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 هاي سياستعوامل مؤثر بر اجرايي شدن 

 روحجاب و راهكارهاي پيش

 

 

 

 
 

 

 

 دهيچك

ستگذاري يت و روند سيااین وضع هعوامل تشدیدكنند، وضعيت حجاب در جامعه رو با بررسيگزارش پيش

 گذاري در این حوزه را نشان دهد. روي سياستهاي پيشتالش كرده است تا امكان، حجاب

آنها  «پوششي رفتار»و  «نگرش مردم نسبت به موضوع حجاب» دو پارامترِ ،در بخش اول گزارش

 :شده است محور اساسي زیر بررسي 5است. وضعيت نگرش جامعه به موضوع حجاب در شده بررسي 

 ،ندي حجابارزشم  .1

 ،ضرورت حجاب براي زن مسلمان  .2

 ،حدود حجاب  .3

 ،حجابيپيامدهاي حجاب و بي  .4

 .مداخله دولت در موضوع حجاب  .5

حدود دچار تحول شده و براساس آخرین تحقيقات دهند كه ارزشمندي حجاب در جامعه مي نتایج نشان

، «پيامدهاي حجاب»و  «ضرورت»وضوع . در دو مگيرندكامالً در این طيف قرار مي درصد از مردم 40الي  35

خصوص هاي الزم را دارند. درآگاهيدرصد از مردم نگرش مثبتي نسبت به این موضوع داشته و  80تا  70

شرعي آن پيشي گرفته و بيشتر  دهد كه تعریف عرفي از حجاب بر تعریفمي نتایج نشان «حدود حجاب»

با محوریت گشت  «مداخله دولت در موضوع حجاب»رد افراد تلقي عرفي از حجاب دارند. در نهایت در مو

موافق  ،درصد از افراد 45-35اي كه تنها گونهبه شود، كاهش قابل توجهي در نگرش مثبت افراد دیده ميارشاد

 این موضوع هستند.  مداخله و ورود دولت به این شكل در

هاي عرفي محجبهان جامعه در گروه از زن درصدي 70تا  60 هدهد دامنمي در حوزه رفتار، نتایج نشان

عبارتي در وضعيت حاد و یا به درصد 15-10قرار دارند كه از این ميان  (با تعریف شرعي )بدحجاب

را داراي حجاب عرفي و یا آنها  توانميو سایر افراد در گروهي هستند كه  بودهشكن بدحجاب هنجار

از این ميان حدود  ها قرار دارند كهنيز در گروه باحجاب درصد از زنان 40تا  30. كردتلقي معمولي بدحجاب

 ،حجاب هاي جدیدِاز شيوهكنند و مابقي زنان باحجاب مي حجاب خود را رعایت صورت سنتيدرصد به 13

ري قرار درصد از زنان جامعه در قشر خاكست 70كنند. بنابراین نزدیک به مي ... استفادهاز قبيل چادرملي و

در این زمينه احتمال  در ادامه به این متغيرها اشاره خواهد شد() يرهاي تأثيرگذارغييرات متغدارند كه با ت
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 بسيار زیاد است. خصوص طيف هنجارشكن به هابه سایر گروهآنها  جابجایي

 . نتایج نشانحجاب بررسي شده استگذار بر رعایت رهاي تأثيررش متغيوم از این گزادر بخش د

پوششي زنان دارد و با افزایش تحصيالت ميزان ابطه معنادار و مثبتي با بدر «تحصيالت»دهد مي

نيز در تغييرات پوششي زنان تأثيرگذار بوده است و با افزایش  «سن»متغير  .یابدمي زنان كاهش حجاب

پوششي قرار دارند. نتایج شود و جوانان بيشتر در معرض بدمي هاي زنان كاستهپوششيدسن از ميزان ب

ها و ، محصلگروه از افراد، یعني زنان بيكار 3دهد كه مي نشان «متفاوت مشاغل»ات پوششي در تغيير

 هايدكارمن دار هستند؛ در ميان شاغالن نيزهاي آسيبخصوصي جزء گروههاي شركت كارمندان

رسي بر. بيشترین آمار بدپوششي را دارند ايو فعاالن رسانه كارگران، هابازاري، خصوصيهاي شركت

در تغييرات اي تأهل تأثير قابل مالحظهمتغير  دهد،و ميزان حجاب نشان مي «وضعيت تأهل»رابطه 

. است درصد 10تقریباً  ،حجاب جامعهاختالف بين زنان مجرد و متأهل بدپوششي زنان جامعه ندارد و 

دیگر كه در متغير  آورد. شماربهتأثيرگذار  یک عاملعنوان به توانروي وضعيت تأهل افراد را نميایناز

اي كه با گونه؛ بهاست «خاص مردماي مصرف رسانه» ،كاهش ارزشمندي حجاب اثر مستقيم دارد

در كاهش تأثيرگذار متغير  آخرینیابد. پوششي آنها نيز افزایش ميميزان بد ايرسانهافزایش مصرف 

زیبا  ارائه الگوي پوششيِزم براي الهاي ساختان بودن البسه اسالمي و نبود زیرگر» ،ارزشمندي حجاب

  .كندمينوعي منزلت حجاب را بازیابي  كه به است «و ارزان

هاي هاي مرجع در تشدید این وضعيت و از بين بردن حریمگروهعنوان به هاهنرمندان و سلبریتي

افزایش است. اما این اثرگذاري درحال  كه هستندبرداري از سبک زندگي و پوشش آنها اثرگذار پوششي و الگو

، هنرمندان و ها و اساتيد دانشگاه، خانواده)معلم هاي مرجعگروه ايته قابل مالحظه تغيير جایگاه رتبهنك

 . هاستبنديدر این رتبهها رتبه هنرمندان و سلبریتيافزایش در جامعه و ورزشكاران، روحانيون( 

عموالً رسانه خاصي غل در بخش خصوصي كه مشا یا فاقد شغل و جوانِ كردهِافراد تحصيلبنابراین 

 دارترین وضعيت را در جامعه دارند.كنند، آسيبتماشا ميمثل ماهواره، 

جمهوري اسالمي ایران درخصوص حجاب را بررسي كرده و هاي سياست ،بخش سوم این گزارش

ست. رویكرد منطبق بر تحوالت اجتماعي تغيير كرده ا ،شده اتخاذهاي سياستدهد كه مي نشان

)تمركز بر  ها(، هنجاريانگارانه و تعيين مجازات)جرم مختلف اجباريهاي سياستگذاران در دوره

هاي مردم در حوزه حجاب و )سعي بر افزایش آگاهي ( و شناختياجتماعي بودن و قانوني بودن پوشش

 وجود داشته است. ها هاجباري در تمام دورهاي سياستها( بوده و ميزاني از عفاف محور بودن سياست

در این عرصه مستلزم سياستگذاري  ثر بر آن،ؤبا توجه به وضعيت حجاب در جامعه و عوامل م

 رعایت اصول زیر است:
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 بندي ضرورت اولويت .1

وضعيت ، دليل امكان باالي عمل)به هاي عموميهاي دولتي به محيطها و سازمانگاهاولویت دست (الف

 ،(همراهي باالترتر، كنترل بيشتر و به

دليل مقاومت باالي مردم، تجربه انگاري مردم )بهدولتي به جرمهاي دستگاه انگارياولویت جرم (ب

 ،(موفق گشت ارشاد و اثرگذاري كم آننا

 ،اولویت اقدامات ایجابي بر اقدامات سلبي و سازگاري آنها (ج

 .اثراهميت و كمت موارد مؤثر و مخرب بر موارد كماولوی (د

 پوشيدگي ضرورت  .2

، ايهاي رسانهاي و پيامدهاي احتمالي جنجالمقاومت رسانه، هاي باالي اجتماعيبا توجه به حساسيت

 داراي پيامدهاي منفي خواهد بود.  ،طرح عنوان عفاف و حجاب

 و همراهي همنوايي  ضرورت .3

مي جامعه و همچنين كه فضاي عمو عفاف و حجاب باید در كنار مواردي باشد، براساس این اصل

 با آن همراهي داشته و نسبت به آن پذیرش دارند.  ،ها و نخبگانرسانه

 تضمين ضمانت اجرا  ضرورت .4

و از آنجایي كه جامعيت در  استاساس هر طرح و سياستگذاري بر تضمين ضمانت اجراي آن استوار 

ر این حوزه باید صرفاً مواردي هاي پيشنهادي د؛ طرحد لذاشوها ميبرخي موارد مانع اجراي كامل طرح

را پوشش دهد كه تأثيرات مخرب و منفي آن براي حجاب و عفاف بسيار باال بوده و در صورت تخلف، 

 .بيني شودهاي روشني براي متخلف پيشمجازات

 سودمندي حداكثري  ضرورت .5

ها نيز نتایج حداكثري كه اجراي حداقلي آنشوند اي تنظيم گونهباید بهمواد قانوني  ،اساس این اصلبر

 .عفاف و حجاب به همراه داشته باشددر حوزه 

سناریوي قابل طرح وجود دارد كه  پنجآمده درخصوص مسئله حجاب با توجه به تحوالت پيش

 وردهایي به همراه دارد: اپيامدها و دستآنها  پيگيري و تحقق هر كدام از

 ،انگاري و ممنوعيتتشدید فرآیند جرم  .1

 ،حجابي و تمركز بر اقدامات ترویجيي از بيزدایجرم  .2

 ،تداوم و حفظ وضع موجود  .3

 ،حجابيزدایي تدریجي از بيتغافل و جرم  .4

 .اي ـ تبليغيرسانه هاي حجاب با محوریت اقداماتسياستاصالح   .5
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همراه خواهد وزه حجاب را بهیكي از سناریوهاي فوق امكان مغفول ماندن ابعادي از حفقط انتخاب 

سناریوهاي آخر یعني بازطراحي نظام سياستگذاري با قرار دادن  پيشنهادي،روي راهكار اینازداشت. 

 تنش سناریوهاي دیگر است.هاي كماي و حفظ برخي جنبهمحوریت دستگاه رسانه

 

 بيان مسئله

روي شپياخير، هاي سال این پرسشي است كه در؟ جابي چيستحروي پدیده بدسياست مناسب پيش

و مصوبات ها سياست ،این پرسش معموالً در قالب قوانينبه  هاي سياستيِپاسخسياستگذاران بوده و 

. با است هم شامل رویكرد جزایي و هم رویكرد فرهنگي بوده ،هااین پاسخ كهجرایي ظهور و بروز یافته ا

 كهاي گونهبه .ان استهم و الینحل نزد سياستگذارصورت یک مسئله مبحجاب هنوز بهاین همه پدیده 

ه و مطابق با آمارهاي رو شدگذشته با نوعي عدم توفيق روبهاي سال اتخاذي درهاي سياستبخشي از 

ه  ارائدنبال به طبيعي سياستگذارطور به پوششي در جامعه روند افزایشي داشته است.بد، موجود

اي گونهبه شته باشد.دادنبال به راهكاري مناسب براي حل مسئله حجاب است كه بيشترین بازدهي را

حجابي جلوگيري كند. كرده و از روند صعودي بدا جبران گذشته رهاي سال هاي سياستيِكه ناكامي

مهمترین درحال حاضر « حجابي چيست؟روي بدسياست مناسب پيش»ح پرسش روي طرهميناز

مستلزم آگاهي دقيق از  ،رسيدن به سياست مناسب. استدغدغه فعاالن و سياستگذاران این حوزه 

و عوامل مؤثر بر  قبلهاي سال روند سياستيدر كنار ارزیابي شرایط موجود جامعه در حوزه حجاب 

ه سه سؤال باید ب خصوص حجابدر در واقع براي پاسخ به این پرسش. استمورد نظر  هتغييرات پدید

 :مهم زیر پاسخ داده شود

 ؟ري و نگرشي به چه صورتي بوده استعد رفتااخير در دو بُهاي سال حجاب در وضعيت. 1

 ؟چيستارزشي و رفتاري حجاب  عوامل مؤثر بر تغييرات. 2

در قبال موضوع حجاب چه  جمهوري اسالمي ایران از ابتداي انقالب تا به امروزهاي سياست. 3

قرار  نترلتغييرات را تحت كاین توان روند مي ؟ و با عنایت به پاسخ دو سؤال قبلي چگونهبوده است

 ؟پوششي در جامعه چيستياست اتخاذي مناسب براي كنترل بدس و یا؟ داد

هاي مطرح شده، نيازمند ترتيب پلكاني است. به این معنا كه در ابتدا باید براي بيان پاسخ به پرسش

، . تعيين وضعيت موجود جامعهكردتغييرات ارزشي جامعه، وضعيت موجود جامعه را به لحاظ پوششي بررسي 

تغييرات رفتاري، وضعيت است، زیرا نيازمند رصد همزمان رفتار و نگرش افراد جامعه نسبت به این موضوع 

ه  ريِ امروز و تغييرات احتمالي آیندریشه تغييرات رفتا، دهد و تغييرات نگرشيظاهري امروز جامعه را نشان مي

ب و رفتار پوششي آنها در موفقيت جامعه را توضيح خواهد داد. ازسوي دیگر نگرش مردم نسبت به حجا

ها، ها با سياستتر این همراهي مردم و هماهنگي نگرشعبارت دقيقاست. به كنندهنها، بسيار تعييسياست
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و نگرش مردم همگرایي وجود ها سياست كالن در جامعه است و اگر بينهاي سياستضامن اصلي اجراي 

یين خواهد بود. پس از پاسخ به این پرسش، باید عوامل اجتماعي پا ،قدرت سياستگذار در اجرا، نداشته باشد

شناسایي شود و  ،مورد بررسي قرار گيرد تا متغيرهاي مؤثر بر ایجاد این وضعيت ،ثر بر ایجاد این وضعيتؤم

پارامتر كليدي، اتخاذ سياست دو توان گفت كه مي . در واقعشودراهكارهاي معطوف به عوامل مؤثر ارائه 

شده براي شناسایي هر مسئله  دو مرحله ذكر. استاطالع از وضع موجود و عوامل ایجاد این شرایط مناسب، 

 اما در مورد حجاب مرحله دیگري نيز وجود دارد كه بسيار حائز اهميت است و آن ،فرهنگي الزم است

ل عملكرد نقطه ثقعنوان به حجابزیرا ؛ باشدگذشته ميهاي سال و رویكردهاي حاكميت درها سياست

گذشته یكي از هاي سال شده در اعمالهاي سياستفرهنگي جمهوري اسالمي ایران شناخته شده است و 

دليل تمركز بسيار زیاد سياستگذار بر این موضوع، چگونگي ورود دوباره ایجاد شرایط امروز بوده و بهعوامل 

سویي اشتباهات گذشته را از ورود بایدسياستگذار به آن از اهميت و حساسيت باالیي برخوردار است. این 

سوي دیگر رویكرد حاكميت را در حوزه مسائل فرهنگي نشان دهد. به همين دليل مرحله بران كند و ازج

و در نهایت بر اساس این  استجمهوري اسالمي درخصوص حجاب هاي سياستنهایي گزارش، ارزیابي 

 شده است. مشخص وزه در این حسياستگذاري  رويهاي پيشمحورها، امكان

 

 حجاب در كشور وضعيت  .1

، بررسي آن در دو بخش نگرش به بررسي سير تحوالت حجاب در كشور هالزمطور كه ذكر شد، همان

 حجاب و رفتار جامعه است. 

 

 به حجاب نگرش جامعه. 1-1

بروز رفتار آنها توان رفتار افراد در گذشته و احتمال مي بررسي تغييرات نگرشي در یک جامعه از طریق

اطالعات آماري و تحقيقات بسيار كمي  1380تا اوایل دهه  در آینده را تا حدود زیادي مشخص نمود.

