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 شناسی حجاب در جامعه ایرانی مسأله

 (3131ـ 3131)مورد کاوش: مقاالت علمی 

 3،  اميرحسن شيعي2، ابوالقاسم فاتحي دهاقاني1ابراهيم اخالصي

 00/07/1000تاریخ پذیرش:  19/09/1999تاریخ دریافت: 

 چکیده
های ذیربط را به منظور  د پژوهشمنپراکندگی نتایج مطالعات ناظر به حجاب، ضرورت مرور نظام

های کند. پرسش های مطالعاتی آشکار می ها و چالش یافتن به تصویری نسبتاً روشن از آورده دست

حجاب در جامعه ایران  شناختی، تبیینی و کارکردی پدیده پژوهش حاضر ناظر به توصیف وجوه روش

ارد بر آن مطالعات است. بر پایه نتایج های و، همچنین ایضاح نقد3131ـ 3131های  طی مطالعات سال

پژوهش، نه مسأله محوری شامل عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ حجاب، قلمرو حجاب، پیامدهای 

شناسی حجاب، مسئولیت حکومت در قبال فرهنگ  فردی و اجتماعی حجاب، شبهات و آسیب

اند. اخلی قرار گرفتهگران دحجاب، تحوالت حجاب و تلقی از حجاب در جامعه مورد توجه پژوهش

ای، مشتمل بر عدم توجه محققان به های تفسیری حاصله، موارد چندگانهچنین، به استناد برداشتهم

ها به مطالعات ترویجی و شناختی مندرج در پارادایم کمّی، تقلیل سطح علمی پژوهشمالحظات روش

تر از شمول مطالعه، ای کوچکشهرها و کنارگذاری شهره ها به کالنمروری، حصر حداکثری پژوهش

شناسانه به حجاب در مطالعات و تغافل پژوهشگران از ابعاد تفسیری و معناکاوانه تغلب نگاه آسیب

مرتبط با آن، تقلیل طیف کثیری از کارکردهای دنیوی و اخروی حجاب به مالحظات معطوف به امر 

توجهی با معضله حجاب، و سرانجام، بیجنسی، نبود راهکارهای مبتنی بر مطالعات میدانی در مواجهه 

الذکر، امکان ای در حکم نقدهای وارد بر مطالعات منتخب هستند. موارد فوقرشتهبه رویکردهای میان

 آورد.تعریف دستورکارهای پژوهشی جدید پیرامون مسأله حجاب در جامعه ایرانی فراهم می

، جامعه پذیری، فرهنگ حجاب، مطالعات : حجاب، جامعه شناسی بدن، کارکرد حجابواژگان کلیدی

 حجاب، خودآرایی
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 مقدمه و بیان مسأله 

ناپذیر زندگی انسان است که تقریباً به اندازه طول پوشش، شأنی از شئون و از لوازم جدایی

: 313۱ی جغرافیای امروزین زمین گسترش دارد )حداد عادل،  پهنه تاریخ بشر سابقه و به قدر 

ی آدمی همواره یکی از محورهای بحث و  یل این موضوع در تاریخ اندیشه(. به همین دل۵

(. در شرایط کنونی نیز 3131آمده است )اباذری و حمیدی،  ها به حساب می مناقشه میان انسان

های  در میان اندیشمندان پیرامون حجاب، به عنوان نوعی خاص از پوشش، مناقشات و درگیری

ه از دیدگاه مفسران غربی، هیچ شکلی از لباس، مانند حجاب، ای کجدی وجود دارد؛ به گونه

(. واتسون، با تکیه بر ابعاد و اهداف 133: 3132مناقشه نبوده است )واتسون،  این قدر موضوع 

دارد  حفظ حجب و حیا و شرم از برهنگی دارد، اظهار می عملی و نمادین حجاب که ریشه در 

دنیا درباره فرآیند جهانی شدن و  ای در مباحث روز  که مسأله پوشش و حجاب، جایگاه ویژه

غیرمسلمان را  پست مدرنیته دارد، به طوری که مرزهای فرهنگی بین شرق و غرب و مسلمان و 

درنوردیده است و شامل مباحث و نظریات مناقشه برانگیز و پرطمطراقی است که بر مسائل 

کند  نمود آن استناد می مسائل قدرت و بازگرایی و  پسامدرنی از قبیل سبک، نمادشناسی، مصرف 

 (.31: 313۱منش، )محبوبی

های  ساز و به ویژه در دههحجاب در ایران از زمان مشروطه و با ورود تجدد خواهی مسئله

ای اخیر به یکی از مباحث پرچالش تبدیل شده است. حجاب به عنوان مسأله فکری و پدیده

فرهنگی و اجتماعی، با وسعت و گستردگی خاص نزد  های گذاری مرتبط با مدیریت و سیاست

(. 12: 3132کند )طالبی دلیر و رضوی طوسی، مدیران و مسئوالن جامعه اهمیت خاصی پیدا می

طی چهار دهه بعد از پیروزی انقالب اسالمی، حجم عظیمی از آثار، در ارتباط با حجاب تولید 

توان گفت  رسد. به صورت اجمال می نظر نمیای به  بندی آنها کار ساده شده است که حتی طبقه

های پس از پیروزی انقالب،  مطالعات معطوف به حجاب در ایران و فراز و فرودهای آن در دهه

پذیر باشد. از آغاز پیروزی انقالب اسالمی تنها با توجه به تحوالت و شرایط فرهنگی کشور فهم

درصدی مردم به  33ای جمعی نظیر رأی ه گیری ها و جهت غالب کنش  شمسی 17تا اوایل دهه 

شدند؛ با جمهوری اسالمی و مرجعیت مطلق نهاد روحانیت، ذیل گفتمان انقالبی بازتعریف می
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و نمودی از فرهنگ غربی در منش و رفتار افراد، به مثابه یک عیب   تلقی شدن هرنوع نشانه

جابی یا بدحجابی، برخورد ح آوردند که با پدیده بی بزرگ، مردم به رهبران سیاسی فشار می

-چنان متَعَلَق پژوهش واقع نمی(. در این دوره پدیده حجاب آن313۱جدی داشته باشند )کلهر، 

حجاب   دینی با مضامین ایدئولوژیک در حوزههای درون ای از پژوهش شود، و صرفاً مجموعه

تمان اصالحات و توسعه گردد. همزمان با توسعه گفتمان سازندگی، و متعاقباً غلبه گف تولید می

های مخالف با  های فرهنگ غربی و برخی ناهنجاری سیاسی در مقطع کوتاه پس از آن، جلوه

گردند. حرکت در مسیر گفتمان انقالب، کمتر در قاموس یک مسأله اجتماعی بازشناسایی می

یگاه تکوین جامعه مصرفی، موجد تلقی از ثروت به عنوان امری ارزشمند، و برتری یافتن جا

مثابه برازندگی، و ثروتمندان و برخورداری آنان از احترام و منزلت اجتماعی گشته و دارندگی به

(. ذیل گفتمان 333: 311۱پور، گردد )رفیعفقر و تنگدستی مرادف با شرمندگی بازتعریف می

ای ه چون آرایش و لباسپذیر آن، همهای رؤیتزندگی سکوالر و جنبه  جدید، گرایش به شیوه

نما و امثال آن در حوزه عمومی رو به تزاید  های بدن نامتناسب با ترجیحات فقهی، نظیر پوشش

شدن مناسبات  های ذیربط با سبک زندگی نمایشی و برساختگذارد. متعاقب هنجارفرستیمی

ای از تدریج بدل به به امری عادی گشته و طیف گستردهفرهنگی جدید، پدیده بدحجابی به

سازد. دگرگونی تر را با خود همراه میهای اقتصادی اجتماعی پایینخوردار از پایگاهاقشار بر

-حجاب، از نقطه  های بسیاری در عرصه مذکور در عرصه فرهنگ عمومی، موجد تولید پژوهش

دینی و پدیدارشناسانه با عطف به سایر متغیرهای بیرونی، از جمله نظام سیاسی، نظرهای برون

گردد. در ادامه تحوالت کیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی و امثال آن میجامعه مدنی، تف

ای، از قبیل تغییرات سنی در هشتاد، متأثر از عوامل چندگانه  دوم دهه  الذکر در ایران، از نیمهفوق

خورده انقالبی با مدیران جوان و تکنوکرات،  های سالهرم مدیران جامعه و جایگزینی چهره

صدا و سیما،  ایفرهنگی، تضعیف انحصار رسانهای و ارتباطات بینامعه شبکهبسط روزافزون ج

