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سيدعبدالحسين نبوى * 
مرضيه شهريارى **

چكيده:  
ــه  ــى خاص و مربوط به يك جامعه معين يا در يك گوش ــئله حجاب موضوع مس
ــكار است كه با مشخصات  ــئله اى جهانى بوده و آش ــت، بلكه مس از جهان نبوده و نيس

متناسب با جوامع مختلف  و در سير تاريخى آنها قرار دارد.
حفظ ارزش ها و شعائر اسالمي از وظايف مسلم همه نهادهاست و رعايت پوشش 
ــمار مي آيد. بنابراين  ــگاه از مصاديق بارز آن به ش ــجويان دانش ــالمي به وسيله دانش اس
ــه روز در امر جذب  ــه راهكارهاي جديد و ب ــل ب ــگاه با توس بخش هاي فرهنگي دانش
ــجويان به محافل مذهبي بايد بيش از پيش كوشش كرده و در سايه تعامل حاصل  دانش
ــده ابعاد معقول ضرورت توجه به حجاب را بازخواني و ارائه كنند، به عالوه معرفي  ش
ــوه و الگو در اسالم، ايران و بيان مراتب تأثيرگذاري آن ها در تاريخ و تحوالت  زنان اس
جامعه به خصوص در امر حجاب مي تواند در بهبود وضعيت حجاب در بين دانشجويان 
ــناختى به  ــتر جامعه ش ــن مقاله، از منظرى عام و با رويكردى بيش ــد. اي دختر مؤثر باش
ــجويان دختر پرداخته  ــش در بين دانش ــايى و تحليل عوامل مؤثر در ضعف پوش شناس
ــت. در پايان نيز مجموعه اى از سياست ها و راهكارهاى بايسته كه اجراى دقيق آنها  اس
ــد روزافزون اين معضل جلوگيرى كند،  ــاير تمهيدات بالقوه مى تواند از رش در كنار س
ارائه شده است. در اين مقاله اگرچه از روش كتابخانه اى استفاده گرديد؛ اما سعى شد از 
تحقيقات ميدانى به عمل آمده، در اين خصوص و مستند قرار دادن آنها بهره جسته شود. 
واژگان كليدى: الگوى پوشش، دانشجو، بى حجابى، بهينه سازى، ترويج، سطح نظر 

و عمل.

Email: s.abdolhoseinnabavi@yahoo.com   دانشيار گروه علوم اجتماعى دانشگاه شهيد چمران  اهواز *
                          Email: tkta68@yahoo.com   كارشناس ارشد جامعه شناسى و مدرس دانشگاه **
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مقدمه و بيان مسئله
ــانه اى ارتباطى و به عنوان كنشى اجتماعى، از يك سو تحت  پوشش و حجاب به مثابة رس
ــوى ديگر، متأثر از  ــى و اقتصادى است و از س ــاختارهاى فرهنگى، اجتماعى، سياس تأثير س
ــگران اجتماعى اعم از زن و مرد است. در سال هاى پس از انقالب، به دليل آسيب پذيري  كنش
ــد و رعايت  ــى جامعه و تهديدهاى بيرونى، انتقال فرهنگى حجاب با اختالل مواجه ش درون
ــاختن وجدان جمعى و تبديل آن به مسئله اى  ــالمى، موجب جريحه دار س نكردن حجاب اس
اجتماعى شد (محبوبى منش، 1386). يكى از بزرگترين معضالت كشور ما طى ساليان گذشته 
ــدن تدريجى فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه بوده است. در واقع اين مشكل از  كمرنگ ش
آنجا ناشى مى شود كه »معروف»ها در جامعه ما فرايند نهادينه شدن را به درستى طى نكرده اند 
و به همين دليل اكنون شاهد بازگشت مجدد به برخى «منكر»ات از جمله پديده بدحجابى و 
ــئله را مى توان فقدان نگاه راهبردى و روشمند به  ــتيم. علت اين مس بى حجابى در جامعه هس
نهادينه كردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دانست. در واقع اگر تاريخ مواجهه با مسئله 
ــالمى را مرور كنيم، مشخص مى شود پرداختن به مسئله حجاب  بدحجابى پس از انقالب اس
ــده و هيچگاه  ــاليان متمادى پس از پيروزى انقالب دچار افراط و تفريط هاى فراوان ش طى س
خط مشى اصولى و بلندمدتى بر اين مسئله حاكم نبوده است؛ در دهه نخست پيروزى انقالب 
ــرايط ويژه فرهنگى و اجتماعى  ــالمى، به ويژه در دوران دفاع مقدس، به دليل حاكميت ش اس
ــش اسالمى، نظراتى وجود داشت؛ ولى جامعه، كمتر با معضل بدحجابى  در مورد حدود پوش
روبرو بود. در دهه دوم انقالب، به داليل مختلف سياسى، فرهنگى و اقتصادى، نابهنجارى هاى 
ــترى يافت و در دهه سوم، اين روند  اجتماعى از جمله پديده بدحجابى در جامعه ظهور بيش
ــه دهه گذشته، با وجود  ــت كه در س ــيرى رو به افزايش، ادامه پيدا كرد. واقعيت اين اس با س
ــالمى در مقايسه با وضع پيشين آن بسى  ــيب ها و كاستى ها، پايبندى به پوشش اس فراز و نش
ــتر و عميقتر بوده و اين امر در مراكز آموزشى به ويژه دانشگاه هاى كشور مشهودتر است.  بيش
ــت ميان «واقعيت موجود» تا «حقيقت مطلوب» فاصله كم نيست. در تحليل  با اين حال پيداس
ــاب و تمام علل و عوامل را تا حد  ــش عالوه بر آنكه بايد از تقليل گرايى اجتن ــت پوش وضعي
امكان واكاوى كرد، الزم است سهم تأثيرگذارى هريك از عوامل نيز مشخص شود. در اينجا 
ــانه مى تواند تا اندازة زيادى به كار آيد. وضعيت پوشش در سه دهه  تحقيقات ميدانى كارشناس
ــال 1356 تا 1359 وضعيت پوشش بانوان روندى رو به رشد داشته  ــان مى دهد از س اخير نش
است. تحليل همين پديده مى تواند در بررسى علل بدپوشى در سال هاى بعد روشنگر باشد.
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ــتقرار نظام اسالمى، وجهه همت و  ــكل گيرى انقالب تا زمان اس با وجود آنكه از زمان ش
ــئله اصلى جامعه اسالمى موضوع حجاب نبود، تمايل رو به رشد زنان به حجاب چگونه  مس

توجيه مى شود؟
خانواده ها و مهاجرت آنان به حاشيه شهرهاى ديگر، افزايش نارضايتى از پيامدهاى جنگ (از 
جمله گرانى)، حضور بسيارى از جوانان مذهبى در جبهه ها و كاهش اقتدار آنان در شهرها و عطف 
ــترش فرهنگ عفاف و از سوى  توجه مديران به موضوع جنگ و فقدان برنامه ريزى در زمينه گس
ديگر گسترش برنامه هاى فرهنگى جهان غرب عليه انقالب اسالمى. همچنين، جنگ توانسته بود 
انسجام اجتماعى و حس ايثار را تقويت كند و توجه به مسئله اصلى(جنگ) سبب مى شد بسيارى 
مسائل از جمله موضوع آزادى هاى اجتماعى و آزادى پوشش، برابرى حقوق زن و مرد و مسائلى 
از اين دست در حاشيه قرار گرفته و يا اصًال مسئله اقليت راحت طلب تلقى شود نه مسئله عموم 
مردم؛ از اين رو مسئله پوشش بانوان در طول جنگ هيچگاه به عنوان مشكلى حاد مطرح نشده بود؛ 

