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دحجابیب و حجاب به دانشجو دختران گرايشی بررس  

 2آقاسي محمد ، 1اللهيكرم اهللنعمت 
 (31/4/03:رشیپذ خیتار    31/31/01: افتیدر خیتار)

 

  دهیچک

 باي رانیا فرهنگ برخورد دوران با همزمان یعني مشروطه دوره از پسي رانیا زن پوشش تیوضع

ی روزیپ با. است شده تحول مواردي برخ در و رییتغ دستخوش ـ، تجدد دوران ـيغرب فرهنگ

 اشاعه و ایاح ،يرانیا فرهنگی هاشهیر وي اسالم لیاصی هاارزش به توجه وي اسالم انقالب

 رغم به. گرفت قرار كشوري فرهنگ گذاراناستیس دستوركار در مجددا عفاف و حجاب فرهنگ

 مختلفی هاانیجر و است مطرح خصوص نیا دریي هاينگران همچنان گوناگون،ی هاتالش

 متولیان. كننديم ارائهي بدحجاب مظاهر با مقابله و حجاب گسترش برای راي وناگونگی شنهادهایپ

-برنامه و اندگمارده همت حجاب فرهنگ گسترش بهي دانشگاه وي آموزش مراكز در فرهنگي

 موضوع ،يكانون گروه روش از استفاده با حاضر مقاله در. اندكرده اجرا خصوص نیا در زینیي ها

. است شده لیتحل وي بررس آن، ازي گردانیرو ای و كامل پوشش انتخاب به دختران شیگرا

 گرنشان قیتحقی هاافتهی. دهنديم لیتشک دانشجو دختران را قیتحق نیای آمار نمونه و تیجمع

 انکار ای انتخاب در آناني علم وي عقل استدالل ضعف  زین و انیدانشجوي آگاه نییپا سطح

 مخالفت ای حجاب دییتأ در بحث، جلسات در كنندگانشركت شتریب كه معنا نیا به. است حجاب

 حجاب به شیخو شیگرا عدم ای شیگرا باب در را خود نظر ،ياحساس مواضع اتخاذ با آن با

 .كردنديم انیب

  مشاركتي مصاحبه دانشجو، دختران ،يكانون گروه حجاب، پوشش،: یدیکل کلمات

                                                           
 n.karamollahi@yahoo.com،  السالم علیه باقرالعلوم دانشگاه استادیار. 1
 السالم علیه باقرالعلوم دانشگاه ياجتماع علوم فلسفه ارشدي كارشناسی دانشجو.  2
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 مقدمه
ی هاروین نیترمهم از گر،یدی امهین تیترب دارعهده و جامعه ازي مین عنوان به زنان

 ،ياسیس ،ياجتماع مختلف تحوالت حدوث و خیتار ساخت در رگذاریتأثي اجتماع

 ضمن دیني، فرهنگ از برخوردار جامعه در. رونديم شمار به جامعهي فرهنگ وی اقتصاد

 از كه است مطرح زین آنان ازي گوناگون انتظارات زنان، برای ژهیو گاهیجا شدن قائل

 نه پوشش داشتن البته. كرد اشاره اجتماع عرصه در پوشش مراعات به توانيم آن جمله

 گوناگون جوامع در و خیتار مختلف ادوار در بشر كه است رپایدی امر بلکه تازه،ی امر

 . است داشته التزام آن به

 در هموارهپوشش، نوع از فارغ زنان ،يرانیا فرهنگ و جامعه در خ،یتاري گواه به

 زن پوشیدگي سر بر جدی مناقشه و پوشیدنديم را خویش سر و بدن عموميی هامحیط

 .است ریاخی هاسده در تجددطلبي هایانیجر همزاد و متأخری امر ران،یا در

 دست، دو جز ایرانیان كه گویدمي دورانت ویل ایرانیان ابتدایي پوشش پیرامون

 پای تا سر علت همین به و شمردند،مي ادب خالف را دنب هایقسمت ریسا بازگذاشتن

 این ظاهرا(. 431:  3131 دورانت، لیو) بود پوشیده پاپوش یا كاله، یا سربند با ایشان

 و زنان لباسي دگیپوش و همساني این. است بوده رایج مردان و زنان میان در پوشش

 ه،یزند و هیافشار دوران در المث. دید توانمي زیني تاریخی هادوره ریسا در را مردان

 گریدی رو بر معموالی بلند راهنیپ بود، مردان لباس قطعات شامل بایتقر زنان لباس

 جلو ازي حت هاآن داشتند؛ تن بر چاقچور آن ریز در زنان. شديم دهیپوش ها لباس

 (.223-224: 3131 ،یحجاز) ختندیآويم دیسف دستمال هم صورتشان

 به شاه نیناصرالدی هامسافرت از شیپ تا ،يرانیا زنان باسل قاجاریه دوران در

 تنهی باال پوشاندنی برا كه تركوتاه آن ازي ارخالق و كوتاهي راهنیپ از بود عبارت فرنگ،

 همی اكلجه زمستان در. پوشانديم را هاقدم پشت تا كهی ارجامهیز و رفتيم كار به

ی موها و سر كه بودی چارقد هم هازن سرپوش. شديم اضافه آن بر سرما حفظی برا

 كهی چاقچور: پوشیدندمي چنین خانه از رفتن رونیب هنگام. پوشانديم را هاآن بلند بافته
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 قالبه با د،یسف پارچه ازی روبند و سر بري اهیس چادر و پا بر بگنجد آن در رجامهیز

 و فرنگ به شاه مسافرت. زدنديم صورت به د،یدرخشيم هاآن سر پشت از كه جواهر

 ریز و كردنديم پا بهي نازك چسبان بافته شلوار كه پطرزبورغی هانیبالر لباس دنید

 کیموز با پا انگشتی رو و دهیپوش آنی رو وجب کی اندازه بهي كوتاه اریبسی جامه

 درآورد، لباس نیا به را خود حرمی هازن كه داشت آن بر را هوسناک شاه دند،یرقصيم

 زنان و هاخانم شاهزاده به ابتدا آمده رونیب شاه اندرون از شهیهم هم هاانمخ لباس مد

 (. 133: 3133،يمستوف) كرديم تیسرا نیریسا به بعد و انیاع

 شاه ناصرالدین دربار از حجاب كشف هاینشانه اولین تاریخي، شواهد براساس

 زنان پوشش یتوضع از وی مشاهدات و اروپا به شاه هایمسافرت. شد آغاز قاجار

رفته. داشت سزایيبه تأثیر جامعه به سپس و دربار به دیار آن فرهنگ انتقال در اروپائي

 شعرا اشعار و فکریروشن محافل به تجددخواهي قالب در حجاب كشف موضوع رفته

 پهلوی دوران در كه افتی ادامهیي جا تا روند این. شد منعکس مطبوعات در و كرد نفوذ

-اندیشه وي مبانی سازنهینهاد و تعمیق به دوم پهلوی و شد منجر ابحج كشف به اول

 در حجابيبيی سازنهینهاد و گسترش روند ،يخیتار اسناد اساس بر. پرداخت آن های

 (.3133 ،يخیتار اسنادي بررس مركز) است استعماری طرح یک ایراني جامعه

 اسالم، احکامی جراا برایي اجتماع مطالبات ظهور وي اسالم انقالبی روزیپ با

 قرار جامعهي فرهنگ كارگزاران دستوركار دري نید ضهیفر کی عنوان به حجاب موضوع

-نهینهاد و جیترو نهیزم دري جابیا وي سلب اقدامات ازی امجموعه ابتدا همان از و گرفت

 و انقالبی روزیپ از دهه سه از شیب گذشت رغم به. شد اجرا حجاب فرهنگی ساز

 مقابلهی سازوكارها و حجاب موضوع همچنان نه،یزم نیا دري فرهنگ مسؤوالن دغدغه

 نیا. شوديم محسوب مبتالبه ،ياجتماع مسأله و بیآس کی عنوان به ،يبدحجاب مظاهر با

 آن اصالح كه داردی تریادیبني اجتماع مسائل در شهیر خود نوبه بهي اجتماع مسأله

 به حجاب رایز. است نگرانهواقع و انهیاهد اجتماعي و فرهنگي هایسیاست اتخاذ نیازمند

 فرهنگي، ساختارهای تاثیر تحت سو یک از اجتماعي، كنشي و نینماد ایرسانه مثابه
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 و زن از اعم اجتماعي كنشگران از متاثر دیگر، سوی از و اقتصادی و سیاسي اجتماعي،

 با يجمع هایرسانه وي فرهنگ انیمتول سوی ازي بدحجاب موضوع گرچه. است مرد

 تقیدات و اعتقادات تضعیففساد، گسترشبیگانه، فرهنگ برابر در وازدگي چوني عناوین

ناامني، بروز مانندی ریتعاب با آني اجتماع وي فرهنگی امدهایپ از و مطرح جامعه در دیني

