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چكيده
آموزه «حجاب» در جامعه ايران به عنوان يك ضرورت اسالمى، هرچند در دوران پهلوى 
از نگاه حكومت به منزله يك مانع پيشرفت، محسوب مى شد و سياست حاكمان بر ترويج 
«فرهنگ برهنگى» استوار بود اما هرگز جامعه، حاضر به پذيرفتن آن نشد. از نگاه اين 
نهادهاى  از  يكى  عنوان  به  دوم  پهلوى  دوران  در  تأسيس شده  اسالمِى  مدارس  تحقيق، 
تأثيرگذار و مهم از منظر سرمايه اجتماعى، در مقام شبكه هايى بودند كه به دليل حاكم 
تقويت فرهنگ  از دو طريق موجب  آنها،  بودن هنجارهاى قوى همچون «حجاب» در 
حجاب مى شدند. نخست اينكه، رعايت حجاب در اين مدارس به عنوان يك الزام براى 
دانش آموزان، موجب تقويت اين هنجار در ميان آنها و خانواده هايشان مى گرديد؛ دوم اينكه 
از آنجا كه چنين شبكه هايى از منظر سرمايه اجتماعى بستر مناسبى براى همكارى اعتمادآميز 
به شمار مى آمدند در شبكه مدارس اسالمى نيز با وجود سارى بودن «هنجار حجاب» در 
آنها اقدامات جمعى كارآمدى مبتنى بر فضاى همكارى، عليه سياست برهنگى رژيم شكل 

مى گرفت كه به طور طبيعى موجب تقويت فرهنگ حجاب مى شد.
واژه هاى كليدى: سرمايه اجتماعى، مدارس اسالمى، حجاب، شبكه، هنجار.
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به شمار مى رود و به عنوان يك ضرورت دينى، داليل عقلى و نقلى متقنى بر رعايت آن وارد 
شده است. البته پديده حجاب خاص دين اسالم و جامعه مسلمانان نيست. ساير اديان الهى نيز 
حجاب را جزء آموزه هاى دينى خود آورده اند؛ هرچند امروزه به دليل ورود انحرافات جدى به 

اين اديان، بسيارى از آموزه هاى آنها دچار تحول شده است.
امروزه در غالب جوامع اسالمى، «حجاب»، از مسائل مهم دينى و اجتماعى به شمار مى رود. 
در جامعه ايران نيز به عنوان يك كشور اسالمى به ويژه از زمان ورود اسالم به اين سرزمين، 
پديده «حجاب» از جايگاه عمده اى برخوردار بوده و همواره تا به االن به عنوان يك «هنجار»، 

جزء فرهنگ اصيل مردم به شمار مى رفته است.
با اين وجود همواره نگاه حكومت ها به اين امر دينى، در ادوار مختلف متفاوت بوده و برخى 
از حاكمان كشورهاى اسالمى، آن را مانع پيشرفت تلقى كرده اند. به همين منظور اقدام به تضعيف 
و در مواردى از بين بردن آن كرده اند. در جامعه ايران نيز به طور مشخص در دوران زمامدارى 
پهلوى رفتار ناشايستى با اين امر مقدس شده؛ اما جامعه ايران هرگز روى خوشى نسبت به اين 
رفتار نشان نداده است؛ لذا بررسى اين مسئله كه چگونه با وجود اقدامات جدى حكام پهلوى 
مبنى بر خدشه دار كردن اين پديده، مردم مسلمان حاضر به كنار گذاشتن آن نشده اند نيازمند ارائه 
پژوهش هاى مفصل است؛ به عبارت ديگر عوامل مختلفى را مى توان در حفظ و بلكه تقويت اين 
«هنجار»، مؤثر دانست. در اين پژوهش طى مطالعه اى تاريخى، به تأثير يكى از اين عوامل مؤثر 
يعنى «مدارس اسالمى» در حفظ اين هنجار در جامعه ايران پرداخته شود؛ آن هم با نگاه سرمايه 

اجتماعى كه از جمله مباحث جديد در حوزه علوم اجتماعى به شمار مى رود.

1. تاريخچه حجاب در ايران
ردپاى حجاب و پوشش در جامعه ايران به زمان هاى پيش از ورود اسالم به اين سرزمين 
برمى گردد. هرچند اصطالح «حجاب» به معناى پوشش اسالمى، در فرهنگ آن زمان مطرح 
نبود اما زنان ايرانى، حجاب و پوشش مخصوص زمان خود را داشتند. به طور مثال در عهد 
هخامنشيان هرچند چهره كامل زنان ديده مى شد و پيراهنشان مانند پيراهن مردان پارسى بود،  
اما زنان آن عهد از پارچه شنل مانندى كه حالت شبيه به چادر داشت استفاده مى كردند (پارسا، 
1372: 65). در عصر ساسانيان نيز پوششى همچون چادر وجود داشت كه از يك روسرى 
بسيار بلند تشكيل مى شد و سر را بدون پوشاندن صورت مى پوشاند و بلندى آن، قسمتى از 

باالتنه را فرا مى گرفت (رحيم زاده صفوى، 1335: 160).
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با ورود اسالم به ايران و تأكيد جدى منابع اسالمى به ويژه قرآن كريم1 بر حفظ حجاب، 
جايگاه اين پديده در ميان زنان ايرانى به عنوان يك تكليف اسالمى، مهم جلوه داده شد؛ به 
گونه اى كه تا اواخر قرن سيزدهم شمسى همواره در دوره هاى مختلف غزنويان، سلجوقيان، 
مغول، صفويه، زنديه و قاجاريه، زنان ايرانى به اشكال مختلف داراى پوشش اسالمى بودند 

(پارسا، 1372: 71 و 72).
اما در اواخر سلطنت قاجار كه همراه است با آغاز تماس ايران با غرب، به تدريج آموزه هاى 
مبتنى بر انديشه هاى غربى وارد جامعه ايران شد و از آنجا كه جداى از اشتياق ايرانيان براى ارتباط 
با غرب، از طرفى تمايل جدى از سوى غرب براى نفوذ به جامعه ايران وجود داشت، تالش قابل 
توجهى براى وابسته كردن اين كشور در عرصه فرهنگ و سياست صورت گرفت؛ لذا از جمله 
مشكالت فرهنگى اى كه براى جامعه ايران به وجود آورد اين بود كه از جانب حكومت هاى 
غربى تالش شد تا سايه مظاهر فرهنگ غرب به عنوان تنها راهكار ايجاد توسعه و پيشرفت، بر 
فرهنگ جامعه ايران افكنده شود. با همين هدف دستيابى به پيشرفت، حاكمان آن زمان اقدام 
جدى در جهت غربى سازى تمام حوزه ها به ويژه حوزه هاى فرهنگى صورت دادند. در دوران 
پهلوى، رضاخان كه عمًال راه تقليد از غرب را براى رسيدن به توسعه يافتگى و پيشرفت ايران 
انتخاب كرده بود، نسبت به شبيه سازى مظاهر فرهنگى ايران با فرهنگ غرب اقدام كرد؛ از جمله 
اقدامات وى در حوزه فرهنگى، تالش براى جايگزين كردن «فرهنگ برهنگى» به جاى «فرهنگ 

پوشش» بود كه به بهانه آزاد نمودن زنان از قيد و بند صورت مى گرفت.
به همين منظور، وى در سال 1309 شمسى ورود كاله هاى زنانه را در ايران آزاد اعالم 
كرد و در سال 1311 سه تن از زنان برهنه عرب را به منظور اشاعه فرهنگ غرب از عراق 
به ايران آورد تا دومين كنگره زنان شرقى را در تهران افتتاح كند (شفيعى سروستانى، 1378: 
251). در فروردين ماه سال 1314 شمسى نيز در مجلس جشنى در شيراز كه با حضور وزير 
معارف برگزار شد دختران دانش آموز به دستور مقامات، مكلف شدند بدون پوشش معمول، 
دسته جمعى سرود بخوانند و سپس به ورزش ژيمناستيك بپردازند. سرانجام نيز به دستور او 
در دى ماه سال 1314 شمسى در جريان مدرنيزه كردن كشور، فرمان تاريخى «كشف حجاب» 
صادر شد و ترويج فرهنگ برهنگى به حد اعلى خود رسيد. در زمان محمدرضا شاه نيز همين 
روند ادامه پيدا كرد؛ با اين تفاوت كه كشف حجاب در عصر رضا شاه با زور سرنيزه بود 
1. اشاره به آيه 59 سوره احزاب كه زنان را به كامل كردن پوشش شان توصيه كرده و از آنان مى خواهد كه اطراف 

روسرى يا مقنه شان را روى سينه خود افكنند تا گردن و سينه شان پوشيده باشد.
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در حالى كه محمدرضا با كمك تبليغات بر انجام آن پاى مى فشرد (زيبايى نژاد، 1379: 163).
اما با وجود ترويج فرهنگ برهنگى از سوى دولت، بررسى ها نشان مى دهد نه تنها جامعه 
به پذيرش سياست برهنگى نشد بلكه همواره اعمال  ايران در دوران پهلوى هرگز حاضر 
اين سياست دولت را، در راستاى از بين رفتن مشروعيت حكومت تلقى كرد؛ به گونه اى كه 
مخالفت با كشف حجاب دولت، خود به عنوان يكى از تقاضاهاى انقالبيون براى تحقق انقالب 

اسالمى مطرح شد.
همان طور كه همواره نهادهاى مختلفى از جمله آموزش و پرورش براى ترويج سياست 
برهنگى وارد فعاليت شدند و اقدامات گوناگونى در اين زمينه به كار گرفته شد، در مقابل، 
اقدامات جدى نيز از سوى مخالفان صورت گرفت. ايراد سخنرانى هاى مختلف عليه برهنگى، 
تظاهرات نسبت به واقعه كشف حجاب، در خانه ماندن زنان براى مدت ها جهت حفظ حجاب 
و اقداماتى نظير «تأسيس مدارس اسالمى دخترانه و پسرانه» كه موضوع اين پژوهش است، از 

جمله اين تالش ها بود.

