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 چکیده 

برانگييز فرهنگيي و   عنوان امري فطري همواره ازجمله موضوعا  مهم و چيالد حجاب و پودد به

 هياي اثر ،و عدم رعايت آنبوده . حجاب ضامن سيمتي فرد و جامعه استجوام   اجتماعي در بسياري از

گسيترش مناسيبا     ةواسيط هزايي بر اخيق، باورها، فرهنيگ و امنييت جامعيه خواهيد داديت. بي      آسي 

دلييل ورود  هياي مختليف اجتمياعي و همچنيين بيه     اقتصادي و اجتماعي و حاور فعيال زن در عرصيه  

پوديد نييز دچيار    رو، ازاين و هستيمپودد  ةها در حوزداهد تغيير نگرش ،هاي مدرن در جامعهارزش

مورد چالد اساسي قرار گرفته است. پژوهد حاضير   ،هاي گوناگون آنها و ديوهدگرگوني دده و انگيزه

نفر  12پردازد. نمونة آماري پژوهد دامل تعدادبا اتخاذ يک رويکرد کيفي به بررسي موضو  حجاب مي

کيه بيا اسيتفاده از روش     هسيتند  اهلل بروجيردي ن دختر داغل به تحصيل در دانوگاه آيتاز دانوجويا

ساختاريافته اسيتفاده  نيمه ةها از مصاحبآوري دادهند. براي جم اهگيري هدفمند و نظري انتخاب ددنمونه

هياي  فتيه با تکنيک تحليل تماتيک مورد تجزيه و تحلييل قيرار گرفتنيد. يا    ،دد و اطيعا  حاصل از آن

 دوندگان در انتخاب نو  پودد دارد.  هاي ذهني و معنايي مصاحبهپژوهد حکايت از داللت

 واژگان کلیدی
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 مقدمه . 0

 ازجمله روگیري، در پرده کردن، مانع، ست، پرده، روبند و... يحجاب معاني گوناگون ةواژ

، ديني ةيک نشانعنوان از منظر دين مبین اسالم بهتنها ، نه. پوشش و حجاب و نمود آناردد

ويژه بهبلکه در علوم انساني ، مذاهب اسالمي استهمة  باورهاي انکارناپذير و مورد قبول از و

اي فرافـردي و کـامالً اجتمـاعي محسـوب     شناسي نیز جايگاه وااليـي داشـته و پديـده   جامعه

 ةمسـئل . اسـت در جامعه  بهداشت روانياخالقي و  ،امنیت اجتماعي ةکنندتأمینه شود کمي

 جوامـع  ةو بـراي همـ   هازمان ةو حجاب يکي از مسائل پر چالش و همیشگي در هم پوشش

بـدحجابي يـا    ةچراکـه مسـئل   نیسـت؛  او کشور ما نیز از ايـن موضـوع مسـتثن    بوده و هست

شرط توسعه و پیشرفت جامعـه اسـت   يربنا و پیشامنیت اجتماعي و اخالقي که ز ،حجابيبي

جامعـه از اجـزا و عناصـر گونـاگون و متفـاو  امـا        ،برد. در مکتب کارکردگراييرا از بین مي

 ةکـارکرد و وظیفـ   ،هماهن  و مرتبط با هم تشکیل يافتـه اسـت. هريـک از اجـزا و عناصـر     

اهنگي بـین ايـن اجـزا    ارتبـاط و همـ  در گرو  ،جامعه يد و حیا  و بقانمشخصي برعهده دار

هـاي آن در  ساير اجزا نیز از پیامـدها و آسـیب   ،يک جزء و در صور  کارکرد نامناسبِاست 

نقش حیاتي ايفـا   ،سازيسازي و جامعهپوشش و حجاب در انسانرو، ازاين امان نخواهد ماند.

پـذير  نايک ضرور  اجتنـاب ، مردچه زن و چه  هاة انسانهمپوشیدگي براي اگرچه  .کندمي

از اهمیـت   ،مقام انسـاني و همسـري  دلیل به پوشش براي دختران جوان و زناناين  اما است

 نامبرخي که است  يدر عصر بهترين حاف  و حصار ،رعايت حجابو بوده برخوردار  بسیاري

 هـا و خطر هـا آسـیب دربرابـر   آنـان را د تواناند و مينامیدهعصر برهنگي و آزادي جنسي آنرا 

 . آرامش رواني و اجتماعي را برايشان برقرار سازدحف  کرده و 

با توجه به جايگاه و منزلت واالي مقولة حجـاب اسـالمي در نظـام مقـدس جمهـوري      

ساز جامعه عنوان نسل جوان و آيندهاسالمي و همچنین نقش اثرگذار دانشجويان دختر به

يکـي از متولیـان    عنـوان و لزوم رعايت پوشش مناسب اسالمي در نهاد مقدس دانشگاه بـه 

پذيري و تربیت اخالقي و اجتماعي و تأثیرهـاي شـگرف پوشـش و    مهم و عمده در جامعه

بهزيسـتي نظـري و روانـي    عنـوان پايـة اجتمـاع و    حجاب در استحکام بنیـان خـانواده بـه   

شـناختي  جامعه؛ بر اين اساس پژوهش حاضر اين موضوع را مورد واکـاوي جامعـه   عمومي

 دهد.قرار مي
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  میت و ضرورت پژوهشاه. 2

اي در مباحـر روز  جايگاه ويژه ،شمولاي فطري و جهانعنوان پديدهحجاب و پوشش به

معنا و اهمیت ايـن مسـئله در جوامـع گذشـته و حـال       بارةدنیا دارد که مناقشا  زيادي در

نوع دگرگوني در ساختار فرهنگـي و اجتمـاعي بـا تغییـر در پوشـش       وجود داشته است. هر

پـذيري نیـز در اولـین مرحلـه از     که استیالي فرهنگي و سلطهچنان گرددمي صمردم مشخ

( لـذا آشـنايي بـا نـوع پوشـش      299: 7919)قربـي،   شـود تغییر در پوشش مردم شروع مـي 

توانـد  زنـدگي روزمـره مـي   ة ها، رفتارها و نمادهـاي افـراد در زمینـ   دانشجويان دختر، نگرش

توانـد  همچنین مـي و ي رفتاري آنها را ترسیم سازد ها و الگوهاگیريتفسیري واقعي از جهت

ريـزان اجتمـاعي در جهـت    فرهنگي کارساز باشد و به برنامـه  هايدر درک تحوال  و تهديد

بـوده  متأثر  لباس از منابع گوناگوني ،ايران ةبهبود فرهن  بومي و ملي ياري رساند. در جامع

گـذار بـوده   اثردن و فرهنـ  بـر آن   طول تمـ  اي درتنیدههاي مفهومي درهمو همواره شبکه

سنتي و بومي خارج کند و شرايط  ،از وضعیت محليآنرا  است و توانسته تا حد بسیار زيادي

دانشـجويي از   ةکـه دور ييازآنجـا اکنـون شـاهد آن اسـت.     ،اي رقم بزند که جامعهگونهرا به

زمینه بـراي رشـد    ،دورهآيد و در اين ميدمار به يابيهاي رشد و دوران هويتترين دورهمهم

سـازي  سـازي و نهادينـه  لـذا پـرداختن بـه درون   است تر يا انحراف از اعتقادا  مذهبي آماده

بسیار مهم و حسـاس   ،رشد ةهاي ديني در اين مرحلعنوان يکي از ضرور فرهن  حجاب به

بـه  ند. بر اين اساس پرداختن امخاطبان اصلي تهاجم فرهنگي دشمن ،زيرا دانشجوياناست؛ 

هـاي ذهنـي و   و درک و تصور دانشجويان از آن و همچنین داللـت  ،موضوع حجاب و پوشش

هـاي مربـوط بـه حجـاب بـراي مسـئوالن،       تواند در تحلیل و بررسـي نگـرش  معنايي آنها مي

 ريزان و متخصصان علوم اجتماعي از اهمیت بااليي برخوردار باشد، تـا بتـوان تـدابیر و   برنامه

هـاي ارزشـي و فرهنگـي در مـورد     بنـدي هاي مناسبي براي اولويـت يزيرو برنامه هاسیاست

 . کردحجاب و پوشش در جامعه اتخاذ 

 اهداف و سؤاالت  .3

 دنبال تعريف، تصور و درک معـاني ذهنـي دانشـجويان دختـر دانشـگاه     پژوهش حاضر به

 سـعي شـد از   ،هـا کـه در جريـان مصـاحبه    استحجاب و پوشش  بارةدر بروجردياهلل آيت

شـان در انتخـاب سـبک پوشـش و     هـاي ذهنـي و معنـايي   شوندگان در مورد داللتمصاحبه
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 ذيل پرسیده شود. هايپرسشهاي مختلف پوشش سبکة کنندهاي درونيهمچنین راه

 . دانشجويان چه تعريف و تفسیري از حجاب و پوشش دارند؟7

 ش خود چه بوده است؟کنندگان براي انتخاب سبک پوشهاي ذهني و معنايي شرکت. داللت2

 اند؟هاي مختلف پوشش عنوان کردهسازي سبککنندگان چه الگوهايي را جهت درونشرکت .9

 تجربي پژوهش ةپیشین. 0

هاي مختلف پوشش ( بیانگر وجود سبک7991) بخشهاي پژوهش کیفي تاجيافته

 منديشده، پوشش مدرن، پوشش مصلحتي، پوشش تکلیفي، موقعیتشامل پوشش فردي

 پوشش و نسبي شدن پوشش دارد.