رواني، هایآسیبجسماني، عوارض جنسي، آزار افزایش جنسي، روابط نظم در اختالل

 رغمبه چرا كه شودمي مطرح سؤال این اما است؛ شده ادی.... و ادهخانو بنیان تزلزل

 مراعات ازي اجتماع وي فرهنگی هاتیحساس گرفتن دهیناد باي برخ فوق، داتیتأك

  ورزند؟يم استنکافي رونیبی هاطیمح در حجاب

 نقش و حجاب موضوع به دانشجو دختران نگاه نوع تا است شده تالش مقاله نیا در

 در. شودي بررس آنان پوشش نوع انتخاب در... و رسانه دوستان، خانواده، چون يعوامل

 :شد گرفتهي پ ریز سؤاالت پاسخ قیتحق نیا ندیفرآ

نوع نگاه دانشجویان دختر به موضوع حجاب چگونه است؟ آیا  -

انتخاب نوع پوشش از سوی آنان مبتني بر آگاهي است، یا مبنای عقالني و 

كنندگان به این سؤال، برای دریافت پاسخ شركت. ند؟مستدلي برای آن ندار

آیا حجاب محدودیت است یا » :بحث را با این سؤال آغاز كردیم كه

 «مصونیت؟

عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش از سوی دانشجویان دختر  -

به منظور یافتن این عوامل از نوع روابط آنها با جنس مخالف و نیز . چیست؟

 .ای پرسشکردیمجتماعي و نوع مصرف فرهنگي و رسانهعواملي مانند طبقه ا

جایگاه و نقش خانواده در انتخاب پوشش مناسب و یا نامناسب از  -

 كنندگان چیست؟ سوی شركت
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 قیتحق نهیشیپ
ی هاپوشش انواع به زنان نگرش» عنوان با حجاب رامونیپ قاتیتحق نیتر جامع ازي کی

 نیا در. است شده انجام( 3134 ،يفرج)ياسالم غاتیتبل سازمانیي كارفرما به« جیرا

 گردهم بانوان پوشش رامونیپی كارها هیكلي تجرب وی نظر اتیادب بری مرور پژوهش

 :مانند دارند يیهايژگیو هاپژوهش نیا. است آمده

تاریخي های غیرمحقق معتقد است، تعداد پژوهش: های تاریخ محورپژوهش -1

 .دود و اندک استانجام شده در این حوزه بسیار مح

های كمي در اندكي از كارهای انجام شده از روش: محورهای پیمایشپژوهش -2

های اند و همچنین روشنامه بهره بردهو آماری استفاده شده است و از پرسش

 .اندكیفي را به كار نگرفته

ها به نگاه مرد توجه شده است و یا در این پژوهش: محورهای مردپژوهش -3

اب بانوان از مردان سؤال شده است، حال آنکه پوشش لزوما امری پیرامون حج

 .زنانه نیست

ها نوعي شتاب برای رسیدن به در این پژوهش: محورهای شتابپژوهش -4

شود كه نتیجه آن غفلت از عمق مطالب مشکالت توجه به حجاب دیده مي

 . بوده است

این حوزه اغلب نهادهای دولتي به پژوهش در : محورهای دولتپژوهش -5

 .اندپرداخته

 از. بپردازد پژوهش و قیتحق به نه،یشیپ از متفاوت يیفضا در تا كوشدمي مقاله نیا

 دانشجو دختران ژهیو طور به مخاطب و استي فیك رفته كاربه روش رو نیا

 اظهار به آزادیي فضا در مخاطبان پژوهش، نبودني دولت به توجه با. اندشده انتخاب

ی ریجلوگ جینتا به دنیرس در لیتعج از است، شده تالش نیهمچن. دانپرداخته نظر

 .دیآ عمل به
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 یمفهوم چارچوب
 و نیتدو برایی نظر چارچوب از استفادهی جا به ،يفیك وي فیتوص قاتیتحق در

 قیتحق سؤاالت ای سؤال استخراجی براي مفهوم چارچوب از ات،یفرض آزمون

 و بندی دسته در استفاده مورد مفاهیم ققمح مفهومي، چارچوب در. شوديم استفاده

 ارتباط زین و آنان هایویژگي و ابعاد و تعریف روشن ایگونه به را هاداده تحلیل

ي اصل میمفاه ق،یتحق نیا در(. 3101 ،يالهكرم)  دهدمي توضیح را گریکدی با آنها

-يم فیعرت شرح این به است، نیشیپ قاتیتحق وی اكتابخانه مطالعات از منبعث كه

 :شوند

حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده : عفاف/ پوشش/ حجاب -1

 (.31: 3133زاده، مهدی)  است تر به معني پرده استعمال این كلمه، بیش. است

پوشش است،   دهد كه پرده، وسیله پوشش مي واژه حجاب از آن جهت معنای

شود كه از  امیده ميحجاب ن اما، هر پوششي حجاب نیست؛ بلکه آن پوششي

حجاب، به (. 31: 3133مطهری، ) گیرد   طریق پشت پرده واقع شدن صورت

بُعد ایجابي . دارای دو بُعد ایجابي و سلبي است معنای پوشش اسالمي بانوان،

حرام بودن خودنمایي به نامحرم است؛  آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبي آن،

-مهدی)اسالمي محقق شود اشد تا حجابو این دو بُعد باید در كنار یکدیگر ب

. واژه عفاف نیز با مفهوم حجاب دارای قرابت معنایي است (.31: 3133زاده، 

حجاب و عفاف هر دو به معني مانع و بازدارنده هستند، با این تفاوت كه 

) حجاب مانع و بازدارنده ظاهری است و عفاف مانع و بازدارنده باطن است 

 (.3: 3131پسندیده، 

ها های رایج جهان معاصر، حضور پررنگ رسانهیکي از پدیده: ایرف رسانهمص -2

های گوناگون زندگي در حیات اجتماعي و آثار سازنده یا مخرب آنها بر ساحت

تلویزیون، سینما و ماهواره به عنوان . است انسانز جمله سبک زندگی ـ ـ ا

ساخت یا تغییر  هایي پرمخاطب و در دسترس، با داشتن نقش اساسي دررسانه
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آنها را در زمینه مصرف فرهنگي و از  ذائقه و سلیقه فرهنگي مخاطبان، گرایش

های مجازی قابلیت دسترسي به رسانه. دهندجمله مد و سبک پوشش جهت مي

ساز تغییر دیدگاه ای در كنار جواني جمعیت ایران، زمینههای ماهوارهو شبکه

و در نتیجه الگوگیری از فرهنگ غرب در گرایي به فرد گرایي جوانان از جمع

 . ابعاد مختلف سبک زندگي به ویژه شیوه پوشش شده است

به در این مقاله به هر گونه استفاده از كاالهای فرهنگي، : مصرف فرهنگي -3

 .  مصرف فرهنگي اطالق شده است

عنوان دومین عامل پس از خانواده، از گروه هماالن به: گروه دوستان یا هماالن -4

ها از موقعیت معموالً افراد متعلق به این گروه. شودپذیرى نام برده مىامعهج

با افزایش . نسبتاً مساوى در گروه و روابطى صمیمانه و نزدیک برخوردار هستند

اكثر نوجوانان ترجیح . رودنفوذ گروه همساالن، نفوذ والدین رو به كاهش مى

 .ننددهند اوقات خود را با همساالن خود بگذرامى

 

 قیتحق روش

 تحقیق جذابیت( 3133)بیکر. است شده اجرا 3يكانون گروهي فیك روش با قیتحق این

 قبال كه دانديم موضوعي از ترعمیق و ترروشن دركي به نیل برای تالش در را اجتماعي

 فیلک نظر به كه است چیزی همان دقیقا این و داشتیم، آن به نسبت فراواني شناخت
 . كندمي قبل از تربیش كیفي تحقیق هایروش به پرداختن برای را ام نیاز( 3133)

 تجربه ای دگاهید جمعي، بحث کی بر تمركز با گروهی اعضا ،يكانون گروه روش در

 روش از مشخصي شکل ،يكانون گروه. كننديم ارائهي بررس مورد مساله درباب را خود

                                                           
 

1
 . Focus Group 
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 داده تولید منظور به گروهي امالتتع ازی ریگبهره برای گروهي هایمصاحبه تروسیع

