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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیاپی پژوهش

 شناختی بدحجابی   هبررسی علل جامع
 ۳۹تا  ۱۵زنان بدحجاب : موردی ۀمطالع( در میان زنان

    )۱۳۹۵ساله شهرستان شهرکرد در سال 
  ١فاروق حفیظی نافچی  
 ٢علی بقایی سرابی  

 ٣غالمرضا جمشیدیها  
 چکیده

و  باشدها میثر بر بدحجابی خانمؤ درصدد کشف علل و دالیل م، پژوهش حاضر
بـه عبـارتی دیگـر ؛ و از طریق پیمایش انجام شـده) کیفیـکمی( یبا روشی تلفیق

 بـازاالت نیمـهؤ و سـ) با طیـف لیکـرت( االت بستهؤ این تحقیق شامل س ۀپرسشنام
های این تحقیق نیز به صورت تصادفی  پاسخگویان پرسشنامه. باشدمی) تشریحی(

، هابرماس، تافلر، از نظرات پیربوردیو چارچوب نظری ما برگرفته. اند انتخاب شده
از حجـاب و پوشـش اسـالمی همـان  تعریف مـا. باشدپور و یزدخواستی میرفیع

                                                 
 . ۱۰/۰۸/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۸/۰۶/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  

 .باشد این مقاله مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی نویسنده مسئول در دانشگاه شاهد می
فارغ التحصـیل کارشناسـی پژوهشـگری دانشـگاه شـاهد و دانـش اجتمـاعی مسـلمین دانشـگاه تهـران  .١

   ).farogh.h1372@gmail.com( (نویسنده مسئول)
 ).abaghaei@alumni.ut.ac.ir( گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی استادیار. ٢
 ).gjamshidi@ut.ac.ir( استاد و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ٣
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پوشانده بودن تمام بـدن بـه «: گوینداجماع نظر فقها و مراجع تقلید است که می
نمـا و بدن، های تنگها و پاها تا مچ و همچنین نپوشیدن لباسدست، جز صورت

؛ این تحقیق عالوه بر دارا بودن اعتبار صوری ۀپرسشنام است. »جلب توجه کننده
جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق . نصاب آزمون آلفای کرونباخ را نیزکسب کـرده حد

سـاله شـهرکردی اسـت کـه حجـم نمونـه بـا  ۳۹ تا ۱۵های بدحجاب شامل خانم
مهمتـرین عوامـل . نفـر شـد ۱۰۰، های نامشخصاستفاده از فرمول نمونه جمعیت

کـامال از بـدحجابی ؛ درصد پاسخگویان ۴۰: یق عبارتند ازبدحجابی در این تحق
خانم» یک سوم« حدودا. کنندای برای نافرمانی مدنی استفاده میعنوان وسیلهبه

؛ انـدحدوِد پوشش اسالمی را رعایت نکـرده، با وجوِد اینکه خود؛ های بدحجاب
ای هـدرصـد خـانم ۶۰. کننـدولی معتقدنـد کـه پوشـش اسـالمی را رعایـت مـی

نظر اسالم در مورد حـدود پوشـش و حجـابی کـه  دانند که اصالً نمی؛ بدحجاب
درصـد دالیـل کنشـگران بـرای  ۹۶حـدود . چیسـت؛ یک زن بایـد رعایـت کنـد

 . شدن افراد جامعه است» راحت طلب« مربوط به؛ حجاب خود نیز
، پوشــش اســالمی، لبــاس زنــان، های رفتــاری حجــاب مــدل واژگــان کلیــدی:

  .جامعه شناختی علل، بدحجابی

 مقدمه
تـوان بـه  می، تـاریخ ایـران  هزار ساله که با مطالعه چند ۀای است با پیشین عهایران جام

آنجا که دین و مذهب در هر جایی یک سری بایدها  از. ایران پی برد  دینی جامعه  سابقه
و در ( گـذاری مـذهبتأثیر توان بـه  می؛ دهد و نبایدها برای سعادت پیروان خود ارائه می

های افـراد پـی  بر روی رفتارها و کنش) مقوله حجاب به عنوان دستوری دینی؛ این مقاله
از طرفی دیگر در جامعه ما پس از گذشت حدود چهار دهه از انقالب اسالمی که . برد

تر  توان گفت شاهد نامناسب می؛ دار بازگشت دین به عرصه سیاست و اجتماع بوده داعیه
های جامعه نسبت به گذشته هستیم و این موضـوع  یان خانمشدن وضعیت حجاب در م

از نپوشاندن کامل بدن و موهـا تـا کشـف ؛ کند می های مختلفی نمایان ود را به شکلخ
حجاب در برخی مـوارد و پـذیراتر شـدن رابطـه دختـران و پسـران در سـطوح مختلـف 

 . جامعه
درســت از  له حجــاب و پوشــش و داشــتن تحلیــلأبــرای داشــتن درک بهتــر از مســ
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دیدگاه مرتبط با این حوزه در تـاریخ و ، های تاریخی آن دانستن پیشینه؛ وضعیت موجود
آشنایی با . امری الزم و اجتناب ناپذیر است؛ در حوزه اجتماعی فرهنگی و حتی سیاسی
شـود کـه هـم  های دینـی بـه آن موجـب می مسائلی چون تاریخچه لباس و بررسی نگاه

های  رو شـدن بـا نظـرات و دیـدگاه ر حـین تحقیـق و بـا روبـهپژوهشگر و هم خواننده د
ها را به  فرهنگی و حتی سیاسی آن دیدگاه، اجتماعی، بتواند خواستگاه تاریخی، مختلف

عـالوه بـر .صورت نسبی مد نظر داشته باشد و در تحلیل و تبیین با مشکل مواجه نشوند
د از نبایـ؛ تبط با خود هستندهای مر  های اجتماعی دارای پیچیدگی ضمن اینکه پدیده آن

ثر از شرایط تاریخی خـود هـم هسـتند و بـه همـین دلیـل أاین موضوع غفلت کرد که مت
ای چـون  سیاسی و فرهنگی پدیده، دینی، اجتماعی، ها و بسترهای تاریخی بررسی زمینه

 . حجاب و لباس ضروری است، پوشش
توان بر اسـاس  ایران را میتاریخ پوشش زنان و مردان در منطقه ؛ بندی در یک تقسیم

قبـل از ورود . بندی به قبل از ورود اسالم و بعد از ورود اعراب به ایران انجـام داد تقسیم
اشـکانیان و ، از مادهـا تـا هخامنشـیان، قبـل از مادهـا تـا مادهـا: های اسالم شامل دوره

، )دومقـرن  از ورود اسالم تـا( عهد اسالمی: شود و بعد از اسالم نیز شامل ساسانیان می
قاجـار و ، صـفویه، ایلخانیـان، تیموریـان، سـلجوقیان، غزنویان، رن پنجمق  تادوم از قرن 

مختصری هم به   اشاره؛ بندی هرچند که در کنار این تقسیم. شود پهلوی تا زمان حال می
 . شود ها می برخی اقلیت

ای  جـام نقـره، سال پـیش ۶۰۰۰مجسمه استخوانی کشف شده در کاشان مربوط به 
و ) سال پـیش ۵۰۰۰هر دو متعلق به ( رپل ذهاب کرمانشاهمرودشت و تصویر الهه در س

هـد د های دیوار غاری لرستان در کوه دوشه دارای تصاویری هستند که نشـان می نقاشی
: ۱۳۷۴، شهشـهانی( ی تا عصر مادها وجود داشته اسـتئهای جز  نوعی از پوشش با تفاوت

آسو از دوره عیالمی کـه مربـوط  - شوش به نام ناپیر تندیس برنزی مکشوف در .)۲۵-۲۹
دهد که دارای پیراهن آستین کوتـاه تـا  زنی را نشان می؛ به هزاره دوم قبل از میالد است

نقش برجسـته مکشـوف در اسـتانبول نیـز بیـانگر ؛ آرنج و دامن بلند تا روی زمین است
  .)۷۶-۲۸: ۱۳۸۶، پوربهمن( داشتن پوششی مشابه این برای زنان است

های بیستون و  تصاویر کتیبه، جمشید از جمله تصویر چتردار شاه برخی نقوش تخت
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ها نیز بیانگر وجود پوشش در میان زنـان و مـردان و حتـی پوشـانده  های سکایی باشالق
تنـدیس نـوار دور سـر . باشـد بودن موهای سـر در برخـی مواقـع تـا دوره هخامنشـی می

دار زنان عصـر  جا مانده از تاج مدور یا کنگره صاویر بهت، شاهزادگان اشکانی در لرستان
نیز ؛ ماه از قصر هاترا  ه و گلدانی با نقش صورت زن الههاشکانی که همراه با سربند بود

دار بازگشـت بـه عصـر  ساسانیان که داعیـه. بیانگر وجود پوشش در دوره اشکانی است
ی خــود را  امنشــیان بــا دورههــای دوره هخ ترکیبــی از لباس، طالیــی هخامنشــیان بودنــد

هرچند که به گفته هرمان گوتز چادر زنان این عصر نسبت به دوره ؛ انتخاب کرده بودند
 اً زنان و مردان طبقه بـاال غالبـ، تر شده بود و در بعضی اسناد و تصاویر هخامنشیان کوتاه

  .)۵۳-۳۳: ۱۳۷۴، شهشهانی( اند بدون پوشش سر بوده
عبـا یـا ردا بـوده و سـپس ، لباس عرب شامل عمامـه ) دومو اول قرن ( در عهد اسالمی

؛ در مورد زنان نیز طبق اسناد تاریخی .)۵۹ همـان،( شلوار و قبا را از ایرانیان اقتباس کردند
زنان مسلمان حدود پوشش اسـالمی را رعایـت ، احزاب نازل شد  سوره  پس از آنکه آیه

   .)۳۹۰-۳۸۵: ۱۳۶۸، مطهری( کردند
هـا در بسـیاری از  عرب، اسیان که تمام کارها بـه دسـت ایرانیـان افتـاددر روزگار عب

در آثـار باسـتانی مربـوط بـه . آداب و رسوم و از جمله لباس پوشیدن پیرو ایرانیان شدند
هایی یافت شـده کـه زنـان بـا پوشـش سـر و نـواری بـر پیشـانی  هجری نقشپنجم قرن 
در ؛ زیسـتند ی که در دوره غزنوی میبرخی شاعران مثل سنایی و ظهیر فاریاب. باشند می

تصـویر . انـد اسـتفاده کرده» مقنعـه« و» دسـتار«، »کاله«: اشعار خود از کلماتی مثل
 دستار زنان در نقش کاسه سفالی به جا مانده از عهد سـلجوقی نیـز مـورد توجـه اسـت

   .)۶۱-۷۵: ۱۳۷۴، شهشهانی(
مقنعـه و حتـی روسـری ، اجتـ، پوشش سر زنان با کـاله )ق ۷۱۴(» جوامع التاریخ« در

تیموریـان در دسـترس   از دوره؛ تصاویری نیز از زنانی که مقنعه بر سر دارند. شود دیده می
در آثار به جا مانده از زمان ایلخانیان نیز مقنعه بر سر زنان چسبیده و چـادر بـر سـر . است

له و شاردن کـه بـه های دالوا توان در سفرنامه مشابه این وضعیت را می. زنان نیز وجود دارد
تصـاویر فراوانـی نیـز از زنـان دوره . نیز به دسـت آورد، پوشش زنان عصر صفوی پرداخته

قاجار در دسـترس اسـت کـه دارای چـاقچور و نقـاب هسـتند و البتـه در برخـی دیگـر از 
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در میان زنـان عشـایر بختیـاری نیـز . دهد پوشش زنان از سر تا آرنج را نمایش می؛ تصاویر
پوشانده بودن تصاویر سـر و . رایج بوده است، خورده که دورگردن گره می نوعی روسری

