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: لعهسبکهاي پوشش در بین دانشجویان دختر؛ مورد مطا تحلیل کیفی

   ۞  (ره)اهللا العظمی بروجردي دانشگاه آیت
  ١ بخش غالمرضا تاج

  چکیده
اهللا  هدف پژوهشگر در این تحقیق، تحلیل کیفی سبکهاي پوشش در بین دانشجویان دختر دانشگاه آیت هدف:

ه است. کیفی مبتنی بر پارادیم تفسیري به بررسی موضوع پرداخت روشپژوهش حاضر با  روش:العظمی بروجردي بود. 
رهیافت تفسیري به دنبال کشف چرایی اعمال انسانها از طریق برمال ساختن معرفت مبتنی بر معناهاي ضمنی و در واقع؛ 

نفر از دانشجویان دختر  30نمونۀ پژوهش حاضر را دهد.  ها و قواعدي است که به کنشها جهت و معنی می نمادین، انگیزه
گیري هدفمند انتخاب شدند. براي این پژوهش،  ند که با استفاده از روش نمونهده اهللا بروجردي تشکیل می دانشگاه آیت

مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته انجام شد و اطالعات حاصل از آن با تکنیک تحلیل تماتیک، تجزیه و تحلیل شد.  30
ها بدین گونه بود که در  یل داده. فرایند تجزیه و تحلساختمند استفاده شد براي گردآوري اطالعات اصلی از مصاحبۀ نیمه

 ها: یافتهمرحلۀ نخست، کدگذاري باز؛ سپس کدگذاري محوري و در مرحلۀ آخر، کدگذاري گزینشی انجام گرفت. 
، پوشش مدرن، شده پوشش فرديهاي پژوهش بیانگر وجود سبکهاي مختلف پوشش در بین دانشجویان دختر، شامل  یافته

جهانی شدن فرهنگ،  گیري: نتیجهمندي پوشش و نسبی شدن پوشش بود.  عیتپوشش مصلحتی، پوشش تکلیفی، موق
هاي مدرن و...، باعث ورود ارزشهاي جدید در جامعۀ ایران و به مرور زمان باعث تغییر نگرش در خصوص  فنّاوري

  .هاي گوناگون حجاب و پوشش را به چالشی اساسی کشیده است ها و شیوه پوشش شده و انگیزه
  

  .اهللا العظمی بروجردي حجاب، پوشش، روش کیفی، سبکهاي پوشش، دانشگاه آیت یدي:واژگان کل

                                                                                                   
  :04/98/ 21؛ تصویب نهایی:   10/09/97دریافت مقاله . 

دانشگاه آیت اهللا العظمی  است که با حمایت مالی 15664- 160499این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی درون دانشگاهی با کد سمات  ۞
  .بروجردي(ره) انجام شده است
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   الف) مقدمه
، دیگرسوي و از  تاس اخالقیو  دینی و معرفتی اي مسئله سو یک. از است بعدي چند اي مسئله 1حجاب

 یبهايپیشگیري از آس براي راستا ایندر  اسالمی فرهنگت. اس اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اي پدیده
 ترین از مهمکه  دارد می دارد و روشهایی را اظهار جامعه فرهنگ خاصی به بستر اخالقی و اجتماعی، توجه

مناسب، از  سهوي به پوشش و حجاب نکردن و نگاه تت. رعایاسی اجتماع حجاب در فضاي آنها، رعایت
د. زنان مسلمان مثل سایر کن را تهدید عهسالمت فردي، خانوادگی و جام تواند است که می مسائلی جمله

کنند و اغلب خالقانه نهادهاي اجتماعی موجود را در راستاي  اند، تجدد ساخت می  زنان، کنشگر اجتماعی
حجاب و پوشش زنان در  ۀلئاسالم با التفات ویژه به مس. )61: 2013نقیان و همکاران،  (علیدهند اهداف خود تغییر می

حفظ نیروي  براياز لذتهاي ناهنجار جنسی، پاك شده و راه را  خواهد که محیط اجتماع محیط کار می
حجابی و بدحجابی باعث  یقدرتمند روحی و جسمی با حضوري معنوي در محل کار، بگشاید. در مقابل، ب

سوق دادن لذتهاي جنسی از محیط کار و کادر خانواده به اجتماع و در نتیجه، تضعیف نیروي کار افراد 
 تغییرات جامعه افراد در نگرش و رفتار ،امروزيۀ جامعدر . دشو منیت اجتماعی آنان میجامعه و برهم زدن ا

را از لباس و حجاب  یتنوعم بسیار هاي اي که جلوه گونه؛ به است جمله آمده که پوشش از آن پیش بسیاري
 مانند جهانی هاي نوین، رسانه هاي فنّاوري بشري، هجوم ارتباطات حاصل که خود شاهدیم در جامعه

  است. ها و اینترنت ماهواره

پذیري  اي از جامعه بخش عمده ند ورو می شماره ب سازي فرهنگ و فرهنگ مهم از بسترهاي هادانشگاه
ها بود، به عهده دارند. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جامعه را به خود  جوانان را که قبالً به عهدة خانواده

حال توسعه و ترقی است، بنابر این پرداختن به مسائل زنان به عنوان  اند و کشور ما هم در اختصاص داده
جسمی  دانشجو با توجه به اوجترین نیازهاي جامعۀ امروز ماست.  هاي اجتماعی و انسانی از ضروري سرمایه