 (.: 3130 پور، محمد) است

ی هاتیجمعیي ژرفاي بررسی برا مناسب وي فیك روش کي یكانون گروه روش

 کی از موضوع کی درخصوصی اهیپرما وي غن اطالعات روش نیا در. است محدود

 . شوديم لیتحل تیواقع كنه بهي ابیدست هدف با وی گردآور محدود تیجمع

 واجد افراد حضور باي مشترك نظر تبادل و گفتگو جلسات ،يكانون گروه روش رد

 هدف. شوديم لیتشک 3يانجیم کی تیمحور با و موضوع کی درباب تجربه ای تخصص

 ای و مسئله کی با مناسب مواجههی برایي كارهاراه ارائه ،يكانون گروه جلسات لیتشک

 به خاص موضوع کی نییتع با جلسات لیقب نیا در. است آن دربابیي هادهیا بهي دستاب

ی فضا کی جادیا مصروف را خود هّم تمام جلسه ریمد/ يانجیم گفتگو، محور عنوان

 بحث مورد موضوع درخصوص آنها دگاهید ندیبرآ استخراج و حضار انیم دري تعامل

 ،يآرمانیي گفتگوی فضا کی در اعضا از هركدام تعامل، و بحث جلسات نیا در. كنديم

 درباب خود تجارب ای دگاهید ،يرونیب محدودساز و گرفیتحر عوامل و فشارها از فارغ

 گریدی سو از آزاد كامالًی فضا کی در مطروحه،ی هادگاهید. كنديم طرح را موضوع

 نظراتی انتقادي بررس در زین او كه گونههمان رد،یگيم قراري ابیارز و نقد مورد حضار

 بازگو از فرد كهی دیعقا و هادهیا ازی اریبس كهنیا جهینت. اردد را الزمی آزاد گرانید

ي تعاملی فضا در ابراز فرصت و نهیزم ورزد،يم احتراز گرانید حضور در آن كردن

ي تعاملی فضا ن،یا بر افزون. ابدیيم را جلسه ریمد/ يانجیمی سو از شده جادیا سازنده

 اریاخت در هادگاهید شیپاال و یریبازخوردگ جهت راي مناسب فرصتي كانون گروه

 خود افکار آزادانه طرح ضمن افراد كه معنا نیا به. دهديم قرار بحث در كنندگانشركت

 دگاهید پرتو در خود نظرات شیپاال امکان و افتهیدر را آنها به نسبت گرانید واكنش

 .ابندیيم را گرانید

                                                           
1
.moderator 
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 کی ما جامعه در رایز. است برخورداري خاص تیاهم از رانیا دري گروه بحث

 گریکدی از فقط نه افراد شود،يم موجب گاه كه دارد وجود تضادی قوي فرهنگ عنصر

 دهند انجام سازنده بحث کی هم با نتوانند آنها بلکه كنند، كار گریکدی ضد بر ویي بدگو

 (.32:  3132پور، عیرف) برسندي همدل و نظر توافق به آن انیپا در كه

 از كه استیي هايدگیچیپی دارا روان، و ساده ظاهر رغم بهي ونكان گروه روش البته 

 بهي گروه مباحثه لیتبد بحث، در مشاركت عدم: چونی موارد به توانيم جمله آن

 عدم ها،ينگران و هایدلخور ،موضوع اصل از شدن دور ،نفره دوی هامناظره و مجادله

. كرد اشاره.. و كنندگانشركتی سو زا گفتن سخن در اطیاحت ،يواقع نظر و شهیاند ابراز

ی گفتار وی رفتاری هايدگیچیپ بر توانديم بحث موضوع بودن حساس ان،یم نیا در

 فهمی برا حاضر قیتحق در فوق،ی هایدشوار رغم به. دیافزایب بحث در كنندگان شركت

 یا و كامل پوشش به دختر دانشجویان گرایشی هازهیانگ و علل نگرانهواقع و ژرف

 بحث جلساتی برگزار وي كانون گروه روش ازی ریگبهره با مناسب، پوشش نداشتن

 . گرفت قراري بررس موردي گروه

 از كه است تهرانی هادانشگاه دختر انیدانشجو شامل قیتحق نیای آمار تیجمع

 قیتحق ازین مورد اطالعات و انتخاب هدفمندی ریگنمونه روش با نفر 30 تعداد آنها انیم

 از پژوهش نیا در كه استي انواعی دارا هدفمندی ریگ نمونه. شدی گرداور آنها از

 .است شده استفاده« 3یاكرانه ایي یاستثنا موردی ریگ نمونه»

 قیتحقی آمار تیجمع ابتدا ،يكانون گروه روشی اجرای برا حاضر، قیتحق در

 گروه روش به بحث جلسه سهی برگزار با سپس و شدي شناسگونه پوشش نوع برحسب

 تجارب و هادگاهید تا شد تالش مختلف،ی هاگونه ازي ندگانینما حضور باي كانون

ی هاافتهی كه طورهمان. شود لیتحل وی گردآور حجاب موضوع درخصوص انیدانشجو

ي كانون گروه جلسات ریمد/ يانجیم عنوان به محقق حضور دهند،يم نشان قیتحق

                                                           
1
 . extreme or deviant case sampling 



  3103، تابستان 2، دوره اول، شماره فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعي 343

 ______________________________________________________________  

 بحث، شدني قطب ازی ریگشیپ و سازندهي ملتعای فضا جادیا ضمن است توانسته

 حجاب درباب دختر انیدانشجو تجارب و هادگاهید انواع دربابی دیمف اطالعات

 . دینمای گردآور

 

 قیتحقی هاافتهي

ي فیتوصی هاافتهی بخش در ابتدا. شونديم ارائه بخش دو در قیتحقی هاافتهی

 نیای اعضای انهیزمی هايژگیو وي كانون گروه جلساتی فضا ازي اجمالی ریتصو

ی هاافتهی از حاصلي لیتحل نکات نیترمهم بعد، بخش در سپس. شوديم ارائه جلسات

 . گردديم انیب و استخراجي فیتوص

 یفیتوصی هاافتهي( الف

 جلسات در كنندگانشركتی انهیزمی هايژگیو ازي كلی ریتصو میترس از شیپ

 مشاركت تیهو ماندن پنهان ضرورت لیدل به كه استی ضرور نکته نیا تذكر بحث،

 کی كنندگانمشاركت از كدام هری برا قیتحق نیا در ،يكانون گروه جلسات در كنندگان

. است شده استفاده مزبور كد از آنان نظرات گزارش در و شد گرفته نظر در خاص كد

 انتخاب وعمتنی هاپوشش با انیدانشجو از و رهمگنیغ كامال ،يكانون گروه سهی اعضا

 ندادن و كنندگانشركتی هاپاسخي تازگ و بداعت ازي ابی نانیاطم منظور به. شدند

ي اطالعات چیه ،يكانون گروه جلساتی برگزار از شیپ آنان، به« یساز جواب» فرصت

 . نگرفت قرار انیدانشجو اریاخت در بحث موضوع درخصوص

-يم بروزي كانون گروه روشی اجرا ندیفرا در همواره كهي مشکالت ازي کی متاسفانه

 رو نیا از. اندداده را بحث جلسات در شركت قول كه استی افراد حضور عدم كند،

 لیتما عدم ق،یتحق نیا در گرید نکته. است متفاوت جلسات در حاضر نفرات تعداد

 حضور با جلساتی برگزار و بحث جلسات در شركت بهي شهرستان انیدانشجو

  .استي تهران انیدانشجو
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 قیطر از كهي كانون گروه جلسه در كنندگانشركتی انهیزمی هايژگیو اطالعات

 کی شماره جدول در شده، استخراج آنانی سو از شده لیتکمي جانبی هاپرسشنامه

 گروه در كننده شركت نفر پنج از جدول، در مندرج اطالعات طبق بر. است شده منعکس

 سکونت محل. بودندی چادر نفر دو ویي نتوما نفر سه پوشش نوع ثیح از اول،ي كانون

 قرار شهری مركز مناطق در زین نفر سه و( هیفرمان و زانیلو)شهر شمال مناطق در نفر دو

 زین آنها سن نیانگیم و تومان هزار 311 كنندگان شركت خانواده درآمد نیانگیم. داشت

 سابقهی دارا نفر چهار. بودند نترنتیا كاربري همگ و ماهواره نندهیب نفر دو. بود سال 23

