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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ريشه يابي جامعه شناختي بي حجابي

  1سيد حسين شرف الدين

 مقدمه

حجاب الزامي   مذهبي دير پاي جامعه ايران اسالمي ، سنت –يکي از هنجارهاي کهن و سنن ملي 

در فضاي اجتماعي است . اين هنجار بويژه در منطق به هنگام حضور زنان  کامل پوشش ضرورتو

رفتارهاي مختلف از ژست ها وطيف گسترده اي  از رزشهاي برجسته اي را نمايندگي مي کند و، ا دين

راه رفتن ،  حمل  نگاه ،، تکلم ، تعاملبه استثناي مواضع خاص  گرفته تا نحوه  اندام پوشش  کامل 

ن اين مهم ، تاميکهنعالوه اي و... را شامل مي گردد. ، استعمال مواد خوش بوکنندهآرايش زيور آالت ، 

ا ترکيب اجزاء ،  تناسب آن ب در شکل حداکثري به برخي حواشي همچون جنس لباس ، رنگ ،

از اين رو ، حجاب کامل و معيار، به رعايت دقيق  ارتباط مي يابد .نيز   دوختنوع فرد ، موقعيت سني 

متقابال نقض ت جمعي محقق خواهد شد و اهمه اين مجموعه متناسب با عرف معمول و قواعد وانتظار

به زير پا  -داردمحدودي  کامل آن به عنوان مصداق اتم و اکمل بي حجابي  ـ که معموال امکان وجودي

موسوم  اکثر افراد قاعدتا اين حوزه محقق خواهد شد . تخطي از نرم هاي متعارف نهادن همه قواعد و 

اين طيف جاي مي گيرند و  اليه از متوسطات بوده و در موضع مياني دو منتهي  محجبه و غير محجبه به

جامعه در باره کنش بالطبع ميزان قرب و بعد آنها به دو سر طيف ، مالک ارزش گذاري مثبت و منفي 

همسويي با ارزشها  انطباق با معيارها و ضوابط و است که افراد محجبه بدليلبديهي گران خواهد بود. 

بدحجابان و بي حجابان به اختالف  متقابالت ومثب وواکنش هايت اجتماعي مشمول داوريهااارظو انت

قرار مي گيرند. آنچه اين نوشتار در صدد  انزجارييهاي منفي و واکنش هاي ورمشمول دا، مراتب

 است . پديدهبه مثابه يک انحراف وکجروي اجتماعي  «بي حجابي»پديده  ،سي و مطالعه آن است ربر

بويژه در  انقالب پيروزي ما تقريبا در همه سالهاي بعد از موجود جامعه اسالميکه  اينسبتا غير منتظره

برغم تجربه  با آن مواجه بوده و همواره ، اقشارو باالخص در ميان برخي از  شهر هاي بزرگبرخي 

مظاهر  برخي زدودن توفيق نسبي دراجتماعي فرهنگي و مختلف تحوالت عظيم و بنيادين در سطوح

اين  اين معضل اجتماعي را به شکلي معقول رفع و رجوع کرده و به   فرهنگ بيگانه  ، تاکنون نتوانسته

حال سوال اين است که چه  دهد.ب درخور پاسخ و تقاضاي همگاني خواست ضرورت فرهنگي و

                                                 
 دانش آموخته حوزه علمیه وعضوهیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره  -1 
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به رغم حساسيت هاي شديد  عواملي در شکل گيري اين معضل موثربوده و هستند ؛ چرا تاکنون ،

چه موانعي در مسير عالج  توفيق چنداني حاصل نشده است ؛ و اقدامات و تدابير سازماني، فرهنگي

توصيف اين با هدف اوال اين مطالعه  اين سنخ معضالت فرهنگي وجود داردو سواالتي از اين دست . 

معضل و ثانيا تبيين چرايي وجستجوي داليل و علل موثر در شکل گيري و بقاي آن از منظري بيشتر 

 ده است. طراحي و تدارک ش جامعه شناختي

اين مطالعه به صورت کتابخانه اي واز طريق بازتحليل پژوهش هاي انجام شده و  مشاهدات و 

  ارتکازات نگارنده ، صورت پذيرفته است.

 

 

      جايگاه اجتماعي پوشش 

اقليمي ، شرايط  ، بيش از آن که تابعامعه جدر هر ترديدي نيست که الگوي پوشش و کيفيت لباس 

 تمايالت، افراد و شغلي جنسي ، سني موقعيت ،نظام سياسياقتصادي ، ، اوضاع موقعيت تمدني 

ايدئولوژيها  ،هنجارها ،نظام باورها ، ارزش ها قويا تابع  باشد؛ افرادزيباشناختي و اذواق  شخصي

موجود در جامعه و در يک کالم نظام فرهنگي غالب است .  ساليق جمعيرسوم وعادات و،الگوها،

نمايش هاي عيني و تظاهرات جامعه در ساحت  و مبين ناخودآگاه فرهنگي نماد و جلوه لباس بواقع ،

او است  اجتماعيجهان زيست در ي انسانيشاني از شؤون انسان ،لباس پوشيدن  ست.رفتاري اعضا

ارزش ها و فرهنگي يافته و به تبع صبغه و برچسب و تحقق  وهمچون همه شؤون در مقام فعليت

اقتضائات فرهنگ همنوايي با  ضرورت شکل و فرم مي يابد.و انتظارات  جمعي ،  يهنجارهاي اجتماع

که زندگي  اجتماعي در ساحت هزينه اي است کمترين  و التزام به رعايت انتظارات جمعي ، غالب

نه به معناي  ، برغم تصوير خام و ابتدايي آن ، اين همنوايي تحميل مي کند. افرادهاي مختلف بر 

وتمکين بي چون و چرا در مقابل الزامات متصلب و انعطاف ناپذير و متعين ي اشکال قطع پذيرش

 تشبه و هماوايي همنوايي صوري ، بيشتربه معناي تسليم شدن در برابر اراده و خواست جمعي ؛ بلکه  

جامعه ، است . در حوزه پوشش نيز  جامعه و عدم تخلف آشکار از حداقل هاي هنجاري ظاهري 

يش را نه درچارچوب قالب هاي متعين و اشکال منجمد ، بلکه دريک عرض عريض و انتظار خو

تنوعي از گزينه ها مطرح ساخته و بالطبع امکان اعمال گزينش هاي فردي همواره وجود خواهد داشت 

به دليل حساسيت هاي خاص .البته نيازي به ذکر نيست که در جامعه ما ، الگوي پوشش بانوان 

 گزينه هاي معدودتري فراروي آنها قرار دارد و بالطبع،تگي بيشتري برخوردار بوده وتعين يافازدرجه
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سطحي از اين پوشش تحت تاثير  براي آنها در نظر گرفته شده است.امکان سليقه ورزي کمتري 

به بايد تحت هر شرايط ممکن  و افراد اجباري و گريزناپذير نبوده الزامات ارزشي و هنجاري جامعه ، 

اجتماعي است و حضور و مشارکت پيش نياز هر نوع . رعايت اين حداقل ،  آن اقدام کنند  تامين

را بر خواهد انگيخت .  يواکنش هاي متناسب به عنوان يک تخلف اجتماعي ، بالطبع عدم رعايت آن ،

 هرجامعه به طور متوسط ،تعيين خواهد کرد.  آستانه صبر جامعهحساسيت و ميزانرا  واکنشاين  درجه

در همه عرصه هاي رفتاري از جمله پوشش ، بسته به سطوح انتظار ،  ميزاني از تخلف و ناهمسويي را 

يا واکنش بدان را بنا به مالحظاتي به تاخير مي را تحمل قواعد نقض  درجاتي از مورد عفو قرارداده و

زشهاي ثانوي ، بين ارزشهاي مسلط و ار ميانهمواره اعضاي جامعه  مجددا تاکيد مي شود که اندازد .

. پيوستگي با دارند اجمالي  ،  حق انتخاب  و يا تحميل شدهمدلهاي ترجيحي و مدلهاي پذيرفته شده 

تصميم  انتخاب وموجب  ايجاد محدوديت در مسير جبر که  مستلزم  جمعي نه هنجارها و ارزش ها

امکان استفاده از حاشيه آزادي   با هموارهتطابق نسبي با يک محيط معين ،  خواهد بود.عامالن اجتماعي 

خواهد بود.  از اين رو ، وقوع رفتار هاي ناهمخوان و ناهمسو با همراه واعمال درجاتي از خودمختاري 

 چندان خالف انتظار نيست . آن انتظارات جامعه و ظرفيت هاي هنجاري

 

 هنجار پوشش 

ي موجه خواهد بود که از قبل  شکل برچسب نابهنجار و خالف قاعده نهادن بر يک رفتار تنها هنگام 

هنجارين  و قاعده مند آن متناسب با معيارهاي مشخص ، معلوم شده باشد .از اين رو ، معرفي حدود 

يکي از  است . حجاب«  يبي حجاب» منطقا مقدم برتعيين حدود نقيض آن يعني « حجاب »هنجاري 

براساس آنچه در رساله  مات اسالم ،از ضروريات و مسلبهنجار معطوف به ارزش و يکي  هايرفتار

کم و بيش با ارجاع به آن تنظيم و تصويب هاي عمليه مراجع عظام تقليد ذکرشده و قوانين موجود 

ذيل صورت  يندر قالب هنجار،  س آن رقم خوردهعرف عام جامعه بر اسا ارتکازات  و همچنين شده 

ند بلکه احتياط واجب آن است که بدن و موي زن بايد بدن خود را از نامحرم بپوشا: »بندي شده است

خود را از پسري هم که بالغ نشده ولي خوب و بد را مي فهمد )و به حدي رسيده که مورد نظر 

(البته گردي صورت و 5381: مساله 6833توضيح المسائل مراجع عظام ، .«)شهواني است(بپوشاند 

 دست ها تا مچ از قاعده پوشش فوق مستثني شده است.
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 تعريف بي حجابي 

فقدان پوشش مناسب و مورد انتظاربانوان متناسب با ا مي توان با توجه به مباحث فوق ، بي حجابي ر 

از اين رو ، پوشش لباس   فقه اسالمي تلقي نمود.استانداردهاي متعارف عرف عام و الگوي بر گرفته از 

وشش برخي مواضع نيازمند پوشش و هاي تنگ ، بدن نما ، جلف ، تحريک کننده ، بدقواره يا عدم پ

و تعامل  مقام نيز عدم رعايت وقار الزم در ونيز عدم رعايت ساير ضمايم همچون تزيين و آرايش 

همه و همه مي تواند در اين ارزيابي ناظر به واقع ،  انتظارات بايسته وساير شوون  رفتار اجتماعي و

چند البته ، بارزترين مصداق بي حجابي که هر  ودر تحليل مقوله  بدحجابي مدخليت داده شود. 

همگان تلقي مشترکي از آن دارند ، در خصوص پوشش و لباس يا به عبارتي عدم پوشش مناسب 

 تجلي و تظاهر مي يابد .  