( در پژوهشي با عنوان عوامل گرايش به بدحجابي و راهکارهاي 7990جواني و امیري )

پیمايشي و میداني انجام گرفت. با تفکر سیستمي به  ـ توصیفيصور  آن، که به مقابله با

صر عنوان يک سیستم اجتماعي در نظر گرفته شد. عناموضوع حجاب پرداخته و حجاب به

 کلیدي آن در چهار محور ورودي، فراگرد، پیامد و بازخورد مورد بررسي قرار گرفت.

هاي جمعي در گسترش فرهن  حجاب ( در پژوهشي با عنوان نقش رسانه7990متاني )

ها و الگوهاي هاي سازنده، ترويح مدلو آموزشرساني اثرگذار اطالع و عفاف زنان به نقش

سازي افکار عمومي، سازي و جريانحجاب، همگن ةمسئل مناسب پوشش، ارزش نهادن به

 پذيري در گسترش فرهن  حجاب و عفاف تأکید دارد.پذيري و فرهن جامعه

ي فرهنگي پوشش زنان به هاسیاست ( در پژوهشي با عنوان7990پیکاني و محمدوند )

د. پردازپوشش زنان و دختران مي ةهاي دولت در حوزيگذارسیاست بررسي و تحیل

و مصوبا   هاسیاست ي فرهنگي و عدم هماهنگيهاسیاست مواردي مانند توجه کم به

ي در گذارسیاست قانوني با شرايط جامعه و فقدان نظار  مناسب از عوامل عدم موفقیت

 پوشش زنان است. ةحوز

 هايبندي عامل( با عنوان مقايسه اولويت7990زاده )نهاي پژوهش فرزانه و امیريايافته

شناختي به مسائلي ازجمله آشنايي بر پوشش دانشجويان بر مبناي متغیر جمعیتؤثر م

ها، احساس نیاز به جلب حجابي در رسانهنداشتن والدين با فلسفه و ارزش پوشش، ترويح بي

 .کندميتوجه ديگران اشاره 

د در پوشش و ( با عنوان مباني ديني زيباگرايي م 7994پژوهش حسیني و خرمايي )
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زن  ةرن  شدن نقش سازندو اسراف، کمگرايي ايش زنان به عواملي ازجمله مصرفآر

 ةمسلمان، گسترش فساد و به حاشیه رفتن سبک اصیل زندگي اسالمي که در عرص

 پردازد.مي ،ندمؤثر ناهنجاري پوشش و حجاب

شناختي به حجاب، به موضوع حجاب ( در تحقیقي با عنوان رويکرد جامعه7995نصري )

 ةهاي مختلف ازجمله کارکردهاي اجتماعي حجاب مانند افزايش و پايداري سرمايحوزهدر 

اجتماعي، تحکیم بنیان خانواده و امنیت اجتماعي پايدار و کارکردهاي فرهنگي حجاب 

 پردازد. مانند تزکیه نفس و خودسازي، بهداشت رواني، ظهور شخصیت واالي زن مي

هاي ذکرشده در مقالة حاضر، حکايت از فقـدان پژوهشـي   گیري از پیشینهبندي و نتیجهجمع

درنتیجـه اهمیـت ايـن     مستقل و مستقیم مرتبط با اهـداف، روش و سـاختار ايـن پـژوهش دارد.    

 پردازد.طور ويژه به اين موضوع حجاب ميپژوهش در آن است که با رويکرد کیفي و به

 ادبیات نظري. 5

صول و قواعد حف  و بقاي نظام اجتماعي رويکرد ساختي ـ کارکردي بر پايبندي به ا

نظام اجتماعي در سطح کالن و ساختارها  ةتأکید دارد. اين رويکرد به موجوديت يکپارچ

گیري کجروي را معلول انواعي از ترتیبا  اجتماعي غیرکارکردي در توجه دارد و شکل

نهادهاي  ،رد(. بر اساس اين رويک70: 7990)بخارايي،  دانددرون ساختارهاي جامعه مي

متعاملي داشته و در صور  اختالل، تغییر يا وجود نقص در  ةرابط ،اجتماعي در جامعه

قرار خواهد داد. بنابراين  تأثیرهرکدام ديگر نهادها و موجوديت و بقاي کل سیستم را تحت 

تخطي از قوانین و قواعد اجتماعي و  ،حجابييا بية بدحجابي پديد ،بر اساس اين مکتب

نظمي و عدم هاي مشترک و تواف  جمعي مردم است که باعر بينحراف از ارزشنوعي ا

شکستن وفاق اجتماعي محسوب و درهم ،و تهديدي براي ثبا  و دوام نظام اجتماعي ،تعادل

بر طبیعت کنش متقابل اجتماعي دينامیکي که در میان افراد  ،شود. کنش متقابل نماديمي

مختار در انجام عمل است.  کنشگرْ ،گراياننظر کنش متقابل متمرکز است. به ،افتداتفاق مي

بیني است. قابل پیشغیر ، در اين صور  عمل اوبودهعمل آزاد  ةکنشگر در انتخاب شیو

در اين درنهايت  نمايد وکند و سپس تفسیر ميانسان در اين ديدگاه درک و انتخاب مي

محور اصلي و اساس  ،اساس اين ديدگاه(. بر 209: 7970شود )آزاد ارمکي، مسیر ساخته مي

اهمیت دارد. اين  ،چرخد. به عبارتي چگونگي شکل يافتن تصور از خودکنش بر گرد فرد مي
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دنبال فهم چگونگي معاني ايجادشده در کنش متقابل بین افراد و چگونگي نظريه به

انواده و جامعه دو پذيري، خ. در ديدگاه جامعهاستفرد و جامعه  ةارتباطا  با يکديگر و رابط

جايگاه خانواده، آموزش و پرورش،  ،اند. در اين رويکردعامل مهم در ايجاد پیوند اجتماعي

عوامل  ،گیرد. بر اساس اين ديدگاههاي نظار  اجتماعي مورد توجه قرار ميها و مقولهرسانه

قش نظارتي شامل تضاد و تنش در خانواده، کاهش نة بدحجابي در بروز پديدمؤثر  خانوادگي

 .است نامناسب جنسي در خانواده و... ةوالدين در خانواده، ارتباط و استفاد

ین خويشتن با پويايي خويشتن مرتبط است. در ايـن معنـا   ئخودآرايي و تز ،از نظر گیدنز

سازي يا آشکارسازي وجوه مختلـف زنـدگي   مهمي براي پنهان ةبر اينکه وسیلافزون پوشاک 

چراکـه لبـاس، آداب و اصـول     ؛شـود خودنمايي نیز محسوب مـي  شخصي است، نوعي وسیلة

 (.17ـ11: 7911زند )گیدنز، رايح به هويت را پیوند مي

بـه نظـر    ،د تأکید دارداي همچون م گرايي جامعة مدرن بر مقولهزيمل در تحلیل مصرف

 بخش بـوده و از سـوي  هاي زندگي از سويي براي فرد هويتوي مصرف کاالها و ايجاد سبک

د )همچون پوشاک، آشپزي، د داليل تعدد تغییر م کننده است. زيمل در مقالة م ديگر متمايز

مـردم  کـه  گیـرد  کند و نتیجه مـي هنر، معماري و موسیقي( در فرهن  مدرن را بررسي مي

