ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۲۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ
در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن )ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردی :زﻧﺎن ﺑﺪﺣﺠﺎب  ۱۵ﺗﺎ ۳۹
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد در ﺳﺎل (۱۳۹۵

ﭼﮑﯿﺪه

ﻓﺎروق ﺣﻔﯿﻈﯽ ﻧﺎﻓﭽﯽ
٢
ﻋﻠﯽ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺑﯽ
٣
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻬﺎ

١

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش.۱۴۰۰/۰۸/۱۰ :
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .١ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮی داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﺎﻫﺪ و داﻧـﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان
)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( ).(farogh.h1372@gmail.com
 .٢اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی ).(abaghaei@alumni.ut.ac.ir
 .٣اﺳﺘﺎد و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ).(gjamshidi@ut.ac.ir

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،درﺻﺪد ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ و دﻻﯾﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎ روﺷﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ )ﮐﻤﯽـﮐﯿﻔﯽ( و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆاﻻت ﺑﺴﺘﻪ )ﺑﺎ ﻃﯿـﻒ ﻟﯿﮑـﺮت( و ﺳـﺆاﻻت ﻧﯿﻤـﻪﺑـﺎز
)ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮات ﭘﯿﺮﺑﻮردﯾﻮ ،ﺗﺎﻓﻠﺮ ،ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس،
رﻓﯿﻊﭘﻮر و ﯾﺰدﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣـﺎ از ﺣﺠـﺎب و ﭘﻮﺷـﺶ اﺳـﻼﻣﯽ ﻫﻤـﺎن
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اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺑـﺪن ﺑـﻪ
ﺟﺰ ﺻﻮرت ،دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﭻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺗﻨﮓ ،ﺑﺪنﻧﻤـﺎ و
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪه« اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮری؛
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﻧﯿﺰﮐﺴﺐ ﮐـﺮده .ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب  ۱۵ﺗﺎ  ۳۹ﺳـﺎﻟﻪ ﺷـﻬﺮﮐﺮدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ۱۰۰ ،ﻧﻔـﺮ ﺷـﺪ .ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ۴۰ :درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن؛ ﮐـﺎﻣﻼ از ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪودا »ﯾﮏ ﺳﻮم« ﺧﺎﻧﻢ
ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑـﺮدهاﻧـﺪ؛
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد،
ﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب؛ ﺑﺎ
ِ
ِ
وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ اﺳـﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ۶۰ .درﺻـﺪ ﺧـﺎﻧﻢﻫـﺎی
ً
ﺑﺪﺣﺠﺎب؛ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﺣـﺪود ﭘﻮﺷـﺶ و ﺣﺠـﺎﺑﯽ ﮐـﻪ
ﯾﮏ زن ﺑﺎﯾـﺪ رﻋﺎﯾـﺖ ﮐﻨـﺪ؛ ﭼﯿﺴـﺖ .ﺣـﺪود  ۹۶درﺻـﺪ دﻻﯾـﻞ ﮐﻨﺸـﮕﺮان ﺑـﺮای
ﺣﺠﺎب ﺧﻮد ﻧﯿﺰ؛ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »راﺣﺖ ﻃﻠﺐ« ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
واژﮔــﺎن ﮐﻠﯿــﺪی :ﻣــﺪلﻫﺎی رﻓﺘــﺎری ﺣﺠــﺎب ،ﻟﺒــﺎس زﻧــﺎن ،ﭘﻮﺷــﺶ اﺳــﻼﻣﯽ،
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ،ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ اﯾـﺮان ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﭘﯽ ﺑﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ
و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﻣـﺬﻫﺐ )و در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ؛ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮری دﯾﻨﯽ( ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﺶﻫﺎی اﻓـﺮاد ﭘـﯽ
ﺑﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر دﻫﻪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
داﻋﯿﻪدار ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮده؛ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺠﺎب در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪن و ﻣﻮﻫـﺎ ﺗـﺎ ﮐﺸـﻒ
ﺣﺠﺎب در ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻮارد و ﭘـﺬﯾﺮاﺗﺮ ﺷـﺪن راﺑﻄـﻪ دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﺑــﺮای داﺷــﺘﻦ درک ﺑﻬﺘــﺮ از ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺣﺠــﺎب و ﭘﻮﺷــﺶ و داﺷــﺘﻦ ﺗﺤﻠﯿــﻞ درﺳــﺖ از
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وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد؛ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺗـﺎرﯾﺦ و
در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ اﻣﺮی ﻻزم و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻟﺒﺎس و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺎهﻫﺎی دﯾﻨـﯽ ﺑـﻪ آن ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫـﻢ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺣـﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺑـﺎ روﺑـﻪرو ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮات و دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
آن ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧـﻮد ﻫـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﭼـﻮن
ﭘﻮﺷﺶ ،ﺣﺠﺎب و ﻟﺒﺎس ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ورود اﺳﻼم و ﺑﻌﺪ از ورود اﻋﺮاب ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺠـﺎم داد .ﻗﺒـﻞ از ورود
اﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ دورهﻫﺎی :ﻗﺒـﻞ از ﻣﺎدﻫـﺎ ﺗـﺎ ﻣﺎدﻫـﺎ ،از ﻣﺎدﻫـﺎ ﺗـﺎ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸـﯿﺎن ،اﺷـﮑﺎﻧﯿﺎن و
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻬﺪ اﺳﻼﻣﯽ )از ورود اﺳﻼم ﺗـﺎ ﻗـﺮن دوم(،
از ﻗﺮن دوم ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ،ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﺳـﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ،ﺗﯿﻤﻮرﯾـﺎن ،اﯾﻠﺨﺎﻧﯿـﺎن ،ﺻـﻔﻮﯾﻪ ،ﻗﺎﺟـﺎر و
ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی؛ اﺷﺎره ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﺴﻤﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۶۰۰۰ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ ،ﺟـﺎم ﻧﻘـﺮهای
ﻣﺮودﺷﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻬﻪ در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )ﻫﺮ دو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ۵۰۰۰ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ( و
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮار ﻏﺎری ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﮐﻮه دوﺷﻪ دارای ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ
ﻧﻮﻋﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎدﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ )ﺷﻬﺸـﻬﺎﻧﯽ:۱۳۷۴ ،
 .(۲۹-۲۵ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﺮﻧﺰی ﻣﮑﺸﻮف در ﺷﻮش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﭘﯿﺮ-آﺳﻮ از دوره ﻋﯿﻼﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ ﻫﺰاره دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ؛ زﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دارای ﭘﯿﺮاﻫﻦ آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗـﺎه ﺗـﺎ
آرﻧﺞ و داﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﮑﺸـﻮف در اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل ﻧﯿـﺰ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ )ﭘﻮرﺑﻬﻤﻦ.(۷۶-۲۸ :۱۳۸۶ ،
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻮش ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﺘﺮدار ﺷﺎه ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﺴﺘﻮن و
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ﺑﺎﺷﻼقﻫﺎی ﺳﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ در ﻣﯿﺎن زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان و ﺣﺘـﯽ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه
ﺑﻮدن ﻣﻮﻫﺎی ﺳـﺮ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻮاﻗـﻊ ﺗـﺎ دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺗﻨـﺪﯾﺲ ﻧـﻮار دور ﺳـﺮ
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن اﺷﮑﺎﻧﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺎج ﻣﺪور ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮهدار زﻧﺎن ﻋﺼـﺮ
اﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻨﺪ ﺑﻮده و ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺻﻮرت زن اﻟﻬﻪ ﻣﺎه از ﻗﺼﺮ ﻫﺎﺗﺮا؛ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ در دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ داﻋﯿـﻪدار ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﻋﺼـﺮ
ﻃﻼﯾــﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸــﯿﺎن ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ از ﻟﺒﺎسﻫــﺎی دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸــﯿﺎن ﺑــﺎ دورهی ﺧــﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺮﻣﺎن ﮔﻮﺗﺰ ﭼﺎدر زﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره
ً
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ اﺳﻨﺎد و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻃﺒﻘﻪ ﺑـﺎﻻ ﻏﺎﻟﺒـﺎ
ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ.(۵۳-۳۳ :۱۳۷۴ ،
در ﻋﻬﺪ اﺳﻼﻣﯽ )ﻗﺮن اول و دوم( ﻟﺒﺎس ﻋﺮب ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻣـﻪ ،ﻋﺒـﺎ ﯾـﺎ ردا ﺑـﻮده و ﺳـﭙﺲ
ﺷﻠﻮار و ﻗﺒﺎ را از اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدﻧﺪ )ﻫﻤـﺎن .(۵۹ ،در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ؛
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آﯾﻪ ﺳﻮره اﺣﺰاب ﻧﺎزل ﺷﺪ ،زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ اﺳـﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾـﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۳۹۰-۳۸۵ :۱۳۶۸ ،
در روزﮔﺎر ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺖ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن اﻓﺘـﺎد ،ﻋﺮبﻫـﺎ در ﺑﺴـﯿﺎری از
آداب و رﺳﻮم و از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺮو اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ .در آﺛـﺎر ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷـﺪه ﮐـﻪ زﻧـﺎن ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳـﺮ و ﻧـﻮاری ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺎﯾﯽ و ﻇﻬﯿﺮ ﻓﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دوره ﻏﺰﻧﻮی ﻣﯽزﯾﺴـﺘﻨﺪ؛ در
اﺷﻌﺎر ﺧﻮد از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ» :ﮐﻼه«» ،دﺳـﺘﺎر« و »ﻣﻘﻨﻌـﻪ« اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﺗﺼـﻮﯾﺮ
دﺳﺘﺎر زﻧﺎن در ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻬﺪ ﺳـﻠﺠﻮﻗﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ
)ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ.(۶۱-۷۵ :۱۳۷۴ ،
در »ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺦ« ) ۷۱۴ق( ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐـﻼه ،ﺗـﺎج ،ﻣﻘﻨﻌـﻪ و ﺣﺘـﯽ روﺳـﺮی
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻧﯿﺰ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ؛ از دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾـﺎن در دﺳـﺘﺮس
اﺳﺖ .در آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از زﻣﺎن اﯾﻠﺨﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﭼـﺎدر ﺑـﺮ ﺳـﺮ
زﻧﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻻواﻟﻪ و ﺷﺎردن ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد .ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﯿـﺰ از زﻧـﺎن دوره
ﻗﺎﺟﺎر در دﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ ﮐـﻪ دارای ﭼـﺎﻗﭽﻮر و ﻧﻘـﺎب ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ از
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ﺗﺼﺎوﯾﺮ؛ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن از ﺳﺮ ﺗﺎ آرﻧﺞ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﯿﺎن زﻧـﺎن ﻋﺸـﺎﯾﺮ ﺑﺨﺘﯿـﺎری ﻧﯿـﺰ
ﻧﻮﻋﯽ روﺳﺮی ﮐﻪ دورﮔﺮدن ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرده ،راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳـﺮ و
ﮔﺮدن ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﺎن ،ﮐﺮدﻫﺎ ،ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﺎﻟﺶ ،اﻫﺎﻟﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﺣﺘﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ،اراﻣﻨﻪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻧﯿﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ)ﻫﻤـﺎن-۸۵ ،
 .(۱۸۰اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﻧﯿـﺰ ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ آوردن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ؛ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺘﯿﻦ.(۸۸-۸۲ :۱۳۸۳ ،
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﻟﺒﺎس زﻧـﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ دور ﺗـﺎ دورهﻫـﺎی ﻣﺘـﺄﺧﺮﺗﺮ،
ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﻧﻮاع ﻟﺒﺎس آﻧﺎن ،ﻫﻤﺎنﻫـﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻼه ،دﺳﺘﺎر ،ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻠﻨﺪ و داﻣـﻦدار،
ﺷﻠﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺮﭼﯿﻦ و ﮔﺸﺎد در ﮐﻨﺎر زﯾﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ
ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﻮﺷـﺶ زﻧـﺎن در ﻃـﯽ دورهﻫـﺎ ﺑـﻪوﯾـﮋه دورهﻫـﺎی ﭘـﺲ از اﺳـﻼم از ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﻮب آﻧﻬﺎ از
ﻟﺤﺎظ اﻧﻮاع ﺑﺮش ،رﻧـﮓآﻣﯿﺰی ،ﭼﯿﻦﻫـﺎ ،داﺷـﺘﻦ ﺑﺎﻻﭘﻮشﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد و ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت روی
ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺟﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۹۵-۹۴ ،
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ از ﻟﺒـﺎس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪای ﺑـﺮای
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪن و اﺳﺘﺘﺎر اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ و
ﺑﻪ اﺳﻢ ﺿﺮورت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم ﻗﺒـﻞ از ورود اﻋـﺮاب و ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﻪ اﯾـﺮان و
ﺣﺲ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺣﺮف از ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮی زن
ﻣﺎﻗﺒﻞ از ورود اﻋﺮاب ﺑﻪ اﯾﺮان( ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در اﯾﺮان اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﺷـﺪه ﮐـﻪ
ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻟﺒﺎس ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻮع
ﻟﺒ ﺎس و ﭘﻮﺷﺶ اﻓﺮاد در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘـﻪ اﮔـﺮ
ً
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﺪ دﯾﻨﯽ آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ اﺳـﺖ؛
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﭘﻮﺷﺶ؛ ﺻﺮف ﻧﻈـﺮ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﯾـﮏ
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دﺳﺘﻮر دﯾﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘـﺬﯾﺮی و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ و ﺑﺎاﻟﺘﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ اﯾﺮان اﺷﺎره دارد و ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺣﺠﺎب؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﺟﻨﺒﻪ دﯾﻨﯽ آن؛ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ
ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﺟﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﻃﻠﺒـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اوﻻ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ در ﻣـﻮرد آن؛ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋﻠﻤـﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ دور از اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

