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 ی حجابمقوله به های ایرانیاننگرش از چه بافتی ی مدنی دختران خیابان انقالب برای الغای حجاب اجباری دربارزهم

 له یا علیهِ دختران خیابان انقالب به چه میزانیدر چه جغرافیاهایی هایی از مردم چه بخشنگرش  آغاز شده است؟ اجباری

 هایها و نگرشپیمایش ارزش»های حاصل از سومین موج از بر داده هابه این پرسش ی تجربیی پاسخبرای ارائه؟ است

 این طرحهای داده تکیه خواهم کرد. *وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه شده استهای ملیِ دفتر طرحدر که « ایرانیان

، «پیمایش اجتماعی»ها عبارت بوده است از آوری دادهروش جمع آوری شده است.جمع 4931ی شهریور و مهر سال هاماهدر 

یرها در گونگی روابط متقابل بین متغها و نیز چهها و فراوانی و توزیع این ویژگیمعطوف به کشف و شناسایی ویژگی روشی

پانزده سالِ خانوارهای شهری و روستاییِ ساکن  باالیِ افرادِ از مجموعِی آماری عبارت بوده است جامعه ی معین.یک جامعه

هر یک از افراد باالی پانزده سالِ خانوارهای شهری و  ، در این میان،واحد آماریاستان کشور در زمان اجرای طرح.  94در 

ی . برای تحقق چنین هدفستانیآوردن برآورد ادستهدف نیز به استان هنگام اجرای طرح بوده است و روستایی ساکن در

ر هر شده دهای مطالعهبه علت پراکندگی فراوانِ صفتای در هر استان استفاده شده است. گیری چندمرحلهاز روش نمونه

شهر  کی اوالً شهر مرکز استان، ثانیاً عدم امکان تعمیم نتایج مرکز استان به کل استان، در هر استان روازاین استان و

نفر بوده  41341تعداد نمونه  اند.در نمونه قرار گرفته منتخب شهرستانِآن ی دو روستای تابعه ، و ثالثاًاستانغیرمرکز 

 است.

صلِ های زیرفبر دادهمن حجاب اجباری،  به ساکن در کشور های ایرانیانِنگرشسیدن به درکی تجربی از برای ر 

مجموعه،  ی اینهاو زیرفصل هافصل، مثل برخی دیگر از فصلزیراین  زبان. کنممیتکیه « برخورد با ناهمنوایی اجتماعی»

الب در نظام جمهوری اسالمی ایران، زبانی که برای فهم بافتی که دختران های غارزش و همنوا بازبانی است تکنوکراتیک 

در این  بارت دیگر،به عترجمه شود.  اند مستقیماً قابل استفاده نیست و باید به زبانی عرفیخیابان انقالب در آن تجلی یافته

ین های امن زبانِ دادهآمده است.  پرسش به عمل« حجابیبد»یا حجاب اجباری بلکه فقط از « حجابیبی»زیرفصل نه از 

ای ه زمینهک هم با فرایند زیر، آنامعرفی ترجمه کرده یغیرخودسرانه به زبانی و محاسبهزیرفصل را با چند تفسیر و فرض 

ری ی حجاب اجباشناخت نگرش ایرانیان به مقولههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای از دادهبتوان دهد تا به دست می

 .استفاده کرد

ی زینهاند یکی از پنج گدارند مجاز بوده« هابدحجابی خانم»چه برخوردی با گویان در پاسخ به این پرسش که پاسخ

صالح به مراجع ذی»؛ چهارم، «دهمتذکر می»؛ سوم، «مخالفم ولی کاری ندارم»؛ دوم، «اشکالی ندارد»زیر را انتخاب کنند: یکم، 

ی شان دربارهگونه باید به موضعگویان میان این پنج گزینه را چههای پاسخانتخاب«. کنمبرخورد می»؛ و پنجم، «دهماطالع می

 ترجمه کنیم؟ حجاب اجباری

 ست، یعنیر اتی حجاب اجباری بسیار سهلدهندگان به مقولهکنم که تفسیر نگرش پاسخابتدا از جایی شروع می

 ریق اولی، باو، به ط« بدحجابی»با یقیناً  دهندگان. این دسته از پاسخم و پنجمری سوم و چهایکی از سه گزینهبرگزینندگانِ 

