
 

 تحلیل مضمون خوانش حجاب و عفاف

 1ای اهلل خامنه در منظومه فکری حضرت آیت

 

 2زهرا آبیار

 چکیده

های گوناگونی  ی اخیر ایران، مناقشات و دگرگونی ای اجتماعی، در چند دهه  مانند پدیده  پوشش و حجاب، به
ای  ی، دگرگونی ارزشی و هنجاری گستردهرا از سر گذرانده است. در دوران مدرن با افزایش ابزارهای جدید ارتباط

های جدیدی در برابر خوانش اسالمی بروز پیدا کرد؛  ای که خوانش تبع آن، در این گستره نمود یافت؛ به گونه به
های  رو، تبیین خوانش اسالمی و نمایاندن الگوی زن تراز در پوشش و حجاب، باوجود چندگونگی در قرائت ازاین

رد. در این پژوهش با روش کیفی تحلیل مضمون، شبکه مضامین حجاب و عفاف در گوناگون، بایستگی دا
ساز مبتنی بر  شخصیت»ای، واکاوی شد. در این واکاوی، سه مضمون فراگیر  اهلل خامنه ی فکری آیت منظومه

« انقالبی( -سمبولیکی )نمادی»، خوانش «گری پوشش دینی انقالبی»و « سرمایه نمادین سیاسی دینی»، «عفت
اجتماعی،  -ی دینی و نماد فرهنگی سو همچون مقوله دهد. برابر این خوانش، حجاب از یک را نشان می

المللی است و از سویی دیگر، همچون یک  ی ملی و بین ی هویتی زن مسلمان در عرصه آشکارترین نشانه
ن در این خوانش، در کنار کند. همچنی االذهانی ایفا می ی کنش بین ی ارتباطی، نقشی نمادین در عرصه رسانه

های سمبولیکی آن چون  های اجتماعی، معناداری پوشش و سویه تأکید بر حفظ عفت و حجاب زنان در عرصه
 سمبل مقاومت و مبارزه سیاسی اجتماعی زنان ایرانی مورد بازنمایی قرار گرفت.

 

 ای، تحلیل مضمون. اهلل خامنه خوانش، آیت حجاب، عفاف، های کلیدی:  واژه
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 . طرح مسئله1

ها پرسمانی درخور نگرش است؛ چه زمانی که همچون  حجاب و پوشش در همه ادیان و فرهنگ
ای  و محافظت از بدن، بدان نگریسته شود و چه زمانی که همچون مقوله« زیستی -طبیعی»امری 

ن های بومی و اعتقادی و همچنی ، نشان از باورهای ذهنی و شناختاری، سنت«ارزشی -فرهنگی»
های جهانی و  ی دگرگونی جستاری نشانه شناختی و نمادین مورد توجه قرار گیرد. امروزه در گستره

نزدیکی مرزهای فرهنگی در مناسبات اجتماعی، بحث حجاب و پوشش همچون نماد فرهنگی، 
ه مدرن دارد؛ ب شناختی  دوران پست ند مطالعات جامعهیدر فرآ یا ژهیگاه ویاجتماعی زنان مسلمان، جا

ی قلمرو معناشناختی حجاب، فرآیند تغییر و دگرگونی پوشش و  ای که مناقشات بسیاری درباره گونه
از نظر لغوی در معنای مانع، پرده )ابن « حجاب»های اجتماعی وجود دارد.  حجاب و پیوند آن با مؤلفه

ند و روپوش (، چادر و روب797: 5، ج 5085( و ستر و پوشش )ابن منظور، 575: 6، ج 5799 فارس،
 (583: 5، ج 5973 ( و آنچه میان قلب و سایر اعضا فاصله افکنده )جوهری،5708: 5، ج 5735 )معین،

کار رفته است. با توجه به معنای لغوی حجاب، تنها آن   و همچنین همه معنای باال در مورد حجاب به
( 078: 59 ج ،5777 ،شود، حجاب نام دارد )مطهری شدن، ایجاد می پوششی که با پشت پرده واقع
های این چالش است، برخی بر این باورند که در  ی حجاب، از پیچیدگی مترادف دانستن پوشش با واژه

وجود ندارد؛ بنابراین تمایز نهادن میان این دو واژه « پوشش»زبان عربی هیچ معادل واحدی چون 
نیز « عفاف( »Ruby, 2006: p57برجسته است؛ زیرا حجاب دارای بار معنایی اسالمی و دینی است )

های وابسته و نزدیک به معنای حجاب است که به معنای حالتی درونی و نفسانی که  ازجمله واژه
داری  ( و همچنین در معنای خویشتن573: 5057 ی چیرگی شهوت است )راغب اصفهانی، بازدارنده

است؛ بنابراین عفاف و پاکدامنی  کار رفته  ( به758 :9، ج5085 منظور، از امور غیر حالل و زیبا )ابن
حالتی نفسانی است؛ یعنی رام بودن قوه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان، تحت تأثیر قوه شهوانی 

( که اختصاص به مکان و زمان خاص ندارد؛ اما حجاب یک حکم 557: 5737 نبودن است )مطهری،
 ی چون عفت است.و تکلیف شرعی و دینی است که ریشه و خاستگاه آن، فضائل اخالق

تنها گویای  شدن و پسامدرن، حجاب و پوشش زن مسلمان، نه امروزه در هزاره سوم و فرآیند جهانی
( 5775:508 ضمیر، هاست )روشن دروندادهایی از زنان ایران است؛ بلکه خود دارای ارزش باالی داده

گرایی و  زندگی، مصرف های پسامدرنی چون نمادشناسی، سبک و کارزاری را سبب شده که بر دشواری
شدن،  رود در فرآیند جهانی ( هرچند انتظار می758 :5777 های قدرت و... ابتنا دارد )واتسون، پرسمان
های ملی چون حجاب  های دینی و سنت های تمایزات فرهنگی کمرنگ شود؛ ولی احیای مؤلفه ویژگی

 اسالمی، در بسیاری از جوامع وجود دارد.
سازی، انقالب اسالمی ایران، با تبیین نسبت میان دین و سیاست و  جهانی در رویارویی با سیاست

ی  ( و داعیه087-087: 57ج ،5767-5739 ی مسائل زنان )امام خمینی، درهم تنیدگی آن درباره
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کند  االذهانی ترسیم می اندازی گسترده در فضای بین های تمدنی خود، چشم شمولی مؤلفه جهان
اقتصادی، برابرسازی قوانین و بازسازی حقوقی مسائل زنان، ازجمله  -عی( عدالت اجتما9/7/5797)

های تمدنی کارآمدی نظام دینی است؛ بدین  سیاست فرهنگی پوشش و حجاب زنان و یکی از سنجه
دهد و ابزار پیوند نیرومندی را به  ای را نشان می معنا که امروزه حجاب اسالمی، حلول و بازنمایی ویژه

شناساند  د و به همان سان بستر حاصلخیزی از معانی را همچون نماد دستاورد جهانی میگذار نمایش می
این عرصه،  نظران (. در چنین شرایطی، واکاوی سخنان اندیشمندان و صاحب503 :5775 ضمیر، )روشن
رو محقق در  دهد؛ ازاین های متشتت و گاه متضاد و گوناگونی از حجاب و پوشش را نشان می گفتمان

مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که خوانش مقام معظم رهبری درباره حجاب و عفاف  این
صورت کیفی و مستقل در اندیشه معظم له،  ی عفاف و حجاب به چیست؟ از آنجا که بررسی پدیده

گیری از روش تحلیل مضمون، بحث حجاب و عفاف را  رو، با بهره مورد واکاوی قرار نگرفته است؛ ازاین
رو در ابتدا افزون  ای مورد واکاوی و کاوش قرار خواهد گرفت؛ ازاین الله خامنه ی فکری آیت نظومهدر م

ترین مضامین استخراجی از بیانات معظم له،  بر اشاره به چالش حجاب در عصر کنونی، برجسته
 واکاوی و بررسی خواهد شد.