 -۱اﻫﺪاف و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺷﻬﺮﮐﺮد و ﻓﻬﻢ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻞ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب در ﻣﻮرد ﮐﻨﺶ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ
ﺟﺰو اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ،اﺻﻮﻻ از اﻫﺪاف ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد؛ ﭼـﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺷﺮح ﮐﻤﯽ )اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ( و ﮐﯿﻔـﯽ
ّ
)ﻣﻼکﻫﺎ و دﻻﯾﻞ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﻧـﻮع و ﻣﯿـﺰان ﺣﺠﺎبﺷـﺎن( و ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻋﻠـﯽ
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﮐـﻨﺶ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﮕـﯽ اﯾـﻦ
اﻫﺪاف؛ ﺟﺰو اﻫﺪاف ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾـﺪ :ﻣﯿـﺰان ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﭼـﻪ
ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ،درآﻣـﺪ و ﺷـﻐﻞ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﭼﯿﺴـﺖ؟ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب  ۱۵ﺗﺎ  ۳۹ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮﮐﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟

 -۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ

در ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻧﻮان )ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ (۶۱ :۱۳۸۸ ،ﻧﺤﻮۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﺎب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧـﺎﻧﻮاده و
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺪر؛ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺧﺎﻧﻮاده و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و
ﻣﻨﻔﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺪران ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻓﺮزﻧــﺪان ﻣــﺎدران ﺷــﺎﻏﻞ؛ ﻧﮕــﺮش ﺑﻬﺘــﺮی ﺑــﻪ ﻣﻘﻮﻟــﻪ ﺣﺠــﺎب اﺳــﻼﻣﯽ دارﻧــﺪ .ﻓﺮزﻧــﺪان
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دارﻧﺪ و رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻤﺘـﺮ
ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ )ﻫﻤـﺎن(  ۸۹درﺻـﺪ از ﺑـﺎﻧﻮان ،ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻋﻠـﺖ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن دﻗﯿﻖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه.
رﺳﺘﮕﺎر ﺧﺎﻟﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دو ﺗـﻦ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن )ﺳـﺎل  (۱۳۹۱ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳـﺒﮏ ﮐﻨﺸـﯽ ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۵۸ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان و زﻧـﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۰ ،۲و  ۱۸ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺨـﺎب
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺼﺮف از ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﮐﻨﺶ دﯾﻨﯽ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣﺠﺎب؛ ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺶ ارزﺷﯽ ﺳﮑﻮﻻر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﺳـﺒﮏ ﺳـﻨﺘﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷـﺪن ﺑـﻮده و ﻧـﻮﻋﯽ ﻧﮕـﺮش
ﻣﺪرن )ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﯿـﺎن ﺟﻮاﻧـﺎن و ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮔﺮوهﻫـﺎ( ﺟـﺎی آن را ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﻣﯿـﺰان رﻋﺎﯾـﺖ
ﺣﺠﺎب در ﺣﺪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﻨﺘﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﺟـﺪی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﻮد ،ﻣﯿﺰان آن ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽرود )رﺳﺘﮕﺎرﺧﺎﻟﺪ.(۷۳-۷۲ :۱۳۹۱ ،
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای )ﺣﺒﯿﺒﯽ (۱۳۸۹ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻن درﺑﺎره ﺣﺠﺎب ﺑﺮﺗﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻮاﻧـﺎن و ﻣﯿﺎﻧﺴـﺎﻻن
در ﺧﺼﻮص ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﻮان ،ﻣﯿﺰان آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘﻮﺷـﺶ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ)رﺳﺘﮕﺎر ﺧﺎﻟﺪ.(۱۳ :۱۳۹۱ ،
ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﻧﺠﻔﯽ )ﺳﺎل  (۱۳۷۹ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه و

