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 چکیده
ای کنش اجتماعی  ی فرهنگی است. پوشیدن حجاب گونه های برجسته ی جامه و پوشش، از نشانه گونه

ها و باورهای زنان مذهبی است و همواره مورد نگرش غیرمسلمانان،  اندیشه  ی دهنده شمرده شده که نشان
ی نوینی به   که زنان گردشگر در بدو ورود به ایران با پدیده آنجایی ویژه گردشگران خارجی بوده است؛ از  به

های  و بررسی دیدگاه  شوند که بایسته به پاسداشت آن هستند؛ پژوهش در این زمینه ، روبرو می«حجاب»نام 
های گردشگری اصفهان، ازجمله مسجد امام و  آنها، شایسته است. به همین منظور پژوهشگر، به سبب جاذبه

و همچنین تکاپوی تبلیغی این مدرسه که سبب شده روزانه صدها « ی ناصریه  ی علمیه  مدرسه»کنار آن  در
حجاب از نگرگاه گردشگران خارجی، در این   ی گردشگر از این جایگاه بازدید کنند، به پژوهش پیرامون پدیده

تحلیل »گیری از روش  با بهرهو « پدیدار شناختی»ی رویکرد  نشانگاه پرداخته است. این پژوهش بر پایه
آمده نشان  دست انجام یافته و از فنون مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد، بهره برده است. برآیند به« مضمون

، «تبعیض جنسیتی»هایی همچون:  ی باورداشت دهد، حجاب از نگرگاه گردشگران خارجی، دربردارنده می
و « متمایز از عفاف»، «سنتی»، «بار مشقت»، «ایدئولوژیک»، «مردساالر« »مانع ابراز وجود»، «سلب اختیار»
ی آنها  دهد که بار معنایی حجاب در کارآزمایی زیسته ها نشان می است. گردایش نگره« مانع آزادی»
ی دگرگونی نگرش  گذاری در گسترش حجاب باید بر پایه است؛ بنابراین هرگونه سیاست« محدودیت منفی»

 باشد.
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 مقدمه

تنها  زنان است. حجاب نه« حجاب»برانگیز در جهان کنونی  های برجسته و چالش یکی از پرسمان
شود. حجاب  گاه در اخبار جهانی بازتاب داده می به های است که گاه در ایران؛ بلکه در جهان از پرسمان

ی اجتماعی  ی فردی داشته باشد؛ بلکه جنبه ی دینی مانند نماز و روزه نیست که جنبه آموزهتنها یک 
داری و هویت  ی تقابل دین داشته و بعد هویتی پیدا کرده است. امروزه حجاب یکی از نمادهای برجسته

 شرقی با سکوالریسم غربی است.
از شهیر آمریکایی، در کتاب پرد در ارزشمندی پرسمان حجاب همین بس که فوکویاما، نظریه

به چاپ رسید، با اذعان به اینکه پرسمان حجاب در جهان  7857که در سال « هویت»واپسینش به نام 
ی هویتی پیدا کرده و نماد رویارویی غرب با  تنها یک پرسمان مذهبی نیست؛ بلکه امروز بیشتر جنبه

ی  کرده والنی که برای افراد تحصیلی ط پس از یک دوره»نویسد:  شود، می جهان اسالم شمره می
آمد، شمار  حساب می غربی، عملی مد روز به  های مراسم و رسوم و لباس خاورمیانه، برگرفته از آداب 

بسیاری از زنان مسلمان جوان در مصر، ترکیه، اردن و دیگر کشورهای خاورمیانه، گذاشتِن حجاب و 
راستی  تری از لباِس زنانه برای خود برگزیدند. به ندهروسری را آغاز کردند، برخی حتی اشکال محدودکن

ای  گونه بسیاری از این زنان، مسلمانانی مؤمن هستند؛ اما برخی دیگر از آغاز مذهبی نیستند. به
)فوکویاما، « کنند ی هویت است و نشانگر این است که آنها به فرهنگ خود افتخار می حجاب، نشانه

5797 :96.) 
برانگیز است؛ بلکه در میدان جهانی از ارزش  در درون ایران یک پرسمان چالش تنها حجاب زنان نه

ی  ی پژواک آن در اندیشهویژه شیوه استراتژیک و نمادین برخوردار است؛ بنابراین شناخت ابعاد آن، به
کنشگران خارجی از ارزش دوچندانی برخوردار خواهد شد. بهنجار است هر گروه یا جریانی که از 

کند؛ زیرا از دیرباز  تر عمل می مند باشد، در رویارویی فرهنگی کامیاب و دانش بیشتری بهرهشناخت 
ل یجده صیمن وجده صال به و من لم   سلطان  العلم»فرمایند:  می اند، دانش قدرت است. علی گفته

 (.759: 78، ج 5484)ابن ابی الحدید، «  هیعل
اند و در یکی از  هارده مرتبه به حدیث باال اشاره کردهی گذشته بیش از چ  مقام معظم رهبری در دهه

یعنی اقتدار؛ علم، اقتدار است؛ هر کسی « سلطان»؛ َالِعلُم ُسلطان»فرمایند:  نکات در شرح حدیث می
، یعنی دست قدرتمند را خواهد داشت؛ هر کس که آن را نداشته باشد «صاَل »که آن را داشته باشد 

درتمندی بر سر او خواهد آمد، یعنی زیردست خواهد شد؛ این علم ، یعنی دست ق«صیَل َعَلیه»
اند،  ها برای علمی که اندوخته ها و اروپایی کنید؛ آمریکایی ]است[. امروز شما این را تماشا می

دانید آمریکا، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای  ی دنیا را تصّرف کنند. شما می اند همه توانسته
های آنها را به باد  ها، توانستند کشورهایی را تصّرف کنند، هستی شان قرن ی پیاپی، برخیها اروپایی سال

« ها اقتدار پیدا کردند و چیره شدند، برای علم؛ دنبال علم بودند بدهند و نابودشان کنند؛ بر مّلت



 

 

3 

 بررسی پدیدارشناختی حجاب زنان از منظر گردشگران خارجی...

 : سایت رهبری(.76/3/5796ای،  )خامنه
تر، پرسش  ی آن برجسته پژوهش درباره اگر پرسمان حجاب یک پرسمان جهانی و برجسته است و

اجبار، قانون ایرانی حجاب ایرانی را  کنند و به این است، زمانی که گردشگران خارجی به ایران سفر می
کنند؟  اسالمی پیدا می -ی خویش چه ادراکی بسته به حجاب ایرانی آزمایند، در کارآزمایی زیسته می

ی  ی کنشگران خارجی حاضر در مسجِد مدرسه زیستهتر، حجاب در کارآزمایی  ی روشن به گفته
شود؟ بهنجار است با  ی اصفهان چه معنایی دارد؟ برای آنها چه ابعادی از حجاب نمودار می ناصریه

ی نگاه کارایی دارد  همچون نماد اسالم شیعی در گونه« مسجد مدرسه»نگرش به اینکه فضای پیرامونی 
است، بررسی پدیده در چنین زیستگاهی به اتقان « مذهب شیعی»و « فرهنگ ایرانی»و یادآور توأمان 

 کند. پژوهش کمک می

 پیشینه تحقیق

هایی انجام  حجاب و گردشگران خارجی، پژوهش  ی ی غیرمستقیم، در زمینه گونه ازاین، به پیش
از  گرفته؛ اگرچه پژوهشی با رویکرد پدیدارشناسی در نشانگاه پژوهش انجام نگرفته است. این پژوهش

 حیث روش و نکات پژوهش از نوآوری برخوردار است.
های فرهنگی کشورهای خاورمیانه بر روند  کارایی شاخص»زاده و مهدی شیرافکن به  ـ سارا معصوم

به چاپ  5796پژوهشی گردشگری و توسعه در پاییز  -ی علمی اند که در فصلنامه پرداخته« گردشگری
شده و برآیند آن چنین است که  یافته بهره گرفته  اور تعمیمرسیده است. در این پژوهش از روش گشت

دار دارند؛ ولی حجاب و  های فرهنگی، مذهب و زبان مشترک بر گردشگری اثر مثبت و معنی شاخص
در کاهش ورود گردشگر کارایی داشته است و معناداری اثر این متغیر در  35/8پوشش اسالمی به میزان 