گران های هوشمند و اقبال عامه کنشگسترش ضریب نفوذ اینترنت، فراوانی نسل جدید گوشی

شده در ها، و هنجارهای برساخت ها، آرمان های اجتماعی به تدریج ارزشاجتماعی به شبکه

جهانی ظهور و نگ شده و در این مقطع نظام معنایی سکوالر و اینگفتمان انقالب اسالمی کمر

 کند. بروز پیدا می
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های مختلف علوم انسانی را ترغیب به فهم چندوجهی از این رو این تطور، پژوهشگران رشته

-مسأله حجاب، و ایضاح زوایای تبیینی، کارکردی و پیامدی مرتبط با آن ذیل هر کدام از گفتمان

ها، تولید انبوهی از آثار  دوره بعد از انقالب اسالمی نموده است. برآیند این تالش های مسلط در

سابقه باشد. جستجوی حجاب و پوشش بوده است که شاید در تاریخ ایران کم  علمی در عرصه

ها، همچنین تعمیق و توسیع بیشتر جستجو در  کتابخانه کلیدواژه حجاب در اینترنت و مرورگرهای 

ی و الکترونیکی با کلیدواژگانی از قیبل زن، جنسیت، خانواده، خودآرایی و تهاجم منابع کاغذ

-نامه، در موضوع حجاب، مسألهفرهنگی، و متعاقباً دسترسی به بیش از صدها مقاله، کتاب و پایان

شناختی و بصری آن را در میان اندیشمندان و پژوهشگران  مندی بدن و نمودهای پوششی، زیبایی

شناسی، الهیات و امثالهم در ایران شناسی، روان شناسی، مردمعلوم انسانی، از جمله جامعههای رشته

کند. مرور های هشتاد و نود بازنمایی میپیروزی انقالب اسالمی، به خصوص طی دهه بعد از 

های اساسی در مقام رسیدن به سیر های مرتبط با موضوع حجاب از جمله مدخلمند پژوهشنظام

اندازی نسبتاً روشن از ابعاد و زوایای سائل حجاب در جامعه ایرانی و رسیدن به چشمتطور م

های قابل طرح  ترین پرسشمسأله حجاب در ایران بعد از  انقالب اسالمی به حساب می رود. مهم

 گردد. هش مطابق با شرح ذیل صورتبندی میدر پژو

 3131زمانی   به حجاب، در بازه شناختی مندرج در مطالعات ناظررویکردهای نظری و روش .3

 کدامند؟ 3131ـ

زمانی   های الگویی متغیرهای مؤثر بر حجاب در مطالعات ناظر به حجاب، در بازهسنخ .2

 کدامند؟ 3131ـ 3131

 3131ـ 3131زمانی   ترین محورهای نقدهای وارد بر مطالعات ناظر به حجاب، در بازهمهم .1

 کدامند؟

 چارچوب مفهومی

تر از زوایای مختلف مسأله حجاب، در سایه ترکیب و  فهمی روشن  ، ارائههدف این مطالعه

های مرتبط با حجاب است. مند نتایج پژوهشهای گذشته بر پایه مرور نظام پژوهش  مقایسه

آزمایی یا آزمون فرضیه کمترین وجه منطقی ندارد، و مباحث بنابراین، در مطالعه حاضر، نظریه
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اند. به عبارت دیگر، رفاً به منظور ایجاد حساسیت نظری طرح شدهتئوریک مرتبط با حجاب، ص

ها و رویکردهای نظری مهم، ای گزارهدر این بخش از مقاله سعی بر این است در قالب طرح پاره

نظرهای تئوریک در مخاطبان پژوهش حساسیت الزم پیرامون نگریستن به مسأله حجاب از نقطه

ستن وبلن از موضع محوریت طبقه برتر به مقوله آراستگی و ایجاد گردد. در این راستا، تور

-مثابه متن فرهنگی فهم می(؛ مری داگالس بدن را به322: 3131افکند ) وبلن، پوشش نظر می

یر بوردیو بدن را در حکم سرمایه اجتماعی و  قابل بازتولید در قالب  (؛ پی313۱کند )ذکایی، 

(. سرانجام، فوکو پوشش را متأثر از 31: 3137ردیو، کند )بوانواع دیگر سرمایه خوانش می

( و برایان ترنر از منظر نظم اجتماعی ۵1: 313۱های مسلط )دریفوس و رابینو،  قدرت و گفتمان

 (.۵3: 3131نگرد )جواهری، به امر پوشش می

 شناسی رویکردی در مطالعه مسأله حجابگونه

پژوهان دانشگاهی و مورد تتبع محققان و دینپدیده حجاب بر پایه رویکردهای نظری گوناگون 

شمار حجاب به  ترین رویکرد در مطالعه مهم در این بین، رویکرد فقهیحوزوی قرار گرفته است. 

های فردی و اجتماعی عامالن،  عنوان یک علم دستوری، تعیین وظایف و مسئولیترود. فقه بهمی

عنوان رسالت اصلی خود بازشناسایی ع را بهاز منابع شرعی مشتمل بر قرآن، سنت، عقل و اجما

معنای قانون زندگی دنیوی و اخروی نحوی که در توصیف رسالت مذکور فقه بهکند؛ بهمی

ها، و از جمله در  (. محصول فقه در تمام عرصه3۱: 3133قلمداد شده است )موسوی خمینی، 

شود که مرز رفتارها و  میحجاب و پوشش، در قالب هنجارها و دستورات متعددی ظاهر   حوزه

های آن را برای مؤمنان و باورمندان، هم در نسبت با های مجاز و غیرمجاز و نیز صورتکنش

بندی های دینی صورتخود آنها و هم پیرامون چگونگی مواجهه، تعامل و تقابل با دیگر غیریت

ذیل روش اجتهادی  رویکرد فقهی،  ترین ویژگی متمایزکننده شناسی در حکم مهم کند. روشمی

موجب آن فرد مجتهد تالش خود را مصروف استحصال حکم از شود که بهیا استنباطی ظاهر می

رسد روش تحلیلی (. در همین راستا، به نظر می۵: 3132سیایی،  باغ نماید )رجاییادله می

آن با واسطه شباهت نسبی محور بوده، و بهاستنباطی، به عنوان امتداد رویکرد فقهی، نقل

کند. به باور هایی برقرار میشناسی قرابت زبان تحلیلی و نشانه  هرمنوتیک شالیر ماخر، با فلسفه
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عنوان منابع حکم نویسندگان مقاله، اگرچه در گفتگوهای رایج حوزویان، از عقل و اجماع به

 کنند. ازی نمیشود، اما در عمل، این دو عنصر نقش قابل اعتنایی در فرایند اجتهاد ب شرعی یاد می

های کنشگران در  مثابه علم تجویزی، وظایف و مسئولیتبه، مزید بر فقه، در رویکرد حقوقی

های حقوقی، برای استخراج موارد مذکور به  گردد. نظامهای حیات اجتماعی تعیین می عرصه

پناه، میکنند )اسال قانون، عرف، رویه قضایی، عقل، آراء قضات، دکترین و ایدئولوژی مراجعه می

شناسی خاص خود بوده، و های حقوق ناظر به روش(. هر کدام از سطوح و ساحت313۱

شناسی  شناسی تقنین، روش شناسی قواعد بنیادین حقوق، روش مشتمل بر مواردی چون روش

(. برخی پژوهشگران سعی 3: 3131نیا، شناسی نهادسازی هستند )حکمت تفسیر و تطبیق و روش

های الزم را برای وجوهی از مسائل مرتبط با های علم حقوق، پاسخ بر آموزه اند با تکیه کرده

حجاب نظیر وظایف حکومت در قبال حجاب، حکم حجاب جهانگردان، زنان اهل کتاب و غیر 

 آن فراهم آورند.