در حجاب به واسطه مهم شدن موضوع اما بعد از این تاریخ  ،وجود دارد نوع نگرش به حجاب در زمينه

در  ه تحقيقات گوناگون انجام شدهافزایش یافته است. با توجه ب نيز ميزان تحقيقات انجام شدهجامعه، 

 : است كه عبارت است از حجاب در این تحقيقات سنجيده شدهمسئله نگرش به  ،عدبُ 5

 آیا حجاب براي فرد با ارزش است(؟) ارزشمندي حجاب  .1-1-1

 ؟()آیا حجاب واجب و ضروري است ضرورت حجاب  .2-1-1

 (؟حدود حجاب چيست)حدود حجاب . 3-1-1

 حجاب كه دارد پيامدهایي چه حجابيبي و بدحجابي) حجاب مثبت آثار و بدحجابي مدهايپيا. 4-1-1

 ؟(شودمي آنها مانع
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 ؟()آیا دولت حق مداخله در مورد حجاب را دارد مداخله دولت در مسئله حجاب. 5-1-1

 . فوق بررسي شده است هر یک از ابعاددر در این بخش نتایج تحقيقات مختلف 

 حجاب  ارزشمندي .1-1-1

به این معنا كه اگر حجاب در  است در اینجا منظور از ارزشمندي حجاب، تمایل اجتماعي به این پدیده

د و هنجارهاي مغایر با آن مجالي شومي یک هنجار در جامعه تلقيعنوان به جامعه ارزشمند تلقي شود،

متفاوتي سنجيده اي هبراي بروز نخواهند یافت. ارزشمندي حجاب در تحقيقات گوناگون با شاخص

دو شاخص عيب بودن بدحجابي و  ؛آمده 1پژوهشي كه نتایج آن در كتاب توسعه و تضاد شده است. در

پاسخگویان معتقد  درصد 2/86دهد كه و نتایج آن نشان مي احترام به زنان چادري سنجيده شده است

ي دروني در جامعه ترلكنیک خود عدم رعایت حجاب از نظر مردم عيب بوده و1365بودند در سال 

 ؛ همين بررسي نشانبسيار پایين است 1356حالي كه این رقم براي سال در .وجود داشته است

و شده مي یک رفتار ناپسند تلقيعنوان به در جامعه كمترعدم رعایت حجاب  1371در سال  دهدمي

 50 تقریباً كاهشاب، عبارتي ارزشمندي حجبه اند.دانستهمي درصد جامعه آن را عيب 5/41 تنها

دهندگان معتقد بودند كه مردم جامعه در سال پاسخ درصد 8/81همچنين درصدي داشته است. 

به  1371كه این رقم در سال  درحالي ؛گذاشتندمي هاي چادري احترام بيشتريبه خانم 1365

ده است خصوص ارزشمندي حجاب را سنجياین تحقيق نگرش مردم در. كاهش یافته است درصد8/36

داند و افراد با مي ، حجاب را ارزشمندگرفته بعد از انقالب عه تازه شكلدهد كه ذهن جاممي و نشان

اساس بر اما به مرور این ارزشمندي كاهش یافته است. داراي شأن اجتماعي بيشتري هستند، حجاب

؛ سير است 1371آن مربوط به سال هاي منتشر شده و داده 1376نتایج پژوهش فوق كه در سال 

 .كاهش قابل توجهي مواجه بوده است تحول ارزشمندي حجاب با

با  در آن ارزشمندي حجاب انجام شده كه تهراندر  پژوهشي1390در سال فوق، پژوهش برعالوه

مانتو و شلوار  از مردم، درصد 7/44 2.سنجيده شده است و بهترین نوع پوشش شاخص زیبایي و راحتي

درصد پاسخگویان چادر مشكي با روسري  8/39. دانندمي عه را زیباترین تركيببا شال، روسري یا مقن

بنابراین از حيث زیبا دانستن نوع  .دانندیا مقنعه را زیباترین پوشش براي پوشيدن در بيرون از خانه مي

 ،است كه در آن نصف جامعه پوشش مانتو و نصف دیگر پوشش، جامعه دچار یک وضعيت قطبي شده

، این دانند و از آنجایي كه پوشش چادر معادل حجاب در جامعه ترویج شدهادر را زیبا ميپوشش چ

 دهنده نوعي كاهش ارزش حجاب با شاخص زیبایي است.وضعيت نشان

و  ترین نوع پوششراحترا  مانتو و شلوار با شال، روسري یا مقنعه ،درصد زنان 3/47این  برعالوه

                                                 
 .1376 تهران، پور، توسعه و تضاد،رفیع فرامرز. 1

 .1390مهدی فرجی، نفیسه حمیدی، بررسی فرهنگ پوشش و حجاب زنان ایران، . 2
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ترین نوع پوشش براي پوشيدن در بيرون از خانه راحت را با روسري یا مقنعهانواع چادر  درصد 9/40

شود با این تفاوت كه در این قطبي مشاهده مياز حيث راحت بودن پوشش نيز وضعيت دو .دانندمي

 تر است.مورد كفه ترازو به نفع مانتو سنگين

اند مانتو و شلوار با شال، ن گفتهاز زنان استان تهرا درصد 3/46 خصوص بهترین نوع پوشش،در

درصد  4/44توانند از آن استفاده كنند. روسري یا مقنعه بهترین نوع لباسي است كه زنان در جامعه مي

. در این مورد نيز وضعيت دانندپاسخگویان بهترین لباس را انواع چادر با روسري یا مقنعه مي

اینكه عموماً پوشش مانتو، شلوار و روسري در برابر شدگي جامعه مشهود است و با توجه به این قطبي

 نتایج این تحقيق نيز نشانشود. مي حجابي محسوببه نوعي در عرف پوشش بد ،و روسري چادر

با تأكيد بر زیبایي ظاهري تقریباً نيمي از زنان  شاخص مذكور 3با  دهد كه از حيث ارزشمنديمي

ازسوي حاكميت اند كه ي پوششي غير از پوششي بودهرزشمندد به اایران معتقشهر كالن مهمترین

 . تبليغ و ترویج شده است

ارزشمندي  1،انجام شده است 1388سوي سازمان ملي جوانان در سال در پژوهش دیگري كه از

 هدرصد از مردم با گزار 3/54براساس نتایج این تحقيق،  است.شده حجاب با شاخص زیبایي سنجش 

اند و به موافق بوده« كندمي ب مشكل دارند، چون زیبایي ظاهري را پنهانبسياري از زنان با حجا»

 اند كه زیبایي ظاهري ندارد. اب را از آن جهت ارزشمند ندانستهنوعي حج

ارزشمندي حجاب با شاخص ميزان ، 1393و  1385هاي سال در 2هاي نظرسنجي ایسپاطرح در

دهد ميزان تمایل مردم شهر تهران نشان مين طرح تمایل مردم به حجاب سنجيده شده است. نتایج ای

به پوششي كه مورد تأیيد فرهنگ رسمي جامعه است )پوشش اسالمي مطلوب با توجه به معيارها و 

  تقليل پيدا كرده است. درصد 1/35درصد به  4/54هاي دولتي( از هاي سازماننامهينیآ

ها، چه با ابي و احترام به محجبهودن بدحجدر نتيجه ارزشمندي حجاب چه با شاخص عيب ب

شاخص راحتي و زیبایي ظاهري و چه با شاخص ميزان تمایل مردم كه در تحقيقات مختلف مورد 

استفاده قرار گرفته، با كاهش روبرو بوده است. معناي این تحول آن است كه حجاب، انتخاب اول افراد 

واقع شرایط محجبه جامعه وجود دارد. در حجاب درنخواهد بود و نوعي فشار رواني و اجتماعي بر ضد

 بودن در جامعه به لحاظ اجتماعي همراه با فشارهاي اجتماعي مختلف است.

                                                 
 .1388هاي جوانان، ها و نگرشجوانان، پیمايش ملي ارزشسازمان ملي  .1

 .1393سنجی دیدگاه مردم در مورد پوشش و حجاب بانوان در جامعه نظر آقاسی،و محمد  جنادلهعلي  .2
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  ضرورت حجاب .2-1-1

عد دوم كه در تحقيقات مربوط به حجاب مورد سنجش قرار گرفته است، ضرورت حجاب براي زنان بُ

در شهر تهران 1358در سال  1«اجتماعياي هگرایش فرهنگي و نگرش»در تحقيقي كه با عنوان است. 

نظر شما حجاب براي زن به» شده است:پرسش و  سنجشعد بُاین نگرش مردم نسبت به  ،انجام شده

 ؟«الزم است یا خير

 

 1358نگرش به حجاب در سال . 1جدول 

 1358 سال
 فراواني نسبي )درصدي(

 خير كندفرقي نمي بلي

 8/23 6/7 3/67 است یا خير؟نظر شما حجاب براي زن الزم به

 

البته  اند.دانسته حجاب را براي زن ضروري 1358سال  مردم در درصد 67 تحقيق این نتایج طبق

تاریخي كه همبستگي اجتماعي ه  منفي به این سؤال نيز در آن بره براي پاسخدرصد  8/23آمار 

ک دهنده وجود یو نشان است هباالست و در جامعه بر روي حجاب اتفاق نظر وجود دارد قابل توج

 است.تهران شهر كالن درصورت خاص اقليت قابل توجه در جامعه و به

انجام شده  سازمان تبليغات اسالميدر ارتباط با ضرورت حجاب براي زنان، در تحقيقي كه توسط 

 : شده است سنجشضرورت حجاب ، سؤال دوبا  2است

 ،پوشش زنان بر مبناي اعتقاد دیني( الف

 زن مسلمان نباید هر لباسي بپوشد. (ب

 

 بررسي ميزان اعتقاد مردم به حجاب. 2جدول 

 ميزان اعتقاد به حجاب
 فراواني نسبي )درصد(

 مخالفم بينابين موافقم

 6 7/11 3/82 نظر من پوشش زنان باید بر مبناي اعتقادات دیني باشدبه

 5/6 8/9 6/83 زن مسلمان نباید هر لباسي را بپوشد

 

 مردم درصد 80دهد بيش از مي ، نشانانجام شده است 1387این پژوهش كه در سال تایج ن

 .دانندمي ا یک امر ضروري براي زنحجاب ر، جامعه

                                                 
 ن.افکار و تحقیقات اجتماعی سازمان رادیو و تلویزیو اسدی، مرکز سنجشعلي  .1

 .1396 سینا كلهر،. 2
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كه سازمان  1«پوشش و حجاب زنان ایران»تحت عنوان  دیگري، همچنين در پژوهشي ملي

 ؟«آیا به حجاب اعتقاد دارید»ال از مردم به سؤ درصد 6/95، انجام داده است 1390تبليغات در سال 

درصد بسيار ، بنابراین در پرسش كلي ميزان اعتقاد به حجاب و یا ضرورت حجاب. اندپاسخ مثبت داده

ایرانيان كه هاي ها و نگرشدر موج سوم از پيمایش ارزش. كنندمي باالیي از مردم به ضرورت آن اشاره

دختر خوب براي ازدواج از نگاه مردم مشخص شده /زن هايژگياولویت وی 2،انجام شده 1394در سال 

مهم به هاي حجاب در اولویت چهارم قرار دارد و جزء شاخص، ویژگي ذكر شده 25در ميان . است

هاي جامعه حجاب را جزء ویژگي ،دهد كه به لحاظ ذهنيمي این پژوهش نيز نشان. رودمي شمار

هاي دیگر این پيمایش و ؛ هرچند در موجداندمي هاي یک همسر خوباساسي و از ضرورت

شده  هاي ذكرحجاب جزء ویژگيمسئله ، 1374هاي مختلف، این پرسش مطرح شده و تا سال پژوهش

فرض افراد در پاسخ به این سؤال، محجبه بودن زنان بوده است و این تحول نبوده، بلكه پيش

 دهنده كاهش ميزان ضرورت حجاب است.نشان

  حجاب دحدو .3-1-1

نظرسنجي درباره احكام شرعي »تحت عنوان  1387كه در سال  در تحقيق سازمان تبليغات اسالمي

 حمایت ،از گفتارهاي موافق حجاب درصد مردم 72/82طور ميانگين به ،انجام شده است« حجاب

حوي باشد كه حجاب زن باید به ن»درصد از پاسخگویان با گزاره  7/64از این تعداد، صرفاً اما  ،كنندمي

رسد ميان درك نظر ميحدود حجاب بهمسئله درواقع در  .هستند موافق «موهایش اصالً معلوم نباشد

، سازمان تبليغات اسالمي 1390اختالفاتي وجود دارد. در سال  ،مردم از حجاب و قرائت رسمي از آن

د مردم نسبت به گزاره در این پژوهش رویكراست. كرده بررسي پژوهشي ميزان اعتقاد مردم را  در

 4/11 درصد موافق، 1/32« كندمي ن را عرف هر جامعه تعيينحجاب شكل ثابتي ندارد و مقدار آ»

عرفي  حداقل نيمي از مردم بهدهد كه مي . این موضوع نشانهستند مخالفدرصد  56بينابين و درصد 

 .باور دارندحجاب حدود بودن 

ابعاد  3،انجام شده است 1390در سال  ات اسالميسوي سازمان تبليغاز در سنجش دیگري كه

  است: دیگري از موضوع حدود حجاب روشن شده

 

                                                 
 .همان .1

 .1395 هاي ملي و مركز رصد اجتماعي،ها و نگرش ایرانیان،موج سوم، دفتر طرحشپیمايش ارز .2

 .1396در جمهوري اسالمي،  حجاب سینا كلهر، مديريت. 3
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 1390سال  درنگرش مردم به حدود شرعي حجاب . 3جدول 

 نگرش به حجاب شرعي
 فراواني نسبي )درصد(

 مخالفم مرددم موافقم

 5/76 6 5/17 رعایت نكردن حجاب در برابر برادر شوهر و یا شوهر خواهر

 1/70 8/8 1/21 خاص مثل شب عروسي الزم نيست درباره حجاب سختگيري كردهاي در موقعيت

 7/56 2/13 1/30 كند كه به كدام یک مراجعه شودهم دكتر مرد وجود دارد، فرقي نميوقتي هم دكتر زن و 

 1/84 3/5 6/10 پوشيدن مانتوهایي كه جذب باشد ایرادي ندارد

هایي مثل ظرف شستن در برابر اقوام یا كار تر از مچ در هنگام كار و فعاليتاالبها پيدا شدن دست

 در مزرعه اشكال ندارد
3/30 6/11 2/58 

 3/61 6/9 1/29 پيدا شدن بخشي از موهاي جلوي سر در اثر عقب و جلو شدن روسري و چادر ایرادي ندارد

 

اي عي و حدود عرفي حجاب فاصلهدهد كه ميان حدود شرمي پژوهش نشاننتایج حاصل از این 

در پيمایشي ملي مركز . برداشت متفاوت از حدود حجاب است و این فاصله حاكي از وجود دارد

حجاب زن باید به »نگرش به حجاب شرعي را با طرح گزاره  1388افكارسنجي دانشجویان در سال 

دهد كه مي پژوهش نشان نتایج این. استشده سنجش  «باشد كه موهایش اصالً معلوم نباشد نحوي

این نتایج این تحقيق نيز اختالف ميان حجاب بنابرموافق هستند  فوق، گزاره ردم بااز مدرصد  7/64

به حجاب  توان گفت كه تقریباً نيمي از كساني كه ظاهراًمي عبارتيبه دهد.عرفي و شرعي را نشان مي

 عرف جامعه تأیيد كرده است.  اند كهنوعي از پوشش را انتخاب كرده، اعتقاد دارند

دیدگاه مردم در مورد پوشش و حجاب بانوان در »نيز پژوهشي تحت عنوان  1393سال در 

از تصویر  8در این پژوهش . ایسپا( انجام شده استركز افكارسنجي دانشجویان ایران )سوي ماز« جامعه