« الحصدهی به مراجع ذیاطالع»یا « تذکردهی»ی یکی از سه گزینهچون ه مشخص است ک ،چنین. هماندمخالف« حجابیبی»

ی چندان که هر چه از گزینه ،اند، ولو به درجات گوناگونموافق نیز حجاب اجباریاند با را برگزیده« برخورد شخصی»یا 
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 معِجیابد. من حاصلشان با حجاب اجباری نیز افزایش میی موافقتشویم درجهتر میی پنجم نزدیکسوم به گزینه

 م.هدمیقرار « موافق با حجاب اجباری» یی خودساختهگزینهیکی از این سه گزینه را ذیل  های برگزینندگانِدرصد

« یحجاببی»ای به جا هیچ اشارهاین ای جای داد؟چه مقوله باید در های اول و دوم راگزینهیکی از برگزینندگانِ اما 

اشکالی )» ی اولینهگز برگزینندگانِ نگرش تفسیرِ است.« بدحجابی» یینهدر زمگویان صورت نگرفته است و پرسش از پاسخ

اساساً  اند کهی اول را برگزیدهکسانی گزینهعمدتاً توان گفت که با اطمینان می .تری مواجه استبا دشواری کم «(ندارد

 جهت ایهیچ گزینهشان تعریف شده است برایای که میان پنج گزینه اصوالً این دسته از افرادخواهند. حجاب را نمی

مخالفم ولی »)ی دوم توانستند گزینهکم میدست خواستنداگر حجاب را می اند.شان در اختیار نداشتهبازگویی انتخاب ارجح

 د.نری نیز موافق نیستاتوان گفت با حجاب اجبخواهند به طریق اولی میاگر حجاب را نمی ( را برگزینند.«کاری ندارم

کارانه، محافظه ییا، بنا بر تفسیر اندرادیکال، مخالف حجاب اجباری ییا، بنا بر تفسیر« اشکالی ندارد»ی گزینه برگزینندگانِ

ن یکساعمالً  «موافقت با حجاب اختیاری»نگرشِ و  «مخالفت با حجاب اجباری»نگرشِ  دادِبرون موافق حجاب اختیاری.

جاکه زآنا ،من ممکن است با هم متفاوت باشند. این دو نوع نگرش عزیمتِ گفتمانیِ اطنقاست: آزادی انتخاب پوشش. اما 

 و رمگیالک میکار را متفسیر محافظه ،موضوع بحث به دست دهم هایاز داده تربخواهانههر چه غیردل خواهم تفسیریمی

 دهم.قرار می «با حجاب اختیاری وافقم»ی خودساخته یذیل مقولهی اول را گزینه گانِبرگزینند

تفسیر نگرش این دسته از افراد به  اند چه؟را برگزیده «(کاری ندارم مخالفم ولی)»ی دوم که گزینه اما کسانی

وم تا های سیک از گزینههیچحال درعین اند امامخالف« بدحجابی»گویند با اینان میحجاب اجباری تا حدی دشوارتر است. 

راجع به م»را « بدحجابیِ بدحجابان» نه دهندمی« تذکر» «هاحجاببد»اند، یعنی نه شخصاً به انتخاب نکردهپنجم را نیز 

گرفت که  توان نتیجهمی مواضعاین از آیا  .ندکنمی «برخورد» «هابدحجاب»نه خودشان با و ند دهمی «صالح اطالعذی

ت با حجاب اجباری موافق باشند اما مایل نباشند خودشان ممکن اس دانیم.نمی ؟نیستند موافق ضرورتاً با حجاب اجباری

 با بدحجابی گرچه شخصاً برعکس باشد، یعنی شاید اصطالح بدحجابی داشته باشند. شاید همشخصاً نقشی در مبارزه با به

های دادهاما دهند. ها جوابی قطعی در این زمینه به ما نمیاین داده .حجاب اجباری نیز موافق نباشند زمان بااند اما هممخالف

توانیم می هااین دادهاز گشا باشند. توانند گرهتا حدی میهست که  «اجتماعی برخورد با ناهمنوایی»در همین زیرفصلِ  دیگری

 خواهانا اند امبا حجاب موافقشخصاً ی کسانی باشند که گرچه در زمرهدوم ی گزینه گانِبرگزینندانتظار داشته باشیم 