مثابه رویکرد اخالقی نیز، بسان رویکرد قبلی، ضمن صدور احکام تجویزی و هنجاری به

ست که راجع به بایدهایی است که انسان الزم است آنها را انجام دهد نوعی علم دستورى ا

فرض مکاتب اخالقی در باب انسان  ترین پیش (. سرشت اخالقی مهم333: 313۵)مطهری، 

است. شمار زیادی از اندیشمندان غربی، وجود وجدان اخالقی در انسان را، مسلم فرض 

(. 333اند )همان،  به عنوان فطرت یاد کرده اند. دانشمندان مسلمان از وجدان اخالقی کرده

گردند. در مکتب اخالقی  هنجارهای اخالقی، بر اساس حسن و قبح عقلی یا وجدانی تعیین می

اسالم، مضاف بر حسن و قبح عقلی و وجدانی، منابع دینی، همان آیات و روایات، روش عرفانی 

اصل اساسی در عمل اخالقی، اختیاری (. 3113خانی، گیرد )فتحعلی نیز مورد استفاده قرار می

بودن آن است. برخی پژوهشگران الزام یا اجباری شدن حجاب را با این اصل مورد تعمق قرار 

اند. در رویکرد کالمی، هدف اساسی، دفاع از ساحت دین، تصحیح عقاید دینی، اثبات تعالیم  داده

دف یاد شده از روش جدلی و دینی، و دفع شبهات منکرین است. علم کالم برای رسیدن به ه

های دینی، استخدام انواع گیرد. بر این اساس، علم کالم، در مقام دفاع از آموزه اقناعی بهره می

های نقلی، عقلی، تجربی، یا تاریخی را، مشروط به برخورداری آنها ازکارآیی الزم، مجاز  گزاره

عنوان اصل مسلم پذیرفته شده به عالوه، در علم یاد شده حقانیت و درستی دینشمارد. به می
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گوید، با برشمردن فوائد و کارکردهای فردی و  است. کسی که با منطق کالمی سخن می

 کند. اساس خواندن سخن مخالفان، از آن دفاع می اجتماعی حجاب و بی

حجاب، و سایر مقوالت پیرامونی آن، وجوه فردی، شناختی و روانشناختی را درخود 

شناختی به بررسی ابعاد و زوایای حجاب های متعددی از منظر روانوهشمندرج دارد و پژ

حجاب به مثابه امری »فرض جایی که مطالعه حاضر، پیشاند. با این وجود، از آنپرداخته

نشناسانه به مسأله حجاب را در را درخود نهفته دارد، لذا، بسندگی مواجهه روا« اجتماعی

-داند؛ از همینو ترجیحات فردی می وزه خصوصی، انتخابحداکثر وجه ممکن، محدود به ح

روی، در این پژوهش، از پرداختن تفصیلی به رویکردهای روانشناختی معطوف به مسئله 

شناسانه، نه فردی و اجتماعی حجاب، که نویسندگان مقاله آن را به مثابه امری نهادی و جامعه

شناختی، حجاب به عنوان  ت. در رویکرد جامعهاند، اجتناب شده اسروانشناسانه در نظر گرفته

اجتماعی، در پیوند با فرهنگ و کلیت نظام اجتماعی توصیف، تحلیل و در نهایت،   ایپدیده

شناسی، اتکا آن بر  شناختی حاکم بر رویکرد جامعه ترین اصل روش شود. مهمتبیین می

شناسانه،  ویکردهای جامعههای عقلی و نقلی است. ر های تجربی و حسی، در برابر روش روش

های عینی و تجربی، برای هیچ منبع  اعم از انواع پوزیتویستی، تفسیری و انتقادی، غیر از داده

دیگری اعتبار و حجیت قائل نیستند. الزم به تصریح است مقوله اعتبار و حجیت، امری 

های پارادایمشناختی، بویژه در های مختلف جامعهمتفاوت از مفهوم کارکرد است. در سنت

ساختاری، مفهوم اخیر از اولویت باالیی در قیاس با بیشتر مفاهیم برخوردار است. بنا به 

ای دیگر از  جای مانده از یک عنصر در ارتباط با مجموعهتعریف، کارکرد ناظر به تأثیر به

ن را عناصر مرتبط است که سازگاری و انطباق آن با محیط، یا به تعبیری دوام و ماندگاری آ

هایی  بیان دیگر،کارکرد به مجموعه فعالیت(. به۱13: 311۱آورد )گولد و کولب، فراهم می

: 3133پذیرند )ریتزر، شود که در جهت بر آوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام میاطالق می

ا میان آنه  شود، در این تعریف، نسبت میان کل و جزء، رابطهگونه که مالحظه می(. همان313

و اثر هریک از اجزاء یا عناصر در بقا و پایداری یک مجموعه مورد توجه قرار گرفته است 

توان از منظر دیگر رویکردهای  (. مزید بر رویکرد کارکردی، اما می2۱: 3137)فصیحی، 

میان آورد. بر اساس رویکرد انتخاب شناختی نظیر رویکرد انتخاب عقالنی نیز سخن بهجامعه
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د حجاب را بر اساس روانشناسی فردی، موازین باوری و اعتقادی خویش، صحیح عقالنی، افرا

های گیرند که قرین با آوردهمثابه بهترین راه ممکن در نظر میقلمداد نموده، و آن را به

(. از دیگر سوی، حسب 11: 3131یگانه، های حداقلی خواهد بود )جوادیحداکثری، و هزینه

نمادین، حجاب به عنوان امری نمادین، واجد بار تفسیری است  های سنت کنش متقابلآموزه

ها، ادراکات، ترجیحات زمانمند و مکانمند کنشگران ای، پنداشتهای زمینهکه متأثر از موقعیت

 (.3117گردد )مطیع، اجتماعی در حکم نوعی برساخته اجتماعی پدیدار می

اند. هدف این رویکرد،  حجاب پرداخته  برخی از پژوهشگران، با رویکرد تاریخی، به مطالعه 

های پیشین و در مواردی پرداختن  صرفاً توصیف و گزارش اشکال و چگونگی حجاب در دوره

تاریخی،   کشف حجاب است. در مطالعه  به برخی رویدادهای مرتبط با حجاب، نظیر پدیده

ی از رویدادهای دیگر  اکه با مجموعه-رویدادی مربوط به گذشته   منزلهپدیده مورد بررسی به

های تاریخی وثاقت اسناد و  (. در پژوهش3۱1تا:  شود )ساعی، بی مطالعه می -علّی دارد  رابطه

مدارک به جا مانده از گذشته اهمیت خاص دارد. پژوهشگر با تفسیر این اسناد گذشته را به 

شناختی حاکم  شترین مبنای رو (. مهم3131کند )چلبی و رضوی،  مند بازسازی میصورت نظام

تاریخی نیست   بر ذهن محقق تاریخ چیزی مگر توجه به تکرارناپذیر بودن کامل گذشته

تا(. مورخ خواه ناخواه با معیارهای جامعه زمان زاده لشنلو، بیتقی )طاهرپورکالنتری، مناهی و

 شود، فلذا، احتمال خطا در کار محقق تاریخ زیاد است.  خود با گذشته مواجه می

ها در دو یا چند ها یا ایدهویکرد تطبیقی، مقایسه، کشف تشابهات و تمایزات پدیده در ر

(. 13: 313۱دار آرانی، شود )معدنعنوان هدف اصلی محقق مطمح نظر واقع میمحیط مجزا، به

شود  های مختلفی بهره گرفته می در رویکرد تطبیقی، متناسب با موضوع پژوهش از روش

شناختی قابل توجه در رویکرد تطبیقی متضمن  (. اصول روش17۱-۱33: 3133)محسنی، 

برداشت سیستمی از موضوع پژوهش، استخدام اصطالحات استاندارد شده و قابل قیاس، گزینش 

گرایی و اجتناب از تعصب، توجه به ابعاد گوناگون  بینی، عینیت دقیق اطالعات و ارقام، واقع

باشند )آقازاده، اب اصلح متغیرها در مطالعات میموضوع و انتخاب واحدهای محدودتر و انتخ

تواند معطوف به کشف نقاط  مطالعه می  (. هدف کاربردی و رفتاری این شیوه از1-32: 3113
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ها و  چون حجاب در دورهبخشیِ یک امر مفروض، همضعف و قوت، همچنین ظرفیت تعمیم

 های مختلف باشد. فرهنگ

پذیری کودکان و های جامعه بیتی مالحظه و تدقیق شیوهحجاب با رویکرد تر  هدف از مطالعه

جوانان در امر حجاب، همچنین بررسی آثار و پیامدهای تربیتیِ آن است. علوم تربیتی، به عنوان 

شناختی  شناختی و انسان شناختی، ارزش شناختی، معرفت یک نظام معرفتی، بر اساس مبانی هستی

پذیری انسان شناختی در این نظام معرفتی، تربیت سانمشخصی سامان پیدا کرده است. بنیاد ان

سازی صفات نیک یا ناپسند در وجود انسان با استعانت از موجب آن نهادینهاست که به

: 3137، مصباح یزدی، 213-211: 313۵زاده، شود )ابراهیمهای تربیتی ممکن انگاشته می شیوه

پذیر تکیه های تجربی و آزمون والً بر روششناختی معم (. علوم تربیتی مدرن به لحاظ روش333

های  های تجربی، شیوه گیری اسالمی، عالوه بر کاربست شیوهکنند. در علوم تربیتی با جهت می

