بررسي شاخصهاي عفاف در زنان چادري سريالهاي تلويزيوني ايراني
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چکیده
عفاف و حجاب از آموزهها و دستورات دینیاند که آشنایی افراد با معیارها ،الگوها و احکام مرتبط با آنها در
فرایند جامعهپذیری دینی آنان صورت میپذیرد .در این فرایند ،فرد با محتوا و معنای این آموزهها آشنا میشود
و آنها را در موقعیتها و تعامالت زندگی روزمرّة خود بکار میگیرد .چادر بهعنوان حجاب برتر مورد نظر دین
مبین اسالم ،یك پدیدة فرهنگی در حوزة پوشش زنان است که در طول سالها در سیمای جمهوری اسالمی
ایران به نمایش درآمده است .انتخاب این پوشش بهطور معمول نشانهای از تعهد و تقید فرد به موازین شرعی
ازجمله در مراودات اجتماعی است .بنابراین ،از زنان چادری بهعنوان حامالن حجاب برتر بیش از دیگران
انتظار میرود چارچوب های عرفی و شرعی پوشش و رفتار را در مواجهه با نامحرم رعایت کنند .این پژوهش
در پی پاسخگویی به این پرسش است که شاخصهای عفاف چگونه در زنان چادری سریالهای تلویزیونی
ایرانی بازنمایی شده است .به این منظور شاخصهای مذکور ،پس از استخراج از احکام اسالمی ،با استفاده از
روش تحلیل محتوای کمّی ،در شخصیتهای چادری  40سریال از پربینندهترین سریالهای پخششده از
تلویزیون ایران در سالهای پس از انقالب اسالمی تحلیل شدهاند .بر این اساس 107 ،شخصیت چادری این
سریالها ،بهصورت تمامشماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند .برای تجزیهوتحلیل اطالعات ،از
نرمافزار  spssو آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکور) استفاده شده است .یافتههای تحقیق حاکی از
آنند که در سالهای پس از انقالب اسالمی ،زنان چادری نمایشدادهشده در سریالهای تلویزیونی ،بهرغم
انتخاب حجاب برتر به عنوان پوشش بیرونی که خود معرّف سطحی از تعهد و تقید به مبانی دینی و اصول
شرعی است ،معیارهای عفاف اسالمی را در تعامل با افراد نامحرم رعایت نکردهاند و نحوة ارتباط ،نگاه
وگفتوگوی آنان با نامحرم و نیز زینت ،مو و اندام آشکار آنها در برابر نامحرم ،تفاوت معناداری با دارندگان
سایر پوششها ندارد.
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 .1بیان مسئله

«عفاف» واژهای عربی ،به معنای پرهیزگاری ،پاکدامنی و خودداری از کارهای زشت است
(فرهنگ عمید) .در کتاب مفردات الفاظ قرآن دربارة عفّت آمده است :عفّت ،حالت نفسانی
است که مانع تسلّط شهوت بر انسان میشود و انسان عفیف کسی است که با تمرین و
تالش مستمر و پیروزی بر شهوت ،به این حالت دست یافته باشد (راغب اصفهانی:1412 ،
 .)573عفاف را به معنای خودنگهداری و بازداشتن نفس انسانی از محرّمات و خواهشهای
شهوانی دانستهاند.
حجاب نیز در بُعد لغوی در سادهترین تعریف به معنی پوشش و فاصلة میان دو چیز معنا
شده است؛ چنانکه ابنمنظور مینویسد« :الحجاب :الستر ...و الحجاب اسم ما احتجب به و
کل ما حال بین شی ین :حجاب ...و کلّ شی ٍ منع شی اً فقد حجبه»...؛ (ابنمنظور ،2000 ،ج
« )36 :4حجاب به معنای پوشانیدن است و اسم چیزی است که پوشانیدن با آن انجام
میگیرد و هرچیزی را که میان دو چیز جدایی میاندازد ،حجاب گویند و هر چیزی که مانع از
چیز دیگر شود ،او را حجب نموده است» و در کالمی دیگر خداوند منّان میفرماید« :و من
بیننا و بینك حجاب» (سورة فصلت :آیة )5؛ «میان ما و شما حاجز و فاصلهای در نحله و دین
وجود دارد ».شهید مطهری در مورد واژة حجاب ،با تأکید بر مفهوم پوشش بیان میکنند:
کلمة حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب .بیشتر استعمالش به
معنی پرده است .این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده ،وسیلة پوشش است
و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت ،هر پوششی حجاب نیست .آن پوششی حجاب
نامیده میشود که از طریق پشتپردهواقعشدن صورت گیرد (مطهری.)63 :1396 ،
همانگونه که مشاهده میشود ،عفاف و حجاب در اصلِ معنای بازداشتن و ایجاد مانع،
مفهوم یکسان دارند ،اما تفاوتی بین این دو وجود دارد که میتوانیم از آن به تفاوت بین ظاهر
و باطن تعبیر کنیم .یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است ،ولی منع و بازداری
در عفاف ،مربوط به باطن است .عفاف ناظر به صفت درونی و بازداشتن غرایز حیوانی و
شهوانی است ،حال آنکه حجاب به مفهوم ایجاد پوشش در برابر نامحرمان است .در
آموزههای دینی ،حجاب ،تجسم و بازتاب بیرونی عفاف شناخته میشود و یکی از نشانههای
عفاف ،نوع پوشش ،رفتار و گفتار فرد است ،این رابطه چنان است که در عرف جامعه ،بین
عفاف و حجاب ،رابطة این همانی میبینند و به انسان عفیف ،محجوب و به فرد محجوب،
عفیف گفته میشود .بنابراین ،بین حجاب و پوشش ظاهری و عفاف و بازداری باطنی انسان،
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تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد؛ بدینترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و بهتر
باشد ،این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیة باطنی و درونی عفاف ،تأثیر بیشتری دارد و
بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد ،باعث حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و
بهتر در مواجهه با نامحرم میشود .اما عفاف و حجاب از نظر وجود و تحقق بیرونی ،الزاماً دو
امر پیوسته نیستند؛ به این معنا که اگر کسی حجاب داشت ،بتوانیم باور قطعی پیدا کنیم که
دارای فضیلت عفاف نیز هست .از قضا از جملة آسیبها و آفاتی که امروزه در حوزة عفاف و
حجاب در جامعه دیده میشود؛ تفکیك عفاف و حجاب از یکدیگر است؛ «به نظر میرسد
امروز به حجاب بیش از عفاف توجه میشود که این امر از درون خطرآفرین است ،چرا که
ممکن است با برخی از الزامات بتوان پوششی به شکل پوستهای نازک بر پدیدة ناسالم
بدحجابی کشید ،اما از درون فاسد مینماید» (صنایع .)2 :1385 ،در شرایط کنونی داشتن
حجاب ظاهر بدون عفاف باطن نه تنها ممکن است ،بلکه نمونههایی از آن را میتوانیم
بهراحتی در سطح جامعه مشاهده کنیم .پدیدة زنانی که چادر به سر دارند ،اما اصول عفاف و
تعامالت رفتاری با نامحرم را رعایت نمیکنند ،کموبیش در سطح جامعه دیده میشود .بدیهی
است پوشش چادر ،دارای انگاره و پیشینة جاافتادهای در فرهنگ ماست و ذهنیت تاریخی و
مذهبی ایرانیان ،از صاحب چادر انتظارات خاصی دارد .اگر این انتظارات بر آورده نشوند ،پس
از مدتی اصل وجود این نوع از حجاب برتر زیر سؤال میرود .بروز چنین پدیدهای (حجاب
منهای عفاف) نشان از عدم درک صحیح از فلسفة حجاب و لوازم و بایدها و نبایدهای آن در
جامعه است که این خود میتواند بهدلیل جامعهپذیری ناقص مس له عفاف و حجاب در جامعه
باشد .چون رسانههای جمعی در کنار عواملی همچون خانواده ،مدرسه و گروههای همساالن،
از مهمترین نهادهای دخیل در امر جامعهپذیری هستند (کوئن )1384 ،و از قضا در جامعة
امروز نقشی بهمراتب مهمتر و اثرگذارتر از سایر عوامل جامعهپذیری پیدا کردهاند ،در این
پژوهش بر آنیم تا با بررسی پرمخاطبترین و در نتیجه مؤثرترین محصوالت رسانهای
(سریال های تلویزیونی) ،نقش رسانة ملی را در بروز این پدیده واکاوی کنیم .در این راستا
ضمن بررسی پربینندهترین سریالهای تلویزیونی ایرانی که در سالهای پس از انقالب
اسالمی از شبکههای مختلف پخش شدهاند ،شاخصهای عفاف را در شخصیتهای زن
چادری این سریالها که حجاب برتر (چادر) را برای پوشش انتخاب کردهاند سنجیده و از این
رهگذر به تحلیل عملکرد رسانة ملی در ارائه الگوی کامل پوشش و رفتار اسالمی پرداختهایم.
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مطالعات پیشین در این زمینه نشان میدهند که تاکنون تحقیقات فراوانی در مورد عفاف
و حجاب صورت گرفتهاند .عمدة پژوهشهای انجامشده در این حوزه به بررسی لغوی عفاف
و حجاب ،تاریخچة آن در ایران و جهان و ادیان مختلف ،عفاف و حجاب در قرآن و روایات،
عوامل مؤثر بر عفاف و حجاب ،ریشههای بیعفتی و بیحجابی ،نتای وجود یا عدموجود
عفاف و حجاب در جامعه ،سنجش عفاف و حجاب در جامعه ،نظرسنجی پیرامون آن و ...
پرداختهاند .پژوهشهای خارجی نیز عمدتاً به مطالعة بازنمایی زنان مسلمان در رسانهها
پرداختهاند و در خالل بررسی این بازنمایی ،به حجاب به عنوان بخشی از فرهنگ اسالمی
توجه کردهاند و کمتر به نقش رسانهها در الگودهی در این زمینه پرداختهاند .در میان
پژوهشهای داخلی ،تعداد اندکی توأمان به موضوع عفاف و حجاب و رسانه پرداختهاند که
مطالعة این پژوهشها نیز نشان میدهد کمتر پژوهشی به بررسی رابطة بین شاخص عفاف و
مؤلفه حجاب در محصوالت رسانهای پرداخته است .بنابراین ،پژوهش پیشرو از این حیث و
به لحاظ رویکرد ،روش ،جامعة آماری و سطح و حجم مطالعه ،کاری بدیع و منحصربهفرد
محسوب میشود .در ادامه ،بهطور خالصه به برخی از پژوهشهای مذکور اشاره میکنیم:
جدول .1جمعبندی پیشینه پژوهش
پژوهشگران

مهمترين يافتهها

اهمیت نقش رسانههای جمعی بهویژه تلویزیون در
گسترش عفاف و حجاب ،تبیین جایگاه حجاب در
فرهنگ اسالمی و تاریخچه ورود برهنگی به سینما،
راهکارهای فرهنگسازی در زمینه حجاب و عفاف در
سیما.

