرکتکا

سازی در حوزه زن و خاانواده بار اسااس دیانگاه اساالمی روشان  ضرور  گفتمان
ساازی در ایان  العالیس با اشاره به ضرور  گفتمان شود. رهبر فرزانه انقالب منظله می

کننان؛ چاه  تس هماه تنفساش میگفتمان یك جامعهس موی هواس»حوزه فرموده است: 
 2«.ساازی انجاان بگیارد بنانننس چه ننانننس چه بخواهننس چه نخواهنن. باین این گفتمان

گرایی در برابر فردگراییس تقویت و بر جامعه مسلط شاود. ایجااد  باین گفتمان خانواده
انانازی  شابکه معناایی  گیری و راه تمو  در زمینه عفاف و حجاابس مساتلزن شاکی

هاای خاانوادگیس پیونانهای خاانوادگی و عفاتس ذیای  گراست؛ زیارا ارز  دهخانوا
شود. گفتگوی علمی با کودکاان و نوجواناان در حان   گرایانه تولین می گفتمان خانواده
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ها و تبیین فلسفه حجاب و پیامنهای آن از طریا  مهاار  گفتگاوی  فها و درک آن
هاا از حجااب  رسینن آگااهی آن چهره یا قصه و فیلا یا شعر موجب به کما  به چهره
 ای که از آن به بهترین وجه دفاع و پاسناری کننن.  گونه شود؛ به می

پاذیرد و در پای  نسی جوان امروز دیگر احکان شرع را بر اساس تعبان مماض نمای
دانستن فلسفه و چرایی این احکان اسات. اگار والانین بخواهنان عفااف در وجاود 

هاا بیاموزنان و  ایا و فوایان عفااف و پاکانامنی را باه آنفرزننان نهادینه شودس باین مز
هاا و رساانه ملای  چرایی این کار را به زبان ساده برایشان تبیین کننن. بنابراین خانواده

ای به این موضوع و فلسفه متعالی لازون رعایات حجااب و  باین توجه خاا و ویهه
ای آنان تبیاین کننان. در عفاف در برابر جنس مخالج داشته باشن و آن را به خوبی بر

 استفاده کرد.  مسئله حجابتوان از کتاب  این خصوا می
حجااب کاه در پهوهشای شارکت  نفری بانوان کا 500درصن جمعیت  80اظهارا  

ها از فواین و آثار پوشینگی و پیامنهای ناپوشاینگی  اطالعی آن کرده بودننس گویای بی
های دیگاری نیاز در  ست؛ اگر چه انگیزهحجابی ایشان ا ترین عامی کا به عنوان اصلی

.رفتار آنان تأثیر داشته است
هاای  تفااو  باه حجاابس از خانواده برخی دختاران بی 1

انن. در نظرخواهی از این  مذهبی هستنن که مادران در توجیه و تربیت آنان موف  نبوده
ای  کننانه یی قانعانن دال انن با وجود اعتقاد به خوبی حجابس نتوانسته ها گفته مادرانس آن

 2شان بیاورنن. برای فرزننان
ای داشته باشانن و  ها هنگامی که شناخت کافی نسبت به مسئله بر اساس تجربهس انسان

ویهه  پذیرنن؛ باه ها و زیربنای آن را به خوبی بشناسننس با اشتیاق بیشتری آن را می ریشه
ها از  یاری از انسااناگر آن مسئله جنبه شرعی و دینی داشته باشان. علات گریاز بسا

کننن دین با نیازهای طبیعی انسان مخالج است و  احکان دینیس این است که گمان می
شان جنا کنن. این طارز تفکار دربااره حجااب و  ها را از زننگی طبیعی خواهن آن می

 عفاف نیز مشهود است. 
دارای سرایی است که  بخشیس زبان قصه یا داستان های آموز  و آگاهی یکی از رو 

توان حقاای  و واقعیاا  زنانگی را باه  ای است و از طری  آن می جاذبه و نفوذ ویهه
زیبایی تان ترسیا کرد و اثر آن را در افراد مشاهنه نمود. تأثیرگزاری قصاه و داساتانس 
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 دهان و هانایت غیرمستقیا و نادیننی است. قصه به طور غیرمساتقیا راه را نشان می