هرچند در انديشه عمل كنندگان آن يك موضوع مهم محسوب مى شده است.
ــاع مقدس از جمله حس  ــى، برخى از ارزش هاى دوران دف ــا پايان يافتن جنگ تحميل ب
ايثارگرى، انسجام اجتماعى، قناعت و معنويت گرايى با افول مواجه شد و از سوى ديگر همت 
ــور براساس برنامه هاى توسعه معطوف گرديد. اگرچه بازسازى  مديران نظام به بازسازى كش
ــيم افق ها، تدوين سياست ها و هماهنگى برنامه ها ضرورتى  ــور و تدوين برنامه براى ترس كش
ــت؛ اما اتخاذ رويكرد توسعه اى به اين معنا بود كه الگوهاى توسعه  اجتناب ناپذير بوده و هس
ــى غربى البته با اصالحاتى جزئى، مبناى تحوالت قرار  فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياس
ــالمى، ناهمگونى  ــعه و آرمان هاى نظام اس گيرد (فالح،1388). تعارض ميان آرمان هاى توس
ــته و نانوشته توسعه با جهت گيرى ها و شاخص هاى رشد  جهت گيرى ها و شاخص هاى نوش
ــيارى از  ــوران قرار گرفته بود، از ديد بس ــوى دينى كه از ابتدا مورد توجه برخى دانش در الگ
ــئوالن پنهان ماند. در نتيجه شكاف تبليغاتى و نابرابرى هاى اجتماعى نمايان تر شد، ثروت  مس
ــد، رقابت براى احراز موقعيت هاى  و قدرت اقتصادى و اجتماعى به ارزش عمومى تبديل ش
ــعاع قرار گرفت. در اين  ــه تجمل را افزايش داد و ارزش هاى معنوى تحت الش ــد، ميل ب جدي
ــش هاى متنوع فزونى گرفت. اين تغييرات پنهان  وضعيت تمايل به خودآرايى و انتخاب پوش
ــانه هاى آن را تحقيقات انجام  ــكل گرفت و ظهور يافت و نش ــرش و باورها، كم كم ش در نگ
ــده در دوره هاى زمانى مختلف نشان مى دهد. براى نمونه، دادگران(1369) در پژوهشى با  ش
ــش بانوان در زمينه شناخت الگوى مناسب اسالم براى  عنوان «حقوق، نقش اجتماعى و پوش
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زن امروز» در شهر تهران به بررسى دو گروه از زنان كه برخى از آنان در برابر حجاب، الگوى 
ــتر و گروهى ديگر حساسيت  ــالم براى زن امروز و مسائل شرعى حساسيت بيش ــب اس مناس
ــيد كه ميان نگرش اين دو گروه درباره لزوم و  ــتند، پرداخت و به اين نتيجه رس كمترى داش
ــت، از آزادى زنان حتى با  ــود دارد. گروه نخس ــت حجاب اختالف نظر وج ــى رعاي چگونگ
ــرعى در انتخاب نوع پوشش خود تا استفاده از رنگ هاى شاد و روسرى هاى  حفظ موازين ش
نقش دار طرفدارى نمى كرد و معتقد بودند استفاده از چادر يا مقنعه در محل كار دست و پاگير 
ــتفاده از لباس هاى تيره، سبب  ــتر بر اين عقيده بودند كه اس ــت. در مقابل، گروه دوم بيش نيس
افسردگى فرد مى شود و رنگ سياه براى پوشش خانم ها مناسب نيست. آنها استفاده از مقنعه 
ــت خانم ها براى  ــر چادر ترجيح مى دادند و بر اين باور بودند كه الزم نيس ــل كار ب را در مح
ــش چادر ساده و بدون نقش و يكسان استفاده  ــش خود در مجامع عمومى، حتمًا از پوش پوش
ــتانى شهر  ــش دختران دبيرس ــيوه پوش ــمس (1386) «تأثير عوامل اجتماعى را بر ش كنند. ش
تهران» بررسى كرد و نشان داد نوع پوشش مادر و خواهران با نوع پوشش دختران همبستگى 
ــان داد: هرچه بر  ــى فرد نش ــن، وى درباره تأثير محيط اجتماعى بر رفتار پوشش دارد. همچني
ــود، از تعداد چادرى ها  تعداد بوتيك هاى موجود در محله و اطراف خانه دختران اضافه مى ش
ــتگار خالد (1386) در پژوهشى باعنوان  ــتفاده كنندگان از پوشاك ساده كم مى شود. رس و اس
ــى دانشكده علوم انسانى دانشگاه  ــى حجاب در ميان دانشجويان دختر دوره كارشناس «بررس
شاهد تهران» پرداخت و نشان داد نگرش دختران به حجاب اسالمى به طور كلى مثبت است. 
ــزارش مى دهد كه ميزان نگرش مثبت دختران با پايگاه اجتماعى خانواده، مذهبى بودن  وى گ
والدين و نوع پوشش هاى دوستان و ميزان استفاده از رسانه هاى جمعى و كاالهاى فرهنگى و 
ميزان پيروى از گروه هاى مرجع، به لحاظ آمارى رابطه معنادارى داشته است. يك نظرسنجى 
ــش نامناسب توسط برخى افرد نشان داده كه 23 درصد  در تهران (9بهمن1385) درباره پوش
تبعيت از مد روز، 20 درصد زيبا و متنوع بودن لباس هاى جديد، 39 درصد جلب توجه و 12 
درصد اظهار مخالفت با برخى سياست هاى كشور را دليل انتخاب پوشش هاى نامناسب خود 
دانسته اند. در نظرسنجى ديگرى كه در سال(1388) در سطح شهر تهران بزرگ انجام گرفت، 
ــش درباره اهميت مسئله حجاب در سالمت جامعه، ارتباط پوشش مناسب افراد با  چهار پرس
امنيت اخالق جامعه، نوع پوشش به عنوان شاخص انتخاب همسر و علل پوشش نامناسب از 
ــهروندان پرسيده شد. براساس نتايج، 76/6 درصد پاسخگويان پوشش مناسب را در ايجاد  ش
ــاخص انتخاب  ــش را ش ــخگويان نوع پوش امنيت اخالقى در جامعه مؤثر21/21 درصد پاس
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ــر دانسته اند، 8  درصد نيز درباره اين پرسش نظرى نداشتند و 55 درصد با اين موضوع  همس
ــت مطرح  ــد. موضوع حجاب در چارچوب بحث دفاع از حقوق زن، سال هاس ــف بودن مخال
ــت و آثار زيادى در اين زمينه به رشته تحرير در آمده است؛ اما تحقيقاتى كه تاكنون  ــده اس ش
به عمل آمده عمومًا جنبة فقهى و تفسيرى داشته و به جنبه هاى اجتماعى حجاب زنان توجه 
ــائل و معضالت پوشش در جامعه كنونى  ــت و مطالب آنها چندان ناظر به ريز مس ــده اس نش

نيست، ازاين رو اين موضوع به عنوان يكى از مهم ترين اهداف تدوين اين مقاله بوده است.

مفهوم شناسى عفاف
ــى شده است.  ــالمى و دينى وارد زبان فارس ــت كه با فرهنگ اس عفاف واژه اى عربى اس
ــات و خواهش هاى  ــانى از محرم ــتن نفس انس ــاف را به معناى خود نگهدارى و باز داش عف
شهوانى دانسته اند. راغب اصفهانى در «المفردات فى غريب القرآن»، ذيل ماده عف مى گويد: 
«العفة حصول حاله للنفس تمتنع بها عن غلبه الشهوة والمتعفف المتعاطى لذالك بضرب 

من الممارسه والقهر» (راغب االصفهانى،1362: 339).
«عّفت حالت نفسانى است كه مانع تسلط شهوت بر انسان مى شود و انسان عفيف كسى 
ــتمر و پيروزى بر شهوت، به اين حالت دست يافته باشد». از  ــت كه با تمرين و تالش مس اس
ــا و زنا دارد و قرآن  ــاظ اصطالحى، عفاف معنايى فراختر از پاكدامنى و پالودگى از فحش لح
ــيع تر از عفاف و پاكى جنسى به كار برده و  كريم و نصوص روايى نيز عفاف را در معناى وس
ــتن، صبورى و  ــلط بر خويش آن را به معناى در پيش گرفتن رويه اعتدال، خود نگهدارى، تس
ايستادگى در برابر كامجويى ناروا مى دانند كه در حوزه تمايالت جسمى و جنسى مى گنجد و 

نفس انسانى خواهان برآورده شدن بى قيد و حصر آن نيازهاست (هاشمى،1384).

حجاب
حجاب از لحاظ لغوى، هم به معناى پوشيدن و هم به معناى پرده و حاجب به كار مى رود 
ــت. البته  ــش زن در برابر بيگانه اس (مطهرى،1374: 78). ولى در اصطالح فقهى، حجاب پوش
كتب فقهى از واژه حجاب به اين معنا كمتر بهره گرفته اند و براى بيان اين مقصود در دو مقوله 
كامًال مرتبط «پوشش» و «نگاه»، از دو واژه «ستر» و «نظر» استفاده كرده اند (خلفى، 1386: 77).

ــالم براى زنان مقرر كرده به اين  ــهيد مطهرى(ره)، وظيفه پوشش كه اس ــتاد ش  از نظر اس
معنا نيست كه زنان از خانه بيرون نروند و در خانه محبوس باشند، بلكه پوشش زن در اسالم 
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اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گرى و خودنمايى 
ــش ظاهرى زن مسلمان بخشى از حقيقت باطنى و بيانگر  نپردازد. (مطهرى،1374: 79). پوش

انديشه ها و نظام ارزش هاى درونى اوست (يزد خواستى،1386: 39).