خواهنـد بـه هويـت شخصـي     زيـرا مـي   ؛شـوند دهاي جديد و متفاو  جذب ميتر به م سريع

افـراد هويـت خـود را از گـروه      ،نظـر زيمـل در جوامـع اولیـه     بـه  .متمايز خود شکل دهنـد 

يـابي فـردي شـده    هويت فرايند ،بسیار همگن بودند اما در جوامع مدرنرو، ازاين گرفتند.مي

کند تا هويتي را که دوسـت دارد بـراي   است به نظر زيمل در شهرهاي بزرگ فرد مصرف مي

 (.20: 7917خود بسازد )باکاک، 

بر سر  هاانسان اگر ؛جزئي از سازمان اجتماعي سلطه است ،رد فرهن بورديو اصرار دا

ين دلیل است که فرهن  دکنند بکنترل و تولید و چرخش معاني با يکديگر مبارزه مي

بورديو نقش فرهن  را در  هايههاي نابرابري اجتماعي دارد. مطالعنقش محوري براي پويش

طور کلي بورديو مدعي است که کند. بهررسي ميهايي که بنیاني طبقاتي دارند بنابرابري

فرهن  ـ نمادها، معاني، کاالهاي فرهنگي )از موسیقي و ادبیا  روشنفکرانه تا غذا و لباس 

فرهن   و از سوي ديگرو اساس خانه( ـ همواره مهر طبقة اجتماعي را بر پیشاني دارد 

هاي فرهنگي، وانند ارزشکند که طبقا  مسلط بتسلطة طبقه را تا جايي بازتولید مي

شان را کم ترجیحا  فرهنگيمعیارها و ضائقة خود را بر کل جامعه تحمیل کنند تا دست
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ترين سبک زندگي در فرهن  ملي تثبیت کنند. منزلة معیار برترين، بهترين و مشروعبه

نیته دهد که تمايزا  اجتماعي و ساختاري در دهة اخیر مدربورديو در کتاب تمايز نشان مي

 (.1: 7915شوند )بورديو، طور روزافزوني از رهگذر صور فرهنگي بیان ميبه

هاي لباس پوشیدن، آرايش کردن و غیره روش ،هاسبک استفاده از کاال ،به عقیدة وي

هاي آل در استراتژيهايي ايدههاي کلیدي هويت و نیز صالحدهندة يکي از نشانهتشکیل

 (.90باشند )همان: تمايز مي

هاي فرهنگي و اجتماعي متعدد در انتخاب نوع پوشـش، گريـزي   به منظور واکاوي زمینه

کـه در دنیـاي پسـامدرن،     دهدمي نشان ،شده متناسب با مسئلههاي نظري مطرحبر ديدگاه

هاي فرهنگي عصـر  فرهن  بصري و نمايشي اهمیت خاص يافته است و بر اين مبنا در حوزه

هـاي  عنـوان يکـي از ضـرور    حـال کـه بـه   پوشـش درعـین   جديد، سبک و انتخاب لباس و

ها، باورهـا  شود که به تناسب ارزشفرهنگي نیز محسوب مي ة، همچنین پديداستاجتماعي 

گیـرد. طـرز پوشـش    خـود مـي  هاي مختلف اجتماعي، کارکردها و معاني مختلفي بهو زمینه

هـا، عقايـد و   ارزش ،امـروزي  کننده در جوامـع بخش و متمايزعنوان يکي از ابزارهاي هويتبه

نیـز  گرايي که طرفداران مکتب کنش متقابل گونههمانخود گرفته است. باورهاي متفاوتي به

سبب شده افراد خود را به سبک زندگي و گـروه   ،معتقدند آزادي افراد در انتخاب نوع کنش

هاي افراد بـا  انتخابکه درصورتي شودکه همین مسئله باعر مي کنند،خاصي نزديک يا دور 

نظم و تعادل فرهنگي و اجتماعي جوامـع   ،بافت فرهنگي و اجتماعي همخواني نداشته باشند

 زنند.  ميرا بر هم 

 شناسي پژوهش. روش6

ت. با توجه به اينکـه هـدف   اس روش کیفـي از نـوع تحلیـل مضـمون ،پژوهشروش اين 

و با توجـه بـه ماهیـت پديـده     ذهني  ةزمینها بدون پیشاز پژوهش حاضر اين است که داده

نحـوي  هـا بـه  شود مصـاحبه سعي مي ،هاي افرادفهم بهتر تجربهمنظور به استخراج گردند لذا

 بـر  شـده ذهني ايجاد نگردد و چـارچوبي از پـیش تعیـین    ةزمینپرسیده شوند که هیچ پیش

و همکاران، عابدي جعفري ) ها استخراج گرددها از دل خود دادهافراد تحمیل نگردد و پديده

7990 :799). 

هـاي  کـه داده  نحـو هاي متنـي اسـت؛ بـه ايـن     براي تحلیل داده زارياب ،تحلیل مضمون
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ايـن روش،  پـذيري  کند. انعطافهايي غني و تفصیلي تبديل ميپراکنده و گوناگون را به داده

 .(Braun & Clarck, 2006: 82) استمهم آن و  اساسيبسیار  ويژگي

توانـد  ضمن اينکه خود يک روش مستقل تحلیلي اسـت، مـي   ،تیکتحلیل مضمون يا تما

هـاي مـورد تحلیـل در روش تماتیـک يـا      کـار رود. داده هاي تحلیلي ديگـر نیـز بـه   در روش

کـاربرد  شده هستند. اي متنيهاي مشاهدهها و دادههاي متني، مصاحبهموضوعي شامل داده

بــرداري  نمونـه  .2(؛ ديـدن مـتن  )ي شناسـاي  .7از: انـد  عبـار  طـور اختصـار   ايـن روش بـه 

پوسـته کـردن   و پوسـته بنـدي  . دسـته 9 ؛(ظـاهر نـامرتبط  بـه هاي برداشـت مناسب از داده)

اطمینـان و اعتبـار    .5 ؛(شخص، گروه، موقعیت، سازمان، فرهن  يا مـتن مند نظام ةمشاهد)

 .(9: 7991، يسز)بويات( کیفي به کميهاي تبـديل داده)بخشـیدن 

تحقیقـا  کیفـي، شـناخت مضـمون   گونه اين و دشـوارترين کارهـا در تريناز مهميکي 

تحلیــل مضــمون،   خالصـه  طـور  بـه  .(707: 7990عابدي جعفري و همکاران، ) يا تِم است

بـا سـه تکنیـک تلخـیص، تحلیـل      که است اي هـاي غیرواکنشـي و غیرمداخلهازجمله روش

کدگـذاري   ةدر اين روش طي سـه مرحلـ  . گیردتفسیري و تحلیل سـاختاربخـش انجـام مي

هاي انجـام گرفتـه اسـتخراج شـده و در     مفاهیم و مقوال  از مصاحبه ،باز، محوري و انتخابي

ها و تبديل آنهـا بـه   اند. پس از تکمیل مصاحبهارائه شده ،بندي مقوال  و مفاهیمقالب دسته

رد خُ ،ترين هدف کدگذارياند. مهمها چندين بار خوانده شده و کدگذاري شدهمتن مصاحبه

آمـده بـا يکـديگر و تـدوين مقولـه و مـنظم       دسـت کردن و فهم متن و پیوند دادن اجزاي به

کدگـذاري بـاز    ةهاي حاصل از مصـاحبه در مرحلـ  (. داده00: 7917کردنشان است )فیلیک،

کدگـذاري   ةمقولـه و در مرحلـ   9کدگـذاري محـوري تعـداد     ةدر مرحلـ  ،کد اولیه 42تعداد 

مضـمون   ةشـبک درنهايـت   شناسـايي و اسـتخراج شـدند و    ،مضمون نهـايي  5بي تعداد انتخا

 صور  خروجي ارائه شد.به

صـور   بـه گیري تعمدي يا هدفمند و گیري براي پژوهش حاضر از نوع نمونهروش نمونه

گیـري نظـري   گیري هدفمند جهت گزينش افراد مورد مصـاحبه و نمونـه  نظري است. نمونه

 .ها براي پژوهش استفاده شده اسـت د افراد و تعیین محل گردآوري دادهبراي تشخیص تعدا

يافتـه بـوده اسـت. در ايـن     سـاخت مصاحبة نیمـه پژوهش،  ها در اينآوري دادهتکنیک جمع

نفر از دانشجويان دختـر   90کار گرفته شد و با گیري با حداکثر تنوع بهپژوهش راهبرد نمونه