پرسش، فرضيه و روش تحقيق
پرسشى كه در اينجا مطرح است اين است كه مدارس اسالمى دوران پهلوى از نگاه سرمايه 
اجتماعى چه نقشى را در حفظ و تقويت فرهنگ حجاب ايفا نمودند؟ در اين پژوهش به 
دنبال اين هستيم تا از منظر سرمايه اجتماعى كه امروزه عامل تأثيرگذارى بر حوزه هاى مختلف 
اقتصادى يك جامعه محسوب مى شود، نشان دهيم مدارس  فرهنگى، سياسى، اجتماعى و 
اسالمى چه اقدام مهمى در حفظ و زنده نگه داشتن «فرهنگ حجاب» صورت دادند؛ به گونه اى 
كه انقالبيونى كه اسالم را اساس مبارزه با رژيم پهلوى برگزيده بودند مسئله برپايى «حجاب» 
را يكى از خواست هاى مهم انقالبى خويش قرار دادند. فرضيه ما اين است كه وجود مدارس 
اسالمى در دوران پهلوى، از نگاه سرمايه اجتماعى، به منزله شبكه هايى بودند كه به دليل حاكم 
بودن «هنجار حجاب» در اين مدارس، ضمن اينكه به دليل مكلف كردن دانش آموزان به رعايت 
اين هنجار در مدرسه و از طرفى ترويج آن در جامعه به ويژه در خانواده، موجب تقويت آن 
مى شدند، زمينه همكارى براى صورت دادن «اقدامى جمعى» همچون مقابله با سياست برهنگى 

دولت را فراهم مى كرد و از اين طريق موجب تقويت هنجار حجاب مى شد.
روش اين پژوهش كه مبتنى بر يك مطالعه موردى (دو مدرسه جامعه تعليمات اسالمى و 
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دخترانه رفاه) است، توصيفى ـ تحليلى است؛ لذا در اينجا از روش مطالعة كيفى استفاده شده 
كه ابزار آن، اسناد و مصاحبه بوده و از طريق بررسى آنها، براى تحليل وقايع تاريخى مربوط به 

نقش مدارس اسالمى در تقويت فرهنگ حجاب استفاده شده است.

2. چهارچوب تئوريك تحقيق
ابتدا ضروري است سه مفهوم «حجاب»، «مدارس اسالمي» و «سرمايه اجتماعي» تعريف نماييم.

2-1. حجاب
در لغت نامه دهخدا كلمه حجاب، هم به معنى پوشيدن است و هم به معنى پرده و حاجب. 
كاربردش بيشتر به معنى پرده است (دهخدا، 1373: 7640). در فرهنگ معين نيز واژه «حجاب» 
هم به معناى پوشيدن و هم به معناى جامه، لباس، ستر، ساتر و حجاب، به كار رفته است 

(عميد، 1373: 779).
از نگاه آيت اهللا مطهرى: «به كارگيرى اين كلمه در مورد پوشش زن يك اصطالح نسبتًا 
جديدى است ولى در اصطالح فقها در ابواب مختلف فقه از كلمه «ستر» استفاده شده و بهتر 
اين بود كه اين كلمه عوض نمى شد چه اينكه مفهوم خاص حجاب باعث شده كه عده زيادى 
گمان كنند اسالم خواسته است زن، هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد در حالى كه 
وظيفه پوشش كه اسالم براى زن مقرر كرده بدين معنا نيست بلكه به معناى پوشاندن بدن در 
معاشرت با مردان و خوددارى از جلوه گرى و خودنمايى است» (مطهرى، 1379: 429 و 430).
با عنايت به توضيحات فوق، در اين پژوهش، حجاب، به معناى پوششى است براى زنان تا 
در برابر ديدگان نامحرمان، آن گونه كه حدود اسالم تعيين نموده ظاهر شوند. منظور ما از تقويت 
فرهنگ حجاب در جامعه نيز، زنده نگه داشتن اين آموزه به عنوان شعائر اسالمى در جامعه 
آن دوران است كه از طريق پايبندى مردم به اين هنجار و مخالفت آنها با سياست برهنگى 

حكومت حاصل شد.
2-2. مدارس اسالمى

به طوركلى مدرسه به مفهوم امروزى، يعنى جايگاهى برخوردار از ويژگى هاى فكرى همراه با 
اهداف و روش ها و برنامه هاى مخصوص به خود كه به وسيله آنها شناخته شده و در همين مسير، 
پيش رفته و در خدمت آموزش دانشگاهى نقش بارزى داشته باشد (غنيمه، 1372: 106). پس 
از ورود اسالم به ايران به دليل نيازمندى به آموزش هاى دينى نظير آموزش قرآن و اصول دين 
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كه با استقبال وسيعى از سوى مردم روبه رو شد مراكزى با اولويت هدف تدريس علوم اسالمى 
ايجاد شدند. البته در ابتدا، مساجد وظيفه تعليم و تربيت اسالمى را به عهده داشتند (صديق، 
1349: 381)، اما بعدها در كنار مساجد، مكتب خانه ها نيز پا به عرصه گذاشتند. اين مكتب خانه ها 
كه اغلب فاقد مدرسان واجد شرايط و امكانات مورد نياز تدريس بودند با روش هاى آموزش 
يكسان و تحت نظارت دولت فعاليت نمى كردند و بيشتر به آموزش احكام دينى، خواندن قرآن 

و صرف و نحو عربى و ادبيات قديم مى پرداختند (قاسمى پويا، 1377: 68).
بعدها مكان هايى با عنوان مدارس اسالمى و با هدف تعليم معارف اسالمى و دينى ايجاد 
شدند كه مواد درسى آن بيشتر دينى و اسالمى بود؛ به عبارت ديگر، مدارس اسالمى پديده اى 
نوظهور بود كه مبتنى بر نيازهاى فرهنگى جامعه ايران در اين كشور تأسيس شد تا دانش آموزان 
ضمن آموختن علوم غيردينى و تخصصى، به آموزش مسائل دينى همچون احكام، اخالق و 

قرآن نيز بپردازند.
در اين پژوهش منظور از مدارس اسالمى دو مدرسه «جامعه تعليمات اسالمى» و «دخترانه 

رفاه» است كه در دوران پهلوى دوم تأسيس شدند.
2-3. سرمايه اجتماعى

سرمايه اجتماعى از جمله مفاهيمى است كه تعاريف گوناگونى براى آن ارائه شده است. لذا به 
منظور تبيين فضاى مفهومى اين اصطالح، از واژگان و تعابير مختلفى چون انرژى اجتماعى1، 
استفاده شده  اجتماعى5  زندگى محلى4 و چسب  اجتماعى3،  پيوستگى هاى  روحيه محلى2، 
است. برخى از صاحب نظران، سرمايه اجتماعى را مجموعه اى از روابط، تعامالت و شبكه هاى 
اجتماعى تعريف مى كنند كه در ميان افراد و گروه هاى اجتماعى وجود داشته و موجب گرمى 
روابط اجتماعى و تسهيل كنندة كنش اجتماعى مى شود (غفارى، 1384: 18). در نگاه بانك 
جهانى، سرمايه اجتماعى به نهادها، روابط اجتماعى و هنجارهايى اشاره دارد كه كميّت و كيفيت 
تعامالت اجتماعى يك جامعه را شكل مى دهند. لذا سرمايه اجتماعى صرفاً شامل مجموعه اى 
از نهادهاى يك جامعه نمى شود بلكه همچون «چسبى» است كه اين نهادها را به يكديگر پيوند 
مى دهد (بانك جهانى، 1998: 5). فوكوياما6 سرمايه اجتماعى را مجموعه معينى از هنجارها يا 
1. Social Energy
2. Community Spirit
3. Social Bonds
4. Community Life
5. Social Clue
6. Fukuyama
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ارزش هاى غيررسمى مى داند كه اعضاى گروهى كه همكارى و تعاون ميان آنها مجاز است، در 
آن سهيم هستند (فوكوياما، 1997: 2).

اما پاتنام1 به عنوان يكى ديگر از كسانى كه سرمايه اجتماعى را تعريف كرده معتقد است 
«تمام ويژگى هاى اجتماعى نهادها و سازمان ها از قبيل اعتماد، هنجارها و شبكه هاى اجتماعى 
سرمايه اجتماعى ناميده مى شوند» (پاتنام، 1993: 167) كه البته در اين پژوهش نيز تعريف به 
كار برده شده از سرمايه اجتماعى همان تعريف و مفهوم پاتنام از سرمايه اجتماعى است. البته 
مصاديق سرمايه اجتماعى در اين پژوهش متفاوت است؛ لذا منظور از سرمايه اجتماعى در اين 
پژوهش وجود شبكه هاى مدارس اسالمى «جامعه تعليمات» و «دخترانه رفاه» و نيز هنجارهاى 
هميارى (نظير هنجار حجاب) حاكم بر اين شبكه هاست كه زمينه ساز همكارى براى صورت 

دادن يك اقدام جمعى مى شوند.