وضعيت پوشش
ــش از منظر جامعه شناسى نشانه موقعيت اجتماعى بوده؛  ــته الگوى پوش در دو قرن گذش
ــب هويت  ــود، به معناى نوعى ايدة بدن محورى و كس ــيده مى ش اما در قرن حاضر آنچه پوش
ــت. ُمد به مثابه يكى از روندهاى تغيير در جامعه، باعث شده در شيوه زندگى و طرز تلقى  اس
ــود. جوانان عالوه بر تابعيت از بازار  ــنى، به ويژه جوانان، تغيير ايجاد ش گروه هاى مختلف س
ــترين  ــبك هاى نو در بازار مصرفى بيش ــه مصرف كاال، در تركيب و ابداع س ــوده اى در زمين ت
ــته و  ــد. آنها قادرند نمادهاى رايج و قالبى را شكس ــرات را بر جا  مى گذارن ــرات و تأثي تغيي
ــا واگرايى با فرهنگ جامعه)  ــاس معناى متفاوت (همگرايى ي ــاى نمادين خود را براس ايده ه
به كار گيرند. اين معانى با توجه به نوع طبقه اجتماعى و اقتصادى كه جوانان در آن قرار دارند، 
ــى (ديدنى) و كاالمحور شكل بگيرد. در بُعد نمايشى، جوانان هم  ــيوة نمايش مى تواند به دو ش
عاليق شخصى خود را در الگوى پوشش به كار مى برند و هم با پيوستن به گروه هاى همسال 
ــردازش و بازتوليد نمادها و الگوها مى پردازند. اما در حالتى كه كاال، محوريت دارد نوع  ــه پ ب
ــت. در بُعد نمايشى، كنشى كه مد نظر  ــود، مهم اس مارك و ميزان هزينه اى كه پرداخت مى ش
آنهاست، ارسال پيام ويژه اى به ساختار كلى جامعه است. اين پيام مى تواند با توجه به ساختار 

سياسى، اجتماعى و مذهبى هر جامعه، تعبيرهاى گوناگونى داشته باشد.
رفتار پوششى در عين حال نشان هايي از باورها و اعتقادات شخصى نيز محسوب مى شود 
ــتر مورد عنايت نظام هاى تربيتى و سياسى قرار مى گيرد. در نظام هاى تربيتى  و از اين بُعد بيش
ــى، الگوهاى خاصى از پوشش به عنوان پوشش هنجار مطرح   ــى داراى هنجار پوشش و سياس
ــود و به شكل هاى مختلف از اعمال آنها حمايت به عمل مى آيد و تحقق آن نشان هايي  مى ش
از توفيق شمرده مى شود. نظام تربيتى و سياسى ايران از جمله اين نظام هاست؛ بنابراين، ميزان 
ــان گروه هاى مختلف اجتماعى، عالوه بر  ــِى همنوا با هنجارهاى آن در مي ظهور رفتار پوشش
آنكه وضعيت مطلوب را نشان مى دهد، نشان هايي از توفيقات اين نظام در عرصه عمل است.
اگر شيوة پوشش در بين برخى از گروه ها، مغاير با معيارها و هنجارهاى رسمى و پذيرفته 
شده باشد، مى توان گفت مشكلى اجتماعى ظهور يافته است؛ از اين رو استفاده از واژه ناهمنوا 
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در الگوى پوشش به اين معناست كه اين شيوه رفتارى توسط تعداد كثيرى از افراد در جامعه 
يا نظام رسمى تربيتى ـ سياسى (فرهنگ مسلط)، به عنوان رفتارى ضداجتماعى تلقى مى شود.
ــش  ــود الگوى پوش در حقيقت، متن و زمينه هاى فرهنگى متنوع در جوامع، باعث مى ش
ــود؛ يعنى وجود  ــاز (ناهمنوا) مطرح ش ــى، عادى (همنوا) يا مسئله س ــوان رفتار اجتماع به عن
ــب رعايت آن را بيان  ــند و راه هاى مناس ــى كه به اين رفتار معنا مى بخش ــا و نهادهاي ارزش ه
ــيختگى آن به معناى ادغام  ــطح كالن و گس مى كنند، نمايانگر همنوا يا ناهمنوا بودن آن در س
الگوهاى متفاوت و متكثر با به كارگيرى كنشى هدفمند در سطح ُخرد مى شود. نحوه برخورد 
ــنت در جامعه مورد  ــب، قانون و س ــدت به كارگيرى مذه ــار نيز تابع ميزان و ش ــا اين رفت ب
ــان  ــالمى، دولتمردان نظام با هدف تربيت انس ــت. در ايران پس از پيروزى انقالب اس نظر اس
ــمى و گفتمان هاى مسلط) برنامه هايى را  ــلمان، متعهد و وفادار به هنجارهاى رس آرمانى (مس
ــتفاده از ابزارهاى گوناگون و  ــتگاه فرهنگى جامعه با اس طراحى و اجرا كردند؛ بنابراين، دس
ــعى در كنترل عرصه عمومى و خصوصى جامعه  ــرمايه گذارى هاى مستقيم و غيرمستقيم س س
ــبات زن و مرد، اجراى  ــالمى كردن روابط و مناس ــنتى و ازجمله: «اس ــاس معيارهاى س براس
ــت تفكيك جنسى زن و مرد در نهادهاى آموزشى (به جز دانشگاه ها)، ورزشى، تفريحى  سياس
و در وسايل حمل و نقل عمومى (اتوبوس هاى شهرى) و همچنين احياى هنجارهاى اسالمى 
ــبك پوشش جوانان» پرداختند. اين تالش رسمى و مبتنى بر قدرت به منظور تغيير  در مورد س
در الگوهاى پيشين (قبل از انقالب) و الگوسازى در عرصه هاى عمومى، نوعى از رفتار را در 
پى داشته كه از طريق جامعه پذيرى از باال ظهور مى يابد و از حيث استحكام داراى تفاوت هاى 
ــنايى و ارتباط جامعه ايرانى با اجزاى  ــت. عالوه بر اين، آش جدى با جامعه پذيرى از پايين اس
ــبك هاى  ــده كه افراد با س ــانه هاى جمعى و فناورى اطالعات، باعث ش مدرنيته از جمله رس
ــتفاده از آن با توجه به نوع فرهنگ خود تغييراتى  ــاير ممالك آشنا شده و در اس زندگى در س
ايجاد كنند؛ در نتيجه در اين نوع چالش، تعارض ميان كردارهاى عمومى از يك سو و هنجارها 

و ايدئولوژى رسمى از سوى ديگر مشاهده مى شود (شهابى،1382).
ــه فرهنگ ايرانى،  ــنتى در ايران كه نتيجه تالقى س به اين ترتيب تقابل زندگى مدرن و س
اسالمى و غربى است. چالش هايى را در حوزه هاى مختلف، به ويژه حوزه جوانان، ايجاد كرده 
ــدن و فرهنگ پذيرى آنها جابه جايى به وجود  ــت. اين امر باعث شده در شيوه اجتماعى ش اس
ــالب پديد آورد. اين  ــوم و چهارم انق ــل س ــد و فضاى جديدى را به ويژه براى جوانان نس آي
ــگاه ها مشاهده كرد. نمودهاى اين رخداد فرهنگىـ   ــترده مى توان در دانش گروه را به طور گس
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اجتماعى را مى توان در كسب هويت جوانان دانشجو از طريق گرايش به ُمد و تغيير در سبك 
ــكل گيرى زبان خاص و در كل بروز شيوه ها، انديشه ها  ــش، استفاده از انواع موسيقى، ش پوش
ــبك هاى متفاوت زندگى (در مقايسه با آنچه والدينشان بدان پايبند هستند) مشاهده كرد.  و س
اين تفاوت ها و شيوه ها در ميان قشر جوان جامعه، به ويژه دانشجويان، نمود بيشترى دارد. اين 
نمود و شفافيت رفتارى حكايت از آن دارد كه سبك واحد زندگى، در اين مورد پوشش، در 
ميان جوانان رنگ باخته و نه تنها آنان رفتار پوششى خود را به تناسب موقعيت هاى اجتماعى 
تغيير مى دهند كه گاه براى اين تنوع رفتارى و نبود وحدت رويه، توجيه هاي نظرى نيز مطرح 
ــى حاضر قرار داد، متمايز كردن محيط هاى  مى كنند. آنچه را مى توان از اين بحث مبناى بررس
حضور از نظر زمينه سازى بروز رفتار پوششى دانشجويان است. به اين منظور، ابتدا دو متغير 
ــد كه اولى مربوط به محيط و  ــش شناسايى ش ــى موضوع پوش براى تدارك بنيان نظرى بررس
ــن آزادى عمل و ميزان  ــت. دو جنبه مهم متغير آزادى با عناوي ــى مربوط به موقعيت اس دوم
ــب محيط هاى حضور  ــش در محيط اجتماعى كه به تناس ــد منافع براى ظهور نوع پوش تهدي
متفاوت است، معرفى شد. در اين بررسى، دانشگاه به عنوان محيطى كه دانشجو در آن است؛ 
ناشناخته  محسوب مى شود و بازار به عنوان محيطى كه دانشجو در آن شناخته شده. بنابراين، 
ــط، به ترتيب، تهديد منافع در حداكثر و حداقل قرار دارد. از نظر كنترل براى  ــن دو محي در اي
مشابه شدن ديگرى با وضع تعريف شده، دانشگاه در پى اعمال نظر حداكثرى و بازار در پى 
ــت. در ميانه اين دو محيط، مهمانى قرار مى گيرد كه دانشجو است؛ اما  اعمال نظر حداقلى اس
به دليل مشابهت رفتار با ديگرى، احساس تهديد منافع و الزام «شناخته شده» در آن به رعايت 
ــوى  ــجو از محيط كنترل كننده به س ــد. بنابراين، هر چه دانش موازين خاص، به حداقل مى رس
محيط آزاد گذارنده و هرچه از موقعيت هاى آشنا به موقعيت هاى ناآشنا حركت مى كند، بيشتر 
ــته از باورهاى شخصى او هستند؛ بر  ــاهد بروز رفتارهايى بود كه انتخابى و برخاس مى توان ش
اين اساس، پرسش اين است كه در اين مكان  موقعيت ها، رفتار پوششى دانشجويان (الگوى 

پوشش ناهمنوا) چگونه ظهور مى كند (همان،1390).
براى بى حجابى، داليل بسيارى را مى توان برشمرد. در اين قسمت به برخى عوامل كه باعث 
بدحجابى و جلوه گرى زنان مى شود، اشاره مى گردد و راهكارهايى براى درمان آن داده مى شود.