اهالی آذربایجان و ، عشایر تالش، کردها، ترکمانان: ها شامل ها و قومیت گردن سایر اقلیت
ارامنه و یهودیان نیز در تصاویر به جا مانده از زمان صفویه به بعد ، کلیمیان، حتی زرتشتیان

-۸۵ همـان،(موضوع بعضا مورد توجه سیاحان نیز قـرار گرفتـه اسـتمورد توجه است و این 
کنـد و بـا آوردن  نیـز مطـرح می» پوشاک ایرانیان« این ادعا را پیمان متین در کتاب .)۱۸۰

   .)۸۸-۸۲: ۱۳۸۳، متین( کند را ثابت می آن؛ تصاویر و منابع تاریخی
، خرترأهـای متـ ورهلباس زنـان ایرانـی از گذشـته دور تـا د؛ بر اساس آنچه گفته شد

هـایی  همان، به ویژه آنکه انواع لباس آنان؛ شباهت زیادی به پوشاک مردان داشته است
، دار های معموال بلند و دامـن پیراهن، دستار، کردند نظیر کاله است که مردان به تن می

بایـد گفـت  شلوارهای متنوع و عمدتا پرچین و گشاد در کنار زیورهای مخصوص زنان
هـای پـس از اسـالم از سـاختار  ویـژه دورههـا بـه در طـی دورهوشـش زنـان که سبک پ

هرچند که اسلوب آنها از ؛ یکنواختی پیروی کرده و عناصر یکسانی را در برداشته است
هـای متعـدد و تزیینـات روی  داشـتن باالپوش، هـا چین، آمیزی رنـگ، لحاظ انواع برش
  .)۹۵-۹۴ همان،( ده استآم های اندکی پدید می ها تفاوت پیراهن و جلیقه

ای بـرای  توان گفت که در طـول تـاریخ از لبـاس بـه عنـوان وسـیله بر این اساس می
به غلط و  ها که برخیشده است درحالی پوشیده ماندن و استتار اعضای بدن استفاده می

به اسم ضرورت بازگشت به آداب و رسوم قبـل از ورود اعـراب و مسـلمانان بـه ایـران و 
به عنوان نمونه و الگوی زن ( حرف از بدحجابی یا برخی مصادیق آن، ستیحس وطن پر 

 . زنند می) ماقبل از ورود اعراب به ایران
ای شـده کـه  به گونـه یپوشش و بدحجابی در ایران امروزله أدر موارد متعددی مس

ای که امروزه نوع  به گونه. کامال نمایان و مشخص است، بدن فرد با وجود داشتن لباس
تـه اگـر اس و پوشش افراد در برخی موارد به یک آسیب جدی تبدیل شده است و البلب

توانیم به  مین؛ بر بعد دینی آن اشاره کنیم اً له صرفأبا این مس ۀبخواهیم در تحلیل و مواجه
؛ پیچیده و چند وجهی که برخاسته از علل و عوامل مختلفـی اسـت  خوبی با این پدیده

صرف نظـر از اینکـه مربـوط بـه یـک ؛ ه بدحجابی و پوششلأتوجه به مس. مواجه شویم
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پـذیری و  به صورت ضمنی به ضعف یا ناهمگون بودن فراینـد جامعه؛ دستور دینی است
دینی ایران اشاره دارد و به همـین جهـت   لتبع تغییر گروه مرجع جامعهاها و با تغییر ارزش

باید آن را به ؛ جنبه دینی آنگذشته از بررسی این پدیده از ؛ در برخورد با پدیده حجاب
اجتماعی در نظر گرفت و بررسی کرد و این را در نظر داشت که ایـن   لهأعنوان یک مس

 . گذارد می تأثیرها و مسائل اجتماعی  سایر جنبه پدیده اجتماعی بر
تحقیقـات و ، موضـوعات نطلبـد کـه بـر روی ایـ شرایط می گونهاینوجود  بنابراین،

اجتماعی و مدنی موجود ، رت گیرد که اوال از شرایط فرهنگیهای متعددی صو  پژوهش
گاهی بعد بتوانیم با این معضل به نحـوی   کاملی به دست آوریم و در مرحله در جامعه آ

بـه صـورت علمـی و ؛ یعنی در مورد چگونگی عمل در مـورد آن؛ مطلوب مواجه شویم
 . ریزی و اقدام کنیم برنامه، دور از احساسات  مناسب و به

 های تحقیق اهداف و پرسش -۱
از مهمترین اهداف این مقاله شناخت عوامل بدحجابی در شهرکرد و فهم مهمتـرین 

به عبارت دیگر آنچـه کـه . باشد های بدحجاب در مورد کنش خودشان می دالیل خانم
چـرا ؛ شـود اصوال از اهداف بنیادی پژوهش محسوب می، اهداف این تحقیق است وجز 

 و کیفـی) گیری میزان بـدحجابی اندازه( دد توصیف و شرح کمیکه این پژوهش درص
و تبیـین عّلـی ) شـان های بدحجاب برای نـوع و میـزان حجاب ها و دالیل خانم مالک(

باشـد و همگـی ایـن  بردن به دالیل کنشگران برای کـنش خودشـان می بدحجابی و پی
 . باشد اهداف بنیادی پژوهش می وجز ؛ اهداف

 میـزان بـدحجابی بـه چـه: ها پاسخ بگویـد به این پرسش این پژوهش درصدد است
درآمـد و شـغل افـراد بـا بـدحجابی چیسـت؟ و ، مقدار است؟ ارتبـاط بـین تحصـیالت 

شهرستان   ساله ۳۹تا  ۱۵های بدحجاب  خانم مهمترین دالیل و علل اجتماعی بدحجابی
 شهرکرد چیست؟

 پیشینه تجربی -۲
 :  ثر بر حجاب عبارتند ازؤ عوامل م تأثیر  ۀنحو  )۶۱ :۱۳۸۸، ماهینی( در گزارش دفتر بانوان
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افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خـانواده و ، با باال رفتن تحصیالت والدین
تر و  نوع نگرش خانواده و دختر به حجاب ضعیف؛ باال رفتن تحصیالت دانشگاهی پدر

دار نسبت بـه  ان خانهپدران کارمند و فرهنگی و همچنین فرزندان مادر . شود تر می منفی
فرزنــدان . حجــاب اســالمی دارنــد  نگــرش بهتــری بــه مقولــه؛ فرزنــدان مــادران شــاغل

کمتـر ، هایی که اختالف خانوادگی دارند و روابط خوبی با والدین خود ندارند خانواده
 . کنند حجاب اسالمی را رعایت می
ی را علـت تربیـت خـانوادگ، درصـد از بـانوان ۸۹ )همـان( در یک پـژوهش میـدانی

در ایـن پـژوهش . رعایت نکردن دقیق حجاب اسالمی توسط برخی بانوان دانسته بودند
 . عدم رعایت دقیق حجاب اسالمی معرفی شده  ترین انگیزه عامل به عنوان اصلیاین 

بـه بررسـی  )۱۳۹۱سـال ( رستگار خالد در تحقیقـی بـه همـراه دو تـن از دانشـجویان
را در قالب چهار نوع سـبک کنشـی مطـابق  ه و آنحجاب به عنوان نوعی کنش پرداخت

نفر از دختران و زنـان  ۳۵۸آماری این تحقیق برابر   جامعه. گیرد با نظریه وبر در نظر می
ای انتخـاب  ای چند مرحله گیری خوشه تهران است که با روش نمونه ۱۸و  ۱۰، ۲  منطقه
 : گر این است کهنتایج بیان. اند شده

کنش دینی نسـبت ، رف از ماهواره با هدف تفریح و سرگرمیبا افزایش ساعات مص
ی سـبک سـنت. یابـد کاهش و کنش ارزشی سکوالر نسبت به آن افزایش می؛ به حجاب

ایران در حال کمرنگ شـدن بـوده و نـوعی نگـرش   تدریج در جامعه رعایت حجاب به
ن رعایـت میـزا. گیـرد را می جـای آن) هـا ویژه میـان جوانـان و تحصـیل گروه به( مدرن

سنتی   ن است و با توجه به کاهش انگیزهبه نسبت پایی، حجاب در حد نیمی از جمعیت
های جـدی در ایـن زمینـه  بینی کرد که چنانچـه برنامـه شاید بتوان پیش، رعایت حجاب

  .)۷۳-۷۲: ۱۳۹۱، رستگارخالد( رود میزان آن همچنان روبه کاهش می، بینی نشود پیش
حجاب برتر   ساالن درباره گاه جوانان و میانبه بررسی دید ) ۱۳۸۹، حبیبی( ای در مطالعه

ها بیانگر وجود تفاوت معنادار بین دیدگاه جوانـان و میانسـاالن  یافته. پرداخته شده است
میزان آشـنایی بـا شـرایط پوشـش ، در خصوص ضرورت رعایت حجاب از سوی بانوان

  .)۱۳: ۱۳۹۱، درستگار خال(صحیح اسالمی و بهترین نوع پوشش بوده است
عوامل برانگیزنده و « پژوهشی تحت عنوان) ۱۳۷۹سال ( کاظمی و نجفی، مالباشی
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 در این. اند انجام داده» بازدارنده گسترش فرهنگ حجاب در دانشگاه پیام نور شهرکرد
: ند ازترتیب عبارت  ثر در گسترش فرهنگ حجاب بهؤ تحقیق از نظر دانشجویان عوامل م

اتخـاذ الگـوی ، آن بـرای جوانـان  بیان فلسفه و فایـده، مثبت حجاب های کید بر جنبهأ ت
آمـوزش درسـت ، دبانه در برخورد با بدحجابیؤ کارگیری روش دوستانه و م سب و بهمنا

  .)۱۳۸۰و۱۳۷۹، مالباشی( رفتار زن و مرد در جامعه و آموزش احکام مربوط به حجاب

جــاب و میــزان امنیــت نــوع ح  بررســی رابطــه« فاضــلیان در تحقیقــی تحــت عنــوان
گیری  نفر از زنان تهـران بـا روش نمونـه ۱۰۰۰که بین » اجتماعی در بین زنان شهر تهران

نامه و مصاحبه شفاهی انجام شده است به این نتـایج  ای و با پرسش ای چندمرحله خوشه
ها و نوع تهدید وارده به  بین نوع حجاب زنان و میزان امنیت اجتماعی آن«: رسیده است

  .)۶۵: ۱۳۸۹، فاضلیان(»داری وجود دارد معنی  رابطه، ها ها و احساس امنیت فردی آن آن

هـا و رفتـار  نگرش« تحـت عنـوان؛ در وزارت علـوم )۱۳۸۲سـال ( در تحقیق دیگـری
درصد معتقدند که رعایت  ۳/۴۶«: انجام شده و به این نتایج رسیده است» دانشجویان

ند حجـاب بـه اختیـار و سـلیقه خـود فـرد درصد معتقد ۳۸. حجاب امری الزامی است
  .)همان(»دانستند درصد حجاب را سنتی قدیمی و بازدارنده می ۲/۲است و 

بررسی آثـار شخصـی و شخصـیتی حجـاب پرداختـه  به) ۸۶و ۸۵سال ( در پژوهشی
رفت تحصـیلی دانشـجویان شده است که به بررسی نقش حجاب در عزت نفس و پیشـ

  نتـایج تحقیـق بیـانگر رابطـه. ه تهران پرداخته شده اسـتکارشناسی دانشگا  دختر دوره
معناداری رابطه حجاب  عدم. باشد معنادار باالیی بین متغیرهای حجاب و عزت نفس می