ها پوشش مورد تأیيد خود را انتخاب دهندگان قرار گرفته تا از ميان آننوع پوشش زنان در اختيار پاسخ

حجاب عنوان به مانتو و شال را درصد از پاسخگویان پوشش 32؛ دهدمي نتایج تحقيق نشان. كنند

درصد در  7/14و چادر با  درصد 4/20هاي مانتو و مقنعه با پوششو  اندمورد پسند خود انتخاب كرده

ازسوي مردم در  انتخابيهاي يار اسالمي بودن پوششاند. معدگان بودهدهنهاي بعدي انتخاب پاسخرتبه

چادر و مانتو و مقنعه در نظر ، دولتيهاي سازمانهاي نامهیين؛ با توجه به معيارها و آاین پژوهش

و مابقي  خود اختصاص داده استرا بهها درصد از كل انتخاب 1/35كه در مجموع  گرفته شده است

مورد پوشش رایج  را ندارند. نكته حائز اهميت دیدگاه مردم در هاي انتخابي حدود شرعي كافيپوشش

دهندگان درصد از پاسخ 6/33؛ تصور مردم از وضعيت پوششي زنان این است كه كنوني جامعه است

 درصد از مردم پوشش رایج را اسالمي 4/5اند و فقط و شال دانستهمانتو كوتاه و جذب ، پوشش رایج را

ر پوشش و دهنده فاصله قابل مالحظه بين انتخاب نظري و عملي مردم دشاندانند. این آمارها نمي

 1.است سازي پوششهمچنين تأثير تبليغات )از هر نوعي( بر عرفي

                                                 
 .1393 ،«گزارش نظرسنجی دیدگاه مردم در مورد پوشش و حجاب بانوان در جامعه»، جنادلهعلي مهدی رفیعی،  .1
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، سازمان است نكته دیگر اختالف بين رعایت حدود حجاب در فضاهاي خصوصي و عمومي افراد

نتایج . مورد پرسش قرار داده است پوشش زنان در فضاي عمومي را 1387تبليغات اسالمي در سال 

)روسري(  شلوار و شال، درصد از زنان به لحاظ نگرشي با پوشش مانتو 9/66دهد مي این پژوهش نشان

 2/73همچنين . كنندمي درصد از زنان در رفتار نيز همين پوشش را انتخاب 3/49موافق هستند و 

در عمل همين پوشش را انتخاب درصد نيز  4/51و درصد از زنان با مانتو، شلوار و مقنعه موافق هستند 

درصد از همين نوع  2/55اند و در عمل نيز زنان با چادر و روسري موافق بودهدرصد از  3/65اند. كرده

درصد از زنان با آن موافق  2/22اند. در مورد پوشش بلوز و دامن و شال كردهمي پوشش استفاده

كنند. اما وقتي حجاب در فضاي مي رفتار نيز این پوشش را انتخاب درصد از آنها در 5/3هستند و تنها 

و درصد از زنان با پوشش بلوز و دامن  6/43گيرد خصوصي در مقابل نامحرم، مورد پرسش قرار مي

واقع افرادي كه در .درصد با چادر رنگي موافق هستند 9/66درصد با مانتو و شلوار و شال و  2/44؛ شال

 كنند در فضاي خصوصي نيز از چادر رنگي استفادهمي ز چادر و روسري استفادهدر فضاي عمومي ا

كنند در فضاي خصوصي مي كنند اما افرادي كه در فضاي عمومي از مانتو و یا بلوز و دامن استفادهمي

كنند. این تفاوت در نوع پوشش در فضاي خصوصي و عمومي نيز به مي تري را انتخابحجاب متفاوت

 باشد.مي متفاوت از حدود حجابهاي نگر برداشتنوعي بيا

در نتيجه تلقي مردم از حجاب شرعي و عرفي دچار تغيير شده و بسياري از مردم حجاب عرفي »

و كنند مي دانند و از همين رو نيز بر این باور هستند كه حجاب را رعایتمي را معادل حجاب شرعي

 درصد بسيار باالیي از مردم پاسخ مثبت ،اب اعتقاد داریدشود آیا به حجمي زماني كه از آنها پرسيده

سؤال شده ها اما وقتي مصداق دقيق حجاب شرعي یعني صرفاً از نپوشاندن صورت و دست ؛دهندمي

كنند. وجود این گسست همچنين در ميزان عمل به مي درصد از مردم با آن همراهي 69تنها ، است

در تعریف تأثيرگذار  رتي براي اتخاذ سياست مناسب باید عواملعبابه 1.«حجاب شرعي نيز مشهود است

 عرف حجاب در جامعه را مورد بررسي قرار داد. 

 «به حجاب هاي تهرانسنجش نگرش دانشجویان دانشگاه»پژوهشي با عنوان  1388در سال 

. در این شده استكه در آن گسست ميان درك عرفي از حجاب و حجاب شرعي تأیيد نجام شده ا

، دخالت دولت، تحصيالت، پژوهش نگرش دانشجویان در مورد متغيرهاي مرتبط با پوشش از قبيل سن

رات اجتماعي یكي از این تحقيق تغييهاي در داده». ... را مورد بررسي قرار داده استحدود حجاب و

هاي هاي متفاوت با ارزشارزش، ساز است و عرف اجتماعي در زندگي روزمرهمهمترین عوامل نگرش

روز بودن و رعایت مد تأكيد به، زیبایي، پوشيعرف اجتماعي حجاب بر شيک. دیني پيدا كرده است

 2.«كندمي ... تأكيدها، قناعت وپوشش زینت، پوشيهاي دیني بر سادهدارد و ارزش

                                                 
 .1396ي اسالمي، در جمهورحجاب كلهر ، مديريت سینا . 1

 .1389 ،هاي تهران به پوشش و حجابسنجش نگرش دانشجويان دانشگاه گیتي عزیززاده،. 2
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  حجاب پيامدهاي. 4-1-1

ماعي حجاب دليل و اجت نسبت به حجاب وجود دارد و آن این است كه پيامدهاي فردي دیدگاهي

و در  1ژوهشي انجام دادهپ 1387سازمان تبليغات اسالمي در سال . باشدمي سوي حاكميتوجوب آن از

 :ابي را مورد بررسي قرار داده استحجمردم در مورد پيامدهاي حجاب و بدآن نظر 

 

 از ديد مردمبدحجابي  پيامدهاي. 4جدول 

 پيامدهاي حجاب
 فراواني نسبي )درصد(

 مخالفم بينابين مموافق

 2/7 5/8 3/84 دهدمي لباس نامناسب زن را در معرض گناه قرار

 1/11 1/13 8/75 ارتباط داردها نوع لباس پوشيدن زنان با رستگاري آن

 7 5/7 5/85 كندمي هاي بد مردان حفظحجاب، زن را از نگاه

 8/60 9/14 3/24 پيدا بودن موهاي زنان اثرات منفي در جامعه ایجاد نخواهد كرد

 1/56 5/20 4/23 شودمي و جامعهها آرایش كردن زنان موجب نشاط و شادي آن

 3/71 1/12 6/15 دختران فاقد تأثير در سالمت رابطه دختران و پسران استهاي نوع لباس

 78 12 9/9 پوشيدن لباس كوتاه و تنگ هيچ پيامد منفي اجتماعي ندارد

 

ت نسبت به منفي بودن پيامدهاي بدحجابي اكثر جامعه نظر مثب دهد كهمي آمارهاي فوق نشان

كردن بر گذاري آرایش دهندگان ميزان اثردرصد از پاسخ 1/56 ترین آمار موجود،دارند و در پایين

سوي مردم جاب لزوماً به معناي رعایت آن ازاند. البته اذعان به پيامدهاي حنشاط زنان را نفي كرده

 .گيردبودن مردم را دربخش رفتارها و تقيد به حجاب مورد بررسي قرار  نيست بلكه باید عامل

 حجاب مسئله در دولت مداخله. 5-1-1

با شخصي كساني كه انجام داده است  1385براساس تحقيقي كه مركز افكارسنجي دانشجویان در سال 

 1393در سال درصد بودند و  7/34؛ ه دولت در این موضوع موافق هستندبودن حجاب و عدم مداخل

 در همين پژوهش درصد افزایش یافته است. 2/49باشند به مي نيز تعداد كساني كه با گزاره فوق موافق

كه در  حجاب برخورد شود درحاليمعتقد بودند كه باید با افراد بد 1385درصد از مردم در سال  5/55

واقع تعداد افرادي در. بوده است صددر 9/39اند رادي كه گزاره فوق را تأیيد كردهتعداد اف 1393سال 

كه قائل به شخصي بودن حجاب و عدم دخالت حكومت هستند روند افزایشي و كساني كه قائل به 

شرعي و عرفي مردم  ميزان اعتقادبر این عالوهاند روند كاهشي دارد. بودهبدحجابي  حكومت با برخورد

 .نيستحجاب در جامعه به موضوع  حاكميت موافقت و مخالفت مردم با ورود دهندهدر جامعه نشان

 عبارتي درصد باالیي از اعتقاد نيز متضمن موافقت مردم با برخوردهایي از قبيل گشت ارشاد نيست.به

 

                                                 
 .1396 مديريت حجاب در جمهوري اسالمي، سینا كلهر،. 1
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اعتقاد به حجاب و »تحت عنوان  با روش تحليل ثانویه پژوهشي 1391همچنين در سال 

باره نوع رح نظرسنجي مردم تهران درط»پژوهش هاي دادهكه انجام شده  «مربوط به آنهاي گرشن

 «پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»انجام شده در  «نگرش آنان به وضعيت عفاف و حجاب در جامعه

از مردان  درصد 55/60از زنان و  درصد 59/64دهد مي نتایج حاصل از آن نشان .است كردهرا واكاي 

اجتماعي براي مردم به لزوم اجبار  از درصد 73/44 فقط اما در همين پژوهش ،به حجاب اعتقاد دارند

 1حجاب اعتقاد دارند.

كنار از كه  2استكرده چند گزاره را پرسش  1388سازمان ملي جوانان در پژوهشي در سال 

تري از نگرش مردم به ميزان مداخله دولت در موضوع حجاب ر قرار دادن این نتایج، شرح دقيقیكدیگ

 :شودمي ارائه

 

 ر مردم در مورد فردي و اجتماعي بودن حجابنظ. 5جدول 

 مخالفم موافقم سؤال

 7/48 2/51 رعایت حجاب موضوعي فردي است

 5/62 5/37 قلب پاك مهم است، نه رعایت حجاب

 4/26 7/74 كنترل حجاب توسط نيروي انتظامي ضروري است.

  

فردي بودن حجاب دارند و حالي كه نيمي از جوانان اعتقاد به دهد درنتایج جدول فوق نشان مي

ز درصد ا 7/74دانند، تر از رعایت ظاهري حجاب ميز آنها قلب و درونيات فرد را مهمدرصد ا 40تقریباً

نتایج همخواني  دیگرسوي نيروي انتظامي هستند. نتایج این تحقيق با جوانان، موافق الزام بيروني از

پایين همراهي مردم با این موضوع دارد، در این كه سایر تحقيقات داللت بر ميزان  ندارد. درحالي

تواند، موافق این موضوع هستند. دليل این امر مي (درصد 75)تحقيق اكثریت قابل توجهي 

در مورد حدود و چگونگي  درواقع افراد با ذهنيت خود. متفاوت از حدود حجاب باشدهاي برداشت

كه پاسخ جوانان در مورد، ورود نيروي انتظامي به اند و یا آنحجاب و بدحجابي به سؤاالت پاسخ داده

  موضوع حجاب با ميزاني از ترس همراه بوده است.

 2/51 وحجاب مخالف  با الزام بيروني درصد از جوانان قطعاً 4/26دهد مي اما همين نتایج نشان

 7/74از  بخشيتوان گفت كه به لحاظ نگرشي ؛ بنابراین ميداننددرصد حجاب را موضوعي فردي مي

در پژوهشي با عنوان  در واقعيت با این عمل همراهي ندارند. ،موافق با الزام بيروني ،درصد

حجابي در جلوگيري از شيوع بي»مورد گزاره  نظر مردم در 3«سنجي پوشش و آرایش ایرانيانوضعيت»

 :ستشرح زیر اشده است و نتایج به سنجيده «جامعه باید یكي از وظایف اصلي دولت باشد

                                                 
 .1391، «هاي مربوط به آناعتقاد به حجاب و نگرش»رضوي طوسي، و سیدمجبتي  طالبي دلیرمعصومه . 1

 .1388هاي جوانان، ها و نگرشپیمايش ملي ارزشسازمان ملي جوانان،  .2

 .186 ، ص1392سنجي پوشش و آرايش ايرانیان،منصور واعظي، وضعیت .3
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 )درصد(   نگرش مردم نسبت به ميزان مداخله دولت در موضوع حجاب. 6جدول 

 اعتقاد 

 وضعيت پوشش
 كامالً مخالف تاحدي مخالف تاحدي موافق بسيار موافق

 2/79 9/72 6/66 1/42 بدحجاب

 8/20 1/27 4/33 9/57 باحجاب

 

 ،مخالف هستند مداخله دولتحجاب با ان بدزنه  دهد نه تنها اكثریت جامعمي آمار فوق نشان

و این درصد از  حجاب نيز با مداخله دولت در موضوع حجاب مخالفندزنان باه  بلكه درصدي از جامع

طور به دهد.مي حجابي كاهشبراي برخورد مستقيم با پدیده بد مخالفت مردم ميزان قدرت دولت را

موضوع  اولين رویكرد، كرد.بررسي  ا از دو وجهتوان ميزان مداخله دولت در موضوع حجاب رمي كلي

ورود چگونگي و اینكه دولت نباید در این امور مداخله كند. رویكرد دوم است  فردي بودن حجاب

مخالفت با این موضوع شده است. كه سبب بروز است  گذشتههاي سال حاكميت به این موضوع در

یا عدم ورود حاكميت اثرگذار  عبارتي شكل كنش حاكميت و چگونگي ورود، در اصل موضوع ورودبه

وجود ندارد.  دسته فوق باشد، دوبوده است. متأسفانه تحقيقي كه نشان دهنده تفكيک افراد مخالف در 

  دانست.تأثيرگذار  توان هردو عامل رامي لحاظ تحليلياما به

 :است شرح زیرررسي نگرش جامعه نسبت به حجاب بهبعد مذكور در حوزه ب پنجنتایج بررسي 

قابل توجه و ملموس ارزش حجاب روندي نزولي دارد.این كاهش ، از حيث ارزشمندي حجاب. 1

با این حال توجه به این نكته . رسيده است درصد 35اساس برخي تحقيقات موجود به بوده است و بر

اما جمعيتي  ،بسيار مهم است كه مردم معتقد به ارزشمندي حجاب در وضعيت حداقلي قرار دارند

 .هستند اعتقادي و ایمانيهاي قابل توجه و داراي انگيزه، منسجم

همچنان بخش قابل توجهي از افراد جامعه قائل به ضرورت  ،از حيث ضرورت دانستن حجاب. 2

از جامعه حجاب را  درصد 85توان گفت كه حدود مي طور ميانگينبه .هستند حجاب براي زن مسلمان

هایي در ميان مردم يان درك عرفي و شرعي از حجاب تفاوتدانند. هر چند ممي براي زنان ضروري

 دهد. مي وجود دارد كه خود را در بعد حدود حجاب نشان

 50 تقریباً كهاي گونهبه .دارد شرعي نگرش با هایيتفاوت حجاب حدود به نسبت مردم نگرش. 3

 .دارند گرایش عرفي حجاب به جامعه درصد

 زیانبار و منفي تأثيرات به قائل مردم از توجهي قابل بخش حجابيبد تأثيرات و پيامدها درخصوص. 4

رش مردم به حدود حجاب گونه كه در بعد حدود حجاب عنوان شد نگهمان اما. هستند جامعه در بدحجابي

 دهد. مي الشعاع خود قرارپذیرش پيامدهاي بدحجابي را تحت و ستكننده در رفتار آنهاعامل تعيين

در مقایسه با سایر ابعاد مذكور بدحجابي  مداخله دولت و نحوه برخورد بانگرش نسبت به . 5

بيشترین ميزان تغيير و تحول را داشته و منفي شدن و مخالفت مردم با مداخله دولت سير صعودي 
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از مردم از دخالت دولت در حجاب  درصد 40صرفاً ها كه طبق آخرین یافتهاي گونهبه داشته است.