 شود. برداری واقع مینقلی نیز مورد بهره

موضوع رویکرد ارتباطات و رسانه، بررسی ابعاد مختلف ارتباطات جوامع، همچنین تحقیق 

های ارتباطی و اطالعاتی اطات، انتقال اطالعات و تالش در راستای بهبود نظامدر زمینه ارتب

موجود است. در نسبت با موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، مراد از ارتباطات و رسانه، 

سازی الگوهای خاص پوشش و  های جمعی از طریق برجسته تأثیرات نیرومند حاصل از رسانه

 هنگ و سبک زندگی افراد است. آرایی در قضیه حجاب، فربدن

های آیات آن در موضوع  رویکرد تفسیری، فرایند تفسیر متن قرآن کریم و استخراج داللت

شود. مفسر با  دهد و به روایات توجه چندانی نمیحجاب را محور تالش و تتبع خود قرار می

ایی قرآن مجید را در کوشد مقصود نهتفسیر متن می  شدههای پذیرفته ها و تکنیک تکیه به شیوه

خصوص حجاب، حدود و قلمرو آن کشف کند. در تفسیر قرآن، دو نوع مبانی صدوری و مبانی 

گیرد. اصل اساسی در مبانی صدوری، اعتقاد به صدور قرآن موجود از داللی مورد تأکید قرار می

شود که  الق می(. مبانی داللی، به آن دسته از مبانی اط3۱3: 3133خداوند است )شاکر،   ناحیه

دهد. مفسر در مقام تفسیر متن مقدس، اصول  فرایند فهم مراد خداوند از متن را سامان می

شناختی چندگانه، مشتمل بر قرائت صحیح، توجه به مفاهیم کلمات در زمان نزول، در نظر  روش
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گیرد میها را در نظر  گرفتن اصول و قواعد زبان عربی، مالحظه قرائن و توجه به انواع داللت

 (.۱7ق: 3۱3۱)بابایی، 

ریزی و  سازی آن نیاز به برنامه ای فرهنگی، که بهمطالعه حجاب، به عنوان مسأله

معنای هماهنگی دور نمانده است. مدیریت به گذاری دارد، از قلمرو علم مدیریت نیز به سیاست

حوی است که اهداف ندهی، هدایت و کنترل به ریزی، سازمان امکانات و منابع از طریق برنامه

 (. 2۱: 31۱3زادگان، مشخص تحقق پذیرد )عباس

 روش تحقیق

ای از فنون روش انجام پژوهش حاضر، بنا بر ماهیت آن، از نوع فراتحلیل است. فراتحلیل، مجموعه

های  های مستقل یا ترکیب نتایج پژوهش سازی نتایج پژوهش آماری است که با هدف یکپارچه

گردد )اخالصی و دیگران،  اص و کشف روابط تازه میان آنها انجام میمرتبط با یک موضوع خ

آماری   ، جامعه3131ـ3131(. مقاالتِ ناظر به موضوع حجاب انتشار یافته در بازه زمانی 33: 3133

های  دهند. جستجوی مقاالت با استفاده از کلید واژه حجاب در پایگاه این مطالعه را تشکیل می

هی، مجالت تخصصی نور، پرتال جامع علوم انسانی، کتابخانه فقاهت و برخی ای جهاد دانشگا داده

مقاالت   های مجالت پژوهشی به انجام رسیده است. با عنایت به دشواری تحلیل همه از سایت

مقاله بر مبنای ضوابط و معیارهای معین گزینش، و ابعاد   ۵۵منتشره در برهه زمانی مذکور، صرفاً 

اند. در جریان انتخاب مقاالت، پس از مند مرور شدهصورت نظامایی آنها بهمختلف شکلی و محتو

 ۵۵های مشخص قرار داده و سپس از میان آنها  انتخاب رویکردهای کلّی مقاالت، آنها را در دسته

اند. در راستای مالحظه نمایانگر بودن نمونه آماری، گیری ساده انتخاب شدهمقاله به روش نمونه

الذکر را نمایندگی های انجام شده در بازه زمانی فوق که نمونه منتخب بتواند پژوهش ایگونهبه

های علمی پژوهشی بودن، علمی ترویجی ای از اعتبار علمی بر مبنای ویژگیگانهکند، مراتب سه

 های گوناگون بدست آمده بودن و علمی تخصصی بودن مقاالت در نظر گرفته شد. در ادامه بخش

اند. الزم به توضیح است که با توجه به سئواالت پژوهش از زوایای مختلف مرور شده از مقاالت

آماری   های منتخب، نویسندگان مقاله به این دریافت رسیدند که جامعه پژوهش  در فرایند مطالعه

دار و دانشجویان های تجربی مورد بررسی در مطالعه، ترکیبی از زنان خانه شماری از پژوهش
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بندی نیستند. بر همین اساس، با هدف  ذیل هیچ رده سنی یا صنفی مشخص، قابل طبقه هستند که

در نظر گرفته « سایر»ای تحت عنوان  پوشش دادن این دسته از مقاالت در جامعه آماری،  مقوله

اند؛ این انجام رسیدهها به صورت نظری به که، شمار زیادی از پژوهششده است. سرانجام این

آنها، نوعاً   القاعده ناظر جامعه آماری مشخصی نیستند، و موضوع مطالعهها علیوهشدسته از پژ

متون دینی، متون و اسناد تاریخی، یا متون و تولیدات علمی و فرهنگی بوده است. مقاالت اخیر نیز 

 اند.بندی شده شان طبقهبر اساس موضوع اصلی مورد مطالعه

 های پژوهش یافته. 4

 اتی حجابرویکردهای مطالع

های  حجاب را در صدر نظریه  شناختی مطالعه ( رویکرد جامعه3اطالعات مندرج در جدول )

( پنج رویکرد دیگر، هریک 1/12دهد. ) های مربوط به حجاب نشان می استفاده شده در پژوهش

%( در آخرین رتبه جای ۱1/1ها، در رتبه دوم، و رویکرد اخالقی با ) %( از پژوهش3/3با )

%( فاقد نظریه 1۱های مرور شده ) گردد که از مجموع پژوهش ند. همچنین مشخص میگیر می

اند. نظریه وبلن،  پذیری را مبنای تحلیل خود قرار داده ی جامعه %( آنها نظریه۱۵/۵اند. ) بوده

ی اعتباریات عالمه طباطبایی، فضلیت  %(، نظریه۱1/1گیدنز، بودریار و ساختاری کارکردی )

ها، یادگیری اجتماعی و مقاصد  ، اخالق وظایف دیوید راس، خرده فرهنگانگاری فارابی

ها در  ها، به لحاظ میزان استفاده در پژوهش %( پژوهش3/3الشریعه، هر کدام با اختصاص )

 گیرند. های یکسان قرار می رتبه

 های مورد مطالعه (: مالحظات نظری و رویکردی پژوهش1جدول )

 رویکرد

 آماره توصیفی

 درویکر

 آماره توصیفی

نظریه 

 شده استفاده

نظریه  آماره توصیفی

-استفاده

 شده

 آماره توصیفی

فروانی
صد 

در
فروانی 
صد 

در 
فروانی 
صد 

در
فروانی 
صد 

در
 

 1۱ ۱2 فاقد نظریه ۱۵/۵ 1 تطبیقی 1/11 33 شناختی جامعه
یادگیری 

 اجتماعی
3 3/3 

 3 ۵ تربیتی
رسانه و 

 ارتباطات
1 ۱۵/۵ 

-جامعه

 پذیری
1 ۱۵/۵ 

ارزش 

 مبادله
3 3/3 
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 رویکرد

 آمار توصیفی

 رویکرد

 

 آمار توصیفی

نظریه 

 شده استفاده

 

 آمار توصیفی

نظریه 

 شده استفاده

 آمار توصیفی

فروانی
صد 

در
فروانی 
صد 

در
فروانی 
صد 

در
فروانی 
صد 

در
 

 ۱۵/۵ 1 مدیریتی 3 ۵ کالمی
ساختاری 

 کارکردی
2 ۱1/1 

خرده 

 ها فرهنگ
3 3/3 

 ۱۵/۵ 1 تفسیری 3 ۵ فقهی
آنتونی 

 گیدنز
2 ۱1/1 

-مقاصد

 الشریعه
3 3/3 

 3 ۵ تاریخی

 ۱1/1 2 اخالقی

توریستن 

 وبلن
2 ۱1/1 

اعتباریات 

 )عالمه(
3 3/3 

 ۱1/1 2 بودریار ۱۵/۵ 1 حقوقی

-فضیلت

انگاری 

 )فارابی(

3 3/3 

اخالق 

وظایف 

)دیوید 

 راس(

3 3/3 

 (377(؛ درصد )۵۵جمع کل: فراوانی )