هاي علوم انساني، علـوم پايـه و فنـي مهندسـي و در     انشکدهاز د بروجردياهلل آيت دانشگاه
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هـاي  هـاي مختلـف سـني، سـبک    و از طیـف کارشناسي ارشد  مقاطع تحصیلي کارشناسي و

 شد. مصاحبه گرفته هاي متفاو  اقتصادي و اجتماعيپوشش سنتي و مدرن و پايگاه

بـه افـراد مـورد     هـاي پـژوهش  در اين پژوهش براي بررسي روايي يا اعتبار تحقی ، يافته

است. اين روش موسـوم بـه    نظرا  آنها اعمال شدهارائه و توسط آنها مطالعه و نقطه ،مطالعه

هـاي نشـان دادن پايـايي نیـز در     (. يکـي از راه 92: 7911)ايمـان،   روش اعتبار عضـو اسـت  

نـد کـه   ازماني قابـل حسابرسـي   ،هاآنهاست. يافته فرايندحسابرسي  ةتحقیقا  کیفي، مطالع

کاررفته توسط محق  در طول مصـاحبه را بـا روشـني و    بتواند مسیر تصمیم به ،حق  ديگرم

 همـة وضوح پیگیري کند و سـازگاري مطالعـه را نشـان دهـد. بنـابرين در پـژوهش حاضـر        

ها در تمام مراحل نظران قرار داده شده و صحت و سقم يافتههاي خام در اختیار صاحبداده

 است. ر گرفتهقراتأيید  توسط آنها مورد

 هااز مصاحبه شدهاستخراجمفاهیم و مقوالت . 7

شاغل به تحصیل دانشجويان دختر  ه،هاي مورد مصاحبنمونه ،با توجه به موضوع پژوهش

ادبیا  و علوم انساني، علوم پايه  هايهدر دانشکدکارشناسي ارشد  دو مقطع کارشناسي ودر 

   .ستنده بروجردياهلل آيتو فني مهندسي دانشگاه 

نفـر ديگـر    74سال و  25تا  79شوندگان در گروه سني نفر از مصاحبه 74بر اين اساس 

کننـدگان در مقطـع   سـال قـرار دارنـد. همچنـین نیمـي از شـرکت       90تا 25در گروه سني 

مشـغول بـه تحصـیل هسـتند. از بـین      کارشناسي ارشـد   کارشناسي و نیمي ديگر در مقطع

نفر مجردند. بر اساس وضـعیت   29هل و أنفر از آنها مت 7 ،کنندگان حاضر در پژوهششرکت

نفـر در خوابگـاه خـودگردان و     70نفر از ساکن خوابگاه خصوصي،  5محل سکونت فعلیشان 

 کنند.خود زندگي مية نفر از آنها نیز بومي بوده و در منازل شخصي و به همراه خانواد 70

هـاي  ها که در رابطـه بـا موضـوع   هايي از مصاحبهشد قسمتبیان تر که پیش گونههمان

 ،اسـت. در ايـن قسـمت    استخراج شده و مـورد کدگـذاري قـرار گرفتـه     بودند،مورد مطالعه 

ين معني است کدهايي که شباهت معنايي بـا يکـديگر داشـتند    دسازي انجام گرفته بمفهوم

بعـد از   .هستنديک يا چند کد  مفهوميِ ةاند، هرکدام نمايندعنوان يک مفهوم معرفي شدهبه

بندي موضـوعي از مفـاهیم ارائـه    ايم دستهبا دقت در مفاهیم توانسته ،مفاهیمة استخراج هم

 نشان داده شده است. 7 ةها در جدول شماردهیم. مضمون
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 و فراگیردهنده مضامین پايه، سازمان .7 ةجدول شمار

 مضمون فراگیر
مضمون 

 دهندهسازمان
 مضمون پایه

 گراييمصونیت

هاي داللت
 ديني

معناي مصونیت، رعايت عفاف و به و حجاب برگرفته از دين
کننـدة ديـن، پوشـش سـالم، متانـت در      پاکدامني، تکمیل
 اي شرعي، الگوي حضر  فاطمهکردار، مسئله

 حفاظ امنیتي
ها، پوشیدن از نـامحرم، در امـان بـودن از    حف  حريم خانم

 اجتماعيها، پذيرش هاي هرزه، در امان بودن از متلکنگاه

عرفي شدن 
 حجاب

 طلبانهتنوع
هاي روشن، پوشش هايي با رن هاي رن  شاد، لباسلباس

 گراييپوشي، مدگرايي، مارکمرتب، شیک

 شناختيروان
دهنده، انتقال فاز مثبـت بـه طـرف مقابـل،     رامشآپوشش 

نفـس، امنیـت روانـي در انتخـاب پوشـش      افزايش اعتمادبه
 پوشش خاص، رضايت فردي در انتخاب

اکراه و الزام به 
 حجاب

پیروي از 
هاي الزام

 ساختاري

هاي پوشش، عمل به الزام ةهاي ديني در زمینعمل به الزام
هاي خـانوادگي در  پوشش، عمل به الزام ةاجتماعي در زمین

هاي جمهوري اسالمي ايران در پوشش، عمل به الزام ةزمین
 پوشش ةهاي سنتي در زمینپوشش، عمل به الزام ةزمین

هاي نفي الزام
 ساختاري

عدم اعتقاد به الزامـي دانسـتن پوشـش، عمـل نکـردن بـه       
ها در حجاب و نوع پوشش، الزام به معني توهین، عدم الزام

 پذيرش الزام، الزام منجر به فساد، الزام عامل بدحجابي

الگوهاي 
ساز درون
هاي سبک

 مختلف پوشش

سازي نهادينه
حجاب در 
 خانواده

مـل اعضـاي خـانواده، نقـش پررنـ  حجـاب در       پوشش کا
خانواده، اعتقاد باالي اعضاي خانواده به حجاب، الگوبرداري 

محجبه، راهنمايي خـانواده در انتخـاب حجـاب،     ةاز خانواد
تالش خانواده در انتخاب حجـاب مناسـب، اهمیـت بـاالي     

 حجاب در خانواده
نگرش 
گیرانه سهل

خانواده نسبت 
 به حجاب

جـاب در بـین اعضـاي خـانواده، پايبنـدي      نقش کمرن  ح
 ةاهمیتي مسـئل نسبي اعضاي خانواده نسبت به حجاب، کم

 حجاب در بین اعضاي خانواده

الگوهاي 
 همانندساز

هاي ديني در انتخاب نوع پوشش، نقش فضـاي  نقش کتاب
مجازي در تغییر نگرش نسبت بـه پوشـش، نقـش مـدهاي     

نقــش  رايــح در تغییــر نگــرش نســبت بــه ســبک پوشــش،
هاي مد و مدگرايي در تغییـر سـبک پوشـش، نقـش     مجله

 خود فرد در تغییر سبک پوشش ةتجربیا  گذشت
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 گراييمصونیت. 8

اسالم حجاب را از مصادي  مهم تحق  امنیت اخالقي و اجتماعي در جامعه معرفي کرده 

د کـه  شـو نامحرم قلمداد ميدربرابر  يک حفاظ ظاهري و باطنية منزلاست. پوشش ديني به

تر از مصونیت اخالقي، خانوادگي و پیوند عمی  میان حجاب ظاهري و بازداري باطني و مهم

گرايـي،  شـده بـراي مصـونیت   سـازد. از مصـادي  انتخـاب   امنیت اجتماعي را فراهم مي ،همه

 هاي ديني و امنیتي در انتخاب نوع پوشش است.داللت

 های دینیداللت. 2ـ 3

که فرد موظف به اجـراي آن اسـت.   بوده زنان تکلیفي ديني نوع پوشش  ،در اين گفتمان

کند و انتخابي شخصي نیست. گفتمان حـاکم در  حدود پوشش و حجاب را دين مشخص مي

گیـرد. در  مشروعیت خود را از مرجع مقتدري به نـام ديـن مـي    ،تعريف خود در باب پوشش

لي گفتمـان حـاکم در   پوشش زنان وجود دارد که مرجـع اصـ   ةقوانین مشخصي دربار ،اسالم

صالحیت الزم را در جهت تعیین نوع و  ،تعريف پوشش و هنجارهاي مرتبط با آن است. دين

کنند و خود را ملـزم  حدود پوشش زنان داراست. برخي پاسخگويان در اين راستا زندگي مي

 دانند. هاي ديني ميبه رعايت آموزه

کـامالً دينـي    ةجاب يـه مسـئل  خب ح»د: گويمي ساله و دانشجوي کارشناسي29مهتاب 

هستش. دستورا  کامل حجاب را دين براي ما تعیین کرده از ازل بوده و تا ابد هـم خواهـد   