 كنند.مي حمایت

 ـحجابي ت حجاب و پيامدهاي بدضرور ـعد آن بُ دونگرش مردم در ، عد مطرح شدهبُ پنجاز ميان 

روبرو متغير  بعد ارزشمندي حجاب و ميزان مداخله دولت با منفي شدن دومثبت و حداكثري است و در 

ضر در كه درحال حااست  كننده در برآورد كلي نگرش مردم به حجاب حدود حجابعد تعيينهستيم و بُ

 نظربه. گذاري هر كدام از این ابعاد نيز توجه داشترد اثرالبته باید به وزن و بُ. ابيني قرار داردنوضعيت بي

به همين دليل . آید وزن ارزشمندي حجاب و نگرش مردم به حدود حجاب نسبت به بقيه باالتر باشدمي

در نهایت این زیرا . ید محل اعتنا باشدگرایي حجاب باگرایي و نسبيدر كنار عرفي كاهش ارزشمندي حجاب

 كنند. مي و جهت رفتاري جامعه را تعيينهستند  كننده رفتار فردتعيين عددو بُ

 

 پوششي جامعه رفتار. 2-1

دو شود. این مي هاي اجتماعي تغذیههاي فردي و ارزشارزشدو منبع رفتارهاي اجتماعي هر فرد از 

 كننده عملكرد فرد در اجتماعتعيين با فشار اجتماعي،و  دهعمل كردر راستاي هم  معموالًمنبع 

اند هاي اجتماعي افراد شكل گرفتههایي كه از هنجارها و ارزشوارهعادت 1به تعبير بوردیو. هستند

يرات ارزشي و بررسي تغي برعالوه در این بخش .دهندمي هنجاري جامعه را نشان جهت حركت

  است. بررسي شدهدرخصوص نحوه پوشش آنها در جامعه ي افراد ، رفتارهاهنجاري جامعه ایران

 وضعيت كلي پوشش .1-2-1

 .است پدیده در جامعهدهنده سير صعودي این حجابي نشانخصوص تغييرات بيرآمارهاي موجود د

كتاب اساس اطالعات پوششي گرایش دارد. در جدول زیر كه بررتي رفتار افراد جامعه به سمت بدعبابه

 سال پياپي 6تغييرات پوشش زنان متردد در تهران در  2است سنجي پوشش و آرایش ایرانيانتوضعي

 شده است: نشان داده

 

 سال پياپي 6بندي زنان به لحاظ پوشش در تقسيم. 7جدول 

 سال

 وضعيت پوشش
1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 8/71 1/68 5/65 8/60 61 1/62 بدحجاب

 2/28 9/31 5/34 2/39 39 9/37 باحجاب

 

                                                 
 .1393پییر بوردیو، تمایز ،. 1

 .1392، انتشارات کتاب نشر، 35منصور واعظی، پوشش و آرایش ایرانیان، ص .2
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 تغييرات رفتاري زنان نسبت به رعايت حجاب شرعي .1نمودار 
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یا حجاب  حجابياري و هنجاري در جامعه به سمت بددهد تحول رفتمي آمارهاي موجود نشان

ل كشور و روستاهاي كها پوشش زنان متردد در شهر 1391. در همين پژوهش و در سال عرفي است

 اند. حجاب بودهاز زنان بد درصد 9/64 آن بوده است كه و نتيجه هشدبررسي 

 در عمل نيز درصد ،جامعه و كاهش نگرش مثبت به حجاب ارزشيبر تغيير عبارتي عالوهبه

 گرایي آن،يرات ارزشمندي حجاب و عرفييبا تغبدحجابان افزایش پيدا كرده است و تغيير رفتار جامعه 

 است. همسو بوده

 هاي مختلف بدحجاب و باحجاب وضعيت گروه .2-2-1

ها وضعيت این گروه، حجابگروه تفكيكي باحجاب و بد دومتفاوت در ميان هاي با توجه به وجود گروه

 :از حيث پوشش به شكل زیر است

 حجابهاي بدالف( وضعيت گروه

شده است و یاد آنها از و متخلف  ها از تعبير مهاجمشكن كه در برخي پژوهشهاي بسيار هنجارگروه ـ

آمار این گروه  سنجي پوشش و آرایش ایرانيانمطابق گزارش وضعيت. نقش الگودهي در جامعه دارند

 .شودمي شامل راها حجابياز بددرصد 11حدود 

بندوباري نيستند و ميزان هاي عرفي، در پي ترویج بيغافل و یا محجبهحجاب هاي بدگروه ـ 

از ها درصد از بدحجابي 89دهد نشان ميها . آمار موجود از نوع بدحجابيستالآنها نيز باالگوپذیري 

 .(99: 1392)واعظي،  غافل هستند هايبدحجابنوع 
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 حجابوضعيت زنان با (ب

 شوند:مي بندياحجاب با پوشش سنتي و جدید تقسيمدسته كلي ب دوكه در 

شود كه مي ها از عنوان مروج براي آنها استفادهوهشهاي با حجاب سنتي كه در برخي پژگروه ـ

 دهد.مي خود اختصاصاز باحجابان جامعه را به درصد 5/26

 4/73و  شدههاي منضبط و هوشيار نيز شناخته حجابعنوان بابا باحجاب نوین كه  هايگروه ـ

هاي نویني از پوشش شيوهشوند. در این دسته از افراد شاهد باحجاب جامعه را شامل مياز زنان  درصد

  هستيم و زیباسازي حجاب براي آنها اهميت دارد.

انجام  1«فرهنگ پوشش و حجاب در زندگي روزمره زنان ایران»ژوهشي با عنوان پ 1387در سال 

. در این پژوهش استكرده نان را بررسي شده است كه در دو محيط خصوصي و عمومي حجاب ز

هاي مورد پرسش در پوشش .همزمان مورد پرسش قرار گرفته استصورت به هاعتقاد و رفتار افراد جامع

 :شرح زیر استاند كه نتایج آن بهمانتو و چادر تقسيم شده، این پژوهش در سه دسته بلوز
 

 1387سال در اولويت پوشش زنان در اماكن عمومي . 8جدول 

 پوشش در فضاي عمومي
نوع 

 پوشش
 خير بلي مخالفم بينابين موافقم

 بلوز
 جدید )روسري( بلوز و دامن و شال

 جدید و شلوار و شال بلوز)كت(

 مانتو

 جدید )روسري( شال مانتو و دامن و

 جدید شلوار و شال)روسري( مانتو ،

 سنتي مقنعهشلوار و  مانتو،

 چادر

 جدید )شال( چادر و روسري

 جدید )ایراني( چادرعربي

 سنتي مقنعه و چادر

 

از پوشش سنتي  درصد جامعه 55شود این است كه تقریباً مي آنچه كه از تحقيق فوق استنباط

كنند و مابقي از اشكال متفاوت پوشش جدید مي ( استفادهشلوار و مقنعه مانتو، ـ)چادر و مقنعه 

از ذكر است كه استفاده شایان  .است بسيار كم (مثل بلوز)خاص هاي كنند و پوششمي استفاده

حجاب جامعه را به ما  انحجاب بودن زنان جامعه نيست و این آمار ميزپوشش چادر لزوماً به معناي با

عرفي جامعه از هاي سوي دیگر در پوشششود ازمي بلكه تنوع پوششي جامعه مشخص ،دهدنشان نمي

ذهنيت افراد با عملكرد آنها نزدیكي  ،)مقنعه( و چادر و روسري )مقنعه( قبيل مانتو و شلوارو روسري

یا مانتو و دامن و چادر عربي شكاف  متعارف مانند بلوز و دامن وغيرهاي اما در پوشش ،باالیي دارد

 ش حجاب عرفي در جامعه است،زیادي بين ذهنيت و رفتار افراد وجود دارد. این شكاف نمایانگر پذیر

                                                 
 .1396 ،ميمديريت حجاب در جمهوري اسال سینا كلهر، .1
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سوي دیگر هنجارهاي پوششي را كامل زیر پا نگذاشته كه حدود شرعي كامل را ندارد و ازحجابي 

 بلكه پوششي بينابين است.  ، است

در  .است شدهبررسي  حسين رضایيتوسط محمد پوشش زنان در تهرانوضعيت  1380در سال 

بر تنوع پوششي ميزان شرعي بودن آن نيز سنجيده شده است. نتایج این پژوهش این پژوهش عالوه

 1:شرح زیر استبه

 

 تفكيک نوع پوشش و آرايش زنان. 9جدول 
 درصد نسبي فراواني نوع پوشش و آرايش رديف

 3/32 2210 در و بدون آرایشپوشش اسالمي با چا 1

 4/11 778 پوشش اسالمي با مانتو و بدون آرایش 2

 5/1 101 اسالمي با چادر و مقداري آرایش پوشش نسبتاً 3

 8/43 3001 پوشش كمتر اسالمي با مانتو و آرایش 4

 11 753 پوشش خيلي كمتر اسالمي با مانتو و آرایش زیاد 5

 

از زنان جامعه در وضعيت حاد  درصد 11حاكي از آن است كه پژوهش نيز  نتایج حاصل از این

به نوعي رفتار عرفي زنان در جامعه است. در پژوهش ها پوششي و آرایشي قرار دارند و مابقي بدپوششي

این . درصد از زنان حجاب كمتر اسالمي دارند 3/56درصد از زنان حجاب اسالمي دارند و  7/43فوق 

توان این اختالف مي درصدي دارد كه 10اختالف  «پوشش و آرایش ایرانيان»آمار با آمارهاي پژوهش 

كه در  افرادي ،توان گفتپژوهش دانست. همچنين مي دوساله انجام  10را مربوط به فاصله زماني 

 .اند تا حجاب شرعيپيدا كرده اند گرایش به سمت حجاب عرفيوضعيت بينابين قرار داشته

در مورد وضعيت جامعه در حوزه  توان به نتایج زیرمي هاي مختلفژوهشدر نهایت با استناد به پ

 حجاب رسيد:

 

 وضعيت كلي حجاب در جامعه .10جدول 

 )درصد( تفكيک درصد زنان از حيث پوشش

 8/64 زنان بدحجاب
 11 حجابخيلي بد

 89 بدحجاب متوسط )عرفي(

  2/35 زنان باحجاب

 

اما نكته  ،شوندمي بخش قابل توجهي از جامعه را شاملب حجازنان بد، توان گفتمي تيجهدر ن

شكن این گروه هنجار درصد 11تنها زیرا  .ستهاحجابالحظه توجه به تنوع ميان گروه بدقابل م

                                                 
 .1382 رضایی،،محمدحسین .1
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ها بر این در ميان باحجابحجابان عرفي قرار دارند. عالوهدشوند و اكثریت آنها در گروه بمي محسوب

 . بنابراین نوعي تطابق رفتاري و نگرشي در جامعه به چشماست جدیدهاي اكثریت متعلق به پوشش

هاي ها نيز قابل توجه و مشهود است و داللتخورد كه تأثيرات آن حتي در ميان گروه باحجابمي

 خاصي براي سياستگذاري به همراه دارد.

 

 عوامل تشديدكننده وضعيت موجود . 2

تحوالت آن را باید متعدد اجتماعي و اقتصادي در جامعه است و اجتماعي متأثر از عوامل  ايپدیده حجاب

گرایي یكي از ه تناسب آن رشد تكنولوژي و توسعه. رشد شهرها و بكرددر بستر تغييرات اجتماعي بررسي 

گسترش ، ایجاد مراكز دانشگاهي ،رات جمعيتيجمله تغييكه خود عوامل ثانوي زیادي ازاست  عوامل مهم

گرایي را به همراه دارد. براي بررسي تغييرات رفتار پوششي توسعه اقتصادي و رشد فرد، تري و ارتباطاوافن

. كردذكور را بررسي هاي ماجتماعي باید چگونگي شاخصـ یک پارامتر فرهنگي عنوان به زنان جامعه

عنوان ها بهرسانه، تحصيالت بر رفتار پوششي تأثير، روي تغييرات پوششي در مراكز شهري و روستایيایناز

عنوان به در این حوزه و سنتأثيرگذار  عوامل اقتصاديعنوان به هاي حجابابزارهاي ارتباطي، زیرساخت

 اند.رات جمعيتي مورد توجه قرار گرفتهشاخص بررسي تغيي

 

  تحصيالت. 1-2

ب هاي بعد از انقالتمام دولت. مهمترین متغييرهاي مؤثر بر پدیده حجاب است تحصيالت یكي از

دهند مي شواهد تجربي نشان .اندتحصيالت زنان داشته مخصوصاً، اي به موضوع تحصيالتمام ویژهاهت

 . كه ميان تحصيالت و وضعيت پوشش همبستگي مثبت باالیي وجود دارد

 

 )درصد(         1تغييرات پوششي به تبع تغييرات تحصيلي در تهران. 11جدول 
 تحصيالت 

 نوع پوشش
 ليسانسفوق ليسانس ديپلمفوق ديپلم كمتر از ديپلم سوادبيسواد/كم

 دارآسيب

 آسيببي

 

پوشش آنها  ،شودمي بيشتر دهد كه هرچه ميزان تحصيالت زنان در تهرانمي این جدول نشان

كه بيشترین دهد مي نشان، ستروستاها. آمار كل كشور كه شامل شهرها و گرددتر مينامناسب

 4/69) دیپلمدرصد( و فوق 2/68) دانشجو ،درصد( 1/69) هاي دیپلممتوجه زنان در گروهها آسيب

                                                 
 .1392منصور واعظی، پوشش و آرایش ایرانیان، انتشارات کتاب نشر،  .1
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مثبت افزایش تحصيالت كننده ارتباط معنادار و این آمار نيز تأیيد .(121 :1392)واعظي،  است (درصد

دیپلم و ا غالب زنان حداكثر تا مقاطع فوقستاهها و رودر شهرستانیرا ؛ است پوششيو افزایش بد

 دهند. مي ليسانس ادامه تحصيل

بررسي »در شهر ایالم تحت عنوان  1395در پژوهش دیگري كه اصغر محمدي و ميثم قدسي در سال 

انجام « با متغيرهاي دموگرافيک آن هو رابط المشهر ای اليسال به با 15نگرش به حجاب در بين زنان 

و حجاب زنان وجود دارد به این معنا كه هر چقدر  اجتماعيـ داري بين پایگاه اقتصادي رابطه معنااند داده

 باالتر باشداست  وضعيت شغلي و درآمد، اجتماعي زنان كه شامل ميزان تحصيالت ـ ميزان پایگاه اقتصادي 

توان گفت مي واقعدر كمتر است و ،ـ اقتصادي پایين ميزان حجاب آنها نسبت به زنان با طبقه اجتماعي

 اقتصادي زنان و حجاب وجود دارد.ـ  رابطه معكوسي بين پایگاه اجتماعي

 

 سن .2-2

تر گرایش بيشتري به بدپوششي دارند كه زنان و دختران در سنين پایين فرض موجود در این رابطه این است

كه اي گونهبهاست  سنين جواني یكي از عوامل مفروض تشدید غرایز در. كه این خود متأثر از چند عامل است