به عبارت ديگر ، اگر بي حجابي را پديده اي ذو مراتب و داراي جلوه هاي متنوع بدانيم ،آنچه قبل از 

بذهن متبادر مي شود ، فقدان پوشش مناسب است. بي شک ، فقدان و وجدان  هر چيز از اين واژه 

 موثر خواهد بود. آن و ميزان زشتي در برآورد درجه اين انحراف برخي عناصر تکميلي فوق الذکر ، 

 

 آسيب شناسي حجاب

ير رفتاري ناسازگار و غ و کجروي است ، چه انحرافاز مصاديق بي حجابي از منظر آسيب شناختي ، 

و  هاخالف فرهنگ جاري وقانونمندي ،(561: 6831منطبق با هنجارها و انتظارات جامعه)کوئن ، 

که به نگرش هاي  است موجب تنش ها و تضادهايي و(611: 6838)شيخي ، جامعه  انتظارات مطلوب

سني سرزنش آميز منجرمي گردد و عکس العمل هاي نظير مجازات ، طرد ، انزوا را به همراه دارد.) مح

رفتار افراد جامعه با هنجارها ، ارزشها و عقايد اجتماعي جامعه » ( به تعبير ديگر ، هر گاه 538: 6831، 

نابهنجار خواهد بود ، زيرا که بين  يدر اين صورت ، رفتار اجتماعي ، رفتار ،در تعارض و تضاد باشد

عه هماهنگي ديده نمي شود و در اجتماعي سيستم موجود و افراد جام هاي رمانآخواسته ها ، نيازها و 

 (553: 6838سيف الهي ، « ) تنش زا و ستيز آميز است. اين حالت ، روابط اجتماعي 

با  مي توان را قطع نظر از شدت و ضعف آن وکجروانه  يعمل انحرافاز ديد جامعه شناختي ، يک  

، ناقض عرفيات و هنجارها مخالف ارزشها و : همچونارجاع به ويژگي ها و شاخص هاي متعددي 

غير معمول ، حساسيت نامتعارف وفرهنگ غالب ، وبا انتظارات جامعه  ناهمگون، ذيرفته شده رسوم پ

آماج نيروهاي  ، اخاللگر نظم آييني ،)مورد مخالفت جمع (، واجد ارزش منفي  زابرانگيزوواکنش

 و... تشخيص داد. ي جامعه کنترلنظارتي و
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يا مخالفت  با هنجارهاي قانوني معتبر و مصرح جامعه جرم تلقي شده  ، ناهمسويينيز از منظر حقوقي

نقض قانون مملکتي در اثر عمل خارجي ، در » خواهد بود. از اين رو، متناسبو مستوجب مجازاتهاي 

صورتي که انجام وظيفه و يا اعمال حقي ، آن را تجويز نکند و مستوجب مجازات هم باشد ، جرم 

 (35: 6813آبادي ، علي «)ناميده مي شود.

، بي حجابي را دربيان جرائم ضد عفت و اخالق عمومي 183در تبصره ماده  قانون مجازات اسالمي

زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار : » مي نويسد  مجازات بر شمرده  وجرم مستحق 

جزاي نقدي هزار ريال  عمومي ، ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد

 ( 6835)مجموعه قانون مجازات اسالمي ، « محکوم خواهند شد.

مجلس شوراي 53/65/6811قانون رسيدگي به تخلفات استفاده کنندگان البسه خالف شرع مصوب 

کساني که در انظار عمومي ، وضع » مي گويد: قانون البسه مبتذل در بياني مشابه  3و نيز ماده  اسالمي 

ن لباس و آرايش آنان خالف شرع و يا موجب ترويج فساد و هتک عفت عمومي باشد ، توقيف پوشيد

و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازاتها محکوم مي گردند. 

ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصدهزارريال تا  8مجازات اين اشخاص ، حبس از 

ضربه شالق با يک يا دو مجازات مذکور مي باشد .) قانون مجازات اسالمي ، 33 يان ريال و شش ميليو

 (131ماده 

 مستحقنيز بي حجابي را در کنار برخي رفتارهاي هم سنخ از جمله انحرافات  قانون تعزيرات اسالمي 

 معرفي کرده است : قضاييبرخورد 

 (183عدم رعايت حجاب در معابر عمومي )ماده  (6

 (183ام فعل حرام ) ماده انج (5

 (181تشويق يا انجام فساد و فحشاء )ماده  (8

 (131استفاده از وسايلي که عفت عمومي را جريحه دارمي کند .)ماده  (3

   (131که عفت عمومي را جريحه دار مي سازد .)ماده  عمليهرگونه  (1

راف وبه اعتبار از اين رو، بي حجابي به اعتبار نقض قواعد وهنجارهاي اجتماعي ، کجروي و انح

 ناهمسويي و تخلف از  قوانين مصرح نظام ، جرم مستحق تنبه شمرده مي شود.

 .   
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 بي حجابي علل 

را در يک تقسيم بندي کلي مي  عواملعلل متعددي را مي توان برشمرد . اين داليل و براي بي حجابي 

به عبارت ديگر ، اين پديده را  د.فرهنگي ، اجتماعي و سياسي تقسيم نمو رواني ،يا يتوان به بيولوژيک

، بيان ارتباط صورت مي توان تبيين نمود. از آنجا که مالک تبيين  پنجدسته علل فوق به پنج با ارجاع به 

براي مثال ،اگر  خواهد بود .  ست  ، نوع تبيين تابع نوع علتميان پديده ها ) تعليل( علي و معلولي 

 ن نيز فرهنگي خواهد بود. فرهنگي باشد ، تبيي سنخ امورعلت از 

 

 يا رواني  يعلل بيولوژيک

مشترک ميان افراد يک به زمينه هاي زيستي و تمايالت طبيعي فرد که معموال  يا رواني علل بيولوژيکي

 ميل به خودنمايي ،از جمله زمينه هاي مرتبط با مقوله پوشش مي توان از  نوع است ، اطالق مي شود.

. تمايل شديد به جلب توجه ديگران بويژه در مقطع جواني ، به رخ  ودآراييخ ،تزيين ، تجمل  تبرج ،

کشيدن زيبايي ها ، ميل به برانگيختن احساسات مثبت ديگران، کسب آرامش و امنيت در پرتو تحسين 

و تمجيد ديگران، ،لذت جويي ، ميل به تظاهرات جنسي و جلب جنس مخالف، نياز به ابراز وجود و 

بديهي است که اين سنخ تمايالت ،  .و اميال مشابه نام برد از ديگران نشان دادن  خود را متمايز 

و در   شکل و جهت يافتههمچون ساير تمايالت طبيعي در پرتو فرهنگ و نظام ارزشي جامعه ، 

به عبارت ديگر ، اين تمايالت درپرتو ترکيب طبيعت و د. نجلوه گر مي شوخاصي مجاري وقالب هاي 

شهيد مطهري در توضيح اين سنخ تمايالت مي ان مطلوب و هنجارمند خواهند يافت. فرهنگ ، سام

زن هميشه مي خواهد مطلوب و معشوق مرد باشد . جلوه گري ها ، دلبري ها ، و » ... نويسد : 

خودنمايي هاي زن همه براي جلب نظر مرد است . زن آنقدر که مي خواهد مرد را عاشق دلخسته 

ل و لذت جنسي نيست ...زن مظهر جمال و مرد مظهر شيفتگي است ... تمايل خويش کند طالب وصا

مرد به نگاه کردن و چشم چراني است نه به خودنمايي ، و برعکس تمايل زن بيشتر به خودنمايي است 

: 6831 ،)مطهري.« از مختصات زنان است « تبرج » نه به چشم چراني ...و به همين جهت 

کي از عرصه هاي جلوه نمايي اين تمايالت  ، پوشش است. مصاديق (طبيعي است که ي333و361

 ديگري از تمايالت روحي وجوددارد که به برخي از آنها  به تناسب موضوع اشاره مي شود. 

افراد غالب انحرافات و کجرويهاي برخي نظريه هاي روان شناختي انحراف ،  احساس گرايي خام : -

و تصميم آگاهانه به هنجارشکني ، ميل به برانگيختن واکنش هاي  نه ناشي از اراده را جوانانبويژه 

جمعي ، پشت پا زدن به سنت هاي اجتماعي يا تالش در جهت جايگزيني ارزش هاي فرهنگي 
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جويي و امثال آن ناشي مي ، هواخواهي ، خودنمايي ، لذت  خام و...بلکه بيشتر ازاحساس گرايي

هميشه به شکل عقالني اعمالي را انتخاب کرده و انجام مي  نمي توان تصورکرد که انسان»   دانند.

دهد . مي توان مواردزيادي از انحراف را در نظر گرفت که محاسبه و انتخاب سود و زيان در آن 

مطرح نيست. افراد ممکن است تحت تاثير احساسات لحظه اي يا عوامل غير عقالني مرتکب جرم 

« ) فت که رفتار انسان از پيچيدگي زيادي برخوردار است.و جنايت شوند. به طور قطع مي توان گ

 (653: 6836ممتاز ، 

، نظريه موسوم به اختالل روان شنا ختي انحراف ه هاي اختالل شخصيت نمايشي : يکي از نظري -

، خواهان جلب توجه ديگران نسبت به خود  اين بيماري است . افراد مبتال به شخصيت نمايشي 

ر ، نمايشگر ، سرزنده و اغواگرند .مهم ترين ويژگي مبتاليان به اين اختالل ، مبتک معموال هستند .

به کارهاي غير عادي از تامين اين هدف ،جلب توجه است و براي  خودنمايي و به شديد تمايل

تند و غير متعارف و ژست هاي نمايشي آرايش هاي  ،  جاذبو جمله  پوشيدن لباس هاي عجيب 

نمايشي و اغراق آميز ابراز مي شود ،  صوري، اواطف اين افراد شديدمي زنند . ع خاص دست 

تغييرات پي  تجربهعالقمند  شيفته مدهاي جديد و آنها. و رسوخ بهره چنداني ندارد از عمق غالبا و

در پي هستند ؛ بي آن که واقعا نيازي به اين تغييرات داشته باشند. اين نوع اختالل شخصيتي ، هر 

و معموال در پايان مقطع سني   ،  مشترک ميان زنان و مردان است متفاوتاييهاي چند با جلوه نم

برطبق اين (656: 6833)  ستوده ، نوجواني و اوايل دوره جواني نمود و تظاهر بيشتري مي يابد.

خود به  نظريه ، دوشيزگان وبانوان جواني که پياپي و در راستاي  ارضاي  تمايل سيري ناپذير

همواره خود را  مايلند تامي روند ، ونورس به استقبال مدها و الگوهاي  نوع خواهي نوگرايي و ت

اختالل شخصيتي    نارسايي و از نوعي ؛عرضه مي کنندجديد  نقاب هايو ها قالب فرمدر 

 برخوردارند.

 

 علل و زمينه هاي فرهنگي 

تقل ( يا فرايند ) زنجيره )متغيرهاي مس« علل » فرهنگي خواهد بود که « بي حجابي»هنگامي تبيين 

اين پديده همگي از سنخ فرهنگ ) معاني  و واسطه اي ( يمتغيرهاي مستقل به عالوه متغيرهاي ميانج

نمادين همچون باورها ، ارزش ها ، هنجارها ، نمادها ، نگرش ها ، ايدئولوژيهاو...(.باشند . به عبارت 

گران و مفاد معنوي يا فرهنگي آنها ) مثل مذهب ، ديگر ، تبيين فرهنگي به ايده ها و انگيزه هاي کنش

ايدئولوژي ( و در يک کالم با ذهنيت کنشگران اجتماعي کاردارند . امور فرهنگي هر چند ذهني اما 
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است ، بر اجتماعي  افرادشخصي و فردي نيستند و بروز نمادين آنها که الزمه ارتباط و تعامل ميان 

 بودنشان داللت دارد. 

اساس جامعه پذيري بر اين واقعيت استوار است که انسان به  ي ضعيف يا ناهمگون :جامعه پذير -

واز  مي گذارددنياي اجتماعي سرمايه هاي وجودي بالقوه پاي به  کانوني از استعدادها وصورت 

با محيط و درون ريزي مجموعه اي ازباورها ، نگرشها ، ارزشها ، تمايالت مستمرطريق تعامل 

از طريق کارگزاران ويژه همچون خانواده ، گروههاي و هنجارها  ، رسوم ، قواعد اف،آرمانها ، اهد

، محيط هاي کاري ، مطبوعات ، کانونهاي  وسايل ارتباط جمعي ،  محيط هاي آموزشي دوستي ، 

اين فرايند تعطيل ناپذير از اولين مراحل  به تدريج به انساني بالفعل تبديل مي شود.مذهبي و... 