ي عاطف ـي كالم ارتباطی دارا نفر دو ارتباط، سطح نظر از. بودند مخالف جنس باي دوست

 محدود( دنیبوس و دادن دست)ي کیزیف ارتباط ،يكالم تعامالت بر افزون زین نفر دو و

 .اندكرده برقرار زین

 زین آنان تعداد و بود شده لیتشکی پرشور و متنوع جمع ازي گروه مصاحبه نیدوم 

. بودند تهران ساكني مابق و نیقزو شهر ساكن دانشجو کی گروه نیا در. بود توجه قابل

 ماهواره منزل در كنندگان شركت از نفر سه تنها نترنت،یا ازي همگ استفاده رغمي عل

 تجربه ننیچ كه كردند اعالم گروه ازي مین زین مخالف جنس باي دوست نهیزم در. داشتند

 كه نمود اعالم ،يشخص لیتما اظهار و جلسه از پس شش شماره كد. اندداشته رای ا

 در آنهاي دوست كه اندداشته اعالم نیریسا اما. است شده ختمي جنس روابط به اوي دوست

     .است بودهي عاطف ـي كالم روابط حد

 بود، متفاوت تومان ونیلیم سه تا تومان هزار هفتصد از دوم گروهی هاخانواده درآمد     

 راي كانون گروه نیا در كنندگان شركتي همگ. بود سال 21 تا 23 نیب آنها نیسن اما

 .دادنديم لیتشکي كارشناس مقطع انیدانشجو

 و تهران دانشگاهیي دانشجوی هاتشکل ندگانینما حضور باي گروه مصاحبه نیسوم

 جیبسی هاتشکل ندگانیانم. شد انجامي فرهنگ فعاالن عنوان بهي فرهنگی ها كانون زین

 مدرسه ندهینما ،يدانشگاه جهاد انیدانشجو سازمان ندهینما ،ياسالم جامعه ،یيدانشجو

 حضور جلسه نیا در كوثر و اری رحلي فرهنگی هاكانون و عترت و قرآنیي دانشجو
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ي اجتماع ـي فرهنگ فعاالن رفتار و نگرش نوعیي شناسا گروه، نیا انتخاب زهیانگ. داشتند

 ریسا با آنان رفتار و نگرش شباهت ای تفاوت و حجاب و پوشش نهیزم در شگاهدان

 کی تا شد خواسته آنان از مزبوری تشکلها با تعاملی برقرار با رو نیا از. بود انیدانشجو

 .كنندي معرف نشست نیای برا را خانم فعال نفر

ي مسکون منازل در ساكن ،یچادر انیدانشجو نیا همه شده كسب اطالعات مطابق

 مخالف جنس باي دوست سابقه فاقد و نترنتیا كاربر ،یشهر متوسط مناطق دري ملک

-يم لیتحص ارشدي كارشناس مقطع در زیني مابق وي كارشناسی دانشجو نفر دو. بودند

 شاهد راي سن وي پوشش ،يلیتحصی هاتفاوت گروه نیا در رفتيم انتظار كه كردند

 آنان سن نیانگیم و تومان هزار 211 و ونیلیم 3 آنها نوادهخا ماهانه درآمد نیانگیم. میباش

ی هابرنامه نندهیبي مابق نفر کی جز به نکهیا سرانجام و. بود سال 24 به کینزد زین

 عضو كهي گروه ای تشکل ایآ كه شد آغاز موضوع نیا با مصاحبه نیا. نبودندی اماهواره

ي مي منف پاسخ همه بایتقر و ؟دارد حجاب به نسبتي خاص و مکتوب موضع دیهست آن

 . دانند
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کننده شرکت ادافری ژگيو: 1 شماره جدول 

A 
 یهايژگیو

 یانهیزم

 يكانون گروه جلساتی اعضا

3 2 1 4 1 3 3 3 

 نوع 

 پوشش

 - - - مانتو چادر چادر مانتو مانتو

 محل

 سکونت

 - - - پیروزی فرمانیه دماوندخ پیروزی لویزان

 وضع

 مسکن

 - - - شخصي شخصي شخصي شخصي شخصي

ودرآمدخان

 اده

000/000 000/000/1 000/000 000/000 000/000/1 - - - 

 - - - بله خیر خیر خیر بله ماهواره

  - - بله بله بله بله بله اینترنت

 سابقه

 دوستي

 - - - بله بله خیر بله بله

 -عاطفي رابطه حد

 كالمي

 همراه

 بوسه

 -عاطفي -

 كالمي

 - - - دادن دست
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 1 شماره جدول ادامه

a 

 یهايژگیو

 یانهیزم

 يكانون گروه جلساتی اعضا

3 2 1 4 1 3 3 3 

 نوع 

 پوشش

 مانتو مانتو مانتو مانتو چادر مانتو   مانتو چادر

 محل

 سکونت

بهارس

 تان

 شهرک قزوین رسالت ونک آزادی پیروزی

 آزادی

 تهرانسر

 وضع

 مسکن

شخ شخصي شخصي یااجاره

 صي

 شخصي يشخص شخصي شخصي

درآمدخانو

 اده

000/000/
3 

000/000/
2 

000/000 
 

000/
000/1 

000/000 000/000 000/000/
1 

000/000 

 بله بله خیر خیر خیر بله خیر خیر ماهواره

 بله بله بله بله بله بله بله بله اینترنت

 سابقه

 دوستي

 خیر خیر بله خیر خیر بله بله بله

 -عاطفي رابطه حد

 كالمي

 -عاطفي

 كالمي

 -عاطفي

 كالمي

 رابطه - -

 يجنس

- - 
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 1 شماره جدول ادامه

A یهايژگیو 

 یانهیزم

 يكانون گروه جلساتی اعضا

3 2 1 4 1 3 3 3 

 - - چادر چادر چادر چادر چادر چادر پوشش نوع 

بهارس نیروهوایي آزادی صادقیه پیروزی نارمک سکونت محل

 تان

- - 

 - - شخصي شخصي شخصي شخصي شخصي شخصي مسکن وضع

/000 000/000/1 000/000/2 درآمد

000/1 

000/000 000/000/1 000/

000/1 

- - 

 - - خیر بله خیر خیر خیر خیر ماهواره

 - - بله بله بله بله بله بله اینترنت

 - - خیر خیر خیر خیر خیر خیر دوستي سابقه
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 یلیتحلی هاافتهي( ب

 ،«اعتقادات» بعد سه از اسالم دین. است اسالم نید اتیضرور از حجاب داشتن

 ،«معرفتي» جنبة سه اسالم نیدی هاآموزه در. است شده تشکیل« احکام» و« اخالق»

 (.3134 زند،يشجاع. )است تشخیص قابل« رفتاری» و« عاطفي»

 نیاي نونكا گروه جلسات از آمده دست به جینتا توانيم فوق، گفتار به توجه با

ی سو از مطروحه مباحث ارتباط نشانگر قیتحقی هاافتهی لیتحل. كردی بندطبقه را قیتحق

 ادامه، در نیبنابرا. است حجاب موضوعی رفتار وي شناخت ابعاد باي كانون گروهی اعضا

 .  اندشده ارائه« یرفتار ابعاد» و« يشناخت ابعاد» مبحث دو قالب در قیتحقی هاافتهی

 ی شناخت ابعاد( 1

 داشتنی برا استدالل فقدان شده، انجامی گفتگوها در مشاهده قابل مشکالت ازي کی

 رفتار توانيم ن،ید از برآمده فعل هر ای حجاب فلسفه شدن حل با. است حجاب/پوشش

 شخص كه استي هیبد صورت نیا ریغ در. داشت انتظار جامعه افراد از راي نید داریپا

 راه دو ازي نید شناختی امدهایپ كه استي هیبد. بود خواهد اریپذ را رفتار گرید نوع

 قیتحق نیا در كه شوديمی كار انجام از احتراز ای وی كار انجام باعث ای. ابدیيم ظهور

 جدول در. میادهینام« يمنفي شناخت جنبه» و« مثبتي شناخت جنبه» بیترت به را دو نیا

 .است آمده حجاب( يمنف و مثبت)یرفتار وي شناخت ابعاد به ناظر مقوالت دو، شماره

 رغم به ت؟یمحدود ای است تیمصون حجاب سوال به پاسخ در نمونه، کی عنوان به

 باب دری امتقاعدكننده استدالل چیه بایتقر متناقض، بعضا و گوناگونی هاپاسخ ارائه

 پاسخ در شده ارائه نظرات. نشد ارائه كنندگانشركتی سو از عبارت نیا رد ای رشیپذ

 . بود شرح نیا به نخستي كانون گروه در سوال نیا به

 : كه بود معتقد 3 شماره كد

 كهي كسانی براي ول فتد،یب اتفاق نگاهها از حجاب، لهیوس به تیمصون نیا توانديم»
 «.هست همیي هانگاه نیچن دارند بدي لیخی حجابها
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 :گفتيم ،دانستينم محجبه را خودش نکهیا ضمن در او 

 حاضر البته. ستینی بد حجاب من حجاب و است جامعه عرف مطابق من حجاب» 

 كه دارم دوست و دونميمي مذهب رو خودم كه چرا بردارم رو خودم كامل پوشش كه ستمین
 «.دارم دوست.  باشه سرمی روی زیچ کی

 : گفت شیدانشگاه هم دوست به نقد ضمن 2 شماره كد
 نیا و نید بهي ربط گهید بردارند رو خود شپوش همه جامعه در شد بنا كهي وقت»