عنوان

سال

حجاب و عفاف در سیما ،آسیبها
و راهکارها

1386

مریم رضایی و فریده
پیشوایی

تأکید بر پایه و اساس بودن عفاف برای حجاب و تأثیر
عوامل جامعهشناختی همچون جامعهپذیری ناهمگون،
القاهای فرهنگی مسموم دشمنان ،کمرنگی تعلق به
فرهنگ خودی و توجه بیشتر به دیگر فرهنگها ،ضعف
اعتقاد به اعتبار معیارهای متعارف چرخش هنجاری در
بیحجابی.

آسیبشناسی حجاب و عفاف در
رسانه تلویزیون

1388

شورای عالی انقالب
فرهنگی
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پژوهشگران

مهمترين يافتهها

عنوان

سال

در رسانه ملی بهرغم اینکه سیاستهایی مرتبط با عفاف
و حجاب وجود دارد ،اما بهطور جامع به همه آموزههای
عفاف اسالمی توجه نشده و سیاستهای سینما نیز ،فاقد
بسیاری از مقولههای عفاف اسالمی است .در انتهای این
تحقیق راهبردهایی جهت تدوین سیاستهای کارا و
جامع در این حوزه ارائه شده است.

هنجارهای عفاف و حجاب
اسالمی در سیما و سینما
(تحلیل تطبیقی سیاستها)

1392

دکتر ناصر باهنر و سید
عبدالرسول علمالهدی

نقش رسانه ملی در
نهادینهسازی فرهنگ عفاف و
حجاب

1392

اباذر افشار

لزوم تدوین ،تنقیح و اجرای سیاستهای رسانهای،
بهرهگیری از کادر فنی و هنری کارآمد و متعهد ،برطرف
کردن تناقضات رفتاری بازیگران ،تقویت بنیههای فکری
برنامهسازان و نظارت کیفی مناسب بر فرآیند تأمین و
پخش برنامهها ،مخاطبشناسی و توجه ویژه به
مصرفکننده پیام ،توجه به شیوه انتقال و القای پیام
متناسب با میل ،مصلحت و نیاز مخاطبان ،توجه به
ظرفیتهای کارکردی سیمای ملی ،دلپذیر ساختن
حجاب برای کودکان با تولیدات پویانمایی و انیمیشن و
به تصویر کشیدن عفاف و حجاب به عنوان ارزش
اجتماعی ،در قالبهای مختلف و متنوع ،برای
نهادینهسازی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه.

تحلیل نمایش روابط خانوادگی
و عفاف و حجاب در سریال
فاصلهها

1393

مهدی رشکیانی

ازمجموع سکانسهای مرتبط با عفاف اسالمی و رابطه
محرم و نامحرم (دختر و پسر) ،در  74/3درصد ازمجموع
صحنهها ،موازین مربوط به عفاف اسالمی در رابطه دختر
و پسر نامحرم رعایت شده و در  25/7درصد از این
روابط ،این موازین رعایت نشده است.

نقش رسانههای جمعی در
گسترش فرهنگ حجاب و
عفاف زنان

1396

مهرداد متانی

رسانههای جمعی میتوانند از طریق اطالعرسانی و
آموزشهای سازنده ،تروی مدلها و الگوهای مناسب
پوشش ،ارزش نهادن به مس له حجاب ،همگن سازی و
جریان سازی افکار عمومی ،جامعهپذیری و
فرهنگپذیری ،در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان
موثر واقع شوند.

 .2مباني نظري

حجاب از ارزندهترین نمادهای فرهنگی و اجتماعی در تمدن اسالمی است که پیشینة آن در
ایران و جهان به قبل از ظهور اسالم برمیگردد و در فرهنگ اسالمی ،به اوج تعالی و منتهای
ارزش و اعتبار خود میرسد (ذوالفقاری .)69 :1385 ،امروزه حجاب بهعنوان الزام اجتماعی و
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ادامة جدول .1جمعبندی پیشینه پژوهش
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بخش جداییناپذیر هویت و فرهنگ اسالمی ،نهتنها بر عصمت و پاکی داللت دارد ،بلکه به
عنوان سپر حمایتکننده ،از زن و مرد و در نهایت کلّ جامعه در برابر تباهی و فساد محافظت
میکند ( .)Derayeh, 2010:45حجاب بین افراد جامعه پیوند ایجاد میکند و نمادی از
فرهنگ ،مناسك و آیینها تلقی میشود ( .)Ruby, 2006:54در میان انواع پوشش و حجاب
بانوان مسلمان ،آنچه بیش از همه مورد تأکید قرار گرفته چادر است .کلمة چادر واژهای است
پهلوی که به دو صورت «چادُر و چادَر» (لغتنامة دهخدا و فرهنگ معین) بکار رفته و مترادف
آن در زبان عربی« ،جلباب» (فراهیدی )302 :1409 ،و در زبان انگلیسی « »Wrapperاست
(فرهنگ آریانپور) .این پوشش (چادر) همواره از سوی فقها و مراجع عظام تقلید به عنوان
«حجاب برتر» معرفی شده است .مقام معظم رهبری نیز از آن بهعنوان بهترین نوع حجاب و
نشانة ملی ما تعبیر کردهاند .این برتری ریشه در دالیل مختلفی دارد ازجمله :تطابق در زمینة
میزان و نحوة پوشیدگی با حجاب حداکثری مورد اشاره در قرآن (جلباب ،)1هماهنگی با سیرة
اهل بیت علیهمالسالم ،همخوانی با فطرت زنانه در حیطة عفاف و حیا ،هماهنگی با حضور
کارآمد و مؤثر اجتماعی زنان در روش و منش اسالمی ،همخوانی افزونتر با دستورات فقهی و
احکام شرعی ،هماهنگی با پیشینة تمدّن ایرانی و اسالمی و ( ...نیلچیزاده .)1385 ،ازاینرو
چادر به عنوان حجاب برتر و کاملترین نوع پوشش زن مسلمان و نماد جامعة اسالمی معرفی
شده است .چادر فقط یك «لباس» نیست؛ بلکه فرهنگی جامع و نوعی بینش و تفکر است.
به عبارت دیگر ،واژة «چادر» فقط پوششی پارچهای و مشکی را در ذهن ایشان متبادر
نمیکند؛ بلکه انبوهی از رفتارها ،روحیات و معانی را نیز ضمیمه دارد و در مجموع ،یك سبك
زندگی کامل و متمایز فردی ـ اجتماعی را شکل میدهد .دامنة این سبك زندگی از
مهارتهای استفادة درست از چادر آغاز میشود و اموری مانند نحوة آرایش و پوششهای