چه برخوردی با  پرسیده شده است: گویانپاسخ ازبه پرسش دیگری است که مشخصاً ام اشارهاند. «اختیاریحجاب »

کی از همان یدوباره فقط  ناگزیر بودند گویانپاسخ در پاسخ به این پرسش نیز ؟دارید« لطهای مختبرگزاری مهمانی و جشن»

ه است. توجه پرسش به عمل آمدتلویحاً « حجابیبی»نگرش افراد به جاست که از همین برگزینند.گفته را ی پیشپنج گزینه

حضور مردان و زنان در یک فضای مشترک بلکه  صرفاً بردر عرف ایران نه « مهمانی و جشن مختلط»داشته باشیم که 

عرف  در« مهمانی و جشن مختلط». کندداللت می نیز بودن زنان در چنین مراسمی«ابحجبی»احتمالِ  برضرورتاً چنین هم

یا  فرق دارد: اولی «در دانشگاه مختلط کالس درسِ»یا « صف مختلط در نانوایی»مثالً های پس از انقالب با ایران طی سال

ی زه. وجهِ ممییا در فضای رسمی انددر فضای عمومییا دومی و سومی  یا در فضای غیررسمی امااست در فضای خصوصی 
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اکنون  بودن حجاب برای زنان است نه در حضور زنان و مردان در کنار هم.دقیقاً در اجباری هافضانوعِ متمایز از این دو 

ی گزینه انِینندگبرگز نگرشِ تا کندمی مانکمک گونهچه «های مختلطمهمانی و جشن» ها به پرسشِببینیم الگوی توزیع پاسخ

اگر سطح ملی یا سطوح استانی یا سایر  .ترجمه کنیم حجاب اجباری شان در قبالنگرشبه  را «بدحجابی» در پرسشِدوم 

ی گزینه برگزینندگانِ درصدِ هرچندی مقاله مبنا قرار خواهند گرفت در نظر بگیریم، های دیگری را که در ادامهبندیتقسیم

ی ههمین گزینه در زمینبرگزینندگانِ درصد  از «های مختلطمهمانی و جشن»ی پرسشِ زمینهدر « مخالفم ولی کاری ندارم»

افزوده  «ندارد اشکالی»ی گزینهبرگزینندگانِ تقریباً به همان اندازه بر درصد است اما تر غالباً قدری کم« بدحجابی»پرسشِ 

توان یاز این مقایسه م وجه اضافه نشده است.هیچنجم بههای سوم تا پگزینهبرگزینندگانِ جمع درصدهای شده است و حاصل

اند با حجاب رگزیدهبی دوم را گزینهبار کم یکدست گفتهدو پرسش پیش به کسانی که در پاسخبا قطعیت نتیجه گرفت که 

ی خوساخته یذیل مقوله نیزرا  «بدحجابی»ی دوم در پاسخ به پرسش برگزینندگانِ گزینهرو، ازاین اند.اجباری موافق نبوده

 دهم.قرار می« موافق با حجاب اختیاری»ی گفتهپیش

رایی ازآای بگونهارشاد اسالمی را به های وزارت فرهنگ وتوانم دادههایی که شرح دادم اکنون میبا تفسیرها و فرض

یا  «موافق با حجاب اجباری»د: زیر را برگزینن یاز دو گزینهخواسته شده است یکی شوندگان گویی از مصاحبهکنم که 

های کشور، محل سکونت، جنس، سن، سواد، وضع استان کل کشور، ترتیب بر حسبنتایج را به«. موافق با حجاب اختیاری»

 کنم.بنا بر شرح زیر گزارش می فعالیت و وضع تأهل
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درصد نیز موافق با  74.3درصد موافق با حجاب اختیاری و  9..3 در کل کشور شود کهمالحظه می 4ی در نمودار شماره

 ر حسباجباری بموافقت با حجاب ی موافقت با حجاب اختیاری یا گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخاند. اجباری بحجا

 آمده است. 7ی در نمودار شماره های کشوراستان
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شورتوزیع درصدیِ نظر پاسخ گویان درباره ی موافقت با حجاب اختیاری یا اجباری در کل ک: 1نمودار 
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ب ترتیبه را دارند با حجاب اختیاری موافقین درصد رتبیشپنج استانی که شود که مالحظه می 7ی در نمودار شماره