ای  یسنده باور دارد که باید در اماکن دینی و گردشگری تبلیغات سازندهسطح پنج درصد بوده است. نو
 ی ورود گردشگر به کشورهای اسالمی نگردد. در این زمینه انجام گیرد تا پوشش اجباری بازدارنده

را بررسی کرده است، در این « نسبت حجاب و حقوق بشر و شهروندی»ـ نجمه مالکی بروجنی 
شناسد؛ بلکه غایت تشریع دین،  تنها حقوق انسانی را به رسمیت می که دین نه کند اثر نویسنده بیان می

های اسالمی  احیای حقوق بشر است. در نظام اسالمی اعمال حقوق تا جایی است که با موازین و بنیان
شهروندی، تابعیت از حکومت است، پس عدم پاسداشت حجاب، مغایر   ی در تعارض نباشد. الزمه

ی حقوق شهروندی  شود؛ زیرا مخل نظم عمومی است که آن را شالوده شمرده میحقوق شهروندی 
 ی مطالعات حقوق بشر اسالمی چاپ شده است. دانند. این اثر در دو فصلنامه می

« حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد -پژوهشی فقهی»ـ فاطمه فالح تفتی در نوشتار 
مبانی حقوق اسالمی به چاپ رسید، حجاب گردشگران را از دیدگاه  ی فقه و ، در مجله5796که در سال 

ی فقهی حقوقِی الزام دولت به حجاب  فقهی مورد بحث قرار داده است. وی با روش تحلیلی، ادله
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معروف و نهی از منکر، ناظر به  ی امربه دهد که ادله کند. در این اثر نشان می  گردشگران را بررسی می
تواند همچون بنیان فقهی الزام  ان و مکان بر حکم حرمت تظاهر به منکرات میکارایی مقتضیات زم

غیرمسلمانان اعم از ساکن و جهانگرد شمرده شود و بیانگر مسئولیت دولت اسالمی است. افزون بر آنکه 
ی آن کرده و  از نگرگاه حقوقی، حکم مستفاد از قانون هر کشور جهانگردان را موظف به عمل بر پایه

ی خود را شکسته و در صورت ورود به کشور، حکومت حق الزام  چه با عدم عمل به آن، سوگندنامهچنان
 وی را دارد.

حجاب   ی شناختی پدیده ها، به بررسی پدیدار یک از این پژوهش بایسته به یادآوری است؛ در هیچ
 از دیدگاه گردشگران خارجی پرداخته نشده است.

 روش تحقیق

 ( است. در مکتب پدیدارشناسی،phenomenologyاین نوشتار پدیدارشناسی )رویکرد پژوهشی در 
گیرند  مورد پژوهش قرار می« شوند گونه که بر ما نمایان می آن»؛ بلکه «گونه که هستند آن»اشیاء نه 

ها از هر گونه و  (. پدیدارشناسی از دیدگاه لغوی عبارت از پژوهش پدیده586: 5794)کرسول، 
گذاری، تأویل یا قضاوت  ی بروز و تجلی آنها، پیش از هرگونه ارزش در نگریستن شیوهتوصیف آنها با 

های نازل، به ستایش صرِف پرسماِن  ی معنایی فراخی دارد. در رویه ارزشی است. پدیدارشناسی گستره
کند،  های فراتر تالش می شود؛ اما در رویه ( اطالق میdirect awarenessواسطه ) معین از راه شعور بی

 (.777: 5796از ظواهر گذر نموده و به باطن دست یابد )فرامرز قراملکی، 
گاهی وجود دارد؛ اما این نگرش بهنجار  انگاره ی این رویکرد این است که جهان خارج مستقل از آ

. بندد، مورد پژوهش قرار گیرد گونه که در اذهان بینندگان نقش می قرار بگیرد و اشیا آن« پرانتز»باید در 
؛ بلکه چیستی آن در «ء شی»ی اپوخه )پرانتز( در مکاتب پدیدارشناسی بدین معناست که نه خود  پنداره

شود؛ ولی پدیدارشناس تالش  ، معنا متکثر می«افق»شود. بهنجار است برحسب  اندیشه، بررسی می
گاهی را کنار گذاشته و به آنها به می هیت نگاه کند ( یا ماEidosمانند ایدوس ) کند، جنبه فردی آ

 (.577: 5777اللهی،  )آیت
کوشد معانی پدیده را  است و می« جهان زندگی»یا « تجربه زیسته»پدیدارشناسی از پایه، بررسی 

ی بنیادین از  شود، آشکار سازد. برآیند اینکه در این روش، انگیزه که در زندگی روزمره زیسته می چنان آن
شده، دستیابی به درک ساختار گوهری آن است و نمایاندن  ده ی آزمو انجام یک توصیف جامع از پدیده

ی تفسیری از درک پدیده، بیش از توصیف آن درنگر آورده است )امامی سیگارودی و  یک پنداره
 (.57-53: 5795همکاران، 

افراد از یک پدیده، باید دو « تجربه زیسته»شود، پدیدارشناس برای بررسی  همچنان که نگریسته می
کننده چگونه بازتاب یافته است؟ دوم  ی افراد تجربه یادین را بپیماید. نخست اینکه پدیده در اندیشهگام بن
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ی مورد بررسی چیست؟ گام نخست به  پدیده« ماهیت»اینکه با زدودن افق و درنگریستن مشترکات، 
گزارش کوتاه آنها ها وابسته است که به  آوری دروندادها و گام دوم به واکاوی داده فرآوری داده و جمع

 پردازیم. می
در « حجاب»نگارنده برای گذر از گام نخست در بررسی پدیدارشناختی  ها: آوری داده الف( جمع

شناختی، یعنی؛ مصاحبه،  ها از فنون گوناگون مردم آوری داده تجربه زیسته گردشگران خارجی، برای جمع
ماه  رو، پژوهشگر از دی ( بهره برده است؛ ازاین676: 5776ی مشارکتی و بررسی اسناد )کتاک،  مشاهده

حضور یافته و از   ی ناصریه  به مدت شش ماه پیاپی، در نشانگاه مدرسه 5793تا خرداد  5796سال 
 برداری کرده است: های زیر بهره شگرد
، با نگریستن 5793، بهار 5796نگارنده با حضور در نشانگاه، در زمستان ی مشارکتی:  مشاهده (5

ها، فضای  ی عناصر و مؤلفه پنهان، همهسان آشکار و چه  چه به های گوناگون، رسای پدیده از دیدگاه
ها،  ی گفتگوی راهنماها با گردشگران را مورد بررسی قرار داد. در فرآیند این دیده فیزیکی، شیوه

 برداری، برآیند بهتری را نصیب پژوهشگر نمود. گیری از عکس، فیلم مشارکت در صحنه، بهره
در کارآزمایی گردشگران، بیش « حجاب»از  یافته برای کشف معنای بازتابی همدالنه:  مصاحبه( 7

گاه و سرپرستان مدرسه گفت و  ی نیمه ساخت از پنجاه مصاحبه یافته و کوتاه انجام شد. نخست با افراد آ
های دلخواه آشنایی حاصل شود. سپس برای مصاحبه با  گذار شد تا با زیستگاه پژوهش و سوژه

های هدفمند، با آهنگ  و سپس به سوی پرسش های ساده و احوالپرسی آغاز گردشگران از پرسش
ها دگرگون و  ی طرح پرسش صمیمانه پیش رفت. به فراخور جایگاه و برخورد افراد، گاهی شیوه

 شد. ها نیز ضبط می مصاحبه
گاهی بسته به تاریخچه شناسی و بررسی اسناد: شجره (7 ی نشانگاه و شناخت بسته به پیشینه  برای آ

مو به موی ابعاد گوناگون پرسمان، بایسته است اسناد و مدارک تاریخی پدیده  جستار و همچنین بررسی
سو با ورود به مکان و گرفتن فیلم و عکس و پرسیدن  موشکافانه بررسی گردد؛ بنابراین نگارنده از یک

 آوری اسناد شفاهی کوشید و از دیگر سو با بررسی کتب، نوشتارها و اندرکاران، در جمع ها از دست داده
 تارنمای وابسته، اسناد موجود را نیز بررسی و مطالعه کرده است.

ها از روش تحلیل مضمون  فراخور رویکرد انتخاب شده، برای واکاوی داده به ها: ب( واکاوی داده
(Thematic Analysisبهره گرفته می )  شود. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، واکاوی و گزارش

های متنی است. در این  ی کیفی است. این روش، فرآیندی برای واکاوی دادهها الگوهای پدیده در داده
 :5798 شود )عابدی، هایی غنی و تفصیلی دگرگون می های متنی پراکنده و گوناگون به داده روش داده

557.) 

