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 ...روی خط اخبار     

  گسترش گرايش به حجاب در بين دختران امريكايي

كه يك  IG پايگاه اينترنتي گروه تحقيقاتي به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از

گروه نشان  هاي محققان اين يافته گروه تحليل آماري در مركز نيويورك است،

 ههاي قبلي عالقنسل دهد كه نسل جديد جوانان دختر نيويوركي برخالفمي

 هاي بدن نما ندارند چنداني به خودنمايي و پوشيدن لباس

 دهاي آماري گروه خوملسيا الويجن از محققان اين گروه در توضيح اين تحليل

حاكي از  نيويوركنسل جوان  دختران  از نظر ما آمارهاي دريافتي از: افزايدمي

 .انداست كه مردم به پوشيدگي بيشتر روي آورده آن

بند و باري است از نظر من نگاه ساده انگارانه و بي علت اصلي اين امر: افزايداو مي

 اكنون در گذرد رايج شده بود وچيز مي شعار همه كه در چند سال اخير با

 بند و باري گرايش به*العمل به آن موج بي*عكس

يدگي بيشتر در ميان دختران جوان و نوجوان اوج پوش

  .گيريد*مي

در . اختصاا  يافتاه اسات   ( نساء) يك سوره از قرآن به اسم زنان. تدر قرآن كريم به شخصيت و كرامت زن، حقوق او و تالش او در سير تکاملي اش توجه شده اس *

تنهاا  . زن و مرد در اصل انسانيت تفاوتي با يکديگر ندارند و هركدام از شخصيتي مستقل برخوردارناد . آيات متعددي از مسائل مربوط به آنان سخن به ميان آمده است

در آيه مي خوانيم كه؛ ياأيُها الناسُ انّا خلقنکم مِن ذَكرَو اُنثي وَ جَعَلنکُم شُعُوبا وَ قَبَائل لِتعارَفُوا انَ اكرمَکمُ . قواستمعياري كه مي تواند آنان را از يکديگر متمايز سازد ت

ر شناساایی مقاابا    ای مردم ، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگ( 31حجرات آيه .)عِندَ اهلل اتقئکُم

بدون ترديد پوشا  زن در برابار بيگاناه و حاريم داري او يکاي از مظااهر تقاوا و        . حاص  کنید در حایات ارجمند ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست

قرآن كريم پوش  . كرامت خود را پارس داردپاكدامني است و قرآن مي خواهد زن ، پارسا باشد و با پوشيدگي خود در برابر نامحرم و دوري از خود نمايي شخصيت و 

      .وَقُل لِلمؤمِنتِ يَغضُضنَ مِن ابصَرهِن و يحفظنَ فُرُوجَهن واَل يُبدين َ زينتهنَ اال ما ظهرَ منها وَليضاربن بخمارهن علاي جياوبهنَ    : را بر زن الزم دانسته ، فرمان مي دهد

ز هر نامحرمی فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آن چه که طبعا از و به زنان با ایمان بگو، دیدگان خود را ا( 13نور ) 

نخست فرو بستن دیدگان از نامحرمان، دوم . در این آیه چند دستور به زنان داده شده است . آن پیداست و باید روسری خود را برگردن خویش فرو اندازند

نکردن آرایش و زیور خویش از نامحرم و چهارم پوشاندن گردن و سینه، به این که مقنعه و روسری را بهه گونهه ای اسهتفاده    لزوم حفظ عورت، سوم، آشکار 

 :در آیه ای دیگر می فرماید. کنند که گردن آنها نیز پوشیده شود

 (95احزاب ... ) دنی أن یُعرفنَ فال یُوذینُیا ایها النبُی قُل إلزوجِکَ وَ بناتک و نسَاء المومنین یدنیَنُ علیون مَن جلد بَیهن ذلک أ

 . این برای آن که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند. ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مومنان بگو پوششهای خود را بر خود فرو گیرند

 

 

 

به پوشيدگي بيشتر در ميان دختران  باري گراي  بند والعمل به آن موج بيعکس

الويجن معتقد است كه پس از چندين سال از اوج .گيريدجوان و نوجوان اوج مي

بدن نمايي كه افراد را در كمترين ميزان پوش   هاي كوتاه وفرهنگ خودنمايي و لباس

متفاوتي هستند؛ چيزي كه ديگر آن قدر بدن  داد، اكنون مردم به دنبال چيزقرار مي

-ديگر اين روي آوردن دختران جوان را تمايل آن محققان اين گروه دليل.نمايانه نباشد

به : كننددانند و اضافه ميآزار ديگران مي ها به داشتن كنترل خوي  و راحت بودن از

بند و مقابله در برابر فرهنگ عمومي بي طور كلي گراي  به مذهب، رفتن به كليسا و

كنترل بهتري داشته  خودش بر خود ل جوان قصد دارد كهباري عالمت آن است كه نس

 .باشد

 
    حجاب در قرآن 

  بررسي قوانين و مقررات پوشش برخي دانشگاه های جهان  

 

 

  آمریکاتگزاسدانشگاه                                    

                                              (www.utexas.edu) 

 .باشند هاي غليظ و نامتعارف مجاز نمي آراي  -

تر بوده و  اينچ باالي زانو كوتاه 1طول دامن نبايد از  -

 .نبايد بي  از حد تنگ باشد

 .شلوار نبايد تنگ و چسبان باشند -

كشي و ورزشي،   پوشيدن شلوار كتان از هر رنگ، شلوار -

 .اشدب گير، مجاز نمي هاي زير و عرق جوراب شلواري، لباس

 .نبايد از سه اينچ بلندتر باشند  پاشنه كف  -

نما مجاز نيست و  هاي بدن لباس پوشيدن -

هاي ديگر  هاي زير مناسب، بايد همراه با لباس لباس

 .پوشيده شوند

. هاي زنانه و مردانه ضروري است پوشيدن جوراب -

 .مجاز نيستهاي زنانه تزييني  پوشيدن جوراباما 

 

 

 
 (www.ngu.edu)وی  آمریکا دانشگاه گرین 

ها را نشان  لباسي كه به صورتي نامناسب اندام -

ها بايد زيبا، موقّرانه و با  دامن. باشد دهد مجاز نمي مي

 .ي مناسب بوده و كوتاه نباشند اندازه

 (www.bju.edu)دانشگاه باب جونز آمریکا

 هاي پيراهن و شلوارها ها، دامن ها، پيراهن كليه -

 حداقل) .باشند گشاد مناسب ميزان به بايد مردانه

 (آزادي اينچ سه

 ( www.tamu.edu)دانشگاه کینگزوی  تگزاس

هاي عجيب و غريب و افراطي لباس كه با  مدل

سالمتي  و يا كار دانشکده در تزاحم هستند،  مغاير 

دانشگاهيان  د انتظار از قشر دانشجويان ومور با معيار

 دانشجو را در معرض اقدامات تنبيهي و  تلقي شده و 

 خواهد داد انضباطي قرار

 

 !سير صعودی دانشجويان در دانشگاه ها

 !سال به سال دریغ از پارسال

 

  سال اول 

   دوم سال

سال سوم    

 سال چهارم 

   مستند تکان دهنده وضع

 فرهنگي دانشگاه ها را در

 :سايت خبري برنا ببينيد

Bornanews.ir 

 


