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چکیده

در جامعــۀ اســامی مــا ،حجــاب بــه عنــوان یــک هنجــار اجتماعــی و اخالقــی مهــم مطــرح شــده اســت .جامعــۀ
ایــران در اثــر تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی ،شــاهد تحوالتــی در الگوهــای ارزشــی و هنجارهــای رفتاری فــردی و

اجتماعــی اســت .حجــاب نیــز بــه عنــوان یــک الگــوی هنجــاری تنظیمکننــدۀ پوشــش در روابــط زنــان و مــردان ،از
ایــن تحــوالت برکنــار نمانــده اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف شــناخت نگــرش زنــان شــهر ایــام نســبت بــه حجاب
و رابطــۀ آن بــا متغیرهــای دموگرافیــک در ســال  1395صــورت گرفــت .روش مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش،

پیمایشــی و جامعــۀ آمــاری آن ،شــامل تمــام زنــان  15ســال بــه بــاالی ســاکن شــهر ایــام اســت کــه  267نفــر از

آنهــا بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران بــا خطــای  ،0/04بــه عنــوان حجــم نمونــه انتخاب شــدند .بــرای نمونهگیــری از
شــیوۀ نمونهگیــری خوشـهای چنــد مرحلـهای اســتفاده گردیــد .جمـعآوری اطالعــات نیــز با اســتفاده از پرسـشنامۀ
گالک و اســتارک صــورت گرفــت .پایایــی ســؤاالت پرس ـشنامه ،از طریــق محاســبۀ آلفــای کرونبــاخ بــرای

همبســتگی درونــی گویههــا و بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  spssنســخۀ  21انجــام شــد .آزمــون مــورد اســتفاده

بــرای ارتبــاط متغیرهــای وابســته ،آزمــون فریدمــن بــود و جهــت تعیین رابطــۀ بین متغیرهــای دموگرافیــک و نگرش

پاســخگویان بــه حجــاب ،آزمــون  tلحــاظ شــد .اعتبــار پژوهــش نیــز بــا اســتفاده از روش اعتبــار صــوری و بــه تأییــد
داوران بــوده اســت .نتایــج تحقیــق بــا بررســی اعتقــادات ،احــکام ،پیامدهــا و رفتارهــای مربــوط بــه حجــاب زنــان

نشــان میدهــد کــه بیــن ابعــاد نگــرش به حجــاب و متغیرهــای وضعیت تأهــل ،پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعی و ســن،
رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد؛ همچنیــن نتیجــۀ آزمــون فریدمــن ،تفــاوت معنــادار بیــن ابعــاد نگــرش بــه حجــاب را
نشــان میدهــد .بررســی نگــرش پاســخگویان در ارتبــاط بــا متغیرهــای اعتقــادات دینــی ،احــکام مربوط بــه حجاب،

پیامدهــای حجــاب و رفتــار در عمــل نیــز حاکــی از آن اســت کــه زنــان بیشــتر از بعد اعتقــادی به حجــاب مینگرند
و از لحــاظ رفتــاری (اســتفاده از چــادر ،پرهیــز از لبــاس تنگ ،پوشــاندن موهای جلوی ســر و عدم اســتفاده از شــلوار

کوتــاه) کمتــر بــه آن عمــل میکننــد.