 غریزي که در وجود دیگران و عالقه به خودنمایی نظر است که اغلب، با جلب مکان خود در این و جنسی
خود را  خاص فرهنگ خرده، دانشگاه اجتماعی از جمله محیطهر گیرد.  می قرارتأثیر  دارد، تحت دوجو او

 برخی از عوامل امااند،  جامعه در ارتباط کالن يهنگهاعلمی با فر هاي محیط چندهر کند.  تولید می
ها، لهادها و تشکّدانشگاه، عضویت در ن نوع جملهاز  ؛است اثرگذار دانشجویان تاررف بر آموزشی و محیطی

دانشگاهها و  در بانوان درصدي 67 جمعیت ،میان اینر ها. دهدانشگا نمسئوال پوشی چشم و تحصیلیۀ رشت
که از  جدیدي پوشش و حجاب را با توجه به تأثیرپذیري سبک تواند می، مختلف با فرهنگهاي انآن جذب
 یا به حجاب، بدحجابی منجر امر این واهناخ خواهو آورد  گیرد، به وجود می شده به آن وارد تازه محیط

و سبکهاي مختلف پوشش  حجاب کوشد به موضوع می حاضر د. پژوهششو آنان حجابی در بین بی
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ند، اما سبکهاي مختلفی از پوشش برخوردار باالیی مذهبیۀ اهللا بروجردي که از رتب آیت دانشگاه دانشجویان
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که الگوهاي غالب  د. در واقع؛بپردازشود،  در میان آنان دیده می

  اهللا بروجردي به چه شکل است؟ سبک پوشش و حجاب در بین دانشجویان دانشگاه آیت

از و  ستنمادي از فرهنگ، مناسک و آیینها کرده،بین افراد جامعه پیوند ایجاد  سو،حجاب از یک 
ع اسالمی از آن به شکل مجموعه مرزهایی بین ابزار قدرت است که بسیاري از افراد و جوام ،دیگر سوي

ناپذیر هویت و  روزه حجاب به عنوان الزام اجتماعی و بخش جدایید. امبرن خود و جهان بیرون بهره می
 از زن و مرد مسلمان و در ،سپر حمایتی مثابۀبلکه به  ،فرهنگ اسالمی، نه تنها بر عصمت و پاکی داللت دارد

دانشمندان، تاریخِ حجاب . )8: 1394(سنگنده و همکاران، کند تباهی و فساد محافظت می کل جامعه در برابر ،نهایت
 ،کشور ایران از زمانهاي گذشته. در )22: 1388(حاتمی، دهند تاریخ نسبت میپیش از و پوشش زن را به دوران 

ه علت سیاستهاي ب ،تا اینکه در زمان پهلوي اول ؛مخالفتهایی با حجاب وجود داشته است ،مثل عهد ناصري
دهد اقدام  این مخالفتها بیشتر و منجر به کشف حجاب شد. مطالعات نشان می ،شاه و وجود روشنفکران

جدید روشنفکر و  ۀولی از سوي طبق ،رضاشاه به کشف حجاب گرچه از مقبولیت مردمی برخوردار نبود
موضوع حجاب به عنوان یک  ،سالمیپیروزي انقالب ا. با )228: 1391(الریجانی، شد کرده، حمایت می تحصیل

اي از اقدامات  دینی در درستورکار کارگزاران فرهنگی جامعه قرار گرفت و از همان ابتدا مجموعه ۀفریض
از پیروزي پس بیش از سه دهه د. فرهنگ حجاب اجرا ش 1سازي ترویج و نهادینه ۀسلبی و ایجابی در زمین
موضوع حجاب و سازوکارهاي مقابله با  ناین زمینه، همچنا والن فرهنگی درئمس ۀانقالب اسالمی و دغدغ

 ۀشود. در واقع؛ حجاب به مثاب اجتماعی مبتالبه محسوب می ئلۀمظاهر بدحجابی به عنوان یک آسیب و مس
از یک سو تحت تأثیر ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و  ،اي نمادین و کنشی اجتماعی رسانه

  )142: 1391الهی و همکاران،  (کرم.ثر از کنشگرانِ اجتماعی اعم از زن و مرد استأمت ،اقتصادي و از سوي دیگر

هر  ،اصل لغت ر اساسب . بنابر این،پرده و پوشش است يجمع حجب به معنا )الحجاب(حجاب در لغت
شود که از طریق پشت پرده واقع شدن، صورت  که پوششی حجاب نامیده میت؛ بلپوششی حجاب نیس

  )57: 1389ه آیسک و گواهی، (محمدزادد.گیر

 فرهنگی و اجتماعی با اعتقاد به حجاب در بین رابطۀ هویت بررسیدر  )1392(گرمجیان و فوالدیان
، فرهنگی و اجتماعی با اعتقاد به حجاب که هویت، دریافتند مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان
 بیشترین ثر باؤم عاملدهندة آن است که چهار  نشان )1393(. نتایج تحقیق یعقوبیان و باکوییدارد رابطۀ مثبت

، )درصد 45(دیگران توجه بل، ج)درصد 51(مدپرستیعبارتند از:  میزان در گرایش به بدحجابی به ترتیب
 و فرهنگی فقر چونهم ی). در این تحقیق به عواملدرصد 39(دینی و اعتقادات) درصد 43(دوست انتخاب
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نقش تربیتی خانواده در ، به )1398(بخش هاي پژوهش تاج اشاره شده است. در یافتهنیز ها  خانواده نظارت عدم
ها، مکتوبات و فضاي تعاملی اجتماع تأکید شده است. سنگنده و  انتخاب نوع پوشش و همچنین رسانه