 .1خداوند متعال در آیة  59سورة مبارکة احزاب ،خطاب به پیامبرش فرموده است:
«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ الَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِالْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فَال یُؤْذَیْنَ وَ کانَاللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً» ای پیغمبر ،به زنان و دختران خود و
زنان مؤمنان بگو که خویشتن را با چادر خود بپوشانند ،که این کار برای آنها بهتر است ،تا به عفت و حرّیت شناخته شوند و از تعرّض و جسارت هوسرانان آزار نکشند؛ و خدا در حق خلق
آمرزنده و مهربان است.
«جالبیب» جمع «جلباب» است و جلباب در کتب لغت معتبر مثل لسانالعرب ،صحاساللغة و معجمالوسیط ،به «ملحفه» معنا شده است و ملحفه پوششی گسترده است که زن خود را
در آن میپیچد(فیومی ،المصباسالمنیر ،ریشة لحف) .عالمه طباطبائی در کتاب المیزان در ذیل همین آیة شریفه ،جلباب را لباسی میداند که زن با آن تمام بدن خود را میپوشاند
(محمدحسین طباطبائی ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،ج .)346 :16
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مییابد و حتی به حوزة رفتارهای روزمرّه و معمول زنان چادری در ارتباط با دیگران و در
نهایت کیفیت مواجهات آنان با خداوند کشیده میشود .بدیهی است گسترش و نهادینهشدن
نوعی از پوشش و رفتار در جامعه ،از خالل جامعهپذیری افراد آن جامعه صورت میپذیرد.
جامعهپذیری 1فرایندی است که در آن فرد شیوههای رفتاری ،باورها ،ارزشها ،الگوها و
معیارهای فرهنگی خاصّ جامعه را فرامیگیرد و آنها را جزئی از شخصیت خود میکند .از
طریق این فرایند است که انسانها شیوههای زندگی جامعهشان را یاد میگیرند (کوئن،
 )74 :1384و فرد میآموزد تا عضو یك جامعه و فرهنگ خاص شود« .به عبارتی
جامعهپذیری فرایند توسعة احساس پیوستگی فرد با جهان بزرگتر اجتماعی از طریق یادگیری
و درونیسازی ارزشها ،باورها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است» (مهدیزاده:1389 ،
 .)57انسانها در فرایند جامعهپذیری ،با درونیسازی 2ارزشها و هنجارها ،یاد میگیرند که
چگونه باید نیازهای زیستی ـ اجتماعی خود را به شیوهای قابل قبول برآورده سازند .یادگیری
بهعنوان یکی از طرق درونیسازی ارزشها و هنجارهای جامعه ،نقش مهمی در جامعهپذیری
ایفاء میکند و مهمترین نوع یادگیری در انسان ،یادگیری مشاهدهای یا همان تقلید و
الگوگیری است (ماهینی و خسروپناه .)1388 ،الگوگیری فرایندی است که از طریق مشاهده
صورت میگیرد و در آن رفتار یك شخص یا گروه ،بهعنوان محرکی بر روی افکار ،نگرشها
یا رفتار فرد دیگری که شاهد انجام عمل الگوست اثر میگذارد (اطیابی به نقل از مارلت،
 .)1387از دیدگاه روانشناسان ،بیشترین نقش در تکوین شخصیت و تربیت از آنِ الگوهاست،
زیرا دریافت پیام از طریق الگوها آسانتر از دریافت از طریق عامل ذهنی و آموزشی است و
از سوی دیگر ،عاملِ عینیِ مؤثرتری است .اندیشمندانی مانند پیاژه و دُبِس نیز در تعلیم و
تربیت ،روش تقلید و الگوگیری را مورد توجه قرار دادهاند و آن را زمینة اساسی یادگیری
دانستهاند (حیدری و محمدی .)1390 ،در یادگیری از طریق مشاهدة الگو ،فرد از طریق
استنباط شخصی به تجزیهوتحلیل گفتهها و اعمال الگوی خود میپردازد و نگرشها ،عقاید،
ارزشها و رفتار خود را تغییر میدهد و خود را هر چه بیشتر به الگوی مورد نظر شبیه

1. Socialization
2. Institutionalizition
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میسازد .همچنین الگوها نقش بسزایی در اجتماعیشدن و جهتدهی به مسیر تربیت و رشد
و بالندگی افراد دارند (اطیابی .)1387 ،از مهمترین منابعی که فرد از طریق آن رفتارهای
مناسب را فرامیگیرد و به تقلید و الگوبرداری گرایش پیدا میکند ،رسانهها و الگوهای
ارائهشده توسط آنها هستند .طبق نظر باندورا ،رسانهها اگرچه تنها منبع یادگیری اجتماعی
نیستند و نفوذ و تأثیرشان به دیگر منابع یادگیری یعنی خانواده ،گروههای همساالن و نظام
آموزشی وابسته است ،ولی روی مردم تأثیرِ مستقیم دارند (مهدیزاده .)1389 ،در همین زمینه
مظفری ( )1394معتقد است امروزه با حضور همهجانبة رسانههای جمعی در زندگی ما ،نقش
آموزشی رسانهها پررنگتر از نهادهایی چون خانواده و مدرسه است .رسانهها از عوامل بسیار
مهم جامعهپذیری ملی و فرهنگی محسوب میشوند ،بهطوریکه واقعیت ادراکشدة افراد از
فرهنگی که در آن زندگی میکنند ،به میزان زیادی نشأتگرفته از رسانههاست
( .)Rosengren, 1992بنا بر آنچه گفته شد ،یکی از نهادهای مهمی که در آشناسازی فرد با
مفهوم و معنای عفاف و حجاب نقش مؤثری بازی میکند ،وسایل ارتباط جمعیاند که با
بخش کثیری از مردم سروکار دارند و وظایف مختلفی ازجمله اطالعرسانی ،آموزش (مستقیم
و غیرمستقیم) ،انتقال میراث فرهنگی و  ...به آنان را بر عهده دارند .از میان این وسایل،
تلویزیون از سایرین مؤثرتر و با اهمیتتر تلقی میشود« .گربنر» معتقد است« :تلویزیون
وسیلهای برای جامعهپذیرکردن مردم است و در یك کلمه ،کارکرد تلویزیون ،کارکردی
فرهنگی است .برونداد تلویزیون پیامهای سیستماتیك است که از طریق آنها ،همة جامعه
تحتتأثیر قرار میگیرند و نتیجة این تأثیر جامعهپذیری است

(.)Gerbner, 1991:176

کامسـتاک نیز مـعتقـد است« :تلویـزیون عـقاید ،ارزشها و انتـظارات افـراد را تحتتأثیر
قـرار مـیدهد .ارزشهای مردم از طریق تلویزیون همگن میشوند .تلویزیون اثری
شبیهکننده دارد و در ایجاد هنجارها و جامعهپذیرکردن مردم و انتقال و انتشار ارزشها نقش
مؤثری دارد» ( .)Comstock, 1987:121-168این وسایل ،با تهیه و تدارک برنامههای دینی
و مذهبی و انتشار این مفاهیم در جامعه ،موجب رواجیافتن این ارزشها در جامعه میشوند.
این ارزشهای مشترک ،موجب نزدیکی و هماهنگی افراد و به سهم خود ،بسط و تقویت
ارزشهای دینی در میان افراد خواهند شد .برنامههای تلویزیون با دادن نقشهای متفاوت به
زنان و دختران در سریالها و برنامههای متفاوت و مطرسکردن چهرهها و هنر پیشههای
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میکنند و به آنان جذابیت و مرجعیت میبخشند و این هنرپیشهها را بهعنوان الگوها و
مُدلهای رفتاری برای جوانان و مردم معرفی میکنند .بررسیها نیز نشان میدهند که یکی
از علل مهم انتخاب نوع رفتار مخاطبان بهویژه جوانان ،الگوهایی هستند که از طریق رسانهها
معرفی میشوند .برای نمونه ،در یك تحقیق میدانی27/5 ،درصد از جوانان ،هنرمندان را
بهعنوان مهمترین چهرههای مورد عالقة خود برای الگوگیری معرفی کردهاند (سازمان ملی
جوانان .)38 :1381 ،برایناساس بدیهی است در جامعة ایران بهعنوان یك جامعة دینی ،یکی
از کارکردهای مهم رسانهها ،باید معرفی اسوههای حسنه به مخاطبان از طریق طراحی و ارائه
الگوهای شخصیتی باشد و در این زمینه فیلمها و سریالها میتوانند با طراحی و ارائه
شخصیتهای جذاب بهعنوان قهرمان فیلم ،برای مخاطب الگوسازی کنند؛ چرا که معموالً
قهرمان داستان ویژگیهای مثبت برجستهای دارد که منجر به همذاتپنداری مخاطب با وی
میشود و بدینترتیب مخاطب خواسته یا ناخواسته از وی تقلید میکند (پیشوایی و رضایی،
 .)27 :1386اما این فرایند الگوپذیری و تقلید چگونه اتفاق میافتد؟
 .1-2سازوکارهاي اجتماعيکردن

افراد در هریك از محیطهای اجتماعی (خانواده ،مراکز آموزشی ،رسانههای جمعی و  )...که
با آن در ارتباطاند ،از طریق سازوکارهایی خاص ،با هنجارهای اجتماعی همنوا و جامعهپذیر
میشوند؛ این سازوکارها شامل یادگیری ،همانندسازی و درونیسازیاند.
 .1-1-2يادگیري

افراد با ارتباط و تعامل با محیطهای اجتماعی مختلف ،بسیاری از هنجارهای اجتماعی را از
طریق تکرار ،تشویق و تنبیه ،تقلید و آزمایش و خطا میآموزند و با محیط مورد تعامل،
همراهی و متابعت میکنند؛ (روشه )155 :1367 ،برای مثال ،کودکان به صرف اینکه میبینند
مردم به هنگام مالقات با یکدیگر سالم میکنند ،از طریق تقلید از این هنجار پیروی میکنند
و به هنگام مواجهه با دیگران سالم میکنند یا دختربچهها با دریافت پاداشی مانند لبخند
رضایتآمیز پدر و مادر به هنگام به سرکردن چادر یا دریافت تنبیهی مانند نگاه تند پدر و مادر
به هنگام به سرنداشتن چادر در مواجهه با نامحرم ،رعایت این هنجار اجتماعی را یاد
میگیرند .درواقع ،در این سازوکار اجتماعیشدن ،رفتارهای افراد ،بازتابی از محیطهای
پیرامونی آنهاست و بدون اینکه دلیلی بر درستی یا نادرستی هنجار اجتماعی مورد عمل یا
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اشتیاق و عالقهای ویژه به انجام این هنجار یا نفرت و بیزاری از ترک آن داشته باشند ،آن را
انجام میدهند و از محیطهای مورد ارتباط متابعت میکنند.
 .2-1-2همانندسازي