واژگان کلیدی :حجاب ،متغیرهای دموگرافیک ،ایالم.
* این تحقیق برگرفته از طرحی پژوهشی با همین عنوان است.
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مقدمه
«حجــاب در لغــت بــه معنــي پوشــش ،پنهــان كــردن و پــرده اســت و بيشــتر در معنــای پــرده اســتعمال
میشــود .ايــن كلمــه از آن جهــت ،مفهــو ِم پوشــش ميدهــد كــه پــرده ،وســيلۀ پوشــش اســت» (محجوب،
 .)2 :1389امــروزه حجــاب در کاربــرد عــام بــه پوشــش ضــروری زنــان ،اطــاق میشــود و بــه یکــی از
نمادهــای جوامــع اســامی تبدیــل شــده اســت .در برخــی از کشــورها بخصــوص ایــران ،رعایــت حجــاب
در مکانهــای عمومــی بــرای همــۀ زنــان (بــا هــر اعتقــاد دینــی) اجبــاری اســت« .از نــگاه جامعهشــناختی،
حجــاب بــه مثابــه رســانۀ ارتباطــی نمادیــن و کنــش اجتماعــی اســت کــه فــرد کنشــگر بــرای آن ،معنایــی
ذهنــی و ارزشــی نمادیــن قائــل اســت؛ بــه نحــوی کــه کنــش او در ارتبــاط بــا دیگــران در عرصــۀ ارتباطات
میــان فــردی و تحــت تأثیــر انتظــارات دیگــران در حــوزۀ عمومــی اســت» (شــارعپور و دیگــران.)2 :1391 ،
بــر ایــن اســاس حجــاب ،تنهــا به پوشــش بــدن محــدود نیســت؛ بلکــه میتوانــد در حــوزۀ روابــط اجتماعی
تبییــن گــردد کــه تحــت تأثیــر ســاختارهای فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی اســت« .در ســالهای پــس از
انقــاب ،بــه دلیــل آســیبپذیری درونــی جامعــه و تهدیدهــای بیرونــی ،انتقــال فرهنــگ حجاب بــا اختالل
مواجــه شــد و رعایــت نکــردن حجــاب اســامی ،موجــب جریحـهدار شــدن وجــدان جمعــی و تبدیــل بــه
مســئلهای اجتماعی شــد» (همــان.)3 :
موضــوع حجــاب زنــان و ناهنجــاری در پوشــش« ،وضعیتــی اظهــار شــده» اســت؛ یعنــی ایــن وضعیــت
وجــود دارد و مــردم در مــورد آن صحبــت میکننــد ،رســانههای جمعــی دربــارۀ آن بحــث میکننــد و
نخبــگان سیاســی و اجتماعــی نیــز آن را مــورد تحلیــل و مداقــه قــرار میدهنــد .از آنجــا کــه اختــال در
حجــاب و طــرز پوشــش ،مغایــر بــا ارزشهــای محــوری جامعــۀ مذهبی اســت و موجــب جریحهدار شــدن
وجــدان جمعــی جامعــه میشــود؛ لــذا بــه عنــوان یــک مســئلۀ اجتماعــی ،ضــروری اســت مــورد شــناخت
علمــی قــرار گیــرد؛ زیــرا شــناخت مســئله در واقــع پیمــودن نیمــی از راه بــرای حــل آن اســت .بدحجابــی
بــه عنــوان آســیبی اجتماعــی در ســطح و الیههــای روییــن جامعــه نمایــان اســت و عالمــت و نمــادی از
آســیبها و مســائل اجتماعــی در عمــق و الیههــای زیریــن جامعــه میباشــد« .مســئلۀ حجــاب از منظــر
شــناختی در حــوزۀ مطالعــات و مســائل زنــان قــرار میگیــرد» (محبوبیمنــش )89 :1386 ،و از آنجــا کــه
«مســائل فرهنگــی ،مهمتریــن مســائل زنان اســت به لحــاظ ســاختاری از اهمیت خاصــی برخــوردار خواهد
بــود؛ زیــرا همچنــان کــه در بســتری وســیع و بــا آهنگــی کنــد ســاخته میشــوند ،بــه همــان کنــدی و بلکــه
کمتــر ،قابــل تغییرنــد» (شــارعپور و دیگــران.)3 :1391 ،
«يكــي از عناصــر محــوري در قلمــرو موضوعــي جامعهشناســي كــه جامعهشناســان بــر آن توافق كامل
دارنــد و بــه عنــوان يــك اصــل آن را پذیرفتهانــد ،مقولــۀ روابــط اجتماعــي اســت کــه كـ ّم و كيــف ایــن
روابــط و آرایــش آنهــا میتوانــد در رفتارهــاي اجتماعــي تأثيــر داشــته باشــد» (چلبــی)9 :1373 ،؛ همچنيــن
ســاختار روابــط اجتماعــي و رفتــار كنشــگران اجتماعــي و تفســير و تأويــل آنــان از رفتــار خــود و ديگــران
دوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395
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و محيــط اجتماعيشــان بــر همدیگــر تأثيــر متقابــل دارد؛ بــه طــوری کــه بــر مبنــای نظریــۀ کنــش متقابــل
نمادیــن ارتبــاط؛ بــه ويــژه ارتباطــات نماديــن ،پايــه و اســاس تمامــي كنشهــاي اجتماعــي شــناخته شــده
اســت (محســنیان راد .)39 :1385 ،در ايــن راســتا بــا نگاهــي جامعهشــناختي ،از یــک ســو ،حجــاب ،بــه
مفهــوم پوشــش ،در بســتري از روابــط اجتماعــي شــكل میگیــرد و از ســویی دیگــر ،بــه مثابــه رســانهای
ارتباطــی اســت کــه نقــش نمادینــی در عرصــۀ ارتباطــات میــان افــراد ایجــاد میکنــد .آمارهــای موجــود
از وضعیــت حجــاب و رعایــت آن در ایــران ،نشــان میدهــد کــه تنهــا  37درصــد از زنــان در تهــران و 42
درصــد از آنهــا در کل کشــور ،پوشــش معمــول و حــدود شــرعی حجــاب را رعایــت میکننــد؛ توجــه بــه
ایــن امــر ،عمــق مســئله را بــه عنــوان مســئلهای اجتماعــی نشــان میدهــد (ابهــری.)1390 ،
وضعیــت حجــاب در اســتان ایــام نیــز رو بــه وخامــت گــذارده اســت و مطلــوب نیســت؛ بیشــک
عوامــل متعــددی در ترویــج بدحجابــی و بدپوششــی زنــان ایــن اســتان نقــش داشــتهاند کــه عــدم توجــه
بــه آنهــا ،موجــب بــروز برخــی از انحرافــات و آســیبهای اجتماعــی شــده اســت .میتــوان عــدم تبییــن
عقالنــی حجــاب ،مخالفــت بــا ارزشهــا و هنجارهــا ،ناهمگونــی بــا انتظــارات جامعــه و فرهنــگ غالــب،
تهاجــم فرهنگــی و  ...را از عوامــل اصلــی بدحجابــی در جامعــه دانســت .عــدم تبییــن عقالنــی حجــاب بــه
نهادهــای آموزشـیای همچــون :آمــوزش و پــرورش ،دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی بــر میگــردد
کــه عهــدهدار ایــن مســئولیت هســتند و از طــرف آنهــا بــه نحــو مطلــوب ارائــه نشــده اســت .امــروزه جوامع
اســامی در بحــث حجــاب ،نیازمنــد نوعــی گــذار هســتند؛ گــذار از تقلیــد ،عــادت و تعبــد از ســر اکــراه
بــه مرحلــۀ آگاهــی و معرفــت .محصــول ایــن گــذار کــه خــود ،ملزومــات فراوانــی دارد ،گــذار آگاهانــه از
اجبــار بــه ســوي پذیــرش رضایتمندانــه و عقالنــی اســت؛ چراکــه رضایــت ،عنصــر مقــوم قواعــد عرفــی و
الزمــۀ مقبولیــت تصمیمــات و ضامــن پیــروي از آنهــا بــدون توســل بــه قــوۀ قاهــره و اجبــار اســت.
یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در بدحجابـی ،تهاجــم فرهنگــی و ورود مدهــای خارجــی اســت .افــراد با
الگوگیــری از ســریالهای ماهــواره ،اقــدام بــه انتخــاب لبــاس میکننــد .تهاجــم فرهنگــی و فعالیــت غــرب
بــه وســیلۀ ابزارهــای ارتباطــی جهانــی ،علیــه جمهــوری اســامی ایــران و بــه تبــع آن ،اســتان ایــام بیتأثیــر
نبــوده و در تغییــر نگــرش افــراد نقــش داشــته اســت .مســئلۀ حجــاب ،عــاوه بــر ابعــاد اجتماعــی ،فرهنگی،
سیاســی و اقتصــادی از مؤلفههــای مذهبــی ،معنــوی ،منزلتــی ،شــخصیتی و رفتــاری نیــز برخــوردار اســت.
بیتردیــد زنــان اســتان ایــام بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن قشــرهای اجتمــاع ،نیازهــا و خواســتههایی دارند.
آنهــا هــم میداننــد کــه در طــول تاریــخ بشــر و شــکلگیری زندگــی نویــن اجتماعــی ،بــه خواســتههای
آنهــا کمتــر توجــه شــده اســت و بیدلیــل ،تحــت تأثیــر سیاس ـتها و برنامههــای غیــر اصولــی مــردان
بودهانــد و هــم بــه ایــن امــر ،واقــف هســتند کــه بایدهــای اخالقــی و دینــی مناســب بــر آنــان اســتوار اســت
و پوشــش نیــز یکــی از همیــن اصــول اخالقــی تلقــی میشــود .بــه ایــن امــر نیــز آگاهنــد کــه در عیــن زن
بــودن ،انســان هســتند و بایــد پوششــی را انتخــاب کننــد کــه در عیــن رعایــت مالحظــات اخالقــی ،مانــع
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حضــور آنــان در صحنــۀ اجتمــاع نشــود؛ بنابرایــن بایــد ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار داد کــه میــزان
نگــرش زنــان شــهر ایــام ،نســبت بــه حجــاب تــا چــه انــدازه اســت؟ و ایــن میــزان ،تحــت تأثیر کــدام یک
از ابعــاد حجــاب میباشــد؟ همچنیــن در ایــن تحقیــق ،رابطــۀ بیــن متغیرهــای دموگرافیک (ســن ،وضعیت
تأهــل و پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعــی) بــا نگــرش بــه حجــاب ســنجیده میشــود.
هدف کلی تحقیق
تحقیــق حاضــر در پــی شــناخت میــزان نگــرش نســبت بــه حجــاب در بیــن زنــان  15ســال بــه بــاالی شــهر
ایــام در ســال  1393و بررســی رابطــۀ بیــن متغیرهــای دموگرافیــک (ســن ،پایــگاه اقتصــادی اجتماعــی و
وضعیــت تأهــل) بــا نگــرش بــه حجــاب در بیــن زنــان مــورد مطالعــه اســت.
اهداف جزئی تحقیق
 شناخت ميزان نگرش به بعد اعتقادی حجاب در بین زنان  15سال به باالی شهر ایالم؛ شناخت ميزان نگرش به بعد احکامی حجاب در بین زنان  15سال به باالی شهر ایالم؛ شناخت ميزان نگرش به بعد پیامدی حجاب در بین زنان  15سال به باالی شهر ایالم؛ شناخت ميزان نگرش به بعد رفتاری حجاب در بین زنان  15سال به باالی شهر ایالم؛ شــناخت تفــاوت بیــن ابعــاد نگــرش (اعتقــادی ،احکامــی ،پیامــدی و رفتــاری) بــه حجــاب از نظــرزنــان  15ســال بــه بــاالی شــهر ایــام؛
 شــناخت رابطــۀ بیــن متغیرهــای دموگرافیــک (ســن ،پایــگاه اقتصادی اجتماعــی و وضعیــت تأهل) ونگــرش بــه حجــاب در بیــن زنــان  15ســال بــه بــاالی شــهر ایــام.
پیشینۀ تاریخی و تجربی پژوهش
«لبــاس پوشــيدن ،شــأني از شــئون انســان و پديــدهاي اســت كــه تقريبـاً بــه انــدازۀ طول تاريخ بشــر ،ســابقه و
بــه قــدر پهنــة جغرافيــاي امروزين زميــن ،گســترش دارد» (حداد عــادل .)5 :1386 ،پيشــينۀ حجــاب به عنوان
امــري فطــري ،بــه خلقــت اوليــن انســانها بــر ميگــردد؛ یعنــی زمانــي كــه آدم و حــوا بــا خــوردن ميــوۀ
ممنوعــه ،عريــان شــدند و بالفاصلــه خــود را بــا برگهــاي بهشــتي پوشــاندند .قــدر مســلم ايــن اســت كــه