. براي پرداختند کشوراي در  فرهنگی و رسانه عوامل اساس بر حجاب بینی پیشدر پژوهشی به  )1394(احمدي
نشان داد  شدند. نتایج انتخاب سال 15 باالي دختر دانشجوي 286، همبستگی پژوهش از نوع اینۀ مونن

  .است کشور دختران و زنان درصد از بدحجابی 59 بینی به پیش قادر، فرهنگی عوامل

شناسی در باب کارکردها، داللتها و معناهاي پوشش در جامعۀ معاصر، نشان  بررسی نظریات جامعه
اجتماعی و سنّتی ساده که منحصراً داراي حفاظ فیزیکی باشد  اي که امروزه پوشش صرفاً پدیده دهد می

  شود، بلکه پدیدة اجتماعی پیچیده، چندمعنایی و چندکارکردي است. تلقی نمی

یابی و نمایش خود در فضاهاي همگانی  هاي تمایزبخشی، هویت پوشش و مد را را اساساً به جنبه 1زیمل
عنوان کرد. به » نمایش خود در زندگی روزمره«ازد. همین نظر را بعدها گافمن نیز در مقالۀ س مرتبط می

  )646: 1394(الیاسی، یابد. گیرد و معنا می عقیدة وي، خود افراد با اجراي نقشها و موقعیتهاي عینی شکل می

ومی و همگانی را آسا، نمایش و مصرف تظاهري در مکانهاي عم در تحلیل خود دربارة طبقۀ تن 2وبلن
هاست. پوشش در همۀ وجوه، از  ترین نمود مصرف متظاهرانۀ طبقه عنوان کرده و معتقد است لباس، برجسته

مند است. مردم در خرید لباس،  هاي متنوع پوشیدن تا انواع مختلف لباس، رفتاري معنادار و داللت شیوه
ی، راحتی خود را کاهش دهند و شرایط بیش از سایر کاالهاي مصرفی ناچارند بنا بر ضروریات زندگ

  )76: 1386(وبلن، مناسبی را براي مصرف تظاهري فراهم کنند.

در بررسی اهمیت ظاهر و اسلوبهاي پوشش و آرایش، این مسئله را به پدیدة برساخت هویت و  3گیدنز
هویت اجتماعی  دهد. از نظر وي، بدن و آگاهی فزایندة افراد در عصر تشدید پیامدهاي مدرنیته نسبت می

است که فرد به آن آگاهی دارد و باید آن را به طور مداوم و روزمره بسازد و در فعالیتهاي  اي ویژگی
بازاندیشانۀ خود از آن حفاظت کند. از نظر او، خودآرایی و تزیین خود، با پویایی خویشتن مرتبط است و 

تلف زندگی است؛ همچنین نوعی وسیلۀ سازي یا آشکارسازي وجوه مخ پوشاك، وسیلۀ مهمی براي پنهان
  )95: 1385(گیدنز، زند. شود؛ زیرا آداب و اصول رایج به هویت را پیوند می خودنمایی محسوب می

داند و معتقد است سبکهاي  نیز هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت، تمایز و پایگاه می 4بوردیو
شوند که  لف فرد، منجر به مصرف کاالیی میهاي مخت گرفته بر اساس سرمایه هاي شکل زندگی و ذائقه
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کوشند با  آورند. لذا یکی از کارکردهاي پوشش، تمایزبخشی است؛ افراد می تمایز اجتماعی را به وجود می
  )199: 1386(سیدمن، مصرف گونۀ خاصی از کاالها یا پوشاك و...، خود را از دیگران متمایز کنند.

بندي  اب، در دو گفتمان فمینیست رادیکال و موج سوم دستهنظریات فمینیستی مرتبط با پوشش و حج
اند. در رویکرد رادیکال، تفاوتی بین مرد و زن در پوشش قائل نیستند و معتقدند زنان باید همانند مردان  شده

دانند. مباحث مطرح در فمینیست  پوشش مردانه داشته باشند و مادرانگی را نشانۀ انزواي اجتماعی می
توجه به خاستگاههاي فرهنگی، طبقاتی و نژادي، همۀ زنان را در یک طبقۀ واحد جهانی قرار  رادیکال، بی

دهد. بر خالف رویکرد رادیکال، فمینیست موج سوم به زندگی روزمره و تجربۀ زیستۀ زنان و موقعیتهاي  می
ساختارهاي  کنند تا فشارهاي حاصل از پردازد که زنان در زندگی اجتماعی ایجاد می اي می خالقانه

  )60: 1390نقیان،  (علیمستحکم طبقاتی را متعادل سازند.