یکی دیگر از سازوکارهایی که در آن افراد هنجارهای اجتماعی را میپذیرند و با آن انطباق
مییابند ،همانندسازی با افراد یا گروههای دارای «جذابیت» است؛ چه اینکه بهطور غالب،
افراد تمایل دارند خود را همانند کسانی کنند که از جذابیتهایی برخوردارند و مورد عالقه و
تحسین میباشند (اتکینسون .)406 -409 :1377 ،این همانندسازی اگرچه در امور ظاهری و
بعضی از ابعاد صورت میگیرد ،ولی به اقتباس سایر جنبهها و ابعاد رفتاری و نگرشی و ازجمله
هنجارهای مورد قبول گروه جذاب نیز میانجامد.
بهطور معمول ،ما از رفتار و نگرش کسانی که در نظرمان افرادی بیارزش ،رذل و
منفورند خوشمان نمیآید و از اینکه رفتار و نگرشی همانند آنان داشته باشیم ،بهشدت
گریزانیم؛ بهگونهای که اگر کسی رفتار و نگرش آنان را به ما نسبت دهد ناراحت میشویم.
برای مثال؛ اگر نحوة لباسپوشیدن ،راهرفتن یا سخنگفتن افراد معتاد ،دزد و بیسواد را (در
صورتی که اینها در نظر ما بیارزش باشند) به ما نسبت دهند ،خوشایندمان نیست و از اینکه
رفتار یا نگرشی شبیه به آنها داشته باشیم گریزانیم .در مقابل تمایل داریم رفتار و
نگرشهایمان همانند افراد یا گروههایی باشد که آنها را مهم ،باارزش و دارای کمال میدانیم؛
یا همانند افراد و گروههایی که مورد عالقه و تحسین ما و دارای «جذابیت»اند.
همانندسازی با افراد جذاب ،از یك سو به سبب تمایل درونی افراد به ارزشمندی ،بزرگی
و جذابیتی است که با همانندسازی ایجاد میشود و درواقع شخص ،با همانندسازی با افراد یا
گروههای جذاب ،خود را دارای هویتی کمابیش همانند آنان احساس میکند .برای مثال؛
فردی که خود را در مدل مو ،لباس و ژست همانند یك قهرمان کشتی میسازد ،تا اندازهای
خودش را همانند او جذاب ،قوی و قهرمان احساس میکند.
از سوی دیگر همانندسازی میتواند به سبب پیامدهای مثبتی باشد که در همانندسازی با
افراد یا گروههای جذاب نصیب شخص میشود و به سبب پیامدهای منفیای باشد که در
صورت عدم همانندسازی با آنها نصیبش میگردد .با توضیحی که دربارة همانندسازی دادیم،
روشن شد که انطباق افراد جامعه با هنجارهای اجتماعی میتواند از طریق همانندسازی با
افراد یا گروههای جذابی باشد که آن هنجار را ابداع کردهاند و از آن پیروی میکنند .این
سازوکار اجتماعیشدن و انطباق با هنجارهای اجتماعی ،به سبب ناشیشدنش از آرزو و تمایل

بررسی شاخصهای عفاف در زنان چادری41  ...

 .3-1-2درونيسازي

یکی دیگر از سازوکارهایی که افراد از طریق آن با هنجارهای اجتماعی انطباق مییابند،
«درونیسازی» است .تمایل افراد به داشتن رفتار و نگرشهای «درست» موجب میشود تا
اگر به درستی رفتار و نگرشی اطمینان پیدا میکنند ،آن را در نظام باورها و ارزشهای خود
جای دهند و بدان اعتقاد یابند (ارونسون.)35 :1370 ،
«اعتبار» کسی که رفتار و نگرشی (مانند یك هنجار اجتماعی) را توصیه میکند ،از
عوامل درونیشدن رفتار و نگرش او توسط دیگران است« .اعتبار» از یكسو بر پایة صداقت
و راستگویی شخصی استوار است و از دیگر سو ،بر شایستگی و کفایت او (هارجی:1390،
)279 -280؛ برایناساس ،فرد یا گروهی را که راستگو میدانیم؛ حیلهگری ،منفعتطلبی،
ظاهرسازی و مصلحتسنجی را در توصیة آنها به هنجارهای خاص احساس نمیکنیم و از
سوی دیگر ،آنان را شایسته ،باکفایت ،دارای فهم و صاحبنظر در موضوع مورد نظر میدانیم،
نگرش آنان را میپذیریم ،بدان اعتقاد پیدا میکنیم و درونی میسازیم.
«درونیسازی» پایدارترین سطح اجتماعیشدن و انطباق افراد با هنجارهای اجتماعی را
ایجاد میکند؛ زیرا علت پیروی افراد از هنجارها در این سطح ،تمایل درونی آنان به پیروی از
هنجارهای اجتماعی است که درستی آن برایشان ثابت و درونیشده است (ارونسون:1370،
 .)34در نتیجه ،هرگاه افراد از هنجار درونیشده پیروی کنند ،طیّ فرایندی که «خودسنجی»1
نامیده میشود ،به ارزیابی مثبت از خود ـ که نوعی پاداش درونی است ـ نایل میگردند و با
تخلف از هنجار مذکور ،به ارزیابی منفی از خود ـ که نوعی مجازات و تنبیه درونی است ـ
دچار میشوند .این پاداش و مجازات درونی موجب میشود افراد حتی بهرغم وجود پاداش و
مجازاتهای بیرونی نسبت به هنجارهای اجتماعی درونیشده ،دست از انطباق با آن برندارند
(هاشمی فشارکی .)189 :1387 ،مطابق آنچه تا کنون گفته شد ،بدیهی است چنانچه اصول و
ضوابط عفاف و حجاب ،بهعنوان آموزههای اصیل دینی ،با درنظرگرفتن همة جوانب ،در قالب

1. Self-Evalution
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درونی به همانندسازی با افراد و گروههای جذاب ،از استواری و استحکام بیشتری نسبت به
سازوکار قبل (یادگیری) برخوردار است .در این سازوکار ،افراد تا اندازهای ـ اگرچه نهچندان
استوار و پابرجا ـ به هنجارهای اجتماعی مورد اقتباس از افراد یا گروههای جذاب اعتقاد پیدا
میکنند و آن را درونی میسازند( .ارونسون)33 :1370 ،
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نقشهای تلویزیونی بهطور غیرمستقیم و به درستی آموزش داده شوند ،می توانیم امیدوار
باشیم که رسانه به وظیفة خود در انتقال میراث فرهنگی پوشش و رفتار به نسلهای آینده به
درستی عمل کند و در کنار سایر عوامل جامعهپذیری ،به اجتماعیشدن افراد در زمینة عفاف
و حجاب کمك نماید .لکن چنانچه رسانه فقط به ظواهر توجه کند (رعایت نسبی حجاب
ظاهری) و روس و باطن این آموزهها به فراموشی سپرده شود ،نمیتوانیم انتظار داشته باشیم
که این فرهنگ بدرستی در جامعه نهادینه شود و این پژوهش ،تالشی برای سنجش این
عملکرد است.
 .3روششناسي

این مقاله به دنبال بررسی نحوة بازنمایی شاخصهای عفاف در زنان چادری به عنوان
حامالن حجاب برتر مورد تأکید دین مبین اسالم در سریالهای تلویزیونی ایرانی پس از
انقالب اسالمی است و برای دستیابی به این هدف ،روش تحلیلمحتوا مناسبترین روش به
نظر میرسد .از آنجا که براساس مطالعات انجامشده (ازجمله پژوهش مؤسسه ملی پژوهش
افکار عمومی ،)1389 ،یکی از پرمخاطبترین و در نتیجه اثرگذارترین برنامههای صدا و سیما
در حوزة مورد تحقیق ،برنامههای نمایشی و سریالهای تلویزیونی هستند؛ بنابراین تمام
سریالهای تلویزیونی پخششده پس از انقالب ،بهعنوان جامعة آماری مورد توجه قرار
گرفتهاند و از این میان براساس اطالعات مرکز افکارسنجی صداوسیما ،پربینندهترین
سریالهای تلویزیونی ایرانی پخششده از شبکههای مختلف سیما در سالهای پس از
پیروزی انقالب اسالمی ،به صورت هدفمند برای نمونه انتخاب شدهاند (در مجموع 40
سریال) و چون واحد تحلیل پژوهش ،شخصیت یا کاراکتر است ،تمام شخصیتهای زن
چادری در این سریالها انتخاب شدهاند (جمعاً  107شخصیت زن چادری) و شاخصهای
عفاف بهعنوان متغیرهای پژوهش در مورد آنان بررسی و کدگذاری شده است .سپس نتای
کدگذاری توسط نرم افزار  SPSSنسخة  ،24مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و دادهها براساس
آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدهاند.
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ردیف

سریالهای دهة 60

سریالهای دهة 70

سریالهای دهة 80

سریالهای دهة 90

1

آیینه

گل پامچال

خط قرمز

پایتخت( 5مجموعه)

2

سایة همسایه

آپارتمان

مسافری از هند

خداحافظ بچه

3

پاییز صحرا

باغ گیالس

فقط به خاطر تو

دودکش

4

در خانه

همسران

خانهبهدوش

معراجیها

5

آینة عبرت

پدرساالر

سریال حسّ سوم

مادرانه

6

رعنا

خانة سبز

زیرتیغ

شمعدونی

7

آقای دالر

خالهخانم

میوة ممنوعه

ستایش( 2مجموعه)

8

آرایشگاه زیبا

در قلب من

سریال بزنگاه

همه چیز آنجاست

9

پیك سحر

همسایهها

پنجمین خورشید

پردهنشین

10

عطر گل یاس

پس از باران

فاصلهها

پژمان

 .1-3متغیرهاي پژوهش و تعريف عملیاتي آنها

در این پژوهش ،برای دستیابی به هدف تحقیق ،شاخصهای سنجش عفاف براساس
احکام دینی 1و روایات اسالمی و نیز سیاستهای اجرایی برنامهسازی رسانة ملی تهیه شده و
مورد بررسی قرار گرفتهاند .این متغیرها به این شرساند:
 .1-1-3وضعیت اصالح و آرايش :1در احکام اسالمی و رسالههای عملیة مراجع تقلید تصریح
شده که زنان در صورتی میتوانند صورت و دستها تا م را نمایان سازند که فاقد هرگونه