علل و عوامل بي حجابي و ابتذال در پوشش يا آسيب شناسي حجاب
ــناختى، بى حجابى از مصداق هاى انحراف و كج روى است. بى حجابى،  از منظر آسيب ش
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ــارى و قانونمندى ها و  ــا و انتظارات جامعه، خالف فرهنگ ج ــازگار با هنجاره رفتارى ناس
ــت كه به نگرش هاى سرزنش آميز  انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش ها و تضادهايى اس
ــد و واكنش هايى مانند مجازات، طرد و انزوا را به همراه دارد. به تعبير ديگر، هرگاه  مى انجام
ــد،  ــار افراد جامعه با هنجارها، ارزش ها و عقايد اجتماعى جامعه در تعارض و تضاد باش رفت
رفتار اجتماعى، رفتارى نابهنجار خواهد بود؛ زيرا بين خواسته ها، نيازها و آرمان هاى اجتماعى 
ــن حالت، روابط اجتماعى،  ــود و در اي ــتم موجود و افراد جامعه هم آهنگى ديده نمى ش سيس

تنش زا و ستيزآميز است. 
ــهيم و دخيل مي باشند  ــترش پديده بي حجابي س علل و عوامل مختلفي در پيدايش و گس
كه برخي از آنها سياسي و پاره اي ريشه فرهنگي و بعضي نيز مبناي اقتصادي و برخي عوامل 
رواني، فردي و اجتماعي دارند كه در اين بحث به مهم ترين آنها فهرست وار اشاره كرده و به 

توضيح برخي از مواردي كه ضروري به نظر مي رسد مي پردازيم:
ــگ غيربومي و بيرونى،  ــتعمار و هجوم فرهن ــرمايه دارى، 2. عوامل اس ــد نظام س 1. رش
ــي و غيرملي،  ــا گرايش هاي غيربوم ــنفكري ب ــل داخلي، 4. جريان روش ــتفاده از عوام 3. اس
ــتن مباني معرفتي درست  ــكوالر، 6. عدم آگاهي و نداش ــي س 5. جريان ها و گروه هاي سياس
ــش، 7. عوامل دروني، 8. نوع ارتباطات اجتماعي اقليت هاي مذهبي و زن هاي  از پديده پوش
ــلمان، 9. عوامل اقتصادي و اجتماعي، 11.  بدآموزي هاي برنامه تلويزيوني و فيلم هاي  غيرمس
سينمايي و مطبوعات، 11. نبود تعليم و تربيت ديني و ضعف اخالقي، 12. برداشت و تفسير 

غلطي كه از آزادي به عمل آمده است.

تهاجم فرهنگي
ــت، اكثر دختر  ــا دارد گريزي به تهاجم فرهنگ بزنيم، چرا كه درد جامعه ما همين اس ج
ــريعًا تقليد  ــك رقاصه از طريق ماهواره  ... س ــفانه با ديدن ي ــا و زن هاي جامعه متأس خانم ه
مي كنند و اصًال به اين فكر نيستند كه او با اين وضعيت خود و استمتاع ديگران، خود را ابزار 

درآمد كرده و از اين طريق امرار معاش مي كنند. آخر خواهر ايراني شما چرا؟
ــما تالش مي كنند، چرا از  ــرانتان از صبح تا شب جهت امرار معاش ش ــمايي كه همس ش
ــاس مي كنيد كه افتخار و ارزش زن، ظاهر ساختن صفت  بهترين ها تقليد نمي كنيد؟ چرا احس
حيوانيش است؟ آيا تا به حال فكر كرديد كه وجه تمايز انسان با حيوان چيست؟ آيا مي دانيد 
ــازد؟ و همين هوش باعث مي شود كه انسان  ــان او را از حيوان جدا مي س هوش و درايت انس
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خود را وسيله خوشي ديگران قرار ندهد و از نامحرمان خودشان را بپوشاند و گوهر وجودي 
خود را در صدف حجاب حفظ كند و از اين طريق به كماالت عاليه انساني برسد.

تهاجم فرهنگي به اين معناست كه يك مجموعه سياسي يا اقتصادي براي اجراي مقاصد 
ــت هجوم مي برند. آنها هم  ــردن يك ملت به بنيان هاي فرهنگي آن مل ــير ك خاص خود و اس
چيزهاي تازه اي را وارد اين كشور و ملت مي كنند؛ اما به زور و به مقصد جايگزين كردن آن ها 
ــت و نيز پوچ پوك و تهي  ــا فرهنگ و باورهاي ملي آن ملت كه نام اين تهاجم فرهنگي اس ب
كردن تفكر و ذهنيت و فرهنگ و تمدن ملي و اصيل يك جامعه و تضعيف شخصيت انساني 
ــور مهاجم به  افراد آن با تحميل ترس و هراس دائم و القاي اصول فكر و تحميل فرهنگ كش
جاي آن و اين جا با از دست دادن خويشتن و از دست دادن پايه هاي فكري و اخالقي و ملي 
ــاد و فحشا و ابتذال را ترويج  صورت نمي گيرد. آنها همچنين به عنوان آزادي و هنر، انواع فس
دادند و حجاب را مانع اصلى اين آزادي حقيقي معرفي كردند و امنيت اجتماعي افراد جامعه 

را به خطر انداختند.

زمينه هاي داخلي تهاجم فرهنگي
در يك بررسي اجمالي از وضعيت كشورهاي مورد هجوم به ويژگي هاي مشتركي دست 
ــترش تهاجم فرهنگي  ــان مي دهد، اين ويژگي ها به عنوان عامل كليدي در گس مي يابيم كه نش

نقش اساسي را داراست.
ــده و براي سهولت  ــتعمارگران و مهاجمين ايجاد ش ــيله اس بعضي از اين ويژگي ها به وس
ــتعمار به جوامع ديگر تحميل شده و برخى ديگر، مختص ساختار داخلي  در امر تهاجم و اس
جوامع مورد هجوم است برخى از مهمترين اين ويژگى ها كه به عنوان زمينه هاي داخلي تهاجم 

فرهنگي نيز مطرح است عبارتند از:
الف) بي توجهي نسبت به فرهنگ خودي: هر يك از جوامع انساني، فرهنگ خاص خود 
ــيرين در تاريخ سرزمين آنها شكل  ــاليان متمادي در اثر خاطرات تلخ و ش را دارند، كه طي س
گرفته و به صورت فرهنگ آن سرزمين درآمده است كه از آن به فرهنگ خودي تعبير مي شود. 
تا زماني كه فرهنگ خودي به حيا خود ادامه و قدر هضم و دفع تازه هاي فرهنگ وارداتي را 
داشته باشد، هيچگونه آسيبي نخواهد ديد. ولي اگر فرهنگ خودي، پويايي و جذابيت خود را 
از دست داده و قدر انطباق با مقتضيات زمان را نداشته باشد، فرهنگ بيگانه به راحتي مي تواند 

جايگاه خود را پيدا كند و فرهنگ خودي را به انحطاط و فراموشي سپارد.
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ــالم سعادت جامعه بشري را با احيا  ــت كه همه اديان الهي به ويژه دين مبين اس از اين روس
و احترام به اصول انساني و معنوي مي داند و همواره هشدار مي دهد كه براي حفظ ارزش هاي 
انساني در جامعه همه بايد كوشا باشند. در اسالم عنصر مهم امر به معروف و نهي از منكر «يكي 
ــرده و به فرهنگ جامعه،  ــت كه به صورت يك موتور نيروبخش عمل ك ــق بارزي اس از مصادي
ــبت به  ــد، عمل به اين فرضيه الهي، از غفلت و بي توجهي نس ــتمري مي بخش پويايي و حيا مس
فرهنگ غني اسالمي جلوگيري مي كند و ترك آن سلطه فرهنگي بيگانگان بر جامعه اسالمي را 

به دنبال خواهد داشت، از اين رو در دين اسالم به اجراي آن تأكيد فراواني شده است.
ــى از «خود كم بينى و احساس  ــتر ناش ب) خودباختگى فرهنگى: حالت خودباختگى بيش
ــتكبار جهانى با دست  ــت. بنابراين اس ــرفت و موفقيت هاى ديگران اس حقارت» در برابر پيش
ــرفت هاى مادى، چنين تبليغ مى كند كه علت پيشرفت هاى مختلف و شگفت آور  يافتن به پيش

جهان غرب ناشى از فرهنگ آنهاست.