 های مرور شده زمان و مکان پژوهش

های مرور شده در این  %( از پژوهش۱1کند که ) ( مشخص می2اطالعات ارائه شده در جدول )

های تجربی انجام شده در  %( پژوهش1/32اند. بیشترین حجم ) تحقیق، مکان مشخصی نداشته

اردبیل، اصفهان، خراسان %( انجام شده است. 1/32های تهران، ) باب حجاب، در شهرها و استان

%( در جایگاه دوم و سوم 3/3شاه، آذربایجان، فارس و لرستان با ) %( کرمان3رضوی و همدان )

دهد که بیشترین درصد  ها نشان می گیرند. همچنین اطالعات مربوط به زمان پژوهش قرار می

ها در  . سایر سالگردد %( مربوط می3/37، )3131و  3132(، ۵/3۱، )313۱های  ها به سال پژوهش

ها به صفر  ، حجم پژوهش313۱و بعد از  313۱های قبل از  گیرند؛ در سال بعدی قرار می  رتبه

 گردد. متمایل می
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 های مرور شده (: زمان و مکان پژوهش2جدول )

مکان 

 پژوهش

 ی توصیفی آماره
 مکان پژوهش

زمان  ی توصیفی آماره

 پژوهش

 ی توصیفی آماره

 درصد فراوانی درصد راوانیف درصد فراوانی

 ۱1 11 فاقد مکان
سیستان و 

 بلوچستان
1 ۱/۵ 313۱ 3 ۵/3۱ 

 1 ۱ 3133 ۱/۵ 1 بوشهر 1/32 1 تهران

 3 ۵ 3133 ۱/۵ 1 کرمان 3 ۵ اردبیل

 3 ۵ 3137 ۱/۵ 1 گلستان 3 ۵ همدان

 3/37 ۱ 3132 ۱/۵ 1 گیالن 3 ۵ اصفهان

خراسان 

 رضوی
 3/37 ۱ 3131 ۱/1 2 کهکیلویه 3 ۵

 1 ۱ 313۱ ۱/1 2 ایالم 1 ۱ قم

 3 ۵ 313۵ 3/3 3 کرمانشاه 1 ۱ کردستان

 3/3 3 لرستان 1 ۱ مازندران

 3/3 3 آذربایجان 1 ۱ هرمزگان ۱/۵ 1 313۱

 3/3 3 فارس 1 ۱ خوزستان

 بندی مقاالت و هویت جنسیتی و صنفی پژوهشگران رتبه

-های مرور شده، مقاالت علمی جموع پژوهش(، از م1های ارائه شده در جدول ) طبق داده

%(، و مقاالت 21ترویجی با )-گیرند. مقاالت علمی (، در صدر جای می1/۵2پژوهشی با )

های دوم و سوم قرار دارند. اطالعات مندرج همچنین نشان  %( در رتبه27تخصصی با )-علمی

%( به صورت جمعی 1/۵۱های مرور شده به صورت انفرادی و ) %( از پژوهش۱/۱1دهد که ) می

%( 27%( از پژوهشگران مرد، )3/۵7اند. مضاف بر موارد یاد شده، به لحاظ جنسیت )  انجام شده

%( ۱7%( از آنان غیر روحانی و )۱7%( زن و مرد و به لحاظ هویت صنفی نیز، )23زن و )

، بیشتر از ای اند. یعنی شمار پژوهشگران مرد و غیر روحانی، به نحو قابل مالحظه روحانی بوده

 دیگران است. 
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 (: رتبه علمی مقاالت، هویت و مشارکت پژوهشگران3جدول )

 رتبه مقاالت

 و مشارکت نویسندگان

 آماره توصیفی
 جنسیت و هویت صنفی

 آماره توصیفی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 رتبه علمی

 1/۵2 23 علمی ـ پژوهشی

 جنسیت

 3/۵7 23 مرد

 27 33 زن 21 3۵ علمی ـ ترویجی

 23 3۱ زن و مرد 27 33 علمی ـ تخصصی

 نحوه مشارکت

 ۱/۱1 2۱ تک نویسنده

 هویت صنفی

 ۱7 22 روحانی

 ۱7 11 غیر روحانی ۱/۵1 13 نویسندگان مشترک

 های مرور شده شناختی پژوهش مالحظات روش

( از %۵/۱۵(، مطالعات نظری، باالترین حجم )۱بر اساس مقادیر ارائه شده در جدول )

  %( در رتبه۵/1۱های میدانی با ) دهند. پژوهش های مرور شده را به خود اختصاص می پژوهش

های کمی  اند: پژوهش گیرند. توزیع مقاالت در مطالعات میدانی به ترتیب زیر بوده دوم قرار می

های توصیفی با  %(. به لحاظ ماهیت روشی، پژوهش۱/1%( و ترکیبی )۱/۵%( کیفی )3/23)

%( در ۱/21استنباطی ))-%( و تحلیلی23های تحلیلی ) نخست و پس از آن نوشته  در رتبه %(۱1)

های  %( از پژوهش31دهد که ) گیرند. همچنین این جدول نشان می دوم و سوم، جای می  رتبه

%( از آنها دارای فرضیه و 1/32%( فاقد چارچوب نظری و تنها )۵/1۱مرور شده فاقد فرضیه، )

اند. به لحاظ به کارگیری ابزارهای گرد آوری اطالعات،  ارچوب نظری بوده%( دارای چ2۵)

%( ۵/۵۱اختصاص یافته است. ) ای  برداری کتابخانهیادداشت  باالترین میزان استفاده، به شیوه

ترین میزان کاربست را داشته است. از مرور  %( کم۱/1روش ترکیبی مصاحبه و پرسشنامه با )

های انجام  %( از پژوهش1/32آماری )  توان دریافت که جامعه نین میاطالعات این جدول همچ

ها، به مسأله  %( از پژوهش37داده است. ) %( را سایرین تشکیل می3۱شده را دانشجویان، و )

اند. به  %( از آنها این مسئله را مد نظر داشته27روایی و پایایی روش تحقیق توجه نکرده و تنها )

%( به دوران انقالب اسالمی، و کمترین میزان ۵۱ها، ) ترین میزان پژوهشلحاظ بازه زمانی، بیش

های  شود. از مجموعه متونی که در پژوهش ی مشروطه و پسا اسالم مربوط می %( به دوره3/3)

اند، و متون آموزشی  %( متون علمی و فرهنگی بوده۱1اند، )مرور شده موضوع بررسی قرار گرفته
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توان با مراجعه به جدول به  تر را می گیرد. اطالعات جزئی انی جای میپای  %( در رتبه3/3با )

  دست آورد.

 های مرورشده شناختی پژوهش (: توصیف وجوه روش4جدول )

 

 های منتخب یابی درپژوهشهای مسألهمحورهای مطالعاتی و گونه

ب با شناسی حجا توان دریافت که آسیب (، می۵با مرور اطالعات ارائه شده در جدول )

ی حجاب را به خود معطوف کرده است.  %(، بیشترین میزان تمرکز پژوهشگران در حوزه3/17)

%( در 1/32های دیگر، ) ی حجاب در اقوام و فرهنگ راهکارهای ارتقای فرهنگ حجاب و مسئله

 گیرد. آخر قرار می  ها، در رتبه %( پژوهش۱/1ی بعدی و تلقی از حجاب در جامعه با ) مرحله

 های مرور شده (: محورهای مطالعاتی پژوهش5جدول )

 سنخ مسائل مطالعات مرور شده
سنخ مسائل مطالعات مرور  آماره توصیفی

 شده

 آماره توصیفی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 حدود و قلمرو حجاب 3/17 31 شناسی حجاب آسیب
۱ 1 

 راهکارهای ارتقای فرهنگ حجاب

1 1/32 

 شبهات ناظر به حجاب

 های دیگر جاب در اقوام و فرهنگح
های  تحوالت و دگرگونی

 حجاب
1 ۱/۵ 

کارکردهای فردی و اجتماعی 

 حجاب
۱ 3/37 

 ۱/1 2 تلقی از حجاب در جامعه

 3 ۵ وظایف حکومت در قبال حجاب
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 های مؤثر بر حجاب پردازی شاخص سنخ

شده عوامل فرهنگی  های مرور %( از پژوهش23(، در )۱حسب ارقام ارائه شده در جدول )

ای، به عنوان عوامل مؤثر بر  شناختی و زمینه های روان %( شاخص1%( عوامل اجتماعی و )3/23)

 حجاب اشاره شده است. 