داند و معتقد است وجه بیرونی بدن، حاصل  نیز بدن را داراي دو وجه درونی و بیرونی می 1ترنر
داري؛ یعنی کنترل امیال و نیازها،  شخصیت و هویت اعضاي جامعه است و وجه درونی به پرهیز و خویشتن

  جتماعی و تثبیت نظم در جامعه مربوط است.به نحو سازمان ا

  

  ب) روش تحقیق
روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر راهبرد، استفهامی است. در این پژوهش از روش تحلیل 

شناسی اتخاذ شده تناسب بیشتري دارد،  مضمون که از روشهاي تحقیق کیفی است و با رویکرد روش
اهللا العظمی  پژوهش کلیۀ دانشجویان دختر مشغول به تحصیل دانشگاه آیتاستفاده شده است. جامعۀ آماري 

گیري در  نفر بودند. نمونه 2438)، 1397بروجردي(ره) شهر بروجرد است که در زمان تحقیق(زمستان 
پژوهش حاضر، هدفمند و مبتنی بر سؤال اساسی پژوهش بوده است. در این پژوهش در بخش مطالعۀ 

ساختمند استفاده شده است.  دي و براي گردآوري اطالعات اصلی، از مصاحبۀ نیمهپیشینه، از روش اسنا
  (موضوعی) است.2ها نیز، تحلیل تماتیک روش تحلیل داده
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  هاي پژوهش ج) یافته
در دو مقطع کارشناسی   هاي مصاحبه، دانشجویان دختر مشغول به تحصیل با توجه به موضوع پژوهش، نمونه

ها، بیانگر تعریف،  اند. مفاهیم استخراج شده از مصاحبه اهللا بروجردي شگاه آیتو کارشناسی ارشد دان
  توصیف و درك کلی دانشجویان از حجاب و پوشش است.

  . پوشش بازاندیشانه1
کنند که به آن خصلت  در دوران مدرنیه، انسانها پیوسته نگرشها و اعمال خود را بازسنجی و بازبینی می

گیرند چگونه رفتارهاي خود را بازبینی یا  بر این اساس، کنشگران تصمیم میگوییم.  بازاندیشانه می
شدن،  گرفته در قالب مفاهیمی همچون: فردي هاي صورت بازاندیشی کنند. در زمینۀ پوشش، بازاندیشی

هاي مرتبط با این مقوله  گرایی آورده شده است. در ادامه مصاحبه گرایی و مصلحت مندي، نسبی موقعیت
  شود. میارائه 

  1شده یک) پوشش فردي

گیري است. در این دیدگاه، منطق و نظر  در این زمینه، انتخاب نوع پوشش، شخصی و فرد، مرجع تصمیم
اي  شخصی در انتخاب نوع پوشش اهمیت پیدا دارد. فرد، تابع دین و جامعه و غیره نیست. پوشش، حوزه

ودنمایی فرد در انتخاب پوشش معتقد است. شخصی و عرصۀ اعمال سلیقه و نظر شخصی فرد است و به خ
گیري در انتخاب نوع و حدود پوشش، نظر خود فرد است. برخی از پاسخگویان، به  مرجعیت تصمیم

صراحت چنین دیدگاهی داشتند و معتقد بودند در انتخاب نوع پوشش کامالً استقالل عمل دارند و لباسهاي 
  گزینند. خود را با سلیقۀ شخصی برمی

حجاب یک مسئلۀ کامالً شخصی هستش و «ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد معتقد است:  27فاطمه 
  ».کنه هر کسی بر حسب سلیقه و طرز فکر خودش نوع پوشش را انتخاب می

حجاب از نظر من، یک امر کامالً شخصیه و «گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد نیز می 26سارا 
لت توي انتخابش براي افرادو نداره. در کل حجاب یعنی چیزي که یه بجز خود فرد، هیچ کسی حق دخا

  ».سري حد و حدود را براي خودمون مشخص کنیم

حجاب یه امر کامالً شخصیه و هر کسی بر حسب سلیقه و «ساله و دانشجوي ارشد هم میگه:  30سارا 
از بدنتو بپوشون، خیلی  کنه. فک کنین یه نفر بیاد به شما بگه این قسمت طرز فکر خودش انتخاب می

  ».مسخره است، بدن خودمه اختیارشو دارم
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  1مند دو) پوشش موقعیت

گونه که از عنوانش نمایان است، بر اساس موقعیت و مکانهاي مختلفی که شخص در  این نوع پوشش همان
ا دارند، شود. افرادي که این نوع از پوشش ر داند، انتخاب می آن حضور دارد و آن را به صالح خویش می

اي نظیر فرهنگ یک جمع و افراد حاضر در جمع، نسبت به انتخاب یا عدم  با سنجیدن زوایاي هر مسئله
کنند و با این کار سعی دارند بهترین انتخاب را در هر شرایط و  گیري می انتخاب نوع پوشش خود تصمیم

پذیرند و خود را با هر شرایطی  عطافموقعیتی داشته باشند و کمترین حساسیت را برانگیزند. چنین افرادي ان
  دهند. وفق می

پوشم  بر حسب شرایط و راحتی خودم چادر می«گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد می 24سهیال 
  ».پوشم ها نمی پوشم، بعضی محیط ها که راحتم می و البته برحسب شرایط محیطی، بعضی محیط

گوید:  بارة محیط و افراد حاضر در یک محیط میساله و دانشجوي کارشناسی ارشد در 27فاطمه 
خوام توي جمعشون حضور داشته باشم. مثالً بخوام مکان آموزشی  بستگی به مکان و افرادي داره که می«

پوشم؛ ولی براي مهمونی و مالقاتهاي دوستانه معموالً لباساي شادتر و آزادتري  تر می برم، یه لباس موجه
  ».کنم انتخاب می

خب به نظر من نوع لباسایی که آدم توي موقعیتهاي «گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی می 23مهسا 
کنه که شما پوشش آزادتري  ها خود به خود ایجاب می کنه متفاوته، مثالً بعضی محیط مختلف انتخاب می