بي حجابي و رسانه هاي گروهي
نقش برنامه هاي تلويزيوني، فيلم هاي سينمايي، تئاتر و مطبوعات در ابتذال زن در پوشش 
ــه؛ زن را با اندام  ــان اهميت فراوان دارد. هنگامي كه جامع ــخصيت او در اين مي ــقوط ش و س
ــتر و خودنمايي افزون تر از او  ــي بيش ــت روز به روز تقاضاي آرايش برهنه بخواهد طبيعي اس
ــغ كاالها و دكور اطاق هاي  ــيله تبلي ــي اش وس دارد و هنگامي كه زن را از طريق جاذبه جنس
انتظار و عاملي براي جلب جهانگردان و سياحان و مانند اين ها قرار بدهند در چنين جامعه اي 
ــقوط مي كند و ارزش هاي  ــرحد يك عروسك يا يك كاالي بي ارزش س ــخصيت زن تا س ش
ــي سپرده مي شود و تنها افتخار او جواني و زيبايي  ــاني او به كلي به دست فراموش واالي انس
ــيله خواهد شد، براي اشباع هوس هاي  ــود و به اين ترتيب مبدل به وس و خودنمايي ا ش مي ش
ــركش يك مشت آلوده فريبكار و انسان نماهاي ديو صفت و نقش فيلم، سينما، تلويزيون و  س
رسانه هاي مطبوعاتي را در ساختن چنين فردي مبتذل از زن و چنين جامعه اي كسي نمي تواند 

انكار كند (سليمانى،1386).
جامعه ايرانى با دارا بودن 70 درصد جمعيت جوان و با توجه به شرايط متغير جهانى، با 
ــايل ارتباطى جديد و مخاطبان جوان آنها روبرو است. جوانان  چالش هاى مهمى در زمينه وس
داراى عاليق، خواسته ها و نيازهايى هستند كه در پى پاسخ به آنها در كندوكاو مي باشند. جوان 
ــاط و زيبايى است؛ عناصرى كه روح و جسم او را به سمت خود  ــتار آزادى، نش امروز خواس
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ــاند و هر فرد، هر فكر، هر فرهنگ و حكومتى كه اين عناصر را به او ارائه دهد جوان  مى كش
ــمت خود جذب مى كند و او را در حيطه اقتدار خود در مى آورد (طباطبايى،1384).  را به س
ــتا،  ــش و لباس فرد بروز مى يابد. در اين راس يكى از زمينه هاى تجلى اين نيازها در نوع پوش
ــبكه هاى ماهواره اى با سرمايه گذارى عظيم و بهره بردارى از آخرين تكنولوژى ها، با قدرت  ش
ــوان امروزى القاء كنند. در  ــبك ها و طرح هاى متنوع و گوناگون را به ج ــعى دارند س زياد س
ــبكه هاى دولتى بسيارى از كشورها، به دليل كمبود امكانات و تجهيزات فنى و مالى،  مقابل، ش
ــنايى با پيچيدگى هاى نظام و مكانيسم هاى تأثيرگذار و كمبود افراد آگاه و آشنا به مسائل  ناآش
ــبكه هاى قدرتمند ماهواره اى و فرامرزى تسليم مى شوند و  ــيار سريع در رقابت با ش روز، بس
جوان را در مقابل شبكه هاى رنگارنگ تنها رها مى كنند. در اين مرحله جوانان در مى يابند جامعه 
سنتى شان نمى تواند نياز روز آنان را برآورد و به پذيرش فرهنگ و روش هاى وارداتى رو آورده 
ــنتى سرباز مى زنند و به تقليد فرهنگ وارداتى پرداخته، روز  ــيارى از عادات س و از عمل به بس
ــوان در معركه نبرد بين دو گروه از ارزش ها  ــوند. ج به روز از تمدن و فرهنگ خود دور مى ش
ــبكه هاى ماهواره اى در مقابل ارزش هايى كه از جامعه  (ارزش هاى انتقالى از جمله از طريق ش
خودى ريشه گرفته) گرفتار مى شود و به عقيده روانشناسان دچار جنون توهم مى شود. به همين 
دليل انديشه جوان در ستيز روانى بين اين دو دسته از ارزش ها گرفتار مى آيد و گاهى به غارت 
مى رود و اين جابه جايى است كه جوان در دنياى وهم آلود و تخيلى كه سراسر نبرد دو دسته از 

ارزش هاست، به بند كشيده مى شود (اعتضادالسلطنه،1380: 62). 

بي حجابي و عوامل اجتماعي
ــت، 2.  طرد از خانواده،  ــط خانواده ها و عدم امنيت و فقدان محب ــفته و غل 1. روابط آش
ــب محيط اجتماعي و تحريكات آن، 4.  ضعف قوانين و عوامل كنترل در  3.  موقعيت نامناس
جامعه، 5. ضعف تربيتي خانواده ها و عدم پايبندي آنها به مذهب، 6. نوشته ها و آثار بدآموزى 
(عكس ها، فيلم ها، تئاتر و مانند آنها)، 7. ازدواج هاي غلط، 8.تعدد زوجات، 9. متاركه، طالق، 
ــرفت هاي علمي و  ــي در مورد اعمال و عقايد پوچ ديگران، 11.پيش ــي، 11. خودباختگ بيوه گ

صنعتي وارتباط بيشتر و تنوع در اشكال فاسد.
ــأ و ريشه هايي دارند كه كم و  ــادـ  كه ذكر گرديدـ  منش عوامل ايجادكننده انحراف و فس
ــه اي با انحراف و فساد  ــائل پرداخت تا بتوان مبارزه اي جدي و ريش بيش بايد به رفع اين مس
ــت. يعني همان اصولي كه بايد به انسان ها و جامعه حاكم باشد، اين ريشه ها شش بخش  داش
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ــتند كه بايد آنهايي كه اثر مثبت دارند تقويت و آنهايي كه تأثير منفي دارد حذف و نابود  هس
گردد:

الف) منشأ و ريشه هاي زيستي: 1. ارث: از نظر علمي به اثبات  رسيده است كه اشخاصي، 
انحرافاتي به ارث مي برند. 

2. ريشه هاي عضوي و جسمي اعم از نقص ها، زشتي ها و زيبايي ها.
ــه عوامل رواني و عاطفي: 1. اختالالت ذهني و كم هوشي، 2. اختالالت عاطفي  ب) ريش
ــاوز، بهانه جويي،  ــت)، 3. اختالالت روانى (تج ــم، اضطراب، محروميت، شكس (ترس، خش
ــوابق چند سال اول زندگي (تجربه خوب و بد، عقده ها، احساس  ماليخوليا)، 4. تجارب و س

گناه كاري و شرمساري، احساس حقارت). حضرت امام جواد (ع) فرمود:
ــاس شخصيت اخالقي نمي كند از  ــره». آن كس كه در خود احس «عليه نفس فال تأمن ش

شر او ايمن مباش.
ــال هاي اوليه زندگي كودك  ــه هاي اجتماعى: 1. خانواده، به خصوص س ج) منشأ و ريش
اختالفات خانوادگي و كمبودهاي عاطفي، 2. مدرسه، عوامل موجود در مدرسه (مدير، ناظم، 
ــرين يا عدم هماهنگي سني، ــي ها). گروه همساالن يعني معاش ــتان و همكالس معلمين، دوس
ــا منفي ايجاد كنند،  ــائلي مثبت ي ــت مس ــب برخورد ممكن اس 3. اجتماع و مردم كه به تناس

4. نابساماني هاي اجتماعي و كانون هاي فساد.
ــكل بيكاري،  ــر (توزيع ناعادالنه، مزد كم و كار زياد، مش ــه هاي اقتصادي: 1. فق د) ريش

نوسان هاي اقتصادي). 2.غني بودن و راحت طلبي و كمبودهاي روحي در كنار آن.
ــي انحراف: 1. نقش و اثر قوانين، قاطع بودن در اجرا و جامع بودن  ــه هاي سياس هـ) ريش
ــورد، 4. تضادهاي  ــارهاي بي م ــخت گيري بي جا و اعمال فش ــات قانوني، 3. س آن، 2. تبعيض

سياسي (سليمانى،1386).

علل سياسى
ــازمان هاى فعال در مورد  ــتر به عملكرد نظام سياسى كشور و س ــى بيش زمينه هاى سياس
ــى  ــاى افراد و نوع تعامل ميان فرد و نهاد سياس ــاب آن در قلمروهاى رفتاره ــاب و بازت حج
ــترش بى حجابى مؤثر بوده اند كه از آن  ــتى ها در ايجاد زمينه و گس ــت. برخى كاس مربوط اس

جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:
ــت هاى فرهنگى  ــتراتژيك به موضوع هاى فرهنگى: تبيين نكردن سياس 1. ضعف نگاه اس



 بررسى علل ضعف پوشش در بين دانشجويان دختر  و راهكارهاى بهينه سازى آن در سطح نظر و عمل

70
6 و 

ه 9
مار

- ش
تم 

 هف
ال

س
13

91 
ان

و آب
هر 

م
76

به صورت مرحله اى و طراحى سازوكارهاى الزم براى اجرايى شدن آن در همين راستاست.
2. تعدد و تنوع سازمان هاى مسئول با فعاليت هاى متعارض: ناهماهنگى ميان مجموعه هاى 
مديريتى نظام و عملكرد برخى دستگاه هاى فرهنگى كشور در زمينه سازى براى ابتذال و دامن 
ــتگاه قضايى مبنى بر جرم تلقى  ــت هاى دس ــت هاى ضدفرهمنى با سياس زدن به برخى سياس

كردن اين سنخ تظاهرات، تباين آشكار دارد.
3. ارائه نكردن تعريف مشخص از پوشش الزامى زنان متناسب با ضرورت هاى فرهنگى 

جامعه اسالمى در عصر جديد و نياز شهروندان.
4. تالش نكردن براى معرفى الگوهاى پوششى متناسب با سليقه هاى مختلف و تأكيد بيش 