و توسط پژوهشكده در پژوهشي كه به سفارش سازمان بسيج  .شودمي رنگاین دوران بسيار پرعامل تبرج در 

تبع آن پذیري افراد و بهبا افزایش سن درصد قانونانجام شده است،  1393در سال  مطالعات و تحقيقات بسيج

. همين نتيجه در وضعيت سنجي یابدميبين زنان افزایش  فرهنگي حجاب در -پذیرش قانون اجتماعي

حجابي مربوط به گروه مطابق این پژوهش بيشترین آمار بد است. پوشش و آرایش ایرانيان نيز حاصل شده

 واقعدر. است رفتن سن بلوغ فكري در جامعه قابل توجيهو این امر با توجه به باالاست  سال 18-12سني 

انگاري دختران و پسران در جامعه افزایش یافته و به همين دليل سن پذیرش ودكتوان گفت كه سن كمي

 هايشود این است كه گروهمي آن چيز كه از این پژوهش دریافت. حجاب شرعي نيز افزایش یافته است

 پوششي آنها كاستهرود از ميزان بدمي دار بيشتر در رده سني جوان قرار دارند و هر چه سن باالترآسيب

 سال یكنواخت است و از این سن به بعد با افزایش 62البته این روند تا سن  .(120: 1392 )واعظي، شودمي

... ن برگرفته از عوامل تبرجي وتواافزایش بدحجابي در این سن را نمي زنان روبرو هستيم كهبدپوششي 

ر نيازي به پوشيدگي را حس دیگظاهري زنان هاي دليل كاهش زیبایي، بلكه از این سن به بعد بهدانست

پوششي زنان در تهران ثابت و كاهشي است و وقتي این پژوهش در كل نكته دیگر اینكه روند بد. كنندنمي

این تفاوت آماري برخواسته از . شویممي سال روبرو 62حجابي در سنين باالي شود با افزایش بدمي ایران انجام

 عرفي قرارهاي پوششيكه در زمره بد ستها و روستاهاشهرستان فرهنگي و وابسته به سنت درهاي پوششيبد

سال شهر  30تا  15گریزي در ميان دختران تبيين و بررسي حجابپژوهش دیگري تحت عنوان . گيرندمي

توسط خانم سيده فاطمه موسوي انجام شده است كه متغيرهاي مختلفي را در  1391سال كه در بوشهر
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 معكوس است و نشاناي رابطه ،سن زناندر این پژوهش رابطه بدحجابي و  ت.اسكرده موضوع حجاب بررسي 

شود. همچنين در پژوهشي كه در سال مي حجابي آنها كاستها افزایش سن زنان و دختران از بددهد كه بمي

 یکعنوان به سنمتغير  1،مربوط به آن انجام شده استهاي تحت عنوان اعتقاد به حجاب و نگرش 1392

 . شود بيان شده استمي مؤثر كه افزایش آن موجب افزایش اعتقاد به حجاب متغير

توانيم تعيين كنيم كه چند درصد مي حال با بررسي وضعيت جمعيتي ایران بعد از انقالب اسالمي

ارش مركز آمار از زنان جامعه در منطقه بحراني سن به لحاظ انحرافات پوششي قرار دارند. طبق گز

و همين آمار در  اندسال بوده 35-20شور زیر بازه سني از جمعيت ك درصد 23 ،1375ایران در سال 

 سومیکدهه گذشته  دودر  عبارتي تقریباًبهاست  درصد 32و  31ترتيب به 1390و 1385هاي سال

 . اندراني در منطقه بحراني قرار داشتهازجامعه ای

در شهر ایالم تحت عنوان  1395در پژوهش دیگري كه اصغر محمدي و ميثم قدسي در سال 

با متغيرهاي  آن هو رابط المشهر ای اليسال به با 15بررسي نگرش به حجاب در بين زنان »

بدین معنا كه زنان داري بين سن و ميزان حجاب زنان وجود دارد عنااند رابطه مانجام داده« دموگرافيک

 .رایش بيشتري به حجاب دارندتري دارند گنسبت به زناني كه سن پایين باالترداراي سن 

سوي مركز آمار ایران تا سال بيني صورت گرفته ازبا توجه به آمار اعالم شده و پيشبنابراین 

باز  ؛فرزند  5/2در بهترین حالت كه ميزان باروري باالتر از سطح جانشيني باشد یعني معادل  1430

رشد  است لت كه كاهش نرخ باروريترین حاي رشد جمعيت مواجه هستيم و در بدهم با روند نزول

این آمار  .يري جامعه را در پيش خواهيم داشتجمعيت منفي خواهد بود كه در هر صورت روند پ

 گونه در بين آنها دیدهتبرجبدپوششي  ه كه بيشترین آماركه نسل جوان جامع است بيانگر این مطلب

واسطه رشد منفي شوند و بهمي پوششان نوآور خارجروز پير شده و از دایره گروه بد شود روز بهمي

 :این وضعيت چند احتمال وجود دارد كند درمي جمعيت شمار نسل جوان كاهش پيدا

در اقليت جامعه بدپوششي  هاينسل نوآور در جلوهزیرا  ،حجابي به حالتي از ثبات برسدبد آمار. 1

عبارتي الگوهاي تزریق فرهنگ بدپوششي به .شودمي هاي آنها به حاشيه بردهگيرند و كنشمي قرار

 شوند.مي كمرنگ

اما  ،حجابي افزایش یافتهسال جامعه آمار بدشكنانه در نسل مياندليل تثبيت رفتارهاي هنجار. به2

 كاهش جمعيت جوان ثابت خواهد بود. دليلنان درصد جمعيت نوآور و مهاجم بههمچ

نسل بعدي قرار  كنندهز در جایگاه والد و تربيتان امروجمعيت جو ،دليل جابجایي نسل. به3

دحجابي تر خواهد بود و همچنان بي آنها نسل مورد تربيت هنجارشكندليل عدم پایبندگيرد و بهمي

 . روند افزایشي خواهد داشت

                                                 
 .1392  ،معصومه طالبی دلیر و سیدمجتبی رضوی طوسی. 1
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 تأهل و تجرد . 3-2

درصد از  61و  از زنان مجرددرصد  8/70سنجي پوشش و آرایش ایرانيان آمده است كه در كتاب وضعيت

عبارت دیگر تجرد زنان بستري است كه در آن بدپوششي به دار هستند.پوشش و آسيبزنان متأهل بد

. در پژوهشي كه توسط سيده فاطمه موسوي نيستن زیاد و قابل توجه اما این افزایش چندا، یابدمي افزایش

است كه ميزان تمایل و تعهد زنان  در این پژوهش آمده .است نيز این رابطه تأیيد شده استانجام شده 

 . نيسته اختالف بين دو گروه چشمگير . اما در آمار ارائه شداست متأهل به حجاب بيشتر

در شهر ایالم تحت عنوان  1395در پژوهش دیگري كه اصغر محمدي و ميثم قدسي در سال 

با متغيرهاي  آن هو رابط المشهر ای اليسال به با 15بررسي نگرش به حجاب در بين زنان »

اند رابطه معناداري بين وضعيت تأهل زنان و حجاب وجود دارد بدین معنا كه انجام داده «دموگرافيک

. همچنين در طرح پژوهشي كه نان متأهل، نسبت به زنان مجرد، گرایش بيشتري به حجاب دارندز

عوامل مؤثر در عنوان هب تجرد و هلأت ها انجام گرفته،كردن دانشگاهتوسط دبيرخانه شوراي اسالمي

كه تأهل زنان زمينه با حجابي را در اي گونهبه .زمينه حجاب یا بدحجابي دانشجویان اعالم شده است

« مربوط به آنهاي اعتقاد به حجاب و نگرش»دهد. همچنين در پژوهشي تحت عنوان مي آنها افزایش

و در ميان درصد  76/57راد مجرد اعتقاد به حجاب در ميان اف ،انجام شده است 1392كه در سال 

لحاظ اعتقاد به درصد ميان افراد مجرد و متأهل به 10عبارتي اختالف به. استدرصد  38/66ها متأهل

  .حجاب وجود دارد

ویژگي مهم انتخاب  چهارسوي دیگر در بعد ضرورت حجاب ذكر شد كه با حجاب بودن زن جزء از

تأثير زیادي بر رفتار متغير  شود كه اینمي دیده ،حجاب تأهل درمتغير  ما در بررسيا .است همسر

حجاب ، زن خوبهاي توان گفت كه تلقي از با حجاب بودن در ویژگيمي بنابراین. پوششي زنان ندارد

  .است عرفي

 

 محل سكونت .4-2

در موضوع حجاب بررسي اي یكي از عوامل زمينهعنوان به نشينيشهرمتغير  گونه كه بيان شدهمان

پوششي صعودي و افزایشي بدسيرنشيني در این است كه فرآیند شهر فرض این موضوعپيش. استشده 

حجابي در شهرها بيشتر از این انتظار وجود دارد كه آمار بدعبارتي ثير مستقيم و افزایشي دارد. بهتأ

ا جمعيت بهاي حجاب در بين زناني كه در شهرنسبت موجود بين زنان باحجاب و بد. وستاها باشدر

 8/64به درصد  2/35در كل ایران،  اندعبارتي بيرون از منزل بودهاند و بهتردد كردهها پایين و روستا

 4/59به  6/40 نيز نسبتها شهربرقرار است. در كالن 2به  1نسبت  بوده است یعني تقریباًدرصد 

و روستاهاي ها و كل شهر شهرهااختالف ناچيز بين كالن .(147 :1391 ،)واعظي برقرار استدرصد 
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ود این است كه نوع رها نيست. مسئله موجهشدهد كه این امر فقط دامنگير كالنمي ایران نشان

شهرهاي  متفاوت است.ها شهرها با شهرهاي كوچک و روستادیده شده در سطح كالنهاي حجابيبد

؛ فرآیند ترویج سریعدليل به رو هستند ونوآور و پيش صرفاً، حجابيانواع بد گسترشبزرگ در موضوع 

عبارت دیگر امروزه به. شودمي ها و حتي روستاها منتقلشهرهاي بزرگ به شهرستانهاي نوآوري

وضوع پوشش زنان و مردان دیده هاي فرهنگي فاحشي بين مناطق مختلف جغرافيایي در متفاوت

 . شودنمي

پوشش در شهرهایي با مهاجم و بددرصد باالي زنان متخلف و نكته قابل تأمل در این خصوص 

 10/30درصد و  9/50در این شهرها با . است هزار 50-20هزار و شهرهاي با جمعيت  20جمعيت زیر 

كه باالترین ميزان و فراواني  .(100 :1391 ،)واعظي پوشش و متخلف روبرو هستيمزنان بد درصد

واقع در شهرهاي ها دارند. درشهرسيمات شهري و روستایي و حتي كالنپوششي را در ميان تقبد

متأثر از تغيير سبک زندگي  اند و كامالًكه زنان جامعه تازه با زیست شهرنشيني مواجهه شده كوچكي

با آمار نسبتاً باالیي از بدپوششي ، اندشهرنشيني كامالً ادغام شده در فرآیند وهستند  سنتي به مدرن

  شهرها روبرو هستيم.در مقایسه با كالن

 

 شغل  .5-2

است هاي اجتماعي گروه اه اجتماعي و یكي از عوامل تمایزهاي تعيين پایگشغل افراد یكي از شاخص

 گيرد. مي كنند مورد توجه قرارمي در این بررسي ميزان اثر شغل افراد در نوع پوششي كه انتخاب
 

 1تغييرات حجاب در مشاغل مختلف. 12جدول 

 شغل

 

 

نوع 

 پوشش

خود 

 اشتغال

 راننده

 تاكسي

 دارمغازه

 و بازاري

 كشاورز

 و

 باغبان

 كارگر

 ساده

كارگر 

 متخصص
 محصل

 دانشجو

 و

 طلبه

 معلم

 كارمند

 ساده

 دولتي

 كارمند

 ساده

 خصوصي

 كارمند

 متخصص

 دولتي
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 متخصص
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 بدحجاب

 باحجاب
  

 شغل

 

 

 نوع پوشش

نيروهاي 

 مسلح

 دكتر

 مهندس

 وكيل

 و قاضي

 استاد

 دانشگاه

 و حوزه

 پژوهشگر

 نگارروزنامه

شاغل در 

 رسانه

 بازنشسته بيكار خانه دار

 بدحجاب

 باحجاب
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، ترتيباند بهن كمترین بدحجابي را داشتهسه شغلي كه زنان در آ، جداول فوقهاي مطابق با داده

، هاحجابي به محصلو باالترین ميزان بد هستند نيروهاي مسلح و استادان دانشگاه و پژوهشگران ،يمعلم

در جامعه  عه غيرفعالمجمو ءاگر محصالن جز. كارمندان متخصص بخش خصوصي و بيكارها اختصاص دارد

. هاي غيرفعال در جامعه اختصاص داردزنان به گروهبدحجابي  توان گفت كه بيشترین آمارمي آیندشمار به

ند و در ميان شاغالن باالترین دارتر هستلحاظ پوششي آسيبانه بيكار و شاغل افراد بيكار بهبنابراین در دوگ

اي كارگران متخصص و فعاالن رسانه، هابازاري، خصوصيهاي به كارمندهاي متخصص شركتها پوششيبد

دولتي كه عمدتاً درآمد باالیي دارند كه كارمندان حوزه رسانه و عبارتي مشاغل غيربه. اختصاص دارد

 را دارند.ها شوند، آمار بيشترین بدحجابيخبرنگاران بخشي از آن محسوب مي

 

 ايمصرف رسانه .6-2

 هاماهواره و خارجيهاي رسانه .1-6-2

 كه شده انجام تحقيقاتي سنتي و مذهبي جوامع پوشش نوع برها ماهواره و هارسانه تأثير درخصوص

 كاهش واي رسانه مصرف افزایش معنادار و مستقيم رابطه وجود از حاكي آنها همه نتيجه گفت توانمي

تحت عنوان فرهنگ كاالیي و  ايمطالعه در ،مهتا. است بوده دیني زندگي سبک تغيير و سنتي حجاب

 30 طول در را دهلي مسلمان زنان در مدرنهاي رسانه عميق تأثير مرزهاي متضاد اجتماعي و دیني،

 مسلمان زنان كه است واقعيت این دهندهنشان تحقيقهاي یافته. است كرده بررسي ثرؤم سال

 خود از شده اندیشيده الگوهاي و زندگي سبک و داده تغيير كامالً را ايرسانه مصرف سنتي مفروضات

 .(2010 ،مهتا) اندكرده بازبيني را

 زنان پوشش نوع بر فرهنگي مصارف تأثير ميزان نيز ایرانيان آرایش و پوشش سنجيوضعيت در

 بيشتر ماهواره روزانه تماشاي ميزان چه هر كه است آن از حاكي نتایج و است شده بررسي جامعه

 .(68 ،1391)واعظي  یابدمي افزایش نيز زنان پوشش بودن دارآسيب درصد شودمي

 1385 سال در افهمي. دارند معناداري روابط آن كنندگانمصرف تحصيالت و سن و ماهواره مصرف

 مردم دیني رفتارهاي و باورها بر آن تأثير و ماهواره به گرایش بر مؤثر عوامل بررسي» عنوان با پژوهشي

 تفاوت ماهواره از استفاده به گرایش در ترجوان و مسن افراد ميان كه داد نشان یجنتااست و  داده انجام «مشهد

 پژوهش در است، بوده بيشتر ماهواره به آنها گرایش باشد، ترپایين افراد سن هرچه اساس این بر و دارد وجود

 شده انجام متاني دمهردا توسط كه زنان؛ ميان در زبانفارسيهاي تلویزیون مصرف الگوي عنوان با دیگري