نفس و پیشــرفت  مثبــت و معنــادار بــین عــزت  و پیشــرفت تحصــیلی و همچنــین رابطــه
  .)۹: ۸۶ و ۸۵، فدایی( باشد های این تحقیق می از دیگر یافته؛ تحصیلی

حصـیلی هـر کـدام بـا این است که اگر حجـاب و پیشـرفت ت؛ رسد مینظر آنچه به
چگونه ممکن اسـت کـه دو متغیـر حجـاب و ؛ معناداری داشته باشند  نفس رابطه عزت

 توان در این مورد نتیجه گرفـت ارتباطی با هم نداشته باشند؟ پس می؛ پیشرفت تحصیلی
این صورت در اشتباهی رخ داده و یا در غیر ، نادارمع  یا در مورد یکی یا هر دو رابطه که

 . خطایی رخ داده است، سوم  عدم معناداری رابطه

کاوندی و انتصار فومنی در تحقیقی به روش پیمـایش بـه بررسـی نقـش حجـاب و 
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نتایج تحقیق بـه . پوشش اسالمی در سالمت روانی و مصونیت اجتماعی زنان پرداختند
اداری بین سالمت روانی و حجاب وجود دارد و زنان بـا همبستگی معن: این شرح است

زنان با حجـاب . حجاب نسبت به زنان بدحجاب از سالمت روانی بیشتری برخوردارند
  .)۴۷: ۱۳۸۹، کاوندی( در مقایسه با زنان بدحجاب دارای مصونیت اجتماعی بیشتری هستند

ایـن ، شـود میمطـرح  هیکی از مسائل مهمی که در مجامع علمی و عمـومی امـروز 
آنچه تحت عنوان پوشش و حجاب در قرآن و روایات آمده بـا آنچـه  اً است که آیا اساس

دارای  یکـی اسـت یـا ایـن دو اساسـاً ، اکنون در جامعه بین زنان محجبه متـداول اسـت
در کتاب  جدید پژوهشی های تفاوت با یکدیگر هستند؟ در همین راستا به یکی از یافته

 و همگرایـی از بحـث تـوان اشـاره کـرد کـه یزاده میشناسـی حسـین مهـد حجاب

 در مهـدیزاده. آید به میان می قرآنی جلباب با چادر مشکی نزدیك بسیار های مشابهت

 یافتـه دست متعددی شواهد قراین و به، قرآنی جلباب  درباره پژوهش و تحقیق ضمن

 تاسـ جلبـاب قرآنـی و مشـکی چـادر نزدیـك بسـیار های شباهت از حاکی که است
  .)۱۳: ۱۳۸۱، مهدیزاده(

کیفیـت پـژوهش بـیش از هـر چیـز بـه کیفیـت ابـزار ، در تحقیق کمی: بندی جمع
واقعیت اجتماعی عبـارت ، شود و بر اساس مفروضات این روش گیری مربوط می اندازه

، در چنـین بیـنش فلسـفی. انسـانی یکسری الگوهای از پیش تعیین شده و فرا: است از
یـک   ر تحقیق کیفی هـر کنشـگر بـه مثابـهکه دشود در حالی میواقعیت ثابت پنداشته 

یکـی از معیارهـای » پـذیری تکـرار«، چنانچـه در تحقیـق کمـی. شود تحقیق تلقی می
ارزیابی تحقیق است ولی پژوهشگر کیفی معتقد است هیچ واقعیت واحـدی در جهـان 

و به همین  آلود است اجتماعی وجود ندارد و تکرار پذیری یک هدف ساختگی و توهم
  .)۴۱۹و  ۴۰۵: ۱۳۹۳، حبیبی( جهت است که تحقیق کیفی پویا است

هـایی کـه در ایـن حـوزه جـدا  عامل تمایزبخشی که این تحقیـق را از سـایر پژوهش
در این تحقیق سعی شده از روش کمی و کیفی در کنار ؛ اول: عبارت است از؛ کند می

حدی جبران شود و ایـن دو روش هم استفاده شود که نواقص هر یک توسط دیگری تا 
جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق شهرسـتان ؛دوم. مانند دو لبه قیچی یکدیگر را تکمیل کنند

ای در مورد حجـاب و  باشد که تاکنون فقط یک مورد تحقیق میدانی منطقه شهرکرد می
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است و ثانیا از  ۷۹عفاف در این شهرستان انجام شده که اوال این تحقیق مربوط به سال 
جامعـه ؛ و ثالثـا؛ شناختی و رسیدن به نتایج کارآمد چنـدان مطلـوب نیسـت ث روشحی

 . نور این شهرستان است آماری تحقیق مذکور محدود به دانشگاه پیام

 مالحظات نظری -۳
هرچنـد کـه از نظـرات ؛ ایم در این تحقیق از مدل کلی نظری بوردیو اسـتفاده کـرده

از هابرماس در حوزه عمـومی و ، تکنولوژیکیاینگلهارت در مورد تغییرات اقتصادی و 
پـور  از رفیع، های جدید و مـاهواره از تافلر در مورد نقش رسانه، تجاری شدن مطبوعات

ها از طریق تغییـر  در مورد نابرابری اجتماعی و فقر و از فوکویاما در مورد تغییر در ارزش
 . استفاده شده است؛ در هنجارهای مربوط به خانواده

در ابتدا عوامل مـرتبط بـا تغییـرات : ظری این پژوهش شامل دو قسمت استمبانی ن
شناسان مورد بررسی قرار گرفتـه و سـپس بـه  فرهنگی و پدیده بدحجابی از منظر جامعه

های بـدحجابی و تیپولـوژی افـراد بـدحجاب بـر اسـاس نظـرات یزدخواسـتی  بیان مدل
 . ایم پرداخته

 های جامعه شناسی نظریه -۳-۱
طـرف جامعـه بـر روی رفتـار  عطش کسب شـأن و ارزش ازکه معتقد است بوردیو 

وی تـن دادن بـه قضـاوت و داوری   ای کـه بـه عقیـده به گونـه، گذارد می تأثیرکنشگر 
بـه نظـر وی  .)۳۳۰: ۱۳۷۹، اسـتونز( شود انسان به رهـایی امیـدوارتر شـود دیگران باعث می

 .) ۳۳۸ همان،( گذار استتأثیر تی های زیبایی شناخ تربیت و پرورش طبقاتی بر داوری
  فرهنگــی و ســرمایه  دو اصــل متمــایز و متــداخل ســرمایه؛ بــر اســاس نظریــات وی

اجتماعی ) موقعیت( زندگی و فضای جایگاه  دن به فضای شیوهاقتصادی باعث سامان دا
گذارنـد و باعـث آشـکار  می تـأثیرها بر روی تطابق ساختاری  ه اینطوری کبه، شود می

  .)۳۳۹ همان،( شود ق اجتماعی مصرف میشدن منط
 تـأثیروی ذائقه و ساختمان ذهنـی افـراد بوردیو معتقد است جهان سلسله مراتبی بر ر 

ذائقه همان عملکردهایی است که به افراد ادراکـی از جایگاهشـان در نظـام . گذارد می
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 ...پوشـاک و، هـای خـوراک ها هستند کـه باعـث ترجیح این ذایقه. دهد اجتماعی می
ذهـن شـدن سـاختارهای جهـان   ساختمان ذهنی نیـز محصـول ملکـه. شوند خاصی می

توان از نظرات بوردیو برداشت کرد ایـن اسـت کـه  آنچه در مجموع می. اجتماعی است
و ایـن دو باعـث ) گذارنـدتأثیر ( دارنـد تـأثیرو ساختمان ذهنی بـر روی هـم دیگـر ذائقه 
ارتی بـه عبـ؛ ای عملی در میان مردم باشیمه شوند که ما شاهد نوع خاصی از فعالیت می

گرفتــه از جهــان سلســله مراتبــی اســت بــر روی  أتذائقــه و ســاختمان ذهنــی کــه نشــ
) ...پوشـاک و، مثـل خـوراک( های فرهنگ ترین جنبه های مردم در مورد مادی ترجیح
   .)۶۸۶-۶۷۳: ۱۳۸۹، ریتزر( گذارد می تأثیر

فرهنگــی و طبقــاتی را عامــل   مکش میــان نیروهــای مخــالف در پهنــهبوردیــو کشــ
به عبارتی وقتی کشمکش میان نیروهای مخالف در سطح . داند ها می دگرگونی در ذائقه

هایی که مردم در مورد لباس  توانیم شاهد تغییر در ترجیح ما می، جامعه وجود داشته باشد
  )۶۸۰-۶۸۶ همان،( باشیم، دارند ...و خوراک و

ن و ارزش أعطش کسب شـ: ه این موارد اشاره کردتوان ب پس در نظریات بوردیو می
کشـمکش در میـان . شـود از طرف جامعه از طریق رعایـت نکـردن نسـبی حجـاب می

شـان  و در اینجـا دیدگاه( هـای مردمـی نیروهای مخالف موجـب تغییـر تـدریجی ترجیح
ثر در کیفیـت حجـاب و ؤ ائقه و ساختمان ذهنی افراد نیز مذ. شود می) نسبت به حجاب

 . باشد آنها می پوشش
ــانی رخ می ــی زم ــونی فرهنگ ــت دگرگ ــد اس ــارت معتق ــد اینگله ــه  رونال ــد ک ده

 اجتماعی  - هایی به قدر کفایت بزرگ در محیط اقتصادی و تکنولوژی و یا سیاسی دگرگونی
پـذیری  هـایی بـه آرامـی و معمـوال از طریـق جامعه لیکن چنین دگرگونی. صورت گیرد

دگرگونی فرهنگـی . این انتقال سخت و دردناک است یابد و های جدید تحقق می نسل
 که سبب بروز آن هستند عقب بماند، های محیطی میل ذاتی به آن دارد که از دگرگونی

  .)۱۲: ۱۳۷۳، اینگلهارت(
و آن بازتـاب دگرگـونی در  تـدریجی اسـت، از نظر اینگلهارت دگرگـونی فرهنگـی

هـر فرهنـگ . شـکل داده اسـتهای مختلـف  ای است که بـه نسـل های سازنده تجربه
طـور کلـی در بلنـد مـدت ایـن بـه، دهـد رهیافت مردم را در تطابق بـا محـیط نشـان می
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آنهـا کـه ؛ دهنـد تکنولوژیکی و سیاسی پاسخ می، های اقتصادی ها به دگرگونی رهیافت
بعید است که گسترش یابند و بعید است که جوامـع دیگـر از آنهـا تقلیـد ؛ پاسخ ندهند

سیاسـی و ، اجتمـاعی  - هـای اقتصـادی ها در پاسخ به دگرگونی د فرهنگهر چن. کنند
پـس  .)۱ همـان،( دهنـد خود نیز به محـیط شـکل می  به نوبه، کنند تکنولوژیکی تغییر می
هـای  گـذار بـر دگرگونیتأثیر هـای اقتصـادی و تکنولـوژیکی را  یاینگلهارت نیز دگرگون

 . داند می) و حجاب و پوشش( فرهنگی
عمـومی بـا تجـاری شـدن مطبوعـات   در حوزه» دگرگونی«: عتقد استهابرماس م

ای برای  عنوان وسیله این دگرگونی منجر به این شده است که مطبوعات به. شود آغاز می
گاهی دادن بـه تبلیغـات تجـاری و امـور سیاسـی ، به معنای صادقانه و صـریح کلمـه، آ

  .)۳۱۴: ۱۳۷۹، استونز( دا کندنگاری به مفهوم مدرن تغییر پی پرداخته و به روزنامه
های ملی  فرهنگ، های جدید ای و دیگر رسانه تکنولوژی ماهواره؛ از نظر آلوین تافلر