 «.پوششمو داشت خواهم بر هم من. كه نداره زایچ

 به منجر كه استي سطحي شناخت ازي حاك سخنان نیا شود،يم مشاهده كه همانگونه

 محدود گرانید رفتار و عرف به را حجاب مراعات كه چرا. شوديم پوشش تیرعا عدم

 .سازديم

 كه چرا م،یدانيم مثبت شناختی دارا را داشت سر به چادر ششپو كه 1 شماره كد 

 به بحث كهي هنگام زین جلسه اواخر در و نبود حجابش برداشتن به حاضر وجه چیه به

 تیعصبان با بردارند را شیخو پوشش جامعه تیاكثری روز اگر كه رفت شیپ سمت نیا

 اوی براي تیمحدود تنها نه پوشش او نظر به. كرد خواهم ترک را رانیا وقت آن كه گفت

 انتخاب به اذعان با نیچن همی و. است بوده زین او بخشتیمصون عامل بلکه نداشته،

 نیا در گرانید امدنین ای آمدنخوش به نسبت خود توجه عدم به حجاب،ی اعتقاد

 .كرد اشاره خصوص

 شمای برا ایآ د،یدانينم تیمصون را حجاب كه شما شد دهیپرس کی شماره كد از

 :گفت پاسخ در كه امده؟ین شیپي مشکل

ي م نییپا سرمو خجالت از كه گنیم ابونیخی تویي زایچ هی وقتهاي بعض چرا»
 به كه دمید مني ول. من نه و داره مشکل اون كه كنميم قانع رو خودمي ول اندازم
 «.انداختند کهیت همی چادر



  3103، تابستان 2، دوره اول، شماره فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعي 313

 ______________________________________________________________  

 :گفت پاسخ در 2 شماره كد

ی چادر خانم هی از شتریب كوتاه،ی مانتو ای دهیپوشی روسر و مانتو كهي خانم هی»
 «.اندازنديم کهیت

 : داد ادامه 1 شماره كد

 با كه داردي بستگ طیشرا به هم االن و داشتم تیمصون بودمی چادر كهي زمان من»

 نگاهها كنميم حس مؤمنند همه كه نمیبب كه برمیي جا اگر من. نه ای برمیي جا چادر
ي كسان ازي لیخ. دارميم بر پوششمو نکشم خجالت كه باشهیي جا اگه. نهیسنگ روم
 «.كردند كارو نیا طیشرا به بسته ،ستین دلشون خواست هستندی چادر كه هم

 : گفت و نمود اشارهي جالب نکته به بود كرده سکوت االن تا كه 4 شماره كد

 رفتن از بعدي ول كردمينم سرم چادر فکر با و اعتقاد باي لیخي زمان هی دیشا من»
 كه بود ممکن قبال. باشه سرم چادر كه كردم قبول استدالل و فکر با تیوال طرح به

ي ول داشتم اعتقاد هم قبال. رفتمیپذ لیدل با ویچ همه. كنم رییتغ من فتدیبي اتفاق اگر
 «.اعتقاداتمی رو هستم سخت و سفتي لیخ االن

 كنديم رییتغ ایآ كند شركت طرح نیا در همی گرید كس اگر كه شد دهیپرسي وقت 

 در هم کی شماره كد و دارد فرد نیشیپی هانهیزم بهي بستگ كه شد گفته پاسخ در نه؟ ای

 : داد ادامه نجایا در 1 شماره. كنمينم رییتغ اصال من مثلي کی كه گفت نجایا

 و لج گهید كه شهیم باز ذهنش نقدریا اون نفر کی یبرا نباشه اجبار اگر دیكن باور»
 « .شهینمی لجباز

 تیوضع شما نظر به كه شد آغاز بحث سوال نیا با ابتدا دوم،ي كانون گروه در

 شماره خانم موضوع، نیای رو بر بحثي مدت از پس است؟ چگونه دانشگاهي فرهنگ

 و دانشگاهي فرهنگ معاونتي فرهنگی فضا از جلسه،ی اعضا همه خالف بر بایتقر کی

 امور در تیفعالی برا همه از دعوت زین و حجاب امر در آنها مناسب برخورد وهیش از

 .كرد فیتعر دانشگاهي فرهنگ
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 فقط كه دیپرس دو شماره و گرفت شکلی بعدی هابحث جرقه كه بود جا نیهم از 

 راي سوال نیچن توقع كه کی شماره خانم كردند؟ دعوت دیهستی چادر چون شما از

 تیوضع دانستن نامناسب ضمن هشت ارهشم نجایا در. كردي اطالعيب اظهار نداشت،

 : گفت دانشگاهي فرهنگ

 توانندينم خواهنديم كه آنطور ها بچه. است مهمي لیخ ما دانشکده در پوشش نوع»
 «.زننيم حرف بهشون و گنيمیي زهایچ هايكالس هم كه چرا بپوشن

 به نسبتي آگاه و شناخت وجود صورت در كه است نکته نیا دیمؤ حرف نیا

ي اجتماع فشار و جامعه عرف گران،ید قضاوت افراد،ی برا آن فلسفهي روشن و بحجا

 .  سازد وادار آن كنارگذاشتن به را فرد تواندينم

 :گفت ادامه در دو شماره كد
 زور كه شهیمیي زهایچ صرف ها بچه نگرش رییتغی برا گذاشتند كهیي هاجلسه در»
 بهشون كه هستی ادهیپد کی ما دانشگاه در مثال. كنند شتریب و فشار و كنند شتریب
 نوع چه كه بدهند تذكر دانشجوها به كه هستند موظف اونها و حجاب خانم میگيم

 ترباالی برا كه گفت دانشکده سیرئی اجلسه کی در. مناسبتره اونهای براي پوشش
 به نیا كه میكن شتریب رو افراد نیا تعداد میكرد تالش ما دانشکده در حجاب بردن
 «.ستین درست اصال نظرم

 لیتحصي مذهب مدارس ازي کی عنوان بهی مطهر دیشه رستانیدب در كه چهار شماره

 : گفت ادامه در بود، كرده

 احساس دانشگاه طیمح در كال پوشش مخصوصا و مختلفی هاجنبه به توجه با»
ی هارشته نکهیا با. میبود نطوریا هم دوستانم همه بلکه من تنها نه. كردمينمي راحت

 دوست من. بود رستانیدب همونی براي دوستی گروهها نیبهتري ول میبودي متفاوت
ي كس با اول ترم من. نمونم عقب كه بود نیای برا دارم دانشگاه در اگر همي میصم

ی تو دارم االني میصم دوست. افتادم و نبودم بلد امتحان هی ساعت و نبودم دوست
 « .امگهیدی هایدوست با داره فرق. نمونم عقب كه نهیای براي ول دانشگاه
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 به كه شد مطرحي قبل مصاحبه سوال مجدداً كنندگان شركت نگاه فهمی برا نجایدرا

  ت؟یمحدود ای است تیمصون حجاب ایآ شما نظر

 :  كه بود معتقد چهار شماره
ي ول تیمصون هم و است تیمحدود هم حجاب كه بشه هم كاملتر شهیم جمله نیا»

 «.هست تیمحدود از شتریب تشیمصون نم نظر به

 هاسندهینو كه داشت اظهار محجبه، فرد عنوان به خودي ابیارز ضمن دو شماره

ي شک هم آن تیمصون در و هستي ول ستین تیمحدود حجاب كه سندینويمی طور

 :گفت ادامه در و دیدينم

 و وامعج همه در. گردهيم بر مادرها و پدر و هاخانواده به زهایچی سر کی»
 «.رسونهيم رو آدم بودن انسان لباس و بوده پوششي نوع هم لیاصی هافرهنگ

 گروه جلسات در كنندهشركت انیدانشجو كه است آن نشانگر فوقی هاگفته در دقت

. ندارند آن بودن تیمحدود ای تیمصون و حجاب ازي ژرف وي منطق شناختي كانون

 با روديم انتظار دانشجو قشر عنوان به راداف نیا از كه روست آن از نکته نیا تیاهم

 از دفاع در استداللیي توانا خود، ياجتماع وی فردی هاكنش از شتریب شناخت داشتن

 . باشند واجد را آنها

 شما تابستونی تو كه دیكن فک. ها دیزا نه. است اضافه زیچ هی واقع در حجاب»
 .«دیبپوش تابستونی تو كاپشن و كت

 :داد هادام شش شماره 

 به. شده هم شهیكل كه مانتو نیهم.  تهیمحدود هم ما کالیپیت حجاب نوع نیهم»
. تهیمصون بایتقر من نظر به. نبود همی نطوریا و داشت حجابي نوع شهیم نظرم

 شهیمي ول. هیكاف باشه داشته خودشی براي خصوص میحر هی كهی حد در حجاب
 «.گهیدی طرحها و متنوعی رنگا. باشه داشته گهید نوع