 ساعت 4-3 روزانه و هستند سال 19-16 سني رده در كه مخاطباني»: آمده دستبه توجهي قابل نتایج است

-2 روزانه كه سال 24-20 مخاطبان و كننداي ميماهوارههاي شبكههاي برنامه تماشاي صرف را خود زمان از

 به روز در ساعت 4 بيشتر از كه مخاطباني و ارندد را فراواني بيشترین ماهواره تماشاي صرف را ساعت 3
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 24-16 سني رده كه دهدمي نشان آمار این. اندداشته سن سال 55 از باالتر بودند مشغول ماهواره تماشاي

 .دارند رااي ماهواره زبانفارسيهاي شبكه مصرف بيشترین سال

 دهدمي نشان زبانفارسي ايوارهماه هايتلویزیون مصرف ميزان به مربوطهای یافته دیگر ازسوي

 4 باالي كه افرادي و دارند قرار( ساعت 4-3) دیپلم و زیردیپلم تحصيلي مقطع در مصرف بيشترین كه

 رفتن باال با و دارند قرار زیردیپلم و دیپلم تحصيالتي رده در پردازندمي ماهواره تماشاي به ساعت

 در پرمصرف مخاطبان بررسي در گربنر نظریۀ طبق و یابدمي كاهش رسانه مصرف تحصيالت سطح

 مصرف الگوهاي) دارند قرار باالتر تحصيلي مقاطع در مصرفكم مخاطبان و پایين تحصيلي سطوح

اي رسانه نيازهاي پژوهش این در همچنين .(زنان ميان در زبانفارسي ايماهواره هايتلویزیون

 دهدمي نشان این و است بوده تفریح و سرگرمي هب نياز آنها همه صدر در و است شده بررسي مخاطبان

 .است شو و سریال و فيلم مخاطباناي ماهواره مصرف بيشترین كه

 روزانه كه افرادي ازدرصد  6/82 ایرانيان پوشش سنجي وضعيت در موجود آمار طبق دیگر ازسوي

 . هستند دارآسيب پوششي لحاظ به دهندمي اختصاص ماهواره تماشاي به را بيشتر و ساعت 2

  سينما .2-6-2

 محصوالت مصرف افزایش با كه دهدمي نشان ایرانيان آرایش و پوشش سنجيوضعيت از حاصل نتایج

 دارند قرار زنان ازدرصد  8/54بدپوششي  ميزان كمترین در. شودمي تشدید نيز زنانبدپوششي  سينمایي

 سينما به هفته هر و هستندبدپوشش  زناند درص 8/81 حالت بيشترین در و روندنمي سينما به اصالً كه

 :است وابسته كدام و مستقلمتغير  كدام رابطه این در كه است بررسي قابل نكته این البته. روندمي

بدپوششي  افزایش موجب رفتن سينما یا و كندمي تشدید رفتن سينما به را آنها گرایش زنانبدپوششي 

 و علت شرایط در را آن كه است سينمایي توليدات بودن دارآسيب است قطعي آنچه اما شود؛مي زنان

 بر سينما تأثير اولي در كه «بازتاب» و «تأثيرات» شناختيجامعه تئوري دو واقع در. دهدمي قرار معلولي

 از آنچه اما 1.گيردمي قرار توجه مورد سينمایي توليدات بر اجتماعي فضاي بازتاب دوم مورد در و اجتماع

 .كندمي معرفي هنجارساز نهاد یک را رسانه و شودمي تأثيرات نظریات شامل بيشتر آیدميبر نهرسا تعریف

 

 ايهاي مرجع و فعاالن رسانهگروه .7-2

 كنندمي افراد خود را با آن مقایسه و با استانداردهاي آن خود را ارزیابي گروهي است كهگروه مرجع، 

 هاارزش ها،رویه ها،دستورالعمل هنجارها، اوالً :دارند عمده كاركرد دو مرجعهاي گروه .(133 :1382، پور)رفيع

 در معيارهایي و استانداردها ثانياً . دارند هنجاري كاركرد اصطالح به و كنندمي القا دیگران به را باورهایي و

و  ايمقایسه ردكارك اصطالحاً و زنندمي محک آن با را خود نگرش دهند كه كنش ومي كنشگران قرار اختيار

                                                 
 .ایران 1380شناسی زن از نظر )آرایش و پوشش( در سینمای دهه تیپ، پیرحیاتی عصمت .1
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 افراد كه داد خواهد نشان ما به مرجعهاي گروه به پرداختن .(36 :1390 ،)صبوري خسرو شاهيتطبيقي دارند 

 این شناخت .كنندمي اخذ هایيگروه چه یا و كساني چه از را خود رفتار و ، هنجارهاهاارزش جامعه یک

 تضعيف جامعه و افراد ميان در بيگانگي خود از موجبات تا كند كمک اجتماعي ریزانبرنامه به تواندمي موضوع

گذار در تغييرات اثرهاي متغير عبارتي فرض اوليه این است كه یكي از. بهكنند بررسي را اجتماعي انسجام

بررسي »تحت عنوان  1395در پژوهشي كه در سال . مرجع در جامعه استهاي گروه پوششي جامعه تغيير در

هاي گروه فرض تغيير ،انجام شده 1«8013مرجع در دهه هاي گروه نسل سوم در زمينه روند تغييرات نگرشي

باالترین ميزان  1380در اوایل دهه ، دهدمي نتایج این تحقيق نشان. مرجع در بين جوانان تأیيد شده است

قرار دارند و  و هنرمندانبعدي ورزشكاران هاي و در ردهبوده  اعتماد جوانان به معلمان و اساتيد دانشگاه

دست آمده هبها نيز همين آمار 1380هستند. در اواسط دهه ها نگاران و روحانيون در آخرین مرتبهروزنامه

عبارتي اگر است با این تفاوت كه روند رشد ميزان اعتماد مردم به هنرمندان سرعت بيشتري گرفته است. به

توان مي 1390گيریم تا چند سال بعد و یا در دهه این روند رشد را ثابت و بدون افزایش شتاب در نظر ب

هاي كه در سال حاليورد اعتماد مردم قرار بگيرند. درمهاي گروه اوليههاي بيني كرد كه هنرمندان در ردهپيش

مورد اعتماد هاي گروه رسد كه روحانيون در رأسمي نظرمي بهدهه بعد از انقالب اسال دوقبل از انقالب و تا 

دهد كه گروه خانواده و دوستان در رتبه اول مرجعيت براي مي نشان 2نتایج تحقيق دیگري. ار داشتندمردم قر

البته این . تر قرار دارندپایينهاي ثانوي از قبيل هنرمندان و ورزشكاران در رتبههاي گروه جوانان قرار دارند و

گونه استنباط كرد كه توان اینمي بلكه، يستگذاري هنرمندان و ورزشكاران نجه لزوماً به معني عدم تأثيرنتي

 گيرد. مي ( صورتاز آنها به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم )از طریق دوستانبرداري الگو

كه در  «عوامل مؤثر بر گزینش گروه مرجع در بين دانشجویان»تحت عنوان  در پژوهش دیگري

اه اقتصادي غرب رف، ار گرفته استمرجع دانشجویان اصفهان مورد بررسي قرهاي گروه 1390سال 

سبب آن تمایل مرجع شناخته شده است كه بههاي گروه اي در انتخابكنندهعامل بسيار تعيين

هاي غربي و ماهواره افزایش یافته و به نوعي سبک زندگي و سریالها دانشجویان به استفاده از فيلم

همچنين در پژوهش دیگري كه در . غربي الگوي زندگي در ميان دانشجویان قرار گرفته است

توسط حبيب خسروشاهي انجام  مرجع جوانان در شهر تهرانهاي گروه بررسيتحت عنوان  1390سال

مرجع در بعد اقشار هاي گروه ،اند: خودي و غيرخوديبخش تقسيم شده سهمرجع در هاي گروه گرفته؛

دهد كه جوانان در مي ه تحقيق نشاننتيج. هستند عضوهاي اجتماعي و دسته سوم عضو و غيرگروه و

 برداريو بيشتر از سبک زندگي غربي الگو اندهاي مرجع غيرخودي تمایل نشان دادهگروه دسته اول به

استقبال از گروه كه بيشترین  مدرن و عضو ،تفكيک وجود دارد: سنتي 3دسته دوم نيز  كنند. درمي

معلمان، ، خانوادههاي سنتي )گروه ترتيبآن بهاست و بعد از  (هادوستان و همكالسيمرجع عضو )

                                                 
 .1395های سیاسی جهان اسالم، و همکاران، فصلنامه پژوهش محمدرضا حاتمی .1

 .1395گروه مرجع در بین دانشجویان، بهار های بررسی چرایی دگرگونی»زار جریبی و رضا صفری شالی، ه جعفر. 2
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در  ه بسيار حائز اهميت این است كهتنك. ( قرار دارندو ورزشكارانها پيشههنر) روحانيون( و مدرن

زندگي غيرخودي و غربي بوده است و  رویكرد جوانان به سبک، خوديانتخاب گروه مرجع خودي و غير

مستقيم صورت غيربنابراین به، مرجع قرار دارندهاي گروه بندي دوم دوستان در رده اولدر تقسيم

 اند.جع و مورد پذیرش خود انتخاب كردهگروه مرعنوان به و الگوهاي غربي راها جوانان هنرپيشه

داخلي و خارجي را از یكدیگر تفكيک كرد كه اگر هاي برداري از هنرپيشهتوان الگومي عبارتيبه

 آید. مي دستمار نسبتاً باالیي بهحاسبه شود آمجموع آنها را م

و هرچقدر ميزان مصرف  است گذاري در الگوپذیري افرادسوي دیگر شهرت عامل بسيار تأثيراز

 براساس شهرت یابد. رشدمي تبع آن الگوبرداري از آنها افزایشو به هنرمندانرسانه افزایش یابد شهرت 

 بگویند همگن صورتبه مخاطبان كه این جهت از نه البته» .گيردمي صورتها دیدگاه شدگيهمگن

 باید كه برسند نتيجه این به ناخودآگاه صورتبه كه جهت این از بلكه ،است بد یا است خوب فرد فالن

هاي مرجع به همين سبب نوع پوشش گروه 1.«برشمارند را اشبدي یا خوبي و كنند توجه فرد فالن به

زیادي از جامعه است و به نوعي این افراد الگوهاي پوششي مورد رجوع بخش اي و یا فعاالن رسانه

 از( celebrity) شوند. سلبریتيمي شناختهها آیند. این افراد تحت عنوان سلبرتيمي جامعه به حساب

 و هاتوانمندي ها،ویژگي به اتكا با یا كه است ايشده شناخته و جذاب چهره شناسيجامعه دیدگاه

 به ایي،رسانه خاص توجه مورد اجتماعي، حادثه یک برمبناي تيح یا خودش خاص خصوصيات

 همه از و كرده پيدا دست اندیشه و دانش موسيقي، و هنر ورزش، مختلفهاي عرصه در هایيموفقيت

بازیگري و ورزش و هاي شامل فعاالن در حوزهها البته در ایران سلبریتي .است مردم توجه مورد لحاظ،

. روند كه براي آنها منزلت ذهني ایجاد كندمي گروه مرجعيدنبال به ارتي افرادعببه موسيقي هستند.

روه از افراد به لحاظ دهد كه این گمي شخصي بازیگران به ما نشانهاي صفحههاي كنندهدنبالميزان 

در فضاي  كنندهبيشترین دنبالكه  بين جامعه قرار دارند. جدول زیر افراديذره زیر، سبک زندگي

 2:دهدمي نشان را مجازي در ایران دارند

 افراد داراي بيشترين مخاطب در فضاي مجازي .13جدول 

 رديف
نام و نام 

 خانوادگي

زمينه 

 فعاليت

 تعداد فالور

 )ميليون نفر(
 رديف

نام و نام 

 خانوادگي
 تعداد فالور زمينه فعاليت

 6 بازیگر مهناز افشار 1
 بازیگر عليدوستي  ترانه

 بازیگر بهنوش طباطبایي

 بازیگر گلزار رضا محمد 7 بازیگر رامبد جوان  2

5/3 بازیگر رضا عطاران 8 بازیگر بهنوش بختياري 3

 بازیگر بهرام رادان 9 بازیگر الناز شاكردوست  4

 ورزشكار علي دایي 10 بازیگر سحر قریشي 5

                                                 
 .1396 ،رادشدگي افها در میزان شناختهنهبررسي تفاوت شهرت حقیقي و مجازي و نقش رسا تهمینه شاوردي، .1

 از صفحه شخصي افرد برداشت شده است. .2



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________  
 

 

28 

نفر از آنها عضو  6نفر ایراني  10ین است كه طبق گزارش ایسپا از هر نكته حائز اهميت ا

 60سال تقریباً  50-12ر بازه سني تر ددقيقطور به اجتماعي تلگرام و اینستاگرام هستند وهاي شبكه

تبع آن و این نشان از مخاطب باال و به كنندمي اجتماعي استفادههاي جامعه از این شبكه درصد

دهد كه فعاليت و تمام اتفاقات و به نوعي سبک مي این جدول نشان 1.داردها این شبكهتأثيرگذاري 

اثرگذاري باالتري را در این افراد  تبع آن،د و بهزندگي بازیگران جذابيت بيشتري براي افراد جامعه دار

طح جامعه سوي دیگر رفتار متناقض بازیگران در سو اجتماعي افراد جامعه دارند. ازرفتارهاي فردي 

دیداري بر روي هاي گذاري رسانهشود كه ميزان اثرمي عرفي باعث ـ نسبت به پوشش و حجاب اسالمي

 كاهش دهد.  رسمي جامعه كاهش پيدا كند و اعتماد جامعه را به رسانه

جوانان خصوص به ،توان گفت كه بازیگران و ورزشكاران مورد توجه خاص مردممي در نهایت

 . است دليل سبک زندگي و رفتار پوششي آنها در جامعه اثرگذارهستند و به همين 

 

 گران بودن البسه اسالمي و دسترسي محدود به آن . 8-2

 چادر . 1-8-2

تنوع آن از حيث زیبایي و ، قيمت البسه اسالميمسئله ، یكي دیگر از متغييرهاي مؤثر بر پدیده حجاب

ایران ، تهيه شده است 1394جلس كه در سال هاي مطبق گزارش مركز پژوهش. است دسترسي به آن

كننده این محصول در جهان ترین مصرفدر جهان را دارد و بزرگباالترین سرانه مصرف چادر مشكي 

ایران اساس آمار انجمن صنایع نساجي ایران ميزان مصرف پارچه چادر مشكي در آید و برمي حساببه

در ، ك 35922ت /898187دیگر با توجه به مصوبه سوي از. است مربعميليون متر 90الي  80حدود 

 1392درصد كاهش یافت و از سال  20درصد به  70حقوق ورودي پارچه چادر مشكي از  1385سال 

درصد رسيد و درحال حاضر حقوق ورودي آن به تناسب  10با توجه به تغييرات نرخ ارز این مقدار به 

تمام شده  قيمت ،حقوق ورودي چادرهاي فت و خيزارغم علي. است درصد 40تا  32از  نوع پارچه

كه با هدف  1392كند و حتي مصوبه سال مي كننده سير صعودي را طيپارچه چادري براي مصرف

كاهش قيمت پارچه چادري تصویب شد فقط به كاهش ميزان درآمدهاي دولتي و افزایش قاچاق 

 قيمت با تعرفه چادري انجاميد.گرانهاي پارچه

هاي ارچهكيفيت و متنوع داخلي و گران بودن پدليل نبود پارچه باتوان گفت كه بهمي تدر نهای

جایگزیني دنبال به و بخشي از جامعه مصرفي پارچه چادرياست  گران وارداتي حجاب چادر بسيار