به هر حال تهدیدی است برای هویت ملـی کـه ، پاشند و این ارتباط متقاطع را از هم می
سـقازاده و (» سـعی در حفـظ و انتشـار آن دارنـد، ها برای مقاصد شخصی خود حکومت

  .)۳۸: ۱۳۸۸، خانی یمکر 
، خود» توسعه و تضاد« ها در کتاب تغییر ارزش  پور معتقد است در زمینه رز رفیعفرام

 هـای های معنوی بـه سـمت ارزش یعنی حرکت از سمت ارزش، ها کید بر تغییر ارزشأ ت
نابرابری اجتماعی اسـت ، این تغییر ارزشی در ایران  کند که علت عمده مادی اشاره می

ک طرف موجب گسترش فقر و از طرف دیگر سبب بـا ارزش شـدن ثـروت در که از ی
در ، نیـاز آفرینـی و مقایسـه اجتمـاعی، جامعه شده است و عواملی مانند نمایش ثـروت

حقوق اجتماعی ثروتمندان و فرایند تغییر نظام ارزشی را تشدید نموده و منجر به افزایش 
  .)۹۳: ۱۳۹۰، قل از شربتیانپور به ن رفیع( شود های مادی می ارزش  اشاعه

  که در زمینه دهد که فشار هنجاری و کنترل درونی پور در تحقیق خود نشان می رفیع
 ۲/۸۶از ( بسیار کاهش یافته است ۷۱در سال ، وجود داشته ۶۵رعایت حجاب در سال 

؛ همچنین احترام به زنان باحجاب نیز پـایین آمـده اسـت) درصد رسیده ۵/۴۱درصد به 
های یک جامعه تغییـر کنـد و ارزش مـذهبی بـه طـرف غیرمـذهبی  وقتی ارزش چرا که
بــه تبــع دارنــدگان ، ارزش شـوند هــای مـذهبی از نظــر اجتمــاعی بــی یعنــی ارزش؛ بـرود
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ای  بـه گونـه. شـوند نیز از نظر افراد کمیـابی ارزش می) از جمله حجاب( های آن سمبل
های چادری  به خانم ۶۵در سال درصد پاسخگویان معتقد بودند که مردم جامعه  ۸/۸۱

 درصد تقلیل یافته اسـت ۸/۳۶به  ۷۱گذاشتند در حالی که این آمار در سال  احترام می
  .)همان(

تغییر در هنجار مربوط بـه : گوید فرانسیس فوکویاما در کتاب پایان نظم خود نیز می
اما . یابد سم میتر فرهنگ تج لذا در تغییرات گسترده ،واده ریشه در تغییر ارزش داردخان

گیرنـد  آوری اقتصادی شـکل می ها و فن انگیزه  وسیلهخود به  ۀاین تغییرات ارزشی به نوب
که مهمترین آنها نسبت تغییـر یابنـده درآمـد مـردان در قیـاس بـا درآمـد زنـان در اکثـر 

  .)۴۵: ۱۳۷۹، فوکویاما( کشورهای فراصنعتی و کنترل موالید است
بـه ؛ و اعتمـاد اسـت) سـاختار( ماعی دارای دو بعد شبکهدر این تحقیق سرمایه اجت

از مـدل پژوهشـی وحیـد ؛ عبارتی ما در مدل پژوهشی این تحقیق برای سرمایه اجتماعی
ولــی بــرای ؛ بــا انــدکی دخــل و تصــرف اســتفاده کــردیم) ۱۳۹۲( قاســمی و همکــاران

 . فقط مشارکت مدنی را لحاظ کردیم؛ اجتماعی  گیری میزان سرمایه اندازه

 بدحجابی از بعد اعتقادی( های رفتاری حجاب مدل -۳-۲
در مـورد حجـاب را  یپـنج مـدل رفتـار، بر اساس مدلی که یزدخواسـتی ارائـه داده

 : گانه عبارتند از پنج یرفتار یها این مدل. توان در نظر گرفت می
تا به  شود یم یك فرد معرفیشتر به عنوان یزن ب، یفرهنگ  ر مجموعهین ز یدر ا :فردگرا. ۱

ت یـها ارزش و اهم تین شخصـیـا. ك مـذهبیـا یـمتعلق بـه جامعـه  یعنوان عضو 
گـر یشـان بـر د یا یحـات شخصـیترج. دهنـد یخـود م  قهیذهن و سل، به فکر یفراوان

انتخاب ظاهر لباس به طور آزادانـه و بـر طبـق ، ن نوع تفکریدر ا. داردترجیح اصول 
حجـاب را بـه ، زن فردگـرا .ردیـگ یدوبندها صورت میافراد و بدون ق یشخص  قهیسل

، ت اجبـار حجـابیـبـا حاکم یرونـیب یدر فضـا. کنـد یتحمـل م یسخت ناچار و به
مـورد  یها خـود را توسـط مـدل یشخصـ  قهیکند و سـل یحداقل حجاب را تحمل م

ش یـآرا، رون گذاشـتن موهـایـبا ب( کند یط منزل ظاهر میرون از محیخود در ب  عالقه
پ از یـن تیـا .)لباس یها دن مدلیآالت و پوش نتین دادن ز خاص و بعضًا تند و نشا
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در مقابل نامحرم مطلقًا حجـاب ندارنـد و ) منزل( یدرون یدر فضا یرفتار یها مدل
 . اند رفتهیحجاب پذ یاسالم را منها، ن گروه از زنانیا
آنـان بـه  یحجاب بـرا، شه طالب استقالل هستندیهم، ن گروه زنانیا :گرا مصلحت. ۲

 یدر جامعه محسوب شده و بـه علـت اجبـار یعبور مول فقط به عنوان برِگ طور مع
منطبـق  یط جامعه خود را با حجـاب عرفـیمحفرد  ن یا، کنند یت میبودن آن را رعا

طبـق نگـرش ، حجـاب. ددار تفاهم و توافق کامل با حکـم حجـاب نـ یول، دکن یم
خـوب و  یباطن یتسیبا، ستیچنانچه معتقدند که ظاهر مهم ن، ابدی یمعنا م یشخص
اد یـوآمـد ز  ا بـا آنـان رفتیـاند  ها بزرگ شـده که با آن یمردان. میح داشته باشیصح
ن در یبنـابرا ...شوهر خـواهر و، ند مثًال دوستان برادریآ ینامحرم به حساب نم؛ دارند
 . حجاب هستند ین افراد بیمقابل ا

، سبت بـه حجـاب ندارنـدن یا ف شدهین گروه از زنان اعتقاد واضح و تعر یا :ریمتغ. ۳
هســتند کــه در آن پــا  یا ان و فرهنــگ خــانوادهیــط و اطرافیمحــ تــأثیرهــا تحــت  آن
رنـد یگ یکه در آن قرار م یین افراد لباس و رفتار خود را نسبت به فضایا. گذارند یم

سـت کـه یل آن نیـدارد بـه دل ینکـه زن حجـابش را برمـیدر واقـع ا. دهند یانطباق م
ك حکـم یـو  یرونـیك قـدرت بین است که به یلکه به خاطر اب، ل داردیخودش تما

 . تن در دهد یخارج
گذارند و  یرا کنار م یا قهیو سل ید شخصیعقا، ن گروه از زنانیا :پارسا یگرا تطابق. ۴

رمجموعـه ین ز یـدر ا. ت قـرار داردیـدر اولو  یها مذهب و تعلقات مـذهب در نظر آن
 : دو گروه وجود دارند یفرهنگ

 ۀو یکـه در شـ یراتییاند تا پوشش خود را با تغ لیمتما: منتقد ییگرا قیه تطبگرو ) اول
ت و یرعا؛ هم داشته باشند یاگر انتقاداین وجود  با. ق دهندیتطب، به وجود آمده یزندگ

قـرآن  ین زنان اصول اساسیا. غالب است ینیاحترام به عرف جامعه و احترام به قواعد د 
ــامًال پذ ــورد حجــاب را ک ــا تهرفیدر م ــه هنجاره ــد و ب ــاع یان ــرام  یاجتم حجــاب احت

انتقـاداتی ؛ در انتخاب حجاب بـه حـد و حـدود آن و یـا فـرم حجـاب یول؛ گذارند یم
 .  دارند

ن یـا. ن گروه با سـنت گـره خـورده اسـتیحجاب ا: سنتی یگرا قیگروه تطب) دوم
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 ینقـدنکـه یر سؤال ببرند و بـدون ایرا در خصوص حجاب ز  یا دهینکه پدیزنان بدون ا
دا یحجاب انطباق پ یرفتار یو هنجارها یدر مورد حجاب داشته باشند با قانون اجتماع

) ظـاهر و بـاطن( یده بـا اخـالق مـذهبیك ظاهر پوشین گروه از زنان یا یبرا. کنند یم
م یطـه و حـر یت در حیبا بودن و جذابیاز به ز یو ن یصفات زنانگ. دارد یارتباط تنگاتنگ
گر و معنادهنـده بـه کـل  تیاسـالم هـدا، ن گـروهیـدر ا. شود یاعمال م یمجاز اسالم

 . اسالم و حجاب دارند یبه اصول اساس یباشد و اعتقاد قلب یآنها م یزندگ
، خداوند صادر شده اسـت یکه حکم حجاب از سو  ن زنان به خاطر آنیا :گرا افراط. ۵

ل بـه یـو م یاین دسته به خاطر اعتقادات قلبـ. کنند یت میبه حجاب معتقدند و رعا
دانند و به عنـوان  یحجاب را قبول دارند و یا حجاب را نماد و سمبل مبارزه م، یپاک

. کننـد یشلوار و بعضًا روبند و دسـتکش اسـتفاده م، مانتو، از چادر یحجاب ظاهر
دانند و معتقدند در هر  یرون از خانه را با حجاب زن متضاد میها اشتغال زنان در ب آن

ار یمگـر در مواقـع بسـ، د حضور داشـته باشـدیزن نبا، حرم هستکه مرد نام یمهمان
 یره و گـاه افراطـیـت ین با رنگـیسنگ، فشرده یخود را به حجاب. و اضطرار یضرور
  .)۵۳-۴۸: ۱۳۸۶ ،یزدخواستی(. دانند یملزم م

خود معتقـد بـه اسـالم  ین زنان طبق نگرش شخصیا  است که همه یادآوریالزم به 
 . هستند

 نظریات پژوهش و تعریف مفاهیم محوری بندی جمع -۴
 اسالمی است و منظور از پوشش اسالمی پوشش، حجاب از ما مراد نوشتار این در

مردان  با معاشرت هنگام، زن که است این، اسالم وجوبی احکام از عنوان یکی به، زن
، نراه رفـت، از طریـق رفتـار( خودنمایی و گری جلوه و به بپوشاند را خود بدن، نامحرم
نپردازد و به عبـارتی دارای وقـار رفتـاری ) کند نگاه و حرف زدن و آرایشی که می  نحوه
 از خـود پوشـش در محجبـه زنـان از بسـیاری کـه کنیم مـی مشـاهده گـاهی. باشـد

 زیبـایی شـان اندام بـه کـه کننـد می اسـتفاده برانگیـز و تحریك زیبا و شاد های رنگ

 که گویی، است آشکار اش زیبایی، زن دنبودن ب پوشیده عین در و بخشد می خاصی

  .)۱۶: ۱۳۸۱، مهدیزاده( است روح حجاب از دور این است و نپوشیده لباس اصالً 
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حکم شرعی پوشش برای زنان بر اساس فتاوای برخی مراجع تقلید شیعه به شرح زیر 
حجابی خـانم هاسـت از  البته ناگفته روشن است که چون این تحقیق راجع به بد( است
 : )ود وجوب پوشش مردان سخنی به میان نیامده استحد

