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بدحجابی و حجاب به دانشجو دختران گرایشی بررس  

  ٢آقاسی محمد ، ١اللهیکرم اهللانعمت 
  )10/4/91:رشیپذ خیتار    13/10/90: افتیدر خیتار(

 
   دهیچک

 بای رانیا فرهنگ برخورد دوران با همزمان یعنی مشروطه دوره از پسی رانیا زن پوشش تیوضع
ي روزیپ با. است شده تحول مواردی برخ در و رییتغ دستخوش ـ، تجدد دوران ـیغرب فرهنگ
 اشاعه و ایاح ،یرانیا فرهنگي هاشهیر وی اسالم لیاصي هاارزش به توجه وی اسالم انقالب
 رغم به. گرفت قرار کشوری فرهنگ گذاراناستیس دستورکار در مجددا عفاف و حجاب فرهنگ
 مختلفي هاانیجر و است مطرح خصوص نیا دریی هاینگران همچنان گوناگون،ي هاتالش

 متولیان. کنندیم ارائهی بدحجاب مظاهر با مقابله و حجاب گسترش براي رای گوناگوني شنهادهایپ
-برنامه و اندگمارده همت حجاب فرهنگ گسترش بهی دانشگاه وی آموزش مراکز در فرهنگی

 موضوع ،یکانون گروه روش از استفاده با حاضر مقاله در. اندکرده اجرا خصوص نیا در زینیی ها
. است شده لیتحل وی بررس آن، ازی گردانيرو ای و کامل پوشش انتخاب به دختران شیگرا

 گرنشان قیتحقي هاافتهی. دهندیم لیتشک دانشجو دختران را قیتحق نیاي آمار نمونه و تیجمع
 انکار ای انتخاب در آنانی علم وی عقل استدالل ضعف  زین و انیدانشجوی آگاه نییپا سطح

 مخالفت ای حجاب دییتأ در بحث، جلسات در کنندگانشرکت شتریب که معنا نیا به. است حجاب
 حجاب به شیخو شیگرا عدم ای شیگرا باب در را خود نظر ،یاحساس مواضع اتخاذ با آن با
  .کردندیم انیب

  مشارکتی مصاحبه دانشجو، دختران ،یکانون گروه حجاب، پوشش،: يدیکل کلمات

                                                             
 n.karamollahi@yahoo.com،  السالم علیه باقرالعلوم دانشگاه استادیار. ١
 السالم علیه باقرالعلوم دانشگاه یاجتماع علوم فلسفه ارشدی کارشناسي دانشجو.  ٢
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  مقدمه
ي هاروین نیترمهم از گر،یدي امهین تیترب دارعهده و جامعه ازی مین عنوان به زنان
 ،یاسیس ،یاجتماع مختلف تحوالت حدوث و خیتار ساخت در رگذاریتأثی اجتماع

 ضمن دینی، فرهنگ از برخوردار جامعه در. روندیم شمار به جامعهی فرهنگ وي اقتصاد
 از که است مطرح زین آنان ازی گوناگون انتظارات زنان، براي ژهیو گاهیجا شدن قائل

 نه پوشش داشتن البته. کرد اشاره اجتماع عرصه در پوشش مراعات به توانیم آن جمله
 گوناگون جوامع در و خیتار مختلف ادوار در بشر که است رپایدي امر بلکه تازه،ي امر
  . است داشته التزام آن به

 در هموارهپوشش، نوع از فارغ زنان ،یرانیا فرهنگ و جامعه در خ،یتاری گواه به
 زن پوشیدگی سر بر جدي مناقشه و پوشیدندیم را خویش سر و بدن عمومیي هامحیط

  .است ریاخي هاسده در تجددطلبی هايانیجر همزاد و متأخري امر ران،یا در
 دست، دو جز ایرانیان که گویدمی دورانت ویل ایرانیان ابتدایی پوشش پیرامون
 پاي تا سر علت همین به و شمردند،می ادب خالف را بدن هايقسمت ریسا بازگذاشتن

 این ظاهرا). 413:  1365 دورانت، لیو( بود پوشیده پاپوش یا کاله، یا سربند با ایشان
 و زنان لباسی دگیپوش و همسانی این. است بوده رایج مردان و زنان میان در پوشش
 ه،یزند و هیافشار دوران در مثال. دید توانمی زینی تاریخي هادوره ریسا در را مردان
 گریدي رو بر معموالي بلند راهنیپ بود، مردان لباس قطعات شامل بایتقر زنان لباس
 جلو ازی حت هاآن داشتند؛ تن بر چاقچور آن ریز در زنان. شدیم دهیپوش ها لباس

 ).226- 224: 1385 ،يحجاز( ختندیآویم دیسف دستمال هم صورتشان

 به شاه نیناصرالدي هامسافرت از شیپ تا ،یرانیا زنان لباس قاجاریه دوران در
 تنهي باال پوشاندني برا که ترکوتاه آن ازی ارخالق و کوتاهی راهنیپ از بود عبارت فرنگ،

 همي اکلجه زمستان در. پوشاندیم را هاقدم پشت تا کهي ارجامهیز و رفتیم کار به
ي موها و سر که بودي چارقد هم هازن سرپوش. شدیم اضافه آن بر سرما حفظي برا

 کهي چاقچور: پوشیدندمی چنین خانه از رفتن رونیب هنگام. پوشاندیم را هاآن بلند بافته
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 قالبه با د،یسف پارچه ازي روبند و سر بری اهیس چادر و پا بر بگنجد آن در رجامهیز
 و فرنگ به شاه مسافرت. زدندیم صورت به د،یدرخشیم هاآن سر پشت از که جواهر

 ریز و کردندیم پا بهی نازک چسبان بافته شلوار که پطرزبورغي هانیبالر لباس دنید
 کیموز با پا انگشتي رو و دهیپوش آني رو وجب کی اندازه بهی کوتاه اریبسي جامه

 درآورد، لباس نیا به را خود حرمي هازن که داشت آن بر را هوسناك شاه دند،یرقصیم

 زنان و هاخانم شاهزاده به ابتدا آمده رونیب شاه اندرون از شهیهم هم هاخانم لباس مد
  ). 511: 1371،یمستوف( کردیم تیسرا نیریسا به بعد و انیاع

 شاه ناصرالدین دربار از حجاب کشف هاينشانه اولین تاریخی، شواهد براساس
 زنان پوشش وضعیت از وي مشاهدات و اروپا به شاه هايمسافرت. شد آغاز قاجار

رفته. داشت سزاییبه تأثیر جامعه به سپس و دربار به دیار آن فرهنگ انتقال در اروپائی
 شعرا اشعار و فکريروشن محافل به تجددخواهی قالب در حجاب کشف موضوع رفته
 پهلوي دوران در که افتی ادامهیی جا تا روند این. شد منعکس مطبوعات در و کرد نفوذ
-اندیشه وی مباني سازنهینهاد و تعمیق به دوم پهلوي و شد منجر حجاب کشف به اول

 در حجابیبیي سازنهینهاد و گسترش روند ،یخیتار اسناد اساس بر. پرداخت آن هاي
  ).1388 ،یخیتار اسنادی بررس مرکز( است استعماري طرح یک ایرانی جامعه
 اسالم، احکامي اجرا برايی اجتماع مطالبات ظهور وی اسالم انقالبي روزیپ با

 قرار جامعهی فرهنگ کارگزاران دستورکار دری نید ضهیفر کی عنوان به حجاب موضوع
-نهینهاد و جیترو نهیزم دری جابیا وی سلب اقدامات ازي امجموعه ابتدا همان از و گرفت

 و انقالبي روزیپ از دهه سه از شیب گذشت رغم به. شد اجرا حجاب فرهنگي ساز
 مقابلهي سازوکارها و حجاب موضوع همچنان نه،یزم نیا دری فرهنگ مسؤوالن دغدغه

 نیا. شودیم محسوب مبتالبه ،یاجتماع مسأله و بیآس کی عنوان به ،یبدحجاب مظاهر با
 آن اصالح که داردي تريادیبنی اجتماع مسائل در شهیر خود نوبه بهی اجتماع مسأله

 به حجاب رایز. است نگرانهواقع و انهیداه اجتماعی و فرهنگی هايسیاست اتخاذ نیازمند
 فرهنگی، ساختارهاي تاثیر تحت سو یک از اجتماعی، کنشی و نینماد ايرسانه مثابه
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 و زن از اعم اجتماعی کنشگران از متاثر دیگر، سوي از و اقتصادي و سیاسی اجتماعی،
 با جمعی هايرسانه وی فرهنگ انیمتول سوي ازی بدحجاب موضوع گرچه. است مرد