از اندازه بر گونه خاصى از حجاب (چادر) در تمام مراكز و مناطق بدون داشتن توجيه كافى.
5. برخورد نكردن با گروه هاى قارچ گونه، افراطى، خشن و ناآشنا با سياست تربيتى اسالم 
كه با رفتارهاى شتاب زده و ايجاد حساسيت هاى مقطعى و سليقه ورزى هاى ناسنجيده به بهانه 
ــنت نهى از منكر در عرصه اجتماع، متعرض زنان و دختران داراى پوشش نامناسب  احياى س
ــوند. به اعتقاد برخى جامعه شناسان، برخوردهاى ناسنجيده با انحراف ها و منحرفان، در  مى ش
ــازمان يافته مى انجامد. تقابل  ــدت به گرد هم آمدن اين افراد در قالب هاى گروه هاى س بلندم
ــى كم ثبات گرد هم آورد تا  ــر و هم عقيده را در گروه هاى باثبات يا حت ــد افراد هم فك مى توان

بتوانند هنجارهاى مورد نظر خود را استحكام بخشيده و توسعه دهند.
6. نداشتن تالش جدى و برنامه ريزى شده براى اقناع سازى فرهنگى: در سال هاى گذشته، 
شمارى از نهادهاى فرهنگى نظام تحت تأثير برخى جريان هاى كور فرهنگى و سياسى، به جاى 
تشريح فلسفه حجاب، پاسخگويى مستقيم و غيرمستقيم به شبهه ها، انتقال فرهنگ حجاب از 
ــير تأييد و تقويت اباحى گرى و فرهنگ  ــى و تربيتى، در مس طريق كانون هاى مختلف آموزش
ــى به ارزش هاى اختصاصى با  ــامح به عنوان ويژگى جدايى ناپذير جامعه مدنى و بى اعتناي تس
ــد اخالقى و ابتذال در پوشش و  ــتند. بى اعتنايى به مفاس عنوان تكثرگرايى فرهنگى گام برداش
ــتفاده از دختران جوان در روابط عمومى ها و بخش هاى پر  ــازمان هاى دولتى، اس آرايش در س
ــتفاده از جاذبيت هاى زنان در فعاليت هاى هنرى و اقتصادى، توليد  رفت و آمد ادارى، سوءاس
ــتانداردهاى  ــقى و آهنگ هاى محرك و مهيج، ميدان دادن به طرح اس ــش فيلم هاى عش و پخ
ــى از نتايج اين سهل انگارى هاست  ــويش در ذهنيت هنجارى جامعه، بخش جديد و ايجاد تش

(شرف الدين،1386).
ــاس  ــدن افراد، جامعه براس ــيوه اجتماعى ش براى نهادينه كردن حجاب در جامعه بايد ش
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ــيك، اجتماعى شدن كه ريشه هاى  ــالمى اصالح شود. براساس يك تعريف كالس موازين اس
ــنا كردن كنشگران با هنجارها  ــى و كنش متقابل نمادين دارد فرايند آش عميقى در جامعه شناس
ــتمر مبتنى بر درونى شدن اين  ــدن، تمكين مس ــت. نتيجه اجتماعى ش و قواعد يك جامعه اس
هنجارهاى جديد است. در به كارگيرى قواعد اجتماع، اجتماعى شدن به اين معناست كه يك 
عامل، از پيروى منطقى از پيامدها به پيروى منطقى از تناسب ها منتقل مى شود؛ اين به كارگيرى 
در طول زمان استمرار يافته و كامًال مستقل از يك ساختار مشخص از محرك ها يا فرمان هاى 
ــت (چكل2007،1: 5-4). حجاب پديده اى اجتماعى يا واقعيتى اجتماعى در جامعه  مادى اس
مذهبى ما به حساب مى آيد. تا زمانى كه جاذبه و ميلى درونى براى پيروى از اين پديده وجود 
داشته باشد، تحت تأثير سه نيروى هنجارى اجبار، خارجى بودن و عموميت است. با كاهش 
قدرت اين سه نيرو يا عدم تعادل ميان آنها  با «مسئله حجاب» يا «اختالل هنجارى» در حجاب 
به عنوان پديده اجتماعى روبرو مى شويم كه مى توان آن را نوعى آنومى پوششى تلقى كرد كه 
در واقع تابعى از«آنومى اجتماعى» است (محبوبى منش،1386). در اينجا الزم است از راه هاى 

زير فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه رسوب گذارى كرد:
ــيب زا در حال حاضر بيشترين  ــيب زا: رسانه هاى آس ــانه هاى آس 1. برخورد جدى با رس
ــگاه فرهنگ، هنر و  ــترش پديده بدحجابى در جامعه ما دارند. پيمايش پژوهش نقش را در گس
ــان مى دهد ديدن فيلم هاى مبتذل (با ميانگين محاسبه شده  ــهروندان تهرانى نش ارتباطات از ش
ــب زن و مردان در جامعه دارد و كمترين  ــش نامناس ــترين تأثير را روى پوش 2/69 از 3) بيش
ــده، انتقادهاى سياسى (با ميانگين محاسبه شده 1/96 از 3)  ــى ش تأثير را در بين عوامل بررس
داراست (پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات،1389). بنابراين الزم است با اين رسانه هاى مخرب 
كه مى توانند تمام فعاليت هاى فرهنگى دولت را بى اثر كرده و نسل آينده را به تباهى بكشاند، 

برخوردى منطقى و حساب شده صورت پذيرد. 
ــت با  2. جلوگيرى از حركت هاى گروه هاى مخالف حجاب و عفاف در جامعه: الزم اس
گروه هايى كه به راه هاى مختلف با حجاب و عفاف مخالفت مى كنند، برخورد جدى صورت 
گيرد. به طور مثال با اصنافى كه به فروش لباس هاى مخالف شئون اسالمى مى پردازند و به طور 
ــترش فرهنگى عفاف و حجاب اعالم مى دارند، برخورد جدى  عملى مخالفت خود را با گس
صورت گيرد. همچنين از آنجا كه طبق آمار شوراى فرهنگى عمومى تنها كمتر از 0/5 درصد 
از شهروندان به عنوان مهاجمين به حريم عفاف و حجاب شناخته مى شوند (شوراى فرهنگ 
1. Checkel



 بررسى علل ضعف پوشش در بين دانشجويان دختر  و راهكارهاى بهينه سازى آن در سطح نظر و عمل

70
6 و 

ه 9
مار

- ش
تم 

 هف
ال

س
13

91 
ان

و آب
هر 

م
78

ــده و از آنجا  ــت با اين افراد به عنوان مجرم برخورد ش ــى 1388؛ الف و ب)،  الزم اس عموم
ــبختانه جامعه كنونى ما نيز هنوز نسبت به اين گروه نگرش منفى دارد. بنابراين بايد  كه خوش
برخورد با اين افراد به نحوى انجام شود كه در افراد عادى و يا افرادى كه به دليل غفلت و نه 

از روى عناد، حجاب مناسبى ندارند، حساسيت  بى جا به وجود نيايد.
ــت فرهنگى مداوم جامعه از اين رفتار: در حال حاضر عمومًا افراد بدحجاب در  3. حماي
ــد و به اين ترتيب اين رفتار در  ــتر مورد احترام قرار مى گيرن ــگام مراجعات اجتماعى، بيش هن
آنها تثبيت مى شود، در حالى كه الزم است، احترام به حجاب و افراد محجبه گسترش يافته و 
حجاب از طرف مراجع مختلف و نيز مؤمنان مورد تشويق قرار گيرد. به طور مثال در اداره ها، 
ــگاه ها و غيره با افراد محجبه با احترام بيشترى نسبت به بدحجابان برخورد شده و يا در  دانش
مدارس، با شناسايى دخترانى كه در بيرون از مدرسه محجبه هستند، اين افراد به صورت علنى 

مورد تشويق و تأييد قرار گيرند.
ــان دادن  ــانه ملى در نش 4. بهره گيرى از ابزارهاى مختلف هنرى و نيز ظرفيت عظيم رس
ــى: هنر با انتقال مفاهيم و  ــت حجاب و عفاف با پيامدهاى مثبت فردى و خانوادگ ــه مثب رابط
ــين مى تواند نقش زيادى در درونى كردن فرهنگ حجاب و عفاف در  معانى به صورتى دلنش
ــته باشد؛ بنابراين بايد با استفاده از ابزارهايى چون فيلم، رمان، تئاتر و...  بركات و  جامعه داش
ــان داده شود. همچنين الزم است رسانه  آثار مثبت حجاب و عفاف در قالب هاى مختلف نش
ملى با حركتى حساب شده و در قالب سناريوهاى قوى و متقن، از طريق سريال ها و فيلم هاى 
تلويزيونى، رابطه مثبت بين حجاب و عفاف و پيامدهاى مثبت فردى و خانوادگى را به نحوى 

غيرمستقيم به بينندگان القاء كرده و به اين ترتيب اين رفتار را در جامعه تقويت كند.
ــالمى، ارزش هاى زيربنايى آن يعنى عفاف  ــترش الگوى حجاب مبتنى بر تعاليم اس با گس
ــود. عفاف حالت درونى  ــترش و عمق يافته و درونى مى ش و حيا نيز رفته رفته در جامعه گس
ــر ظاهر، يكى از  ــه تأثير ظاهر بر باطن و باطن ب ــت  و با توجه به اينك ــاب اس ــى حج و باطن
ــت، بنابراين بين حجاب و پوشش ظاهرى و عفت و بازدارى  ــان اس ويژگى هاى عمومى انس
باطنى انسان، تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد. به اين ترتيب كه هرچه حجاب و پوشش ظاهرى 
بيشتر و بهتر باشد، اين نوع حجاب در تقويت و پرورش روحيه باطنى و درونى عفت، تأثير 
بيشترى دارد و در مقابل، هرچه عفت درونى و باطنى بيشتر باشد، موجب حجاب و پوشش 
ــالجقه و موسى پور،1390؛ به نقل از  ــتر و بهتر در مواجهه با نامحرم مى شود (س ظاهرى بيش

نخبه،1386).
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بهينه سازى و ترويج فرهنگ حجاب در محور تربيت و پرورش
1. بايد نسل گذشته را كه عهده دار تربيت نسل آينده است مخاطب قرار داد و به ضرورت 
ــته به حجاب كه مربيان نسل جديدند، به اين  ــل گذش حجاب فراخواند، زيرا بي اعتقادي نس

نسل نيز منتقل مي شود.
2. وادار كردن مردان به اهميت دادن به مسئله حجاب.