 یها داده از بسیاری حجم لیتحل یبرا که است یدیمف و منعطف یقاتیتحق ابزار مضمون لیتحل
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 انیب یبرا هم که است یروش مضمون لیتحل ن،یبهره گرفت. همچن آن از توان یمفصل، م و دهیچیپ
 یندی(. تحلیل مضمون فرآBraun & Clarke, 2006رود ) می کار به آن نییتب یبرا هم و راستینگی

 است ای شیوه مضمون، لیتحل برد. روی هم رفته، کار به یفیک یها بیشتر روش در توان یم که است
 :یبرا

 متن؛ دنیالف( د

 ناپیوسته؛ های به ظاهر داده از مناسب درك و ب( برداشت

 ؛یفیهای ک ج( واکاوی داده

 (.Boyatzis, 1998, p 4ها و ایجاد نظم منطقی ) ها به پنداره  د( تبدیل داده

 :گیرد سان زیر انجام می فرآیند تحلیل مضمون در این بررسی، با پیمایش چند گام به
 :ها ی مصاحبه یهبررسی درونما (5

های هماهنگ با آرمان   ها را بررسی نموده و عبارت ها، دیده نخست نوشتارهای برآمده از مصاحبه
ی نوشتارها در  کنیم. هرچند همه آوری می ی مضامین پایه را برون محوری پژوهش؛ یعنی دربرگیرنده

نوشتار علمی، برخی از  مقتضای گنجایش واکاوی و فهم جستار دخیل هستند؛ اما برای اختصار به
 شود. برآیند پایانی به این جمالت مستند خواهد بود. آوری می شده در نوشتار پیش جمالت گزینش

 :کدگذاری اولیه (7

ی یک سری  شده و حاوی ظاهِر سخن یا پنداره، هماره دربرگیرنده های گزینش جمالت و عبارت
ها  شوندگان جاری شده است. این دانسته زبان مصاحبهواژگان کلیدی است که از راه یادآوری معانی بر 

ها  گونه واژه دهنده رهنمون سازند؛ بنابراین، برای آسانی ترابرد، زیِر این  توانند ما را به مضامین جهت می
( شمرده Globalی پایه ) دار )هایالیت شده( به تسامح، درونمایه راستی واژگان نشان کشیم. به خط می

آوری شد که در نوشتار، تنها  ها، نزدیک به هشتاد مضمون پایه برون دایش مصاحبهشوند. از گر می
 شود. آوری می های نمونه پیش دهنده به استناد برخی گزاره مضامین سازمان

 :کدگذاری ثانویه (7

بندی  ی غالب عنوان فراخور درونمایه بندی نموده و به های مشترک را خوشه جمالت حاوی درونمایه
فراخور آن، متن  دهنده رسیدیم و به های پایه به ُنه مضمون سازمان راستی با تجمیع درونمایه . بهکنیم می

دهنده  ها، مشعر به یک مضمون سازمان کنیم؛ بنابراین، هرکدام از این عنوان بندی می را عنوان
(Organizingاست. هرچند خوشه ) جمالت تواند سراسر دارای طرد دوسویه باشد؛ زیرا  بندی نمی

فراخور معنای غالب، جمالت زیر یک تیتر قرار  ی پایه است؛ اما به هماره حاوی چند درونمایه
 گیرند. می

 :ترسیم شبکه مضامین (4

( Basicگانه، مضمون فراگیر ) گیری از تیترهای ُنه  کنیم با بهره بندی پایانی نوشتار، تالش می در جمع
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ای  دهنده پیرامون آن به ترسیم شماتیک الگوی پنداره سازمانرا برداشت نموده و با چینش مضامین 
 بپردازیم.

 تعریف مفاهیم

گردشگران »همچون پرسمان پژوهش، « حجاب زنانه»ی بنیادین  در پژوهش بایسته است سه پنداره
همچون نشانگاه شناسانده شوند. افزون بر « ی ناصریه مدرسه»ی پژوهش و  همچون نکته« خارجی

 زدایی بایستگی دارد. ای اشاره به برخی از ابعاد برای ابهام ارهشناسادن پند
 حجاب زنانه:  (5

هرچند پوشش برای مرد و زن مشترکند؛ اما آنچه امروز از چالش برخوردار بوده، حجاب زنانه 
: 5777است. حجاب در لغت به معنای پرده، مانع، چادر، روپوش و روبند معنا شده است )فوالدگر، 

های  (. حجاب در اصطالح به معنای پوششی است که سر، گردن و برآمدگی457: 5767، / عمید557
ی  کند. برخی حجاب را به دو گونه ی موازین شرعی پنهان  اندام زن را بپوشاند و زیورآالت او را بر پایه

کنند که منظور از حجاب ظاهری همان پوشاندن بدن و حجاب باطنی،  بندی می ظاهری و باطنی بخش
(؛ بنابراین، حجاب تنها به پوشش و لباس منحصر 546: 5796حیا و عفت است )مالکی بروجنی، 

ی اعضا و جوارح، مانند چشم، راه رفتن، صحبت کردن و هر  شود؛ بلکه محافظت و مهار همه نمی
 (.57: 5793گیرد )طهماسبی،  دارد، دربرمی چیزی که حیا و عفت انسان را پاس می

ادیان الهی وجود داشته و تنها وابسته به دین اسالم نیست؛ اما   ی همه هرچند حکم حجاب در
ی پیروان ادیان  های گوناگون ناهمسان است، در فرهنگ روزمره ی آن در شریعت افزون بر اینکه اندازه

زنان باید حجاب داشته باشند و سر »گوید:  شود. برای نمونه پولس در انجیل لوقا می پاس داشته نمی
بپوشانند؛ زیرا زن، سر مرد است. سر مرد چهره و جالل خود را پژواک ساخته؛ ولی اگر زن  خود را

سرش را نپوشاند، مانند آن است که موهایش را تراشیده باشد. در آن زمان سر زنان بدکاره را 
 زنانی که در نکات»(. در تلمود کتاب فقهی یهود نیز آمده است: 5773: 474)مارتین، « تراشیدند می

گیرد: زنی  شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ مهریه به آنها تعلق نمی زیر به رفتار و کردار آنها اشاره می
که از اجرای قوانین دین یهود سرپیچی کند و برای نمونه بدون پوشاندن سر خود در میان مردان پیدا شود 

. همچنین برابر اسناد، در آیین (77: 5777)کهن، « سری با هر مردی به گفتگو بپردازد و از روی سبک
ی  ی جامه ای از پوشاک تشریع نشده؛ بلکه پوشاک رایج آن زمان دربردارنده ی برگزیده زرتشت گونه

بلند، شلوار و سرپوش؛ یعنی چادر یا شنلی بر روی آن بوده است. اگرچه بر مردان و زنان واجب است 
 (.567: 5774شانند )مهر، که برای انجام مراسم عبادی و نیایش سر خود را بپو

اند،  ی آن احکامی بیان نموده های دین اسالم است و مراجع تقلید درباره حجاب همچنین از بایسته
اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن، حکم منکر »گوید:  می ازجمله امام خمینی
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 د که منکر خدا و رسولبه کفر است؛ مگر اینکه معلوم باش ضروری را دارد و منکر ضروری، محکوم 
 (5775: 7)دفتر انتشارات اسالمی، ج «. نیست

ی نور،   سوره 75شده است، برای نمونه در آیه  در آیات قرآن نیز به وجوب حجاب برای زنان اشاره 
ی خود را با  های خودشان را آشکار نکنند و گردن و سینه دهد که زینت زنان مؤمن دستور می  خداوند به

دهد که زنان، خود را با چادر بپوشانند و  ی احزاب، فرمان می سوره 59  بپوشانند؛ همچنین در آیهمقنعه 
ی عفت و پاکی آنان برشمرده است. بر   ی آن را نگاهداشتن زنان از آزار دیگران و همچنین نشانه انگیزه

ه است که زن بدن خود ی حجاب واجب، بسند درباره»الله مکارم  ی فتوای اکثر مراجع ازجمله آیت پایه
ای بایسته نیست؛ ولی  پوش ویژه تواند بپوشاند و تن را جز چهره و دست تا مچ به هر ابزاری که می