انتقال ميراث يعني جامعه پذيري دو فرايند مکمل  از و تا پايان عمر ادامه خواهد داشت .زندگي آغ

فردي را در بر مي گيرد .جامعه شناسان بسياري از اجتماعي و رشد و تکامل شخصيت  ـ فرهنگي 

 مي دانند.مستند اين فرايند مهم شخصيت ساز  وضعف کاستي ها بهانحرافات اجتماعي را 

و القائات اين فرايند  در نارسائيهاي نيز بدون شک ، ريشه  ان و زنان در سنين باال دختر بدحجابي

 دارد.محيط خانواده ، دوستان ، محيط هاي آموزشي ، رسانه هاي جمعي و محيط عام  

قضيه گذشته همچون دستوري ناسنجيده سياست هاي  اعمالبه جا مانده ازفرهنگي  رسوبات -

براي بسط و تثبيت آن در ذهنيت فرهنگي و  طاغوت ه ژريموسياست هاي گسترد کشف حجاب

اجراي اين اصرار برخي عالقمندان به پاسداشت و استمرار آن از طريق پيوست هاي ميان  نسلي . 

سياست تخريبي در يک دوره چهل ساله آنهم با انگيزه هاي کينه توزانه و خائنانه ،نقش بسيار 

 اده است .مهمي در تضعيف موقعيت حجاب برجاي نه

محمود جم وزير کشور کابينه محمدعلي فروغي در  خاطرات خود  به نقل از رضا پهلوي پادشاه وقت 

اين چادر و چاقچورها را چطور مي شود از بين برد؟ دو سال است که اين موضوع »ايران مي نويسد: 

دم که پيچه و حجاب را دور فکر مرا به خود مشغول داشته از وقتي که به ترکيه رفتم و زنهاي آنها را دي

انداخته و دوش به دوش مردها کار مي کنند . ديگر از هر چه زن چادري بود بدم آمده است .اصال 

چادر و چاقچور دشمن ترقي و پيشرفت مردم ما است ، درست حکم يک دمل را پيدا کرده که بايد با 

هستم که زن ايراني در قفس سياه  احتياط با آن نشتر زد و از بينش برد من مدتي است به اين فکر

دست و پايش بسته است بين  اوو مرد يک دريا فاصله وجود دارد . بايد اين فاصله را از بين ببريم . 

نقل از شريعت پناهي ، ...«) مگر زن چي از مرد کمتر دارد . او بايد پابه پاي مرد وارد زندگي شود 

6835 :515  ) 
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ارائه تصوير يک مسلمان محجبه ، يکي از رايج ترين شيوه هاي » القائات فرهنگي مسموم دشمنان  -

است ... با نگاهي اجمالي به سخنان غربي « مشکل دار معرفي کردن اسالم » رسانه هاي غربي براي 

ها در مورد حجاب مي توان دريافت که آنها معتقدند حجاب ، نشانه ظلم اسالم به زنان است... با 

ي غربي ها مي بينيم که آنها براي توصيف حجاب زنان مسلمان از واژه نگاهي گذرا به نوشته ها

استفاده مي کنند. به طورکلي واکنش « حجب و حياي سياه » و«لباس مزور » ، « کفن » هايي چون  

هاي غرب نسبت به حجاب در يکي از دو دسته زير قرار مي گيرد ؛ دسته اول تفسيري کينه توزانه 

نه آشکار ظلم اسالم به زنان مي داندو دسته دوم ديدگاهي خيال پردازانه از حجاب که آن را نشا

است که حجاب را جزيي از سنن بيگانه شرقي مي داند که خواهان فروکش کردن لذت جنسي 

 (     855: 6833جمعي از نويسندگان ، «)است.

واره پيامد تغيير تغيير لباس هم»ضعف تعلق به فرهنگ خودي وتعلق خاطر جدي به ساير فرهنگها   -

يک فرهنگ است و انسان تا با فرهنگ خود وداع نکند ، نمي تواند با لباس خود وداع کند تا 

فرهنگ يک قوم را نپذيرد ، لباس آنان را به تن نمي کند. درست به همين دليل است که در 

ازد، هم از آن هرکه خود را به گروهي شبيه س« من تشبه بقوم فهو منهم » احاديث ما آمده است که 

گروه است . لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست ، پرچمي است که او بر سر در خانه وجود 

خود نصب کرده است و با آن اعالم مي کند که از کدام فرهنگ تبعيت مي کند . همچنانکه هر 

براز مي کند ملتي با وفاداري و احترام به پرچم خود ، اعتقاد خود را به هويت ملي و سياسي خود ا

، هر انسان نيز مادام که به يک سلسله ارزشها و بينشها ، معتقد و دلبسته باشد لباس متناسب با آن 

 ( 31: 6818حدادعادل ، «)ارزشها و بينش ها رااز تن بدر نخواهد کرد.

ضعف يا عدم اعتقاد به اعتبار معيارهاي متعارف : ترديدي نيست که افراد در خصوص اعتقاد به  -

ش ها و هنجارهاي اجتماعي  و رعايت قوانين و مقررات معمول موقعيت متفاوتي دارند. به ارز

طور طبيعي ،  درجه التزام و همنوايي را ميزان اعتقاد فرد تعيين مي کند. کسي که به هر دليل، به 

 يک نظام هنجاري اعتقادي نداشته باشد ، وظيفه و تعهدي نيز در همنوايي ومتابعت از آن احساس

نخواهد کرد. ديويد متزا  همانند ساير پديدارشناسان بر اين باور است که براي درک کجروي بايد 

به ذهن فاعل و زندگي فلسفي دروني او مراجعه کرد . کجروي اصوال کاربرد اعتقاد در عمل است. 

ه فرد کجرو از ارزش هاي پنهاني تبعيت مي کند که هر چند با ارزشهاي مرسوم در جامعه رابط

 (618-615: 6836دارند اما به شکل متفاوتي مورد قبول قرار گرفته اند.) ممتاز ، 
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بر اين باورند که جامعه ما مسخر سه جريان مختلط  تحليل گران فرهنگيبحرانهاي هويتي : برخي  -

فرهنگ ايراني ، اسالمي و غربي است که در عرصه هاي مختلف با نسبت هاي ترکيبي متفاوت 

ودنمايي مي کنند . درسالهاي اوليه  بعد ازپيروزي انقالب ، هر چند بعد اسالمي حضور داشته وخ

رخدادها ، دو فرهنگ ، شيوع و غلبه در خور توجهي يافت اما به مرور زمان و تحت تاثير برخي 

اليه به حاشيه رانده شده ، مجددا به صحنه آمده و در قالب هاي ديگري بازتوليد شده اند . اولين 

اصل از زيستن درچنين فضاي مختلطي، هويت يابي چند گانه و پيامدهاي شخصيتي نتيجه ح

جوان ايراني دچار نامتعادلي و ناهمخواني در آگاهيهاي خود شده و با ايجاد » رفتاري آن است. 

مي شدن تزلزل در شخصيت که ناشي ازآگاهي هاي ناکافي يا متضاد است ، دچار بحران هويت 

هاي اين بحران چنين است : کاسته شدن تمايالت ديني و مذهبي در جوانان شود. برخي از نشانه 

که بارزترين اين امر ، در کم توجهي آنها به مسائل شرعي در اجتماع ، ...  ، افزايش روي آوردن به 

موسيقي هاي غربي ، زيادشدن فاصله آنها نسبت به تعهدات اجتماعي و خانوادگي ، گسترش 

، روي آوردن به مدلها و آرايش هاي ظاهري غربي ، .. که همه اينها مي  خانواده هاي هسته اي

        ( 661: 6835)غالمپورآهنگر، « تواند ناشي از گسستگي هويتي جوانان با هويتي پايا وپوياست. 

مانع درک دقيق فلسفه وجودي حجاب و وجود برخي ذهنيت ها تلقي هاي ناهمگون : غلبه  - -

تاريخ  مقوله اي حجاب مرسوم يادگار دوران گذشته وشده است . براي مثال : التزام  به رعايت آن

، حجاب محصول احساس حقارت ناشي از تبعيض هاي خانوادگي ؛ حجاب مصرف گذشته 

حجاب نماد ضعف کنترل و خويشتن داري  ؛ سنتياصول اخالقي و انضباطي مردساالر  محصول

حجاب وسيله اي براي سرکوب ؛رهبانيت به رياضت و  زن مرد؛ حجاب محصول عالقمندي

حجاب يادگار دوره فقدان  ؛ زنالزام به حجاب منافي حقوق اجتماعي و آزادي  تمايالت طبيعي ؛

تقدم بعد آرايشي لباس بر  بي حجابي را نه جرم بلکه صرفا گناه پنداشتن ، ؛ زن امنيت اجتماعي

ي لباس را بر جنبه آرايشي آن مقدم بعد پوششي آن )حال آن که ، الزام به حجاب ،جنبه پوشش

حجاب يکي از تابع زمان و مکان ؛  متغير  و، فرهنگي ، عرفي  رسمي حجاب داشته است (؛ 

نه تنها نماد ممکن و نه  )آن همبه عنوان يک مقوله رواني  نمادهاي عفاف مورد توصيه براي زن

؛حجاب  نه عموم توده ها مومنان ؛ حجاب الزامي صرفا  ديني و بالطبع تکليفي براي (برترين آن 

حجاب يعني محصور کردن زنان در چادر و  امري فردي و معاف از الزامات اجتماعي و حکومتي ؛

و غريزه خود  کرده چاقچور ، با رنگ هاي تيره و مشکي که نشاط و شور حيات را از آنان سلب

 ؛ از ميان مي برد هاست ،آن زنان که عاملي براي رونق بخشيدن به زندگي يآرايي و زينت طلب
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چون االنسان حريص علي ما  است حرص انسانها و التهاب بيشتر جنسي عامل افزايش حجاب 

و... تلقي هايي از اين سنخ که پذيرش هر يک به تنهايي مي تواند ، پايه و بنيان حجاب را منع 

، ذکر نمونه اي از اين  در ادامه اين بخش متزلزل ساخته  و انگيزه التزام به آن را تضعيف کند. 

اگر حجاب پاسخ به :» تلقي هاي عصري و تفسيرهاي عجيب و غريب بي مناسبت نخواهد بود 

تجاوز جنسي ـ تعرض ـ است ، بازتابي از شرايط خشونت بار آن زمان نيز هست . بازتاب آن 

ذير مي دانست . بي دفاع ، و آسيب پ« عريان » تفکر و شرايطي که بدن زن را به معناي دقيق کلمه 

حجاب زنان ، آن طور که در مدينه در شرايط جنگ داخلي مطرح شد ، نشان دهنده شرايط معابر 

عمومي است ؛ يعني جايي که در آن زنا آزاد بود . اصطالح تعرض به معناي خشونت ، فشار و 

دو بينش محدوديت است... در گيرودار مبارزات ، تنش ها و کشمکش هاي پيامبر )ص( ميان اين  

، يعني ايجاد جامعه اي که زنان بتوانند آزادانه در شهر حرکت کنند )زيرا در اسالم کنترل اجتماعي 

همان ايمان است که اميال را مهار مي کند ( ، و تفکر و شيوه منافقان که زنان را فقط وسيله )اعمال 

ده پيروزي (خشونت و حسادت محسوب مي کردند ، بينش دومي غالب شد.حجاب نشان دهن

 (535و513: 6831مرنيسي ، «)منافقان بود.