کنی خیلی  هاي دیگه هم نه، شما وقتی با یه پوشش آزاد حضور پیدا می داشته باشی و همینطور بعضی محیط
بهت سخت میگذره. در مورد افراد هم همینطور، مثالً بعضی وقتا شما با یه استاد قرار مالقات داري و برات 
خیلی سخته که پوششت نامناسب باشه، ولی مثالً ممکنه اگه با دوستت قرار داشته باشی اصالً همچین حسی 

 ».رو نداشته باشی

کنه.  هاي مختلف نوع پوششم فرق می خب بر اساس محیط«گوید:  ساله و دانشجوي ارشد می 26رها 
تر  تره و همه آشنا هستن، خب مسلماً الگوي پوشش من پوشیده مثالً توي شهر خودمون خب چون کوچیک

شناسه و همه مدل و سبک  تري که میرم، چون کسی منو نمی از االن. ولی بروجرد و شهرهاي بزرگ
  ».کنه معموالً آزادترم جلب توجه نمیپوششی هست و براي کسی پوشش من خیلی 
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  1سه) نسبی شدن پوشش

گرچه در گفتمان دینی و کتب فقهی محدودة حجاب و بدحجابی مشخص شده، اما حجاب و بدحجابی در 
منظر برخی زنان، مفهوم دیگري دارد. برخی معتقدند پوشش آنان شاید بر مبناي دین و شرع، بدحجابی 

دانند که به شخصیت زنان   دیدي ندارند. آنان حجاب را امري درونی می تلقی شود؛ ولی خودشان چنین
  شود آن را حفظ کرد. شود؛ لذا حجاب چیزي است که با پوشیدن مانتو و شلوار و شال نیز می مربوط می

هر کسی بر اساس «گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد دربارة سبک پوشش خود می 26سارا 
کنه. نمیشه گفت کسی که فقط چادري هستش، یعنی پوشش  ش را انتخاب میشخصیت خودش نوع پوش

  ».کامل داره. من خودم چادري نیستم، ولی از نظر خودم حجابم کامل هستش

شه به  حجاب فقط تو چادر و مقنعه خالصه نمی«گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد می 26الهه 
تو و شلوار و شال، نه مقنعه، هم حجابشو قشنگ رعایت کنه. ولی تونه با همین مان نظرم. خیلی وقتا آدم می

نما استفاده نکنه و خیلی چسبون نباشه که به نظرم این حجابه. اسالم ولی حجابو فقط  خب مثالً لباساي بدن
  ».بینم بینه. حاال من خودم به عنوان یه مسلمان اصالً حجابو توي چادر نمی توي چادر و مقنعه و این چیزا می

  2چهار) پوشش مصلحتی

اند. به عبارتی؛ زنان  اکثر زنان و دختران جوان قائل به داشتن پوششی مبتنی بر حد معمول آن در سطح جامعه
و دختران نه آنقدر دوست دارند پوشیده و در حجاب باشند و نه آنقدر جلف و تو چشم که بخواهند 

پوشش خود، به مقبولیت و عمومیت نوع پوشش پوشش آزادتري داشته باشند. اغلب زنان در انتخاب نوع 
در سطح جامعه نظر دارند. به عبارتی؛ در انتخاب نوع پوشش خود، به پوشش اعضاي جامعه نظر دارند. آنان 

پوشند. زنان از یک سو نگاه شخصی به پوشش دارند و به تنوع  پوشند که سایر زنان می گونه می همان
مندند، و از سوي دیگر تحت تأثیر الزامی ساختاري مبتنی بر پوشش  هپوشش و رنگ و زیبایی و راحتی عالق

کند. این امر سبب  قرار دارند؛ الزامهایی که خانواده، سنّت، جامعه و دین در زمینۀ پوشش بر فرد وارد می
  شود که دختران و زنان به پوششی روي بیاورند که مبتنی بر رعایت حد متوسط پوشش باشد. می

به نظر من لباسهایی که زننده نباشه و دیگران تو «گوید:  و دانشجوي کارشناسی ارشد میساله  24زهرا 
  ».نما نکنن واسه انتخاب پوشش مناسب هستش رو انگشت
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گم لباسایی استفاده  من در کل براي مدل پوشش می«گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی می 21فاطیما 
کنه. به نظرم در همین حد  که کسی با دید بدي به تو نگاه نمی نما نباشه و بدونی بشه که خیلی جذب و بدن

  ».کنه از پوشش کفایت می

کنم که کسی بهم  من پوششم را جوري انتخاب می«گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی می 22شکوفه 
هم بهم  کنم که راحت باشم باهاشون؛ ولی در مقابل، کسی بندوباره. معموالً لباسهایی را انتخاب می نگه بی

  ».بندوباره نگه که این جزء دختراي بی

نما نباشن؛ مچ پاهام بیرون نباشه؛  لباسایی که بدن«گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد می 26رها 
لباسام اونقدري جذب نباشه که همه منو دید بزنن. ولی دستام تا یه حد معمولی یکم باالتر از ساعتم پیدا 

  ».ه و موهامم خیلی برام اهمیت ندارهباشه، برام مانعی ندار

  گریزي پذیري در برابر حجاب . حجاب2
نگرند و نگرشهاي  اند، به عنوان یک تکلیف و وظیفۀ شرعی به آن می دانشجویانی که حجاب را پذیرفته

گریز اعتقادي به  سنّتی را دربارة حجاب حفظ کرده، نسبت به آنها پایبندند. در مقابل، دانشجویان حجاب
ترین وجه تمایز آنان با گروههاي دیگر است. حجاب از نظر این افراد، محدود  جاب ندارند و این مهمح