 «.شه اين دوتا رو از هم جدا کردوقت نميبود. هیچ

به نظـر مـن ديـن و حجـاب مکمـل      : »کندبیان مي ساله و دانشجوي کارشناسي24پريا 

ا مشخص کرده پـس مـن هـم کـه ديـن اسـالم را       همديگه هستن، دين حد و مرز حجاب ر

 «.پذيرفتم بايد قوانینش در مورد رعايت حجاب و پوشش را هم رعايت کنم

دين اسالم تأکیـد زيـادي بـه رعايـت     »د: گويمي ساله و دانشجوي کارشناسي29ساحل 

طور کامل دين را قبـول داشـته باشـه بايـد حجابشـو کامـل       حجاب داشته، خب کسي که به

ه. چون دين اسالم حدود کامل حجاب را براي مـا مشـخص کـرده، و هـیچ جـاي      رعايت کن

 «.شکي باقي نگذاشته

دين اسالم خیلي به حجاب تأکید : »کندبیان مي ساله و دانشجوي کارشناسي27فاطیما 

چون ما مسلمانیم و بايد حجاب را رعايت کنیم، اگه حجاب را رعايـت نکنـیم ممکـن    ؛ کرده
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اگه حجاب را رعايت نکنیم حتي در میان فامیل و خويشـاوندان هـم    است دچار گناه شويم.

 «.شیم و ديد منفي نسبت به ما دارنبدنام مي

 های امنیتیداللت. 1ـ 3

معتقد بودند پوشش امري اسـت کـه بـه زنـدگي افـراد و       ،برخي افراد حاضر در مصاحبه

ويـژه  به کند. پوشش ومي و به بهتر شدن زندگي آنها کمک ،ويژه زندگي زنان وابسته استبه

خـود  نوعي به کارکرد حفاظتي و به عبارتي امنیتي دارد؛ يعني فرد با داشتن حجاب ،حجاب

دارد. اغلب افراد نوع پوششـان را  مسائل و مشکال  موجود احتمالي مصون نگه ميدربرابر  را

مزايـا و  کننـد يعنـي در انتخـاب نـوع پوشـش بـه       شان انتخاب مييزيستة با توجه به تجرب

 توجه دارند. ،اندوجود آوردههاي مختلف پوششي بهمشکالتي که انواع سبک

هاي غلبـه  انگیز ،هاي انتخاب نوع پوشش در میان زنان و دخترانترين انگیزهيکي از مهم

تعداد  ....هاي تهديدآمیز و هرزه وهاي کالمي، نگاهخشونت مانندهايي بر ناامني است. ناامني

ها براي غلبه بر احساس ناامني در انتخاب پوشش خود چنین معیاري را در نظـر  زيادي از آن

 گیرند تا اين احساس را کاهش دهند.مي

د: گويـ مـي  دانشـجوي کارشناسـي در مـورد کـارکرد حفـاظتي حجـاب      و ساله 22درسا 

 قیدوشرط کـه مـانع از ايـن میشـه کـه آدم     حجاب يعني جلوگیري از آمیزش و اختالط بي»

موقع مـا  ناو شودديگران مورد تعرض قرار بگیره. حاال فکر کنید اين حجاب برداشته دربرابر 

 «.سن  روي سن  بند میشه؟اصالً  تونیم بیرون بريم؟چطور مي

هـم امنیـت    ،حجـاب : »کنـد گونه بیان مياين ساله و دانشجوي کارشناسي نیز27سیما 

خودم از خودم راضیم.  ه مسلماًرواني هستش هم امنیت اجتماعي. من وقتي حجابم برتر باش

هاي اجتماعي هم امنیت بیشتري دارم. متوجه منظورم هستین يعنـي  در محیط ،و در مقابل

 .«اينکه ديگه کسي به خودش اجازه نمیده منو بد نگاه کنه يا حرفي به من بزنه

هـا خیلـي   خـب مسـلماً بـراي خـانم    »گويـد:  ساله و دانشجوي ارشد در اين باره مي20رها 

رتباط مستقیمي بین حجاب و احساس امنیتشون وجود داره، من اگه پوششم نامناسـب باشـه   ا

هرکسي به خودش اجازه میده به من حرفي بزنه يا با ديد بدي منو نگاه کنه يعنـي ايـن خـودِ    

 «.آدما هستن که به ديگران اجازه میدن بهشون توهین کنن يا مورد تعرض قرار بگیرن
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 عرفی شدن پوشش. 3ـ 3

هاي طلبانه در پوشش و ديگري داللتداللت تنوع ،هاي عرفي شدن حجابکي از مالکي

ابزاري بـراي پیـروي از   صرفاً  پوشيکه وبلن معتقد است شیکطور همان .استشناختي روان

. رسـد مـي  د و گران است زيبا به نظرگذار بوده که هرچه م اثرقدري د است. اين فرهن  بهم 

را  يچنین معنـاي  ،پیش در رسانه ةچند ده ديدن پوشش زنان و مردانِ در بسیاري از موارد،

ـ    تأثیرکند و اين امر ناشي از در ذهن ما تولید مي د بـر ذهـن و جـان    ناخودآگـاه فرهنـ  م 

آزاد ) ماست. عصر امروز، عصر نشانه است و کاال در حاشي تولیـد نشـانه قـرار گرفتـه اسـت     

ران و زنان جامعـه، امـروزه شـیک بـودن را الگـوي      دخت رسدمي (. به نظر11: 7970ارمکي، 

کننـد کـه ويژگـي    لباس يا مانتويي را انتخـاب مـي  رو، ازاين دانند ومطلوب پوشش خود مي

معنـاي واقعـي   . اين امر پوياي تغییرا  نگرشي زنان و دختران نسبت بـه را داردشیک بودن 

بـر  خـود مبنـي   ناي واقعـيِ ما، پوشش از معة پوشش است. به عبارتي در فضاي معاصر جامع

وحیا بودن فاصله گرفته و گويا نمـاد توجـه بـه ظـاهر، ظـاهرگرايي،      پنهان بودن و در حجب

 و... شده است. پوشيشیک

 طلبانهداللت تنوع. 6ـ 3

احسـاس خـوبي   اصالً  بیشتر زنان با داشتن ظاهري يکنواخت و يک مدل رسدمي به نظر

. حضـور يابنـد  متفاو  در جامعـه  هايي هاي مختلف و ظاهرکه با لباس مايلندندارند و بسیار 

آشکارگي است نه پنهان کردن. درنتیجه، منط  پوشش بر اساس ظـاهر و   بر پايةطلبي تنوع

 ديگـر،  چیـز چیـزي توسـط   اسـتتار  از  ،معاصرة و معناي پوشش در دور ،کندباطن تغییر مي

مصـاحبه بـا زنـان و دختـران     رو، ينازا .است آشکارگري تغییر کرده شده و به کامالً برعکس

 دهند.عالقه نشان مي ،هاي مد روز و مارکانواع لباسبه  ،که بسیاري از آنها دهدمي نشان

بـه مـد عالقـه دارم و    »د: گويمي ساله و دانشجوي کارشناسي27 در همین مورد فاطیما

 «دارممدالي فشن رو دوست  . من کالًکنممي همیشه پوششم را براساس مد انتخاب

من در انتخاب پوششم تا حد »د: گوي، ميساله که دانشجوي کارشناسي است25پرديس 

هاي مد روز عالقه دارم. بعضـي وقتـا هـم لباسـايي شـبیه بـازيگراي سـینما        زيادي به لباس

هاي مـاهواره هـم خیلـي عالقـه دارم. بعضیاشـون      هاي مجري. البته به لباسکنممي انتخاب

 «.ازشون استفاده کنم کنم حتماًخیلي شیکن و من سعي م
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هاي مـد بپوشـم. بـه    بیشتر دوست دارم لباس»د: گويمي ساله و دانشجوي ارشد29آرزو 

مـد  غیر کنـه. لباسـاي  زيباست که اين همه طرفدار پیدا مـي  نظرم لباسي که مد میشه حتماً

رانیشـون از  پوشـم اي ميمعموالً  که منهايي ديگه پوشیدن نداره. مارک هم برام مهمه. لباس