بـه نقـل از ( آیت الله مکارم شیرازی، ١)khamenei. irبه نقل از سـایت ( ای آیت الله خامنه
بـه بیـان حـدود  ٣)sistani. orgبه نقـل از سـایت ( و آیت الله سیستانی ٢)makarem. irسایت 

 ؛اول: انـد ات زیـر اشـاره کردهاند که مجموعا در بیان حجـاب بـه نکـ حجاب پرداخته
آشکار نبودن آرایـش و  ؛دوم. پوشانده بودن همه بدن به جز گردی صورت و مچ دست

محـرک  ؛چهـارم. هـای بـدن زن ها و زیبـایی آشکار نبودن برجستگی ؛سوم. آالتزیور
بر همین اساس آنچه در این تحقیق مالک حجـاب . نبودن رنگ و خصوصیات پوشش

یعنـی اگـر ؛ رعایت همین چهـار شـاخص و معیـار بـوده؛ گرفته استو بدحجابی قرار 
برای پژوهشگر فردی باحجاب تلقی شده و اگـر ، کسی این چهار معیار را رعایت کرده

 . فردی بدحجاب تلقی شده است، هر کدام از آنها و یا همه آنها را رعایت نکرده باشد
بـدحجابی از ؛ ایم ستفاده کـردهبراین اساس با توجه به نظریاتی که در تحقیق از آن ا

پــذیرد و زمینــه شــامل ســرمایه  تیر میأثــ» : خصــلتوارهعــادت« و» زمینــه« دو عامــل
، واره هم شامل حـس زیبـایی شـناختیشود و عادت فرهنگی و اجتماعی می، اقتصادی
این چـارچوب کلـی از نظریـات بوردیـو . گذاری و منزلت اجتماعی استتأثیر مدیریت 

از مدل پژوهشی وحید قاسـمی و همکـاران ؛ لی در سرمایه اجتماعیگرفته شده است و 
با این حال از نظر سایر نظریه پردازان غربی و اسالمی هـم . با کمی تغییر استفاده کردیم

برای مثال بر اسـاس نظـر اینگلهـارت ؛ برای غنای این مدل پژوهشی استفاده شده است
سیاسـی و ، اجتمـاعی، ی اقتصـادیهـا های فرهنگی بـا دگرگونی ها و دگرگونی فرهنگ

سـرمایه  تـأثیر( گذارنـدتأثیر فرایند رفـت و برگشـتی بـر روی هـم تکنولوژیکی در نوعی 
و یـا اینکـه هابرمـاس تغییـرات مـرتبط بـا ) اجتماعی و اقتصادی بر بدحجابی، فرهنگی
را بـه تبلیغـات اقتصـاد و ) از جمله نگرش به حجاب در جامعـه مـا( های عمومی حوزه

                                                 
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/  
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ها بـه منزلـه یـک  استفاده از انواع رسانه( داند ها و مطبوعات مرتبط می در رسانهسیاسی 
تافلر نیـز  .)گذار بر بدحجابیتأثیر ای اقتصادِی  عنوان مقوله ات بهسرمایه فرهنگی و تبلیغ

حجاب ( های ملی و محلی ای را موجب از بین رفتن فرهنگ های جدید و ماهواره رسانه
 .)سرمایه فرهنگی( داند می) دینی در ایران و کشورهای اسالمیبه عنوان فرهنگی ملی و 

هـای معنـوی بـه مـادی  ها از ارزش پور هم نابرابری اجتماعی را موجب تغییر ارزش رفیع
شـوند  تر می ارزش در اجتماع بی) از جمله حجاب( نمادهای دینی ،داند که در نتیجه می

سـرمایه ( یابـد ب کـاهش میو سپس فشـار هنجـاری و کنتـرل درونـی در زمینـه حجـا
  .)اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی

 روش تحقیق -۵
هـای بـدحجاب در  در پژوهش حاضر از طریق پخش کردن پرسشنامه در بـین خانم

. علل و دالیل بدحجابی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اسـت، شهرستان شهرکرد
به این نکته که هر دو هدف کمی  بنابراین تحقیق به روش پیمایش انجام شده و با توجه

از نـوع   -) تلفیقی(یا  به همین جهت از روش ترکیبی، گنجید و کیفی در این تحقیق می
ال بـا ؤ دسـته سـکـه هـر دو است در قالب پرسشنامه استفاده شده  -  االت باز و بستهؤ س

آمـاری ایـن تحقیـق برابـر اسـت بـا   جامعه. توجه به اهداف پژوهش طراحی شده است
این تعـداد بـه  که قاعدتاً ؛ شهرستان شهرکرد) دارای حجاب نسبی( های بدحجاب انمخ

خاطر حجـم نمونـه  همین بـه؛ معلوم نیست) بر اساس آمار و ارقام( طور مشخص و دقیق
درصـد  ۱۰های نامشخص و با در نظر گـرفتن  جمعیت  نمونهاین تحقیق بر اساس فرمول 

افـراد   نامه بـه وسـیله پرسـش ۱۰۰ن تحقیـق ایـ دربنـابراین ؛ شـده اسـت ۱۰۰برابـر ؛ خطا
از  و باشـد گیری این تحقیق به صورت احتمالی می نمونه  شیوه. بدحجاب پر شده است

، ها و برخی از امـاکن عمـومی بودنـد و حجـاب مناسـبی نداشـتند افرادی که در پارک
آوری  جمعپس از . های مربوط به این تحقیق را پر کنند نامه تقاضا شده است که پرسش

 . انجام شده است spssافزار  ها از طریق نرم تحلیل داده؛ نامه ها از طریق پرسش داده
های پرسشنامه این تحقیق بر اساس مدل پژوهشـی و همچنـین بـر  ها و گویه شاخص

کـه جمـع بنـدی نهـایی و ( اساس نظریات مطرح شـده در قسـمت مالحظـات نظـری
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اسـتخراج شـده اسـت و ) ری مطرح شـدهخالصه آن در بند آخر قسمت مالحظات نظ
یید و البته در برخـی مـوارد أین پرسشنامه در مرحله اول مورد توایی اپس از آن اعتبار و َر 

پژوهشگری و تعـدادی از ، شناسی جامعه  جزئی تعدادی از کارشناسان حوزه اصالحات
اب اعتبار در مرحله دوم هم با آزمون آلفای کرونباخ نیز حد حس. روحانیون قرار گرفت

؛ spssافـزار  هـا بـه نرم نامه و وارد کـردن داده پرسـش ۲۹پس از پر کردن . به دست آمد
نتایج ) اولیه  نامه دن اصالحاتی مختصر در پرسشپس از لحاظ کر ( میزان آلفای کرونباخ

 : یید قرار گرفتأه دست آمد و به این ترتیب مورد تبه شرح زیر بها داده
 
 
 
 
 

 %۷۲ الگوهای بدحجابی
 %۷۵ سرمایه اقتصادی
 %۷۶ )  مشارکت مدنی( سرمایه اجتماعی
 %۷۹ سرمایه فرهنگی

 %۶۹ )  از ابعاد سرمایه فرهنگی( های فراغتی فعالیت
 %۷۱ الگوهای زیبایی شناختی

%۷۸ بدحجابی عملی از دید کنشگر
 میزان آلفای کرونباخ تحقیق: ۱جدول شماره 
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 تحقیقمدل پژوهشی : ۱نمودار شماره 

اسـت و خـِط  ءیـک جـز  نشان دهنده اعضای تشکیل دهنـده؛ خِط صاف: ۱نکته 
یعنی اینکه بر روی ؛ است) مقوله( متقابل بین دو متغیر تأثیر  رابطه  نشان دهنده؛ دار فلش

 . علت یا معلولی دارند  هم رابطه
 سـنجیده» حـِس زیبـایی شـناختی« فقط بعد، وارهدر این تحقیق از عادت: ۲نکته 

سـرمایه اجتمـاعی دارای دو بعـد ؛ شده و از زمینه هر سه بعد مورد سنجش قـرار گرفتـه
های آن فقط مشارکت مدنی مـورد سـنجش  لفهؤ و اعتماد بوده ولی از م) ساختار( شبکه

 . قرار گرفته است

  های تحقیق تحلیل یافته -۶
هــای  مخان ثر در پوشــش از زبــانؤ عوامــل مــ( هــای بــدحجاب بیشــترین دالیــل خانم -

درصـد بـه  ۵۲: شان عبـارت اسـت از برای انتخاب نوع و کیفیت پوشش) بدحجاب
شان و یا به عبارتی دیگر به خـاطر عالیـق و  خاطر تمایل یا دوست داشتن نوع پوشش

خواسـت و انتظـار خـانواده و گـروه ، درصد بر اساس عـرف جامعـه ۲۵ ؛عقایدشان
ییـد أایـن نـوع پوشـش مـا مـورد ت« :گویند می درصد ۱۵که از این میان ؛ دوستانشان

راحتی ؛ شان در انتخاب پوشش درصد مالک ۱۹ ؛»مان است خانواده و گروه دوستان
 . پوشند یعنی هر لباسی که با آن احساس راحتی کنند را می؛ خودشان بوده است
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هـای بـدحجاب  کـه خانم) درصد ۹۶( رسد قسمت قابل توجهی از دالیل نظر میبه
راحت طلـب ، شود که افراد جامعه آورند مربوط به این موضوع می برای پوشش خود می

خواست عـرف جامعـه یـا ، پوشش به خاطر عالقه به آن« که هر سه دلیل چون. اند شده
باب میـل ، توان ذیل موضوع راحتی را می» راحت بودن لباس، انتظار دوستان و خانواده

شـدن بـا آنهـا هرچنـد کـه کـار  به بهای همرنگ( بودن و مورد آزار جامعه قرار نگرفتن
البته این موضوع بدین معنا نیست که راحت بودن . بندی کرد طبقه) اشتباهی انجام دهند

قسمت قابل توجهی از افراد که بلکه به این معناست ؛ نباید در انتخاب لباس لحاظ شود
ده دستورات دین را ندیـ؛ حاضرند به خاطر راحتی و قدم گذاشتن در راستای امیال خود

 . بگیرند
گـاهی ندارنـد ۶۰ - در مـورد اطـالع : درصد پاسخگویان از حدود پوشـش اسـالمی آ

؛ داشتن یا نداشتن پاسخگویان از حدودی که دین اسالم برای پوشش زنان ارائه داده
؛ درصد پاسـخگویان ۶۰درست و  اً هایی درست یا نسبت جوابدرصد پاسخگویان  ۴۰

درصـد آنهـا بـا  ۴۰تنها ؛ های بدحجاب ز میان خانمیعنی ا؛ اند های اشتباه داده پاسخ
آشـنا هسـتند و مـابقی حتـی از ایـن ؛ حدود پوششی که از طرف اسالم معـین شـده

 . موضوع اطالعی ندارند و یا اطالعاتشان در این زمینه اشتباه است
، چـرا بـا وجـود اینکـه نظـام آموزشـی ؛که رسد نظر میاین نکته زمانی بسیار مهم به

؛ حکومتی و تبلیغاتی کشور در اختیار حکومت دینی و افراد مرتبط با آن بوده، ای رسانه
هـا بـه ایـن  حتی در حد اطالع افراد و نه واداشتن آن( در بازتولید فرهنگ مرتبط با خود

 ۴۲نزدیـک بـه ؛ طور کـه ذکـر شـدهمان؛ ناموفق بوده است؟ الزم به ذکر است) کارها
درصـد  ۳۸کننـد و همچنـین تنهـا   واره تماشـا نمیعنوان ماه هیچ درصد پاسخگویان به