 و شلوار و كت كه گفت ادامه در بودي همکالس كننده شركت نیا با كه دو شماره

 آنان با دانشگاه بد برخورد  دری انکته ذكر به هم بعد و است لیقب نیا از دامن و كت

 .پرداخت
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 : بود معتقد پنج شماره خانم

 هم گریدی ا عدهی برا و باشد است ممکني برخی برا كه چرا هست تیمحدود»
 همیي جا و باشد من نفع به است ممکنیي جاي ول. من نظر به هست تیمحدود. نه
 اونجا چون. بشم استخدام كه سیتدری برا رفتمیي جا هی هست خاطرم مثال. نه

 پوشش نوع خاطر به هیبقي ول باشم همونجای تو شهیم كه گفتند من به داشتم چادر
 درست نویا مني ول بود من نفع به نجایا. كردني م سیتدر هاخونهی تو رفتنیم دیبا
 «.دونمي نم

 :گفت دییتا ضمن دو شماره

 «.سختتر بشه تر محدود آدم»

 در نیا و برگشته هاخانم سمت به زیچ همه كه بود معتقد دیتاك با نجایا در سه شماره

 دو شماره كه بود جا نیهم در. كنند توجه نکته نیا به هم انیآقا دیبا كه استي حال

 با هم سه شماره. كرد ادی دانشگاه در نامناسبی هاپوشش با بدی برخوردها از رهدوبا

 :گفت مناسبی مانتوها دیخر در نه شماره خانم دوستش به استناد

ي حت زانوی باال تا دمینپوش هم كوتاهي لیخی مانتو من تیمصون نیهم با رابطه در»
 تاي ول دمیپوشيم چادر شیپ سال دوي کی. رمیگيم بزرگتر زمیسا از شماره دوي کی

 كنار و چادر و دمیكش خجالتي كل خودم. انداختنيم کهیت من به بخواد دلتون
 «.گذاشتم

 :گفت نجایا در بود سکوت در كه کی شماره

 نوع در دانشگاه در همي مشکل و نه االني ول دمیشنيم کهیت مدرسه دوره در من»
. باشهي چ نگاهت نوع كه ارهدي بستگ نیا به هم تیمحدود. ندارم ارتباطم
 «.نداشتمي مشکلي ول چادر داشتن از بعد شد جادیا برام تیمحدود

 : گفت چهار شماره

ی ا کهیت چیه من. ستین انداختن کهیت مساله چادر نداشتن ای داشتن نظرم به»
 بکنه تیرعا و عفافی منشها همهي كس تونهينم. خونمون منطقه به توجه با دمینشن

. فتادهیني اتفاق و كرده برخورد فانهیعفي كس كه دمیدي لیخ خودم من. بشه تیاذ و
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یي راهنما دوره در دیشا. داره تیاهم فضاش هم جامعهي ول مهمهي لیخ فرد خود
 «.فهممي م شتریب و تمیموقع كرده فرق االني ول دمیفهمي نمي لیخ رستانیدب

 هایلیخ حرفش انیم دهرچن و كرد اشاره نگونهیا دوستش حرف ادامه در شش شماره

 :كه گفت زدند حرف

ي م رییتغي لیخ ونیآقا نگاه نوع لباسم نوع به بسته كه كنمي م اعتراف خودم من»
 رییتغي لیخ نگاه نوع در لباس نوع كه و مطلب نیا دمیشن ونیآقا از مني حت. كنه

 وخودت قدر هرچه. يهست راحتتر خودت. تهیمصون واقعا حجابه كه نهیا حرفم. کنهیم
 «.يشیم تیاذ شتریبی ذاریم دید معرض در شتریب

 :گفت و آمد جانیه به نجایا در سه شماره

 دانشگاهی تو خودم مني ول. میكنيم بحث لباس حجابی رو میدار ما همه االن»
 هم شتریب و ندارهي درست رفتاري ول دارهي درست حجابي كس دیشا كه دمیدي لیخ
 پوشش. حجابه نیا از مهمتریي جاها هی نظرم به رفتار حجاب. داره ارتباط پسرا با

 «.باشه داشته دیبا هم كردار و رفتار و گفتار

 :گفت هفت شماره و كردند دییتا را مطلب نیا هم كنندگان شركت همه بایتقر

 «.هست مهمي لیخ{ بدن زبان}چییلنگوی باد من نظر به و است درست نهایا همه»

 كشوری هادانشگاه نیبهتر ازي کي یاجتماع ـ يفرهنگ فعاالن را سومي كانون گروه

 دانستن تیمصون زین و پوشش و حجاب فلسفه به نسبت رفتيم انتظار. دادنديم لیتشک

 نیا اما. میبشنوی شتریبی حرفهاي فرهنگی هاتشکل ندگانینما طرف از آن ندانستن ای

 .فتادین اتفاق دیشا و دیبا كه آنچنان امر

  جدول در حجابي شناخت بعدي منف و مثبتی هاجنبه به ربوطمی هاافتهی مجموع، در

 . است آمده دو شماره
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 یشناخت بعدی منف و مثبتی ها جنبه ؛یلیتحلی ها افتهي:   2 شماره جدول

شناخت
3ي

-2
 

ت
مثب

 

 تیمصون بودن شتریب به اذعان ای و حجاب بودن تیمصون -1

 وی ادرچ از اعم خانمهای سو از فانهیعف منش داشتن ضرورت -2

 یيمانتو

 حجاب بهی اعتقاد وي استداللی بندیپا عدم -3

 داشتن پوشش و  بودني مذهب انیم ارتباطی برقرار -4

تأثیر دوره طرح والیت در آگاهي بخشي نسبت به انتخاب  -5

 اعتقادی چادر

 و اگاهانه انتخابی برا شناخت دادن  ضرورت و اجبار از زیپره -6

 آزادانه

 آنان مشکالت مدالنهه فهم عدم و زنان باي همدل عدم -7

 اهداف ازي برخ تحققی برا زناني اجتماع حضور ضرورت -8

 جامعه

 خلقت هدف و تیماه و زن مقوله به تریي مبنا نگاه ضرورت -9

 انسان

 مرد و زنی تفاوتها به توجه 11

 زن بهی ابزار نگاه عدم 11

 حجابی ها فلسفه ازي کی عنوان به زني اجتماع حضور 12
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 2 شماره جدول ادامه

 

شناخت
2ي

-2
 

منف
 ي

 حجاب بهی ابزار وی صور نگاه ندانستن درست -1

 ورزش مثل خاص مواقع در ای حجاب بودن تیمحدود -2

 تابستان در شتریب لباس مثل د،یزا نه استي اضاف حجاب -3

توجیه وضعیت پوشش خود با مشابهت سازی آن با پوشش  -4

 عرفي جامعه

 عرف خاطر به حجاب مراعات -5

شش اسالمي؛ چادر عدم اعتقاد به چادر به عنوان نماد پو -6

 پوشش عهد قجر است

 چادر انتخاب عدم و. مؤمن انسان نماد عنوان به چادر ازي تلق -7

 موردی رفتارها با خود كامل انطباق دریي توانا  عدم لیدل به

 مؤمن کی از انتظار

 و مرفه)خاصي اجتماع طبقه نماد عنوان بهي بدحجابي تلق -8

 (لکردهیتحص

 حجاب از حیصح فیتعر نداشتن -9
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 یرفتار ابعاد( 2

 درخصوص انیدانشجو رفتار وهیش ،يشناخت ابعاد بر عالوه شد گفته كه همانطور

 انیم تناقض توانيم مواردي برخ دري حت. استي بررس و بحث قابل هم حجاب

ي اجتماع طیمح ریتاث شد، دهید بخش نیا در شتریب آنچه. كرد مشاهده را رفتار و شناخت

 از متأثر بدحجابانهی رفتارها ازی اریبس كه معنا نیا به. ستا پوشش نوع بري خانوادگ و

 گروه در كنندگان شركت ازي کی كهی انکته به. است فرد جهانستیز وي زندگ طیمح

 :شود توجه گفته دومي كانون

 در اون و میبر کیبوت کی كنار هم با كه شده بارها و هستندی چادر مادرم من»
 كمبود هی براش و میندار شونیا اندازه ای میندار نسج ما كه بگه و ببنده رو مغازه

ی آورد شانس شما حاال. ها نداره تیاهم منی برا نایا. بفروشه جنس ما به كه بود
 و كت اونجا اومديم كهي آدم نیتر محجبه. كردمي م كار كودک مهد هی من. گهید

 بچه كردني م تشیاذ ها بچه. لیتکم ادكولون وي لبنانی روسر و دیپوشيم شلوار
 چیه. من نظر به قجره عهد پوشش چاقچور و چادر. زشته و كچله مادرت كه رو