يکي از تلقي هايي که شايد بيش از سايرتلقي هاي فوق  تلقي محدوديت کنندگي از حجاب : -

مستند منتقدان قرار گرفته ، جنبه محدودسازي و مانع تراشي حجاب در فرايند فعاليت هاي 

مل آن يعني چادر ، محدوديت هاي ترديدي نيست که حجاب مخصوصا شکل کا اجتماعي است . 

را براي انجام برخي فعاليت ها بر زن تحميل مي کند اما اوال اين محدوديت چندان بازدارنده 

ها توجيه پذير پذيرش اين نوع محدوديت ،نيست و ثانيا با توجه به آثار مهم مترتب بر حجاب 

» رب نسبت به حجاب مي نويسد :  يوني ويکن در بيان ديدگاه برخي از انديشمندان غخواهد بود. 

حجاب به خاطر محدوديت هايي که بر سر راه فعاليت ها و استقالل زنان ايجاد مي کند ، ذاتا 

در پاسخ به همين  نيز شهيد مطهري (861: 6835کتاب زنان، «)سرکوبگر و در نتيجه ظالمانه است.

ت بيرون بيايد ، پوشيدن يک اگر زن مرض نداشته باشد و نخواهد لخ» سنخ شبهات مي نويسد: 

لباس ساده که تمام بدن وسر جز چهره و دودست تا مچ را بپوشاند ، مانع هيچ فعاليت بيروني 

، تبرج و خودنمايي و پوشيدن لباس هاي تنگ و مدهاي رنگارنگ نخواهد بود . بلکه بر عکس 

ام وقتش را مصروف است که زن را به صورت موجودي مهمل و غير فعال در مي آورد که بايد تم

 (166: 6831)مطهري ، ...« حفظ پوزيسيون خود کند 
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برخي جامعه شناسان ، کاهش انگيزه التزام عملي به  وقوع چرخش هاي هنجاري در سنوات اخير : -

رعايت حجاب شرعي  و افزايش فراواني بدحجابان و بي حجابان  را  از وقوع برخي تحوالت 

+ 31/81+8/31درصد از پاسخ گويان ) 5/31»  شي مي دانند .اساسي در نظام هنجاري جامعه نا

عدم رعايت حجاب از نظر مردم عيب داشت . يعني خانم ها  11( معتقد بودند که در سال  1/61

به علت اينکه احساس مي کردند که مردم از بي حجابي خوششان نمي آيد و احتمال دارد که به 

بيشتر حجاب را رعايت مي نمودند . اين بدان معني  آنها به گونه اي توهين )مجازات ( شود ،

مذهبي وجود داشت و قبح آن ـ است که در آن زمان يک کنترل دروني در مورد ارزشهاي انقالبي 

را به رعايت حجاب نريخته بود و مسؤولين مجبور نبودند با فشار ، اجبار وتوبيخ اکثريت خانم ها 

درصد از پاسخگويان 3/36درصد مي رسد. همچنين 1/36اين ارزيابي به 36وادارند . براي سال 

به خانم هاي چادري احترام مي گذاشتند . در حالي که  11 معتقد بودند که مردم جامعه در سال 

درصد مي رسد. در چنين وضعيتي ، در شرايط بي مهري ، سرکوب 3/81به 36اين رقم براي سال 

گان نمادهاي مذهبي ، در واقع نياز به احترام و اجتماعي و عکس العمل هاي پرخاشگرانه به دارند

عزت نفس افراد خدشه دار مي شود و آنها در پي کسب احترام ، خود را با فشار هنجاري تطبيق 

)رفيع « داده ، حجاب و ريش و ديگر سمبل هاي مذهبي ، نظير رفتن به مسجد را کنار مي گذارند.

 ( 613و 611: 6831پور ، 

عدم توجه دقيق به آثارو کارکردهاي فردي  اي سوء و آثار مخرب بي حجابي :بي توجهي به پيامده -

و اجتماعي حجاب و متقابال سوء کارکردهاي ناشي از عدم رعايت آن ، ، نقش بسيار مهمي در 

از دست رفتن عفت زنان »  منتسکيو در تحليلي کارکردگرايانه مي نويسد : سرپيچي از آن دارد.

و به اندازه اي نواقص و معايب توليد مي کند و طوري روح مردم را فاسد  بقدري تاثيرات بد دارد

مي نمايد که اگر کشوري دچار آن گردد و اين اصل مهم از بين برود ، بدبختي هاي زيادي از آن 

ناشي مي گردد، به خصوص در حکومت دموکراسي از دست رفتن عفت بزرگترين بدبختي ها و 

ئي که اساس حکومت را از بين خواهد برد  ، به اين جهت مفاسد را باعث مي شود تا جا

: 6815)منتسکيو ، .« قانونگذاران خوب عفت را توصيه و از زنان توقع وقار در اخالق را دارند 

551) 

 

پوششي متنوع متناسب با نيازها و ضرورتهاي  عصري و انتظارات انسان معاصرو فقدان الگوهاي  -

 تنوع ساليق  
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،زندگي در خطوط حائل و قلمروهايي ميان در معرض جريانات فرهنگي ناهمگون  قرار گرفتن  -

فرهنگي و نيز وضعيت برزخي ميان سنت گرايي و مدرنيسم و ابتالي قهري به تشويش هنجاري و 

 الگويي .

انتظارات بين  حريم عمومي وضرورت تامين  ضعف توجه به مشاع بودن فضاي اجتماعي و -

 . االذهاني

ديني  در حوزه باورها ، ارزش ها ، هنجارها و رفتارها  و تربيت اخالقي  اي فرهنگضعف بنياده -

 متناسب با حساسيت هاي ديني  

 و عدم توجيه در پذيرش تمايزات الگويي در حوزه پوشش غلبه ذهنيت يا فرهنگ تشابه انگار -

اواني در واقعيت اين است که مستندات فر» ممنوعيت هاي شرعي :  تفسيرهاي مضيق ازوجود  -

ممنوع شناخته « بدحجابي »منابع معتبر فقهي وجود دارد که بيشتر مصاديق آنچه را امروز با عنوان 

مي شود ، مباح و جايزدانسته است. از سوي ديگر ، با وجود گسترش مصاديق ممنوعيت و 

فتن محروميت براي نحوه پوشش و آرايش زنان در قانون ، عمال در جامعه هر روز شاهد فراتر ر

 (31: 6835صدر ، «)مرزهاي حجاب از چارچوب هاي ياد شده هستيم.

و همسوي الگويي با فرهنگ غرب  ، خود باختگي و خود کم پنداري در برخورد با غرب گرايي  -

اين فرهنگ ، تاکيد افراطي بر ارزش هاي مادي و ظاهرگرايانه ،  توجه  به جنبه هاي بدني و 

 معنوي و... جسمي و غفلت از ابعاد روحاني و

 و غلبه استحسانات زمانه پسندو تنوع خواهي و عدم تمکين آيين هاي تک هنجار سنتي  مدگرايي  -

عدم پذيرش  کاهش سلطه والدين بر فرزندان ،  ، و شکاف فرهنگي  ميان نسليهاي فاصله وقوع  -

فشارهاي  ، نفرت از برخيتمايل به تک رويي و الگوگزيني خودمختارانه  فرهنگ سنتي خانواده ،

 خانواده هاي مذهبيناسنجيده 

 

 

 علل اجتماعي

اجتماعي تعامالت وعمدتا ناظر به نحوه عملکرد محيط عام ، نهادها ، سازمانها ، گروهها اجتماعي علل 

خاص در نحوه فعاليت  است . بي شک ، وجود ضعف ها ، کاستي ها ، آشفته کاريها  و مشکالت 

 موجود موثر بوده است. ي اببي حج بخشي از در بروزعوامل فوق 
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عدم تبديل حجاب از يک ارزش فرهنگي به يک هنجارمتعين ، الزام آور و برخوردار از پشتوانه  -

 اجتماعي 

هنگامي که فرد به هر دليل ممکن ، گفتمان غالب بر جامعه خويش را  : وضعيت موجودعدم قبول  -

ا آن برآمده باشد ، به راحتي به نقض به طور کامل يا في الجمله طرد کرده و از در ناسازگاري ب

در بيشتر موارد ، رفتارهاي پاتولوژيک مي تواند ناشي »  قواعدو معيارهاي مقبول دست مي زند.  

از سرخوردگي ها ، اضطراب ، و احساس عدم امنيت باشند که نزد ديگران ميل به اصالح اجتماعي 

ماعي نوعي عدم قبول جامعه موجود قرار يا نوآوري را سبب مي شوند . در پس رفتارهاي ضد اجت

به عبارت ديگر ، ضعف تعلق و تعهد فرد به جامعه ، خود را در (  631: 6831روشه ، «) دارد...

اجتماعي متعارف  قواعد و هنجارهاي قالب  بي توجهي به تمايالت و انتظارات جمعي و نقض 

 متبلور مي سازد .

فرد در مواردي  که تقريبا مکمل مورد قبل است اينکه مورد ديگري به جامعه مرجع : ذهني تعلق -

رفتاري جامعه  الگوها و مدل هاي ، هنجارها ارزشها ،  بر اساس ي ، عمل کردن بداليل مختلفو

 بر تعلق خاطر عميق دارد ؛ آن جهان زيست  آل خويش که به همنوايي و پذيرشآرماني و ايده

وغالبا فارغ  اين همنوايي موضعيترجيح مي دهد.   جامعه متبوع و محيط تعلق خويش قرينه هاي 

به فرد  سختي را تنش هاي رواني و فشار هاي اجتماعي  هرچند   از مساعدت هاي محيطي ،

 اشتياق زاارضاء کننده و ، ولو به طور مصنوعي مي تواند اما در عين حال ، متوجه مي سازد ، 

، خواسته يا نا و بي حجاب  فراد بدحجاب ابيشتر شواهد موجود چنين نشان مي دهد که باشد.

الگوهايي  سر سپردگي ودل تيپ هاو  به فرهنگ ها ، نظام هاي بينشي و گرايشي وخواسته 

موجود جامعه اسالمي ايده آلهاي و قواعد مسلط و  فرهنگ و ارزش ها که با سپردگي دارند 

 دارند.  تعارض و تعاند

و به صورت  افراد در جامعه تدريجا که ر اين باورندب برخي نظرياتکم هزينه بودن انحراف :  -

مطلوبيت مي گردند .  متعهد مربوطمرسوم شرکت کرده و به قواعد اجتماعي نهادهاي مشروط در

، نتايج ، اعتبارات و امتيازات خاصي  منافع افراد از رهگذر آن به کهاز اين روست  همسويي اين 

، تمايل  در عين حال . بدان وجود نداردوصول امکان که از هيچ طريق ديگري ،  دست مي يابند 

. آنچه اين تعهد وجود دارد  مقاطع و روگرداني از اين تعهد همواره و در همه حراف نبه ا  بالقوه

 مندي را معقول ساخته و ادامه آن را تضمين مي کند، وجود تناسب منطقي  ميان  مجموع هزينه ها

دن هزينه هاي تخلف از سوي ديگر است . در صورتي که افراد ، از يک سو و باالبوو نتايج متفرع 
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و يا تحت تاثير در منطق محاسباتي خويش ، به نتايج و امتيازات اين تعهد مندي وقعي ننهند 

را تحميل و غير قابل توجيه جمعي  و متابعت از ارزشها و هنجارهايالقائات اجتماعي ،  همسويي 

به همسويي کاهش و متقابال تمايل به سرپيچي وطرح الگوهاي تلقي کنند ، رفته رفته  تمايل 

جايگزين  قوت مي گيرد . بر هم خوردن اين توازن  از يک سو ، ميل به تنوع طلبي و لذت جويي 

 ، سوق يابي به انحرافناچيز باشد تخلف بويژه در شرايطي که هزينه انحراف و  ،از سوي ديگر 

 مي گيرد.شدت ودر پيش گرفتن آيين هاي جديد قوت و

، و تربيت اجتماعي  ضعف کنترل اجتماعي : کنترل اجتماعي به عنوان نظام مکمل جامعه پذيري -

معيارهاي پذيرفته شده و واداشتن ارزشها ومجموعه سازوکارهايي است که جامعه براي حفاظت از 

به شيوه هاي  همسوو درهم شکستن اراده هاي نااعضا به سازگاري و متابعت و متقابال تضعيف 

قوانين  وضع واجراي)از طريق  رسمي اعمال مي کند. بخشي از اين مکانيسم به صورت  مختلف

توسط مراجع و کارگزاران مسؤول و تنبيه متخلفان متناسب با درجه انحراف و منطبق با معيارهاي 

بخشي به  و (   اجتماعي  –اع فرهنگي مقررو به طورکلي نظارت و کنترل ضابطه مند بر اوض

  اعتبار اجتماعي و...( تهديد موقعيت وطرد ،  تمسخر ، ،توصيه تذکر ،  شامل غير رسمي ) صورت

در فرايند جامعه پذيري و شکل گيري بر طبق اين نظريه ، جامعه هر قدر اعمال مي شود. 