كاهند و این متغير در كنار سایر خود بهاي براي نوع پوشش انتخابي خود هستند تا از ميزان هزینه

 . است تغيرها مؤثرم

                                                 
1. http://ispa.ir/ 
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 مانتو .2-8-2

( از رود كه همه اقشار جامعه )بدحجاب و باحجابمي شمارترین اقالم پوشاكي بهمانتو ازجمله پرمصرف

: كنندمي زنان جامعه براي انتخاب مانتو مناسب چند شاخص را بررسي عموماً. كنندمي آن استفاده

تو و پوشاك زنانه باید حس یي و مدل طراحي مانزیباواقع مناسب بودن قيمت. در ،كيفيت ،زیبایي

 .شناختي زنان را اقناع كندزیبایي

درصد پارچه مانتوها وارداتي هستند و این  90طراح و فروشنده پارچه،  شایسته، محمدفرهاده  به گفت

ضه كاالي در عرتأثيرگذار  پارامتر دوبا توجه به موارد ذكر شده . نشان از ضعف صنعت نساجي در ایران دارد

پارچه وارداتي حقوق ورودي  ؛باشندمي ورودي به بازار متعلق به فرهنگ بومي ایران نيستند و وارداتي

ن درصد كاهش یافته است. اما همچنا 55درصد به  200سال از  دوكه طي اي گونهبه نوساني داشته استپر

مختلف هاي دكنندگان به روشو تولي ستكننده داخلي بسيار باالقيمت تمام شده پوشاك براي مصرف

و در پي است  ها مصرف كمتر پارچهكنند قيمت تمام شده را كاهش دهند كه یكي از این روشمي سعي

و پيامد است  با كيفيت پایينهاي شود. روش دیگر استفاده از پارچهمي توليد و... جلو باز ،كوتاهها آن مانتو

جاي مانتو در مجامع عمومي كه در نهایت به بلوزهاي كوتاه به یا استفاده از دیگر آن قاچاق پارچه است و

تبع آن نوع و به هاي دیگر استسوي دیگر نوع طراحي لباس كه مطابق با فرهنگاز زند.مي حجاب آسيب

بر این با كاهش تعرفه عالوه. نيستهنگ ملي و مذهبي جامعه ایران پوشش زنان جامعه نيز مطابق با فر

و  تر از توليد آن استصرفهبه وارد كردن پوشاك مقرون، درصد 35درصد به  75 واردات پوشاك از

آید. برآورد كلي در این زمينه این است كه نظر نميوليدات پوشاك عاقالنه بهگذاري در حوزه تسرمایه

مهمي است و تا حد زیادي تأثيرگذار  در كنار تبليغات فرهنگي عامل، صنعتيـ مشكالت اقتصادي 

هاي پوشاك زنانه و . با یک نگاه كلي به فروشگاهاست كننده نوع پوشاك مصرفي غالب زنان جامعهتعيين

هایي تحت عنوان مانتو تهيه كرد توان لباسمي هزار تومان 60تا  40شود كه با ميانگين مي مانتو مشاهده

تأمين حس زیبایي  كند و اگر كسي در پي خرید مانتویي با پوشش كامل وپوشش كاملي ایجاد نميكه 

توجه  ایراني باهاي اي از خانوادههزارتومان به باال هزینه كند كه براي بخش عمده 150شناختي باشد باید 

 .نيستپذیر انبه تغييرات فصلي مد امك

درصد از  62 توسط پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج انجام شده استاساس پژوهشي كه بر

رتي نوع عباكنند. بهمي وهش براي انتخاب نوع پوشش خود از مد پيرويكننده در این پژزنان شركت

سزایي در گرایشات پوششي زنان در نوع پوشش زنان است و تأثير بكننده مد موجود در جامعه تعيين

كنند این امكان مي پيروي روزاز جامعه از مدهاي  بيش از نيميبنابراین در شرایطي كه . جامعه دارد

 .صرف تهيه مانتو كنند، هزار تومان به باال 500انه يندارد كه سال برایشان وجود
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 سياستگذاري در حوزه حجاب . 3

 هاي سياستگذاريبررسي دوره .1-3

م تحقق حجاب را با توجه به تجربه سه ساست مكاني هشدانجام پور آرین قليكه توسط  در پژوهشي

هنجاري و شناختي ، اجباريهاي مستا به ذكر تفاوت مكانيایران بيان كند و در این راس دهه اخير در

شتاب كمتر اما ثبات نتيجه باالتري دارد و  ،شناختياز نظر او روش در تحقق حجاب پرداخته است.

م هنجاري شتاب سمكاني همچنيند. شوشود رفتار پوششي مثبت در جامعه به عادت تبدیل مي موجب

رغم كند و روش اجباري عليمي جاب در زمان و مكان خاصيد به حهمتوسطي دارد كه فرد را متع

شود. از نظر او مي شتاب زیاد ثبات كمي دارد و موجب ایجاد مقاومت جامعه در برابر حجاب تحميلي

 .(1386 ،پور)قلياست  هنجاري و شناختيهاي مسبهترین شيوه برخورد دولت تركيبي از مكاني

خابي جمهوري اسالمي ایران در حوزه حجاب و پوشش اسالمي از هاي انتدر این بخش با مرور سياست

 شود: مي ابتداي انقالب و عنایت به وضعيت حال حاضر جامعه سياست مورد نياز در حوزه حجاب ارائه

 :دوره تقسيم كرد سهتوان به مي تغييرات سياستي ایران در این حوزه را

ـ  1357) حداقلي كنترلي سياست و باال اعياجتم انسجام و اقليت مقاومت الگوي :اول دوره. 1

 (1359 تيرماه

در این دوره طبق آمارهاي موجود گرایش حداكثري جامعه به رعایت حجاب و ارزشمندي مقوله 

دیگر ازسوي  1.هاي وضع شده حداقلي بوده استها در مقابل قانوندهد و مقاومتمي حجاب را نشان

كه به نوعي نمادهاي حكومتي است كاري هاي ارات و محيطهاي وضع شده بيشتر محدود به ادقانون

 روند.مي شماربه

ثير تغييرات ارزشي است كه از چند سال قبل در جامعه ایجاد أتحت ت ايدر هر جامعهها سياست

م دارد. اگرچه تقدها سياست شده است. بنابراین به لحاظ زماني همواره تغييرات ارزشي در جامعه بر

هاي ارزشي جامعه در این دوره وجود دارد با این حال داده خصوص وضعيتدي دراطالعات محدو

نشان از وضعيت  1353در سال  «هاي اجتماعي در ایرانهاي فرهنگي و نگرشگرایش» پيمایش ملي

 2.كندمي گيرانه را فراهمسختهاي سياستمناسب نگرش به حجاب در جامعه دارد كه امكان اعمال 

روز رفتارها و ال قبل از وقوع انقالب اسالمي و در زماني كه مردم آزادي كامل براي بواقع چهار سدر

داشته « باحجاب»دادند كه زن درصد( ترجيح مي 75چهارم جمعيت )سه، اندمناسک دیني نداشته

 .دارند« حجاببي»درصد( اظهار داشتند كه تمایل به داشتن زن  7باشند و تنها درصد بسيار ناچيزي )
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 حداكثري كنترليهاي سياست و عمومي اجماع و اجتماعي باالي انسجام الگوي :دوم دوره. 2

 (1375ـ 1359 تيرماه)

ترین ویژگي نظام ارزشي گاري بدحجابي در ایران است. مهماندوره سياست جرم، این بازه زماني

زام رعایت آن در مندي حجاب و النظر عمومي درخصوص ارزش حاكم بر این دوره، اجماع و اتفاق

جامعه است كه با از بين رفتن مقاومت اقليت مخالف، امكان اعمال سياست كنترلي حداكثري را در 

پایاني این دوره همراه با تغييراتي در نظام ارزشي جامعه هاي آورد. با این حال سالمي جامعه فراهم

 در نهایتآورد. مي به وجودحجاب را هاي است كه الگوي جدیدي از رابطه نظام ارزشي و سياست

گونه كه اما همان ،جامعه هنوز به مسئله تبدیل نشده است توان گفت به لحاظ رفتاري پوشش زنانمي

 اشاره شد نگرش مثبت نسبت به حجاب بسيار پایين آماده است.

انگاري و مجازات در سه گروه: هاي جرممجموعه اقدامات سياستي این دوره معطوف به سياست»

شود. در هاي ایجادكننده و كاالهاي مغایر با حجاب ميحجاب(، محيطد خاطي )بدحجاب و بيفر

هركدام از این موارد نيز قوانين وضع شده و مكانيسم حقوقي در نظر گرفته شد و در هر مورد 

 1.«ها وضع شده استشدیدترین مجازات

 اقناعيهاي سياست و پایين ياجتماع انسجام و اجتماعي مقاومت پيدایش الگوي :سوم دوره. 3

 (امروزـ 1376)

 از برخي در حال این با. است سوم دوره در حجابهاي سياست ثابت عنصر اقناعيهاي سياست بر تمركز

 است شده اجرایي ارشاد گشت عنوان با و انتظاميهاي طرح قالب در كنترليهاي سياست از اشكالي ها،سال

 .است داشته قرار حجابهاي سياست حاشيه در است، بوده فصلي و موقت صورتبه اینكه برعالوه كه

ضد الزام نوعي نگرش گيري دهنده شكلجدیدي در نظام ارزشي جامعه نشان گيري وضعيتشكل

حجاب در جامعه است با مقاومت پایدار ي از غلبه اكثریت بدكه ناش نگرشحجاب در جامعه است. این 

در برابر  1370آغازین دهه هاي نزدیک به سه دهه و از سال است كه همراه در جامعهها محجبه

حجاب به دال گفتماني و هویتي امكان تداوم مسئله فشارهاي اجتماعي مقاومت كرده و تبدیل 

هاي كنترلي را در جامعه فراهم كرده است. وضعيت جدید همان بستري است كه سياستهاي سياست

 ن ایجاد خواهد شد.كنش با آ آینده حجاب در تعامل و برهم

 دوره برخالف كه است حجاب و افزایش حجاب عرفي در جامعه مخالف اقليت ظهور دوره این بارز ویژگي

 حد به وابسته شدتبه كنترليهاي سياست درواقع. دكنمي منتفي را كنترليهاي سياست اعمال امكان اول

 امكانات جامعه، در نيرومند اقليت حضور و ماعياجت انسجام تضعيف شرایط در. است اجتماعي انسجام از باالیي

  .دبایمي افزایش بينشي و ذهنيهاي جنبه بر تمركز و شده محدود سياستگذاري نظام رويپيش سياستي
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، سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح شده استئله حجاب ازاي كه در مورد مدیریت مسمصوبه

. داندمي را در گرو اصالح ایمانبدحجابي  عرفي كرده و اصالحدهنده ميزان ایمان افراد محجاب را نشان

تبيين فلسفه و فواید حجاب از طریق آموزش ، به همين سبب راهكار اجرایي كردن سياست تقویت ایمان

در مصوبه . به حاشيه رفته استبدحجابي  و رفع موانع عنوان شده و برخوردهاي سخت و خشن با پدیده

 هاي اجرایي تدوین شده است:حوزه مأموریتي براي دستگاه پنجنگي شوراي عالي انقالب فره

بخشي به جامعه در حوزه قوانين اسالم : در این بخش محور آگاهيبخشيآموزش و آگاهي الف(

 دولت به تنهایي چه تعداد از شهروندان را در این مسئله»اما نكته این است كه . است و فلسفه حجاب

 1«؟پذیر استا این كار امكاند آموزش دهد و آیتوانمي

 الگوي مناسب در جامعهنبود شود مي مانع دیگري كه سد راه با حجابي در جامعه :الگوسازي ب(

 نبود اراده مسئولين.، هاي اقتصاديساختجمله نبود زیراز. مختلفي داردهاي الگو جنبهنبود . است

سازي اشتغال و ازدواج و تسهيل مينهز، نيازهاي عاطفيبه مصوبه  ازدر این بخش  :تأمين نيازج( 

ات الزم امكانسازي فراهمبه توجهي بياما نكته حائز اهميت . در شرایط توليد و توزیع اشاره كرده است

 .است دستيابي به این اهداف و چگونگي اجرایي شدن آن براي

ابزار  كاري و نيروي انساني وهاي در این بخش محيط :بسترسازي و ايجاد محيط مناسب د(

 . است تفكيک جنسيتي، فيزیكيهاي تبليغات مورد توجه قرار گرفته است و محور اصلي پرداختن به محيط

رسد اولين هدف مصوبه شوراي عالي مي نظردر این بخش كه به ها:هماهنگي دستگاه (ـه

امل مهم به واقع یكي از عو. اندو مسئوالن كشور خطاب قرار گرفته مدیران، است انقالب فرهنگي

رد با این هاي مختلف و اراده ضعيف مدیران در برخوهماهنگي ارگاننادر كشور بدحجابي  مسئله

 2.موضوع شناسایي شده است

مورد آخر تا حدي نگاه سلبي نسبت به  دودهند و مي حوزه اول بيشتر محورهاي ایجابي را پوشش

هاي ایجابي مصوبه ب فرهنگي در بخشتوان گفت كه شوراي عالي انقالمي اما در كل ،مسئله دارند

 . اندتغال و ازدواج را محور قرار دادهسازي اشزمينه، خود افزایش ایمان

مختلف استفاده هاي و اقدامات در این حوزه مورد توجه بوده و در دورهها سياست طيف متنوعي از

بخشي و له آگاهيئبه مس شده است. با این حال دوره متأخر سياستگذاري با توجه به شرایط اجتماعي

است. به سياستگذار  رويتقویت ایمان متمركز بوده است. درواقع این راهبرد جز امكانات و مقدورات پيش

آميز دانست. هرچند اجراي این سياست، سبب بهبود وضعيت توان اجراي این سياست را موفقيتنوعي مي

دي از مردم نسبت به پيامدهاي حجاب و بدحجابي و است، اما باعث شده بخش زیا حجاب در جامعه نشده

                                                 
 .مدیریت حجاب در جمهوری اسالمی سینا كلهر، .1

 .همان. 2



 

 _________________________________________________________  

 

 

33 

دهد كه اكثریت مي ضرورت آن آگاهي الزم را داشته باشند. نتایج حاصل در بخش اول این گزارش نشان

، اند و نسبت به پيامدهاي بدحجابيرا براي زنان ضروري دانسته حجاب، هامردم طبق آخرین پژوهش

با این حال ، حجابي اعتقاد دارنددرصد جامعه به پيامدهاي منفي بد 60ز اي كه بيش اگونهد؛ بهآگاهي دارن

تمایل به بدپوششي و یا ، ابعاد ارزشمندي و زیباشناختي حجاب دچار اختالل شده و روند حركت جامعه

از اقدامات اي ... مجموعهاقناعي و مختلف كنترلي،هاي سياستحجاب عرفي است. به این ترتيب ذیل 

 صوص حجاب در جمهوري اسالمي انجام شده كه عبارت است از:خآگاهانه در

 حجابي و بدحجابيالف( اعمال ممنوعيت و محدوديت براي بي

 آمد در معابر عموميممنوعيت رفت و . 1

 ممنوعيت استخدام در ادارات و مراكز دولتي. 2

 ممنوعيت حضور در مراكز آموزشي. 3

 و گردشيهاي تفریحي ممنوعيت تردد در محيط. 4

 ب( آموزش

 حدود حجاب و احكام آن .1

 مباني شرعي و دیني .2

 پيامدها و آثار. 3

 هاج( تسهيل زيرساخت

 مشاغلو  هارشته ها،محيطبرخي تفكيک جنسيتي  .1

 پوشاك ارزانقيمت .2

 د(تشويق و ترويج

 سنتي و مدرن(هاي )از رسانه الگوسازي دیني و اجتماعي .1

 و خدمات اولویت در اشتغال .2

 

 گذاريروي سياستهاي پيشامكان .2-3

شود، درحال حاضر شده كه مجموعه متنوعي از اقدامات را شامل مي اتخاذهاي سياستتوجه به  با

 روي سياستگذار وجود دارد؟ پرسش اساسي این است كه در این حوزه چه امكاني پيش

بيشترین همبستگي را با  (ماهواره) رهنگيفمحل زندگي و نوع مصرف ، سن، متغيرهاي تحصيالت

، حجاب در ميان افراد تحصيلكردهمسئله رسد كانون اصلي بحران در مي نظرحجابي دارند و بهپدیده بد

طور كلي وضعيت حجاب را به خاص است. فرهنگيساكن شهرهاي بزرگ و داراي مصرف ، جوان

 توان به شكل زیر خالصه كرد: مي
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 وضعيت ارزشي .1

 یافته و نوعي فشار اجتماعي بر عليه حجاب وجود دارد.حجاب در جامعه كاهش ارزش 

 وضعيت رفتاري .2

 انسجام نسبتاً باالیي دارند جامعه در رغم در اقليت بودنعليها محجبه. 