 «.هايي که در داخل کشور تولید میشن عالقه دارمخارجي بهتره. من خودم بیشتر به لباس

 شناختیهای روانداللت. 9ـ 3

پوشاندند. امـا امـروزه پوشـش    پوشیدند و ميپوشش چیزي بود که مردم مي ،در گذشته

و بـا آن   ،ننـد زاش حـرف مـي  دهنـد و دربـاره  پوشند، نشان ميآن چیزي است که مردم مي

 کنند.کنند يا اين احساس را به طرف مقابلشان منتقل مياحساس نشاط مي

در »د: گويـ مـي  شـناختي هاي روانساله، دانشجوي کارشناسي در مورد داللت27مهديه 

از يـه رنـ  شـاد    معموالً  انتخاب پوششم داليل زيادي هست مثالً اگه بخوام دوستامو ببینم

 .«روحیه بدمکه بهش  کنممي استفاده

خـب مـن همیشـه    »د: گويـ گونه مـي اين نیزکارشناسي ارشد  ساله و دانشجوي24شیما 

لباسايي بپوشم که به خودم آرامش و انرژي مثبت بدم. من خیلي وقتا با تغییر  کنممي سعي

 «.کنممي خودمو بهترة دادن لباسام روحی

به نظـر مـن طـرز لبـاس     خب : »کندبیان ميساله و دانشجوي کارشناسي ارشد 29آرزو 

نفسي به آدم میده که خیلي خوبه. مثالً من اگه وارد يـه جمـع بشـم و    پوشیدن يه اعتمادبه

مـو از  خـود روحیَ تره يا متناسب با اون جمـع نیسـت خودبـه   بدونم لباساي من از بقیه زشت

مـي  توني رابطه داشته باشي که بدونن تو چه جور آدآدما نمية دست میدم. چون شما با هم

 «.تونه جايگاهتو مشخص کنههستي، ولي طرز پوشش تو، توي نگاه اول مي

 اکراه و الزام به حجاب. 9

ين معني که برخي دشده در مورد پوشش هستند بکارگرفتههب ةاکراه و الزام دو واژ

هايي ـ آن افراد واکنش ،آور تأکید به حجاب دارند در مقابلشرايط و ساختارهاي الزام

نسبت به اين الزام از خود نشان ـ  معني دانستن و عدم تمايل به اجبار، و نفي آنازجمله بي

توضیح  ،کننده به اين مسئلههاي نفيکننده و واکنشدهند. در ادامه ساختارهاي الزاممي

 داده خواهد شد.
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 الزام ساختاری. 2ـ5

نـد و موافـ  دخالـت    اآور در پوشش را پذيرفتـه ها و ساختارهاي الزاماين گروه نقش الزام

هـاي  آور نظیـر الـزام  و معتقدند ساختارهاي الزام ،گر بر نوع پوشش هستندساختارهاي نظاره

ما در راسـتاي   ةتوانند قوانین و مقررا  را در جامعمي ...ديني، اجتماعي، خانوادگي، سنتي و

اند و را پذيرفتهها آنها الزامدرنتیجه،  و کنند،تثبیت الگوهاي پوششي ثابت و يکسان تصويب 

 مواف  الزام در انتخاب نوع پوشش خود هستند.

: ويـد گهـاي الـزام آور مـي   ساله و دانشجوي کارشناسي ارشد در مـورد سـاختار  24شیما 

مـثالً   ،ها را براي ما تعیین کـردن خیلي ساختارها هستن که در مورد حجاب يه سري الزام»

کنـیم مـا رو بـه رعايـت حجـاب ملـزم       همین نظام جمهوري اسالمي که ما توش زندگي مي

به حجابش معتقد باشـه   طرف خودش قلباًکه درصورتي منم الزامي بودنشو قبول دارم ،کرده

 «.زور مجبورش کنیمنه اينکه به

اي هسـتش کـه خیلـي    حجاب يـه مسـئله  »د: گويمي ساله دانشجوي کارشناسي22لیال 

رو ملزم و موظـف کـرده    اسالم مسلمونا ساختارها و نهادها در موردش نظر میدن، مثالً دين

خـود   ةطور، خیلي از خانواده مثـل خـانواد  ها هم همینکه حجابشونو رعايت کنن، يا خانواده

 «.ها رو پذيرفتممنو الزام کردن، منم اين الزام ،من براي رعايت حجاب

حجاب براي مـن همیشـه يـه    »ساله و دانشجوي کارشناسي ارشد معتقد است: 24شیوا 

همیشه به من تحمیل شده و منم پذيرفتمش و براسـاس الزامـي    ،الزامي و اجباري بوده چیز

 «.که خانواده و جامعه به من داشتن منم حجابمو رعايت کردم

اآلن حجـاب مـا   »گويـد:  سال سن دارد و دانشجوي کارشناسي ارشد اسـت، مـي   90مینا که 

همه ما را مجبور کردن کـه حجـاب کنـیم،    والزامي هست از دين گرفته تا جامعه و خانواده و همه

 «.ولي خب من اصالً قبولش ندارم و دوست ندارم کسي ما را به رعايت حجاب مجبور کنه

 های ساختارینفی الزام. 1ـ5

اي الزامـي دانسـته و افـراد را    حجاب را مسـئله  ،که اشاره شد برخي ساختارها گونههمان

و نفـي ايـن    سـرپیچي دختران جوان نیز سـعي در   ،اما در مقابل اندکردهملزم به رعايت آن 

اعـالم کـرده و خواهـان انتخـاب     آور ها داشته و مخالفـت خـود را بـا سـاختارهاي الـزام     الزام

ها را به معني توهین بـه  الزام ،. بسیاري از دختران حاضر در مصاحبهاندهاي اختیاريپوشش
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الزامـي کـه خـود فـرد     »د: گويـ مي الهس20رها  نمونه،عنوان به ،اندشخصیت و آزادي دانسته

پیچنـد، آدم  بهش برسه عالیه ولي وقتي چند نفر اون باال نشستن و براي مـردم نسـخه مـي   

 .«کنه به شعورش توهین شدهاحساس مي

به نظـر  »د: گويمي هاي ساختاريساله و دانشجوي کارشناسي در مورد نفي الزام20الهه 

ه معکوس داره. افراد را نبايد مجبور به هـیچ کـاري   نتیج ،زيادي نسبت به حجاب من تأکیدِ

اي که زندگي کنند با توجه به فرهن  آن جامعـه پوشـش   در هر جامعه هاانسان کنیم. چون

رسن که بايـد در  کنن. افراد با توجه به سنشان به يک نوع خودآگاهي ميخود را انتخاب مي

لزومـي  اصـالً   . پس به نظر منو چه پوششي مناسب است ،جامعه با چه پوششي ظاهر بشن

نداره کسي را وادار به داشتن پوشش خاص و يا رعايت حجاب کنـیم. افـراد بايـد خودشـون     

سـازي افـراد در رابطـه بـا     براي خودشون تصمیم بگیرن. البته من مخـالف تبلیغـا  و آگـاه   

چـون بـه    ؛ا  مثبت پوشش مناسب و حجاب نیستم ولي با اجباري کـردن آن مخـالفم  تأثیر

 «.شهتوهین مي هاانسان آزادي و اختیارة نظرم به اون قو

اعتقادي به اجبار توي پوشش  اصالً: »کندبیان مي ساله و دانشجوي کارشناسي27مارال 

همه فساد اخالقي جامعه همـین  نظر من عامل اينه ندارم و کامالً مخالف اين قضیه هستم. ب

اين لباسا خوب نیسـت ايـن طـرز پوشـش      است. شما در نظر بگیرين هي به ما میگن اجبار

کنیم سعي مي ،خاطر مخالفت با نظرشون هم که شدههخوب نیست خب طبیعیه که ما هم ب

 «.خالف میلشون عمل کنیم

اي هسـتش کـه   حجـاب يـه مسـئله   » :ساله و دانشجوي کارشناسي معتقد اسـت 22نگار 

ظر بگیرين نظام آموزشـي بـه   خیلي ساختارها و نهادها در موردش نظر میدن، مثالً شما در ن

اي کـه تـوش   هامون میگن حجاب داشته باشین، جامعهما میگه حجاب داشته باش، خانواده

ما را ملزم و موظف کردن که حجابمونو رعايت کنـیم، در مقابـل چـي     ةکنیم همزندگي مي

چرا چون زوره، چون همه دارن به يه نوعي نظـر خودشـونو    ،معکوس دارهة میشه همه نتیج