 های مؤثر بر حجابپردازی شاخص(: سنخ6جدول )

 سنخ مفهومی شاخص
 آماره توصیفی

 سنخ مفهومی شاخص
 آماره توصیفی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 شناختی روان 23 3۱ فرهنگی
۱ 1 

 ای زمینه 3/23 32 اجتماعی

 های مرور شده متغیرهای فرهنگی مؤثر بر حجاب در پژوهش

توان دریافت که از میان مجموعه متغیرهای مؤثر بر حجاب،  ( می1با مرور اطالعات جدول )

رار دارد. ضعف اعتقادات متغیرها ق  %(، در صدر همه1با )« اسالمی لباس فقدان الگوی ایرانی»

گرایی، متون آموزشی، ضعف  ها، مصرف دوم و تشدید مجازات  %( در رتبه۱/۵مذهبی، با )

ی فرهنگی، مصرف رسانه، سبک  تقیدات مذهبی، تشبه با الگوهای خاص، تصور از بدن، سرمایه

با  هنجاری، هریک زندگی، هنجارهای غیر منعطف، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری و بی

 گیرند. اطالعات بیشتر با رجوع به جدول، قابل دستیابی است. آخر جای می  %( در رتبه3/3)

 (: متغیرهای فرهنگی مؤثر بر حجاب7جدول )

 شاخص
 آماره توصیفی

 شاخص
 آماره توصیفی

 شاخص
 آماره توصیفی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

فقدان الگوی 

ایرانی اسالمی 

 لباس

۱ 1 
متون 

 آموزشی
3 3/3 

هنجارهای 

 غیر منعطف

3 3/3 

ضعف اعتقادات 

 مذهبی
1 ۱/۵ 

ضعف 

تقیدات 

 مذهبی

3 3/3 3 3/3 
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 شاخص
 آماره توصیفی

 شاخص
 آماره توصیفی

 شاخص
 آماره توصیفی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

دگرگونی 

 فرهنگی
1 ۱/۵ 

تشبه با 

الگوهای 

 خاص

3 3/3 

 نجاریتضاد ه

3 3/3 

ضعف آگاهی از 

 تهاجم فرهنگی
2 ۱/1 

تصور از 

 بدن
3 3/3 3 3/3 

فقدان الگوهای 

 عینی
2 ۱/1 

سرمایه 

 فرهنگی
3 3/3 

ناپایداری  

 هنجاری
3 3/3 

تشدید 

 ها مجازات
3 3/3 

مصرف 

 رسانه
3 3/3 

 هنجاری بی

3 3/3 

 3/3 3 مصرف گرایی
سبک 

 زندگی
3 3/3 3 3/3 

 های مرور شده ؤثر بر حجاب در پژوهشمتغیرهای اجتماعی م

%(، ۱/32ای با ) ( از مجموعه متغیرهای اجتماعی مؤثر بر حجاب، مصرف رسانه3طبق جدول )

نسلی و تمایز  مورد تأکید بیشتر قرار گرفته است. نگرش و عملکرد خانواده، و شکاف بین

توجهی به  انحراف و بی هزینگی پذیری استبدادی، کم %(، در جایگاه دوم و جامعه3/37خواهی )

 گیرند. %( در آخرین رتبه جای می3/3پیامدهای بدحجابی، هریک با )

 های مرور شده (: توصیف فراوانی و درصد متغیرهای اجتماعی مؤثر بر حجاب در پژوهش8جدول )

 شاخص

آماره 

 توصیفی

 شاخص

آماره 

 توصیفی
 شاخص

آماره 

 توصیفی

 شاخص

آماره 

 توصیفی

فراوانی
 

صد
در

 

ف
راوانی

 

صد
در

 

 

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

مصرف 

 ای رسانه
32 ۱/32 

گرایشات 

 گرایانه ملّی
1 ۱/32 

ارتباط با 

دوستان ناباب 

و جنس 

 مخالف

1 ۱/32 

-جامعه

پذیری 

 استبدادی

3 3/3 
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 شاخص

آماره 

 توصیفی

 شاخص

آماره 

 توصیفی
 شاخص

آماره 

 توصیفی

 شاخص

آماره 

 توصیفی

فراوانی
 

صد
در

 

فراو
انی

 

صد
در

 

 

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

نگرش و 

عملکرد 

 خانواده

۱ 3/37 

گرایشات 

فمینیستی و 

 برابرطلبانه

1 ۱/۵ 

نارضایتی و 

اعتنایی به  بی

های  ارزش

 نظام سیاسی

1 ۱/۵ 
هزینگی کم

 انحراف
3 3/3 

-شکاف بین

نسلی و 

 تمایزخواهی

۱ 3/37 

بی باوری 

به اعتبار 

معیارهای 

 متعارف

1 ۱/۵ 

ایشات گر

سازی جهانی

 دارانهو سرمایه

2 ۱/1 

توجهی بی

به پیامدهای 

 بدحجابی

3 3/3 
تأثیر و تنوع 

های گروه

مرجع و 

 همسال

1 ۱/۵ 

ضعف 

جامعه 

پذیری و 

کنترل 

 اجتماعی

1 ۱/۵ 

ناآگاهی به 

های  ارزش

 دینی

2 ۱/1 

 شناختی مؤثر بر حجاب متغیرهای روان

شناختی چون گرایش به اعتیاد، ضعف  تغیرهایی روان( مجموعه م3بر اساس اطالعات جدول )

ی  ی حقارت، حس زیبانمایی، غریزه چشمی، عقده هموطلبی، چشمپذیرش خود، گرایش به لذت

های مدرن، به عنوان عوامل مؤثر بر  آرایی، تغلب هوای نفس و اشتیاق انطباق با جلوهخود

 قرار دارند.%( در سطح یکسان 3/3کنند و هریک با ) حجاب عمل می

 های منتخبشناختی مرتبط با حجاب در پژوهش های روان(: آماره شاخص9جدول )

 شناختی های روانشاخص
 آماره توصیفی

 درصد فراوانی

 گرایش به اعتیاد
حس مقایسه و چشم و 

 همچشمی
 غریزه خود آرایی

3 3/3 
ضعف پذیرش 

 خود
 تغلب هوای نفس عقده حقارت

گرایش به لذت 

 طلبی
 حس زیبانمایی

های دنیای  اشتیاق انطباق با جلوه

 مدرن
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 ای و دموگرافیک مؤثر بر حجاب عوامل زمینه

%( در مقام اول 1ای پایگاه اقتصادی و اجتماعی با ) دهد که از عوامل زمینه ( نشان می37جدول )

دوم   به%( در رت۱/1گیرد. میزان تحصیالت، سن و وضعیت تأهل هر کدام با ) اهمیت قرار می

 تأثیرگذاری هستند.

 های ناظر به حجابای موجود در پژوهش های زمینه(: آماره شاخص11جدول )

 ای های زمینهشاخص
 آماره توصیفی

 ای های زمنیهشاخص
 آماره توصیفی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 % ۱/1 2 سن 1% ۱ پایگاه اقتصادی و اجتماعی

 % ۱/1 2 تأهلوضعیت  % ۱/1 2 میزان تحصیالت

 های منتخبشده حجاب در پژوهشکارکردهای شناسایی

های مرور شده، به عنوان کارکردهای  دهد که در پژوهش ( مجموعه مواردی را نشان می33جدول )

حجاب ذکر شده اند. سالمت اجتماع و خانواده و جلوگیری از تهییج جنسی، به عنوان دو مورد از 

%( بیش از موارد دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. حفظ 1با ) کارکردهای مهم حجاب، هرکدام

%( و سایر ۱/1%(، عظمت آفرینی برای زن و حفظ امنیت اجتماعی هریک با )۱/۵شخصیت زن )

 گیرند. های بعدی قرار می ها، در جایگاه %( از حجم پژوهش3/11موارد در مجموع با )

 های مورد مطالعههای کارکردی حجاب در پژوهش(: شاخص11جدول )

 شاخص
 آماره توصیفی

 شاخص
 آماره توصیفی

 شاخص
 آماره توصیفی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

سالمت 

اجتماع و 

 1% ۱ خانواده

 ۱/1 2 عزت نفس
آفرینی مصونیت

 برای زن
3 3/3 

جلوگیری از 

 تهییج جنسی

کاهش فساد 

 اجتماعی
2 ۱/1 

های  حفظ ارزش

 انسانی
3 3/3 

حفظ 

 شخصیت زن
1 ۱/۵ % 

ایجاد آرامش 

 روانی
2 ۱/1 

حضور 

گرا در معنویت

 جامعه

3 3/3 



 