 .1بیشتر مراجع تقلید ،این موارد را به عنوان مصادیق نگاههای ممنوع و حرام از سوی مرد به زن نامحرم عنوان میکنند« :نگاه به چهرة آرایشکردة زن ،نگاه به زیورآالت زن ،نگاه به
عکس بیحجاب زن آشنا ،نگاه با ریبه (ترس از افتادن به حرام) ،نگاه به تمام بدن زن نامحرم (به جز صورت و دستها تا م ) ،نگاه هوسآلود (هر چند به صورت و دستها و یا به بدن
همجنس)» (اصولی و بنیهاشمی .)418 :1387 ،همچنین آیات عظام امام خمینی(ره) ،وحیدخراسانی ،نوریهمدانی و خامنهای معتقدند که« :نگاه زن به بدن مرد نامحرم (بجز سر،
گردن و دستها و جاهایی که معموالً آن را نمیپوشانند) حرام است ،هر چند بدون قصد لذت باشد» (اصولی و بنیهاشمی .)201 :1387 ،مراجع دیگر نیز دیدگاهی نزدیك به این نظر
دارند و بر اجتناب از نگاه آلوده از سوی زن به مرد نامحرم تأکید ویژهای کردهاند ( اصولی و بنیهاشمی .)298 :1387 ،برخی از این فتاوا به این شرساند:
 نگاهکردن مرد به بدن و موی زن نامحرم حرام است ،ولی نگاهکردن او به صورت و دستهای زن نامحرم تا م  ،اگر زینت نشده باشد و از روی لذت و ریبه نیست اشکال ندارد. نگاهکردن به صورت و دستهای زن نامحرم ،در صورتی که صورت و دستهایش را بزک و زینت کرده ،اگر از روی لذت نباشد و ترس افتادن به گناه نیز نباشد حرام است. نگاهکردن مرد نامحرم به پای زن نامحرم (روی پا یا کف پا و قوزک) حرام است ،خواه از روی لذت و ریبه باشد یا نباشد.نگاه به صورت زن نامحرمی که مقداری از موی سرش پیداست حرام است.نگاه به دست خانم نامحرمی که انگشتر و النگو در دست دارد ،یا ناخنهایش را الک زده ،خواه از بستگان نامحرم باشد یا از بستگان نباشد حرام است.خانمی که موی ابروانش را برداشته یا سرمه زده  ،نگاه به صورت او حرام است و او باید آن قسمت از صورتش را که زینت کرده بپوشاند و نگاه به آن قسمت از صورت که زینت نشدهاشکال ندارد.
اگر زنان سرمه را نه برای زینت ،بلکه به دلیل فواید طبی به چشم بزنند ،اگر عرفاً زینت حساب شود ،باید چشم خود را بپوشانند (محمدی اشتهاردی.)151-143 :1375 ،مقام معظم رهبری نیز در زمینة حکم آرایش زنان در خیابانها و بیرونگذاشتن مقداری از موها و پوشیدن جوراب بدننما و لباسهای محرک معتقدند« :بر زن واجب است تمام بدن
و مو و زینت خود را از نامحرم بپوشاند» (اصولی و بنیهاشمی.)419 :1387 ،
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اصالس و آرایش باشد .بنابراین در این متغیر ،اصالس ابرو و داشتن آرایش صورت (رژلب،
سفیدکننده ،سایة چشم ،تتو و )...و دستها (ناخن) در شخصیت بررسی میشوند.
 .2-1-3موي آشکار :مطابق روایات و احکام اسالمی ،نمایاندن مو در برابر نامحرم برای زنان
جایز نیست .این متغیر برای بررسی میزان رعایت این حکم شرعی در سریالهای پخششده
طراحی شده است .برایناساس ،چنانچه موی شخصیت از زیر چادر ،مقنعه ،روسری یا شال در
برابر نامحرم قابل رؤیت باشد ،بهعنوان موی آشکار کدگذاری میشود.
 .3-1-3اندام آشکار :2در احکام اسالمی تأکید شده که زنان فقط مجاز به نمایاندن صورت و
دستها تا م (در صورت نداشتن آرایش) هستند و نشاندادن بقیة مواضع بدن حرام است .در
این متغیر اگر شخصیت غیر از مواضع مذکور ،بخشی از بدنش در برابر نامحرم نمایان باشد
(مثالً دستها از م به باال ،گردن ،گوشها ،پاها و ،)...بهعنوان داشتن اندام آشکار در برابر
نامحرم کدگذاری میشود.
 .4-1-3زينت آشکار :3در احکام دینی براساس آیات قرآن اشاره شده که زنان جز برای محارم
مجاز نیستند زینتهای خویش را آشکار کنند؛ بنابراین در این متغیر به بررسی این نکته
میپردازیم .نکتة قابل توجه این است که در اینجا اگر زینت بر روی لباس باشد (مثالً گردنبند
بر روی لباس باشد) ،به عنوان زینت آشکار در نظر گرفته نمیشود.
 .5-1-3لحن شوخي با نامحرم :4در احکام اسالمی زنان از هر گونه مفاکهه و بکاربردن لحن
شوخی و غیرجدّی با نامحرم منع شدهاند .برایناساس ،چنانچه شخصیتهای زن در طول
سریال و هنگام گفتوگو با نامحرم ،از لحن عادی گفتوگو بین زن و مرد نامحرم خارج