باط اجتماعي ضان و و اخالقي نصاب تربيتيهر قدر شخصيت افراد دقت و مراقبت اعمال  کند و

طراحي و اعمال سيستم هاي نظارتي و کنترلي دقيق اعم از  از بااليي را منظور نظر داشته باشد ، 

ي متخلفناسازگار وچه در هر جامعه همواره افراد   رسمي و غير رسمي گريزي نخواهد داشت.

وص ، بالقوه مي تواند ضعف جامعه در اين خص .مترصد سرپيچي و تخلف اند  وجود دارد که 

افراد متمايل به انحراف را در اعمال اراده خويش جرات و جسارت داده و عمال به وادي انحراف 

کاستي هاي از  و بي حجابي در جامعه ما بخشي از رفتار انحرافي  بدحجابي تشويق کند. بي شک ،

 شود. مي کنترل ناشي نظارتي و هاي  وجود مکانيسمم

روميت  : تبعيض و نابرابري از مشکالت دير آشناي زنان در همه جوامع انساني احساس تبعيض و مح

خاص نظام اجتماعي و هر چند در گذشته به دليل وضعيت  مشکلاز جمله جامعه ايران است . اين 

حساس نمي شد و ي اهزنان ، و تحت تاثير غلبه هژمونيک برخي ايدئولوژيهاي توجيفرودين  موقعيت

معموال  ، بدليل تصلب ساختارها و عدم وجود مجاري الزم براي طرح  شد ،  يا اگر احساس مي

، اميدي به رفع و زوال آن نمي نداشت و در هر حال  و اجرا مطالبات دموکراتيک ، امکان پي گيري

تمايزات موهم  ، همهبرخي ايدئولوژيهاي تشابه انگار تبع ظهور اما در عصر و زمان حاضر و به  . رفت 
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اي براي اعتراض و ، به دستمايه آنها وضعيت نظام هاي اجتماعيخودآگاهي زنان و به تناسبتبعيض، 

زنان را کجروي برخي فمينيست هاي راديکال ، و انزجار تبديل شده است . نفرت دادخواهي و ابراز 

ي از آنها در عرصه هاي مختلف اجتماع بهره کشي هاي ظالمانه ازعموما ناشي از واکنش به استثمار و 

بعيد نيست که  مستند مي دانند. گرفته تا محيط هاي کاري و سازمان هاي هنري و اقتصادي و...خانواده 

بخشي از بي حجابي زنان در جامعه ايران نيز ، آگاهانه يا نا آگاهانه ،  پژواک   تحمل محروميت ها 

 وتبعيض هاي  غير قابل توجيه متراکم در حافظه تاريخي آنها باشد. 
 

گروه مرجع ، اصطالحا به گروهي اطالق مي شود که افراد در مقام مقايسه   نوع گروههاي مرجع  :ت -

و  بينندبه آنها ارجاع مي دهند ، از آنها الگو مي گيرند ، آرزوهاي خويش را در آنها تحقق يافته مي 

تنوع يا تورم گروههاي  مايلند برنامه زندگي خود را متناسب با تصويري که از ايشان دارند، تنظيم کنند .

مرجع در عصر و زمان ما با توجه به نقش الگويي آنها ، خود از جمله زمينه هاي تشتت و تنوع ارزش 

يکي از محققان در خصوص تاثير ها و هنجارهاي فرهنگي و لجام گسيختگي هاي رفتاري شده است .

يکي از مهم ترين سمبل » سد:  پذيري توده ها از هنرپيشه هاي تلويزيوني در مقوله  حجاب مي نوي

هاي مذهبي که بر روي رفتار مردم و ارزش هاي آنها در شرايط بعد از انقالب تاثير داشته ، حجاب و 

پوشش زنان است . اين سمبل به عنوان يک معرف مهم براي ميزان اعتقاد هنجاري ) نه اعتقاد فردي ( 

لم هاي مورد بررسي ، سنجيده شد که هنر پيشه ها و ميزان نفوذ نهاد مذهب در جامعه است . لذا در في

تا چه اندازه با پوشش خود اين سمبل را گسترش مي دهند يا برعکس کاهش آن را که به معني تغيير 

ارزشهاي مذهبي است ، تبليغ مي نمايند.البته ... ميزان تاثير و تبليغ ارزشها و سمبل هاي مذهبي به 

چادر سرش « دافعه برانگيز » بستگي دارد . اگر يک هنرپيشه بدقيافه و جذابيت پيام دهنده يا هنر پيشه 

کند و يک هنر پيشه زيبا و مقبول جوانان ، بي حجاب يا کم حجاب باشد ، هر دو در جهت تغيير و 

تداعي و متقارن مي « حجاب »تضعيف سمبل هاي مذهبي در جامعه کار مي کنند. هنر پيشه بد قيافه با 

بار ارزشي « کم حجابي » اب بار ارزشي منفي مي دهد . هنرپيشه زيبا و مقبول به شودو لذا به حج

« مشروع» يا « مجاز » و « خوب » مثبت مي بخشد و لذا در بينندگان اين نوع پوشش را يک پوشش 

(Legitim  جلوه مي دهد و از آن طريق در پي )«همانندي (»Identification و) « تقليد  ( »

Imitationنندگان از هنر پيشه ها ، اين نوع پوشش در جامعه رواج مي يابد و در نتيجه عمال ( بي

رفيع «)سمبل هاي مذهبي کاهش مي يابند و همراه با آنها ارزشها و اعتقادات مذهبي نيز تغييرمي کنند.

 (   51: )الف (  6833پور ، 
 



 15-16سال چهاردهم، شماره  ،6831بهار ،  م وابستهفصلناهم فقه و علو


 



و سلطه فرهنگ ليبراليستي به تبع نفوذ عميق فرهنگي : بروز برخي تحوالت  برخي تحوالتظهور  -

جهانشمول جامعه سرمايه داري و اخيرا فرايند جهاني شدن ، بافت و ساختار سنتي جامعه ما را 

متزلزل ساخته و در فضايي برزخ ميان سنت و مدرنيسم در مداري پاندولي رها  کرده است بشدت 

ات رفتاري جورواجور . ملموس ترين نمود اين آشفتگي فرهنگي را مي توان به عيان در تظاهر

افراد بويژه جوانها مشاهده نمود. برخي از اين تحوالت  که تحت تاثير عناصر وارداتي بوقوع 

غلبه فردگرايي و تقدم تمايالت فردي بر مصالح جمعي  پيوسته يا در حال وقوع است عبارتند از : 

مد گرايي ،  خواهي ، تنوع ، جويي، لذت ميل به اباحي گري و تساهل و تسامح ،تکثر گرايي  ،

به بر قراري  شديدافزايش تحريکات جنسي ، احساس نيازتجربه حضور در محيط هاي مختلط ، 

 تحت تاثير افزايش تحريکات و التهابات ناشي از رقيق شدن فاصله هاي جنسيتي ؛ روابط جنسي

ايط سني مناسب فاصله افتادن ميان بلوغ طبيعي و بلوغ اجتماعي ، محدودشدن امکان ازدواج در شر

، انوميک شدن (از طرق معمول  درست آنهامحدوديت در مسير ارضاي  تحريک هيجانات ) برغم ،

و تجربه زيستن در فضاهاي  ميان فرهنگي .  فضاي هنجاري تحت تاثير اشاعه جريانات فرهنگي

ساير  و شرايط ابتذال در پوشش و آرايش از جمله نمودهاي است که تحت تاثير اين زمينه ها و

 بويژه در ميان اقشاري که تاثير پذيري بيشتري دارند ، جلوه گر شده است ..، عوامل موثر محيطي 

که فرد درگير تعامل پيوسته و  ييشبکه هاي ارتباطي : شبکه هاي ارتباطي و گروهاتاثير پذيري از -

رخورده بوده و آثار مستقيم با آنهاست ، بويژه اگر اين ارتباط ،از ارزش و اعتباردرخوري نزد فرد ب

و  نقش زيادي در الگودهي و هنجارفرستي  و نتايج قابل توجهي براي وي به همراه اشته باشد؛

نسبتا بااليي ميان از برخي تحقيقات چنين بر مي آيد که همبستگي  کند. ايفا مي  تثبيت هنجارها

دراني که داراي پوشش .  در بين ما وجود داردنوع پوشش مادر و دوستان فرد با پوشش خود فرد 

، درصد دختران آنها نيز داراي چنين پوششي بودند و در ميان 3/11روسري ، مانتو و شلوار بودند 

درصد  31درصد از فرزندان آنها ، پوششي مشابه داشتند . همچنين حدود 3/11مادران چادري نيز 

نيز چنين پوششي را شان داراي پوشش چادر بودند ، خود اندوستاز دختراني که صميمي ترين 

شان داراي روسري و مانتو و شلوار اندرصد از دختراني که نزديک ترين دوست 38برگزيده بودند و 

که بر شکل گيري بود بودند ، خود نيز همين گونه بودند. متغير ديگر ، ميزان مذهبي بودن والدين 

خي تحقيقات ، هر قدر . طبق بر بودنسبت به حجاب کامال موثر  فرزندان نگرش منفي يا مثبت

به حجاب اسالمي مثبت تر است . از سوي ديگر ، هر  آنها نگرش دختران ،والدين مذهبي تر باشند
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قدر ميزان رعايت حجاب در خانواده بيشتر باشد وضع حجاب فرزند نيز به سوي الگوي مطلوب 

  (6811نجف آبادي ، )ميل مي کند.

 

 سياسي علل

دتا به نحوه عملکرد نظام سياسي کشوروسازمانهاي تابعه در مقوله علل و زمينه هاي سياسي  ، عم

و نيز نوع تعامل  ميان فرد و نهاد سياسي ناظراست .  افرادرفتارهاي هاي  حجاب و بازتاب آن در قلمرو

موثر بوده اند . از آن بي حجابي   وتشديددر ايجاد زمينه  ها وجود برخي کاستيدر اين خصوص نيز 

 جمله : 

گاه استراتژيک به موضوعات فرهنگي ، عدم تبيين سياست هاي فرهنگي به صورت مرحله ضعف ن -

  .اي و تمهيد مکانيسم هاي الزم براي اجرايي شدن آن 

ناهماهنگي  ميان مجموعه ل و داراي فعاليت هاي بعضا متعارض ، وتعدد و تنوع سازمانهاي مسو -

و دامن  گي کشور در زمينه سازي ابتذالعملکرد  برخي دستگاههاي فرهن .)هاي مديريتي نظام 

 تلقي کردن با سياست هاي دستگاه قضايي مبني بر جرم زدن به برخي سياست هاي ضد فرهنگ 

  (سنخ تظاهرات تباين آشکار دارد. اين

 مشخص از پوشش الزامي زنان، متناسب با ضرورتها و اقتضائاتعملياتي  عدم ارايه تعريف -

، عدم تالش در  ) ضعف در هنجارفرستي ( جديد و نياز شهروندان فرهنگي جامعه اسالمي درعصر

جهت معرفي الگوهايي پوشش متناسب با سالئق مختلف و تاکيدبيش از حد برگونه خاصي از 

 حجاب يعني چادر در تمامي مراکز و مناطق بدون داشتن توجيه کافي .  