)دفتر انتشارات « های زینتی اشکال دارد پوش های تنگ و چسبان و همچنین تن پوش پوشیدن تن
ن بر زن واجب یر وجه و کّف یغدن ینکه پوشانیدر ا»(. به تعبیر شهید مطهری 475: 7، ج 737اسالمی، 

 (.583: 59، ج 5774)مطهری، « دی وجود نداردیگونه ترد است، برای فقه اسالم هیچ
افراد گردشگر از روی »ی مراجع بر این باورند که:  حجاب گردشگران خارجی نیز همه  ی درباره

قوانین کشور هستند، گونه که ناگزیر به پاسداشت دیگر  حکم فقهی، تابع دین خود هستند؛ اما همان
ی گسترش فساد و ابتذال  های دینی و فرهنگی کشور اقدام کنند و مایه نباید اجازه داده شود خالف ارزش

 (.49: 5779)حسینی، « اخالقی شوند
در قانون اساسی ایران نیز به ناگزیری پاسداشت حجاب در اماکن عمومی و اجرای حدود شرعی 

ترین  شده است. برجسته  شوند، اشاره رعی در انظار عمومی ظاهر میی زنانی که بدون حجاب ش درباره
است.  5735قانون مجازات اسالمی، مصوب سال  677ی  حجابی را جرم برشمرده، ماده قانونی که بی

است، چنین آمده:  5767قانون تعزیرات مصوب سال  587ی  ی این ماده که همان ماده  در تبصره
شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و  در معابر و انظار عمومی ظاهر میزنانی که بدون حجاب شرعی »

 (.457: 5793)رضایی، « هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد یا پنجاه
وجود، اسالم و قانون اساسی با هرگونه تعرضی بسته به حقوق زنان ناسازگار است. به همین  با این 

ی تعرض شماری به بانوان  در پیامی در پاسخ استعالم درباره 5759یرماه در ت سبب امام خمینی
ها در خیابان و کوچه و بازار، از سوی منحرفین و  حجاب اعالم کردند، ممکن است تعرض به زن بی

ها حرام است و  ها برای مسلمان گونه دخالت کس حق تعرض ندارد و این مخالفین انقالب باشد. هیچ
 (.587: 5776گونه جریانات جلوگیری کنند )خمینی،  ها از این تهباید پلیس و کمی

  گردشگران خارجی:( 7
ی  دور از محل سکونت خود، با انگیزه صورت داوطلبانه از مکانی به  که به»گردشگر فردی است 

های گوناگونی به سفر  (. افراد با انگیزه7: 5979)اسمیت، « کند آزمودن یک دگرگونی و دیدن، سفر می
و رسوم، تماشای مراکز  روند. ازجمله؛ تفریح و سرگرمی، تجارت، آشنایی با فرهنگ و آداب  می
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توان به آن اشاره کرد. آنچه بسیاری از  هایی است که می تاریخی شهرها و کشورهای گوناگون، انگیزه
های  در زمینه« دیگران»کشاند، ناهمگونی فرهنگی  های دوردست می شناسان را به سرزمین انسان

های خویشاوندی و داد و ستد اقتصادی است )هاشمی مقدم،  باورهای دینی، عرف و سنن، نظام
5795 :79.) 

ها، اماکن  ی فرهنگی مانند موزه های ویژه ای گردشگری است که به گیرایی گردشگری فرهنگی، گونه
رود تا از یک مراسم  ی میا پردازد. در این گونه گردشگری، مسافر به جای ویژه ها می تاریخی، نمایشگاه

 راستی، گردشگری فرهنگی عبارت است فرهنگی لذت ببرد یا از یک مکان فرهنگی دیدن کند. به
 ی فرهنگی، تاریخی و یادمانی هایی که جاذبه از مسافرت افراد از مکان سکونت خود به مکان

شود )موسوی،  انجام می ی کسب دروندادها و ارضای نیازهای فرهنگی این جابجایی با انگیزه دارند.
5797 :34.) 

کند  گردشگری در اسالم نیز شایسته است؛ خداوند در بسیاری از آیات قرآن، به افراد سفارش می
فرماید:  ی غافر می به مسافرت بروند و از سرگذشت اقوام گذشته، عبرت بگیرند؛ برای نمونه، در سوره

َف کاَن عاِقَبُه اَلذیَن ِمن َقبِلِهمَاَفَلم َیسیروا ِفی ااَلرِض َفلَینُظرُوا َکی ؛ آیا روی زمین سیر نکردند تا ببینند
 (.77)غافر، « فرجام کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟!

 ی ناصریه: مدرسه( 7
توان  کنند و نمی دیگر بین افراد و جوامع پیوند برقرار می عبارت ها اجتماعی هستند، به ی مکان همه

بدون در نظر گرفتن بعد اجتماعی آن پنداشت. پیوند مردم و نقش یک مکان در ایجاد هیچ مکانی را 
های  کنش ها بخش جدانشدنی هم راستی مکان بخشد. به وابستگی بین آنها، به آن مکان معنا می

کنند،  اجتماعی هستند. شخصیت اجتماعی یک مکان مقدس نیز به کسانی که در آن کنشگری می
از رودررویی  بخشد. به همان سان خوِد مکان نیز ارزش و آبروی خود را ای می منش و جایگاه ویژه

 (.77-77: 5797گیرد )تیموتی و السن،  کنشگری مبلغان و رهبران مذهبی که در آنجا هستند می
ار زیاد یاند، از وجود شمار بس ران بازدید کردهیه چندی از ایی صفوگردشگرانی که در دوره

ها در اصفهان اقامت داشته،  ه سالیاند. شاردن گردشگر فرانسوی که در زمان صفو ها سخن گفته مدرسه
ان یرانیران فراوان است، ایمدارس در ا»ن نوشته است: یه چنیی مدارس صفو ی خود درباره در سفرنامه

شمار بسیاری مدرسه موجود  یند، در هر شهریدار گو  ن را مکتبیها را مکتب خوانند و معلم آموزشگاه
)شاردن، « وجود دارد یاریز، مدارس بسیاز شهر ن یا توان گفت در هر کرانه یاست و تا جایی که م

 (.73: 5، ج 5745
آموزشی، هماره در  -عنی مذهبییگونه مراکز نیم است، این، همواره طالب جان تعلیچون روح د

اند. دهیگرد یابیمکانعنی در گوشه و کنار بازارها یان و حرکت مردم؛ یا در کنار جریکنار هم و 
ز در کنار آنها یک است تا با اذان، مردم را بطلبد، مدرسه نیگونه که مسجد، به بازار و به محله نزدهمان
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ز همانند مساجد با یهای مردم باشد. در گذار زمان مدارس ن اذان دل و پرسش یرد تا پاسخگویگمی جا
کی از ارکان بنیادین یگاه هنر اسالمی، همچون  و تجلین و هنر یبی از دیعنی ترکیالگوی معماری ویژه؛ 

تر در کانون شهر، در کنار ای که مدارس بزرگ گونه رفته شد؛ بهیشهر، در قلب شهرهای مسلمانان پذ
های  دست الیه تر در محالت شهری و به ن و مدارس کوچکین و متمکنیدست سالط مساجد جامع، به

 یه، مدارس و نهادهایهای هنرها بنا نهاده شد. در عصر صفو هوری از گون گوناگون مردم، با بهره
ع یدار تشسو دولتمردان صفوی، پرچم ن زمان، از یکییافت؛ چراکه در ا ن مقام دستیتربه واال یآموزش
ن مذهب، خود یگر سو رواج ایند و از دیع را ملی نماین سان مذهب تشیخ اسالم بودند تا بدیدر تار

ی امور قرار گرفت و های مزبور در سرلوحهای گسترش بود؛ بنابراین پیشرفت مکانی بریازمند فضاهاین
 (.www.memarnet.comن دوران بنا نهاده شد )یلی در ایبدمدارس بی
ی صفویه و در کنار مسجد امام )شاه سابق( اصفهان  ی ناصریه یکی از مدارس دوره مدرسه

جهان واقع و در فهرست آثار  امام، در میدان نقش شده است. این مدرسه در ضلع شرقی مسجد ساخته 
ی صفویه، دو سوی مسجد، دو مدرسه برای یادگیری طالب علوم  ملی، ثبت جهانی شده است. در دوره