قبــل از اســام نيــز حجــاب در ميــان برخــي از ملــل وجود داشــته اســت .يكي از فلســفههاي اصلي پوشــش
آدمــي ،بــه عنــوان مقولـهای انســاني و فراتاريخــی کــه هــم مــردان و هــم زنان را شــامل میشــود ،این اســت
کــه هميشــه ناظــر بــر شــرم و حيــا بــوده اســت و نميتوانــد تنهــا بــرای حفاظــت از ســرما و گرمــا باشــد .اين
مطلــب از بررســی مجســمههاي بــه جــا مانــده ،كتيبههــا و نقشبرجســتههاي تاريخــي ،بــه دســت آمــده
اســت .تاريــخ بشــر نشــان ميدهــد کــه قبــل از ميــاد و پــس از آن نیــز زن و مــرد دارای پوشــش بودهانــد.
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«محقــق آمریکایــیِ لبــاس ،تاريــخ پوشــاك را تــا ســال  ۱۹۵۰ميــادي بررســي كــرده و از هــر قــوم و ملتــي
كــه ســخن رانــده اســت ،پوشــش نســبتاً كامــل آنهــا را نشــان ميدهــد» (مهریــزی)44 :1379 ،؛ همچنيــن
مــرور منابــع تاريخــي و كتــب مذهبــي نشــان میدهــد كــه «حجــاب يكــي از اساسـيترين مســائل دينــي
و الهــي اســت كــه اختصــاص بــه ديــن اســام نــدارد و در تمــام اديــان الهــي از جملــه :زرتشــت ،يهــود و
مســيحيت ،بــه لــزوم رعايــت آن تأكيــد شــده اســت» (محبوبیمنــش .)100 :1386 ،حجــاب ،پوشــاندن تــن
و بــدن زن اســت كــه پيــش از ظهــور اســام و حتــي پيــش از ظهــور دیــن مســيح ،رعایــت میشــده و دیــن
مســيح هــم تغييــري در آن نــداده و تــا آخــر قــرون وســطي در اروپــا معمول بــوده اســت و آثار آن هنــوز در
خــود اروپــا باقــی اســت« .در ایــران باســتان نیــز حجاب ســنتی رایــج بــوده اســت» (رمضــانزاده.)15 :1390 ،
ویــل دورانــت ( )588 :1385مینویســد« :در زمــان زرتشــت پیامبــر ،زنــان ،همانگونــه کــه عــادت پیشــینیان
بــود ،منزلتــی عالــی داشــتند و بــا کمــال آزادی و روی گشــاده در میــان مــردم رفــت و آمــد میکردند .پس
از داریــوش ،مقــام زن ،بخصــوص در میــان طبقــۀ ثروتمنــد ،تنــزل پیــدا کــرد» .تاریــخ ،بیانگــر ایــن حقیقت
اســت کــه ایرانیــان ،پوشــش را بــه عنــوان امــری واال پــاس داشــتهاند و بــه آن مفتخرنــد و برخی از کشــورها
را هــم تحــت تأثیــر قــرار دادهانــد .پوشــش زنــان در ایــران باســتان ،همیشــه ســبک و اســلوب خاصی داشــته
اســت .بررسـیها نشــان میدهنــد کــه پوشــش تمــام بــدن در دورههــای مختلــف تاریخــی چــه نــزد زنــان
و چــه نــزد مــردان در ایــران معمــول بــود ه اســت و بــه هیــچ وجــه ایرانیــان در برهنگــی بــه ســر نمیبردهانــد.
عــاوه بــر آنچــه گفتــه شــد ،در ادامــه بــه بررســی پیشــینۀ تجربــی پژوهــش پرداختــه میشــود:
 تارلــو ( )2007در پژوهــش خــود بــه «بررســی اهمیــت لبــاس و پوشــش» بــه عنــوان شــاخصی آشــکار درشــهر چنــد فرهنگــی لنــدن پرداخــت .وی معتقــد اســت کــه زنــان طبقــۀ متوســط مســلمان ،اغلب بــه عنوان
کاال بــه حجــاب مینگرنــد نــه بــه عنــوان پسزمینــۀ فرهنگــی خــود .او بــا بررســی پتانســیل انتقــال حجاب،
نشــان داد کــه حجــاب ،تأثیر معنــاداری بــر دیگــران دارد.
 بهویــی و همــکاران ) )2008بــه پژوهــش در میــان دختــران بنگالدشــی پرداختنــد .آنهــا نشــان دادنــددخترانــی کــه لباسهــای ســنتی و مذهبــی را بــر لباسهــای غربــی ترجیــح میدهنــد ،کمتــر مســتعد
مشــکالت روانــی در زندگــی آینــده هســتند و ایــن مســئله ،اثــرات بلندمدتی بر بهزیســتی و شــادکامی آنها
دارد.
 فرجــی و حمیــدی ( )1384تحقیقــی بــا عنــوان «ســبک زندگــی و پوشــش زنــان در تهــران» انجــام داداند.جامعــۀ آمــاري پژوهــش آنــان را زنــان و دختــران  15ســال بــه بــاالی شــهر تهــران تشــكيل مـيداد كــه از
طريــق فرمــول كوكــران در نمونــۀ  1012نفــري بــا شــيوۀ نمونهگيــري خوشـهاي چنــد مرحلـهاي متناســب
بــا حجــم« »ppsمــورد بررســي قــرار گرفــت .بــر اســاس پژوهــش آنهــا هنــوز هــم ميتــوان شــاهد حضــور
گروههــا و اقشــاري بــود كــه بــه اســتفاده از لبــاس بــه خاطــر كاركردهــاي طبيعــي آن گرايــش دارنــد و
چنــدان در پــي تمايزيابــي برنميآينــد؛ مثـ ً
ا افــراد ســنتي كــه اكثريت زنــان جامعة مــا را تشــكيل ميدهند،
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چنــدان بــه انتخــاب لبــاس و پوشـشهاي خــود بــه مثابــه امــری اجتماعــي نــگاه نميكنند؛ بلکــه بــراي آنان
متغيرهايــي ماننــد اســتحكام و دوام لبــاس اهميــت دارد؛ بــا ایــن حــال رونــد حركــت اجتماعــي ،حاكــي از
جايگزينــي تدريجــي ايــن گروههــا بــا گروههايــي ديگــر اســت .نتایــج ایــن تحقیــق ،دو ســبک زندگــی
را از هــم متمایــز میکنــد :ســبك زندگــي مبتنــي بــر خلــق هويــت و ســبك زندگــي مبتنــی بــر تمایــز؛
دســتۀ اول را بيشــتر كســاني تشــكيل ميدهنــد كــه دربــارة ابعــاد متنــوع لبــاس و پوشــش خــود ،دســت بــه
بازانديشــي ميزننــد و گــروه دوم معتقدنــد کــه زندگــي دربردارنــدة نگرشهــا و عقايــدي اســت كــه فــرد
بــا قبــول آنهــا بيشــتر ميكوشــد تــا بــا انتخــاب لبــاس ،خــود را از ديگــران متمايــز كنــد.
 محمــدی ( )1384پژوهشــی بــا عنــوان «عوامــل مؤثــر بــر گرایــش بــه بدحجابــی در بیــن دختــران و زنــانشــهر اصفهــان» را بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و تحلیــل خـیدو انجــام داد .بــر اســاس تحقیــق او ،عوامــل
مؤثــر بــر گرایــش بــه بدحجابــی؛ عبارتنــد از :وضعیــت نامناســب خانــواده شــامل :پوشــش مــادر در خــارج
از منــزل و فقــدان نظــارت والدیــن بــر فرزنــدان ،برنامههــای وســایل ارتباطــی ،فقــر فرهنگــی شــامل :فقدان
آمــوزش و عــدم آگاهــی از باورهــای دینــی ،ضعــف نظــام اداری ،وضــع حجــاب در ســازمانهای دولتی و
خصوصــی ،برنامههــای شــبکههای خارجــی و ماهــوارهای ،وجــود زمینههــای مناســب بــرای بدحجابــی در
ســطح شــهر و خصوصیــات فــردی و جوانی.
 زاهــد زاهدانــی و دشــتی ( )1385در تحقیــق خــود بــا عنــوان «گرایــش دانشــجویان بــه انــواع حجــاب درطــی  11ســال ( 1369تــا  »)1380نشــان دادهانــد کــه زمــان ،عامــل مؤثــري بــر نــوع پوشــش اســت؛ همچنین
هرچــه از محیطهــاي خصوصــی بــه ســمت محیطهــاي رســمیتر میرویــم ،میبینیــم کــه حجــاب در
بیــن دانشــجویان دختــر بیشــتر میشــود.
 محبوبیمنــش ( )1386در تحقیقــی بــا عنــوان «تحلیــل اجتماعــی مســئلۀ حجــاب» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاســت کــه مســئلۀ بیحجابــی ،آســيبي اجتماعــي در ســطح جامعــه و نمــادي از مســائل اجتماعــي در عمــق
جامعــه اســت كــه اصــاح و ترميــم آن ،نيازمنــد مهندســي فرهنگــي و اتخــاذ سياس ـتهاي فرهنگــي و
اجتماعــي در ايــن راستاســت.
 ســراجزاده ( )1378در تحقیقــی بــه «بررســي نگرشهــا و رفتارهــاي دينــي نوجوانــان تهرانــي» پرداختــهاســت .ايــن تحقيــق كــه بــر روي 391دانشآمــوز دختــر و پســر انجــام شــده ،بــه بررســي چهــار بعــد
اعتقــادي ،عاطفــي ،پيامــدي و مناســكي دينــداري در جامعــة مــورد نظــر پرداخته اســت .يافتههــاي تحقيق،
بيانگــر آن اســت كــه گرايشهــاي كلــي دينــداري در بيــن دانشآمــوزان در ســطح بااليــي قــرار دارد و
ميانگيــن كلــي آن  3/57محاســبه شــده اســت؛ در ضمــن ،ایــن نــوع گرايــش در بین ســاکنان شــمال شــهر،
اندكــي ضعيفتــر از جنــوب شــهر اســت .در مــورد رابطة جنســيت با دينــداري نیز تفــاوت ميان دختــران و
پســران ناچيــز میباشــد و معنــادار نيســت .در کل ،بررســي ابعــاد دينــداري بــه تفكيــك ،بيانگر قوت بيشــتر
بعــد اعتقــادي و پــس از آن ،بعــد عاطفــي دينــداري در بيــن پاســخگويان اســت.
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 آقایانــی چاووشــی و همــکاران ( )1389در پژوهشــی بــه «بررســی دیــدگاه جوانــان و میانســاالن دربــارۀحجــاب برتــر» پرداختــه اســت .یافتههــای پژوهــش او ،بیانگــر وجــود تفــاوت معنــادار بیــن دیــدگاه جوانان
و میانســاالن دربــارة ضــرورت رعایــت حجــاب از ســوی بانــوان ،میزان آشــنایی با شــرایط پوشــش صحیح
اســامی و بهتریــن نــوع پوشــش بــرای بانــوان بــوده اســت.
 شــارعپور و همــکاران ( )1391در پژوهــش خــود بــه «تحلیــل جامعهشــناختی عوامــل مؤثــر بــر گرایــشبــه حجــاب» پرداختنــد؛ جامعــۀ آمــاری تحقیــق آنــان شــامل دانشــجویان دختــر مشــغول بــه تحصیــل در
دانشــگاه مازنــدران بــود کــه تعــداد آنهــا در ســال ، 1390برابــر بــا 13000نفــر بــوده اســت .پرس ـشنامۀ
محققســاخته بــا پایایــی  74درصــد بــه روش نمونهگیــری خوش ـهای چندمرحل ـهای در اختیــار  560نفــر
از آنهــا گذاشــته شــد .نتایــج تحلیــل مســیر و رگرســیون چندمتغیــره نشــان داد کــه مهمتریــن متغیــر مؤثر بر
گرایــش بــه حجــاب ،گرایــش بــه فمینیســم اســت و ســایر متغیرهــای مؤثــر بــه ترتیــب؛ عبارتنــد از :عوامل
محــرک اجتماعــی ،پایــگاه اقتصــادی اجتماعــی ،ســبک زندگــی و محــل ســکونت .مدل تحلیلــی نیز تنها
 33درصــد عوامــل مؤثــر بــر حجــاب را تبییــن کــرد؛ همچنیــن گرایش بــه حجاب و فمینیســم به عنــوان دو
گرایــش متعــارض ،در حــد متوســط بــه بــاال و تــا حــد قــوی در بیــن جامعــۀ آمــاری مشــاهده شــد.
 رجالــی و همــکاران ( )1391در پژوهــش خــود بــا عنــوان «نگــرش دانشــجویان دختر دانشــکدۀ بهداشــتدانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نســبت بــه حجــاب و پوشــش زنــان و برخــی عوامــل مؤثــر بــر آن» نشــان