کنان.  ترسانن و امینوار می نماینس می کننس تشوی  می وعظه میدهنس م کننس عبر  می می
ها با هیجاان زیااد  شنینن قصهس از کارهای مورد عالقه کودکان و نوجوانان است. آن»

دهنن و تاأثیر الزن را از  گو قرار می دهنن و خود را در اختیار قصه به داستان گو  می
ی کاود  دارد؛ بلکاه اگار جاذاب و های مفیانی بارا پذیرنن. قصه نه فقط پیان او می

های آن  کوشن خود را باا شخصایت مناسب طراحی و بیان شودس کود  و نوجوان می
 1«.قصه هماننن سازد

 . الگوآفرینی و معرفی الگوهای مناسب 3 
های عینی و کاربردی تعلیا و تربیتس الگوآفرینی است که بر جاان و د   یکی از شیوه
کریا در برخی آیاا س اشخاصای را باه عناوان اساوه و الگاو نشینن. قرآن  متربیان می

َلَقْد َكاَن َلُکهْم »معرفی کرده و به پیروی از آنان دستور داده است؛ چنانکه فرموده است: 
َ  َكِثیراً  َ  َواْلَیْوَم اْلِْخَر َوَذَكَر الَلَّ ِ  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو الَلَّ برای شاما  قطعاً  2؛ِفي َرُسوِل الَلَّ

خنا سرمشقی نیکوستس برای آن شخصی که به خنا و روز بازپسین  در اقتنا به رسو 
 «.کنن امین دارد و خنا را فراوان یاد می

گیارد. کاودک در چنان  تربیت ابتنایی انسان به طور طبیعی با رو  الگویی شکی می
رجه او  پنر سا  نخست زننگیس همه کارهایش را از الگوهای پیرامون خود که در د

ا   کنان و سااختار تربیتای و مادر  هستننس الگوبرداری و با تقلین از آناان رشان می
رو رو  الگویی در ساازمان دادن شخصایت و رفتاار کاودکس  گیرد. از این شکی می

های نخسات کاودکیس باه نقاش  نقش بسزایی دارد. تلقی کودکان از والنین در ساا 
زنن؛ زیرا کودکان در این ایان هماه چیاز  دامن می الگویی آنان در جهت موبت یا منفی

داننن. اگار والانین بکوشانن نموناه رفتاار و  خود را از والنین و وابسته به ایشان می
ساازی  کردار مطلوب و سازننه را در معرض مشاهنه فرزنن خود قارار دهنان و اسوه

را تربیات تواننن شخصیت و موقعیات اجتمااعی او را دگرگاون کننان و او  کننن؛ می
ها از جمله حجابس به مراتب از دعو  لسانی ماوثرتر  نماینن. دعو  عملی به ارز 
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ُْ »فرموده است:  است؛ چنانکه امان صادق ِتُک َْ ْلِس
َ
اِأ ِبَغْیِر أ ََّْ ماردن را باا  1؛ُکوُنوا ُدَعاة  ِلل

 «.رفتار خود نه با زبانس به اسالن دعو  نمایین
ای اسات کاه رفتارهاای والانین را  مچون آینهچشا و گو  کودکان و نوجوانانس ه

کننن. الگوهای عملی ارائه شنه توساط خاانواده ماننان  شنونن و تقلین می بینننس می می
هاس تأثیر عمیقی بار رفتاار  نموه پوشش و حجاب مادر یا پنر و نوع روابط عفیفانه آن

تار مناسب و به شکی کودکان و نوجوانان دارد. در واقع پنر و مادر با ارائه اعما  و رف
کننان. از  ها و هنجارهای سالا را در شخصایت کاودک نهادیناه می غیرکالمیس ارز 

رو شایسته است در اصالح رفتار و اخالق خود بکوشانن؛ زیارا اخاالق و رفتاار  این
ُُ َاِْلَْطَفتاُل »فرموده اسات:  هاس الگوی رفتار فرزننان است؛ چنانکه امان کاظا آن ُیْحَفت