بـه همـین ؛ کننـد ای چندین بار در اوقات فراغتشان ماهواره تماشـا می پاسخگویان هفته
به خاطر اینکـه مـردم فقـط مـاهواره نگـاه «: توانیم به طور کامل هم بگوییم جهت نمی

نظـر پـس بـه» ندشـو  غافـل می؛ شـود از مطالبی که در تلویزیون ملی بیـان می؛ کنند می
از . خـورد ملی در ارتباط گرفتن با مخاطبانش کامال به چشـم می  رسد ضعف رسانه می

یـک خـانمی کـه دارای   ها به وسـیله نامه قسمتی از پرسشبا توجه به اینکه ؛ طرف دیگر
ها زیر نظر  نامه یندهای پر کردن پرسشافر   تکمیل شده و کلیه؛ تحصیالت حوزوی بوده
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تعـدادی از پاسـخگویان در مکالمـاتی کـه بـا پرسشـگر ؛ های ایشان گفتهطبق ؛ او بوده
اند و حتی تعدادی  دارای اطالعات دینی بسیار کمی در این زمینه بوده عموماً ؛ اند داشته

پس این مطالب . زده شده بودند شگفت؛ از آنها از اینکه یک خانم حوزوی دیده بودند
لتبع روحانیون ما اما و با  علمیه ۀباشد که حوز  ر این موضوع داشتهتواند داللت ب خود می

نیز در ارتباط گیری و داشتن ارتباط با جامعه دچار مشکل اساسـی هسـتند کـه زنـان بـا 
البته ناگفته نمانـد کـه . شوند این چنین دچار شوک یا تعجب می، دیدن یک خانم طلبه

 گوهای صـمیمانهوگفتاز پر کردن پرسشنامه و یا در تعدادی از پاسخگویان بعد  صرفاً 
، کنـد شدند کـه فـردی کـه پرسشـنامه را پـر می متوجه می؛ بعد از پر کردن پرسش نامه

شدن  دارواقعی شدن یا جهت عنوان این امر در غیر هیچ حوزوی است و به این ترتیب به
 . ی نداشته استتأثیر ...شوق یا اضطراب و، های پاسخ دهندگان به خاطر ترس پاسخ

های نظام موجب کـاهش  ها و ناکارآمدی پاسخگویان معتقدند که ضعفدرصد  ۳۷ -
اجتمـاعی و اقتصـادی درصد نیز نابرابری  ۳۱شود و  تمایل آنها به رعایت حجاب می

بر اساس نتـایج کلـی بـه . دانند شان به حجاب می ثر بر کاهش تمایلؤ در جامعه را م
ای بـرای  عنـوان وسـیلهدرصد پاسخگویان از بدحجابی به ۴۰؛ دست آمده از پژوهش

درصد پاسـخگویان از بـدحجابی بـه  ۱۳که اند درحالی نافرمانی مدنی استفاده کرده
 . کنند منظور نافرمانی مدنی استفاده نمی

متعلـق بـه طبقـات  رسد این است که پدیده بدحجابی صرفاً  نظر میآنچه در اینجا به
از . شـود طبقات جامعه یافـت می  بلکه این پدیده در همه؛ باالی اقتصادی جامعه نیست

عنوان ابـزاری بـرای نافرمـانی مـدنی  از بـدحجابی بـه، درصـد افـراد ۴۰دیگر نیز  طرف
، توانـد اشــاره بـه ایـن داشـته باشـد کـه در جامعــه کننـد کـه ایـن خـود می اسـتفاده می

و مخفی از دید این ( شود توسط افراد جامعه دیده می، های اجتماعی و اقتصادی نابرابری
و در اینجـا بـدحجابی ( این خود باعث برانگیخته شدن اعتراضـات مـردم ،)فراد نیستا

 . شود می) ها توسط خانم
هـای  های رفتـاری حجـاب یـا تبیـین نـوع بـدحجابی خانم مدل( تیپولوژی بدحجابی -

درصد پاسخگویان رفتارشان در  ۵۸: )شهرستان شهرکرد از طریق الگوهای بدحجابی
تر  این نکته زمانی دقیق؛ قابل بررسی و توجیه است» وی متغیرالگ« باب بدحجابی با
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در هر محیطـی نـوع و « درصد پاسخگویان با این گویه که ۵۸شود که  مشخص می
موافـق یـا کـامال ؛ »کنم کیفیت پوششم را بر اساس انتظارات آن محیط انتخاب مـی

گرای  ی تطبیقالگو « درصد پاسخگویان رفتارشان در باب بدحجابی با ۳۸. اند موافق
درصــد پاســخگویان رفتارشــان در بــاب  ۲۰. قابــل بررســی و توجیــه اســت» منتقــد

 ۵۳کـه  طوری به. قابل بررسی و توجیـه اسـت» گرایی الگوی مصلحت« بدحجابی با
 ۱۱. اسـت داشـتن، دارای اهمیـت درصد پاسخگویان معتقدند که اصل باطن پـاک
قابل بررسـی و » الگوی فردگرایی« درصد پاسخگویان رفتارشان در باب بدحجابی با

 . توجیه است

افـرادی کـه در ( درصـد پاسـخگویان ۳۱تنها حداکثر ؛ بنابر آنچه در اینجا گفته شد
را فقـط  حجاب را قبول ندارنـد و آن) اند گرایی قرار گرفته الگوی فردگرایی و مصلحت

تـوان  می بـه عبـارتی دیگـر. کنند که به نحـوی کارشـان راه بیافتـد در حدی رعایت می
بـا ؛ را رعایـت نکننـد بیننـد کـه اگـر آن این افـراد نـوعی اجبـار در حجـاب می: گفت

رو نشدن با  پس برای روبه؛ شوند رو می روبه) از طرف حکومت یا جامعه( هایی مجازات
ایـن در حـالی . کننـد حجاب را به صورت حداقلی رعایت می؛ ها ها و تنبیه این مجازات

د پاسخگویان با توجه به اینکه اصل حجاب را قبول دارنـد درص ۳۸است که نزدیک به 
هم به خـاطر دالیلشـان نادیـده  آن؛ هم پایبند هستند ولی فقط در جزییات و به کلیت آن

روز  کـاربردی و بـه، معنـای دقیـق، رسد اگر برای این دسـته افـراد به نظر می؛ گیرند می
؛ ربرد آن در جامعه آشـنا شـوندها با تعریف واقعی و کا حجاب و پوشش بیان شود و آن

اینکه بیشتر از   توجه قابل  نکته. شود تا حدی مشکل این دسته در بحث حجاب حل می
شان به خاطر اعتقاد نداشتن بـه حجـاب و  بدحجابی؛ )درصد ۵۸( نیمی از پاسخگویان

، خـانوادگی( محـیط؛ بیننـد کننـد یـا می که احساس می چون بلکه صرفاً ؛ پوشش نیست
بـدحجاب ؛ ها انتظار پوشیدن نوع خاصی از پوشـش را دارنـد از آن) یا دوستان جامعه و

به عبارتی این افراد دارای استقالل شخصیتی نیستند کـه بتواننـد در . شوند محسوب می
مقابله کننـد و در ) که بعضا هم نامعقول و غیرمنطقی هستند( های محیط مقابل خواسته

 . دهند ن مینتیجه به خواسته و انتظارات محیط ت
اقتصـادی متوسـط و   اب شهرستان شهرکرد دارای سرمایههای بدحج درصد خانم ۶۴ -
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درصدشـان هـم میـزان و  ۷۵فرهنگی متوسـط هسـتند و   درصد نیز دارای سرمایه ۸۱
 . شان متوسط است های فراغتی کیفیت فعالیت

؛ اند یت نکرهحدوِد پوشش اسالمی را رعا، درصد پاسخگویان با وجوِد اینکه خود ۳۱ -
گوینـد  درصد می ۲۱کنند و همچنین  ولی معتقدند که پوشش اسالمی را رعایت می
 . کنند که همیشه حدود پوشش اسالمی را رعایت می

اما ایـن نکتـه ؛ تحقیق فاقد اعتبار است؛ ال پیش بیاید که با این اوصافؤ شاید این س
وقتی ؛ باز های نیمه الؤ از س به عبارتی در یکی. آید یکی از ظرایف تحقیق به حساب می

؛ هـا ذکـر کـرده از پاسخگویان پرسیده شد که اسالم چه حدودی را برای پوشش خانم
گفته بودند که  هایشان یا اشتباه بود و یا صراحتاً  پاسخ؛ درصد پاسخگویان ۶۰نزدیک به 

درصد پاسـخگویانی کـه اطـالع درسـتی از  ۶۰بر این اساس وقتی این . اطالعی نداریم
طبیعـی بـه نظـر ؛ در نظـر بگیـریم؛ ود معین شده پوشش از جانب اسـالم را ندارنـدحد
 . خود را باحجاب نیز قلمداد کنند، رسد که حداقل نیمی از این افراد می

های در سـطح جامعـه بایـد پوششـی را  درصد پاسخگویان معتقدند که سایر خانم ۴۲ -
یند مـالک پوشـش سـایر گو  درصد می ۲۰و ؛ »جلب توجه نکند« انتخاب کنند که

در پوشیدن آن لباس اذیت نشوند و احساس راحتی « باشد کهبه شکلی باید  ها خانم
هـا در سـطح جامعـه بایـد بـر  سایر خانم« درصد نیز معتقدند که ۱۹و » داشته باشند

شـان  شـان بـرای پوشش اساس آزادی و کامال بر اساس تشخیص خودشان و خانواده
  .»گیری کنند تصمیم
حـداقل از ؛ رسـد ها بـه نظـر می طور که پیش از این ذکر شـد و از ایـن پاسـخ همان

آید که افراد جامعه تشخیص و انتخاب خود را  ها بر می درصد از این پاسخ ۴۰نزدیک به 
اند و یا تعریفـی کـه در پـژوهش از دیـن و  مقدم بر تشخیص و دستورات دینی قرار داده

 . خواهند به آن عمل کنند د یا نمیدستوراتش ارائه دادیم را قبول ندارن
احساس «؛ درصد افراد بدحجاب نسبت به افرادی که دارای حجاب کامل هستند ۳۴ -

درصد  ۶که درحالی؛ »احساس خاصی ندارند« درصد ۳۳دارند و » مساعد و خوبی
بـه اکثـر « درصد نیز ۴و » احساس مساعد و خوبی ندارند« وجه  هیچ پاسخگویان به
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بـدبین ؛ ب کامل به خاطر رفتارهـای ناپسـندی کـه از آنهـا دیـده بودنـدافراد با حجا
  .»بودند

حجـاب را یکـی از ؛ های بدحجاب شهرستان شهرکرد درصد خانم ۸۲با وجود اینکه  -
حدود اعالم شـده ؛ درصدشان تا حدی ۳۱: ولی؛ دانند اصول اساسی دین اسالم می

 ۱۰ل ندارند و حتی نزدیک بـه  ها را قبو  از جانب اسالم برای پوشش و حجاب خانم
کار ؛ مشخص کردن معیار پوشش از جانب اسالم«؛ درصد پاسخگویان معتقدند که

کنند  میزان حجابی را که رعایت می؛ های بدحجاب درصد خانم ۳۱» .درستی نیست
هـای بـدحجاب میـزان حجـابی را کـه  درصـد از خانم ۳۳. انـد را به سـختی پذیرفته

 ۲۰. این است که در سطح جامعه اجبار و قانون وجود دارد کنند به خاطر رعایت می
حجاب خود را ؛ های نامحرم درصد پاسخگویان نیز در محیط خانه و در مقابل فامیل

 . گذارند به کلی کنار می
اگر در حال حاضر قانون حجاب برداشـته شـود و ؛ توان گفت پس بر این اساس می