دادنــد کــه  19/4درصــد از دانشــجویان ،موافــق و  9/1درصــد از آنهــا مخالــف با حجاب هســتند؛ همچنین
 16/6درصــد از آنــان نیــز نظــر بینابینــی دارنــد .بیــن متغیرهایــی چــون :رشــتۀ تحصیلــی ،تعــداد واحدهــای
گذرانــده و وضعیــت تأهــل دانشــجویان بــا نگــرش آنهــا نســبت بــه حجــاب و پوشــش نیــز رابطــۀ آمــاری
معنــاداری دیــده نشــد؛ در حالــی کــه رابطــۀ بیــن تــرم تحصیلــی و وضعیــت سکونتشــان بــا نگــرش آنهــا
نســبت بــه حجــاب معنــادار بود.
 رســتگار خالــد و همــکاران ( )1391در تحقیقــی بــا عنــوان «کنشهــاي اجتماعــی زنــان و دختران نســبتبــه حجــاب و رابطــۀ آن بــا مصــرف اینترنــت و ماهــواره» نشــان دادنــد که مهمترین ســبک کنــش اجتماعی
مؤثــر در رعایــت حجــاب ،کنــش ارزشــی دینــی اســت و ســبک مؤثــر در رد آن ،کنــش ارزشــی ســکوالر
میباشــد .اســتفاده از ماهــواره و اینترنــت نیــز در ســبک کنــش ارزشــی (دینــی و ســکوالر) مؤثرنــد؛
چنانکــه بــا افزایــش ســاعات مصــرف بــا هــدف تفریــح و ســرگرمی ،کنــش دینــی نســبت بــه حجــاب،
کاهــش و کنــش ارزشــی ســکوالر نســبت بــه آن افزایــش مییابــد.
 صالحآبــادی ( )1393در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی جامعهشــناختی حجــاب در شــهر اســفراین» نشــانداد کــه بیــن مؤلفههــای اعتمــاد (میــزان اعتمــاد بــه صــدا و ســیما و مســئوالن دولتی ،میــزان اعتمــاد عمومی
و میــزان اعتمــاد بــه خانــواده) از یــک ســو و میــزان حجــاب از ســوی دیگــر ،رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
بیشــتر افــرادی کــه بــه مســئوالن دولتــی و صــدا و ســیما اعتمــاد کمتــر دارنــد ،از اعتمــاد عمومــی کمــی
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برخوردارنــد؛ همچنیــن اعتمــاد آنهــا بــه خانــوادۀ خــود ،کم اســت و بدحجــاب هســتند؛ اما کســانی که در
ایــن مؤلفههــا میــزان بیشــتری از اعتمــاد را دارنــد ،محجبــه میباشــند.
 افشــانی و زارعــان ( )1393در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «نقــش رســانهها در گســترش و تعمیــق فرهنــگعفــاف و حجــاب و تأثیــر آن بــر امنیــت فــردی و اجتماعــی» نشــان دادنــد کــه گاهــی طرحهــا و برنامههای
اجراشــده توســط افــراد نظامــی و انتظامــی در خصوص حجاب و پوشــش ،بیش از آنکــه اقناعی و توجیهی
باشــد ،بــا زور و اجبــار همــراه بــوده اســت؛ در واقــع ،دارنــدگان زور و قــدرت ،وارد عرصــۀ فرهنگــی شــده
و صحنــه را از حالــت فرهنگــی ،بــه کارزار عملیاتــی و سیاســی تبدیــل کردهانــد؛ در حالــی کــه میبایســت
ابتــدا بــا انجــام بحثهــای مفهومــی ،اذهــان مــردم را نســبت بــه موضــوع حجــاب ،آگاه و قانــع کننــد و در
صــورت عنــاد ،اقــدام بــه اجبــار نماینــد .نگارنــدگان در پایــان مقالــه ،راهکارهایــی را جهــت درونیکــردن
فرهنــگ حجــاب و عفــاف از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی پیشــنهاد کردهانــد کــه عبارتنــد از :ضــرورت
مشــارکت و همــکاری نهادهــای مختلفــی چــون نیــروی انتظامــی در ایجــاد امنیــت فــردی و اجتماعــی و
گســترش فرهنــگ حجــاب بــا اســتفاده از انواع وســایل ارتباط جمعــی بخصــوص تلویزیون ،لــزوم نظارت
الزم بــر رســانههای جمعــی در امــر حجــاب و عفــاف ،برنامهریــزی اساســی و طوالنیمــدت بــرای پرورش
عوامــل برنامهســاز متعهــد و  ،...تعریــف و تعییــن محــدودۀ حجــاب و عفــاف بــرای برنامهســازان ،تشــویق
و ســرمایهگذاری در تولیــد فیلمهــای بــا هــدف ،الگوســازی ،فرهنگســازی و جامعهپذیــری فرهنــگ
حجــاب و عفاف.
 خیدانــی ( )1394در تحقیــق خــود بــا عنــوان «بررســی فرهنــگ حجــاب و عفــاف و نگرش بــه آن در بیندانشــجویان دختــر دانشــگاههاي اســتان ایــام» نشــان داد کــه میــان متغیــر حجــاب و نحــوة فرزندپــروري،
همبســتگی معنــاداري وجــود دارد؛ البتــه ایــن همبســتگی ،بســیار ناچیــز اســت؛ همچنین نشــان داد کــه میان
متغیــر حجــاب و تجربــۀ گذشــتۀ فــرد در حجــاب وي ،نقشــی ایفــا نمیکنــد.
 طالبــی دلیــر و رضــوی طوســی ( )1394پژوهشــی بــا عنــوان «اعتقــاد بــه حجــاب و نگرشهــاي مربوط بهآن» انجــام دادنــد .در ميــان افــراد جامعــۀ تحقيـ ِ
ـق آنــان ،متغيرهــای «اعتقــاد بــه حجــاب» و «ميــزان نگرش به
مســئلۀ حجــاب بــه عنــوان يك معضــل» در ســطح باال و متغیــر «ميــزان رضايــت از موقعيت فعلــي حجاب»
در ســطح نســبتاً متوســط قــرار داشــت؛ همچنيــن افــراد جامعــه معتقــد بودند کــه ميــزا ِن اثرگــذاري «عوامل
فرهنگــي بيرونــي بــر حجــاب» و «عوامــل فرهنگــي دورنــي بــر حجاب» هر دو در ســطح متوســط هســتند.
بیشــتر مطالعــات مذکــور از رویکــردی مذهبــی  -تجربــی بــه مســئلۀ حجــاب نگریســته و بــا وجــود
گســتردگی نتوانســتهاند مســئلۀ ابعــاد نگــرش زنــان بــه حجــاب را تبییــن و رابطــۀ حجــاب بــا متغیرهــای
دموگرافیــک را بررســی کننــد؛ همچنیــن تحلیــل مباحــث مربوط بــه حجاب و عفــاف ،بیشــتر در جوامعی
غیــر از جامعــۀ شــهری ایــام صــورت گرفتــه اســت؛ بــه طبــع ،فرهنــگ و رســوم ایــن اســتان ،متفــاوت از
جوامــع دیگــر اســت .میتــوان گفــت از لحــاظ ماهیــت  -در میــان تحقیقــات پیشــین – پژوهشهــای
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خیدانــی ( ،)1394تارلــو ( ،)2007بهویــی و همــکاران ( ،)2008محبوبیمنــش ( )1386و آقایانــی چاووشــی
و همــکاران ( ،)1389اهمیــت عفــاف و حجــاب را مــد نظــر قــرار داده بودنــد .تحقیقــات زاهــد زاهدانــی
و دشــتی ( ،)1385طالبــی دلیــر و رضــوی طوســی ( )1394و رجالــی و همــکاران ( )1391نیــز بــه تحقیــق
حاضــر ،کمــک چندانــی نکــرد؛ امــا پژوهشهــای محمــدی ( )1384کــه عوامــل گرایــش بــه بدحجابــی
را مــورد اشــاره قــرار داده ،صالحآبــادی ( )1393کــه متغیــر اعتمــاد را در گرایــش بــه حجــاب مؤثــر دانســته
اســت ،رســتگار خالــد و همــکاران ( )1391و افشــانی و زارعــان ( )1393تحقیــق حاضــر را پشــتیبانی کــرد.
دیدگاه اسالم نسبت به حجاب
«حجــاب ،مفهومــی برآمــده از قــرآن کریــم و فقــه اســامی و ســاختیافته در فرهنــگ اســامی اســت که
ناظــر بــه پوشــش شــرعی در مقابــل نامحــرم ،بــه ویــژه بــرای زنــان میباشــد .حجــاب ،گاهــی برگرفتــه از
احــکام شــرع و گاهــی مربــوط بــه قراردادهــای اجتماعــی و موقعیــت فــرد اســت» (پاکتچــی ،1367 ،ج :20
 .)121خداونــد در آیــات  ۳۰و  ۳۱ســورۀ نــور و  ۵۹ســورۀ احــزاب بــه مســائل مربــوط بــه پوشــش زنــان
ش آنــان ،دســتورهایی صــادر کــرده اســت .در آیــات  ۳۰و  ۳۱ســورۀ نــور
پرداختــه و دربــارۀ نحــوۀ پوشـ 
َ
َ
وج ُهـ ْم َذلِــک أزْکــی لــه ام إ َِّن َّ
الل
ـن یَغُضــوا مِـ ْ
چنیــن آمــده اســت« :قُــل لِّل ْ ُم ْؤمِنِیـ َ
ـن أبْص ِر ِهـ ْم َو ْ
یح َفظــوا ف ُ ُر َ
ـر ب ِ َمــا یَصنَ ُعــونَ (َ )30و قُــل لِّل ْ ُم ْؤمِنَـ ِ
ـن ِزینَتَ ُه َّن
ـت یَغ
ْضضن مِـ ْ
وج ُهـ َّ
ـن أَبْص ِر ِهـ َّ
ـن َو ال یُب ْ ِدیـ َ
یح َف َ
َ
ـن َو ْ
ظن ف ُ ُر َ
خَ ب ِیـ ُ
َ
َ
ـن ُ
ـن أ ْو َءابَــا ِء
ـن أ ْو َءابَائ ِهـ َّ
ـن إِال لِب ُ ُعولَت ِ ِهـ َّ
ـن ِزینَتَ ُهـ َّ
ـن َعلــی ُجیُوب ِهـ َّ
بخ ُم ِر ِهـ َّ
ـن َو ال یُب ْ ِدیـ َ
ـر مِن ْ َهــا َو لْیَض ِربْـ َ
إ ِال َمــا ظ َهـ َ
ـن أَ ْو بَنــی أَخَ َوت ِ ِه َّن أَ ْو نِســائ ِه َّن أَ ْو َما َملَ َکت
ـن أَ ْو بَنــی إِخْ َون ِ ِهـ َّ
ـن أَ ْو إ ِخْ َون ِ ِهـ َّ
ـن أَ ْو أَبْنَــا ِء ب ُ ُعولَت ِ ِهـ َّ
ـن أَ ْو أَبْنَائ ِهـ َّ
ب ُ ُعولَت ِ ِهـ َّ
ـروا َعلــی َعـ ْو َر ِ
ت الن ِّســا ِء َو ال
أَی ْ َمن ُ ُهـ َّ
ـن ال ِّر َجــا ِل أَ ِو الط ْفــلِ ال َّ ِذیـ َ
ـن َغیـ ِر أُولــی اال ْرب َـ ِة مِـ َ
ـن أَ ِو التَّب ِ ِعیـ َ
ـن لَـ ْ
ـم یَظ َهـ ُ
ـن َو ت ُوبُــوا إِلــی َّ
ـم ت ُ ْفل ِ ُحــونَ»
ـن مِــن ِزینَت ِ ِهـ َّ
ـن ب َِأ ْر ُجل ِ ِهـ َّ
ـم َمــا یخْ ِفیـ َ
یَض ِربْـ َ
الل َج ِمیعـاً أَی ُّـ َه ال ْ ُم ْؤمِنُــونَ ل َ َعلَّکـ ْ
ـن لِی ُ ْعلَـ َ
( )31؛ ترجمــه« :بــه مــردان مؤمــن بگــو دیــدگان خویــش را از نــگاه به زنان نامحــرم بازگیرنــد و پاکدامنی
ورزنــد کــه ایــن برایشــان پاکیزهتــر اســت؛ زیــرا خــدا از کارهایــی کــه میکنیــد آگاه اســت * و بــه زنــان
بــا ایمــان بگــو چشــم از نــگاه بــه مــردان نامحــرم فــرو بندنــد و پاکدامنــی کننــد و زینــت خویــش را جــز
آنچــه طبعـاً از آن آشــکار اســت آشــکار نســازند و بایــد کــه روپوشهایشــان را بــه گریبانها کننــد و زینت
خویــش را نمایــان نکننــد؛ مگــر بــرای شوهرانشــان یــا پــدران یــا پــدر شــوهران یــا پســران یا پســر شــوهران
یــا بــرادران یــا خواهــرزادگان یــا بــرادرزادگان یــا زنــان (همجنــس خــود) یــا آنچــه مالــک آن شــدهاند یــا
خدمتــکاران مــرد کــه تمایلــی بــه زن ندارنــد یــا کودکانــی کــه از اســرار زنــان خبــر ندارنــد و مبــادا پــای
خویــش را [بــه گونـهای] بــه زمیــن بکوبنــد کــه آنچــه از زینتشــان کــه پنهان اســت ظاهــر شــود؛ ای گروه
مؤمنــان همگــی بــه ســوی خــدا توبــه بریــد شــاید رســتگار شــوید.
«مشــهورترین روایتــی کــه از پیامبــر اســام (ص) دربــارۀ پوشــش اعضــای بــدن زنــان وجــود دارد،
ی اســت کــه از چنــد طریــق بــا جزئیــات متفــاوت نقــل شــده اســت و در آن پیامبــر اســام در خانــه
روایتـ 
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بررسی نگرش به حجاب در بین زنان  15سال به ....