 تقیدات و اعتقادات تضعیففساد، گسترشبیگانه، فرهنگ برابر در وازدگی چونی عناوین

ناامنی، بروز مانندي ریتعاب با آنی اجتماع وی فرهنگي امدهایپ از و مطرح جامعه در دینی
روانی، هايآسیبجسمانی، عوارض جنسی، آزار افزایش جنسی، روابط نظم در اختالل
 رغمبه چرا که شودمی مطرح سؤال این اما است؛ شده ادی.... و خانواده بنیان تزلزل

 مراعات ازی اجتماع وی فرهنگي هاتیحساس گرفتن دهیناد بای برخ فوق، داتیتأک
   ورزند؟یم استنکافی رونیبي هاطیمح در حجاب
 نقش و حجاب موضوع به دانشجو دختران نگاه نوع تا است شده تالش مقاله نیا در
 در. شودی بررس آنان پوشش نوع انتخاب در... و رسانه دوستان، خانواده، چونی عوامل

  :شد گرفتهی پ ریز سؤاالت پاسخ قیتحق نیا ندیفرآ
نوع نگاه دانشجویان دختر به موضوع حجاب چگونه است؟ آیا  -

انتخاب نوع پوشش از سوي آنان مبتنی بر آگاهی است، یا مبناي عقالنی و 
به این سؤال، کنندگان براي دریافت پاسخ شرکت. مستدلی براي آن ندارند؟

آیا حجاب محدودیت است یا « :بحث را با این سؤال آغاز کردیم که
  »مصونیت؟

عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش از سوي دانشجویان دختر  -
به منظور یافتن این عوامل از نوع روابط آنها با جنس مخالف و نیز . چیست؟

  .پرسشکردیم ايعواملی مانند طبقه اجتماعی و نوع مصرف فرهنگی و رسانه
جایگاه و نقش خانواده در انتخاب پوشش مناسب و یا نامناسب از  -

 کنندگان چیست؟ سوي شرکت
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  قیتحق نهیشیپ
ي هاپوشش انواع به زنان نگرش« عنوان با حجاب رامونیپ قاتیتحق نیتر جامع ازی کی

 نیا در. است شده انجام) 1384 ،یفرج(یاسالم غاتیتبل سازمانیی کارفرما به» جیرا
 گردهم بانوان پوشش رامونیپي کارها هیکلی تجرب وي نظر اتیادب بري مرور پژوهش

  :مانند دارند ییهایژگیو هاپژوهش نیا. است آمده
تاریخی هاي غیرمحقق معتقد است، تعداد پژوهش: هاي تاریخ محورپژوهش -١

  .انجام شده در این حوزه بسیار محدود و اندك است
هاي کمی در اندکی از کارهاي انجام شده از روش: محورهاي پیمایشپژوهش -٢

هاي اند و همچنین روشنامه بهره بردهو آماري استفاده شده است و از پرسش
 .اندکیفی را به کار نگرفته

ها به نگاه مرد توجه شده است و یا در این پژوهش: محورهاي مردپژوهش -٣
حال آنکه پوشش لزوما امري پیرامون حجاب بانوان از مردان سؤال شده است، 

 .زنانه نیست

ها نوعی شتاب براي رسیدن به در این پژوهش: محورهاي شتابپژوهش -٤
شود که نتیجه آن غفلت از عمق مطالب مشکالت توجه به حجاب دیده می

 . بوده است

اغلب نهادهاي دولتی به پژوهش در این حوزه : محورهاي دولتپژوهش -٥
 .اندپرداخته

 از. بپردازد پژوهش و قیتحق به نه،یشیپ از متفاوت ییفضا در تا کوشدمی مقاله نیا
 دانشجو دختران ژهیو طور به مخاطب و استی فیک رفته کاربه روش رو نیا

 اظهار به آزادیی فضا در مخاطبان پژوهش، نبودنی دولت به توجه با. اندشده انتخاب
ي ریجلوگ جینتا به دنیرس در لیتعج از است، شده تالش نیهمچن. اندپرداخته نظر

  .دیآ عمل به
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  یمفهوم چارچوب
 و نیتدو برايي نظر چارچوب از استفادهي جا به ،یفیک وی فیتوص قاتیتحق در

 قیتحق سؤاالت ای سؤال استخراجي برای مفهوم چارچوب از ات،یفرض آزمون
 و بندي دسته در استفاده مورد مفاهیم محقق مفهومی، چارچوب در. شودیم استفاده
 ارتباط زین و آنان هايویژگی و ابعاد و تعریف روشن ايگونه به را هاداده تحلیل

ی اصل میمفاه ق،یتحق نیا در). 1390 ،یالهکرم(  دهدمی توضیح را گریکدی با آنها
- یم فیتعر شرح این به است، نیشیپ قاتیتحق وي اکتابخانه مطالعات از منبعث که

  :شوند
حجاب در لغت به معناي مانع، پرده و پوشش آمده  :عفاف/ پوشش/ حجاب -١

 ).10: 1387زاده، مهدي(  است تر به معنی پرده استعمال این کلمه، بیش. است
پوشش است،   دهد که پرده، وسیله پوشش می واژه حجاب از آن جهت معناي

شود که از  حجاب نامیده می اما، هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی
حجاب، به ). 15: 1368مطهري، ( گیرد   پرده واقع شدن صورتطریق پشت 

بعد ایجابی . داراي دو بعد ایجابی و سلبی است معناي پوشش اسالمی بانوان،
حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛  آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن،

-مهدي(اسالمی محقق شود و این دو بعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب

. واژه عفاف نیز با مفهوم حجاب داراي قرابت معنایی است ).10: 1387زاده، 
حجاب و عفاف هر دو به معنی مانع و بازدارنده هستند، با این تفاوت که 

( حجاب مانع و بازدارنده ظاهري است و عفاف مانع و بازدارنده باطن است 
 ).1: 1383پسندیده، 

ها ي رایج جهان معاصر، حضور پررنگ رسانههایکی از پدیده: ايمصرف رسانه -٢
هاي گوناگون زندگی در حیات اجتماعی و آثار سازنده یا مخرب آنها بر ساحت

تلویزیون، سینما و ماهواره به عنوان . است انسانز جمله سبک زندگی ـ ـ ا
هایی پرمخاطب و در دسترس، با داشتن نقش اساسی در ساخت یا تغییر رسانه
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آنها را در زمینه مصرف فرهنگی و از  فرهنگی مخاطبان، گرایش ذائقه و سلیقه
هاي مجازي قابلیت دسترسی به رسانه. دهندجمله مد و سبک پوشش جهت می

ساز تغییر دیدگاه اي در کنار جوانی جمعیت ایران، زمینههاي ماهوارهو شبکه
غرب در  گرایی به فرد گرایی و در نتیجه الگوگیري از فرهنگجوانان از جمع

 . ابعاد مختلف سبک زندگی به ویژه شیوه پوشش شده است

به در این مقاله به هر گونه استفاده از کاالهاي فرهنگی، : مصرف فرهنگی -٣
 .  مصرف فرهنگی اطالق شده است

عنوان دومین عامل پس از خانواده، از گروه هماالن به: گروه دوستان یا هماالن -٤
ها از موقعیت معموالً افراد متعلق به این گروه. شودپذیرى نام برده مىجامعه

با افزایش . نسبتاً مساوى در گروه و روابطى صمیمانه و نزدیک برخوردار هستند
اکثر نوجوانان ترجیح . رودنفوذ گروه همساالن، نفوذ والدین رو به کاهش مى

 .دهند اوقات خود را با همساالن خود بگذرانندمى

  
  قیتحق روش

 تحقیق جذابیت) 1388(بیکر. است شده اجرا 1یکانون گروهی فیک روش با قیتحق این
 قبال که داندیم موضوعی از ترعمیق و ترروشن درکی به نیل براي تالش در را اجتماعی
 فیلک نظر به که است چیزي همان دقیقا این و داشتیم، آن به نسبت فراوانی شناخت

  . کندمی قبل از تربیش کیفی تحقیق هايروش به پرداختن براي را ما نیاز) 1387(
 تجربه ای دگاهید جمعی، بحث کی بر تمرکز با گروهي اعضا ،یکانون گروه روش در

 روش از مشخصی شکل ،یکانون گروه. کنندیم ارائهی بررس مورد مساله درباب را خود

                                                             
 

١ . Focus Group 
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 داده تولید منظور به گروهی تعامالت ازي ریگبهره براي گروهی هايمصاحبه تروسیع
  ).: 1389 پور، محمد( است