اي کلی و جامع  کنندة آزادي و آرامش و در راستاي فشار آوردن بر آنهاست. طبیعتاً به پوشش به مثابۀ مقوله
ه باورهاي دینی دارند. ظاهر اعتقاد دارند و معتقدند حجاب، امري دینی و فقط مربوط به افرادي است ک

شدن هر فردي با هر پوششی در اجتماع، بخشی از نگرش و شخصیت اوست و تحمیل شیوة خاصی از 
کند؛ بلکه نوعی نگرش و رویکرد به زندگی و در نتیجه، بخشی  پوشش، تنها شکلی از پوشش را محو نمی

ي از افراد با این نوع از پوشش همسویی سازد؛ زیرا بسیار از اجتماع را از حضور و بروز خود محروم می
  کنند. ندارند و پوشش متفاوتی را انتخاب می

  1پنج) پوشش تکلیفی

ترین  هاي اساسی و در واقع؛ اساسی پوشش دینی یکی از پوششهاي رایج در جامعه است؛ زیرا دین از مؤلفه
دارند، به پوشش و رعایت کنندة عملی آن است. زنانی که پوشش دینی  مؤلفۀ حاکم بر زندگی و تعیین
هاي آن توجه دارند و  نگرند. آنان در بیشتر کنشهاي خود، به دین و آموزه حجاب به مثابۀ تکلیفی دینی می

کنند انتخابهایشان متأثر از دین باشد. منطق این افراد ، پایه و اساس دینی دارد و در انتخاب رنگ و  سعی می
  برایشان اهمیت دارد تا مالحضات فردي و اجتماعی. نوع پوشش بیش از همه آموزه هاي دینی 
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سبک پوشش مناسب از نظر من، «گوید:  ساله و دانشجوي ارشد دربارة سبک پوشش می 25شیما 
پوشش بر اساس اصل حجاب برتر؛ یعنی چادر هستش. من همیشه سعی کردم توي پوششم از لباسهایی 

  ».تا مچ و گردي صورتمو پنهان کنه استفاده کنم که تمام قسمتهاي بدنم، به جز دستام

من در انتخاب لباس و داشتن حجابم به دین «گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد می 27عاطفه 
کنم،  توجه دارم. در ضمن با رعایت حجاب، بسیار آرام میشم. من توي پوششم حتماً از چادر استفاده می

کنم. همیشه سعی کردم از لباسهایی  کنه اصالً استفاده نمی نما باشه یا جلب توجه هیچوقت لباسهایی که بدن
  ».که زیبا باشن و در عین حال خصلت دینی دارن رو استفاده کنم

الگوي انتخاب من براي پوششم الگوي حضرت فاطمه هستش که حتی وقتی «گوید:  ساله می 22نگار 
وي زندگیم همیشه به این الگو برسم و یه نابینا هم وارد خونش شد، حجابشو رعایت کرد. منم سعی کردم ت

کنم و توي خونه  همیشه سعی کردم سبک پوششم حجاب کامل باشه. مثالً بیرون حتماً از چادر استفاده می
  ».پوشم پسند می هم که هستم باز لباسایی دین

  1شش) پوشش مدرن

و چندپاره پدید آورده  رویارویی جامعۀ ایران با فرهنگ، فنّاوري و زندگی شهري مدرن، فضایی ناهمگون
رو کرده است. دختران و زنان جوان دیگر  و افراد را در انتخاب الگوها و روشها با تردید دائمی روبه

پذیرند. در نتیجه، باورهاي مشترك سست شده و تعلّق و پایبندي آنان نسبت به  الگوهاي سنّتی را نمی
کنند و معموالً در سبک  ي سنّتی و دینی پیروي نمیپوششهاي سنّتی از بین رفته است. این گروه، از تیپها

  کنند. و کوتاه استفاده می 90پوشش خود از مانتوهاي کوتاه و تنگ و شلوارهاي قد 

من در انتخاب پوششم تا به حال هیچوقت مالك و معیار «گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی می 21مارال 
  ».کنم جلوباز و شلواراي کوتاه رو پذیرفته و منم استفاده می دینی نداشتم. مثالً االن جامعه سبک مانتوهاي

خب سبک پوشش من جوري هستش موهام تا هر «گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد می 24زهرا 
کنم، نه اینکه بگم حتماً دنبال مدهاي  اي که بخوام بیرون هستش، یا از مانتو و کاپشنهاي کوتاه استفاده می اندازه

  ».کنم و برام مانعی نداره رم، ولی مثال االن مانتوي جلوباز مد شده، من با تاپ هم ازش استفاده میخاصی می

خب من معموالً توي انتخاب لباسام خیلی «گوید:  ساله و دانشجوي کارشناسی ارشد می 28پروانه 
کنم،  ینین استفاده میب دم، از هر مدل جدیدي که این روزا می خودمو محدود و در قید و بند چیزي قرار نمی

                                                                                                   
1. Modern Cover 
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پوشم و مانتوي جلو  پوشم یا مثالً از این کت و دامنهایی که با ساپورت مد شده می مثالً شلوار قد کوتاه می
  ».کنم کنم. درکل هر چیزي بجز اون پوششهاي سنّتی رو من استفاده می باز استفاده می

  

  

  

  

  

  

  

  
  : سبکهاي مختلف پوشش1مدل 

  