در حضــور همســرش  -عایشــه یــا امســلمه  -از پوشــش زنــی (اســما یــا دختــری تازهبالــغ) ابــراز نارضایتــی
میکنــد و میفرمایــد :تنهــا موضــع قابــل کشــف بــرای زنــان ،صــورت (یا صــورت و دو دســت) اســت .در
صحــت ایــن حدیــث ،اختــاف نظــر وجــود دارد؛ چنانکــه نگارنــدۀ ســنن ابــوداوود[ ]1بــه ضعیــف بــودن
منبــع ایــن حدیــث اشــاره کــرده اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه راوی حدیــث ،خالــد بــن دریــک ،کــه حدیــث
را بیواســطه از قــول عایشــه نقــل کــرده ،هرگــز عایشــه را ندیــده اســت» (ترکاشــوند .)676 :1389 ،گفتنـی
اســت برخــی از فقهــای مخالــف وجــوب حجــاب و ســتر ،مــوی ســر را جــزو بــدن نمیداننــد؛ در نتیجــه
چنیــن احادیثــی را راســت نمیپندارنــد .بــا ایــن وجــود از دیــدگاه اســام ،حجــاب ،بــه تنهایــی مربــوط بــه
زن یــا مــرد نیســت .اميرالمؤمنيــن (ع) فرمودنــد« :روزي فاطمــه (س) در محضــر رســول خــدا (ص) نشســته
بــود كــه مــرد نابينايــي اجــازۀ ورود خواســت .در ايــن حــال ،دختر گرامي رســول خــدا (ص) اتــاق پذيرايي
را تــرك كــرد و در انــدرون نشســت .پــس از رفتــن ميهمــان ،پيامبــر (ص) از فاطمــه (س) پرســيد :چــرا از
مــرد نابينــا دور شــدي ،در حالــي كــه تــو را نميديــد؟ فاطمــه (س) پاســخ داد :اگــر مــرا نميديــد ،مــن
وي را ميديــدم؛ عــاوه بــر ايــن ،اگــر او چشــم نداشــت كــه مــرا ببينــد ،از طريــق بويايــي ميتوانســت بــو
كنــد .پيامبــر (ص) چــون ســخن دختــر خــود را شــنيد ،فرمــود :شــهادت ميدهــم كــه پــارۀ تن من هســتی»
(مجلســی ،1362 ،ج .)91 :43
حجاب از دیدگاه مرتضی مطهری
دالیل پوشش در اسالم از دیدگاه شهید مطهری عبارتند از:
 .1آرامــش روانــی :روح بشــر ،فوقالعــاده تحریکپذیــر اســت .اشــتباه اســت کــه گمــان کنیــم
تحریکپذیــری روح بشــر ،محــدود بــه حــد خاصــی اســت و از آن پــس آرام میگیــرد .هیــچ مــردی
از تصاحــب زیبارویــان و هیــچ زنــی از متوجهکــردن مــردان و تصاحــب قلــب آنــان و باألخــره هیــچ دلــی
از هــوس ســیر نمیشــود .از طرفــی تقاضــای نامحــدود ،خــواه ناخــواه انجامنشــدنی و مقــرون بــه نوعــی
احســاس محرومیــت خواهــد بــود؛ در نتیجــه دســت نیافتن بــه آرزوها بــه اختــاالت روحــی و بیماریهای
روانــی منجــر میشــود؛ امــا علــت اختصــاص یافتــن دســتور پوشــش در اســام بــه زنــان ،این اســت که میل
بــه خودنمایــی و خودآرایــی مخصــوص زنــان اســت .از نظــر تصاحــب دلها مــرد ،شــکار و زن ،شــکارچی
و از نظــر تصاحــب جســم و تــن ،زن ،شــکار و مــرد ،شــکارچی اســت .امــام علــی (ع) میفرمایــد« :رعایــت
کــردن محــرم ،نامحرمــی بــرای انســان و همــۀ زنــان نامحــرم ،مصونیــت از افتــادن در خیــال گنــاه و خــود
گنــاه اســت».
 .2اســتحکام پیونــد خانوادگــی :در جامعـهای کــه زنــان آن پوشــش اســامی ندارنــد ،معاشــرت مــردان بــا
آنــان محــدود بــه حــد خاصــی نخواهــد بــود و نتیجــۀ ایــن معاشــرت غالب ـاً تحریــکات جنســی اســت و
مردهــا بــه کمتــر از آن قانــع نیســتند .در چنیــن شــرایطی ازدواج بــه معنــای محــدود کــردن زن و مــرد در
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محیــط خانــواده اســت و هــر کــدام از آنهــا دیگــری را مزاحــم و رقیــب خــود در کامجویــی از دیگــر افراد
میدانــد؛ لــذا بنیــاد خانــواده ،سســت خواهــد شــد و بــه دنبال آن هــر فردی بــرای کامجویــی بیشــتر ،ازدواج
یبینــد و از آن میگریــزد.
را ســدی بــزرگ بــر ســر راه خــود م 
 .3اســتواری اجتمــاع :کشــاندن تمتعــات جنســی از محیــط خانــه به اجتمــاع ،نیــروی کار و فعالیــت اجتماع
را ضعیــف میکنــد .دختــر و پســری کــه بــدون پوشــش مناســب ،در کنــار همدیگــر مشــغول بــه کار
میشــوند ،نمیتواننــد تمــام حــواس و همــت خــود را متوجــه وظایــف خــود کننــد .امــام صــادق (ع)
فرمــوده اســت« :حضــرت عیســی بــه اصحابــش گفــت :بــر حــذر باشــید از نــگاه آلــوده کــه در زمیــنِ قلب،
میــل بــه حــرام مـیکارد و بــرای نظرانــداز ،فتنــه ایجــاد میکنــد .خوشــا بــه حــال کســی کــه دیــدهاش را در
دل قــرار داده و دیــدۀ ســر را بــرای امــور الزم قــرار دهــد».
 .4ارزش و احتــرام زن :معمــوالً مــرد از نظــر جســمانی نســبت بــه زن ،برتــری دارد و زن از نظــر عاطفــه،
برتــری خــود را بــر مــرد بــه اثبــات رســانده اســت .حریــم نگهداشــتن و متانت و وقــار و عفــت در برابــر مرد،
از وســایلی اســت کــه زن بــرای حفــظ مقــام و ارزش خــود میتوانــد از آن اســتفاده کنــد .زن ،گوهــری
اســت گرانبهــا و مملــو از عشــق و محبــت کــه بــرای حفــظ خــود از تعــرض مــردان هوسبــاز بایــد بهتریــن
راه را برگزینــد و آن حریــم نگهداشــتن از مــردان اســت و ایــن حریــم ،جــز در ســایۀ حجــاب و پوشــش
اســامی بــه دســت نمیآیــد (مطهــری.)77 :1366 ،
مبانی نظری پژوهش
نظریــۀ انتخــاب عقالنــی :بــر ایــن اســاس ،مــردم رفتــاری را در پیــش میگیرنــد کــه پــاداش بــه همــراه دارد
و نیازهایشــان را برطــرف میکنــد .بــر طبــق ایــن نظریــه ،انتخــاب عقالنــی ،یک بعــد منفعتطلبانۀ آشــکار
دارد :مــن چیــزی را انتخــاب میکنــم کــه بیشــترین رضایــت خاطــر یــا منفعــت را برایــم بــه بــارآورد و این
فــرض وجــود دارد کــه میدانــم در چــه وضعیتــی قــرار دارم .تبیینــی کــه در انتخــاب عقالنــی صــورت
میگیــرد ،تبیینــی قصــدی اســت؛ بدیــن معنــا کــه آرزوهــا و عقایــد فــرد ،دلیلــی بــرای کنــش او هســتند
(کرایــب« .)92 :1389 ،بــر اســاس ایــن نظریــه ،کجــروی ،رهآورد گزینــش و انتخــاب فــرد اســت .افــراد
بــه کجــروی دســت میزننــد چــون چنیــن میخواهنــد .انتخابــی کــه امــکان آن ،هرچنــد بــا نســبتهای
مختلــف ،بــرای همــۀ افــراد وجــود دارد .ایــن نظریــه ،هرچنــد اثرپذیــری رفتــار از علــل پیرامونــی و علــل
محیطــی را نفــی نمیکنــد؛ ولــی در نهایــت ،فاعــل کنــش را مســئول اصلــی ایــن انتخــاب میدانــد؛ بدیــن
معنــا کــه بایــد اعضــای یک جامعه ،مطمئن باشــند کــه در صورت تخطــی از قوانیــن و مقــررات ،بهگونهای
ســنگین مجــازات میشــوند و دســت زدن بــه کار خــاف را بــر اســاس تئــوری گزینــش عقالنــی ،مقــرون
بــه صرفــه نبیننــد» (رفیعپــور.)113 :1378 ،
نظریــۀ خردهفرهنگهــا :تعلـ ِ
ـق هرچنــد ذهنــىِ فــرد بــه يــك خردهفرهنــگ نســبتاً ناهمگون بــا فرهنگ
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غالــب؛ بهويــژه اگــر بــا رضايتمنــدى همــراه باشــد و فــرد از رهگــذر ايــن همســويى ،بــه پاداشهــاى
روانــى خوشــايند و ارضاكننــدهاى دســت يابــد ،رفتهرفتــه ســبب مىشــود تــا فــرد از التــزام بــه اقتضاهــاى
فرهنــگ غالــب چشــم بپوشــد و بــه نوعــى بىمســئوليتى در قبــال ايفــاى تعهــدات فرهنگــى روى آورد .در
صورتــى كــه فــرد بتوانــد فشــار ســنگين ناشــى از تقابــل اقتضاهــاى ناهمخــوان ايــن دو جريــان فرهنگــى را
تحمــل كنــد و بــراى آن توجيــه كافــى داشــته باشــد ،بــه احتمــال بســيار ،تقاضــاى خردهفرهنــگ يادشــده
را بــه زيــان فرهنــگ غالــب ،اجابــت و از ايفــاى الزامــات شــهروندى شــانه خالــى میکنــد (شــرفالدین،
« .)9 :1390كلــوارد و اوهليــن يــادآور مىشــوند كــه دســت يازيــدن نوجوانــان بزهــكار بــه رفتارهــاى
كجروانــه ممكــن اســت بــراى آنــان ،نوعــى توفيــق اجتماعــى را در پــى داشــته باشــد و تأييــد اعضــاى يك
خردهفرهنــگ يــا يــك گــروه كجــرو كــه ايــن كجــروان نيــز معمــوالً آن را خردهفرهنــگ يــا گــروه
خــودى مىپندارنــد ،انواعــى از رضايــت خاطــر و احتــرام را بــراى آنــان بــه ارمغــان آورد کــه ايــن امــر،
احتمــال اســتمرار آن رفتارهــا را تقويــت كنــد» (ســلیمی .)445 :1380 ،ايــن نظريــه بــراى تبييــن بىحجابــى
زنــان وابســته بــه گروههــاى ضــد انقــاب ،طبقــۀ اشــراف ،افــراد غير معتقد بــه هنجارهــاى ملــى و مذهبى و
جوانــان تنوعطلــب و هرهــرى مذهبــى كــه بــراى قواعــد اخالقــى و ارزشهــاى جمعــى ،حرمــت و اعتبــار
چندانــى قائــل نيســتند و بــراى جلــب توجــه و ارضــاى هيجانهــاى خــود ،بىپــروا و گاه مفتخرانــه به نقض
قواعــد اجتماعــى دســت مىزننــد ،مناســب اســت (شــرفالدین.)13 :1390 ،
«جــورج زیمــل 1معتقــد اســت کــه مــد ،رابطــۀ مســتقیمی بــا زنــان دارد» (قربانــی.)62 :1387 ،
بررسـیهای تاریخــی نشــان میدهــد کــه در تغییــر بــه ســوی مدرنیتــه ،فرصــت شــکوفایی و تحــرک از
زنــان ســلب گردیــد و ایــن امــر موجــب شــد تــا آنهــا تنــوع و شــکوفایی را در پدیدۀ مد جســتجو کننــد؛ به
همیــن لحــاظ ســرعت تغییــر مــد در کاالهــای مربــوط بــه زنــان بیشــر از مــردان اســت .زنــان بــه وســیلۀ مــد
میتواننــد فردیــت خــود را بــه اثبــات برســانند ،بــه وحدتــی یکپارچــه دســت یابنــد و بــرای خــود و دیگران
جذابتــر باشــند؛ بنابرایــن بــا انتخــاب مدهــای جدیــد ،دســت بــه مقاومــت در برابــر موقعیــت حاشــیهای
خــود میزننــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،زنــان بــا مقاومــت در برابــر شــیوههای مرســوم مصــرف ،ســعی دارنــد
هویــت جدیــدی بــرای خــود بــاز آفریننــد کــه آنهــا را از موقعیت حاشــیهای خارج کنــد و در معــرض دید
قــرار دهــد (رودافشــان .)29 :1392 ،زیمــل همچنیــن معتقــد اســت کــه «زنــان ذاتـاً انســانهای وفــادار و بــا
ثباتــی هســتند؛ در صورتــی کــه مــردان در زندگــی شــخصی و فــردی خــود بســیار تنوعطلبنــد؛ بــه همیــن
خاطــر زنــان ایــن تنوعطلبــی را در مــد جســتجو میکننــد» (قربانــی.)63 :1387 ،
گرهــارد لنســکی 2از نخســتین افــرادی اســت کــه الگــوی دینــداری خــود را در قالــب ســنجش ابعاد و
شــاخصهای دینــداری در اوایــل دهــۀ  1960ارائــه کــرد .دیــن از نظــر او ،عامــل مؤثــری اســت کــه اندیشــه
و عمــل فــرد و حتــی جوامــع مــدرن را متأثــر میکنــد .لنســکی بــرای ســنجش ایــن تأثیرگــذاری ،مهمترین
1. Georg Simmel
2. Gerhard Lenski
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جنبههــای دینــداری؛ یعنــی جهتگیــری دینــی و میــزان درگیــر بــودن با گروههــای دینــی را بررســی کرد.
او بــا اســتفاده از رویکردهــای اجتماعــی و شــخصی و بیرونــی و درونــی ،چهــار بعد مختلف بــرای دینداری
تعریــف کــرد؛ دو بعــد از ایــن ابعــاد ،بــا فعالیتهــای جمعــی دینــداری ارتبــاط دارنــد و بــه فعالیتهــای
مشــارکتی و نیــز فعالیتهــای معاشــرتی مشــهور شــدهاند؛ دو بعــد دیگــر نیــز بــا گرایشهــای گوناگــون
دینــی مرتبــط هســتند کــه راستکیشــی عبودیتــی نامیــده میشــوند .بررسـیهای اولیــه بــا تأکید بــر اهتمام
دینــی در شــهر دیترویــت در ســال  1958نشــان داد کــه بیــن دو فعالیــت دینــی مشــارکتی و معاشــرتی و دو
نــوع جهتگیــری راسـتکیش و عبودیتــی ،رابطــۀ بســیار کمــی وجــود دارد .وی بــا تأکیــد بــر تحقیقــات
خــود ،معتقــد اســت کــه ایــن چهــار بعــد ،کامـ ً
ا جــدا و مســتقل از هــم هســتند« .لنســکی هــر یــک از ابعاد
دینــداری را ایــن گونــه شــرح میدهــد :پایبنــدی معاشــرتی ،مبتنــی بــر تعامــل فــرد بــا خانــواده و دوســتان و
همکیشــانی اســت کــه بــا او در دیــن و فرهنــگ دینــی ســهیم هســتند؛ در حالــی کــه پایبنــدی مشــارکتی به
مشــارکت فــرد در انجــام فعالیتهــای دینــی؛ بخصــوص بــه صــورت جمعــی اشــاره دارد .بــه عقیــدۀ او،
جهتگیــری عبودیتــی؛ یعنــی همــان ارتبــاط شــخصی انســان دینــدار بــا خدا کــه موجب میشــود فــرد در
تصمیمــات مهــم خــود ،بــه طــور جــدی بــه خواســت خــدا توجــه کنــد .بــه نظــر وی ،دو بعد راستکیشــی
و عبودیتــی ،فــرد را بــه خــود دیــن متصــل میکنــد و ابعــاد مشــارکتی و معاشــرتی ،فــرد را بــه گروههــای
دینــی پیونــد میزنــد» (گنجــی.)6 :1383 ،
لنســکی ،راستکیشــی را میــزان پذیــرش نظریههــای دینــی (احــکام) و دســتورهای مجامــع دینــی و
عبودیــت را جهتگیــری فــرد در عرصــۀ خصوصــی در عبــادت میدانــد .منظــور از بعــد التــزام مشــارکتی
نیــز التــزام فــرد بــه چارچوبهــا و ســاختارهای رســمی و جمعــی یــک دیــن اســت کــه ســنجش آن بــا
توجــه بــه متوســط فعالیتهــای نیایشــی و فعالیتهــای رســمی عبادتــی میســر میشــود .لنســکی ،الگــوی
دینــداری خــود را از آزمــون کاتولیکهــا ،پروتســتانها و یهودیــان بــه دســت آورده اســت و یافتههــای
پژوهشــی وی بــا ســاختار و محتــوای دینــی ایــن ســه شــاخه از دینــداران منطبــق اســت (همــان.)71 :
گالک و اســتارک 1طــی دهــۀ  60-50میــادی در تــاش بــرای فهم و تبییــن دین در امریــکا برآمدند.
آنــان بحــث ابعــاد التــزام دینــی را در ایــن کشــور زنــده کردنــد و بــا همــکاری هــم در ســال  1956بــه شــرح
و بســط الگــوی جدیــدی از دینــداران پرداختنــد .هــدف اصلــی آنهــا ،عمومـاً درک شــیوههای گوناگونی
بــود کــه مــردم بــا توســل بــه آن ،خــود را مذهبــی تلقــی میکردنــد« .آنــان بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه بــه
رغــم آنکــه ادیــان جهانــی در جزئیــات بســیار متفاوتنــد؛ امــا دارای حوزههــای کلــی هســتند کــه دینــداری
در آن حوزههــا یــا آن ابعــاد جلوهگــر میشــود» (احمــدی« .)27 :1388 ،آنهــا بــرای دینــداری ،چهــار
بعــد اصلــی :عمــل ،بــاور ،تجربــه و دانــش یــا معرفــت را تحــت عنــوان ابعــاد عمومــی الــزام دینــی مطــرح
کردنــد .ایــن ابعــاد چهارگانــه ،در ســطح مقیاسهــای اولیــه بــه پنــج شــاخص یــا مقیــاس تقســیم شــدند که
1. Glock charles and Stark Rodney
دوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395