 

 

 

 

 1000، پاییز و زمستان 2، شماره 12ن، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایرا  220 

  

 

 

 شاخص
 آماره توصیفی

 شاخص
 آماره توصیفی

 شاخص
 آماره توصیفی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

آفرینی عظمت

 برای زن

2 ۱/1 % 

ارتقاء 

بهداشت 

 روانی اجتماع

2 ۱/1 
کاهش مدپرستی 

 بانوان
3 3/3 

حفظ امنیت 

 اجتماعی

پیشرفت 

 تحصیلی
3 3/3 

حفظ و استیفای 

نیروی کار 

 جامعه

3 3/3 

 راهکارهای ارتقای فرهنگ حجاب

بخشی اقناعی پیرامون اصول، قواعد، فلسفه، کارکردها و پیامدهای ( آگاهی32بر اساس جدول )

گیرد. ارتقای  نگ حجاب قرار می%( در صدر راهکارهای ارتقای فره3/23حجاب و بدحجابی با )

بعد   %( در رتبه۱/۵) گری، هریک با  جایگاه خانواده و ازدواج و بسط گفتمان قباحت تبرج و جلوه

سازی سازی فرد جهت رویارویی با دنیای متجدد، سالم های حجاب، آماده و الگوسازی از چهره

زن و مرد، تبیین واقعیات  ها در ترویج حجاب، کاهش اختالط محیط آموزشی، کاربست رسانه

%( در رتبه آخر 3/3گون بانوان هریک با )طلبانه و تبرجدینی حجاب و مهندسی تمایالت تنوع

 توان بدست آورد. تر را با مراجعه به جدول زیر می گیرند. اطالعات جزئی اهمیت جای می

 (: راهکارهای ارتقای فرهنگ حجاب12جدول )

 راهکار پیشنهادی
 فیتوصی  آماره

 راهکار پیشنهادی
 توصیفی  آماره

 درصد فراوانی درصد فراوانی

آگاهی بخشی اقناعی پیرامون اصول، قواعد، 

فلسفه، کارکردها، و پیامدهای جحاب و بد 

 حجابی

32 3/23 
های الگوسازی از چهره

 حجاب
3 3/3 

 ۱/۵ 1 ارتقاء جایگاه خانواده و ازدواج

آماده سازی فرد جهت 

نیای رویارویی با د

 متجدد

3 3/3 

 ۱/۵ 1 گریبسط گفتمان قباحت تبرج و جلوه
سالم سازی محیط 

 آموزشی
3 3/3 
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 راهکار پیشنهادی
 توصیفی  آماره

 راهکار پیشنهادی
 توصیفی  آماره

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 ۱/1 2 نگاری اعمال منافی عفتجرم
ها در  کاربست رسانه

 ترویج حجاب
3 3/3 

 3/3 3 کاهش اختالط زن و مرد ۱/1 2 ن و مقررات پوششوضع قوانی

 ۱/1 2 تأکید بر اهمیت آموزش و تربیت جنسی
تبیین واقعیات دینی 

 حجاب
3 3/3 

 ۱/1 2 ترویج روحیه عفاف و کنترل جنسی
-مهندسی تمایالت تنوع

 گون بانوانطلبانه و تبرج
3 3/3 

 گیری بحث و نتیجه

های حاصل از یابی انتقادی مطالعات مرور شده، به استناد یافتهاین بخش از مقاله مبتنی بر  ارز

بندی گردیده است. بر این اساس، همزمان با توجه به های متنخب صورت مند پژوهشمرور نظام

شرایط تاریخی و زمانی مطالعات صورت گرفته، اما در مقام نقد وجوه مختلف مطالعات مرور 

 احصاء و ایضاح هستند.شده در این پژوهش نکات ذیل شایسته 

های صورت گرفته در باب حجاب در کنار سطح پایین  و  عدم روشمندی بسیاری از نگاشته

های مرور شده است؛ در این غیر استاندارد بودن مطالعات، در حکم اولین نقد وارد بر پژوهش

ون اشاره %( بد37%( بدون چارچوب نظری و )۵/1۱ها فرضیه نداشته، ) %( از پژوهش31راستا، )

-اند. با توجه به سطح پائین علمی شمار قابل توجهبه روایی و پایایی ابزار تحقیق به انجام رسیده

%(، بر مبنای رتبه مجالت، ۵/۱۵%(، و نیز نظری بودن شمار زیادی از آنها، )۱3ای از مقاالت، )

نقیصه مذکور دال بر علمی ترویجی بودن، و یا علمی تخصصی بودن مقاالت منتشر شده، وجود 

گردد. یکی از مسائل اساسی در هر فعالیت  مراتب آشکارتر میهای مرور شده بهدر پژوهش

علمی، تصریح به روش تحقیق، و پایبندی به مبانی و لوازم آن در مقام انجام پژوهش است. 

ای به ابزار گردآوری  های مرور شده در باب حجاب، هیچ اشاره شمار زیادی از پژوهش

های  اند و همین امر، به طور کلّی اعتبار علمی پژوهش ها نداشته و روش تحلیل داده اطالعات

سازد. محور دوم نقد مطالعات، ناظر به نظری )مروری و ترویجی( بودن  مذکور را مخدوش می

%(، یعنی نزدیک ۵/۱۵ای که )گونهبیشتر مطالعات و دوری آنها از مقام عینیت و کاربرد است؛ به
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دهند. این در حالی است که در  های منتخب را مطالعات نظری تشکیل می از پژوهش به دو سوم

%( از 33های کاربردی تنها )شناختیِ ممزوج با سویه میان مجموعه رویکردها، رویکرد جامعه

-ها به صورت تحلیلی یا تحلیلی %( از پژوهش۵1مطالعات را به خود اختصاص داده است.  )

اند. این مورد زمانی  ای کار شده کتابخانه-ای یا اسنادی صورت کتابخانه%( به3/13استنباطی و )

%( از آن مربوط به مطالعات فقهی بوده  3/13تشدید می شود که در مطالعات صورت گرفته )

توان فراوانی انجام مطالعه با استفاده از رویکرد تاریخی و تطبیقی را بر عدم درک وافی  است. می

بیان حجاب به عنوان یک معضل نیازمند به چاره اندیشی حمل نمود؛ به پژوهشگران از مسأله

نظر از بازشناسی و دقت نظر به زوایای یابی پژوهشگران صورتی کلی داشته و صرفدیگر، مسأله

شناسانه، فرهنگی، شناسانه، معرفتای برخوردار از اضالع هستیعنوان مسألهمسأله حجاب به

، اقتصادی، مدیریتی و امثالهم صورت گرفته است. متأثر از نقیصه اجتماعی، سیاسی، تربیتی

های ناظر به حجاب ای بر پژوهشهای عملی قابل مالحظههای نظری و آوردهمذکور، گشایش

-شهرها و کنارگذاری شهرهای کوچک ها به کالن مترتب نگردیده است. حصر حداکثری پژوهش

رد بر مطالعات مرور شده را به خود اختصاص داده تر از شمول مطالعه وجه سوم از نقدهای وا

%(، اردبیل، خراسان 1/32های تجربی، به ترتیب در تهران ) است؛ درصد زیادی از پژوهش

شناسانه به امر حجاب در مطالعات و %( انجام شده است. تغلب نگاه آسیب3رضوی و همدان )

منزله چهارمین محور ا مسأله حجاب بهتغافل پژوهشگران از ابعاد تفسیری و معناکاوانه مرتبط ب

شناسی حجاب  های مرور شده به آسیب %( از پژوهش13نقد شایسته توجه است. تقریباً )

شناسانه و نقادانه به بحث حجاب است و  اند که حاکی از دغدغه و رویکرد کلی و آسیب پرداخته

. تقلیل طیف کثیری از از سایر رویکردهای کیفی و تفسیری استفاده الزم صورت نگرفته است

کارکردهای دنیوی و اخروی حجاب به مالحظات معطوف به امر جنسی در حکم پنجمین نقد 

اساسی وارد بر مطالعات قابل ذکر است. این امر، عالوه بر نشان دادن ضعف توانایی معنادار 

یجی، صورت تلوهای نظری چندسطحی و متکثرالوجه، بهمنظور انتخاب چارچوبپژوهشگران به

به زن را در میان آنها، حداقل در وجهی ناخودآگاه، بازنمایی  3وجود مراتبی از نگاه جنس محور