ي هاتیجمعیی ژرفای بررسي برا مناسب وی فیک روش کی یکانون گروه روش
 کی از موضوع کی درخصوصي اهیپرما وی غن اطالعات روش نیا در. است محدود

  . شودیم لیتحل تیواقع کنه بهی ابیدست هدف با وي گردآور محدود تیجمع
 واجد افراد حضور بای مشترک نظر تبادل و گفتگو جلسات ،یکانون گروه روش در

 هدف. شودیم لیتشک 1یانجیم کی تیمحور با و موضوع کی درباب تجربه ای تخصص
 ای و مسئله کی با مناسب مواجههي برایی کارهاراه ارائه ،یکانون گروه جلسات لیتشک
 به خاص موضوع کی نییتع با جلسات لیقب نیا در. است آن دربابیی هادهیا بهی دستاب
ي فضا کی جادیا مصروف را خود هم تمام جلسه ریمد/ یانجیم گفتگو، محور عنوان
 بحث مورد موضوع درخصوص آنها دگاهید ندیبرآ استخراج و حضار انیم دری تعامل

 ،یآرمانیی گفتگوي فضا کی در اعضا از هرکدام تعامل، و بحث جلسات نیا در. کندیم
 درباب خود تجارب ای دگاهید ،یرونیب محدودساز و گرفیتحر عوامل و فشارها از فارغ

 گریدي سو از آزاد کامالًي فضا کی در مطروحه،ي هادگاهید. کندیم طرح را موضوع
 نظراتي انتقادی بررس در زین او که گونههمان رد،یگیم قراری ابیارز و نقد مورد حضار

 بازگو از فرد کهي دیعقا و هادهیا ازي اریبس کهنیا جهینت. دارد را الزمي آزاد گرانید
ی تعاملي فضا در ابراز فرصت و نهیزم ورزد،یم احتراز گرانید حضور در آن کردن

ی تعاملي فضا ن،یا بر افزون. ابدییم را جلسه ریمد/ یانجیمي سو از شده جادیا سازنده
 اریاخت در هادگاهید شیپاال وي ریبازخوردگ جهت رای مناسب فرصتی کانون گروه

 خود افکار آزادانه طرح ضمن افراد که معنا نیا به. دهدیم قرار بحث در کنندگانشرکت
 دگاهید پرتو در خود نظرات شیپاال امکان و افتهیدر را آنها به نسبت گرانید واکنش

  .ابندییم را گرانید

                                                             
١.moderator 
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 کی ما جامعه در رایز. است برخورداری خاص تیاهم از رانیا دری گروه بحث
 گریکدی از فقط نه افراد شود،یم موجب گاه که دارد وجود تضادي قوی فرهنگ عنصر
 دهند انجام سازنده بحث کی هم با نتوانند آنها بلکه کنند، کار گریکدی ضد بر ویی بدگو

  ).72:  1382پور، عیرف( برسندی همدل و نظر توافق به آن انیپا در که
 از که استیی هایدگیچیپي دارا روان، و ساده ظاهر رغم بهی کانون گروه روش البته 

 بهی گروه مباحثه لیتبد بحث، در مشارکت عدم: چوني موارد به توانیم جمله آن
 عدم ها،ینگران و هايدلخور ،موضوع اصل از شدن دور ،نفره دوي هامناظره و مجادله

. کرد اشاره.. و کنندگانشرکتي سو از گفتن سخن در اطیاحت ،یواقع نظر و شهیاند ابراز
ي گفتار وي رفتاري هایدگیچیپ بر تواندیم بحث موضوع بودن حساس ان،یم نیا در

 فهمي برا حاضر قیتحق در فوق،ي هايدشوار رغم به. دیافزایب بحث در کنندگان شرکت
 یا و کامل پوشش به دختر دانشجویان گرایشي هازهیانگ و علل نگرانهواقع و ژرف

 بحث جلساتي برگزار وی کانون گروه روش ازي ریگبهره با مناسب، پوشش نداشتن
  . گرفت قراری بررس موردی گروه

 از که است تهراني هادانشگاه دختر انیدانشجو شامل قیتحق نیاي آمار تیجمع
 قیتحق ازین مورد اطالعات و انتخاب هدفمندي ریگنمونه روش با نفر 19 تعداد آنها انیم
 از پژوهش نیا در که استی انواعي دارا هدفمندي ریگ نمونه. شدي گرداور آنها از
  .است شده استفاده» 1ياکرانه ایی یاستثنا موردي ریگ نمونه«

 قیتحقي آمار تیجمع ابتدا ،یکانون گروه روشي اجراي برا حاضر، قیتحق در
 گروه روش به بحث جلسه سهي برگزار با سپس و شدی شناسگونه پوشش نوع برحسب

 تجارب و هادگاهید تا شد تالش مختلف،ي هاگونه ازی ندگانینما حضور بای کانون
ي هاافتهی که طورهمان. شود لیتحل وي گردآور حجاب موضوع درخصوص انیدانشجو

ی کانون گروه جلسات ریمد/ یانجیم عنوان به محقق حضور دهند،یم نشان قیتحق

                                                             
١ . extreme or deviant case sampling 
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 بحث، شدنی قطب ازي ریگشیپ و سازندهی تعاملي فضا جادیا ضمن است توانسته
 حجاب درباب دختر انیدانشجو تجارب و هادگاهید انواع دربابي دیمف اطالعات
  . دینماي گردآور
  

  قیتحقي هاافتهی
ی فیتوصي هاافتهی بخش در ابتدا. شوندیم ارائه بخش دو در قیتحقي هاافتهی
 نیاي اعضاي انهیزمي هایژگیو وی کانون گروه جلساتي فضا ازی اجمالي ریتصو

ي هاافتهی از حاصلی لیتحل نکات نیترمهم بعد، بخش در سپس. شودیم ارائه جلسات
  . گرددیم انیب و استخراجی فیتوص

  یفیتوصي هاافتهی) الف
 جلسات در کنندگانشرکتي انهیزمي هایژگیو ازی کلي ریتصو میترس از شیپ

 مشارکت تیهو ماندن پنهان ضرورت لیدل به که استي ضرور نکته نیا تذکر بحث،
 کی کنندگانمشارکت از کدام هري برا قیتحق نیا در ،یکانون گروه جلسات در کنندگان

. است شده استفاده مزبور کد از آنان نظرات گزارش در و شد گرفته نظر در خاص کد
 انتخاب متنوعي هاپوشش با انیدانشجو از و رهمگنیغ کامال ،یکانون گروه سهي اعضا
 ندادن و کنندگانشرکتي هاپاسخی تازگ و بداعت ازی ابی نانیاطم منظور به. شدند

ی اطالعات چیه ،یکانون گروه جلساتي برگزار از شیپ آنان، به» يساز جواب« فرصت
  . نگرفت قرار انیدانشجو اریاخت در بحث موضوع درخصوص
-یم بروزی کانون گروه روشي اجرا ندیفرا در همواره کهی مشکالت ازی کی متاسفانه

 رو نیا از. اندداده را بحث جلسات در شرکت قول که استي افراد حضور عدم کند،
 لیتما عدم ق،یتحق نیا در گرید نکته. است متفاوت جلسات در حاضر نفرات تعداد

 حضور با جلساتي برگزار و بحث جلسات در شرکت بهی شهرستان انیدانشجو
  . استی تهران انیدانشجو
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 قیطر از کهی کانون گروه جلسه در کنندگانشرکتي انهیزمي هایژگیو اطالعات
 کی شماره جدول در شده، استخراج آناني سو از شده لیتکمی جانبي هاپرسشنامه

 گروه در کننده شرکت نفر پنج از جدول، در مندرج اطالعات طبق بر. است شده منعکس
 سکونت محل. بودندي چادر نفر دو ویی مانتو نفر سه پوشش نوع ثیح از اول،ی کانون

 قرار شهري مرکز مناطق در زین نفر سه و) هیفرمان و زانیلو(شهر شمال مناطق در نفر دو
 زین آنها سن نیانگیم و تومان هزار 800 کنندگان شرکت خانواده درآمد نیانگیم. داشت

 سابقهي دارا نفر چهار. بودند نترنتیا کاربری همگ و ماهواره نندهیب نفر دو. بود سال 21
ی عاطف ـی کالم ارتباطي دارا نفر دو ارتباط، سطح نظر از. بودند مخالف جنس بای دوست

 محدود) دنیبوس و دادن دست(ی کیزیف ارتباط ،یکالم تعامالت بر افزون زین نفر دو و
  .اندکرده برقرار زین

 زین آنان تعداد و بود شده لیتشکي پرشور و متنوع جمع ازی گروه مصاحبه نیدوم 
. بودند تهران ساکنی مابق و نیقزو شهر ساکن دانشجو کی گروه نیا در. بود توجه قابل