3. تطبيق تئورى پژوهش بر تئورى پاتنام
هرچند صاحب نظران مختلفى چون كلمن2، بورديو3 و فوكوياما در حوزه سرمايه اجتماعى كار 

جدى صورت داده اند اما مفهوم سرمايه اجتماعى با كاربرد رابرت پاتنام برجسته شد.
فعاليت گروهى، عضويت در انجمن ها و اجتماعى شدن، قلب مفهوم بيان شده توسط پاتنام 
را تشكيل مى دهند. مطالعات اخير حتى در بعضى موارد كامًال روى انجمن هاى داوطلبانه مورد 
نظر پاتنام متمركز شده اند. پاتنام اظهار مى دارد افراد در سازمان هاى داوطلبانه گرد هم مى آيند 
تا در آنجا از طريق تعامالت مكرر ياد بگيرند كه به يكديگر اعتماد كنند. اين عمل به نوبه خود 
ايجاد هنجارهاى اجتماعى و اعتماد را پايه گذارى مى كند. به نوعى پاتنام اظهار مى دارد سرمايه 
اجتماعى عملكرد سرمايه گذارى در سرمايه انسانى و فيزيكى را افزايش مى دهد. به عقيده وى 
سرمايه اجتماعى «كاالى عمومى» است؛ بدين معنى كه دارايى شخصى كسانى كه از آن بهره 

مى گيرند به حساب نمى آيند (پاتنام، 2004: 50-63).
پاتنام معتقد است چنانچه جامعه اى داراى شبكه هاى اجتماعى متعددى باشد و از طرفى 
هنجارهايى با عنوان «هنجارهاى هميارى» در اين شبكه ها وجود داشته باشد مى توان اين توقع 
را داشت كه اعضاى اين شبكه ها با توجه به پايبندى به هنجارها و اعتمادى كه به يكديگر 
1. Putnam
2. Coleman
3 .Bourdieu
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بيرونى در قالب فضاى همكارى، واكنش جمعى صورت  پيدا مى كنند در برابر يك كنش 
دهند، زيرا با وجود اين هنجارها كه به منزله قوانين و الزامات عضويت در شبكه هستند، 
اعضا متعهد مى شوند نسبت به يكديگر تعهد عمل متقابل داشته باشند. البته وى معتقد است 
تقويت  يعنى هم شبكه ها موجب  بين هنجارهاى هميارى و شبكه ها دوسويه است  رابطه 
هنجارها مى شوند و هم هنجارها بر استحكام شبكه ها افزوده و موجب برقرارى پيوندهاى قوى 
مى شوند؛ به عبارت ديگر اعضاى شبكه مى توانند در عين حال كه خود از طريق پايبندى به 
هنجارهاى شبكه، عضويت خود را محكم كنند، عاملى براى ترويج و تقويت آن هنجارها در 

جامعه و احيانا شبكه هاى ديگر نيز باشند.
در اين پژوهش، شبكه هاى اجتماعى ما همان مدارس اسالمى هستند كه گروه هاى مذهبى و 
اسالم گرا با هدف حفظ برخى هنجارها نظير هنجار حجاب ايجاد كردند. در اين مدارس، به دليل 
سارى و جارى بودن هنجارهاى هميارى قوى نظير هنجار حجاب، ضمن اينكه دانش آموزان به 
گونه اى الزام آور متعهد به حفظ حجاب مى شدند، بستر خوبى نيز فراهم شده بود تا بتوان در يك 
فضاى همكارى اقدام جمعى مؤثرى نسبت به سياست برهنگى رژيم صورت داد؛ لذا به اعتقاد ما 
وجود شبكه مدارس اسالمى كمك خوبى بود به حفظ هنجارحجاب؛ آن هم درست در زمانى كه 
سياست دولت هاى آن زمان بر ترويج فرهنگ برهنگى بنا شده بود و در مدارس دولتى به طور علنى 
اجبار در برهنگى وجود داشت. اين مدارس شبكه هايى بودند كه از طرفى دانش آموزان آن به دليل 
عضو بودن در شبكه هاى ديگرى نظير خانواده، تأثير بسزايى در ترويج اين هنجار يعنى حجاب 

داشتند؛ و از سوى ديگر، در مقابل آن مدارس دولتى با ويژگى هاى ذكرشده قرار مى گرفتند.

4. نقش مدارس اسالمى به عنوان سرمايه اجتماعى در تقويت فرهنگ حجاب
همان گونه كه در تئورى بحث آمد براى اينكه نشان دهيم مدارس اسالمى به عنوان سرمايه 
اجتماعِى در اختيار مذهبى ها نقش مؤثرى در تقويت هنجار حجاب داشتند، بايد دو مطلب را 
به تأييد برسانيم. يكى اينكه مدارس اسالمى همان كاركرد شبكه هاى اجتماعى پاتنام را داشتند. 

دوم اينكه شبكه مدارس اسالمى همان كارويژه تقويت هنجار در نظريه پاتنام را دارند.
4-1. مدارس اسالمى به عنوان شبكه هاى روابط

است  ضرورى  اجتماعى  روابط  شبكه هاى  عنوان  به  اسالمى  مدارس  به  پرداختن  از  پيش 
مختصرى در مورد تاريخچه و روند فعاليت آنها صحبت كنيم.
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پيشينه برپايى مدارس اسالمى به اواخر قرن سوم هجرى باز مى گردد، يعنى زمانى كه 
تأسيس كرد (صديق، 1349: 386)؛  آمل  اسالمى در  كبير، مدرسه اى  ناصر  نام  به  شخصى 
به طوركلى هدف و انگيزة ايجاد اين مدرسه و ديگر مدارس اسالمى، از همان ابتدا متأثر از 
ضرورت هاى اجتماعى و سياسى دوران هاى مختلف بوده و در هر مرحله تاريخى، از انگيزه ها 

و سياست هاى بانيان خود متأثر بوده اند (سلطان زاده، 1364: 7).
اگرچه در اثر هجوم مغول ها به سرزمين هاى ايران، بسيارى از اماكن فرهنگى از جمله 
مدارس، مكاتب و مساجد از بين رفت و بسيارى از شخصيت هاى فرهنگى به ويژه معلمان و 
مدرسان كشته شدند (سلطان زاده، 1364: 75) اما مقارن با شكل گيرى سلسله صفويه و با توجه 
به اهميت و احترامى كه سالطين وقت اين خاندان به ويژه نسبت به مذهب شيعه قائل بودند 
اين بار برخالف سابق، شاهد گسترش مدارس و مكتب خانه هايى شيعى هستيم؛ به گونه اى 
كه مدارس ساير مذاهب رو به تعطيلى نهادند. پس از صفويه تنها در اواخر دوران زمامدارى 
كريم خان زند و شروع پادشاهى فتحعلى شاه قاجار شاهد توجه دوباره به بحث مدارس هستيم.
در زمانى كه روابط قاجاريان با اروپا رو به فزونى گذاشت ايرانيان به منظور دستيابى به 
پيشرفت هايى كه نصيب اروپا شده بود و براى دست يافتن به توان رويارويى و مقابله با اين 
كشورها به ويژه در عرصه هاى نظامى، در جهت كسب علوم جديد گام برداشتند و اين، ممكن 
نبود مگر اينكه مدارس جديدى در ايران تأسيس شود تا نظام آموزش را متحول كند. در همين 
راستا بود كه پس از اعزام عده اى از دانشجويان براى تحصيل به ممالك غربى، مدارس جديد 
در ايران به سبك غرب ايجاد شد و دارالفنون نخستين مدرسه جديدى بود كه بدين منظور 
تأسيس شد كه در آن، علوم طبيعى، طب و جراحى، مهندسى، علوم نظامى، داروسازى وغيره 
تدريس مى شد و آموزش زبان هاى خارجى نيز مورد توجه قرار گرفت (روشنى، 1354: 188).
از آن به بعد مدارس جديد با سرعت بيشترى گسترش يافته و البته اين گسترش، در خصوص 
مدارس پسرانه بيشتر صدق مى كرد. لذا تا پايان سلطنت مظفرالدين شاه در تهران سه مدرسه دولتى، 
پنج مدرسه امريكايى و فرانسوى و چهار مدرسه ملى وجود داشت و تا شروع نهضت مشروطه 

تعليم و تربيت دختران منحصر به مدارس خارجى بود (ترابى فارسانى، 1378: 12-15).
هرچند طى اين دوران شاهد ايجاد و گسترش مدارس جديد هستيم اما در همين دوران، در 
مقابل چنين حركتى، مذهبى ها اقدام به ايجاد مراكزى كردند كه بعدها تأسيس مدارس اسالمى 
را در دستوركار خود قرار دادند. انجمن معارف كه هفت نفر عضو آن بودند از جمله اين مراكز 
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بود كه اعضاى آن با كمك هاى غيردولتى، هفت مدرسه در تهران تأسيس كردند كه در آن عالوه 
بر علوم جديد، علوم دينى نيز مورد توجه خاص قرار مى گرفت (نفيسى، 1345: 139-145). 
برنامه درسى اين مدارس شامل فارسى، اصول دين، تعليمات دينى، اخالق، شريعت، مقدمات 

عربى، تاريخ، هندسه، حساب و ديگر علوم جديد بود (رينگر، 1381: 184).
از آن زمان به بعد بود كه دغدغه داران علوم اسالمى تالش كردند با ايجاد مدارسى كه اهتمام 
به تدريس علوم دينى داشته باشد علوم اسالمى را از حالت تحت تأثير قرار گرفتن نسبت به 

علوم جديد درآورند.
4-2. بسترهاى شكل گيرى مدارس اسالمى در دوران پهلوى

هرچند در اواخر دوران قاجار با وجود تأسيس مدارس جديد الگوگرفته از غرب به نوعى 
تدريس علوم دينى و اسالمى تحت تأثير قرار گرفت ولى همواره تدريس شرعيات و مباحث 
دينى جزء سياست هاى اين مدارس بوده است. طى سال هاى 1320-1304 شمسى به دليل 
گرايش شخص رضا شاه به پيشرفت از نوع غربى، مناسبات دينى و اسالمى نيز تحت تأثير 
واقع  بود. در  پرورش  آموزش و  نظام  گام، اصالح  نخستين  قرار گرفت و  توسعه  مباحث 
رضا شاه كه در عمل سكوالريسم را راه نجات ايران از وضعيت عقب افتادگى مى دانست، 
اين سياست را در عرصه آموزش و پرورش نيز دخالت داد؛ در اين راستا، مشاركت علما و 
روحانيون در امر آموزش ملغى شد و مدارس غيردينى و حتى ضد مذهبى كه نه تنها ظواهر 
مذهبى را رعايت نكرده بلكه به آن اهانت نيز مى كردند (تكميل همايون، 1377: 352)، برخالف 