 . چالش حجاب در جهان اسالم و ایران معاصر2

از شئون انسان است و در هر تمدن وابستگی مستقیمی با معنای انسان و  پوشش و لباس شأنی
تعریف انسان در آن تمدن دارد؛ بدین معنی که لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست، پرچمی 

گاهی می  ی وجود خود نصب است که او بر سر در خانه رساند که از کدام فرهنگ  کرده است و با آن به آ
چنان که هر ملیت با وفاداری و احترام به پرچم خود، باور خود را به هویت ملی و کند. هم تبعیت می

بسته  ها، باورمند و دل ها و بینش کند، هر انسان نیز، مادام که به یک سلسله ارزش سیاسی خود ابراز می
تنها تحت  ها را از تن به در نخواهد کرد؛ بنابراین لباس نه ها و بینش باشد، لباس متناسب با آن ارزش

تک افراد نیز هست و البته میان شخصیت افراد و  تأثیر فرهنگ جامعه است که معّرف شخصیت تک
 (.08-00 :5737فرهنگ عمومی جامعه نیز پیوند نیرومندی وجود دارد )حداد عادل، 

ی  در جهان اسالم، از قرن نوزدهم بحث بر سر فلسفه حجاب در میان زنان مسلمان، حدود و اندازه
گرایان  ی پوشیدن لباس و انتخاب یا واداشتن آن، از جستارهای برجسته میان سنت ، فرم و اشکال ویژهآن

و هواداران مدرنیته در جهان اسالم شد. کشمکش بر پرسمانی چون حجاب در جوامع اسالمی به باور 
که آنها، حجاب  هایی است گرا و فمینیست های اسالم برخی از نویسندگان، به راستی درگیری میان گروه

گرایان، حجاب یک اجبار مذهبی است که جایگاه زنان را در جامعه  برای اسالم»پذیرند؛ زیرا  را نمی
ها،  کند؛ اما برای فمینیست شناساند و از آنها برای اینکه ابزاری برای سکس نباشد، حمایت می می

بنیادین زنان مسلمان را برای و حقوق  حجاب سمبل سرکوبی و یک ناگزیری پدرساالرانه است که حق 
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 (.Mir-hossini, 2011: 191) «گیرد پوشند، نادیده می مهار بدن خود و انتخاب آنچه می
ی کشف حجاب،  در این میان برخی از اندیشمندان اسالمی باور دارند تا زمانی که رضاخان مایه

تبدیل کرد، بحث از  های جامعه ایران آن را به پرسمانی برجسته و درخور نگرش در صدر پرسش
نخستین بار این اندیشه از بیرون آمد. افرادی نیز از » گونه مطرح نبوده: حجاب و کنار گذاشتن آن به این

کرده بودند و یا در  های مدرن که یا در غرب تحصیل داری کردند، شیفتگان غرب و اندیشه آن جانب
(. این 38تا  65: 5778)جعفریان،  «ها بودند خوانده و متأثر از آن اندیشه داخل، در مدارس نوین درس

صورت یک امر فقهی و تکلیف شرعی مطرح بوده  امر بدین معنی است که در ابتدا بحث از حجاب، به
ی مسلمانان است؛ اما در دوران  انکار نیست؛ چون امری مسلم و مورد پذیرش همه و این امر قابل

یه( بیش از هر کشور دیگری مطرح بوده و هست. جدید، بحث علمی از حجاب در ایران )و نیز ترک
صورت یک دستور حکومتی درآمد و همین امر سبب  ی آن نیز این بود که از آغاز ترک حجاب به انگیزه

صورت یک پرسمان درآید )جعفریان،  تنها برای دین؛ بلکه برای سیاست هم به شده تا این پرسمان نه
ویژه در کشورهای  شدن حجاب به نماد زن مسلمان انقالبی، به لتوان گفت تبدی (؛ بنابراین می57: 5777

های سیاسی احتمالی، در بدپوشی شماری از زنان جامعه ایران، به  چنین وجود انگیزه الئیک و هم
های غربی در پرسمان حجاب،  حجاب بعدی سیاسی داده است که درگذشته چنین نبود. دخالت دولت

ی  مسلمانی همچون افغانستان، ترکیه و ایران در چند دهه های ممنوعیت حجاب به دست حکومت
ی حجاب، در دهه اخیر نیز نشانی  کننده پیش و ورود کشورهایی چون تونس به کشورهای اسالمی منع

 (.77: 5773شناس،  ی سیاست به پرسمان حجاب است )حق گویا از حساسیت گستره

اب و به دنبال آن سیاسی شدن آن دخالت ی کشف حج هایی چند در گسترش پدیده در ایران، سازه
های انتقادی غربیان و یا شیفتگی ایرانیان نسبت به افکار آنان، افکار  داشت. نشر افکار اروپایی از راه نوشته

های برگرفته از کشورهای همسایه  های کشورهای عربی متأثر از اروپائیان، همچنین افکار و تجربه و تجربه
شد تا بحث  نقش بزرگی ایفا کرد. این امور سبب می 5750ده کشف حجاب در سال مانند ترکیه که در پدی

از حجاب در داخل کشور، همچون پرسمانی برجسته و حیاتی زنان مطرح باشد. در جهان اسالم اولین 
با نوشتن کتاب  5797ها به دست قاسم امین برداشته شد. قاسم امین ازجمله پیشروانی بود که در سال  گام

آمیز زنان  صورت گسترده جایگاه حقارت گامی بلند در این عرصه برداشت. وی از کتابش به« یرتحر»
های پیشین وی  مصری را بازگو کرد و بر تعلیم و تربیت آنان تأکید داشت. نگارش این کتاب و کتاب

و افزون  جای گذاشت ای به ی حجاب، در ابتدای قرن بیستم در جهان غرب کارایی عمیق و گسترده درباره
بر برانگیختن بحث و گفتگوهای بسیار پیرامون آن سبب تألیف آثاری در این زمینه شد. وی بر این باور بود 
که: حجاب به این معنا که زن در خانه بماند و بیرون نیاید، مانع رشد و ترقی آنان است؛ بنابراین باید اجازه 

باشد؛ چراکه زنی که اختالط با مردان داشته باشد، بیش  درآمده و با مردان آمیزش داشته  داد تا زن از خانه
از زنی که در خانه است، از افکار بد به دور است. به خودی خود زنی که در این شرایط عفیفه بماند، 
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بین االدب مانده و به ناگزیر عفت خویش را حفظ کرده است )قاسم امین،  ترجیح بر زنی دارد که در خانه 
 (.38تا  65: 5778، به نقل از جعفریان، 90-79-58-05، صو القضیه

در دوران حکومت رضاخان، با « زن امروز»و « زن و آزادی»ی امین با عنوان  دو کتاب پرآوازه
ی آثار قاسم امین در ایران، ضمن اثرگذاری  به چاپ رسید. ترجمه« احمد مهّذب»های مترجم آن،  تالش

حجاب اسالمی را نیز در پی داشت. احمد بر این باور است  های هواداران بر روشنفکران داخلی، نکوهش
که آثار امین، دربردارنده پیشنهادهایی برای زنان است همچون یک رفرم یا دگرگونی سمبولیک براندازی 

کند برای فراهم  حجاب. او بر بایستگی یک ابتکار و نوآوری جامع فرهنگی و سنتی در کشور تأکید می
باوجود (. Ahmad, 1992: 143منسوخ کردن حجاب، بیشتر بایستگی دارد ) کردن دگرگونی دلخواه،

های واپسین پیروزی انقالب ایران، نقش حجاب زنان،  چنین فضایی در ایران پیش از انقالب، در سال
های اصلی شورش بر ضد پهلوی در  نظران، یکی از زمینه درخور نگرش است. به تعبیر برخی صاحب