ی ناصریه  شاه، مدرسه دینی ساخته شد که یکی سلیمانیه و دیگری پس از تعمیرات در دوران ناصرالدین
های مدرسه  در اصفهان قرار دارد. حجره رقی مسجد امامنام گرفت. این مدرسه در ضلع جنوب ش

رنگ تزئین شده است. در سوی  وسیله کاشی خشت هفت تنها در سوی شرق مدرسه قرار دارد که به
ای اشاره  توان به کتیبه ی ناصری، چند لوح و کتیبه نمایان است که از آن جمله می ایوان جنوبی مدرسه

شده است. بر روی این  ی زرد به قلم توانای محمدرضا امامی نوشته  نهکرد که با خط ثلث مشکی بر زمی
شده و با نام نویسنده و تاریخ  باشند، صلوات بر چهارده معصوم نوشته  ها که در شش قطعه می کتیبه

ی ناصری  یابد. در درون محراب ایوان جنوبی مدرسه هجری است، پایان می 5833سرانجام آن که 
ی اسری  ی مبارکه سوره 39و  37ی اخالص و آیات  ی مبارکه ی سوره دربرگیرندهچند کتیبه است که 

هجری قمری در زمان سلطنت شاه سلیمان  5895داخل محراب مدرسه که در سال   است. کتیبه
ی  ی موجود مسجد امام از دوره شده است، آخرین کتیبه  صفوی و به دست محمد محسن امامی نوشته

 (.http//www.islamictourismcenter.irصفویه است )

 توصیف نشانگاه

 جهان اصفهان است. این میدان ، واقع در میدان نقشناصریه در مسجد امام  ی بنای مدرسه

عباس اول گسترش یافت و به شکل کنونی درآمد. بیشتر  ی تیموریان ساخته شد و در زمان شاه در دوره
قشون، برگزاری   شده است. بازی چوگان، رژه  دوره ساختهبناهای پیرامونی این میدان نیز در همین 

عباس اول و جانشینان او در این مکان برگزار   ی شاه های گوناگون در دوره ها و نمایش ها و آئین جشن
 شد. می
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 جهان( نمایی از میدان امام )نقش

و و مسجد شیخ قاپ در چهار طرف میدان امام، بناهایی قرار دارد که سردر قیصریه، کاخ عالی
شده است و به   اند. مسجد امام در ضلع جنوبی میدان امام واقع الله و مسجد امام از آن جمله لطف

ی صفویه،  بدیلش مورد توجه بسیار گردشگران قرار دارد. در دوره های بسیار زیبا و بی کاری سبب کاشی
که یکی پس از تعمیرات در دو سوی مسجد، دو مدرسه برای تحصیل طالب علوم دینی ساخته شد 

 ی ناصریه نام گرفت. شاه، مدرسه دوران ناصرالدین
شویم، دو راهرو یکی در سوی راست و دیگری در سوی چپ قرار دارد  از در مسجد امام که وارد می

ها و  فرش کنی، از میان سنگ یابد. راهرو سمت چپ را که دنبال می که هر دو به سرای مسجد راه می
گذاری، در سمت چپ  کنیم و قدم در حریم کبریایی مسجد امام می زیبا گذر میهای  کاری کاشی

گردد.  شود که در آنجا نماز جماعت برگزار می پلکانی کوچک قرار دارد که به شبستان مسجد منتهی می
بدیل، مزین  ای و نقش و نگاری بی های فیروزه پس از پلکان مسجد در همان سمت، ایوانی زیبا با کاشی

کنند و از  دهد، بیشتر گردشگران در این ایوان درنگ می یات قرآن، چشم را نوازش میبه آ
ی  ی سنگی به مدرسه گیرند. این ایوان با یک پنجره های مزین به آیات قرآن عکس می کاری کاشی

ناصریه چسبیده است و از داخل آن سرای مدرسه و گردشگران نمایان هستند. پس از ایوان به سرای 
های الجوردی که با  های چوبی با روکش رسیم که در آن نیمکت ی ناصریه می ی علمیه مدرسه
نشینند و  های راهنمای مذهبی می اند. گردشگران در کناره رنگ است، گذاشته های پیرامون هم کاشی

ی سفید و قبا و نعلین  برخوردی است و عمامه پرسند. راهنما که روحانی خوش پرسش خود را می
دهد؛ گاهی در  ، به دو زبان فرانسه و انگلیسی مسلط است و صمیمانه به آنان پاسخ می پوشیدهای  قهوه

پیچد که  ی آنان در فضا می باره صدای خنده یک کند و به هایش با آنان شوخی کوتاهی می بین صحبت
قلمکاری، کند. یک میز چوبی در جلو راهنما قرار دارد که روی آن رومیزی  توجه اطرافیان را جلب می
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ای به زبان انگلیسی و یک  الله خامنه ی آیت شده است و بروشورهای نامه دستی اصفهان پهن  از صنایع
نبات سنتی  )نوعی شیرینی یا آب« پولکی»ظرف سفالی به رنگ الجوردی قرار دارد که در داخل آن 

ها  کند. پشت نیمکت اصفهان( است. راهنما در بدو ورود گردشگران با آن از مهمانان پذیرایی می
 «ی آزاد گفتگوی دوستانه»شده است:  تابلویی قرار دارد که روی آن به زبان انگلیسی نوشته 

(Free friendly talk)شوند. روبروی این محفل،  . گردشگران با تماشای این نوشته، وارد گفتگو می
قرار گرفتن در آن محل، های الجوردی دارد،  ایوانی است که نمایی گنبدی شکل و پوشیده با کاشی

دهد. در پاییز و زمستان که هوا سردتر است، محفل دوستانه در این مکان  حسی معنوی به انسان می
 شود. برگزار می

 

 ی ناصریه محل گفتگوی دوستانه مدرسه

ی ناصریه،  ی مدیر کنونی مدرسه هایی کوچک قرار دارد که به گفته در سمت چپ مدرسه، حجره
خوان، در گذشته کالس درس طالب بوده؛ ولی اکنون تغییر کاربری پیدا کرده و هر االسالم ا حجت

دفتر »ی مدیر مدرسه بوده و بر سر در آن  ی نخست ویژه یافته است. حجره وری اختصاص  کدام به کنش
های تودرتوست، به شکلی بسیار زیبا  صورت حجره ی دوم که به نقش بسته؛ حجره« الملل امور بین

و تبدیل به نمایشگاهی شده که تابلوهایی از اساتید این مدرسه درگذشته و همچنین کودکان و   تزئین
های  های آن، دستمال شده است. در طاقچه ی سراسر جهان به دیوارهای آن نصب  مسلمانان ستمدیده

دارای  و روی آن اشیای سنتی مانند چراغ و گلدان قرار دارد. دیواری که مجاور سراست،  قلمکاری پهن
وآمدها را تماشا کرد. قرار  توان سرای مدرسه و رفت های مشبک چوبی است که از داخل آن می پنجره
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کند. در  برد، گویی خود را در آن زمان تصور می های دور می گرفتن در این فضا، انسان را به گذشته
فتر و قلم روی آن های نظرخواهی و یک د محل خروجی نمایشگاه، یک میز چوبی قرار دارد که برگه

ی آن بنویسند. بیشتر  شده تا گردشگران در پایان بازدید از نمایشگاه، دیدگاه خود را درباره گذاشته 
اند و احساسات زیبای خود را در آن  گویند از این نمایشگاه لذت برده گردشگران خارجی می

 نویسند. می
ها و بروشورهای مذهبی با  کتاب شده است که ی آخر، به نمایشگاه کتاب اختصاص داده  حجره

مند به آشنایی با اسالم، از  ها در آن وجود دارد. شماری از گردشگران عالقه زبان انگلیسی و دیگر زبان
 ها و مجالت بیابند. های خود را در بین کتاب برند تا پاسخ پرسش این فضا بهره می

ی کاشی  ب با خط سفید بر زمینهی داخل محرا در ضلع جنوبی مدرسه، محراب قرار دارد، کتیبه
  منقش شده است. قال رسول ی فضایل حضرت علی درباره الجوردی حدیثی از پیامبر اکرم

َلو َانَّ الغیاَض َاقالٌم َو الَبحَر ِمداٌد َو الِجنَّ ُحّساٌب َو ااِلنَس ُکّتاٌب َما َاحَصوا َفضاِئَل َعلِیّ بِن » الله:
 (.579: 5ق، ج  5488)ابن طاووس،  «ابیطالب