روند سابق گسترش يافت.
نتيجة اين گونه اقدامات، بى اطالعى محصالن از مبانى دينى بود كه بر اين اساس، مذهبى ها 
با پرهيز از رويارويى مستقيم تصميم گرفتند از طريق ترويج اصول مذهبى در مدارس مذهبى 
به مقابله با رضاخان بپردازند. تأسيس و نوسازى مدارس مذهبى حوزه علميه قم توسط آيت اهللا 
شيخ عبدالكريم حائرى يزدى در همين راستا بود (الگار، 1371: 286)؛ از طرفى در كنار مدارس 
حوزه علميه به تأسيس مدارس اسالمى با محوريت تدريس تعاليم دينى پرداختند. مدارسى 
چون «جامعه تعليمات اسالمى»، دبيرستان پسرانه «كمال»، مدرسه دخترانه «رفاه» و دبيرستان 

پسرانه دين «و دانش» در زمره اين مدارس بودند.
4-3. مدارس اسالمى جامعه تعليمات و رفاه به عنوان شبكه روابط

پيش از اين گفته شد كه شبكه هاى روابط از پايه اى ترين مؤلفه هاى سرمايه اجتماعى محسوب 
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اين شبكه ها و  با وجود  از طرفى  تقويت هنجارهاى هميارى شده و  مى شوند كه موجب 
هنجارهاى هميارى، پديده اعتماد و در نهايت همكارى براى صورت دادن يك اقدام جمعى 

شكل مى گيرد.
مطابق تئورى پژوهش، از جمله شبكه هاى قوى روابط مربوط به دوران پهلوى كه در 
اختيار گروه هاى مذهبى و اسالم گرا بود شبكه هاى مدارس اسالمى بود كه بسترى براى تقويت 
هنجار هايى نظير حجاب به شمار مى آمد. در اينجا براى نمونه به شبكه مدارس اسالمى «جامعه 
از آنجا كه مطابق تقسيم بندى هاى گفته شده،  البته  تعليمات» و «دخترانه رفاه» اشاره مى كنيم؛ 
شبكه ها را به رسمى و غيررسمى تقسيم كرده اند، شبكه مدارس اسالمى را در زمره شبكه هاى 
رسمى قرار مى دهيم. در شبكه هاى رسمى، عضويت اعضا به صورت رسمى و مشخص است. 
به طور مثال عضويت در احزاب يا انجمن هاى رسمى همچون باشگاه ها به معناى مشاركت 
فعال در يك شبكه اجتماعى رسمى است، اما در شبكه هاى غيررسمى عضويت اعضا در گروه، 
تشّكل يا انجمن به صورت غيررسمى است، مثل عضويت در انجمن ها يا هيئت هاى مذهبى يا 
حضور مداوم در مراسم هاى مذهبى يا خيريه. (Fuche & Claus 2002: 198-193). دو نمونه 
از شاخص ترين شبكه هاى دوران پهلوى كه عضويت در آنها جنبه غيررسمى داشت شبكه هاى 
روابط غيررسمى مساجد و هيئت هاى مذهبى بودند كه البته همچون شبكه هاى رسمى، همان 
كاركرد شبكه هاى روابط موجود در نظريه پاتنام را دارند؛ اما يكى از شاخص ترين شبكه هاى 
روابط اجتماعى در دوران پهلوى كه جنبه رسمى داشت شبكه مدارس اسالمى بود. اين مدارس 
كه در سرتاسر ايران با نام هاى مختلف وجود داشت بسترى براى تقويت هنجارها، ايجاد 
انگيزه هاى مشترك و هبستگى گروهى به شمار مى آمدند. اين شبكه ها بخش عمده اى از اهداف 
اسالم گراها در خصوص تقويت هنجارهاى الزم براى همبستگى ميان مردم و رهبران (نظير 
هنجار حجاب) را برآورده مى ساختند و حتى مى توان گفت نقش شبكه پيوند دهندة مخالفان 
مذهبى را ايفا مى كردند؛ اگرچه مخاطبان مستقيم و اصلى اين مدارس دانش آموزان مقاطع 
دبستان، راهنمايى و دبيرستان بودند اما در عمل، خانواده هاى آنها نيز در اثر ارتباط دائمى با 

فرزندان خويش نيز تحت تأثير انديشه هاى آموخته شدة دانش آموزانشان قرار مى گرفتند.
مدارس اسالمى جامعه تعليمات و دخترانه رفاه با عنوان دو نمونه از اين مدارس دينى 
شهرت يافته بودند كه در دهه 1320 در واكنش به تأسيس مدارس جديد شكل گرفتند. استدالل 
مؤسسان اين مدارس اين بود كه نظام جديد آموزشى كه در واقع از الگوى غربى بهره گرفته، در 
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مسيرى قرار دارد كه در عمل دانش آموز با ورود به آن هرچند با شاخه هايى از علوم جديد آشنا 
مى شود اما به دليل ناآشنايى با علوم دينى و با توجه به اينكه مبناى علوم جديد علوم غيردينى 
بود، از ديانت خود فاصله مى گيرد. لذا در مدارس اسالمى عالوه بر تدريس دروس موظف 

آموزش و پرورش، به تعليم دروس مذهبى و دينى نيز پرداخته مى شد.
بررسى نقش شبكه اى اين دو مدرسه نشان مى دهد اين مدارس به اشكال مختلفى نقش 
شبكه روابط مد نظر پاتنام را ايفا مى كردند. اين نقش ارتباطى، هم فضاى داخل و هم فضاى 
خارج را شامل مى شد. در داخل مدرسه ارتباط دانش آموزان در مدرسه بسيار تنگاتنگ و فشرده 
بود. اين ارتباط، هم مربوط به ارتباط بين دانش آموزى و هم ارتباط ميان معلم و دانش آموز بود. 
مذهبى ها از اين فضاى ارتباطى در جهت تقويت هنجارهاى مورد نظر براى اهداف مبارزاتى 

خود، بيشترين استفاده را بردند.
براى مدارسى چون جامعه تعليمات اسالمى كه داراى شعبه هاى متعدد در سراسر كشور 
بود فرصت بسيار مناسبى بود تا دانش آموزان اين مدارس، هم صدا و هم جهت هدف واحدى 
را دنبال كنند. در واقع مقرر شده بود اگرچه هريك از مدارس مذكور داراى هيئت مديره 
جداگانه اى بود اما بايد همه عوامل، تحت امر و نظارت هيئت مديره مركزى در تهران باشند 
كه شامل 22 نفر بود (مركز اسناد انقالب اسالمى، شماره سند 195) و اين يعنى همان ارتباطى 
كه مد نظر پاتنام بود و حتى در برخى موارد، ارتباط ايجادشده براى برقرارى همكارى از 
طريق شبكه رسمى مدارس، مستحكم تر و قابل دستيابى تر بود بود چراكه اين ارتباط بعضا 

سازماندهى تر از مساجد و هيئت هاى مذهبى برقرار مى شد.
براى مدارسى همچون مدرسه دخترانه رفاه كه به دليل تازه تأسيس بودن، امكان ايجاد 
شعب مختلف به گستردگى جامعه تعليمات برايش ممكن نشد، باز شاهد ارتباط قوى اين 
مدارس با ديگر مدارس اسالمى همچون مدارس جامعه تعليمات، «علوى»، «دين و دانش» و 
حتى ديگر مراكز مذهبى هستيم. به طور مثال شهيدان بهشتى، باهنر و رجايى كه از مدرسان و 
مؤسسان مدرسه رفاه بودند در مدارس جامعه نيز تدريس مى كردند و در مراكز مهم فرهنگى 
ديگر نظير حسينيه ارشاد و مساجد مهم تهران نيز حضور داشتند (كرمى پور، 1380: 87). اين 
وضعيت موجب شده بود تا در صورت نياز به يك اقدام جمعى همچون مقابله با سياست 
برهنگى رژيم، اين مدارس در مقام يك شبكه قوى ايفاى نقش كنند. خانم دستغيب از اساتيد 
مدرسه رفاه در مورد ارتباط اين مدرسه با ديگر شبكه هاى فرهنگىـ  سياسى اين چنين مى گويد:
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«ما بچه ها [دانش آموزان مدرسه رفاه] را به مسجد هدايت خيلى ارتباط مى داديم. خودمان 
مى رفتيم. برنامه هاى خوب و مفصلى در خدمت آقاى طالقانى رحمت اهللا بود كه ايشان با آن 
اخالق خوش و برخورد خوب، جذابيتى در بين جوان ها داشتند. ما اندك فرصتى كه داشتيم 
واقعا ميل داشتيم و تمايل شديد بود كه به مسجد هدايت برويم» (دفتر ادبيات انقالب اسالمى، 

مصاحبه دستغيب، 1375).
بين  اين مدرسه  ارتباط درون مجموعه اى كه در  از  در مدارس جامعه تعليمات جداى 
اعضا برقرار مى شد دانش آموزان اين مدارس نيز تأثير بسزايى در همراه كردن اعضاى خانواده 
با اندوخته هاى خود داشته و نقش بااليى در ايجاد همكارى جمعى بين اعضاى خانواده شان 
اين  اين به دليل اعتمادى بود كه والدين  در آفريدن حركتى سياسى و اجتماعى داشتند و 
دانش آموزان نسبت به فرزندان و محل تحصيل فرزندان خود داشتند. همين وضعيت در مدرسه 