های آغاز انقالب هم حجاب همچون یک نماد اساسی، برای  و افزون بر آن در ماههمین امر نهفته بود 
استاد مطهری یکی از « مسئله حجاب»ها مطرح شد. انتشار کتاب  ی خیابان مخالفان شاه در عرصه

های اساسی برای آغاز انقالب حجاب بود. چاپ پیاپی کتاب استاد مطهری طی یک دهه پیش از  قدم
 (.65: 5777دهد )جعفریان،  کارایی این اثر در این دگرگونی مذهبی می انقالب، نشان از

سو حجاب را به  ی اخیر در کشورهای مسلمان، از یک بنابراین سیاسی شدن حجاب در چند دهه
هایی بسیاری را برانگیخت.  های جائر تبدیل کرد و از سویی دیگر مخالفت نماد مقاومت در برابر دولت

ها نیز لقب گرفته با  وط دولت پهلوی و در جریان انقالب اسالمی که انقالب حجابدر ایران بعد از سق
های اسالمی، بار دیگر حجاب مورد توجه دولت قرار گرفت و به صدر پرسمان کشور  بازگشت به مؤلفه

 تنها در ایران که در کشورهای مسلمان و حتی در اروپا و آمریکا نیز مشهود بود. تبدیل شد. این امر نه
زا شدن حجاب دختران جوان کشورهای اروپایی همچون فرانسه، حکایت از این داشت که  بحران

تنها  باوجود فضای فکری غرب، زنان مسلمان همچنان بر حجاب خود پافشاری دارند و غرب، نه
ی فرهنگ دینی مسلمانان حذف کند؛ بلکه در برابر آن نیز دچار  نتوانسته است این جستار را از دایره

چالش شده است. با رخداد انقالب اسالمی و برجستگی نقش نمادهای فرهنگی، به ویژه نمادهای 
های پس از انقالب تبدیل شد. گفتمان  های دولت اسالمی، بازسازی فرهنگی جامعه به یکی از اولویت

حجاب و تحوالت   بینی اسالمی، لفزون بر توجه به چالش بر جهان سازی حجاب و پوشش با تکیه
 هانی بایستگی امروز جامعه اسالمی است.ج

 . روش پژوهش3

تر از  های اخیر، گامی مثبت در راستای درک عمیق های کیفی در سال امروزه با رشد شتابان پژوهش
های کیفی با  شده است. کسب برآیندهای مفیدتر در پژوهش  های اجتماعی و پویایی برداشته پدیده
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پذیر است. یکی از  های تحلیلی امری امکان مند و تبیین روش بت نظامگیری از ابزارهای تحلیلی، ث بهره
 (Thematic Analysis)های کیفی که دارای ارزش باالیی است، تحلیل مضمون  های تحلیل داده شیوه

های  تواند در سایر روش است. تحلیل مضمون، هرچند خود یک روش مستقل تحلیلی است؛ اما می
برداری قرار  ای و... نیز مورد بهره یت، تحلیل نشانه شناختی، نظریه زمینهتحلیل کیفی چون تحلیل روا

ها یا مضامین آشکار و  دهد که تم (. این روش به محقق اجازه می66: 7ج ،5797گیرد )محمدپور، 
پنهان متن را جستجو کرده، سپس آن را تفسیر کند. نظر به اینکه پدیده حجاب، امری اجتماعی است؛ 

 ای درک بهتر این پدیده، محقق از روش تحلیل مضمون بهره برده است.رو بر ازاین
صورت بود که با مراجعه به سایت مقام معظم رهبری، حضرت امام  روش گردآوری اطالعات بدین

های مکتوب و جلسات پرسش و پاسخ با جوانان گردآوری شده  های متنی، اعم از سخنرانی ای، داده خامنه
های وابسته چون حجاب، عفاف، پوشش و لباس مورد جستجو  نی، متناسب با واژههای مت است. این داده

ها، در تحلیل  بندی شد. از آنجا که در واکاوی داده قرار گرفت. در پژوهش نخستین، مطالب وابسته دسته
مضمون سه مرحله کالن: تجزیه و توصیف متن، تشریح و تفسیر متن، ادغام و یکپارچه کردن مجدد 

ها صورت گیرد.  رو تالش شد با همین روش، کار تحلیل داده ( وجود دارد؛ ازاین59: 5ج ،5796)خنیفر، 
وجو معانی و الگوها صورت  صورت فعال؛ یعنی جست ها متن به در این مرحله، بازخوانی پیاپی داده

های  ار متنشوند، در کن های ذهنی شمرده می هایی که جرقه گرفت. قبل از آغاز به کار کدگذاری، یادداشت
( 78 :5790وابسته نوشته شد. در کدگذاری نخستین، عبارات، بند و جمالتی که معنادار بودند )ایمان، 

 نمونه استخراج واحدهای معنادار آورده شده است: 5ی  انتخاب شدند. در جدول شماره

 : نمونه استخراج واحدهای معنادار1جدول شماره 

 مضمون پایه واحدهای معنادار ردیف

1 

های زیادی خرج  کنم: پول ی حجاب را یادآوری کنم و اشاره خواهم مسئله من می
به  -ها از انواع و اقسام رسانه -کنند، صدها رسانه را کنند، فعّالیّت زیادی می می

ی هویّت  ی حسّاس، ]یعنی[ نقطه گیرند برای اینکه بتوانند روی این نقطه کار می
 57/50/56.5ذاری کنند. مستقلّ فرهنگیِ زنِ مسلمان، اثرگ

ی حسّاس/  حجاب: نقطه
ی هویّت مستقلّ  نقطه

 فرهنگیِ زنِ مسلمان

2 
های پهلوی در کشور  دست پهلوی و دنباله  امام در برابر یک منکر واضحی که به

 57/50/56.5پدید آمده بود، مانند کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد. 
 تأکید بر اصل حجاب

3 

بینید از دهان یک  کند، این است که ناگهان شما می بنده را حسّاس می آنچه
« حجاب اجباری»ی  شوند، مسئله گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب می

گویم  حاال من می -ای نادانسته شود؛ معنایش این است که یک عدّه مطرح می
نند که دشمن با آن ک همان خطّی را دنبال می -شاءاهلل نادانسته است نادانسته؛ ان

همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند؛ همان خط را دارند  
 57/50/56.5کنند.  دنبال می

حجاب اجباری: نقشه 
 دشمن
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 مضمون پایه واحدهای معنادار ردیف

4 

کنند:  ی زن بحث می وقت درباره های آنها در مورد زن است؛ آن این هوچیگری
کنند، دختر  را اجباری میحجابی  شما حجاب را اجباری کردید. خود آنها بی

وقت به ما  دهند، به خاطر اینکه روسری دارد، آن دانشجو را تو دانشگاه راه نمی
گویند چرا شما حجاب را اجباری کردید! این در جهت کرامت زن است، آن در می

 56/52/56.5احترامی به زن است.  دری و بی جهت پرده

حجابی اجباری  بی
احترامی به زن در  بی

 غرب

5 
شده؛ خب، حجاب  ی حجاب توصیه  های شهدا چقدر درباره نامه دیدید در وصیت

 21/27/56.1یک حکم دینی است؛ این آرمان شهیدان فراموش نشود. 