 ماهواره منزل در کنندگان شرکت از نفر سه تنها نترنت،یا ازی همگ استفاده رغمی عل
 تجربه ننیچ که کردند اعالم گروه ازی مین زین مخالف جنس بای دوست نهیزم در. داشتند

 که نمود اعالم ،یشخص لیتما اظهار و جلسه از پس شش شماره کد. اندداشته راي ا
 در آنهای دوست که اندداشته اعالم نیریسا اما. است شده ختمی جنس روابط به اوی دوست
      .است بودهی عاطف ـی کالم روابط حد

 بود، متفاوت تومان ونیلیم سه تا تومان هزار هفتصد از دوم گروهي هاخانواده درآمد     
 رای کانون گروه نیا در کنندگان شرکتی همگ. بود سال 23 تا 21 نیب آنها نیسن اما

  .دادندیم لیتشکی کارشناس مقطع انیدانشجو
 و تهران دانشگاهیی دانشجوي هاتشکل ندگانینما حضور بای گروه مصاحبه نیسوم

 جیبسي هاتشکل ندگانینما. شد انجامی فرهنگ فعاالن عنوان بهی فرهنگي ها کانون زین
 مدرسه ندهینما ،یدانشگاه جهاد انیدانشجو سازمان ندهینما ،یاسالم جامعه ،ییدانشجو
 حضور جلسه نیا در کوثر و اری رحلی فرهنگي هاکانون و عترت و قرآنیی دانشجو
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ی اجتماع ـی فرهنگ فعاالن رفتار و نگرش نوعیی شناسا گروه، نیا انتخاب زهیانگ. داشتند
 ریسا با آنان رفتار و نگرش شباهت ای تفاوت و حجاب و پوشش نهیزم در دانشگاه
 کی تا شد خواسته آنان از مزبوري تشکلها با تعاملي برقرار با رو نیا از. بود انیدانشجو

  .کنندی معرف نشست نیاي برا را خانم فعال نفر
ی مسکون منازل در ساکن ،يچادر انیدانشجو نیا همه شده کسب اطالعات مطابق

 مخالف جنس بای دوست سابقه فاقد و نترنتیا کاربر ،يشهر متوسط مناطق دری ملک
-یم لیتحص ارشدی کارشناس مقطع در زینی مابق وی کارشناسي دانشجو نفر دو. بودند
 شاهد رای سن وی پوشش ،یلیتحصي هاتفاوت گروه نیا در رفتیم انتظار که کردند

 آنان سن نیانگیم و تومان هزار 200 و ونیلیم 1 آنها خانواده ماهانه درآمد نیانگیم. میباش
ي هابرنامه نندهیبی مابق نفر کی جز به نکهیا سرانجام و. بود سال 24 به کینزد زین

 عضو کهی گروه ای تشکل ایآ که شد آغاز موضوع نیا با مصاحبه نیا. نبودندي اماهواره
ی می منف پاسخ همه بایتقر و دارد؟ حجاب به نسبتی خاص و مکتوب موضع دیهست آن

  . دانند
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کننده شرکت افرادی ژگیو: 1 شماره جدول 

A 
  يهایژگیو

 يانهیزم

 یکانون گروه جلساتي اعضا

1 2 3 4 5 6 7 8 

 نوع 
 پوشش

 -  -  -  مانتو چادر چادر مانتو مانتو

 محل
 سکونت

 -  -  -  پیروزي فرمانیه دماوندخ پیروزي لویزان

 وضع
 مسکن

 -  -  -  شخصی شخصی شخصی شخصی شخصی

درآمدخانو
 اده

000/500 000/000/1 000/700 000/800 000/000/1  -  -  - 

 -  -  -  بله خیر خیر خیر بله ماهواره

  -  -  بله بله بله بله بله اینترنت

 سابقه
 دوستی

 -  -  -  بله بله خیر بله بله

 -عاطفی رابطه حد
 کالمی

 همراه
 بوسه

 -عاطفی - 
 کالمی

 -  -  -  دادن دست
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  1 شماره جدول ادامه

a 
  يهایژگیو

 يانهیزم

 یکانون گروه جلساتي اعضا

1 2 3 4 5 6 7 8 

 نوع 
 پوشش

 مانتو مانتو مانتو مانتو چادر مانتو   مانتو چادر

 محل
 سکونت

بهارس
 تان

 شهرك قزوین رسالت ونک آزادي پیروزي
 آزادي

 تهرانسر

 وضع
 مسکن

شخ شخصی شخصی يااجاره
 صی

 شخصی شخصی شخصی شخصی

درآمدخانو
 اده

000/000/
3 

000/500/
2 

000/600  
 

000/
500/1 

000/700 000/500 000/500/
1 

000/700 

 بله بله خیر خیر خیر بله خیر خیر ماهواره

 بله بله بله بله بله بله بله بله اینترنت

 سابقه
 دوستی

 خیر خیر بله خیر خیر بله بله بله

 -عاطفی رابطه حد
 کالمی

 -عاطفی
 کالمی

 -عاطفی
 کالمی

 رابطه -  - 
 یجنس

 -  - 
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  1 شماره جدول ادامه
A يهایژگیو  

 يانهیزم

 یکانون گروه جلساتي اعضا

1 2 3 4 5 6 7 8 

 -  -  چادر چادر چادر چادر چادر چادر پوشش نوع 

بهارس نیروهوایی آزادي صادقیه پیروزي نارمک سکونت محل
 تان

 -  - 

 -  -  شخصی شخصی شخصی شخصی شخصی شخصی مسکن وضع

/000 000/000/1 000/000/2 درآمد
000/1 

000/700 000/000/1 000/
500/1 

- - 

 -  -  خیر بله خیر خیر خیر خیر ماهواره

 -  -  بله بله بله بله بله بله اینترنت

 -  -  خیر خیر خیر خیر خیر خیر دوستی سابقه
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  یلیتحلي هاافتهی) ب
 ،»اعتقادات« بعد سه از اسالم دین. است اسالم نید اتیضرور از حجاب داشتن

 ،»معرفتی« جنبۀ سه اسالم نیدي هاآموزه در. است شده تشکیل» احکام« و» اخالق«
  ).1384 زند،یشجاع. (است تشخیص قابل» رفتاري« و» عاطفی«

 نیای کانون گروه جلسات از آمده دست به جینتا توانیم فوق، گفتار به توجه با
ي سو از مطروحه مباحث ارتباط نشانگر قیتحقي هاافتهی لیتحل. کردي بندطبقه را قیتحق

 ادامه، در نیبنابرا. است حجاب موضوعي رفتار وی شناخت ابعاد بای کانون گروهي اعضا
 .  اندشده ارائه» يرفتار ابعاد« و» یشناخت ابعاد« مبحث دو قالب در قیتحقي هاافتهی

 ی شناخت ابعاد) 1

 داشتني برا استدالل فقدان شده، انجامي گفتگوها در مشاهده قابل مشکالت ازی کی
 رفتار توانیم ن،ید از برآمده فعل هر ای حجاب فلسفه شدن حل با. است حجاب/پوشش

 شخص که استی هیبد صورت نیا ریغ در. داشت انتظار جامعه افراد از رای نید داریپا
 راه دو ازی نید شناختي امدهایپ که استی هیبد. بود خواهد رایپذ را رفتار گرید نوع

 قیتحق نیا در که شودیمي کار انجام از احتراز ای وي کار انجام باعث ای. ابدییم ظهور
 جدول در. میادهینام» یمنفی شناخت جنبه« و» مثبتی شناخت جنبه« بیترت به را دو نیا

  .است آمده حجاب) یمنف و مثبت(يرفتار وی شناخت ابعاد به ناظر مقوالت دو، شماره
 رغم به ت؟یمحدود ای است تیمصون حجاب سوال به پاسخ در نمونه، کی عنوان به
 باب دري امتقاعدکننده استدالل چیه بایتقر متناقض، بعضا و گوناگوني هاپاسخ ارائه

 پاسخ در شده ارائه نظرات. نشد ارائه کنندگانشرکتي سو از عبارت نیا رد ای رشیپذ
  . بود شرح نیا به نخستی کانون گروه در سوال نیا به

  : که بود معتقد 1 شماره کد
 کهی کساني برای ول فتد،یب اتفاق نگاهها از حجاب، لهیوس به تیمصون نیا تواندیم«

  ».هست همیی هانگاه نیچن دارند بدی لیخي حجابها
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  :گفتیم ،دانستینم محجبه را خودش نکهیا ضمن در او 
 حاضر البته. ستیني بد حجاب من حجاب و است جامعه عرف مطابق من حجاب« 