رفاه نيز برقرار بود. خانم دستغيب در اين زمينه مى گويد:
«در مورد آشنايى خودم با خانم دباغ بايد بگويم كه دخترهاى ايشان در مدرسه رفاه بودند. 
ما جلساتى با هم داشتيم در آن مدرسه كه مادرها را دعوت مى كرديم و برايشان صحبت 
مى كرديم يا قرآن مى گذاشتيم، قرآن خواندن و تفسير و... حاال يك وقتى هم جلسات مشترك 
بود كه خود آقاى بهشتى و باهنر و رجايى و هاشمى مى آمدند و صحبت مى كردند، ُخب مادران 

هم دعوت مى كرديم» (دفتر ادبيات انقالب اسالمى، مصاحبه با دستغيب، 1375).
به گفته بوستان(از معلمان مدرسه رفاه)، در واقع از همان ابتدا انگيزه والدين براى فرستادن 
تأسيس  لزوم  و  زمانى  مقطع  آن  در  بى بندو بارى  دليل رواج  به  رفاه  به مدرسه  فرزندانشان 
مدرسه اى دخترانه براى تربيت صحيح دختران متدين (روشن نهاد، 1384: 100) و نيز ايجاد 
فضاى آموزشى براى خانواده هاى متدينى بود كه براى تحصيل دختران خود مشكل داشتند 

(معاديخواه، 1376: 233).
و  معلمين  شبكه اى  نقش  به  مى توان  گرفت  رژيم صورت  عليه  كه  اقداماتى  مورد  در 
دانش آموزان اشاره كرد كه ضمن حضور در راهپيمايى ها، در پخش و انتشار اطالعيه هاى ضد 
حكومتى به ويژه نسبت به سياست برهنگى حكومت نقش مهمى ايفا كردند. يكى از ياران 

عباسعلى اسالمى(موسس مدارس جامعه) درباره فعاليت شبكه اى جامعه تعليمات مى گويد:
«در جريان قيام خونين پانزده خرداد، اطالعيه ها و اعالميه هاى زيادى عليه رژيم شاه در 
مدارس پخش شد و دانش آموزان مدارس جامعه نسخه هاى فراوانى از اطالعيه هاى فوق را در 

سطح شهر تهران پخش كردند» (كرمى پور، 1380: 86-87).
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مريم بهروزى از فارغ التحصيالن مدرسه جامعه در مورد نقش وى و همكالسى هايش در 
پخش شبكه اِى اعالميه ها و نيز همراهى خانواده هايشان اين چنين مى گويد:

«اواخر سال 56 بود ما اعالميه ها و نوارها را مى برديم خانه هاى مردم مى انداختيم. مادرم نيز 
با ما مى آمد و مى گفت بگذاريد اينها را من مى گذارم در جورابم و اعالميه ها را هم در ساك 
بدهيد دست من، اگر گرفتند من را بگيرند من پيرزنم با من كارى نمى كنند» (مركز اسناد انقالب 

اسالمى، مصاحبه با بهروزى، 1377).
5-3. ويژگى هاى شبكه هاى روابط مدارس اسالمى

در مباحث سرمايه گفته شد كه وجود برخى شبكه ها با داشتن يكسرى ويژگى ها موجب كارآمدى 
بيشتر آنها نسبت به ساير شبكه ها مى شود. در مورد شبكه مدارس اسالمى نيز مى توان به برخى 

ويژگى هاى اين شبكه ها اشاره كرد كه در افزايش كارآمدى آنها نقش مؤثرى داشته است.
5-3-1. ساخت شبكه مدارس اسالمى

پيشتر گفته شد كه اگرچه شبكه هاى روابط در همه جوامع وجود دارند اما همه آنها مولد 
اعتماد و تقويت كننده هنجارهاى هميارى نيستند و به عبارت ديگر مولد سرمايه اجتماعى 
نيستند (پاتنام، 1993: 299). به عبارت ديگر مى توان شبكه هاى افقى يا مساوات طلب را از 
شبكه هاى عمودى يا انحصارطلب متمايز ساخت. بدين گونه كه شبكه هاى عمودى فاقد توان 
برقرارى اعتماد و ايجاد و تقويت هنجارهاى هميارى هستند، زيرا برخالف شبكه هاى افقى 
كه به دليل قابل اعتماد بودن افراد، در درون آن جريان اطالعات وجود دارد، در شبكه هاى 
عمودى، اطالعاْت مانعى براى بهره كشى و استثمار به شمار مى آيد؛ همچنين برخالف روابط 
افقى كه هنجارهاى هميارى را تقويت مى كند به گونه اى كه تخلف از هنجار، نوعى مجازات 
محتمل االجرا را براى همه در پى دارد، در روابط عمودى مجازات هاى مربوط به تخلف از 

هنجارهاى هميارى، براى مقامات عالى كمتر وضع و اجرا مى شود.
همين قاعده در مورد شبكه رسمى مدارس اسالمى نيز صادق بود. مدارس اسالمى به لحاظ 
ويژگى ساخت شبكه اى از نوع همان شبكه هاى افقى بودند كه مولد اعتماد و تقويت كننده 
هنجار هميارى (هنجار حجاب) به شمار مى آيند. در اين نوع شبكه ها حتى مقامات عالى رتبه 
شبكه، خود را ملزم به رعايت هنجارهاى شبكه دانسته و عمل به خالف آن را مشتمل مجازاتى 
مى دانند كه شامل يك عضو عادى شبكه نيز خواهد شد. كليه دانش آموزان مشغول به تحصيل 
در مدارس اسالمى نه بر اساس سطح بندى اجتماعى يا گرايش هاى سلسله مراتبى بلكه بر اساس 
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پايبندى به اصول مساوات نگر اين مدارس در يك سطح افقى و برابر قرار داشتند. به طور مثال 
نمونه اى از نمادهاى افقى بودن اين رابطه، برگزارى نماز جماعت از سوى خود دانش آموزان و 

تعيين يك نفر به عنوان امام جماعت بود. در اين زمينه آمده است:
«در آموزشگاه جامعه تعليمات از بين دانش آموزان يك نفر كه بيشتر به حسن خلق و 
عدالت و امانت ممتاز گرديده به عنوان امام جماعت انتخاب مى شود. تا زمانى كه خالفى از 
وى ظاهر نشود امام جماعت است در غير اين صورت از اين موقعيت محروم مى گردد» (مجله 

جامعه تعليمات اسالمى، 1331، شماره 3: 29).
در اين گونه مدارس رفتارهايى به صورت هنجار درآمده بود كه آن را به سرمايه اجتماعى 
تبديل كرده بود. برابرى معلمان در بهره برى از امكانات مدرسه و حتى فداكارى و ايثارشان در 
مواقع مختلف، روحيه برادرى و برابرى را در شبكه تقويت مى كرد. به طور مثال در مدرسه 
رفاه، رجايى در مورد چگونگى استفاده از امكانات مالى مدرسه دقت و وسواس عجيبى داشت 
و بيش از همه، اين رفتار را در مورد خودش اجرا مى كرد. يكى از معاونان مدرسه از وى 
خواست تا اجازه دهد دخترش هنگام ناهار، غذا را در مدرسه صرف كند اما رجايى در جواب 
گفت ما پول غذا را نداده ايم و نبايد از غذاى مدرسه استفاده كنيم (مركز اسناد انقالب اسالمى، 

مصاحبه با بوستان، جلسه اول: 4).
از اين گونه رفتارها كه مانع از بروز هرگونه رفتار بر ترى طلبى و امتياز ويژه قائل شدن براى 
افراد مى شد در اين مدارس اسالمى كه اساس آنها بر پايه برادرى اسالمى بود رواج داشت و 
همين ويژگى، زمينه را فراهم كرده بود تا همه به همديگر اعتماد داشته باشند؛ بنابراين افقى 
بودن شبكه هاى روابط مدارس اسالمى بيشترين كمك را به تقويت هنجارهاى هميارى نظير 

هنجار حجاب مى رساند.
5-3-2. فشردگى شبكه مدارس اسالمى

امكان  و  كانون ها  انجمن ها، گروه ها و  تعداد  افزايش  تراكم شبكه اى  يا  از فشردگى  منظور 
عضويت هاى متداخل و مشاركت در عرصه هاى چندگانة زندگانى است (پاتنام، 1995: 313). 
پاتنام معتقد است هرچه اين شبكه ها در جامعه اى فشرده تر و متراكم تر باشد احتمال بيشترى 
وجود دارد كه شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همكارى كنند (پاتنام، 1993: 298). 
از طرف ديگر فشردگى شبكه بدين معناست كه يك نفر چنانچه عضو چند شبكه باشد زمينه 
همكارى اش با اعضاى شبكه بيشتر خواهد بود چراكه فشردگى شبكه انجمنى و گسترش 
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عضويت در شبكه هايى با روابط افقى اصلى ترين مؤلفه سرمايه اجتماعى است كه به نوبه خود 
فرصت گسترش اعتماد و تقويت هنجارهاى هميارى را در جامعه فراهم مى سازد.