۶۶

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﺎزدارﻧﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺠﺎب در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺷﻬﺮﮐﺮد« اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺠﺎب ،ﺑﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﺎﯾـﺪه آن ﺑـﺮای ﺟﻮاﻧـﺎن ،اﺗﺨـﺎذ اﻟﮕـﻮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روش دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ،آﻣـﻮزش درﺳـﺖ
رﻓﺘﺎر زن و ﻣﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﻣﻮزش اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﺎب )ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ۱۳۷۹ ،و.(۱۳۸۰
ﻓﺎﺿــﻠﯿﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻘــﯽ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨـﻮان »ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﻧــﻮع ﺣﺠــﺎب و ﻣﯿــﺰان اﻣﻨﯿــﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان« ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪﮔﯿﺮی
ﺧﻮﺷﻪای ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ» :ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﺣﺠﺎب زﻧﺎن و ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ و ﻧﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪ وارده ﺑﻪ
آنﻫﺎ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی آنﻫﺎ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد«)ﻓﺎﺿﻠﯿﺎن.(۶۵ :۱۳۸۹ ،
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕـﺮی )ﺳـﺎل  (۱۳۸۲در وزارت ﻋﻠـﻮم؛ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان »ﻧﮕﺮشﻫـﺎ و رﻓﺘـﺎر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن« اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ۴۶/۳» :درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﺠﺎب اﻣﺮی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ۳۸ .درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺠـﺎب ﺑـﻪ اﺧﺘﯿـﺎر و ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﺧـﻮد ﻓـﺮد
اﺳﺖ و  ۲/۲درﺻﺪ ﺣﺠﺎب را ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ«)ﻫﻤﺎن(.
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ )ﺳﺎل  ۸۵و (۸۶ﺑﻪﺑﺮرﺳﯽ آﺛـﺎر ﺷﺨﺼـﯽ و ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﺣﺠـﺎب ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﺠﺎب در ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
دﺧﺘﺮ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄـﻪ
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺣﺠﺎب و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪمﻣﻌﻨﺎداری راﺑﻄﻪ ﺣﺠﺎب
و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ راﺑﻄــﻪ ﻣﺜﺒــﺖ و ﻣﻌﻨــﺎدار ﺑــﯿﻦ ﻋــﺰتﻧﻔﺲ و ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ؛ از دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺪاﯾﯽ ۸۵ ،و .(۹ :۸۶
آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺠـﺎب و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﺑـﺎ
ﻋﺰتﻧﻔﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺣﺠـﺎب و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ؛ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ
ﮐﻪ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ،اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داده و ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در
ﻋﺪم ﻣﻌﻨﺎداری راﺑﻄﻪ ﺳﻮم ،ﺧﻄﺎﯾﯽ رخ داده اﺳﺖ.
ﮐﺎوﻧﺪی و اﻧﺘﺼﺎر ﻓﻮﻣﻨﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤـﺎﯾﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ ﺣﺠـﺎب و

ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺣﺠﺎب وﺟﻮد دارد و زﻧﺎن ﺑـﺎ
ﺣﺠﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺪﺣﺠﺎب از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠـﺎب
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺪﺣﺠﺎب دارای ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮐﺎوﻧﺪی.(۴۷ :۱۳۸۹ ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﻣـﺮوزه ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﺷـﻮد ،اﯾـﻦ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب در ﻗﺮآن و رواﯾﺎت آﻣﺪه ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ
ً
اﮐﻨﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺤﺠﺒﻪ ﻣﺘـﺪاول اﺳـﺖ ،ﯾﮑـﯽ اﺳـﺖ ﯾـﺎ اﯾـﻦ دو اﺳﺎﺳـﺎ دارای
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺘﺎب
ﺣﺠﺎبﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻬـﺪﯾﺰاده ﻣﯽﺗـﻮان اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﺤـﺚ از ﻫﻤﮕﺮاﯾـﯽ و
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﻚ ﭼﺎدر ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﺎب ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻬـﺪﯾﺰاده در
ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺟﻠﺒﺎب ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪدی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺰدﯾـﻚ ﭼـﺎدر ﻣﺸـﮑﯽ و ﺟﻠﺒـﺎب ﻗﺮآﻧـﯽ اﺳـﺖ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﯽ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﯿﺶ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ﺑـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﺑـﺰار
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﯾﻦ روش ،واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ از :ﯾﮑﺴﺮی اﻟﮕﻮﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻓﺮا اﻧﺴـﺎﻧﯽ .در ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﯿـﻨﺶ ﻓﻠﺴـﻔﯽ،
واﻗﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﻫـﺮ ﮐﻨﺸـﮕﺮ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐﻤـﯽ» ،ﺗﮑـﺮار ﭘـﺬﯾﺮی« ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ واﻗﻌﯿﺖ واﺣـﺪی در ﺟﻬـﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮی ﯾﮏ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺗﻮﻫﻢآﻟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ )ﺣﺒﯿﺒﯽ ۴۰۵ :۱۳۹۳ ،و .(۴۱۹
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ را از ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﺟـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اول؛ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه از روش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺒﺮان ﺷﻮد و اﯾـﻦ دو روش
ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻟﺒﻪ ﻗﯿﭽﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .دوم؛ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﺷﻬﺮﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﻮرد ﺣﺠـﺎب و

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

)ﻣﻬﺪﯾﺰاده.(۱۳ :۱۳۸۱ ،
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ﻋﻔﺎف در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻻ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۹اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ از
ﺣﯿﺚ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرآﻣﺪ ﭼﻨـﺪان ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﯿﺴـﺖ؛ و ﺛﺎﻟﺜـﺎ؛ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

 -۳ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺮی
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در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺪل ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﻮردﯾﻮ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮدهاﯾﻢ؛ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮات
اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،از ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس در ﺣﻮزه ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
ﺗﺠﺎری ﺷﺪن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،از ﺗﺎﻓﻠﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣـﺎﻫﻮاره ،از رﻓﯿﻊﭘـﻮر
در ﻣﻮرد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﺮ و از ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارزشﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
در ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده؛ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ :در اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ
ﺑﯿﺎن ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺗﯿﭙﻮﻟـﻮژی اﻓـﺮاد ﺑـﺪﺣﺠﺎب ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮات ﯾﺰدﺧﻮاﺳـﺘﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.

 -۱-۳ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻮردﯾﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺶ ﮐﺴﺐ ﺷـﺄن و ارزش از ﻃـﺮف ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ روی رﻓﺘـﺎر
ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻘﯿـﺪه وی ﺗـﻦ دادن ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎوت و داوری
دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﻫـﺎﯾﯽ اﻣﯿـﺪوارﺗﺮ ﺷـﻮد )اﺳـﺘﻮﻧﺰ .(۳۳۰ :۱۳۷۹ ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ وی
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ داوریﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن. (۳۳۸ ،
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﻈﺮﯾــﺎت وی؛ دو اﺻــﻞ ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰ و ﻣﺘــﺪاﺧﻞ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻀﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه )ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ آﺷـﮑﺎر
ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻤﺎن.(۳۳۹ ،
ﺑﻮردﯾﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺮ روی ذاﺋﻘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ذﻫﻨـﯽ اﻓـﺮاد ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد .ذاﺋﻘﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ادراﮐـﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸـﺎن در ﻧﻈـﺎم

)اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت.(۱۲ :۱۳۷۳ ،

از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﺗـﺪرﯾﺠﯽ اﺳـﺖ و آن ﺑﺎزﺗـﺎب دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ در
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﮑﻞ داده اﺳـﺖ .ﻫـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺮدم را در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ در ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت اﯾـﻦ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ذاﯾﻘﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺮﺟﯿﺢﻫـﺎی ﺧـﻮراک ،ﭘﻮﺷـﺎک و...
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ذﻫﻨﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻠﮑـﻪ ذﻫـﻦ ﺷـﺪن ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮات ﺑﻮردﯾﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ذاﺋﻘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ذﻫﻨﯽ ﺑـﺮ روی ﻫـﻢ دﯾﮕـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ دارﻧـﺪ )ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧـﺪ( و اﯾـﻦ دو ﺑﺎﻋـﺚ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ
ذاﺋﻘــﻪ و ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ذﻫﻨــﯽ ﮐــﻪ ﻧﺸ ـﺄت ﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﺟﻬــﺎن ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒــﯽ اﺳــﺖ ﺑــﺮ روی
ﺗﺮﺟﯿﺢﻫﺎی ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻣﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﻣﺜـﻞ ﺧـﻮراک ،ﭘﻮﺷـﺎک و(...
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد )رﯾﺘﺰر.(۶۸۶-۶۷۳ :۱۳۸۹ ،
ﺑﻮردﯾــﻮ ﮐﺸ ـﻤﮑﺶ ﻣﯿــﺎن ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﺨــﺎﻟﻒ در ﭘﻬﻨــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ﻃﺒﻘــﺎﺗﯽ را ﻋﺎﻣــﻞ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ذاﺋﻘﻪﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﺟﯿﺢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس
و ﺧﻮراک و ...دارﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﯿﻢ )ﻫﻤﺎن(۶۸۰-۶۸۶ ،
ﭘﺲ در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻮردﯾﻮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد :ﻋﻄﺶ ﮐﺴﺐ ﺷـﺄن و ارزش
از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﮑـﺮدن ﻧﺴـﺒﯽ ﺣﺠـﺎب ﻣﯽﺷـﻮد .ﮐﺸـﻤﮑﺶ در ﻣﯿـﺎن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗـﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢﻫـﺎی ﻣﺮدﻣـﯽ )و در اﯾﻨﺠـﺎ دﯾﺪﮔﺎهﺷـﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب( ﻣﯽﺷﻮد .ذاﺋﻘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺠـﺎب و
ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
روﻧﺎﻟــﺪ اﯾﻨﮕﻠﻬــﺎرت ﻣﻌﺘﻘــﺪ اﺳــﺖ دﮔﺮﮔــﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ زﻣــﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ در ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ آراﻣـﯽ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘـﺬﯾﺮی
ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺨﺖ و دردﻧﺎک اﺳﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﻣﯿﻞ ذاﺗﯽ ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ
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رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ؛ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻨﺪ؛ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ دﯾﮕـﺮ از آﻧﻬـﺎ ﺗﻘﻠﯿـﺪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ )ﻫﻤـﺎن .(۱ ،ﭘـﺲ
اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ را ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )و ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ( ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ« در ﺣﻮزه ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺎ ﺗﺠـﺎری ﺷـﺪن ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
آ ﮔﺎﻫﯽ دادن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺻـﺮﯾﺢ ﮐﻠﻤـﻪ ،ﺑـﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﺗﺠـﺎری و اﻣـﻮر ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ )اﺳﺘﻮﻧﺰ.(۳۱۴ :۱۳۷۹ ،
از ﻧﻈﺮ آﻟﻮﯾﻦ ﺗﺎﻓﻠﺮ؛ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻫﻮارهای و دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻠﯽ
را از ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠـﯽ ﮐـﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﺳـﻌﯽ در ﺣﻔـﻆ و اﻧﺘﺸـﺎر آن دارﻧـﺪ« )ﺳـﻘﺎزاده و
ﮐﺮﯾﻢﺧﺎﻧﯽ.(۳۸ :۱۳۸۸ ،