 که دارم دوست و دونمیمی مذهب رو خودم که چرا بردارم رو خودم کامل پوشش که ستمین
  ».دارم دوست.  باشه سرمي روي زیچ کی

  : گفت شیدانشگاه هم دوست به نقد ضمن 2 شماره کد
 نیا و نید بهی ربط گهید بردارند رو خود پوشش همه جامعه در شد بنا کهی وقت«

  ».پوششمو داشت خواهم بر هم من. که نداره زایچ
 به منجر که استی سطحی شناخت ازی حاک سخنان نیا شود،یم مشاهده که همانگونه

 محدود گرانید رفتار و عرف به را حجاب مراعات که چرا. شودیم پوشش تیرعا عدم
  .سازدیم

 که چرا م،یدانیم مثبت شناختي دارا را داشت سر به چادر پوشش که 3 شماره کد 
 به بحث کهی هنگام زین جلسه اواخر در و نبود حجابش برداشتن به حاضر وجه چیه به
 تیعصبان با بردارند را شیخو پوشش جامعه تیاکثري روز اگر که رفت شیپ سمت نیا

 اوي برای تیمحدود تنها نه پوشش او نظر به. کرد خواهم ترك را رانیا وقت آن که گفت
 انتخاب به اذعان با نیچن همي و. است بوده زین او بخشتیمصون عامل بلکه نداشته،
 نیا در گرانید امدنین ای آمدنخوش به نسبت خود توجه عدم به حجاب،ي اعتقاد

  .کرد اشاره خصوص
 شماي برا ایآ د،یدانینم تیمصون را حجاب که شما شد دهیپرس کی شماره کد از
  :گفت پاسخ در که امده؟ین شیپی مشکل

ی م نییپا سرمو خجالت از که گنیم ابونیخي تویی زایچ هی وقتهای بعض چرا«
 به که دمید منی ول. من نه و داره مشکل اون که کنمیم قانع رو خودمی ول اندازم
 ».انداختند کهیت همي چادر



   1391، تابستان 2، دوره اول، شماره فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 156
  ______________________________________________________________   

  :گفت پاسخ در 2 شماره کد

ي چادر خانم هی از شتریب کوتاه،ي مانتو ای دهیپوشي روسر و مانتو کهی خانم هی«
  ».اندازندیم کهیت

  : داد ادامه 5 شماره کد
 با که داردی بستگ طیشرا به هم االن و داشتم تیمصون بودمي چادر کهی زمان من«

 نگاهها کنمیم حس مؤمنند همه که نمیبب که برمیی جا اگر من. نه ای برمیی جا چادر
ی کسان ازی لیخ. دارمیم بر پوششمو نکشم خجالت که باشهیی جا اگه. نهیسنگ روم
  ».کردند کارو نیا طیشرا به بسته ،ستین دلشون خواست هستندي چادر که هم

  : گفت و نمود اشارهی جالب نکته به بود کرده سکوت االن تا که 4 شماره کد
 رفتن از بعدی ول کردمینم سرم چادر فکر با و اعتقاد بای لیخی زمان هی دیشا من«

 که بود ممکن قبال. باشه سرم چادر که کردم قبول استدالل و فکر با تیوال طرح به
ی ول داشتم اعتقاد هم قبال. رفتمیپذ لیدل با ویچ همه. کنم رییتغ من فتدیبی اتفاق اگر
  ».اعتقاداتمي رو هستم سخت و سفتی لیخ االن

 کندیم رییتغ ایآ کند شرکت طرح نیا در همي گرید کس اگر که شد دهیپرسی وقت 
 در هم کی شماره کد و دارد فرد نیشیپي هانهیزم بهی بستگ که شد گفته پاسخ در نه؟ ای
  : داد ادامه نجایا در 5 شماره. کنمینم رییتغ اصال من مثلی کی که گفت نجایا

 و لج گهید که شهیم باز ذهنش نقدریا اون نفر کي یبرا نباشه اجبار اگر دیکن باور«
  » .شهینمي لجباز

 تیوضع شما نظر به که شد آغاز بحث سوال نیا با ابتدا دوم،ی کانون گروه در
 شماره خانم موضوع، نیاي رو بر بحثی مدت از پس است؟ چگونه دانشگاهی فرهنگ

 و دانشگاهی فرهنگ معاونتی فرهنگي فضا از جلسه،ي اعضا همه خالف بر بایتقر کی
 امور در تیفعالي برا همه از دعوت زین و حجاب امر در آنها مناسب برخورد وهیش از

  .کرد فیتعر دانشگاهی فرهنگ
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 فقط که دیپرس دو شماره و گرفت شکلي بعدي هابحث جرقه که بود جا نیهم از 
 رای سوال نیچن توقع که کی شماره خانم کردند؟ دعوت دیهستي چادر چون شما از

 تیوضع دانستن نامناسب ضمن هشت شماره نجایا در. کردی اطالعیب اظهار نداشت،
  : گفت دانشگاهی فرهنگ

 توانندینم خواهندیم که آنطور ها بچه. است مهمی لیخ ما دانشکده در پوشش نوع«
  ».زننیم حرف بهشون و گنیمیی زهایچ هایکالس هم که چرا بپوشن

 به نسبتی آگاه و شناخت وجود صورت در که است نکته نیا دیمؤ حرف نیا
ی اجتماع فشار و جامعه عرف گران،ید قضاوت افراد،ي برا آن فلسفهی روشن و حجاب

  .  سازد وادار آن کنارگذاشتن به را فرد تواندینم
  :گفت ادامه در دو شماره کد

 زور که شهیمیی زهایچ صرف ها بچه نگرش رییتغي برا گذاشتند کهیی هاجلسه در«
 بهشون که هستي ادهیپد کی ما دانشگاه در مثال. کنند شتریب و فشار و کنند شتریب
 نوع چه که بدهند تذکر دانشجوها به که هستند موظف اونها و حجاب خانم میگیم

 ترباالي برا که گفت دانشکده سیرئي اجلسه کی در. مناسبتره اونهاي برای پوشش
 به نیا که میکن شتریب رو افراد نیا تعداد میکرد تالش ما دانشکده در حجاب بردن
  ».ستین درست اصال نظرم

 لیتحصی مذهب مدارس ازی کی عنوان بهي مطهر دیشه رستانیدب در که چهار شماره
  : گفت ادامه در بود، کرده

 احساس دانشگاه طیمح در کال پوشش مخصوصا و مختلفي هاجنبه به توجه با«
ي هارشته نکهیا با. میبود نطوریا هم دوستانم همه بلکه من تنها نه. کردمینمی راحت

 دوست من. بود رستانیدب هموني برای دوستي گروهها نیبهتری ول میبودی متفاوت
ی کس با اول ترم من. نمونم عقب که بود نیاي برا دارم دانشگاه در اگر همی میصم

ي تو دارم االنی میصم دوست. افتادم و نبودم بلد امتحان هی ساعت و نبودم دوست
  » .امگهیدي هایدوست با داره فرق. نمونم عقب که نهیاي برای ول دانشگاه
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 به که شد مطرحی قبل مصاحبه سوال مجدداً کنندگان شرکت نگاه فهمي برا نجایدرا
   ت؟یمحدود ای است تیمصون حجاب ایآ شما نظر

  :  که بود معتقد چهار شماره
ی ول تیمصون هم و است تیمحدود هم حجاب که بشه هم کاملتر شهیم جمله نیا«

  ».هست تیمحدود از شتریب تشیمصون من نظر به
 هاسندهینو که داشت اظهار محجبه، فرد عنوان به خودی ابیارز ضمن دو شماره

ی شک هم آن تیمصون در و هستی ول ستین تیمحدود حجاب که سندینویمي طور
  :گفت ادامه در و دیدینم

 و جوامع همه در. گردهیم بر مادرها و پدر و هاخانواده به زهایچي سر کی«
  ».رسونهیم رو آدم بودن انسان لباس و بوده پوششی نوع هم لیاصي هافرهنگ

 گروه جلسات در کنندهشرکت انیدانشجو که است آن نشانگر فوقي هاگفته در دقت
. ندارند آن بودن تیمحدود ای تیمصون و حجاب ازی ژرف وی منطق شناختی کانون
 با رودیم انتظار دانشجو قشر عنوان به افراد نیا از که روست آن از نکته نیا تیاهم

 از دفاع در استداللیی توانا خود، یاجتماع وي فردي هاکنش از شتریب شناخت داشتن
  . باشند واجد را آنها

 شما تابستوني تو که دیکن فک. ها دیزا نه. است اضافه زیچ هی واقع در حجاب«
  .»دیبپوش تابستوني تو کاپشن و کت