بررسى ها در مورد شبكه مدارس اسالمى نشان مى دهند اين مدارس كه با هدف مقابله با 
نظام آموزش جديد و با انگيزه نشر و تقويت معارف اسالمى (نظير حجاب) ايجاد شده بودند 
در سراسر كشور مشغول فعاليت بودند. برخى از اين مدارس همچون جامعه تعليمات اسالمى 
كه داراى شعبه هاى متعدد و مقاطع مختلف تحصيلى بودند، مدارس زنجيره اى نام گرفتند. در 
آن زمان، جامعه تعليمات داراى 182 مدرسه پسرانه و دخترانه در سراسر كشور بود (مركز اسناد 

انقالب اسالمى، اساسنامه و مرام نامه جامعه تعليمات اسالمى شماره بازيابى 195).
اگرچه مدرسه رفاه تنها به چند مقطع، آن هم در تهران خالصه مى شد اما حجم دانش آموزان 
اين مدرسه، قابل توجه و ميزان روابط معلمان مدرسه با ديگر مدارس و ديگر شبكه هاى مرتبط 
با مذهبى ها بسيار قوى و مستحكم بود. به طور مثال در سال 1353 شمسى كه مقطع دبيرستان 
و راهنمايى رفاه به دليل مشكالت سياسى تعطيل شد تنها مقطع دبستان آن داراى 16 كالس با 
تعداد 565 نفر بود (مركز اسناد انقالب اسالمى، اساسنامه و مرام نامه جامعه تعليمات اسالمى 
شماره بازيابى 195). ضمن اينكه تقريباً غالب معلمان مدرسه، درگير اجراى سخنرانى در 
مراكزى همچون مسجد هدايت، مسجد جليلى، حسينيه ارشاد، و نيز برپايى كالس هاى مختلف 
نظير كالس قرآن و يا فعاليت در گروه هايى نظير سازمان مجاهدين خلق بودند؛ از طرف ديگر 
نه تنها به لحاظ گستردگى و آمار كّمى، مدارس اسالمى به عنوان يك شبكه قوى فرهنگى ـ 
سياسى فراگير محسوب مى شد بلكه به لحاظ كيفى و رابطه اش با ديگر شبكه ها همواره ارتباطى 
سازنده با ساير شبكه ها داشت. بسيارى از محصالن و معلمان اين مدارس در مدارس ديگر، 
مساجد فعال فرهنگى و سياسى و نيز در هيئت هاى مذهبى نقشى فعال و دائمى داشتند. خانم 

وجيهه ملكى از شاگردان مدرسه رفاه مى گويد:
«در مدرسه رفاه بودم، به جلسات حسينيه ارشاد مى رفتم و كًال در سخنرانى هاى دكتر 
شريعتى شركت مى كردم و پاى منبر افراد روشنفكر مى نشستم مثل آقاى مجتهد شبسترى» 

(مركز اسناد انقالب اسالمى، مصاحبه با ملكى، 1378).
عده اى از مدرسان و دانش آموزان مدارس اسالمى رسماً با برخى گروه ها و احزاب سياسى 
بر  داشتند. مرورى  متداخل در چند شبكه  عبارتى عضويت  به  و  داشتند  مذهبى همكارى 
وضعيت و سابقه سياسى هيئت امناى مدرسه رفاه بيانگر اين است كه اعضاى هيئت مؤسس 
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اين مدرسه همگى عضو جمعيت مؤتلفه اسالمى بوده و كسانى چون خواهران بوستان (رابعه 
و منيژه) كه از معلمان مدرسه بودند با سازمان مجاهدين همكارى نزديك داشتند (مركز اسناد 

انقالب اسالمى، مصاحبه با بوستان، جلسه اول: 4).
در  اعضا  متداخل  ديگر، عضويت  از طرف  و  يك طرف  از  شبكه ها  گستردگى  همين 
شبكه هاى مختلف، شرايط برقرارى پيوند مستحكم تر را فراهم مى كرد و زمينه همكارى اعضا 
را براى يك عمل جمعى مشترك همچون شركت در راهپيمايى ها و تظاهرات براى مبارزه با 

سياست هاى دولت نظير ترويج فرهنگ برهنگى تسهيل مى بخشيد.

6. نقش مدارس اسالمى در تقويت هنجار حجاب (هنجار هميارى)
6-1. مفهوم هنجار در سرمايه اجتماعى

كلمه هنجار1 در لغت التين به معناى گونياست و قانون يا قاعده اى تلقى مى شود كه بايد به 
آن رجوع كرد. گيدنز هنجار را قواعد رفتارى مى داند كه رفتار مناسب در محدودة معينى از 

زمينه هاى اجتماعى را مشخص مى سازد (گيدنز، 1376: 282).
در واقع هنجارها، همان برداشت ها، قواعد و رسوم غيررسمى مشترك است كه رفتارهاى 
معينى را در اوضاع مختلف تجويز، ممنوع و يا تعديل مى كند. هنجارها غالباً نانوشته اند اگرچه 
از راه اعتقادات سنتى و مذهبى و ضرب المثل ها، اشعار كودكانه، گفتارهاى عوامانه، موسيقى و 
قصه ها مى توانند بيان يا تقويت شوند. پيروى از هنجارها ممكن است از طريق مجازات هاى 
روانى درونى مانند احساس گناه يا مجازات هاى بيرونى مانند خجالت و طرد، تقويت شود 

(گزارش تحقيقى كميسيون بهره ورى استراليا، 2003، 1387: 17-18).
در بحث از سرمايه اجتماعى، هنجارها و ارزش هاى عمومى، داراى اهميت ويژه اى است. 
بانك جهانى در تعريف خود سرمايه اجتماعى را مانند چسبى مى داند كه كل جامعه را در كنار 
هم نگه مى دارد؛ به عبارت ديگر سرمايه اجتماعى از نگاه هنجارهاى هميارى، همان ارزش ها و 
رسوم مشترك براى هدايت اجتماعى است كه در روابط خصوصى افراد ظاهر مى شود (بانك 
جهانى، 1998: 5). از نگاه عموم نظريه پردازان سرمايه اجتماعى، بحث هنجار به عنوان جزء يا 

مؤلفه اى از سرمايه اجتماعى آمده است.
در نظريه رابرت پاتنام نيز كه تئورى پژوهش مبتنى بر نظريه وى شده است هنجار نقش 
1. Norm
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مهمى در بحث سرمايه اجتماعى دارد كه وى آن را هنجار هميارى مى نامد. همان طور كه در 
تئورى سرمايه اجتماعى پاتنام آمده است در كنار وجود شبكه هاى قوى روابط كه موجب 
برقرارى روابط مستحكم ميان افراد جامعه شده و به نوعى با عضويت رسمى و غيررسمى اعضا 
در اين شبكه ها، تعهد متقابل براى اعضا ايجاد مى شود؛ همچنين بايد هنجارهاى قوى هميارى 
نيز وجود داشته باشد كه اين حس همكارى و تعهد به فعاليت جمعى را در شبكه ها ايجاد كند.
همچون  كه  شبكه اى  عنوان  به  را  اسالمى  مدارس  شبكه  كارآمدى  بتوانيم  اينكه  براى 
شبكه هاى مد نظر پاتنام نقش مؤثرى در تحكيم هنجارهاى موجود در شبكه داشتند، نشان 
دهيم بايد به بررسى هنجار حجاب به عنوان هنجار هميارى بپردازيم زيرا با اين كار عمًال نقش 
مدارس اسالمى را به منزله سرمايه اجتماعى در تقويت فرهنگ حجاب به تأييد رسانده ايم. 
در واقع بايد عالوه بر وجود شبكه هاى مدارس كه ذكر آن رفت، به دنبال نشان دادن هنجار 
حجاب باشيم كه در اين شبكه ها جارى بوده و نقش مهمى را در به راه انداختن يك حركت 

جمعى ايفا كرده است.
6-2. هنجار هميارى مدارس اسالمى

بررسى ها نشان مى دهد مهم ترين هنجارهاى هميارى مدارس اسالمى كه زمينه ساز حركت 
جمعى آنها به شمار مى آمد برگرفته از همان باورها و اعتقادات دينىـ  برآمده از مذهب تشيّعـ  
بود كه از قرن ها پيش براى مردم به هنجار تبديل شده بود و حجاب يكى از اين هنجارها به شمار 
مى رفت؛ به عبارت ديگر اسالم شيعى و هنجارهاى برآمده از آن چون حجاب، از عوامل اصلى 
موجد همبستگى اجتماعى و سياسى در ايران بود كه جنبش هاى مختلف سياسى و اجتماعى را 
سبب شده بود. براى تأييد اين مطلب مى توان به نمودهاى اين هنجار اشاره كرد. در ايران اغلب 
نمادها، مراسم، آموزه ها، اسطوره ها و تعطيالت براى هميشه و كامًال مذهبى بوده اند. براى نمونه 
برگزارى مراسم بزرگداشت شهادت ائمه اطهار عليهم السالم از بارزترين تعطيالت رسمى بوده 
يا آيين هايى چون روزه دارى ماه رمضان، مراسم عيد فطر و مراسم حج و عيد قربان و تاسوعا 
و عاشورا عوامل پيوند دهندة مردم به شمار مى رفته است (سيوان، 1990: 188-178). يكى از 
ويژگى هاى مدارس اسالمى، استفاده از پوشش اسالمى بود كه براى عموم مردم به عنوان يك 
هنجار محسوب مى شد. به همين دليل مردم ايران در مبارزه عليه رژيم پهلوى از آن مذهب و 
آن گروه شعائر مذهبى [نظير حجاب] بهره جستند كه بيان و قالب مأنوسى براى آنان داشت 
(قادرى، 1378: 6). در واقع، حجاب نيز همچون موارد بيان شده هنجارى پيوند دهنده بوده است.
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6-3. نقش مدارس اسالمى جامعه تعليمات و رفاه در تقويت هنجار حجاب
مدارس اسالمى همچون مدارس جامعه تعليمات و دخترانه رفاه از جمله شبكه هايى به شمار 
مى آمدند كه هنجار حجاب را براى نسل جوان نهادينه كردند، زيرا رعايت حجاب در اين 
مدارس به عنوان تكليف و ترويج آن از سوى دانش آموزانى كه در واقع داوطلبانه اين تكليف 

را بر خود پذيرفته بودند، به عنوان يك هنجار تقويت مى شد.
در واقع مدرسه و نهادهاى آموزشى يكى از عوامل جامعه پذيرى است. تالكوت پارسونز 
كه به اين مسئله توجه كرده معتقد است كاركرد اول مدرسه جامعه پذير كردن نسل جديد با 