چنین، پنج استانی هم(. ..1.، و تهران )(....(، آذربایجان غربی )3...(، گیالن )34.3، فارس )(34.3اند از: البرز )عبارت

 سیستان و بلوچستان(، 4.1.ان جنوبی )اند از: خراسترتیب عبارتترین درصد موافق با حجاب اجباری را دارند بهکه بیش

حال، موافقان حجاب بااین (.97.3) چهارمحال و بختیاری(، و 97.3) خراسان شمالی(، 91.1) کهگیلویه و بویراحمد(، ..14)

ر استان د های کشور به غیر از استان خراسان جنوبی در اکثریت هستند، ولو به درجات گوناگون.ی استاناختیاری در همه

 خراسان جنوبی نیز موافقان حجاب اجباری فقط اکثریتی شکننده دارند.

حل ماجباری بر حسب موافقت با حجاب ی موافقت با حجاب اختیاری یا گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

 آمده است. 9ی سکونت )شهر مرکز استان، شهر غیرمرکز استان، روستا( در نمودار شماره

 

 درصد موافقان حجاب شویم،تر میبه سمت روستا نزدیک از مرکز استان قدر هرشود که مالحظه می 9ی دار شمارهدر نمو

ت با موافقان ریحال، در هر سه نوع محلِ سکونتِ مرکز استان و شهر غیرمرکز استان و روستا اکثشود. بااینتر میاختیاری کم
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موافق با حجاب اختیاری موافق با حجاب اجباری

کونتتوزیع درصدیِ نظر پاسخ گویان درباره ی موافقت با حجاب اختیاری یا اجباری بر حسب محل س: 3نمودار 
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اند، در شهرهای غیرمرکز هگویان با حجاب اختیاری موافق بوددرصد از پاسخ7.1. هاحجاب اختیاری است: در مرکز استان

  درصد. 37.4درصد، و در روستاها  33.4استان 

نس جاجباری بر حسب موافقت با حجاب ی موافقت با حجاب اختیاری یا گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

 آمده است. 1ی )مرد یا زن( در نمودار شماره

 

اند قدری از درصد مردانِ موافق حجاب حجاب اختیاریدرصد زنانی که موافق شود که مالحظه می 1ی در نمودار شماره

درصد  33و هم میان مردان اصوالً اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: مردان  تر است، اما هم میان زنانیاری کماخت

 .درصد 33.1و زنان 

 .4ن )س اجباری بر حسبموافقت با حجاب ی موافقت با حجاب اختیاری یا گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

 آمده است. .ی ( در نمودار شمارهسال به باال 4.سال،  13تا  94سال،  73تا 
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باالتر حرکت  های سنیِتر به سمت گروهپایین های سنیِاز سمت گروههر قدر شود که مالحظه می .ی در نمودار شماره

اکثریت با موافقان حجاب  گروه سنی اصوالًحال، در هر سه شود. بااینتر میدرصد موافقان حجاب اختیاری کم کنیم،می

 94سنیِ گروه اند، در گویان با حجاب اختیاری موافق بودهدرصد از پاسخ7.1.  ساله 73تا  .4 گروه سنیِاختیاری است: در 

 درصد. ..34 ساله به باال 4.درصد، و در گروه سنیِ  9..3ساله  13تا 

واد ساجباری بر حسب موافقت با حجاب ی موافقت با حجاب اختیاری یا گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

 آمده است. 1ی ( در نمودار شمارهسواد، تحصیالت ابتدایی، تحصیالت متوسطه، دارندگان دیپلم، صاحبان تحصیالت عالیبی)

ان نهضت یافتگی صاحبان مهارت خواندن و نوشتن )قرآنی( و تعلیمدربرگیرنده« ابتدایی»ی الزم به ذکر است که مقوله

یز سیکل و ن ی تحصیلیِصاحبان درجه یدربرگیرنده« متوسطه»ی سوادآموزی و دارندگان مدرک ابتدایی است، مقوله

دانشگاهی و شدگان در سطح پیشی متوقفدربرگیرنده« دیپلم»ی های دبیرستان، مقولهنِ یکی از سالکردگاتحصیلترک