 .1زن مسلمان باید عالوه بر پوشش اعضا و اندام خود ،هر نوع زیور و زینت را از معرض دید نامحرمان پنهان سازد و از هرگونه آرایش و خودنمایی در برابر افراد بیگانه و اجنبی بپرهیزد
تا زمینة جلب توجه و تحریك آنان فراهم نشود .با توجه به اهمیت مس له ،خداوند در سورة نور می فرماید«:وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» (ای رسول ما) زنان مؤمنه را بگو تا
چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر میشود ،در برابر بیگانه آشکار نسازند (نور .)31،بهعالوه در بند  1-5-2سیاستهای اجرایی افق
رسانة ملی آمده است :استفاده از خانمهای دارای آرایش در برنامههای تلویزیونی ممنوع است .همچنین مطابق بند  ،1-5-3نشاندادن زنان جوان دارای آرایش و در نماهای نزدیك و
بسته ممنوع است.
 .2مطابق بند  1-4-6کتاب سیاستهای اجرایی افق رسانه :لباسهای زنان باید تمامی بدن آنان را به استثنای صورت و دو دست تا م بپوشاند.
 .3بیشتر مراجع تقلید مراد از زینت آشکار را چهره و دو دست تا م میدانند( ،بنیهاشمیخمینی )417-415 :1377،یعنی بازگذاشتن این دو موضع را تنها بدون داشتن وسایل آرایشی و
زینتی از قبیل انگشتر ،الک و  ...جایز میدانند (مطهری.)145 :1396،
 .4قرآن کریم خطاب به همسران پیامبر میفرماید«:فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَالَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا» .با صدای نرم ،به گونة هوسانگیز سخن نگویید که بیماردالن در
شما طمع کنند ،بلکه بهخوبی و شایسته سخن بگویید (احزاب .)32 ،جملة «فال تخضعن بالقول» ،اشاره به کیفیت سخنگفتن دارد ،یعنی به هنگام سخنگفتن ،جدی و بهطور معمولی
سخن بگویید.
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 .1مطابق بند  1-2-4-12کتاب سیاستهای اجرایی افق رسانة ملی :در گفتوگوی زن و مرد ،از افعال مفرد که بیانگر نوعی نزدیکی و دوستی است خودداری شود .همچنین براساس
بند  ،1-2-4-13زن و مرد نامحرم یکدیگر را با نام کوچك خطاب نکنند.
« .2قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ...و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن»(نور 30 ،و  .)31بیان صریح این آیات مبنی بر حرمت نگاهکردن مرد و زن نامحرم به یکدیگر است.
«یغضوا» از مادة «غض» است و در تفاسیر ،معانی مختلفی برای آن آوردهاند .1 :غضّ بصر به معنی چشمبستن ،نگاهنکردن و رویهمنهادن پلکهای چشم است (طباطبایی )10 :1366،
و  .2برخی آن را به معنای کمکردن نگاه ،سستی در نگاه و خیرهنشدن به یك چیز میدانند (مکارم شیرازی.)436 :1376،
 .3امام موسیبنجعفر به نقل از پیامبر فرمودند :هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد ،هرگز در جایی که نفس زن نامحرمی را میشنود توقف نکند .همچنین رسول اکرم میفرمایند:
آگاه باشید هرگز مرد و زنی با هم خلوت نمیکنند ،مگر آنکه سومی آنان شیطان است (حرعاملی( .)134 :1414،برهمیناساس ،در این پژوهش متغیر خلوت با نامحرم را بررسی کردهایم).
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شوند ،مثالً گفتوگوی آنها با شوخی و ایما و اشاره از حالت جدّی و معمول خارج شود ،به
عنوان داشتن لحن شوخی با نامحرم کدگذاری میشود.
 .6-1-3استفاده از فعل مفرد يا نام کوچک نامحرم :1طبق سیاستهای اجرایی افق رسانه،
بهکاربردن فعل مفرد در ارتباط با نامحرم و نیز صدازدن نام کوچك نامحرم که بیانگر نوعی
نزدیکی و صمیمیت است ممنوع میباشد .بنابراین اگر در حین گفتوگوی زن و مرد نامحرم،
شخصیت زن نام کوچك نامحرم را صدا بزند و یا از افعال مفرد در گفتوگو با نامحرم
استفاده کند ،به عنوان استفاده از فعل مفرد یا نام کوچك نامحرم کدگذاری میشود.
 .7-1-3توجه به حجاب هنگام مواجهه با نامحرم :به زنان توصیه شده که هنگام برخورد با
نامحرم ،به حجاب خود توجه و در صورت اشکال ،آن را رفع کنند و حجاب کامل را در برابر
نامحرم رعایت نمایند .یعنی اگر در محیط منزل و بین محارم یا در جمع زنان حضور دارند و
به لحاظ پوشش راحتترند ،در صورت حضور نامحرم به حجاب خود توجه کنند و با رفتار
خود نشان دهند که مس له حجاب برایشان حائز اهمیت است.
 .8-1-3چگونگي نگاه به نامحرم :2در احکام اسالمی و آیات قرآنی به زنان نیز همچون مردان
توصیه شده که از نگاه مستقیم و خیره به نامحرم اجتناب کنند و در صورت مواجهه با
نامحرم ،با نگاهی مأخوذ به حیا به وی بنگرند و از نگاه مستقیم و طوالنی به او بپرهیزند .در
این متغیر ،نحوة نگاه زن به مرد نامحرم مورد توجه است.
 .9-1-3خلوت با نامحرم :3در احکام اسالمی از حضور زن و مرد نامحرم در یك مکان خلوت
شدیداً نهی شده است ،به گونهای که طبق برخی فتاوای مراجع ،اگر زن و مرد نامحرم در
یك مکان خلوت حتی نماز واجب خود را بخوانند ،نمازشان باطل است .در این متغیر ،حضور
زن با مرد نامحرم در یك مکان بسته یا مکانی که کسی حضور ندارد بررسی میشود.
همچنین در این پژوهش سوارشدن شخصیت زن در صندلی جلوی اتومبیل نامحرم ،با وجود
خالیبودن صندلی های عقب ،بهعنوان حضور با نامحرم در مکان خلوت شناخته میشود.
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 .10-1-3پوشش نامتعارف در برابر نامحرم :1عرف جامعة ایرانی چنین است که زنان معموالً
در محیط بیرون از منزل و در تعامل با نامحرم ،از پوششهای چادر ،مانتو و در موارد معدودی
حجاب سنّتی استفاده میکنند .بنابراین در این پژوهش ،هر گونه پوششی غیر از موارد مذکور،
مثالً استفاده از پوشش راحتی که معموالً خانمها در محیط منزل و در برابر محارم استفاده
میکنند ،یا مواردی مثل پیراهن و شلوار ،کتوشلوار ،کتودامن ،استفاده از بلوزودامن و
جوراب (بدون استفاده از شلوار) و استفاده از کاله به جای مقنعه ،روسری و شال در برابر
نامحرم ،به عنوان پوشش نامتعارف شناخته میشود.
 .11-1-3ارتباط نامتعارف با نامحرم :2هرگونه ارتباط خارج از چارچوبهای رای نظیر روابط
شغلی ،روابط فامیلی و  ...مدّنظر است .مثالً دوستیهای قبل از ازدواج ،روابط صمیمی و
دوستانة دوران دانشجویی و ...بهگونهای که نزدیکی و صمیمیتی فراتر از روابط عادی زن و
مرد نامحرم را به نمایش درآورد ،بهعنوان روابط نامتعارف با نامحرم شناخته میشود.
 .12-1-3تفاوت حجاب در محیطهاي مختلف :چون مس له محرم و نامحرم وابسته به آشنا و
غیرآشنا یا محیط درون منزل و بیرون منزل نیست ،اگر شخصیت زن موردنظر در محیطهای
مختلف حجاب متفاوتی داشته باشد؛ مثالً در خارج از منزل از پوشش چادر استفاده کند ،ولی
در محیط منزل در برابر نامحرم از چادر استفاده نکند یا حجابش در برابر نامحرم آشنا متفاوت
از حجابش در برابر نامحرم غریبه باشد ،این تفاوت حجاب وی به عنوان یك نکتة منفی در
نظر گرفته میشود.
 .4يافتهها
جدول  .3وضعیت داشتن اصالس و آرایش زنان چادری در برابر نامحرم
چادر
پوشش
اصالس و آرایش
درصد
فراوانی
%9/3
10
بدون اصالس و آرایش
%82/2
88
فقط اصالس
%8/4
9
اصالس همراه با آرایش
%100
107
جمع
Chi-Square = 42.316
df = 3
sig = .000
 .1مطابق بند  1-4-15سیاستهای اجرایی افق رسانة ملی :برنامههای صداوسیما باید مروّج پوشش کامل برای زنان ،شامل چادر یا مانتو همراه با شلوار و مقنعه و جوراب با رنگهای
مناسب و متین باشد .همچنین طبق بند 1-4-13؛ استفاده از بلوز ،پیراهن و لباسهای رنگی نامناسب و غیرمتین به عنوان پوشش خانمها در خارج از منزل و در ارتباط با نامحرم ممنوع
است.
 .2مطابق بند  1-2-4-7کتاب سیاستهای اجرایی افق رسانه :پخش برنامههایی که مروّج عادیسازی روابط افراد نامحرم و شکستن حریمهای شرعی میان آنان میشود ،ممنوع است.
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جدول  .4وضعیت داشتن موی آشکار زنان چادری در برابر نامحرم
پوشش
چادر
موی آشکار
دارد
ندارد
جمع
sig = .069

درصد
فراوانی
%25/2
27
%74/8
80
%100
107
Chi-Square = 8.713 df = 2

همانگونه که جدول شماره  4نشان میدهد25/2 ،درصد از خانمهای چادری دارای مـوی آشـکار
در برابر نامحرماند .با توجه به حرمت این عمل در احکام اسالمی ،این میزان نمایش موی آشکار ،آن
هم در زنان چادری ،جای تأمل دارد .البته آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سـطح اطمینـان 95
درصد نشان میدهد که این نتای معنیدار نیستند ،این در حالی است کـه بـرای نهادینـهشـدن روس
حجاب در جامعه شایسته است موی آشکار در هی یك از شخصیتها نمایش داده نشـود و در مـورد
زنان چادری ،تفاوت معنیداری با دیگران داشته باشد.
جدول  .5وضعیت داشتن اندام آشکار زنان چادری در برابر نامحرم
پوشش
اندام آشکار
دارد
ندارد
جمع
sig = .000

چادر
درصد
فراوانی
%36/4
39
%63/6
68
%100
107
Chi-Square = 29.196
df = 2

همانگونه که جدول شماره  5نشان میدهد36/4 ،درصد از خانمهای چادری دارای اندام آشکار
در برابر نامحرماند و این در حالی است که مطابق احکام اسالمی ،فقط وجه و کفین (صورت و دو
کف دست) از پوشش معافاند و رعایت این احکام از سوی زنان چادری بیشتر مورد انتظار است.
آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد نیز نشان میدهد که این نتای
معنیدارند.
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همانگونه که جدول شماره  3نشان میدهد ،فقط کمی بیش از 9درصد از خانمهای چادری فاقد
اصالس و آرایش در برابر نامحرماند و این در حالی است که مطابق احکام اسالمی ،جواز نپوشاندن
وجه و کفین ،مشروط به عدم هرگونه اصالس و آرایش است و رعایت این احکام از سوی زنان
چادری بیشتر مورد انتظار است .آزمون کای اسکور با درجة آزادی  3و سطح اطمینان 95درصد نیز
نشان میدهد که این نتای معنیدارند.
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جدول  .6وضعیت داشتن زینت آشکار زنان چادری در برابر نامحرم
چادر

پوشش
زینت آشکار

فراوانی

درصد

دارد

60

%56/1

ندارد

47

%43/9

جمع
sig = .005

%100
107
Chi-Square = 14.965 df = 2

همانگونه که جدول شماره  6نشان میدهد ،بیش از نیمی (56/1درصد) از خانمهای چادری
دارای زینت آشکار در برابر نامحرماند و این در حالی است که مطابق احکام اسالمی ،زنان جز در
برابر محارم ،مجاز به نمایش زینت خود نیستند و رعایت این احکام از سوی زنان چادری بیشتر مورد
انتظار است .آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد نیز نشان میدهد که این
نتای معنیدارند.
جدول  .7وضعیت داشتن لحن شوخی زنان چادری هنگام گفتوگو با نامحرم
چادر
پوشش
لحن شوخی
درصد
فراوانی
دارد
ندارد
جمع
sig = .000

%9/3
10
%90/7
97
%100
107
Chi-Square = 48.968 df = 2

همانگونه که جدول شماره  7نشان میدهد9/3 ،درصد از خانمهای چادری دارای لحن شوخی
هنگام گفتوگو با نامحرماند و این در حالی است که مطابق احکام اسالمی ،زنان از هرگونه مفاکهه
با نامحرمان منع شدهاند و رعایت این احکام از سوی زنان چادری بیشتر مورد انتظار است .آزمون
کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد نیز نشان میدهد که این نتای معنیدارند.
جدول  .8وضعیت استفادة زنان چادری از فعل مفرد یا نام کوچك هنگام گفتوگو با نامحرم
چادر
پوشش
فعل مفرد
درصد
فراوانی
دارد

22

%20/6

ندارد

85

%79/4

جمع

107

%100

sig = .000

df = 2

Chi-Square = 41.541

همانگونه که جدول  8نشان میدهد 20/6 ،درصد از خانمهای چادری هنگام گفتوگو با نامحرم
از فعل مفرد یا نام کوچك فرد استفاده میکنند و این در حالی است که مطابق سیاستهای اجرایی
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جدول  .9وضعیت توجه به حجاب زنان چادری هنگام مواجهه با نامحرم
چادر
پوشش
درصد
فراوانی
توجه به حجاب
%30/8
33
دارد
%69/2
74
ندارد
%100
107
جمع
Chi-Square = 53.459 df = 2
sig = .000