ارزش هاى مسلط جامعه است (روشه، 1377: 210).
لذا مى توان گفت مدارس اسالمى نيز با همين هدف ايجاد شدند تا از طريق نظام آموزش 
و پرورش هنجارهاى مورد نظر خويش همچون هنجار حجاب را به دانش آموزان منتقل كنند. 
به نظر مى رسد مدارس اسالمى از دو طريق مواد درسى، و انجام آيين ها و مناسك نمادين دينى 

اين هدف عمده را دنبال مى كردند.
6-3-1. مواد درسى جامعه تعليمات و رفاه

مواد درسى از مهم ترين ابزار در خلق و تقويت ارزش ها و هنجارهاست. نه تنها مدارس اسالمى 
از تدوين كتب و جزوات درسى دلخواه خود اهدافى نظير مقابله با ترويج افكار ضد دينى 
مدارس غيراسالمى را دنبال مى كردند بلكه در قالب اين مواد درسى عمًال در پى اغراض 
سياسى مورد نظر خود (برپايى حكومت اسالمى پايبند به امر حجاب) بودند زيرا به گفته رونالد 
چيلكوت، سياسيون استفادة خوبى از مدارس مى كنند چراكه با تدوين محتواى درسى مورد نظر 

خويش، فرهنگ سياسى خويش را به دانش آموزان انتقال مى دهند (چيلكوت، 1377: 359).
مطالعه مواد درسى دو مدرسه جامعه تعليمات و رفاه به خوبى اين مسئله را نشان مى دهد. 
كتاب هايى كه براى تدريس در اين مدارس انتخاب مى شد عموماً در جهت تقويت بينش 
دانش آموزان نسبت به آموزه هاى فرهنگى و سياسى مكتب تشيع بود كه پايبندى به هنجار 

حجاب يكى از آموزه هاى مهم آن به شمار مى رفت.
در جامعه تعليمات اسالمى عالوه بر تدريس برنامه رسمى وزارت فرهنگ، به تعليمات 
عملى دينى، به صورت علمى و عملى نيز پرداخته شده و به ويژه اخالق و رفتار دانش آموزان 

مورد مراقبت و نظارت دقيق اولياى امور قرار داشت (دانشور، مجله تعليمات اسالمى: 23).
برخى از شخصيت هاى مهم علمى و دانشگاهى و حتى حوزوى، از مؤلفان و همكاران 
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جامعه تعليمات به شمار مى آمدند. استاد عالمه طباطبايى كتاب تعليمات دينى سال پنجم و 
ششم ابتدايى را تدوين كرده بود. اين كتاب به شيوه ساده اما عميق، اصول دين و نيز فروع دين 
و همچنين تاريخچه مختصرى از برخى رويدادهاى تاريخ صدر اسالم را بيان مى كرد. توصيه 
به امر حجاب و جايگاه آن در اسالم از جمله متن هاى اين كتاب ها بود. كتاب تربيت و تعليم 
دينى به قلم آقايان محمدجواد باهنر و على غفورى از ديگر كتاب هايى بود كه در مدارس جامعه 

تعليمات تدريس مى شد. در پيشگفتار اين كتاب آمده بود:
«جامعه تعليمات اسالمى در تعقيب هدف تربيت دينى و فرهنگى نوباوگان اين ممملكت 
بر اساس ارزش هاى اسالمى، براى اصالح كتاب هاى دينى مدارس با توجه به احتياجات نسل 
جديد و رعايت نكات تربيتى و اصول آموزش و پرورش جديد تصميم گرفت يك دوره 

كتاب هاى تعليمات دينى براى دوره ابتدايى تهيه كند» (غفورى و باهنر، 1345: 2).
از ديگر اقدامات محتوايى مدرسه جامعه تعليمات اسالمى كه در تحكيم هنجارهاى هميارى 
تأثيرگذار بود انتشار مجله تعليمات اسالمى بود. اين مجله در عين حال كه از طريق نشر افكار 
اسالمى و با رويكرد تقويت تفكر شيعى موجب تحكيم باورهاى دانش آموزان مى شد، به منظور 
برقرارى ارتباط با مردم، در سراسر كشور نيز توزيع مى شد. مطالب و مباحثى نظير اصول 
عقايد و فروع دين، اخالق اسالمى، تعليم و تربيت، و تاريخ انبيا از موضوعات اين نشريه بود. 

موضوعاتى از اين نشريه نيز اختصاص به بحث حجاب داشت.
6-3-2. برپايى آيين ها و مناسك دينى در جامعه تعليمات و رفاه

و  ارزش ها  تقويت  در جهت  آن  از  مى توان  مدرسه  قالب  در  كه  مهمى  ابزارهاى  ديگر  از 
هنجارهاى دانش آموزان استفاده كرد، انجام آيين ها و مناسك نمادين دينى و مذهبى است. 
مدارس از طريق برگزارى آيين ها و مراسم خاص و تشويق و حتى ايجاد الزام براى دانش آموزان 
براى شركت در اين مراسم همراه با پايبندى به برخى هنجارها مانند رعايت حجاب، در عمل 
به شكل غيرمستقيم بينش و نگاه دانش آموزان را تحت تأثير قرار مى دهند. برپايى مراسم احترام 
به پرچم، خواندن سرود ملى و سرودهاى ميهنى، يادآورى قهرمانان ملى و مذهبى، برگزارى 
مراسم مذهبى و حتى نصب تصاوير شخصيت هاى محبوب مذهبى و سياسى بر در و ديوار 

مدرسه از نمونه هاى اين نمادهاست (كمالى، 1374: 100).
در جامعه تعليمات به لحاظ عملى نيز روى دانش آموزان كار جدى صورت مى گرفت. 
مواردى همچون اجرا نشدن مراسم رسمى از قبيل خواندن سرود شاهنشاهى، باال بردن پرچم 
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و دعا به جان شاه و همچنين پايبند نبودن مدارس جامعه به برخى قوانين آموزش و پرورش 
نظير بى حجاب بودن دختران در سر كالس ها ،از جملة آنها بود. در اين گزارش آمده بود 
بيشتر معلم هاى اين مدرسه، طلبه و طرفدار [آيت اهللا] خمينى، [آيت اهللا] ميالنى و نواب صفوى 

هستند و بازرس مرد، حق ورود به مدارس را ندارد (مركز اسناد انقالب اسالمى، سند 168).
در واقع برپايى شعائرى چون حجاب اسالمى از ويژگى هاى اين مدارس بود. در سال 
1352 كه بخشنامه اى به دبيرستان هاى دخترانه مبنى بر رفع حجاب ابالغ شد، جامعه تعليمات 
حاضر به انجام آن نشد. در گزارشى از مالقات مديران و مسئوالن وابسته به جامعه تعليمات با 

وزير آموزش و پرورش، آمده است:
«روز 47/11/20 شصت و پنج نفر از مديران و مسئوالن مدارس جامعه تعليمات با خانم 
پارسا مالقات كردند. در اين جلسه وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: اگر امكان داشته 
باشد دوشيزگانى كه براى تحصيل به مدارس شما مى آيند با روپوش و روسرى در مدرسه 
حاضر شوند. براى آنكه چادر ممكن است به هنگام عبور از خيابان زير پاى آنها قرار بگيرد و 
ناراحتى براى آنها ايجاد كند. نماينده جامعه تعليمات در جواب گفت: در حدود 35 هزار نفر 
در مدارس جامعه تعليمات تحصيل مى كنند كه اكثر آنها دخترند و پدران و مادران آنها اگر 
قرار باشد فرزندانشان بدون چادر به مدرسه بروند مانع تحصيل آنان خواهند شد» (مركز اسناد 

انقالب اسالمى، سند شماره1012: 79-80).
به  به حفظ شعائر اسالمى حساسيت ويژه اى وجود داشت.  نيز نسبت  در مدرسه رفاه 
گونه اى كه دانش آموزان بيشترين بهره را از هنجار حجاب براى مقابله با ديگر نمادهاى رژيم 

صورت مى دادند. بهجت افراز( از فارق التحصيالن رفاه) در اين زمينه مى گويد:
«يك روز چند نفر از بازرسين به دبيرستان رفاه براى بازديد آمدند. از مدير مدرسه كه همراه 
آنها بود پرسيد چرا عكس اعليحضرت در كالس نيست. در اين ميان يكى از شاگردها بلند شد 
و خطاب به بازرس گفت: آقا اجازه؟ بازرس گفت: بله. دانش آموز گفت: براى اينكه اعليحضرت 
نامحرم هستند ما نمى خواهيم صبح ها چشممان به نامحرم بيافتد و بدين ترتيب جواب شرعى و 

دندان شكنى به بازرس دادند» (مركز اسناد انقالب اسالمى، مصاحبه با افراز، ج اول: 8).
در اين مدرسه نيز درست در زمانى كه در مدارس ديگر توصيه به برداشتن پوشش مى شد 
اسالمى،  انقالب  اسناد  (مركز  بود  اسالمى  پوشش  داشتن  پذيرش دختران،  از شرايط  يكى 
مصاحبه با افراز، ج اول: 8). براى نمونه هنگامى كه آموزش و پرورش قصد بازديد از مدرسه 



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

92

را داشت بالطبع تذكر داده مى شد كه نبايد دختران پوشش چادر داشته باشند؛ لذا پيش از ورود 
بازرسان به مدرسه چادرها گرفته مى شد و دانش آموزان با حفظ حدود شرعى يعنى پوشش 

مانتو و مقنعه در مدرسه حضور مى يافتند.