، تشريح فلسفه حجاب  ، عدم تالش جدي و برنامه ريزي شده  در جهت اقناع سازي فرهنگي -

پاسخ  مستقيم و غير مستقيم به شبهات ، و انتقال فرهنگ حجاب از طرق مجاري و کانونهاي 

باالترين اينکه در سنوات اخير تحت تاثير برخي جريانات کور فرهنگي  مختلف آموزشي و تربيتي .

و فرهنگ تساهل و ري سياسي ، برخي نهادهاي فرهنگي  نظام  در مسير  تاييد و تقويت  اباحي گ

به عنوان ويژگي انفکاک ناپذير جامعه مدني و بي اعتنايي به ارزش هاي اختصاصي تحت  تسامح 

)بي تفاوتي نسبت طي طريق کرده و به آشفتگي اوضاع کمک کردند.  فرهنگي  عنوان  تکثر گرايي

از زنان و دختران  به مفاسد اخالقي و ابتذال در پوشش وآرايش در سازمانهاي دولتي ، استفاده 

استفاده از جاذبيت هاي زنان در سوءجوان درروابط عمومي ها وبخش هاي پر ترافيک اداري  ،

ترويج ضمني فرهنگ تشابه محورو بي توجهي به تفاوت هاي فعاليت هاي هنري و اقتصادي ، 
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ر آثار تابو و ساي رمانهاي جنسي چاپ و انتشار اعطاي مجوز به زنانه و مردانه در سطوح مختلف ،

برگزاري  محرک و مهيج ، آهنگ هاي ،فيلم هاي عشقي و پخش ، توليد  شکن و ابتذال آفرين 

جلف و ال ابالي در چهره هاي  دادن به حضورترويج هنر مبتذل ، ميدان  مجالس لهو و لعب ،

ل بر يا عدم کنتر لباس هاي نامناسب بي حد و حساب توليد و عرضهبرخي کانونهاي تاثير گذار ، 

تجويز و در رسانه هاي تصويري ،  بويژهترويج فرهنگ اختالط   مجاري ورودي لباس خارجي ،

و به کل جامعه باالي جامعه به  ات فرهنگ کالن شهرها و طبق تزريقروابط قبل از ازدواج ،  توصيه

طورکلي ، ميدان دادن به طرح استانداردهاي جديد و ايجاد تشويش در ذهنيت هنجاري جامعه 

 بخشي از نتايج اين سهل انگاريهاست. (

 

حجاب وپيامدهاي سوء ناشي از عدم رعايت آن  کالن ضعف توجه به جنبه هاي اخالقي و تربيتي -

بدون تالش در جهت  و محدودساختن وظايف خود به تنظيم قوانين و تعيين مجازات هاي قانوني

 . طراحي مکانيسم هاي تکميلي 

و تالش  ، يک مولفه امنيتي  يک معضل اجتماعي به عنوان و بي حجابي عدم تلقي بدحجابي -

بويژه از طريق تشديد فشارهاي محيطي و باالبردن هزينه هاي منسجم در برخورد اصولي باآن 

 رسمي مخالفت با هنجارهاي پذيرفته شده .

همسوبا ارزش ها و حساسيت هاي  و اسوه هايالگو سازي و معرفي الگوهاکم توجهي در جهت   -

 ساختگي چهره هاي زدودن انحصار از برخي  ،نسل جوان  گي ومتناسب با نيازها و تمايالتفرهن

 مبارزه فعال با تهاجمبراي   همه جانبه ، برنامه ريزي  رسانه اي و غالبا ناهمگون و غير ارزشي

 .بويژه در مقوله الگوها و سبک هاي پوششي و آرايشي غرب فرهنگي 

ت سيستم هاي نظارتي و کنترلي غير رسمي  و برنامه ريزي مناسب عدم توجه کافي به نقش و اهمي -

براي بهره گيري از مشارکت جمعي در حل معضالت اجتماعي همچون  امر به معروف و نهي از 

 .منکر

عدم برخورد قاطع با گروههاي قارچ گونه ، افراطي ، خشن ، وغالبا ناآشنا با سياست تربيتي اسالم  -

و ايجاد حساسيت هاي مقطعي و سليقه ورزيهاي ناسنجيده هر از گاهي  به که با اقدامات شتابزده 

در عرصه اجتماع ظاهر شده و متعرض زنان و دختران  داراي «نهي از منکر» بهانه احياي سنت 

به اعتقاد برخي جامعه شناسان ، برخوردهاي ناسنجيده باانحرافات و  پوشش نامناسب مي شوند. 

 به تشکل اين افراد متفرق در قالب گروههاي سازمان يافته منجر مي شود. منحرفان  ، دردراز مدت 
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با ثبات يا حتي کم ثبات گرد هم آورد  تقابل مي تواند افراد هم فکر و هم عقيده را در گروههاي» 

تا بتوانند هنجارهاي مورد نظر خود را )و غالبا نيز ايدئولوژي خود را (استحکام بخشيده ، توسعه 

 ( 533: 6833زر، کو«)دهند.

ان ، ايجاد زمينه اج به هنگام جوانوضعف برنامه ريزي در تامين نيازجنسي و ايجاد امکان براي ازد -

 براي تخليه هيجانات طبيعي از طريق سوق دادن آنها به  فعاليت هاي مفيد وسازنده.  

عفاف . توطئه کم توجهي نهادها و سازمانهاي فرهنگي به توطئه هاي خاموش دشمنان دربراندازي  -

هايي که بيش از چند دهه در اين مملکت جريان داشته اما متاسفانه هيچگاه جدي تلقي نشده 

مستر همفر يکي از نمايندگان سياسي انگليس در ايران در ارزيابي حجاب زن ايراني مي است. 

مان به بي در مساله بي حجابي زنان ، بايد کوشش فوق العاده به عمل آوريم تا زنان مسل» نويسد:

حجابي و رها کردن چادر مشتاق شوند . بايد به استفاده شواهد و داليل تاريخي ثابت کنيم که 

پوشيدگي زن از دوران بني عباس متداول شده و مطلقا سنت اسالم نيست ، مردم همسران پيامبر را 

فعاليت بدون حجاب مي ديده اند و زنان صدر اسالم در تمام شؤن زندگي دوش به دوش مردان 

داشته اند . پس از آن که حجاب زن با تبليغات وسيعي از ميان رفت ، وظيفه ماموران ما آن است 

که جوانان را به عشقبازي و روابط جنس نامشروع با زنان غير مسلمان کامال بدون حجاب ترغيب 

 (18: 6818، واحدنقل از «)کنيم تا زنان مسلمان از آن تقليد کنند.

 

ر، سوء استفاده بدخواهان ازاين مقوله فرهنگي براي ابراز مخالفت با نظام سياسي  عامل سياسي ديگ

وارزش هاي  فرهنگي مورد حمايت آن است . بي حجابي همواره و در همه سنوات بعد از انقالب ، 

به عنوان شگردي تصنعي براي مبارزه با نمادهاي اجتماعي اسالم مورد استفاده قرارگرفته است ، چه 

حجاب نيز همواره به مثابه يکي از نماد هاي آشکار هواخواهي از ارزش هاي اسالمي و انقالبي  اينکه

برخي نيز بر اين باورند که بد حجابي و بي حجابي در ايران با مورد تاييد و تبليغ نظام تلقي شده است.

طوف به نظام توجه به حساسيت هاي موجود ، راهي براي ابراز تمايالت پرخاشگرانه و معترضانه مع

سياسي و متقابال سوپاپ اطميناني براي تخليه هيجانات و عقده هاي سرکوفته  و ناکامي هاي سياسي 

 ي محتمل در امان نگه مي دارد.رخي بحرانهابروز بجامعه را از  و بالطبع است 
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 تبين جامعه شناختي بي حجابي 

عوامل مختلفي ناشي مي علل واعي از ترديدي نيست که بي حجابي نيز همچون ساير انحرافات اجتم

. با ارجاع به چارچوب هاي نظري متعددي مي توان  ارتباط ميان اين پديده با عوامل موثر در شود

 شکل گيري و استمرار آن را تبيين کرد. اهم اين نظريات عبارتند از : 

ه در بخش علل ضعف جامعه پذيري و تربيت اجتماعي: از توضيح مجدد اين نظريه ، بدليل آنچ -

فرهنگي از آن سخن رفت ، اجتناب مي شود. آنچه در اين نظريه موردتوجه است اينکه عدم انتقال و 

در ساختار شخصيت ، فقدان حساسيت متناسب نسبت به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي  ن ريزيرود

رعايت قواعد در  بي مسؤوليتي، ضعف تعلق به فرهنگ خودي ، بي قيدي و  جمعي انتظاراترعايت 

ارتکاب رعايت حريم ها ، انگيزه در انجام کنش هاي هم سو ، ال ابالي گري در ، ضعف  اجتماعي 

در اشکال متنوعي بروز و ظهور مي يابد؛ ريشه در  در مقاطع سني مختلفو...که  جرائم و انحرافات 

سته ، بيش از آن که تکون شخصيت فرد دارد. و اين خود به عنوان يک متغير وابرشد و مراحل مختلف

هاي  کارگزاران جامعه پذيري همچون خانواده ، شبکهعوامل و به شخص مربوط باشد به نحوه عملکرد

که نقش و... ، جامعه کل وسايل ارتباط جمعي  کانونهاي فرهنگي ، ،محيطهاي آموزشي ،ارتباطي 

راي ايفاي نقش هاي وآماده سازي آنها ب اعضاي جديد استعدادهاي محوري در تربيت و شکوفايي

 ،ناهمخوان اين عوامل هاي متعارض و دارند ، مربوط مي شود. ضعف عملکرد يا عملکردشهروندي 

آثار و تبعات بعضا جبران ناپذيري در مراحل بعد برجاي مي گذارد و گاه بسياري از سياست ها و 

. همچنين در صورتي که  بي اثر مي سازد بدليل فقدان زير ساخت هاي مناسب  را برنامه هاي متاخر

همچون زندگي در  گونمناهتجربه هاي زيستي در معرض آموزه ها و فرد در مراحل اوليه حيات خود 

بيگانگي فرهنگي ، محيطها را داشته باشد ؛ استعداد بسيار بااليي براي ابتال به ازخود فرهنگ ها وساير

اعد و و، تمرد و سرپيچي متعمدانه ازق  غير خودي وهنجارهايز ارزش هاراغبانه ا و متابعتهمسويي

بي حجابي نيز به عنوان يک تخلف هنجاري ، يش و...خواهد داشت. جامعه  محيط تعلق خو ات رمقر

  دست کم در مورد برخي کنش گران ، ريشه در فرايند جامعه پذيري و کاستي هاي  تربيتي دارد. 