 «.بپوشم لباس ایقجر مثل من ندارهي لزوم

 :  داد ادامه هفت شماره خانم مقابل نقطه در درست و

ي مشکل چیه و رفتم جا همه و كردمي رانندگ نیهم با و داشتم و پوشش نیهم شهیهم من»
 «هستم همي راحت به هم جامعهی تو. دارمن و نداشتم هم

 بودند دهیعق نیا بري كانونی هاگروه در كنندهشركتی اعضا ،يكلی بندجمع کی در

 كنارگذاشتن بر راي منف ریتاث نیشتریب انیدانشگاه رفتار مختلف، عوامل انیم در كه

 ادامه در كالم، اطاله از زیپرهی برا. است داشته جامعه سطح دري اسالم مطلوب پوشش

 شده آورده چهار شماره جدول در حجابی رفتار بعد به مربوطی هاافتهی نیترمهم

 نگاه از جامعه در حجاب به دختران و زنان اقبال عدم بر مؤثر عوامل جدول نیا در. است

 . است شده ارائهي كانون گروه جلسات در كننده شركتی اعضا
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 حجاب به شيگرا معد اي شيگرا بر مؤثر عوامل ؛یلیتحلی ها افتهي:   3 شماره جدول

 

 

 

 یرفتار

1-3 

 موثر عامل

 يدرون

 بري مبتن

 ناختش

 

 زن به انیآقا نگاه نوع بر لباس نوع ریتأث

 بودن دید معرض در هنگام زنان شتریب تیاذ -3

 بهی بندیپای برا نهیهز گونه هر پرداختي آمادگ -2

 حجاب

 عدم ای یبندیپا در گرانید خواست به توجه عدم -1

 حجاب بهی بندیپا

 کالیپیت حجاب داشتن تیمحدود -4

 از متفاوتیي طرحها و نگهار با حجاب داشتن امکان -1

 هست آنچه

 

 

 بدون

 شناخت

 

 خود ندانستن محجبه -1

 سرپوشی براي پوشش عنوان به چادر انتخاب -2

 هایكجرو ازی اریبس بر گذاشتن

ي اخالق سالمت عدم و پوشها مانتوي هرزگ عدم -3

 هایچادری رفتار و
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 3 شماره جدول ادامه

یرفتار  

1-2  

 

 عامل

 موثر

 يرونیب

 حکومت

 حجاب دانستني اسیس -1

 حجاب مراعات بهي قانون وی صور نگاه -2

 چادر از تنفر وی باز لج بهي قانون اجبار شدن منجر -3

 و خانواده

 انیاطراف

 پوشش نحوه در نیوالد و خانواده ریتأث -1

 گرانید انداختن کهیت خاطر به چادر كنارگذاشتن -2

ي آگاه عدم و حجاب امر در ها خانوادهی كار كم -3

 آنهای سو از الزمي بخش

 دانشگاه از نه خانواده از و مدرسه از كار آغاز لزوم -4

 ها رسانه

 چادری ساز نهینهاد عدم دري مل رسانه ریتأث -1

 ای مجرم افرادی برا لمهایف در چادر پوشش انتخاب -2

 تیجذاب فاقد

 حجاب دربابی ا رسانه غاتیلتبي منف نقش -3

 و عرف

 جامعه

 چادر ازی ابزار استفاده به اشاره -1

 مادر با داران مغازهي اجتماع نامناسب برخورد -2

 یچادر

 به آنان شیگرا و خانمهاي حدشکن در انیآقا نقش -3

 يحجاب بد

 دانشگاه

 حجاب موضوع با دانشگاه در نامناسب برخورد -1

 فشار و اجبار از استفاده و الزمی روشنگر عدم -2

 حجاب مراعات به انیدانشجوی ساز مجابی برا

 و حجاب موضوع از دانشگاه مسؤالني آگاه عدم -3

 آنی ساز نهینهاد سازوكار

 در گرانید توجه احرازی برا چادر انتخاب عدم -4

 دانشگاه

 پوشش نحوه بر دانشگاه طیمح ریتأث -5

 دانشگاههاي درسی محتوا -6
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 گیرینتیجه و بحث

 دختر انیدانشجو نیب در حجاب به شیگرا عدم و شیگرا وعموض مقاله نیا در

ی هاافتهی مجموع از. گرفت قراري بررس موردي كانون گروه روش با تهرانی هادانشگاه

 دست به زیر نتایجي جانبی هاپرسشنامه وي عمقی هامصاحبه ،يدانیم مشاهدات ق،یتحق

 :است آمده

ت الزم در خصوص گرایش یا ترین نکته فقدان معرفت و شناخاولین و مهم (3

متاسفانه دختران چادری . عدم گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر است

. و غیرچادری، فاقد دالیل محکم، روشن و مستدلي برای انتخاب خویش هستند

كنند هایي بسنده ميهنگام سؤال از چرایي نوع پوشش مورد عالقه، تنها به شنیده

مثال خانمي در علت برداشتن . بل استناد نیستكه در بسیاری از موارد قا

 :چادرش گفت

ي حت. است شدهينم استفاده هم آن از شیپ و است هیقاجار دورهی برا پوشش نیا»
 « .اندداشتهي پوشش نیچن هم ]هایعل اهلل سالم[فاطمه حضرت كه ستین معلوم

 نموديم حمطر را نید بزرگان از محض تیتبع پوشش داشتن علت در همی گرید خانم

ی براي پاسخ شد،يم استفاده پوشش نیا از كجا و چطور كه شد دهیپرس او ازي وقت و

 . نداشت سوال

 به متعلق مسلمان زنان ای هاستینیفم از اعم ـ زنان حقوق فعاالن انیم در كه است ممکن

ی هاهیال در اما د،یشن آن اثبات ای و پوششي نف در راي لیدال ـي اسالم انقالب گفتمان

 نیب در كهیي دانشجوی هاتشکل انیم دري حت. ستین مشهود چندان امر نیا تر نییپا

 انیدانشجو رجوع محلي نوع به و مشهورندي اجتماع ـي فرهنگ فعاالن به انیدانشجو

 با و نبود مطرح پوشش نداشتن ای داشتنی براي محکم و روشن استدالالت زین هستند،

 سپر از حالت نیبهتر در ای وي نینشعقب شیخو داتاعتقا به نسبت شبهه نیتركوچک

 .كردنديم استفاده سکوت
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 بای افراد تیترب به موفق تنهاي لیتحل ذهن بای افراد تیترب عوض در رسديم نظر به

-درونی رفتار و شیگرای دارا آنکه از شیپ و شیب افراد لیقب نیا. میاشدهی دیتقل ذهن

 خودي رامونیپی مجاز وي واقع طیمح از متأثر و زیخبرونیي هاشیگرا واجد باشند، زیخ

 را دختراني اقناع وهیش به نتوانسته جامعه تیترب و میتعل نظام گر،ید انیب به. هستند

 . دینما هیتوج خود پوشش نوعیي چرا به نسبت

های تحقیق بیانگر وجود نوعي الگوی تقابل در خصوص حجاب در بین یافته (2

« حجاب هنجاری»و « حجاب رسمي»الگو تقابل  این. دختران دانشجو است

اند و كساني كه آن یعني كساني كه از روی اجبار قانون به حجاب تن داده. است

 .پندارندرا به عنوان یک ارزش دروني شده مي

های مشاركتي و عمقي تکمیلي، نشانگر تأثیر های به دست آمده از مصاحبهیافته (1

بر گرایش به « دوستي با جنس مخالف ارتباط با نامحرم و داشتن»عامل 

بدحجابي و یا نداشتن پوشش و یا سستي در پوشش مناسب در بین اعضای 

هر چه این ارتباط گستره و عمق بیشتری داشته باشد، تأثیر . گروه كانوني است

در دو مورد كه به صورت خاص بررسي . تری بر پوشش فرد خواهد داشتبیش

رداری از خاستگاه خانوادگي مذهبي و چادری شد، هر دو مورد به رغم برخو

بودن در مراحل اولیه، پس از برقراری ارتباط با جنس مخالف به تدریج در نوع 

در مورد اول كه سطح رابطه تا مرحله دست . پوشش خود بازنگری كرده بودند

دادن با دوست جنس مخالف پیش رفته بود، به اذعان خود دیگر بسته به محیط 

كند، او در كند و تنها در محیط مذهبي از چادر استفاده ميتخاب ميپوشش را ان

برابر این سوال كه آیا حاضر است پوشش را به طور كامل بردارد و در خیابان 

 .داد، مقاومت جدی نشان ميتردد نماید

 مهم شیبرا گرید بود، نموده برقرار ارتباط مخالف جنس بای شتریب حد تا كه گرید مورد

 در اما. دارد بر را پوشش كامل طور به بود حاضري حت و باشد چگونه پوشش كه نبود

. دانستينم ریپذامکان را آن اما گردد، باز شیقبلی فضا به كه داشت دوست حال نیع
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 نداشتن) سمت نیا به شد باعث كهیي جا نیاول ای و اشتباه نیاول كه نیا به پاسخ دری و