های  خانم» سوم حداقل یک«؛ ر کار نباشددر این مورد در سطح جامعه هیچ اجباری د
 . دارند حجابشان را به طور کامل برمی؛ بدحجاب شهرستان شهرکرد

شـان مـاهواره تماشـا  ای چنـدین بـار در اوقـات فراغت درصد پاسـخگویان هفتـه ۳۸ -
عنوان در اوقـات فراغـت مـاهواره  هیچ درصد پاسخگویان بـه ۴۲که کنند درحالی می

هـای  بـار یـا بیشـتر در مهمانی مـاهی یک؛ درصـد پاسـخگویان ۲۱. کنند تماشا نمی
درصد پاسخگویان به شدت عالقـه دارنـد در  ۳۲کنند و  مختلط یا پارتی شرکت می

مایـل  درصدشان اصالً  ۳۶که های مختلط شرکت کنند درحالی ها و عروسی مهمانی
 . به این کار نیستند

نـدرت مطالعـه  کننـد و یـا به لعه نمیدرصد پاسخگویان اصال آثار اسالمی را مطا ۷۶ -
کنند و  درصد کمتر اوقات مطالعه می ۵۰درصد بیشتر اوقات یا همیشه و  ۵. کنند می

درصد هـم بیشـتر اوقـات یـا همیشـه  ۳۰پردازند و یا اصال به مطالعه آثار اسالمی نمی
 . کنند های خارجی را مطالعه می کتاب

به همـین خـاطر هـم ایـران را دقیقه است و  ۲ز در طول شبانه رو ؛ ایران  مطالعه   سرانه
رسد ایـن  نظر میآنچه به .)به نقل از خبرگزاری آفتاب و لیزنا( نامند مطالعه می بی  جامعه
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درصـد  ۵۳. پاسخگویان این پژوهش نیز آمار چندان جالبی در مطالعه ندارند؛ است که
درصد پاسخگویان  ۶نها شان در حد کمتر اوقات و یا هیچ است و ت مطالعه؛ پاسخگویان

 . کنند بیشتر اوقات و یا همیشه مطالعه می
شـامل مقـابر ( بـار یـا کمتـر بـه سـفرهای زیـارتی درصد پاسـخگویان سـالی یک ۷۵ -

بـار یـا  درصـد نیـز مـاهی یک ۶۵کـه روند درحـالی می) زادگان و امام معصومین
 . روند بیشتر به سفرهای سیاحتی می

درصد  ۶۷: نتایج زیر قابل توجه است؛ ی مصرف پاسخگویانهای الگو  لفهؤ از میان م -
ــر ــد غی ــد کــه خری ــذت داردضــروری برای پاســخگویان معتقدن درصــد  ۶۵. شــان ل

گذرانـدن اوقـات فراغـت در مراکـز خریـد را دوسـت ، میزان زیـادی پاسخگویان به
درصـد  ۴۷. درصد پاسخگویان به میزان زیادی مـدگرا هسـتند ۵۰. دانند داشتنی می

درصـد  ۴۵. کننـد گویان خود را از طریـق خریدهایشـان از دیگـران متمـایز میپاسخ
پاسخگویان به میزان زیادی تمایل دارند کـه خریدهایشـان فـارغ از معیارهـای دینـی 

 . صورت گیرد
درصد از پاسخگویان بیست سـال و کمتـر سـن داشـتند و  ۵۰بیش از ؛ در این تحقیق -

 ۸باشـد و تنهـا  تر از دیپلم می دیپلم و پایین؛ درصد پاسخگویان ۵۳لتبع تحصیالت ابا
درصـد  ۷۰. ارشـد و بـاالتر هسـتند درصد پاسخگویان دارای تحصـیالت کارشناسی

 . درصد متاهل بودند ۲۷پاسخگویان نیز مجرد و 
افـرادی را کـه موهایشـان کـامال پوشـیده اسـت را زیبـاتر از ؛ درصد پاسخگویان ۲۷ -

درصـد  ۴۲کـه وهایشـان پوششـی نـدارد درحـالیداننـد کـه قسـمتی از م کسانی می
درصـد نیـز اگـر شـرایط جراحـی  ۵۵پاسخگویان به عکس این قضیه اعتقاد دارند و 

 ۳۲کـه کـار ندارنـد درحـالی گونه تمـایلی بـه اینهیچ؛ زیبایی بینی برایشان مهیا شود
 . های بدحجاب نسبت به این موضوع تمایل زیادی دارند درصد خانم

 ۲۴های عمومی به میزان زیادی و  گویان نیز از پوشش تنگ در محیطدرصد پاسخ ۶ -
درصـد پاسـخگویان  ۱۱. رسند می» به آرامش روانی«؛ درصد به میزان کم یا متوسط

شـوند  خوشـحال می؛ نیز از اینکه توجه مردم را در معابر عمومی به خود جلب کننـد
 . اس خوبی ندارنددرصد از پاسخگویان از این موضوع اصال احس ۷۲که درحالی
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هـای عمـومی اصـال آرایـش  درصـد آنهـا در مکان ۱۱؛ بر اسـاس گفتـه پاسـخگویان -
درصد آنها نیز بیشتر اوقات یا همیشه با چهره آرایش کـرده در معـابر  ۴۲کنند و  نمی

 . شوند عمومی ظاهر می

ر افـراد بـدحجابی توسـط پژوهشـگ بعضاً ، چون قبل از پژوهش؛ مهم دیگر اینکه  نکته -
دانستند و معتقد بودند که حدود پوشـش  مشاهده شده بودند که خود را پوشیده می

گیری  لکن در این پژوهش بدحجابی بـه دو نحـو انـدازه؛ کنند اسالمی را رعایت می
گران نسبت به پوشش و حجـاب خـود چـه دیـدی اول اینکه خود کنش؛ شده است

کــه در ( حجــاب؟ د یــا بیکننــ دارنــد؟ یعنــی اینکــه خــود را بــا حجــاب قلمــداد می
و دوم اینکـه پژوهشـگر ) های مرتبط با آن بیان شـد های قبلی مسائل و تحلیل قسمت
ای طراحـی شـده بـود کـه  گونـه دهد؟ پرسشـنامه به ای به بدحجابی آنها می چه نمره

ال در مورد نحوه و کیفیت ؤ سـ شش   گران متوجه شوندبدون اینکه کنش  پژوهشگر ـ
شد کـه از نگـاه  ها مربوط به این می الؤ این س. واب داده استپوشش پاسخگو را ج

 ؟پوشش اسالمی فاصله دارد  و به چه میزان از حدود مشخص شدهگپاسخ؛ پژوهشگر
شـان بـا حـدود  پس پوشش؛ اند گویان از افراد بدحجاب بودهبا توجه به اینکه پاسخ(

نجیدن میزان این فاصله صد ساسالمی فاصله داشته است و ما اینجا صرفا ق  معین شده
ار گویـان بـه میـزان بسـیدرصـد پاسـخ ۵بنابراین حدود  .)ایم صورت نسبی داشتهرا به

درصـد  ۱۱اند و حـدود  اسـالمی فاصـله داشـته  زیادی از حدود پوشـش معـین شـده
شـان بـا حـدود معـین  اند اما میـزان پوشش گویان با وجوِد اینکه بدحجاب بوده پاسخ

) درصـد ۸۴( گـرانی دارای تفارت بوده اسـت و مـابقی کـنشاسالمی به میزان کم
 . شان با حدود معین اسالمی به میزان متوسط فاصله داشته پوشش

 گیری نتیجه
توان این نظر بوردیو را در جامعه زنان بـدحجاب  می، های این پژوهش بر اساس یافته

بـر روی ییـد جامعـه أکسـب شـان و ارزش و ت: شهرکرد صادق دانست که معتقد است
یه فرهنگـی و سـرمایه هرچنـد کـه بوردیـو سـرما. گـذارد مستقیم می تأثیررفتار کنشگر 
داند ولی در این پـژوهش ارتبـاط  های آن می ثر در شیوه زندگی و انتخابؤ اقتصادی را م
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با سرمایه اقتصادی ثابت نشد و این نشان ، انتخاب بدحجابی به عنوان یک شیوه زندگی
بدحجابی منحصر به یک طبقه اقتصادی خـاص ؛ حاضر شرایطدهنده این است که در 

 . نیست بلکه دارای نوعی عمومیت در بین طبقات مختلف است
هـای  یعـی اوال از دگرگونیهای فرهنگی بـه صـورت طب از نظر اینگلهارت دگرگونی

از . های محیطی دارند پذیرند و ثانیا میل ذاتی به عقب ماندگی از دگرگونیتأثیر محیطی 
ــه دگرگونی وی دگرگونینظــر  ــای فرهنگــی پاســخی ب ــه ه ــا در زمین ، های اقتصــادی ه

هرچند که در این تحقیق زمینه اقتصـادی آن ( سیاسی و تکنولوژیکی هستند، اجتماعی
؛ ولی هرچند که این پاسخ تدریجی است ولـی چنانچـه ایـن پاسـخ داده نشـود) رد شد

بـر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق . سـدر  نظـر میتقلید سایر جوامع از آن بعید بـه گسترش و
توان به اثبات این گزاره پرداخت که بدحجابی به عنوان یـک دگرگـونی فرهنگـی از  می

امـا در مـورد ایـن . پذیرفتـه اسـت تـأثیر) سیاسـی و اجتمـاعی( عوامل و شرایط محیطی
» های محیطی دارند های محیطی میل به عقب ماندگی از دگرگونی دگرگونی«: ها گزاره

رسند ولی  نظر میهرچند معقول و منطقی به» های فرهنگی تدریجی است رگونیدگ« و
 . این تحقیق اساسا در مقام اثبات و یا عدم اثبات آنها نبوده است

مان را به ماهواره افلر در این تحقیق نیز باید توجهیید نظرات هابرماس و تأبرای رد یا ت
شدن مطبوعـات و در نتیجـه تغییـر هابرماس تجاری . های جدید معطوف کنیم و رسانه

گاهی دادن حقیقی به وسیله کاربری آنها از وسیله ای برای تبلیغات تجـاری و  ای برای آ
و در نتیجـه تغییـر نگـرش نسـبت بـه ( سیاسی را موجـب دگرگـونی در حـوزه عمـومی

 های ملی و قرار دادن فرهنگ تأثیررا عامل تحت  ها تافلر نیز این رسانه. داند می) حجاب
هـای محلـی  هـا یـا فرهنگ توانـد تهدیـدی بـرای حکومت کند که می بومی معرفی می
عنـوان   هیچ گویـان بـهدرصد پاسـخ ۴۲در این تحقیق هرچند نزدیک به . محسوب شود

ای  هفتـه) درصـد ۳۸حـدودا ( کنند ولی چیزی معادل همـین مقـدار ماهواره تماشا نمی
تـوان صـرفا پدیـده  بنـابراین نمـی؛ کنند می چندین بار در اوقات فراغتشان ماهواره تماشا

های تجاری دانسـت ولـی در عـین حـال  بدحجابی را معلول استفاده از ماهواره و رسانه
، های تجاری شده رسانه به عبارت دیگر استفاده از ماهواره و. توان شد منکر آن هم نمی

در شـرایط حاضـر گذشته از این . تواند الزمه بدحجابی باشد ولی لزوما کافی نیست می
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ای هرچند که بـر روی نـوع رفتـار و کـنش  های تجاری و ماهواره گویا استفاده از رسانه
گذاری ظاهرا به بعد بینشی و نگرشـی تأثیر گذار بوده ولی این تأثیر زنان نسبت به حجاب 

های تجاری شده موجـب  ه از رسانهبدین معنا که هر چند استفاد؛ شود لزوما منتهی نمی
؛ تواند بـه بـدحجابی سـوق دهـد شود و آنها را می ی در رفتار و کنش افراد میگذارتأثیر 