 

ن نظريه ، کجروي  محصول گزينش و انتخاب گزينش عقالني )محاسبه سود و زيان ( : بر طبق اي -

فرد است ،  افرادبه کجروي دست مي زنند ، چون  خود چنين مي خواهند.  انتخابي که امکان آن هر 

وجود دارد . اين نظريه ، هر چند تاثير پذيري رفتار از علل  افراد براي همه ،چند با نسبت هاي مختلف 

را مسؤول اصلي اين ي نمي کند  ، اما در نهايت ، فاعل کنش را بالکل نفو عوامل محيطي  پيراموني 
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انتخاب مي داند . وي با اعمال محاسبات خاص ، به هنگام دوران ميان رفتارکجروانه و شق مقابل آن ، 

به همين دليل در همه نظام هاي اخالقي وترجيح داده و به ارتکاب آن دست مي زند.اولي را بر دومي 

د مسؤول اعمال خويش شناخته مي شود. او به هنگام اراده رفتار کجروانه ، ابتدا و حقوقي متعارف ، فر

پيامدهاي مثبت و منفي يا به تعبيري هزينه ها و پاداش هاي آن را هر چند با محاسبات سطحي نگرانه 

ن در صورتي که مزاياي چنين رفتاري بر معايب و پيامدهاي سوء آن رجحا کرده وارزيابي کوته بينانه و 

مراحل بعد ، و در  اشتداد خواهد يافت کنش گر ساحت نفس در انگيزه و اشتياق انجام آن يابد ،

در قالب  درصورتي که موانع محيطي ، اين اراده تحريک شده را تضعيف نکند ، رفته رفته خود را

 فعليت خواهد داد . عيني هاي رفتار

 ارتکاب محتمل کجروي يا تقليل آن ، ناگزير، بايد برطبق اين نظريه ، هر جامعه براي بازداشتن افراد از

برده و اشتياق افراد به انجام آن را به پايين ترين هزينه هاي انحراف را باال  با ايجاد موانع مختلف ، 

. اين متقن ترين  راهي است که مي تواند انتخاب  کجروي را از فهرست  سطح ممکن تنزل دهد 

،  ها ... براي کنترل يک جامعه و جلوگيري از انحرافات و آشفتگي» گزينه هاي افراد حذف کند.  

عوامل زيادي الزمند که يکي از آنها سيستم کنترل و مجازات مي باشد . بدين معني که بايد اعضاي يک 

جامعه مطمئن باشند که در صورت تخطي از قوانين و مقررات ، به گونه اي سنگين مجازات مي شوند 

رفيع .« ) آن کار خالف را بر اساس تئوري گزينش عقالني مقرون به صرفه نبينند و لذا دست زدن به 

 (668: )ب(6833 پور ،

با ارجاع به اين نظريه ، دست کم بخشي از موارد بي حجابي  در جامعه ،به عدم برخورد قاطع 

هره گيري ب اتخاذ سياست هاي استراتژيک در برخورد با معضالت فرهنگي، عدم   افکارعمومي ، عدم

هاي جمعي بازدارنده همچون نهي از منکر ، عدم واکنش در خور و ضابطه مند مسوالن  و از ظرفيت 

 تسامحات غير قابل توجيه مستند است.  اعمالمراجع رسمي  به متخلفان و

نظريه خرده فرهنگها : بر طبق اين نظريه ، تعلق هر چند ذهني فرد به يک خرده فرهنگ نسبتا  -

و توام با ترضيع خاطر همراه باشد ا فرهنگ غالب ، بويژه در صورتي که اين تعلق از رسوخ ناهمگون ب

؛  رفته رفته دست يابد  به پاداش هاي رواني خوش آيندو ارضا کننده اي    همسويياز رهگذر اين فرد 

ايفاي   در قبال و نوعي ال قيدي و بي مسؤوليتي انصراف جسته ازالتزام به  اقتضائات فرهنگ غالب 

ناشي از  بعضا سنگين  . در صورتي که فرد بتواند فشار شدخواهد  بر او مستولي  تعهدات فرهنگي

تقابل ميان اقتضائات ناهمسوي اين دو جريان فرهنگي را تحمل کرده و براي آن توجيه کافي داشته 



 15-16سال چهاردهم، شماره  ،6831بهار ،  م وابستهفصلناهم فقه و علو


 



کرده و از ايفاي بت باشد ؛ به احتمال زياد ، تقاضاي خرده فرهنگ مذکور را به زيان فرهنگ غالب اجا

 الزامات شهروندي کال يا بعضا شانه خالي خواهد کرد.

کلوارد و اولين يادآور مي شوند که دست يازيدن نوجوانان بزهکار به رفتارهاي کجروانه ممکن است :»

براي آنان نوعي توفيق اجتماعي را در پي داشته باشد ؛ و تاييد اعضاي يک خرده فرهنگ يا يک گروه 

انواعي از رضايت  -که اين کجروان نيز معموال آن را خرده فرهنگ يا گروه خودي مي پندارندکجرو ـ 

خاطر و احترام را براي آنان به ارمغان آورد و اين امر ، احتمال استمرار آن رفتارها را تقويت مي کند 

 (331:  6831سليمي ،.«)

افراد اشراف ،  طبقه ه گروههاي ضد انقالب ،اين نظريه ، احتماال براي تبيين بي حجابي زنان وابسته ب 

 قواعدکه معموال براي  تنوع طلب و هرهري مذهبي غير معتقد به هنجارهاي ملي و مذهبي و جوانان 

و ارضاي براي جلب توجه معموال  قائل نيستند و  چندانياخالقي وارزش هاي جمعي حرمت و اعتبار 

 ست .مناسبي ا نظريهزنند ؛ قض قواعد اجتماعي دست مي ، بي پروا و گاه مفتخرانه به نهيجانات خود
 

نظريه يادگيري کجروي : نظريه ديگري که با نظريه قبل مشابهت زياد دارد،  نظريه يادگيري کجروي  -

است .بر طبق اين نظريه ، وجود شرايط مناسب و سهولت ارتکاب اعمال کجروانه هر چند در تيراژ 

روان و وتعامل اطالع يابي ديگران از کم و کيف انحرافات جاري مشاهده عيني و محدود و امکان 

 زمينه  بويژه در شهرها ي کوچک  و مناطق کم جمعيت  ، ، اعضاي جامعه کجروان با ساير  عادي 

افراد داراي تمايالت و ظرفيت  وسيع فراهم مي سازد و  درسطحاين ويروس را  سريع انتقال و اشاعه

آثار اين تاثير پذيري و متابعت ناخودآگاه را در آمار فزاينده و تيراژ ي کشاند. هاي بالقوه را به صحنه م

ساترلند و کرسي در توضيح اين نظريه مي  روزافزون  انحراف به راي العين مي توان مشاهده نمود.

نويسند : کجروي در ضمن کنش متقابل فرد با ديگران ودر جريان ارتباطات صميمانه در درون گروه 

ه مي شود.اين يادگيري شامل تکنيک هاي ارتکاب ، گرايش ها ، جهت گيريها ، انگيزه ها و آموخت

توجيه رفتار مي گردد. جهت گيري خاص انگيزه ها و گرايش ها از طريق تعاريف موافق يا مخالف 

يا يا همگي معتقد به رعايت قوانين  اند قواعد قانوني انجام مي گيرد . گروهي که فرد را احاطه کرده

همگي موافق قانون شکني اند . فرد در صورتي به کجروي سوق مي يابد که در فرايند معاشرت خود 

تعاريف موافق قانون شکني باشد . به عبارت ديگر ، تعاريف موافق قانون  با ديگران ، بيشتر در معرض

بالطبع هر چه  شکني از فراواني بيشتري در مقايسه با تعاريف مخالف قانون شکني برخوردار باشند.

معاشرت فرد با کجروان  از نظرفراواني دفعات وقوع ، مدت ، ارجحيت وشدت ، ميزان درگيري 
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عاطفي  ، تناسب با الگوهاي تجربه شده و... بيشتر باشد، اين تاثير پذيري بيشتر و عميق تر خواهد بود. 

کرد ، چه رفتارهاي بهنجار نيز نکته آخر اين که کجروي را نمي توان از طريق نيازها و ارزشها توجيه 

 (15-11: 6836د. )ممتاز، نتحت تاثيرنيازها و ارزشها صورت مي پذير
 

برچسب زني هاي ناسنجيده :نظريه ديگري که  بيشتر به علل مبقيه کجروي ناظر است تا به علل   -

ه با است . بر طبق اين نظريه ، نحوه برخورد جامع« برچسب زني»موجده آن ، نظريه موسوم به 

کجرواني که در ابتدا و غالبا از روي نا آگاهي و تمايالت هواخواهانه ، به عمل کجروانه دست مي 

زنند ، نقش تعيين کننده در ادامه وضعيت ايشان خواهد داشت . برخورد هاي خشن و عکس 

تهييج  العمل هاي ناسنجيده مي تواند اين افراد را در ادامه راهي که در پيش گرفته اند ، تحريک و

کند وايشان از اين پس ، به عنوان يک واکنش دفاعي به اين کجروي استمرار داده و متقابال واکنش 

دريافت دفاعي به اين کجروي استمرار داده و متقابال واکنش دريافت داشت . اين مارپيچ 

راي آن مي کند و معموال هم نقطه پاياني بزورآزمايي هزينه هاي زيادي برافراد و جامعه تحميل 

اين برچسب به تدريج در روحيه فرد تاثير مي گذارد . چون تصوير او در نظر . » متصور نيست 

ديگران تغيير کرده ، مردم حتي االمکان از او دوري مي جويند و در ضمن او را از شرکت در 

. از نظر فعاليت هاي مرسوم باز مي دارند . فرد بتدريج از ديگران جدا شده خود را تنها مي يابد..

بکر ، برچسب خوردن خواه نا خواه فرد را به سوي کجرفتاري بيشتر سوق مي دهد . مثال معتادي 

که شغل خود را از دست داده و دوستاني هم ندارد تنها راه ادامه زندگي براي او پيوستن به معتادان 

که رفتار ديگران ديگر و انجام کارهاي غير قانوني مثل فروش مواد مخدر است . بکر معتقد است 

با افراد کجرو تحت تاثير بر چسبي که به آنها خورده ، ادامه زندگي معمولي را براي اين افراد غير 

و عدم تعقيب  يک سنخ ( . احتماال برخوردهاي قاطع و 666: 6836)ممتاز ، ...« ممکن مي سازد 

توسط گروههاي  همچون حجاب سياست هاي مرحله اي در تبليغ و القاي ارزش هاي فرهنگي

به شان و شخصيت هي توسل به حربه هاي ايذايي و بي توج ،باصطالح پاسدار حريم عمومي 

متخلف ، مانع اثربخشي اين سياست ها و اصالح روند موجود بوده و باالتراينکه ، با   افراد انساني

رزشهاي سياسي کردن مساله حجاب ، انگيزه متخلفان  براي دامن زدن به بي حجابي و نقض  ا

فرهنگي و بالطبع ايجاد برخي تنش ها را بيشتر کرده است. تجربه سالهاي اخير چنين نشان مي 

افراد  با اين سنخو برخوردهاي اخالقي  گيري از سياست هاي ارشادي و هدايتي دهد که بهره



 15-16سال چهاردهم، شماره  ،6831بهار ،  م وابستهفصلناهم فقه و علو


 



 ، ازمعضالت واجراي برنامه هاي فرهنگي گسترده  در سطوح مختلف ، براي حل اساسي اين قبيل 

    کارايي وموفقيت بيشتري برخوردار خواهد بود. 