ﻓﺮاﻣﺮز رﻓﯿﻊﭘﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻀﺎد« ﺧﻮد،
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﻤﺖ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ارزشﻫـﺎی
ﻣﺎدی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزﺷﯽ در اﯾﺮان ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺑـﺎ ارزش ﺷـﺪن ﺛـﺮوت در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺛـﺮوت ،ﻧﯿـﺎز آﻓﺮﯾﻨـﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و
اﺷﺎﻋﻪ ارزشﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣﯽﺷﻮد )رﻓﯿﻊﭘﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮﺑﺘﯿﺎن.(۹۳ :۱۳۹۰ ،
رﻓﯿﻊﭘﻮر در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻨﺠﺎری و ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب در ﺳﺎل  ۶۵وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،در ﺳﺎل  ۷۱ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )از ۸۶/۲
درﺻﺪ ﺑﻪ  ۴۱/۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﭘـﺎﯾﯿﻦ آﻣـﺪه اﺳـﺖ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ارزشﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨـﺪ و ارزش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻏﯿﺮﻣـﺬﻫﺒﯽ
ﺑـﺮود؛ ﯾﻌﻨــﯽ ارزشﻫــﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ از ﻧﻈــﺮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﯽارزش ﺷـﻮﻧﺪ ،ﺑــﻪ ﺗﺒــﻊ دارﻧــﺪﮔﺎن

 -۲-۳ﻣﺪلﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺣﺠﺎب )ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ از ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎدی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺰدﺧﻮاﺳـﺘﯽ اراﺋـﻪ داده ،ﭘـﻨﺞ ﻣـﺪل رﻓﺘـﺎری در ﻣـﻮرد ﺣﺠـﺎب را
ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﻓﺮدﮔﺮا :در اﯾﻦ ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻓﺮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯾـﺎ ﯾـﻚ ﻣـﺬﻫﺐ .اﯾـﻦ ﺷﺨﺼـﯿﺖﻫﺎ ارزش و اﻫﻤﯿـﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ،ذﻫﻦ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧـﻮد ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎت ﺷﺨﺼـﯽ اﯾﺸـﺎن ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮ
اﺻﻮل ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺎﻫﺮ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر آزاداﻧـﻪ و ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ
ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺪون ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿـﺮد .زن ﻓﺮدﮔـﺮا ،ﺣﺠـﺎب را ﺑـﻪ
ﻧﺎﭼﺎر و ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در ﻓﻀـﺎی ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑـﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ اﺟﺒـﺎر ﺣﺠـﺎب،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﺎب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼـﯽ ﺧـﻮد را ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪلﻫﺎی ﻣـﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد در ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺰل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺎ ﺑﯿـﺮون ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻣﻮﻫـﺎ ،آراﯾـﺶ
ً
ﺧﺎص و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دادن ز ﯾﻨﺖآﻻت و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺪلﻫﺎی ﻟﺒﺎس( .اﯾـﻦ ﺗﯿـﭗ از

۷۱

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

ﺳﻤﺒﻞﻫﺎی آن )از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺠﺎب( ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﮐﻤﯿـﺎﺑﯽ ارزش ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای
 ۸۱/۸درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﺎل  ۶۵ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﭼﺎدری
اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل  ۷۱ﺑﻪ  ۳۶/۸درﺻﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ
)ﻫﻤﺎن(.
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﻨﺠﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺸﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش دارد ،ﻟﺬا در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻓﻦآوری اﻗﺘﺼﺎدی ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﺑﻨـﺪه درآﻣـﺪ ﻣـﺮدان در ﻗﯿـﺎس ﺑـﺎ درآﻣـﺪ زﻧـﺎن در اﮐﺜـﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﺳﺖ )ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ.(۴۵ :۱۳۷۹ ،
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای دو ﺑﻌﺪ ﺷﺒﮑﻪ )ﺳـﺎﺧﺘﺎر( و اﻋﺘﻤـﺎد اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺎ در ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ از ﻣـﺪل ﭘﮋوﻫﺸـﯽ وﺣﯿـﺪ
ﻗﺎﺳــﻤﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران ) (۱۳۹۲ﺑــﺎ اﻧــﺪﮐﯽ دﺧــﻞ و ﺗﺼــﺮف اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮدﯾﻢ؛ وﻟــﯽ ﺑــﺮای
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدﯾﻢ.

۷۲

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ً
ﻣﺪلﻫﺎی رﻓﺘﺎری در ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ )ﻣﻨﺰل( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺠـﺎب ﻧﺪارﻧـﺪ و
اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن ،اﺳﻼم را ﻣﻨﻬﺎی ﺣﺠﺎب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 .۲ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮا :اﯾﻦ ﮔﺮوه زﻧﺎن ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺠﺎب ﺑـﺮای آﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﺑﺮگﻋﺒﻮری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﺟﺒـﺎری
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ِ
ﺑﻮدن آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺠـﺎب ﻋﺮﻓـﯽ ﻣﻨﻄﺒـﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﮑـﻢ ﺣﺠـﺎب ﻧـﺪارد .ﺣﺠـﺎب ،ﻃﺒـﻖ ﻧﮕـﺮش
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧـﻮب و
ﺻﺤﯿﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷـﺪهاﻧﺪ ﯾـﺎ ﺑـﺎ آﻧـﺎن رﻓﺖوآﻣـﺪ ز ﯾـﺎد
ً
دارﻧﺪ؛ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺜﻼ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮادر ،ﺷﻮﻫﺮ ﺧـﻮاﻫﺮ و ...ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯽﺣﺠﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۳ﻣﺘﻐﯿﺮ :اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد واﺿﺢ و ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﺷﺪهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺠـﺎب ﻧﺪارﻧـﺪ،
آنﻫــﺎ ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤ ـﯿﻂ و اﻃﺮاﻓﯿ ـﺎن و ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺧــﺎﻧﻮادهای ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در آن ﭘــﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻟﺒﺎس و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ
اﻧﻄﺒﺎق ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗـﻊ اﯾﻨﮑـﻪ زن ﺣﺠـﺎﺑﺶ را ﺑﺮﻣـﯽدارد ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ آن ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﺧﻮدش ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻗـﺪرت ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و ﯾـﻚ ﺣﮑـﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻦ در دﻫﺪ.
 .۴ﺗﻄﺎﺑﻖﮔﺮای ﭘﺎرﺳﺎ :اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪای را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و
در ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻣﺬﻫﺐ و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣـﺬﻫﺒﯽ در اوﻟﻮﯾـﺖ ﻗـﺮار دارد .در اﯾـﻦ ز ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد دارﻧﺪ:
اول( ﮔﺮوه ﺗﻄﺒﯿﻖﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪ :ﻣﺘﻤﺎﯾﻞاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺷـﯿﻮۀ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ رﻋﺎﯾﺖ و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﻨﯽ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻧﺎن اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻗـﺮآن
ً
در ﻣــﻮرد ﺣﺠــﺎب را ﮐــﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧــﺪ و ﺑــﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺣﺠــﺎب اﺣﺘــﺮام
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ وﻟﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﺎب ﺑـﻪ ﺣـﺪ و ﺣـﺪود آن و ﯾـﺎ ﻓـﺮم ﺣﺠـﺎب؛ اﻧﺘﻘـﺎداﺗﯽ
دارﻧﺪ.
دوم( ﮔﺮوه ﺗﻄﺒﯿﻖﮔﺮای ﺳﻨﺘﯽ :ﺣﺠﺎب اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳـﻨﺖ ﮔـﺮه ﺧـﻮرده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ

 -۴ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺤﻮری
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺮاد ﻣﺎ از ﺣﺠﺎب ،ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ
زن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم وﺟﻮﺑﯽ اﺳﻼم ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ،ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮهﮔﺮی و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ )از ﻃﺮﯾـﻖ رﻓﺘـﺎر ،راه رﻓـﺘﻦ،
ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎه و ﺣﺮف زدن و آراﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻧﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ دارای وﻗـﺎر رﻓﺘـﺎری
ﺑﺎﺷـﺪ .ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از زﻧـﺎن ﻣﺤﺠﺒـﻪ در ﭘﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد از
رﻧﮓﻫﺎی ﺷﺎد و زﯾﺒﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻚ ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧﺪامﺷـﺎن زﯾﺒـﺎﯾﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و در ﻋﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدن ﺑﺪن زن ،زﯾﺒﺎﯾﯽاش آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ً
اﺻﻼ ﻟﺒﺎس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ دور از روح ﺣﺠﺎب اﺳﺖ )ﻣﻬﺪﯾﺰاده.(۱۶ :۱۳۸۱ ،

۷۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

زﻧﺎن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای را در ﺧﺼﻮص ﺣﺠﺎب ز ﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻘـﺪی
در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺣﺠﺎب اﻧﻄﺒﺎق ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن ﯾﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑـﺎ اﺧـﻼق ﻣـﺬﻫﺒﯽ )ﻇـﺎﻫﺮ و ﺑـﺎﻃﻦ(
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد .ﺻﻔﺎت زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ز ﯾﺒﺎ ﺑﻮدن و ﺟﺬاﺑﯿﺖ در ﺣﯿﻄـﻪ و ﺣـﺮ ﯾﻢ
ﻣﺠﺎز اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ،اﺳـﻼم ﻫـﺪاﯾﺖﮔﺮ و ﻣﻌﻨﺎدﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﮐـﻞ
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم و ﺣﺠﺎب دارﻧﺪ.
 .۵اﻓﺮاطﮔﺮا :اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳـﺖ،
ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﻗﻠﺒـﯽ و ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ
ﭘﺎﮐﯽ ،ﺣﺠﺎب را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺠﺎب را ﻧﻤﺎد و ﺳﻤﺒﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ً
ﺣﺠﺎب ﻇﺎﻫﺮی از ﭼﺎدر ،ﻣﺎﻧﺘﻮ ،ﺷﻠﻮار و ﺑﻌﻀﺎ روﺑﻨﺪ و دﺳـﺘﮑﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.
آنﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺣﺠﺎب زن ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﻫﺮ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻫﺴﺖ ،زن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﮕـﺮ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﺑﺴـﯿﺎر
ﺿﺮوری و اﺿﻄﺮار .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻓﺸﺮده ،ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ رﻧﮕـﯽ ﺗﯿـﺮه و ﮔـﺎه اﻓﺮاﻃـﯽ
ﻣﻠﺰم ﻣﯽداﻧﻨﺪ) .ﯾﺰدﺧﻮاﺳﺘﯽ.(۵۳-۴۸ :۱۳۸۶ ،
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻧﮕﺮش ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻪ اﺳـﻼم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۷۴

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﺎوای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺧـﺎﻧﻢ ﻫﺎﺳـﺖ از
ﺣﺪود وﺟﻮب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮدان ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ(:
١
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳـﺎﯾﺖ  ، (khamenei. irآﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی )ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از
ﺳﺎﯾﺖ  ٢(makarem. irو آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ )ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳـﺎﯾﺖ  ٣(sistani. orgﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺣـﺪود
ﺣﺠﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در ﺑﯿﺎن ﺣﺠـﺎب ﺑـﻪ ﻧﮑـﺎت زﯾـﺮ اﺷـﺎره ﮐﺮدهاﻧـﺪ :اول؛
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮدی ﺻﻮرت و ﻣﭻ دﺳﺖ .دوم؛ آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮدن آراﯾـﺶ و
زﯾﻮرآﻻت .ﺳﻮم؛ آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و زﯾﺒـﺎﯾﯽﻫـﺎی ﺑـﺪن زن .ﭼﻬـﺎرم؛ ﻣﺤـﺮک
ﻧﺒﻮدن رﻧﮓ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﻮﺷﺶ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻼک ﺣﺠـﺎب
و ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬـﺎر ﺷـﺎﺧﺺ و ﻣﻌﯿـﺎر ﺑـﻮده؛ ﯾﻌﻨـﯽ اﮔـﺮ
ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﺣﺠﺎب ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و اﮔـﺮ
ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮدی ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮدهاﯾﻢ؛ ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ از
دو ﻋﺎﻣــﻞ »زﻣﯿﻨــﻪ« و »ﻋــﺎدتواره :ﺧﺼــﻠﺖ« ﺛـﺄﺗﯿﺮ ﻣﯽﭘــﺬﯾﺮد و زﻣﯿﻨــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺎدتواره ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺣـﺲ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﮐﻠـﯽ از ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﺑﻮردﯾـﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ از ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺸﯽ وﺣﯿﺪ ﻗﺎﺳـﻤﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻫـﻢ
ﺑﺮای ﻏﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ اﯾﻨﮕﻠﻬـﺎرت
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻓـﺖ و ﺑﺮﮔﺸـﺘﯽ ﺑـﺮ روی ﻫـﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧـﺪ )ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ( و ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺣﺠﺎب در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ( را ﺑـﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﻗﺘﺼـﺎد و
1. http: //farsi. khamenei. ir/news-content?id=33330
2. https: //b2n. ir/596496 , https: //b2n. ir/048244
3. https: //www. sistani. org/persian/qa/0881/

ﺳﯿﺎﺳﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽداﻧﺪ )اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﯾـﮏ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ( .ﺗﺎﻓﻠﺮ ﻧﯿـﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﻪای
ِ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺎﻫﻮارهای را ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ )ﺣﺠﺎب
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ( ﻣﯽداﻧﺪ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(.
رﻓﯿﻊﭘﻮر ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزشﻫﺎ از ارزشﻫـﺎی ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﻪ ﻣـﺎدی
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺠﺎب( در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯽارزشﺗﺮ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻓﺸـﺎر ﻫﻨﺠـﺎری و ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺣﺠـﺎب ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ )ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی(.

۷۵

 -۵روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑـﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎی ﺑـﺪﺣﺠﺎب در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد ،ﻋﻠﻞ و دﻻﯾﻞ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻫﺪف ﮐﻤﯽ
و ﮐﯿﻔﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮔﻨﺠﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﺎ )ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ(  -از ﻧـﻮع
ﺳﺆاﻻت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ  -در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو دﺳـﺘﻪ ﺳـﺆال ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎری اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎ
ً
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب )دارای ﺣﺠﺎب ﻧﺴﺒﯽ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد؛ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻖ )ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و ارﻗﺎم( ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑـﻪﻫﻤﯿﻦﺧﺎﻃﺮ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ۱۰درﺻـﺪ
ﺧﻄﺎ؛ ﺑﺮاﺑـﺮ  ۱۰۰ﺷـﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ۱۰۰ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ اﻓـﺮاد
ﺑﺪﺣﺠﺎب ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و از
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭘﺎرک ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻣـﺎﮐﻦ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺣﺠـﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ،
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری
دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰار  spssاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺸـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه در ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﻧﻈـﺮی )ﮐـﻪ ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪی ﻧﻬـﺎﯾﯽ و

۷۶

ﺧﻼﺻﻪ آن در ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه( اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﭘﺲ از آن اﻋﺘﺒﺎر و َرواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد
اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی و ﺗﻌـﺪادی از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻫﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﯿﺰ ﺣﺪ ﺣﺴﺎب اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن  ۲۹ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣﻪ و وارد ﮐـﺮدن دادهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺮماﻓـﺰار spss؛
ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ )ﭘﺲ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ( ﻧﺘﺎﯾﺞ
دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ

%۷۲

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

%۷۵

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ(

%۷۶

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

%۷۹

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ )از اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(

%۶۹

اﻟﮕﻮﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

%۷۱

ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ از دﯾﺪ ﮐﻨﺸﮕﺮ

%۷۸

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :۱ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﺤﻘﯿﻖ
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 -۶ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾــﻞ ﺧﺎﻧﻢﻫــﺎی ﺑــﺪﺣﺠﺎب )ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در ﭘﻮﺷــﺶ از زﺑــﺎن ﺧﺎﻧﻢﻫــﺎیﺑﺪﺣﺠﺎب( ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶﺷﺎن ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ۵۲ :درﺻـﺪ ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﯾﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶﺷﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻋﻼﯾـﻖ و
ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن؛  ۲۵درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋـﺮف ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺧﻮاﺳـﺖ و اﻧﺘﻈـﺎر ﺧـﺎﻧﻮاده و ﮔـﺮوه
دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن؛ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۱۵درﺻﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﺮوه دوﺳﺘﺎنﻣﺎن اﺳﺖ«؛  ۱۹درﺻﺪ ﻣﻼکﺷﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ؛ راﺣﺘﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ.
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ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  :۱ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺧـﻂ
ﺧﻂ ﺻﺎف؛ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه ﯾـﮏ ﺟـﺰء اﺳـﺖ و ِ
ﻧﮑﺘﻪ ِ :۱
ﻓﻠﺶدار؛ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﻣﻘﻮﻟﻪ( اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ روی
ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ.
ﺣـﺲ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ« ﺳـﻨﺠﯿﺪه
ﻧﮑﺘﻪ  :۲در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻋﺎدتواره ،ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ » ِ
ﺷﺪه و از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ؛ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دارای دو ﺑﻌـﺪ
ﺷﺒﮑﻪ )ﺳﺎﺧﺘﺎر( و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده وﻟﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۷۸