 شده توصیه :حجاب
 حکم :حجاب شهدا/

 دینی 

6 

رود  در یک چنین دنیایی یک خانمی با چادر یا با یک حجاب کامل اسالمی می
گیرد، این خیلی مهم است،  اش را می ی قهرمانی تد و جایزهایس روی آن سکّو می

ی قوی  ی روحیّه دهنده تر است. این نشان رود باال مهم این از آن پرچم که می
دهد که در برابر موج توهّمات و احساسات  ایرانی مسلمان است. این نشان می

ملّت و  شود. هویّت یک خورد و مغلوب نمی آمیز، این ]فرد[ شکست نمی توهّم
جوری  استحکام عنصر و فلز یک ملّت را که فلز محکم و مقاومی دارد، این

 ..05/52/56ها خیلی باارزش است.  شود فهمید. این می

حجاب: هویت یک ملت 
و استحکام عنصر یک 

 ملت

7 

رود  در یک چنین دنیایی یک خانمی با چادر یا با یک حجاب کامل اسالمی می
گیرد؛ این خیلی مهم است،  اش را می ی قهرمانی جایزه ایستد و روی آن سکّو می

ی قوی  ی روحیّه دهنده تر است. این نشان رود باال مهم این از آن پرچم که می
دهد که در برابر موج توهّمات و احساسات  ایرانی مسلمان است. این نشان می
ت و شود. هویّت یک ملّ خورد و مغلوب نمی توهّم آمیز، این ]فرد[ شکست نمی

جوری  استحکام عنصر و فلز یک ملّت را که فلز محکم و مقاومی دارد، این
 ..05/52/56ها خیلی باارزش است.  شود فهمید. این می

ی  دهنده حجاب: نشان
ی قوی ایرانی  روحیّه

 مسلمان است

8 

ی افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را به رخ همگان  به بانوان ورزشکاری که نشانه
نوی شجاعی که باحجاب کامل در پیشانی کاروان درخشید و به کشیدند، به با

ی شما  گویم و از همهمربیان و پیشکسوتان ورزش کشور، خوشامد می
 20/25/56.1کنم.  سپاسگزاری می

حجاب: نشانه افتخارآمیز 
 زن ایرانی

9 

مان را بخوانند. البتّه این افتخار است، خوب  افتخار تنها این نیست که سرود ملّی
ای است؛ امّا باالتر از این افتخار، این است... در یک چنین  است و چیز برجسته

رود روی آن سکّو  دنیایی یک خانمی با چادر یا با یک حجاب کامل اسالمی می
گیرد. این خیلی مهم است، این از آن  اش را می ی قهرمانی ایستد و جایزه می

 05/52/56.5تر است.  رود باال مهم پرچم که می

ارزش حجاب بر سکوی 
 قهرمانی برتر از پرچم

11 

اسالم انسان را شناخته است که حکم حجاب را داده، حکم عدم اختالط زن و 
ی  [ مال خداست و ]او[ آفریننده مرد را داده. اسالم من و شما را شناخته؛ ]انسان

 ..56/.02/2ماست. 

ی شناخت  نشانه :حجاب
 اسالم از انسان

 شناسی )حجاب انسان
 دینی(
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در این گام تالش شد تا نظر به بازشناختن چارچوب پژوهش، کدهای تکراری و یا تغییرپذیر حذف 
 شوند. 

( بود. این گام بعد از کدگذاری Search for Teamesمضامین )گام دوم، در واکاوی، شناخت 
  د. بدین( بهره گرفته شTematic Matrixنخستین صورت گرفت. در این گام، از ماتریس مضامین )

صورت که انتزاع مضامین از متن، تصحیح مضامین وابسته و حذف مضامین غیر وابسته و یا ناهمخوان 
 با ماتریس مضامین انجام شد. 

( بود. هدف در شبکه مضامین این است که با Tematic Networkگام سوم تشکیل شبکه مضمون )
دهنده  ابی مضامین پایه، مضامین سازمانکردن مضامین، مضامین پایه به دست آمد و با بازی منظم

  استخراج شد. در تراز باالتر انتزاع، مضامین فراگیر ساخته شد.
بخشی از  ی رضایت یابی به شبکه تحلیل شبکه مضامین، گام چهارم است. در این گام پس از دست

 عانی حاصل شود.تری از م مضامین وابسته با پدیده حجاب، تالش شد تا در پرتو این شبکه، درک عمیق
پس از ایجاد شبکه مضامین، دوباره به متن اصلی مراجعه و به کمک شبکه تفسیر شد. همچنین 

 مضامین، مورد بازبینی قرار گرفت. 
ها بود. در این گام افزون بر تلخیص شبکه مضامین و  سازی متن، گام پایای واکاوی داده یکپارچه

ها و هدف  شده و برآیند واکاوی با پرسش  ها استخراج ادههای جالب د بیان مختصر و صریح آن، نمونه
 پژوهش وابسته شد.

 های پژوهش . یافته4

چنانچه اشاره شد، وجود تحوالت جهانی در مسائل زنان و افزایش حضور زنان در فضای عمومی، 
ه حجاب و عفاف ایجاد کرد ی زمینه های رقیب و گفتمان غالب در برانگیختگی و چالشی میان گروه

 است. 
در های گوناگون از حجاب در ایران پساانقالب ابتنا دارد؛ بدین معنی که  این برانگیختگی بر قرائت

های ناهمگونی است که آن را  های اخیر، حجاب در گفتمان عمومی جامعه دستخوش برداشت دهه
 پوشش رایج )کار،ی  های گوناگون و گاه ناسازگاری با شیوه توان در ساحت نظری، برامده از قرائت می

( از 5779 ( یا حتی اصل حجاب در دوران پیامبر و تسری آن به عصر حاضر )ترکاشوند،577 :5739
 های سیاسی حجاب )ابتکار، ( و تفوق سویه9 :5773ی نمادین آن )شفیعی سروستانی،  سو یا گونه یک

  ( دانست.778 :5773
حجاب را، دچار چالش ت غالب و رسمی های گوناگون از حجاب، قرائ وجود چندگونگی در قرائت

مضامین وابسته با  ترین در چنین فضایی، با تحلیل سخنان مقام معظم رهبری، برجستهکرده است؛ 
 آمده است: 1 نمودارخوانش حجاب و عفاف استخراج شد که در 
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 «انقالبی( -خوانش سمبولیکی )نمادی»: شبکه مضامین 1نمودار 

و « سرمایه سیاسی»، «شخصیت ساز مبتنی بر عفت»مون فراگیر این خوانش، مبتنی بر سه مض
 است.« گری پوشش دینی انقالبی»

 الف( شخصیت ساز مبتنی بر عفت
« شخصیت ساز مبتنی بر عفت»آمده،  دست اولین مضمون فراگیر که افزون بر واکاوی کدهای به

ت. این مضمون از سه حجاب است که حاکی از جایگاه و شخصیت زن در منظومه فکری معظم له اس
مندی  فایده»و « کرامت بخشی زن»، «تالزم حجاب و عفاف»ی دیگر چون  دهنده مضمون سازمان

 شود: به مضامین باال اشاره می 7برساخته شده است. در جدول شماره « حجاب

 «حجاب؛ شخصیت ساز مبتنی بر عفت»: مضمون فراگیر 2جدول شماره 

 مضمون پایه ردیف
مضمون 

 هندهد سازمان
 مضمون فراگیر

 داشتن عفاف حجاب جهت سالم نگه 5

تالزم حجاب و 
 عفاف

شخصیت ساز 
 مبتنی بر عفت

 عفت وسیله تعالی و شخصیت زن 0

 عفت پایه احترام و شخصیت زن 6

 تأکید اسالم بر عفت زن جهت جلوگیری از ظلم به زن .

 رعایت عفاف رکن اصلی دفاع از زن 1

 ترین عنصر شخصیت زن عفت برجسته 5

 برداشتن حجاب مقدمه رفع عفت و حیا 7
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 مضمون پایه ردیف
مضمون 

 هندهد سازمان
 مضمون فراگیر

 ی افتخارآمیز زن ایرانی حجاب نشانه .

کرامت بخشی 
 زن

 ی ملی تکریم زن باحجاب اسالمی هدف رسانه .