  :داد ادامه شش شماره 
 به. شده هم شهیکل که مانتو نیهم.  تهیمحدود هم ما کالیپیت حجاب نوع نیهم«

. تهیمصون بایتقر من نظر به. نبود همي نطوریا و داشت حجابی نوع شهیم نظرم
 شهیمی ول. هیکاف باشه داشته خودشي برای خصوص میحر هی کهي حد در حجاب

  ».گهیدي طرحها و متنوعي رنگا. باشه داشته گهید نوع
 و شلوار و کت که گفت ادامه در بودی همکالس کننده شرکت نیا با که دو شماره

 آنان با دانشگاه بد برخورد  دري انکته ذکر به هم بعد و است لیقب نیا از دامن و کت
  .پرداخت
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  : بود معتقد پنج شماره خانم
 هم گریدي ا عدهي برا و باشد است ممکنی برخي برا که چرا هست تیمحدود«

 همیی جا و باشد من نفع به است ممکنیی جای ول. من نظر به هست تیمحدود. نه
 اونجا چون. بشم استخدام که سیتدري برا رفتمیی جا هی هست خاطرم مثال. نه

 پوشش نوع خاطر به هیبقی ول باشم همونجاي تو شهیم که گفتند من به داشتم چادر
 درست نویا منی ول بود من نفع به نجایا. کردنی م سیتدر هاخونهي تو رفتنیم دیبا
  ».دونمی نم

  :گفت دییتا ضمن دو شماره
  ».سختتر بشه تر محدود آدم«

 در نیا و برگشته هاخانم سمت به زیچ همه که بود معتقد دیتاک با نجایا در سه شماره
 دو شماره که بود جا نیهم در. کنند توجه نکته نیا به هم انیآقا دیبا که استی حال

 با هم سه شماره. کرد ادی دانشگاه در نامناسبي هاپوشش با بدي برخوردها از دوباره
  :گفت مناسبي مانتوها دیخر در نه شماره خانم دوستش به استناد

ی حت زانوي باال تا دمینپوش هم کوتاهی لیخي مانتو من تیمصون نیهم با رابطه در«
 تای ول دمیپوشیم چادر شیپ سال دوی کی. رمیگیم بزرگتر زمیسا از شماره دوی کی

 کنار و چادر و دمیکش خجالتی کل خودم. انداختنیم کهیت من به بخواد دلتون
  ».گذاشتم

  :گفت نجایا در بود سکوت در که کی شماره
 نوع در دانشگاه در همی مشکل و نه االنی ول دمیشنیم کهیت مدرسه دوره در من«

. باشهی چ نگاهت نوع که دارهی بستگ نیا به هم تیمحدود. ندارم ارتباطم
  ».نداشتمی مشکلی ول چادر داشتن از بعد شد جادیا برام تیمحدود

  : گفت چهار شماره
ي ا کهیت چیه من. ستین انداختن کهیت مساله چادر نداشتن ای داشتن نظرم به«

 بکنه تیرعا و عفافي منشها همهی کس تونهینم. خونمون منطقه به توجه با دمینشن
. فتادهینی اتفاق و کرده برخورد فانهیعفی کس که دمیدی لیخ خودم من. بشه تیاذ و
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یی راهنما دوره در دیشا. داره تیاهم فضاش هم جامعهی ول مهمهی لیخ فرد خود
  ».فهممی م شتریب و تمیموقع کرده فرق االنی ول دمیفهمی نمی لیخ رستانیدب

 هایلیخ حرفش انیم هرچند و کرد اشاره نگونهیا دوستش حرف ادامه در شش شماره
  :که گفت زدند حرف

ی م رییتغی لیخ ونیآقا نگاه نوع لباسم نوع به بسته که کنمی م اعتراف خودم من«
 رییتغی لیخ نگاه نوع در لباس نوع که و مطلب نیا دمیشن ونیآقا از منی حت. کنه

 خودتو قدر هرچه. یهست راحتتر خودت. تهیمصون واقعا حجابه که نهیا حرفم. کنهیم
  ».یشیم تیاذ شتریبي ذاریم دید معرض در شتریب

  :گفت و آمد جانیه به نجایا در سه شماره
 دانشگاهي تو خودم منی ول. میکنیم بحث لباس حجابي رو میدار ما همه االن«

 هم شتریب و ندارهی درست رفتاری ول دارهی درست حجابی کس دیشا که دمیدی لیخ
 پوشش. حجابه نیا از مهمتریی جاها هی نظرم به رفتار حجاب. داره ارتباط پسرا با

  ».باشه داشته دیبا هم کردار و رفتار و گفتار
  :گفت هفت شماره و کردند دییتا را مطلب نیا هم کنندگان شرکت همه بایتقر

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

 کشوري هادانشگاه نیبهتر ازی کی یاجتماع ـی فرهنگ فعاالن را سومی کانون گروه
 دانستن تیمصون زین و پوشش و حجاب فلسفه به نسبت رفتیم انتظار. دادندیم لیتشک

 نیا اما. میبشنوي شتریبي حرفهای فرهنگي هاتشکل ندگانینما طرف از آن ندانستن ای
  .فتادین اتفاق دیشا و دیبا که آنچنان امر
   جدول در حجابی شناخت بعدی منف و مثبتي هاجنبه به مربوطي هاافتهی مجموع، در

  . است آمده دو شماره
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  یشناخت بعدی منف و مثبتي ها جنبه ؛یلیتحلي ها افتهی:   2 شماره جدول
شناخت

1ی
-2

 

ت
مثب

 

 تیمصون بودن شتریب به اذعان ای و حجاب بودن تیمصون -١

 وي چادر از اعم خانمهاي سو از فانهیعف منش داشتن ضرورت -٢
 ییمانتو

 حجاب بهي اعتقاد وی استداللي بندیپا عدم -٣

 داشتن پوشش و  بودنی مذهب انیم ارتباطي برقرار -٤

تأثیر دوره طرح والیت در آگاهی بخشی نسبت به انتخاب  -٥
  اعتقادي چادر

 و اگاهانه انتخابي برا شناخت دادن  ضرورت و اجبار از زیپره -٦
 آزادانه

 آنان مشکالت همدالنه فهم عدم و زنان بای همدل عدم -٧

 اهداف ازی برخ تحققي برا زنانی اجتماع حضور ضرورت -٨
 جامعه

 خلقت هدف و تیماه و زن مقوله به تریی مبنا نگاه ضرورت -٩
 انسان

 مرد و زني تفاوتها به توجه ١٠

 زن بهي ابزار نگاه عدم ١١

 حجابي ها فلسفه ازی کی عنوان به زنی اجتماع حضور ١٢
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  2 شماره جدول ادامه

 

شناخت
2ی

-2
 

منف
 ی

 حجاب بهي ابزار وي صور نگاه ندانستن درست - 1

 ورزش مثل خاص مواقع در ای حجاب بودن تیمحدود - 2

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

توجیه وضعیت پوشش خود با مشابهت سازي آن با پوشش  - 4
  عرفی جامعه
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  پوشش عهد قجر است

 چادر انتخاب عدم و. مؤمن انسان نماد عنوان به چادر ازی تلق - 7
 موردي رفتارها با خود کامل انطباق دریی توانا  عدم لیدل به

 مؤمن کی از انتظار

 و مرفه(خاصی اجتماع طبقه نماد عنوان بهی بدحجابی تلق - 8
 )لکردهیتحص
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 يرفتار ابعاد) 2

 درخصوص انیدانشجو رفتار وهیش ،یشناخت ابعاد بر عالوه شد گفته که همانطور
 انیم تناقض توانیم مواردی برخ دری حت. استی بررس و بحث قابل هم حجاب
ی اجتماع طیمح ریتاث شد، دهید بخش نیا در شتریب آنچه. کرد مشاهده را رفتار و شناخت

 از متأثر بدحجابانهي رفتارها ازي اریبس که معنا نیا به. است پوشش نوع بری خانوادگ و
 گروه در کنندگان شرکت ازی کی کهي انکته به. است فرد جهانستیز وی زندگ طیمح

  :شود توجه گفته دومی کانون
 در اون و میبر کیبوت کی کنار هم با که شده بارها و هستندي چادر مادرم من«

 کمبود هی براش و میندار شونیا اندازه ای میندار جنس ما که بگه و ببنده رو مغازه
ي آورد شانس شما حاال. ها نداره تیاهم مني برا نایا. بفروشه جنس ما به که بود

 و کت اونجا اومدیم کهی آدم نیتر محجبه. کردمی م کار کودك مهد هی من. گهید
 بچه کردنی م تشیاذ ها بچه. لیتکم ادکولون وی لبناني روسر و دیپوشیم شلوار