3. بازگشايي مهدكودك هايي كه كودكان را برخالف تربيت غربي پرورش دهند. در مهد 
ــا با روش خاصي كه به صورت كارهاي هنري بچه ها را با آثار بي حجابي  ــودك و آمادگي ه ك

آموزش دهند.
ــالمي مناسب و شيوه هاي تدريس معتبر تا كودكان  ــايش مدرسه هايي با فضاي اس 4. گش
ــواده و اجتماع  ــي، اخالقي و اجتماعي در خان ــوغ از آموزش هاي صحيح دين ــن بل قبل از س

بهره مند گردند.
ــتان، راهنمايي، دبيرستان): عالوه بر اينكه با برنامه هاي فرهنگي و ديني  5. مدارس (دبس
ــورد با دانش آموزان مواظب  ــوزش حيا و عفاف بدهند، بايد در طرز برخ ــه دانش آموزان آم ب
ــر فالني است و به انحاء مختلف  ــند كه خداي نكرده چون اين دانش آموزان دختر يا پس باش
ــيراب مي كنند بايد اولياء مدرسه به اين  ــه كادو مي آورد و روز معلم مدرسه را س براي مدرس
فرد بي حجاب احترام بگذارد نه البته اين اشتباه محض است كه متأسفانه در اكثر مدارس ديده 
ــت. چرا كه احترام به يك بي حجاب و بدحجاب تأييد  ــود و باعث شيوع بي حجابي اس مي ش

رفتار او است.
ــين توانا در تبيين فلسفه حجاب به  ــم با تربيت مدرس ــگاه ها عالوه بر مورد شش 6. دانش

صورت دوره هاي آموزش ضمن خدمت بكوشند.
ــلمان تا همچون نمادي بلورين  ــاني و اجتماعي از طرف زنان مس 7. فراگيري علوم انس
ــه هاي غربي را با عنوان الئيك و بي ديني مطرح  ــند كه انديش در برابر زن غرب زده مطرح باش

مي كنند.

بهينه سازى و ترويج فرهنگ حجاب در سطح نظري
به پا داشتن مراكز تحقيقاتي اسالمي با جديدترين امكانات پژوهشي در عرصه اطالعات 

يا دستگاه ها و تجهيزات و كادرها و طرح هايي كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1. گردآوري و بررسي هر آنچه مربوط به شئون زن در روزگار كنوني است.
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2. گردآوري همه مدارك مربوط به زن مسلمان از آغاز پيدايش پديده غربزدگي تاكنون، 
اعم از كتاب ها، مجالت، مقاالت، تبليغات و نمايشنامه ها و فيلم ها.

ــام مراكز دولتي و  ــش در تم ــري در زمينه حجاب و پوش ــابقات سراس 3. برگزاري مس
ــفه حجاب بيشتر  ــبت به فلس ــتفاده از فراخوان هاي مقاالت تا آگاهي زنان نس غيردولتي با اس

شود.
ــان از اين امر به عنوان  ــي از منكر: كه نگرش جوان ــه امر به معروف و نه ــا فريض 4. احي
ــلحه است، در صورتي كه اصًال اين طور نيست. فريضه امر به معروف و نهي از منكر  يك اس
ريشه فطري دارد، چرا كه هر كسي كارهاي خوب و پسنديده را مي پسندد و از كارهاي منكر 
ــجويان كمك خواستن  ــن و قبح ذاتي افعال) و در اين امر از دانش ــت نفرت دارد (حس و زش
ــعي مي كنيم آنها را  ــجويان گاهًا اظهاراتي دارند كه ما وقتي س (در صورت كمك كردن، دانش

راهنمايي كنيم ما را مسخره مي كنند.
ــوص مفهوم واقعي  ــجو درخص ــان و اعتقاد ديني و نگرش دختران دانش ــت ايم 5. تقوي
حجاب و تربيت و تزكيه نفوس با برنامه هاي اخالق اسالمي، ارضا و اشباع هوس ها و غرائز 

از راه هاي صحيح و معقول اسالمي.
6. تقويت باور فكري و عملي دختران دانشجو بر اين اساس كه حجاب اسالمي هرگز در 
مورد كار و تالش در عرصه هاي مختلف فرهنگي دست و پاگير نمي باشد. چنانكه اين مسئله 

عمًال در جمهوري اسالمي ايران ديده مي شود.

بهينه سازى و ترويج فرهنگ حجاب در مرحله عمل
ــح، راهنمايي كرد. زيرا  ــلمان را در گذران اوقات فراغت و تفري ــتي دختران مس 1. بايس
ــايش، لذت بردن و خوشگذراني امكانات فراواني را در اختيار دارند.  دختران غربي براي آس
اما دختر مسلمان مي خواهد پايبند به حجاب اسالمي باشد و آن را كنار نگذارد و نمي خواهد 

اوقات فراغت خود را در جاهايي بگذراند كه درهاي غربزدگي بر روي او گشوده است.
ــه در فعاليت هاي علمي،  ــاب و نمون ــه زنان ممتاز و باحج ــه زن فهماند ك ــتي ب 2. بايس
فرهنگي، سياسي و اجتماعي وجود دارند و بداند كه حجاب با يك زندگي موفق و پيروزمند 

منافاتي ندارد.
ــي در ازدواج و اين چيزي است  3. طرح كردن حجاب به عنوان پيش درآمد روابط جنس
كه طبع و فطرت آدمي مي پسندد و اينكه بسياري از تبليغات و جنبش هاي ديني و اجتماعي در 
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تاريخ بوده اند كه به خاطر دعوت به بي بند و باري سقوط كرده و از بين رفته اند و بي حجابي 
مقدمه تاريخي بي بند و باري است.

ــروع كه اين نيز مورد پذيرش  ــعار و رمز تولدهاي مش 4. مطرح كردن حجاب به عنوان ش
طبيعت و فطرت انسان هاست. هيچ زن و مردي را نمي يابيم كه به سالمت نسل خود اهميت 

ندهد، بجز كساني كه اختالل رواني دارند.
5. انتخاب افراد كارآمد و باتجربه براي سياستگذاري در اين رابطه و پيگيري و رسيدگي 

به تمام نكات آن.
6. اساتيد محترم چند دقيقه در هر جلسه درسي به مسئله پوشش و رفتار و كردار مناسب 
ــاتيد  ــب و آثار منفي بدحجابي و بي حجابي بپردازند و اين اختصاص به اس با الگودهي مناس
گروه معارف اسالمي و الهيات نيست، بلكه تمام اساتيد در تمام گروه ها اعم از پزشكي و فني 

و پايه و ... موظف و ملزم به موارد فوق باشند.
ــئوليني كه سابقه  ــئولين دقت كافي به عمل آيد، چرا كه مس 7. در انتخاب و انتصاب مس

واقعًا نابهنجاري داشته چطور مي تواند تربيت نسل جوان را از او انتظار داشت.
ــته هاي خاص در دانشگاه ها و از افراد خاص در جامعه  8. پرهيز از انتظار حجاب از رش

و تعميم دادن آن در ميان تمام گروه ها و يكسان سازي فرهنگ پوشش.
ــجويان واقعًا محجب و امتياز خاص قائل  ــاتيد و كارمندان و دانش 9. باال بردن ارزش اس

شدن به آنان و واگذاري امور مهم به آنان (سليمانى،1389).
10. معرفى آثار روابط جنسى آزاد و هرزه نگاري  