گونه کارکردی برای حجاب ذکر  ها، با این که هیچ %( از پژوهش31کند. در همین راستا، در )می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . sex-oriented approach 
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ر نشده است، اما، کارکرد جلوگیری از تهییج و تحریک جنسی و حفظ شخصیت زن، به ترتیب د

ها مورد اشاره قرار گرفته است. ششمین محور از نقد مطالعات مورد  %( پژوهش۱/۵%( و )1)

کاوش در پژوهش حاضر فاقد راهکارهای برآمده از مطالعات میدانی در مواجهه معقول با 

اند. این مطلب  ها، فاقد راهکار بوده % از پژوهش33دهد. معضله حجاب را مورد تأکید قرار می

ای با معضل اجتماعی حجاب هیچ گونه هد که نویسندگان پیرامون مواجهه حرفهد نشان می

اند. ذیل آخرین محور ارزیابی انتقادی مطالعات مرور شده، عدم  راهکاری در ذهن نداشته

ای از سوی پژوهشگران و حصر توجه آنان به رویکرد رشتهکاربست رویکردهای میان

پردازی حجاب قابل تصریح وزیتویستی، در مقام مسألهشناسی کمّی و پشناختی با روش جامعه

های معرفتی  وجوه، نیازمند کاربست نظام مثابه امری ذیباشد. مطالعه پدیده حجاب، بهمی

شناسی، رسانه و ارتباطات، مطالعات فرهنگی  شناسی، علوم تربیتی، جامعه چندگانه، از قبیل روان

ظری )مروری( در علوم تربیتی و مدیریتی، و سطح های نو مدیریت است. فراوانی زیاد پژوهش

کند. مضاف بر این، بیش از دو سوم از پایین علمی این دسته از مطالعات، ادعای فوق را تأیید می

اند. این امر به وضوح سیطره  های کمی پیمایشی انجام شده شناختی، با روش مطالعات جامعه

کند. ماهیت فرهنگی و علمی را بازنمایی می  گرا بر ذهن و ضمیر جامعهرویکردهای کمّیت

 کند. های تفسیری اقتضاء می سیاسی مسأله حجاب در ایران، مطالعه آن را در پارادیم

 منابع

 ( جامعه3131اباذری، یوسف، و نفیسه حمیدی ،) ای مناقشات. تهران: پژوهش  شناسی بدن و پاره

 .۱شماره ی ششم،  زنان، دوره

 (، فلسفه تربیت. تهران: دانشگاه پیام نور.313۵زاده، عیسی )ابراهیم 

 ( فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت 3133اخالصی، ابراهیم، یاسر رستگار، و زهرا راسخی ،)

پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ایرانی. تهران: جامعه  جامعه اجتماعی بدن در 

 .1سال دهم، شماره  فرهنگی، 

  ،ی مطالعات حقوق  (، نقش عرف به منزله منبع حقوق. تهران: فصلنامه313۱علی )اسالمی پناه

 .2، شماره۱1دوره حقوق خصوصی، 
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 ( آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 3113آقازاده، احمد ،)

 )سمت(.  ها  انسانی دانشگاه

 نا. سیر. تهران: بیشناسی تف ق(، روش3۱3۱اکبر و همکاران ) بابایی، علی 

 ( تمایز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.3137بوردیو، پی یر ،) 

 ( رویکرد جامعه شناسانه نظریه انتخاب عقالنی، راهبرد فرهنگ، 3131جوادی یگانه محمدرضا ،)

 .  ۱۱-11، ص 1شماره 

 (بدن و داللت های فرهنگی اجتماعی آن3131جواهری، فاطمه ،)»33هنگی، ش ؛ نامه پژوهش فر :،

 .37-11ص

 ( روش تاریخی؛ جزوه درسی دانشگاه شهید بهشتی، برگرفته 3131چلبی، مسعود و کمال رضوی ،)

 http://facultymembers.sbu.ac.ir/k_razavi/files/pdf/Historical-Method.pdfاز  

 ( فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی،. تهران: سروش.313۱حداد عادل، غالمعلی ،) 

 ی آنها،. تهران:  شناسی احراز و توسعه (، قواعد بنیادین در حقوق و روش3131نیا، محمود ) حکمت

 .۱2اسالمی، سال یازدهم، شماره ی حقوق  مجله

 (فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، 313۱دریفوس، هیوبرت و پل رابینو ،)

 .313۱تهران، نشر نی، 

 ( ج313۱ذکایی، محمد سعید ،) ص 3وانان، بدن و فرهنگ تناسب؛ تحقیقات فرهنگی، شماره ،

331-3۱2. 

 ( تهران: 3132رجایی باغ سیائی، مهدی .)(، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی )بررسی مفهوم اجتهاد

 سازی اسالمی.  دفتر مطالعات نظام 

 زنان و  های اجتماعی (، کنش3133پور ایوکی، سحر) رستگار خالد، امیر، محمدی، میثم و نقی

آن با مصرف اینترنت و ماهواره. مطالعات راهبردی زنان سال   دختران نسبت به حجاب و رابطه

 . ۵۱پانزدهم. شماره 

 (، توسعه و تضاد. تهران،: دانشگاه شهید بهشتی.311۱پور، فرامرز ) رفیع 

 ( نظریه3133ریتزر، جورج  ،) .تهران:  های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثالثی

 انتشارات علمی.

 ( نگاهی جامعه313۵زارع، مرضیه و رهبر نیا، زهرا ،)  شناسانه به مفهوم لباس در هنر معاصر با تکیه

  .3  شناسی معاصر، سال پنجم، شماره های جامعه پژوهش  آراء بوردیو؛ دو فصلنامه بر 
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 ی  ر ارتباطات. تهران: مجلهها و کاربردهای آن د تا( روش تحقیق تاریخی: شیوه ساعی، منصور )بی

 . 3نوزدهم، شماره رسانه، سال 

 ( ترمینولوژی مبانی و روش3133شاکر، محمدکاظم ،)ها،  های تفسیر قرآن. قم: مقاالت و بررسی

 .3133، 12دفتر 

 ( اعتقاد به حجاب و نگرشهای مربوط به 3132طالبی دلیر، معصومه و سید مجتبی رضوی طوسی ،)

 .21ی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده، سال هفتم، شماره هفصلنام آن. تهران: 

 تا( روش تحقیق تاریخی در  زاده لشنلو. )بی طاهرپورکالنتری، حبیب اهلل، علی مناهی، و ترکان تقی

 . www.sid.ir اینترنتی:   سامانه علوم اجتماعی. 

 ( اصول و مفاهیم اساسی مدیریت،. تهران: سر31۱3عباس زادگان، محمد ،) .وش 

 ( آموزه3113فتحعلی خانی، محمد ،) .های بنیادین علم اخالق. قم: شهریار 

 ( منطق کارکردی و دفاع از دین. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام 3137فصیحی، امان اهلل ،)

 خمینی.

 ( فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: جمعی از مترجمان. 311۱گولد، جولیس، و ویلیام. ال کولب ،)

 مازیار. شارات تهران: انت

 ی مطالعات راهبردی  (، تحلیل اجتماعی مسأله حجاب. تهران: مجله313۱منش، حسین )محبوبی

 .13زنان، شماره 

 ( روش3133محسنی، الهه ،) ی  ی مطالعات حقوق تطبیقی، دوره شناسی حقوق تطبیقی. تهران: مجله

 .2، شماره37

 ت اسالمی. تهران: انتشارات مدرسه. تعلیم و تربی  (، فلسفه3137یزدی، محمدتقی ) مصباح 

 ( مجموعه آثار، ج. 313۵مطهری، مرتضی ،)تهران: انتشارات صدرا۱ ، 

 ( مکتب کنش متقابل نمادی،  رشد آموزش علوم اجتماعی، شناره 3117مطیع، ناهید  ،)1. 

 تطبیقی در آموزش و پرورش: کاربست روشهای جدید   (، مطالعه313۱دار آرانی، عباس )معدن

 . 21ی خانواده و پژوهش، شماره فصلنامه قیق. تهران: تح

 ( اجتهاد و تقلید. تهران: مؤسسه3133موسوی خمینی، روح اهلل ،)   .تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

 ( زنان و حجاب، ترجمه مرتضی بحرانی. تهران: فصلنامه3132واتسون، هلن ،)  ی کتاب زنان، سال

 .27شماره پنجم، 

  ( نظریه طبقه مرفه؛ ترجمه فرهنگ ارشاد؛ چاپ اول، تهران، نشر نی.3131وبلن، تورستن ،) 

 ( ؛ تاریخ لباس؛ ترجمه شیرین بزرگمهر، تهران: توس.3113ویل کاکس، روت ترنر)  