 احتجاب زن یعنی تکریم زن 52

 حجاب یعنی ایجاد حریم 55

 حجاب مایه تشخص و آزادی زن 50

 ارزشی و سبکی زن حجاب سبب کم برداشتن 56

 گذاری زن حجاب، وقار، متنانت یعنی ارزش .5

 حجاب و حیا و عفاف زنانه نشانه عظمت زن 51

 مراتب باال حجاب شرط اول دستیابی به 55

 ی حفظ کرامت و مقام واقعی زن پوشش و حجاب صحیح انگیزه 57

 های واال حجاب مقدمه ارزش .5

 سو با طبیعت انسان ب ارزش همحجا .5

 حجاب و حفاظ زنانه نماد تقوا 02

 حجاب تحقق عزت و متانت زنانه 05

 حجاب احساس آسایش 00

مندی  فایده
حجاب و 

 پوشش

 حجاب امنیت زن و مرد 06

 های گوناگون وجود آثار عمیق و ماندگار مراقبت از حجاب و عفت در عرصه .0

 جهت سالمت بیشتر جامعهالزام حجاب  01

 رعایت حجاب رعایت حدود اخالق 05

 ی خانواده اهمیت حجاب در مسئله 07

 مراقبت بر وضع حجاب جهت حفظ اقتدار و پیشرفت کشور .0

 حجابی برای بنیان خانواده مضر بودن بی .0

 سست شدن بنیان خانواده تبعات جانکاه خودنمایی زن 62

همچون  ی چون عالمه طباطبایی، استاد مطهری مرحوم طالقانی و امام خمینیرویکرد کسان
کید بر حفظ عفت در عرصه ی خصوصی و عمومی است.  خوانش مسلط گفتمان حجاب، حاکی از تأ

استاد مطهری، با یک بررسی واژه شناختی باور دارد که در اصل حجاب، به معنای پوششی است که از 
ی پوشش زن، کاربرد کمابیش جدیدی  ی حجاب درباره ه باشد. کاربرد واژهراه پشت پرده صورت گرفت

کنند،  نشینی زن را درک می ی حجاب، معنای پرده انگیز باشد. کسانی که از واژه تواند ابهام است که می
داند، در همان  نشینی و حبس شدن در خانه می ی پوشش زن را به معنای خانه باور دارند که اسالم وظیفه
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نمایی و  گام معنای راستین این است که زن در معاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوههن
بهره گرفته است که « ستر»جای آن از واژه  ی حجاب، قرآن به آرایی نپردازد. به علت سربستگی واژه خود

تر،  تعبیری دقیق( به 077-077 :59، ج 5775مطهری، در دیدگاه ایشان با عفاف پیوندی نزدیک دارد )
بها کردن خود و حفظ  ای الهام برای گران حیا و عفاف و ستر و پوشش، تدبیری است که خود زن با گونه

 (.59:075، ج 5775مطهری، کار برده است ) جایگاه خود در برابر مرد به 
های اجتماعی آنان، نشان از مناسبت  نسبت به پوشش زنان و فعالیت بررسی سخنان امام خمینی

های اجتماعی از سویی دیگر دارد )امام  سو و حضور در عرصه میان پوشش و حفظ عفاف از یک
از دیدگاه ایشان، زنان با حفظ و رعایت عفت و حجاب اسالمی (. 5:790، ج 5767-5739 خمینی،

امام ماعی و سیاسی همدوش مردان، حضوری پویا داشته باشد )های اجت ی عرصه توانند در همه می
 .(760 :57، ج 5767-5739 خمینی،

کید  ایشان بارها بر حفظ حجاب همراه با عفت و حضور زنان در جامعه پافشاری داشته، به زنان تأ
ر های شماست. هر چه را که خدا دستو دارند: حجابی که اسالم قرار داده است، برای حفظ آن ارزش

های راستین که اینها دارند ...  برای این است که آن ارزش -چه برای زن و چه برای مرد -فرموده است
ی سیر فکری امام  (. مقام معظم رهبری در ادامه575 :59، ج 5767-5739 زنده بشود )امام خمینی،

ترین  برجسته»را  در دال گفتمان اسالمی، آن« عفت»، برای تبیین جایگاه راستین زن با نهادن خمینی
( دانسته، بر تعالی و تکریم 78/3/5736« )ی احترام و شخصیت مایه»و « عنصر برای شخصیت زن

کید فرموده است. پیوند نظری میان، عفت، حجاب و حیا چنان وثیق  شخصیت زن در چشم دیگران تأ
« ایت عفاف زن باشدگیرد، باید رکن اصلی آن رع هر حرکتی که برای دفاع از زنان انجام می»است که 

ای برای  برداشتن حجاب، مقدمه»گذشته  (؛ از همین روست که معظم له باور دارند، در78/3/5736)
ی  ی اسالمی بود؛ برای سرگرم کردن مردم با انگیزه برداشتن عفت بود؛ برای برداشتن حیا در جامعه

بمانند؛ و یك مدتی هم موفق ی کارهای دیگر  بسیار قوی و نیرومند جنسی بود؛ برای اینکه از همه
 ها در درازنای های مسلمان ما باوجود سختگیری شدند؛ اما ایمان عمیق ملت ایران نگذاشت. زن

(. افزون بر عفت و رعایت حیا، 59/58/5776« )گر مقاومت کردند زمان، در برابر این فشار سرکوب
ی هویت و شخصیت زن مسلمان ده های مهین در شکل داشتن حریم میان زن و مرد، از دیگر مؤلفه

 حجاب، ارزشی منطبق با طبیعت»سو،  کرات در سخنان معظم له نمود دارد. از یک است که به
« ی تکریم و حرمت نشانه»( است و از سویی دیگر این پرسمان ارزشی، 0/57/5733« )انسان

عفیفانه، در پرتو ( تمام زنانی است که در ورای حجاب قرار دارند. کرامت بخشی حجاب 0/58/5733)
حجاب »امر ارزشی، برخالف آنچه در تفکر غربی وجود دارد، مایه اسارت زن نیست؛ به عبارتی 

ی اسارت  گرایان، مایه ی مادی ی تشخص و آزادی زن است؛ برخالف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه مایه
 (.77/7/5795« )زن نیست
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قض حقوق و آزادی زن نیست؛ بلکه توانسته است از تنها نا از دیدگاه مقام معظم رهبری، حجاب نه
یابی به حقوقش نیز  ی دست بر عنصر عفت، زمینه  ( و با تکیه78/3/5736ظلم به زن جلوگیری کند )

( نقش 78/57/5735« )امنیت»شده است. افزون بر این، حجاب در کنار به ارمغان آوردن  فراهم 
ی حجاب در جاهای  اهمیت مسئله»واده دارد؛ یعنی ای در تحکیم یا سست شدن بنیان خان برجسته
« دهد ی خانواده خودش را نشان می دهد؛ ازجمله در مسئله ای خودش را نشان می باواسطه

های گذشته ازجمله  ای که پاسداشت حجاب عفیفانه در رشد جامعه و راستینگی به گونه (57/0/5776)
از همین روست که معظم له باور دارند،  ه است،( کارایی بسیاری داشت50/57/5769انقالب و جنگ )

(؛ بنابراین 77/7/5795رای حفظ عزت و پیشرفت کشور، وضع حجاب و عفاف نیازمند مراقبت است )
شناختی نیز چون دال معنادار عفاف و حیای  در این الگوی فکری، حجاب و پوشش از دیدگاه نشانه

به بعد ایمانی و ارزشی آن، حجاب کلیتی برآمده از اسالمی احیا شد؛ بدین معنی که افزون بر توجه 
و به سبکی از زندگی اسالمی  ها را تضمین کند عفاف متکی به تقوا، توانست حضور زنان در تمام عرصه

 و مذهب هویتی تازه ببخشد.