که ما اعتقادي بهش نداريم. واسه همین هستش که خیلـي از دختـرا   درصورتي ،به ما میگن

 «.هاي افتضاحي دارنوقتي میان دانشگاه و چشم خانواده رو دور میبینن پوشش

هاي دينـي مسـتلزم   عنوان يکي از ضرور سازي فرهن  حجاب بهسازي و نهادينهدرون

، الگوهاي 2در جدول شمارة . استحیا  اجتماعي  هاي مختلفريزي صحیح در حوزهبرنامه

 گیرد.سازي معرفي شده است که به تفکیک مورد بررسي قرار ميدروني



 شناختي پوش، دانشدويانواکاوي جامعه

 

119 

 سازي حجاب در خانوادهنهادينه. 01

ترين رکن ترويح فرهن  عفاف و حجاب در جامعه بـوده و بـاور بـه حجـاب     خانواده مهم

 ةنقـش متقابـل و شـیو   رو، ازايـن  ش داده شود،اسالمي بايد از درون خانواده به فرزندان آموز

نقـش بسـزايي    ،سازي امر حجـاب پذيري اعضاي خانواده از يکديگر در نهادينهاثرگذاري و اثر

حاضـر از اهمیـت پوشـش مناسـب     ة کنندگان در مصاحببرخي شرکت نمونه،عنوان دارد. به

 اند.سازي فرهن  حجاب خود صحبت کردهخود در نهادينه ةاعضاي خانواد

اي به حجاب ندارم و خیلـي هـم   خودم خیلي عالقه»د: گويباره ميساله در اين 20مهسا 

نوادم تـا حـدي زيـادي بـه     او اعضـاي خـ   ،کنم ولي براي خانوادم خیلي مهمهنمي ربهش فک

حجاب عالقمند هستند و تا حدودي هم میشه گفت تالش کردن که ما همیشـه نسـبت بـه    

 .«وري براي حجاب احترام قائل بشیمجيعني يه ،حجاب تشوي  بشیم

حجاب هم براي من و هم اعضاي خانوادم خیلي مهـم بـوده و   »د: گويمي هسال27مهتاب 

و توي روابـط   د،خودم و هم همسرم براي حجاب ارزش بسیار بااليي قائلن ةهست. هم خانواد

 «.کنممي بسیار مثبتي داشته فکر تأثیراجتماعي من 

مون از زرگ شديم الگوبرداريبمذهبي  ةخب ما چون توي جامع»د: گويمي ساله25زهرا 

سري اختیارا داشته باشیم و مسیر ممکنه يه ةبیشتر خانواده بوده ولي باز هم در ادام ،حجاب

 «.سر ما هست بزاره ولي بازم جبر خانواده باال تأثیرمحیط روي ما 

هـاي ايرانـي نگـرش    دهخب اکثـر خـانوا  »د: گويمي دانشجوي کارشناسيو ساله 22نگار 

 ،شون نسبت به حجاب را داشتن و دارن و براش ارزش بااليي قائلنـد، مـثالً مـادر مـن    سنتي

خودش خیلي اعتقادا  مذهبي بااليي داره و تا جايي که تونسته منـو راهنمـايي کـرده کـه     

 «.حجاب داشته باشم

 گیرانه خانواده به حجابنگرش سهل. 2ـ21

حجاب از اهمیت  سازي فرهن  عفاف وقش خانواده در نهادينهکه اشاره شد ن گونههمان

بـار ارزشـي بـااليي     میانشانکه حجاب در هايي خانواده ،برخوردار است اما در مقابل فراواني

هاي پوشـش و حجـاب   تري نسبت به سبکگیرانهکه نگرش سهلهايي هستند خانواده دارد،

میـان  جوان نیز به پیروي از الگوهاي رايح در  دخترانو درنتیجه،  در بین فرزندان خود دارند

 زنند.هاي مورد قبول خود ميدست به انتخاب پوشش شانهاعضاي خانواد
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حجاب نمیشه گفت، چیزي که من »دانشجوي کارشناسي معتقد است: و ساله 27مارال 

و خانوادم بهش اعتقاد داريم بیشتر پوشش مناسب هستش تا حجاب کـه اون هـم پوششـي    

 .«بندوباروسخت و نه خیلي بيپسند نه خیلي سفتعامه

مادر من تـا حـدي خـودش تیـپش     : »گويدميساله و دانشجوي کارشناسي ارشد 20رها 

وقت يادم نمیاد به من گفته باشه که مثل مـن  پوشه ولي هیچستش يعني چادر ميهسنتي 

 «.حجابتو رعايت کني لباس بپوش يا بايد حتماً

گـاه بـراي   من هـیچ  ةخانواد»: کندبیان ميي کارشناسي ارشد و دانشجو هسال27عاطفه 

انتخـاب تصـمیم    ةولـي در زمینـ   اجباري نکردن و محدوده براي من تعیین نکـردن  ،حجاب

 «.دخیلي بهم کمک کردن ،درست

 الگوهای همانندساز. 1ـ21

اما استراتژي ديگري که دختران مورد مصاحبه براي انتخـاب نـوع پوشـش خـود عنـوان      

ـ  هـا، مجلـه  ها، کتابپذيري از رسانهتأثیر ،اندهکرد اسـت کـه بـا تغییـر نگـرش       ...د وهـاي م 

زمینـه را بـراي تغییـر نگـرش آنهـا نسـبت        ،شـان هاي پوششـي دانشجويان نسبت به سبک

 اند. هکردهاي پوشش گذشته فراهم سبک

ش چیزايي که تـوي انتخـاب پوشـ   »د: گويمي ساله و دانشجوي کارشناسي ارشد24پريا 

مطالعـا  دينـي    ،بیشـتر از همـه   کـنم مي فکر ،من يا تغییر سبک پوشش من نقش داشتن

 .«خودم بوده

هـايي کـه در شـناخت و تغییـر     ساله و دانشجوي کارشناسي ارشد در مورد راه24افسانه 

با فضاي مجـازي خیلـي چیـزا    اآلن  خب»د: گويد، مينگرشش نسبت به حجاب نقش داشتن

زنـدگیمون تغییـر ايجـاد     ةما آدما نسبت به خیلي از مسائل روزمر تغییر کرده و توي نگرش

 ،داشـته  تـأثیر وي مـن  ردر بین تمام چیزايي کـه   طور وليحجاب و پوشش هم همین ،شده

 «.گذار بودنتأثیرد مجازي خیلي هاي م مجله ،اينستاگرام کنممي فکر

هاي فضاي مجـازي  خب الگو: »کندبیان مي و دانشجوي کارشناسي ارشد هسال25سهیال 

هـايي کـه   من بـا کتـاب   .با نگرش من سازگار نیستاصالً  حجابي را ترويح میدن وتقريباً بي

 «.خوندم باعر تغییر نگرشم به حجاب و مثبت شدن اون شده

از لحاظ سـبک پوششـم فرقـي نداشـته و     »گويد: ساله و دانشجوي کارشناسي مي 29مهتاب 

 «.تر میشهالعا  دينیم باالتر میره نگرشم هم مثبتجوري بوده ولي هرچي مطهمیشه همین
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 مضامین  ةشبک. 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیريبندي و نتیجهجمع. 02

 ،بـر ايـن مبنـا   و دانشگاه يکي از نهادهاي مهم مسئول در تعلیم و تربیت اجتماعي است 

شـگاه را  پـذيري در دان جامعه اثرگذارِ تواند نقشنگرش دانشجويان در اين محیط مي ةمطالع

پژوهش حاضر به دنبال تعريف، تصور و درک معاني ذهنـي دانشـجويان   رو، ازاين .نشان دهد

هـا  حجاب و پوشـش بـود کـه در جريـان مصـاحبه      بارةدر بروجردياهلل آيت دختر دانشگاه

شان در انتخاب سـبک  هاي ذهني و معناييشوندگان در مورد داللتشد از مصاحبهکوشیده 

شـود.  هـايي  پرسـش هـاي مختلـف پوشـش    سـبک ة کننـد هاي درونياهپوشش و همچنین ر

که چه تعريـف و تفسـیري از حجـاب و پوشـش دارنـد؟      پرسش دانشجويان در پاسخ به اين 

اي معرفتـي، دينـي و   مسئله ،سوعدي است. از يکچندب  ايهاند که حجاب مسئلاظهار داشته