ای دارد که در میان آن حوضی به رنگ آبی الجوردی قرار گرفته که در فصل  روبروی محراب باغچه
ی باغچه، درختان سرو مخروطی شکل،  زند. روبروی آن در حاشیه تابستان، آب در میان آن فواره می

 اند. ههای رز رنگارنگ، نمای زیبایی در سرای مدرسه ایجاد کرد همراه با گل

 

 ی ناصریه حیاط مدرسه

تواند جایگاهی برای  های گنبدی شکل قرار دارد که می هایی با طاق دورتادور سرای مدرسه، ایوان
نشستن و یا در امان ماندن از آفتاب در تابستان و باد و باران در زمستان باشد. نقوش اسلیمی و 

بسته است، توجه گردشگران را به خود  بر آن نقش هایی که نام پیامبر و حضرت علی کاری کاشی
 کند. جلب می
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هایی  خانمی فرانسوی که همراه پسرش به ایران آمده با تعجب به نقوش روی دیوارها و خوشنویسی
این »ها گفت:  کرد؛ با اشاره به کاشی ها نقش بسته بود نگاه می که به خط کوفی روی کاشی

اینها نام پیامبر و حضرت علی، امام اول »گفتم: « شده است؟ ها چیست؟ چه چیزی نوشته  خوشنویسی
 (.78/58، ساعت 75/55/5796« )اوه، چه جالب، خیلی زیباست!»گفت: « ما شیعیان است.

ها را دوست دارم. آنها  من بسیار ایرانی»در کنار حوض مدرسه دختر خانمی چینی با لبخند گفت: 
ام و بسیار  های ایرانی بسیاری را دیده کشور خودم فیلمتر در  نواز هستند. من پیش بسیار مهربان و مهمان

از آنها خوشم آمده بود، برای همین به ایران سفر کردم. از اینکه به اینجا آمدم و از نزدیک با فرهنگ شما 
 «.آشنا شدم، بسیار خوشحالم

من خیلی حجاب را دوست »ی حجاب و روسری که بر سرش داشت پرسیدم، او گفت:  درباره
تواند در زمستان مرا گرم کند و در تابستان هم مانع تابش مستقیم نور خورشید به  دارم. این روسری می

 ، کنار حوض ناصریه(.55، ساعت 5796/57/5« )بدنم است

 
 زن و شوهر چینی

های مسجد  کاری سال چینی را در حال عکس گرفتن از کاشی مرد میان در سرای مسجد امام
من بسیار خوشحالم که به ایران آمدم، »ی ایرانیان پرسیدم او با لبخند گفت:  را دربارهدیدم و دیدگاه او 

خواهند با دیگران پیوند برقرار کنند؛ ولی مردم ایران بسیار دوست  چون در بسیاری از کشورها مردم نمی
 «کنش داشته باشند و این چیزی است که من در کشورهای دیگر ندیدم دارند با گردشگران هم

 (.78/55، ساعت 75/55/5796)
کنند.  هایی را برای گردشگران اجرا می های گوناگون مذهبی، مراسم سرپرستان مدرسه، در مناسبت

جشنی برگزار کرده بودند و گل و شربت و شیرینی  اکبر و حضرت علی به مناسبت میالد امام زمان
راسم و هدیه دادن گل به آنها به دادند. پژوهشگر هم با شرکت در این م به گردشگران هدیه می
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ی ادیان است، روشنگری  ی موعود جهانی که وجه مشترک همه داد و درباره های آنان پاسخ می پرسش
کردند که تاکنون  زده شده بودند و ]چنین[ بازگو می همه پذیرایی و اهدای گل شگفت  کرد. آنها از این می

ی شعبان،   ن به افراد ناشناس گل و خوراکی بدهند )نیمهدر هیچ کشوری ندیده بودند که مردم به رایگا
 صبح(. 58، 55/7/5793

برداری بودند. در نخستین برخورد، یکی از  روبروی در مسجد، چند خانم تایلندی سرگرم عکس
من با اشاره « خورد؟ چطور چادر از سر شما سُر نمی»آنها با دیدن چادری که من بر سر داشتم پرسید: 

« آهان! چه جالب»و او لبخندی زد و با شگفتی گفت: « به خاطر این کش»م، گفتم: به کش چادر
 ساعت(. 79: 58، 54/55/5796)

  
 زنان تایلندی، ورودی مسجد امام

هایی بودند  زن و شوهر جوان لهستانی، در ضلع جنوبی ناصریه سرگرم عکاسی از محراب و ایوان
پیش از اینکه به »ی پوشیدن حجاب پرسیدم. او گفت:  دربارههای گنبدی داشت، دیدگاه زن را  که طاق

گاه شدم که آنها زنانی بروز و  ایران بیایم، انگاشت دیگری درباره ی زنان ایرانی داشتم؛ ولی اکنون آ
من با این »گفت:  ی پوشیدن حجاب با شور و اشتیاق می در مورد حسش درباره« کرده هستند. تحصیل

ام فرستادم و آنها  دارم، عکس گرفتم و آن را اینترنتی برای دوستان و خانواده لباس و حجابی که اینجا
ای و به تو آمده است و من از این بابت خیلی خوشحالم؛ اما همیشه  گفتند: با حجاب خیلی زیباتر شده

 ، ضلع جنوبی ناصریه(.78/55، ساعت 75/55/5796« )توان از آن سود برد، سخت است نمی
ما به کشورهای »کند.  بندی می یایی نگاه گردشگران به زنان ایرانی را خوب جمعیک خانم ایتال

ایم و در پایان فهمیدیم که زنان در ایران، نقش بنیادین را در خانواده و حتی  مسلمان بسیاری سفر کرده
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یشتری ای داشته باشند و آزادی ب توانند تدریس کنند و کارهای حرفه دارند. آنها می اجتماع به عهده 
ی زنان وجود دارد و آنان باید  نسبت به دیگر کشورهای اسالمی دارند. اگرچه مشکل حقوق بشر درباره

کنند که آنها مانند زندانی  ی زنان ایرانی فکر می گونه که در دیگر کشورها درباره مستقل باشند؛ ولی آن
گمان  به کشورم برگردم، بی ی دیگری است. من هنگامی که گونه نیست و حقیقت به گونه هستند، این

 الملل ناصریه(. ، مقابل دفتر بین55، ساعت 79/5/5793)کریستانا از ایتالیا: « کنم باره گفتگو می دراین

 های توصیفی یافته

سوی  هایی از جمالت گردشگرها را بیان نموده و زیر واژگان کلیدی و رهنمون به در این بخش نمونه
اند. از  دهنده یم. هرکدام از تیترها به راستی یک مضمون سازمانکش دهنده خط می مضمون سازمان

 گردایش آنها به مضمون فراگیر خواهیم رسید.
 ـ آزادی محدودیت 5
کردم. از دیدگاه  می انتخابنبودم حجاب بپوشم و خودم آن را  مجبورشدم اگر  من خوشحال می»

ی حجاب گفتمان وجود دارد. آنها  درباره زنان ایرانی است. در کشور ما هم محدودیت ای من این گونه
ی آن چالش  شود و در اینجا هم وارونه باور دارند که زنان نباید حجاب داشته باشند و با آنان برخورد می

 صبح(. 58، ساعت 75/55/5796)زوج لهستانی: « وجود دارد
ی  اید. با اشاره کرده خابانتپوشند. آیا شما خودتان این را  دانیم زنان ایرانی چرا حجاب می ما نمی»

، 79/5/5793)پائوال از سوئیس: « است قفس گوید: حجاب مانند تحقیرآمیز به چادر مشکی می
 ، ایوان شمالی ناصریه(.78/58ساعت 

حجاب داشته باشند و به همین سبب کمتر  مجبورندزنان در ایران با زنان اروپایی ناهمسانند. آنها »
نبودند و  آزاد کنند. درست مانند اروپای پنجاه سال پیش که زنان یتفعال مانند مردانتوانند  می

 ، ورودی ناصریه(.78/9، ساعت 77/5/5796)خانواده لهستانی: « رأی بدهند توانستند مین
ام  . من آن را با گیره به موهایم زدهافتد مان می روسرینیست و مدام آسان  پوشیدن حجاب برای ما»

شما  شخص دیگریدارند، اشکالی ندارد. مشکل من این است که باور  نیان به آنتا لیز نخورد؛ زیرا ایرا
خودمان را  خواستیم که اگر آزادیمتا حجاب بپوشید. ما در آلمان کند  )گردشگران( را مجبور میرا 