 ب( حجاب سرمایه سیاسی
مضمون  است که با سه« ی سیاسی حجاب سرمایه»دومین مضمون فراگیر در بیانات معظم له، 

ی  حجاب عرصه»و « رسانه بودن حجاب»، «اسالمی -حجاب نماد هویت ایرانی»ی  دهنده سازمان
 شده است: پیوستگی دارد و در جدول زیر نمایش داده « حضور

 «دینی -حجاب سرمایه نمادین سیاسی»: مضمون فراگیر 3جدول شماره 

 مضمون پایه ردیف
مضمون 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

 هویت مستقل فرهنگی زن ایرانیاب حج 5

حجاب نماد 
هویت 

-ایرانی
 اسالمی

سرمایه 
 سیاسی

 حجاب هویت و استحکام عنصر یک ملت 0

 ی قوی ایران مسلمان ی روحیه حجاب نشانه 6

 چادر، حجاب ایرانی اسالمی .

 حفظ حریم عفاف و حجاب میراث هزارساله ایرانی 1

 ایرانچادر لباس و نشان ملی  5

 حجاب رسم ایرانی 7

 انتخابی بودن چادر ایرانی .

 هویت اسالمی یعنی حفظ خصوصیات زنانه با حضور در عرصه .

 تقلید کشورها از حجاب ایرانی 52
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 مضمون پایه ردیف
مضمون 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

 ارزش حجاب بر سکوی قهرمانی برتر از پرچم یک کشور 55

رسانه بودن 
 حجاب

 های فرهنگی ی مقاوم بودن در برابر هجمه نشانهحجاب بر سکوی قهرمانی  قرار گرفتن با 50

 ها ورزشی نمایش شخصیت و هویت زن مسلمان حجاب در میدان 56

 ها ورزشی یعنی تبلیغ خود حضور زنان در میدان .5

 سو باحجاب تجلیل و تکریم از زنان محجبه بر سکوی قهرمانی در کشورهای ناهم 51

 ضور محجبه خود بر سکوی قهرمانیارسال پیام به دنیا با ح 55

 ارزشی بودن حجاب؛ باالترین مدال بر گردن زن مسلمان 57

 حفظ حجاب و حفاظ در بیرون از خانه عامل الگوسازی اسالمی .5

 نشان دادن زن به جهانیان باحجاب اسالمی .5

 حجاب؛ پیام عملی زن مسلمان به دنیا 02

05 
های برجسته با حفظ دین و حجاب در  ادن شخصیتد زن مسلمان یعنی نشان

 های گوناگون عرصه

 حضور زنان در دوران انقالب با چادر و حجاب 00

حجاب عرصه 
 حضور

 های اجتماعی عدم مخالفت حجاب با کنشگری 06

 حجاب لباس مشارکت .0

01 
نخبگان رشد عظیم  های گوناگون افتخار به حضور زنان باحجاب اسالمی در عرصه

 زن با رعایت حجاب و حدود شرعی

 وجود نخبگان در نظام زیر درفش پوشش حجاب 05

 های سیاسی و اجتماعی به برکت امام مرکزیت زنان در فعالیت 07

 های گوناگون علمی با رعایت حجاب و عفاف افتخار به حضور زنان در رشته .0

مانند یک نماد، برای سنن ملی و دینی   ش و لباس، بهی پوش از قدیم، توجه و ارزش دادن به گونه
وجود داشته است. شاید در مراحل نخست، پوشش و لباس افراد، یک ضرورت زیستی یا دینی بوده؛ 

اجتماعی  -اما در گذر زمان سویه نمادین یافته است. حجاب نیز همچون نماد و ضرورت فرهنگی
های مسلمان و جوامع استعمارگر بوده است. لیال  تجوامع مسلمان، در قرن کنونی مورد توجه دول

احمد باور دارد که داشتن حجاب، سمبل مهمی برای زنان حتی در تاریخ باستان است؛ یعنی همچون 
دیگر، حجاب یک جایگاه طبقاتی برای  عبارت نمادی برای زنانی است که زیر حمالت مردان بودند. به

حجاب همچون تصویری است که هدف از آن، متمایز کردن  کردند؛ یعنی زنانی بود که ازدواج می
 (.Ahmad, 1992: 14-15احترام و دیگران است ) طبقات باالتر و ناهمتا ساختن آنها بین زنان قابل

که چادر و پوشش زن ایرانی اشاره دارد، آن را نماد  مقام معظم رهبری در بسیاری از موارد، هنگامی 
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چادر یک حجاب ایرانی است و زن ایرانی این »اند.  زارساله تمدن دانستههویت ایرانی، ملی و میراث ه
« تواند سراسر حفاظ و حجاب داشته باشد را انتخاب کرده و خوب حجابی هم هست و می

(. این سخنان در برابر این تصور که شاید حجاب به شکل امروزی برگرفته از اعراب یا 0/57/5733)
کید دارند  را رد میتنها رهاورد دین اسالم باشد  کند، چنانچه معظم له بارها به فراخور نیاز بر این امر تأ

چادر، لباس ملی ماست. چادر، پیش از آنکه یک حجاب اسالمی باشد، یک حجاب ایرانی است. »که 
مانند   (. امروزه همین پوشش ملی و یا حجاب ایرانی به78/3/5737« )مال مردم ما و لباس ملی ماست

هوّیت یک مّلت و »(، 53/57/5796) «هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان»و « سنقطه حسا»
ی جهانی چنان بروز و نمودی یافته که  ( در رده75/58/5790، )«استحکام عنصر و فلز یک مّلت

ای سترگ از تحقق اسالم انقالبی و راستین نیز  توانسته است، افزون بر کارایی در خارج از مرزها، نشانه
نشین شمال آفریقا، در کشوری دیدم که دختران و زنان،  ی مسلمان در سفری به منطقهمن »باشد: 

حجاب خودشان را به تقلید از حجاب زنان ایرانی درست کرده بودند... این حرکت ملت ایران و این 
« ی عظیم تحّقق اسالم انقالبی و ناب و راستین، آثار خودش را در دل مردم گذاشته است نشانه

(56/7/5778.) 
مفهوم »شناس  روست که به تعبیر این اسالم نگاه فرا فرهنگی معظم له، به حجاب زن ایرانی، ازاین

شده   ای اسالمی نیز تبدیل شود، این مفهوم به نماد امت یا جامعه حجاب به هویت فردی محدود نمی
گیری از  است. تالش یک زن مسلمان مهاجر، برای شناساندن خود همچون یک مسلمان، با بهره

ها و باورهای اسالمی و فرهنگ اوست که وی را به  ها، ارزش روسری، پذیرش حمایت کلی از نگرش
ای نگاه نمادگونه به حجاب و  ( به گفتهDaly, 1999: 149« )دهد تر مؤمنان پیوند می ی بزرگ  جامعه

آمده از این است که شده، بر اینکه حجاب به نمادی قدرتمند و فراگیر از هویت زنان مسلمان تبدیل 
ها یکسان نگریسته شوند، آنان درصدد به دست آوردن و تأیید  زنان مسلمان دیگر مایل نیستند با غربی

ی هویت خود همچون یک مسلمان هستند. انتخاب پوشش حجاب، تنها یک پرسمان سنتی و  دوباره
 پذیرند. ا رغبت میشان ب ی هویت اسالمی دینی نیست؛ بلکه آنان خود حجاب را همچون نشانه

ی پوشش زن ایرانی، خود  توجه معظم له به نقش هویتی حجاب و تقلید دیگر کشورها از شیوه
گر مضمون سازمانده دیگر و قدرت رسانه بودن حجاب زن ایرانی است؛ به عبارتی ایشان در  بیان

ی  رسانه شیوه ویژهدهند.  ای نشان می ی ارتباطی، رویکرد ویژه سخنانشان به حجاب به مانند رسانه
(. منظور 5733:77ی نظامی از نمادها یا مرزهاست )هارجی و دیگران،  انتقال پیام است که دربردارنده

شود که دربردارنده  از ارتباط، مکانیسمی است که پیوندهای انسانی بر اساس و به دست آن ایجاد می
(. با توجه به 5778:07راد،  نیانحاالت چهره، رفتارها، حرکات، طنین صدا، کلمات و...است )محس