7. دو ويژگى بارز هنجارهاى هميارى مدارس اسالمى
هنجارهاى هميارى حاكم بر مدارس اسالمى همچون هنجار حجاب داراى دو ويژگى بودند كه 
بر تقويت هرچه بيشتر آن در مدارس و ترويج هرچه بهتر آن در جامعه كمك مى كرد. نخست 
اينكه در اين مدارس، از باورها و اعتقاداتى به عنوان هنجارهاى هميارى استفاده مى شد كه 
براى مخاطبان (پيروان اسالم گراها) امرى طبيعى و قابل قبول بود، زيرا به طور مثال مردم ساليان 
سال با باورها و اعتقاداتى چون حجاب زيسته بودند؛ به گونه اى كه اين باور براى آنها تبديل به 
هنجار شده بود. دوم اينكه اين هنجارهاى هميارى همچون هنجار حجاب، برآمده از باورها و 

اعتقادات دينى اصيل و قوى اى بود كه به راحتى امكان زدودنش از جامعه ممكن نبود.
7-1. هنجار حجاب در مدارس جامعه و رفاه؛ باور و هنجار مردم

از همان  برآمده  تقويت مى شد  تعليمات و رفاه  هنجارهايى كه در مدارس اسالمى جامعه 
آموزه هاى مكتب تشيّع بود كه در انقالب اسالمى از آنها در جهت مبارزه با رژيم حاكم استفاده 
شد و حجاب يكى از مهم ترين آنها به شمار مى رفت. به عقيده حميد عنايت( از تحليل گران 
انقالب اسالمى) «باورها و هنجارهايى چون غيبت يا انتظار فرج و يا وقايعى همچون واقعه 
تاريخى كربال كه براى جامعه ايران (دوران پهلوى) به شكل هنجار درآمده بود از عوامل اصلى 

به چالش كشيدن رژيم سلطنتى به شمار مى رفت» (عنايت، 1377: 48).
مى توان گفت حجاب يكى از اين هنجارها بود. مذهبى ها به ويژه رهبران آنها با تكيه بر 
همين اصل تشيّع و مفاهيمى همچون غيبت، انتظار فرج، عدالت، امامت، شهادت و آموزه هايى 
چون تالش براى برپا كردن حجاب توانستند مخالفت هاى مردمى را عليه رژيم برانگيزند. لذا 
مراجعه به اسناد تاريخى و رواياتى كه در مورد تاريخ انقالب به ويژه مربوط به سال هاى57-
1342 ش صورت گرفته، حكايت از آن دارد كه اغلب و مهم ترين مخالفت هاى مردمى كه در 
قالب راهپيمايى و تظاهرات ها شكل مى گرفت از شبكه هايى چون مسجد، هيئت هاى مذهبى و 

مدارس اسالمى آغاز و با تكيه بر هنجارهايى از جمله حجاب كه ذكر آن آمد ادامه مى يافت.
در واقع علت اين هميارى و همكارى مردم با رهبران مذهبى، پايبندى هر دو گروه به 
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باورها و اعتقادهاى مشتركى بود كه در قالب هنجار هميارى، كاركرد همكارى درون گروهى 
داشت؛ لذا هنجارهايى چون حجاب كه در مدارس به عنوان تكليفى مذهبى بر آن تأكيد و در 
قالب دروس دينى و تربيتى ارائه مى شد، نه تنها ايجاد شده و وجود داشت بلكه به دليل اشتراك 
ميان مردم و اعضاى اين مدارس در باور داشتن اين ارزش و هنجار، تقويت آن نيز آسان بود؛ 
در واقع اين باور حجاب كه ناشى از فرهنگ تشيّع بوده جزء هنجارهاى الزام آور براى عموم 

مردم ايران شده بود.
7-2. هنجار حجاب در مدارس جامعه و رفاه؛ هنجار هميارى قوى (الزام آور)

عالوه بر اينكه در مدارس اسالمى از هنجارهايى در قالب هنجار هميارى استفاده مى شد كه 
هنجارها و باورهاى جارى در جامعه بودند، قابل توجه است كه اين هنجارها پتانسيل بسيار 
بااليى در ايجاد هميارى و برقرارى همكارى داشتند و نيروى قوى اى براى به راه انداختن 
اعتراض هاى گسترده محسوب مى شدند. مطالعة تقاضاهاى انقالبيون نشان داده درخواست براى 
رعايت حجاب به عنوان نمونه اى از هنجارهاى گفته شده، يكى از مهم ترين درخواست هاى 
انقالبى مردم در دوران پهلوى بود. خانم دالل عباس (از تحليل گران انقالب اسالمى) معتقد 
است حجاب يكى از عمده ترين درخواست هاى انقالبى ها بود. وى در همين زمينه مى گويد: 
«پوشش اسالمى زنان شركت كننده در تظاهرات ميليونى، اسالمى بودن انقالب و نفى فرهنگ 
ناسيوناليستى شاه و فرهنگ وارداتى غربى را كه هر دو در پى محو اسالم از انديشه و حيات 
ايرانى ها بودند، نشان مى داد. از اين رو چادر بعدها نماد و پوشش رسمى همه زنان ايرانى شد» 

(دالل عباس، 1384: 3-5).
از سوى ديگر، واكنش آيت اهللا بروجردى نسبت به سياست كشف حجاب و اطاعت پذيرى 
حكومت از وى، حكايت از اهميت امر حجاب در جامعه دارد. به همين دليل زمانى كه به 
مناسبت فرا رسيدن 17 دى، سالگرد كشف حجاب، قرار بود برنامه جشن با حضور دختران 
بى حجاب برگزار شود، آيت اهللا بروجردى از اين خبر عصبانى مى شود و در ديدارى كه با 
فرماندار و رئيس شهربانى دارد مخالفت شديد خود و مردم مسلمان را با اين امر اعالم مى كند 
كه اين چه وضعى است كه براى دختران مردم به وجود آوردند؟ و در نهايت شب 17 دى 
روزنامه ها مى نويسند كه به واسطه سردى هوا، رژه دختران در خيابان در روز 17 دى لغو شده 

است (دوانى، 1382: 196-198).
تشيع  نام  به  پديده اى  از  كه  بود  سياسى اى  فرهنگ  از  ناشى  هنجار خود  اين  واقع  در 
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برآمده بود و تشيع نيز خود نوعى اسالمى گرى قلمداد مى شد كه از پتانسيل بااليى براى ايجاد 
جنبش هاى انقالبى برخوردار بود و ايرانى ها آن را منشأ و مرجع اسالم ناب مى دانستند و از 

همان سال هاى نخستين ورود اسالم به ايران بدان پايبند بودند.
بنابراين از آنجا كه در مدارس اسالمى نيز همان هنجارهايى حاكم بود كه بر فضاى عمومى 
جامعه حكمفرما بود لذا در مدارس اسالمى نظير مدارس جامعه و رفاه نيز دانش آموزان پايبندى 
محكم و عميقى نسبت به هنجارهاى گفته شده داشتند؛ زيرا به همان ميزان كه اين هنجارها در 
جامعه به عنوان يك تكليف اسالمى الزام آور بود در مدارس اسالمى نيز پايبندى به آنها به منزله 
يك تكليف اسالمى تلقى مى شد. حتى به دليل وجود نظم و قانونى كه در اين مدارس حاكم 

بود عدول از اين هنجارها سرزنش بيشترى را نسبت به عدول آن در جامعه به همراه داشت.

نتيجه گيرى
همواره مسئله حجاب از آموزه هاى مهم فرهنگ اسالمى جامعه ايران به شمار مى رفته است. 
مطالعات نشان مى دهد مردم مسلمان ايران در هيچ مقطع زمانى حاضر نشده اند هرچند با وجود 
فشارهاى حكومتى از اين مهم چشم بپوشند و به هر طريقى در برابر سياست هاى برهنگى 
حكومت ايستادگى كرده اند. در دوران پهلوى كه به دليل وابستگى شديد ايران در حوزه هاى 
مختلف از جمله فرهنگى، سياست كشف حجاب در دستوركار رژيم قرار گرفت اقدامات 
متعددى با هدف مقابله با اين سياست صورت گرفت كه يكى از آنها تأسيس مراكز آموزشى 
بود كه همواره بر حفظ و تقويت فرهنگ حجاب تأكيد مى كردند. شبكه هاى مدارس اسالمى 
يكى از اين مراكز مهم به شمار مى آمدند كه در واقع نقش همان شبكه هاى تئورى پاتنام را ايفا 
مى كردند. اين مدارس به دليل حاكم بودن هنجارهاى هميارى از جمله هنجار حجاب در آنها، 
به خوبى توانايى آن را داشتند تا اقدام جمعى مبتنى بر همكارى را در راستاى حفظ آن هنجارها 
صورت دهند، زيرا اعضاى اين مدارس به دليل اعتمادى كه به يكديگر و جريان مذهبى از 
طريق پايبندى شان به هنجارهاى مشتركى همچون هنجار حجاب پيدا كرده بودند، به راحتى 

حاضر به راه انداختن يك مقابله جمعى عليه سياست برهنگى دولت مى شدند.
اين نكته را مى توان از تحقيق حاضر برداشت كرد كه يكى از راه هاى حفظ و تقويت 
آموزه هاى اسالمى نظير حجاب اين است كه جوامع اسالمى نظير جامعه ايران همواره خود 
را از وجود شبكه هايى نظير شبكه مساجد، هيئت هاى مذهبى و مدارس اسالمى كه به نوعى 
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مسير حركت آنها بر مبناى حفظ و تقويت هنجارهايى همچون هنجار حجاب است، بى بهره 
نسازند، چراكه همواره گذشته حاكم بر ايران نشان مى دهد چنين شبكه هايى نقش بسيار كليدى 
در حفظ و تقويت آموزه هايى چون حجاب داشته اند و اين بدان معناست كه در جامعه امروز 
نيز يكى از مراكز مهمى كه مى تواند در اين جهت نقش مهمى ايفا كند، همين شبكه هاى مذكور 

به ويژه مدارس اسالمى هستند.
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