 بپوشانیم...
دخترم »پرسش شد که گفته است:  چارلی چاپلین به دخترش ی ی نامه دیدگاه این گردشگر درباره

(...او با 776:5779)چاپلین،«. تن عریان تو وابسته به کسی است که روح عریانش را دوست داری
دیدگاه فکری بوده است. این  چارلی چاپلین آدم خیلی باهوشی نبوده و فرد بی»لحن تند و خشن گفت: 

، 78/55، ساعت 5/5793/ 7از آلمان: )اولی وگودی « کندتحمیل اوست و نباید به دیگران  شخصی
 ایوان شمالی ناصریه(.
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 ـ مانع ابراز وجود زنان 7
ام که زنان  بینم که حجاب دارند؛ ولی در اخبار )آمریکا( شنیده من افراد بسیاری را می»دختر چینی: 

کنم که  ام، گمان می کرده ایرانی دوست دارند حجاب خود را کنار بگذارند، من چون در آمریکا تحصیل 
، 78/55، ساعت 77/55/5796« )آزادندبدهند. در آنجا مردم خیلی  نشانزنان خوب است که خود را 

 ورودی حیاط ناصریه به مسجد امام(.
شود، باید خودش را با آن برابرسنجی کند و چون ایران  ای می از دیدگاه من کسی که وارد جامعه»

گذارم؛ اما همچون یک زن ممکن  ی پوشش احترام می آن دربارهقانون  یک کشور اسالمی است، من به
گاه شدم که شماری از زنان دوست  استقالل کند و ابراز است کسی بخواهد خودش را داشته باشد. من آ

، 5/7/5793)خانم کاتینو از فرانسه: « خواهند حجاب خود را بردارند ندارند حجاب داشته باشند و می
 (.، ورودی نمایشگاه ناصریه55ساعت 

 ـ سلب حق انتخاب 7
خورد؛ ولی برای من  درپی روسری از سرم سر می و پی عادت ندارممن به پوشیدن حجاب »

 79)دختر فرانسوی « بگیرد تصمیمکنم هر کسی خودش باید برای خودش  اشکالی ندارد؛ اما فکر می
 (.45/9، ساعت 77/5/5793ساله: 
بیشتری داشته باشند. حجاب  آزادییدوارم در آینده اند و من ام کرده زنان در ایران بسیار تحصیل»

 (.55/58، ساعت 79/5/5793)الیزابت از اتریش: « داشته باشند حق انتخابباشد و زنان باید  آزاد باید
 ـ تبعیض جنسیتی 4
)زنان تایوانی: « است نه زنان بدذاتی مردانشود برآمده از  اگر زنی مورد تجاوز واقع می»

 (.79/58 ، ساعت54/55/5796
پوشند. این تخریب زنان است. اگر  گونه لباس می این دشوار است که بفهمیم چرا زنان ایرانی این»

)زن « . این کار شما برعکس استمهیج نباشنداست. نباید زنان را پوشاند تا مردان مشکلی هست از 
 (.78/9، 5/7/5793فرانسوی: 

برند.  کنند و به زندان می می بازداشتد او را کن کشف حجابام که اگر زنی در ایران  من شنیده»
)زن « شوند یا نه؟ اگر به زنی تعرض کنند، چه قانونی وجود دارد. آیا آنها هم تنبیه می مردانی  درباره

 ورودی مسجد امام(. 45/58، ساعت 54/55/5796تایوانی: 
که نامش شکوفه بود. او ی گذشته در دیزین بودم و در آنجا تنها با یک دختر آشنا شدم  من هفته»

به او بگویند چکار بکند. او مسلمان بود و چیزهای  دیگرانگفت دوست ندارد  حجاب بود و می بی
ی قانون  دانست؛ اما او درباره ایرانی میهای  سنتی  ی حافظ و نوشتارهای بسیاری درباره بسیاری درباره

، روبروی تابلوی 57، ساعت 5/57/5796)مرد فرانسوی: « بود تغییر قوانینراضی نبود و خواهان 
 .گفتگوی دوستانه(
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 ـ مشقت جسمی 5
است که هم چادر بپوشی، هم یک بچه و یک کیف و چتر در دست داشته  مشکلراستی بسیار  به»
 ، ایوان شمالی ناصریه(.78/58، ساعت 79/5/5793)ماهی از سوئیس: « باشی
چادر سیاه  هوای گرم تابستانشما در این  دانم چرا حجاب برای من دشوار نیست؛ ولی من نمی»

« باشد و باید افرادی که دوست دارند و مذهبی هستند از آن سود ببرند نباید اجباریپوشید. حجاب  می
 ، ایوان شمالی ناصریه(.45/58، ساعت 79/5/5793)رزبیکا از اتریش: 

مانند امروز از آن استفاده  هوای گرمیدانم چرا باید در  برای من داشتن حجاب دشوار است. نمی»
داشته باشند. در فرانسه هم مسیحیان کاتولیک و  نخواهند حجابکنم. ممکن است شماری از افراد 

پروتستان وجود دارند و ادیان دیگر هر کسی آزاد است، برابر دین خود عمل کند. جامعه نباید چیزی را 
، ساعت 75/7/5793)خانم وکیل فرانسوی: « اردرا بر دوش آنان بگذ بار سنگینیکند و  تحمیلبر افراد 

 ، حیاط ناصریه(.75/55
 ـ بار ایدئولوژیک 6
یک روز  سیاستمدارانما در فرانسه حجاب نداریم و اینجا برای قانون مجبوریم بپوشیم. از دیدگاه »

وی(: )شارلین، جان و کلخ )دختران فرانس« گویند نداشته باشید باید حجاب داشته باشید، یک روز می
 های گفتگوی دوستانه(. ، نیمکت55/58، ساعت 3/7/5793

 ـ نماد مردساالری 3
او را  افراد سنتیواقع شد،  مورد تعرضدر کشور ما هم این چالش وجود دارد که اگر یک زن »

« ای نداشته است گویند برایاین بوده است که دامن کوتاه داشته و لباس پوشیده کنند و می سرزنش می
 ، ورودی مسجد امام(.55/58، ساعت 54/55/5793وانی: )خانم تای

 ی سنتی ـ پدیده 7
شماست و هر کسی در هر گروهی وارد  سنت پوشم. این گذارم و می من به حجاب احترام می»

ی کسی  احترام گذاشت. اگر به خانه فرهنگیخوان کند. باید به هر  شود، باید خودش را با آن هم می
، 79/5/5793)خانم فرانسوی: « هایت را دربیاور، باید آنها را درآوری کفشگوید  شوی و می وارد می

 ، روبروی حوض وسط سرای ناصریه(.78/9
ی حضور در اجتماع را  بود و زنان اجازه عربی مردساالر ی زمانی نازل شد که جامعه قرآن در»

 ، محل گفتگوی دوستانه(.58، ساعت 77/5/5793)آنا از اتریش: « نداشتند
 تمایز معنایی حجاب و حیا ـ 9
پوشد و  باشند. مادر من خوشحال است که حجاب می حجاب آزادپدر: زنان باید برای گزینش »

خواهرم هم برای آن احترام قائل است )مرد اصالتًا ایرانی بود(. پسر: در کشور ما تنها شماری از 
)پدر و پسر « داشته باشد حیاءانسان پوشند. مهم این است که  ها هنگام آمدن به کلیسا آن را می مذهبی



 

 

77 

 بررسی پدیدارشناختی حجاب زنان از منظر گردشگران خارجی...