گیری از حرکات، یکی از  ها ناگزیر از برقراری پیوند و ایجاد تعامل با یکدیگرند، بهره اینکه انسان
های بدن، تکان دادن سر،  ها و حرکات اندام ژست»های بارز تعامل است. منظور از حرکات   جنبه
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ها، حاالت  به انتقال اطالعات، نگرش»حرکات است که با این « ها و وضعیت بدن حالت چهره، نگاه
شود؛ بنابراین امروزه، بدن  ( پرداخته می35: 5778راد،  )محسنیان« عاطفی یا خلقیات و جایگاه افراد

ها و خطراتی را که به ساختار اجتماعی  نماد جامعه است و بدن انسانی در مقیاسی کوچک قدرت
( با این توصیف، حجاب افزون بر 5795:57روتون، کند )لوب شود، بازتولید می نسبت داده می

ی ویژه از معنی را به سایرین  دهنده بودن پیامی ویژه به دیگران، نمادین نیز هست؛ یعنی گونه انتقال
 دهد. انتقال می

ی پوشش در عملکرد  ی ارتباطی نمادین، امروزه جایگاه گونه نظر به اهمیت بدن به مانند رسانه
پوشی  ی در به نمایش گذاشتن هویت و نماد یک جامعه نقش بسزایی دارد. با چشمالملل سیاسی و بین

ی ارتباطی،  ی این است که حجاب مانند یک رسانه دهنده از این امر، کاوش در سخنان رهبری نشان
ها برای دنیا پیامی دارید. این  خواهم بگویم که شما خانم من می»ی پیام به جهان است:  دهنده انتقال

را دقیق و مسجل کنید و به دنیا بدهید. پیام هم تنها پیام زبانی و شفاهی و کتبی نیست؛ بلکه بیشتر  پیام
کید دارند این است که امروزه زنان در مرکز 76/58/5767« )عملی است (. پیام عملی که ایشان بر آن تأ

و با داشتن حجاب و وقار و ر اند؛ ازاین های سیاسی قرار دارند و پرچم انقالب را به دست گرفته کنشگری
متانت اسالمی توانسته است، نماد گسترش اسالم در جهان به معنای عام و وسیله صدور انقالب 
اسالمی در معنای خاص باشد. از همین روست که داشتن حجاب اسالمی در داخل و خارج از کشور، 

ام غرب و مطبوعات آنها و این تم»های انقالب شمرده شده و  نماد انقالبی بودن و پایبندی به آرمان
اند  دست هم داده به های بزرگ جهانی، دست داران و صهیونیست نویسندگان قلم به مزد و عامل سرمایه

ی حجاب را مورد تهاجم تبلیغاتی قراردادند تا شاید ما را از  تا جمهوری اسالمی را هو کنند. مسئله
 (.76/58/5767« )میدان خارج کنند

کند که بیانات  اب برای صدور انقالب و تفکر اسالمی زمانی بیشتر جلوه مینمادین بودن حج
معظم له، در برخورد با بانوان ورزشکار دیده شود. ایشان باور دارند زمانی که یک بانوی ایرانی 

گیرد، ارزش این حرکت )حاضر شدن بر سکوی  باحجاب کامل اسالمی بر سّکوی قهرمانی قرار می
تر است. باید توجه داشت که پرچم، نماد  المی( از باال رفتن پرچم نیز باارزشقهرمانی باحجاب اس

تر و  هوّیت و رساننده ماهیت یک کشور است، با این نگاه، حجاب اسالمی نماد هوّیتی مهم
هوّیت یک ملت و استحکام عنصر و فلز یک ملت را که فلز محکم و مقاومی »تری است که  ارزشمند

ایشان همچنین در دیدار با یکی از قهرمانان زن، بیان  (75/58/5790« )شود می دارد، از آن فهمیده
ها ورزشی  شما با نمایش شخصیت و هویت زن مسلمان ایرانی نشان دادید که در میدان»داشتند که 

« آفرین داشته باشد تواند با حفظ حجاب و حدود دینی، حضوری مقتدر و عزت یک زن مسلمان می
ای و قدرت انتقال دهندگی ارزشی حجاب، تنها از سکوی  جه به نقش رسانه(. تو78/7/5797)

مرکزیت زنان در »است که با « حجاب عرضه حضور»قهرمانی یک زن مسلمان نیست؛ بلکه 
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( آغاز شد و در دوران پس از انقالب 76/58/5767« )های سیاسی باحجاب به برکت امام فعالیت
( 76/58/5767« )اجتماعی با حفظ وقار و متانت و حجابهای سیاسی و  حضور زنان در فعالیت»

زن مسلمان زنی است که هم »فرمایند:  سبب الگوگیری زنان جهان گردید؛ از همین رو معظم له می
کند؛  های خود را حفظ می ها و لطافت ها و رّقت دین خود را، حجاب خود را، زنانگی خود را، ظرافت

کند و  میدان معنویت و علم و تحقیق و تقّرب به خدا پیشروی می کند؛ هم در هم از حق خود دفاع می
شود الگویی  دهد و هم در میدان سیاسی حضور دارد، این می ای را نشان می های برجسته شخصیت
توان گفت، باوجود پیوند وثیق میان هویتی بودن حجاب از  (؛ بنابراین می78/6/5739« )برای زنان

ی  زشی و دینی به حجاب از سویی دیگر، حجاب زن ایرانی در عرصهسو و توجه به رویکرد ار یک
المللی چنان نمود یافته که از بین رفتن حجاب به معنای مخدوش شدن شخصیت اسالمی و  بین

اش با چادر زن ایرانی قرین بوده  تبع آن از دست رفتن انقالبی است که پیروزی انقالبی زن مسلمان و به
دهد که دانسته شود، امروزه مبارزه باحجاب زنان مسلمان  یشتر خود را نشان میاست. این پیوند زمانی ب

شود. این تلقی حجاب را از فروع دین فراتر  به ویژه جامعه ایرانی، همچون مبارزه با اسالم تلقی می
 های جامعه ایران تبدیل کرده است. برانگیز در صدر پرسمان برده، به جستاری چالش

 شش دینیگری پو ج( انقالبی
، «حجاب سنجه وفاداری به انقالب و نظام»سومین مضمون فراگیر که دربردارنده سه مضمون 

« گری پوشش دینی انقالبی»است، در « گفتمان سازی حجاب»و « حجاب؛ عرصه مقابله فرهنگی»
 آمده است: 0برساخته شده که در جدول شماره 

 «نیگری پوشش دی انقالبی»: مضمون فراگیر 4جدول شماره 

 مضمون پایه ردیف
مضمون 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

سنجه  ها ی پایبندی به ارزش ها مرزشی نشانه حضور زنان باحجاب در میدان 5
وفاداری به 
انقالب و 

 نظام

گری  انقالبی
 پوشش دینی

 ها ورزشی پیام عزم و اراده، ایستادگی و ایمان با حضور زنان محجبه در میدان 0

 نظام اسالمی سکوی جهانی یعنی وابستگی به حجاب بر 6

 ی معرفی ملت خود به جهان قرار گرفتن باحجاب بر سکوی قهرمانی نشانه .

 ی حجاب: نقطه دعوا حساسیت غرب بر مسئله 1

ی  عرصه
ی  مقابله

 فرهنگی

 تهاجم فرهنگی غرب علیه حجاب، وسیله خارج کردن جمهوری اسالمی از میدان 5

 های غربی نسبت به حجاب برای مقابله با آن ای رسانهاستهز 7

 اعتراض به جمهوری اسالمی به خاطر حجاب .

 ی اصلی مخالفت با جمهوری اسالمی حجاب انگیزه .