 دهندمي تشكيل را خاكستري قشر كه است عرفيهاي بدحجابي، هابدحجابي عمده بخش. 

 گريوضعيت مطالبه .3

 است زیاد بسيار فعلي ارشاد گشت صورتبه دولت مداخله اب ذهني مخالفت. 

 عوامل مهم مؤثر 

 كه بيكار و یا كارمند بخش خصوصي هستندخاصاي رسانه مصرف با تحصيلكرده جوانان ، ،

 .دارند را بدحجابي ميزان بيشترین

 مؤثر بر بدحجابي متغيرهاي

ررسي شد، متغيرهاي مؤثر بر مختلف كه در بخش دوم این گزارش بهاي اساس نتایج پژوهشبر

 توان به شكل زیر نشان داد:مي بدحجابي در شرایط كنوني را

 

 ر بر بدحجابي در شرايط كنوني. متغيرهاي مؤث1نمودار 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

كاهش ارزشمندي آن شناخته شده است و سه عامل ، زنانبدحجابي  در نمودار باال عامل اصلي

و عواملي كه بر  هستندبدحجابي  بر افزایشتأثيرگذار  و سن نيز جزء متغيرهايشغل ، تحصيالت

 سبک زندگي، بازیگران و...( )هنرمندان، هاي مرجع: گروهگذار هستندكاهش ارزشمندي حجاب اثر

 .است )ماهواره، سينما( ايمصرف توليدات رسانهو  )مد(

 هاي مرجعگروه

 بازیگران(  )هنرمندان،

كاهش ارزشمندي 

 حجاب 

 اي مصرف و توليدات رسانه

 )ماهواره، سينما(

 حجابي بي

 سبک زندگي )مد(

 شخصيت

 منزلت

 يالتتحص

 شغل

 سن
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 اقتضائات و الزامات وضعيت حجاب و عوامل آن .3-3

د حساسيت و ظرافت بسيار زیادي بای، توجه به وضعيت ارزشي و نگرشي و رفتاري حجاب در جامعهبا 

مهمترین  بخشي را به همراه داشته باشد.ل شود تا بتواند حداقل ميزان اثراعماها خصوص سياستدر

 الزامات این وضعيت عبارت است از: 

 بندي ضرورت اولويت  .1

وضعيت ، دليل امكان باالي عمل)به عموميهاي هاي دولتي به محيطها و سازماناولویت دستگاه (الف

  (تر، كنترل بيشتر و همراهي باالتربه

دليل مقاومت باالي مردم، تجربه انگاري مردم )بهدولتي به جرمهاي دستگاه انگاري( اولویت جرمب

 (موفق گشت ارشاد و اثرگذاري كم آننا

 ت سلبي و سازگاري آنهااولویت اقدامات ایجابي بر اقداما (ج

 اثرر و مخرب بر موارد كم اهميت و كماولویت موارد مؤث (د

 ضرورت پوشيدگي   .2

، ايرسانههاي اي و پيامدهاي احتمالي جنجالمقاومت رسانه، باالي اجتماعيهاي با توجه به حساسيت

 طرح عنوان عفاف و حجاب داراي پيامدهاي منفي خواهد بود. 

 مراهي ضرورت همنوايي و ه .3

كه فضاي عمومي جامعه و همچنين  عفاف و حجاب باید در كنار مواردي باشد، براساس این اصل

 و نسبت به آن پذیرش دارند.  با آن همراهي داشته ،و نخبگانها رسانه

 ضرورت تضمين ضمانت اجرا   .4

معيت در و از آنجایي كه جااست  اساس هر طرح و سياستگذاري بر تضمين ضمانت اجراي آن استوار

پيشنهادي در این حوزه باید صرفاً مواردي هاي ؛ طرحد لذاشوها ميبرخي موارد مانع اجراي كامل طرح

روشني هاي بوده و در صورت تخلف مجازات را پوشش دهد كه تأثيرات مخرب و منفي آن بسيار باال

 .بيني شودبراي متخلف پيش

 ضرورت سودمندي حداكثري  .5

كه اجراي حداقلي آنها نيز نتایج حداكثري در  شونداي تنظيم گونهانوني باید بهساس این اصل مواد قابر

 .عفاف و حجاب به همراه داشته باشدحوزه 

 

 له حجابئرو در مسسناريوهاي پيش .4-3

سناریوي قابل طرح وجود دارد، كه امكان  پنجله حجاب ئخصوص مسآمده دربا توجه به تحوالت پيش

 شود:ها بررسي ميامدهاي هر یک از این سناریوپيگيري و تحقق و پي
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 انگاري و ممنوعيتتشديد فرآيند جرم .1

منظور افزایش قدرت بازدارندگي و رفع موانع حجابي بهتر كردن جرائم بيهدف این سناریو سخت

 روي اجراي آن است. انتخاب این سناریو مستلزم انسجام باالي اجتماعي و ارزشمندي حجاب درپيش

ابي و مطالبه حجهاي سياسي و نخبگاني در كشور در برخورد با بدانسجام حاكميت و جریان، جامعه

كه در حال حاضر شرایط فوق در جامعه وجود رعایت حجاب ازسوي جامعه است. با توجه به این يباال

سياست،  ندارد، پيامد اتخاذ چنين رویكرد سياستي، تضعيف موقعيت حجاب در جامعه، اجرایي نشدن

حجابي است. احتمال ریزش بخش قابل توجهي از طيف خاكستري معتقد به حجاب عرفي به سمت بي

 بنابراین امكان پيگيري این سناریو در حال حاضر منتفي است.

 ترويجي اقدامات بر تمركز و حجابيبي از زداييجرم .2

بر اقدامات ایجابي و ترویجي از  دوم بر عدم برخورد با بدحجابان در جامعه و تمركز دولت يسناریو

اداري و استخدامي متمركز هاي سازي، آموزش و حتي در مواردي تبعيض مثبت در نظامقبيل آگاه

 گذارد.است. این سناریو كه نقطه مقابل سناریو اول است، تمركز اساسي خود را بر موارد ایجابي مي

وجود یک اقليت قدرتمند و منسجم ، جابحمسئله اجراي این سناریو با توجه به گفتماني شدن 

واقع هرگونه اقدام ناگهاني و پيامدهاي مخرب آن ممكن نيست. در حجابي واز افراد مخالف آزادي بي

سوي دیگر موجب حجابي در جامعه شده و ازهاي بيسو باعث ایجاد موجمسئله حجاب از یكدفعي در 

 :با مسائلي چونمسئله بر این با توجه به پيوند این  شود. عالوهایجاد تنش و درگيري در جامعه مي

قابل جبراني در جامعه خواهد داشت. با توجه جاب تن، نحوه ارضاي غرایز جنسي و... پيامدهاي غيرح

زدایي و عدم برخورد با بدحجابان، بخشي اقدامات ترویجي، حذف جرمبودن پروسه نتيجهبه طوالني

حجابي قرار خواهد داد و بر نتيجه بخشي اقدامات ترویجي هم رویه بيجامعه را در معرض گسترش بي

 اثرگذار خواهد بود.

 موجود وضع حفظ و تداوم .3

بر عدم دستكاري وضعيت ، در این حوزهسياستگذار  امكانات عمل یتدر این سناریو با توجه به محدود

ه ورود حاكميت به هر شكل، هستند ك شود. مدافعان این نظر معتقدو حفظ وضع موجود تأكيد مي

ها و پيامدهاي هرگونه ایجاد تغيير تواند از تنشاگرچه این سناریو مي كندتر ميوضعيت را بحراني

گرایانه جمعيت قابل توجه هاي مطالبهنهایت با توجه به موج حركتنامناسب جلوگيري كند، در

حجابي، تداوم تغييرات ارزشي جامعه در راستاي بي حجابي وها در جامعه، روند رو به رشد بيبدحجاب

 . منجر شودحجابي فزاینده در جامعه تواند به افزایش موج بيوضع موجود در عمل ممكن نبوده و مي
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 حجابيبي نسبت به پديده تغافل .4

ه نوعي هاي موجود در جامعحجابيضمن حفظ وضع موجود، نسبت به هنجارشكني و بد ،براساس این سناریو

گيرد و به نوعي، افراد در انتخاب نوع پوشش خود آزاد خواهند بود و فردي بودن حجاب تغافل صورت مي

شود. در این حالت، در یک بازه زماني تر شده و پيامدهاي اجتماعي بدحجابي نادیده گرفته ميپررنگ

بست واقع نتيجه بنشود. این سناریو درزدایي ميحجابي آزاد شده و در عمل از آن جرممدت عمالً بيميان

 ترین رخداد در این خصوص است.سياستي در حوزه حجاب و فرآیند طبيعي تداوم وضع موجود و محتمل

 تبليغي -ايرسانههاي حجاب با محوريت اقدامات سياستاصالح  .5

یت ارزشمندي و تبليغي با هدف تقو -ايهاي رسانهدر این سناریو تمركز بر اصالح و تقویت دستگاه

قابل انكاري همه جوانب زندگي افراد تأثير غيراز آنجا كه ارتباطات نوین بر  حجاب است. نمایيزیبا

منبع هدایت جامعه عنوان به ارتباطيهاي اجتماعي باید از رسانه -دارد، براي حل یک معضل فرهنگي

ر فرهنگي و اجتماعي و با استفاده توان گفت كه مسئله حجاب را باید در بست. درواقع ميكرداستفاده 

ها از ابزارهاي خاص خودش حل كرد. یكي از مهمترین ابزارهاي حوزه فرهنگ و هنجارسازي، رسانه

به خصوص  هاي مرجعاي، الگوسازي گروهدهي دستگاه رسانه. بدین ترتيب سياست اصلي جهتهستند

توان تسهيلگر حجاب است. درواقع مي هايگذاري مخرب فقدان زیرساختهنرمندان و كاهش تأثيري

هاي الزم در حوزه حجاب در وضعيت خوبي هستند و براي حل مسئله لحاظ آگاهيگفت كه مردم به

دروني افراد تبدیل كرد. تمایل حجاب باید در بخش زیبانمایي حجاب ورود كرد و رعایت حجاب را به 

هاي دیداري خواهند بود و براي و صاحبان رسانه هنرمندان در این حالت كنشگر تأثيرگذار در جامعه،

 توان از قدرت نفوذ و تأثير مثبت آنها استفاده كرد. مي كنترل جامعه

متنوع و با  گسترده،طور به ساختن پوشاك مناسب با عرف و فرهنگ اسالمي،بر این با فراهمعالوه

 .تالش كردبان عرفي ویژه بدحجابه ،سب، در جهت تغيير رفتار بدحجابانقيمت منا

بعدي بودن وضعيت حجاب، اتخاذ یكي از سد با توجه به بحراني بودن و چندرنظر ميبه

روي راهكار ایند دخيل در این حوزه خواهد شد. ازهاي فوق موجب مغفول ماندن دیگر ابعاسناریو

)رویكرد حاكم بر  ایمان بخشي و تقویتبر تغيير رویكرد نظام از افزایش آگاهياحتمالي، باید مبتني

بر این براي باشد. عالوه« ارزشمندي حجاب»شوراي عالي انقالب فرهنگي( به افزایش  425مصوبه 

 تغافل»كنترل وضعيت و حركت به سمت بهبود وضعيت حجاب در جامعه باید تلفيقي از سناریوهاي 

 -ايهاي رسانهویت دستگاهزیبانمایي حجاب از طریق اصالح و تق»و  «حجابيبي پدیده به نسبت

اي )صدا و سيما، هاي رسانهاجراي آن استفاده از ظرفيتالزمه در دستور كار قرار گيرد كه  «تبليغي

 بارسمي هاي هاي مرجع و تغيير در سياستمجازي و...(، گروه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، فضاي

 .  است قدرتمند ايرسانه مركز یک هوشمند مدیریت
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 بنديجمع

موضوع كانوني و مهم وجود دارد كه هرگونه سياستگذاري و  سهدرخصوص وضعيت حجاب در كشور 

 این موارد عبارت است از: گيري باید با لحاظ كردن آن انجام شود.تصميم

 تغيير ارزشمندي حجاب از شرعي به عرفيالف( 

است  ارزشمند درصد از افراد جامعه 35براي  شرعيدهند كه حجاب از حيث ذهني تحقيقات نشان مي

رغبتي و بي حس يواقع نوع. درانددرصد از زنان حجاب عرفي را ارزشمند دانسته 55تقریباً و 

بين  شود آنهاافراد جامعه ایجاد شده است كه موجب مي از يدر ميان بخششرعي خصوص حجاب در

 .دو گزینه حجاب عرفي و شرعي، حجاب عرفي را انتخاب كند

 هاي عرفي(محجبه) آسيبحجابان كمجمعيت باالي بد ب(

حجاب در گروه بدحجابان جمعيت افراد بداز درصد  85دهد، بيش از نتایج تحقيقات متعدد نشان مي

دانند. این گروه كه اصطالحاً آنها را طيف كم آسيب قرار دارند كه به لحاظ ذهني خود را محجبه مي

حاظ ذهني از یک طرف حجاب را براي زن مسلمان واجب دانسته و نسبت به نامند، به لميخاكستري 

سوي دیگر نسبت به ارزشمندي حجاب شرعي و همچنين ما ازپيامدهاي منفي بدحجابي آگاهي دارند، ا

به لحاظ ذهني آنها  از يمداخله دولت در كنترل حجاب موضع داشته و مقاومت ذهني دارند و بخش

 .دارا هستند دحجابان هنجارشكن رااستعداد ریزش به سمت ب

 هاي بحران بدحجابي ج( كانون

ه شهرها كه عمدشهرهاي بزرگ و كالن نجوانِ ساك هِدهد افراد تحصيلكردنتایج تحقيقات نشان مي

هاي سينمایي داخلي و خارجي است، بيشترین ميزان مصرف فرهنگي آنها تماشاي ماهواره و فيلم

وضوع حجاب دارند. بنابراین قشر اصلي و هسته كانوني بدحجابي در كشور آسيب و ناهنجاري را در م

كنشگران و بازیگران اصلي این صحنه هستند، داراي هاي ضدحجاب، كه طراح اصلي حركت

 سازد.كه اتخاذ یک سياست بسيار هوشمندانه، منعطف و سيال را ضروري مي هستندهایي ویژگي

، این اقدام انجام گيردخصوص حجاب رتي كه قرار باشد اقدامي دررسد درصونظر ميرو بههميناز

ه بار اصلي حجاب، یعني كاهش ارزشمندي آن باشدكمسئله زا به باید معطوف به نقطه كانوني آسيب

 اي و مصرف فرهنگي افراد است. آن بر دوش نظام رسانه
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