فصل نامة علمي -ترويجي

50

بررسی نگرش به حجاب در بین زنان  15سال به ....

افزایــش آن ،ناشــی از تفکیــک بعــد عمــل بــه دو بخــش شــاخص مناســکی و عبــادی اســت .در مقیــاس
ثانویــه ،شــاخصها در نهایــت بــه هشــت عــدد افزایــش یافــت و شــاخصهای ناظــر بــر روابــط اجتماعــی
دینــداران نیــز بــه آن اضافــه شــد» (گنجــی .)115 :1383 ،در ادامــه ،شــرحی از الگــوی دینــداری مــورد نظــر
آنهــا آورده میشــود:
 بعــد بــاور :آن چیــزی اســت کــه انتظــار مـیرود پیــروان یــک دیــن بــدان اعتقــاد داشــته باشــند .گالکو اســتارک ایــن باورهــا را در هــر دیــن بــه ســه نــوع تقســیم کردهانــد :الــف) باورهــای پایـهای مســلم کــه
ناظــر بــر شــهادت بــه وجــود خــدا و معرفــی ذات و صفــات اوســت؛ ب) باورهــای غایتگــرا کــه هــدف و
خواســت خــدا از خلقــت انســان و نقــش او در راه نیــل بــه ایــن هــدف اســت؛ ج) باورهــای زمینهســاز کــه
روشهــای تأمیــن اهــداف و خواســت خداونــد و اصــول اخالقــی را کــه بشــر برای تحقــق آن اهــداف باید
بــه آنهــا توجــه کنــد ،در بــر میگیــرد .گالک و اســتارک بعــد بــاور یــا عقیدتــی را بعــد ایدئولوژیکــی نیــز
نامیدهانــد.
 بعــد مناســکی(عمل) :نظــام اعتقــادی در هــر دینــی وجــود دارد؛ امــا ایــن اعتقــادات بــه صورت مناســکنمــود عینــی مییابنــد .تمــام ادیــان بنــا بــر اقتضــای نــوع الهیــات خــود ،نحــوۀ خاصــی از عمــل و زیســت را
بــر مؤمــن الــزام میکننــد کــه همــان عمــل دینــی اســت .ایــن عمــل خــواه ناخــواه ،در پرتــو نظــام فقهــی و
اخالقــی ســامان میپذیــرد .بعــد عمــل یــا مناســک ،اعمــال دینــی مشــخصی نظیــر :عبادتهــای فــردی،
نمــاز ،روزه ،صدقــه ،زکات و  ...را در بــر میگیــرد« .گالک و اســتارک بــر ایــن نکتــه تأکیــد کردهانــد کــه
در عملیاتــی کــردن بعــد مناســکی ،عــاوه بــر مشــارکت در فعالیتهــای مناســکی ،تفاوتهای مربــوط به
ماهیــت یــک عمــل و معنــای آن عمــل نــزد فاعــان آن نیــز بررســی میشــود» (آرون.)405 :1386 ،
 بعــد تجربــی« :تجربــۀ دینــی بــا احساســات ،تجربیــات و درون فــرد دینــدار مرتبــط اســت .احساســات وعواطــف دینــی ،وجــه عالیتــری از دینــداری اســت کــه کام ـ ً
ا قلبــی و درونــی میباشــد و برخــاف
مناســک و مراســم آیینــی ،نمــود بیرونــی نــدارد .دیندارانــی کــه ایــن بعــد را کســب میکننــد «مخلــص»
نامیــده میشــوند .گالک و اســتارک ،تجربــۀ دینــی را چندیــن نــوع میداننــد :الــف) تأییــدی :حــس
مــؤدت و تأییــد وجــود خــدا؛ ب) ترغیبــی :گزینــش آگاهانــۀ خــدا و اشــتیاق بــه او؛ ج) شــیدایی :حــس
صمیمیــت و شــور و وجــد نســبت بــه خــدا؛ د) وحیانــی :مــورد اعتمــاد خــدا واقــع شــدن و کارگــزار و
فرســتادۀ او بــودن» (مهــدیزاده.)25:1385 ،
 بعــد دانشــی :بعــد معرفتــی ،عقالنــی یــا دانــش بــه بعــد عقیدتــی بســیار نزدیک اســت .تفــاوت ایــن ابعادبــه آگاهــی و شــناخت اعتقــادات در بعــد دانــش مربــوط میشــود .معرفــت دینــی ،آگاهــی بــه متــون دینی
اســت کــه میتوانــد الگویــی بــرای بــاور ،عمــل و تجربــۀ دینــی باشــد .از نظــر گالک و اســتارک ،بعــد
معرفتــی در ارتبــاط بــا مطالبــی اســت کــه مــردم از طریــق عالمــان دینــی دربــارۀ مذهــب میآموزنــد.
 بعــد پیامــدی :ایــن بعــد از میــان ابعــاد الگــوی دینــداری گالک و اســتارک ،بــه دلیل بیشــترین انتقــادات،دوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395
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پــس از مدتــی حــذف شــد؛ از جملــه اینکــه ،بعــد پیامــدی فینفســه پیامــد دینــداری اســت نــه بعــدی از
آن .بعــد پیامــدی دینــداری ،بــه اعمالــی گفتــه میشــود کــه از عقایــد ،احساســات و اعمــال مذهبــی ،ریشــه
میگیــرد و از ثمــرات و نتایــج ایمــان در زندگــی و کنشهــای بشــر اســت .از نظــر ایــن دو محقــق ،ایــن
بعــد ،جــدا از ســایر ابعــاد ،قابــل بررســی نیســت .رفتارهای دینــی میتواننــد در معنــای پیامدی ،ســنجهای از
دینــداری باشــند کــه منجــر بــه اســتواری ایمــان مذهبــی میشــود تــا از بــاور ،اعمــال ،تجربــه و دانــش دینی
پیــروی شــود» (همــان .)43 :الگــوی دینداری گالک و اســتارک ،از نخســتین الگوهایی اســت که بســیاری
از الگوهــای دینــداری بعــدی ،ابعــاد خــود را از آن وام گرفتهانــد.
تئوری ضعف جامعهپذیری
از نظــر پارســونز ،جامعــه ،نــوع خاصــی از تجمــع انســانی اســت .وی ،اجتماعــی شــدن (جامعهپذیــری) را
فراینــدی میدانــد کــه طــی آن الگوهــای فرهنگــی؛ یعنــی ارزشهــا ،اعتقــادات ،زبــان و نمادهــا در نظــام
شــخصیت ،درونــی میشــوند .بــه نظــر او ،ایــن فراینــد ،از مهمتریــن فرایندهایــی اســت کــه میتــوان در
جامعــه در نظــر گرفــت .جامعــه بــرای ایجــاد نظــم ،نیــاز بــه اجتماعیکــردن اعضــای جدیــد دارد .پارســونز
فراینــد مذکــور را ناشــی از یــک ارتبــاط همهجانبــه میــان نظامهــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگی
و اجتماعــی میدانــد و معتقــد اســت جامعهپذیــری ،عمدتـاً در خانــواده ،نظــام آموزشــی جامعــه ،وســایل
ارتبــاط جمعــی ،فعالیتهــای تربیتــی در ســندیکاها و احــزاب سیاســی انجــام میگیــرد (روشــه:1379 ،
 .)104بــا نــگاه بــه ايــن نظريــه ،انتقــال نــدادن و درونريــزى ارزشهــا و هنجارهــاى اجتماعــى در ســاختار
شــخصيت ،نبــود حساســيت متناســب نســبت بــه رعايــت انتظــارات جمعــى ،ضعــف تعلــق بــه فرهنــگ
خــودى ،بىقيــدى و بىمســئوليتى در رعايــت قواعــد اجتماعــى ،ضعــف انگيــزه در انجــام كنشهــاى
همســو ،بىمباالتــى در رعايــت حريمهــا ،ارتــكاب جرايــم و انحرافاتــی كــه در دورههــاى ســنى مختلــف
بــه صورتهــاى گوناگونــى رخ مىدهــد ،ريشــه در مراحــل مختلــف رشــد شــخصيت فــرد دارد .ايــن
موضــوع بــه عنــوان يــك متغيــر وابســته ،بيــش از آنكــه به شــخص مربــوط باشــد ،به عملكــرد كارگــزاران
جامعهپذيــرى همچــون :خانــواده ،شــبكههاى ارتباطــى ،محيطهــاى آموزشــى ،كانونهــاى فرهنگــى
و وســايل ارتبــاط جمعــى مربــوط مىشــود كــه در تربيــت و شــكوفايى اســتعدادهاى اعضــاى جديــد و
آمادهســازى آنهــا بــراى ايفــاى نقشهــاى شــهروندى نقــش محــورى دارند .عملكــرد ضعيف يــا متعارض
و ناهمخــوان ايــن كارگــزاران ،آثــار جبرانناپذيــرى در مراحــل بعــدى بــر جــاى مىگــذارد و بــه دليــل
نبــود زيرســاختهاى مناســب ،بســيارى از سياســتها و برنامههــا را بىاثــر مىســازد .در صورتــى كــه
فــرد در مراحــل اوليــۀ زندگــى خــود در معــرض آموزههــا و تجربههــاى زيســتى ناهمگونــی چــون زندگى
در ديگــر فرهنگهــا و محيطهــا قــرار گیــرد ،بــه از خودبيگانگــى فرهنگــى ،همســويى بــا ارزشهــا و
هنجارهــاى غيرخــودى و ســرپيچى از هنجارهــاى جامعــه گرايــش پیــدا خواهــد کــرد .بىحجابــى نيــز
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بــه عنــوان يــك تخلــف هنجــارى ،دســت كــم در مــورد برخــى كنشــگران ،در فراینــد جامعهپذيــرى و
كاســتىهاى تربيتــى ريشــه دارد (شــرفالدین.)59 :1386 ،
چارچوب نظری
چارچــوب نظــری تحقیــق حاضــر ،برگرفتــه از نظریــۀ گالک و اســتارک در تبییــن موضــوع مــورد نظــر
اســت .همانطــور کــه پیــش از ایــن نیــز ذکــر شــد ،ابعــاد دینــداری در نظــر آنهــا عبارتنــد از :باور ،مناســک،
تجربــه و دانــش .الگــوي کــه آنهــا ارائــه دادنــد ،الگويــي اســت كــه پژوهشــگران حوزههــاي مختلــف
روانشناســي و جامعهشناســي نیــز بــه كار گرفتهانــد و بــا ديــن اســام هــم تطبيــق داده شــده اســت .در
پژوهــش حاضــر بــراي ســنجش دينــداري جوانــان و ميــزان تقيــد بــه آن از پرسـشنامۀ ســنجش دينــداري
مســلمانان كــه ســراجزاده ( )1378آن را ترجمــه و بــراي جامعــۀ ايــران مناسبســازي كــرده ،اســتفاده شــده
اســت .اعتبــار ایــن پرسـشنامه در پژوهــش ســراجزاده (همــان) و شــريفي ( )1381مــورد تأييــد بوده اســت.
تحل٘لٖ
مدلهذل
تحلیلی
ابعاد نگرش به حجاب
بعد احکامی

بعد اعتقادی

متغیر های مستقل
سن

پایگاه اقتصادی
اجتماعی

بعد پیامدی
وضعیت تاهل

بعد رفتاری

تعریف مفاهیم
 حجــاب :هــر آنچــه میــان دو چیــز حائــل شــود ،حجــاب اســت .برخــی نیــز ایــن واژه را کمــی دقیقتــرتعریــف کردهانــد؛ از نظــر آنــان ،حجــاب ،حائــل میــان دو چیــز اســت و مانــع تالقــی آن دو با هم میشــود؛
حــال ،آن دو چیــز میتواننــد مــادی باشــند یــا معنــوی یــا اینکــه یکــی مــادی و دیگــری معنــوی .آن مانــع
هــم میتوانــد مــادی باشــد یــا معنــوی (مطهــری.)22 :1366 ،
 بعــد اعتقــادی :بعــد اعتقــادی یــا باورهــای دینی عبــارت اســت از باورهایــی که انتظار مـیرود پیــروان آندیــن به آنهــا اعتقاد داشــته باشــند (ســراجزاده.)1380 ،
 بعــد احکامــی :آن دســته از تعالیــم دینی هســتند که دســتورات و مســائل عملــی فردی و اجتماعی شــاملعبــادات و تعامــات اجتماعــی (مقررات دینــی) را در بر میگیرنــد (فیــض.)25 :1373 ،
 بعــد رفتــاری :ایــن بعــد شــامل اعمــال و رفتارهــای دینــی مشــخصی همچــون :عبــادت ،نمــاز ،شــرکتدوره شانزدهم شماره  50و ( 51بهار و تابستان )1395
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در آیینهــای دینــی خــاص ،روزه گرفتــن و  ...اســت کــه انتظــار مـیرود پیــروان هــر دیــن آنهــا را بــه جــا
آورنــد (ســراجزاده.)1380 ،
 بعــد پیامــدی :بعــد پیامــدی یــا آثــار دینــی ،ناظــر بــه اثــرات باورهــا ،اعمــال ،تجــارب و دانــش دینــی بــرزندگــی روزمــرۀ پیــروان اســت (همــان).
 نگــرش :نوعــي آمادگــي در فــرد اســت کــه احساســات و تمايــات خاصــي را در وي برمیانگیــزد و اورا بــه انجــام رفتــاري خــاص وا مـيدارد (اوپنهايــم.)124 :1369 ،
چهــار بعــد از ابعــاد الگــوی گالک و اســتارک بــرای تعریــف عملیاتــی متغیــر وابســته در این مــدل در
نظــر گرفته شــد.
جذٍل ضوبرٓ ( .)5اثؼبد ًگزش ثِ حجبة
ٔفْٟٛ