 نینخست عنوان به را پسر کی خانه در حضور ؟ بوده چهی برو شیپ( مناسب پوشش

 دانشجو دختران مذهبي، هایخانواده در دهد،يم نشان هاافتهی. نمود مطرح خود اشتباه

 کی در مخالف، جنس به گرایش با اما اند،برگزیده را خانواده حجاب سبک همان ابتدا

. اندداده تغییر را آن نوع یا و كاسته حجاب به شیخوی بندیپا میزان ازي جیتدر ندیفرا

 زین آنها پوشش نوع و زانیمآنها، نامشروع ارتباط نوع و زانیم شیافزا موازات به واقع در

 ارتباط از اعم ـ نامحرم با کینزد و مانهیصم ارتباط نوع هر اساسا. است كرده تغییر

 آن بر عالوه. است رگذاریتأث دختران پوشش نوع بر ـ( اینترنتي)ی رحضوریغ و حضور

 بر نیز اخالق خالف هایصحنهی دارا هایفیلم  و ماهوارهی تماشا و موسیقي استماع

 . است موثر روند این

 به اجیاحت دانشجو، دختران نظر از عامل نیترمهم مخالف، جنس به شیگرا علت در

ی جد موانع ازي کی زین مناسب پوشش به التزام. استی كنجکاو آن از پس و محبت

 .است شدهي ابیارز مخالف جنس با آن تداوم ای و حابامي ب ارتباط

اذعان دانشجویان دختر به تمایل به عدم پوشش كامل در محیط بیروني در سنین  (1

میزان توجه و . های این تحقیق استنوجواني و مراحل ابتدایي بلوغ از دیگر یافته

در نوع پوشش  شیوه برخورد خانواده، مدرسه و جامعه در این اختالل موقت با آنان،

كردند كه در های چادری اذعان ميبسیاری از خانم. آینده آنان تأثیر بنیادی دارد

ابتدای نوجواني از سوی خانواده برای انتخاب چادر تحت اجبار و فشار قرار 

اهتمام جدی . انداند و آنان با اراده و اختیار خود این پوشش را انتخاب كردهنگرفته

ن نهادهای فرهنگي و تربیتي مرتبط با نوجوانان و جوانان نسبت ها و مسؤوالخانواده

آمیز، غیرحذفي و غیرتحمیلي آنان در های دوران بلوغ و برخورد محبتبه حساسیت

این دوران با دختران، نقش بسزایي در هدایت آنان در راستای انتخاب پوشش 

 .مناسب دارد
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مل مؤثر بر كاهش گرایش به سیاسي شدن موضوع حجاب از دید دانشجویان از عوا (2

دهد كه از نگاه دختران دانشجو تنها های تحقیق نشان ميیافته. پوشش مناسب است

این مسأله . در صورت تغییر نظام سیاسي موجود، امکان كشف حجاب وجود دارد

بیانگر برقراری نوعي تقارن میان حفظ نظام سیاسي و موضوعات دیني از جمله 

بدیهي است كه امکان تغییر شرایط . ورد مطالعه استحجاب، در ذهن افراد م

فرهنگي وجود دارد، اما تغییر شرایط فرهنگي نباید در ذهن اعضای جامعه به معنای 

در صورت بروز این پدیده . تقویت یا تضعیف و یا حذف نظام سیاسي تلقي شود

ز جوهره بسیاری از امور روزمره زندگي اجتماعي، با برخورداری از صبغه سیاسي، ا

 .شوندواقعي خود تهي مي

های فرهنگي در طراحي و ترویج سبک زندگي دیني و اسالمي در ناتواني دستگاه (3

ویژه در بین دختران از انتقادات مطرح شده از سوی شركت كنندگان سطح جامعه به

 .در جلسات گروه كانوني بود

تران غیرچادری نیز این نگاه در بین دخ. نگاه به چادر یک نگاه ویژه و مقدس است (4

و یا « مؤمن نیستیم»ای كه در توجیه عمل خود دالیلي چون رایج است به گونه

این مطلب هم یک فرصت است و . كنندرا عنوان مي« توانیم همه جا سر كنیمنمي»

فرصت از آن جهت كه نظام فرهنگي جامعه در باورپذیر ساختن . هم یک تهدید

برای جوانان موفق بوده است، به بیان دیگر چادر  چادر به عنوان یک پوشش مومنانه

اما عدم همخواني . شوددر بین دختران دانشجو به عنوان نماد دینداری تلقي مي

تواند به عنوان رفتار و منش افراد چادری با انتظارات اجتماعي از افراد متدین، مي

توجه به این . وردهای دیني را فراهم آساز بدبیني نسبت به آموزهیک تهدید، زمینه

. امر به ویژه از سوی بانوان چادری شاغل در نهادهای حکومتي بسیار مهم است

دار آنان تاثیر جدی منفي بر ذهن چنین زیرا هر گونه برخورد خشک، خشن و دافعه

در ضمن با در نظر گرفتن قواعد فقهي و مصالح جامعه ایماني داشتن . افرادی دارد

 .یز باید طراحي و ترویج شودانواع دیگر پوشش كامل ن
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های برقراری فضای گفتگو و اظهار نظر سازنده و دوستانه در بین اقشار و تیپ (5

گوناگون نقش مهمي در ایجاد همدلي و تفاهم و پرهیز از اقدامات سلبي متقابل در 

 . های مختلف و از جمله درخصوص حجاب داردزمینه

های بیهوده و نیز شجو از ظاهرگرایيدهد، دختران دانهای تحقیق نشان ميیافته (6

شود آزرده بودند و اعتقاد در سطح جامعه كه باعث نفاق و دورویي مي مابيمقدس

 .داشتند این رفتارها بر گرایش دختران به سمت بي حجابي تأثیر اساسي دارد
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 ______________________________________________________________  

 منابع

 ،باقر  ترجمه، مراحل اساسی سیر انديشه در جامعه شناسی، (3132)ریمون آرون

 . انتشارات علمي و فرهنگي: تهرانپرهام،

 اله احمدی نوده، خدابخش؛ بیگدلي، زهرا؛ مرادی، آزاده  و سیداسماعیلي، فتح

مجله ، «پذیری فردی، خانوادگي و اجتماعيرابطه اعتقاد به حجاب و آسیب»، (3130)

 .312-4:03شماره ،تاریعلوم رف

  ترجمه هوشنگ نایبي، تهران، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی(3133)بیکر، ترز ال ، :

 .نشر ني

  انتشارات دارالحدیث: ، ریپژوهشی در فرهنگ حیا، (3131)پسندیده، عباس. 

  بررسي جایگاه زن ایراني در عصر افشاریه )، تاريخ هیچکس(3131)حجازی، بنفشه

 .سراانتشارات قصیده: ن، تهرا(و زندیه

  ترجمه امیرحسین آریانپور و همکاران،تاريخ تمدن، (3131)دورانت، ویل آریل ،

 . انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

  ترجمه علي فتحي آشتیاني و هادی های تغییر رفتارشیوه، (3132)رفیع پور، فرامرز ،

 .انتشارات سمت: عظیمي آشتیاني، تهران

 مجله جامعه  ،«مدلي برای سنجش دینداری در ایران». ،(3134)ا علیرضزند،شجاعي

 .33-14: 0، شمارهشناسی ايران

  سازمان : ، تهرانپژوهش نگرش زنان به انواع پوششهای رايج، (3134)فرجي، مهدی

 تبلیغات اسالمي

  نشر ني: ، ترجمه هادی جلیلي، تهراندرآمدی بر تحقیق کیفی، (3133)فلیک، اووه. 

 ارشد جامعه، كارشناسيجزوه درس روش تحقیق کیفی، (3101)اهلل نعمت الهي،كرم-

 (.ع)شناسي دانشگاه باقرالعلوم

  ،محسن ثالثي، ترجمهشناسی، زندگی و انديشه بزرگان جامعه، ( 3131)لوئیسكوزر

 .نشر علمي: تهران

http://www.bekhan.com/main/?page=30&bi=1100678
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 ______________________________________________________________  

  تغییر لباس و کشف حجاب به ، (3133)مركز بررسي اسناد تاریخي وزارت اطالعات

 .وزارت اطالعات: ، تهرانوايت اسنادر

  شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دوره . ،(3133)مستوفي، عبداهلل

 .انتشارات زوار: ، تهرانقاجاريه

 انتشارات صدرا: ، تهرانمساله حجاب، (3131)مطهری، مرتضي. 

  قمهای جديدها و کاوششناسی؛ چالشحجاب، (3133)مهدی زاده، حسین ، :

   .علمیه قم  تشارات مركز مدیریت حوزهنا

 