 چیه. من نظر به قجره عهد پوشش چاقچور و چادر. زشته و کچله مادرت که رو
  ».بپوشم لباس ایقجر مثل من ندارهی لزوم

  :  داد ادامه هفت شماره خانم مقابل نقطه در درست و
ی مشکل چیه و رفتم جا همه و کردمی رانندگ نیهم با و داشتم و پوشش نیهم شهیهم من«

  »هستم همی راحت به هم جامعهي تو. ندارم و نداشتم هم
 بودند دهیعق نیا بری کانوني هاگروه در کنندهشرکتي اعضا ،یکلي بندجمع کی در

 کنارگذاشتن بر رای منف ریتاث نیشتریب انیدانشگاه رفتار مختلف، عوامل انیم در که
 ادامه در کالم، اطاله از زیپرهي برا. است داشته جامعه سطح دری اسالم مطلوب پوشش

 شده آورده چهار شماره جدول در حجابي رفتار بعد به مربوطي هاافتهی نیترمهم
 نگاه از جامعه در حجاب به دختران و زنان اقبال عدم بر مؤثر عوامل جدول نیا در. است
  . است شده ارائهی کانون گروه جلسات در کننده شرکتي اعضا
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  حجاب به شیگرا عدم ای شیگرا بر مؤثر عوامل ؛یلیتحلي ها افتهی:   3 شماره جدول

  

  
  
  يرفتار

3 -1 

 موثر عامل
 یدرون

 بری مبتن
 شناخت

  
 زن به انیآقا نگاه نوع بر لباس نوع ریتأث

 بودن دید معرض در هنگام زنان شتریب تیاذ - 1

 بهي بندیپاي برا نهیهز گونه هر پرداختی آمادگ - 2
 حجاب

 عدم اي یبندیپا در گرانید خواست به توجه عدم - 3
 حجاب بهي بندیپا

 کالیپیت حجاب داشتن تیمحدود - 4

 از متفاوتیی طرحها و رنگها با حجاب داشتن امکان - 5
 هست آنچه

  
 

 بدون
 شناخت

 
 خود ندانستن محجبه -١

 سرپوشي برای پوشش عنوان به چادر انتخاب -٢
 هایکجرو ازي اریبس بر گذاشتن

ی اخالق سالمت عدم و پوشها مانتوی هرزگ عدم -٣
 هایچادري رفتار و
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  3 شماره جدول ادامه

يرفتار  
3 -2  

  
 عامل
 موثر

 یرونیب

 حکومت

 حجاب دانستنی اسیس -١

 حجاب مراعات بهی قانون وي صور نگاه -٢

 چادر از تنفر وي باز لج بهی قانون اجبار شدن منجر -٣

 و خانواده
 انیاطراف

 پوشش نحوه در نیوالد و خانواده ریتأث -١

 گرانید انداختن کهیت خاطر به چادر کنارگذاشتن -٢

ی آگاه عدم و حجاب امر در ها خانوادهي کار کم -٣
 آنهاي سو از الزمی بخش

 دانشگاه از نه خانواده از و مدرسه از کار آغاز لزوم -٤

 ها رسانه

 چادري ساز نهینهاد عدم دری مل رسانه ریتأث -١

 ای مجرم افرادي برا لمهایف در چادر پوشش انتخاب -٢
 تیجذاب فاقد

 حجاب دربابي ا رسانه غاتیتبلی منف نقش -٣

 و عرف
 جامعه

  چادر ازي ابزار استفاده به اشاره -١
 مادر با داران مغازهی اجتماع نامناسب برخورد -٢

 يچادر

 به آنان شیگرا و خانمهای حدشکن در انیآقا نقش -٣
 یحجاب بد

 دانشگاه

 حجاب موضوع با دانشگاه در نامناسب برخورد -١

 فشار و اجبار از استفاده و الزمي روشنگر عدم -٢
 حجاب مراعات به انیدانشجوي ساز مجابي برا

 و حجاب موضوع از دانشگاه مسؤالنی آگاه عدم -٣
 آني ساز نهینهاد سازوکار

 در گرانید توجه احرازي برا چادر انتخاب عدم -٤
 دانشگاه

 پوشش نحوه بر دانشگاه طیمح ریتأث -٥

 دانشگاههای درسي محتوا -٦
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  گیرينتیجه و بحث
 دختر انیدانشجو نیب در حجاب به شیگرا عدم و شیگرا موضوع مقاله نیا در

ي هاافتهی مجموع از. گرفت قراری بررس موردی کانون گروه روش با تهراني هادانشگاه
 دست به زیر نتایجی جانبي هاپرسشنامه وی عمقي هامصاحبه ،یدانیم مشاهدات ق،یتحق
  :است آمده

ترین نکته فقدان معرفت و شناخت الزم در خصوص گرایش یا اولین و مهم )1
متاسفانه دختران چادري . عدم گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر است

. و غیرچادري، فاقد دالیل محکم، روشن و مستدلی براي انتخاب خویش هستند
کنند هایی بسنده میرد عالقه، تنها به شنیدههنگام سؤال از چرایی نوع پوشش مو

مثال خانمی در علت برداشتن . که در بسیاري از موارد قابل استناد نیست
 :چادرش گفت

ی حت. است شدهینم استفاده هم آن از شیپ و است هیقاجار دورهي برا پوشش نیا«
  » .اندداشتهی پوشش نیچن هم ]هایعل اهللا سالم[فاطمه حضرت که ستین معلوم

 نمودیم مطرح را نید بزرگان از محض تیتبع پوشش داشتن علت در همي گرید خانم
ي برای پاسخ شد،یم استفاده پوشش نیا از کجا و چطور که شد دهیپرس او ازی وقت و

 . نداشت سوال

 به متعلق مسلمان زنان ای هاستینیفم از اعم ـ زنان حقوق فعاالن انیم در که است ممکن
ي هاهیال در اما د،یشن آن اثبات ای و پوششی نف در رای لیدال ـی اسالم انقالب گفتمان

 نیب در کهیی دانشجوي هاتشکل انیم دری حت. ستین مشهود چندان امر نیا تر نییپا
 انیدانشجو رجوع محلی نوع به و مشهورندی اجتماع ـی فرهنگ فعاالن به انیدانشجو
 با و نبود مطرح پوشش نداشتن ای داشتني برای محکم و روشن استدالالت زین هستند،
 سپر از حالت نیبهتر در ای وی نینشعقب شیخو اعتقادات به نسبت شبهه نیترکوچک
  .کردندیم استفاده سکوت
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 باي افراد تیترب به موفق تنهای لیتحل ذهن باي افراد تیترب عوض در رسدیم نظر به
-دروني رفتار و شیگراي دارا آنکه از شیپ و شیب افراد لیقب نیا. میاشدهي دیتقل ذهن

 خودی رامونیپي مجاز وی واقع طیمح از متأثر و زیخبرونیی هاشیگرا واجد باشند، زیخ
 را دخترانی اقناع وهیش به نتوانسته جامعه تیترب و میتعل نظام گر،ید انیب به. هستند
  . دینما هیتوج خود پوشش نوعیی چرا به نسبت
بیانگر وجود نوعی الگوي تقابل در خصوص حجاب در بین هاي تحقیق یافته )2

» حجاب هنجاري«و » حجاب رسمی«این الگو تقابل . دختران دانشجو است
اند و کسانی که آن یعنی کسانی که از روي اجبار قانون به حجاب تن داده. است

 .پندارندرا به عنوان یک ارزش درونی شده می

هاي مشارکتی و عمقی تکمیلی، نشانگر تأثیر هاي به دست آمده از مصاحبهیافته )3
بر گرایش به » ارتباط با نامحرم و داشتن دوستی با جنس مخالف«عامل 

بدحجابی و یا نداشتن پوشش و یا سستی در پوشش مناسب در بین اعضاي 
هر چه این ارتباط گستره و عمق بیشتري داشته باشد، تأثیر . گروه کانونی است

در دو مورد که به صورت خاص بررسی . خواهد داشت تري بر پوشش فردبیش
شد، هر دو مورد به رغم برخورداري از خاستگاه خانوادگی مذهبی و چادري 
بودن در مراحل اولیه، پس از برقراري ارتباط با جنس مخالف به تدریج در نوع 

در مورد اول که سطح رابطه تا مرحله دست . پوشش خود بازنگري کرده بودند
دوست جنس مخالف پیش رفته بود، به اذعان خود دیگر بسته به محیط  دادن با

کند، او در کند و تنها در محیط مذهبی از چادر استفاده میپوشش را انتخاب می
برابر این سوال که آیا حاضر است پوشش را به طور کامل بردارد و در خیابان 