ٌٞٝ٤ٛب

اث١بؼ

پ ًٌٛق٘بٖ ثب٤ؽ ثف اوبن ا٠تمبؼات ؼ ٣ٙ٤ثبٌؽ.
ِجبن ٘بٔٙبوت ،قٖ ـا ؼـ ٔ١فْ ٌٙب ٜلفاـ ٔ٣ؼٞؽ.
اػتقبدٕ

ِ٘ ٞٛجبن پ٥ٌٛؽٖ ق٘بٖ ثب ـوتٍبـ ٢آٟ٘ب اـتجبٖ ؼاـؼ.
ضدبة ،قٖ ـا اق ٍ٘بٜٞب ٢ثؽ ٕٞ ٚفا ٜثب ٌٙبِٔ ٜفؼاٖ
ضف٣ٔ ٛوٙؽ.
ِجبوٙٔ ٣بوت اوت و ٝثؽٖ قٖ ـا اق ؼ٤ؽ ٔفؼاٖ ٘بٔطفْ
ثپٌٛب٘ؽ.
ٔؽَ ِجبن ق٘ب٘٘ ٝجب٤ؽ ٘ٛـ ٢ثبٌؽ و ٝثب٠ث خّت تٛخٝ

اثؼبد ًگزش ثِ حجبة

احکبهٖ

ٔفؼاٖ ٌٛؼ.
ق٘بٖ ثب٤ؽ اق پ٥ٌٛؽٖ ِجبنٞب ٢ت ٚ ًٙوٛتب ٜاختٙبة
وٙٙؽ.
ِجبوٙٔ ٣بوت اوت و ٝثفخىتٍٞ٣ب ٢ا٘ؽاْ ق٘بٖ ـا
ثپٌٛب٘ؽ.
ٔٗ ث٥ف ٖٚاق غب٘ ٝاق ِجبن ت ًٙاوتفبؼ٣ٔ ٜو.ٓٙ

رفتبرٕ

ٔٗ اق زبؼـ اوتفبؼ٣ٔ ٜو.ٓٙ
لىٕت ٣اق ٔٞٛب ٢خّ ٢ٛوفْ اق ق٤ف ـٚوف ٢پ٥ؽاوت.
ٔٗ اق ٌّٛاـٞب ٢وٛتب ٜاوتفبؼ٣ٔ ٜو.ٓٙ
ِجبنٞب ٣٤و ٝثب٠ث خّت تٛخٔ ٝفؼاٖ ٌٔٛ٣ؼ ث ٝفىبؼ
ؼأٗ ٔ٣ق٘ٙؽ.

پ٘بهذٕ

ِجبنٞب ٢ثؽٖٕ٘ب ،والٔتِ ـاث ١ٙؼغتفاٖ  ٚپىفاٖ ـا
تٟؽ٤ؽ ٔ٣وٙؽ.
آـا ً٤وفؼٖ ق٘بٖٛٔ ،خت ٍ٘بٖ ٌ ٚبؼ ٢آٟ٘ب ٌٔٛ٣ؼ.
آـا ً٤ق٘ٙؽ ،ٜاثفات ٔٙف ٣اختٕب ٣٠ؼاـؼ.
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ویژگیهای زمینهای
ويژگيهــاي زمینـهای بــه مشــخصههاي بيولوژيكــي و اجتماعــي افــراد گفتــه ميشــود .بــر اســاس ديــدگاه
كــورت لويــن ، 1رفتــار فــرد عــاوه بــر خصوصيــات محيطــي ،تابــع خصوصيــات شــخصي نیــز هســت
(رفيعپــور .)59 :1378 ،ویژگیهــای زمین ـهای تحقیــق حاضــر شــامل متغيرهايــي چــون :ســن ، 2مقطــع
تحصيلــي (بــا چهار شــاخص كارداني ،كارشناســي ،كارشناســي ارشــد و دكتــرا) ،وضعيت تأهــل (مجرد-
متأهــل) و پايــگاه اجتماعــي -اقتصــادی کــه بــا ابعــاد :درآمــد ،تحصیــات ،نــوع شــغل و وضعيــت شــغلي
(شــاغل -غيــر شــاغل) ســنجيده ميشــود ،در مجمــوع تحــت عنــوان ويژگيهــاي فــردي آورده شــده
اســت.
روششناسی
روش پژوهــش حاضــر ،پیمایشــی اســت کــه جامعــۀ آمــاری آن شــامل تمــام زنــان  15ســال بــه باالی شــهر
ایــام بــه تعــداد  122هــزار و  233نفــر در ســال  1395بــود .حجــم نمونــه نیــز از طریــق فرمــول کوکــران بــا
خطــای  0/04بــه تعــداد  267نفــر بــرآورد شــد و از شــیوۀ نمونهگیــری خوشـهای چنــد مرحلـهای اســتفاده
گردیــد؛ بدیــن صــورت کــه ابتدا شــهر ایــام ،مطابق با نقشــۀ شــهری (برگرفتــه از از وبــگاه اینترنتــی بهراه)
بــه بخشهــای مختلــف تقســیم شــد و از بیــن ایــن بخشهــا دو بخــش «رزمنــدگان» و «فردوســی» بــه
صــورت تصادفــی انتخــاب گردیــد .در مرحلــۀ بعــد نیــز بــا توجــه بــه حجــم بــاالی بلوکهــای درون هــر
بخــش ،دوبــاره بــه صــورت تصادفــی نمونهگیــری بــه عمــل آمــد و از بخــش رزمنــدگان 7 ،بلــوک و
از بخــش فداییــان اســام 6 ،بلــوک بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــد .در نهایــت ،تمــام زنــان  15ســال بــه
بــاالی آن مناطــق در نمونــه ،جــای گرفتــه و مــورد مطالعه قــرار گرفتند .بــرای جمـعآوری اطالعــات نیز از
پرسـشنامۀ گالک و اســتارک در ســنجش حجاب اســتفاده شــد و ســؤاالت پرسـشنامه در دو قســمت:
الــف) ســنجش حجــاب و ب) مشــخصات فــردی و اجتماعــی طرح گردیــد .ابــزار تجزیه و تحلیــل دادهها
نرمافــزار  spssنســخۀ  21بــود .بــرای تحلیــل دادههــا نیــز از دو نــوع آمــار توصیفــی و اســتنباطی اســتفاده
شــد .آزمــون مــورد اســتفاده بــرای ارتبــاط متغیرهــای وابســته ،آزمــون فریدمــن بــود و جهــت تعییــن رابطۀ
بیــن متغیرهــای دموگرافیــک و نگــرش پاســخگویان بــه حجــاب ،آزمــون  tلحــاظ شــد.
اعتبار و پایایی
اعتبــار پرسـشنامه کــه از نــوع اعتبــار صــوری اســت ،بــا قضــاوت اســاتید خبــرۀ جامعهشناســی تأییــد شــد.
پایایــی ســؤاالت پرسـشنامه ،از طریــق محاســبۀ آلفــای کرونبــاخ و بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری spss
1. Kurt Lewin
2. age
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انجــام گرفــت .بدیــنصــورت کــه ابتــدا پرسـشنامه بیــن  30نفــر بــهعنــوان پایلــوت ،توزیــع گردیــد و از
تعــداد ســؤاالت ،آلفــا گرفتــه شــد؛ بنابرایــن ســؤاالتی کــه ضریــب آلفــای آنهــا ضعیــف بــود ،حــذف و
برخــی از ســؤاالت نیــز اصــاح شــدند .نتایــج آزمــون آلفــا حاکــی از آن بــود کــه ســؤاالت پرسـشنامه
بــرای ســنجش متغیرهــای مــورد نظــر ،مناســب و از پایایــی مــورد نظــر برخوردارنــد.
جذٍل ضوبرٓ ( .)2جذٍل آلفبٕ کزًٍجبخ اثؼبد ًگزش ثِ حجبة
پبٗبٖٗ

ٗبفتِّب

تؼذاد گَِّٗب

ضزٗت آلفب در هطبلؼٔ
ًْبٖٗ

ث١ؽ ا٠تمبؼ٢

4

0/809

ث١ؽ اضىبٔ٣

4

0/792

ث١ؽ ـفتبـ٢

4

0/672

ث١ؽ پ٥بٔؽ٢

4

0/745

ٍ٘في ث ٝضدبة

4

0/724

یافتهها تحل٘ل تَص٘فٖ

تحلیل توصیفی

جذٍل ضوبرٓ ( .) 9تَسٗغ فزاٍاًٖ هتغ٘زّبٕ سهٌِ٘إ پضٍّص
تٛق ٟ٤ففاٚا٘٣

ففاٚا٘٣

وٗ

وٗ
ففاٚا٘٣

ؼـِؽ

 20تب 29

126

47/2

 30تب 39

81

30/3

 40تب 49

46

17/2

 50ث ٝثبال

14

5/2

وُ

267

100

ٔتأُٞ

170

63/7

ٔدفؼ

97

36/3

وُ

267

100

پبٍ٤ب ٜالتّبؼ- ٢

پبٗ٥٤

91

34/1

اختٕب٣٠

ٔتٛوٗ

139

42/1

ثبال

37

13/9

وُ

267

100

٥١ٔٚت تأُٞ
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بررسی نگرش به حجاب در بین زنان  15سال به ....

جــدول فــوق نشــان میدهــد کــه در توزیــع فراوانــی ســن پاســخگویان ،باالتریــن درصــد ،مربــوط بــه
ردۀ ســنی  20تــا  29ســال و پایینتریــن درصــد ،مربــوط بــه ردۀ ســنی  50ســال بــه بــاال بــوده اســت .توزیــع
فراوانــی مربــوط بــه وضعیــت تأهــل نیــز نشــان میدهــد کــه بیشــترین درصــد پاســخگویان ،افــراد متأهــل
( )63/7و بقیــۀ پاســخگویان ،افــراد مجــرد ( 43/3درصــد) بودهانــد .در توزیــع فراوانــی پاســخگویان مربوط
بــه پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعــی نیز بیشــترین درصد پاســخگویان مربوط بــه افــرا ِد دارای پایــگاه اقتصادی
 اجتماعــی متوســط ( )42/1و پایینتریــن آمــار نیــز مربــوط بــه پاســخگویا ِن دارای پایــگاه اقتصــادی -اجتماعــی بــاال ( 13/9درصــد) بــوده اســت.
تَسٗغ فزاٍاًٖ هتغ٘زّب
جذٍل ضوبرٓ ( .)4ه٘شاى ًگزش پبسخگَٗبى ًسجت ثِ اثؼبد حجبة
ث١ؽ ا٠تمبؼ٢

ث١ؽ اضىبٔ٣

ث١ؽ ـفتبـ٢

ث١ؽ پ٥بٔؽ٢

ٍ٘في ث ٝضدبة

ففاٚا٘٣

ؼـِؽ

ففاٚا٘٣

ؼـِؽ

ففاٚا٘٣

ؼـِؽ

ففاٚا٘٣

ؼـِؽ

ففاٚا٘٣

ؼـِؽ

ٔتٛوٗ

19

7/1

28

10/5

53

19/9

46

17/2

26

9/7

ق٤بؼ

101

37/8

112

41/9

116

43/4

113

42/3

166

62/2

ثى٥بـ ق٤بؼ

147

55/1

127

47/6

98

36/7

108

40/4

75

28/1

وُ

267

100

267

100

267

100

267

100

267

100

توزیــع آمــاری جــدول فــوق نشــان میدهــد کــه میــزان نگـ ِ
ـرش  55/1درصــد از پاســخگویان مــورد
مطالعــه بــه بعــد اعتقــادات دینــی نســبت بــه حجــاب ،بســیار زیــاد؛  37/8درصــد ،زیــاد و  7/1درصــد،
متوســط بوده اســت؛ بنابراین بیشــترین پاســخگویان دیدگاهشــان در ســطح بســیار زیاد اســت 47/6 .درصد
از پاســخگویان مــورد مطالعــه بــا بعــد احکامــی ،بســیار؛  41/9درصــد ،زیــاد و  10/5درصــد نیــز در حــد
متوســط موافــق بودهانــد؛ لــذا بیشــترین میــزان پاســخگویان نگــرش بســیار زیــاد داشــتهاند .توزیــع فراوانــی
بعــد رفتــاری نیــز نگـ ِ
ـرش  43/4درصــد از پاســخگویان را زیــاد 36/7 ،درصــد را بســیار زیــاد و  19/9درصد
را در حــد متوســط نشــان میدهــد؛ همچنیــن جــدول بــاال میــزان موافقـ ِ
ـت  40/4درصــد از پاســخگویان بــا
بعــد پیامــدی را بســیار 42/3 ،درصــد را زیــاد و  17/2درصــد را در حــد متوســط دانســته اســت؛ همچنیــن
باالتریــن میــزان نگــرش از کل پاســخگویان 62/2 ،درصــد بــا معیــار زیــاد و کمتریــن میــزان نگــرش از
مجمــوع پاســخگویان  9/7درصــد بــا معیــار متوســط بــوده اســت.
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جذٍل ضوبرٓ ( .)1آسهَى فزٗذهي در ارتجبط ثب
هتغ٘زّبٕ ٍاثستِ
ٔ٥بٍ٘ ٗ٥ـتجٝ
ث١ؽ ا٠تمبؼ٢