ََلِح  ََ ُْ  ِب  «.  شود های رفتار والنین حفح می رفتار کودکان در اثر خوبی 2؛آَباِئِه
توجه به این نکته ضروری اسات کاه ماادر نبایان تنهاا در پوشاش ظااهری الگاوی 
فرزنن  باشن و از مسائی دیگر غافی بمانن؛ زیرا در این صاور  فراینان الگوساازی 

انن دختار خاود را  ی که نتوانساتها کنن. چه بسیار مادران ممجبه به مشکی برخورد می
به استفاده از حجاب برتر مجااب کننان؛ زیارا میاان حارف و عمای برخای والانین 
هماهنگی وجود ننارد. به عبار  دیگر مادرِ چادری از ایمان و حیاا و عفااف ساخن 

هاای دیگار اخالقای و  کنانس اماا در حوزه گوین و یا حجاب کامی را رعایات می می
کنان. ایان  دوستی و مهرورزی و ... ضاعیج عمای می تواضعس نوع رفتاری ماننن ادبس
شود دختر جوان و به بلو  رساینهس از حجااب فاصاله بگیارد. چاه  اتفاق موجب می
کنننس اما خاود  هایی که والنینس فرزننان را به داشتن حجاب تشوی  می بسیار خانواده

در این حالت است که  کننن. ها یا مجالس عروسی رعایت نمی شئونا  را در میهمانی
شاان حای کننان و در  تواننان آن در ذهن شونن و نمی رو می فرزننان با دوگانگی روبه

 شونن.  بزرگسالی دچار تعارض می
های مؤثر و تأثیرگاذار بار آشناساازی فارد باا معناا و مفهاون حجاابس  یکی از گروه

همکااران و ...س  هاس دوستان و رفقااس های همساالن است. گروه کودکانس همبازی گروه
های همسااالن بار نوجواناانس از  آینن. تأثیر گروه های همساالن به شمار می جزء گروه
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شود. این مرحله از سن و سا س نقطه عطفای در حاوزه  سا  شروع می 14تا  13سنین 
یابی فرزننان خود نیز نظاار   آین. والنین باین بر دوست زننگی شخ  به شمار می

ها از همسااالن خاود الگاو  ابی فرزننان گزینشی باشن؛ زیرا بچاهی کننن تا نوع دوست
 گیرنن. می

 . مهر و محبت والدین به دختر4
نگر  موبت فرزننان به مذهب و امور دینی از جمله حجابس ریشه در مهارورزی و 

تواننن ممیطی آکننه از مهار و ممبات بار پاا کننان و در  ممبت والنین دارد. آنان می
خوشایننی از عفاف و حجاب ایجاد نماینن. ممبت و مهارورزیس ذهن کود  تجربه 

 نیروی عظیا و کارسازی در رو  تربیتی است؛ چنانکه سعنی گفته است:
 به نرم  ب دشومع  وعا  کورد دوسوا    

 

 چع بز دوسا س ت  ک  ی دشومع اوسوا   
 

 چع س نا  کنو  سو ا رو و  ن ورد    
 

 کووه  ز نووا   د وو  بوور سوور ن ووعرد 
 

 بووز ام وور بووه ونووتع درشووت  م ووع   
 

 1چع ب    که س ت  ک ونی سنوا و ور    
 

دختران به دلیی برخورداری از عنصر عاطفهس به ارتباط تنگاتنگ و سرشاار از ممبات 
های دختران امروز جامعهس به علت کمباود  پنران خود نیازمنننن. بسیاری از بنحجابی

ت کاه کننن. ایان در حاالی اسا ممبتی است که آنان از سوی پنران خود احساس می
اسالن ناب مممنی درباره ممبت کردن به دختاران سافار  بسایاری کارده اسات. 