 دشمنی غرب باحجاب زن مسلمان 52

 نقشه دشمن«: حجاب اجباری»بیان  55
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 مضمون پایه ردیف
مضمون 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

 دیهزینه کردن غرب برای نابودی حجاب به اسم آزا 50

 اصالحات آمریکایی یعنی از بین بردن حجاب 56

 مخالفت غرب باحجاب: سیاست راهبردی اساسی غرب برای هرزه شدن زن .5

 کشف حجاب راه رویارویی با ادیان 51

 تهاجم فرهنگی غرب به حجاب حداقلی زن مسلمان 55

 ارانه نسبت به غربی حجاب: موضع تهاجم و طلبک موضع جمهوری اسالمی درباره 57

گفتمان 
 سازی حجاب

 ی حجاب مسئولیت جمهوری اسالمی: بیان صریح درباره .5

 تدبیر در مقابل شبهه افکنی درباره حجاب .5

 گفتمان اسالمی درباره حجاب: روحیه طلبکارانه 02

 پذیرش وجود حریم میان زن و مرد: اصول تفکر اسالمی 05

 سالمی بر وجود حجاب در روابط میان زن و مردپافشاری جمهوری ا 00

 جلوگیری از نفوذ تبلیغات غرب در بحث حجاب 06

ای بودن حجاب و نقش هویتی که در شخصیت زن مسلمان و قرار گرفتن  نظر به قدرت رسانه
که  کند عنوان الگوی جهانی دارد، مقام معظم رهبری به فراخور مباحث حجاب، مضامینی را بیان می به

ی  برساخته شده است. اینکه امروزه حجاب در عرصه« حجاب سنجه وفاداری به انقالب و نظام»تحت 
شما »خوبی هویداست که  جهانی همچون یک کنش نمادین انقالبی نمود یافته است، در این عبارت به

ر دیدار بانوی )بیانات د« نظام اسالمی را از یک سکوی جهانی اعالم کردید با اقدام خود، وابستگی به
 (.78/7/5797کرمانشاهی قهرمان ووشو با رهبر انقالب، 

ملت خود را معرفی »ها گوناگون جهانی، به راستی  در این کنش، زن ایرانی باحجاب خود در میدان
« های گوناگون ضد فرهنگ و دین، مقاوم است دهد که در برابر هجمه نشان می»و « کند می

د که به این ارزش پایبند است و این صحنه در همه دنیا منعکس ده نشان می»( و 58/55/5797)
 (. زمانی ارزش50/3/5777« )کند ی آن تبلیغات را خنثی می شود؛ او به راستی با این کار، همه می

 «ی مقابله حجاب عرصه»ی فکری معظم له،  شود که دانسته شود، در منظومه این امر روشن می
 حجاب اگر در جمهوری اسالمی باشد، آن را»صورت که  ینانقالب اسالمی با غرب است؛ بد

 های کشورهای عربی باشد که دختران جوان  دانشجو، بامعرفت شمارند. اگر در دانشگاه زشت می
گاهی و با میل و اختیار خود به حجاب روی آورده  دهند. اگر در بین اند، حّساسیت نشان می و آ

های کشورهای خودشان  ند. اگر در مدارس و حّتی دبستانده احزاب سیاسی باشد، حّساسیت نشان می
« دهند. پس نقطه دعوا در اینجاست حّساسیت نشان می -با اینکه زیردست خودشان است -هم باشد 

( به رویارویی و 53/57/5796« )حجاب اجباری در ایران»(. از همین رو با نیرنگ 78/3/5737)
ی بنیادین مخالفت با جمهوری  حجاب انگیزه»بیانی دیگر  پردازند؛ به اعتراض با جمهوری اسالمی می
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ی حجاب را  جمهوری اسالمی را هو کنند. مسئله»( است و تالش دارند تا 58/5/5769« )اسالمی
(. در چنین 76/58/5767« )مورد تهاجم تبلیغاتی قرار دادند تا شاید ما را از میدان خارج کنند

در « گفتمان سازی»بری در برابر غرب این است که باید به شرایطی، سیاست راهبردی مقام معظم ره
( در 5/7/5798« )مواضع خود را صریح»این زمینه پرداخت؛ بدین معنی که جمهوری اسالمی 

تهاجم،   گفتمان اسالمی در مورد زن را بایست با روحّیه»تر  ی حجاب بیان کند و به تعبیر دقیق زمینه
گر  جای قرار گرفتن در موضع پاسخگو، ما مطالبه (؛ یعنی به75/7/5797« )طلبکارانه مطرح کرد

جور نبود که زن با برداشتن حجاب در میدان علم یا در میدان سیاست یا در میدان  این»باشیم؛ زیرا 
های اجتماعی پیشرفت کند؛ همه اینها با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ما در نظام اسالمی  فعالیت

 ی درخشانی، سبب شد تا حجاب به (. وجود چنین تجربه59/58/5776« )این را تجربه کردیم
سبک زنان ایرانی در فرانسه و برخی کشورهای دیگر گسترش پیدا کند و این نشانه پیشرفت است 

(76/58/5767.) 
آوری زنان به حجاب در کشورهای الئیک، چون آتش زیر  تر اینکه گسترش و روی دستاورد برجسته

(. بیان این نگاه در 76/58/5767دهد ) وادث عظیمی در پشت پرده خبر میخاکستر است و از ح
دهنده این است که بصری شدن نمادهای منزلت و هویت در عرصه  خوانش معظم له از حجاب، نشان

ها و معیارهای  های پس از انقالب اسالمی، در زمره نخستین سنجه جهانی، سبب شده تا در سال
ی حجاب قرار گیرد؛ این امر حاکی از یک هوشمندی کامل  نگ دینی، مسئلهارزیابی میزان ارتقای فره

گرفته  در عطف توجه به جنبه نمادین حجاب در عین ایمانی و دینی بودن آن بوده که مورد اهتمام قرار
 است.

 گیری نتیجه

ر کننده خوانش سمبولیکی )نمادی انقالبی( از حجاب و عفاف است که د های تحلیلی ترسیم یافته
آمده است. با توجه به اینکه انقالب اسالمی با  دست   قالب مضامین فراگیر وابسته با مقوله حجاب به

بینی اسالمی باشد. امام  بخش ظرفیت جهان تواند تحقق بینی اسالمی تکوین یافته، می بر جهان تکیه
گاهی از وجود چنین ظرفیتی و با تکیه خامنه گری پوشش و  با انقالبی بر مبانی اسالمی انقالب، ای با آ

دهد که  حجاب، زن تراز جمهوری اسالمی را بازخوانی نموده است. همچنین این خوانش، نشان می
حجاب و پوشش زنان در پیوستار خود، ادامه تطور معنایی حجاب در گفتمان اسالمی است که باوجود 

کید بر حفظ عفت و حجاب زنان گفتمان های اجتماعی،  در عرصه های رقیب، توانسته افزون بر تأ
ی سیاسی اجتماعی زنان ایرانی  های نمادین آن را چون نماد مقاومت و مبارزه معناداری پوشش و سویه

ای ارزش بازنمایی کند؛ بدین معنی که در این نگاه، افزون بر توجه هوّیتی به حجاب و پوشش، گونه
تأمل اینکه، وجود  ی وجود دارد. نکته قابل الملل ی ملی و بین نمادین نیز برای حجاب و پوشش در عرصه
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ای در  ی رسانه های تبلیغی و هجمه ای آن، سیاست گری و پوشش و انعکاس رسانه پیوند میان انقالبی
های  رو، در آینده ممکن است حفظ نظام و آرمان ضدیت با انقالب اسالمی را دوچندان ساخته؛ ازاین

رویارویی قرار گیرد، در چنین شرایطی، تبیین و گسترش انقالب، با حفظ حجاب و پوشش، در نوعی 
های انقالب  سازی بانوان جامعه را در راستای تحقق آرمان های انسان تواند ظرفیت خوانش صحیح می

هایی چون حجاب و پوشش عفیفانه را در پی داشته باشد؛ به همان سان،  قرار داده، نهادینه کردن ارزش
 می را نیز تضمین نماید.تداوم و پیشرفت انقالب اسال
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