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از دﻻﯾﻞ ) ۹۶درﺻﺪ( ﮐـﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎی ﺑـﺪﺣﺠﺎب
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،راﺣﺖ ﻃﻠـﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻮنﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ »ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻋـﺮف ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯾـﺎ
اﻧﺘﻈﺎر دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،راﺣﺖ ﺑﻮدن ﻟﺒﺎس« را ﻣﯽﺗﻮان ذﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮع راﺣﺘﯽ ،ﺑﺎب ﻣﯿـﻞ
ﺑﻮدن و ﻣﻮرد آزار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ )ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺷـﺪن ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎر
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ( ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺣﺖ ﺑﻮدن
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻓﺮاد
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﺣﺘﯽ و ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در راﺳﺘﺎی اﻣﯿﺎل ﺧﻮد؛ دﺳﺘﻮرات دﯾﻦ را ﻧﺪﯾـﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
  ۶۰درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از ﺣﺪود ﭘﻮﺷـﺶ اﺳـﻼﻣﯽ آ ﮔـﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ :در ﻣـﻮرد اﻃـﻼعداﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از ﺣﺪودی ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن اراﺋﻪ داده؛
ً
 ۴۰درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺟﻮابﻫﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ درﺳﺖ و  ۶۰درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن؛
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه دادهاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب؛ ﺗﻨﻬﺎ  ۴۰درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ
ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺳﻼم ﻣﻌـﯿﻦ ﺷـﺪه؛ آﺷـﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻣـﺎﺑﻘﯽ ﺣﺘـﯽ از اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ؛ ﭼـﺮا ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ،
رﺳﺎﻧﻪای ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻮده؛
در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد )ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ اﻃﻼع اﻓﺮاد و ﻧﻪ واداﺷﺘﻦ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ( ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ؛ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ۴۲
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻤﺎﺷـﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻨﻬـﺎ  ۳۸درﺻـﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﺸﺎن ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻤﺎﺷـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدم ﻓﻘـﻂ ﻣـﺎﻫﻮاره ﻧﮕـﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﺷـﻮد؛ ﻏﺎﻓـﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ« ﭘـﺲ ﺑـﻪﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺿﻌﻒ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻤﯽ ﮐـﻪ دارای
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی ﺑﻮده؛ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
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او ﺑﻮده؛ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن؛ ﺗﻌـﺪادی از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن در ﻣﮑﺎﻟﻤـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮ
ً
داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻋﻤﻮﻣﺎ دارای اﻃﻼﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی
از آﻧﻬﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻮزوی دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺎ و ﺑﺎاﻟﺘﺒﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﮔﯿﺮی و داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ زﻧـﺎن ﺑـﺎ
دﯾﺪن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻠﺒﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﭼﺎر ﺷﻮک ﯾﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ؛ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮدی ﮐـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را ﭘـﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ﺣﻮزوی اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺟﻬﺖدار ﺷﺪن
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس ،ﺷﻮق ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب و ...ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  ۳۷درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﻣﯽﺷﻮد و  ۳۱درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی
در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﮐﻠـﯽ ﺑـﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ؛  ۴۰درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪای ﺑـﺮای
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  ۱۳درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن از ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﺎت
ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ  ۴۰درﺻـﺪ اﻓـﺮاد ،از ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑـﻪﻋﻨﻮان اﺑـﺰاری ﺑـﺮای ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﺪﻧﯽ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﺷــﺎره ﺑـﻪ اﯾـﻦ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ،
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )و ﻣﺨﻔﯽ از دﯾﺪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ( ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﻣـﺮدم )و در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ( ﻣﯽﺷﻮد.
 ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ )ﻣﺪلﻫﺎی رﻓﺘـﺎری ﺣﺠـﺎب ﯾـﺎ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧـﻮع ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎیﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ( ۵۸ :درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن رﻓﺘﺎرﺷﺎن در
ﺑﺎب ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎ »اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻐﯿﺮ« ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ

۸۰

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۵۸درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻪ ﮐﻪ »در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻧـﻮع و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺷﺸﻢ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات آن ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﯽﮐﻨﻢ«؛ ﻣﻮاﻓـﻖ ﯾـﺎ ﮐـﺎﻣﻼ
ﻣﻮاﻓﻖاﻧﺪ ۳۸ .درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن رﻓﺘﺎرﺷﺎن در ﺑﺎب ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎ »اﻟﮕﻮی ﺗﻄﺒﯿﻖﮔﺮای
ﻣﻨﺘﻘــﺪ« ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺗﻮﺟﯿــﻪ اﺳــﺖ ۲۰ .درﺻــﺪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﺎن رﻓﺘﺎرﺷــﺎن در ﺑــﺎب
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎ »اﻟﮕﻮی ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﯽ« ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺟﯿـﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻪﻃﻮریﮐـﻪ ۵۳
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺑﺎﻃﻦ ﭘـﺎک داﺷـﺘﻦ ،دارای اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ۱۱ .
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن رﻓﺘﺎرﺷﺎن در ﺑﺎب ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎ »اﻟﮕﻮی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ« ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ و
ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۱درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن )اﻓـﺮادی ﮐـﻪ در
اﻟﮕﻮی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﺣﺠﺎب را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧـﺪ و آن را ﻓﻘـﻂ
در ﺣﺪی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐﺎرﺷـﺎن راه ﺑﯿﺎﻓﺘـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ ﻣﯽﺗـﻮان
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓـﺮاد ﻧـﻮﻋﯽ اﺟﺒـﺎر در ﺣﺠـﺎب ﻣﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ آن را رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﮑﻨﻨـﺪ؛ ﺑـﺎ
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ )از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ( روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺮای روﺑﻪرو ﻧﺸﺪن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ و ﺗﻨﺒﯿﻪﻫﺎ؛ ﺣﺠﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۸درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﺣﺠﺎب را ﻗﺒﻮل دارﻧـﺪ
و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ آنﻫﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ در ﺟﺰﯾﯿﺎت؛ آنﻫﻢ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ دﻻﯾﻠﺸـﺎن ﻧﺎدﯾـﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ اﻓـﺮاد ،ﻣﻌﻨـﺎی دﻗﯿـﻖ ،ﮐـﺎرﺑﺮدی و ﺑـﻪروز
ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد و آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﻗﻌﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮﻧﺪ؛
ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﺠﺎب ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ) ۵۸درﺻﺪ(؛ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑـﻪ ﺣﺠـﺎب و
ً
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﭼﻮنﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﯾـﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨـﺪ؛ ﻣﺤـﯿﻂ )ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن( از آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻮﺷـﺶ را دارﻧـﺪ؛ ﺑـﺪﺣﺠﺎب
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ )ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨـﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 ۶۴ -درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺘﻮﺳـﻂ و

 ۸۱درﺻﺪ ﻧﯿﺰ دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و  ۷۵درﺻﺪﺷـﺎن ﻫـﻢ ﻣﯿـﺰان و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽﺷﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.

ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮهاﻧﺪ؛
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد،
  ۳۱درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎِ
ِ

۸۱

وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۱درﺻﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻇﺮاﯾﻒ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺆالﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز؛ وﻗﺘﯽ

از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﭼﻪ ﺣﺪودی را ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎ ذﮐـﺮ ﮐـﺮده؛
ً
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن؛ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وﻗﺘﯽ اﯾﻦ  ۶۰درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻃـﻼع درﺳـﺘﯽ از
ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﺶ از ﺟﺎﻧﺐ اﺳـﻼم را ﻧﺪارﻧـﺪ؛ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ؛ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺧﻮد را ﺑﺎﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ«؛ و  ۲۰درﺻﺪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ﻣـﻼک ﭘﻮﺷـﺶ ﺳـﺎﯾﺮ

ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »در ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﻟﺒﺎس اذﯾﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« و  ۱۹درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ »ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ
اﺳﺎس آزادی و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﺷـﺎن ﺑـﺮای ﭘﻮﺷﺶﺷـﺎن

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷـﺪ و از اﯾـﻦ ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ؛ از ﺣـﺪاﻗﻞ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ از اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را
ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ و دﺳﺘﻮرات دﯾﻨﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ ﮐـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ از دﯾـﻦ و

دﺳﺘﻮراﺗﺶ اراﺋﻪ دادﯾﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

  ۳۴درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺪﺣﺠﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ »اﺣﺴﺎسﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺧﻮﺑﯽ« دارﻧﺪ و  ۳۳درﺻﺪ »اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ«؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  ۶درﺻﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪﻫﯿﭻ وﺟﻪ »اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« و  ۴درﺻﺪ ﻧﯿﺰ »ﺑـﻪ اﮐﺜـﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

 ۴۲ -درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی در ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﻮﺷﺸـﯽ را

اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻧﺎﭘﺴـﻨﺪی ﮐـﻪ از آﻧﻬـﺎ دﯾـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ؛ ﺑـﺪﺑﯿﻦ