گیری حالت تنفر و انزجار نسبت به افراد محجبه و دارای پوشش  ولی لزوما باعث شکل
درصـد افـراد بـدحجاب  ۳۴های تحقیق  ای که بر اساس یافته گونه به؛ شود اسالمی نمی

دارنـد و » احساس مسـاعد و خـوبی«؛ تندنسبت به افرادی که دارای حجاب کامل هس
 ۱۰کـه صـرفا در بـدترین حالـت نهایتـا درحـالی؛ »احساس خاصی ندارند« درصد ۳۳

احساس مساعد و خوبی نسبت به افراد محجبه ندارند و یا بـه آنهـا « گویاندرصد پاسخ
  .»بدبین هستند

دانـد و  فرهنگ میها را عامل تغییر در هنجارهای خانواده و  فوکویاما تغییر در ارزش
بر اسـاس نتـایج . داند ها و تغییرات حوزه اقتصادی می ها را معلول انگیزه تغییر در ارزش

تواند معلـول  عنوان مصداقی از تغییر ارزش در جامعه می این تحقیق هرچند بدحجابی به
 . را ناشی از تغییرات حوزه اقتصادی دانست توان آن ولی نمی؛ ها باشد تغییر در انگیزه
تغییـر : گویـد ییـد کـرد کـه میأتـوان ت اساس نتایج این تحقیق می پور را بر نظر رفیع

کـرد از معنـوی بـه لتبع تغییـر رویاو بـا( کرد زنان از حجاب و سوق به بـدحجابیروی
درصـد  ۴۰طـور هـم کـه مـا گفتـیم همـان. ناشـی از نـابرابری اجتمـاعی اسـت) مادی
کننـد و ایـن  ی برای نافرمانی مدنی اسـتفاده میگویان از بدحجابی به عنوان ابزار پاسخ

نافرمانی اوال ارتباطی با طبقات یا قشر خاصی از جامعه ندارد و ثانیا وجـود نـابرابری در 
حجـاب ؛ ها موجب شده که قسمت قابل تـوجهی جامعه و احساس نابرابری برای خانم

ای اعـالم نارضـایتی از پذیر از آن بدانند و از بدحجابی به عنوان نمـادی بـر تأثیر خود را 
شـود کـه بـر اسـاس  تـر میایـن موضـوع زمـانی پررنـگ. شرایط موجود استفاده کننـد

های این تحقیق چنانچه درحال حاضر قانون حجاب برداشته شود و یا اجباری برای  یافته
به صورت کامل کشف حجـاب ، حداقل یک سوم از افراد بدحجاب جامعه، آن نباشد

 . کنند می
باید این را هم افزود کـه الگـوی ؛ تیپولوژی حجاب برگرفته از یزدخواستی با توجه به
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درصد بـا الگـوی تطـابق گـرای  ۳۸، درصد با الگوی متغییر ۵۸بدحجابی پاسخگویان 
درصد با الگوی فردگرایی قابل تبیین و  ۱۱درصد با الگوی مصلحت گرایی و  ۲۰، منتقد

 . انطباق پذیری است

 ها پیشنهاد
گویـان از دیـدن یـک فـرد حـوزوی در پـارک مـورد تعجـب ینکه پاسـخباتوجه به ا

و یا حتی نبودن ارتباط توان به ضعیف بودن رابطه  می؛ شدند کردند یا دچار شوک می می
تـوان  بـر ایـن اسـاس می؛ گذار میان حوزویان با سطحی از مـردم پـی بـردتأثیر مناسب و 

ــه ــدنظر در برنام ــدامات حوزه ریزی تجدی ــای ع ها و اق ــهه ــه و ، لمی ــه جمع ــاتر ائم دف
بیشتر روحانیون با مـردم بـه دور از   ا آن و تالش برای برقراری رابطههای مرتبط ب دستگاه

را از جمله  های آن ثمرات و خوبی، هیاهوهای موجود در راستای تبیین حجاب اسالمی
 . پیشنهادها دانست

اسـالمی  درصد جامعه هـدف از حـدود پوشـش درسـت ۶۰باتوجه به اینکه حدود 
کردند نسبت به آن مطلع هستند و از طرف دیگـر هـم  مطلع نبودند یا به اشتباه تصور می

پس این نشان دهنده ضـعف ؛ کردند درصد جامعه هدف ماهواره تماشا نمی ۴۰بیش از 
گاه سازی مخاطبان خود و مردم است تجدیـد  بـر همـین اسـاس. رسانه ملی در زمینه آ

صـدا و سـیمای ملـی و تبیـین نقـش آن بـرای مقابلـه بـا   هرسالت و وظیفـ  نظر در زمینه
تواند از جمله پیشنهادهای اصالح  می؛ آشفتگی موجود در خط مقدم مقابله با بدحجابی
 . وضعیت موجود در زمینه حجاب و عفاف باشد

درصد افراد بدحجاب دارای استقالل شخصـیتی نیسـتند  ۵۸با توجه به اینکه حدود 
شـان مبنـی بـر بـدحجابی و پوشـش نامناسـب  های محیطی خواسته که بتوانند در مقابل

رسد باید در  نظر میبه؛ دهند مقابله کنند و در نتیجه به خواسته و انتظارات محیط تن می
ای کـه نظـام آموزشـی  گونـه این زمینه به نقش آموزش و پـرورش توجـه جـدی کـرد به

دارای عـزت نفـس و ، سـتقلاش به نحوی تدوین شود که برای پرورش افـرادی م برنامه
 . گام بردارد) در مقابل عافیت طلب( کوشالبته افراد سخت

هـای  متنفذ و متعهد برای مدیریت اقدامات بخش، تشکیل یک مرکز واحِد منسجم
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جهت دوری از دوباره کـاری ؛ مختلفی که در رابطه با عفاف و حجاب مسئولیت دارند
، به حـداقل رسـاندن اقـدامات فکـر نشـده و یا انجام کارهای غیرکارشناسی و همچنین
 . احساسی و غیرمنطقی در رابطه با بدحجابی

 نامه کتاب
 . ۱۳۷۵،، (مهرداد میردامادی)، تهران: نشر مرکزشناسی متفکران بزرگ جامعه ،استونز، راب  .۱
  .۱۳۷۳، (مریم وتر)، تهران: نشر کویرتحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،اینگلهارت، رونالد  .۲
 . ۱۳۸۳،، (هاجر ضیا سیکارودی)، تهران: نشر امیر کبیرپوشاک در ایران باستان ،پوربهمن، فریدون  .۳
 . ۱۳۹۳،، تهران: نشر کتاب همهشناختی بینش روش ،حبیبی، غالمحسین .۴
 ،سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی، حسینی سیستانی، سید علی .۵

 www. sistani. org ۱۳۹۵. 
د علـی یت اللـه العظمـی سـیـگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضـرت آیپا، ای، سـیدعلی خامنه .۶

 .www. farsi. khamenei. ir ،۱۳۹۵، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی -ای  خامنه
و دختران نسبت بـه  های اجتماعی زنان کنش« ،پور ایوکی، سـحر رخالد، امیر؛ محمدی، میثم؛ نقیرستگا  .۷

، فصلنامه شورای فرهنگی اجتمـاعی زنـان و خـانواده، »آن با مصرف اینترنت و ماهواره  حجاب و رابطه
 .۱۳۹۱تابستان  ،۵۶سال چهاردهم، شماره 

 . ۱۳۸۳، مهر)، تهران: نشر توس، (شیرین بزرگتاریخ لباس،  کاکس ،روت ترنر ویل .۸
یه ،ریتزر، جرج  .۹  . ۱۳۷۴، ، (محسن ثالثی)، تهران: نشر علمیشناسی در دوران معاصر های جامعه نظر
، کردسـتان: نشـر شناسی نسل جوان) هجوم خاموش (آسیب ،خانی، حمزه سقازاده، سیدمحمد؛ کریم .۱۰

 . ۱۳۸۸، عطریاس
، ماهنامـه »شناسی حجاب و ارائه راهکارهای الزم برای آن تاملی بر تبیین جامعه« ،شربتیان، محمد حسین .۱۱

 .)۱۳۹۰(مرداد و شهریور  ،۵۶و ۵۵مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 
 . ۱۳۷۴، ، تهران: نشر مدبرتاریخ پوشش سر در ایران ،شهشهانی، سهیال  .۱۲
 . ۱۳۷۶، ، قم: نشر جامعه الزهراعطر عفاف (نگرشی نو بر عفاف و حجاب) ،طالبی، ناهید  .۱۳
، »ی نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنـان شـهر تهـران بررسی رابطه« ،فاضلیان، پوراندخت .۱۴

(پـاییز و زمسـتان ، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سـال اول، شـماره دوم
۱۳۸۹(. 

جاب بر عزت نفس بررسی نقش ح« ،فدایی، غالمرضا؛ خسروجردی، محمود؛ رضوی صوفیانی، عظیم .۱۵
، »۸۶ـ ۸۵و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دوره کارشناسـی دانشـگاه تهـران در سـال تحصـیلی 

 .۱۳۸۶ -۱۳۸۵، ۲۰و  ۱۹ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 
  .۱۳۷۹، ، (غالمعباس توسلی)، تهران: نشر جامعه ایرانیانپایان نظم ،فوکویاما، فرانسیس  .۱۶
بندی آن در طبقـات  سـنجش سـرمایه اجتمـاعی و سـطح«،میـر، آرمـینقاسمی، وحید؛ فائقی، سحر؛ ا .۱۷

، مجله مطالعات توسـعه اجتمـاعی ایـران، سـال »۹۱ـ۹۰گانه شهر اصفهان در سال  ۱۴مختلف مناطق 
 . )۱۳۹۲(تابستان ،پنجم، شماره سوم



 

معه
جا

لل 
ی ع

رس
بر

  
ان 

ر می
ی د

جاب
دح

ی ب
خت
شنا

ن...
زنا

۸۹ 

، »ی حجاب با سالمت روانی و مصونیت اجتماعی رابطه«،کاوندی، سحر؛ انتصار فومنی، غالمحسین .۱۸
 .)۱۳۸۹(پاییز و زمستان ، ۲۵ترویجی بانوان شیعه، سال هفتم، شماره  - دو فصلنامه علمی

، »راهکارهای ترویج پوشش اسالمی در بین دختـران دانشـجو«،ماهینی، انسیه؛ خسروپناه، عبدالحسین  .۱۹
  .)۱۳۸۸،(پاییز ۳، سال سیزدهم، شماره ۴۳فصلنامه معرفت در دانشگاه اسالمی 

 . ۱۳۸۳، های فرهنگی ، تهران: نشر دفتر پژوهش دانیم؟ شاک ایرانیان ـ از ایران چه میپو  ،متین، پیمان  .۲۰
له أمس، (جلد اول از بخش فقه و حقوق) نظام حقوقی زن در اسالم ۱۹مجموعه آثار  ،مطهری، مرتضی .۲۱

  .۱۳۶۸، های استاد، اخالق جنسی، تهران: انتشارات صدرا حجاب، پاسخ
 ،اطالع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پایگاه، مکارم شیرازی، ناصر .۲۲

 www. makarem. ir ،۱۳۹۵. 
، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه های جدید) ها و کاوش شناسی (چالش حجاب ،مهدیزاده، حسین  .۲۳

 . ۱۳۸۱، علمیه (نسخه اینترنتی)
، مطالعـات راهبـردی زنـان، شـماره »ان بـا رویکـرد جامعـه شـناختیحجاب زن« ،یزدخواستی، بهجت .۲۴

 .)۸۶،(زمستان ۳۸