کارد و  حتی در هنیه دادن نیاز دختاران بار پساران مقانن می پیامبر گرامی اسالن
 فرمود: می

ِِ َصتَ َقه  ِالتی َقتوٍم َمحتاوی وَق َفاشَتری ُتحَفهَّ َفَحَمَلها ِالی َعیاِلِه، کاَن َکحاِم َِ السُّ -ٍج َمن َدَخ
 َِ مُا َاعَتَق َرَقَبته  ِمتن ُولتِ  ِاستماعی َح انثی َفَکَانَّ ُه َمن َفرَّ کوِر، َفِانَّ َِ الذُّ هار  2؛َولَیبَ ا ِبااِلناِث َقب

کننانه  ا  ببردس هماننن حمی ای بخرد و آن را برای خانواده کسی به بازار رود و تمفه

ایا بر پسران مقنن بانارد؛ صنقه به سوی نیازمننان است و باین دختران را در دادن هن

ای از نسای حضار   زیرا هر کس دختر  را خوشما  کننس ماننن آن است که بارده

 اسماعیی را آزاد ساخته است. 
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 . تشویق5
گیری از مهار  تشاوی  بار اسااس  های آموز  حجاب و عفافس بهره یکی از شیوه

تشاوی  اسات؛ آگاهی و تصمیا به موقع است. رو  اصلی تعلیا و تربیت اساالمیس 
زیرا اساس تربیت بر سهولتس ممبت و مالیمات اسات. مقصاود از تشاوی س پاسا  

های  موبت در برابر رفتار مطلوب فرزنن است. این پاسخگویی ممکن اسات باا شایوه
متنوع به صور  ستایشس ابراز مهرورزیس واگذاری مسئولیت مناسب به متربیس وعنه 

شاود کاود  یاا نوجاوان از کاار خاود  می گر شود. تشوی  موجب پادا  و ... جلوه
احساس لذ  و از خود احساس رضایت کنن و نتیجه این چرخهس تکرار رفتار است. 

شود. والنین  بهترین سن تشوی  به حجابس از سنین پایین قبی از سن بلو  شروع می
های سن نوجوانی را در نظر بگیرنن و ساپس باا راهنماایی و  باین روحیا  و ویهگی

ها از بنحجابی مبادر  ورزنن. اگار نوجاوان در  فرزننان به حجاب یا نهی آنتشوی  
ترین ممیط زننگی و رشان اوساتس ماورد توجاه و ممبات  ممیط خانواده که اصلی

گااه  اعضای خانواده باشن و از طری  تشوی  اطرافیان احساس ارزشمننی نماین؛ هیچ
 گذارد. میخود را در اجتماع برای جلب توجه دیگران به نمایش ن

 بخشی . عادت6
بخشی کودکان و نوجوانان به این امار مهاا  های آموز  حجابس عاد  یکی از شیوه

گااه ایان عاادا  باا  است تا در پرتو انجان و تکرارس عمی به عاد  تبنیی شاود و آن
های دینی و ملکاه  آگاهی و شناخت همراه گردد. عم  بخشینن و درونی کردن آموزه

بخشای باا  گیاری از شایوه عاد  دکان و نوجواناانس نیازمنان بهرهکردن فضایی در کو
متأسفانه برخی معتقننن کودک باین بعان  ها و مهار  رفتاری و گفتاری است. تکنیک

گیرنان کاودک  از رسینن به سن تکلیج حجابش را انتخاب کنن و زمانی تصامیا می
خود را با حجاب آشنا کننن که دیگر دیر شنه است؛ این در حالی است کاه پایش از 

ها را به ایان  آنکه کودک به منرسه رودس برایش دفتر و قلا و وسایی نقاشی تهیه و آن
های الزن در  بایست بساتر والنین بناننن پیش از سن تکلیج می»کننن.  ار تشوی  میک

ها فراها کننان. اغلاب کساانی  زمینه مفاهیا دینی ا ارزشی چون حجاب را برای بچه
اعتقااد  دهننس باه مباانی دینای بی که در سنین باالتر وظایج عبادی خود را انجان نمی
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 1«.اناان ه آمااادگی الزن را بااه دساات نیاورد نیسااتنن؛ بلکااه در گذشااته ورزیاانگی و
سازی حجاب و عفاف برای کودکاان و نوجواناانس  بخشیس الگوسازی و شیرین عاد 

باین از سنین کودکی و نوجوانی شروع شاود و نبایان آن را باه بعان از سان تکلیاج 
 2.موکو  نمود
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