همانگونه که جدول شماره  9نشان میدهد ،فقط 30/8درصد از خانمهای چادری هنگام مواجهه
با نامحرم به حجاب خود توجه دارند .این درحالی است که برای نهادینهشدن فرهنگ عفاف و
حجاب ،شایسته است زنان هنگام مواجهه با نامحرم ،متوجه اهمیت حجاب خود باشند و در صورت
نقصان ،آن را کامل کنند و البته این موضوع در مورد زنان چادری ،به عنوان حامالن حجاب برتر،
بیشتر مورد انتظار است .آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد نیز نشان
میدهد که این نتای معنیدارند.
جدول  .10وضعیت چگونگی نگاه زنان چادری به نامحرم
چادر
پوشش
چگونگی نگاه
درصد
فراوانی
مأخوذبهحیا
%6/5
7
عادی و مستقیم
جمع
sig = .078

df = 2

100

%93/5

107

%100

Chi-Square = 8.413

همانگونه که جدول شماره  10نشان میدهد ،فقط 6/5درصد از خانمهای چادری دارای نگاه
مأخوذبهحیا نسبت به نامحرماند و بقیه خیلی راحت و مستقیم به نامحرم نگاه میکنند .این درحالی
است که در آیات قرآن به زنان عالوهبر مردان توصیه شده هنگام مواجهه با نامحرم غضّ بصر
(فروکاستن نگاه) داشته باشند .البته آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد
نشان میدهد که این نتای معنیدار نیستند ،در حالی که باید در مورد زنان چادری ،به عنوان حامالن
حجاب برتر ،نگاه مأخوذ به حیا نهتنها بهمراتب بیش از این ،بلکه بهگونهای معنادار متفاوت از سایر
افراد باشد.
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برنامهسازی در رسانة ملی ،زن و مرد نامحرم هنگام گفتوگو با هم نباید از فعل مفرد یا نام کوچك
که نشاندهندة صمیمیت است استفاده کنند و البته رعایت این احکام از سوی زنان چادری بیشتر
مورد انتظار است .آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد نیز نشان میدهد
که این نتای معنیدارند.
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جدول  .11وضعیت داشتن خلوت با نامحرم در زنان چادری
چادر
پوشش
درصد
فراوانی
%10/3
11
خلوت با نامحرمدارد
%89/7
96
ندارد
%100
107
جمع
Chi-Square = 36.092 df = 2
sig = .000

همانگونه که جدول شماره  11نشان میدهد10/3 ،درصد از خانمهای چادری دارای خلوت با
نامحرماند ،این درحالی است که در احکام اسالمی و روایات ،بشدت از خلوتکردن زن و مرد نامحرم
با هم نهی شده است .آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد نیز نشان
میدهد که این نتای معنیدارند و این امر به هی وجه شایستة زنان چادری نیست.
جدول  .12وضعیت داشتن پوشش نامتعارف در برابر نامحرم در زنان چادری
پوشش چادر
پوشش نامتعارف
درصد
فراوانی
دارد
ندارد
جمع
sig = .000

df = 2

%27/1
29
%72/9
78
%100
107
Chi-Square = 42.977

همانگونه که جدول فوق نشان میدهد27/1 ،درصد از خانمهای چادری دارای پوشش نامتعارف
در برابر نامحرماند ،یعنی با اینکه در بیرون منزل دارای پوشش چادر هستند ،گاهی در فضای درون
منزل در برابر نامحرم از پوشش غیررسمی مثالً بلوزودامن استفاده میکنند .آزمون کای اسکور با
درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد نیز نشان میدهد که این نتای معنیدارند و این امر به هی
وجه شایستة زنان چادری نیست.
جدول  .13وضعیت داشتن ارتباط نامتعارف با نامحرم در زنان چادری
پوشش
چادر
ارتباط نامتعارف
درصد
فراوانی
%2/8
3
دارد
%97/2
104
ندارد
%100
107
جمع
Chi-Square = 26.365 df = 2
sig = .000
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جدول  .14وضعیت متفاوتبودن حجاب زنان چادری در محیطهای مختلف
پوشش
چادر
تفاوت حجاب
درصد
فراوانی
دارد
ندارد
جمع
sig = .0071

df = 2

29
78
107
Chi-Square = 8.639

%27/1
%72/9
%100

همانگونه که جدول فوق نشان میدهد27/1 ،درصد از خانمهای چادری در محیطهای مختلف
حجابهای متفاوتی دارند؛ یعنی گاهی از چادر استفاده میکنند و گاهی بدون چادر در برابر نامحرم
حضور دارند .آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان 95درصد نیز نشان میدهد که این
نتای معنیدارند و این تفاوت حجاب ،بههی وجه شایستة زنان چادری نیست.
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همانگونه که جدول فوق نشان میدهد2/8 ،درصد از خانمهای چادری دارای ارتباط نامتعارف با
نامحرم اند .هرچند این میزان در زنان چادری بسیار اندک است ،اما نمایش این جنس از ارتباط بویژه
در زنان چادری ،بههی وجه شایسته نیست .آزمون کای اسکور با درجة آزادی  2و سطح اطمینان
95درصد نیز نشان میدهد که این نتای معنیدارند.
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 .5بحث و نتیجهگیري

همانگونه که نتای این تحقیق نشان میدهند ،زنان چادری نمایشدادهشده در سریالهای
پربینندة پس از انقالب ،بهرغم انتخاب حجاب برتر به عنوان پوشش بیرونی(که می تواند
نشانهای از تعهد و تقیّد به مبانی دینی و احکام اسالمی باشد) ،معیارهای عفاف اسالمی را در
تعامل با افراد نامحرم به طور کامل رعایت نکردهاند و نوع مراودات ،نگاه وگفتوگوی آنان با
نامحرم ،میزان داشتن پوشش نامتعارف ،زینت ،مو و اندام آشکار آنها در برابر نامحرم و نیز
تفاوت حجاب آنان در محیطهای مختلف و توجه آنان به حجابشان هنگام مواجهه با نامحرم،
تفاوت معناداری با دارندگان سایر پوششها دارد .این یافتهها نه مطابق احکام اسالمیاند و
نه با سیاستهای اجرایی افق رسانة ملی تطابق دارند .پرواضح است که مهمترین اقتضای
کارکردی چادر به عنوان حجاب برتر و پوشش مورد تأکید در دین مبین اسالم ،دافعة آن در
ارتباطات اجتماعی ،خصوصاً در روابط میانفردی و گروهی خارج از چارچوب خانواده و روابط
زنانه است .چادر یك نة بزرگ به همة نامحرمان است و اصل اوّل در آن طرد همه است؛
مگر اینکه صاحب این پوشش اجازة مراوده را به دیگرانِ بیگانه بدهد .بدینترتیب و
براساسعقل نمیتوانیم بپذیریم که خانمی چادر به سر کند ،ولی درعینحال رفتارهای باز،
مراودات مستمر و طوالنیمدت و ارتباطات سهلالوصول با نامحرم داشته باشد .منظور این
نیست که همة این نوع تعامالت طبق شرع حراماند؛ البته قطعاً در شرع پسندیده نیستند؛ بلکه
سخن این است که طبق عقل و عرف ،کسی که چنین سبکی از زندگی آزادتری را
میپسندد ،چادر را به عنوان حجاب انتخاب نمیکند .حال چگونه است که بازیگران نقشهای
چادرمحور ،در عین پوشیدن سختترین حجاب ،از نرمترین روابط با نامحرمان برخوردارند؟
همصحبتشدنهای طوالنی بازیگران چادربهسر با مردان نامحرم در نقشهای مقابل و
یکیبهدوکردنها ،شوخیها و زدن حرفهای شبهعاشقانه و عاطفی ،همه از مصادیق چنین
پدیدة عجیبی میباشند .در سریالهای تلویزیونی ،تقریباً نمیتوانیم تمایزی بین زنان و
دختران چادری و غیر آنها از حیث رفتار ،گفتار و منش پیدا کنیم .هر دو از زندگی و باورهای
تقریباً یکسانی برخوردارند ،منتها یکی چادری است و دیگری غیرچادری .نباید با هدف تغییر
نگرش مخاطبان نسبت به دستوپاگیرنبودن حجاب چادر در مراودات و فعالیتهای اجتماعی،
کار را به آنجا بکشانیم که کارکرد چادر در سطح یك شنل تنزل یابد؛ شنلی که هر کس
میتواند به سر بگیرد و هی نوعی الزام فرهنگی و ارزشی به همراه ندارد!

بررسی شاخصهای عفاف در زنان چادری53  ...