2/77

ث١ؽ اضىبٔ٣

2/57

ث١ؽ پ٥بٔؽ٢

2/39

ث١ؽ ـفتبـ٢

2/28

نتیجــۀ میانگیــن رتبههــا نشــان میدهــد کــه بعــد اعتقــادی مربــوط بــه حجــاب بــا ضریــب  2/77در
اولویــت قــرار دارد و ایــن بیانگــر ایــن اســت کــه در ارتبــاط بــا متغیرهــای فــوق ،پاســخگویان ،بیشــتر از بعد
اعتقــادی بــه حجــاب مینگرنــد .ابعــاد احــکام دینــی و پیامــدی در رابطــه بــا حجــاب نیــز بــه ترتیــب در
اولویــت دوم و ســوم قــرار دارنــد .بعــد رفتــاری نیــز بــا کمتریــن مقــدار ضریــب در اولویــت چهــارم قــرار
گرفتــه و نشــان میدهــد کــه پاســخگویان از لحــاظ رفتــاری (اســتفاده از چــادر ،پرهیــز از لباس تنــگ و )...
کمتــر بــه حجــاب عمــل میکننــد.
جذٍل ضوبرٓ (ً .)6ت٘جٔ آسهَى هؼٌبدارٕ فزٗذهي
267

ضدٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
Chi-Square

38/069

ؼـخ ١آقاؼ٢

3

.Asymp. Sig

0/000

نتیجــۀ آزمــون فــوق بــا مقــدار  Chi-Square: 38/069در ســطح خطــای یــک درصــد
 Asymp. Sig = 0/000معنــادار اســت؛ همچنیــن ســطح معنــاداری آزمــون را بــا مقــدار صفــر
میتــوان مشــاهده کــرد؛ بــا توجــه بــه خروجیهــای بــاال نتیجــۀ نهایــی ابعــاد نگــرش بــه حجــاب از نظــر
زنــان متفــاوت اســت.
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آسهَى هتغ٘زّبٕ دهَگزاف٘ک

آزمون متغیرهای دموگرافیک

جذٍل ضوبرٓ ( .)7آسهَى راثطٔ ث٘ي هتغ٘زّبٕ هستقل ًگزش ثِ حجبة
t

ؼـخ١

وٙص

اغتالف

وٛٙش ثطفا٘٣

آقاؼ٢

ٔٙ١بؼاـ٢

ٔ٥بٍ٘ٗ٥

وٙص پبٗ٥٤

وٙص ثبال

٥١ٔٚت تأُٞ

55/502

266

0/000

1/63670

1/5786

1/6948

ٍ٘في ث ٝضدبة

88/449

266

0/000

3/184

3/11

3/25

پبٍ٤ب ٜالتّبؼ - ٢اختٕب٣٠

44/274

266

0/000

1/79775

1/7178

1/8777

وٗ

32/593

266

0/000

1/80524

1/6962

1/9143

٥١ٔٚت تأُٞ

55/502

266

0/000

1/63670

1/5786

1/6948

ٍ٘في ث ٝضدبة

88/449

266

0/000

3/184

3/11

3/25

همانطــور کــه جــدول فــوق نشــان میدهــد ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده از رابطــۀ بیــن وضعیــت
تأهــل و گرایــش بــه حجــاب 0/000 ،اســت کــه کمتــر از  0/05میباشــد؛ لــذا فرضیــۀ تحقیــق تأییــد
میشــود؛ یعنــی بیــن وضعیــت تأهــل و نگــرش بــه حجــاب ،رابطــۀ معنــادار آمــاری وجــود دارد؛ بــه
عبــارت بهتــر ،زنــان متأهــل نســبت بــه زنــان مجــرد ،گرایــش بیشــتری بــه حجــاب داشــتهاند .در رابطــۀ
بیــن پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعــی و نگــرش بــه حجــاب ،بــا توجــه بــه اینکه برای ســنجش ایــن فرضیه
از آزمــون  tاســتفاده شــده اســت ،ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ( ،)0/000کمتــر از  0/05میباشــد
و فرضیــۀ تحقیــق ،رد نمیشــود؛ یعنــی بیــن پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعــی و نگــرش بــه حجــاب ،رابطۀ
معنــادار آمــاری وجــود دارد و ایــن بــدان معناســت کــه زنــا ِن بــا پایــگاه اقتصــادی – اجتماعــی باالتــر،
گرایــش کمتــری بــه حجــاب دارنــد؛ همچنیــن در رابطــۀ بیــن متغیــر ســن و نگــرش بــه حجاب ،ســطح
معنــاداری آزمــون 0/000 ،و کمتــر از  0/05اســت؛ بنابرایــن فرضیــۀ  ،H0رد و فرضیــۀ  ،H1تأییــد
می-شــود؛ یعنــی بیــن ســن و نگــرش بــه حجــاب ،تفــاوت معنــادار آمــاری وجــود دارد و ایــن بــدان
معناســت کــه هرچــه ســن زنــان پاســخگو بیشــتر باشــد ،گرایــش آنهــا بــه حجــاب ،بیشــتر خواهــد بود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تعــداد اندکــی از افــراد پاســخگو بــه پرسـشنامه ،نظــری انتقــادی بــه حجــاب
داشــتند و از پاسخهایشــان اســتنباط میشــد کــه عالقــه و گرایــش ضعیفــی بــه حجــاب دارنــد و بــا
توجــه بــه مــدرن شــدن زندگــی ،حجــاب را محدودیتــی بــرای پیشــرفت میدانســتند.
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نتیجهگیری
مســئلۀ حجــاب در بســتری از روابــط اجتماعــی شــکل میگیــرد کــه عــاوه بــر ابعــاد اجتماعــی ،فرهنگی،
سیاســی و اقتصــادی از مؤلفههــای مذهبــی ،معنــوی ،منزلتــی ،شــخصیتی و رفتــاری نیــز برخــوردار اســت.
ایــن مســئله از پارادایمهــا و منظرهــای مختلفــی قابــل بررســی اســت .در ایــن تحقیــق ،ســعی شــده اســت به
ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه میــزان نگــرش زنــان  15ســال بــه بــاالی شــهر ایالم ،نســبت به حجــاب چه
انــدازه اســت؟ همچنیــن ســعی شــده رابطــۀ حجــاب بــا متغیرهــای دموگرافیــک (ســن ،پایــگاه اقتصــادی-
اجتماعــی و وضعیــت تأهــل) مــورد بررســی قــرار گیــرد .یافتههــا تفــاوت معنــادار بیــن ابعــاد نگــرش بــه
حجــاب از نــگاه زنــان شــهر ایــام را نشــان میدهــد .بررســی نگــرش پاســخگویان در ارتبــاط بــا متغیرهای
اعتقــادات دینــی ،احــکام مربــوط بــه حجــاب ،پیامدهــای حجــاب و رفتــار در عمــل نیــز نشــان میدهــد که
آنهــا بیشــتر از بعــد اعتقــادی بــه حجــاب مینگرنــد و کمتــر از لحــاظ رفتــاری (اســتفاده از چــادر ،پرهیــز
از لبــاس تنــگ ،پوشــاندن موهــای جلــوی ســر و عــدم اســتفاده از شــلوار کوتــاه) بــه آن عمــل میکننــد؛
همچنیــن یافتههــا نشــاندهندۀ ایــن اســت که بیــن متغیرهــای وضعیت تأهــل ،پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعی
و ســن بــا نگــرش بــه حجــاب ،رابطــه وجــود دارد؛ بدیــن معنــی کــه زنــان متأهــل ،نســبت بــه زنــان مجــرد،
گرایــش بیشــتری بــه حجــاب دارنــد .رابطــۀ بیــن متغیــر پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعی بــا نگرش بــه حجاب
نیــز تأییــد شــد .ایــن امــر نشــان میدهد کــه بین پایــگاه اقتصــادی – اجتماعــی (شــامل :تحصیــات ،درآمد
و وضعیــت شــغلی) و نگــرش بــه حجــاب ،رابطــۀ معنــادار آمــاری وجــود دارد و ایــن بــدان معناســت کــه
زنــا ِن دارای طبقــۀ اقتصــادی  -اجتماعــی پایینتــر ،نســبت بــه افــرا ِد دارای پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعــی
باالتــر ،گرایــش بیشــتری بــه حجــاب دارنــد و ایــن امــر نشــاندهندۀ آن اســت کــه وضعیــت اقتصــادی در
ســطح باالتــر ،نمیتوانــد تضمینکننــدۀ حجــاب و گرایــش بــه مذهــب باشــد .رابطۀ متغیــر ســن و گرایش
بــه حجــاب نیــز ســنجیده شــد و فرضیــۀ تحقیــق تأییــد گردیــد؛ بدیــن معنــا کــه زنــان دارای ســن باالتــر
نســبت بــه زنانــی کــه ســن پایینتــری دارنــد گرایــش بیشــتری بــه حجــاب دارنــد.
پیشنهادها
 بــا توجــه بــه اینکــه آزمونهــا و یافتههــای تحقیــق نشــان میدهنــد کــه در رتبهبندیهــا ،زنــان از لحــاظرفتــاری (اســتفاده از چــادر ،پرهیــز از لبــاس تنــگ ،پوشــاندن موهــای جلــوی ســر و عدم اســتفاده از شــلوار
کوتــاه) کمتــر بــه حجــاب عمــل میکننــد؛ لــذا الزم اســت از ســوی ســازمانهایی چــون :فرهنگ و ارشــاد
اســامی و آمــوزش و پــرورش ،در جهــت تقیــد زنــان بــه اعتقــادات دینــی؛ بــه نحوی کــه این اعتقــادات را
در رفتــار و کــردار خــود بــروز دهنــد ،تدابیری اندیشــیده شــود.
 ایجــاد ســازوکارهای جــدی در جهــت کاهــش فاصلــۀ طبقاتــی و ایجــاد تعــادل در پایــگاه اقتصــادی -اجتماعــی افــراد جامعــه بــا توجــه بــه آیــات و روایــات؛ همچنیــن آمــوزش ســبک زندگــی اســامی بــه
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افــرادی کــه در طبقــات بــاالی جامعــه جــای میگیرنــد.
 بــا توجــه بــه نتیجــۀ تحقیــق کــه نشــان میدهــد زنــان متأهل ،نســبت بــه زنــان مجــرد ،گرایش بیشــتری بهحجــاب دارنــد ،پیشــنهاد میشــود ســازمانهای ذیربــط در جهــت ازدواج آســان ،کشــاندن دامنــۀ اخــاق
بــه ازدواج و پرهیــز از اســراف و هزینههــای سرســامآور در ابتــدای زندگــی زناشــویی ،برنامهریزیهــای
دقیقــی انجــام دهند.
 در جهــت تحکیــم بنیــان خانــواده و آمــوزش و آگاهــی پــدران و مــادران؛ بــه عنــوان الگــوی دینــی برایتربیــت فرزنــدان ،برنامهریــزی مؤثــر الزم اســت.
پینوشت
[ .]1یکــی از معتبرتریــن کتابهــای حدیــث در بیــن مســلمانان اســت که توســط حافــظ ابو داوود ســلیمان
بن اشــعث سجســتانی ( ۲۷۵ - ۲۰۲هجری) نوشــته شــدهاســت.
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