  یريگ د) بحث و نتیجه
هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، شناسایی تیپهاي مختلف پوشش و حجاب در بین دانشجویان دختر 

هاي  ها در قالب مقوله شده از مصاحبه اهللا بروجردي بود. در این پژوهش، مفاهیم استخراج دانشگاه آیت
ما که از نظر  گمان مقوالتی نظیر حجاب و پوشش در جامعۀ اند. بی بندي شده محوري و عمده تقسیم

بعدي و یک عاملی  اي تک اي در حال گذار با مشخصات ویژة خود است، مقوله شناسی، جامعه جامعه
. این مسئله در ایران، فارغ از جایگاه )1: 1389(رمضانی، نیست، بلکه چند بعدي و برآمده از عوامل متعدد است

ها سالیق و... تأثیر پذیرفته و سبب شده است که طبقاتی، نظام سیاسی، موقعیت نسبی و...، از ساختارها، الگو
اي اجتماعی  اي شخصی و فردي محسوب نشود و بیشتر مسئله حجاب و پوشش در جامعۀ ایران، مسئله

قلمداد شود. همین مسئله، واکنشهاي متعددي را در خصوص سبکهاي مختلف پوشش با خود به همراه 
ریف سبکهاي مختلفی از پوشش براي خود، داللتهاي متنوعی داشته است. زنان و دختران جوان عالوه بر تع

  کنند. را نیز براي انتخاب سبکهاي پوشش خود ذکر می

پوشش بازاندیشی 
 شده

پوشش 
 شده فردي

نسبی بودن 
 پوشش

پوشش 
 مصلحتی

پوشش 
 مند موقعیت

 پوشش مدرن

 پوشش تکلیفی
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شده باید گفت که اعتمادپذیري به واقعی بودن توصیفها و  در خصوص اعتمادپذیري کدهاي استخراج
کنندگان  ها براي شرکت فتههاي پژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجۀ اعتماد به واقعی بودن یا یافته

پژوهش. براي رسیدن به این امر، در پژوهش حاضر به مواردي همچون: تماس طوالنی با محیط پژوهش، 
مشاهدة مستمر، بررسی از زوایاي مختلف، تبادل نظر با همتایان، تحلیل موارد منفی، کفایت مراجع و کنترل 

  از سوي اعضا، توجه شده است.

مده در پژوهش حاضر، پوشش بازاندیشانه است. بازاندیشی در زندگی اجتماعی اولین مقولۀ محوري ع
شوند.  مدرن، در بر گیرندة این واقعیت است که عملکردهاي اجتماعی، پیوسته بازسنجی و بازنگري می

ویژگی مدرنیته، بازاندیشی دربارة همه چیز است و در این بین، بازاندیشی نسبت به ارزشهاي پیشین جامعه، 
شدن، شدیدتر نیز شده است. افراد در زندگی مدرن  ترین پیامدهاي مدرنیته است که با فرایند جهانی ز مهما

بخشی،  کنند و براي مشروعیت گونه بوده است، پیروي نمی از کرداري صرفاً به این دلیل که تاکنون این
نحصر به فرد است و باید متمایز دانند. بازاندیشی در مدرنیته، م تر از سنّت می منطق شخصی خود را مشروع

از نظارت بازتابی براي اعمال و رفتار دانسته شود که ویژگی ذاتی هر نوع فعالیت انسانی است؛ زیرا سبب 
شود. این بازاندیشی، در حوزة نگرش  ها و کنشهاي انسانی و تغییر در نگرش می دگرگونی در خصلت پدیده

  شود. شاهده میزنان به پوشش، ماهیت و چگونگی آن نیز م

اکثر دانشجویان، چه افراد معتقد به حجاب و چه افرادي که به آن اعتقاد ندارند، مبناي نگرش خود را بر 
گذارند و دالیلی فراتر از آن، بسته به گفتمان مرجع و  سنّت؛ یعنی کنشی که در گذشته مرسوم بوده است، نمی

ا نیز این بازاندیشی کامالً نمایان بود. مفاهیمی که ه کنند. در بررسی مصاحبه منابع معرفتی خود ذکر می
شده، پوشش  اند، در قالب مفاهیمی نظیر پوشش فردي شوندگان دربارة پوشش بازاندیشانه ذکر کرده مصاحبه
  اند. اند که همۀ آنها خصلت زندگی مدرن مند، نسبی شدن پوشش و پوشش مصلحتی بیان شده موقعیت

اي دانستن و شخصی دانستن مسئلۀ  ین سبک از پوشش، دال بر سلیقهدر ا» شده پوشش فردي«مفهوم 
حجاب و پوشش است. آنان بر این باورند که هیچ یک از ساختارهاي محدودکننده نظیر دین، جامعه و...، 
حق دخالت در انتخاب شخصی افراد را ندارند و باید براي افراد حق انتخاب فردي در نوع پوششان قائل 

اي فردي  اي اجتماعی بدانند، آن را مسئله ی این گروه پیش ازآنکه حجاب و پوشش را مسئلهشد. به طور کل
دهندة  گوید: سبکهاي مختلف پوشش به جاي اینکه انعکاس دانند. در این خصوص، بوردیو می می

گیرندة  دانند که در بر هاي طبقاتی باشند، بسیاري از مردم آن را ابداعات افرادي با استعداد می نابرابري
  تفاوتهاي طبیعی در غریزة فردي است.