ــگاه نيويورك، مستندي در مورد جوانان و  ــال2005، خانم چنيگ سان1 استاد دانش در س
ــد. بنابراين مقاله اي در مجله كانتر  ــگفت زده ش ــيار ش هرزه نگاري2 تهيه كرد و از نتايج آن بس
ــت و از دوستان  آزادانديش خود خواست تصاوير شهوت انگيز را جدي تر قلمداد  پانچ3  نوش
كنند. او به اين نتيجه رسيد نه تنها بسياري از فيلم هاي مستهجن، تجاوز و بدرفتاري به زنان را 
محور خود قرار داده اند؛ بلكه تماشاي آنان نيز به روابط جوانان آسيب مى رساند. او مى گويد: 
ــران و هم دختران براي داشتن  ــنيدم هم پس جرائم دردناك بود، وقتى در مصاحبه هايي مى ش
ــار هستند و چه  ــنين جوانى تحت فش ــى زياد، بدون وجود رابطه عاطفى و در س رابطه جنس
سخت بود كه مى ديدم زنان جوان بسياري، احساس مى كنند موظف اند از لحاظ جنسى مردان 
1. chyng sun
2. porno graphy
3. counter punch
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را ارضاء كنند و آن را جزء وظايف زنانه خود مى پندارند. 
ــجوي دختر بيست ساله، هنگام مرور خاطرات دوران نوجوانى اش مى گفت، در  يك دانش
آن زمان احساس مى كرد، بدنش متعلق به خودش نيست، بلكه مال ديگران است تا به آن نگاه 
كنند و از آن لذت ببرند. اين مسئله نيز هشداردهنده است كه بسياري از پسران و مردان جوان 
ــتهجن فراوانى تماشا مى كنند. پرواضح  ــروع جنسى، تصاوير مس قبل از برقراري رابطه نامش

است كه تصاوير مستهجن، به ميزان مختلف هم به زنان و هم به مردان آسيب مى رساند.
ــه زنانى كه قصد  ــى، در حال حاضر ب ــاور امور جنس ــهورترين مش  دكتر آيان كرنر1 مش
ــد رضايت و  ــى آزادتر باش ــد هر چه رابطه جنس ــدار مى دهد و مى نويس ازدواج ندارند هش
ــاس مى كنيد. همان طور كه جرج گيلدر2 در سال 1973 يادآور  ــادمانى عاطفى كمتري احس ش
شد، شواهد نشان مى دهد مردان هم وقتى ازدواج كرده و احساسات خود را در يك جا متمركز 
مى كنند، زندگى بهتري دارند (مدنى و علمداري، 1388: 46-43). امام خمينى (ره) آن بيدادگر 
بزرگ قرن ضمن اشاره به اهداف ضداخالقى و ضدانسانى غرب مى فرمايد: «از جوانان، دختران 
ــتقالل و آزادي و ارزش هاي انسانى را ولو با تحمل زحمت و رنج،  ــران مى خواهم كه اس و پس
ــا كه از طرف غرب و  ــرت ها و بى بندوباري ها و حضور در مراكز فحش فداي تجمالت و عش
عمال بى وطن به شما عرضه مى شود، نكنند كه آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهى شما و 
اغفالتان از سرنوشت كشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگى كشيدنتان 
و مصرفى كردن همت و كشورتان به چيز ديگري فكر نمى كنند (شرفى، 1373: 175). بنابراين 
با توجه به ذكر مطالب باال در مورد عوارض جانبى بى قيدي در امور اخالقى و جنسى و اثبات 
ــاوران و صاحب نظران جوامع غربى و سخنان گهربار امام خمينى (ره ) بايد به  ــياري از مش بس
ــزد كرد و با آگاه كردن آنها به آثار  ــران عواقب عدم عفت را گوش جوانان چه دختران و چه پس
شوم بى عفتى و روابط نامشروع در نهادينه كردن فرهنگ عفاف در جامعه اسالمى مان كه دشمنان 
از هر سو مى خواهند به جوانان ما صدمه برساند كوشيد و نمونه هاي عينى و واقعى و نوشته هاي 

جوانانى را كه در غرب قربانى بى عفتى شده اند به آنان نشان داد.

نتيجه گيرى
پوشش اسالمى به منزله يك حفاظ ظاهرى و باطنى در برابر افراد نامحرم، قلمداد مى شود 

1. Ian Rerner
2. George gilder
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ــاب ظاهرى و بازدارى باطنى و از  ــه مصونيت اخالقى، خانوادگى و پيوند عميق ميان حج ك
ــلطانى رنانى،1383: 64). در واقع عفاف و  ــازد (س همه مهمتر امنيت اجتماعى را فراهم مى س
ــى و ايجادكننده جامعه اى  ــت و آرامش زنان در تعامالت اجتماع ــاب، تضمين كننده امني حج
ــت. تجربه آزادى و ولنگارى جنسى غرب طى دهه هاى متوالى گذشته كه  ــالم و متعادل اس س
ــد منفى جمعيت، مشكالت اخالقى و... شده  ــت شدن شديد بنيان خانواده، رش منجر به سس
ــت، اهميت عفاف و حجاب را در حيطه هاى فردى و اجتماعى تأييد مى كند. با وجود اين  اس
ــو به دليل بلندمدت بودن آثار حجاب براى فرد و  در دنياى واقعى جامعه امروز ما، از يك س
ــانه هاى  جامعه و القائات هواى نفس براى آزادى بى قاعده و از طرف ديگر تهاجم عظيم رس
ــى و رفتارى به نقطه بسيار بغرنجى رسيده و از آنجا كه  غربى، وضعيت رعايت قواعد پوشش
حفظ حركت رو به تعالى جامعه و ايجاد امنيت و آرامش اجتماعى براى تمام افراد از وظايف 
ــاى جامعه را به نحوى اصالح كند كه تضمين كننده  ــت، بنابراين دولت بايد هنجاره دولت اس
ــت و بنابراين  ــد. اصالح هنجارها فرايندى زمانبر اس اين امنيت، آرامش و حركت متعالى باش
همواره راه حل اصالح وضعيت حجاب و عفاف از ابتداى انقالب «فرهنگ سازى» عنوان شده 
و استفاده از ابزارهاى قهرى رد شده است؛ در شرح علل رفتار پوششى ناهمنواى دانشجويان، 
ــاره كرد؛ اما مواجهه اصولى با اين واقعيت اجتماعى نيز  به علل و داليل متعددى مى توان اش
ــرايط،  ــب با ش ــت هاى مختلف، متناس نيازمند برنامه ريزى صحيح و همه جانبه و اعمال سياس
ــن موضوعى كه مى توان در  ــت. عمده تري ــات و محدوديت هاى محيطى و مخاطب اس امكان
ــى غيرمستقيم و رفتارهاى مبتنى بر موازين  اينجا بر آن تأكيد كرد برنامه هاى نظارتى و آموزش
ــت اندركاران است. اين گونه برنامه ها را مى توان در قالب برنامه هاى پنهان فرهنگى مطرح  دس
ــازمانى حامى  ــودن در عمل، به ايجاد جو فرهنگى و س ــوزش پنهان و الگو ب ــق آم و از طري
ــار بيرونى  ــاس فش ــوا و معيار كمك كرد. در چنين فضايى هم عمل كننده احس ــش همن پوش
ــن از آن جايي كه  ــود. همچني ــده محقق مى ش ــم يادگيرى ماندگار و درونى ش ــد و ه نمى كن
ــناخت نگرش دانشجويان  ــود، بنابراين ش ــي مي ش رعايت حجاب از نحوه نگرش افراد ناش
ــبت به پوشش اسالمي و عوامل مرتبط، در شكل گيري آن ضروري است. از جمله عوامل  نس
ــدن آنهاست. در ميان  ــدن و روند جامعه پذير ش مرتبط با نگرش افراد، چگونگي اجتماعي ش
ــب مي كند و نيز گروه  ــل جامعه پذيري، نوع خانواده و تجربه اي كه فرد در خانواده كس عوام
ــاالن نقش بسيار مهمي را ايفا مي كنند، بنابراين سه عامل سرمايه فرهنگي خانواده، نحوه  همس
ــبت به حجاب از  ــخص درباره حجاب با نگرش او نس ــته ش فرزندپروري و نوع تجربه گذش
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اهميت خاصي برخوردار است. در واقع، با افزايش ميزان نظارت والدين ـ آن هم والديني كه 
ــيوه آزاد  ــفانه امروزه ش اعتقادات مذهبي قوي دارند - اعتقاد به حجاب افزايش مي يابد، متأس
ــبك تربيتي اكثريت والدين قرار گرفته است. كنترل و نظارتي كه با آگاهي،  ــتن جزء س گذاش
طبق برنامه و طبق توافق خانواده صورت گيرد، باالترين ميزان اثرگذاري را دارد و اين مستلزم 
آن است كه شيوه فرزندپروري خانواده نيز با توجه به فرهنگ و جامعه ايراني از نوع قاطع و 
قانونمند باشد. اشاره به اين نكات، اين امر را رهنمون مي سازد كه پايه هر نوع آسيب فرهنگي 
ــان داد  ــكل بگيرد. يكي از مزيت هاي مطالعه حاضر آن بود كه نش ــت از خانواده ش ممكن اس
دانشجويان دختر به علت كمبود اطالعات در زمينه حجاب آن را به عنوان تكليف ديني خود 
قلمداد نكرده و نسبت به اجراي آن كمتر اهتمام مي ورزند. بنابراين پيشنهاد مي شود بخش هاي 
فرهنگي دانشگاه با توسل به راهكارهاي جديد و به روز در امر جذب دانشجويان به محافل 
مذهبي بيش از پيش كوشش كرده و در سايه تعامل حاصل شده ابعاد معقول ضرورت توجه 
به حجاب را بازخواني و ارائه كنند، به عالوه معرفي زنان اسوه و الگو در اسالم و ايران و بيان 
ــب تأثيرگذاري آن ها در تاريخ و تحوالت جامعه به خصوص در امر حجاب مي تواند در  مرات

بهبود وضعيت حجاب در بين دانشجويان دختر مؤثر باشد.
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