 ، ضلع غربی ناصریه(.78/55، ساعت 75/57/5796انگلیسی: 
در کشور ما مسلمانان بسیاری وجود دارند که حجاب ندارند و تنها شماری از آنها حجاب دارند. »

)رزالی از آلمان: « داشته باشد زن باید باحیا باشد نه اینکه حجابخداوند در قرآن هم تنها گفته 
 ، ورودی نمایشگاه ناصریه(.45/58، ساعت 3/7/5793

 گیری بندی و نتیجه جمع

کنند و در نشانگاه ناصریه با آنها  ـ ملیت گردشگرانی که از کشورهای گوناگون به ایران سفر می
وی، چینی، تایوان و ژاپنی رویارو شدیم، بیشتر آمریکایی، آلمانی، اتریشی، لهستانی، ایتالیایی، فرانس

 است.
( ارزیابی hospitableخودشان )  نواز، به گفته ـ بیشتر گردشگران، مردم ایران را مردمی مهمان

ی مردم ایران و زنان ایرانی، پس از سفر به ایران بسیار  کنند. آنان باور دارند دیدگاهشان درباره می
 شده است. عوض 

ای تبعیض جنسیتی  راستی گونه گیرانه و به ن حجاب زنان سختـ در تجربه زیسته بیشتر گردشگرا
کنند.  اجباری بودن حجاب خرده گرفته و آن را سلب آزادی تلقی می ی  است. بیشتر گردشگران به سویه

ها دوست دارند خود را نشان  دانند و بر این باورند که زن ی ابراز وجود می گردشگران حجاب را بازدارنده
ی غربی بار معنایی منفی دارد. زن باید  آموزه سنتی و کهنه است. سنت در نگره دهند. حجاب یک

گیری سنتی است. حجاب تحمیل نگره  ی عفاف نیست. حجاب سخت عفیف باشد، حجاب بایسته
ی مذهبی نیست؛ بلکه بار  مردان بر زنان و برآیند اینکه نماد مردساالری است. حجاب تنها یک آموزه

وپاگیر و  کند. حجاب دست مداران را تأمین می و منافع مردان و در مواردی سیاستایدئولوژیک دارد 
 بار است. تحمل آن مشقت

ها دیدگاه ناهمسویی نسبت به حجاب دارند و در  ها و آمریکایی ـ در پایان اینکه، هماره اروپایی
 برای زنان است.« محدودیت منفی»ای  تجربه زیسته آنها حجاب گونه

های باال بوده و  ی گسترش حجاب باید معطوف به نگره ری میان فرهنگی دربارهگذا ـ سیاست
 درصدد دگرگونی نگاه منفی باشد.

توان الگوی  شوندگان در فضای نشانگاه می ها و مضامین مندرج در سخنان مصاحبه ی دیده ـ بر پایه
 :را ترسیم کرد صفحه بعد
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 ابعـمن
 قرآن کریم.

م، ید، مصحح: ابراهیالحد یأب البالغة البن (. شرح نهج ق 5484، ) د بن هبه اللهیعبدالحمد، یالحد یابن أب .5
 . یالنجف یة الله المرعشی، قم، چاپ اول، مکتبة آ محمد ابوالفضل

معرفة مذاهب الطوائف، مصحح: علی عاشور، قم،  ی(. الطرائف ف5488ابن طاووس، علی ابن موسی، ) .7
 چاپ اول، قم، خیام.

ی حسن پویان، چاپ دوم، تهران، دفتر   فرهنگی، ترجمه  ی (. درآمدی بر نظریه5773فیلیپ، )اسمیت،  .7
 های فرهنگی. پژوهش

(. 5795امامی سیگارودی، عبدالحسین؛ دهقان نیری، ناهید؛ رهنورد، زهرا؛ نوری سعید، علی، ) .4
 .67، شماره 77سال نگر،  شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی، فصلنامه پرستاری و مامایی جامع روش

ی روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخالق و روش  (. مقایسه5777اللهی، حمیدرضا، ) آیت .5
 .575-553، صص 34ها، دفتر  پدیدارشناسی، مقاالت و بررسی

ی محمد  (. گردشگری دین و سفرهای معنوی، ترجمه5797اچ، ) . جی. َالسن، دانیل.  تیموتی، دالن .6
 شناسان. فر، چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه دیپور؛ احسان مجی قلی

ی محسن مرندی و منصور تاراجی، چاپ هفتم،  (. زندگی چارلی چاپلین، ترجمه5779چاپلین، چارلز، ) .3
 تهران، نگاه.

 (. احکام نگاه و پوشش، چاپ چهاردهم. قم، دفتر نشر معارف.5779حسینی، مجتبی، ) .7
 :5488مهر  7رهبری، تاریخ مراجعه  اقتدار است، سایت (. علم5796حسینی، سیدعلی، ) ای خامنه .9

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=115 
 ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ، تهران، مؤسسه4امام، جلد   (. صحیفه5776الله، ) خمینی، روح .58
 چاپ اول، قم. ،7، جلد (. استفتائاتی از محضر امام خمینی5775دفتر انتشارات اسالمی، ) .55
المسائل مراجع: مطابق با فتوای دوازده نفر، گردآورنده  (. توضیح5737دفتر انتشارات اسالمی، ) .57

 هاشمی خمینی، قم، چاپ چهارم. بنی
ای و تحلیل افکار عمومی متقابل  ی بازنمایی رسانه (. نظریه5773ربیعی، علی و فرناز احمدزاده نامور، ) .57

 ، پاییز و زمستان.7انش سیاسی، سال چهارم، شماره ها، د ها و ایرانی آمریکایی
، چاپ اول، تهران، 5/7/5797(. قانون مجازات اسالمی بر اساس قانون مصوب 5793رضایی، شهال، ) .54

 قانون یار.
 ر.یرکبی، تهران، امیمحمد عباس نامه، ترجمه (. سیاحت5745شاردن، ژان، ) .55
ی مطالعات  های غربی، فصلنامه ان در رسانه(. بازنمایی حجاب زن مسلم5779صفاوردی، سوسن، ) .56

 ، تابستان.47راهبردی زنان، شماره 
ی اندیشه مدیریت راهبردی،  (. تحلیل مضمون و شبکه مضامین، فصلنامه5798عابدی جعفری، حسن ) .53

 .597 -555سال پنجم، شماره دوم، صص 
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 .44رادیو، سال هشتم، شماره   مجلهی   (. بازنمایی زنان در رادیو ایران، ماهنامه5773عابدینی، ناصر، ) .57
 ی انتشارات امیرکبیر. (. فرهنگ فارسی، چاپ هجدهم، تهران، موسسه5767عمید، حسن، ) .59
 .حجاب، چاپ اول، تهران، دانشگاه امام صادق ی (. مسئله5795غالمی، علی، ) .78
اسالمی رضوی، چاپ شناسی مطالعات دینی، مشهد، دانشگاه علوم  (. روش5796فرامرز قراملکی، احد، ) .75

 دهم.
ی  حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد، مجله -(. پژوهشی فقهی5796فالح تفتی، فاطمه، ) .77

 فقه و مبانی حقوق اسالمی.

 (. هویت، ترجمه هانیه رجبی/ مهدی موسوی، تهران، کتاب پارسه.5797فوکویاما، فرانسیس، ) .77
 آنی، چاپ اول، اصفهان، انتشارات دارالتعلیم قرآن الکریم.های قر (. واژه5777رضا، ) فوالدگر، علی .74
ی محسن ثالثی، تهران،  های انسانی(، ترجمه شناسی )کشف تفاوت (. انسان5776کتاک، فیلیپ کنراد، ) .75

 نشر علمی.
ی حسن  (. پویش کیفی و طرح پژوهش؛ انتخاب از میان پنج رویکرد، ترجمه5794کرسول، جان، ) .76

 صفار.فرد، تهران،  دانایی
 ی امیر فریدون گرگانی، تهران، دیبا. ای از تلمود، ترجمه(. گنجینه5777کهن، ابرام، ) .73
ی هنری مارتین، ویرایش چهارم، لندن، بایبل  (. ترجمه5773مارتین، هنری، انجیل عهد جدید، ) .77

 سوسایتی.
لعات حقوق ی مطا (. نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندی، دو فصلنامه5796مالکی بروجنی، نجمه، ) .79

 بشر اسالمی.
 (. مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ هفتم.5774مطهری، مرتضی، ) .78
های فرهنگی کشورهای خاورمیانه بر روند  (. اثر شاخص5796زاده، سارا و شیرافکن، مهدی، ) معصوم .75

 پژوهشی گردشگری و توسعه، فصل پاییز. -ی علمی گردشگری، فصلنامه
 از دینی کهن، تهران، دیبا.(. دیدی نو 5774مهر، فرهنگ، ) .77
ی محمدرضا گوهری، چاپ اول، دریچه  شناسی گردشگری، ترجمه (. انسان5795مقدم، امیر، ) هاشمی .77

 نو.

 (. صدفی بر گوهر وجود، چاپ اول، قم، یاقوت.5793طهماسبی، احمد، ) .74
گی قرآن فرهن  (. گردشگری و گردشگر در قرآن کریم، چاپ اول، ساری، مؤسسه5797موسوی، رمضان، ) .75

 و عترت پیامبر اعظم.
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