در محيط هاي « ضعف کنترل اجتماعي » ـ تناقضات هنجاري : نظريه ديگري که از فروعات نظريه 

. تکثرگرايي  فرهنگي ، تنوع نظام هاي  است« تناقضات هنجاري » شهري است ، نظريه موسوم به 

اشاعه سريع و  زندگي ، تنوع هنجارها و رسوم ،   اعتقادي و ارزشي ، تعدد شيوه ها و سبک هاي

اختالط مستمر فرهنگ ها ، ورود آسان به قلمروهاي ميان فرهنگي ، اختالط عناصر و مولفه هاي 

،  خودي و بيگانه ، چند اليه اي شدن هويت ها و ساير تحوالت ناشي از وضعيت تمدني معاصر 

 بروز تعارضات  را بوجود آورده است .هنجاري  وها و اختالط هاي ارزشي  آشفتگيمجموعه اي از 

رسمي و غير رسمي   کنترل اجتماعينظام هاي  کل و ضعف اقتضائات فرهنگ  با ناهمسورفتاري شايع 

اين زمينه در  وضعيت و بروز اختالالت فرهنگي بوجود آمده است . وجود تحت تاثير اين ، عمدتا

از جمله بي حجابي به عنوان يکي از نمودهاي  يپوشش اتخاذ گزينه هاي مختلف بهدادن افراد سوق 

بوده است. يکي از آسيب شناسان اجتماعي معاصر در توضيح موثر  طلبي تنوعآشفتگي هنجاري واين 

يکي از ويژگي هاي عمده شهرها ، تنوع دلبستگي ، »   وضعيت فرهنگي شهرهاي بزرگ مي نويسد:

ه در جوار همديگر باهم در تماس هستند . مردمي که در آرمان و آرزوهاي افراد ساکن آن مي باشد ک

منطقه شهري زندگي مي کنند از نظر سن ، نژاد ، قبيله ، نوع کار ، عالقمندي ، طرز تلقي ، ارزشها و 

.. در اثر تراکم جمعيت و فزوني تحرک ، افراد ساکن شهرها داراي آرمانها با هم تفاوت دارند.

متنوعي هستند . وسايل ارتباط جمعي مانند مطبوعات ، راديو ،  برخوردهاي جامعه اي و جماعتي

باالتر  تلويزيون ، مردمان شهرها را به طور دائم در جريان پندارها و انديشه هاي متعدد قرار مي دهند.

از اين امر ، بي تفاوتي نسبي و نبود پيوندهاي صميمانه در زندگي شهري موجب مي شود که 

ي پديدآيد تا افراد بتوانند در برابر ماشين سياسي و فشار جامعه اي ديگر عالقمندي گروهي ويژه ا

 ( 531: 6838)شيخاوندي ، « پايداري نمايند.

گريز از تعهدات انکار مسوليت : در مواردي فرد تحت تاثير عوامل مختلف به آستانه القيدي و  -

قع بينانه عمل کجروانه از درک وا معموال فرد ،مي رسد. در چنين شرايطي اجتماعي مسووليتو

و اعمال  و در مقام اعتراض مانده آن عاجز فردي و اجتماعي  پيامدهاي سوءبرآورد خود و 

،  ديگران  همچون والدين بي تعهد ، دوستان ناباب ، معلمان نا اهل ، محيط  فشارهاي اجتماعي

و... را عامل اصلي اين  تجربه زندگي در ساير فرهنگ ها  آلوده ، جبر زمانه ، رسانه هاي جمعي ، 



 15-16سال چهاردهم، شماره  ،6831بهار ،  م وابستهفصلناهم فقه و علو


 



خويش  از قبول عواقب سوء انتخاب و عمل گرايانه خود راجبر يو با تحليل معرفي کرده گزينش 

 در خصوص بي حجابي نيز اين سنخ تحليل ها فراوان شنيده مي شود.تبرئه مي کند. 

بنيادين ،  يهاناشي از نارسائيهاي شخصيتي ، روان گسيختگينظريات نيز انحرافات را عموما  برخي -

که به  مي دانند، احساس طرد شدگي و حاشيه اي شدن و...  اخالقي  و حساسيت  ضعف وجدان

 دليل اختصار و عدم ضرورت از ذکر تفصيلي آن اجتناب مي شود.

 

 نتيجه گيري 

قاعدتا  شده ، واز علل و عوامل متعددي ناشي  چنين بدست آمد که اين پديده «بي حجابي»بررسي از 

متناسب با شرايط  آن نيز نيازمند برنامه ريزي همه جانبه و اعمال سياست هاي مختلفاصولي  عالج 

 اهم اين سياست ها و راهکارها عبارتند از : خواهد بود . وامکانات و محدوديت هاي محيطي 

 اتخاذ سياست هاي اصولي در برخورد با معضالت فرهنگ عموما و بي حجابي خصوصا  -

 و معرفي آن به عموم شخص و ترسيم مدل يا مدلهاي الگويي از حجاب مطلوبارايه تعريف م -

 متناسب با روح تنوع طلبي و مدگرايي انسان معاصر و ضرورت ها و اقتضائات فرهنگي 

 پوشش و تکريم حريم داران اين عرصه  و تربيتي  اخالقي ، تقويت جنبه هاي ارزشي -

رهنگي و تبليغي به جاي تکيه صرف بر وضع فتحقير ابتذال در پوشش به شيوه هاي مختلف  -

  و برخوردهاي رسمي قوانين 

 تبيين و تبليغ آثار و کارکردهاي فردي و اجتماعي حجاب -

و افشاي سياست هاي تهاجمي  تببين و تبليغ آثار سوء و پيامدهاي مخرب بدحجابي وبي حجابي -

  دشمنان 

بويژه از  رهنگي و رسانه هاي جمعيتالش در جهت انتقال فرهنگ حجاب از طريق سازمانهاي ف  -

 طريق  الگوسازي ومعرفي  شخصيت هاي  الگويي به نسل جوان .

پاسخ هاي مقبول در خصوص پوشش و ضرورت هاي  ارايهو مربوط جهت حل شبهاتتالش در  -

 آن از طرق مختلف 

ارج و خ اصولي با ناهنجاريها  در مسير مخالفت  توده ها  تقويت حساسيت عمومي و جهت دهي -

   نهادهاي رسمي کردن مسؤوليت از عهده 

با هدف تثبيت حريم و رسانه هاي تصويري  اداري و فرهنگيايجاد اصالحات الزم در سازمانهاي  -

 هاي جنسيتي و به حداقل رساندن اختالط 
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 در گستره وسيع نظام اجتماعي تالش در جهت تقويت حريم هاي مردانه و زنانه  -

غيرت ورزي مثبت مردان در قبال همسران  در قبال فرزندان وتقويت حس مسووليت والدين  -

بر  و کنترل روشمند همراه با رعايت اصول اخالقي و تربيتي  آموزش نحوه نظارت خويش ، 

 و اهميت آن.نسبت به تربيت جنسي فرزندان ايجاد حساسيت مثبت در والدين عملکرد آنان ، 

 و ارضاي جهت دار هيجانات  بسترسازي مناسب براي ازدواج به موقع جوانان -

فيلم ها و مجموعه هاي بويژه کتب ، نشريات ، ،  يفرهنگتوليدات و محصوالت بهسازي  -

 داخلي و وارداتي  برنامه هاي رايانه اي و البسه و اجناس تلويزيوني ، 

از طريق اصالح قوانين مهره هاي اصلي فساد و ابتذال برخورد قاطع و بدون مسامحه با متخلفان و -

 و اصالح شيوه هاي مقابله با بي حجابان و عوامل تقويت کننده انحرافات .  

و دانشگاهها و مراکز بويژه صداو سيما  و کانونهاي فرهنگي وآموزشينظارت بر عملکرد نهادها -

متناسب با ضرورتهاي الگوهاي صحيح  ارزش ها و ترويجآموزش عالي  و هدايت آنها در جهت 

 انقالب اسالمي.

 اقالم و مصنوعات  فرهنگي و ارتباطات بيروني بر منافذ ورود کنترل جدي  و نظارت -

 و...مناطق تفريحي ، محيط هاي ورزشي ، نظارت بر اماکن عمومي   -

 

 منابع و ماخذ
 

جمعي از نويسندگان ، اسالم ، جهاني شدن و پست مدرنيته ، ويراستاران اکبر احمد و  -

تهران ، کتابخانه ،موزه ومرکز اسناد مجلس شوراي  هاستينگزدونان ، ترجمه: مرتضي بحراني ،

 .  6833اسالمي ، 

 .6818سروش ، چاپ دوم ،  تهران ، حدادعادل ، غالمعلي ، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي ، -

 رفيع پور ، فرامرز، وسايل ارتباط جمعي و تغيير ارزشهاي اجتماعي ، تهران ، نشر کتاب فرا،  -

 )الف (.6833

 .)ب(6833فرامرز ، آنومي يا آشفتگي اجتماعي ، تهران ، سروش ، رفيع پور ،  -

  . 6831، توسعه و تضاد ، تهران ،  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، فرامرزرفيع پور ،  -

روشه ، گي ، کنش اجتماعي ، ترجمه : دکتر هما زنجاني زاده ، مشهد ، انتشارات دانشگاه فردوسي  -

 .6831، چاپ دوم ، 
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مد ، بررسي عوامل فرهنگي موثر بر جامعه پذيري نوجوانان و جوانان ، فصلنامه نامه زنگنه ، مح -

 .6835، پاييز 3پژوهش فرهنگي ، دوره جديد ، سال هشتم ،  شماره 

 .6833چاپ سيزدهم ، ،ستوده ، هدايت اهلل ، آسيب شناسي اجتماعي ، تهران ، انتشارات آواي نور  -

 .6831عه شناسي کجروي ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم، سليمي ، علي و محمد داوري ، جام  -

سينا ، واحد ، قره العين ، درآمدي بر تاريخ بي حجابي درايران ، تهران، موسسه تحقيقاتي و   -

 . 6818انتشاراتي نور، 

 .6838سيف اللهي ، سيف اهلل ، مباني جامعه شناسي ، گناباد ، نشر مرنديز ،  -

 .6835لدين ، اروپايي ها و لباس ايرانيان ، تهران ، قومس ، شريعت پناهي ، سيد حسام ا -

شمس نجف آبادي ، فاطمه ، تاثير عوامل اجتماعي )خانواده، گروه همساالن( بر نحوه پوشش  -

ه علوم اجتماعي دانشگاه تهران ،  ددختران دبيرستاني در تهران ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشک

6811. 

نشر مرنديز ، چاپ جامعه شناسي انحرافات ، آسيب شناسي جامعوي ، گناباد ،شيخاوندي ، داور ،   -

 .6838سوم، 

 .   6835،اسفند 613شماره  تهران ،  فصلنامه زنان ، صدر، شادي ، -

غالمپور آهنگر ، ابراهيم ، تاثير ساختار سياست گذاري فرهنگي بر بحران هويت ، فصلنامه نامه  -

 .6835، زمستان 3اره پژوهش فرهنگي ، سال هشتم ، شم

 .6833کوزر ، لوئيس آ، نظريه ي تقابلهاي اجتماعي ، ترجمه عبدالرضا نواح، اهواز، نشر رسش،  -

 .6363/6113لبنان ، دارالثقلين ،  –مرکز شؤون العمل النسوي ، الحجاب ، بيروت  -

هران ، نشر مرنيسي ، فاطمه ، زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش ، ترجمه مليحه مغازه اي ، ت -

 .6831ني ،  

 .6831محسني ، منوچهر ، مقدمات جامعه شناسي ، نشر دوران ،  -

معاونت پژوهش رياست جمهوري ) تدوين و تنقيح قوانين و مقررات (، مجموعه قانون مجازات  -

 .6835اسالمي ، چاپ سوم ، 

 .6831، انتشارات صدرا ، چاپ دوم ، 61مطهري ، مرتضي ، مجموعه آثار ، جلد  -

 . 6836متاز ، فريده ، انحرافات اجتماعي ، شرکت سهامي انتشار ، م -

 .(6815منتسکيو ، روح القوانين ، ترجمه : علي اکبر مهتدي ، تهران ، اميرکبير ، چاپ هشتم ،  -