مندي پوشش است که یکی دیگر  شوندگان به آن اشاره شده، موقعیت مفهوم دیگري که توسط مصاحبه
هاي دوران مدرنیته است. بر اساس نظر این گروه، پوشش بستگی به موقعیتهاي مختلف دارد و هر  از ویژگی
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هاي افرادي که  ترین خصیصه طلبد. یکی از مهم وشش را میشرایط و موقعیت مکانی، سبک خاصی از پ
پذیري است که بر حسب افراد، موقعیتها و مکانهاي  کنند، انعطاف مند را انتخاب می سبک پوشش موقعیت

ها لباسهاي  مختلف قابل تغییر است. در این باره وبلن معتقد است شخص ممکن است در بعضی محیط
اي ظاهري شده  لوه کند. لباس پیش از آنکه نوعی نیاز باشد، تبدیل به مسئلهپوش ج ناراحتی بپوشد تا خوش

و کارکرد حفاظتی خود را که همان محافظت از سرد و گرم است، از دست داده و کارکرد تظاهري و 
  نمایشی به خود گرفته است.

افراد معتقدند  اندیشی است. بر این اساس، ترین خصایص بازاندیشی مدرنیته، نسبی یکی دیگر از مهم
شود حجاب و پوشش مناسب صرفاً به معنی چادر یا...  هیچ مفهوم مطلقی وجود ندارد و اینکه گفته می

تواند بر حسب نظر خود، نوع پوشش مناسبش را انتخاب کند. براي مثال، یک  است، نیست و هر کسی می
شد، ولی در بین گروهی دیگر سبک پوشش در بین گروهی از افراد ممکن است به معناي پوشش مناسب با

  معناي غیر از این را داشته باشد.

در مفهوم پوشش مصلحتی نیز الگوي انتخاب پوشش براي افراد معتقد به آن، پذیرفته شدن در اجتماع 
آور رها نشده و در مقابل، به صورت صد درصد  است. این گروه به طور کامل از قید و بند ساختارهاي الزام

اند. تنها مالك و معیار آنان در انتخاب پوشش، پذیرفته شدن در اجتماع و  را نپذیرفته نیز پوشش کامل
  مصلحت جمعی است.

پذیري در معناي کلی، به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد داللتهاي مبتنی بر حجاب را  حجاب
، پوشش دینی را از پذیري، پوشش تکلیفی است. این گروه از افراد پذیرند. یکی از نمودهاي حجاب می

نگرند که با رعایت  دانند و به پوشش به مثابۀ نوعی وظیفه و تکلیف دینی می ترین سبکهاي پوشش می رایج
کنند. این گروه از افراد زندگی خود را اغلب بر اساس  آن، هویت دینی خود را حفظ و بازتولید می

بر مبناي دین است. در مقابل پوشش تکلیفی، دهند و اکثر کنشهایشان منطقی و  هاي دینی تشکیل می آموزه
گیرد. افراد داراي  ها و تأثیرات مدرنیته و دنیاي جدید شکل می پوشش مدرن است که بر اساس آموزه

سبک مدرن معموالً به حجاب اعتقادي ندارند و سعی دارند حد نهایی کنشگري را به نمایش بگذارند. این 
و تکلیفی را نپذیرفته، سبک پوشش جدیدي را که انتخاب خود گروه از افراد، سبک پوششهاي سنّتی 

  پذیرند. شخص است می

  پیشنهادها
هاي دیداري و شنیداري براي دعوت از کارشناسان فرهنگی و  بسترسازي مناسب فرهنگی در رسانه -

  اجتماعی به منظور تبیین موضوع مهم حجاب در صدا و سیما و...؛
 سازي موضوع حجاب؛ عی مجازي به منظور فرهنگهاي اجتما استفاده از ظرفیت شبکه -
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  استفادة حداکثري از توان و ظرفیت بالقوه و بالفعل تشکّلهاي دانشجویی؛ -
مند بودن مقولۀ پوشش و حجاب، شرایط و موقعیتهایی که زنان در آن قرار   با توجه به موقعیت -

ه پوشش مناسب را انتخاب گیرند، به نحوي طراحی شوند که بانوان در کمال آرامش و به دلخوا می
  کنند؛

  ها در میان زنان و دختران؛ اخالقی تقویت ایمان و باورهاي مذهبی و اخالقی براي جلوگیري از ورود بی -
هاي زیستۀ خود و  استفاده از مبلّغان مذهبی از جنس خود زنان و دختران و صحبت کردن از تجربه -

  دیگران دربارة حجاب؛
و کارگاههاي آموزشی در دانشگاه با موضوع عفاف و حجاب و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ  -

  طرح آثار مثبت و منفی عفاف و حجاب براي دختران؛
سازي فضاي دانشگاه و جامعه به این  توسعۀ فعالیتهاي فرهنگی، آموزشی، تبلیغی و ارشادي و آماده -

  صورت که افراد به شکل طبیعی در فضاي جامعه اقدام به رعایت حجاب کنند؛
ها و سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فنّاوري، فرهنگ و  افزایی وزارتخانه مه -

  ارشاد اسالمی، تبلیغات اسالمی و... در زمینۀ ترویج و بسط فرهنگ عفاف و حجاب؛
 ترویج و بسط فرهنگ نظارت همگانی در دانشگاه و جامعه(امر به معروف و نهی از منکر)؛ -

حجابی در مرحلۀ آخر و پرهیز از استفاده از  ي انتظامی و قضایی براي مبارزه با بدحجابی یا بیاستفاده از قوا
  این توان در مرحلۀ اول.
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