۸۲

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﺑﻮدﻧﺪ«.
 ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ  ۸۲درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد؛ ﺣﺠـﺎب را ﯾﮑـﯽ ازاﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ وﻟﯽ ۳۱ :درﺻﺪﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی؛ ﺣﺪود اﻋﻼم ﺷـﺪه
از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻼم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ۱۰
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ؛ »ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻌﯿﺎر ﭘﻮﺷﺶ از ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻼم؛ ﮐﺎر
درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ۳۱ «.درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب؛ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﺎﺑﯽ را ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
را ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ ۳۳ .درﺻـﺪ از ﺧﺎﻧﻢﻫـﺎی ﺑـﺪﺣﺠﺎب ﻣﯿـﺰان ﺣﺠـﺎﺑﯽ را ﮐـﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺒﺎر و ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد۲۰ .
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺮم؛ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؛ اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد و
در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﯿﭻ اﺟﺒﺎری در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ »ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺳﻮم« ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی
ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد؛ ﺣﺠﺎﺑﺸﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
  ۳۸درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن ﻫﻔﺘـﻪای ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر در اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏﺖﺷـﺎن ﻣـﺎﻫﻮاره ﺗﻤﺎﺷـﺎﻣﯽﮐﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  ۴۲درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑـﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان در اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﻣـﺎﻫﻮاره
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ۲۱ .درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن؛ ﻣـﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑـﺎر ﯾـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻂ ﯾﺎ ﭘﺎرﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  ۳۲درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﻗـﻪ دارﻧـﺪ در
ً
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻋﺮوﺳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  ۳۶درﺻﺪﺷﺎن اﺻﻼ ﻣﺎﯾـﻞ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
  ۷۶درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﺻﻼ آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﯾـﺎ ﺑﻪﻧـﺪرت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۵ .درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ و  ۵۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ۳۰درﺻﺪ ﻫـﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اوﻗـﺎت ﯾـﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺮان؛ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  ۲دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﻫـﻢ اﯾـﺮان را
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻓﺘﺎب و ﻟﯿﺰﻧﺎ( .آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾـﻦ

۸۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

اﺳﺖ ﮐﻪ؛ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ آﻣﺎر ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ۵۳ .درﺻـﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎن در ﺣﺪ ﮐﻤﺘﺮ اوﻗﺎت و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ  ۶درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت و ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
  ۷۵درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن ﺳـﺎﻟﯽ ﯾﮏﺑـﺎر ﯾـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻔﺮﻫﺎی زﯾـﺎرﺗﯽ )ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻘـﺎﺑﺮﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ kو اﻣﺎمزادﮔﺎن( ﻣﯽروﻧﺪ درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ  ۶۵درﺻـﺪ ﻧﯿـﺰ ﻣـﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑـﺎر ﯾـﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﻣﯽروﻧﺪ.
 از ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ۶۷ :درﺻﺪﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺧﺮﯾــﺪ ﻏﯿــﺮ ﺿــﺮوری ﺑﺮاﯾﺸــﺎن ﻟــﺬت دارد ۶۵ .درﺻــﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪﻣﯿﺰان زﯾـﺎدی ،ﮔﺬراﻧـﺪن اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺧﺮﯾـﺪ را دوﺳـﺖ
داﺷﺘﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ۵۰ .درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣـﺪﮔﺮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ۴۷ .درﺻـﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺸـﺎن از دﯾﮕـﺮان ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ۴۵ .درﺻـﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﻓـﺎرغ از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳـﺎل و ﮐﻤﺘـﺮ ﺳـﻦ داﺷـﺘﻨﺪ وﺑﺎاﻟﺘﺒﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت  ۵۳درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن؛ دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از دﯾﭙﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ۸
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن دارای ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷـﺪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ۷۰ .درﺻـﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮد و  ۲۷درﺻﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
  ۲۷درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن؛ اﻓـﺮادی را ﮐـﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸـﺎن ﮐـﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷـﯿﺪه اﺳـﺖ را زﯾﺒـﺎﺗﺮ ازﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﻣﻮﻫﺎﯾﺸـﺎن ﭘﻮﺷﺸـﯽ ﻧـﺪارد درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ  ۴۲درﺻـﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و  ۵۵درﺻـﺪ ﻧﯿـﺰ اﮔـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺮاﺣـﯽ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد؛ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦﮐـﺎر ﻧﺪارﻧـﺪ درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ۳۲
درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.
  ۶درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ از ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻨﮓ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی و ۲۴درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ؛ »ﺑﻪ آراﻣﺶ رواﻧﯽ« ﻣﯽرﺳﻨﺪ ۱۱ .درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨـﺪ؛ ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  ۷۲درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

۸۴

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

 ﺑﺮ اﺳـﺎس ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن؛  ۱۱درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ در ﻣﮑﺎنﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺻـﻼ آراﯾـﺶﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و  ۴۲درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه آراﯾﺶ ﮐـﺮده در ﻣﻌـﺎﺑﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ً
 ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ؛ ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻌﻀﺎ اﻓـﺮاد ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻮﺷـﺶ
اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻟﮑﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑـﻪ دو ﻧﺤـﻮ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺶﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠـﺎب ﺧـﻮد ﭼـﻪ دﯾـﺪی
دارﻧــﺪ؟ ﯾﻌﻨــﯽ اﯾﻨﮑــﻪ ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﺣﺠــﺎب ﻗﻠﻤــﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﯾــﺎ ﺑﯽﺣﺠــﺎب؟ )ﮐــﻪ در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎن ﺷـﺪ( و دوم اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ
ﭼﻪ ﻧﻤﺮهای ﺑﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ـ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺶﮔﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ـ ﺷﺶ ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ را ﺟﻮاب داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐـﻪ از ﻧﮕـﺎه
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ؛ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد؟
)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن از اﻓﺮاد ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﭘﻮﺷﺶﺷـﺎن ﺑـﺎ ﺣـﺪود
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪن ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪود  ۵درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾـﺎن ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑﺴـﯿﺎر
زﯾﺎدی از ﺣﺪود ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻌـﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﻼﻣﯽ ﻓﺎﺻـﻠﻪ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ و ﺣـﺪود  ۱۱درﺻـﺪ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯿـﺰان ﭘﻮﺷﺶﺷـﺎن ﺑـﺎ ﺣـﺪود ﻣﻌـﯿﻦ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن ﺑﺎ
ِ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ دارای ﺗﻔﺎرت ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻣـﺎﺑﻘﯽ ﮐـﻨﺶﮔـﺮان ) ۸۴درﺻـﺪ(
ﭘﻮﺷﺶﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮردﯾﻮ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﺑـﺪﺣﺠﺎب
ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﮐﺴـﺐ ﺷـﺎن و ارزش و ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ روی
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﮔـﺬارد .ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻮردﯾـﻮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی آن ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ارﺗﺒـﺎط
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ؛ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧـﺎص
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دارای ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻃﺒﯿﻌـﯽ اوﻻ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫـﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﻞ ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ دارﻧﺪ .از
ﻧﻈــﺮ وی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﭘﺎﺳــﺨﯽ ﺑــﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫــﺎ در زﻣﯿﻨــﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی آن
رد ﺷﺪ( وﻟﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ وﻟـﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻧﺸـﻮد؛
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ از آن ﺑﻌﯿﺪ ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﺰاره ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ )ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ( ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ
ﮔﺰارهﻫﺎ» :دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ دارﻧﺪ«
و »دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ« ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت و ﯾﺎ ﻋﺪم اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای رد ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮات ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﺗﺎﻓﻠﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻬﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره
و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﺗﺠﺎری ﺷﺪن ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ از وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ دادن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠـﺎری و
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻮﺟـﺐ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ در ﺣـﻮزه ﻋﻤـﻮﻣﯽ )و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺣﺠﺎب( ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﺎﻓﻠﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻬﺪﯾـﺪی ﺑـﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎ ﯾـﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۲درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾـﺎن ﺑـﻪﻫﯿﭻ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻘـﺪار )ﺣـﺪودا  ۳۸درﺻـﺪ( ﻫﻔﺘـﻪای
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﺸﺎن ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺻـﺮﻓﺎ ﭘﺪﯾـﺪه
ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ را ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری داﻧﺴـﺖ وﻟـﯽ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل
ﻣﻨﮑﺮ آن ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻮاره و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺪه،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻻزﻣﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿـﺮ
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺎﻫﻮارهای ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮ روی ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎر و ﮐـﻨﺶ
زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻨﺸﯽ و ﻧﮕﺮﺷـﯽ
ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺪه ﻣﻮﺟـﺐ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در رﻓﺘﺎر و ﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺳـﻮق دﻫـﺪ؛
وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻔﺮ و اﻧﺰﺟﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﺠﺒﻪ و دارای ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ  ۳۴درﺻـﺪ اﻓـﺮاد ﺑـﺪﺣﺠﺎب
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ »اﺣﺴﺎس ﻣﺴـﺎﻋﺪ و ﺧـﻮﺑﯽ« دارﻧـﺪ و
 ۳۳درﺻﺪ »اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ«؛ درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ﺻـﺮﻓﺎ در ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ۱۰
درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن »اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺤﺠﺒﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارزشﻫﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽداﻧـﺪ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارزشﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻮل اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠـﻮل
ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ.
ﻧﻈﺮ رﻓﯿﻊﭘﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗـﻮان ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :ﺗﻐﯿﯿـﺮ
رویﮐﺮد زﻧﺎن از ﺣﺠﺎب و ﺳﻮق ﺑﻪ ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ )و ﺑـﺎاﻟﺘﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رویﮐـﺮد از ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﻪ
ﻣﺎدی( ﻧﺎﺷـﯽ از ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ .ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﮔﻔﺘـﯿﻢ  ۴۰درﺻـﺪ
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﺎن از ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﯾـﻦ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اوﻻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد و ﺛﺎﻧﯿﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ؛ ﺣﺠـﺎب
ﺧﻮد را ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ از آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﺎدی ﺑـﺮای اﻋـﻼم ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع زﻣـﺎﻧﯽ ﭘﺮرﻧـﮓﺗـﺮ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای
آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم از اﻓﺮاد ﺑﺪﺣﺠﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﻒ ﺣﺠـﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی ﺣﺠﺎب ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﯾﺰدﺧﻮاﺳﺘﯽ؛ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻫﻢ اﻓﺰود ﮐـﻪ اﻟﮕـﻮی

ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن  ۵۸درﺻﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ۳۸ ،درﺻﺪ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮی ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﮔـﺮای
ﻣﻨﺘﻘﺪ ۲۰ ،درﺻﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮاﯾﯽ و  ۱۱درﺻﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ و
اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ.

۸۷

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾـﺎن از دﯾـﺪن ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﺣـﻮزوی در ﭘـﺎرک ﻣـﻮرد ﺗﻌﺠـﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ دﭼﺎر ﺷﻮک ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮدن ارﺗﺒﺎط
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯿﺎن ﺣﻮزوﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺤﯽ از ﻣـﺮدم ﭘـﯽ ﺑـﺮد؛ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﻣﯽﺗـﻮان
ﺗﺠﺪﯾــﺪﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰیﻫﺎ و اﻗــﺪاﻣﺎت ﺣﻮزهﻫــﺎی ﻋﻠﻤﯿــﻪ ،دﻓــﺎﺗﺮ اﺋﻤــﻪ ﺟﻤﻌــﻪ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ دور از
ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺛﻤﺮات و ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی آن را از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫـﺪف از ﺣـﺪود ﭘﻮﺷـﺶ درﺳـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ
ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ
ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿـﻌﻒ
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آ ﮔﺎه ﺳﺎزی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد و ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺎس ﺗﺠﺪﯾـﺪ
ﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪ رﺳﺎﻟﺖ و وﻇﯿﻔـﻪ ﺻـﺪا و ﺳـﯿﻤﺎی ﻣﻠـﯽ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧﻘـﺶ آن ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻼح
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۵۸درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺪﺣﺠﺎب دارای اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽﺷـﺎن ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺑـﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﭘﻮﺷـﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺗﻮﺟـﻪ ﺟـﺪی ﮐـﺮد ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﻓـﺮادی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ،دارای ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ و
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮاد ﺳﺨﺖﮐﻮش )در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺐ( ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
واﺣﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻣﺘﻨﻔﺬ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺶﻫـﺎی
ِ

۸۸

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ؛ ﺟﻬﺖ دوری از دوﺑﺎره ﮐـﺎری
و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن اﻗـﺪاﻣﺎت ﻓﮑـﺮ ﻧﺸـﺪه،
اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ  /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / ١٤٠٠ﺷﻤﺎرۀ ١٢٣

 .۱اﺳﺘﻮﻧﺰ ،راب ،ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ) ،ﻣﻬﺮداد ﻣﯿﺮداﻣﺎدی( ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ.۱۳۷۵،
 .۲اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت ،روﻧﺎﻟﺪ ،ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ) ،ﻣﺮﯾﻢ وﺗﺮ( ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﮐﻮﯾﺮ.۱۳۷۳
 .۳ﭘﻮرﺑﻬﻤﻦ ،ﻓﺮﯾﺪون ،ﭘﻮﺷﺎک در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن) ،ﻫﺎﺟﺮ ﺿﯿﺎ ﺳﯿﮑﺎرودی( ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ.۱۳۸۳،
 .۴ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ،ﺑﯿﻨﺶ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﻪ.۱۳۹۳،
 .۵ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ،
.۱۳۹۵ www. sistani. org
 .۶ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺳـﯿﺪﻋﻠﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀـﺮت آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ اﻟﻌﻈﻤـﯽ ﺳـﯿﺪ ﻋﻠـﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪای  -ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۵ ،www. farsi. khamenei. ir ،
 .۷رﺳﺘﮕﺎرﺧﺎﻟﺪ ،اﻣﯿﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﯿﺜﻢ؛ ﻧﻘﯽﭘﻮر اﯾﻮﮐﯽ ،ﺳـﺤﺮ» ،ﮐﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺣﺠﺎب و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ زﻧـﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده،
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۵۶ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۱
 .۸روت ﺗﺮﻧﺮ وﯾﻞ ،ﮐﺎﮐﺲ  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺒﺎس) ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ( ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺗﻮس.۱۳۸۳ ،
 .۹رﯾﺘﺰر ،ﺟﺮج ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ) ،ﻣﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛﯽ( ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻤﯽ.۱۳۷۴ ،
 .۱۰ﺳﻘﺎزاده ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ؛ ﮐﺮﯾﻢﺧﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﺰه ،ﻫﺠﻮم ﺧﺎﻣﻮش )آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان( ،ﮐﺮدﺳـﺘﺎن :ﻧﺸـﺮ
ﻋﻄﺮﯾﺎس.۱۳۸۸ ،
 .۱۱ﺷﺮﺑﺘﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ» ،ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺠﺎب و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای آن« ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣـﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره  ۵۵و) ،۵۶ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر .(۱۳۹۰
 .۱۲ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﻬﯿﻼ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮ در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﺪﺑﺮ.۱۳۷۴ ،
 .۱۳ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ،ﻋﻄﺮ ﻋﻔﺎف )ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ ﺑﺮ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب( ،ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰﻫﺮا.۱۳۷۶ ،
 .۱۴ﻓﺎﺿﻠﯿﺎن ،ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ» ،ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪی ﻧﻮع ﺣﺠﺎب و ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧـﺎن ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان«،
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ زﻧﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳـﺎل اول ،ﺷـﻤﺎره دوم) ،ﭘـﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن
.(۱۳۸۹
 .۱۵ﻓﺪاﯾﯽ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ ﺧﺴﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺤﻤﻮد؛ رﺿﻮی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﻈﯿﻢ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﺠﺎب ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ۸۵ـ،«۸۶
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷﻤﺎره  ۱۹و .۱۳۸۶ -۱۳۸۵ ،۲۰
 .۱۶ﻓﻮﮐﻮﯾﺎﻣﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﻢ) ،ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ﺗﻮﺳﻠﯽ( ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن.۱۳۷۹ ،
 .۱۷ﻗﺎﺳﻤﯽ ،وﺣﯿﺪ؛ ﻓﺎﺋﻘﯽ ،ﺳﺤﺮ؛ اﻣﯿـﺮ ،آرﻣـﯿﻦ»،ﺳـﻨﺠﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳـﻄﺢﺑﻨﺪی آن در ﻃﺒﻘـﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۱۴ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل ۹۰ـ ،«۹۱ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﯾـﺮان ،ﺳـﺎل
ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم)،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .(۱۳۹۲

 .۱۸ﮐﺎوﻧﺪی ،ﺳﺤﺮ؛ اﻧﺘﺼﺎر ﻓﻮﻣﻨﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ»،راﺑﻄﻪی ﺣﺠﺎب ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«،
دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺷﯿﻌﻪ ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ) ،۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .(۱۳۸۹
 .۱۹ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ ،اﻧﺴﯿﻪ؛ ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ »،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﻦ دﺧﺘـﺮان داﻧﺸـﺠﻮ«،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ  ،۴۳ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره )،۳ﭘﺎﯾﯿﺰ .(۱۳۸۸
 .۲۰ﻣﺘﯿﻦ ،ﭘﯿﻤﺎن ،ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮاﻧﯿﺎن ـ از اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۳ ،
 .۲۱ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ) ۱۹ﺟﻠﺪ اول از ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق( ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ زن در اﺳﻼم ،ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺣﺠﺎب ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﺳﺘﺎد ،اﺧﻼق ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۶۸ ،
 .۲۲ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی،
.۱۳۹۵ ،www. makarem. ir
 .۲۳ﻣﻬﺪﯾﺰاده ،ﺣﺴﯿﻦ ،ﺣﺠﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ )ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﮐﺎوشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ( ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ )ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(.۱۳۸۱ ،
 .۲۴ﯾﺰدﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﺑﻬﺠﺖ» ،ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ« ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت راﻫﺒـﺮدی زﻧـﺎن ،ﺷـﻤﺎره
)،۳۸زﻣﺴﺘﺎن .(۸۶

۸۹

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن...