 ي و فرهنگي است.اي اجتماعي، سیاسپديده ،و از سوي ديگر بودهاخالقي 

هـاي ذهنـي و معنـايي بـراي     کـه چـه داللـت    پرسششوندگان در پاسخ به اين مصاحبه

شناختي، دينـي، حفـاظ   هاي روانمواردي از قبیل داللت انتخاب سبک پوششان وجود دارد؟
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را عنـوان   هـاي سـاختاري  هـاي سـاختاري و نفـي الـزام    طلبانه، پیروي از الـزام امنیتي، تنوع

هـاي  سازي سـبک که چه الگوهايي را جهت درونپرسش مچنین در پاسخ به اين اند. ههکرد

 ،سـازي حجـاب در خـانواده   نهادينـه  ماننـد شوندگان مواردي مختلف پوشش دارند؟ مصاحبه

 .بیان داشتندساز را الگوهاي همانندو  گیرانه خانواده نسبت به حجابنگرش سهل

داليل متعددي را بیـان   ،اي پوشش خودهشوندگان براي انتخاب سبکهريک از مصاحبه

ـ   گرايي بوده مصونیت ،شدههاي عنواناند. يکي از داللتهکرد هـاي  د داللـت کـه شـامل دو کُ

 .استديني پوشش و حفاظ امنیتي 

شکلي از رفتار اسـت کـه    ،هاي ديني و امنیتيداللت هاي انتزاعيِاعتقاد آگاهانه به ارزش

 نوعي کشـش ارزشـي دينـي پیـدا کنـد کـه       ،یت خارجيشود فرد فارغ از هر موقعسبب مي

اي وظیفـه آنـرا   و کـرده خود را ملزم به رعايت حجـاب   ،هاي اخالقي و مذهبيارزشدلیل به

 .ه استاخالقي براي خود دانست

مباني ديني در نوع پوشش همسو بـا  تأيید  ( به7994) نتايح پژوهش حسیني و خرمايي

 توان به ديدگاه سـاختي نتايح اين بخش ميتأيید  . دردست آمده در اين بخش استنتايح به

لحـاظ دينـي يکـي از عوامـل     رعايت عفـاف و حجـاب بـه    ،عدکارکردي اشاره کرد در اين ب  ـ

 ،حفـ  امنیـت فـردي    ،بر اساس اين ديدگاهو و حاف  بقاي نظام اجتماعي است دهنده نظم

 ،ست کـه در صـور  رعايـت آن   نوعي نقش کارکردي ا ،هاي دينياجتماعي و الزام به داللت

 .دهدمي خوبي انجامخود را به ، کارکردنظام اجتماعي

ـ   ،شوندگانشده توسط مصاحبهدومین داللت مطرح د عرفي شدن پوشش است کـه دو کُ

پوشش اکنون ديگـر   ،گرفتههاي صور . براساس مصاحبهداردشناختي روانب عد طلبي و تنوع

خصلت فیزيکي و تکنیکي به خود گرفتـه کـه   نوعي به و شدهعنوان يک ارزش ذاتي تبديلبه

نتـايح حاصـل از   رو، . ازايـن شـود ن نگـاه نمـي  دامدرن است و ديگر به مانند گذشته ب ةپديد

 بـوده ( نیز همسو با نتايح اين بخـش  7994( و حسیني و خرمايي)7991بخش )پژوهش تاج

منـد و زيبـاگرا   مدرن، موقعیت شده،اي فرديعنوان پديدهپوشش اکنون به دهدمي که نشان

انتخـاب لبـاس، آداب و رسـوم و خـودآرايي را      ة. همچنین گیدنز نیز پديـد است تبديل شده

خـود   ةشدهاي درونيد داللتوشنکاي پويا عنوان کرده که از مجراي آن کنشگران ميپديده

امـروزه تـرويح   کنـد  مـي بیان د م  ةکه زيمل نیز در مقال گونههمانرا آشکار سازند. همچنین 

کـه   دهـد مـي  روي افـراد قـرار   هاي بسیاري را پـیشِ امکان انتخاب ،مدهاي متنوع و متمايز
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هويتي متمـايز از خـود بـه    نوعي به شود فردسبب مي ،هاي مختلف و متعددپیروي از سبک

 نمايش بگذارد.

ست که اکراه و الزام به حجاب و نوع پوشش ا ،هااز مصاحبهشده استخراج ةسومین مقول

. نتايح پژوهش داردهاي ساختاري هاي ساختاري و نفي الزامد پیروي از الزامدو کُ

که در آن هنجارها و ساختارهاي بوده ( همسو با نتايح حاصل از اين بخش 7991بخش)تاج

مجموعه مقررا  و  ،اي که در جامعه رواج دارديافتهفرهنگي ـ اجتماعي و سازمان

برخي افراد خود را با هنجارهاي موجود وف   ،آندرنتیجه  که دهدمي هنجارهايي را تشکیل

فرد همسو با آداب و رسوم و عرف  هايها و انتظاردهند و اين زماني است که خواستهمي

هاي ساختاري پوشش . برخي ديگر نیز اقدام به نفي و کنار زدن الزاماستاجتماعي و... 

فرد در تضاد با هنجارهاي  هايها و انتظارستهکه خوا دهدمي اين امر زماني رخ ،ندکنمي

 گونههماند. کناز هنجارها مي پیچيفرد اقدام به کنار زدن و سردرنتیجه  کهبوده موجود 

ساختارها نقش مهمي در حف  و بقاي  ،کارکردي نیز عنوان شدهـ که در ديدگاه ساختي 

نوع پوشش خاصي  ،ر جامعهساختارهاي موجود دکه درصورتي اجتماعي دارند. بر اين اساس

اجتماعي نیز نقش خود را در ـ هاي فرهنگي قرار دهند و ساير سازمانتأيید  را مورد

شود اما زماني که نظم کارکردي اجتماع حف  مي کنند،خوبي ايفا همسويي با کنشگران به

 ساختاريـ هاي کارکردي هنجارهاي موجود را پس بزنند و در تضاد با نقش ،کنشگران

 يابد. هنجاري رواج ميکارکردي از بین رفته و نوعي بيـ نظم ساختي رآيند، درنتیجه ب

هاي مختلف پوشش اشاره دارد که ساز سبکاما چهارمین داللت به نقش الگوهاي درون

گیرانه نسبت به حجاب و نوع پوشش نگرش سهل و سازي حجاب در خانوادهکدهاي نهادينه

داشته کننده و بسزايي نقش تعیین ،هاي مختلف پوششن سبککرددر دروني ،. تربیتدارد

همساالن و... در تضاد  ،خانواده، اجتماعمانند پذيري الگوهاي مختلف جامعهکه و درصورتي

که درصورتي شود.فرد در انتخاب نوع پوشش مناسب دچار سردرگمي مي ،با يکديگر باشند

اين مسئله سبب  ،د خانواده دروني گرددخانوادگي در بین افراهنجارهاي اجتماعي درون

هاي مختلف د سبکگويمي ونه که زيمل نیزگشود. همانگیري رفتاري مشابه ميشکل

هاي زندگي سبکدهندة که نشانکنند شود افراد از مدهاي متفاوتي پیروي زندگي باعر مي

نقش  ،حاضرژوهش پپذيري نیز همسو با نتايح افراد است. همچنین ديدگاه جامعه ةو خانواد

تأيید  هاي مختلفسازي ارزشعنوان يکي از الگوهاي اجتماعي کردن و نهادينهخانواده را به
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( نیز آشنايي و عدم 7990)زاده امیرياننتايح حاصل از پژوهش فرزانه و رو، و ازاين کندمي

ذيري پاجتماعي در چگونگي جامعهـ را با الگوهاي فرهنگي  و والدين آشنايي خانواده

الگوهاي درنهايت،  کنند وو به نقش اثرگذار اين مهم اشاره مي دادهفرزندان مورد بحر قرار 

اشاره  را دارند، پذيري در انتخاب مدهاي رايح، نوع پوشش و...همانندساز که نقش جامعه

ل عوامترين عنوان يکي از کلیديهاي مد و... بهها، مجله. اين الگوها به نقش رسانهکنندمي

همچنین بورديو نیز نوع استفاده  ،اشاره دارد ،هاي متفاو پذيري در پذيرش فرهن جامعه

اجتماعي در نظر  ةطبقدهندة عنوان يکي از عوامل نشاناز لباس و کاالهاي فرهنگي را به

 دارد که همسو با نتايح حاصل از پژوهش در اين بخش است.
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