1. Reflection
2 .Representation
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چنانچه بخواهیم این پدیده را به لحاظ ارتباطی تحلیل کنیم ،باید بگوییم که در بررسی
رسانهها ،دو رویکرد کلی به رسانه وجود دارد :بازتاب 1و بازنمایی .2در رویکرد بازتاب ،این باور
مطرس است که رسانهها در حال نمایش واقعیتهای جامعهاند و تصویری نسبی از
واقعیتهای جامعه در رسانه قابل بازیابی است .براساس نظریة بازتاب ،رسانهها آیینة
تمامنمای جامعه و درحقیقت ،منعکسکنندة واقعیتها هستند .آنها در مقام سازوکارهای
پایش اجتماعی ،میراث جامعه را منتقل میکنند تا افزون بر حفظ انسجام و یکپارچگی و نظم،
ارزشهای مسلط جامعه را از نسلی به نسل بعد انتقال دهند(ون زونن.)192 :1383،
برایناساس ،رسانهها از جامعه تأثیر میپذیرند .گفتنی است نظریهپردازان ،به این دیدگاه
دربارة رسانه انتقاد کردهاند .منتقدان نظریة بازتاب ،در برابر این نظریه ،مفهوم بازنمایی و
قدرت رسانهها در بازنمایی را مطرس کردهاند.
بازنمایی یعنی تجسم تصاویر ذهنی .بازنمایی برخالف بازتاب است .بازتاب به معنای
ارتباط مستقیم میان پدیدههای دنیای واقعی (وقایع ،آدمها و اشیا) و شکل ظاهری آنها در
متن (کالم ،نوشته ،عکس ،فیلم و  )...است .بازنمایی ،از نوعی فرایند تعبیر و تفسیر حکایت
میکند؛ بنابراین نوعی دگردیسی و دستکاری در بازنمایی اجتنابناپذیر است .حتی عکس نیز
بازتاب صرف نیست ،بلکه بازنمایی دوبُعدی از واقعیت است که افراد ،بسته به خاستگاه و
پایگاه اجتماعی خود ،آن را تعبیر و تفسیر میکنند (نجم عراقی .)107 :1376 ،بنابراین بررسی
این مس له در مقالة حاضر مطرس میشود که آنچه در سریالهای تلویزیونی از تعامالت
رفتاری خانمهای چادری نمایش داده میشود ،تا چه حد به واقعیت دارندگان این پوشش در
جامعه نزدیك است؟
در اینجا رویکرد دیگری را نیز میتوانیم مطرس کنیم و آن رویکرد شکلدهی است ،در
این رویکرد باور بر آن است که رسانه ،افزون بر بازنمایی واقعیت ،به صورت غیرمستقیم در
حال شکلدهی به آن نیز هست .این نظریه ،برخاسته از رویکرد روانشناسی اجتماعی است و
دربارة فرایند جامعهپذیری ،بیشتر مطرس است .این بدان معناست که رفتارها و نگرشهای
اجتماعی ،در یك فرایند ترکیبی ،از اشخاص برجستة پیرامونی ،گروههای مرجع و قدرتهای
فرهنگی ازجمله رسانهها آموخته میشوند (گاالگر .)168 :1380 ،اهمیت نقشآفرینی رسانة
ملی در این عرصه به این دلیل است که رسانهها در دنیای امروز نقش و جایگاهی
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تعیینکننده یافته و بر همة مناسبات فردی و اجتماعی انسانها اثر گذاشتهاند .رسانههای
تصویری بویژه تلویزیون ،امروز دیگر از نقش یك وسیلة سرگرمکننده خارج شده و
بهوسیلهای برای همسانسازی فرهنگی و القای سبك زندگی خاص به مخاطبان خود تبدیل
شدهاند.
رسانهها خود تولیدکنندة واقعیت اجتماعی یا یك نهاد اثرگذار بر فرهنگاند .نمایش
پوشش و رفتاری خاص بویژه هنگامی که این نمایش آمیختهای از واقعیت و هنر باشد ،بر
مخاطبان تأثیر بیشتری میگذارد و آنان را به تقلید از آن ترغیب میکند .تولیدات تلویزیونی و
بازیگران و ستارههای تلویزیونی قادرند به گروههای مرجعی تبدیل شوند که ناخودآگاه بر
رفتار مخاطبان تأثیرگذارند .البته باید توجه داشته باشیم که نمیتوانیم با قطعیت مشخص
کنیم که در موضوع نمایش زنانی که بهرغم رعایت ظاهر حجاب (انتخاب چادر) ،باطن آن
(عفاف) را رعایت نمیکنند ،آیا رسانه متأثر از شرایط جامعه است و همان واقعیتهای بیرونی
را بازتاب میدهد و تغییرات پوشش و رفتار در جامعه بر رسانه تأثیر گذاشته ،یا این رسانه
است که زمینهساز این تغییرات و ناهماهنگیها در جامعه بوده و چنین الگوهایی را به جامعه
ارائه کرده است؟ اما با توجه به رویکردهای مطرسشده ،به نظر میرسد حتی اگر برخی
ظاهرسازیها را در عرصة حجاب در جامعه بپذیریم و به وجود حجاب منهای عفاف در برخی
زنان چادری جامعه اذعان کنیم ،باوجوداین ،در جامعة اسالمی ،وظیفة رسانه ملی این نیست
که وضعیت جامعه و عرف اجتماعی نامطلوب ناشی از این پدیدة نامأنوس را به عنوان
فرهنگ مقبول جامعه ،در سریالها نمایش دهد؛ بلکه باید افزون بر بهچالشکشیدن این
پدیده ،در مسیر فرهنگسازی و شکلدهی به درونیشدن حقیقت وجودی فرهنگ عفاف و
حجاب ،گامهای اساسی بردارد و به رعایت ظواهر بسنده نکند و باطن حجاب را که همانا
رعایت عفاف در تعامالت رفتاری است به تصویر بکشد تا از این رهگذر امید داشت که رسانه
بتواند در کنار سایر عوامل جامعهپذیری ،به نهادینهشدن فرهنگ عفاف در کنار حجاب بپردازد
و به اجتماعیشدن جوانان و نوجوانان مطابق با فرهنگ دینیِ پوشش و رفتار کمك کند.
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اتکینسون ،ریتال( .)1377زمینۀ روانشناسي ،ترجمة محمدتقی براهنی و دیگران ،تهران :رشد.
ارونسون ،الیوت( .)1370روانشناسي اجتماعي ،ترجمة حسین شکرکن ،تهران :رشد.
اصولی ،احسان و محمدحسن بنیهاشمیخمینی( .)1387توضیحالمسائل مراجع ،مطابق با فتاواي سیزده نفر
از مراجع معظم تقلید (حضرات آیات امامخمینی ،بهجت ،سیستانی ،نوریهمدانی ،خامنهای،
مکارمشیرازی،صافیگلپایگانی ،سبحانی ،موسویتبریزی ،وحیدخراسانی ،جوادیآملی ،فاضللنکرانی،
علویگلپایگانی) ،قم :انتشارات صبرا.
اطیابی ،سیدهفریبا(« .)1387الگوپذیری و نقش آن در اجتماعیشدن فرزندان» ،ماهنامۀ آموزشي و تربیتي پیوند،
شمارة .7-25 :348
پیشوایی ،فریده و مریم رضایی( .)1386حجاب و عفاف در سیما ،قم :مرکز پژوهشهای اسالمی صداوسیما.
حرّ عاملی ،محمّدبن حسن( .)1414وسائلالشّیعه ،قم :مؤسّسة آلالبیت.
حیدری ،سیدعبدالکریم و زهرا محمدی(« .)1390ضرورت وجود الگو برای زنان مسلمان» ،فصلنامۀ طهورا ،شمارة
.42-15 :8
ذوالفقاری ،حسین(« .)1385موانع و مشکالت ناجا در کنترل بدحجابی» ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی ،شماره :1
69-92
راغباصفهانی ،حسینبنمحمد( .)1412مفردات الفاظالقرآن ،بیروت :دارالقم.
روشه ،گی( .)1367کنش اجتماعي ،ترجمة هما زنجانیزاده ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
سازمان ملی جوانان( .)1381وضعیت و نگرش و مسائل جوانان ايران ،تهران :روناس.
سیاستهای اجرایی افق رسانه( .)1385سیاستها و ضوابط تولید ،تأمین و پخش ،تهران :مرکز طرس و
برنامهریزی صداوسیما.
صنایع ،محمد(« .)1385عفاف» ،مجلۀ راه رشد ،شمارة  ،87تهران :ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
طباطبایی ،محمدحسین( .)1366المیزان في تفسیرالقرآن ،ترجمة سیدمحمدباقر موسـویهمـدانی ،قـم :انتشـارات
محمدی.
عمید ،حسن( .)1362فرهنگ فارسي عمید ،چاپ هجدهم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
کوئن ،بروس( .)1384درآمدي بر جامعهشناسي ،ترجمة محسن ثالثی ،تهران :نشر توتیا.
گاالگر ،مارگاریت( .)1380زن و صنايع فرهنگي ،مانعي بر سر راه آيندة فرهنـگ ،ترجمـة مهـرداد وحـدتی،
تهران :نگاه معاصر.
فراهیدی ،خلیلابناحمد( .)1409کتابالعین ،قم :انتشارات دارالهجره.
ماهینی ،انسیه و عبدالحسین خسروپناه(« .)1388راهکارهای تروی پوشش اسالمی در بین دختران دانشجو»،
فصلنامۀ معرفت در دانشگاه اسالمي ،شمارة .53–81 :3
محمّدىاشتهاردى ،محمّد( .)1375حجاب ،بیانگر شخصیت زن ،قم :انتشارات ناصر.
مکارم شیرازی ،ناصر( .)1376پژوهش توضیح المسايل ،چاپ اول :قم :انتشارات قدس.
مطهری ،مرتضی( .)1396مسئله حجاب ،تهران :انتشارات صدرا.
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مظفری ،افسانه(« .)1394نقش رسانههای جمعی در توسعة پایدار با رویکرد توانمندسازی زنان» ،مجلۀ مطالعات
توسعۀ اجتماعي ايران ،شمارة.123 – 137 :3
مهدیزاده ،سیدمحمد( .)1389نظريههاي رسانه :انديشههاي رايج و ديدگاههاي انتقادي ،تهران:
همشهری.
نجمعراقی ،منیژه( .)1376زن و سینما؛ سلسله پژوهشهاي نظري دربارة مسائل زنان ،تهران :روشنگران.
نیلچی زاده ،فروغ(« .)1385رویکردى قرآنى بهگونهها و مدلهاى برتر و نازل حجاب» ،دوفصلنامه بانوان شیعه .شماره
.37-102 :10
ون زونن ،لیزبت(« .)1383رویکردهای فمینیستی بـه رسـانههـا» ،ترجمـة محمدرضـا حسـنزاده و حسـن رئـیسزاده،
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