 .داد، مقاومت جدي نشان میتردد نماید

 مهم شیبرا گرید بود، نموده برقرار ارتباط مخالف جنس باي شتریب حد تا که گرید مورد
 در اما. دارد بر را پوشش کامل طور به بود حاضری حت و باشد چگونه پوشش که نبود

. دانستینم ریپذامکان را آن اما گردد، باز شیقبلي فضا به که داشت دوست حال نیع
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 نداشتن( سمت نیا به شد باعث کهیی جا نیاول ای و اشتباه نیاول که نیا به پاسخ دري و
 نینخست عنوان به را پسر کی خانه در حضور ؟ بوده چهي برو شیپ) مناسب پوشش
 دانشجو دختران مذهبی، هايخانواده در دهد،یم 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 کاسته حجاب به شیخوي بنديپا میزان ازی 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 کرده تغییر
 آن بر عالوه. است رگذاریتأث دختران پوشش نوع بر ـ) اینترنتی(ي رحضوریغ و حضور
 بر نیز اخالق خالف هايصحنهي دارا هايفیلم  و ماهوارهي تماشا و موسیقی استماع

  . است موثر روند این
 به اجیاحت دانشجو، دختران نظر از عامل نیترمهم مخالف، جنس به شیگرا علت در

ي جد موانع ازی کی زین مناسب پوشش به التزام. استي کنجکاو آن از پس و محبت
  .است شدهی ابیارز مخالف جنس با آن تداوم ای و محابای ب ارتباط

اذعان دانشجویان دختر به تمایل به عدم پوشش کامل در محیط بیرونی در سنین  )١
میزان توجه و . هاي این تحقیق استنوجوانی و مراحل ابتدایی بلوغ از دیگر یافته

شیوه برخورد خانواده، مدرسه و جامعه در این اختالل موقت با آنان، در نوع پوشش 
کردند که در هاي چادري اذعان میبسیاري از خانم. آینده آنان تأثیر بنیادي دارد

ابتداي نوجوانی از سوي خانواده براي انتخاب چادر تحت اجبار و فشار قرار 
اهتمام جدي . انداده و اختیار خود این پوشش را انتخاب کردهاند و آنان با ارنگرفته

ها و مسؤوالن نهادهاي فرهنگی و تربیتی مرتبط با نوجوانان و جوانان نسبت خانواده
آمیز، غیرحذفی و غیرتحمیلی آنان در هاي دوران بلوغ و برخورد محبتبه حساسیت

راستاي انتخاب پوشش این دوران با دختران، نقش بسزایی در هدایت آنان در 
 .مناسب دارد
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سیاسی شدن موضوع حجاب از دید دانشجویان از عوامل مؤثر بر کاهش گرایش به  )٢
دهد که از نگاه دختران دانشجو تنها هاي تحقیق نشان مییافته. پوشش مناسب است

این مسأله . در صورت تغییر نظام سیاسی موجود، امکان کشف حجاب وجود دارد
نوعی تقارن میان حفظ نظام سیاسی و موضوعات دینی از جمله  بیانگر برقراري

بدیهی است که امکان تغییر شرایط . حجاب، در ذهن افراد مورد مطالعه است
فرهنگی وجود دارد، اما تغییر شرایط فرهنگی نباید در ذهن اعضاي جامعه به معناي 

ین پدیده در صورت بروز ا. تقویت یا تضعیف و یا حذف نظام سیاسی تلقی شود
بسیاري از امور روزمره زندگی اجتماعی، با برخورداري از صبغه سیاسی، از جوهره 

 .شوندواقعی خود تهی می

هاي فرهنگی در طراحی و ترویج سبک زندگی دینی و اسالمی در ناتوانی دستگاه )٣
ویژه در بین دختران از انتقادات مطرح شده از سوي شرکت کنندگان سطح جامعه به

 .ت گروه کانونی بوددر جلسا

این نگاه در بین دختران غیرچادري نیز . نگاه به چادر یک نگاه ویژه و مقدس است )٤
و یا » مؤمن نیستیم«اي که در توجیه عمل خود دالیلی چون رایج است به گونه

این مطلب هم یک فرصت است و . کنندرا عنوان می» توانیم همه جا سر کنیمنمی«
آن جهت که نظام فرهنگی جامعه در باورپذیر ساختن فرصت از . هم یک تهدید

چادر به عنوان یک پوشش مومنانه براي جوانان موفق بوده است، به بیان دیگر چادر 
اما عدم همخوانی . شوددر بین دختران دانشجو به عنوان نماد دینداري تلقی می

تواند به عنوان رفتار و منش افراد چادري با انتظارات اجتماعی از افراد متدین، می
توجه به این . هاي دینی را فراهم آوردساز بدبینی نسبت به آموزهیک تهدید، زمینه

. امر به ویژه از سوي بانوان چادري شاغل در نهادهاي حکومتی بسیار مهم است
دار آنان تاثیر جدي منفی بر ذهن چنین زیرا هر گونه برخورد خشک، خشن و دافعه

ا در نظر گرفتن قواعد فقهی و مصالح جامعه ایمانی داشتن در ضمن ب. افرادي دارد
 .انواع دیگر پوشش کامل نیز باید طراحی و ترویج شود
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هاي برقراري فضاي گفتگو و اظهار نظر سازنده و دوستانه در بین اقشار و تیپ )٥
گوناگون نقش مهمی در ایجاد همدلی و تفاهم و پرهیز از اقدامات سلبی متقابل در 

 . مختلف و از جمله درخصوص حجاب دارد هايزمینه

هاي بیهوده و نیز دهد، دختران دانشجو از ظاهرگراییهاي تحقیق نشان مییافته )٦
شود آزرده بودند و اعتقاد در سطح جامعه که باعث نفاق و دورویی می مابیمقدس

 .داشتند این رفتارها بر گرایش دختران به سمت بی حجابی تأثیر اساسی دارد

 
 
  



   ١٧١ بدحجابی و حجاب به دانشجو دختران گرایش یبررس

  ______________________________________________________________  

 منابع

 ،باقر  ترجمه، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، )1382(ریمون آرون
 . انتشارات علمی و فرهنگی: تهرانپرهام،

 اله احمدي نوده، خدابخش؛ بیگدلی، زهرا؛ مرادي، آزاده  و سیداسماعیلی، فتح
مجله ، »پذیري فردي، خانوادگی و اجتماعیرابطه اعتقاد به حجاب و آسیب« ،)1389(

 .102- 4:97شماره ،علوم رفتاري

  ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی)1388(بیکر، ترز ال ، :
 .نشر نی

  انتشارات دارالحدیث: ، ريپژوهشی در فرهنگ حیا، )1383(پسندیده، عباس. 

 بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر افشاریه (، تاریخ هیچکس)1385(شه حجازي، بنف
 .سراانتشارات قصیده: ، تهران)و زندیه

  ترجمه امیرحسین آریانپور و همکاران،تاریخ تمدن، )1365(دورانت، ویل آریل ،
 . انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

  علی فتحی آشتیانی و هادي ، ترجمه هاي تغییر رفتارشیوه، )1382(رفیع پور، فرامرز
 .انتشارات سمت: عظیمی آشتیانی، تهران

 مجله جامعه  ،»مدلی براي سنجش دینداري در ایران«. ،)1384(علیرضا زند،شجاعی
  .66-34: 9، شمارهشناسی ایران

  سازمان : ، تهرانپژوهش نگرش زنان به انواع پوششهاي رایج، )1384(فرجی، مهدي
 تبلیغات اسالمی

 نشر نی: ، ترجمه هادي جلیلی، تهراندرآمدي بر تحقیق کیفی، )1387(وه فلیک، او. 

 ارشد جامعه، کارشناسیجزوه درس روش تحقیق کیفی، )1390(اهللا الهی، نعمتکرم-

 ).ع(شناسی دانشگاه باقرالعلوم

  ،محسن ثالثی، ترجمهشناسی، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه، ) 1380(لوئیسکوزر
  .علمینشر : تهران
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  تغییر لباس و کشف حجاب به ، )1388(مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات
 .وزارت اطالعات: ، تهرانروایت اسناد

  شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداري دوره . ،)1371(مستوفی، عبداهللا
 .انتشارات زوار: ، تهرانقاجاریه

 ارات صدراانتش: ، تهرانمساله حجاب، )1380(مطهري، مرتضی. 

  قمهاي جدیدها و کاوششناسی؛ چالشحجاب، )1387(مهدي زاده، حسین ، :
   .علمیه قم  نتشارات مرکز مدیریت حوزها

 