ناسی و دیپلم و کارشی صاحبان مدارج تحصیلی فوقنیز دربرگیرنده «عالی»ی مقولهو ی تحصیلی دیپلم، دارندگانِ درجه

 کردگانِ سطوح حوزوی.تحصیلکارشناسی ارشد و باالتر و نیز 
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تر تر باشد درصد موافقت با حجاب اختیاری نیز کمهر قدر سطح تحصیالت کمشود که مالحظه می 1ی در نمودار شماره

یاری ریت با موافقان حجاب اختاند اکثحال، در هر پنج گروهی که بر حسب میزان تحصیالت از هم متمایز شدهشود. بااینمی

درصد، در  37.1دارندگان تحصیالت ابتدایی در میان  اند،اختیاری موافق درصد با حجاب 13.4 سواداندر میان بی است:

تحصیالت عالی نیز  درصد، و در میان صاحبان 4.9.ها درصد، در میان دیپلمه 31.3میان دارندگان تحصیالت متوسطه 

 درصد. 7.3.

عالیت فاجباری بر حسب موافقت با حجاب ی موافقت با حجاب اختیاری یا گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

« بیکار»ی الزم به ذکر است که مقوله آمده است. 3ی دار، محصل، بازنشسته( در نمودار شماره)شاغل، بیکار، خانه

ی همقولو ، هاآموزان و دانشجویان و طلبهدانشی دربرگیرنده« حصلم»ی است، مقوله سربازان و بیکارانی دربرگیرنده

 .کار نبدو بگیران و صاحبان درآمدِو مستمری بازنشستگانی دربرگیرندهنیز « ستهبازنش»
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 ترتیب با بیکار وشود و بهطیفی که با محصل شروع می موازاتِ حرکت رویبهشود که مالحظه می 3ی در نمودار شماره

حال، . بااینشودتر میدرصد موافقت با حجاب اختیاری نیز کم رسدیابد و با بازنشسته به انتها میدار ادامه میشاغل و خانه

اند اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: در میان از هم متمایز شده وضع فعالیتدر هر پنج گروهی که بر حسب 

درصد، در  ...3 شاغالندرصد، در میان  31.3 دارانخانهاند، در میان درصد با حجاب اختیاری موافق 37.3 بازنشستگان

 درصد. 9.3.نیز  محصالندرصد، و در میان  ..33 بیکارانمیان 

ضع واجباری بر حسب موافقت با حجاب ی موافقت با حجاب اختیاری یا گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

ها مطلقه»ی دربرگیرنده« سایر»ی الزم به ذکر است مقوله آمده است. .ی سایر( در نمودار شمارهو تأهل )مجرد، متأهل، 

 است.« ان ]کذا[و دیگر ها )بدون طالق(ها و جداشدهکردهو همسرفوت
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 یابدبا متأهل ادامه می شود وموازاتِ حرکت روی طیفی که با مجرد شروع میبه شود کهمالحظه می .ی در نمودار شماره

 حال، در هر سه گروهی که بر حسبشود. بااینتر مید درصد موافقت با حجاب اختیاری نیز کمرسبه انتها می «سایر»و با 

درصد با حجاب اختیاری  9.9. مجردهااند اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: در میان وضع تأهل از هم متمایز شده

 درصد. 34.9 ین نیز«سایر»و در میان درصد،  31.3 هامتأهلاند، در میان موافق

متعلق به وزارت « های ایرانیانها و نگرشپیمایش ارزش»های سومین موج از دادهبنا بر نتایجی که مرور شد،  

من به  ای کههای غیرخودسرانهها و محاسبهبا تفسیرها و فرضترین متولی فرهنگ کشور، فرهنگ و ارشاد اسالمی، اصلی

بزرگی  گویند اکثریتگردد، با صدای بلند میانیان در قبال حجاب اختیاری برمیهای ایرعمل آوردم، تا جایی که به نگرش

 اند. ی دختران خیابان انقالب موافقاز ایرانیانِ ساکن در داخل کشور با مطالبه

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و )تهران:  های ایرانیان )موج سوم(: گزارش کشوریو نگرش هاارزشپیمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  * 

 (.493های ملی، زمستان ارتباطات، دفتر طرح
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