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 مقدمة :
الديانات والطوائف ة، و واللغ ةالجنسيالنوع و ، فهناك إختالف فى سنه من سنن الحياةتعتبر ظاهرة اإلختالف 

يتطلب مبدأ القبول والتفاعل لتحقيق  وهذا اإلختالف، الشخصية والمجتمعيةفى الخصائص  وكذلكوالملل، 
، له خصائص ثابتة لتحقق مبدأ الحجاب الشرعى، إال أنه اتنساء المسلمالالتعايش. والحجاب فرض على 

 الحجاب ختلف شكل ظهوري، ومن ثم ذاتهاتبعًا للمجتمع أو للمرأة المحجبة  إمايختلف فى أشكاله، عادة 
و سياسى أو إجتماعى. أكرمز دينى  إما هإستخدام يكونما عادة والذى  اإلعالن وأسبابهتصميم فى 

ختلف طبيعة التعامل معه فى تفالحجاب فى مصر يختلف فى شكله وأسباب إرتدائه عن دول الخليج، كما 
فى البلد الواحد من منطقة أسباب إرتدائه و الحجاب  كذلك يختلف شكلعن الدول األوروبية مثاًل.  تلك الدول

، ففى مصر مثاًل قد ترتدى الحجاب إمرأة نصرانية تعيش فى حى شعبى أو فى فى نفس البلدخرى أإلى 
 سيختلف شكل الحجاب، بالطبع اإلجتماعيةتحتل أعلى الدرجات قرية، وفى ذات الوقت نجد مسلمة محجبة 

والحجاب موجود منذ القدم فى كثير من المجتمعات العربية نظرًا ألنه فرض، وأسباب إرتدائه فى الحالتين. 
فى تصميم تواجده  من حيثخاصة  إال أنه لم يحقق اإلنتشار فى المجتمع المصرى إال منذ األلفية الثالثة

إجتماعية أو برمز سياسى، وربما كان تواجده فى اإلعالن ، وقبل ذلك كان أكثر إرتباطًا إما بطبقة اإلعالن
شخصيات مرجعية لها بعادة  يرتبطكان كما يرتبط أكثر بالحمالت اإلجتماعية،  ر حيث كانذبداية بح

المحجبات ماليين النساء صور ظهرت وبعد أن  2011يناير 25إال أنه منذ ثورة جتمع، ممكانة فى ال
على  سواءجميع أرجاء العالم  ىف من أجل مستقبل أفضل لهن ولبالدهن تظاهرن إلى جانب الرجال ىاللوات

، اإلعتراف بالمرأة المحجبة بدايةوهو ما جاء ليمثل الصحفات األولى من الصحف.  أو نترنتاإل وأالتلفاز 
 تمثل جزء مهم وكبير من المجتمع المصرى. بل، محددة سياسيةفئة  الو  معينة إجتماعيةال تمثل طبقة التى و 

بتلك خاص كنموذج مجتمعى  زمن منذنموذج المرأة المحجبة فى بعض الدول العربية  تواجدهذا فى حين 
بعد كثافة إال نموذج المرأة المحجبة فى اإلعالن  عدم ظهور الدول الغربية، فكان من الغريب فى أما. الدول

للباحثة للبحث فى ظاهرة  وهو ما كان دافعاً  فى أذهان الغرب باإلسالم. هطورببه، إنتشار ظاهرة اإلرهاب 
، وأشكال العالمين العربى والغربىكاًل من اإلعالن التليفزيونى فى إنتشار تواجد نموذج المرأة المحجبة فى 

  هذا التواجد، والغرض منه.
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